
ﻋﻤﻮﻣﻲ دوازدﻫﻢ
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ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ
ﻣﺤﺴﻦ اﺻﻐﺮي ،داود ﺗﺎﻟﺸﻲ ،ﻫﺎﻣﻮن ﺳﺒﻄﻲ ،ﻛﺎﻇﻢ ﻛﺎﻇﻤﻲ ،اﻟﻬﺎم ﻣﺤﻤﺪي ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻨﺸﺎري ،ﻧﺮﮔﺲ ﻣﻮﺳﻮي ،ﺣﺴﻦ وﺳﻜﺮي ،ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ

ﻓﺎرﺳﻲ
ﻋﺮﺑﻲ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن

ﻧﻮﻳﺪ اﻣﺴﺎﻛﻲ ،وﻟﻲ ﺑﺮﺟﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻬﺎنﺑﻴﻦ ،ﺣﺴﻴﻦ رﺿﺎﻳﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻛﺎﻇﻤﻲﻧﺼﺮآﺑﺎدي ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺮﺗﻀﻮي
ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎﺻﺎﻟﺢ ،اﻣﻴﻦ اﺳﺪﻳﺎنﭘﻮر ،آرﻣﺎن ﺟﻴﻼردي ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﻳﻲﺑﻘﺎ ،ﻓﺮدﻳﻦ ﺳﻤﺎﻗﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎدﺗﻲ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺤﺴﻨﻲﻛﺒﻴﺮ ،ﻓﻴﺮوز ﻧﮋادﻧﺠﻒ ،ﺳﻴﺪ ﻫﺎدي

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ

ﻫﺎﺷﻤﻲ ،ﺳﻴﺪاﺣﺴﺎن ﻫﻨﺪي
ﻧﺎﺻﺮ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﻲ ،ﺗﻴﻤﻮر رﺣﻤﺘﻲ ،ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ زاﻫﺪي ،ﻧﻮﻳﺪ ﻣﺒﻠﻐﻲ ،ﻋﻤﺮان ﻧﻮري

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

ﮔﺰﻳﻨﺸﮕﺮان و و ﻳﺮاﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ
ﻧﺎم درس

ﻣﺴﺌﻮل درس

ﮔﺰﻳﻨﺸﮕﺮ

ﻓﺎرﺳﻲ

اﻟﻬﺎم ﻣﺤﻤﺪي

اﻟﻬﺎم ﻣﺤﻤﺪي

ﻋﺮﺑﻲ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن

ﻣﻬﺪي ﻧﻴﻚزاد

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ

اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮري

اﻗﻠﻴﺖﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ

دﺑﻮرا ﺣﺎﺗﺎﻧﻴﺎن

دﺑﻮرا ﺣﺎﺗﺎﻧﻴﺎن

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

ﺳﭙﻴﺪه ﻋﺮب

ﺳﭙﻴﺪه ﻋﺮب

ﮔﺮوه وﻳﺮاﺳﺘﺎري

رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ

ﻣﺴﺌﻮل درسﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي

ﭘﺮﮔﻞ رﺣﻴﻤﻲ

ﻓﺮﻳﺒﺎ رﺋﻮﻓﻲ

ﻣﺤﺴﻦ اﺻﻐﺮي ،ﻣﺮﻳﻢ ﺷﻤﻴﺮاﻧﻲ
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻨﺸﺎري
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ

دروﻳﺸﻌﻠﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ،ﺣﺴﻴﻦ رﺿﺎﻳﻲ،

ﻣﺮﺗﻀﻮي

اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﻮﻧﺲﭘﻮر

ﻓﺮﻫﺎد ﻣﻮﺳﻮي
اﻣﻴﻦ اﺳﺪﻳﺎنﭘﻮر،

ﻟﻴﻼ اﻳﺰدي

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ آﺑﻨﻮﺷﻴﻦ
ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎﺻﺎﻟﺢ ،ﺳﻜﻴﻨﻪ ﮔﻠﺸﻨﻲ

ﺳﻴﺪاﺣﺴﺎن ﻫﻨﺪي

ﻣﺤﺪﺛﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎر
اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺣﻴﺪري

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺷﺎﻋﺮي

ــــ

ــــ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ آﺑﻨﻮﺷﻴﻦ

ﺳﭙﻴﺪه ﺟﻼﻟﻲ

ﺳﻌﻴﺪ آﻗﭽﻪﻟﻮ ،رﺣﻤﺖاﻟﻪ اﺳﺘﻴﺮي ،ﻣﺤﺪﺛﻪ
ﻣﺮآﺗﻲ

ﻣﺪﻳﺮان ﮔﺮوه

اﻟﻬﺎم ﻣﺤﻤﺪي

ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺷﺎﻋﺮي

ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت

ﻣﺪﻳﺮ :ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺳﻮﻟﻲﻧﺴﺐ ،ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ :ﻓﺮﻳﺒﺎ رﺋﻮﻓﻲ

ﺣﺮوفﻧﮕﺎر و ﺻﻔﺤﻪآرا

زﻫﺮا ﺗﺎﺟﻴﻚ

ﻧﻈﺎرت ﭼﺎپ

ﺳﻮران ﻧﻌﻴﻤﻲ

ﮔﺮوه آزﻣﻮن
ﺑﻨﻴﺎد ﻋﻠﻤﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﻠﻢﭼﻲ )وﻗﻒ ﻋﺎم(
آدرس دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي :ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب -ﺑﻴﻦ ﺻﺒﺎ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ -ﭘﻼك  - 923ﺗﻠﻔﻦ ﭼﻬﺎر رﻗﻤﻲ021-6463 :
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ﻓﺎرﺳﻲ 3

)داود ﺗﺎﻟﺸﻲ(

 -6ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

)اﻟﻬﺎم ﻣﺤﻤﺪي(

 -1ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

ﻞ ﻋﺒﻮر ،ﮔﺬرﮔﺎه /ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ :ﻣﺠﺎبﺷﺪه ،ﻣﺠﺎب ،ﻗﺎﻧﻊﺷﺪه/دﻳﺒﺎﭼﻪ :آﻏﺎز و ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻌﺒﺮ :ﻣﺤ ّ
ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ /ﺣﻤﺎﻳﻞ :ﻧﮕﻪدارﻧﺪه ،ﻣﺤﺎﻓﻆ

ﺻﻔﺤﺔ2 :

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،3ﻟﻐﺖ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(

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

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ،اﻳﻦ ﻓﺘﻨﻪ ،ﻳﻚ ﺟﻠﻮه ،دو ﺟﻬﺎن ←  4ﺗﺮﻛﻴﺐ وﺻﻔﻲ
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2ﭼﺸﻢ ﻣﺴﺖ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻏﺎرت ،ﻳﻚ ﺟﺮﻋﻪ ←  3ﺗﺮﻛﻴﺐ وﺻﻔﻲ
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3ﺧﻮرﺷﻴﺪ رﺧﺸﺎن ←  1ﺗﺮﻛﻴﺐ وﺻﻔﻲ
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4در اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ وﺻﻔﻲ ﻧﺪارﻳﻢ.

)اﻟﻬﺎم ﻣﺤﻤﺪي(

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،3دﺳﺘﻮر ،ﺻﻔﺤﺔ (94
----------------------------------------------

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،3اﻣﻼ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(

)ﻧﺮﮔﺲ ﻣﻮﺳﻮي -ﺳﺎري(

 -2ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
اﻣﻼي ﺻﺤﻴﺢ ﻛﻠﻤﻪ »ﻓﺮاﻏﺖ« اﺳﺖ.

---------------------------------------------)ﻫﺎﻣﻮن ﺳﺒﻄﻲ(

 -3ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

ﻼ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ» :ﺗﻮ آدﻣﻲ ﻳـﺎ ﻓﺮﺷـﺘﻪ؟ و
ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ،ﺗﺸﺒﻴﻬﻲ را ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ؛ ﻣﺜ ً
ﻣﻘﺼﻮدﻣﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ،ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻫﺴﺘﻲ.
در ﮔﺰﻳﻨﺔ » ،«1اﻳﻦ )ﺳﺮِ ﺷﻬﻴﺪ( ،ﺑﻪ ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻣﻴﺎﻧﺔ ﺷﻔﻖ و ﻓﻠﻖ ﻛﻪ ﺧﻮنرﻧﮓ
اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﮔﺰﻳﻨﺔ » ،«2ﻧﻴﺰ اداﻣﺔ ﻫﻤﺎن ﺗﺸﺒﻴﻬﺎت را ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ و ﺳﺮِ ﺷﻬﻴﺪ ﺑـﻪ ﺧﻮرﺷـﻴﺪ و ﻣـﺎه
ﻓﺮود آﻣﺪه ﺑﺮ ﻛﺮة ﺧﺎﻛﻲ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻘﺼﻮد ﺷﺎﻋﺮ از ﻃﺮح ﺳﺆال در ﮔﺰﻳﻨﺔ » «3ﻧﻴﺰ ،ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻟﺒﺎن ﻳﺎر ﺑﻪ ﻟﻌﻞ و دﻫﺎن ﻳﺎر ﺑﻪ

 -7ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

واژة ﻗﺎﻓﻴﻪ در ﺑﻴﺖ اول ،ﻣﺴﻨﺪ اﺳﺖ :ﺑﺮاي ﺷﻜﺴﺘﮕﺎن ،ﻫﺮ ﻣﻮج ﻧﺎﺧﺪا )ﻣﺴـﻨﺪ( اﺳـﺖ و
در ﺑﻴﺖ دوم ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎدي دارد .ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ ﺧﻮش ﻧﻮاﻳﻲ )ﻧﻬﺎد( ﺣﻀﻮر دارد ،ﻣﺸـﺘﺎق ﻧﺎﻟـﺔ
ﺗﻮ اﺳﺖ.
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1در ﻣﺼﺮاع ﺳﻮم ﺑﻴﺖ ،ﭘﺲ از ﻛﻠﻤﺔ ﺻﺎﺋﺐ ﺣﺬف وﺟﻮد دارد :ﺻﺎﺋﺐ ]ﺑـﺎ ﺗـﻮ
ﻫﺴﺘﻢ[
ﻣﺼﺮاع دوم :ﻫﺮ ﻣﻮج ﺑﺮاي ﻛﺸﺘﻲﺷﻜﺴﺘﮕﺎن ،ﻧﺎﺧﺪا اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3آوارة ﻃﻠﺐ ،ﺧﺎﻣﺔ ﺗﻮ ،ﻣﺸﺘﺎق ﻧﺎﻟﻪ ،ﻧﺎﻟﺔ ﺗﻮ←  4ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺿﺎﻓﻲ
ﻫﺮ ﺳﻴﺎﻫﻲ ،ﻫﺮ ﻣﻮج ،ﻫﺮ ﺟﺎ ←  3ﺗﺮﻛﻴﺐ وﺻﻔﻲ
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4ﺑﻴﺖ اول ،دو ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي »ﻧﻬﺎد +ﻣﺴـﻨﺪ +ﻓﻌـﻞ« :ﻫـﺮ ﺳـﻴﺎﻫﻲ ،ﺧﻀـﺮ
اﺳﺖ /.ﻫﺮ ﻣﻮج ،ﻧﺎﺧﺪاﺳﺖ.

ﻗﻨﺪ اﺳﺖ )ﻗﺪﻣﺎ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺸﺒﻴﻪ ،ﺗﺠﺎﻫـﻞاﻟﻌـﺎرف ﻣـﻲﮔﻔﺘﻨـﺪ ،اﻣـﺎ در آزﻣـﻮن

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،3دﺳﺘﻮر ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(
----------------------------------------------

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،3آراﻳﻪ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(

)ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻨﺸﺎري -اردﺑﻴﻞ(

ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﻪدرﺳﺘﻲ ،ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮاﻫﺪآﻣﺪ(.

--------------------------------------------- -4ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

)ﻧﺮﮔﺲ ﻣﻮﺳﻮي -ﺳﺎري(

ﺟﻨﺎس :ﺟﺎم و ﺟﻢ /ﺗﻠﻤﻴﺢ :ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺟﻤﺸﻴﺪ و ﺟﺎم ﺟﻢ اﺷﺎره دارد /.ﺗﺸـﺨﻴﺺ :ﻻﻟـﻪ
ﺟﺎم ﺟﻢ را در ﻛﻒ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1ﺟﻨﺎس ﻧﺪارد /.ﺗﻠﻤﻴﺢ :ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺳـﺎﻣﺮي اﺷـﺎره دارد /.ﺗﺸـﺨﻴﺺ :ﭼﺸـﻢ
ﻣﺴﺖ
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2ﺟﻨﺎس :ﺟـﺎم و ﺟـﺎن /ﺗﻠﻤـﻴﺢ ﺑـﻪ داﺳـﺘﺎن ﺣﻀـﺮت ﺧﻀـﺮ و آب ﺣﻴـﺎت/
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺪارد.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4ﺟﻨﺎس :ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن /ﺗﻠﻤﻴﺢ ﻧﺪارد /.ﺗﺸﺨﻴﺺ :دﻻ )ﻣﻮرد ﻧـﺪا واﻗـﻊﺷـﺪن

ﻣﻔﻬﻮم اﺑﻴﺎت ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي » 3 ،1و  «4ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ارزﺷﻤﻨﺪي ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ .در ﮔﺰﻳﻨﺔ »،«2
ﺷﺎﻋﺮ ،ﻋﺸﻖ ﻳﺎر را ﺑﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1ﺑﻪ واﺳﻄﺔ ﺗﻴﻎ ﺷﻬﺎدت ،زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎدي ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﮔﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﺷﺪن آب ،ﺗﻴﻤﻢ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3ﺷﻬﺎدت ،ﻧﻨﮓ ﻫﺴﺘﻲ را از وﺟﻮدم دور ﻛﺮد ،ﻫﻤﭽﻮ ﺳﻴﻼب ﻛﻪ در ﭘﻴﺶ
درﻳﺎ ﮔﺮد راه را از ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﻣﻲرﻳﺰد.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺎق ﺷﻬﺎدت ،ﻫﻼل ﻋﻴﺪ اﺳﺖ .ﺳﺮِ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻼج ﺑﺪون
ﻫﺮاس در ﺑﺎﻻي دار ﻣﻲرﻗﺼﺪ.

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،3ﻣﻔﻬﻮم ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﻔﺤﺔ (97
--------------------------------------------- -9ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎن(.

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،2آراﻳﻪ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(
--------------------------------------------- -5ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

 -8ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

)ﺣﺴﻦ وﺳﻜﺮي -ﺳﺎري(

ﻧﻘﺶ ﺿﻤﻴﺮ در اﺑﻴﺎت »ب« و »د«» ،ﻣﻀﺎفاﻟﻴﻪ« اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶ ﺿﻤﻴﺮ در ﺷﻤﺎرة » اﻟﻒ«» ،ﻣﻔﻌﻮل« اﺳﺖ :دوﺳﺘﺎن ﺗﻮ را از ﻓﺘﻨﺔ زﻣﺎن در اﻣﺎن
ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.
ﻧﻘﺶ ﺿﻤﻴﺮ در ﺑﻴﺖ »ج«» ،ﻣﺘﻤﻢ« اﺳﺖ.

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،3دﺳﺘﻮر ،ﺻﻔﺤﺔ (94

)ﺣﺴﻦ وﺳﻜﺮي -ﺳﺎري(

ﻣﻔﻬﻮم اﺑﻴﺎت ﺻﻮرت ﺳﺆال و ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﻧﺘﺮﺳﻴﺪن از ﻣﺮگ و ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﻲ در راه
ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﺔ » «4ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ» :ﻫﺮﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ اﺳـﺖ ﻣﺮﮔـﻲ ﺑـﺮاي او وﺟـﻮد
ﻧﺪارد«.

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،3ﻣﻔﻬﻮم ،ﺻﻔﺤﺔ (95
--------------------------------------------- -10ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

)ﻣﺤﺴﻦ اﺻﻐﺮي(

ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮك اﺑﻴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ :ﭘﺎﻛﺒﺎزي و ﺟﺎنﻓﺸﺎﻧﻲ در راه ﻋﺸﻖ )ﻣﻌﺸﻮق( اﺳﺖ.
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺮك ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻣﺎدي و دﻧﻴﻮي ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ ﻋـﺎﻟﻢ
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،3ﻣﻔﻬﻮم ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  84ﺗﺎ (87

ﭘﺮوژة ) -(5آزﻣﻮن  8اﺳﻔﻨﺪ 99

ﻋﻤﻮﻣﻲ دوازدﻫﻢ )رﻳﺎﺿﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻫﻨﺮ ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ًا زﺑﺎن(

ﻓﺎرﺳﻲ 2

ﺻﻔﺤﺔ3 :

)ﻫﺎﻣﻮن ﺳﺒﻄﻲ(

)ﻛﺎﻇﻢ ﻛﺎﻇﻤﻲ(

 -11ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
ﻣﻌﻨﺎي درﺳﺖ واژهﻫﺎي ﻏﻠﻂ:
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1ﻓﺮﻳﺎد ﺧﻮاﻧﺪن :ﻓﺮﻳﺎد ﺧﻮاﺳﺘﻦ ،ﻃﻠﺐ ﻳﺎري ﻛﺮدن ،دادﺧﻮاﻫﻲ ﻛﺮدن
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2ﺷﻤﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ :ﺣﺴﺎب ﭘﺲ دادن
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3رﺳﺘﻦ :رﻫﺎﺷﺪن ،ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻦ

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،2ﻟﻐﺖ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(
---------------------------------------------)ﻧﺮﮔﺲ ﻣﻮﺳﻮي -ﺳﺎري(
 -12ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3
در ﺑﻴﺖ »ب« :اﻣـﻼي ﺻـﺤﻴﺢ »ﻓـﺮاق« اﺳـﺖ /.در ﺑﻴـﺖ »ج« :اﻣـﻼي ﺻـﺤﻴﺢ ﻛﻠﻤـﻪ
»ﺳﻼح« اﺳﺖ.

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،2اﻣﻼ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(
---------------------------------------------)داود ﺗﺎﻟﺸﻲ(
 -13ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
»دم« ﻣﺠﺎز از »ﺳﺨﻦ« ،ﭼﻮن ﺑﺎ ﻓﻌﻞ »زدن« آﻣﺪه اﺳﺖ /.اﻳﻬﺎم ﻧﺪارد.
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1ﺗﺸﺒﻴﻪ» :ﻟﺐ ﻟﻌﻞ«» /ﭼﺸﻢداﺷﺘﻦ« ﻛﻨﺎﻳﻪ از »اﻧﺘﻈﺎرداﺷﺘﻦ«
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3ﭘﺎرادوﻛﺲ» :درﻳﺎي آﺗﺶ«» /ﺳﺮﻛﺶ ﺑﻮدن ﻋﺸـﻖ« ﺗﺸـﺨﻴﺺ و اﺳـﺘﻌﺎره
دارد.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4واجآراﻳﻲ :ﺗﻜﺮار ﻣﺼﻮت »ا« /اﻳﻬﺎم ﺗﻨﺎﺳﺐ» :ﻋﻮد« دو ﻣﻌﻨﺎ دارد -1 :ﭼﻮب
ﺧﻮﺷﺒﻮ )ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻋﺮ(  -2ﻧﻮﻋﻲ ﺳﺎز )ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻄﺮﺑﻪ و ﭘﺮدهﺳﺎز(

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،2آراﻳﻪ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(
---------------------------------------------)ﻫﺎﻣﻮن ﺳﺒﻄﻲ(
 -14ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
»ﺗﻨﺪ« اﻳﻬﺎم ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد؛ در ﺑﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ »ﺳﺮﻳﻊ« آﻣﺪه اﺳﺖ اﻣـﺎ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺣﻀـﻮر
ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺰة »ﺗﻨﺪ« ﻫﻢ از آن ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻄﻮر ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻣﺰة ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ ،ﺣﺲآﻣﻴﺰي اﺳﺖ /.ﺑﻪ »ﺟﻮر« در ﻣﺼـﺮاع دوم
ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺨﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻜﻨﻴﻪ
اﺳﺖ.
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

 -16ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
»ﺑﺮق« :اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ﭘﺪﻳـﺪهاي
اﻃﻼق ﻧﻤﻲﺷﺪه اﺳﺖ.
»دﻧﺪه« :اﻣﺮوزه ﺑﻪ اﻫﺮﻣﻲ در ﺧﻮدرو ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ در ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ﻛـﺎرﺑﺮدي
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
»ﺗﻤﺎﺷﺎ« :در ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎي »ﮔﺸـﺖ و ﮔـﺬار« ﻛـﺎرﺑﺮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﻫـﻢ
ﻧﻈﺎرهﻛﺮدن و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدن
ﻣﺜﺎل :دﻳﺪه ﺷﻜﻴﺒﺪ ز ﺗﻤﺎﺷﺎي ﺑﺎغ /ﺑﻲ ﮔﻞ و ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﺮآرد دﻣﺎغ »ﺳﻌﺪي«
ﺗﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎي وﺻﺎل ﺧﻮد ﻛﻨﺪ /ﻧﻮر ﺧﻮد در دﻳﺪة ﺑﻴﻨﺎ ﻧﻬﺎد »ﻋﺮاﻗﻲ«
اﻣﺮوزه ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﺷﺎ در ﻣﻌﻨﻲ »دﻳﺪن و ﻧﻈﺎره ﻛﺮدن« ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود.
رﻋﻨﺎ :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺧﻮﻳﺸـﺘﻦآرا و ﺧﻮدﭘﺴـﻨﺪ ﻳـﺎ اﺑﻠـﻪ و ﻓﺮﻳـﺐﺧـﻮرده ﺑـﻪ ﻛـﺎر
ﻣﻲرﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ،ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻛﺸـﻴﺪهﻗﺎﻣـﺖ و زﻳﺒـﺎ
اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد.
ﻧﻔﻴﺮ :اﻣﺮوزه ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺪارد.
آﻫﻨﮓ  :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺼﺪ و ﻧﻴﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻐﻤﻪ و ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﻲرﻓﺘـﻪ؛
ﻧﻤﻮﻧﻪ» :ﭼﻮ آﻫﻨﮓ ﺑﺮﺑﻂ ﺑﻮد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ /ﻛﻲ از دﺳﺖ ﻣﻄـﺮب ﺧـﻮرد ﮔﻮﺷـﻤﺎل« اﻣـﺮوزه
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده اﺳﺖ.

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،2دﺳﺘﻮر ،ﺻﻔﺤﺔ (106
---------------------------------------------)ﻫﺎﻣﻮن ﺳﺒﻄﻲ(
 -17ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1
ﻣﻌﻨﺎي ﺑﻴﺖ ﺻﻮرت ﺳﺆال :ﺗﻮ ﺷﺎﻫﻲ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة اﻫﻮراﻣﺰدا ﻳﺎ اژدﻫﺎﭘﻴﻜﺮ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة
اﻫﺮﻳﻤﻦ؟ ﻳﻘﻴﻨ ًﺎ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ← در ﺑﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﺔ
ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻴﺰ »آوري« ﻛﺎرﺑﺮد و ﻣﻌﻨﺎي ﻗﻴﺪي دارد و »ﻳﻘﻴﻨﺎً و ﻗﻄﻌ ًﺎ« ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻲدﻫﺪ.

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،2دﺳﺘﻮر ،ﺻﻔﺤﺔ (104
---------------------------------------------)ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻨﺸﺎري -اردﺑﻴﻞ(
 -18ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3
در ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي » 2 ،1و  «4ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎزي در راه وﻃﻦ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣـﺎ ﮔﺰﻳﻨـﺔ »،«3
ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺎن ﻓﺪا ﻛﺮدن ﺷﺎﻋﺮ در راه ﻣﻌﺸﻮق ﻋﺠﻴـﺐ ﻧﻴﺴـﺖ و ﺟـﺎن ﻓـﺪاﻛﺮدن و
روي ﻣﻌﺸﻮق را ﻧﺪﻳﺪن ﻋﺠﻴﺐ اﺳﺖ.
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1ﺟﺎﻧﺒﺎزي در راه ﺣﻔﻆ آﺑﺮوي وﻃﻦ ﻛﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺪون وﻃـﻦ،
داراﻳﻲ و وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ارزﺷﻲ ﻧﺪارد.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2ﺧﻮن ﻋﺎﺷﻘﺎن وﻃﻦ ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ آﻣﺎدة رﻳﺨﺘﻪﺷﺪن در راه ﻣﻴﻬﻦ اﺳـﺖ و اﻳـﻦ
آب از آن ﭼﺸﻤﻪاي ﻧﻴﺴﺖ اﮔﺮ ﺟﺎري ﻧﺸﻮد.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪاي وﻃﻦ ﻣﻲﻛﻨﻢ؛ زﻳﺮا ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﺎ او ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ.

ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«1ﻣﺎه« اﺳﺘﻌﺎره از »ﻳﺎر« اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3ﭘﻴﺮاﻫﻦ و اﻧﺴﺎن داراي ﺑﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺲآﻣﻴﺰي در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ .اﺳﺘﻌﺎره ﻫﻢ
در ﺑﻴﺖ آﻓﺮﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ) .ﻧﻮر ﺑﺼﺮ اﻳﻦﺟﺎ در ﻣﻌﻨﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺧﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ(.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4ﻳﺎر ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮ و راﻳﺤﻪ دارد ،ﭘﺲ ﺣﺲآﻣﻴﺰي در ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦﺟـﺎ ﻫـﻢ
ﺗﺸﺨﻴﺺ از ﻧﻮع اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻜﻨﻴﻪ اﺳﺖ .اﻳﻬﺎم ﺗﻨﺎﺳﺐ در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ.

ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﺖ ﺻﻮرت ﺳﺆال و اﺑﻴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ :ﻋﺸﻖ ﺑﺎ رﻧﺞ و ﻣﺤﻨﺖ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﺔ » «3ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻴﺖ از ﺧﻮد ﺑﻲ ﺧﻮد ﺷﺪن ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ.

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،3آراﻳﻪ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(
--------------------------------------------)ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ -ﻣﺸﻬﺪ(
 -15ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،2ﻣﻔﻬﻮم ،ﺻﻔﺤﺔ (97
---------------------------------------------)ﻣﺤﺴﻦ اﺻﻐﺮي(
 -20ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

در ﮔﺰﻳﻨﺔ » ،«4ﻣﺼﺮاع اول ﺟﻤﻠﺔ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺣـﺮف رﺑـﻂ واﺑﺴـﺘﻪﺳـﺎ ِز »ازﻳـﺮا« ﺑـﻪ
ﺟﻤﻠﺔ ﭘﻴﺮو ﻣﺘّﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻳﻚ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺮﻛﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ.
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،2ﻣﻔﻬﻮم ،ﺻﻔﺤﺔ (117
---------------------------------------------)ﻛﺎﻇﻢ ﻛﺎﻇﻤﻲ(
 -19ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﺖ ﺻﻮرت ﺳﺆال و ﮔﺰﻳﻨﺔ » ،«3ﺣﺴﺮت ﺷﺎﻋﺮ از ﺣﺮﻛﺖ ﻫﻤﺮاﻫﺎن در
راه ﺳﻔﺮ و ﻧﻜﻮﻫﺶ ﺑﻲﺗﺤﺮﻛﻲ و ﻏﻔﻠﺖ ﺧﻮد.
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1ﻳﻚ ﺟﻤﻠﺔ ﺳﺎده اﺳﺖ :دﻳﻦ و ﺧﺮد ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺳﭙﺎه و ﺳﭙﺮ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2ﻳﻚ ﺟﻤﻠﺔ ﺳﺎده اﺳﺖ :ﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎي ﺣﺮﻳﺮ درﭘﻮﺷﻨﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3اﻳﻦ ﺑﻴﺖ از ﭘﻨﺞ ﺟﻤﻠﺔ ﺳﺎده ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺮف رﺑﻂ واﺑﺴﺘﻪﺳـﺎزي
در آن دﻳﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮد.

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،2دﺳﺘﻮر ،ﺻﻔﺤﺔ (90

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1ﺑﻴﺎن ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﻋﻤﺮ
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2ﺷﻜﻮة ﺷﺎﻋﺮ از ﻧﺒﻮد ﻓﺮﻳﺎدرس
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4ﺧﻮدﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﺎﻋﺮ در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﺎﻧﺪن

)ﻓﺎرﺳﻲ  ،2ﻣﻔﻬﻮم ،ﺻﻔﺤﺔ (88

ﭘﺮوژة ) -(5آزﻣﻮن  8اﺳﻔﻨﺪ 99

ﻋﻤﻮﻣﻲ دوازدﻫﻢ )رﻳﺎﺿﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻫﻨﺮ ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ًا زﺑﺎن(

ﻋﺮﺑﻲ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن  2و 3

ﺻﻔﺤﺔ4 :

)ﺣﺴﻴﻦ رﺿﺎﻳﻲ(
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دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ »ﻟَﻦ ﻳﻨﺎدي« ﻓﻌﻞ ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﺒﺎرت :ﻫﻨﮕﺎم درد و رﻧﺞ،
 -21ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

)ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي  -ﻛﺎﺷﺎن(

»ﻓَﺴﺠﺪ :«ﭘﺲ ﺳﺠﺪه ﻛﺮدﻧﺪ )رد ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  1و » / (4اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ« :ﻓﺮﺷﺘﻪﻫـﺎ » /ﻛﻠﱡﻬـﻢ
أﺟﻤﻌﻮن« :ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎﻫﻢ )رد ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  1و » / (3إﻟّﺎ« :ﻣﮕﺮ ،ﺑـﻪ ﺟـﺰ )رد ﮔﺰﻳﻨـﺔ / (1
»اﺳﺘَﻜﺒﺮَ« :ﺗﻜﺒﺮ ورزﻳﺪ )رد ﮔﺰﻳﻨﺔ » / (4و ﻛﺎن ﻣـﻦ اﻟﻜـﺎﻓﺮﻳﻦ« :و از ﻛـﺎﻓﺮان ﺑـﻮد )رد
ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ(

)ﺗﺮﺟﻤﻪ(
---------------------------------------------)وﻟﻲ ﺑﺮﺟﻲ -اﺑﻬﺮ(
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»وﻗﻒ« :اﻳﺴﺘﺎد » /رﺟﻞ«) :ﻧﻜﺮه( ﻣﺮدي )رد ﮔﺰﻳﻨﺔ » / (3ﻳﻔﺘﺨﺮ«) :ﺟﻤﻠﻪ وﺻﻔﻴﻪ ﻣﻀـﺎرع

اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎدر ﻫﺮﮔﺰ ﺻﺪا زده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ!

)ﺗﺮﺟﻤﻪ(
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)ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺮﺗﻀﻮي(

»اﻣﺮوز« :اﻟﻴﻮم )رد ﮔﺰﻳﻨﺔ » /(4ﻛﺘﺎﺑﻲ« :ﻛﺘﺎﺑﺎً » /ﺑﻪ دوﺳـﺘﻢ« :إﻟـﻲ ﺻـﺪﻳﻘﻲ » /ﻫﺪﻳـﻪ
ﻼ« :ﻣﻦ ﻗﺒﻞ )رد ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  3و » / (4در ﺣﻞّ ﻣﺸـﻜﻼت« :ﻋﻠـﻲ
دادم« :أﻫﺪﻳﺖ » /ﻗﺒ ً
ﺣﻞّ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ )رد ﮔﺰﻳﻨﺔ » / (3ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻤﻚ ﻛﺮده ﺑﻮد« :ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪﻧﻲ )رد ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي 1
و ) (3دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر »ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﻲ  +ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﻲ« ،ﻓﻌﻞ دوم ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷـﻜﻞ
ﻣﺎﺿﻲ ﺑﻌﻴﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد(.

