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 الهام محمدي گروه انمدير

  معصومه شاعري  مسئول دفترچه

  فريبا رئوفي، مسئول دفترچه: مقدم مازيار شيروانيمدير:   مستندسازي و مطابقت با مصوبات

  زهرا تاجيك  آرا نگار و صفحه  حروف

  سوران نعيمي  نظارت چاپ
  

  گروه آزمون

  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

  021- 6463تلفن چهار رقمي:   - 923پالك  -بين صبا و فلسطين -انقالبآدرس دفتر مركزي: خيابان 

 

  حسين پرهيزكار، هامون سبطي، كاظم كاظمي، مرتضي منشاري، سيدمحمد هاشميمحسن اصغري، سيدعليرضا احمدي،   فارسي

 شيرودي، سيدمحمدعلي مرتضوي، خالد مشيرپناهي، پيروز وجان محمدرضا سوري، مرتضي كاظم  رنجبر، امير رضائيولي برجي، ابراهيم احمدي،   ، زبان قرآنعربي

  كبير، احمد منصوري، فيروز نژادنجف، سيداحسان هندي بقا، مجيد فرهنگيان، مرتضي محسني محبوبه ابتسام، محسن بياتي، محمد رضايي  ن و زندگيدي

  ، محدثه مرآتيروش عقيل محمديسعيد كاوياني، نژاد،  ساسان عزيزيعلي شكوهي، حسن روحي، تيمور رحمتي، اله استيري،  رحمت  زبان انگليسي

 هاي مستندسازي مسئول درس گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس

  محسن اصغري  سيدعليرضا احمدي  فارسي
، كاظم كاظميمحمدحسين اسالمي، 

  مرتضي منشاري
  فريبا رئوفي

  زاد مهدي نيك  ، زبان قرآنعربي
سيدمحمدعلي 

  مرتضوي
  ، حسين رضايي، درويشعلي ابراهيمي

  پور اسماعيل يونس
  مهدي يعقوبيان

  ستايش محمدي  سكينه گلشني ،فاطمه صفري  سيداحسان هندي  احمد منصوري  دين و زندگي

  ــــ  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان هاي مذهبي اقليت

  محدثه مرآتي  محدثه مرآتي  زبان انگليسي
  اله استيري،  رحمتلو،  سعيد آقچه

  فاطمه نقدي
  سپيده جاللي



به ترتيب حروف الفباطراحان   

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 



  2: ةصفح  دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي                                1400بهمن  8 آزمون 
  

  
 

 )اردبيل-مرتضي منشاري (  »4«گزينة  - 1
  ها: معني درست واژه

  خواري؛ پستي، مذلّت»: خذالن»: «1«گزينة 
  سيارة زحل»: كيوان»: «2«گزينة 
  خوگرفته»: مألوف»: «3«گزينة 

  )نامه لغت، واژه، 1 فارسي(
 ----------------------------------------------  

 )مشهد-سيد محمد هاشمي(                                                  »1«گزينة  - 2
 هاي ديگر:تشريح گزينه

  وزد.صبا: بادي كه از طرف شمال شرق مي»: 2«گزينة 
  گذارند.خُود: كاله فلزّي كه سربازان به هنگام جنگ بر سر مي»: 3«گزينة 
  آويزند.فتراك: تسمه و دوالي كه از عقبِ زين اسب مي»: 4«گزينة 

  )، تركيبي لغت ،1 يفارس(
 ----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة  - 3
  هاي ديگر:تشريح گزينه

  ها: هاي اماليي و شكل درست آن غلط
  فراغت: فراقت (فراق تو)»: 1«گزينة 
  خردي، ناداني بي»: سفاهت«خانواده با  خردي) هم سفَح: سفَه (كم»: 3«گزينة 
هـا) / ذمـايم : (جمـع ذميمـه ، امـور       ضـمايم (جمـع ضـميمه و پيوسـت    »: 4« گزينة

  نكوهيده)
  )امال، تركيبي، 1 فارسي(

 ----------------------------------------------  
 )هامون سبطي(  »1«گزينة  - 4
  تركيب رايجي است به معناي غذاي اصلي.» قوت غالب«

. در واقع زيبايي او به كتابي پر از است» سوره«جمع » سورِ مصحف«در » سور«توجه: 
  ها مانند شده است.  ها و سوره آيه

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

 )سيد عليرضا احمدي(  »3«گزينة  - 5
  (منظوم) ماه نو و مرغان آواره، عطار(منظوم) ةنام ياله (منظوم)، پنجم جنوب يسمفون

  هاي ديگر:هتشريح گزين
 پـنجم جنـوب   يسـمفون ، (منثور) يماه نو و مرغان آواره (منظوم)، اتاق آب»: 1«گزينة 

  (منظوم)
و  ينـ يزم يهـا  مائـده  (منثـور)،  يگلستان سـعد  (منثور)، يمحسن اخالق»: 2«گزينة 
  (منثور) تازه يها مائده

    (منثور) ياتاق آب ،(منثور) دي(منثور) اسرار التوح اتيالحكا جوامع»: 4«گزينة 
  )تركيبي، تاريخ ادبيات ،1 فارسي(

 ----------------------------------------------  
 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  - 6

بيت فاقد تشـخيص اسـت؛ زيـرا    »/ فصل بهار«مجاز از » فصل گل«مجاز: »: 4«گزينة 
  معشوق است و غير انسان مورد خطاب قرار نگرفته است.» سرو روان«مقصود از 

  هاي ديگر:گزينه تشريح
-1 ←اميد و آرزو / ايهام تناسب: عزيز-2عطر و رايحه، -1 ←ايهام: بوي»: 1«گزينة 

مقامي در دربار فراعنة مصر كه با (يوسف، مصر  -2ارجمند و گرامي (معني موردنظر)، 
  و كنعان) تناسب دارد.

