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 )محسن اصغري(  »1«گزينة - 1

  بيت (د): ارغند: خشمگين
  بيت (ب): سرير: اورنگ
  بيت (ج): مسلك: طريق
  بيت (الف): سفله: پست

  )نامه واژهلغت، ، 3 (فارسي   
----------------------------------------------  

 )احمدي عليرضا سيد(  »1«گزينة - 2

 چهارپا حيوان :ستور/  سطرها: سطور

 خاشاك و خس: خار / ذليل: خوار

 خواري و مذلت :ذُل / ديدن را چيزي حركت بي و ثابت چشمي با: زدن زل

 براي: بهر/  دريا: بحر

   )تركيبي، امال، 3 فارسي(
----------------------------------------------  

 )ساري - موسويس نرگ(  »2«گزينة - 3

  اند. هاي درد و درمان تكرار شده تكرار: واژه
  : اي عشق، (مناداي غير انسان، تشخيص است و استعاره)استعاره

  است. جان خسرو را درمان كرده ،تناقض: با درد
  درد و درماندر مصراع اول تضاد: 

  )تركيبي، آرايه، 3 (فارسي   
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »3«گزينة - 4

ريزنـد؟   گريند و اشك نمي نان به اندازة پيران نميداني كه چرا جوا معناي دو بيت: آيا مي
ها نشسته است، پس طبيعتاً از سقف خانة پيران  چون برف پيري بر پشت بام قديمي آن

  ه شما جوانان.نچكد  آب مي
) نروشن است كه شاعر (سعدي) به زيبايي براي بسياري گريسـتن (آب در چشـم شـد   

» بـرف «كرده است و با توجه به معنا، آشـكارا   پيران نسبت به جوانان علتي شاعرانه ارائه
 شـدن امـا شـاعر بـراي سـپيد      »چشم«استعاره از » خانه«استعاره از موي سپيد است و 

  »  موها در پيري علتي تخيلي بيان ننموده است.
  )تركيبي، آرايه، 3 (فارسي   

----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »4«گزينة - 5

شدة بيت: بهشت آراستة پرنگاري است. چـو (ماننـد) خورشـيد     حالت مرتب»: 4«ينة گز
  بهار خرم - 4خورشيد تابان،  - 3بهشت پرنگار،  - 2بهشت آراسته،  - 1تابان در بهار خرم 

  هاي ديگر: تشريح گزينه
معتمـد   - 3جا يا مقلوب)،  نيكو كليد (تركيب وصفي جابه - 2اين سخن،  - 1»: 1«گزينة 

  جا يا مقلوب) ركيب وصفي جابهدربان (ت
» رامخـ  كبـك «و » آهـوروش («يـده  مـنِ عقـل رم   - 2، صـفت  وحشي منِ - 1»: 2« گزينة
  )ي مركب در نقش مفعول هستند.هاي واژه

كـار و   روز، سـيه  سـيه «كـار نرفتـه اسـت.     هيچ تركيـب وصـفي در بيـت بـه    »: 3«گزينة 
در مصـراع  » ه مژگـان سـي «و » چشـم  سيه«، »زلف سيه«در مصراع نخست و » اقبال سيه

  هستند. مسندهايي مركب در نقش  دوم همگي واژه
  )تركيبي، دستور، 3 (فارسي   

 )هامون سبطي(  »2«گزينة - 6

دل مبنـد چـو (وقتـي كـه)      ]به ملك دنيا[تو هم  ]به من گوش بسپار[اي خداوند ملك 
  جاويد ماند. ]او[اسي) كه شن كسي را نداني (نمي ]تو[

توان حذف فعل به قرينـة معنـايي را    ال مشخص شد، پس از منادا مياگونه كه در ب همان
بعـدي بـا    ةآشكارا حذف شده است. دو جمل» تو هم دل مبند«پذيرفت. متمم در جملة 

شوند و هر دو پيرو هسـتند كـه نهـاد در     آغاز مي» كه«و » چو«ساز  حروف پيوند وابسته
(در » نـداني «مفعـول فعـل   » كس«و جمله به قرينة شناسة فعل حذف شده است. هر د

  .بعدي ةاست نه جمل») نشناسي«معناي 
  )تركيبي، دستور، 3 (فارسي   

----------------------------------------------  

 )سردشت - كمال رسوليان(  »1«گزينة - 7

ظـالم همچـون بـيخ و ريشـه     : ظلم و ستم، همانند شاخه است و »1« مفهوم بيت گزينة
پرورش و قوي شدن شـاخه اسـت ظـالم هـم بـه       است. همانگونه كه بيخ و ريشه موجب
رواج ظلـم بـه    كند. (بيت اشاره دارد به گسـترش و  گسترش و قوي شدن ظلم كمك مي

  واسطة ظالم)
  هاي ديگر: تشريح گزينه

بـا ظلـم و ظـالم    سـتيزي و مبـارزه    به ظلـم » 4و  3، 2« هاي ال و گزينهؤبيت صورت س 
    كنند. توصيه مي

  )35ة ، صفحمفهوم، 3 (فارسي   
----------------------------------------------  

 )ساري -نرگس موسوي (  »4«گزينة - 8

  : آسايش و فراغت وارستگان در عين فقر  »4«ال و گزينة صورت سؤ مفهوم مشترك بيت
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  شود. باعث نشاط اخروي مي: ترك دنيا »1« گزينةمفهوم 
  شود. : از روزگار آسايشي حاصل نمي»2«گزينة مفهوم 
  : ارجحيت درويشي بر توانگري»3« گزينةمفهوم 

  )28صفحة ، مفهوم، 3 (فارسي   
----------------------------------------------  

 )مشهد - سيدمحمد هاشمي(  »3«گزينة - 9

كيـد شـده اسـت كـه دماونـد بـراي آن كـه از        در ابيات آورده شده در صورت سـؤال، تأ 
هاي پست دور بماند، سر به آسمان كشيده اسـت. ابيـات آورده شـده    همنشيني با انسان

  دهنده بودنِ آنان اشاره دارد.هاي نادان و آزارنيز به دوري از انسان »3«در گزينة 
  ديگر: بياتاتشريح 

دانند، چگونه آدمـي باشـد   با محبتي مي تو را انسان الف) تمامي حيوانات اهلي و وحشي،
  كه تو را نشناسد!

  كند.اي از هيبت تو بر اوج آسمان بيفتد، خورشيد، تب ميج) اگر ذره
  ) از شدت باران بهاري و گل شدن خاك، پاي چارپايان در گل مانده است.ـه

  )34ة ، صفحمفهوم، 3 (فارسي   
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3«گزينة -10

  ستيزي   بيگانه»: 4و  2، 1«هاي  مضمون مشترك ابيات گزينه
  توصيه به ترك تعلقات»: 3«مفهوم بيت گزينة 

  هاي دنيوي است. تعلقات و وابستگي» 3«  در بيت گزينة» سبزة بيگانه«منظور از  توجه:
  )62 ة، صفحمفهوم، 3 (فارسي   

----------------------------------------------  

  )3(فارسي
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 )سيدعليرضا احمدي(  »1«گزينة -11

 »)2«ة گزين رد( زدن تخمين و حدس كردن، برآورد : كردن قياس

 چاروادار االغ، و اسب ةدهند كرايه :مكاري

 »)3«ة گزين رد( يافتن آرامش :تسال

 »)4«ة گزين رد( گردن زير قوس گردن، چنبره :آخره

 سنجش ارابز معيار، چيز، هر اصل :مالك

  )نامه واژهلغت، ، 1 (فارسي   
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »1«گزينة -12

  ها: هاي اماليي و شكل درست آن غلط
  فراق (دوري) ←فراغ (آسايش) »: 2«گزينة 
  )يا جمع حارس حرس (نگهباني ←درخت)  ةهرس (بريدن شاخ»: 3«گزينة 
  خاست (برخاست، بلند شد) ←لب كرد) خواست (ط»: 4«گزينة 

  )تركيبي، امال، 1 (فارسي   
----------------------------------------------  

 )احمدي سيدعليرضا(  »4«گزينة -13

 احمد آل جالل از اثري »:زدهشتاب ارزيابي«

 منور بن محمد از اثري»: التوحيد اسرار«

 آباد معصومه از اثري »:امزنده من«

 سپهري سهراب از اثري :»آبي اتاق«

 

 )91 تا 56 هاي صفحه ادبيات، تاريخ ،1 فارسي(

----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري (  »1«گزينة -14

فتنـه در جهـان انـداختن فريـب     «و » كرشمه كردن گـل نـرگس  «تشخيص و استعاره: 
تشـبيه  مجـاز از مقـدار زيـاد /    » صـد «و  مجاز از مـردم جهـان  » جهان«مجاز: » / چشم

  (تشبيه تفضيل): تشبيه چشم يار به نرگس و ترجيح دادن بر آن
  )تركيبي، آرايه، 1 (فارسي   

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة -15

مجاز: ندارد / حسن تعليل: شاعر دليـل نهـان گشـتن چشـمة آب حيـات را      »: 3«گزينة 
  لت از وجود زيباي يار دانسته است.خجا

  هاي ديگر: تشريح گزينه
خواني بلـبالن   باغ و بوستان / حسن تعليل: شاعر دليل نغمه ←مجاز: چمن »: 1«گزينة 

  را دير شكفته شدن گل، توسط باد سحري دانسته است.
بهار /  حسن تعليل: شـاعر دليـل سـرخي رنـگ گـل اللـه را        ←مجاز: گل »: 2«گزينة 

  اش در فصل بهار دانسته است. آن از ساغر خاليي شرمسار
دست / حسن تعليل: شاعر دليل مستي و خماري گلِ نـرگس   ←مجاز: كف »: 4« گزينة
  نوشي او دانسته است. را باده

  )تركيبي، آرايه، 1 (فارسي   
----------------------------------------------  

 )اردبيل - مرتضي منشاري(  »3«گزينة -16

  فعل اسنادي است و هيچ تحول معنايي نيافته است.» 3«در گزينة  »شدم«
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  تحول معنايي و معادل امروزي رديف در ساير ابيات:
  در چاه شدم = افتادم»: 1«گزينة 
  بر زبرگاه شدم = رفتم»: 2«گزينة 
  باز به درگاه شدم = رفتم»: 4«گزينة 

  )61دستور، صفحة ، 1 (فارسي   
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة -17

  به شيوة بالغي است.» ب، د«ترتيب اجزاي سازندة ابيات 
  بازگرداني اين ابيات:

  محقر است.ام كه نُزلي  جان در قدمش اندازم. هنوز درمانده ،روم كه از شوق ب) مي
  اين خيال محال كه در سرت است. هيهات ازد) زنهار از اين اميد دراز كه در دلت است. 

  )84و  83 هاي ، صفحهدستور، 1 (فارسي   
----------------------------------------------  

 )نيشابور - حسين پرهيزكار(  »1«گزينة -18

  سؤال يكرنگي و يگانگي ظاهر و باطن است.صورت مفهوم عبارت 
مفهـوم مقابـل آن   » هــ «و در بيـت  دعوت به آن شده (نهي از دو رنگـي)  »: ب«در بيت 

  يعني متفاوت بودن ظاهر و باطن مورد تأكيد است.
  موردنظر است. ،نفي ظاهربيني و ناتواني چشم ظاهر از درك واقعيت»: الف«در بيت 
  مورد اشاره قرار گرفته است. پوشي اسرار ناتواني در پرده»: ج«در بيت 
  تأكيد قرار گرفته است. مورد» چهره از اغيار نپنهان كرد»: «د«در بيت 

  )64ة ، صفحمفهوم، 1 (فارسي   
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »2«گزينة -19

مفهوم عبارت صورت پرسش، مرگ را پيش چشم داشتن و در همـين دنيـا بـه حسـاب     
  كارهاي خود رسيدن و حالليت طلبيدن است.

ا خود خلوت كردن و بـه فكـر جبـران گناهـان خـود      در همين دنيا ب»: 2«مفهوم گزينة 
  بودن

ها همان روز قيامـت اسـت زيـرا بـا      دار، دل شب گويد براي درويشان شب زنده (شاعر مي
  طلبند.) كنند و بر گناهان خود آمرزش مي خداوند راز و نياز مي

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  نيز عاشق ماندنفشاني در راه دلدار و پس از مرگ  جان»: 1«گزينة مفهوم 

  عاشق از معشوق ةبسياري شكوه و گالي»: 3«گزينة مفهوم  
  اي از معشوق ندارند. تشنگان عشق در روز محشر گله»: 4«گزينة مفهوم 

  )75ة ، صفحمفهوم، 1 (فارسي   
----------------------------------------------  

 )اردبيل - مرتضي منشاري(  »3«گزينة -20

  هاي روزگار است. ها و ناخوشي ت، ناپايداري خوشيمفهوم مشترك دو بي
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  سپري شدن دوران وصال و دچار غم شدن به واسطة هجران يار»: 1«گزينة 
  سپري شدن دوران غم و اندوه و به آسايش رسيدن»: 2«گزينة 
  به پايان آمدن غم هجران و فرا رسيدن هنگام شادي»: 4«گزينة 

  )62ة ، صفحفهومم، 1 (فارسي   
----------------------------------------------  

  )1(فارسي
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 )دهگالن -خالد مشيرپناهي (  »4« گزينة -21
»: مثـلٌ (نكـره)  / « )3رد گزينـة  (زده شد، زده شـده اسـت   »: ضُرب (ماضي مجهول)«

لذا به آن گـوش فـرا دهيـد، پـس بـه آن      »: فاستمعوا له (فعل امر)«مثلي، يك مثل / 
/  كســاني كــه»: الّــذين«گمــان / همانــا، بــي»: إنّ) / «2رد گزينــة (يد گــوش بســپار

لـن  «به جاي خداونـد /  »: من دون اهللا/ «)3و  1هاي  (رد گزينه خوانيدمي»: تدعون«
/ ) 3و  2هـاي  رد گزينة(نخواهند آفريد، خلق نخواهند كرد »: يخلقوا (مستقبل منفي)