)ﺗﺮﺟﻤﻪ(

اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﺿﻲ اﺳﺘﻤﺮاري ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻓﻌﻞ ﻋﺒﺎرت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺎﺿﻲ
اﺳﺖ( اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻲﻛﺮد ،ﻣﻲﺑﺎﻟﻴﺪ )رد ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  2و » / (3ﺑﺪأ ﺑِﺎﻟﻜﻼم« :ﺷﺮوع ﺑـﻪ ﺻـﺤﺒﺖ

ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺘﻦ درك ﻣﻄﻠﺐ:

ﻛﺮد )رد ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  3و » / (4ﻟﻜﻨّﻬﻢ« :اﻣﺎ آنﻫﺎ )رد ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  2و (4

ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺎﺟﺮي را ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺪﻟﻲ ﻣﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .او ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻨﺪهاي ﻣﻲﺧﺮﻳﺪ

)ﺗﺮﺟﻤﻪ(

ﺗﺎ دﻧﺒﺎل ﻛﺎر دﻳﮕﺮي ﺑﮕﺮدد ،ﺑﻠﻜﻪ او را ﺑﺮاي ﺳﮓﻫﺎﻳﺶ ﻣﻲاﻧﺪاﺧﺖ .اﻳﻦ ﺗﺎﺟﺮ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ

--------------------------------------------- -23ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

)ﺣﺴﻴﻦ رﺿﺎﻳﻲ(

»ﻋﻠَﻴﻚ أنْ ﺗُﻌـﻮدي« :ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎدت دﻫﻲ )رد ﮔﺰﻳﻨﺔ » / (1اﻟﻠﱢﺴﺎنَ« :زﺑﺎن )رد ﮔﺰﻳﻨـﺔ /(4
ﻢ« :ﺗـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ در
»ﻛُﻞﱢ ﻣﻮﺿﻮعٍ« :ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ )رد ﮔﺰﻳﻨـﺔ » / (4ﻟﻜَـﻴﻼ ﺗُﻌــﺮﱢﺿﻲ ﻟﻠـﺘﱡﻬ ِ
ﻣﻌﺮض ﺗﻬﻤﺖﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻲ )رد ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ(

)ﺗﺮﺟﻤﻪ(
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)وﻟﻲ ﺑﺮﺟﻲ -اﺑﻬﺮ(

ﻳﺆﺟﻞ« :ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﻴﻔﺘﺪ )رد ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي  3و » / (4ﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻬﺎ« :ﺑﺮاي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻧﺶ )رد
ﮔﺰﻳﻨﺔ » / (1إﻣﺘﺤﺎن اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء« :اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻴﻤﻲ )رد ﮔﺰﻳﻨﺔ » / (1ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم« :ﺳﻪ روز

)ﺗﺮﺟﻤﻪ(
---------------------------------------------)ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺮﺗﻀﻮي(

»ﻳﺘﺤﺪث« :ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ )رد ﮔﺰﻳﻨﺔ » / (1اﻷﻃﺒﺎء« :ﭘﺰﺷـﻜﺎن » /أدوﻳـﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔـﺔ«:
داروﻫـﺎي ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮﻧﻲ )رد ﮔﺰﻳﻨـﺔ » / (2ﺗُﺴــﺘﺨﺪم«) :ﻓﻌـﻞ ﻣﻀــﺎرع ﻣﺠﻬـﻮل( اﺳــﺘﻔﺎده
ﻣﻲﺷﻮد )رد ﮔﺰﻳﻨﺔ » / (1ﻟﻌﻼج ﻛﻮروﻧﺎ« :ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻛﺮوﻧـﺎ )رد ﮔﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎي  1و / (3
»ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷوﻟﻲ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ« :در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﺔ دﭼﺎرﺷﺪن )رد ﮔﺰﻳﻨﺔ (3

)ﺗﺮﺟﻤﻪ(

ﺧﻼص ﺷﺪن از ﺑﻨﺪه ﺑﻪ آن روش ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻋﺎدت ﺳﺎﻻﻧﻪاش اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ
ﺑﻨﺪهاي ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮد ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ )ﺑﻨﺪة( ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻫﻮﺷﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،روزﻫﺎ در
ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮورش ﺑﺮ او ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ اﻳﻦﻛﻪ زﻣﺎن ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ ،ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﺎدﺗﺶ از
ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﺳﮓﻫﺎ ﭼﻨﺪ روز دﺳﺖ ﻛﺸﻴﺪ ،اﻣﺎ از آﻧﭽﻪ دﻳﺪ ،ﺗﻌﺠﺐ ﻛﺮد .ﺳﮓﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﭼﺮﺧﻴﺪن اﻃﺮاف ﺑﻨﺪه و ﻟﻴﺴﻴﺪن ﮔﺮدﻧﺶ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻧﺰد او ﺧﻮاﺑﻴﺪﻧﺪ! ﺗﺎﺟﺮ از ﺑﻨﺪه در
ﻛﺮدم ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﺮاي ﺳﮓﻫﺎي ﮔﺮﺳﻨﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻲ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ دو ﻣﺎه ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﮓﻫﺎ
ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺮدم ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ دﻳﺪي ،از )ﺟﺎﻧﺐ( آنﻫﺎ ﺑﻮد!
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)ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺮﺗﻀﻮي(

ﭼﺮا ﺗﺎﺟﺮ ﺳﻨﮕﺪل از ﺑﻨﺪه ﺧﻼص ﻣﻲﺷﺪ؟» :زﻳﺮا ﺗﺎﺟﺮ ﻣﻲﺗﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻨـﺪه ﺑـﻪ او زﻳـﺎن
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ!« )ﺻﺤﻴﺢ(
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«1زﻳﺮا ﺑﻨﺪه از دﺳﺘﻮرات ﻓﺮاوان او ﺳﺮﭘﻴﭽﻲ ﻣﻲﻛﺮد!« )ﻏﻠﻂ(
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«2زﻳﺮا ﺑﻨﺪه اﻣﻮر ﭘﻨﻬﺎن را آﺷﻜﺎر ﻣﻲﻛﺮد!« )ﻏﻠﻂ(
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«4زﻳﺮا ﺗﺎﺟﺮ ﻣﻲداﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه ﻛﺎر دﻳﮕﺮي ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ!« )ﻏﻠﻂ(

)درك ﻣﻄﻠﺐ(
--------------------------------------------- -30ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

)ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺮﺗﻀﻮي(

ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺎرت» :ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﮓﻫﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺮد ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﺗـﺎﺟﺮ ﺑـﻪ او ﺑـﺪان دﺳـﺘﻮر

--------------------------------------------- -26ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺘﻜﺎران در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ از اﻣﻮر ﺑﺴﻴﺎر و رازﻫﺎي زﻳﺎدي آﮔﺎﻫﻲ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ

ﻣﻮرد راز )ﻣﻮﺿﻮع( ﭘﺮﺳﻴﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اي ﺳﺮور ﻣﻦ ،ﻳﻚ ﺳﺎل ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﺪﻣﺖ

»ﻟﻢ ﺗﻮاﻓﻖ  ...إﻟّـﺎ« :ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﻛـﺮد  ...ﻓﻘـﻂ » /اﻷﺳـﺘﺎذة« :اﺳـﺘﺎد )رد ﮔﺰﻳﻨـﺔ » / (1أن
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ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻧﺰدش ﻛﺎر ﻛﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ از او ﺧﻼص ﺷﻮد .ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻨﺪه را آزاد ﻧﻤﻲﻛﺮد

)وﻟﻲ ﺑﺮﺟﻲ -اﺑﻬﺮ(

داده ﺑﻮد!«؛ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

در ﮔﺰﻳﻨﺔ » ،«4ﭘﺲ از »اﻟﺴﻴﺎح« ﻛﻪ داراي »ال« اﺳﺖ» ،اﻟّﺬﻳﻦَ« آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ

ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«2ﺑﻨﺪه ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺳﺎل ﻧﺰد ﺗﺎﺟﺮ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﺮد!« )ﺻﺤﻴﺢ(

ﺻﻮرت »اﻟّﺬﻳﻦَ« را »ﻛﻪ« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،ﻧﻪ »ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ« .دﻗّﺖ ﻛﻨﻴﺪ در اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت

ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«3ﺑﻨﺪة ﺑﺎﻫﻮش ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﻧﻴﺖ ﺗﺎﺟﺮ را داﻧﺴﺖ!«

»اﻟﺴﻴﺎح« ﻣﺒﺘﺪا اﺳﺖ و »ﻳﺘﺤﻴﺮون« ﺧﺒﺮ آن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

)ﺻﺤﻴﺢ(

ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﺒﺎرت» :ﮔﺮدﺷﮕﺮاﻧﻲ ﻛﻪ آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺎ را ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ ،ﺑﺴـﻴﺎر

ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«4ﺗﺎﺟﺮ ﺳﮓﻫﺎﻳﺶ را در ﻃﻮل ﺳـﺎل ﻏـﺬا ﻣـﻲداد ﺑـﻪ ﺟـﺰ ﻗﺒـﻞ از ﻋـﺎدت

ﺣﻴﺮان ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ!«

ﺳﺎﻻﻧﻪاش!« )ﺻﺤﻴﺢ(

)ﺗﺮﺟﻤﻪ(

)درك ﻣﻄﻠﺐ(
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ﻋﻤﻮﻣﻲ دوازدﻫﻢ )رﻳﺎﺿﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻫﻨﺮ ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ًا زﺑﺎن(

)ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺮﺗﻀﻮي(
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»ﮔﻤﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﻴﻜﻮ ﮔـﺮدان وﮔﺮﻧـﻪ ﮔﻤـﺎن ﺗـﻮ ﻫـﺮ ﭼﻴـﺰ زﻳﺒـﺎﻳﻲ را ﺧـﺮاب
ﻣﻲﻛﻨﺪ!« ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﻦ اﺳﺖ.

ﺻﻔﺤﺔ5 :

)وﻟﻲ ﺑﺮﺟﻲ -اﺑﻬﺮ(
 -36ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺒﺎرت ،ﻛﻠﻤﺔ »اﻟﻤﺠﺪﻳﻦَ« و ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘّﺼﻞ »ﻫـﻢ« ﻛـﻪ ﺟﻤـﻊ ﻣـﺬﻛﺮ
ﻏﺎﻳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺔ »ﻏﺪ ًا« ﻛﻪ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه دﻻﻟﺖ دارد ،ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3
ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن »ﻟﻦ« ﻣﻌﻨﺎي ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع را ﺑﻪ آﻳﻨﺪة ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1زﻳﺒﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻤﺎن ﺧﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ!

ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«1ﺳـ« ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻀﺎرع را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ آﻳﻨﺪة ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«2ﻻ ﺗﻨﺪﻣﻮن« دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻓﻌﻞ ﻣﺨﺎﻃﺐ دارد و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﺿﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ.

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدن اﺳﺮار از ﻧﮕﻬﺪاري اﻣﻮال ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ!
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ!

)درك ﻣﻄﻠﺐ(
--------------------------------------------- -32ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

)ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺮﺗﻀﻮي(

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«2ﺣﺮف اﻟﻨّﻮن ﻣﻦ ﺣﺮوﻓﻪ اﻟﺰّاﺋﺪة ،ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻔﻌﻮل« ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﺣﺮف ﻧـﻮن،
از ﻧﻮع وﻗﺎﻳﻪ اﺳﺖ و ﺣﺮف زاﺋﺪ ﻧﻴﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﻤﻴﺮ »ي« ﻣﻔﻌﻮل اﻳﻦ ﻓﻌﻞ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«3ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ »اﻟﻜﻼب«« ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ» .اﻟﻜﻼب« ﻣﺠﺮور ﺑﻪ ﺣﺮف ﺟﺮ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«4ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ،ﻟﻠﻤﺘﻜﻠّﻢ« ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ» .أﻟﻘﻴﺖ «ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﻲ ﻣﻔﺮد ﻣـﺬﻛّﺮ
ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ.

)ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﺮﻓﻲ و ﻣﺤﻞ اﻋﺮاﺑﻲ(
--------------------------------------------- -33ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

)ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺮﺗﻀﻮي(

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«1ﺧﺒﺮه :ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻄّﺮﻳﻘﺔ« ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ» .اﻟﺘّﺨﻠّﺺ« ﻣﺒﺘﺪا و »أﻓﻀَﻞ« ﺧﺒـﺮ
آن اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«2ﻣﺎﺿﻴﻪ :ﺧﻠﱠﺺ؛ ﻣﻀﺎرﻋﻪ :ﻳﺨﻠّﺺ« ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ،زﻳﺮا »ﺗﺨﻠﱡﺺ« ﻣﺼـﺪر ﺑـﺎب
ﺗﻔﻌﻞ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻔﻌﻴﻞ! ﺷﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ آن» ،ﻣﺎﺿﻴﻪ :ﺗَﺨﻠﱠﺺ؛ ﻣﻀﺎرﻋﻪ :ﻳﺘﺨﻠﱠﺺ «اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«4ﺧﺒﺮ  «...ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.

)ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﺮﻓﻲ و ﻣﺤﻞ اﻋﺮاﺑﻲ(
--------------------------------------------- -34ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

)ﻧﻮﻳﺪ اﻣﺴﺎﻛﻲ(

»اﻟﻤﺴﺘَﻤﻌﻴﻦَ« ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ،زﻳﺮا اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ اﺳـﺖ .ﻫـﻢﭼﻨـﻴﻦ »ﻳﻜـﻮنُ«
ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.

)ﺿﺒﻂ ﺣﺮﻛﺎت(
--------------------------------------------- -35ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

)وﻟﻲ ﺑﺮﺟﻲ -اﺑﻬﺮ(

در اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﻀﺎد وﺟﻮد ﻧﺪارد.

)ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻌﻞ(
---------------------------------------------)ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻬﺎنﺑﻴﻦ -ﻗﺎﺋﻨﺎت(
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ﺻﻮرت ﺳﺆال ،ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ را ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻓﻌﻞ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳـﺪ
ﻣﻮﺻﻮف ﻧﻜﺮهاي را ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ در ﻧﻘﺶ ﻣﻔﻌـﻮل ﺑﺎﺷـﺪ؛ در ﮔﺰﻳﻨـﺔ » ،«4ﻣﻮﺻـﻮف ﻧﻜـﺮة
»ﻣﻔﺮدات« ﻣﻔﻌﻮل اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺻﻮفﻫﺎي ﻧﻜﺮه در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
»ﻣﻮﻋﻈﺔ« ﻧﺎﺋﺐ ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ» ،ﺻﺪﻳﻖ« ﺧﺒﺮ و »ﺻﻼة« و »دﻋﺎء« ﻣﺠﺮور ﺑـﻪ ﺣـﺮف ﺟـﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻴﭻﻛﺪام در ﻧﻘﺶ ﻣﻔﻌﻮل ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

)ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﻢ(
---------------------------------------------)وﻟﻲ ﺑﺮﺟﻲ  -اﺑﻬﺮ(

 -38ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3
در ﮔﺰﻳﻨﺔ »» ،«3ﻳﺴﻮق« ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻀﺎرع اﺧﺒﺎري ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﻗﺎﻋـﺪه و دﻟﻴﻠـﻲ
ﺑﺮ اﻟﺘﺰاﻣﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪن آن ﻧﻴﺴﺖ.
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺎرت» :ﻫﺮﻛﺲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺑﻲ ﺑﻪ او راﻧﻨـﺪﮔﻲ را ﺑﻴـﺎﻣﻮزد )آﻣﻮﺧـﺖ( ،او ﺑـﺪون
ﺷﻚ ﻫﺮ ﺧﻮدروﻳﻲ را ﻣﻲراﻧﺪ!«
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1ﺣﺮف »ﻟـ« ﻗﺒﻞ از »ﻳﺴﻮق« ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻀﺎرع اﻟﺘﺰاﻣﻲ ﻣﻲﺳﺎزد.
ﺐ« ﻣﻌﻄـﻮف ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻣﻀـﺎرع اﻟﺘﺰاﻣـﻲ
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«2ﻳﺴﻮق« ﺑﻪ ﻓﻌـﻞ »أن ﻳﺮﻛـ 
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4در ﺳﺎﺧﺘﺎر »ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع  +ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع« ﺑﺮاي ﺟﻤﻼت وﺻـﻔﻴﻪ ،ﻓﻌـﻞ دوم
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻀﺎرع اﻟﺘﺰاﻣﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد.

)ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻌﻞ(
---------------------------------------------)ﺣﺴﻴﻦ رﺿﺎﻳﻲ(
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در اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲﻣﻨﻪ ﻧﺪارﻳﻢ و ﻣﻌﻨﺎي ﺣﺼﺮ وﺟﻮد دارد.
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1ﻓﻘﻂ ﺧﻔﺎش در ﺷﺐ ﺑﺮاي ﺷﻜﺎر ﭘﺮواز ﻣﻲﻛﻨﺪ!
در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ» :أﻣﻴﻨ ًﺎ«» ،ﻛﻞّ ﻗﻮل« و »اﻟﺠﻤﻴﻊ« ﻣﺴﺘﺜﻨﻲﻣﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

)اﺳﺘﺜﻨﺎء(
---------------------------------------------)ﺣﺴﻴﻦ رﺿﺎﻳﻲ(

 -40ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻫﻤﺸﺎﮔﺮديﻫﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از اﻳﺸﺎن ،زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮي را ﻣﻲداﻧﻨـﺪ! = ﻓﻘـﻂ
ﻳﻜﻲ از ﻫﻤﺸﺎﮔﺮديﻫﺎﻳﻢ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮي را ﻣﻲداﻧﺪ!
اﻳﻦ دو ﻋﺒﺎرت ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1در ﻫﺮ دو ﻋﺒﺎرت »اﻟﻌﻠﻢ« از ﺣﻜﻢ ﻛﻠّﻲ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2ﺳﺎﺧﺘﺎر »ﻋﻠﻲ  +اﺳﻢ  +ﻓﻌﻞ ﻣﻨﻔﻲ« )ﻋﻠﻲ أن ﻻ  (...ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﻌـﻞ ﻧﻬـﻲ
)ﻻ أﺗﺪﺧﱠﻞْ( ﻣﺘﺮادف ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3اﺳﻠﻮب ﺣﺼﺮ )ﻓﻌﻞ ﻣﻨﻔﻲ  +... +إﻟّﺎ( ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺔ »ﻓﻘﻂ« ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﺷﻮد.

ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«1ﻣﺘﺮدد« و »واﺛﻖ« ﻣﺘﻀﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«2ﻳﻀﻴﻖ« و »ﻳﺘّﺴﻊ« ﻣﺘﻀﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«4أَﻧﻔَﻊ« و »أَﺿَﺮّ« ﻣﺘﻀﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

)ﻣﻔﻬﻮم(

)اﺳﺘﺜﻨﺎء(

ﭘﺮوژة ) -(5آزﻣﻮن  8اﺳﻔﻨﺪ 99

ﻋﻤﻮﻣﻲ دوازدﻫﻢ )رﻳﺎﺿﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻫﻨﺮ ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ًا زﺑﺎن(

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ 3

ﺻﻔﺤﺔ6 :

)ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎدﺗﻲ(

)اﻣﻴﻦ اﺳﺪﻳﺎنﭘﻮر(

 -41ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1
ﺗﺰﻛﻴﺔ ﻧﻔﺲ زﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ از آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎ ﭘﺎك ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺑـﻪ
)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،3درس  ،8ﺻﻔﺤﺔ (94
از ﮔﻨﺎﻫﺎن آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد.

---------------------------------------------)آرﻣﺎن ﺟﻴﻼردي(
-42ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3
در آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ »اَﻓَﻤﻦ اَﺳﺲ ﺑﻨﻴﺎﻧَﻪ ﻋﻠﻲ ﺗَﻘﻮي ﻣﻦَ اﷲِ و رِﺿﻮان ﺧﻴﺮٌ اَم ﻣﻦ اَﺳﺲ ﺑﻨﻴﺎﻧَﻪ
ﻋﻠﻲ ﺷَﻔﺎ ﺟﺮُف ﻫﺎ ٍر ﻓﺎﻧﻬﺎر ﺑﻪ ﻓﻲ ﻧﺎر ﺟﻬﻨﱠﻢ و اﷲُ ﻻ ﻳﻬﺪي اﻟﻘﻮم اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ :آﻳﺎ آن ﻛـﺲ
ﻛﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ ﺗﻘﻮاي اﻟﻬﻲ و ﺧﺸﻨﻮدي ﺧﺪا ﻧﻬﺎده ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳـﺖ؛ ﻳـﺎ ﻛﺴـﻲ
ﻛﻪ ﺑﻨﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻟﺒﺔ ﭘﺮﺗﮕﺎﻫﻲ در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط ﺳـﺎﺧﺘﻪ و ﺑـﺎ آن در آﺗـﺶ دوزخ ﻓـﺮو
ﻣﻲاﻓﺘﺪ؟ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮوه ﺳﺘﻤﻜﺎران را ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ زﻧـﺪﮔﻲ
ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺮ ﻟﺒﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺑﻨﺎ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻇﺎﻟﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ؛ ﭼﻮن اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺧـﻮد
و زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻇﻠﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ )ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﻳﺶ( زﻳﺮا ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴـﻴﺮي ﻧﺎدرﺳـﺖ،
ﻋﻘﻮﺑﺘﻲ دردﻧﺎك را ﺑﺮاي ﺧﻮد رﻗﻢ ﻣﻲزﻧﻨﺪ و آﺧﺮﺗﻲ ﺗﺒﺎه ﺷﺪه را ﺑﺮاي ﺧـﻮد ﺑـﻪ وﺟـﻮد
ﻣﻲآورﻧﺪ.

-49ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
ﻓﺮﻫﻨﮓ ،روح ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه )ﻋﻴﺎﻧﮕﺮ( ﻫﻮﻳﺖ و ﺷﺨﺼﻴﺖ آن اﺳﺖ.
اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ،ﺑﺮاي اﺷﺎﻋﺔ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺴـﺘﺤﺐ
و ﺑﺮاي »اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﻠﻤﻲ ،ﻓﻨﻲ و ﻣﺎﻟﻲ آن را دارﻧﺪ ،واﺟﺐ اﺳﺖ«

)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،3درس  ،8ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  100و (101
---------------------------------------------)ﻓﻴﺮوز ﻧﮋادﻧﺠﻒ  -ﺗﺒﺮﻳﺰ(
-50ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
ج :ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺗﻮزﻳﻊ و ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎي ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﮔﺴـﺘﺮش ﻣﻌـﺎرف
اﺳﻼﻣﻲ :واﺟﺐ ﻛﻔﺎﻳﻲ
د :ﺷﺮط ﺑﻨﺪي در ﺑﺎزيﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ :ﺣﺮام

)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،3درس  ،8ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  101و (102
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ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﻮرة ﺗﻮﺑﻪ ،ﺑﺎ ﻃﺮح اﺳﺘﻔﻬﺎم اﻧﻜﺎري ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻨـﺪة ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـﻞ
اﻋﺘﻤﺎد زﻧﺪﮔﻲ ﻏﻴﺮدﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﺸﺪار داده اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2ﺳﻘﻮط در آﺗﺶ دوزخ ﻣﺮﻫﻮن )ﻣﻌﻠﻮل  /ﻧﺘﻴﺠﺔ( ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدن زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ دور از
اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4اﺳﺎس زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺮ دو ﭘﺎﻳﺔ ﺗﻘﻮاي اﻟﻬﻲ و ﺧﺸﻨﻮدي ﺧﺪا ﺑﻨـﺎ ﺷـﺪه و
اﺳﺎس زﻧﺪﮔﻲ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻚ و ﺗﺰﻟﺰل و ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﺳﺴﺖ و ﻟﺮزان اﺳﺖ.

)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،3درس  ،8ﺻﻔﺤﺔ (95
---------------------------------------------)ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎﺻﺎﻟﺢ(
-43ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﻗﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﺛﻢ ﻛﺒﻴﺮٌ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﻨـﺎسِ و

)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،3درس  ،8ﺻﻔﺤﺔ (98
اﺛﻤﻬﻤﺎ اﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﻌﻬﻤﺎ«.
---------------------------------------------)ﺳﻴﺪاﺣﺴﺎن ﻫﻨﺪي(
-44ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص( ﻛﻪ :ﺑـﺮاي ﺑﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻴﻜﻮﻛـﺎرم ﭼﻴﺰﻫـﺎﻳﻲ ذﺧﻴـﺮه
ﻛﺮدهام  «...ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ او ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،3درس  ،8ﺻﻔﺤﺔ (95
آﻳﻨﺪه را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲﺑﺮد ،ارﺗﺒﺎط دارد.

---------------------------------------------)ﻓﻴﺮوز ﻧﮋادﻧﺠﻒ  -ﺗﺒﺮﻳﺰ(
-45ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
»و ﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮا اﻟﺰﻧﺎ إﻧّﻪ ﻛﺎن ﻓﺎﺣﺸﺔ و ﺳﺎء ﺳﺒﻴﻼ« )دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،3درس  ،8ﺻﻔﺤﺔ (99
---------------------------------------------)ﻓﻴﺮوز ﻧﮋادﻧﺠﻒ  -ﺗﺒﺮﻳﺰ(
-46ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
ﻣﻮﺿﻮع آﻳﺔ ﻣﺒﺎرﻛﻪ» :و ﺑﺴﺎ ﭼﻴﺰي را ﺧﻮش ﻧﻤﻲدارﻳﺪ و  «...در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم
اﺳﺖ ﻛﻪ از آنﺟﺎ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﻴﺤﺘﮕﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﺮدم و ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﻌﺎدت آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺑـﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺧﻄﺮات ،ﻫﺸﺪارﻫﺎﻳﻲ داده اﺳﺖ.

)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،3درس  ،8ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  96و (97
---------------------------------------------)ﺳﻴﺪﻫﺎدي ﻫﺎﺷﻤﻲ(
-47ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻼم در ﻫﺮ دوره و زﻣﺎﻧﻪاي ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳـﺖ و ﻫـﺮ ﻗـﺪر زﻧـﺪﮔﻲ ﺑﺸـﺮ
ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ ﺷﻮد و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﭘﺪﻳـﺪ آﻳـﺪ ،ﻓﻘﻬـﺎ و ﻣﺠﺘﻬـﺪﻳﻦ ﻣـﻲﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﺣﻜـﺎم
اﺳﻼﻣﻲ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ اﮔـﺮ
ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي دﭼﺎر اﻧﺤﺮاف ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد ﭘﻴـﺪا
ﻛﺮدﻧﺪ ،اﺳﻼم آن ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ را ﺑﭙﺬﻳﺮد و ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ ﺣﻜـﻢ ﻛﻨـﺪ .در ﻃـﻮل ﺗـﺎرﻳﺦ
ﺟﻮاﻣﻌﻲ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺷﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اﻧﺤﺮاف اﻳﺴﺘﺎده و ﺑـﺎ
)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،3درس  ،8ﺻﻔﺤﺔ (97
آﻧﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻛﺮده اﺳﺖ.

---------------------------------------------)آرﻣﺎن ﺟﻴﻼردي(
-48ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
اﺷﺮاﻓﻲﮔﺮي و ﺗﺠﻤﻞﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻓﺴﺎد اداري و ﻣﺎﻟﻲ ،ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬـﻢﺗـﺮﻳﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑـﺮ آﺛـﺎر
ﻣﻨﻔﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻲاﻋﺘﻤﺎدي ﻋﻤـﻮﻣﻲ و رواج ﺗﺠﻤـﻞﮔﺮاﻳـﻲ و ﻣﺼـﺮفﮔﺮاﻳـﻲ در
ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﻣﻲﺷﻮد.
)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،3درس  ،8ﺻﻔﺤﺔ (104

)ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺤﺴﻨﻲﻛﺒﻴﺮ(

-51ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
از اﻳﻦ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت )اﻟﻒ و د( ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲﺷﻮد ،در اﻳـﻦ آﻳـﻪ ﻣـﻲﺧـﻮاﻧﻴﻢ» :و
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ رﺳﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از او رﺳﻮﻻن دﻳﮕﺮي ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ اﮔـﺮ او ﺑﻤﻴـﺮد ﻳـﺎ
ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ )و آﻳﻴﻦ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﻮد( ﺑﺎز ﻣﻲﮔﺮدﻳـﺪ؟ و ﻫـﺮ ﻛـﺲ ﺑـﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎز ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﻴﭻ ﮔﺰﻧﺪ و زﻳﺎﻧﻲ ﻧﺮﺳـﺎﻧﺪ و ﺧـﺪا ﺑـﻪ زودي ﺳﭙﺎﺳـﮕﺰاران را
ﭘﺎداش ﻣﻲدﻫﺪ«.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺆﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺧﻄﺮي ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳﻼﻣﻲ را ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ رﺳﻮل
ﺧﺪا )ص( ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ ،ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺑـﻪ ﺟﺎﻫﻠﻴـﺖ اﺳـﺖ )اﻧﻘﻠﺒـﺘﻢ ﻋﻠـﻲ اﻋﻘـﺎﺑﻜﻢ( و
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاران و ارجﮔﺰاران واﻗﻌﻲ ﻧﻌﻤﺖ رﺳﺎﻟﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص( ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺛﺎﺑـﺖ
)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،2درس  ،7ﺻﻔﺤﺔ (89
ﻗﺪماﻧﺪ و ﺗﺰﻟﺰل در ﻋﻘﻴﺪه و ﻋﻤﻞ ﻧﺪارﻧﺪ.

---------------------------------------------)ﺳﻴﺪ اﺣﺴﺎن ﻫﻨﺪي(
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*ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺆﻣﻦ ← ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﺪل ﻧﺒﻮي ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ
* ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪان ← ﺑـﻪ ﺗﺤﺮﻳـﻒ در ﻣﻌـﺎرف
اﺳﻼﻣﻲ و ﺟﻌﻞ ﺣﺪﻳﺚ
* ﺗﻼش ﺣﺎﻛﻤﺎن ﺑﺮاي ﻣﻨﺰوي ﻛﺮدن ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي اﺻﻴﻞ اﺳﻼﻣﻲ؛ ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص اﻫـﻞ
ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص( ← ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ.

)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،2درس  ،7ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  92و (93
---------------------------------------------)ﺳﻴﺪ اﺣﺴﺎن ﻫﻨﺪي(
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ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺑﺰرگ در ﺣﺪﻳﺚ و ﺳﻴﺮة اﺋﻤﺔ اﻃﻬﺎر ← ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻧﻮ
ﻳﻜﺴﺎن دﻳﺪن ﺣﺎﻛﻤﺎن ﺑﻨﻲاﻣﻴﻪ و ﺑﻨﻲﻋﺒﺎس در ﻏﺼﺐ ﺧﻼﻓﺖ ← ﻋﺪم ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣﺎﻛﻤﺎن
ﺑﻴﺎن ﻣﻌﺎرف ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ← ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ اﻫﻞ ﺑﻴـﺖ درﺑـﺎرة ﻫﻤـﺔ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ← ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣﻌـﺎرف
)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،2درس  ،8ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  101 ،100و (103
اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻧﻮ

---------------------------------------------)ﻓﺮدﻳﻦ ﺳﻤﺎﻗﻲ  -ﻟﺮﺳﺘﺎن(
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ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻴﻮة درﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه :اﻣﺎﻣﺎن )ع( ﻣﺒﺎرزة ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻘﻴـﻪ اﻧﺠـﺎم
ﻣﻲدادﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣـﻮارد ،ارﺗﺒـﺎط ﻣﻴـﺎن اﻣﺎﻣـﺎن و ﻳـﺎران آﻧﻬـﺎ در ﻧﻘـﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺳــﺮزﻣﻴﻦﻫــﺎي اﺳــﻼﻣﻲ ﺑــﻮد و در راﺳــﺘﺎي اﺻــﻞ ﻋــﺪم ﺗﺄﻳﻴــﺪ ﺣﺎﻛﻤــﺎن؛ اﻣﺎﻣــﺎن )ع(
ﺗﻔﺎوتﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ و رﻓﺘﺎري ﺣﺎﻛﻤﺎن را در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫـﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺮدم از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻋﺪم ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣﺎﻛﻤﺎن اﺳﺖ.

)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،2درس  ،8ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  103و (104

ﻋﻤﻮﻣﻲ دوازدﻫﻢ )رﻳﺎﺿﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻫﻨﺮ ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ًا زﺑﺎن(

ﭘﺮوژة ) -(5آزﻣﻮن  8اﺳﻔﻨﺪ 99

)ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎدﺗﻲ(
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ﺻﻔﺤﺔ7 :

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  2و 3

ﻣﻮارد »اﻟﻒ«» ،ب« و »ج« درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺳﺎل  260ﻫـ.ق ،اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮕﺮي )ﭘﺪر اﻣﺎم زﻣﺎن )ع(( ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪﻧﺪ ،اﻣﺎﻣـﺖ

)ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ زاﻫﺪي(
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ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :ﻫﻔﺘﺔ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭼﻨﺪ دزد ﺑﻪ ﻣﻮزة ﻣﻠﻲ دﺳﺘﺒﺮد زدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮي ارزﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ

اﻣﺎم زﻣﺎن )ع( ﺷﺮوع ﺷﺪ.
* دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﻮﻟﺪ اﻣﺎم زﻣﺎن )ع( ،ﺳﺎل  255ﻫـ.ق اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻣﺎم ﺗﺎ آن زﻣﺎن  5ﺳـﺎل

ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮدﻧﺪ .ﭘﻠﻴﺲ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن دﻧﺒﺎل آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آنﻫﺎ ﻫﻨﻮز دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ«.
ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻢ درﺳﻲ

داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

” “yetﻧﺸﺎﻧﺔ زﻣﺎن ﺣﺎل ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻳﻨﺔ » «4ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ.

* ﺳﺎل  260ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ آﻏﺎز ﻏﻴﺒﺖ ﺻﻐﺮي ،ﻧﻪ ﻏﻴﺒﺖ ﻛﺒﺮي.

)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،2درس  ،9ﺻﻔﺤﺔ (111
---------------------------------------------)ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﻳﻲﺑﻘﺎ(

-56ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

)ﮔﺮاﻣﺮ(
---------------------------------------------)ﻧﺎﺻﺮ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﻲ(
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ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :ﻣﻦ از اﻗﺎﻣﺖ در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد در

در ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻬﺪوي ،ﻗﻄﺐ ﻣﺮﻓّﻪ و ﻗﻄﺐ ﻓﻘﻴﺮ ،ﻃﺒﻘﺔ ﻣﺴﺘﻜﺒﺮ و ﻃﺒﻘﺔ ﻣﺴﺘﻀـﻌﻒ وﺟـﻮد

ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻟﺬت ﻣﻲﺑﺮم!«

ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﺴﺘﺮي اﺳﺖ.

ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻢ درﺳﻲ

در دوران ﻇﻬﻮر اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﺞ( ،ﻫﻴﭻﻛﺲ اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﻲ و ﺗﺮس ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و از دزدي

ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﻞ ” “enjoyﻓﻌﻞ دوم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ”) “gerundاﺳﻢ ﻣﺼﺪر( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

)ﮔﺮاﻣﺮ(

اﻣﻮال و ﺛﺮوت دﻳﮕﺮان ﺧﺒﺮي ﻧﻴﺴﺖ :اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ.
در ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻬﺪوي اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺮاي آنﻫـﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛـﺮده،

)ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ زاﻫﺪي(
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ﺑﻬﺘﺮ و آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﻲرﺳﻨﺪ :ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي رﺷﺪ و ﻛﻤﺎل

)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،2درس  ،9ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي (120 ،119
----------------------------------------------57ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

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

)ﻓﻴﺮوز ﻧﮋادﻧﺠﻒ  -ﺗﺒﺮﻳﺰ(

ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :اﻟﻒ :ﻫﻤﺴﺮم ﺟﻮاﻫﺮاﺗﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﺪش ﺧﺮﻳﺪم دوﺳﺖ ﻧﺪارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻦ
ﻣﺠﺒﻮرم آن را ﭘﺲ ﺑﺪﻫﻢ اﮔﺮ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮﻳﺪ«.
»ب :ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ .ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ«.
ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ درﺳﻲ

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ در ﻋﺼﺮ ﻏﻴﺒﺖ و ﺑﺮﻛﻨﺎر ﻛﺮدن ﺣﺎﻛﻤﺎن ﺳﺘﻤﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ

در اﻳﻦ ﺗﺴﺖ ﻓﻌﻞ دو ﻛﻠﻤﻪاي ” “give backﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﭘﺲ دادن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ

ﭘﻴﺮوي از اﻣﺎم از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮده و ﺣﺪﻳﺚ »ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻀـﻮر

دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﭼﻮن اﺳﻢ ” “jewelryﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش اﺳﺖ ،ﺑـﺮاي ارﺟـﺎع ﺑـﻪ آن از ﺿـﻤﻴﺮ

ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺮﺳﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از ﻗﻴﺎم او ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺮو او ﺑﺎﺷﺪ «.ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ.

)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،2درس  ،9ﺻﻔﺤﺔ (117
----------------------------------------------

ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ ﻣﻔﺮد ﻳﻌﻨﻲ ” “itاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.

)ﮔﺮاﻣﺮ(

---------------------------------------------)ﻋﻤﺮان ﻧﻮري(
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)ﻓﻴﺮوز ﻧﮋاد ﻧﺠﻒ  -ﺗﺒﺮﻳﺰ(

ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :آن ﻣﻴﺰﻫﺎ در ﺳﺎل  1456ﺗﻮﺳﻂ اﻓـﺮادي ﻛـﻪ در ﺷـﻬﺮ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ داﺷـﺘﻨﺪ

اﻣﺎم ﻋﺼﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻇﻬﻮر ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن از ﻫﻤـﺔ ﻣﻜﺎﺗـﺐ ﻏﻴـﺮ اﻟﻬـﻲ و ﻣـﺪﻋﻴﺎن

ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪﻧﺪ .اﻛﻨﻮن آن ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آن ﻣﻴﺰﻫﺎي ﻣﺸﻬﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و

ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺷﺪهﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮان واﻗﻌﻲ ﻛـﺮدهاﻧـﺪ ،دلﻫـﺎي

دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد و ﺣﺘﻲ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام اﺳﺖ«.

ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮي آن اﻣﺎم ﺟﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ دوران زﻣﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻋﻘﻞﻫﺎي آدﻣﻴﺎن

 (1ﻧﺎﻣﺮﺋﻲ

اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻟﻄﻒ و ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋهاي ﻛﻪ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺔ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻋﻘﻞ آﻧﺎن ﻛﺎﻣﻞ

 (4ﺧﻴﺎﻟﻲ
 (3ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ
)واژﮔﺎن(
----------------------------------------------
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ﻣﻲﺷﻮد.

)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،2درس  ،9ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  119و (120

---------------------------------------------)اﻣﻴﻦ اﺳﺪﻳﺎنﭘﻮر(
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 (2ﭘﻴﭽﻴﺪه

)ﻋﻤﺮان ﻧﻮري(
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ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :آن ﺑﭽﻪﻫﺎي ده ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺪازهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ وزن را ﺑـﻪ
ﻛﻴﻠﻮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻣﻌﻠﻢﺷﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ«.

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮدة ﻋﻠﻲ )ع( در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ» :اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن را ﺑـﻪ درد ﻣـﻲآورد

 (1ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮدن

ﻛﻪ آنﻫﺎ )ﺷﺎﻣﻴﺎن( در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮد اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺘﺤﺪﻧـﺪ و ﺷـﻤﺎ در راه ﺣـﻖ اﻳـﻦ

 (4ﮔﺮدآوري ﻛﺮدن
 (3ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻛﺮدن
)واژﮔﺎن(
----------------------------------------------

ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺮق و ﭘﺮاﻛﻨﺪهاﻳﺪ«.

)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،2درس  ،7ﺻﻔﺤﺔ (90

---------------------------------------------)ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎدﺗﻲ(

-60ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻮدن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﻴﻌﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﺎﻳﺔ زﻳﻨﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺎﻳﺔ زﺷﺘﻲ ﻣﺎ«.

)دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ  ،2درس  ،8ﺻﻔﺤﺔ (105

 (2ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮدن

)ﻧﺎﺻﺮ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﻲ(

 -66ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد وﻗﺘﻲ ﭼﻴﺰي ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﺠﺮﺑـﻪﻫـﺎي ﮔﺬﺷـﺘﺔﺷـﺎن را ﺑـﻪ ﻳﺎدﺷـﺎن
ﻣﻲآورد ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻴﺠﺎنزده و ﻋﺼﺒﻲ ﺷﻮﻧﺪ«.
 (1ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﺮدن

 (2ﻳﺎدآوري ﻛﺮدن

 (3ﻣﺼﺮف ﻛﺮدن

 (4ﺟﺬب ﻛﺮدن

)واژﮔﺎن(

ﭘﺮوژة ) -(5آزﻣﻮن  8اﺳﻔﻨﺪ 99

ﻋﻤﻮﻣﻲ دوازدﻫﻢ )رﻳﺎﺿﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﻫﻨﺮ ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ًا زﺑﺎن(

)ﻋﻤﺮان ﻧﻮري(

 -67ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﺰﻳﻨﺔ آن ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﻮﻣﻲﺳﺎﺧﺖ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ ﺑـﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﭼﻬﺎر ﻫﻤﺴﺎﻳﺔ ﻧﺰدﻳﻜﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد«.
 (2ﻗﺪرت
 (1ﺧﺎﻟﻖ
 (4ﺗﻮرﺑﻴﻦ
 (3ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ،ﺣﺮﻓﻪ
)واژﮔﺎن(

---------------------------------------------)ﻋﻤﺮان ﻧﻮري(

 -68ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎري ﻛﻪ او ﺑﻪ ﻛﻮﻫﻨﻮردي رﻓﺖ ،از ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﻲ آﺳـﻴﺐ دﻳـﺪ؛ ﻫـﻮا
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪ ﺑﻮد و او ﻟﺒﺎس ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺖ«.
 (2ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺎﻟﺐ
 (1ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ
)واژﮔﺎن(
 (4ﺑﻪﻃﻮر ﺷﻔﺎﻫﻲ
 (3از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ

---------------------------------------------)ﻧﺎﺻﺮ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﻲ(
 -69ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :ﺑﻴﺶﺗﺮ اوﻗﺎت ،اﻳﻦ اﺧﺘﻼل در ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺸـﻜﻼت روﺣـﻲ دارﻧـﺪ ،ﻳـﺎ در
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از اﻓﺴﺮدﮔﻲ رﻧﺞ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ ،دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد«.
 (2ﻧﺴﺒﺖ
 (1اﺧﺘﻼل
 (4وﺳﻴﻠﻪ
 (3رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ
)واژﮔﺎن(
---------------------------------------------)ﻋﻤﺮان ﻧﻮري(
 -70ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط در دو ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻨـﻮﻋﻲ ﺑﺴـﻴﺎر ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻛـﺮده
اﺳﺖ؛ اوﻟﻴﻦ آنﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﺮاع ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط
ﻓﺮاواﻧﻲ آﻣﺪﻧﺪ«.
 (2ﺗﻨﻮع
 (1ﻣﺜﺎل
 (4رﺷﺘﻪ ،ردﻳﻒ ،ﺳﻠﺴﻠﻪ
 (3ﻣﻨﺒﻊ
)واژﮔﺎن(
---------------------------------------------)ﻧﺎﺻﺮ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﻲ(

 -71ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :وﻗﺘﻲ ﻏﺬاي ﺧﻮد را ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲﺧﻮرﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻧﺘﻈـﺎر داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺧﻮد را ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ ﻫﻀﻢ ﻛﻨﻴﺪ؟«
 (2آﻟﻮده ﻛﺮدن
 (1ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮدن
)واژﮔﺎن(
 (4ﻫﻀﻢ ﻛﺮدن
 (3ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺮدن

---------------------------------------------)ﻧﺎﺻﺮ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﻲ(
 -72ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ » :او ﭘﺲ از اﺷﺘﻐﺎل در ﺷﻐﻞﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﻳﺎﻟـﺖﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،ﺧﺎﻧـﻪاي
ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺮﻳﺪ و دﻓﺘﺮ ﻛﺎري درﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺑﺎز ﻛﺮد«.
 (2ﺟﻨﺒﺸﻲ
 (1ﻋﺼﺒﻲ
 (4ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
 (3اﻣﻴﺪوار
)واژﮔﺎن(
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺘﻦ ﻛﻠﻮزﺗﺴﺖ:

ﻳﻚ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ وﺳﻴﻌﻲ از آب اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﻃـﺮف ﺗﻮﺳـﻂ زﻣـﻴﻦ اﺣﺎﻃـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
درﻳﺎﭼﻪﻫﺎي واﻗﻌﺎً ﻋﻈﻴﻢ را اﻏﻠﺐ درﻳﺎ ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ .درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ]از آنﻫـﺎ[ اﺳـﺖ .اﻳـﻦ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺪﻧﺔ آب درونﻣﺮزي در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺴـﻴﺎري
از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﺸﻒﻧﺸﺪه و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ،ﻣﺎﻫﻲاي ﻛﻪ
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺧﺎوﻳﺎر آن ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻼﻣﻴﻨﮕﻮ ،ﻏﺎز و ﻗﻮ اﺳﺖ.
ﺷﻜﺎر ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻳﻚ ﺗﻔﺮﻳﺢ ]ورزش[ ﻣﺘﺪاول در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﮔﻮﺷـﺖ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﻫﺎﻳﺸﺎن ﺷﻜﺎر ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؛ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺟﻤﻌﻴﺖ آنﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و
ﺑﺮﺧﻲ از آنﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ اﻳـﻦ ﻫﻤـﻪ ﭘﺮﻧـﺪه را ﺷـﻜﺎر
ﻧﻤﻲﻛﺮدﻧﺪ  ،ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺣﻴﺎتوﺣﺶ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎﺗﺮي را در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

 -73ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
 (1ﺣﺎوي
 (3اﺟﺘﻨﺎبﺷﺪه

ﺻﻔﺤﺔ8 :

)ﻧﻮﻳﺪ ﻣﺒﻠﻐﻲ(
 (2اﺣﺎﻃﻪﺷﺪه
 (4ﻣﻌﺮﻓﻲﺷﺪه

)ﻛﻠﻮزﺗﺴﺖ(
---------------------------------------------)ﻧﻮﻳﺪ ﻣﺒﻠﻐﻲ(
 -74ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1
 (1ﺑﺪﻧﻪ

 (2ﺗﺮﻛﻴﺐ

 (4وﻋﺪة ﻏﺬاﻳﻲ
 (3ﻗﺎره
)ﻛﻠﻮزﺗﺴﺖ(
---------------------------------------------)ﻧﻮﻳﺪ ﻣﺒﻠﻐﻲ(
 -75ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1
 (1ﻣﺘﺪاول

 (2ﺿﺮوري

 (4ﺟﺰﺋﻲ
 (3ﻣﻨﺎﺳﺐ
)ﻛﻠﻮزﺗﺴﺖ(
---------------------------------------------)ﻧﻮﻳﺪ ﻣﺒﻠﻐﻲ(
 -76ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3
ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻢ درﺳﻲ

ﺟﻤﻠﻪ داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻼت ﺷﺮﻃﻲ ﻧﻮع دوم اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﻤﻼت ﻓﻌﻞ ﻋﺒﺎرت ﺷـﺮط
ﺑﺎ زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﺔ ﺳﺎده ﺑﻴﺎن ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺟﻤﻠﻪ ،ﮔﺰﻳﻨﺔ » «3ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.

)ﻛﻠﻮزﺗﺴﺖ(
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺘﻦ درك ﻣﻄﻠﺐ:

داﻧﺸﻤﻨﺪان درﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ وﻳﺮوس آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاﻳﻲ ﻛﻪ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋـﺚ
اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري را از
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .در ﻣﻴﺎن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ،ﻇﺎﻫﺮاً ﺗﻌﺪاد زﻳـﺎدي از ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن وﺣﺸـﻲ ﺣﺎﻣـﻞ اﻳـﻦ
وﻳﺮوس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون اﻳﻦﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪاي از ﺑﻴﻤﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻲ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺘﻴﺠـﻪ
ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮادة ﺑﺰرﮔﻲ از وﻳﺮوسﻫﺎي آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﻲ را
آﻟﻮده ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود  100ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل در ﻛﺮة زﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺣﺘﻲ ﺑﺪون
داﺷﺘﻦ ﺑﻴﻤﺎري آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻤﻞ آن وﻳﺮوسﻫﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﺣﺘـﻲ دادهﻫـﺎي ﻛـﺎﻓﻲ
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺮوس ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻣﺴـﺎﻓﺮ از ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ
ﻣﻜﺎن دﻳﮕﺮ و از ﻗﺎرهاي ﺑﻪ ﻗﺎرهاي دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠّﻢ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دو وﻳﺮوس آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ
ﻫﺮ دو ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن در ﻳﻚ ﺣﻴﻮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺘﻴﺠﺔ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع
زﻳﺎدي از ﺧﺎﻧﻮادة وﻳﺮوس آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا اﺳﺖ .ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰاي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ
وﻳﺮوس آﻧﻔﻮﻻﻧﺰاي ﺣﻴﻮاﻧﻲ و اﻳﺠﺎد ﻧﻮع ﻛﺎﻣ ً
ﻼ ﺟﺪﻳﺪي از اﻳﻦ وﻳﺮوس را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲدﻫـﺪ.
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ وﻳﺮوس آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ .اﺣﺘﻤﺎل دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ دو وﻳـﺮوس آﻧﻔﻠـﻮاﻧﺰاي ﺣﻴـﻮاﻧﻲ در ﺣﻴـﻮان
دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺧﻮك ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه و ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از آن ﺑـﻪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮد.

)ﺗﻴﻤﻮر رﺣﻤﺘﻲ(

 -77ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :اﻳﻦ ﻣﺘﻦ اﺳﺎﺳﺎً ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ؟«
)درك ﻣﻄﻠﺐ(
»روشﻫﺎي ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن اﻧﻮاع ﺟﺪﻳﺪ وﻳﺮوسﻫﺎي آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا«

---------------------------------------------)ﺗﻴﻤﻮر رﺣﻤﺘﻲ(
 -78ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :ﻣﺮﺟﻊ ﺿﻤﻴﺮ ﻣﻮﺻﻮﻟﻲ ” “thatدر ﭘﺎراﮔﺮاف »» «1ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن« اﺳﺖ«.

)درك ﻣﻄﻠﺐ(
---------------------------------------------)ﺗﻴﻤﻮر رﺣﻤﺘﻲ(
 -79ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :ﻋﺒـﺎرت ” “comes into beingدر ﭘـﺎراﮔﺮاف » «2از ﻧﻈـﺮ ﻣﻌﻨـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ
»اﻳﺠﺎد ﻛﺮدن« ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ اﺳﺖ«.
)درك ﻣﻄﻠﺐ(

---------------------------------------------)ﺗﻴﻤﻮر رﺣﻤﺘﻲ(
 -80ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻠﻪ» :ﻫﻤﺔ ﻣﻮارد زﻳﺮ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي »ﺗﺮﻛﻴﺐ دو وﻳـﺮوس ﺣﻴـﻮاﻧﻲ در ﻳـﻚ اﻧﺴـﺎن«
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از روشﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻧﻮاع ﺟﺪﻳﺪ وﻳﺮوس آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﺑﺎﺷﺪ«.

)درك ﻣﻄﻠﺐ(

ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﮥ آزﻣﻮن  8اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه 99
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ دوازدﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﯽ
روزﺑﻪ اﺳﺤﺎﻗﯿﺎن – ﻣﺤﻤﻮد ﺛﺎﺑﺖاﻗﻠﯿﺪي – ﺑﻬﺰاد ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
ﺳﻌﯿﺪ ﺗﻦآرا – ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺟﯿﺎن – ﺳﺠﺎد داوﻃﻠﺐ – ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺳﻼﻣﯽﺣﺴﯿﻨﯽ – ﻧﺴﺘﺮن ﺻﻤﺪي – ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻠﯿﺰاده – ﯾﻐﻤﺎ ﮐﻼﻧﺘﺮﯾﺎن – ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻣﺤﺴﻨﯽ – ﻟﯿﻼ ﻣﺮادي – ﻣﻬﺪي ﻣﻼرﻣﻀﺎﻧﯽ
وﻫﺎب ﻧﺎدري – ﺳﯿﺪﺟﻮاد ﻧﻈﺮي – ﻓﻬﯿﻤﻪ وﻟﯽزاده
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ آروﯾﻦ – ﭘﻮرﯾﺎ آﯾﺘﯽ – ادﯾﺐ اﻟﻤﺎﺳﯽ – ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯿﺎن – ﺳﺠﺎد ﺣﻤﺰهﭘﻮر – ﺳﺠﺎد ﺧﺎدمﻧﮋاد – ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪي – ﺣﻤﯿﺪ راﻫﻮاره – ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺋﯿﺎن – ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي روزﺑﻬﺎﻧﯽ
اﺷﮑﺎن زرﻧﺪي – اﻣﯿﺮرﺿﺎ ﺻﺪرﯾﮑﺘﺎ – ﺳﺮوش ﺻﻔﺎ – ﻣﺎﮐﺎن ﻓﺎﮐﺮي – ﭘﺎرﺳﺎ ﻓﺮاز – ﻓﺮﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ – ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻧﺸﺘﺎﯾﯽ – ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻣﺆﻣﻦزاده – ﮐﺎوه ﻧﺪﯾﻤﯽ – ﭘﯿﺎم ﻫﺎﺷﻢزاده
ﻣﻬﺪي آذرﻧﺴﺐ – زﻫﺮه آﻗﺎﻣﺤﻤﺪي – ﺧﺴﺮو ارﻏﻮاﻧﯽﻓﺮد – اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻣﺎرم – ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ اﻣﯿﻨﯽﻧﺴﺐ –اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮادران – ﺳﯿﺪاﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺧﺎﻟﻘﯽ – ﺑﯿﺘﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ – ﻣﯿﺜﻢ دﺷﺘﯿﺎن – ﻣﺮﺗﻀﯽ رﺣﻤﺎنزاده – ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
ﻋﻠﯽ ﻋﺎﻗﻠﯽ – ﺳﯿﺎوش ﻓﺎرﺳﯽ – ﻣﺼﯿﺐ ﻗﻨﺒﺮي – اﺣﺴﺎن ﮐﺮﻣﯽ – ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﯿﺎﻧﯽ – ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮔﻮﻧﻪ – ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻣﺎمﺳﯿﺪه – ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺤﺒﯽ – ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮﻧﻮري – ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﮑﻮﺋﯿﺎن – ﺷﺎدﻣﺎن وﯾﺴﯽ

ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺪي – ﻋﺮﻓﺎن اﻋﻈﻤﯽراد – اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎري – اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺟﺸﺎﻧﯽﭘﻮر – ﮐﺎﻣﺮان ﺟﻌﻔﺮي – اﻣﯿﺮ ﺣﺎﺗﻤﯿﺎن – ﺣﺴﻦ رﺣﻤﺘﯽﮐﻮﮐﻨﺪه – روزﺑﻪ رﺿﻮاﻧﯽ – رﺿﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ – ﻣﯿﻼد ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼﻣﯽﺧﯿﺎوي
ﻣﺴﻌﻮد ﻃﺒﺮﺳﺎ – رﺳﻮل ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽزواره – ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﯿﻤﯿﺎنزواره – ﺣﺴﻦ ﻋﯿﺴﯽزاده – ﻫﺎدي ﻣﻬﺪيزاده – ﺳﯿﺪرﺣﯿﻢ ﻫﺎﺷﻤﯽدﻫﮑﺮدي – ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﯿﺪ ﯾﻠﻤﻪ

ﻧﺎم درس

ﮔﺰﯾﻨﺸﮕﺮ

ﻣﺴﺌﻮل درس

وﯾﺮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﺎد

ﮔﺮوه وﯾﺮاﺳﺘﺎري

زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻣﻬﺪي ﺟﺒﺎري

ﻣﻬﺪي ﺟﺒﺎري

روزﺑﻪ اﺳﺤﺎﻗﯿﺎن

آرﯾﻦ ﻓﻼح اﺳﺪي

رﯾﺎﺿﯽ

ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺷﺮﯾﻔﯽ

ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺷﺮﯾﻔﯽ

ﻣﻬﺮداد ﻣﻠﻮﻧﺪي

زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي روزﺑﻬﺎﻧﯽ

اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺑﻬﺮوزيﻓﺮد

ﻓﯿﺰﯾﮏ

اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮادران

اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮادران

ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﻋﻤﻮديﻧﮋاد

ﺷﯿﻤﯽ

ﻣﺴﻌﻮد ﺟﻌﻔﺮي

اﯾﻤﺎن ﺣﺴﯿﻦﻧﮋاد

اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻌﺮوﻓﯽ

ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺷﺪ  -اﯾﻤﺎن ﭼﯿﻨﯽﻓﺮوﺷﺎن

ﻓﺮﺷﺎد ﺣﺴﻦزاده – ﻋﺎدل ﺣﺴﯿﻨﯽ

ﻣﻬﺪﯾﻪ ﻣﻮﻻﺑﯿﮕﯽ

ﻋﻠﯽ وﻧﮑﯽﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ
ﻣﺒﯿﻦ رﻣﻀﺎﻧﯽ

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﻄﺎر

اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ
ﻣﻬﺪي ﻧﯿﮏزاد
اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽﻫﻔﺸﺠﺎﻧﯽ
ﻋﻠﯽ وﻧﮑﯽﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ -ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮔﻠﺰاري
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺑﯿﮏﻣﺤﻤﺪي
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﯾﻮﺳﻔﯽ
ﻫﺎدي ﻣﻬﺪيزاده

ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه

زﻫﺮااﻟﺴﺎدات ﻏﯿﺎﺛﯽ

ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ آزﻣﻮن

آرﯾﻦ ﻓﻼحاﺳﺪي

ﻧﺎﻇﺮ ﭼﺎپ

ﻣﺤﯿﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ

ﮐﯿﺎرش ﺳﺎداترﻓﯿﻌﯽ

ﺣﻤﯿﺪ راﻫﻮاره

ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎت

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي

راﻣﯿﻦ آزادي

ﻣﻬﺴﺎﺳﺎدات ﻫﺎﺷﻤﯽ

آﺗﻨﻪ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎري

ﺳﻤﯿﻪ اﺳﮑﻨﺪري

ﻣﺪﯾﺮﮔﺮوه :ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺳﻮﻟﯽﻧﺴﺐ

ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ :ﻣﻬﺴﺎﺳﺎدات ﻫﺎﺷﻤﯽ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪي

ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ اﺧﺒﺎر ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ  @kanoon_12tﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

پروژة « -»5آزمون  8اسفند– زمینشناسی

صفحة3 :

اختصاصي دوازدهم تجربي

اندازه و شکل تفراها متفاوت اس گ

زمینشناسي

ذراتی با قلر کوچکتر از  2میلیمتر را خاکستر ،بیین  2تیا  22میلیمتیر را
 -18گزینة «»4

(خارج از کشور )99

شکستگیهای پوستة زمین ،یکی از نشانه های پویایی زمیین اسی م ملاة یة

الپیلی و قل اتی بزرگتر از  22میلیمتیر را قل هسینگ و اگیر دوکیشیکل
باشند بمب مینامندم

آن ها در هنگام ساخ جاده ها ،سدها ،تونل ها و سایر سازه ها اهمی زییادی
داردم افزون بر آن در تجمع آب های زیرزمینی و ذخایر نف و گاز و تشیکیل
کانسنگهای گرمابی حائز اهمی میباشدم

(پویایی زمین) (زمینشناسی ،صفحة )99
------------------------------------------- -18گزینة «»4

(سراسری تجربی)49 ،

نکتییهگ گزینییة « »4اشییاره بییه درزه دارد و میییدانیم در درزههییا جابییهجایی

بزرگی زمین ةرزه را به کمک اطالعات ةرزه نگار ،ت یین میکنندم (واحد بزرگی

سنگهای دوطرف را نداریمم این خصوصی مربوط به گسلهاس م

زمین ةرزه ریشتر اس و آن ةگاریتم بزرگ ترین دامنیه میوجی اسی کیه در

(پویایی زمین) (زمینشناسی ،صفحة )99
--------------------------------------------- -18گزینة «»3

(خارج از کشور )99

در هر زمین ةرزه ،مقدار انرژی انباشته شده در سنگها ،بیهطور ناگهیانی آزاد
میشود و بهصورت امواج ةرزهای به اطراف حرک میکندم

استاندارد ب شده باشدم)

(پویایی زمین) (زمینشناسی ،صفحة )99

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

 -18گزینة «»3

(سراسری خارج از کشور )49

شکل صورت سؤال یکی از امواج سلحی به نام الو ( )Lاس م

عل اصلی زمینةرزه ،حرک ورقههای سنگکره اس م
(پویایی زمین) (زمینشناسی ،صفحة )99
--------------------------------------------- -13گزینة «»3

فاصله یک صید کیلیومتری از مرکیز زمیین ةیرزه توسیط دسیتگاه ةیرزهنگیار

(بهزاد سلطانی)

در موج ریلی ،جهی حرکی داییره ای مخیاة جهی حرکی امیواج درییا

امواج سلحی درا ر برخورد امواج درونی با فصیل مشیترک الییه ها و سیلح
زمین ایجاد میشوندم

(پویایی زمین) (زمینشناسی ،صفحة )49

------------------------------------------- -11گزینة «»3

(بهزاد سلطانی)

میباشدم بررسی سایر گزینههاگ

امییواج  Pاز محیطهییای جامیید ،مییایع و گییاز میگذرنیید ،سییرع امییواج در

گزینة «»1گ امواج طوةی از محیطهای جامد ،مایع و گاز عبور میکنندم

محیط های مختل  ،متفاوت اس م هرچه تراکم سینگها بیشتیر باشید ،امیواج

گزینة «»2گ امواج سلحی از برخورد امواج درونی با فصل مشترک الییهها و

سریعتر حرک میکنندم پس زمان طیشده کمتر اس م

سلح زمین ایجاد میشوند ،اما امواج درونی در کانون زمینةیرزه ایجیاد و در
داخل زمین منتشر میشوندم

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

گزینة «»4گ امواج  Pو  Sامواج درونیی هسیتند کیه در کیانون زمینةیرزه
ایجاد میشوند وةی موج الو ) (Lنوعی موج سلحی اس م
(پویایی زمین) (زمینشناسی ،صفحههای  99و )99
--------------------------------------------- -14گزینة «»8
شکل موجود در سؤال نشیاندهندة ةغیز

(بهزاد سلطانی)
الییهها در امتیداد سیلح گسیل

 -18گزینة «»3

(روزبه اسحاقیان)

آتشفشانهای دماوند و تفتان در مرحلة فومروةی قیرار دارنید و از دهانیة آنهیا
بخار آب و گاز گوگرد خارج میشودم
(پویایی زمین) (زمینشناسی ،صفحة )44
------------------------------------------- -89گزینة «»8

میباشد که حاصل تنش برشی اس م
(پویایی زمین) (زمینشناسی ،صفحة )99
--------------------------------------------- -18گزینة «»8

(پویایی زمین) (زمینشناسی ،صفحة )49

(سراسری )49

به آن دسته از مواد آتشفشانی جامد که به صورت ذرات رییز و درشی برا یر
ف اةی آتشفشان به هوا پرتاب میشوند ،تفرا ) (Tephraگفته میشودم

(محمود ثابتاقلیدی)

د ر مناطق آتشفشانی ،از گرمای درون زمین به عنیوان انیرژی زمینگرمیایی
استفاده می شودم کشور ایسلند بخش عمدة انرژی مورد نیاز خود را از انیرژی
زمینگرمایی تأمین می کندم در کشور میا نییز اوةیین نیروگیاه زمینگرمیایی
خاورمیانه در مشکینشهر استان اردبیل تأسیس شده اس م
(پویایی زمین) (زمینشناسی ،صفحة )999

پروژة « -»5آزمون  8اسفند– ریاضی

صفحة4 :

اختصاصي دوازدهم تجربي

ریاضي 3
 -19گزینة «»2

(سجاد داوطلب)

ابتدا نقاط بحرانی  fرا در بازة ] [1 , 3تعیین میکنیم.
f (x)  3x2  6x  0  x  0  (1 , 3) , x  2

پس مقدار تابع را در نقطة  x  2و نقاط ابتدا و انتها مییابیم:
f (1)  k  2

در نقاط  f  x  a,cبرابر صفر و در نقاط  f  x  b,d,eموجود نیست.

f (2)  k  4

پس  5نقطة بحرانی دارد.

f ( 3)  k

(کاربرد مشتق) (ریاضی  ،3صفحههای  601تا  601و )661

ماکزیمم تاابع  kو مینایمم آن  k  4میباشاد .از آنجاایی کا مااکزیمم و

--------------------------------------------- -19گزینة «»4

مینیمم قرینة همدیگرند پس مجموع آنها صفر است:
k 4 k 0 k  2
(کاربرد مشتق) (ریاضی  ،3صفحههای  601تا )661
----------------------------------------------

 -12گزینة «»4

(سیدجواد نظری)

میدانیم ک عبارت  2x2  1همواره مثبت است .پس:
| f (x)  | 2x2  1 |  | 3x  6
B

(سعید تنآرا)

A  | 2x2  1 |  2x2  1

بررسی گزین ها:

B  | 3x  6 |  3x  6  0  x  2

x 1  x  2
2x 2  x  3

: y  x[x]  گزینة «»1

x2
3x  6
 | 3x  6 |  

3
x

6
x
2


نقاط بحرانی x  1 :و x  2

 2x 2  3x  5 x  2

 f (x)  A  B  f (x)  
 2x2  3x  7 x  2

x


1 x  2
2
 x 2  x  3

: y  x[x]  گزینة «»2

نقاط بحرانی x  1 :و x  2

برای اینک یک تابع دوضابط ای اکیداً نزولی باشد الزم است هر یک از ضابط ها

x  1 1  x  2
x  2 2  x  3

: y  x  [x]  گزینة «»3

نقاط بحرانی x  1 :و x  2
x
0

1
x


: y  [x]  [ x]  گزینة «»4

در ) [1 , 3در بیشمار نقط مشتق صفر دارد پس بیشمار نقطة بحرانی دارد.
(کاربرد مشتق) (ریاضی  ،3صفحههای  601تا  601و )661
--------------------------------------------- -13گزینة «»2

(نسترن صمدی)
f (x)  3x2  2kx  k

چون تابع  fصعودی است پس  f همواره مثبت یا صفر است پس:

در دامنة تعریف خود اکیداً نزولی باشند .ب عبارت دیگر باید مشاتق هار یاک از
ضابط ها موجود و منفی باشد.
3 x 2

4x  3  0  x    ¡ ¡ ù
4x  3 x  2 
4
f (x)  

4
x

3
x

2
3
x 2

4x  3  0  x  
¡¡ 

4
3
بنابراین تابع ماوردنرر در باازة )  (   ,اکیاداً نزولای اسات و باا توجا با
4
3 3
4 4

3
4

3 3
4 4

اینک )  (  , )  (   ,است بناابراین تاابع در باازة )  (  ,نیاز
اکیداً نزولی است.
(کاربرد مشتق) (ریاضی  ،3صفحههای  601تا )601

  (2k)2  12k  0  4k 2  12k  0  4k(k  3)  0

3
k  0
]k  [0, 3
 IÀïï¾zÄn : 



k  3
ج ج ج
(کاربرد مشتق) (ریاضی  ،3صفحههای  601تا  601و )661
--------------------------------------------- -14گزینة «»2

A

(علی حاجیان)

می دانیم ک نقاط بحرانی نقاطی هستند ک  f برابر صفر باشد یا  f موجود نباشد.