تن / كنايه: پارادوكس: بلند شدن علم (پرچم) فتح (پيروزي) با سپر انداخ»: 2«گزينة 
  تسليم شدن ←سپر انداختن 

ند ناقه (شـتر) چنـگ زدنِ روح مجنـون در    حسن تعليل: دليل حركت كُ»: 3«گزينة 
  / استعاره: دامان محمل (اضافة استعاري) .دامان محمل دانسته شده است

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

 )دعليرضا احمديسي(  »1«گزينة  - 7

فرد كور، بينا را راهنمـايي  »: كشد يم نايدست ب ياز فضول جا نيكور ا: «پارادوكسب) 
 كند. مي

  »لب«استعاره از » لعل« استعاره: )ج
 142 ةآي و طور كوه در خدا (ع) با موسي حضرت ديدار ماجراي به اشاره« :تلميح ـ)ه

 )...تَرَاني لَن قَالَ إِلَيك نظُرْأَ أَرِني رب قَالَ...» (اعراف ةمبارك رةسو

  » پيدا«و » گمشده«الف) تضاد: 
متوقـف   -1كـار رفتـه اسـت.     در چند معناي احتمـالي بـه  » كشد دست مي«د) ايهام: 

دسـت خـود را بـر سـاعد او      -2مانـد)   شود (از رسم ساعد زيبـاي يـار نـاتوان مـي     مي
  كند). مي كشد (رسم مي ]را[بعد از رسم ساعد، دست  -3كشد.  مي

 آور آيين مانوي است. نام فيلسوف و نقاش مشهور ايراني و پيام» ماني«توجه: 

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

 )هامون سبطي(  »4«گزينة  - 8

 و» طـراح «ه به كاغذ و بوم نقاشي اما نه واژة به طراح و نقاش مانند شده و در» باران«
متوجـه ايـن   » هاشـور زدن «، بلكـه از روي  »بـوم «و » كاغـذ «آمده است نه » نقاش«

يـا   2گونه بيانِ تشـبيهي، اسـتعارة نـوع     ايم و به اين فرآيند تشبيه در ذهن شاعر شده
  گوييم. مكنيه مي
  هاي ديگر:تشريح گزينه

و بـه هـر د   اضافة تشبيهي است؛ يعني مشبه و مشـبه » كودكان احساس»: «1«گزينة 
  اند.   كنار هم آمده

  اي. نه تشبيهي در كار است و نه استعاره»: 2«  گزينة
  رو هستيم. اند و با آراية تشبيه روبه هر دو طرف تشبيه كنار هم آمده»: 3«گزينة 

  )41و  40هاي هآرايه، صفح، 1 فارسي(
 ----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة  - 9

كـار،   ايـن   وصفي: سيد سالخورده، موالناي جوان، مطالعة مستمر، تأمل مكرر، هاي تركيب
  احوال روحاني (شش مورد)

  اضافي: اشارت او، فوايد والد، والدش، احوال پدر (چهار مورد) هاي تركيب
  )136دستور، صفحة ، 1 فارسي(

 ----------------------------------------------  
 )رضا احمديسيدعلي(  »1«گزينة  -10

 شـده  مـا  دل فـروش خانـه  عشقت درد و كرده غارت را ما دل هوش غمت ]كه كسي[اي
 دل گوش به را آن تو عشق ند،ا محروم آن از ظاهر، اهل كه رمزي ،است) گذاشته(حراج 

 .استگفته ما

   مفعولو: ا/ متمم :واز /نهاد :غم /فعل :كرده

  )دستور، تركيبي، 1 فارسي(
----------------- -----------------------------  

 )اردبيل-مرتضي منشاري (  »4«گزينة  -11

  عطف هستند.» واوها«ربط وجود ندارد و همة » اوو»: «4«در گزينة 
اسـت و او اكنـون،    معناي بيت: عشق تو از سلمان، دل و جـان و خـرد و هـوش را ربـوده    

  و تنهاست.  مانده(ناتوان) و مسكين
  هاي ديگر: تشريح گزينه

ــ ــاي »واو»: «1«ة گزين ــراع دوم ( »واو«و » عطــف« ،»3و  2، 1«ه ــاي مص )، 6و  5، 4ه
  هستند.» ربط«

  است.» ربط«مصراع دوم » واو«و » عطف«اول  مصراعهاي »واو»: «2«گزينة 
  هستند.» ربط« ،)6و  2هاي (»واو«و » عطف« ،)7و  5، 4، 3، 1هاي (»واو»: «3«گزينة 