  (ترجمه)                                                     مگسي، يك مگس»: ذباباً (نكره)«
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي (  »3«گزينة  -22
خوارم كنـد  »: يخزيني«آتش / »: النّار) /  «2: مرا داخل كند (رد گزينة »أن يدخلَني«

) / 4بــه ســبب كارهــاي بــدم (رد گزينــة »: الســيئةبســبب أعمــالي )/ «1(رد گزينــة 
  در دنيا»: في الدنيا) / «4(رد گزينة ها را  انجام دادم آن»: فعلتها«

  (ترجمه)                          اند. جا ترجمه شده ، عبارات هم جابه4و  2هاي  در گزينه
----------------------------------------------  

 )مرتضي كاظم شيرودي(  »1«گزينة  -23
ريـا  يبالبكت«بشـر /  »: البشـر ) / «4و  3هـاي   جويـد (رد گزينـه   ياري مـي »: يستعين«

كنـد (رد   زنـدگي مـي  »: تعـيش ) / «3و  2هاي  از باكتري نوراني (رد گزينه»: المضيئة
»: المدن إلنارة«زير چشمان برخي ماهيان / »: تحت عيون بعض األسماك)/ «3گزينة 

  (ترجمه)                                               )3كردن شهرها (رد گزينة  براي نوراني
----------------------------------------------  

 )دهگالن -اهي خالد مشيرپن(  »2«گزينة  -24
سـد بزرگـي،   »: (تركيـب وصـفي نكـره)    »سداً عظيماً«ساخت، درست كرد / »: صنع«

هاي  (رد گزينهنزديك كوه »: قُرب الجبل/ « )3(رد گزينة  سدي بزرگ، يك سد بزرگ
ارتش خود، سـپاهش،  »: جيشه«با كمك، با همياريِ، با حمايت/ »: بِمساعدة/ «)4و  1

بـراي  »: للـتّخلّص «اسـت.]/  » ارتش، سـپاه، لشـكر  «معني  به» جيش[«لشكر خويش 
مـردم  »: فرّح النّـاس «از دشمنان/ »: من األعداء/ «) 3ة رد گزين(رهايي، براي خالصي 

بـا ايـن كـار    »: بعمله هذا/ «)4و  1هاي هرد گزين(را خوشحال كرد، مردم را شاد كرد 
  (ترجمه)                                                   )3ة رد گزين(خويش، با اين كارش 

----------------------------------------------  
 )ابهر -ولي برجي (  »2«گزينة  -25

و  1هـاي   اين همان پرندة باهوشي است كـه (رد گزينـه  »: هذا هو الطائر الذّكي الّذي«
مقابـل  »: مفترسـة  أمـام حيوانـات  ) / «4كنـد (رد گزينـة    وانمود مـي »: يتظاهر) / «3

صـيد  ) / «4كننـد (رد گزينـة    صـد مـي  ق»: تقصـد ) / «3اي (رد گزينة  جانوران درنده
اند  هايش شكسته ل با»: جناحيه مكسوران) / «3هايش (رد گزينة  شكار جوجه»: فراخه

بوده است كه چون مثنّـي و مضـاف بـوده، حـرف     » جناحينِ+ ه«در واقع » جناحيه(«
  (ترجمه)                                         ها) نون آن حذف شده است؛ رد ساير گزينه

----------------------------------------------  
 )ابهر -ولي برجي (  »1«گزينة  -26

  هاي ديگر: تشريح گزينه
سـروده شـده   «فعل ماضي مجهـول اسـت و ترجمـة درسـت آن     » اُنشد»: «2«گزينة 
  باشد. مي» است

  است.» برادران«به معناي » إخوة»: «3«گزينة 
ران جبـ «مضارع مجهول است نـه معلـوم؛ بنـابراين بـه صـورت      » يعوض»: «4«گزينة 
  (ترجمه)                                                                  شود. ترجمه مي» شود

----------------------------------------------  
 )بوشهر -ي ابراهيم احمد(  »2«گزينة  -27

 دانستيد!              ترجمة صحيح آيه: و اين، روز رستاخيز است ولي شما نمي

  (ترجمه)    (ترجمه)                                 خبر است.» يوم«در اين آيه، مبتدا و » هذا«توجه: 
----------------------------------------------  

 )دهگالن -خالد مشيرپناهي (  »3«گزينة  -28
آيـه يـا   «نَبحـث عـن... /   »: دنبـال... بگـرديم  / «)4و  2هـاي   (رد گزينه نُريد »:خواهيممي«

(رد يشـير إلـي...   »: بـه... اشـاره كنـد   / «) 4و  2هـاي   (رد گزينـه  أو حـديث  آيـة »: حديثي
 ) 2و  1هاي  (رد گزينه اإللهية، األنعم اإللهيةالنّعم »: هاي الهينعمت/ « )4و  1هاي  گزينه

  (ترجمه)  
  ترجمة متن درك مطلب:
كنيم، معموالً منظورمان حيوانات عجيبي است كه در  خوار صحبت مي هنگامي كه از مورچه

نات در شكار خورند، و اين حيوا كنند و جز مورچه را نمي ها زندگي مي ها و ميان علف جنگل
مورچه ماهر هستند، چون خدا اعضايشان را براي اين وظيفه، مناسب آفريده است، در دو پاي 

كند تا به آن  ها را خراب مي هاي مورچه اي هست كه با آن خانه هاي بلند قوي جلويي آن، چنگال
د و تعداد آور دارد و لعاب لزجي روي آن هست، آن را از دهانش بيرون مي درازبرسد، و زباني 

است، ببلعد، و اين  شدهكشد تا آنچه را جمع  چسبد، سپس آن را مي زيادي مورچه به آن مي
خوار دندان ندارد، چرا كه او بدان نياز ندارد زيرا  مورچه و كند (كار) را با سرعت زيادي تكرار مي

ي خوار همان است كه روي زمين زندگ غذايش نرم و كم حجم است. بزرگترين نوع مورچه
خوار درختان، طولش كمتر از نيم متر  شود، اما مورچه كند و طولش بيشتر از يك متر مي مي

 .كند ها استفاده مي آيد و از دم بلندش در چسبيدن به شاخه است، هرگز از درختان پايين نمي

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  -29
شـان فـرق    ه انـدازه انـواع مختلفـي از آن وجـود دارد كـ    «آمده اسـت:  » 4«در گزينة 

  كه مطابق متن صحيح است.» كند! مي
  هاي ديگر: ترجمة گزينه

  كند) تواند روي زمين زندگي كند! (نادرست؛ روي زمين هم زندگي مي نمي»: 1«گزينة 
بلعـد! (نادرسـت؛    بيند، در يك مرتبـه مـي   اي را كه اطرافش مي هر مورچه»: 2«گزينة 

  كند.) چند بار اين كار را تكرار مي
كند! (نادرست؛ طبـق مـتن او    ها نيز تغذيه مي او حيواني است كه از علف»: 3«گزينة 

  (درك مطلب)                                                           خورد.) فقط مورچه مي
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -30
  كند؟ خوار در خوردن شكار كمك مي صورت سؤال گفته است: چه چيزي به مورچه

شود به چيز ديگري احتياج  هايي كه باعث مي نادرست است: دندان» 3«ارت گزينة عب
  نداشته باشد!؛ در متن گفته شده اصالً دندان ندارد.

  هاي ديگر: ترجمة گزينه
  زباني بلند و عجيب در دهانش! (صحيح)»: 1«گزينة 
  مايع لزجي كه روي سطح زبانش وجود دارد! (صحيح)»: 2«گزينة 
  اش! (صحيح) هايي بلند و بسيار تيز در دو پاي جلويي چنگال»: 4«گزينة 

  (درك مطلب)  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  -31
شـده،   مطـابق مـتن داده  » خوار درختان از انواع ديگر آن بزرگتر است! مورچه«عبارت 

  باشد. نادرست مي
  :هاي ديگر ترجمة گزينه

  ها بچسبد! (صحيح) تواند به شاخه خوار مي مورچه»: 1«گزينة 
  خوار قادر به بلعيدن تعداد زيادي مورچه است! (صحيح) مورچه»: 3«گزينة 
   خوار ممكن است طولش به بيشتر از يك متر برسد! (صحيح) مورچه»: 4«گزينة 

  (درك مطلب)  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«نة گزي -32
 است.» غُصن«ها) جمع مكسر  (شاخه» األغصان«نادرست است. » ثنّيم«

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  -33
عـول آن اسـت.   كه بعد از فعل آمده است، مف» ما«نادرست است. كلمة » »ما«فاعله «

  (ترجمه: تا ببلعد آنچه را كه ....)
  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  

----------------------------------------------  
 )دهگالن -خالد مشيرپناهي (  »1«گزينة  -34

بـا   »!شود هاي همة بازيكنان پس از پايان هر مسابقه شسته ميلباس«ترجمة عبارت: 
  بايد مجهول باشد.» غسلُي«فعل  توجه به معني جمله،

 است و بر روي عين الفعل، حركت فتحه دارد. مفاعلَةمصدر باب » مسابقة«چنين  هم
  (ضبط حركات)  

 )3و  1عربي، زبان قرآن (
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 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -35
انـد، نـه متضـاد.     بـا هـم متـرادف   » كند پنهان مي«هر دو به معني » يكتُم«و » يستُر«

  )واژگان(                                          است.» كند يكشف: آشكار مي«متضاد آن، 
---------------------------------------------- 

 )بوشهر -ي ابراهيم احمد(  »3«گزينة  -36
 .واقع شده است» ةالمفيد«موصوف براي ي است كه خبر »أعشاب«

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  باشد. خبر است كه فعل مي» تحول»: «1«گزينة 
  مضاف اليه آن است.)» مدرسة(«خبر و مضاف است. » تالميذ»: «2«گزينة 
  )انواع جمالت(          خبري است كه نه موصوف است و نه مضاف.» خير»: «4«گزينة 

----------------------------------------------  
  )ابهر -ولي برجي (  »2«گزينة  -37

  مفعول است.» زوار«، »2«در  گزينة 
 عبارت: عظمت آن مقبرة بزرگ در عراق، زائرانش را بسيار در شگفت آورد! ترجمة 

  )انواع جمالت(  
----------------------------------------------  

 )خواه الهه مسيح(  »3«گزينة  -38
  جا به فقرا انفاق شد! بسياري از غذاهاي موجود در اين»: 3«ترجمة گزينة 

  شناسيم. فاعل آن را نمي واضح است كه فعل جمله مجهول است و
  )انواع جمالت(                         ها معلوم هستند و فاعل دارند. ها در ساير گزينه فعل

---------------------------------------------- 

  )دهگالن -خالد مشيرپناهي (  »2«گزينة  -39
در صورت سؤال آمده است كه: هنگامي كه پدر و مادر به پيشرفت فرزندشان اميـدوار  

 گويند:...او مي به هستند،
شود؛ لذا عبـارت داده شـده در   استفاده مي» لَعلَّ«براي بيان اميد و اميدواري از حرف 

» !هايـت پيشـرفت كنـي   اميـد اسـت (شـايد) تـو در درس    « :گويـد كه مي» 2« ةگزين
  كند.هاي فرزندشان را بيان ميپيشرفت درس بهاميدواري پدر و مادر 

  ها:  بررسي ساير گزينه
  !هايت پيشرفت كنيكاش تو در درس »:1« گزينة

  !كنيهايت پيشرفت ميگمان تو در درسبي»: 3«گزينة 
  (قواعد اسم)  )انواع جمالت(            !هايت پيشرفت خواهي كردتو بدون شك در درس»: 4«گزينة 

---------------------------------------------- 

  )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -40
طـور عـام    را مشخص كنيد كه حكم بعدش را بـه » ال«ل گفته شده كه در صورت سؤا
باشـد   مي» هيچ ... نيست«ي نفي جنس به صورت »ال«دانيم كه ترجمة  نفي كند. مي

يك اسم مفرد نكره » ال«، پس از »3«كند. در گزينة  كه حكم بعدش را كامالً نفي مي
  )انواع جمالت(                                     ي نفي جنس داريم.»ال«آمده است، پس 

  
  

 )كبير مرتضي محسني(  »2« گزينة -41

توحيد در مالكيت علت توحيد در واليت است زيرا هركس مالك چيزي باشد، حق تصرف 
و هللا مـا فـي   «و تغيير در آن چيز را دارد، يعني با پذيرش مالكيت الهي كه در آية شـريفة  

آمده » خداستچه در زمين است، از آن  ها و آن چه در آسمان السماوات و ما في االرض: آن
ما لهم مـن دونـه مـن    «شود و اين موضوع هم در آية شريفة: است، واليت الهي محقق مي

 )19 ، صفحة2، درس 3دين و زندگي (    بيان شده است.» ولي وال يشرك في حكمه احداً

----------------------------------------------  
 )قم -زحل  عليرضا ذوالفقاري(  »3«گزينة  -42

و » مرا اين عزت بس كه تو پروردگار منيخداي من، «فرمايد: مي كه مام علي (ع)ادر كالم 
  نيز به ربوبيت خداوند اشاره شده است. » و هو رب كلّ شيء«در آية 

و سرپرسـت جهـان نيـز هسـت و      از آنجا كه خداوند، تنها مالك جهـان اسـت تنهـا ولـي    
اي بـه معنـي   چنـين اجـازه   كننـد.  توانند در جهـان تصـرف  او نمياجازة  مخلوقات، جز به

يت خداوند به ديگري نيست، بلكه بدين معناست كه خداوند آن شـخص را در  والواگذاري 
  ت.يت خود قرار داده اسوالمسير و مجراي 

 )20تا  18هاي  ، صفحه 2، درس3دين و زندگي (

 )بيرك مرتضي محسني(  »2«گزينة  -43

  موارد نادرست:
شـرك در مالكيـت و در گزينـة    »: 3«در گزينة  ،طور مستقل در عالم مؤثرند به»: 1«گزينة در 

 است.  صورت غلط و نادرست ذكر شده كنيم، به هرگونه تأثير از اشيا يا انسان را سلب مي »:4« 
 )24تا  22، صفحة2، درس 3دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )تبريز -فيروز نژادنجف (  »4«گزينة  -44

جهان است اين است كه خداوند يكتاي مقتدر است (در كه خداوند تنها خالق  عليت اين 
 )19صفحة، 2، درس 3دين و زندگي (  اصل و حقيقت يكي است).