--------------------------------------------- -19گزینة «»9
x
ابتدا نمودار تابع  cosرا رسم میکنیم:
2

(یغما کالنتریان)

پروژة « -»5آزمون  8اسفند– ریاضی

x
حاال نمودار تابع
2

صفحة5 :

اختصاصي دوازدهم تجربي

 f (x)  ( 1)[x]cosرا رسم میکنیم:

 -11گزینة «»2

(محمدجواد محسنی)

میشود و مینیمم مطلق ندارد پس تابع از

اگر تابع از درجة فرد باشد برد آن
درجة زوج است.

)f(x)  x n1  x n  f(x)  x n(x  1

ریش های تابع  x  0و  x  1هستند و از آنجا ک طول نقطاة اکساترمم در

 x  2 ÂLvº min

 x  4 ÂLvº max
(کاربرد مشتق) (ریاضی  ،3صفحههای  601تا  601و )661
----------------------------------------------

)f(a)  a n(a  1

(یغما کالنتریان)

 anمنفی و  a  1مثبت است ک چون هر دو عادد در باازة ) ( 1 , 1هساتند

 -19گزینة «»9

ax
)a(x 2  4)  2ax 2 a( 4  x 2
 y 

x2  4
(x2  4)2
(x2  4)2

y

2a
2a

)  x  2  y  8  A(2 , 8
 y  0  
)  x  2  y   2a  B( 2 ,  2a

8
8

2a 2a

y
8  4a  a
 m AB 
 8
x
4
32 8
a 1
  a  2  a  2a  16  a   16
8 4
(کاربرد مشتق) (ریاضی  ،3صفحههای  601تا  601و )661
----------------------------------------------

 -19گزینة «»4

حدفاصل بین دو ریش است نتیج میگیریم ک :
1  a  0

1  f (a)  0  [f (a)]   1

پس:

(کاربرد مشتق) (ریاضی  ،3صفحههای  601تا )661
--------------------------------------------- -911گزینة «»3

(محمدجواد محسنی)

f (x)  2ax(x  3) 4  4ax 2(x  3) 3  0
x  0

 2ax(x  3) (x  3  2x)  0 x  1
x  3

3

پس نقاط ) B( 3 , 0) A(0 , 0و ) C(1 , 16aسا رس
قائمالزاوی بودن از رابطة فیثاغور

داریم:
BC2  AC2  AB 2


2
 BC  4  256a

2
 AC  1  256a

 AB  3


(حمید علیزاده)

A(1 , 2) a  b

2
1

ax2  b
x2

f(x) 

) a  b  2 ( 1

2ax(x  2)  ax 2  b
(x  2)2
2a  a  b
) 0  3a  b  0 (2
1

f (x) 

f (1)  0 

از حل دستگاه ) (1و ) ( 2داریم:
x2  3

a  1
 f (x) 

x2
 b  3
2x(x  2)  x 2  3 x 2  4x  3
f (x) 

(x  2)2
(x  2) 2

2



3

min
ÂLvº



2



1

4
1
1
2
a 0


a

512 128
8 2 16
(کاربرد مشتق) (ریاضی  ،3صفحههای  601تا  601و )661
----------------------------------------------

.  a2 

ریاضي 2
 -919گزینة «»2

max
ÂLvº

پس تابع  fیک  maxنسبی و یک  minنسبی دارد.
(کاربرد مشتق) (ریاضی  ،3صفحههای  601تا  601و )661

(فهمیه ولیزاده)

طبق شکل داریم:
ˆ
ˆ
) ¶ C1  C2 ( tHán ¾M ï®MI£T

6  4  2
 3 2

x
f
f

2

 4  256a  1  256a  9

f (x)  0  x  1 , 3



مثلاه هساتند و بارای

بنابراین دو مثله متشاب اند داریم:
6 4
x
2  
 x 5
3 2 2/5

پروژة « -»5آزمون  8اسفند– ریاضی

صفحة6 :

اختصاصي دوازدهم تجربي

(هندسه ) (ریاضی  ،1صفحههای  11تا )11

2

------------------------------ ---------------(سعید تنآرا)

حاال نقطة  Pروی خط  2قرار دارد .اول یک کمان میزنیم تا خاط  2را در

می دانیم عکس یک گازارة شارطی مانناد  p  qبا صاورت  q  pبیاان

نقاط  Aو  Bقطع کند و بعد دو کمان برای کشیدن خط عمود بار ( 2یعنای

 -912گزینة «»4

خط  .) 3درنهایت خط  3موازی خط

میشود.

است.

بررسی گزین ها:
3

گزینة « :»1واضح است ک از  x  | x |  0نمیتوان نتیج گرفت الزاماً  x  0؛
پس میتوان با یک مثال نقض این ادعا را رد کرد (مثالً .) x  2
گزینة « :»2از زوجبودن  m  nنمیتوان نتیج گرفت ک  mو  nهر دو فردند
(مثالً زوج .) 2  4  6
گزینة « :»3از  x  1نمیتوان نتیج گرفت ک ( x  2مثالً .) x  1 / 5  1
گزینة « :»4واضح است ک از  x  1می توان نتیج گرفت کا  (x  1)4  0؛
پس دارای مثال نقض نمیباشد.

پس درمجموع  6کمان میزنیم.

2
(هندسه ) (ریاضی  ،1صفحههای  12و )11

--------------------------------------------- -919گزینة «»3

(هندسه ) (ریاضی  ،1صفحههای  31تا )16
--------------------------------------------- -913گزینة «»2

(وهاب نادری)

ابتدا طول قطر مستطیل را محاسب مینماییم:
BD2  AB2  AD2  BD2  16  9  25
 BD  5

(سیدجواد نظری)

با توج ب خواص نسبت و تناسب داریم:
a c ¸Ãõw» IM ¸ÃÎoö ÁI] ÇÄ¼÷U a b
  
b d
c d
a b
حال دو طرف تساوی 
c d

را ب توان  3میرسانیم:

a b 3 ·H¼U ¾M KwI¹U ¸ÃÎoö a3 b3
 

c d
c3 d3

اکنون از خاصیت تفضیل نسبت در صورت استفاده میکنیم:
a3 b 3
a 3  c3 b 3  d 3
64 27





3
3
3
3
c
d
c
d
c3 d 3

ˆ
ˆ



AB OA OB
B1  D1
 ABO ~ DMO 


ˆ
ˆ
DM
OM OD
M

A

1
 1
OB 4
OB  OD 4  2
BD 6
 



OD 2
OD
2
OD 2
 OD 

(هندسه ) (ریاضی  ،1صفحههای  31 ،36و  11تا )11

a 4 2 ·H¼U ¾M KwI¹U ¸ÃÎoö a2 16
 


b 3
b2 9

--------------------------------------------- -914گزینة «»4

رسم کنیم.

a c

از طرفی با توج ب اطالعات سؤال میدانیم ک
b d

است .پس:

a c (* ) a 4
 
 
b d
b 3

1
5
BD 
3
3

ابتدا برای رسم خط عمود بر

3
c3 64
c
4
c 4

 ( )3  ( )3 
 
) *(
3
27
d
3
d 3
d



(لیال مرادی)

 3کمان میزنیم تا عمود بار

را از نقطاة P

9
16



b2
a2



(هندسه ) (ریاضی  ،1صفحههای  36و )31

پروژة « -»5آزمون  8اسفند– ریاضی

صفحة7 :

اختصاصي دوازدهم تجربي

 -919گزینة «»2

S 

(فهمیه ولیزاده)

ABC  10S  2 / 5
S 
4S
AMH

ابتدا قطر  BDو عمود  AHرا رسم میکنیم.



(هندسه ) (ریاضی  ،1صفحههای  11تا )11
----------------------------------------------

در این صورت داریم:
144
BA2  BH.BD  122  11  BD  BD 
13 / 09
11
(هندسه ) (ریاضی  ،1صفحههای  14و )11
----------------------------------------------

 -919گزینة «»9

 -991گزینة «»9

(محمدحسن سالمی حسینی)

ابتدا میانة  AQرا رسم میکنیم ک قطعاً از نقطة  Pمیگذرد.

(سیدجواد نظری)

BC  5 tn¼üIXÃÎ
5
BC  AB  5  
 AC  3
4
 AB  4

دو مثله قائمالزاوی  ABCو  ABDزوایای حادة برابر دارند .پس متشاب اند و
داریم:

AC AB
AB2 16

 BD 

AB BD
AC
3
(هندسه ) (ریاضی  ،1صفحههای  11و )14
----------------------------------------------

 -919گزینة «»2

سپس  Qرا ب  Nوصل میکنیم تا  KCرا در  Dقطع کند .حال داریم:
AM AN 1 u²IU u§ø

 
 MN || BC
AB AC 2

 MN 1
 BC  2

1
PN 1

  PN  MN 

)(1
2
QC
2


1
QC  2 BC


(مهدی مالرمضانی)
AN MN
AN 6


  AN  4 / 5
AC BC
6
8

MN || BC 

 NC  AC  AN  6  4 / 5  1 / 5
NE NP 1
NE 1
EP || AM 

 

NA NM 2
4/5 2

از طرفی:

 PN  PM

ˆ  KPM
ˆ
 NPD

ˆ
ˆ
 NQ || AB  PND  PMK

 NE  2 / 25
EC  NE  NC  2 / 25  1 / 5  3 / 75

بنابراین:

(هندسه ) (ریاضی  ،1صفحههای  36تا )16
--------------------------------------------- -911گزینة «»2



(سجاد داوطلب)

چون در این سؤال نسبت مساحتها خواست شده میتوانیم ب صورت زیر عمل کنیم:
در مثله قائم الزاوی ارتفاع وارد بر وتر مساحت مثله را ب نسبت مجذور اضالع



)(p Æ p


) NPD  PKM  ND  KM (2

همچنین داریم:

تقسیم میکند و در نتیج داریم:

ND PN (1) 1

DQ QC 2

ˆ
ˆ  DQC


 PND
 PND

ˆ
ˆ

QDC  PDN



CDQ 

1
1
)  ND  DQ  ND  NQ (3
2
3

از طرفی میانة وارد بر وتر مسااحت را نفاف میکناد .در نتیجا در هار طارف
میان  5Sقرار می گیرد و اگر ارتفاع و میان را با هم در یک شاکل رسام کنایم
آنگاه تقسیم مساحت ب صورت زیر خواهد بود:

حاال:

 NP  PM



ˆ 
)ˆ  AMP  PNQ  AM  NQ  15 (4
 NPQ  APM
ˆ 
ˆ

 PNQ  AMP
1
15
AM  MK   5
3
3

) (2 ) , ( 3 ) , ( 4


 MK 

(هندسه ) (ریاضی  ،1صفحههای  36تا )11

پروژة « -»5آزمون  8اسفند – زیستشناسی

اختصاصي دوازدهم تجربي

صفحة8 :

زیستشناسي 3
(محمدرضا دانشمندی)

 -111گزینة «»3

بررسی گزینهها:
گزینة « :»1در گلیکولیز  NADHتولید میشود (نه .)NADPH
گزینةةة « :»2در چرخةةة بةةربل مولکو هةةا

 ATPو در چرخةةة بةةالوی

مولکو ها اسید فسفاته ،قند فسفاته ،ریبولوزفسةفا ،،ریبولةوزبیل فسةفا،،
 ADPو  NADP تولید میشوند به دارا فسفا ،میباشند.
گزینة « :»3در ابسایش پیرووا ،بةرخف چرخةة بةالوی  ،بةرب د ابسةید
تولید میشود.
گزینة « :»4مولکو ها

 ATPتوسط آنزیم  ATPساز تولید میشةوند بةه

جزو زنجیرة انتقا الکترون نمیباشد.
(از انرژی به ماده ) (زیستشناسی  ،3صفحههای  56 ،55 ،56تا  68 ،07و )68
--------------------------------------------- -111گزینة «»3

(محمدمهدی روزبهانی)

در طی چرخة بالوی قندها سهبربنةی تولیةد مةیشةود و همچنةی تولیةد
قندها 5بربنی (ریبولوز) قابل مشاهده است.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1نخستی تربیب آلی به طی چرخة بالوی تولید میشةود ،نةو ی
تربیب  6بربنه است به ناپایدار است.
گزینة « :»2چرخة بالوی  ،دراثر فعالیت بربوبسیفز آنزیم روبیسکو رخ میدهد.
گزینة « :»4ای چرخه برا انجام شدن نیازمند آنزیم است.
(از انرژی به ماده ) (زیستشناسی  ،3صفحههای  68 ،86و )66
----------------------------------------------

(اشکان زرندی)

 -113گزینة «»3

بررسی گزینهها:
گزینة « :»1دقت بنید مطابق شکل  5صفحة  22زیستشناسی ، 3برا خروج
هر الکترون از مربز وابنش ،الزاماً همة رنگیزهها نور در وابنشها انتقةا
انرژ درگیر نمیشوند.
گزینة « :»2در ساختار رگبرگ ها ،فیبرها نیز وجود دارند اما هدایت شیرة خةام
انجام نمیدهند.
گزینة « :»3یاختهها آوند آبکش و یاختهها میانبرگ ،گلیکةولیز دارنةد و در
گلیکولیز در طی تبدیل قند فسةفاته بةه اسةید فسةفاته بةهازا هةر گلةوبز2 ،
مولکو ( NADHحامل الکترون) و دو پروتون تولید میبنند.
گزینة « :»4دقت بنید در برگ گیاهی بةه در شةکل سةوا نشةان داده شةده
است ،یاختهها غف آوند بلروپفست ندارند و فتوسنتز نمیبنند.
(از انرژی به ماده ) (زیستشناسی  ،3صفحههای  06تا  68 ،68 ،67و )66
(زیستشناسی  ،8صفحههای  878 ،878و )888
--------------------------------------------- -111گزینة «»1

آزمایش زیر مورد بحث سؤا است.

(محمدرضا دانشمندی)

بررسی گزینه ها:
 )1بیشتری میز ان مصر برب د ابسید در فتوسنتز ،در حةدود طةو مةوج
 454نانومتر (رنگ آبی نور) اتفاق میافتةد .در ایة طةو مةوج ،باروتنوایةدها
توانایی جذب نور را دارند.
 )2اسپیروژیرها دارا سبزدیسهها نوار و دراز میباشند .ای جلبکها ،دارا
یاختههایی هستند به هستة آنها توسط واملی به غشا یاخته متصل هستند.
 )3همان طور به در شکل مشخص است ،در همة طو موجها طیة رنگةی
نور مرای ،بابتر هواز رشد میبند  .در نتیجةه در تمةام ایة طةو موجهةا
فتوسنتز صور ،گرفته و ابسیژن تولید شده است.
 ) 4اسپیروژیر در سبزدیسه ها و رابیزهها خود دارا زنجیرة انتقةا الکتةرون
است .بابتر ها هواز هم دارا تنفل یاختها هواز میباشند و توانةایی
تولید  ATPبه روش ابسایشی را دارند .پةل دارا زنجیةرة انتقةا الکتةرون
برا تنفل هواز خود میباشند.
(از انرژی به ماده ) (زیستشناسی  ،3صفحههای  07و  07تا )63
---------------------------------------------(محمدحسن مؤمنزاده)
 -111گزینة «»3

موارد «ال »« ،ب» و «ج» صحیح هستند.
بررسی موارد:
مةةورد (الةة ) :دقةةت بنیةةد بةةه در بسةةترة سبزدیسةةه در فراینةةد رونویسةةی
رِنا ) (RNAتولید میشود .آنزیم رِنابسپاراز برا قراردادن بةاز آلةی آدنةی در
رشتة رِنا ) ، (RNAاز  ATPاستفاده میبند.
مورد (ب) :رِناها نوبلئیکاسیدها خطی هستند بةه میتواننةد بةرا سةاخت
پروتئی ها به نوان الگو قرار بگیرند.
مورد (ج) :در ابتدا فتوسنتز آب در فتوسیستم 2تیفبواید تجزیه میشود.
مورد (د) :در چرخةة بةالوی  CO2،در درون بسةتره مصةر میشةود (نةه در
بخش بیرونی سبزدیسه !!!).
مورد (ه ) :دقت بنید به در سةطح غشةا تیفبوایةد( NADP  ،بةه نةو ی
پذیرندة الکترونی است (نه حامل الکترون !!!)) ،باهش مییابد.

(از انرژی به ماده ) (زیستشناسی  ،3صفحههای  07 ،88 ،83 ،6 ،6 ،8و  68تا )68
---------------------------------------------(پارسا فراز)
 -111گزینة «»1
در گیاهان  ، C3چرخة بالوی تنها راه تثبیت  CO2است.

بررسی گزینهها:
مرحلها از بالوی به اسید پایدار سه بربنی به قند تبدیل میشود ،مرحلةها
است به طی مصر  ATPو  ، NADPHاسةید سةهبربنی تکفسةفاته بةه
قند سهبربنی تک فسفاته تبدیل میشود.
گزینة « :»1دقت بنید برا تبدیل اسید سه بربنه فسفاته (اسةید پایةدار) بةه
قند سه بربنه آنزیم روبیسکو نقشی ندارد امةا در زمةان تبةدیل ریبولةوز بةیل
فسفا ،به تربیب  6بربنی ناپایدار ،آنزیم روبیسکو نقش دارد.

پروژة « -»5آزمون  8اسفند – زیستشناسی

صفحة9 :

اختصاصي دوازدهم تجربي

گزینة « :»2در مرحلة تبدیل اسید سه بربنه به قند سهبربنه و در طی تبةدیل
ریبولوز فسفا ،به ریبولوزبیل فسفا ADP ،،تولید می شود .در هةر دو ایة
وابنشها قند دارا فسفا ،تولید میشود.
گزینة « :»3در مرحله ا به ریبولوزفسةفا ،بةه ریبولةوزبیل فسةفا ،تبةدیل
میشود ،قند  5بربنه به  5بربنه دیگر تبدیل می شود .در طی ایة وابةنش
( ATPمنبع رایج انرژ ) مصر میشود.
گزینة « :»4در مرحلها به  14قند سهبربنی تکفسفاته بةه  6قنةد  5بربنةه
تکفسفاته تبدیل می شود ،فسفا ،آزاد میشود ،هماننةد مرحلةه ا بةه اسةید
سه بربنه به قند سه بربنه تبةدیل میشةود .در هةر دو ایة وابنشهةا میةزان
فسفا ،آزاد محیط افزایش مییابد.
(از انرژی به ماده ) (زیستشناسی  ،3صفحههای  68و )66
---------------------------------------------(فرید فرهنگ)
 -111گزینة «»1

برگ گیاهان دولپةه دارا پهنةک و دمبةرگ اسةت .پهنةک شةامل روپوسةت،
میانبرگ و دستهها آوند (رگبرگ) است .روپوست رویی و زیری به ترتیةب
در سطح رویی و زیری پهنک بةرگ قةرار دارنةد .میةانبرگ شةامل یاختةهها
نرمآبنه است .یاختهها نرده ا بعد از روپوسةت رویةی قةرار دارنةد و بةه هةم
فشردهاند ،در حالی به یاختهها اسفنجی به سمت روپوست زیری قةرار دارد.
میانبرگ در بعضی گیاهان از یاختهها اسفنجی تشکیل شده است.
طبق شکل  1صفحة  82بتاب زیستشناسی  ، 3در برگ گیاهان دولپه همانند
برگ گیاهان تکلپه ،یاختةهها نرمآبنةه ا اسةفنجی فضةا میةانرگبرگ و
روپوست زیری را پر بردهاند.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1طبق شکل  1صةفحة  82بتةاب زیستشناسةی  ، 3هةم در بةرگ
گیاهان تک لپه و هم در بةرگ گیاهةان دولپةه ،همةة آونةدها لزومةاً در مجةاور
یاختهها غف آوند قرار نگرفتهاند.
گزینة « :»2طبق شکل  1صفحة  82زیستشناسةی  ،3در بةرگ گیةاه دولپةه،
بیشتری یاختهها مجاور رگبرگ ،یاختهها میانبرگ اسةفنجی (نةه نةردها
!!!) هستند .ضمناً برگ گیاهان تکلپها فاقد میانبرگ نردها است.
گزینة « :»3طبق شکل  1صفحة  82بتاب زیستشناسی  ،3در بةرگ گیاهةان
دولپه ،فاصلة رگبرگ از روپوست زیةری بمتةر از فاصةلة رگبةرگ از روپوسةت
رویی است؛ در برگ گیاهان تکلپه ،رگبرگ در فاصةلها تقریبةاً یکسةان از دو
روپوست رویی و زیری قرار گرفته است.
(از انرژی به ماده) (زیستشناسی  ،3صفحههای  06و )07
---------------------------------------------(سجاد خادمنژاد)
 -111گزینة «»1

تنها مورد ب صحیح است.
همة گیاهان در طی فرایند گلیکولیز توانایی تولید  ATPدر غیاب ابسةیژن را
دارند (درستی مورد ب)
توجه داشته باشید به همة گیاهان گلدار فتوسنتز نمیبنند؛ بةه نةوان مثةا
گیاه گل جالیز انگل است و فتوسنتز نمیبند (نادرستی موارد ال  ،ج و د)
در ضم فتوسنتز فقط در برگها گیاه صةور ،نمیگیةرد .بةه نةوان مثةا
ساقهها سبز گیاهان لفی توانایی فتوسنتز دارند.
(از انرژی به ماده) (زیستشناسی  ،3صفحههای  06 ،55 ،58و  68تا )66
(زیستشناسی  ،8صفحههای  885و )883
---------------------------------------------(فرید فرهنگ)
 -111گزینة «»1

رنگیزههةةا فتوسةةنتز همةةراه بةةا انةةوا ی پةةروتئی در سةةامانههایی بةةه نةةام
فتوسیستم  1و  2قرار دارند .هر فتوسیستم شامل آنت ها گیرندة نةور و یةک

مربةةز وابةةنش اسةةت .هةةر آنةةت بةةه از رنگیزههةةا متفةةاو( ،بلروفیلهةةا و
باروتنوایدها) و انوا ی پروتئی ساخته شده است ،انرژ نةور را میگیةرد و بةه
مربز وابنش منتقل میبند .مربةز وابةنش ،شةامل مولکو هةا بلروفیةل a
است به در بستر پروتئینی قرار دارند.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1الکترون برانگیخته از فتوسیستم  2بعد از بةور از زنجیةرة انتقةا
الکترون به مربز وابنش در فتوسیستم  1می رود .همچنی  ،الکترون برانگیخته

از فتوسیستم  1در نهایت به مولکو  NADP میرسد .دو نوع زنجیرة انتقا
الکترون در غشا تیفبوایةد وجةود دارد .یةک زنجیةره بةی فتوسیسةتم  2و

فتوسیستم  1و دیگر بی فتوسیستم  1و  NADP قرار دارد .الکترونی بةه
از سبزینة  aدر مربز وابنش فتوسیستم  2می آید ،بمبود الکترون سةبزینة a
در مربةةز وابةةنش فتوسیسةةتم  1را جبةةران میبنةةد و تجزیةةة نةةور آب در
فتوسیستم  2و در سطح داخلی تیفبواید ،بمبةود الکترونةی فتوسیسةتم  2را
جبران میبند.
گزینه ها « »3و « :»4حدابثر جذب سبزینة  aدر مربز وابنش فتوسیسةتم
 ،1در طو موج  844نانومتر و حدابثر جةذب آن در فتوسیسةتم  ،2در طةو
موج  624نانومتر است .بر همی اساس ،به سبزینة  aدر فتوسیستم P700 ،1
و در فتوسیستم  P680 ،2میگویند.

(از انرژی به ماده) (زیستشناسی  ،3صفحههای  68 ، 67 ،07و )63
----------------------------------------------

(اشکان زرندی)
 -111گزینة «»1
درون بلروپفستها سامانهها غشایی به نةام تیفبوایةدها مشةاهده میشةود.
درون غشا تیفبوایدها فتوسیستمها قةرار گرفتهانةد بةه سةامانهها تبةدیل
انرژ محسوب میشوند.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة « »1و « :»3گروهی از بابتر ها نیز قابلیت فتوسةنتز دارنةد .بابتر هةا
جانداران تکیاخته ا با قابلیت تقسیم شدن هسةتند بةه هةین انةدامکی درون
خود ندارند.
گزینةةة « :»2اسةةپیروژیر نةةو ی جلبةةک سةةبز رشةةتها اسةةت بةةه دارا
بلروپفستها نوار شةکل اسةت .ایة جانةدار از آغازیةان اسةت و نمیتةوان
خصوصیا ،یاختهها گیاهی را به آن تعمیم داد.
(از انرژی به ماده) (زیستشناسی  ،8صفحههای  68و )63
(زیستشناسی  ،8صفحههای  75 ،78و ( )886زیستشناسی  ،3صفحههای  07 ،06و )68
--------------------------------------------- -111گزینة «»1

(سجاد حمزهپور)

بررسی گزینهها:
گزینة « :»1در وابنش ها وابسته به نةور ،هةر مولکةو قرارگرفتةه در دیةوارة
تیفبواید به در مسیر زنجیرة انتقا الکتةرون اسةت ،آلةی میباشةد .در مةورد
چرخة بالوی نیز مولکو سهبربنی آلی است (رد گزینة «.)»1
گزینة « :»2غلظت  ADPبه لت تبدیل به  ATPتغییر میبند (رد گزینة «.)»2
گزینةةة « :»3در مةةورد چرخةةة بةةالوی  ،ریبولةةوز بةةیل فسةةفا ،و اولةةی قن ةةد
سهبربنی پایدار در فضا بستره قرار دارند.
گزینة « :»4تجزیةة نةور آب در سةطح داخلةی تیفبوایةد صةور ،میگیةرد
(درستی گزینة «.)»4
(از انرژی به ماده) (زیستشناسی  ،8صفحة )86
(زیستشناسی  ،3صفحههای  68تا )66

پروژة « -»5آزمون  8اسفند – زیستشناسی
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(پوریا آیتی)
 -111گزینة «»3
در ریشة گیاهان دولپه ،پوست حجم زیاد را اشغا برده است .بهطور معمو
در گیاهان دو لپةة  ، C3چرخةة بةالوی در یاختةه هةا غةف آونةد انجةام
نمیشود ؛ در نتیجه ای یاخته ها با مصةر  NADPHنمةی تواننةد قنةد سةه
بربنه بسازند .بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1در ریشة گیاهان تکلپه ،در سمت بیرون آوندها ،پارانشیم پوست و
در سمت درون آنها پارانشیم مغز ریشه دیده میشود به ای یاخته هةا،دیوارة
نخستی نازبی دارند .در برگ گیاهان تک لپه دو نوع یاختة میانبرگ و غةف
آوند به فتوسنتزبننده هستند ،وجود دارد.
گزینة « :»2در ساقة گیاهان تکلپه دستجا ،آوند در سراسر سةاقه پرابنةده
هستند و با روپوست و یاختهها نگهبان روزنةه نیةز میتواننةد مجةاور باشةند،
برگ گیاهان تکلپه دو نوع یاختة میانبرگ و غف آوند دارد.
گزینة « :»4در ساقة گیاهان دولپه ،بی پوست و استوانة آوند مرز مشخصةی
وجود دارد ،میان برگ نردها به در مجاور ،روپوست رویی قرار دارد .نسةبت
به میانبرگ اسفنجی به در مجةاور ،روپوسةت زیةری قةرار دارد فضةا بةی
یاختها بمتر دارد.

(زیستشناسی  ،8صفحههای  878و )876
(از انرژی به ماده ) (زیستشناسی  ،3صفحههای  07 ،06و  68تا )66
---------------------------------------------(سروش صفا)
 -113گزینة «»1

تنها مورد «ج» بار ،را بهدرستی بامل میبند.
بررسی موارد:
مورد (ال ) :با توجه به شکل زیر ،مشاهده می شود بةه در بخشةی از محةدودة
 644تا  844نانومتر ،جذب نور سبزینة  bبیشتر از سبزینة  aمیباشد.

صفحة01 :

گزینة « :»2ناقلی به الکترون ها خود را به مربز وابنش فتوسیستم  1منتقل
میبند ،د ر سطح داخلی غشةا ت یفبوایةد قةرار دارد و بةا همةة بخةشهةا
فسفولیپید غشا در تماس قرار ندارد.
گزینة « :»3فتوسیستم  ، 2بمبود الکترون خود را ا ز وابنش تجزیةة نةور آب
دریافت می بند به با ث تولید ابسیژن در فضا درونی تیفبواید میشود.
(از انرژی به ماده ) (زیستشناسی  ،3صفحههای  06تا  68 ،67و )63
----------------------------------------------

(ادیب الماسی)
 -111گزینة «»1
براساس شکل بتاب درسی ،اولی پمپ زنجیرة انتقا الکترون در رابیزه فقةط
الکترونها حاصل از ابسایش  NADHرا دریافت میبند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1براساس شکل بتاب درسی ،بخش قرار گرفته بففاصله قبل از فتوسیستم 1
فقط با سطح داخلةی غشةا تیفبوایةد در تمةاس اسةت و نمیتوانةد ارتبةا
مستقیمی با فضا بستره داشته باشد.
 )2آنزیم  ATPساز تنها پروتئینی است بةه در غشةا تیفبوایةد قةرار دارد و
میتواند پروتونها را در جهةت شةیب غلظةت جابةهجا بنةد .دقةت بنیةد بةه
آنزیم  ATPساز جزء زنجیرة انتقا الکترون در تیفبواید محسوب نمیشود.
 )3اجزایی از زنجیره انتقا الکترون غشا داخلةی میتوبنةدر بةه دو طةر
پمپ قرار دارند ،یون  Hرا به فضا بی دو غشاء منتقل نمیبنند.

(زیستشناسی  ،8صفحههای  888و )883
(از انرژی به ماده ) (زیستشناسی  ،3صفحههای  63 ،07 ،55و )68
----------------------------------------------

(علیرضا آروین)
 -111گزینة «»1
همان طور به در شکل زیةر دیةده میشةود ،هةر سةه نةوع رنگیةزة فتوسةنتز
سبزینة  ، aسبزینة  bو باروتنواید حدابثر جةذب خةود را در محةدودة طةو
موجها  444تا  544نانومتر دارند .ای رنگیزهها در بستر از پةروتئی هةا در
ساختار آنت گیرندة نور قرار دارند.

مورد (ب) :در محدودة  444تةا  544نةانومتر ،زمةانی بةه سةبزینة  bحةدابثر
جذب نور را دارد ،میزان جذب باروتنوایدها از سبزینة  aبیشتر است.
مورد (ج ) :در محدودة  444تا  544نةانومتر ،زمةانی بةه سةبزینة  aبیشةتری
جذب نور را دارد ،میزان جذب باروتنوایدها از سبزینة  bبیشتر است.
مةةورد (د) :در آنةةت گیرنةةدة نةةور فتوسیسةةتمها ،سةةبزینهها  aو  bو
باروتنوایدها قرار دارند .امةا در محةدودة  544تةا  644نةانومتر ،باروتنوایةدها
جذب نور ندارند.

(از انرژی به ماده ) (زیستشناسی  ،3صفحههای  07و )67
------------------------- --------------------(علیرضا آروین)
 -111گزینة «»1

مطابق توضیحا ،بتاب درسی ،تجزیة آب در فتوسیستم  2و در سطح داخلةی
غشا تیفبواید صور ،میگیرد .فتوسیستم  2دارا بخش آنزیمی اسةت بةه
مولکو ها آب را تجزیه میبند.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1مطابق شکل  6صفحة  23زیستشناسی ،3واضح است به الکترون جدا
شده از سبزینة مربز وابنش ،ابتدا از بلروفیل  aمربز وابنش به مولکو دیگةر و
سپل به ناقل موجود در سطح خارجی غشا تیفبواید منتقل میشود.

بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1در گیاهان سبزینهها  aو  bوجود دارند .بیشتری جذب هةر دو
نوع سبزینه در محدودهها  444تا  544نانومتر (آبی ة بنفش) و  644تا 844
نانومتر (نارنجی ة قرمز) است و به رنگ سبز دیةده میشةوند .باروتنوایةدها بةه
رنگهةةا زرد ،نةةارنجی و قرمةةز دیةةده میشةةوند و بیشةةتری جةةذب آنه ةةا در
بخشها آبی و سبز نور مرای است.
گزینة« :»2در پاییز با باهش طو روز و بم شدن نةور ،سةاختار سبزدیسةه در
بعضی گیاهان تغییر می بند و به رنگ دیسةه تبةدیل می شةود .در ایة هنگةام
سبزینه (هم سبزینة  aو هةم سةبزینة  ) bدر بةرگ تجزیةه میشةود و مقةدار
باروتنوایدها افزایش مییابد.