  )66دستور، صفحة ، 1 فارسي(
-------- --------------------------------------  

  )1(فارسي



  3: ةصفح  دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي                                1400بهمن  8 آزمون 
  
 )محسن اصغري(  »2«گزينة  -12

  مرد دانا  تركيب وصفي:
  شوند. اليه محسوب مي اسم هستند و مضاف هاي جانشين صفت» غرقهعاشق و «توجه: 

عاشق بگويد؛ زيرا خفته بر ساحل حـال   ]انسان[ كنندة مالمتبازگرداني: مردم دانا چه به 
ست نازنين را به خـون مـن بيااليـد    دو د ]يار[داند. اگر  يا را نميردغرق شده در  ]انسان[

  .است(آغشته كند)، شايسته 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  فعل: بيااليد –متمم: خون  –دست مفعول:  -  ]يار[نهاد: »: 1«گزينة 
  ها: چه، حال، دست (سه مورد) مفعول»: 3«گزينة 
مركـب سـاخته اسـت: گـر دو دسـت       جملـة » گر«ساز  حرف ربط وابسته»: 4«گزينة 

  هسته ة): جملاست يد (شايستهشا/  وابسته ةجمل: بيااليد …خويش 
  )دستور، تركيبي، 1 فارسي(

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

 )سيدعليرضا احمدي(  »3«گزينة  -13

 سـخن و بـه واسـطة شـيريني     گـو  و گفت قيكه مور از طر كند يمادعا  تيب نيشاعر در ا
  به ملك و مسند برسد. تواند يم

  :ها نهيگز ريسا حيتشر

م بـا  أرشـد تـو   ريو هموار كردن مسـ  ميمستق ريبه كمك غ هي: توص »1«ة نيگز مفهوم
  افراد) اوردنيطلب بار ن (فرصت ها يتحمل سخت

  آن. يمنف ريثأ: كارگر نبودن عقل و ت »2«ة نيگز مفهوم
    است. ين موجب زوال آدمو سخن رفت : دنبال حرف »4«ة نيگز مفهوم

  )تركيبيمفهوم،  ،1 فارسي(

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

 )محسن اصغري(  »1«گزينة  -14

آشكار بودن خداونـد و صـفات او در عـين پنهـان       »:1«مفهوم مشترك آيه و بيت گزينة 
  بودن

  بيند. ) را ميها (بينندگان چشم همةبينند و او  ها او را نمي معني آيه: چشم
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  معشوقگريان بودن در فراق »: 2«گزينة 
  بصيرت يافتن با ديدن حسن و جمال يار»: 3«گزينة 
  ).(در ستايش ممدوح بيان شده است آشكار بودن اسرار نزد مخاطب»: 4«گزينة 

  )143مفهوم، صفحة، 1 فارسي(

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

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة  -15

  به غير حق موجب نجات نيست.توكل »: 3«مفهوم بيت گزينة 
  موجب توفيق و امنيت خواهدبود. ،ايمان به حق ل ومفهوم مشترك ابيات مرتبط: توك

  )111مفهوم، صفحة، 1 فارسي(

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

 هامون سبطي)(  »2«گزينة  -16

برابـر بـا   » داد از خويشـتن دادن «، »ننـگ مـدار  از آمـوختن  «ه بـه مـتن درس   با توج
است، يعني پيش » كاله خود را قاضي كردن«يا » كردنپيش خود حساب «اصطالح 

ايم از ما به زور وابخواهند، خودمـان بـه    كه در دادگاهي حقي را كه پايمال كرده از آن
جـا   را بـه  ن حقي به گردن ما دارنـد، آن بررسي اعمال و رفتارمان بپردازيم و اگر ديگرا

  بياوريم. اين مفهوم در بيت دوم سفارش شده است.
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  ظالمان اشاره دارد. برابربه دفاع از مظلومان در »: 1«گزينة 
  هاي دنيايي اشاره دارد. از قدرت و نعمت بردن بهرهبه »: 3«گزينة 
اه معشوق و رضايت او، بر اين همه جور و ستم كـه  عاشق در ر فشاني جانبه »: 4«گزينة 

  رود، اشاره دارد. بر او مي
  )18مفهوم، صفحة ، 1 فارسي( 

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

 )سبزوار -حسين پرهيزگار(  »1«گزينة  -17

  نتيجة عيني اعمال نيك و بد»: 1«مفهوم گزينة 
  »است درست«جا به معني  اين در» راست است«

  سوزاند. درست است كه اعمال ما، ما را مي
  )140، صفحة مفهوم ،1 فارسي(

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

 )مشهد -سيدمحمد هاشمي(  »3«گزينة  -18

گويـد: بـا وجـود نزديكـي و     مند اسـت و مـي  در اين گزينه، شاعر از هجران و جدايي گله
كنـد.  رسـيم و ايـن همسـايگي بـه مـا كمكـي نمـي       نمـي اتّحاد با دوست، اما به وصـال  

نيـز، جـدايي از همسـايه بـه خـاطر      » ديوار«ترين دغدغة قهرمانِ كوچك داستانِ  (بزرگ
  )29تا  21هاي  ه، صفحمفهوم ،1 فارسي(    وجود ديوار است).