----------------------------------------------  
 )ريزتب -فيروز نژادنجف (  »2«گزينة  -45

فإنَّ أصـابه   و من الناس من يعبد اهللا علي حرف « فرمايد:مطابق آيات قرآن كريم كه مي
الخسـران   ذلـك هـو   ةانقلب علي وجهه خسر الدنيا و اآلخرفتنة خير اطمانَّ به وإن أصابته 

نتيجة پرستش خداوند بر يك جانب، روي گردان شدن از خداوند به هنگام باليا و » المبينُ
 )34، صفحة3، درس 3دين و زندگي (  زيان در دنيا و آخرت است.

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(  »1«گزينة  -46

  شود. از آيات ديگر اين درس برداشت مي» ب و د«صحيح است و موارد » الف، ج«موارد 
دهـد و   انسان مشرك دل به هواي نفس (بت درون) سپرده و او را معبـود خـود قـرار مـي    

ارايت من اتخذ الهه هـواه افانـت تكـون    «دهد.  هاي خداوند ترجيح مي اوامرش را به فرمان
عليه وكيال: آيا ديدي آن كس را كه هواي نفس خود را معبود خود گرفت آيا تو ضـامن او  

 كرده است.كه وكيل و مدافع بودن پيامبر را نفي » خيزي؟} و برميباشي {و به دفاع از ا مي
 )34و33 ، صفحة3، درس 3دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(  »1«گزينة  -47

داراي ايمان قلبي اسـت، داراي شخصـيت ثابـت و پايـدار و برخـوردار از      انسان موحد كه 
آور  است و اطمينان قلبي دارد. يعني ايمان قلبي به توحيد، ايمان اطمينانآرامش روحي 

 )33و32، صفحة3، درس 3دين و زندگي (  بخش است. و آرامش
----------------------------------------------  

 )ابتساممحبوبه (  »3«گزينة  -48

  ميان بعد فردي و اجتماعي توحيد، رابطة متقابل وجود دارد.- 
نفي شرك عملي در بعـد اجتمـاعي يـا    اشاره به » …خذوا عدوي و عدوكم اولياء ال تت«- 

 )35و  34، صفحة3، درس 3دين و زندگي (  يت طاغوت دارد.منفي پذيرش حاك
----------------------------------------------  

 )آرمان جيالردي(  »3«گزينة  -49

ين الهي باشد (بعـد اجتمـاعي   هرقدر نهادهاي اجتماعي در خدمت اجراي قوان»: ب«مورد 
ها و حركت بـه سـوي خداونـد و زنـدگي موحدانـه       توحيد عملي)، زمينه براي رشد انسان

  گردد.  تر مي آسان
هـاي   چنين انسان موحد (بعد فردي توحيد عملي) بـاور دارد كـه دشـواري    هم»: ج«مورد 

  اوست.مهري خداوند نيست، بلكه بستري براي رشد و شكوفايي  بي ةزندگي نشان
  تشريح موارد نادرست:

خَسرَ الدنيا  …و منَ الناس من يعبد اهللا علي حرف «با توجه به آية شريفة  »:الف«مورد 
: فرجام پرستش خدا تنها به زبان و هنگام وسعت و آسودگي، زيـان در دنيـا   … ةو اآلخر

  »و آخرت است.
 .بيني توحيدي دارد زندگي توحيدي ريشه در جهان»: د«مورد 

 )35و  34، 32، 30هاي  ، صفحه3، درس 3دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(  »4«گزينة  -50

: اي كساني كـه  …يا أيها الذينَ آمنوا ال تتخذوا عدوي و عدوكم اولياء  « ةشريف ةدر آي
اي كـه بـا آنـان     يريـد، بـه گونـه   ايد؛ دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگ ايمان آورده

 »انـد.  كفـر ورزيـده   ،كه آنان به دين حقي كه براي شما آمـده اسـت   مهرباني كنيد حال آن
عداوت بـا دشـمنان الهـي فرمـان      و خداوند به بغض مومنان هستند و ،مخاطب آية شريفه

بـه   زيرا دشمنان خدا ،كند نهي مي توحيدي را از دوستي با دشمنان خدا ةدهد و جامع مي
 )35 ، صفحة 3، درس3دين و زندگي (  اند. دين حق كفر ورزيده

  )3( دين و زندگي
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 )محبوبه ابتسام(  »4«گزينة  -51

انسان در برزخ به دليل وجود شعور و آگاهي، با درك اموري كه در دنيا ممكن نبوده است، 
  ورد.آ دست مي وگو با فرشتگان را بهامكان گفت

 شدگان جنگ بدر، اشاره به وجود شعور و آگاهي دارد.سخن گفتن پيامبر با كشته

 )66و  65، صفحة5، درس 1دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )آرمان جيالردي(  »3«گزينة  -52

ن اعمال بسـته  دامنة آثار ما تقدم، محدود به دوران زندگي انسان است و با مرگ، پروندة اي
به » ها فرا رسد حتي اذا جاء احدهم الموت: آنگاه كه مرگ يكي از آن«شود و آية شريفة  مي

كند اما پروندة آثار ما تأخر حتي بعـد از حيـات انسـان نيـز بـاز       فرا رسيدن مرگ اشاره مي
مبـدع  ماند و تا زماني كه آن سنت نيك يا بد در جامعه جاري باشد، پيوسته بر اعمـال   مي

يـوم   «گردد و اين موضوع تا روز قيامت ادامـه دارد و آيـة شـريفة     آن سنت نيز افزوده مي
به روز قيامت » ها سخت بر لرزه درآيند : در آن روز كه زمين و كوهتَرجف االرض و الجبالُ

م ينبوا االنسان يومئذ بما قد«در آية شريفة » يؤمئذ«چنين عبارت شريفة  كند. هم اشاره مي
فرستاده و  ]از مرگ[چه پيش  شود به آن به انسان خبر داده مي ]قيامت[و اخَّرَ: در آن روز 

روز قيامت اشـاره دارد و بيـانگر محـدودة زمـاني     به » فرستاده است ]از مرگ[چه پس  آن
 باشد. آثار ما تأخر است كه قسمت دوم اين سؤال مي

 )75 و 66و  65، صفحة6و  5هاي  ، درس1دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(  »1«گزينة  -53

اي كاش همـراه و هـم مسـير بـا پيـامبر      «خوانيم:  سورة فرقان مي 29و  28، 27در آيات 
كرديم. او ما را از ياد  شديم. اي كاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمي مي

 »خدا بازداشت.

 )78 ، صفحة6، درس 1و زندگي دين (
----------------------------------------------  

 )آرمان جيالردي(  »4«گزينة  -54

ن وارئهـم بـرزخُ الـي يـوم       …«در آيـة شـريفة   » يوم يبعثون«مقصود از عبارت قرآني  و مـ
شـوند، يعنـي همـة مردگـان دوبـاره زنـده        ها برانگيخته مي روزي است كه انسان» يبعثون

ها كه از وقايع مرحلـة   اين حيث اين عبارت قرآني به زنده شدن همة انسانشوند و از  مي
اليـوم  «رو با وقايع ذكر شده در آيـة شـريفة:    كند و از اين  باشد، اشاره مي دوم قيامت مي

بمـا كـانوا يكسـبون: امـروز بـر       نَختم علي افواههم و تُكلمنا ايـديهم و تشـهد ارجلهـم   
دهـد   گويد و پاهايشان شهادت مـي  هايشان با ما سخن مي نهيم و دست يدهانشان مهر م

(كه به شهادت اعضاي بدن انسان از واقعة حضور شـاهدان و  » اند. چه انجام داده دربارة آن
چنين تنها نيكوكاران  باشد. هم گواهان در مرحلة دوم قيامت مرتبط است) هم مرحله مي

 اند. (واقعة بزرگ) دراماناند كه از وحشت روز قيامت  (محسنين)

 )77و74و65، صفحة 6و5، درس1دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(  »2«گزينة  -55

ال كـرده  ؤاش سـ امام كاظم(ع) در پاسخ به شخصي كه در مورد ديدار متوفي با خـانواده 
كميت). برخي از آنان هر روز و برخـي  هايش(برحسب مقدار فضيلت« بودند، پاسخ دادند:

  »ها هر جمعه ترين آن هر دو روز و برخي هر سه روز و كم
گيرنـد،   همانا كسانى كه فرشتگان، جانشان را مـى  «فرمايد:قرآن كريم در سورة نساء مي

پرسـند: شـما در چـه وضـعى بوديـد؟       اند، از آنان مى در حالى كه بر خويشتن ستم كرده
فرشتگان (در پاسـخ) گوينـد: مگـر زمـين خداونـد       ،ن مستضعف بوديم: ما در زميگفتند

 پس اين كالم از جانب فرشتگان است.» كنيد؟ مهاجرتگسترده نبود تا در آن 

 )68 ، صفحة5، درس 1دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )محبوبه ابتسام(  »1«گزينة  -56

خـورد كـه    غ ميوگذارد بلكه سوگند در مي اعمال صحه نميآدمي به تما»: الف«مورد رد 
  ها را انجام نداده است. برخي از آن

  دهند. ها شهادت مي اعضا و جوارح بدكاران عليه آن»: ب«رد مورد
 علت اصلي شهادت، سوگند دروغ صاحب خويش است.»: ج«رد مورد 

 )77و76، صفحة6، درس 1دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )قم -زحل  عليرضا ذوالفقاري(  »3«گزينة  -57

 و دهنـد  انجـام  زشـت  كارهـاي  كـه  كسـاني  براي«فرمايد: سورة نساء مي 18قرآن در آية 
نيست (عدم پذيرش  توبه كردم، االن توبه: گويدمي رسد فرا ها آن از يكي مرگ كه هنگامي

  »كرديم. فراهم برايشان كيدردنا عذاب كه هستند كساني اينها و توبه)
 وجـود  حقيقـت  فرشتگان، اما شودمي متوقف بدن حياتي هايفعاليت گرچه مرگ، از پس

 دريافـت  كمال و تمام طور به را آن كنند. يعنيمي» توفّي«كه همان روح اوست،  را انسان
  نمايند.مي

 ربِّ الموت قالَ حدهماَ جاء اذا حتّى«خوانيم: سورة مباركة مؤمنون مي 100و  99در آيات 
: گويـد رسـد، مـي   فـرا  هـا  آن از يكي مرگ كه تَرَكت: آنگاه صالحا فيما اَعملُ ارجِعونِ لَعلّى

  »ام.كرده ترك گذشته در را دهم؛ آنچه انجام صالح عمل كه بازگردانيد، باشد مرا! پروردگارا
نـه   ،اسـت نجام اعمال ترك شـده دقت كنيد كه در اين آيه علت تقاضاي برگشت به دنيا، ا

  اعمال صالحي كه در گذشته انجام شده.
 )89و  65هاي  ، صفحه 7و5، درس1دين و زندگي (

----------------------------------------------  
 )آرمان جيالردي(  »3«گزينة  -58

عي كند، اگر باطن و چهرة واق خورد و يا مال يتيمي را به ناحق تصاحب ميكسي كه ربا مي
اما  ،عمل او در همين دنيا برمال شود، همگان خواهند ديد كه او در حال خوردن آتش است

هـا كنـار    شـود و پـرده   شود و هنگامي كه وارد جهان آخـرت مـي   در دنيا آتش آشكار نمي
  كشد. گردد و آتش از درون او زبانه مي رود؛ حقيقت و باطن عمل عيان مي مي
إنَّ الذينَ يأكلونَ اموالَ اليتـامي ظُلمـاً إنَّمـا يـأكلونَ فـي      «چنين با توجه به آية شريفة  هم

ند اموال يتيمان را از روي ظلم، جـز ايـن   رخو بطونهم ناراً و سيصلونَ سعيراً: كساني كه مي
سـرانجام  » برند و به زودي در آتشي فروزان درآيند. نيست كه آتشي در شكم خود فرو مي
خواهد » و سيصلونَ سعيراً«ر آتشي فروزان درآمدن تصاحب به ناحق مال يتيم به زودي د

 بود.

 )90، صفحة7، درس 1دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )احمد منصوري(  »2«گزينة  -59

ها كه به راستي اداي شهادت كنند و  كنند و آنها و عهد خود را رعايت مي ها كه امانت آن«
  »شوند. هاي بهشت گرامي داشته مي واظبت دارند، در باغها كه بر نماز م آن
و شتاب كنيد براي رسيدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتي كـه وسـعت آن، آسـمانها و    «

 »زمين است و براي متقين آماده شده است.