پروژة « -»5آزمون  8اسفند – زیستشناسی

صفحة00 :

اختصاصي دوازدهم تجربي

گزینة « :»3مربةز وابةنش سةامانهها تبةدیل انةرژ (فتوسیسةتمها) شةامل
سبزینة  aاست به در بستر پروتئینی قرار گرفته است .ایة در حةالی اسةت
به سبزینة  bتنها در آنت ها گیرندة نور فتوسیستمها دیده میشود.
(زیستشناسی  ،8صفحههای  75و )70
(از انرژی به ماده ) (زیستشناسی  ،3صفحههای  07و )67

مرحلة دیگر در نهایت با تولید مولکو ها ریبولوزبیلفسفا ،پایان مییابد .به
قید «تنها» در سؤا دقت بنید.
مورد (ج ) :طبق شکل  8صفحة  24بتاب زیستشناسی  ، 3در چرخة بةالوی ،
تولید مولکو ها ریبولوزفس فا ،تنها در مرحله ا به صور ،می گیرد به پل
از آن  ATPبه  ADPتبدیل میشود.
مورد (د ) :در چرخة بالوی  ،مصر مولکو ها سه بربنی در مراحل مختلفةی
صور ،می گیرد و تنها در یکی از آن هةا در نتیجةة تبةدیل  ATPبةه ، ADP
گروه فسفا ،آزاد میگردد.
(از انرژی به ماده ) (زیستشناسی  ،3صفحة های  68تا )66

تولید  NADPHبا مصر یونها  Hآزاد بستره همراه است؛ در نتیجةه ایة
زنجیرة انتقا الکترون از غلظت یونها هیدروژن آزاد بستره میباهد.
بررسی سایر گزینهها:
گزینةةة « :»2زنجیةةرة انتقةةا الکتةةرون بةةی فتوسیسةةتم  1و ، 2بمبةةود
الکترونها  P700را جبران میبند .آنةزیم  ATPسةاز بةه از شةیب غلظتةی
پروتون برا تولید  ATPاستفاده می بند ،جزء هین بدام از زنجیرهها انتقا
الکترون نیست.
گزینة « :»3در هر زنجیرة الکترون ،الکترونها به بمةک پروتئی هةا غشةایی
جابهجا میشوند .فقط در زنجیرة بی فتوسیستم  2و ، 1پروتئینةی وجةود دارد

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

---------------------------------------------(امیررضا صدریکتا)
 -111گزینة «»1
زنجیرة انتقةا الکترونةی بةه از فتوسیسةتم  1و پةروتئی احیابننةده NADP 
میباشد منجر به تولید  NADPHمی شود به نو ی مولکو حامل الکترون است.

به یونها  Hرا به فضا درون تیفبوایدها پمپ میبند.
گزینة « :»4در زنجیرة ان تقا الکتةرون بةی فتوسیسةتم  2و  ،1سةه مولکةو
وجود دارد به یکی از آنها در هر دو سطح داخلی و خارجی غشا تیفبوایةد
و یک ی از آن ها فقط در سطح داخلی غشةا تیفبوایةد قابةل مشةاهده اسةت.
مولکو سةوم در هین یةک از دو سةطح داخلةی و خةارجی غشةا تیفبوایةد
مشاهده نمیشود بلکه بی دو الیة غشا فسفولیپید قرار دارد.
(از انرژی به ماده ) (زیستشناسی  ،3صفحههای  68تا )68
------------------------- ---------------------

 -111گزینة «»1

(فرید فرهنگ)

تنها مورد «ج» برا تکمیل بار ،مناسب است.
ساخته شدن قند در چرخها از وابنش ها ،به نام چرخةة بةالوی رخ میدهةد.
ای وابنشها در بسترة سبزدیسه انجام میشوند .در چرخة بةالوی  CO2 ،بةا
قند پنج بربنی بةه نةام ریبولوزبیل فسةفا ،تربیةب و مولکةو شةشبربنی
ناپایدار تشکیل میشود .افزودهشدن  CO2به مولکو پنجبربنةی ،بةا آنةزیم
روبیسکو (ریبولوزبیلفسفا ،بربوبسیفز ة ابسیژناز) و فعالیت بربوبسةیفز
آن (تشکیل گروه بربوبسةیل) انجةام میشةود .هةر مولکةو شةشبربنی بةه
ناپایدار است ،بففاصله تجزیه و دو مولکو اسید سهبربنی ایجاد میبنةد .ایة
مولکو ها در نهایت به قندها سهبربنی تبةدیل میشةوند .همةانطور بةه در
شکل  8صفحة  24بتاب زیستشناسی  3می بینید ،تعداد از ای قندها برا
ساختهشةةدن گلةةوبز و تربیب ةا ،آلةةی دیگةةر و تعةةداد نیةةز بةةرا بازسةةاز
ریبولوزبیلفسفا ،به مصر میرسند .گرچه وابنشهةا بةالوی مسةتقل از
نور انجام میشوند .اما انجةام ایة وابنشهةا وابسةته بةه  ATPو NADPH
حاصل از وابنشها نور است.
بررسی موارد:
مور د (ال ) :در چرخة بالوی  ،مصر (نةه تولیةد !!!) مولکو هةا NADPH
تنها در مرحله ا صور ،می گیرد به پةیش از آن اولةی مولکةو آلةی پایةدار
تولید شده است.
مورد (ب) :در چرخة بالوی  ،مصر مولکو ها  ATPدر دو مرحله صةور،
میگ یرد؛ یک مرحله در نهایت به تولید قنةدها سةه بربنی خةتم میگةردد و

(امیررضا صدریکتا)
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مربز وابنش شامل بلروفیةل  aدر بسةتر از مولکو هةا پروتئینةی اسةت.
آنت ها گیرندة نور نیز شامل بلروفیلها و باروتنوایدها و انوا ی از پروتئی ها
هستند .پل انواع رنگیزهها در آنت ها گیرنةدة نةور از مربةز وابةنش بیشةتر
است .هم آنت و هم مربز وابنش توانایی ایجاد الکترون برانگیخته دارند.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1با توجه به شکل  6صفحة  23مشخص است بةه در یةک فتوسیسةتم،
مربز وابنش توسط آنت ها گیرندة نور احاطه شده است .پل برخف آنت هةا
گیرندة نور مربز وابنش با فسفولیپیدها غشا تیفبواید تماس ندارد.
گزینة « :»2در آنت ها گیرندة نور بةرخف مربةز وابةنش ،الکترونهةا بةی
رنگیزهها جابهجا نمیشوند ،بلکه انرژ آنها بی رنگیزهها جابهجا میشود.
گزینة « :»3بلروفیل ها هم در مربز وابةنش و هةم در آنت هةا گیرنةدة نةور
وجود دارند و در نور قرمز جذب باالیی دارند ،پل آنت هةا و مربةز وابةنش از
ای نظر تفاوتی ندارند.
(از انرژی به ماده ) (زیستشناسی  ،3صفحههای  68 ،67 ،07و )63
---------------------------------------------(حسن محمدنشتایی)
 -131گزینة «»1

بار،ها (ال ) و (د) صحیحاند.
ال ) در مرحلة دوم بالوی تربیب سهبربنی تک فسفاته بةا دریافةت الکتةرون از
 NADPHباهش مییابد .در ای مرحلةه قبةل از وقةوع ایة فراینةدADP ،
بهوجود میآید به تربیبی دوفسفاته است.
ب) در مراحةةل پایةةانی چرخةةة بةةالوی قنةةدها سةةهبربنة تکفسةةفاته بةةه
مولکو ها پنج بربنة دوفسفاته تبدیل میشوند ،اما پیش از آن در مرحلة دوم
چرخه ،مولکو هةا  ADPو  NADP ایجةاد شةدهاند .دقةت بنیةد تولیةد
 NADP+بففاصله قبل از تشکیل قند ریبولوز فسفا ،نیست.
ج) در چرخة بالوی پل از تجزیة تربیب شش بربنة ناپایدار و تولیةد تربیةب
 ADPو  NADP تولیةد

سهبربنی تک فسفاته ،در مرحلة بعد مولکو ها
میشود.
د) بففاصله پل از مصر ریبولوز فسفا ،،دونوع تربیةب دو فسةفاته (ریبولةوز
بیل فسفا ،و  )ADPتولید میشوند.
(زیستشناسی  ،8صفحة )886
(از انرژی به ماده ) (زیستشناسی  ،3صفحههای  68 ،55و )66
------------------------------------------ ----

زیستشناسي 1
(پیام هاشمزاده)
 -131گزینة «»1
اسپرماتوسیت اولیه ،میوز  1را انجام می دهد .حربةت فامت هةا مضةا بةه
سمت قطبی یاخته فقط در مرحلة آنافاز  1انجام میشود.

پروژة « -»5آزمون  8اسفند – زیستشناسی

اختصاصي دوازدهم تجربي

بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1غشا هسته در ابتدا مرحلة پروفاز  1و انتها مرحلةة تلوفةاز 1
قابل مشاهده است.
گزینة « :»3تغییر طو رشته ها دوک در مراحل پروفاز ،1متافةاز 1و آنافةاز1
دیده می شود.
گزینة « :»4در مراحل متافاز  1و آنافاز  1رشتهها دوک به فامت ها متصل هستند.
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،8صفحههای  73و )77
----------------------------------------------

(محمد رضائیان)
 -131گزینة «»1
پلیپلواید شدن در نتیجه با هم ماندن همة بروموزومهةا رخ میدهةد؛ یعنةی
گزینهها  1و .4
در گزینهها  2و  3به خطا با همماندن یک یا چند بروموزوم اشاره شده است.
به ای مو رد هم دقت بنید به در خطاها رایج تقسیم ،مثل حالت معمو در
میتةةوز و میةةوز  2بةةرخف میةةوز  ،1بروماتیةةدها خةةواهر از یکةةدیگر جةةدا
میشوند ،اما بعضی از آنها یا همه شان در بنار هم مانةده و بةه سةمت اشةتباه
هدایت می شوند .اگر در میوز  ،1هین یک از بروموزوم ها همتةا جةدا نشةوند،
همه به یک سمت رفته و دد فام تنی یاختة مادر تکرار میشود.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1در صور ،بروز خطا پلیپلواید شدن در میتوز یاختة دیپلوایةد،
بروماتیدها خواهر بعد از جداشدن از هم به یک سمت یاخته میروند .پل
تعداد بروموزومها دوبرابر شده و حاال چهارتا چهارتا همتا هستند ). (4n  20
گزینة « :»2دقت بنید در باهم مانةدن بروماتیةدها یةک برومةوزوم ،تعةداد
بروموزوم یکی از یاختهها 2 ،تا بیشتر از دیگر است.
گزینةةة « :»3هنگةةام انجةةام میةةوز  ،2در اسةةتوا ایةة یاختةةه 5 ،برومةةوزوم
دوبروماتید غیرهمتا قرار دارند به مطابق معمو با تجزیةة پةروتئی ناحیةة
سانترومر از هم جدا میشوند .حا دو بروماتید اشتباهاً به سمت دیگر رفتةه
و دد فام تنی در آن سمت  n  5  2خواهد بود.
(تقسیم یاخته) (زیستشناسی  ،8صفحههای  66و  78تا )76
--------------------------- -------------------

(حسن محمد نشتایی)
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اسپرم ها پل از خروج از بیض ه بففاصله وارد اپیدیدیم میشةوند .اپیدیةدیم بةه
لولهها اسپرم ساز متصل است به یاخته ها سرتولی آن دارا گیرنةده بةرا
هورمون  FSHهستند.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»2لولة اسپرم بر (نه اپیدیدیم !!!) پل از ورود بةه محوطةة شةکمی ،از
جلو مجار میزنا بور میبند.
گزینة « :»3در اپیدیدیم هم اسپرم ها دارا توانایی حربت و هم اسةپرمها
فاقد ای توانایی وجود دارند.
گزینة « :»4لولة اسپرمبر ،اسپرمها را از بیسة بیضه خارج میبند.
(تولید مثل) (زیستشناسی  ،8صفحههای  77تا )878
--------------------------------------------- -131گزینة «»1

(علیرضا آروین)

موارد ب و د صحیح هستند.
گویچه قطبی و اووسیت ثانویه میتوانند بةا اسةپرم در لولةة رحمةی برخةورد و
الحاق غشایی داشته باشند.
بررسی موارد:
مةةورد (ال ة ) :دقةةت بنیةةد اووسةةیت ثانویةةه و اولةةی گویچةةة قطبةةی ،دارا
بروموزومها دو بروماتید هستند( .نادرست)

صفحة01 :

مورد (ب) :در فرایند تخمکزایی ،همة تقسیمها سیتوپفسم پل از میوز  1و
 2به صور ،نامساو انجام می شوند .بنابرای همة یاخته ها هاپلواید به در
ای فرایند تولید می شوند ،در نتیجة تقسیم نامساو سیتوپفسم یاختة مادر
خود ایجاد میشوند (درست).
مورد (ج) :اووسیت ثانویه پل از برخورد با اسپرم و شروع فرایند لقةا  ،یاختةة
تخم را ایجاد می بند و تخم پل از انجام تقسیماتی در لولة رحمی ،در یکةی از
فرورفتگیها جدار رحم جایگزی میشود .همچنی دقت داشته باشید به در
صور ،لقا اسپرم با جسم قطبی ،تودة یاختها بیشکلی ایجةاد میشةود بةه
ناشی از تقسیم یاختة حاصل از لقا آن هاست .پل همة ای یاختةهها پةل از
لقا  ،یاختها با توانایی انجام تقسیم رشتمان (میتوز) به وجةود میآورنةد (نةه
بعضی از آنها !!!) (نادرست).
مورد (د) :ای مورد برا اووسیت ثانویه صحیح است.
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،8صفحههای  873 ،73 ،78 ،68 ،67و )878
----------------------------------------------

(علیرضا آروین)
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بخشها مشخصشده در شکل صور ،سؤا به ترتیب از  1تا  4نشةاندهندة
تارک ت (آبةروزوم) ،هسةته ،رابیةزه و دم (تةاژک) اسةت .تةارکت بیسةها
بفهمانند و پر از آنزیم است به در جلو هسته قرار دارد .ای آنزیمها به زامةه
بمک میبنند تا بتوانند در الیةهها حفاظتبننةده گامةت مةاده نفةون بنةد.
پروتئی هایی به در سیتوپفسم یاخته تولید میشوند ،سرنوشةتها مختلفةی
پیدا میبننةد .پةروتئی هةایی بةه توسةط ریبةوزوم هةا متصةل بةه شةبکة
آندوپفسم ی ساخته می شوند ،به شبکة آندوپفسمی و دستگاه گلژ میرونةد
و ممک است برا ترشح به خارج رفته یا به بخشهایی مثل وابواو (بُریچه)
و بافنده ت بروند .بعضی پروتئی ها نیز در سیتوپفسم می مانند و یا اینکةه بةه
رابیزهها ،هسته و یا دیسهها میروند.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1در اولی مرحلة تنفل یاخته ا (قندبافت) ،تجزیة مولکو قند به
صور ،مرحلها انجام شده و در نهایت مولکو ها سهبربنی پیةرووا ،تولیةد
می شوند .ای وابنش ها در مادة زمینه ا سیتوپفسم رخ می دهند (نةه رابیةزه
!!!) .ای در حالی است به مولکو ها پیرو وا ،پل از تولید به رابیةزه رفتةه و
سایر مراحل تنفل یاختها در رابیزه انجام میشود.
گزینة « :»2در حی حربا ،زام یاختک ها به سمت وسةط لولةهها زامهسةاز
تمایز در آنها رخ می دهد تا به زامه تبدیل شوند .به ای صور ،به یاختةهها
از هم جدا و تاژکدار میشوند؛ س پل مقدار زیةاد از سیتوپفسةم خةود را از
دست می دهند .هستة آن ها فشرده شده در سةر زامةه بةه صةور ،مجةزا قةرار
می گیرد و یاخته حالت بشةیده پیةدا میبنةد .همةانطور بةه در شةکل 3 ،2
صفحة  99-144بتاب زیستشناسی  2دیده میشود ،فشردهشدن هستة زامةه
پیش از جداشدن آن از دیوارة لولهها زامهساز رخ میدهد.
گزینة « :»3پل از تولید زامه در لولهها زامهساز ،آنها از بیضةه خةارج و بةه
درون لولها پیچیده و طویل به نام برخاگ (اپیدیدیم) منتقةل میشةوند .ایة
زامه ها ابتدا قادر به حربت نیستند و باید حداقل  12سا ت در آنجا بماننةد تةا
توانایی حربت در آن ها ایجاد شود .از آنجایی به توانایی حربت زامهها پةل از
ورود به اپیدیدیم به دست میآید ،میتوان گفةت بةه تةاژک ایة یاختةهها در
انتقا آنها از لولهها اسپرمساز به اپیدیدیم نقش ندارد.
(زیستشناسی  ،8صفحههای  77و )877
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،3صفحههای  38و  55تا )57
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(اشکان زرندی)
 -131گزینة «»1
در همة پروفازها بروموزوم ها به صور ،دوبروماتید بةا میکروسةکون نةور ،
قابل رویت میشوند .بروماتیدها خواهر بروماتید هایی هستند به بةه یةک
سانترومر مشترک متصل میشوند.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1ممک است در مورد مرحلة تلوفاز  1صحیح نباشد.
گزینة « :»2در آنافاز  1افزایش تعداد سانترومر مشاهده نمیشود.
گزینة « :»3توجه شود به در مراحةل اینترفةاز نیةز رشةتهها دوک مشةاهده
نمیشود؛ اما پوشش هسته نیز تشکیل نمیشود.
(تقسیم یاخته) (زیستشناسی  ،8صفحههای  78 ،66 ،68 ،67و )73
----------------------------------------------

(پارسا فراز)
 -131گزینة «»1
در شکل مةل تخمکگةذار را مةیبینیم بةه در حةدود روز  14اُم چرخةة
تخمدانی رخ میدهد.
بار ،او و پنجم قبل از تخمکگذار و بار ،ها دوم ،سوم و چهارم بعةد
از تخمکگذار رخ میدهند.
بررسی موارد:
مورد او  :قبل از تخمک گذار و در پی افزایش اسةتروژن در خةون ،بةه طةور
ناگهانی ،میزان  LHو  FSHبا خودتنظیمی مثبت افزایش مییابد.
مورد دوم :در پةی تخمکگةذار سةر ت رشةد الیةة داخلةی رحةم بةه مةد،
محدود بم میشود.
مورد سوم :پل از تخمکگذار  ،اغلب یاختةههةا فولیکةو پارهشةده ،تمةایز
می یابند و به جسم زرد تبدیل میشود (برخی از آنها نیةز همةراه بةا اووسةیت
ثانویه وارد لولة فالون میشوند.).
مورد چهارم :در پی افزایش ترشح پروژسترون از جسم زرد ،فعالیت غدد دیوارة
داخلی رحم نیز بیشتر میشود و فعالیت ترشةحی رحةم بیشةتر میشةود .ایة
اتفاق پل از تخمکگذار رخ میدهد.
مورد پنجم :قبل از آنکه فولیکو و تخمدان پاره شود تةا اووسةیت ثانویةه طةی
تخمکگذار خارج شود ،فولیکو بالغ باید به دیوارة تخمدان بچسبد.

صفحة01 :

گزینةةة « :»1زام یاختةةهها ثانویةةه ،بةةا تقسةةیم هسةةتة خةةود در میةةوز  ،2زام
یاختکهةةةا را تولیةةةد میبننةةةد .زام یاختةةةهها ثانویةةةه n  23 ،بةةةوده و
بروموزومها مضا شده دارند و بنةابرای  46 ،مولکةو دِنةا خطةی دارنةد.
دقت بنید زام یاختک ها حاصل از میوز ،2تةاژکدار نیسةتند بلکةه در زمةان
تمایز ،تاژکدار میشوند.
گزینة « :»2زام یاختکها و زامهها بروموزومها تکبروماتید در هستة خةود
دارند .زامهها حاصل تقسیم نیستند بلکه حاصل تمایز زام یاختکها هستند.
گزینة « :»3منظور از یاختة زاینده ،همةان یاختةهها زامةهزا (اسةپرماتوگونی)
است .ای یاخته ها نزدیک به سطح خارجی لولةهها اسپرم سةاز قةرار دارنةد و
نسبت به سایر یاخته ها موجود در دیوارة ای لولهها ،به یاختةهها بینةابینی
نزدیکتر هستند .هر یاختة زاینده با تقسیم میتوز ،یةک یاختةة اسپرماتوسةیت
اولیه (نه اسپرماتوسیت ها اولیه !!!) و یک یاختة زایندة دیگر تولید میبند.
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،3صفحههای  88 ،6و )83
(زیستشناسی  ،8صفحههای  73 ،78 ،67و )77
----------------------------------------------

(سمانه توتونچیان)
 -111گزینة «»1
دقت بنید مطابق مت ب تاب درسی ،در هر چرخة جنسی ،انبان کی به از همةه
رشد بیشتر داشته است ،چرخة تخمدانی را آغاز و ادامه می دهد ؛ درواقع در
هر دوره ،چندی انبان ک شروع به رشد می بنند بةه ایة زمةان هنةوز چرخةة
تخمدانی آغاز نشده است.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1در سراسر چرخه هم فعالیت ترشحی وجود دارد و هم رشد و نمةو.
در نیمة او رشد و نمو بیشتر است و در نیمة دوم فعالیت ترشحی.
گزینة « :»3مطابق شکل زیر واضح است در زمانی به فعالیت ترشةحی دیةوارة
رحم در حدابثر مقدار خود اسةت(حدابثر ضةخامت دیةواره) ،طةو رگ هةا
خونی دیوارة داخلی رحم نیز در بیشتری اندازة خود می باشد.

(تولید مثل) (زیستشناسی  ،8صفحههای  878تا )875
----------------------------------------------

(پوریا آیتی)
 -131گزینة «»1
در صور ،سؤا شروع دورة جنسی نبر شةده و در شةروع ایة دوره ،چنةدی
فولیکو رشد می بنند به همگی تحت تأثیر هورمةون  FSHقةرار گرفتهانةد.
درنهایت یکی از فولیکو هایی به از همةه رشةد بیشتةر پیةدا بةرده اسةت،
چرخة تخمدانی را آغاز و ادامه میدهد.بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1فقط فولیکولی به چرخة تخمدانی را آغاز می بند ،منجر بةه رشةد
بیشتر اووسیت اولیه میشود.
گزینة « »2تا « :»4فقط فولیکولی به چرخة تخمدانی را آغاز بةرده ،اسةتروژن ترشةح
(تولید مثل) (زیستشناسی  ،8صفحههای  873تا )870
میبند.
----------------------------------------------

(حسن محمد نشتایی)
 -131گزینة «»1
زام یاختک (اسپرماتید) حاصل تقسیم زام یاختة ثانویه است .در حةی حربةت
زام یاختکها به سمت وسط لولهها زامهساز تمایز در آنها رخ میدهةد تةا
به زامه تبدیل شوند .به ای صور ،به یاخته ها از هم جدا و تاژکدار میشوند؛
سپل مقدار زیاد از سیتوپفسم خود را از دست میدهند.
بررسی سایر گزینهها:

گزینة « :»4در طی قا دگی از بدن خون دفةع مةی شةود و پةل از آن میةزان
مصر ف ولیک اسید در مغز قرمز استخوان برا سةاخت بیشةتر گویچةه هةا
قرمز ،افزایش می یابد.
(تولید مثل) (زیستشناسی  ،8صفحههای  878تا )870
----------------------------------------------

(کاوه ندیمی)
 -111گزینة «»1
بار ،مورد سؤا  ،نادرست است؛ چون در قسمت سر اسپرم فقط یةک بیسةه
پر از آنزیم به نام آبروزوم وجود دارد و همچنی جمف« ،ال » تا «د» همگی
درست میباشند.
بررسی موارد:
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مورد (ال ) :زامه هایی به وارد بخةش  Aیعنةی اپیدیةدیم میشةوند ،در ابتةدا
قدر ،تحرک ندارند و حداقل باید  12سا ت در اپیدیةدی م بماننةد تةا قةدر،
تحرک پیدا بنند .پل در اپةیدیةدیم زامةههایی فاقةد قةدر ،تحةرک و دارا
قدر ،تحرک یافت میشوند.
مورد (ب) :وزیکو سمینا مایعی سرشار از فروبتوز (نو ی قند 6بربنی) را بةه
زامه ها اضافه می بنةد .دقةت بنیةد بةه مطةابق شةکل  4صةفحة  141بتةاب
زیستشناسی  ،2مجراها زامهبر و وزیکو سمینا قبةل از پروسةتا ،بةا هةم
یکی میشوند.
موارد (ج) و (د) :ترشحا ،پروستا ،و غدد پیاز میزراهی قلیایی هستند و بةه
خنثیبردن مواد اسید مسیر حربت زامهها بمک میبنند.
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،8صفحههای  76تا )878
(زیستشناسی  ،3صفحة )55
---------------------------------- ------------

(ماکان فاکری)
 -111گزینة «»3
دقت بنید امل مؤثر در تکمیل مراحل تخمکزایی ،برخورد اسپرم بةا اووسةیت
ثانویه و آغاز فرایند لقا است.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1اسپرم زایی در بدن مردان ،از زمان بلوغ تا پایان مر صور ،میگیرد
و در اسپرمزایی شروع تقسیم میوز اسپرماتوسیت اولیه مشاهده مةیشةود .دقةت
بنید شروع میوز در زنان در دوران جنینی رخ میدهد.
گزینة « :»2دقت بنید تنظیم فرایند اسپرمزایی و تخمکزایی ،بر هةدة  LHو
 FSHاست به هردو تحت بنتر یک هورمون آزاد بننةده مشةترک هسةتند.
(ای موضوع از شکلها  5و  12فصل  8زیستشناسی  2هم برداشت میشود)
گزینةةة « :»4تمةةام مراحةةل اسةةپرمزایةةی درون بیضةةه صةةور ،مةةیگیةةرد ،امةةا
تخمکزایی در صور ،برخورد با اسپرم در لولهها رحمی تکمیل میشود.
(تولید مثل) (زیستشناسی  ،8صفحههای  76تا )870
---------------------- ------------------------

(کاوه ندیمی)
 -113گزینة «»1
تصویر ،مرحلة متافاز میوز  1را نشان میدهد .در مرحلة قبل ،یعنةی در پروفةاز
میوز  ،1بروموزوم ها همتا از طو در بنار هم قرار میگیرند و تتراد را ایجةاد
می بنند و دقت شود به در پروفاز میوز  1سانترومر هر بروموزوم همتا فقط به
رشته ها دوک منشأ گرفته از یک قطب متصل میشود ولی در پروفاز میتةوز،
سةةانترومر هةةر برومةةوزوم مضا شةةده بةةه رشةةتهها دوک بةةه از قطبهةةا
جداگانه منشأ گرفتهاند ،متصل میشوند.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1در آنافاز میوز  ،1فامت ها همتا از هم جدا میشوند؛ ولةی بعةد از
جداشدن به سمت قطبی یاخته حربت میبنند (نه هسته !!!).
گزینة « :»2تجزیة پروتئی اتصالی از ناحیة سانترومر و جداشدن فامینکهةا
خواهر در آنافاز میوز  2و همچنی در آنافاز میتوز صور ،میگیرد.
گزینة « :»3در پروفاز میوز یک همان طور به در شکل مقاب ل مشاهده میشود،
برخی از رشته ها دوک تقسیم قبل از تجزیة بامل هسةته سةاخته شةدهاند و
میانکها هم در حا سازماندهی آنها هستند.

پروفاز

1

(تقسیم یاخته) (زیستشناسی  ،8صفحههای  78 ،66 ،68و )73
----------------------------------------------

(حمید راهواره)
 -111گزینة «»3
هورمون  FSHسبب بزرگ و بالغشدن انبانک میشود .ای هورمون با تأثیر بر
یاختهها سرتولی سبب افزایش ترشحا ،و تسهیل تمایز اسپرمها میشوند.
بررسی سایر گزینه ها:
 )1یاختهها بینابینی در دیوارة لولة اسپرمساز حضور ندارند.
 LH )2در روز  14اُم از شروع قا دگی سبب تخمکگذار میشود.
 )4هورمون ها تنظیم بنندة چرخة جنسی  LHو  FSHهسةتند بةه جةزء
هورمونها جنسی محسوب نمیشوند.
(تولید مثل) (زیستشناسی  ،8صفحههای  77تا  878و  878تا )870
----------------------------------------------

(اشکان زرندی)
 -111گزینة «»1
در مسیر اسپرم زایی  ،از اسپرماتوگونی تا اسپرماتید تازه تشکیل شده ،همگةی
به هم متصل هستند .دقت بنید هین یک از ای یاختهها بةه بةه هةم متصةل
هستند ،تاژک ندارند .درواقع در زمان تمایز اسپرماتید ،یاختهها ابتدا از هم جدا
میشوند و سپل تاژبدار میشوند.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1جداشةدن یاختةهها در هنگةام تمةایز اسةپرماتیدها بةه اسةپرم رخ
میدهد؛ یعنی تا قبل از اسپرمها یاختهها (مانند اسپرماتوگونی و اسپرماتیدها
اولیه و ثانویه) به یکدیگر متصل هستند .پل از جداشدن اسةپرمها از یکةدیگر،
هستة آنها فشرده شده و در ناحیة سر قرار میگیةرد و یاختةه حالةت بشةیده
پیدا میبند.
گزینة « :»2دقت بنید اسپرماتیدها تقسیم نمیشوند.
گزینة « :»3در مورد یاختهها مانند اسپرماتوسیت ثانویه صادق نیست.
(تولید مثل) (زیستشناسی  ،8صفحههای  77و )877
--------------------------------------------- -111گزینة «»1

(محمدرضا دانشمندی)

بررسی گزینهها:
گزینة « :»1د ر بی لولهها اسپرمساز  ،در یاخته ها بینابینی تستوسترون به
در ایجاد صفا ،ثانویة مردانه نقش دارد ،ساخته میشود.
گزینة « :»2دقت بنید تشکیل تاژک اسپرمها در بیضةه صةور ،مةیگیةرد نةه
اپیدیدیم.
گزینة « :»3مایع منی از تربیةب غةدد وزیکو سةمینا  ،پروسةتا ،و پیةاز ة
میزراهی ایجاد میشود و در مجرا زامه بر وجود ندارد.
گزینةةة « :»4غةةدد درونریةةز (ماننةةد بیض ةه) مویرگهةةا منفةةذدار دارنةةد بةةه
یاختهها پوششی با منافذ بسیار در غشا یاخته و غشا پایه ضخیم دارند.
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،8صفحههای  55و )50
(زیستشناسی  ،8صفحههای  77تا )878

پروژة « -»5آزمون  8اسفند – زیستشناسی

صفحة01 :

اختصاصي دوازدهم تجربي

(محمد رضائیان)
 -111گزینة «»1
تنها مورد «ب» به درستی مطر شةده اسةت .هورمونهةا  LHو  FSHاز
بخش پیشی غدة زیرمغز ترشح شده و رو بیضه اثر میگذارنةد .امةا دقةت
بنید هورمون پروالبتی نیز با توجه بةه اثةر تنظیمةی بةر فعالیةت تولیةدمثلی
مردان ،بر دستگاه تولید مثل مةردان اثةر دارد .همةة ایة هورمةونهةا در پةی
برونرانی آزاد میشوند.
بررسی موارد:
مورد (ال ) FSH :با تحریک یاختةهها سةرتولی و  LHبةا تحریةک ترشةح
تستوسترون به صور ،غیرمستقیم با ث تحریک روند اسپرمزایی میشوند.
مورد (ج) :هورمون  LHرو یاختهها بینابینی مةؤثر اسةت بةه در البةهال
لولهها اسپرمساز مستقرند.
مورد (د) :تحریک ترشح تستوسترون با دخالت  LHرخ میدهةد و  FSHدر
ای اتفاق مؤثر نیست.
(زیستشناسی  ،8صفحة )85
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،8صفحههای  60 ،65 ،68و )878
---------------------------------------------(پوریا آیتی)
 -111گزینة «»1

باهش فعالیت گیرندهها یاختهها لولة اسپرمساز منجر به دم اثر هورمةون
تستوستر ون شده ،در نتیجه یاخته ها بینابینی تةفش بیشةتر بةرا ترشةح
تستوسترون می بنند و میزان تستوسترون باالتر از حد طبیعی مةیرود ،ماننةد
حالتی به در دیابت نوع  2دیده میشود.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1در پی اختف در رونویسی از ژن(هةا ) هورمةون  ، LHتحریةک
یاختهها بینابینی صور ،نمیگیرد و ترشح تستوسترون باهش مییابد.
گزینة « :»2در پی باهش ترشح هورمون آزادبنندة هیپوتاالموسی ،غلظت ای
هورمون در خون ورود به سمت هیپوفیز باهش یافته و در پی دم تحریةک
هیپوفیز LH ،ترشح نمیشود و تستوسترون باهش مییابد.
گزینةةة « :»3بةةا اخةةتف در فعالیةةت گیرنةةدهها  ، LHتحریةةک یاختةةهها
بینابینی بمتر صور ،میگیرد.
(زیستشناسی  ،8صفحههای  76 ،60 ،65و )878
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،3صفحههای  86 ،88و )68
---------------------------------------------(حسن محمد نشتایی)
 -111گزینة «»1