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

 )سبزوار -حسين پرهيزگار(  »3«گزينة  -19

هـا   داند ولي در سـاير گزينـه   مي شاعر، اشك را آشكاركنندة راز عشق» 3« گزينةبيت در 
  كيد بر خاموشي و رازداري است.تأ

  )50صفخة ، مفهوم،1 فارسي(

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

 )محسن اصغري(  »4«گزينة  -20

  ار بودن در برابر سرنوشت: تأثير قضا و قدر در سرنوشت آدمي و ناچابياتمفهوم مشترك 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  جويي از مردم بيت نخست: نكوهش غيبت / بيت دوم: نكوهش عيب»: 1«گزينة 
  بيت دوم: شكوه از بخت و اقبال بدحرص و طمع /  نكوهشبيت نخست: »: 2«گزينة 
  نشين بد / بيت دوم: پرهيز از بدگويي بيت نخست: پرهيز از هم»: 3«گزينة 

  )مفهوم، تركيبي، 1 يفارس(
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 )مرتضي كاظم شيرودي(  »1«گزينة  -21
»: كبـائر اإلثـم  «كننـد /   دوري مـي »: يجتنبـون ) / «3كساني كه (رد گزينة »: الّذين«

»: إذا مـا )/ «2كارهـاي زشـت (رد گزينـة    »: الفـواحش ) / «2گناهان بزرگ (رد گزينة 
بخشـند   مي»: م يغفرونه) / «3و  2هاي  خشمگين شوند (رد گزينه»: غضبوا«هرگاه / 

 )4(رد گزينة 

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي (  »3«گزينة  -22
شما را پراكنده »: يفرّقكم«سخني / »: كالماً«كسي / »: أحد«هرگاه بگويد/ »: إذا قال«

) / 2بدانيد (رد گزينة  پس بايد»: فعليكم أن تعلموا) / «4و  1هاي  سازد (رد گزينه مي
(رد شـما را از يكـديگر   »: بعضكم عن بعض«كند دور كند /  تالش مي»: يحاول إبعاد«

  )4گزينة 
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
 )بوشهر -ابراهيم احمدي (  »2«گزينة  -23

» 1رد گزينـة  نهـالي ( »: غرسةٌ)/ «1عشق .... دارد (رد گزينة .....»: للحب» / ( تَنبـت :«
/  »)3«(رد گزينـة   ناگهـان »: بغتـةً «در قلـب انسـان /   »: في قلب اإلنسان«رويد /  مي

بـه  »: سوف تجفّف قريبـاً «به دقّت / »: بدقّة«آن را نكاريم / »: لم نغرسها«اگر / »: إذا«
  ) 4و  3هاي  زودي خشك خواهد شد (رد گزينه

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )پيروز وجان(  »3«گزينة  -24

(رد هاي نفتي  از چراغ»: الزّيتيةمن المصابيح «كرد /  استفاده مي»: كان يستفيد«
در گذشته »: في الماضي«براي روشنايي شهرها / »: المدن إلضاعة/ «)4و  2هاي گزينه

»: اآلن/ « )2و  1اي ه (رد گزينهشود  (فعل مضارع مجهول) استفاده مي»: يستفاد/ «
ها (رد گزينة  براي روشنايي خيابان»: الشّوارع ةإلنار«از برق / »: من الكهرباء«اكنون / 

  )1(رد گزينة  ها و شهرها مكان»: األماكن و المدن)/ «4
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  -25

انـد.) /   ؛ سـاختار و اجـزاي جملـه در ترجمـه، جابجـا آمـده      1(رد گزينة علم »: العلم«
مردم (رد »: النّاس)/ «1دهد (رد گزينة  نجات مي»: ينقذ«تنها راه / »: الطريق الوحيد«

»: يسـاعدهم ) / «3گزينـة   از افتادن در خطـا (رد »: من الوقوع في الخطأ) / «4گزينة 
علـي  )/ «4در حركـت (رد گزينـة   »: في السـير ) / «1دهد (رد گزينة  آنان را ياري مي
  )4بر مسير درست (رد گزينة »: الطريق الصحيح

  (ترجمه)  
---------------------------------------------- 

  )ابهر -ولي برجي (  »4«گزينة  -26
  هاي ديگر: تشريح گزينه

اسـت  » ردآو در مي«از باب افعال و به معناي  معلوم فعل مضارع» يخرِج»: «1«گزينة 
  كه نادرست ترجمه شده است. 

» لَنـا «مفرد است كه به صورت جمع (ابرها) ترجمه شـده اسـت.   » الغَيم»: «2«گزينة 
  هم ترجمه نشده است.» براي ما«به معني 

» خواهـد  آمرزش مي«فعل مضارع از باب استفعال و به معناي » يستغفر»: «3«گزينة 
  است.