 )86، صفحة 7، درس1دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )قم -زحل  رضا ذوالفقاريعلي(  »4«گزينة  -60

 اعمـال  ايـن  ةپرونـد  با مرگ، و است انسان زندگي دوران به محدود اعمال، از برخي دامنة
 از اعمـال  بسياري پروندة اما )؛وروزه (ج و  و نماز مانند اعمالي ؛)ماتقدم آثار( شودمي بسته
 بـه  را كتـابي  كسـي  گـر ا مثال عنوان به ؛)ماتأخر آثار( ماندمي باز نيز ما حيات از بعد حتي
   دهد (د). آموزش ديگران به را مفيدي مطلب يا دهد، هديه ايخانه يا كتاب كسي

 تا گذارد،مي برجاي خود از را الهي فرمان مخالف و نادرست رسم راه و كه كسي مقابل، در
 ثبـت  وي اعمـال  دفتـر  در گناه است، باقي جامعه يا در فرد غلط رسم و راه اين آثار وقتي
 نشـر  و توليـد  غلـط (هــ)،   هـاي مدسازي .شودمي افزوده وي عذاب بر روز روزبه و شودمي

 اسـت  اعمال ناشايسـتي  از هاييمجازي نمونه فضاي در غيراخالقي (ب) و نامناسب مطالب
 شود.مي وي مرگ از پس حتي فرد، گناهان پروندة شدن سنگين موجب كه

 )67و  66هاي  ، صفحه5، درس 1دين و زندگي (
----------------------------------------------  

  )1( دين و زندگي
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  )اله استيري رحمت(  »3« ةگزين -61
بـر ايـن   كند، زيـرا   بر ارتباط غيركالمي تأكيد زيادي ميمحقق جوان «ترجمة جمله: 

از  ،هـاي اجتمـاعي   هنگام برقراري ارتباط با يكديگر در موقعيـت  باور است كه افراد به
  »كنند. استفاده مياز كلمات فراتر [چيزهايي] 

  :نكتة مهم درسي
از »). 2«رود (رد گزينـة   كـار مـي   به ”more“همواره بعد از  ”than“دقت كنيد كه 

بلكه تنها جمله بـر   ،گيرد اي صورت نمي طور كلي مقايسه سوي ديگر، در اين جمله به
از  ،لماتبر ك هنگام برقراري ارتباط با يكديگر عالوه اين موضوع تأكيد دارد كه افراد به

كننـد. در ميـان    چيزهايي مانند حاالت چهره، حاالت بدن و غيـره نيـز اسـتفاده مـي    
    .كند درستي بيان مي بهرا اين مفهوم » 3«تنها گزينة  ،ها گزينه

  (گرامر)  
----------------------------------------------  

 (حسن روحي)  » 4« ةگزين -62
، توسـط روسـيه در   1اسـپوتنيك  مصنوعي،  ةاراولين ماهوكه  از زماني«جمله:  ةترجم
پرتاب شد، هزاران كاوشگر فضايي، ماهواره و تلسكوپ بـه فضـا فرسـتاده     1957سال 
  »اند. شده
 :مهم درسي نكتة

رفتـه اسـت؛   كار  به» حرف ربط زمان«عنوان  كه) به (از وقتي ”since“ در اين سؤال،
 ةگذشـت «زمـان   ،پيرو) ة(جمل ”since“در جملة بعد از  ،گونه سؤاالت در اينمعموالً 

رود (رد  كـار مـي   بـه » حـال كامـل  «زمـان   ،پايـه  ةشود و در جملـ  استفاده مي» ساده
، مفعـولِ  »هـا  تلسـكوپ «و » ها ماهواره«، »كاوشگرها« ،). از طرفي»3و  1« هاي گزينه
 ةبايـد گزينـ   ،انـد؛ بنـابراين   (فرستادن) هستند، اما قبل از فعـل آمـده   ”send“فعل 

  ).»2«را انتخاب كنيم (رد گزينة  »لمجهو«
  (گرامر)  

----------------------------------------------  
  )عمران نوري(  »3«ة گزين -63

هـاي محلـي    هاي موسـيقي، او آهنـگ   از زمان شروع حضور در كالس«ترجمة جمله: 
طـور   طرفدارانش خيلـي زيـاد دوسـت دارنـد، ايـن      ايرلندي زيادي را خوانده است كه

  »ت؟نيس
  مهم درسي: ةنكت

’s][  در ابتداي جمله مخففhas” “   فعـل گذشـتة سـاده   «اسـت، زيـراsince +  «
از طرفي، سؤال كوتاه بـراي آن  »).  2«نشانة كاربرد زمان حال كامل است (رد گزينة 

»). 1«شـود (رد گزينـة    كنـد، سـاخته مـي    بخش از جمله كه مفهوم اصلي را بيان مي
  »).  4«اشد، سؤال كوتاه آن منفي است (رد گزينة همچنين، وقتي جمله مثبت ب

  (گرامر)  
----------------------------------------------  

 )سعيد كاوياني(  »2«  گزينة -64
پدرش را بعد از حدود يك سال ديد، احساساتي شـد و  وقتي دخترك «ترجمة جمله: 

   .»ناگهان شروع به گريستن كرد
  ناگهان) 2  از لحاظ مذهبي) 1
  مؤدبانه) 4  با شك و ترديد) 3

  )واژگان(  
----------------------------------------------  

 (حسن روحي)  » 2« ةگزين -65
نشـان داده  هـا   كـه مشـكالت توسـط رسـانه     رسد تنها زماني نظر مي به«جمله:  ةترجم
  »دهد. ها نشان مي اي به حل آن ، دولت عالقهشوند مي
  ) عالقه به2  ) توجه به1
  ) اهدا به4  ارزه عليه) مب3
  :مهم درسي ةنكت

  است.» مند شدن عالقه«يا » دادن  عالقه نشان«معني  به ”take interest in“عبارت 
  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )سرايي كله  تيمور رحمتي(  »1«گزينة  -66
رسيدن به  هستند براي ها آماده انسان ةاين يك حقيقت است كه هم«ترجمة جمله: 

  »جا كه ممكن است تالش كنند. تا آن ،خوشبختي و موفقيت
  ) نشانه2  ) حقيقت، واقعيت1
  ) اندام4  كيفيت، ويژگي) 3

  )واژگان(  
----------------------------------------------  

  )سرايي كله  تيمور رحمتي(  »4«گزينة  -67
تعـدادي از  در سـاير مشـاغل بايـد از     پزشكان، معلمين و افراد شاغل«ترجمة جمله: 
  .»كننداي پيروي  نام اخالق حرفه ها به قوانين و ارزش

  عاطفه) 2  ، منبع الهام) الهام1
  ، اصول اخالقي) اخالق4  توصيف) 3

  )واژگان(  
  ترجمة متن كلوزتست:

. كننـد  مـي  پرداخـت  اعتبـاري  هـاي  كارت با را چيزها از بسياري هزينة افراد زيادي امروزه،
 اكثـر  اواخـر،  همـين  اسـت؟ تـا   خطر بي چقدر ها كارت اين توليد شده در استفاده پالستيك

 PVC كه هنگامي. اند شده مي ساخته) PVC( كلرايد وينيل پلي نام به پالستيكي از ها كارت
 شـيميايي  مـواد  ترين خطرناك از يكي. شود مي جو وارد مضر شيميايي مواد شود، مي توليد
 مشكل. شود ميشناخته  ها انسان عامل سرطان در عنوان كه به است نديوكسي شده، منتشر
 »تجزيـه « - نيسـت  پذير تجزيه شود، مي انداخته دور PVC كارت وقتي كه است اين ديگر
  .نيست بازيافت قابل و شود نمي
 (صلح سبز)،Greenpeace . دارد وجود PVC هاي كارت براي جايگزيني حاضر، حال در

 توليـد را  »كرة زمين با سازگار« اعتباري كارت يك زيست، فدار محيطخيرية طر سازمان و
 ساخته گياهي يك مادة با كه شده ايجاد پذير تجزيه پالستيك يك از ها آن كارت. است كرده
 اين به - شود مي تجزيه كمپوست نام به خاصي خاك در ماه سه حدود در كارت اين .شود مي

[سازمان] صلح . آورد مي دوام ها قرن PVC كارت مقابل، در. شود مي بازيافت كامالً ترتيب،
 كه كنند را صادر هايي كارت و بگيرند الگو آن از ها سازمان از بسياري كه است اميدوار سبز

 .نكند آلوده را زيست محيط

  )محدثه مرآتي(  »4«گزينة  -68
  مهم درسي: ةنكت

شاره بـه عملـي كـه از    در ابتداي جمله، براي ا ”Until recently“ با توجه به قيد 
كنـيم   داشته است، از زمان حال كامل اسـتفاده مـي   ادامهگذشته آغاز شده و تاكنون 

“ ”makeتواند فاعل فعل  نمي“ ”most cards از طرفي،»). 3و  1«هاي  (رد گزينه
  »).2«باشد، پس بايد از ساختار مجهول استفاده كنيم (رد گزينة 

  )كلوزتست(  
----------------------------------------------  

  )محدثه مرآتي(  »4«گزينة  -69
  مهم درسي: ةنكت

اي كه ميان يك نوع مادة شيميايي با ساير مواد شـيميايي صـورت    با توجه به مقايسه
همچنين، بـا  »). 3و  2«هاي  گرفته است، بايد از صفت عالي استفاده كنيم (رد گزينه

كـه بعـد از آن آمـده، تنهـا     “ ”is و فعل مفـرد “ ”chemicalsتوجه به كلمة جمع 
  تواند صحيح باشد. مي» 4«گزينة 

  )كلوزتست(  
----------------------------------------------  

  )محدثه مرآتي(  »2«گزينة  -70
  ) توليد كردن، توسعه دادن2  ) ارتقا دادن1
  ) تأسيس كردن4  نظر گرفتن در) 3

  )كلوزتست(  
----------------------------------------------  

  )محدثه مرآتي(  »1«گزينة  -71
    ) نيرو2  ) ماده، جنس1
  نمونه، مثال) 4   ) مجموعه3

  )كلوزتست(  
----------------------------------------------  

 3و  1زبان انگليسي 
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  )محدثه مرآتي(  »3«گزينة  -72
  ) اختراع كردن2  ) احترام گذاشتن1
  دست آوردن (اطالعات، واكنش) ) به4  ) دنبال كردن3
  هم درسي:م ةنكت

» الگو گـرفتن از كسـي  «معناي  به ”follow someone’s example“ به عبارت 
 توجه كنيد.

  )كلوزتست(  
----------------------------------------------  

  :اول درك مطلبترجمة متن 
غده وجود دارد كـه در   چندينها در همه جاي بدن شما هستند. حتي همين اآلن،  هورمون

گرفته تا وزن و سالمت استخوان،  تانها به خون شما هستند. از تأثير بر خواب آنحال پمپاژ 
هـاي شـما    كنند تا بـه سـلول   سرعت حركت مي هاي شيميايي در بدن شما به رسان اين پيام

كنند نفس بكشيد، شـما را   بگويند كه چه كاري انجام دهند. اين تركيبات به شما كمك مي
  .بخشند ها را التيام مي زخم و كنند مي وردن دست كشيدنيا از خوادار به غذا خوردن 

هورمـون   ]بـراي مثـال  [ايد، هيچ هورموني ذاتاً خوب يـا بـد نيسـت:     چه شنيده برخالف آن
امـا   ،كنـد  كمـك مـي   معمولياسترس، كورتيزول، به شما در نگهداري جريان و فشار خون 

ها محافظت كرده و  از استخواناستروژن  ؛غذا خوردن استرسي شود«تواند باعث  همچنين مي
 افـزايش وزن و حتـي افسـردگي   تواند سبب  اما همچنين مي ،دارد پوست را مرطوب نگه مي
اي عمـل   گونـه  ايـن مـواد شـيميايي بـه     گويد مي ،متخصص غدد ،شود. دكتر دينا آديموالم

د تـا  كننـ  گـو مـي  و كنند كه انگار دائماً با يكديگر و ديگر تركيبات موجود در بدن گفـت  مي
  در تعادل بمانند. ]بتوانند[

توانـد پيامـدهاي بزرگـي     هـاي شـما مـي    دانسـتيد يـك تغييـر كوچـك در هورمـون      آيا مي
ماننـد روغـن   « گويـد:  مـي توجهي) داشته باشد؟ دكتر ويكتور برنت، متخصـص غـدد،    (قابل

دقيق ازه تا اين اند »از هر هورمون نياز داريد. مناسبيدر خودرويتان، شما به ميزان  ]موتور[
هـزارم واحـد، از    )، حتي در حـد يـك  TSHاست. براي مثال، اگر هورمون محرك تيروئيد (

خارج شود، ممكن است حافظه، دماي بدن و ديگر عملكردها دچار  ]مورد نياز بدن[محدوده 
تغيير در مقادير كورتيزول ممكن است منجر به مه مغزي شود، كـه   ،تغيير شوند. همچنين

 در شفاف فكر كردن است.يك نوع ناتواني 

  )محمد طاهري(  »1«گزينة  -73
ـ  ةيك از مـوارد زيـر بـه بهتـرين شـكل، نحـو       كدام«ترجمة جمله:  اطالعـات در   ةارائ

 »كند؟ را توصيف مي »2«پاراگراف 

  »شوند. هايي براي اثبات آن ارائه مي شود و سپس مثال ادعايي مطرح مي«
  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  
  )محمد طاهري(  »3«گزينة  -74

از نظر معنايي بـه   »2«در پاراگراف  ”inherently“دار زيرخط ةكلم«ترجمة جمله: 
  »است. ينتر ... نزديك

» “necessarily”)ًلزوما(«  
  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  
  )محمد طاهري(  »4«گزينة  -75

يـاد آوردن   تواند بر توانايي مـا در بـه   متن، كدام هورمون مياساس  بر«ترجمة جمله: 
  »وقايع گذشته تأثير بگذارد؟

»TSH«  
  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  
  )محمد طاهري(  »2«گزينة  -76

 »يك از موارد زير در متن تعريف شده است؟ كدام«ترجمة جمله: 

  »»)3«(پاراگراف  مه مغزي«
  )درك مطلب(  

  :دوم درك مطلبترجمة متن 
هاي آن، احتماالً در راه حداقل يـك شـب را در    چه به جزاير تايلند سفر كنيد و چه به كوه

پايتخت آن خواهيد گذراند. بانكوك ممكن است پر سر و صـدا و آلـوده باشـد، امـا شـهري      
تـر   اقامـت خـود را طـوالني   است كه چيزهاي زيادي براي ديدن دارد. چرا هم انگيز  هيجان
  نكنيد؟

جا  در آن »ساحل«كاپريو در فيلم  كه شخصيت لئوناردو دي ائوسان حتي قبل از اينخ ةجاد
بـراي   بود. اما اين مكان پر سر و صداست، زيبا نيست و اصالً يبماند، مكان مسافرتي معروف

ين براي اقامـت بـا   تر، فراكانونگ مكاني جايگز عنوان يك جاي اصيل نيست. به اقامت جالب
خورند، كـار و   دهد كه مردم بانكوك در آن غذا مي خود ارائه مي ةالعاد بازارهاي خياباني فوق

هاي اصـلي گردشـگري چنـدان مناسـب      مكان ]رفتن به[كنند. فراكانونگ براي  زندگي مي
بزرگ  دقيقه به كاخ 20در عرض توانيد  نيست، اما يك ايستگاه قطار هوايي دارد، بنابراين مي

  برسيد.
ها در ترافيك گير  خواهيد ساعت تواند يك كابوس باشد. مطمئناً، اگر مي ترافيك بانكوك مي

، اما دو راه بهتر براي گردش در شـهر وجـود دارد.   بگيريدراحتي تاكسي  توانيد به كنيد، مي
ك قايق اي با قايق سريع يا ي يك تاكسي رودخانهسوار براي كاوش در معابد و اماكن تاريخي، 

ها شويد. براي قسمت مدرن شهر، قطار هـوايي   رايا و كانالپ چائو ةبلند در امتداد رودخان دم
و بازار خياباني معروف  سوخومويتراهي سريع و ارزان براي سفر از رودخانه به مراكز خريد 

 چاتوچاك است.