همة موارد نادرست هستند.
بررسی موارد:
مورد (ال ) :تمةام یاختةههایی بةه میةوز  1را آغةاز میبننةد و تتةراد تشةکیل
می دهند ،لزوماً تقسیم میوز  2را به پایان نمی رسةانند (اووسةیت ثانویةه بةدون
انجام لقا ) .در ای صور ،تنها دو یاخته از تقسیم میوز حاصل خواهد شد (نةه
چهار یاخته !!!).
مورد (ب) :معموالً در پایان میوز  ،1تقسةیم سیتوپفسةم صةور ،میگیةرد .در
صورتی به تقسیم سیتوپفسم صور ،نگیرد ،محصو میوز  ، 1یک یاختةه (نةه
یاختهها !!!) با بروموزومها دوبروماتید خواهد بود.
مورد (ج ) :منظور از بروموزوم ها با طةو و محتةوا ژنتیکةی مشةابه همةان
بروموزومهةةا همتةةا اسةةت .در صةةورتی بةةه یاختةةه شةةروعبنندة تقسةةیم،
تتراپلواید ) (4nباشد ،هر یک از یاخته ها حاصل از میةوز  2دیپلوایةد )(2n
بوده و دارا بروموزومها همتا میباشند.
مورد (د) :در آنافاز  1میوز بدن مردان ،بروموزومها  Xو  Yاز هم جدا شده
و در دو قطب یاخته قرار می گیرند .ای دو بروموزوم با هم همتا نیستند.
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،8صفحههای  73 ،78 ،68 ،67و )878

(علیرضا آروین)
 -111گزینة «»1
افراد مبتف به داون ،در یاختهها پیکر دوالد خود  48فةامت دارنةد .فةامت
اضافی مربو به شمارة  21است؛ یعنی یاختهها پیکةر دوالد ایة افةراد 3
فامت شمارة  21دارند .لت بروز ای حالت آن اسةت بةه یکةی از یاختةهها
جنسیِ ایجادبنندة فرد ،به جا یةک فةامت شةمارة  ،21دارا دو فةامت 21
بوده است .در دو حالت ای اتفاق رخ میدهد:
 -1فامت ها  21در آنافاز  1با هم مانده و از یکةدیگر جةدا نشةوند .در نتیجةه
یکی از یاختهها حاصل  24فامت و دیگر  22فامت خواهد داشت.
 -2بروماتیدها فامت شمارة  21در آنافاز  2با همدیگر به یک یاخته منتقل شوند.
در اووسیت اولیه ،تتراد مشاهده میشود .ای یاخته دارا  46بروموزوم است.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1یاختههایی به در طةی تخمةکزایی از تخمةدان خةارج میشةوند،
شامل اووسیت ثانویه ،اولی جسةم قطبةی و یاختةهها فولیکةولی اسةت .اگةر
حالت او نبرشده در باال اتفاق افتاده باشد ،اووسیت ثانویه دارا  24فةامت و
اولی جسم قطبی دارا  22فامت خواهد بود.
گزینة « :»3یاختة تخم حاصل از لقا تخمک دارا  24فامت و اسةپرم سةالم
(دارا  23فامت ) 48 ،فامت در هستة خود خواهد داشت .ای یاخته پةیش از
ورود به رحم و در لولة رحمی تقسیم خود را آغاز میبند.
گزینة « :»4در صورتی به حالت او نبرشده در باال اتفاق افتاده باشد ،اووسیتها
ثانویة تولیدشده دارا  24فامت خواهند بود .ایة یاختةهها در هةر شةرایطی مةی
توانند تولید شوند و تولید آنها ارتباطی به حضور یا دم حضور اسپرم ندارد.
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،8صفحههای  78 ،68 ،67تا  76و  873تا )876
----------------------------------------------

زیستشناسي  – 1سؤالهای آشنا
(سراسری  77داخل کشور)
 -111گزینة «»1
هورمون ها محرک غدد جنسی ،تحت بنتر هورمون آزادبننةده و هورمةون
مهاربنندة مترشحه از هیپوتاالموس قرار دارند.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة ) 1امل تکمیل بنندة تخمک زایی ،برخورد اسةپرم و اووسةیت ثانویةه و
شروع فرایند لقا است.
گزینةةة )2در اواسةةط چرخةةة جنسةةی ،بةةازخورد بةةی هورمةةونهةةا جنسةةی و
هورمونها محرک غدد جنسی ،از نوع بازخورد مثبت است.
گزینة ) 3در نیمة دوم چرخة تخمدانی ،با افزایش ضخامت دیوارة داخلی رحةم،
میزان ای هورمونها باهش مییابد.
(تولید مثل) (زیستشناسی  ،8صفحههای  873تا )870
---------------------------------------------(سراسری  76داخل کشور)
 -111گزینة «»3

منظور صور ،سوا  ،نخستی و دومی گویچهها قطبی میباشد .هردو ای
یاختههةا 23 ،برومةوزوم و  23سةانترومر دارنةد .نخسةتی گویچةة قطبةی در
تخمدان و دومی گویچه ها قطبی در خارج تخمدان(لوله ها رحمی) تولیةد
میشوند.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة ) 1هین یک از ای یاختهها ،فام ت همتا ندارند و هاپلواید هسةتند؛ پةل
نمیتوان گفت از نظر داشت فامت همتا به هم شباهت دارند؛ زیرا هةین یةک،
فامت همتا ندارند.
گزینة ) 2مقدار دنا موجود در هستة دومی گویچه(ها ) قطبی نصة مقةدار
دنا هستة نخستی گویچة قطبی است.
گزینة )4دقت بنید به هردو یاخته  n=23هستند.
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،8صفحههای  67تا  68 ،68و  873تا )876

پروژة « -»5آزمون  8اسفند – زیستشناسی

صفحة01 :

اختصاصي دوازدهم تجربي

(سراسری  76داخل کشور)
 -113گزینة «»1
مطابق شکل بتةاب درسةی ،یاختةه هةا مسةیر اسةپرم زایةی در دیةوارة لولةة
اسپرمساز به یکدیگر متصل هستند و ارتبا سیتوپفسمی دارنةد .دقةت بنیةد
به تقسیم سیتوپفسم در مراحل اسپرم زایی تا زمان تشةکیل اسةپرماتیدها بةه
صور ،ناقص صور ،می گیرد و در زمان تبدیل اسةپرماتید بةه اسةپرم ،تقسةیم
سیتوپفسم تکمیل میشود.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة )2دقت بنید به در زمان تبدیل اسپرماتید به اسپرم ،هسته فشرده میشود.
گزینة )3اسپرمها همانند اسپرماتید ها ،در زمان تشکیل قابلیت حربت ندارند.
گزینة )4اسپرماتوسیت ثانویه ،یک یاختة هاپلواید به همراه برومةوزومهةا دو
بروماتید است.
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،8صفحههای  68 ،67و  76تا )877
----------------------------------------------

(سراسری  76خارج کشور با تغییر)
 -111گزینة «»3
منظور صور ،سؤا  ،یاختهها اووسیت اولیه میباشد.
ای یاختهها ،توسط یاخته ها فولیکولی احاطه شده است بةه ایة یاختةههةا،
قدر ،تقسیم دارند و رشتهها دوک تقسیم را ایجاد میبنند.
در رابطه با سایر گزینه ها ،دقت بنید به هةر اووسةیت اولیةها  ،الزامةاً تقسةیم
میوز  ،1خود را ادامه نمیدهد و ممک است از بی برود؛ در ای صور ،مةوارد
گزینهها  2 ،1و  4نادرست هستند .هم چنی دقةت بنیةد مطةابق شةکل 2
صفحة  144بتاب درسی ،اووسیت ثانویه از اسپرم بزرگتر است.
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،8صفحههای  878 ،66 ،68تا  876و )870
----------------------------------------------

(سراسری  70داخل کشور با تغییر)
 -111گزینة «»1
منظور صور ،سؤا یاختهها دیوارة لولةة اسةپرمسةاز و اپیدیةدیم مةیباشةد.
هردو ای یاختهها ،تنفل هواز دارند و در پی وابنشهةا زنجیةرة انتقةا
الکترون با افزودن فسفا ،به  ،ADPانرژ را درون  ATPنخیره میبنند.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة )1دقت بنید به یاختهها دیوارة اپیدیدیم ،اسپرم تولید نمیبنند.
گزینة )2برا یاختهها دیوارة اپیدیدیم صادق نیست.
گزینة ) 3در طی گلیکولیز فقط  NADHساخته میشود و  FADH2ساخته
نمیشود.
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،8صفحههای  76تا )878
(زیستشناسی  ،3صفحههای  55و )07
----------------------------------------------

(سراسری  73داخل کشور با تغییر)
 -111گزینة «»1
هورمونها  FSHو  LHهردو بر مسیر اسپرمزایی مؤثر هس تند و بر تقسةیم
میوز اسپرماتوسیتها اثر دارند( .دقت بنید در سوا نگفته است ،فقط یکةی از
ای هورمونها؛ به در ای صور ،ای گزینه هم نادرست بود)
بررسی سایر گزینهها:
گزینة )1ایجاد توانایی تحرک در اسپرم ها ،در اپیدیةدیم صةور ،میگیةرد ،نةه
لولهها اسپرمساز
گزینة )2یاختهها بینابینی سازندة تستوسترون ،در لولهها اسةپرمسةاز قةرار
ندارند.
گزینة ) 3آزاد شدن آنزیمها د رون آبروزوم به برخورد اسپرم با اووسیت ثانویه
و شروع فرایند لقا بستگی دارد.
(تولیدمثل) (زیستشناسی  ،8صفحههای  77تا )878

(سراسری  73داخل کشور با تغییر)
 -111گزینة «»1
در حدفاصل بی میوز  1و ، 2مقدار مادة ژنتیکی درون بروموزومها هستها ،
تغییر نمیبند و ثابت است .بررسی سایر گزینهها:
گزینة )1مثفً در اسپرمزایی ،بعضی از اسةپرمهةا دارا برومةوزوم  Yو بعضةی
دارا بروموزوم  Xهستند ،اندازه و مقدار دنا بروموزوم  Yبمتر از  Xاست
در نتیجه مقدار دنا هستها اسپرمها میتواند متفاو ،باشد.
گزینة )2به نوان مثا  ،زنبور سل نر با میتوز گامةت تولیةد مةیبنةد و ةدد
بروموزوم گامت و یاختة زایندة آن یکسان است.
گزینة ) 3اگر در طی میوز  ،1براسینگ اور صةور ،بگیةرد؛ در نتیجةه در طةی
اسپرمزایی ،در نهایت چهارنوع اسپرم با ژنوتیپها متفاو ،ایجاد میشود.
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،8صفحههای  78 ،66 ،68 ،68و )73
(زیستشناسی  ،3صفحههای  87و )65
---------------------------------------------(سراسری  75داخل گشور)
 -111گزینة «»1

اووسیت اولیه و ثانویه دارا دو جفت سانتریو هستند و هردو درون تخمةدان
ایجاد شدهاند .بررسی سایر گزینهها:
گزینة ) 1اووسیت ثانویه در لولة رحمی قرار دارد و ممکة اسةت هةین گةاه بةا
اسپرم برخورد نکند و تقسیم نشود.
گزینة ) 3اووسیت اولیه و ثانویه دارا بروموزوم ها مضا هسةتند؛ هةردو
ای یاختهها ،ممک است تقسیم نشوند.
گزینة ) 4اووسةیت اولیةه و ثانویةه در اطةرا خةود دارا یاختةههةا پیکةر
هستند؛ اما دقت بنید به اووسیت ثانویه ممکة اسةت تقسةیم نشةود و دوک
تقسیم ایجاد نکند.
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،8صفحههای  73 ،78 ،68 ،68 ،67و  878تا )875
----------------------------------------------

(سراسری  76خارج کشور)
 -111گزینة «»3
اسپرماتوسیت اولیه میتواند در معرض پدیدة براسینگ اور در طی میوز 1قةرار
بگیرد ،اما اسپرماتوسیت ثانویه چنی ویژگی ندارد.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة )1اسپرماتوسةیت اولیةه ،بةا تقسةیم اسپرماتوسةیت ثانویةه (هاپلوایةد) و
اسپرماتوسیت ثانویه ،با تقسیم  ،اسپرماتید(هاپلواید) میسازد.
گزینة )2هردو ای یاختهها ،ژن(ها ) سازندة تاژک را دارند.
گزینة ) 4اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه دارا بروموزومها م ضا شده است و
از چهار رشتة پلینوبلئوتید تشکیل شده است.
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،8صفحههای  67تا  68و  76تا )877
(زیستشناسی  ،3صفحههای  33 ،6 ،8و )65
----------------------------- ---------------- -111گزینة «»1

(سراسری  70خارج کشور با تغییر)

منظور صور ،سوا اووسیت ثانویه است.
ای یاخته ،هاپلواید بوده و بروموزوم همتا ندارد.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة )1هورمون هیپوتاالموسی و جنسی نیز مؤثر است.
گزینة )2دقت بنید مثفً اگر فرد از نظر هموفیلی ناخالص باشد ،سالم است امةا
ممک است طی میوز  ، 1براسینگ اور رخ داده باشد ؛ در نتیجه هر برومةوزوم
 ، Xدر یک بروماتید ژن بیمار هموفیلی و در بروماتید دیگةر ژن سةفمت را
داشته باشد.
گزینة )3ای موضوع برا صفتها چند جایگاهی صادق نیست.
(ترکیبی) (زیستشناسی  ،8صفحههای  68 ،67و  873تا )870
(زیستشناسی  ،3صفحههای  88 ،37تا  86و )65
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سالم
امیدواریم آزمون خوبی رو پشت سر گذاشته باشید!
امسال برای مرور بهتر نکات آزمون و دسته بندی آنها ،در انتهای پاسخنامه درس زیست ،این نکات را برای شما عزیزان دسته بندی
کردیم
حتما استفاده کنید و به بقیه کنکوریها هم معرفی کنید!

نکات
 )1دقت کنبد مولکول  ATPتوسط آنزیم  ATPساز ساخته می شود که از عضوهای زنجیره انتقال الکترون نیست !
 )2دقت کنید مطابق شکل  5صفحة  22زیستشناسی، 3برا خروج هر الکترون از مرکز واکنش ،الزاماً همة رنگیزه هاا ناور در واکانش هاای
انتقال انرژی درگیر نمی شوند.
 )3اسپیروژیرها دارای سبزدیسه ها نواری و دراز می باشند .این جلبک ها ،دارای یاخته هایی هستند که هساتة آن هاا توساط عاواملی باه
غشای یاخته متصل هستند.
 )4دقت کنید که NADP+و NAD+و FADدریافت کننده الکترون اند نه حامل آن !!
 )5دقت کنید برای تبدیل اسید سه کربنه فسفاته (اسید پایدار) باه قناد ساه کر بناه آنازیم روبیساکو نقشای نادارد اماا در زماان تبادیل
ریبولوزبیس فسفات ،به ترکیب  6کربنی ناپایدار ،آنزیم روبیسکو نقش دارد.
 )6طبق شکل  1صفحة  82کتاب زیست شناسی ، 3هم در برگ گیاهان تک لپه و هم در برگ گیاهان دولپه ،همة آوندها لزومااً در مجااور
یاخته ها غالف آوند قرار نگرفته اند.
 )7در برگ گیاه دولپه ،بیشتری یاخته ها مجاور رگبرگ ،یاخته ها میانبرگ اسفنجی هستند.
 )8همة گیاهان گل دار فتوسنتز نمی کنند؛ به عنوان مثال گیاه گل جالیز انگل است و فتوسنتز نمی کند.
 )9هر سه نوع رنگیزة فتوسنتز سبزینة  ، bسبزینة aو کاروتنوئید حداکثر جذب خود را در محدودة طول موجهای  400تاا  500ناانومتر
دارند.

تهیه و تنظیم  :محمد امین عرب شجاعی  ،محمد حسین راستی بروجنی

نکته نامه آزمون

آزمون  8اسفند ماه

 )10مرکز واکنش و آنتن های های فتوسیستم می تواننددارای سبزینه  aباشند اما سبزینه  bتنها در آنتن ها وجود دارد.
 )11دقت کنید p700و p680نام سبزینه های aاست که در مرکز واکنش فتوسیستم های 1و 2وجود دارند نه نام خود فتوسیستم !
 )12اگر چه واکنش های چرخه کالوین مستقل از نور است اما این واکنش های برای انجام شدن نیاز باه ATPو NADPHدارناد کاه از
واکنش های وابسته به نور به دست می آید.
 )13درزنجیره انتقال الکترون بین فتوسیستم 1و 2قرار دارد سه مولکول وجود دارد که یکی از آنها در هر دو ساط داخلای و خاارجی غشاا
تیالکوئید و یکی از آنها فقط در سط داخلی غشا تیالکوئید قابل مشاهده است مولکول سوم در هیچ یک از دو سط داخلی و خارجی غشای
تیالکوئید مشاهده نمی شود بلکه بین دو الیة غشا فسفولیپید قرار دارد.
 )14چند نکته پیرامون نمودار جذب نور توسط رنگیزه ها:

الف)در محدودة  400تا  500نانومتر ،زمانی که سبزینه  bحداک ثر جذب نور را دارد ،میزان جذب کاروتنوئیدها از سبزینة  aبیشتر است.
ب) در محدودة  400تا  500نانومتر  ،زمانی که سبزینة  aبیشترین جذب نور را دارد ،میزان جذب کاروتنوئیدها از سبزینة  bبیشتر است.
پ) در محدوده  400تا  500نانومتر ،کاروتنوئید ها جذب نور ندارند.

 )15مطابق شکل تجزیه نوری آب در سط داخلی تیالکوئید رخ می دهد.

نکات پایه
 )1حرکت فام تن ها به سمت قطبین یاخته تنها در آنافاز  1انجام می شود.
 )2در طول یک تقسیم تغییر طول رشته های دوک در پروفاز،متافاز و آنافاز انجام می شود.
 )3در با هم ماندن کروموزوم ها اگر یکی از رشته های دوک تخریب شود ،یکی از یاخته ها دوکروموزوم از یاخته دیگر بیشتر دارد.
 )4در اپیدیدیم هم اسپرم دارای توانایی حرکت و هم اسپرم فاقد توانایی حرکت دیده می شود.
 )5از آنجایی که اسپرم ها قبل ورود به اپیدیدیم توانایی حرکت ندارند میتوان گفت تاژک نقشی در انتقال آنها به اپیدیدیم ندارد!
 )6دقت کنید اسپرم ها حاصل تقسیم نیستند بلکه حاصل تمایز اسپرماتید ها هستند.
 )7دقت کنید در هر چرخه تخمدانی چندین فولیکول شروع به رشد می کنند اما فولیکولی که از همه بیشتر رشد کرده چرخه را ادامه می
دهد.
 )8در سراسر چرخه تخمدانی رشد و نمو و فعالیت ترشحی وجود دارداما در نیمه اول رشد و نماو و در نیماه دوم فعالیات ترشاحی بیشاتر
است.
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 )9مجرای اسپرم بر و وزیکول سمینال قبل از رسیدن به پروستات یکی می شوند.
 )10شروع تقسیم میوز در زنان در دوران جنینی است اما در مردان بعد از دوران بلوغ است.
 )11در مسیر از اسپرماتوگونی تا اسپرماتید تازه تشکیل شده همگی به هم متصل اند و هیچ کدام تاژک ندارند.
 )12اسپرماتید تنها یاخته ای در دیواره لوله اسپرم ساز است که دارای دو نوع تاژک دار و بدون تاژک است.
 )13دقت کنید ترکیب نهایی مایع منی در میزراه تشکیل می شود و در لوله اسپرم ساز وجود ندارد.
 )14دز طی تخمک گذاری سه نوع یاخته از تخمدان خارج می شود :
الف)اووسیت ثانویه ب)گویچه قطبی اولیه پ)یاخته های فولیکولی
 )15دقت کنید در حد فاصل میوز یک و دو مقدار ماده ژنتیکی ثابت است و همانندسازی انجام نمی شود.

تهیه و تنظیم  :محمد امین عرب شجاعی  ،محمد حسین راستی بروجنی
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فیزیک 3
 -161گزینة «»2

(علی عاقلی)
(نوسان و امواج) (فیزیک  ،3صفحههای  67و )66
-------------------------------------------  5  90  ˆi  5 (90  ˆi)  6 ˆi  360  ˆi  60

 -161گزینة «»2

(احسان کرمی)

(نوسان و امواج) (فیزیک  ،3صفحههای  67و )66
------------------------------------------- -162گزینة «»2
با توجه به رابطة شدت صوت داریم:

(علی عاقلی)

I2
A
f
d
 ( 2 )2  ( 2 )2  ( 1 )2  22  32  22  9  16
I1
A1
f1
d2

I
)  10log 2  10log(9  16)  10(log 9  log16
I1

) 10(2 log 3  4 log 2
   10(2  0 / 45  4  0 / 3 )  21dB

(نوسان و امواج) (فیزیک  ،3صفحههای  67تا )67
------------------------------------------- -163گزینة «»3
با توجه به رابطة شدت صوت در فاصلة  rاز یک منبع داریم:

(زهره آقامحمدی)

I
r
P
r1 10m
 2  ( 1 )2 

r2  2 / 5 m
I1
r2
4 r2
10 2
(
)  16
2/5

پس گزینههای « »1و « »2نادرست هستند.
حال ،تغییرات تراز شدت صوت را محاسبه میکنیم.

I
I2
I1

I
2  1  10log 2    10log16  10log 24
I1
  40log 2  40  0 / 3  12 dB

یعنی شدت صوتی که میشنود  12دسیبل افزایش مییابد.
(نوسان و امواج) (فیزیک  ،3صفحههای  67تا )67
-------------------------------------------(مجتبی نکوئیان)
 -161گزینة «»3
طبق قانون بازتاب ،همواره زاویة تابش و بازتاب با هم برابر است .پس مطابق
شکل زیر داریم:

پرتو تابش به آینة  M1باید به جبهههای موج تابیده شده عمود باشد.
بنابراین:

x  150  180  x  30

x  y  90  y  60
  y  90    30
  z  y  100  180  z  60  100  180مجموع زوایای داخلی مثلث

z  20
  90  z  70
x  90    20

(نوسان و امواج) (فیزیک  ،3صفحههای  67و )66
-------------------------------------------(غالمرضا محبی)
 -166گزینة «»3
از دستگاه لیتوتریپسی برای شکستن سنگ های کلیه ،با کمک بازتابندههای
بیضوی استفاده میشود.
(نوسان و امواج) (فیزیک  ،3صفحههای  67و )67
-------------------------------------------(امیرحسین برادران)
 -161گزینة «»2
حداقل فاصلة بین دو صوت باید  0/1ثانیه باشد تا گوش انسان بتواند دو
صوت را از یکدیگر تمیز دهد .اگر فاصلة شخص از دیوار  dو در حالت جدید
 dباشد داریم:
v R¼Å  t  2d 
vR¼Å  t d



vR¼Å  t  2d 
v R¼Å  t d

vR¼Å 1/1v R¼Å , t 0/1s 1 / 10 / 1 d


t 0/ 2s,d  340m
0/ 2
340
 d  187m  d  d  153m

(نوسان و امواج) (فیزیک  ،3صفحههای  87و )87
-------------------------------------------(علیرضا گونه)
 -161گزینة «»2
چون شنوندة  Aبا تندی ثابت به سمت آمبوالنس میی رود .درمیدت زمیان
و در نهایت ،زاویة امتداد پرتو بازتاب نهایی (پرتو خروجی) با امتداد پرتو
( SIپرتو ورودی) را بهصورت زیر بهدست میآوریم:

یکسان در مقایسه با شینوندة سیاکن بیا جبهیههای میوج بیشتیری مواجیه
می شود و بسامد احساس آن بیش تر از بسامد واقعی می شود و چون شنوندة
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 Bبا تندی ثابت در حیال دور شیدن از آمبیوالنس اسیت ،در میدت زمیان

فیزیک 2

یکسان در مقایسه با شنوندة ساکن با جبهههای موج کم تری مواجه میشود
و در نتیجه بسامد احساسی آن کمتر از بسیامد واقعیی میشیود و همچنیین

 -111گزینة «»1

(مرتضی رحمانزاده)
2

V
R

چون آمبوالنس ساکن اسیت ،لی ا تجمیع جبهیه های میوج در دو سیوی آن
یکسان بود ه و در نتیجه طول موج دریافتی توسط هرییک از دو شینونده بیا

PÂµwH

VÂµwH 2
160
220 2
(
) 
(
)
¶~PÂÎo
¶~VÂÎo
¶~PÂÎo
110
160
 PÂÎo~¶ 
 40W
4

طول موج چشمة موج برابر است.
(نوسان و امواج) (فیزیک  ،3صفحههای  87و )87
------------------------------------------- -161گزینة «»1

(امیرحسین برادران)
km
90 m
m

 25
h
3/6 s
s

  90خودرو v

P

(جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) (فیزیک  ،2صفحههای  73تا )77
------------------------------------------- -112گزینة «»2

(مرتضی رحمانزاده)

پس از زدن بوق جابهجایی خودرو را در مدت زمان  3 / 2ثانیه بهدست
میآوریم:

مطابق شکل مسافتی که صوت طی میکند تا به خودرو برسد برابر است با:

R
9
R R
4
4

 2d  x
 t  25  3 / 2  80mخودرو x  v
t  3 / 2 s ,x  80m

 t صوت  v
 2d  80  300  3 / 2
m
  300صوت 2d x , v
s

 d  440m

R eq  R 

(جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) (فیزیک  ،2صفحههای  77تا )76
------------------------------------------- -113گزینة «»2
ابتدا مدار را به شکل زیر ساده میکنیم.

(زهره آقامحمدی)

بنابراین فاصلة ماشین از صخره در لحظة رسیدن پژواک بوق برابر است با:
d  d  x  440  80  520m

(نوسان و امواج) (فیزیک  ،3صفحههای  87و )87
------------------------------------------- -111گزینة «»2

(امیرحسین برادران)
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W
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(نوسان و امواج) (فیزیک  ،3صفحههای  87تا )87

ولت سنج اختالف پتانسیل دو سر باتری و همچنین اختالف پتانسیل دو سر
مقاومت  R 3را نشان میدهد .پس داریم:
)*(

V3  R3I  30V

اگر جریان عبوری از مقاومت  R 2را با  iنشان دهیم ،جریان عبوری از
مقاومت  R1برابر  4 iو جریان عبوری از  R 4برابر  5 iخواهد شد .نسبت
توان مصرفی در مقاومت  R 3به  R 2برابر است با:
P3 R 3 I2
R I2

3 3 3
P2 R i2
10  i2
2
30I
)**(  3  I  i2
اگر معادله (*) را جایگزین کنیم داریم:
10i2
چون اختالف پتانس یل دو سر شاخه باالیی نیز برابیر  30ولیت اسیت .ابتیدا

مقاومت معادل شاخة باال و سپس جریان  iرا محاسبه میکنیم.
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10  2 / 5
 2
12 / 5
R124  2  4  6 
R12 

)

(

**  I  1 A
R124  5i  30  i  1A 

(جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) (فیزیک  ،2صفحههای  73تا )76
------------------------------------------- -111گزینة «»3
ابتدا مدار را به شکل زیر ساده میکنیم.

 I  0 / 3 A  I  I  I  0 / 7 A

(جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) (فیزیک  ،2صفحههای  77تا )76
------------------------------------------- -111گزینة «»1

(علیرضا گونه)

(زهره آقامحمدی)

P1  R1I2  I2

I
9I2
P2  R2 ( )2 
 I2
3
9
I
3I2 I2
P3  R3 ( )2 

3
9
3

اگر جریان عبوری از مقاومتهای  R1و  R 2را با  iنشان دهیم جریان
عبوری از مقاومت  R 3برابر  2 iو جریان عبوری از  R 4برابر  3 iخواهد
شد .اکنون مقاومت شاخه باالیی را بهدست میآوریم.

2I 2
4I2 16 2
)  4
 I
3
9
9

R12  R1  R2  8 
R  R 12 8  4 8
R123  3

 
R 3  R 12
12
3
8
8 20
4  
3
3 3

R eq  R 4 

2

2I 2
4I
8
)  2
 I2
3
9
9

( P4  R4
( P5  R5

بنابراین بیشترین توان مصرفی مربوط به مقاومت  R 4است.
16
P4  100W  100  I2
9

سپس اختالف پتانسیل دو شاخة باال و پایین را مساوی قرار میدهیم تا

 I  7 / 5 A,V1  R1I  1 7 / 5  7 / 5V

جریان عبوری از مقاومت  R 5را بهدست آوریم.
20
R5  I   3i  I  5 i
3

چون مقاومت ها یکسان هستند بیش ترین توان تلف شده مربوط به مقاومت
 R 5است که بیشترین جریان را دارد .پس داریم:
I  5i

V  R 5I  6  4I  I  1 / 5 A  i  0 / 3 A

(جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) (فیزیک  ،2صفحههای  73تا )76
------------------------------------------- -111گزینة «»1

(محمدصادق مام سیده)

اندازة شیب نمودار برابر مقاومت درونی مولد است.

جریان عبوری از باتری برابر است با:
I  3i  1 / 5  0 / 9  2 / 4 A

(جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) (فیزیک  ،2صفحههای  77تا )76
------------------------------------------- -111گزینة «»1

(سیدابوالفضل خالقی)




  P1  P2
2

 
9x 

 2 2x 2
) 

x  2x
9x2 9x

42x
)2 
4 x  2x
36 x2

(P1  R1I12  x

(P2  R2I22  4x

(جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) (فیزیک  ،2صفحههای  77تا )77
------------------------------------------- -116گزینة «»3

12
 3  r  3
4

(خسرو ارغوانیفرد)
VAB  VAC  VCB

VAB  I AC R AC  ICB RCB  19  1  10  I  30

r  tan  

اگر توان مفید مولد بیشینه شود ،باید مقاومت درونی مولد با
مقاومت معادل بیرونی برابر شود.
)12( 6  x
12  6  x

r  R eq  3 

24  4 x
 18  x  24  4x  6  3 x  x   2
18  x

1

یعنی مقاومت  R 2باید  2 کاهش یابد.
(جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) (فیزیک  ،2صفحههای  77تا )76
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 -111گزینة «»1

R2 I 3
4 I

  3  I3  2A
R 3 I2
4 2

(مصطفی کیانی)

بنا به رابطة  ، V    rIاگر افت پتانسیل درون مولد (یعنی  ) rIبرابر بیا
نیروی محرکة آن شود ،اختالف پتانسیل دو سر مولد برابر صفر میشود.

اگر قاعدة انشعاب را برای گرة  Aبنویسیم ،داریم:
I1  I2  I3  2  2  I1  4A

rI 

V    rI  V      V  0

از طرف دیگر ،چون اختالف پتانسیل دو سر مولد برابر با اخیتالف پتانسییل
دو سییر مقاومتهییای مییوازی اسییت ،بنییابراین اخییتالف پتانسیییل دو سییر

مقاومتهای  R 2و  R 3بیا هیم میوازی و معیادل آن هیا بیا مقاومیت R1

بهصورت متوالی است .مقاومت معادل شاخة باالیی مدار برابر است با:
R2R 3
44
R123  R1 
4
 R123  6 
R2  R 3
44

مقاومت های موازی صفر می باشد .در این حالت ،بنا به رابطیة ، V  ReqI
مقاومت معادل مقاومتهای  R1و  5نیز صفر خواهد بود.
V 0

I 0

V  ReqI 
0  ReqI 
 Req  0

مقاومتهای  R 4و  R 5با هم موازی هسیتند و بنیابراین مقاومیت معیادل
شاخة پایینی مدار برابر است با:

با صفر شدن مقاومت معادل ،الزاماً باید یکی از این دو مقاومیت صیفر باشید.

R4R5
33

 R 45  1 / 5
R4  R5 3  3

چون  5نمیتواند صفر باشد ،ل ا  R1  0است.

بنابراین مقاومت  R1باید  10کاهش یابد.
(جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) (فیزیک  ،2صفحههای  77تا )76

با توجه به موازی بودن شاخههای باال و پایین ،داریم:
R 45
I
1/ 5
4
 1 

 I45  16 A
R123 I 45
6
I 45

------------------------------------------- -111گزینة «»1

(غالمرضا محبی)

به سادگی می توان اثبات کرد در صورتی که توان خروجی مولد در دو حالت

چون  R4  R5است ،جریان  I45  16 Aبه صورت مساوی بین ایین دو
مقاومت تقسیم میشود.
I 4  I5  8 A

یکسان باشد ،حاصل ضرب مقاومت معادل خارجی مدار در دو حالت با مربیع
ReqReq  r2

مقاومت درونی مولد برابر است.