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )بوشهر -ابراهيم احمدي (  »2«گزينة  -27

، اسـم  »بزرگتـر «است. (دقت كنيد معادل » بزرگ«به معني » الكبير«، »2«در گزينة 
اسـت كـه    ه (اخباري)فعل مضارع ساد» ال تعلم«چنين  شود.) هم مي» األكبر«تفضيل 

  صورت ماضي استمراري ترجمه شده است. به اشتباه به
 داني كه برادر بزرگم سه سال قبل كارمند بود؟!ة صحيح عبارت: آيا نميترجم

 (ترجمه)  

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

 )پيروز وجان(  »3«گزينة  -28

صباح كلّ يوم »: صبح هر روز/ «  )1(رد گزينة ») العامل«العمال (جمع »: كارگران«
إلي المصنع »: به سوي كارخانه«إلنتاج البضائع / »: براي توليد كاالها)/ «4(رد گزينة 
به ) / «4و  2هاي  يتحرَّكونَ (رد گزينه»: كنند حركت مي) / «4و  1هاي  (رد گزينه

 )2(رد گزينة يرجعون »: گردند برمي«إلي بيوتهم / »: هايشان خانه

  (ترجمه)  

  ترجمة متن درك مطلب:
خصوص انسان است. خواب قواي  ودات زنده بههاي الهي براي موج ترين موهبت خواب از مهم

رسد و تو براي  خوابي، بدن به تعادل مي كند، هنگامي كه مي عقلي و جسمي انسان را تنظيم مي
خيزند در حالي كه اين  خوابند و شب از خواب برمي شوي. برخي مردم روز مي روز بعد آماده مي

هنگام تأكيد  خواب شب رپزشكان برساند همانطور كه  ها زيان مي خوب نيست چون به آن
او كسي است كه «فرمايد:  بينيم كه پروردگار بخشندة ما مي كنند و نيز در قرآن كريم مي مي

شب را براي شما پوشش و خواب «... فرمايد:  و مي» شب را قرار داد تا در آن آرامش پيدا كنيد...
روز بخوابند، اما برخي از مردم خوب  برخي به دليل شغل خاصشان بايد» را ماية آرامش قرار داد

خوابي را  هايي كه كم دليل بيماري خوابند نه به جهت خواست خودشان يا شغلشان بلكه به  نمي
ها يا عوامل ديگري  شود كه از اضطراب خوابي گفته مي َكنند كه به آن بيماري بي تشديد مي
اند خواب كافي  ند. حكيمان گفتهگذار شود كه در كيفيت خواب و مقدار آن تأثير مي ناشي مي

  براي فرد سالم بين پنج تا هشت ساعت است!  

 )امير رضائي رنجبر(  »4«گزينة  -29

خوابي، بر حسب كيفيت و علّت آن سه  مردم در زمينة كم«آمده است: » 4«در گزينة 
  كه مطابق متن صحيح است.» گروه هستند!
  هاي ديگر: ترجمة گزينه

شب بهتر از خواب زياد در روز است اگرچه مستمر نباشد! خواب كم در »: 1«گزينة 
  (نادرست)

كنند كه مستلزم  هايشان شغلي را انتخاب مي خاطر بيماري برخي مردم به»: 2«گزينة 
  نخوابيدن در شب باشد! (نادرست)

براي فرد ممكن نيست كه كمتر از سه ساعت يا بيشتر از هشت (سـاعت)  »: 3«گزينة 
  بخوابد! (نادرست)

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

 )امير رضائي رنجبر(  »3«گزينة  -30

و  و روزدر متن ذكر نشده اسـت: اهميـت خـواب در شـب     » 3«عبارت گزينة موضوع 
  تأثير آن در توان انسان!

  هاي ديگر: ترجمة گزينه
  ح)خوابي و تشديد آن در برخي مردم! (صحي عوامل كم»: 1«گزينة 
  اثر خواب در تعادل جسم و بهبود زندگي روزانه! (صحيح)»: 2«گزينة 
  آنچه انسان سالم از خواب، در مقدار و كيفيتش نياز دارد! (صحيح)»: 4«گزينة 

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

  )1عربي، زبان قرآن (
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 )امير رضائي رنجبر(  »2«گزينة  -31
خداست، پس انسان بايد آن را  جانب، بخششي از توان از متن نتيجه گرفت: خواب مي

  غنيمت بشمارد!
  هاي ديگر: ترجمة گزينه

  افراط و تفريط در خواب، براي انسان ناپسند است!»: 1«گزينة 
  گذارد! ها تأثير مي مقدار خواب بر انتخاب شغل»: 3«گزينة 
  (درك مطلب)              شوند! اند، پس هرگاه بميرند، بيدار مي مردم خواب»: 4«گزينة 

----------------------------------------------  
 )امير رضائي رنجبر(  »4«گزينة  -32

مصدر ثالثـي مزيـد اسـت، حـال     » إفعال«نادرست است. » »إفعال«مصدره من وزن «
 ، اسم فاعل از مصدر ثالثي مجرّد است.»فاعل«بر وزن » كافي«آنكه 

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

 )امير رضائي رنجبر(  »1«گزينة  -33
نظِّم «نادرست است. فعـل مضـارع   » »نظم«من مصدر « لُ «بـر وزن  » يـ فعـاز بـاب  » ي

  (بر وزن: تَفعيل) است. » تَنظيم«تفعيل است، بنابراين مصدر آن، 
  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  

----------------------------------------------  
 )پيروز وجان(  »3«گزينة  -34

  هاي ديگر: تشريح گزينه
، 90تـا   20بايد به اين صورت نوشته شود. (اعداد مضرب ده، از » ثالثونَ»: «1«گزينة 