  )سپهر برومندپور(  »4«گزينة  -77
  »كند؟ ميحث بچه چيزي دربارة متن اساساً «ترجمة جمله: 

  »يك راهنماي سفر به بانكوك«
  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  

  )سپهر برومندپور(  »2«گزينة  -78
  .»اشاره دارد … به »2«در پاراگراف  ”it“ دار ة زيرخطكلم«ترجمة جمله: 

  »كانونگفرا«
  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  

  )سپهر برومندپور(   »2«گزينة  -79
  …» است كه  درستطبق متن، اين «ترجمة جمله: 

 »ومويت در قسمت مدرن بانكوك قرار گرفته است.خسو«

  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  

  )سپهر برومندپور(  »3«گزينة  -80
نويسـنده را نسـبت بـه     گاهديـد  ،نحو يك از موارد زير به بهترين كدام«ترجمة جمله: 

 »دهد؟ ائوسان نشان ميخ ةجاد

 »منفي«

  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  































































 

 1 1 

  تجربيدوازدهم  آذر 5آزمون درسنامة آمادگي 
  آموزان عزيز رشتة تجربي  دانش

آموزان سراسر كشور، نوآوري  كانون فرهنگي آموزش هرساله در جهت باال بردن خدمات آموزشي به دانش
  جديدي دارد.

بعد براي  نامة تشريحي، دفترچة درسنامه از مباحث آزمون در سال تحصيلي پيش رو همراه با دفترچة پاسخ
  شما تدارك ديده شده است.

آموزان  آموزشي دارند و همة دانش آموزاني كه در درسي خاص نياز به مطلب كمك اين درسنامه به دانش
  .تواند كمك كند پردازند، مي كه سه روز قبل از آزمون اصلي به تورق سريع مطالب آزمون مي

  اين درسنامه شامل دو قسمت است:

  گي و تمرين تستي شما در منزل  مشابه پارسال براي آماد گذاري آزمون هدف - 1

  آذرماه 5هاي دوازدهم آزمون  بندي درس جه درسنامه بود - 2

  مؤلفان

  عيار علمي خانوادگينام و نام  نام درس
  MBAكارشناسي مهندسي معدن و كارشناسي ارشد   اسدي آرين فالح  شناسي زمين

  وار دانشجوي پزشكي سبزه -كنكور600رتبة  علي قادري  رياضي 

  دانشجوي پزشكي دانشگاه بهشتي – كنكور98رتبة شهريار صالحي شناسي زيست
  اروميهدانشجوي پزشكي دانشگاه  – كنكور500رتبة محمدجواد سورچي  فيزيك 
  دانشجوي پزشكي دانشگاه تهران – كنكور70رتبة حسين شكوه  شيمي 

  

  آرا و صفحه چين حروف مسئول دفترچه مدير گروه

  سيده صديقه ميرغياثي علي رفيعيان سادات غياثيزهرا
  

_t 12 kanoonirاينستاگرام دهم تجربي
 

  

  zistkanoon@ 2كانال دهم تجربي 
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 حركات زمين
 

 جهت تشکیل سایه در نیکرة شمالی و جنوبی را با هم مقایسه کنید.
تابد، به این ترتیب در آن مدار به هنگام  اوال باید توجه کرد که خورشید در زمان مطرح شده در سؤال، به کدام مدار زمین عمود می

ها رو به جنوب تشکیل  تر سایه ها رو به شمال و در مدارهاي پایین هشود و در مدارهاي باالتر از آن، سای ظهر شرعی، سایه تشکیل نمی
اند و در کلیۀ مدارهاي نیمکرة  شوند. براي مثال در اول بهار و پاییز، هنگام ظهر شرعی اجسام در مدار صفر درجه بدون سایه می

 ست.ها رو به جنوب ا ها رو به شمال و در همۀ مدارهاي نیمکرة جنوبی سایه شمالی، سایه
ها در نیمکرة شمالی از طلوع آفتاب تا ظهر شرعی، از سمت غرب به شمال و از ظهر شرعی تا غروب آفتاب از شمال به  سایه نکته:

 دهند و این امر براي اجسام در نیمکرة جنوبی برعکس نیمکرة شمالی است. شرق تغییر جهت می
 

هاي جغرافیایی باالتر در  تابد و در طول بهار بر عرض عمود میبراساس شکل زیر، در ابتداي بهار، خورشید بر مدار استوا 
تابد. در آخر خرداد و اول تیرماه حداکثر بر مدارس رأس السرطان، تابش قائم دارد. در طول  نیمکرة شمالی عمودي می
در شش ماهۀ دوم  درجۀ شمالی، قائم است و مجدداً اول پاییز بر استوا و در ادامه 5/23تر از  تابستان بر مدارهاي کم

 تابد. درجۀ جنوبی قائم می 5/23هاي جغرافیایی صفر تا  سال، بر عرض

لايرأسالسرطان مدالاير

N

تابستان اول

بهالاير اول
پا��ز اول

زمستان اول

بهالاير اول
استوا مدالاير

لايرأسالجدي مدالاير

S

(�شمچال دلايرجه 23/5)

(�جنوب دلايرجه 23/5)

 
 موقعیت فرضی تابش عمود نور خورشید نسبت به مدارهاي مختلف زمین (براساس نیمکرة شمالی)

آن در  آغاز زندگي   تكوين زمين و 
 ي منظومۀ شمسیگیر آغاز شکل←نخستین تجمعات ذرّات کیهانی←میلیارد سال قبل 6حدود  -1
 اي مذاب و قرارگیري در مدار خود تشکیل سیارة زمین به شکل کره←میلیارد سال قبل 6/4حدود -2
هاي آذرین به عنوان نخسـتین اجـزاي  با گذشت زمان و سردشدن گوي مذاب سنگ←میلیاردسال قبل 4حدود  -3

 تشکیل شدند. كره سنگ
تدریج گازهاي مختلف مانند اکسیژن،  رج شدند، بهگازهایی که از داخل زمین خا←هاي متعدد فوران آتشفشان -4

 وجود آوردند. را به ، هواكرههیدروژن، نیتروژن
 كره آبایجاد ←صورت مایع درآمد بخار آب به←سردترشدن کرة زمین -5
آغـاز زنـدگی انـواع ←كره زيست شدن شرایط تشکیل فراهم←ها و تحت تأثیر انرژي خورشید با تشکیل اقیانوس -6

 عمق هاي کمها در دریا یاخته
 هاي رسوبی ها، تشکیل رسوبات و سنگ فرسایش سنگ←وجود آمدن چرخۀ آب سبب به -7

 40تا 8هايصفحه-شناسيزمين
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 هاي دگرگونی ایجاد سنگ←ایجاد فشار و گرماي زیاد در مناطق مختلف←کره هاي سنگ حرکت ورقه-8
ز�ست%رهآب%رههوا%رهسنگ%ره دگرگوهن�لايرسوب�آذلاير�ن            

و جانـداران از سـاده تـا  دانشمندان معتقدند شرایط محیط زیست فعلی به تدریج و در طی صدها میلیون سال مهیا شـده -9
 پیچیده آفریده شدند.

هاي  هاي مختلف شرایط آب و هوایی و محیط زیست تغییرات فراوانی داشته و بر ایـن اسـاس گونـه در دوران -10
مختلف جانداران در سطح زمین ظاهر و منقرض شدند. مثال: خزندگان در اوایل دورة کربونیفر ظاهر و در طی 

 ها بزرگ شد: میلیون سال جثۀ آن 80-70
 

 گسترش در کرة زمین←
 

 
 سن زمين 

 شناسی: هاي مختلف زمین ها و پدیده سنگ تعیین سنت یدالیل اهم
 زمین تاریخچۀبررسی  ●
 و منابع موجود در زمین اکتشاف ذخایر ●
 حوادث احتمالی آینده و ... بینی پیش ●

 شناسي: ها در زمين ها و پديده هاي تعيين سن سنگ روش
 شود. ها، نسبت به یکدیگر مشخص می زمانی وقوع پدیده ترتیب تقدم، تأخر و هم :نسبی

 

 ترتیب وقایع شکل مقابل از قدیم به جدید:
 A←B←C←D←E←F←Gها:  گذاري الیه رسوب -1
 خوردگی چین -2
 Yگسل  -3
 X نفوذپذیري تودة مذاب  -4
 هوازدگی -5

نامساعد شدن شرایط محیط زیست
میلیون سال  65انقراض در عدم توانایی دایناسورها براي سازگاري با تغییرات 

aaaaa
aaaaa
aaaaa
aaaaa

aaaa
aaaaهنفوذي آذلاير�ن تودهي

Y
سل

گ

A
B
C
D

E

F

G

هوازده سطح
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در زمين  شناسي زمان 
 رود: مختلفي به كار مي هاي مفهوم زمان در مقياس

 هفته←روز شبانه←ساعت←دقیقه←ثانیه ●
 هزاره←سده (قرن)←دهه←سال←ماه←

 شناسی: واحدهاي زمانی در زمین
 ائون (ابردوران)←دوران←دوره←عهد ●

 بندي واحدهاي زماني مختلف: معيار تقسيم
 ظهور یا انقراض گونۀ خاصی از جانداران ●
 زایی حوادث کوه ●
 روي جهانی دریاهاپیشروي یا پس ●
 عصرهاي یخبندان و ... ●
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ها پيدايش اقيانوس
 ؟یابد نمیها، وسعت سطح زمین افزایش  چرا با وجود گسترش بستر اقیانوس

کره در مناطقی که فرورانش اتفاق افتاده و کاهش وسـعت سـطح زمـین در ایـن منـاطق،  هاي سنگ با از بین رفتن پوسته
اي، در  شود. بنابراین بر اثر حرکات ورقه اي جدید و افزایش وسعت سطح زمین در مناطق واگرا میه جبران گسترش صفحه

 کند. مجموع وسعت سطح زمین تغییري نمی

 كانسنگ
 هاي زير است: كانسنگ يا سنگ معدن شامل بخش

 بخش ارزشمند کانسنگکانه:  -1
 موادي که ارزش اقتصادي قابل توجهی ندارند.باطله:  -2

ــال: کا ــۀ مث ــتن ــیمیایی:  کالکوپیری ــول ش (فرم
2CuFeSترین کانۀ کانسنگ فلز مس است. ) مهم 

 تعريف كانسار: 
یابد و حجم  می نسبت به غلظت میانگین افزایشدر یک منطقه  غلظت عناصرهایی از پوستۀ زمین،  در بخش

 برداري از نظر اقتصادي براي بهرهت) و هنجاري مثب شود (بی جا متمرکز می زیادي از مادة معدنی در آن
 گویند. می کانساراست که به این مناطق  صرفه به مقرون

%اهنسنگمس

%والايرتز فلدسپالاير

م�=ا %اهن�هاي سا�ر

پ�ر�ت
�لايرس %اهن�هاي

است. شده ترس�م سپالايري خاطر به منظولاير به فقط و است �فرض ش=ل

باطله
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 وجود داشته باشد. هاي باطله کانیاین دو کانه ممکن است  کانسنگهستند و در  هماتیتو  مگنتیتدو کانۀ فلز آهن  نكته:
 

یک  که شود برداري آغاز می بهرهر تنها در صورتی ه است و دیناغلب پرهز  دة معدنی یا کانسنگ،استخراج ما نكته:
کاري، یک معدن  برداري یا معدن وجود داشته باشد. با شروع بهره مادة معدنیدر  غلظت کافیو  حجمبا  عنصر

 گیرد. شکل می
 

 هاي گرمابي: كانسنگ
اب، هاي مذ گرمایی و یا توده  زمین  علت گرماي ناشی از شیب هاي عمیق پوسته، به در بخش
ها ممکن است ازماگما،  یابد. منشأ این آب هاي موجود در این مناطق افزایش می دماي آب

یافته به اعماق زمین باشد که  هاي زیرزمینی راه ها و یا آب هاي نفوذي بستر اقیانوس آب
ها، برخی عناصر را به شکل کانسنگ در  شوند. این آب باعث انحالل برخی از عناصر می

 سازند. را می هاي معدنی رگهکنند و  نشین می اي سنگ تهه شکستگیداخل 
 شوند. نامیده می گرمابیهاي  است، کانسنگ آب گرمها،  جا که عامل تشکیل این کانسنگ از آن

 منشأ گرمابی دارند.  ،فلزات دیگرو برخی  قلع، مولیبدن، روي، سرب، مسبسیاري از ذخایر 

دنياي كاني گوهرها، زيبايي شگفت  ها انگيز 
، سختی زیاد، درخشش، زیباییدلیل  است که به قیمتی نیمهو  قیمتیهاي  ها و کانی ، شامل سنگگوهرها یا جواهر

سختی ها قرار دارند.  ها متمایز هستند و مورد توجه خاص انسان ها و سنگ ، از سایر کانیکمیاب بودنو  رنگ
 )الماسترین کانی ( سخت: 10) .... تالکین کانی (تر نرم: 1شود:  توصیف می مقیاس سختی موهس، براساس ها کانی

 ،دگرگونیو  گرمابی، ماگماییفرایندهاي ها هستند که توسط  هاي بسیار زیبا و خاص و کمیاب دنیاي کانی گوهرها، نمونه
 آیند. وجود می به گاهی با حضور مواد فرّارو  اعماق زمیندر  فشار زیادو  دمااکثراً تحت شرایط خاصی مانند 

. برخی خواص دیگر، رود از بین میو  خراشیدگی مقاوم نیستباشد، در برابر  سختی کافی نداشتهگر یک گوهر، ا
 دهد.  میزیبایی خاصی و درخشندگی ها  ، به کانیرنگ بازيمانند 