چون آمپرسنج ایدهآل است پس مقاومت  4در هر دو حالت اتصال کوتیاه
 : Req  2 / 25حالت اول قطع کلید

میشود.

R1R2
R1  R 2

 : Req حالت دوم وصل کلید

2 / 25  1 / 8
 1
2 / 25  1 / 8

R 2 / 25 
R2 1/ 8

1

 Req 

برای محاسبة مقاومت داخلی ) (rخواهیم داشت:
ReqReq  r2  2 / 25 1  r2  r  1 / 5

(جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) (فیزیک  ،2صفحههای  77تا )76

R 45 

(جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) (فیزیک  ،2صفحههای  77تا )76
------------------------------------------- -112گزینة «»3

(سیدعلی میرنوری)

با کاهش مقاومت متغیر  ، Rمقاومت معادل مدار کاهش مییابد و در نتیجه



طبق رابطة جریان در مدار تکحلقه 
 ،  I با کیاهش مقاومیت

R eq  r 


معادل مدار ،جریان عبوری از شاخة اصلی افزایش خواهد یافیت و در نتیجیه
اختالف پتانسیل دو سر المپ  L 3افزایش خواهد یافیت و بنیابراین نیور آن
زیاد خواهد شد .چون مولد آرمانی است ،اختالف پتانسیل دو سر آن همواره
ثابت و برابر با  است.

------------------------------------------- -111گزینة «»2

(سیاوش فارسی)

بنابراین مجموع اختالف پتانسیل دو سر المپ  L2و المپ  L 3ثابت و برابیر
با  است و در نتیجه با افزایش  V2 ، V3کاهش خواهد یافیت و در نتیجیه
جریان عبوری از آن   I2 کاهش خواهد یافت و المپ  L2کمنورتر خواهید

شد .با توجه به این کیه I  I1  I2 ،اسیت و بیا افیزایش  Iو کیاهش ، I2
چون اختالف پتانسیل دو سر مقاومت های موازی یکسیان اسیت ،جرییان در
آنها به نسبت عکس مقاومتها تقسیم میشود .بنابراین:

حتماً  I1افزایش مییابد و در نتیجه نور المپ  L1افزایش خواهد یافت.
(جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) (فیزیک  ،2صفحههای  77تا )76

پروژة « -»5آزمون  8اسفند– فیزیک

صفحة07 :

اختصاصي دوازدهم تجربي

(شادمان ویسی)
 -113گزینة «»3
وقتی کلید  Kباز است ،مقاومتهای  R 2و  R 3با یکدیگر موازی هستند
و معادل آنها با مقاومت  R1متوالی است .داریم:
R2 R 3
RR
3
R eq  R1 
R
 R eq  R
R2  R 3
RR
2
جریان عبوری از شاخة اصلی مدار و مقاومت  R1در این حالت برابیر اسیت



2 

 I  I1 
با:
Req  r 3 R  0
3R
2
با بستن کلید  ، Kمقاومتهای  R 2و  R 3اتصیال کوتیاه شیده و از میدار
I  I1 

ح ف میگردند .در این حالت مقاومت معادل مدار برابر است با:

Req  R1  R

(جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) (فیزیک  ،2صفحههای  73تا )76
------------------------------------------- -116گزینة «»3

(سیدعلی میرنوری)

وقتی کلید  Kباز است ،مدار بهصورت زیر است و داریم:
R

و جریان عبوری از آن برابر است با:





 I  I1 
Req  r R  0
R

I  I1 

با استفاده از رابطة توان مصرفی در یک مقاومت ،داریم:
2

6  12
 4
6  12

  
P1  I1 
P1  R 
9
2
P  RI       
 
P1  I1 
P1  2  
4


3R
2

Req  4  4  8

36

 4 / 5A
Req
8

(جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) (فیزیک  ،2صفحههای  73تا )76
-------------------------------------------(مصیب قنبری)
 -111گزینة «»3
ابتدا نقاط هم پتانسیل را نامگ اری می کنیم و سپس با استفاده از متوالی ییا
موازی بودن مقاومتها ،مقاومت معادل بین دو نقطة  Aو  Bرا مییابیم:

R 

I

با توجه به اینکه در مقاومت های موازی ،جریان به نسبت عکیس مقاومتهیا
تقسیم می شود ،بنابراین از آمپرسنج ایدهآل جریان  3Aعبور خواهید کیرد.
بعد از بستن کلید  ، Kمدار بهصورت زیر خواهد شد و داریم:
R

4
 2 , R  4
2

R 

Req  2  4  6

36

 6A
Req
6

I 

جریان  6آمپر به صورت مسیاوی بیین دو مقاومیت میوازی  4اُهمیی تقسییم
می شود و از طرفی از هر ییک از دو مقاومیت میوازی  6اُهمیی و  12اُهمیی
(جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) (فیزیک  ،2صفحههای  77تا )76
------------------------------------------- -111گزینة «»1
150
 75 V
2

(امیرحسین برادران)
P  VI
I 2 A

P  50W

P®¨  3 P  P®¨  150W 
V 

بهترتیب جریان  4Aو  2Aعبور خواهد کرد ،بنیابراین ،جرییان عبیوری از
آمپرسنج در این حالت  1Aخواهد بود که نسبت بیه قبیل از بسیتن کلیید،
 2Aکاهش پیدا کرده است.
(جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) (فیزیک  ،2صفحههای  77تا )76

پروژة « -»5آزمون  8اسفند– فیزیک

صفحة00 :

اختصاصي دوازدهم تجربي

(امیرحسین برادران)
 -111گزینة «»1
ابتدا مدار را ساده میکنیم و مقاومت معادل را بهدست میآوریم:
1
1 1 1 1 1
3
      Req  
Req 12 9 9 9 4
2
3 9
 
2 2

بنابراین با کاهش  ، Iعددی که ولتسنج ایدهآل نشان میدهد افزایش مییابید.
از طرفی ولتسنج ،ولتاژ دو سر مقاومت  R 3را نیز نشان میدهد .طبق رابطهی
3

 ، V2,3 IR 3با افزایش  ، V2,3آمپرسنج اییدهآل نییز مقیدار بیشتیری را

نشان میدهد.
(جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) (فیزیک  ،2صفحههای  77تا )76

Req  ®¨  3 

-------------------------------------------(اسماعیل امارم)

 -111گزینة «»2

ابتدا مدار را ساده می کنیم تا محاسبه کنیم جرییان وارد شیده بیه شیاخهها
چند آمپر است.

اگر اختالف پتانسیل دو سر مولد برابر  Vو جریان عبوری از آن برابر I
2V
باشد ،در این صورت اختالف پتانسیل دو سر مقاومت ، 3
3
V
است.
پتانسیل دو سر مقاومت  12برابر
3
V
( )2
1
3
P12
1
12
12


 9 
2
2
¨®P
24
V
9
9
2

و اختالف

(جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) (فیزیک  ،2صفحههای  73تا )76
-------------------------------------------(سیدعلی میرنوری)
 -111گزینة «»2
با بستن کلید ،مقاومت معادل مدار کاهش یافته و جریان کل مدار و ولتاژ دو
سر مقاومت  2 افزایش مییابد ،پس ولتیاژ دو سیر مقاومیت  R1کیاهش
V2
یافته است .ل ا طبق رابطة
R

 ، P توان مصرفی این مقاومت نیز کاهش

پیدا خواهد کرد.
(جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) (فیزیک  ،2صفحههای  73تا )76
------------------------------------------- -111گزینة «»1

(خسرو ارغوانیفرد)

با افزایش مقاومت متغیر  ، R 2مقاومت معادل دو مقاومت  R 2و  R 3افیزایش
مییابد ،چون:
R3
R
1 3
R2

صورت و مخرج را بر  R 2تقسیم مینماییم R2R3

 R2,3 
R2  R3

R3
با افزایش  ، R 2کسر
R2

R2,3 

کاهش می یابد و با کوچکشدن مخرج کسیر ،کیل

کسر افزایش می یابد .در نتیجه شدت جری ان کل مدار کاهش مییابد .عددی که
ولتسنج ایدهآل نشان میدهد  V( )2,3برابر با

1

()I)r 
 V( Rاست،

30
 3A
10




Req  r

I

با توجه به اینکه مقاومتهای  2 / 5و  10با هم و  3و  1 / 5با
هم موازی میباشند ،پس اختالف پتانسیلهای برابر دارند ،داریم:

6
2/5

2 4
2

 1/A


IR  /10 0V 
6I 6
V 


R
I 1 V

3 I3
 V 


3
 2 A
1/ 5

مطابق شکل جریان عبوری از آمپرسنج  0 / 4Aمیباشد.
(جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) (فیزیک  ،2صفحههای  77تا )76
-------------------------------------------فیزیک 1
 -111گزینة «»1
 P0

(مرتضی رحمانزاده)
m ¸ü»n g
A

  P0  gh روغن   Pآب  P  Pکف ظرف

0 / 2  10

 100000 103000
aP
10  104

 10 /0 1
 P  1000کف ظرف
 103aPk

(ویژگیهای فیزیکی مواد) (فیزیک  ،6صفحههای  87تا )87

پروژة « -»5آزمون  8اسفند– فیزیک

صفحة02 :

اختصاصي دوازدهم تجربي

 -112گزینة «»2

(مرتضی رحمانزاده)
PA  PB

 -116گزینة «»2
فشار در نقاط همتراز  Aو  Bیکسان است.

  P0مایع  P  Pمخزن گاز

 gh  PMآب   گاز  gh  Pجیوه PA  PB  

P0  102000  2400 10 0 / 2

 )ghآب  جیوه   (گاز PM  P

 P0  97200Pa  97 / 2kPa

 (13600  1000)  10 0 / 2
 25200Pa  25 / 2 kPa

(ویژگیهای فیزیکی مواد) (فیزیک  ،6صفحههای  87تا )87
-------------------------------------------(مهدی آذرنسب)
 -113گزینة «»1
برای جسم های جامد یکنواخت مانند مکعب ،استوانه و مکعب مستطیل از
رابطة  P  ghبرای محاسبة فشار استفاده میکنیم .بنابراین:
استوانه h
3
مکعب h



استوانهP
مکعب P

(ویژگیهای فیزیکی مواد) (فیزیک  ،6صفحههای  87و )86
-------------------------------------------(زهره آقامحمدی)
 -111گزینة «»1
چون در شکل ( ) 1سطح مایع داخل لوله از سطح مایع ظرف بیاالتر مییرود
پس دگرچسبی بین مولکول های مایع و شیشه بیش تیر از هیمچسیبی بیین
مولکولهای مایع است.
در شکل ( ) 2سطح مایع داخل لوله از سطح مایع ظرف پایین تر است پس
دگرچسبی بین مولکولهای مایع و شیشه از همچسبی مولکولهای مایع
کمتر است.
از طرفی در شکل ( )1هرچه قطر لوله بیش تر باشد ارتفاع ستو ن مایع در آن
کم تر و در شکل ( ) 2هرچه قطر لوله بیش تر باشد ارتفاع ستون مایع در آن
بیشتر میشود .پس گزینهی « »4صحیح است.
(ویژگیهای فیزیکی مواد) (فیزیک  ،6صفحههای  77و )87
-------------------------------------------(زهره آقامحمدی)
 -111گزینة «»1
ابتدا نییروی وارد از طیرف میایع بیر کیف ظیرف را در حالیت اول محاسیبه
میکنیم.
F1  PA  1ghA  F1  1200 10 0 / 2  40 104  9 / 6N

اگر بخواهیم نیرو  00درصد افزایش یابد داریم:
50
 9 / 6  4 / 8N
100

(زهره آقامحمدی)

(ویژگیهای فیزیکی مواد) (فیزیک  ،6صفحههای  86تا )87
------------------------------------------- -111گزینة «»3

(مجتبی نکوئیان)

مطابق شکل زیر و با استفاده از رابطة فشار در شارهها )(P2  gh  P1

داریم:

PB  1gh1  2gh2  3gh3  PA

پس با جایگ اری مقادیر مشخص شده در شکل داریم:
PB  (3  103 )(10)(3  102 )  (1 / 5  103 )(10)(2  101 ) 
(10)(103 )(2 101)  PA  900  3000  2000  PA
 PB  PA  5900Pa

(ویژگیهای فیزیکی مواد) (فیزیک  ،6صفحههای  86تا )87
------------------------------------------- -111گزینة «»2

(احسان کرمی)

با توجه به برابری فشار در نقاط همتراز مایع در حال تعادل میتوان نوشت:

F  F2  F1 

ابتدا تغییرات فشار را محاسبه میکنیم:
F
4/8
P 

A 40  104
P  0 / 12  104  1200Pa
P  2gh2  1200  800 10  h2  h2  0 / 15m  15cm

حجم مایع اضافه شده برابر است با:
که در آن  Aسطح مقطع قسمت باالیی ظرف است.

V  Ah

V  1015  150cm3

(ویژگیهای فیزیکی مواد) (فیزیک  ،6صفحههای  87تا )87

PN  PM
  gh  P0گاز   Pمایع gh

 g  5  13 / 5  g  83   g  32  13 / 5  g  75
) 27  13 / 5 (83  75

پروژة « -»5آزمون  8اسفند– فیزیک

صفحة02 :

اختصاصي دوازدهم تجربي
8
g
4
2
cm3



(ویژگیهای فیزیکی مواد) (فیزیک  ،6صفحههای  86تا )87
------------------------------------------- -111گزینة «»1

(غالمرضا محبی)
kg
m3

hT  40 40sin 30  20  80cm

  1103  103

m  100g  500g  600103 kg  0 / 6kg
A  250104  250104 m2

h  50102  0 / 5m
mg
0 / 6  10
P
 gh  P 
 1000  10 0 / 5
A
250  104

Pó¼±h¶  ó¼±h¶ ghT

Pó¼±h¶  2 / 5 1000100 / 8  20kPa  0 / 02MPa

(ویژگیهای فیزیکی مواد) (فیزیک  ،6صفحههای  87تا )87
------------------------------------------- -213گزینة «»3

(محمدصادق مام سیده)

بعد از بازک ردن شیر و به تعادل رسیدن دو مایع ،آب وارد ظرف طرف چپ
میشود .اما حجم مایع جابهجا شده در دو طرف یکسان است و داریم:
   (r)2 h1   (2r)2 h2  h1  4h2راست   Vچپ V

یعنی اگر آب  xپایین آید ،روغن  4xباال میرود و میتوان طبق شکل نوشت:

P  5240  103  5 / 24kPa

(ویژگیهای فیزیکی مواد) (فیزیک  ،6صفحههای  87تا )87

روغن )  (ghآب )PA  PB  (gh

------------------------------------------- -211گزینة «»1

 1 (50  5 x)  0 / 5  50

(غالمرضا محبی)
)(1

50  5x  25  25  5x  x  5cm

P1  P2  50cmHg

جایگ اری در
P1  P2  0 / 1P2  P1  1 / 1P2 
1 / 1P2  P2  50cmHg
رابطة ()1

 0 / 1P2  50  P2  500cmHg
P1  1 / 1 500  550cmHg

(ویژگیهای فیزیکی مواد) (فیزیک  ،6صفحههای  87تا )87
------------------------------------------- -211گزینة «»1

(محمدصادق مام سیده)

با توجه به متن کتاب درسی گزینة « »1جواب است.
(ویژگیهای فیزیکی مواد) (فیزیک  ،6صفحههای  77تا )87
--------------------------------------------

(ویژگیهای فیزیکی مواد) (فیزیک  ،6صفحههای  87تا )87
------------------------------------------- -211گزینة «»2

 -211گزینة «»3

(محمدصادق مام سیده)

با توجه به متن کتاب درسی گزینة « »3جواب است و فاصلة ذرات سازندة

(علیرضا سلیمانی)

مایع تقریباً برابر فاصلة ذرات سازندة جامد است .بنابراین جملة «پ» غلط

با کاهش دما ،کشش سطحی افزایش پیدا می کند .در این صورت وزن مایع

است و ویژگی فیزیکی تمام مواد شامل جامدها ،مایع ها و گازها در مقیاس

بیشتری الزم است تا بر نیروهای بین مولکولی غلبه کند .در این صورت

نانو تغییر میکند در نتیجه جملة «ت» نیز غلط است.
(ویژگیهای فیزیکی مواد) (فیزیک  ،6صفحههای  77تا )77

مایع دیرتر از قطرهچکان جدا شده و قطرة بزرگتری ایجاد میشود.
(ویژگیهای فیزیکی مواد) (فیزیک  ،6صفحههای  78و )77
------------------------------------------- -212گزینة «»3

 -216گزینة «»1

(محمدصادق مام سیده)
Pó¼±h¶  ó¼±h¶ ghT

فشار ناشی از مخلوط برابر است با:
m B  0 / 3 kg

B
g
B  3 3
cm


m A  0 / 2 kg

A
g
 A  2 3
cm


m A  mB m A  mB

m A mB
VA  VB

 A B

 ó¼±h¶ 

0/ 2 0/ 3 0/ 5
g

2/5
0/ 2 0/ 3 0/ 2
cm3

2
3

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



(عبدالرضا امینینسب)

ابتدا فشار هوای محبوس داخل مخزن را بهدست میآوریم:

PA  Pt¼Ld¶ ÁH¼À   gh  JA

 160000  Pt¼Ld¶ ÁH¼À  1000 10  3
 Pt¼Ld¶ ÁH¼À  160000  30000  130000Pa
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با توجه به برابری فشار در نقاط  Mو  Nاز جیوه ،داریم:

]PM  PN  PN  P0   gh  ½¼Ã

] PM  Pt¼Ld¶ ÁH¼À  P0   gh  ½¼Ã

که اخ تالف ارتفاع اولیه  12cmاست .بنابراین مییزان بیاالرفتن میایع  Aدر
سمت چپ لوله ) (xبرابر است با:
پس فشار در نقطة  Mبرابر میشود با:
PM  Agx  BghB

 130000  P0  13600 10 0 / 25

4
2
 PM  2500  10 
 1500 10   4000Pa
100
10

 P0  130000  34000  96000Pa

(ویژگیهای فیزیکی مواد) (فیزیک  ،6صفحههای  87تا )87
------------------------------------------- -211گزینة «»1

(بیتا خورشید)

فشار در کف ظرف را با استفاده از نیروی وارد بر آن محاسبه میکنیم:
F
163 / 2
P
 136000Pa
A
1200  106

P

P  gh  136000  13600 10 h  h  1m  100cm

فشار در کف ظرف  100cmHgاست .بنابراین:

(ویژگیهای فیزیکی مواد) (فیزیک  ،6صفحههای  87تا )87
------------------------------------------- -211گزینة «»3

(میثم دشتیان)

افزایش دمای یک مایع ،باعث کاهش نیروی همچسبی بین ذرات آن میگردد.
با کاهش نیروی هم چسبی ،این احتمال وجود دارد کیه نییروی دگرچسیبی
بیشتر از نیروی هم چسبی شود و مایع روی سطح شیشه پخش شده و دیگر
بهصورت قطرهای نباشد.

PýoË þ¨  PpI¬  32  48  PpI¬  100  32  48  20cmHg

(ویژگیهای فیزیکی مواد) (فیزیک  ،6صفحههای  87تا )87
------------------------------------------- -211گزینة «»2

12  2x  4  x  4cm

(امیرحسین برادران)

(ویژگیهای فیزیکی مواد) (فیزیک  ،6صفحههای  77تا )77
------------------------------------------- -211گزینة «»1

(بیتا خورشید)

ظرف حاوی دو مایع اختالط ناپ یر را اگر مطابق شکل فرض کنیم ،بیا توجیه
به نمودار ،پس از  46cmکه از کف ظرف باال می آییم ،فشار ثابت و برابر بیا
 76cmHgمیشود ،پس به سطح مایع رسیدهایم و بنابراین:
)(1

h1  h2  46cm

در حالت اول اختالف ارتفاع مایع  Aدر دو سمت لوله را بهدست میآوریم:
PM  PM  BghB  Agh A
 1 / 5  20  2 / 5h A  h A  12cm

مطابق نمودار فشار در کف ظرف  108cmHgاست .بنابراین:
h1  h2  76  108

بعد از ریختن مایع  Cدر شاخة سمت راست ،اختالف ارتفیاع میایع  Aرا در
دو سمت لوله بهدست میآوریم:

)(2

 h1  h2  32

که در آن  h2فشار حاصل از مایع باالیی است که به سانتیمتر جیوه تبدیل
شده است:
) (3

Py  Py  BghB  AghA  CghC

با استفاده از رابطههای ( )2( ،)1و ( )3داریم:
h
) ( 3 ),(2
 h1  2  32 h1  25cm
 
3


h2  21cm
) (1
  h1  h2  46

 1 / 5  20  2 / 5  hA  2 10  hA  4cm

در ابتدا اخیتالف سیطح میایع  Aدر دو طیرف لولیه  12cmاسیت .پیس از
ریختن مایع  Cاین اختالف ارتفاع به  4cmمیرسد .بیا توجیه بیه اینکیه

h

 h2    h2  2
3
3

h2 

بنابراین:

سطح مقطع لوله در دو طرف یکسان است .اگر مایع  Aدر سمت راست لوله

P  108  h1  108  25  P  83cmHg

به اندازة  xپایین بیاید در سمت چپ لوله به اندازة  xبیاال مییرود .از آنجیا

(ویژگیهای فیزیکی مواد) (فیزیک  ،6صفحههای  87تا )87
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شیمي 3

 -122گزینة «»2
بررسی عبارتها:
عبارت (آ) :وانادیم با عدد اکسای ) (IIIسبزرنگ است و تغییر از وانادیم ) (V
به وانادیم ) (IIIبا گرفتن  2الکترون روی میدهد.

(کامران جعفری)

(هادی مهدیزاده)
 -122گزینة «»1
فرمول شیمیایی هر ترکیب یونی ،سادهترین نسبت کاتیونها و آنیونهای سازندة
آن را نشان میدهد .بررسی گزینههای نادرست:
گزینة « :»1واژة شبکه بلوری برای توصیف آرایش سشه بیشدی و مشن م اتمهشا،
مولکولها و یونها در حالت جامد به کار میرود.
گزینة « :»3به شمار نزدیکترین یون های ناهمنام موجود پیرامشون هشر یشون در
شبکه بلور ،عدد کوئوردیناسیون میگویند.
گزینة « :»4وجود جامدهای یونی در طبییت نشان میدهشد کشه نیشروی جا بشه
میان یونهای ناهمنام بر نیروی دافیه میان یونهای همنام غالب است.
(شیمی جلوهای از هنر ،زیبایی و ماندگاری)(شیمی  ،3صفحههای  77و )77
-------------------------------------------(رسول عابدینی زواره)
 -121گزینة «»1
عبارتهای (پ) و (ت) درست هستند .بررسی عبارتهای نادرست:
آ)  TiO2رنگدانة سفید و  Fe2O3رنگدانة قرمز است.
ب) آلیاژ هوشمند نیتینول از نیکل و تیتانیم ساخته میشود.
(ترکیبی) (شیمی  ،3صفحههای  77 ،78 ،73و )33
-------------------------------------------(حسن رحمتی کوکنده)
 -123گزینة «»2
از مدل دریای الکترونی میتوان برای توجیه برخی رفتارهای فیزیکی فلزها اسشتفاده
کرد .واکن پذیری از جمله رفتارهای شیمیایی فلزها است.
(شیمی جلوهای از هنر ،زیبایی و ماندگاری) (شیمی  ،3صفحههای  78تا )78
-------------------------------------------(حسن رحمتی کوکنده)
 -122گزینة «»2
فقط مورد آخر درست مقایسه شده است.
 هرچه مجموع اندازه بار یونها بی تر و مجموع شیاع یونها کمتر باشد ،استحکامشبکة بلور و آنتالپی فروپاشی شبکه بی تر میشود؛ بنابراین میتوان نوشت:
MgO  MgF2  Na2O  NaF
NaCl  KCl  KBr

 در میان یونهای همالکترون (دارای تیداد الکترون برابر) ،یونی که عدد اتمشیبی تری داشته باشد ،دارای شیاع یونی کمتری خواهد بود.

عبارت (ب)  :منیزیم اکسید به دلیل چگالی بار باالتری کشه  Mg2نسشبت بشه

 K دارد از  K2Oآنتالپی فروپاشی شبکة بلور باالتری دارد.
عبارت (پ) :تیتانیم به دلیل واکن ناچیز با ره های موجود در آب دریشا ،بشرای
ساخت پروانة کشتیهای اقیانوسپیما به کار میرود.
عبارت (ت) :یونهای  Mg2و  O2هر دو به آرای

میرسند ) (10 Neو اندازة بار هردو برابر با  2است اما شیاع یونی  Mg2کمتر
و چگالی بار آن بی تر است.
(شیمی جلوهای از هنر ،زیبایی و ماندگاری) (شیمی  ،3صفحههای  77تا  78 ،78و )78
-------------------------------------------(حسن عیسیزاده)
 -122گزینة «»2
همة عبارتها درست هستند .بررسی عبارتها:
آ) اختالف چگشالی بشار یونهشای  F و  Cl بی تشر از ایشن اخشتالف میشان

یونهای  Cl و  Br است؛ به همین دلیل مقایسة کر شده درست است.

ب) در  KFشششیاع آنیششون کوچششکتر از  Cl اسششت و شششیاع  Na نیششز از

شیاع  K کوچکتر است ،به همین دلیل آنتالپی فروپاشی شبکة این دو ترکیب
به یکدیگر نزدیک است.
پ) رنگ محلول

2
23 V

بنف

الکترونی ، [Ar] 3d3

بوده و این یون با آرای

دارای  3الکترون با  l  2است .در  MnO2منگنز به صورت

4

 Mnبوده و با

آرای الکترونی  [Ar] 3d3مانند  V2دارای  3الکترون با  l  2است.
ت) طبق متن کتاب درسی صحیح است.
(شیمی جلوهای از هنر ،زیبایی و ماندگاری) (شیمی  ،3صفحههای  77تا  78و  73تا )78
-------------------------------------------(امیر حاتمیان)
 -122گزینة «»2
از ترکیبات داده شده میتوان نتیجه گرفت:
A3 PO4

A  ,PO43

2


2
12 Mg 11 Na 9 F  8 O

ترتیب درست مقایسة شیاع یونی:
(شیمی جلوهای از هنر ،زیبایی و ماندگاری) (شیمی  ،3صفحههای  77تا )78
-------------------------------------------(رضا سلیمانی)
 -122گزینة «»2
 Aجامد کوواالنسی B ،جامد یونی C ،جامد مولکولی و  Dجامد فلزی است.
بررسی گزینهها:
گزینة « :»1هیدروکربن ها مواد مولک ولی هستند .عناصر دستة ( sبشهجز عناصشر
هیدروژن و هلیم) و همة عناصر دستة  dجزو مواد فلزی هستند.
گزینة « :»2سیلیس (سیلیسیم دی اکسید) جزو جامدهای کوواالنسی است .این
ترکیب دارای فرمول شیمیایی  SiO2بوده و بهکاربردن لفش فرمشول مولکشولی
برای جامدهای کوواالنسی غلط است.
گزینة « :»3فلزات رسانای جریان برق هستند و ایشن بشه دلیشل حرکشت آزادانشه
الکترونها در شبکة بلوری آنهاست؛ دقت کنید کاتیونها ثابت هستند.
گزینة « :»4عناصر گروه  14جدول دورهای در ساختار هر چهار نوع جامد دیشده
میشوند و زنگ آهن یک ترکیب یونی است( .شیمی جلوهای از هنر ،زیبایی و ماندگاری)
(شیمی  ،3صفحههای  87تا  77 ،78 ،78 ،77 ،83و  78تا )77
--------------------------------------------

الکترونی یک گاز نجیب

 Aعنصری از
گروه 1

,

BPO4

,PO43 

3

B

 Bعنصری از
گروه 13

C3 (PO4 )2

,

,PO43 

2

C

 Cعنصری از
گروه 2

بررسی گزینهها:
گزینة « :»1در مقایسة آنتالپی فروپاشی ششبکة بلشور دو ترکیشب یشونی B2O3

و  ، COچون یون  B3بار بی تری نسبت بشه  C2دارد ،در نتیجشه آنتشالپی
فروپاشی شبکة بلور اکسید  Bبی تر از اکسید  Cاست.
 2تیداد کاتیون
 2
 1تیداد آنیون

گزینة «:»2

A2SO4 

 1تیداد آنیون

 2تیداد کاتیون
تشر از ششیاع یشونی  Aباششد ،در نتیجشه در
C2SiO4 

گزینة « :»3اگر شیاع یونی  Dبی
مقایسة آنتالپی فروپاشی شبکه داریم:

 : DF  AFآنتالپی فروپاشی شبکة بلور
در نتیجه نقطة وب  AFبی تر از  DFاست.

پروژة « -»5آزمون  8اسفند -شیمی

صفحة62 :

اختصاصي دوازدهم تجربي

گزینة « :»4با توجه به این که عناصر در یک دوره قرار دارند و یونهای آنها بشه

صورت  Aو  B3و  C2است ،در نتیجه ترتیب چگالی بار آن ها به صورت:
 B  C  Aاست.
(شیمی جلوهای از هنر ،زیبایی و ماندگاری) (شیمی  ،3صفحههای  77تا  78و )77
-------------------------------------------(محمد عظیمیانزواره)
-122گزینة «»3
بررسی گزینههای نادرست:
گزینة « :»1هوای آلوده حاوی آالیندههایی اسشت کشه اغلشب بیرنشگ هسشتند و
نمیتوان به آسانی وجود آنها را تشخیص داد.
گزینة « :»2یکی از رایجترین روشهای طیفسنجی که برای شناسایی گروههای
عاملی به کار میرود ،طیفسنجی فروسرخ نام دارد.
گزینة « :»4با رشد دان و فناوری و گسترش صنایع ،دسترسی به هوای پاک محدودتر
(شیمی راهی به سوی آیندهای روشنتر) (شیمی  ،3صفحههای  38تا )38
شده است.
-------------------------------------------(سیدرحیم هاشمی دهکردی)
 -112گزینة «»1
عبارتهای (ب) و (ت) نادرست هستند.
هنگام سوختن سوخت درون موتور اتومبیل و رسیدن بشه دمشای بشاال ،گازهشای
اکسیژن و نیتروژن به  NOتبدیل میشوند که پس از خروج از اگزوز با اکسیژن
هوا گاز قهوهایرنگ  NO2را تولید کرده و هوا به رنگ قهوهای درمیآید.
گاز  NO2با اکسیژن هوا گاز اوزون را در الیة تروپوسفر بهوجود میآورند .با
کاه مقدار  NO2در هواکره غل ت  O3ابتشدا افشزای و سشپس کشاه
مییابد .با توجه به نمودار صفحة  22کتا ب درسی ششیمی دوازدهشم ،مقشدار
آالیندهها در ساعت  6تا  11صبح به بی ترین اندازة خود میرسد.
(شیمی راهی به سوی آیندهای روشنتر) (شیمی  ،3صفحههای  38و )37
-------------------------------------------شیمي 1
 -112گزینة «»3
بررسی عبارتها:
آ) هنگامی که بدن دچار کمبود آهن باشد می توان با خوردن اسشفناج و عدسشی
بدن را به حالت طبییی بازگرداند.
ب) شیر و فراوردههای آن منبع مهمی برای تأمین پروتئین و به ویژه کلسیم است.
پ) برای دو ظرف محتوی آب خالص بشا دمشای یکسشان ،میشانگین تنشدی رات
(در پی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحههای  87 ،88و  88تا )88
یکسان است.
-------------------------------------------(محمد عظیمیان زواره)
 -111گزینة «»3
عبارتهای (آ) و (پ) درست هستند .بررسی عبارتهای نادرست:
ب) سرانه مصرف شیر در جهان از سایر مواد غذایی بی تر است.
ت) مقدار انرژی حاصل از سوختن مقدار برابری از گردو و ماکارونی یکسان نبوده
(در پی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحههای  85تا )83
و برای گردو بی تر است.
-------------------------------------------(هادی مهدیزاده)
 -113گزینة «»3
جنب های نامن م رات حتی در یک ظرف نیز یکسشان نیسشتند ،زیشرا برخشی
رات جنب بی تر و برخی جنب کمتر دارند اما میانگین آنها یکسان است.
بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1میانگین تندی مولکول های آب در ظرف  Aو  Bبه علشت یکسشان
بودن دما ،برابر است.
(محمد عظیمیان زواره)

گزینة « :»2انرژی گرمایی یک نمونه مشاده بشه مقشدار مشاده (ششمار رات) و
دمای آن بستگی دارد .در دمای ثابت ،مقدار ماده (آب) در ظرف  Bبی تشر
است؛ پس انرژی گرمایی آب موجود در ظرف  Bبی تشر از انشرژی گرمشایی
آب موجود در ظرف  Aخواهد بود.