  گيرند.) مي» ينَ/ ونَ«در آخرشان عالمت 
  آيد.) مي» تَفعلُي«صحيح است. (فعل مضارع از باب تفعل، بر وزن » ال يتأثَّرُ»: «2«گزينة 
، بـر وزن  مفاعلـة درسـت اسـت. (فعـل مضـارع معلـوم از بـاب       » يالحظ»: «4«گزينة 

  )ضبط حركات(                                                                 آيد.) مي» يفاعلُ«
---------------------------------------------- 

 )محمدرضا سوري(  »1«گزينة  -35
  ها: تشريح گزينه

  ها (نادرست) ها: نگهداري از آن پيشگيري از بيماري»: 1«گزينة 
  كسي را طرد كرد: او را دور كرد (صحيح)»: 2«گزينة 
  كسي را خوار كرد: او را ذليل گرداند (صحيح)»: 3«گزينة 
  (صحيح) گرداند پذيرد بلكه آن را برمي كند: آن را نمي چيزي را رد مي»: 4«گزينة 

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

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  -36
كشاورز پنج ساعت قبل شروع به كندن چاه كرد و اآلن «ترجمة عبارات صورت سؤال: 

؛ بـا توجـه بـه    »است. كشاورز حفر را در سـاعت ... شـروع كـرد!    9ساعت يك ربع به 
  )قواعد اسم(                إلّا ربعاً) انتخاب شود. الرابعة( 4 ترجمه، بايد ساعت يك ربع به

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

 )دهگالن -خالد مشيرپناهي (  »4«گزينة  -37
  جمع است و اسم اشارة مناسب براي آن آمده است.» برادران«به معني » ةاإلخو«

  هاي ديگر: تشريح گزينه
» اكتُبـوا «جمع است، نه مثنّي (اين موضوع را از فعل جمع » علّمينالمت»: «1«گزينة 

  مناسب است. » هؤالء«توان فهميد.) بنابراين اسم اشارة  مي
» اُرسما«مثنّي است، نه جمع (اين موضوع را از فعل مثنّاي » التلميذين»: «2«گزينة 

  مناسب است. » هذينِ«توان فهميد.) بنابراين اسم اشارة  مي
بـراي آن  » هـذا «مفرد است و اسم اشـارة  » دشمني«به معني » العدوان»: «3«گزينة 

  )قواعد اسم(                                                                          مناسب است.
----------------------------------------------  

 )محمدرضا سوري(  »4«گزينة  -38
عددي است كه فاعل واقع شده است. (ترجمة عبـارت: در  » رإثنا عش«، »4«در گزينة 

  دوست در جشن بزرگ شركت خواهند كرد!) 12پايان هفته، 
اعدادي هستند كه مفعول واقع » مئةو تسعين ،  تسعة، ةتسع عشر«ها:  در ساير گزينه

  )انواع جمالت(                                                                               اند. شده
---------------------------------------------- 

  )ابهر -ولي برجي (  »2«گزينة  -39
» الكتاب«است و » كند باز مي«فعل مضارع معلوم و به معني » يفتح«، »2«در گزينة 

كند تا آنچه را كه  ام كتاب را باز مي كالسي باشد. (ترجمة عبارت: هم نيز مفعول آن مي
  لّم از او خواسته است، بخواند!)مع

ترجمه شده و مضارع » شود باز مي«تواند به صورت  مي» يفتح«ها، فعل  در ساير گزينه
 )انواع جمالت(                                                                        مجهول باشد.

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

  )ابهر -ولي برجي (  »3«ة گزين -40
خواهـد كـه در آن اسـم فاعـل و مصـدرش همزمـان در        اي را مي صورت سؤال، گزينه

اسم فاعل است و مصدري كـه فعـل از آن   » معلِّم«، »3«عبارت آمده باشد؛ در گزينة 
  است. » تَعليم«ساخته شده نيز 

  هاي ديگر: تشريح گزينه
آمـده كـه   (مورد احترام، احترام گذاشته شـده)  » محترَم«در اين عبارت، »: 1«گزينة 

  اسم مفعول است نه اسم فاعل، اگرچه مصدر آن نيز در جمله به كار رفته است. 
اسم فاعل است اما مصدر آن ذكر نشده است، بلكه فعل مضـارع  » مصلِّح»: «2«گزينة 

   آن (يصلِّح) آمده است.
اسـت، نـه   » تَحـرُّك «فعـل آن  اسـم فاعـل اسـت امـا مصـدر      » متحرِّكة»: «4«گزينة 

  )قواعد اسم(                                                                             ». تَحريك«
---------------------------------------------- 

    
  

  
  
 

 )بقا محمد رضايي(  »1« گزينة -41

تمندي) جدا نيسـت و قطعـاً   هدفمندي (غاي ةانسان نيز مانند موجودات ديگر، از قاعد
هدفي از آفرينش او وجود داشته است و گام نهادن او در اين دنيا، فرصتي اسـت كـه   

رو حضرت علي (ع) هرگـاه كـه    براي رسيدن به آن هدف به او داده شده است. از اين
 اي مـردم، «كـرد:   كرد، معموالً سخن خود را با اين عبارت آغاز مي مردم را موعظه مي