شود و معموالً  یافت می هاي دگرگونی سنگهاي سیلیکاتی است که در  از کانی :گارنت
 است. قرمز تیرهترین رنگ آن،  شود. فراوان و ... دیده می نارنجی ،زرد، قرمز، سبزبه رنگ 

 هاي فسيلي سوخت
 سنگ: زغال
تر شده  هاي باالیی، فشرده ها سال، تورب در زیر فشار رسوبات و وزن سنگ لیوندر طی می

شوند. با خروج این مواد، در  اکسید و متان از آن خارج می و آب و مواد فرّار مانند کربن دي
یابد و به لیگنیت تبدیل  اي پوك و متخلخل است، کاهش می نهایت، ضخامت تورب که ماده

تري به نام بیتومینه و سپس  هاي مرغوب سنگ شود. با افزایش تراکم، لیگنیت به زغال می
شدگی از تورب تا آنتراسیت، تغییرات زیادي  در فرایندهاي زعالشود.  آنتراسیت تبدیل می

در سنگ حاصل،  کربن درصد، مواد فرّارو  خروج تدریجی آبشود با  یدهد و سبب م رخ می
 شود. بهترسنگ  زغال توان تولید انرژيو  کیفیتیابد و  افزایش

 
شوند و به  می تر فشردهو  تر سختیابد، مواد موجود  افزایش(نه ناگهانی)  تدریجیطور  نکته: هرچه فشار و گرما به

 شود.) ها زیاد می (درصد کربن آن شود. می افزودهها  آن درجۀ خلوص

طال %اهنسگحاوي لايرگه

تولايرب

ل�گن�ت

ب�توم�نه

آهنتراس�ت

لايرس�ده) (زغال آهنتراس�ت تش=�ل مراحل
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تناوب  دورة 
 

fباید قاعدة  -1 (x) f (x T)   برقرار باشد تا تابع داراي دورة تناوب باشد وT ترین مقـداري  اگر کوچـک

  عنوان دورة تناوب عددي مثبت است. به Tنامیم.  ازاي آن تابع تکرار شده باشد، آن را دورة تناوب می باشد که به
fهاي ثابت به فرم  تابع -2 (x) a ترین بـازه  توابعی متناوب هستند ولی دورة تناوب ندارند. چون کوچـک

تناوب باشند ولـی دورة توانیم نتیجه بگیریم در ریاضیات توابعی هستند که م براي تکرار تابع وجود ندارد. پس می
 تناوب نداشته باشند! 

تواننـد متنـاوب داراي دورة تنـاوب شـوند. بـراي مثـال تـابع  شان می توابع ثابت با محدودکردن دامنۀ -3

fD    و f (x)  T که شکلی مانند این خواهد داشت. این تابع ثابت و دورة تناوبش مساوي 3 1  .است
 تابع تکرار شده است که کامالً منطقی است. واحد 1واحد  1یعنی هر 

1 2 3

3

-1-2

y

x

 

 صورت زیر است: دورة تناوب توابع مثلثاتی به -4

 

f (x) sinx T f (x) asin(bx c) d T
b

f (x) cosx T f (x) acos(bx c) d T
b

f (x) tanx T f (x) atan(b c) d T
b

f (x) cot x T f (x) acot(bx c) d T
b

          



         
         



          

22

22
  

fطور کلی اگر  به -5 (x)  متناوب با دورة تناوب تابعیT  باشـد. دورة تنـاوب تـابعf (x) a(bx c) d    از

Tرابطۀ 

b
برد و فقط ضـریب  و جلو میهم فقط نمودار را عقب  cبر روي برد اثر دارند و  dو  aآید چون  دست می به 

b .تأثیرگذار است 
دسـت آوردن دورة تنـاوب  بار تکرارشده است براي به 6مثالً  [a,b]اگر در سؤالی گرفته شه تابعی در بازة  -6

د باري که تکرار شده است بکنـیم تـا دورة کافی است فاصلۀ بین ابتدا و انتهاي بازه را حساب کنیم و تقسیم بر تعدا
 دست بیاید. تناوب به

 هاي تناوب در مثلثات است که بهتر است بلد باشید. سري دوره یک -7

هاي مثلثاتی و عددي که  ضریب تابع
در آخر با نسبت مثلثاتی جمع یا کـم 

ة تنــاوب اثــري شــده اســت. در دور
تأثیر دارد، آن هـم از  xندارد؛ فقط 
 نوع مثبتش!

 41تا31هايصفحه3رياضي
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y sin (bx) T
b

y cos (bx) T
b

    


  


2

2

joÎ

joÎ  

 

y sin (bx) T
b

y cos (bx) T
b

    
   


Z»p

Z»p  

 

y sin(bx) T
b

y cos(bx) T
b

    
   


  

 ها تأثيري ندارد. در دورة تناوب آنcotو  tanهاي  درمطلق براي نسبتزوج يا فرد يا داشتن يا نداشتن ق  وجود توان

 2هاي مثلثاتی بـود  در سؤاالتی که دورة تناوب عبارتی را خواستند و آن عبارت شامل جمع و تفریق نسبت -8

 حالت وجود دارد:
هاي مثلثـاتی  دست آوردن دورة تناوب آن (که با کمـک نسـبت ثلثاتی و سپس بهها به یک عبارت م تبدیل آن الف)
2 خوانید. همیشـه هـم اولویـت بـا  هاي جلوتر و درسنامۀ بعدي می آید که بعداَ در درس دست می و سایر روابط به

شـود. اگـر نشـد حالـت (ب) را  که ساده می فرض ذهن ما باید این باشد کردن است. یعنی پیش دستۀ (الف) یا ساده
 کنیم، مثالی بزنیم: انتخاب می

 
x x x x

sin cos sin cosx x
tan cot T T

x x x x x x
cos sin sin cos sin sin

 
          

2 2
1 2 23 3 3 3 31 2 2 23 3

3 3 3 3 2 3 3 3

  

م  م م دسـت اومـده ك هـاي به ها را حساب کن سپس بین جواب هاي تناوب آن شدند جداجدا دوره اگر ساده نمی )ب

x گیریم. براي مثال: می x
sin tan x

 
2 6  

 

x
sin T

T [T ,T ] [ , ]
x

tan T

     
         

 


1
31 2

2

3 42
2 4 6 2 3 16

66
6

®¨  

باشد، اگـر  دست آوردن دورة تناوب می هاي مثلثاتی هستند و هدف ما به در توابعی که جمع یا تفریق نسبت -9

گرفتیم. حال اگر بعد از حساب کـردن دورة تنـاوب  کردیم و سپس ك.م.م می باید جداجدا حساب می شد ساده نمی
تـوانیم  ها عددي غیرگویـا یـا گنـگ شـود، می م کنیم و حاصل آنها را به هم تقسی هاي مثلثاتی آن تک نسبت تک

 بگوییم آن تابع اصالً داراي تناوب نیست. 

 2از تقسـیم  (sinx,cosx)هاي مثلثاتی  هاي فرد نسبت دورة تناوب توان
 شود. محاسبه می xضریب  به

 از تقسـیم (sinx,cosx)هاي مثلثاتیهاي زوج نسبت تواندورة تناوب 
شود. محاسبه می xضریب به

 از تقسـیم (sinx,cosx)هاي مثلثـاتیدورة تناوب قـدرمطلق نسـبت
شود. محاسبه می xب ضریبه
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 براي مثال: 

 
sin x T

f (x) sin x cos x

cos x T

            
  

1

2

22 2
2 7 3 27 3 3

  

Tعددي گنگ است پس تابع کالً داراي تناوب نیست. 

T
   

 
1
2

2 3
2
3

 

خواهند یا مقـدار آن تـابع در   دهند و از شما ضابطۀ آن را می در سؤاالتی که نمودار یک تابع مثلثاتی را می -10

هـا نگـاه yکافی است به محـور  cosاست یا  sinکنند، اگر شک کردید که نمودار مربوط به  یک نقطه را سؤال می
و اگـر غیـر از  cosهاي تابع مثلثاتی بود آن تابع از جنس  ها یا مینیمم یکی از ماکزیمم کنیم. اگر نقطۀ عرض از مبدأ

 است. sinاین بوده تابع از جنس 
y

M

y

N 
 

 

 تابع تانژانت

شکل تابع تانژانت

y

x

2
π

π

2
π3

π3

 
 :تمامی  دامنهx ها به غیر ازk


  صفر شود تـابع  cosxهایی که  تواند دریافت کند. دقیقاً در مکان را می 2

 شود. تانژانت تعریف نمی

 اش محدود شود. که دامنه ندارد مگر این :ماكزيمم و مينيمم 
xازاي  به k  هایی که  شود. دقیقاً مکان مقدار تابع برابر صفر میsinx شود، تـابع تانژانـت نیـز صـفر  صفر می
 شود. می

 باشد. یک نیز نمی به تابع نه نزولی است و نه صعودي و یک

باشـد.مینـیمم میNدر این نمودار نقطـۀ
acosx(bxپس از جنس  c) d  .است

ماکزیمم یا مینیمم نیست. Mدر این نمودار نقطۀ 
asinx(bxپس از جنس  c) d  .است
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زيست  شناسي نكات 
 کنند. شناسایی کرده و سپس اقدام به اتصال می کنند ابتدا پادرمزه را متصل می tRNAهایی که آمینواسید را به  نزیمآ -1
 داراي یک بخش اتصال آمینواسید است. tRNAبعدي  ر دو ساختار دوبعدي و سهه -2
 ترین نوکلئوتیدهاي رشته است. شامل انتهایی tRNAایگاه اتصال آمینواسید به ج -3

 ت.ها یکسان اس tRNAکدون، در انواع  جز آنتی مختلف بههاي  tRNAهاي  همۀ توالی -4

 شوند. هایی وجود دارند که ترجمه نمی توالی ، mRNAهاي تدر ابتدا و ان -5

 وجود داشته باشد؛ اما ترجمه نشود. AUGهاي  در ترجمه نیز ممکن است توالی  mRNAدر ادامۀ  -6

 شود. تأمین می ATPاز  tRNAانرژي الزم براي اتصال آمینو اسید به  -7

هنگـامی  Aرخ دهد. ( Eو یا جایگاه  Aمکن است از جایگاه شدن ترجمه، خروج رناي ناقل م در مرحلۀ طویل -8
 اشتباه بنشیند.) tRNAدهد که  رخ می

 تر از تعداد آمینواسیدهاي پپتید درحال ساخت است. هاي ریبوزومی یک عدد کم تعداد جایگاه -9

 است.پپتید برابر  تعداد دفعات تشکیل پیوند هیدروژنی در ترجمه با تعداد آمینواسیدهاي زنجیرة پلی -10

 دهد. شدن رخ می تشکیل پیوند پپتیدي در ترجمۀ تنها در مرحلۀ طویل -11

 داراي رناي ناقل است. Pدر مرحلۀ آغاز ترجمه همانند مرحلۀ پایان، فقط جایگاه  -12

 شود. Pوارد جایگاه تواند  می Aآمینواسید متیونین تنها آمینواسیدي است که بدون ورود به جایگاه  -13

 تواند ازخارج سلول آمده باشد. ترجمه میکننده در  آمینواسید شرکت -14

 درون یک ریبوزوم، امکان ندارد هر سه جایگاه حاوي رناي ناقل باشد. -15

 شود. نمی Aجایی ریبوزوم، رناي ناقلی وارد جایگاه  هنگام جابه -16

 زمان داراي رناي ناقل باشند. صورت هم به Aو  Eممکن نیست هر دو جایگاه  -17

 شود. شکسته می Pاسید تنها و تنها در جایگاه پیوند میان رناي ناقل و آمینو -18

 توان در ساختار یک ریبوزوم مشاهده کرد. نوع مونومر را می 24حداکثر  -19

 نوکلئوتیدي هستند. بعضی از آمینواسیدها، بیش از یک رمزة سه -20

 د.شوند، ممکن است به واکوئل یا دستگاه گلژي وارد شون هایی که به شبکۀ آندوپالسمی وارد می پروتئین -21

 توانند به آمینواسید متصل شوند. ها در فرایند ترجمه نمی کدون -22

 شود. پیوند هیدروژنی تشکیل نمی tRNAهاي  الزاماً در همۀ بخش -23

 )ها ها و هم یوکاریوت هم پروکاریوت(هر جانداري که توانایی اتصال پروتئین به دناي اصلی را دارد  -24

 تأثیرگذار باشند.توانند بر میزان رونویسی ژن  عوامل رونویسی می -25

 Pو   Aهاي وارد شـده بـه جایگـاه ها تعداد کدون ها همانند یوکاریوت یکی در فرایند ترجمه در پروکاریوت -26
 برابر است.