گزینة « :»4با اضافه کردن مقداری آب با دمای  85 Cبه ظرف  ، Aدمشا تغییشری
نکرده و میانگین انرژی جنبشی و میانگین تندی مولکولهای آب تغییری نمیکند.
(در پی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحههای  88تا )88
-------------------------------------------(سراسری تجربی )58
 -112گزینة «»2
بررسی گزینهها:
گزینهی « :»1از آنجایی که دمای دو ظرف یکسان است ،پس میشانگین سشرعت
حرکت مولکولهای آب هر دو لیوان برابر است.
گزینهی « :»2درست .از آنجایی که ظرفیت گرمایی ویژه مسشتقل از جشرم مشاده
بوده و تنها به نوع ماده بستگی دارد ،چون در هر دو لیوان آب وجود دارد .ظرفیت
گرمایی ویژه ماده هردو لیوان یکسان است.
گزینهی « :»3درست .ظرفیت گرمایی هم به نوع یک ماده ربط دارد هم به مقدار
آن ،به طور مثال گرمایی که برای گرم کردن  1استخر آب بشه انشدازهی  1درجشه
سانتیگراد صرف می شود با گرمایی که برای گرم کردن یک لیوان آب به اندازهی
 1درجه سانتیگراد صرف میشود یکسان نیست ،پس ظرفیت گرمشایی آب درون
دو لیوان به علت این که مقدار آن ها متفاوت است ،یکسان نیست و لیوان دوم به
علت داشتن مقدار بیشتری آب ،ظرفیت گرمایی بیشتری دارد.
گزینهی « :»4نادرست .از آنجایی که جرم آب درون دو لیوان متفاوت است ،پس
گرمایی هم که برای گرم کردن هر دو لیوان به اندازهی  10 Cمصرف میششود،
(در پی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحههای  88تا )87
متفاوت است.
-------------------------------------------(امیرحسین بختیاری)
 -112گزینة «»3
فقط عبارت (ب) صحیح است .بررسی عبارتهای نادرست:
آ) 1cal  4 / 18 kg.m2 .s2

پ) گاز متان به کمک باکتریهای بیهوازی در زیر آب تولید میشود.
ت) میانگین آنتالپی پیوند ) (C  Cاز  3برابر میانگین آنتالپی پیوند )(C  C
(در پی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحههای  77 ،88 ،83 ،87و )73
کمتر است.
-------------------------------------------(رسول عابدینی زواره)
 -112گزینة «»2
عالمت گرما در فرایند همدما شدن شیر با بدن و سوخت و ساز آن در بدن منفی
است( .هردو فرایند گرمادهاند).
در مورد گزینة « :»2میانگین تندی مولکولهای آب به دمای آن بستگی دارد.
در مورد گزینة « :»3ظرفیت گرمایی یک مشاده بشه مقشدار آن بسشتگی دارد امشا
ظرفیت گرمایی ویژه به مقدار ماده بستگی ندارد.
(در پی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحههای  88تا )83
-------------------------------------------(کامران جعفری)
 -112گزینة «»2
گرمای آزاد شده توسط گلولة آهنی بهوسیلة آب جذب میشود.
آب QFe  Q

)[mFeCFe (2  1)]  mJA CJA (2  1

]) [mFe 0 / 45  (100  1000)]  [1000  4 / 2  (100  25
315000
405mFe  315000  mFe 
777 / 7g
405

(در پی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحههای  88تا )87
--------------------------------------------

اختصاصي دوازدهم تجربي
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 -112گزینة «»2
فقط عبارت (پ) درست است.
با توجه به اطالعات داده شده 20 ،گرم از محلول ،اتانول بوده و  60گشرم آن آب
است؛ به این محلول  7 / 5کیلوژول گرما داده میششود؛ بنشابراین دمشای نهشایی
محلول )  ( 2را به دست میآوریم:

(احمدرضا جشانیپور)

اتانول   Qآب   Qکل Q

7 / 5 kJ  7500 J

)  60  4 / 2 ( 2  25آب   mc  Qآب Q

  (2522  6300)Jآب  Q

)  20  2 / 4  (2  25اتانول   mc  Qاتانول Q

  (482  1200)Jاتانول  Q
  7500  2522  6300  482  1200  7500اتانول   Qآب Q

3002  15000  2  50 C

در نتیجه دمای نهایی محلول  50 Cخواهد بود .بررسی موارد:

آ) میانگین انرژی جنبشی ( رات سازندة ) این محلول از آهشن بشا دمشای 45 C

بی تر است.

ب) این محلول (با دمای  ) 50 Cپس از وارد شدن در اتاق با دمشای 60 C

گرما میگیرد.
پ) شمار رات و دمای محلول در محلول مورد ن شر بی تشر از ایشن مقشادیر در
 60گرم اتانول  40درجة سلسیوس است؛ بنابراین محلول موردن ر انرژی گرمایی

واکن گرماده است و گرمای مبادله شده با عالمت منفی نشان داده میشود.
(در پی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحههای  83تا )87
-------------------------------------------(حسن رحمتی کوکنده)
 -132گزینة «»1
بررسی گزینههای نادرست:
گزینة « :»1در خوردن بستنی ،ابتدا از بدن گرما جذب میشود تشا بشا بشدن همدمشا
شود ،سپس در اثر گوارش و سوخت و ساز بخشی از انرژی خود را به بدن میدهد.
گزینة « :»3شیمیدان ها گرمای جذب یا آزاد شده در هر واکن ششیمیایی را بشهطور
عمده وابسته به تفاوت میان انرژی پتانسیل مواد واکن دهنده و فراورده میدانند.
گزینة « :»4فراوردة واکن سوختن کامل گرافیت و المشاس یکسشان اسشت امشا
گرمای حاصل از سوختن کامل آنها یکسان نیست.
(در پی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحههای  83تا )87
-------------------------------------------(روزبه رضوانی)
 -131گزینة «»1
با توجه به چگالی آب ،جشرم آب  11250گشرم اسشت ،پشس گرمشای الزم بشرای
رساندن دمای آب به دمای جوش بهصورت زیر محاسبه میشود:
Q  mc 11250 4  (100  20)  3600000J  3600kJ
با توجه به اینکه  % 20از گرمای سوختن آلکان به هدر رفته ،میتوان گفت 3600
کیلوژول میادل  % 80گرمای سوختن آلکان است؛ بنابراین گرمای سوختن مولی
100
3600kJ 
 4500kJ.mol 1
آلکان برابر خواهد بود با:
80

فرمول سوختن کامل هیدروکربنها به صورت زیر است:

y
y
Cx H y  (x  )O2  xCO2  H2O
4
2

بی تری از  60گرم اتانول با دمای  40 Cدارد.

ت) دمای اولیة محلول  25 Cو دمای نهایی  50 Cاست .بنابراین تغییرات دما
(در پی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحههای  88تا )87
برابر  25Cدرجه است.
-------------------------------------------(میالد شیخاالسالمی خیاوی)
 -112گزینة «»1
بررسی عبارتها:
آ) با توجه به سطح انرژی باالتر الماس نسبت به گرافیت ،بشهازای سشوختن یشک
مول از آن گرمای بی تری آزاد میشود.
ب) با توجه به نمودار صفحة  62کتاب درسی ،درست است.
پ) در این سیستم با انجام فرایند زیر ،گرمشا از محتویشات داخشل کشوزة داخلشی
)H2O(l)  44 / 1kJ  H2O(g
دریافت شده و آنها خنک میشوند.
فرایند انجام شده یک فرایند گرماگیر بوده و برای انجام آن ،گرما از مواد ،جشذب
مولکولهای آب برای تبخیر میشوند.
ت) در این فرایند ،در دمای ثابت ،گرمای آزاد شده بهطور عمده به تفاوت میشان
انرژی پتانسیل مواد واکن دهنده و فراورده مربوط است.
(در پی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحههای  85تا )83
-------------------------------------------(سیدرحیم هاشمی دهکردی)
 -132گزینة «»3
ابتدا ساختار لوویس مولکولهای شرکت کننده در واکن را رسم کرده و سپس
به حل سؤال میپردازیم:
 H   4  H O  H  2 H O  O    4  H O  H   H O  O 

واکن

گرماده

H  (2  204 )  (498 )  90 kJ , H  0

1mol O2
90kJ
?kJ  5 / 6 LO2 

 22 / 5 kJ
22 / 4 LO2 1mol O2

صفحة62 :

با توجه به مقدار گرمای آزاد شده به ازای تولید یک مول کربن دیاکسشید طشی
واکن

میتوان تیداد کربن موجود در آلکان را به دست آورد.

7

4500
643

(در پی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحههای  88تا  83 ،87تا  75 ،88و )78
-------------------------------------------(احمدرضا جشانیپور)
 -133گزینة «»3
بررسی گزینهها:
گزینة « :»1واکن فتوسنتز گرماگیر است؛ بنشابراین در ایشن واکشن پایشداری
فراوردهها کمتر از واکن دهندهها است.
گزینة « :»2واکن ) 3H2 (g)  N2 (g)  2NH3 (gیک واکشن گرمشاده
است؛ بنابراین سطح انرژی فراورده کمتر از واکن دهندهها است.
گزینة « :»3واکن تبدیل  NH3به  N2H4و  H2یک واکن گرماگیر است
و با افزای آنتالپی همراه است.
گزینة « :»4سوختن گرافیشت گرمشاده بشوده و بشا تولیشد  CO2همشراه اسشت؛
بنابراین در تیداد مول و شرایط یکسان CO2 ،سطح انرژی کمتری نسبت به
گرافیت و اکسیژن دارد( .در پی غذای سالم)(شیمی  ،7صفحههای  85تا  78 ،88و )78
-------------------------------------------(هادی مهدیزاده)
 -132گزینة «»2
گروه عاملی ،آرای من می از اتمها است که به مولکول آلشی دارای آن خشوا
فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردی میبخشد.
(در پی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحة )87
-------------------------------------------(امیرحسین بختیاری)
 -132گزینة «»1
بررسی گزینهها:
گزینششة « :»1فرمششول مولکششولی ترکیبهششای ( )1و ( )2بششهترتیب  C10H12Oو
 C9H8 Oاست.

اختصاصي دوازدهم تجربي
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گزینة « :»2گروه عاملی موجود در ترکیب ( )2و ترکیبی کشه عامشل طیشم و
بوی بادام است ،از نوع آلدهید است.
گزینة « :»3ترکیشب ( )1دارای  4پیونشد دوگانشه بشوده و بشه کمشک  4مولکشول
هیدروژن به حالت سیرشده درمیآید.
گزینة « :»4هیچکدام از دو ترکیب داده شده گروه عاملی کتونی ندارند.
(در پی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحههای  87تا )75
-------------------------------------------(احمدرضا جشانیپور)
 -132گزینة «»2
عبارتهای «ب» و «پ» درست هستند.
توجه کنید که آنتالپی سشوختن اتشانول و متشانول بشه ترتیشب  1368و 726
کیلوژول بر مول است؛ با توجه به جرم مولی آنها که به ترتیب  46و  32گرم بر
مول است ،می توان ارزش سشوختی ایشن دو الکشل را بشه دسشت آورد کشه ارزش
سوختی اتشانول از متشانول بی تشر اسشت؛ بنشابراین گرمشای حاصشل از سشوختن
جرمهای برابری از این دو ماده ،برای اتانول بی تر خواهد بود.
بررسی عبارتهای نادرست:
آ) پروتئینها و چربیها نمیتوانند در بدن مستقیماً به گلوکز تبدیل شوند.
ت) ارزش سوختی متانول از اتان و اتانول کمتر است.
(در پی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحههای  75و )78
-------------------------------------------(امیرحسین بختیاری)
 -132گزینة «»1
انرژی سوختی چربی  38 کیلوژول بر گرم

kJ
 5g  190kJ
g

38

انرژی سوختی پروتئین و کربوهیدرات  17 کیلوژول بر گرم
kJ
17  15g  255 kJ
g
انرژی آزادشده طی  1دقیقه 255  190  445 kJ
به ازای  11دقیقه پیادهروی 445  10  4450k J

1mol C2H 6 30gC2H 6
~85 / 6 gC2 H6

1560kJ
1mol C2H 6

?gC2H 6  4450kJ 

(در پی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحههای  75و )78
-------------------------------------------(رضا سلیمانی)
 -132گزینة «»2
ابتدا تفاوت آنتالپی سوختن پروپین )  (C3 H4و اتین )  (C2H2را تییین میکنیم.
)  ( 1938 )  ( 1300تفاوت آنتالپی سوختن پروپین و اتین
 638kJ.mol 1
هشر گشروه  CH2آنتشالپی

با توجه به اختالف بشهدسشت آمشده بشه ازای افشزای
سوختن  638 kJمنفیتر میشود.
)  ( 638آنتالپی سوختن   C3 H4آنتالپی سوختن C4H6

 1938  ( 638)  2576 kJ.mol 1
حال میتوانیم گرمای حاصل از سوختن  1گرم گشاز  -1بشوتین )  (C4 H 6را محاسشبه

کنیم.

47 / 7 kJ

صفحة62 :

1mol C4 H 6
2576 kJ

54 g C4 H 6 1mol C4 H 6

?kJ  1gC4 H 6 

توجه :ارزش سوختی در منابع علمی مثبت گزارش میشود.
با توجه به اطالعات داده شده داریم:

Q  mc  47 / 7 103  3  3400 4 / 2     10 C

(در پی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحههای  75 ،87 ،88و )78
--------------------------------------------

 -132گزینة «»2
میادلة واکن مورد ن ر عبارت است از:

(حسن عیسیزاده)
)NaH(s)  Na (g)  H (g

? H 
1
واکن اول بدون تغییر ،واکن دوم در ضرب ،واکن
2
1
شده و واکن پنجم ،میکوس و در ضرب میشود.
2
H1  107 kJ

)Na(s)  Na(g
1
)H (g)  H (g
2 2

H2  218 kJ

H3  76 kJ

سوم و چهارم میکوس

)H(g)  e  H (g




Na(g)  Na (g)  e
H4  496 kJ
1
NaH(s)  Na (s)  H2 (g) H5  60kJ
2

طبق قانون هس ،میادلة مورد ن ر از مجموع پنج میادلشة بشاال بهدسشت میآیشد
و  Hآن نیز با مجموع آنتالپیهای واکن ها برابر است.

H  107 kJ  218 kJ  ( 76 kJ)  496 kJ  60kJ  805 kJ
805 kJ
  4 / 8 gNaH گرمای الزم
 161kJ
24 gNaH

(در پی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحههای  77تا )78
-------------------------------------------(مسعود طبرسا)
 -122گزینة «»2
جرم  CH4را  xو جرم  C2H6را  yفشر مشی کنیم ،مجمشوع جشرم CH4
و  C2H6برابر با  4گرم است .بنابراین داریم:
 : x  y  4میادلة 1
حال گرمای تولید شده از سوختن کامل این مخلوط را حساب میکنیم:

1mol CH4
896 kJ

 56 xkJ
16 g CH4 1mol CH4
1mol C2H 6
1560kJ

 52 ykJ
 :y gC H گرمایتولیدی C2H6
2 6
30g C2H 6 1mol C2H 6

 :xg CH4 گرمای تولیدی CH4

با توجه به مجموع گرمای تولیدی داریم:
56x  52y  212  56x  52y  212
میادلة :2
حال با تشکیل دستگاه دو میادله و دو مجهول مقدار  xو  yرا محاسبه میکنیم:
جرم  y  3  C2H6حل میادله
x  y  4



جرم x  1  CH4
56
x

52
y

212


درصد جرمی متان برابر است با:

جرم متان
1
 100   100  %25
جرم کل
4

 درصد جرمی متان

(در پی غذای سالم) (شیمی  ،7صفحههای  83تا  75 ،88و )78
-------------------------------------------شیمي 2
 -122گزینة «»3

(محمد اسدی)

نقطة جوش هلیم پشایینتر از  200 Cبشوده و هماننشد  CO2کشه در دمشای
 78Cاز مخلشوط گازهشا جششدا میششود ،در مخلششوط هشوای مششایع بشا دمششای
 200Cوجود ندارد .بررسی گزینههای نادرست:
گزینة « :»1فراوانی این گاز در هواکره بسیار کم و در منابع زیرزمینی بی تر است.
گزینة « :»2گاز آرگون کاربرد کر شده را دارد .هلیم هم در جوشکاری کاربرد دارد.

ﺻﻔﺤﺔ30 :
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  3  3  6ﻣﺠﻤﻮع ﺷﻤﺎر ﺟﻔﺖاﻟﮑﺘﺮونﻫﺎي ﭘﯿﻮﻧﺪي 
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  10ﺷﻤﺎر ﺟﻔﺖاﻟﮑﺘﺮونﻫﺎي ﻧﺎﭘﯿﻮﻧﺪي NF3
)ردﭘﺎي ﮔﺎزﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ( )ﺷﻴﻤﻲ  ،1ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  63ﺗﺎ (65

ﺷـــﻤﺎر اﻟﮑﺘﺮونﻫـــﺎي ﻧﺎﭘﯿﻮﻧـــﺪي در آن ﺑﺮاﺑـــﺮ  16اﺳـــﺖ و ﺳـــﺎﺧﺘﺎر CO
ﺑﻪﺻﻮرت  : C  O :اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎي ﭘﯿﻮﻧﺪي آن ﺑﺮاﺑﺮ  6اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ

ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺪود ًا ﺑﺮاﺑﺮ  2/7اﺳﺖ.
ب( ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻤﺎر ﮐﺎﺗﯿﻮنﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﯿﻮنﻫﺎ در ﺳﺪﯾﻢ اﮐﺴﯿﺪ ) (Na2Oو ﻣﺲ )(II
اﮐﺴﯿﺪ ) (CuOﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  2و  1اﺳﺖ.

پ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﺎمﮔﺬاري ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎي ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ و ﯾﻮﻧﯽ ،ﻧﺎمﮔﺬاري ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت
داده ﺷﺪه درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
.. ..
X
ت( ﺳﺎﺧﺘﺎر  XClﺑﻪﺻﻮرت ..
 ..اﺳﺖ ﮐﻪ  Xدر ﮔﺮوه  16ﻗﺮار دارد.
2
|

ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در دﻣﺎي  ، 200 Cﻧﯿﺘﺮوژن ،آرﮔﻮن و اﮐﺴﯿﮋن در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﺒﺎرت ﭼﻬﺎرم :اﺳﺎس ﺟـﺪا ﺷـﺪن ﮔـﺎز ﮐﺮﺑﻦدياﮐﺴـﯿﺪ و آب در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺗﻘﻄﯿـﺮ
ﺟﺰءﺑﻪﺟﺰء ﻫﻮاي ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻘﻄﮥ ﭼﮕﺎﻟﺶ و ﻧﻘﻄﮥ اﻧﺠﻤﺎد آنﻫﺎﺳﺖ.
)ردﭘﺎي ﮔﺎزﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ( )ﺷﻴﻤﻲ  ،1ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  48ﺗﺎ  55 ،50و (56
-------------------------------------------)ﻛﺎﻣﺮان ﺟﻌﻔﺮي(
 -246ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﯾﻨﮥ »:«1
2 Al  Fe2O3  Al2O3  2Fe  2  1  1  2  6
ﮔﺰﯾﻨﮥ »:«2
4 NH 3  3O2  2N2  6 H2O  4  3  2  6  15
ﮔﺰﯾﻨﮥ »C2H5OH  3O2  2CO2  3 H2O  1  3  2  3  9 :«3
ﮔﺰﯾﻨﮥ »BaCl2  Na2SO4  BaSO4  2NaCl  1  1  1  2  5 :«4
)ردﭘﺎي ﮔﺎزﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ( )ﺷﻴﻤﻲ  ،1ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  58ﺗﺎ (60
-------------------------------------------)ﻛﺎﻣﺮان ﺟﻌﻔﺮي(
 -247ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1
ﺑﺎ رﺳﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﻮوﯾﺲ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎي داده ﺷﺪه از روي ﻧﺎم آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ:
و : C  O:



 .. 
 :Cl : 
 | 

آ( ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﻮوﯾﺲ  ICl2ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ :I :  .
 | 
 :Cl : 
 .. 

..

Cl..

Cl..

..

ﮔﺰﯾﻨﮥ » :«4ﮔﺎز ﻫﻠﯿﻢ را ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺟﺰءﺑﻪﺟﺰء ﮔـﺎز ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑـﻪدﺳـﺖ
)ردﭘﺎي ﮔﺎزﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ( )ﺷﻴﻤﻲ  ،1ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  48ﺗﺎ (52
آورد.
-------------------------------------------)ﻣﻴﻼد ﺷﻴﺦاﻻﺳﻼﻣﻲ ﺧﻴﺎوي(
 -242ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺒﺎرتﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ:
آ( اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﮔﺎز ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي
ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﻣﺎﻧﻨﺪ  MRIاﺳﺖ.
ب( در واﮐﻨﺶ ﺳﻮﺧﺘﻦ ،ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺮژي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎده ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻮر و ﮔﺮﻣﺎ آزاد ﻣﯽﺷﻮد.
)ردﭘﺎي ﮔﺎزﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ( )ﺷﻴﻤﻲ  ،1ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  51و  53ﺗﺎ (55
-------------------------------------------)ﺣﺴﻦ رﺣﻤﺘﻲ ﻛﻮﻛﻨﺪه(
 -243ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
ﻓﻘﻂ ﻋﺒﺎرت »ت« ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
ﻣﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﺧﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺎز ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﺑﯿﺶ از  200ﺑﺮاﺑﺮ اﮐﺴﯿﮋن
)ردﭘﺎي ﮔﺎزﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ( )ﺷﻴﻤﻲ  ،1ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  53ﺗﺎ (55
اﺳﺖ.
-------------------------------------------)ﻛﺎﻣﺮان ﺟﻌﻔﺮي(
 -244ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي » «3» ،«1و » «4درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﻨﮥ » :«2زﻧﮓ زدن آﻫﻦ ،ﯾﮏ واﮐﻨﺶ اﮐﺴﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،آﻫﻦ ﺑﺎ
اﮐﺴﯿﮋن در ﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب واﮐﻨﺶ داده و زﻧﮓ آﻫﻦ ﻗﻬﻮهاي رﻧﮓ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
)ردﭘﺎي ﮔﺎزﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ( )ﺷﻴﻤﻲ  ،1ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  60ﺗﺎ (62
-------------------------------------------)رﺿﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ(
 -245ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1
ﻓﻘﻂ ﻋﺒﺎرت دوم درﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺒﺎرتﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ:
ﻋﺒﺎرت اول :ﮔﺎز ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪ ﺟﻮ ﺑﯽاﺛﺮ ﺷﻬﺮت دارد.
ﻋﺒﺎرت ﺳﻮم :در ﺗﻬﯿﮥ ﻫﻮاي ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺸﺎر ،دﻣﺎي ﻫﻮا را ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐـﺎﻫﺶ

 -248ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3
ﻋﺒﺎرتﻫﺎي »آ« و »ت« ﻧﺎدرﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ:

)ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ ﻳﻠﻤﻪ(

|

ﭘﺮوژة » -«5آزﻣﻮن  8اﺳﻔﻨﺪ -ﺷﻴﻤﻲ

)ردﭘﺎي ﮔﺎزﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ( )ﺷﻴﻤﻲ  ،1ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  62ﺗﺎ (65
)ﻧﺎدرﺳﺖ(
------------------------------------------- -249ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﯾﻨﮥ » :«1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﻮوﯾﺲ ﻣﻮﻟﮑﻮل  ، ( :O  C : )COاﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑـﻮل داراي
 4اﻟﮑﺘﺮون ﻧﺎﭘﯿﻮﻧﺪي اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﻻﯾﮥ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺗﻢ ﮐﺮوم  6اﻟﮑﺘﺮون وﺟﻮد دارد.
ﮔﺰﯾﻨﮥ » :«2ﻫﺮ  3ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﻮوﯾﺲ ﺧﻮد داراي  4ﺟﻔـﺖاﻟﮑﺘﺮون ﭘﯿﻮﻧـﺪي
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﻤﺎر اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎي ﭘﯿﻮﻧﺪي ﺑﺮاﺑﺮي دارﻧﺪ.

)رﺿﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ(
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ﮔﺰﯾﻨﮥ » ، AsBr3 :«3آرﺳﻨﯿﮏ ﺗﺮي ﺑﺮﻣﯿـﺪ ﻧـﺎم دارد و داراي  10ﺟﻔـﺖاﻟﮑﺘﺮون
ﻧﺎﭘﯿﻮﻧﺪي اﺳﺖ.
..........................

:Br  As  Br:
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:Br:
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)ردﭘﺎي ﮔﺎزﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ( )ﺷﻴﻤﻲ  ،1ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  63ﺗﺎ (65
-------------------------------------------)ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﻴﻤﻴﺎن زواره(
 -250ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3
ﻋﺒﺎرتﻫﺎي »آ«» ،ب« و »ث« درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ:
آ( در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ واﮐﻨﺶﭘﺬﯾﺮي ﺳﻪ ﻓﻠﺰ ﺑﻪﺻﻮرت Al  Zn  Fe :اﺳﺖ.
ب( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آنﻫﺎ Cu2O :و K 2S
پ( ﺷﻤﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ در ﻫﺮ دو ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ H  C  N: .و
ت( ﮐﻠﺴﯿﻢ اﮐﺴﯿﺪ ،آﻫﮏ ﻧﺎم دارد.
ث( ﭘﻼﺳﺘﯿﮏﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺮﺧﻼف ﭘﻼﺳﺘﯿﮏﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ زﯾﺴﺖﺗﺨﺮﯾﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮي ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
)ردﭘﺎي ﮔﺎزﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ( )ﺷﻴﻤﻲ  ،1ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  61ﺗﺎ  65و (75

اختصاصي دوازدهم تجربي

پروژة « -»5آزمون  8اسفند -شیمی

 -122گزینة «»2
بررسی گزینهها:
گزینة «:»1
گزینة «:»2

(حسن رحمتی کوکنده)
  14  3  11تفاوت اتمها در  Cu2Oو P4 O10
4
شمار جفتالکترون پیوندی
 2
2
شمار جفتالکترون ناپیوندی



گزینة « :»3در اثر سوزاندن سوختهای فسیلی انواع آالینده مانند ، CO2 ، CO
 NO2 ، NO ، SO2و  Cx Hyتولید و وارد هواکره میشود.
گزینة « :»4از بین منابع تولید برق ،بشهازای تولیشد مقشدار بشرق یکسشان اسشتفاده از
زغالسنگ بی ترین و استفاده از انرژی باد کمترین مقدار  CO2را تولید میکند.
(ردپای گازها در زندگی) (شیمی  ،8صفحههای  87تا  75 ،88و )78
-------------------------------------------(مسعود طبرسا)
 -121گزینة «»3
بررسی موارد:
آ) نادرست .در ساختار لوویس  COCl2یک پیوند دوگانه وجود دارد.
..

صفحة03 :

..

..

:Br  P  Br :
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 C  O:
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:Cl :
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:N  N :

ب) نادرست .شمار جفتالکترونهای ناپیوندی برابر با  2است.
پ) نادرست .شمار الکترونهای پیوندی برابر  8است.

..

..

[ : N  C  N: ]2
ت) درست 8 .الکترون پیوندی و  8الکترون ناپیوندی در ساختار  CS2وجود دارد.
..

..

:S  C  S:

(ردپای گازها در زندگی) (شیمی  ،8صفحههای  83تا )88
-------------------------------------------(رضا سلیمانی)
 -123گزینة «»2
در تولید برق نیز ردپای تولید کربن دیاکسید دیده میشود.بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1در آالیندههای متصاعد شده از فوران آتشفشان  NO2دیده نمیشود.
گزینة « :»2فرمول شیمیایی آهک  CaOاست.
گزینة « :»3بوکسیت Al2O3 ،به همراه ناخالصی و هماتیت Fe2O3 ،به همراه
(ردپای گازها در زندگی) (شیمی  ،8صفحههای  88 ،85تا  75 ،87و )78
ناخالصی است.
-------------------------------------------(احمدرضا جشانیپور)
 -122گزینة «»3
با افزای  CO2به عنوان یک گاز گلخانه ای ،میانگین دمای کرة زمین افشزای
می یابد .بدین صورت فصل بهار در نیمکرة ششمالی زمشین ،نسشبت بشه  01سشال
گذشته در حدود یک هفته زودتر شروع میشود .بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1با افزای دمای زمین ،مساحت برف در نیمکرة شمالی کاه مییابد.
گزینة « :»2با وجود  ، CO2پرتوهای فروسرخ کمتری از جو زمین خارج میشود.
گزینة « :»4میانگین دمای کرة زمین و ردپای  CO2هردو افزای مییابند.
(ردپای گازها در زندگی) (شیمی  ،8صفحههای  87تا  73 ،77 ،75و )78
-------------------------------------------(محمد اسدی)
 -122گزینة «»1
عبارتهای اول و سوم طبق متن و توضیحات شکل کتاب درسی صحیح هستند.
دلیل نادرستی سایر موارد:
هواکره بخشی از پرتوهای خورشیدی با طول موج کوتاهتر از نور مرئی را نیز پی
از رسیدن به سطح زمین بازتاب میکند.
فراورده حاصل از سوختن هیدروژن بخار آب است که گازی گلخانهای است.
(ردپای گازها در زندگی) (شیمی  ،8صفحههای  87تا  77 ،75و )73

(احمدرضا جشانیپور)
 -122گزینة «»1
اکسید مورد ن ر  SO2بوده و یک اکسید نافلزی است .این اکسید خاصشیت اسشیدی
دارد و میتواند  pHآب باران را کاه دهد .بررسی سایر گزینهها:
گزینة « :»1باران طبییی بشهدلیل وجشود  ، CO2انشدکی اسشیدی و دارای pH
کمتر از  7است.
گزینة « :»3این اکسشید  CaOبشوده و خاصشیت بشازی دارد؛ بنشابراین میتوانشد
خاصیت اسیدی یک محلول را کاه دهد.
گزینة « :»4این اکسید  COبوده و میتواند مجدداً با  O2واکن دهد و CO2
را به عنوان مهمترین گاز گلخانهای تولید نماید.
(ردپای گازها در زندگی) (شیمی  ،8صفحههای  88 ،88 ،88تا  87و )75
-------------------------------------------(میالد شیخاالسالمی خیاوی)
 -122گزینة «»2
بررسی گزینههای نادرست:
گزینة « :»1بخ عمده پرتوهای خورشیدی توسط زمین جذب میشوند.
گزینة « :»2طول موج پرتوهای ورودی کوتاهتر و انرژی آنها نیز بی تر است.
گزینة « :»3بخ کمی از این پرتوها توسط گازهای گلخانهای به دام میافتشد و
(ردپای گازها در زندگی) (شیمی  ،8صفحههای  77و )73
بی تر آن به فضا بازمیگردد.
-------------------------------------------(عرفان اعظمیراد)
 -122گزینة «»3
عبارتهای اول و چهارم درست و عبارتهای دوم و سوم نادرست هستند.
بررسی عبارتهای نادرست:
عبارت دوم :فرمول شیمیایی گالیم ) (Iاکسید و کروم ) (IIIسولفید بشه صشورت
 Ga2O
زیر است:

Cr2S3

عبارت سوم :حل شدن اکسیدهایی مثل  NO2یا  N2O5سشبب پدیشد آمشدن
محلول اسیدی می شود امشا دقشت کنیشد تمشام اکسشیدهای نیتشروژندار چنشین
خاصیتی ندارد ؛ برای مثال  NOدر آب به صورت مولکولی حل میشود و تولید
اسید نمیکند .آب گازدار دارای خاصیت اسیدی است.
(ردپای گازها در زندگی) (شیمی  ،8صفحههای  87تا  87 ،85تا  87و )77
-------------------------------------------(امیر حاتمیان)
 -122گزینة «»2
توسیه پایدار براساس مالح ات اقتصادی ،اج تماعی و محیط زیسشتی میباششد.
تولید پالستیکهای با پایة نفتی با این که ارزانقیمت هستند ولی بشا مالح شات
زیست محیطی سازگار نیستند( .ردپای گازها در زندگی) (شیمی  ،8صفحههای  78تا )77
-------------------------------------------(حسن عیسیزاده)
 -122گزینة «»3
ابتدا مقدار مول  CO2تولید شده در طول یکسال را محاسبه میکنیم و سپس
سهم کل کلسیم اکسید و در نهایت تیداد درخت را بهدست میآوریم.
1mol CO2
 2  108 mol
44 g CO2

?mol CO2  5  103  8  103  220g 

CaO  CO2  CaCO3

1mol CO2
1mol

100 g 1mol CaCO3

?mol CO2  8  109 g CaCO3 
7
 8  10 molCO2

مقدار مولی از  CO2که درختان حذف میکنند:

CaOôw¼U ½k{ïýme

7

2 10  8 10  12 107 mol

12  107
 96  103
1250

8

 تیداد درخت

(ردپای گازها در زندگی) (شیمی  ،8صفحههای  77 ،78و )78