  »…كس بيهوده آفريده نشده تا خود را سرگرم كارهاي لهو كند  هيچ ... 
 )15 ، صفحة1، درس 1دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
 )فيروز نژادنجف(  »1« گزينة -42

چه به شما داده شده، كـاالي زنـدگي دنيـا و آرايـش آن      آن:«سورة قصص  60ترجمة آية 
  مندي از عقل)بهره»(كنيد؟ ست بهتر و پايدارتر است. آيا انديشه نميچه نزد خدا است و آن

 )29و  17هايه، صفح2و  1، درس 1دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
 )احمد منصوري(  »1« گزينة -43

كساني كه بعـد از روشـن شـدن هـدايت     :«فرمايد سورة محمد كه مي 25مطابق آية 
ا، پشت به حق كردند، شيطان اعمال زشتشـان را در نظرشـان زينـت داده و    براي آنه

شـدن بـا آرزوهـاي    يـابيم كـه فريفتـه   درمي» آنان را با آرزوهاي طوالني فريفته است.
  طوالني، نتيجة پشت كردن به طريق هدايت الهي است.

 )34، صفحة 2، درس 1دين و زندگي (

-------------------------------------- --------  
 )كبيرمرتضي محسني(  »4« گزينة -44

اين است كـه  ايـن آيـه    » ب، ج«صحيح است. داليل نادرستي موارد » الف، د«موارد 
دربارة نفس اماره و طغيانگر نيست و ظرف تحقق اين آيـه فقـط قيامـت و رسـتاخيز     

  )33 ، صفحة2، درس 1دين و زندگي (           است نه برزخ.
 --------------------- -------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »1« گزينة -45

كنند و با فرا رسيدن مرگ و متالشـي شـدن    گروهي وجود جهان پس از مرگ را انكار مي
  .بينند بسته ميپذير)، پروندة او را براي هميشه  پذير يا ساحت انفكاك جسم او (بعد تالشي

 )44و  41هاي  ، صفحه3، درس 1دين و زندگي (

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

  )1( دين و زندگي
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 )محبوبه ابتسام(  »3« گزينة -46

عبارت  ،باشد و در انتهاي اين آيه اين آية شريفه با لزوم دفع خطر احتمالي مرتبط مي
  ذكر شده است.» و من اصدق من اهللا حديثاً«

 )53، صفحة4، درس 1دين و زندگي (

 ------------------------------------ ----------  
 )كبير مرتضي محسني(  »2« گزينة -47

نـه  «فرمايد:  خداوند در آيات سوم و چهارم سورة مباركة قيامت خطاب به منكران مي
هـا را نيـز    آوريـم بلكـه سرانگشـتان آن    ها را به حالت اول درمي هاي آن تنها استخوان

امـت علـت   و سپس در آية پنج سـورة قي » كنيم. گونه كه بوده، مجدداً خلق مي همان
علت انكارش [انسان در وجود معاد شك ندارد) بلكه «(انكار آنان را بيان فرموده است:

  »در تمام عمر گناه كند. ]دادگاه قيامت ازبدون ترس [خواهد  او مي ]اين است كه
 )58و  55 هاي ه، صفح4، درس 1دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
 )محبوبه ابتسام(  »4« گزينة -48

گيرنـد در حـالي كـه     كه فرشتگان روحشان را مـي  آنان «  ل:حسورة ن 32ترجمة آية 
گويند: سالم بر شما، وارد بهشت شويد به خاطر اعمـالي   ها مي اند به آن پاك و پاكيزه

  »كه انجام داديد.
 )68صفحة ،5، درس 1دين و زندگي (

 --------------------------------------- -------  
 )محبوبه ابتسام(  »2« گزينة -49

ها توسط پيامبران (علت) گواه بـودن   رؤيت ظاهر و باطن اعمال انسان»: 1«رد گزينة 
  ايشان در روز قيامت است.

عصمت از خطا و اشتباه پيامبران متبوع (علت) شهادت ايشان در روز »: 3«رد گزينة 
  قيامت است.

ها در روز قيامت است نه  زايندة گواهي آن ،نمراقبت فرشتگان از انسا»: 4«رد گزينة 
  ها بر اعمال نيك ما. علم آن

 )77و  76هاي ه، صفح6، درس 1دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(  »3« گزينة -50

زنـده   شـوند،  ها آمادة دريافت پاداش و كيفـر   شود انساناي كه سبب مياولين حادثه
-برداشـت مـي  » يوم يبعثـون «هاست و اين موضوع از عبارت قرآني  شدن همة انسان

هـا آغـاز    شود و حيـات مجـدد انسـان    گردد چون روزي است كه انسان برانگيخته مي
هاي آنـان   گردند و دل هاي گناهكار به دنبال راه فرار مي شود و در آن هنگام انسان مي

  به زير افكنده است.هايشان از ترس  سخت هراسان و چشم
 )76و  75و  65هاي ه، صفح6و  5، درس 1دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
 )مجيد فرهنگيان(  »4« گزينة -51

شـوند كـه يـك در مخصـوص      درها وارد مي  بهشت هشت در دارد كه بهشتيان از آن
  پيامبران و صديقان است.
كننـد و   آينـد و بـه بهشـتيان سـالم مـي      سـوي آنـان مـي    فرشتگان براي استقبال به