 هاي پروکاریوتی قابل مشاهده است. ترجمۀ قبل از پایان رونویسی تنها و تنها در یاخته -27

 شود. غییراتی انجام میهاي یوکاریوتی، در بسیاري از رناها (نه همه) ت در یاخته -28

زیرا نیازي به ←که گلوکز در محیط در حالت عادي باشد، اپراتور توسط مهارکننده اشغال شده است هنگامی -29
 کننده نیست. هاي تجزیه آنزیم

 افتد. ها، رونویسی و ترجمه و همانندسازي هر سه در سیتوپالسم اتفاق می در پروکاریوت -30

 شود. Aوند پپتیدي باید وارد جایگاه تمام آمینواسیدها براي برقراري پی -31

 شود. ها، قبل از شروع رونویسی انجام می شروع تنظیم بیان ژن در یوکاریوت -32
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 شود. ژنی ساخته می سه  mRNAاز روي سیستم ژنی الکتوز و مالتوز،  -33

 انداز بسیار زیاد است. در یاختۀ یوکاریوتی، تنوع راه -34

 باشد. انداز در شروع رونویسی می شناسایی غیرمستقیم راهها، تنظیم بیان ژن عمدتاً با  در یوکاریوت -35

 شود. وقتی جهش در اپراتور رخ دهد، پروتئین تنظیمی به آن متصل نمی -36

 گیرد. درون میتوکندري و کلروپالست هم ترجمه صورت می -37

 ژن ساخت پروتئین مهارکننده همیشه در حال ساخت این پروتئین است. -38

  تار خود یک نوع کدون ندارند.وجه در ساخ آمینواسیدها به هیچ
صحيح و غلط  گزاره  هاي 

 ژن) 3ها، هر رنا از رونویسی یک ژن حاصل شده است. (غلط: باکتري  سلول  در همۀ
 رناتنی به نام رناتن متصل به شبکۀ آندوپالسمی وجود ندارد.  ها، دقت کنید، در باکتري

 انداز متصل است.) از مرحلۀ آغاز رخ داده است. (رنابسپاراز به راهبخشی  ،E.coliحتی در نبود الکتوز نیز در 
 mRNAکنندة الکتوز در باکتري  اي ساخت آنزیم تجزیهE.coliژنی)  ، چندژنی است (نه تک 
 کند.  غییر میساختار سوم پروتئین مهارکننده پس از اتصال به الکتوز ت 
 کننده: ترتیب صحیح تنظیم مثبت رونویسی: اتصال مالتوز به فعال 

 کننده اتصال رنابسپاراز به فعالکننده کننده به جایگاه اتصال فعال اتصال فعالکننده اتصال مالتوز به فعال
اتصال رنابسپاراز به دناشروع رونویسی 

   نوعی تنظیم رونویسی که در آن رنابسپاراز
 منفیبه تنهایی رنابسپاراز را شناسایی کند:  -1
 مثبتتواند رنابسپاراز را شناسایی کند:  به تنهایی نمی -2
 شود که در تجزیه (نه ساخت) مالتوز نقش دارند. یهایی ساخته م ، آنزیمE.coliدر باکتري  
 کننده وجود دارد ولی تنها یک نوع پروتئین مهارکننده داریم. هاي فعال انواعی از پروتئین 
 شود بلکه مثالً هورمون است. لزوماً هر پروتئین مؤثر در تنظیم بیان ژن توسط خود یاخته تولید نمی 

شـود، توسـط آنـزیم تجزیـه  ونویسی، هر کربوهیدراتی که به یاخته وارد میدر هر دو تنظیم مثبت و منفی ر 
 کننده اتصال یابند. شود. (غلط) اولین الکتوز و مالتوز باید به مهارکننده و فعال می

  .کننده یا مهارکننده ربطی به حضور یا عدم حضور الکتوز و مالتوز ندارد هاي فعال تولید یا عدم تولید پروتئین :تلة تستي
 کننده برخالف اپراتور در مجاورت جایگاه آغاز رونویسی قرار ندارد. جایگاه اتصال فعال 
  :3هاي شكل  دام

 کننده شود، نه به جایگاه اتصال فعال انداز وصل می رنابسپاراز به راه -1

 انداز شود، نه به راه کننده وصل می کننده به جایگاه اتصال فعال فعال -2

 کننده شود نه به جایگاه اتصال فعال صل میکننده و مالتوز به فعال -3
 کند. توالی افزاینده به تنظیم بیان ژن در مرحلۀ رونویسی (نه قبل از آن) کمک می 
 تر از آن هستند. تر از رنابسپاراز و برخی دیگر بزرگ برخی عوامل رونویسی کوچک 
 شود. رونویسی نمیکننده ه اتصال فعالانداز، مهارکننده، افزاینده، جایگا هاي: راه کدام از توالی هیچ 
Xانداز شود (راه تنظیم بیان ژن در هر جانداري حداقل توسط دو توالی تنظیمی، ادغام می    ( 
 کننده آنزیم نیستند. هاي مهارکننده و فعال پروتئین 
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 ژنتيك
 شود. هاي والدین به نحوي به فرزندان منتقل می شباهت میان والدین و فرزندان گویاي آن است که ویژگی -1

 نامیم. هاي ارثی جانداران را صفت می در علم ژنتیک، ویژگی -2

 اللی است. جایگاهی و سه ، یک صفت تکABOصفت گروه خونی  -3

 ندارد. هاي یک صفت هاي یک جایگاه ربطی به تعداد جایگاه تعداد الل -4

هاي هر جایگاه ژنی یـک صـفت  تواند از تعداد الل جایگاهی، می هاي یک جایگاه ژنی در صفت تک تعداد الل -5
 در مقابل رنگ ذرت که چندجایگاهی است. ABOتر باشد ... مثل  چندجایگاهی، بیش

 است و کم یا زیادتر ندارد. Ddمثل  DDدر  Dمقدار پروتئین  -6

 سازند. به غشا را می Bو  Aکنندة کربوهیدرات  هاي اضافه یدرات نیستند!!! بلکه آنزیمسازندة کربوه Bو  Aهاي  دگره -7

 رناي پیک است.(نه شبیه) رناي کوچک مکمل  

صحيح و غلط  گزاره  هاي 
 الل دارد. ABO3←غ←نوع الل باشند 2مکان ندارد صفات چندجایگاهی داراي بیش از ا

هاي همتا جایگاه یکسانی دارند. هاي نوکلئوتیدي از دنا هستند که در کروموزوم توالی صحيح الل:عريف ت
 

 ) هستند.BOو  AOنوع گروه خونی را داشته باشیم، قطعاً والدین ناخالص ( 4اي هر  گر در خانوادها
 د)که بساز کند (نه این ها را به سطح غشا اضافه می ، کربوهیدراتBو  Aهاي  نزیمآ
 گوییم. هاي ارثی، صفت می شوند بلکه تنها به ویژگی هاي جانداران، صفت محسوب نمی زوماً تمام ویژگیل
 غییرات رنگ پوست وابسته به محیط است ولی خود رنگ پوست نوعی صفت است. (مثال) ت
 تولیدمثل غیرجنسی دارد. باکتري←برد. غ هر جاندار حداکثر نیمی از صفات خود را از یک والد به ارث می وغ): ص(
 تر!) ها باشد. (یا برابر است، یا کم تر از انواع ژنوتیپ ها بیش ر ارتباط با یک صفت، ممکن نیست انواع آللد
 ندادن جهشی) ر دو فرد خالص و ناخالص داراي جایگاه ژنی یکسانی براي هر مولکول خود هستند (در صورت رخه
RR)اند  افراد ماده، خالصفقط  ،تی داراي رابطۀ بارزیت ناقص باشددر زنبورها اگر صف شدار:ه WW)  و نرهـا

 توانند خالص یا ناخالص باشند. بودن نمی اپلوئیددلیل ه به
 غوجود آمده است.  هاي قرمز و مفید به گل ر گل با گلبرگ صورتی گیاه میمونی قطعاً از آمیزشه وغ): ص(

RR)اول:الت ح← WW)←حالت دوم) حیحص /RW RW←نقض 
 جایگاهی یک آلل نیاز است. ر صفت تکبراي ه←طور نیست این مردان و زنبور نر هاپلوئیددر 

 توانند تحت تأثیر ژنوم سیتوپالسمی باشند. اي نیستند بلکه می ها تحت تأثیر ژنوم هسته مۀ فنوتیپه 
 کند. پی ترجمۀ رناي پیک در تولید پروتئین بروز میمۀ صفات در ه وغ): ص(

 است. Bو Aو آنزیم Dدرپی تولیدنشدن پروتئین  Oثالً گروه خونیم←غ
 لد فرزندانی با گروه خونی متفاوت یا مشابه والدین باشد.امکان تورد، فرنتیجۀ ازدواج در د 

 لص است.اروه خونی حداقل یکی از والدین ناخگ←غ
به گـروه خـونی  شود و صرفاً ها یافت می ها و پروتئین سطح هر سلول زنده انواع مختلفی از کربوهیدرات رد 

 مربوط است.

 مربوط به دناي میتوکندري است.←تواند به فرزندان انتقال یابد وعی بیماري که تنها از مادر مین 
 شود. مینیرا دناي سیتوپالسمی اسپرم با تخمک مخلوط ز←
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 نيرو 
 کنش دو جسم با یکدیگر است. بر هم
  :ها نكته

SI ،mنیرو کمیتی برداري است. یکاي نیرو در  -1
kg

s2 ون است و به آن نیوتN گویند. می 

 گیرند. نیرو را با نیروسنج اندازه می -2

 شود. نیرو سبب تغییر تندي (اندازة سرعت) و تغییر جهت سرعت جسم می -3

 تواند سبب تغییرشکل جسم شود. نیرو می -4

 .تواند برقرار شود نیروي بین دو جسم از راه نزدیک و با تماس دو جسم یا از راه دور می -5

 
 تر از دو نیرو اثر کند:  اگر به جسم بیش تذكر:

(مجموع نیروهاي مخالف حرکت( (مجموع نیروهاي موافق حرکتnetF (  

نيوتون  حركت   قوانين 
 قانون اول نيوتون: -1

 که نیروي خالص غیرصفري به آن وارد شود. کند مگر آن خود را حفظ می یک جسم حالت سکون یا حرکت با سرعت ثابت

netF
  


0
.SwH ¸¨Iw ´v]
.k¹¨ïÂ¶ S¨oe SMIY Søow IM ´v]نیروي خالص 

 که نیروي خالص وارد بر آن صفر است، حفظ کند. خاصیتی از جسم است که میل دارد وضعیت حرکت خود را هنگامی لختي:
 قانون دوم نيوتون -2

 م نسبت مستقیم و با جرم جسم نسبت وارون دارد.شتاب جسم با نیروي خالص وارد بر جس

net
net

F
a ,F ma

m
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  ها: نكته
 آید. شتاب یک جسم به سبب وجود نیروي خالص وارد بر آن پدید می -1

 جهت با نیروي خالص وارد بر جسم است. بردار شتاب هم -2

 :اي بـه جـرم  زمـان بـر وزنـه سـه نیـرو، هم مثالkg5 کننـد. اگـر بـردار نیروهـا در  اثـر میSI صـورت  به
F i j 1 20 50

 
 ،F i j 2 10 20

 
Fو   j 3 10


باشند، بزرگی شتاب حاصل از این نیروها چند متر بر مجـذور  

 ثانیه خواهد شد؟
  :پاسخ 

netF ma F F F ma ( i j) ( i j) ( j) a1 2 3 20 50 10 20 10 5           
          

m
a i j a

s

2 2
26 8 6 8 10      

  
 

 :شکل زیر، نیروهاي وارد بر توپ فوتبال به جرم  مثالg500 دهد که در آن  را نشان میF1  نیروي مقاومت هوا و
F2 این نقطه چند متر بر مجذور ثانیه است؟ (از نیروهاي دیگـر وارد  نیروي وزن توپ است. بزرگی شتاب توپ در

 نظر شود.) بر توپ صرف

 
  :پاسخ 

netF F F N2 2 2 21 2 3 4 5    


  
F Nnet

net m g / a

m
F ma / a a

/ s

5
2500 0 5

55 0 5 100 5


 
     قانون دوم نیوتون 

 :نیروي پیشران یک قایق موتوري که جرم آن با سرنشین  مثالkg250 ر یک لحظه است، دN1200 باشـد می .

mاگر شتاب قایق در این لحظه 

s24 :و حرکت قایق تندشونده باشد 

 نیروي افقی خالص وارد بر قایق چند نیوتون و در چه جهتی است؟الف) 
 نیروي مقاومت وارد بر قایق چند نیوتون است؟ب) 
  :پاسخ 

کـه شـتاب  باشد. با توجـه بـه این طرف جلو) می کت تندشونده است، مطابق شکل، شتاب در جهت نیروي پیشران (بهچون حر الف)
netF باشد و داریم: طرف جلو می همواره در جهت نیروي خالص است، بنابراین نیروي خالص نیز به ma N250 4 1000     

netF   ب) F F F F N1000 1200 1200 1000 200        ·HozÃQ S¶»I£¶ S¶»I£¶ S¶»I£¶  
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 شناسي يوتون و حركتقانون دوم ن

netFبا استفاده از رابطۀ  ma
  جایی و زمان حرکت جسم  هاي حرکت جسم مانند سرعت، جابه توانیم ویژگی می

 صورت زیر حساب کنیم: هایی با شتاب ثابت به را در حرکت

net

v v
a

t

F ma x at v t

v v a x

 

    

   

0

2 0
2 20

1
2

2

 

   

 

  

 :به جسمی به جرم  مثالkg100 نیروي ثابت ،F


شود. درنتیجـه جسـم از  در راستاي قائم به طرف باال وارد می 

mحال سکون با شتاب 

s25 کند. طرف باال حرکت می به 

Fمقدار الف) 


mرا محاسبه کنید.  
(g )

s
 210  

Fنیروي  s6اگر پس از ب) 


 )89اسفند  –(تجربی رود؟  حذف شود، جسم از این لحظه به بعد حداکثر تا چه ارتفاعی باال می 

 :پاسخ  
netF الف) ma F mg ma F m(g a) ( ) N100 10 5 1500            
vبا استفاده از رابطۀ  )ب at v0 کنیم: ، سرعت جسم در لحظۀ قطع نیرو را محاسبه می 

 

m
a

s
m

t s,v
s

m
v at v v

s

5 2
0

6 00
5 6 30



 
       

 

m
a g,v

s
m

v
s

v v a y ( ) ( ) ( ) y
02 2 2 20

300
2 0 30 2 10

 


       

ÂÄI¿º
ÂÄI¿º  

 y y m900 20 45        

 قانون سوم نيوتون -3

راسـتا امـا در  انـدازه و هم اگر جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند (کُنش) جسم دوم نیز به جسم اول نیرویی هم
 کند (واکنش). الف جهت وارد میخ

  ها: نكته
 شوند بر دو جسم وارد می نیروهاي کنش و واکنش -1

 نیروهاي کنش و واکنش قابل برایندگیري نیستند. -2

 شود. طور آنی، قطع می شدن یکی، دیگري هم به آیند و با قطع وجود می زمان به نیروهاي کنش و واکنش هم -3

 اند. دو گرانشی، هر دو الکتریکی یا هر دو مغناطیسیاند؛ هر  نوع نیروهاي کنش و واکنش هم -4

خاص  نيروهاي   برخي از 
 طرف پایین (مرکز زمین) است. نیروي وزن همواره به : نكته

 نيروي وزن:

Wکند:  زمین بر جسم وارد مینیرویی است که  mg 
 وزن جسم 
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 :وزن جسم  مثالA سطح زمین با وزن جسم  درB  در سطح ماه برابر است. جرم جسمA  چنـد برابـر جـرم

Nاست؟  Bجسم  N
(g / ,g )

kg kg
 1 6 10½I¶ ¸Ã¶p  

 :پاسخ  A
A B A B

B

m g /
W W m g m g /

m g

1 6 0 1610        ½I¶¸Ã¶p ½I¶ ¸Ã¶p
  

در راستاي قائم   پرتاب 
را در راستاي قائم پرتاب یا از حالت سکون رها کنیم، براي بررسی شتاب جسم دو حالت زیـر را در نظـر  اگر جسمی

 گیریم: می
 اگر مقاومت هوا ناچيز باشد: -الف 

 کند: در این حالت پس از پرتاب جسم فقط نیروي وزن بر جسم اثر می

F mg
netF ma ma mg a g

    
       

 طرف پایین است. هنگام باالرفتن و پایین آمدن مقداري ثابت و به شتاب جسم در مجاورت زمین : نكته

 
 اگر مقاومت هوا ناچيز باشد: -ب 

 نيروي مقاومت شاره يا هوا

 شود. نیرویی است که از شاره بر جسم درحال حرکت وارد می

  ها: نكته
 نیروي مقاومت شاره همواره در خالف جهت حرکت جسم است. -1

 زرگی جسم و تندي آن بستگی دارد.نیروي مقاومت شاره به ب -2

کند،  جسمی که در هوا از حالت سکون رها و شروع به سقوط می -3
یابد و سپس به سرعت ثـابتی (تنـدي  ابتدا سرعتش افزایش می

 رسد. حدي) می

ت طرف باال یا به طـرف پـایین حرکـ هایی که جسم به اگر جهت رو به باال رو با عالمت مثبت درنظر بگیریم، براي حالت
 توان نوشت: کند، می

 طرف پایین است. طرف باال حرکت کند، نیروي مقاومت هوا به اگر جسم به -1

D
net D

f
F ma mg f ma a g

m
        

 

 طرف باال است. طرف پایین حرکت کند نیروي مقاومت هوا به اگر جسم به -2

D
net D

f
F ma mg f ma a g

m
        

 

 لت مهم:وضعیت نیروي وزن و مقاومت هوا در چند حا : نكته
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 :چتربازي به جرم  مثالkg80 کند. ناگهان نیروي مقاومت هوا بـه  مدتی پس از یک پرش آزاد، چترش را باز می
N1000 یابد. افزایش می 

Nشتاب چترباز در این لحظه چقدر و در چه جهتی است؟ الف) 
(g )

kg
10  

 )98خرداد  –(تجربی  شود؟ واکنش هر یک از نیروهاي وارد بر چترباز به چه جسمی وارد میب) 

 :پاسخ  
D(fچون نیروي مقاومت هوا  الف) N)1000  از نیروي وزن(W mg N)  تر اسـت، نیـروي خـالص و شـتاب  بیش 800

net چترباز رو به باالست: D
m

F ma f W ma a a a /
s

           21000 800 80 200 80 2 5  

D(fواکنش نیروي مقاومت هوا  )ب  شود. به مرکز زمین وارد می (W)هاي هوا و واکنش نیروي وزن  به مولکول (

 
DF شود. که مقاومت هوا برابر وزن جسم شود، شتاب سقوط برابر صفر می هنگامی : نكته mg a   0  

 گاه)  نيروي عمودي سطح (تكيه
کرده و به آن نیرو وارد کند، سطح نیز بر جسم نیروي عمودي   طوري که بر آن تکیه اگر جسمی به سطحی تماس یابد به

N(F  کند. وارد می (
N(F کند. واکنش نیروي عمودي سطح بر جسم، نیرویی است که جسم بر سطح وارد می : نكته )  
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(W)نیروي وزن  : نكته


 نیروي عمودي سطح نیست!!! و بالعکس.   ، واکنش

 دهد. را نشان می NFاگر جسمی روي ترازو قرار داشته باشد، ترازو 
 کند: بررسی می NFجدول زیر چند حالت مهم را براي  :تكنيك
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 آسانسور
که نیروي وزن و نیروي دیگري مانند نیروي عمودي سطح یـا  اگر آسانسور در راستاي قائم حرکت کند و درحالتی

 هاي زیر را در نظر گرفت: توان حالت طناب بر جسمی درون آسانسور در این راستا اثر کند، می

 
NF داریم: mبت حرکت کند. در این حالت براي جسم آسانسور ساکن یا با سرعت ثا الف) mg,T mg   

T داریم: (T)و براي آسانسور و کشش کابل آن  (m M)g   
ست یا یک جسم بـا ریسـمانی بـا توجه کنید که کشش کابل براي حالتی است که یا یک جسم در کف آسانسور ا

 از سقف آسانسور آویزان است. Tکشش 
آسانسور با شتاب ثابت رو به باال حرکت کند یا آسانسور تندشونده به طرف بـاال حرکـت کنـد یـا آسانسـور  ب)
 طرف باال شروع به حرکت کند: به

شود.) (جهت باال مثبت فرض می
N NF mg ma F m(g a)

a T mg ma T m(g a)

T (M m)g (m M)a

    
       
    

  

آسانسور با شتاب ثابت رو به پایین حرکت کند یا آسانسور تندشونده به طـرف بـاال پـایین حرکـت کنـد یـا  پ)
 طرف پایین شروع به حرکت کند: آسانسور به

شود.) (جهت پایین مثبت فرض می
N Nmg F ma F m(g a)

a mg T ma T m(g a)

(M m)g T (m M)a

    
       
    

  

  ها: نكته
Tاگر کابل آسانسور پاره شود، نیروي  -1 0n¼vºIwA  و شتاب سقوط آسانسور برابرa g شود و نیروي  می

Na گردد.  عمودي سطح یا طناب بر جسم صفر می g F T   0  
 سقوط کند. gآید که فقط نیروي وزن بر جسم اثر کند و جسم با شتاب  وجود می وزنی، هنگامی به حالت بی -2
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دهند که انرژي ممکن است به شکل انـرژي الکتریکـی  چون تندر و آذرخش نشان می هاي طبیعی هم پدیده

 میان سامانه واکنش و محیط پیرامون جاري شود.

 
تولید انرژي الکتریکی پاك و ارزان دستاوردي از دانش الکتروشیمی است. دانشی که افزون بر تهیـۀ مـواد 

 تواند در راستاي پیاده کردن اصول شیمی سبز گام بردارد. د به کمک انرژي الکتریکی میجدی

 
هاي جدید، دستیابی به مواد مناسب و تـأمین انـرژي اسـت. پرکـاربردترین  دو رکن اساسی ساخت فناوري

 ها انرژي الکتریکی است. کارگیري این فناوري شکل انرژي در به

 
 ش شیمی است که در بهبود خواص مواد و تأمین انرژي نقش بسزایی دارد.اي از دان الکتروشیمی شاخه

 
 

 

 
هـاي شـیمیایی،  هاي مهم صنعتی است کـه در محـل مـورد نیـاز بـا انجـام واکنش باتري یکی از فراورده

 کند. الکتریسیته تولید می

 
شرایط مناسب به یکـدیگر اسـت. ها در  گیري از انرژي ذخیره شده در فلزها، اتصال آن هاي بهره یکی از راه

توان نوعی باتري ساخت و بـا آن  اي مانند لیمو می اي دیگر مانند روي و با میوه براي مثال با یک تیغۀ مسی و تیغه
 را روشن کرد. LEDیک المپ 

 
، سلول خورشیدي و باتري قابل شارژ تشـکیل LEDچراغ خورشیدي یک ابزار روشنایی است که از المپ 

 شده است.

 
دهد تا بخشی از انرژي شـیمیایی  هاي شیمیایی با سفر الکترون رخ می باتري، مولدي است که در آن واکنش

 گیرد. مواد به انرژي الکتریکی تبدیل شود که در موتور سیکلت برقی و تلفن همراه نیز مورد استفاده قرار می

44تا37هاي: صفحه3شيمي  

ـا،  آ) تأمین انـرژي (باتري ه
سـوختی و سـوخت   سلول
 ها) آن

ب) تولیـــد مـــواد (ماننـــد 
 برقکافت و آبکاري)

گیري و کنترل کیفی  پ) اندازه
 ها (اطمینان از کیفیت فراورده
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کنـد، در  ها را به اکسـید فلـز تبـدیل می دهد و آن لزي فعال است که با اغلب فلزها واکنش میاکسیژن ناف

 دهد. که با برخی فلزها مانند طال و پالتین واکنش نمی حالی

 

           (O )2                           (Zn )2                                   (O)                                (Zn) 

 
از الکترون  (Zn)گرفتن الکترون را کاهش و از دست دادن الکترون را اکسایش گویند. در واکنش باال روي 

 یابد. گیرد و کاهش می ن الکترون مییابد و اکسیژ دهد پس اکسایش می دست می
ا%سا�ش

(ا%سنده)

(%اهنده)  -e%اهش

 
واکنش باید  دهند. هر نیم واکنش نمایش می دادن الکترون را با یک نیم هریک از فرایندهاي گرفتن و از دست

 ها) و بار الکتریکی موازنه باشد. از لحاظ جرم (اتم

Oواکنش کاهش نیم (g) e O (s)   22 2 2  

Zn(s)واکنش اکسایش نیم Zn (s) e  2 2  

 
اي که با دادن الکترون سبب  شود، اکسنده و ماده اي که با گرفتن الکترون سبب اکسایش گونۀ دیگر می ماده

Zn شود، کاهنده نام دارد. کاهش گونه دیگر می O ZnO 22 2  
Zn نده و هدهد پس کا الکترون میO2 باشد. گیرد پس اکسنده می الکترون می 

 
اغلب فلزها در واکنش با نافلزها تماي دارند یک یا چند الکترون خود را به نافلزها داده و ضمن اکسایش بـه 

شـود. درنتیجـه  کاتیون تبدیل شوند. نافلزها نیز با گرفتن یک یا چند الکترون کاهش یافته و به آنیون تبدیل می
 اغلب کاهنده و نافلزات اغلب اکسنده هستند.فلزات 

 
اغلب فلزها در واکنش با نافلزها تماي دارند یک یا چند الکترون خود را به نافلزها داده و ضمن اکسایش بـه 

شـود. درنتیجـه  کاتیون تبدیل شوند. نافلزها نیز با گرفتن یک یا چند الکترون کاهش یافته و به آنیون تبدیل می
 اهنده و نافلزات اغلب اکسنده هستند.فلزات اغلب ک

 
تـدریج، طـی واکـنش  رنگ قرار گیـرد به سولفات آبی (II)اي از جنس روي درون محلول مس  هرگاه تیغه

Zn(s) شود. کاهش زیر، از شدت رنگ محلول کاسته می –اکسایش  Cu (aq) Cu(s) Zn (aq)   2 2 

 
Znیون  2  برخالفCu 2 .بدون رنگ است 
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Cuچنـین  یابد و کاهنـده اسـت. هم با از دست دادن الکترون اکسایش می Znدر این واکنش،  2  بـا دریافـت
 ها هستند. دهنده ها پایدارتر از واکنش هها، فراورد یابد و اکسنده است. در این گونه واکنش الکترون کاهش می

 
شود، اکسایش یافته و اگر بار الکتریکی  تر می که بار الکتریکی یک گونه (اتم، مولکول یا یون) مثبت هنگامی

 تر شود، کاهش یافته است. آن منفی

 
 کنند. اغلب فلزها در واکنش با محلول اسیدها، گاز هیدروژن و نمک تولید می

Zn(s) HCl(aq) ZnCl (aq) H (g)  2 2  
هاي هیـدروژن نیـز بـا گـرفتن  یابند و یون دهند و اکسایش می هاي روي الکترون از دست می در این واکنش اتم

 شوند. الکترون، کاهش یافته به گاز هیدروژن تبدیل می

 
Znت نهایی حاصل از اسید، سر منفی مولکول آب (اکسیژن) به سم ZnCl2در محلول  2  و سر مثبت آن

Hقرار دارد. (با توجه به قطبیت مولکول  Clسمت  هاي هیدروژن) به (اتم O2( 

 
اي  کننده با نور خیره Mg(s) شد. در این واکنش به عنوان منبع نور استفاده می Mgدر گذشته از سوختن 

Mg کند. تولید می MgOسوزد و  در اکسیژن می O MgO 22 2  
 

 
 شود. کاهش افزون بر داد و ستد الکترون، انرژي نیز آزاد می –هاي اکسایش  در برخی واکنش

 شود. سولفات، گرما آزاد می (II)نند روي، آهن و آلومینیم با محلول مس براي مثال از واکنش فلزهایی ما
 Al(s) Cu Al Cu(s) Q    2 32 3 2 3  

Al هاي مبادله شده در واکنش باال: تعداد الکترون
e   2 3 1  ضریب مادهتغییر عدد اکسایشاندیس6

 
قرار گیرند، واکنش اکسـایش کـاهش انجـام شـده و دمـاي  Znو  Fe، فلزات CuSO4هرگاه در محلول 

دلیل انجـام نشـدن  بـه (Au)قرار دادن فلـز طـال تر) اما در صورت  به مقدار بیش Znیابد ( محلول افزایش می
صـورت زیـر  توان براساس قـدرت کاهنـدگی به ماند. بنابراین فلزات نام برده را می واکنش، دماي محلول ثابت می

Zn مقایسه کرد. Fe Cu Au  قدرت کاهندگی: 
 هاي آبی یکسان نیست و آنها قدرت کاهندگی متفاوتی دارند. محلول دادن الکترون در تمایل فلزات براي از دست

هاي  تواند با برخی کاتیون تري دارد، می کاهش، فلزي که قدرت کاهندگی بیش –درنتیجه در یک واکنش اکسایش 
 هاي فلزي بکاهد. ها را به اتم فلزي واکنش دهد و آن

 
 

 

 

 

 

e گیرد. می 
 اکسنده

e دهد از دست می 
 اکسنده
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