 ةخداي را سپاس كـه بـه وعـد   «گويند:  ، رستگاران مي»…خوش آمديد «گويند:  مي
  »و ... خود وفا كرد

 )85 ، صفحة7، درس 1دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
 )مجيد فرهنگيان(  »4« گزينة -52

  قرب الهي، تصميم و عزم براي حركت است. اولين قدم در مسير
  ها در ارتباط با محاسبه است. ترين انسان فرمايش امام علي (ع) در خصوص زيرك
 )102و  101و  99هايه، صفح8، درس 1دين و زندگي (

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

 )مجيد فرهنگيان(  »4« گزينة -53
توان از آنان كمـك گرفـت و    تر اين است كه مي ز همه مهمدر مورد پيروي از الگوها، ا

  تر به هدف رسيد. روي از آنان سريع با دنباله
 )103 ، صفحة8، درس 1دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
 )مجيد فرهنگيان(  »3« گزينة -54

حـرف نيسـت    شرط اصلي محبت به خدا تبعيت از دستورات اوست و محبت فقط به
قل ان كنتم  تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم «شود كه آية شريفة  بلكه با عمل اثبات مي

سورة بقـره خداونـد بـه محبـت      165چنين در آية  بيانگر اين مفهوم است و هم» اهللا
  دارد. شديد مؤمنان به خود اشاره دارد و اين محبت را دروني بيان مي

 )114و  112 هاي ه، صفح9، درس 1دين و زندگي (
 ----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(  »4« گزينة -55
ات را چشـيده   دانم هركس لذت دوستي بار الها خوب مي«فرمايند:  امام سجاد (ع) مي

گـردان   اي از تـو روي  لحظـه  ،كس كه با تو انس گيرد باشد غير تو را اختيار نكند و آن
آرمان دل مشتاقان و اي نهايت آرزوي عاشقان! دوست داشـتنت را   اي !نشود، بار الها

  »از خودت خواهانم.
قل ان كنـتم تحبـون اهللا فـاتبعوني    «فرمايد:  عمران خداوند مي سورة آل 31و در آية 

  »يحببكم اهللا و يغفرلكم ذنوبكم و اهللا غفور رحيم
 )114و  110هاي  ، صفحه9، درس 1دين و زندگي (

 -------------- --------------------------------  
 )احمد منصوري(  »1« گزينة -56

هرچنـد   –فرزندي كه از روي خشم به پدر و مادر خود نگـاه كنـد   :«اند امام صادق (ع) فرموده
  »نمازش از سوي خدا پذيرفته نيست. –والدين در حق او كوتاهي و ظلم كرده باشند 

هـاي انحرافـي   شود كه به راهباعث مي »اهدنا الصراط المستقيم«عبارت بيان صادقانة 
  دل نبنديم.

 )128و  125هاي ه، صفح10، درس 1دين و زندگي (
 ----------------------------------------------  

 )فيروز نژادنجف(  »4« گزينة -57
  روزه صحيح است. ،ظهر از در مسافرت بعد

 )131 ، صفحة10، درس 1دين و زندگي (
---------------------- ------------------------  

 )سيداحسان هندي(  »4« گزينة -58
اي براي زن قرار داده است  خداوند براي حفظ نعمت زيبايي زنان است كه احكام ويژه

تا گوهر زيباي وجودش از نگاه نااهالن دور بماند و روح بلندش تحقير نشـود. عرضـة   
عفت و حيا را از بـين   ،هبه جاي گرمي بخشيدن به كانون خانواد ،جاي زيبايي زن هناب

  گيرد. برد و اين گوهر مقدس را از او مي مي
 )140 ، صفحة11، درس 1دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
 )محبوبه ابتسام(  »3« گزينة -59

نياز به مقبوليت است. ما دوست داريم ديگران مـا را فـردي    ،يكي از نيازهاي انسان -
  ايسته بدانند و تحسين كنند.مفيد و ش

توانـد   يابـد كـه مـي    هاي واالتري مي انسان عفيف در وجود خود استعدادها و ارزش -
  تحسين و احترام واقعي ديگران را برانگيزد.
 )139و  138 هاي ه، صفح11، درس 1دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
 )محسن بياتي(  »1« گزينة -60

شود كـه زن بـه    سبب مي» جلباب«بر اساس آيات قرآن كريم، نزديك كردن پوشش 
 ،بندوبار كه اسير هوي و هوس خود هستند عفاف و پاكدامني شناخته شود و افراد بي

  د. نبه خود اجازة تعرض به او را نده
يا ايها النبي قل الزواجـك و بناتـك و نسـاء المـؤمنين يـدنين      «در قرآن آمده است: 

  »ن من جالبيبهن ذلك ادني ان يعرفن فال يوذين و كان اهللا غفوراً رحيماًعليه
 )148، صفحة12، درس 1دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
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  )اله استيري رحمت(  »3«گزينة  -61
 نيـاز  ،بـروم  بيـرون  دوسـتانم  بـا  خواستم مي كه زمان هر ،نوجواني در« جمله:ترجمة 

  ».كنم نگاه خودم به آينه دربا دقت  كه اشتمد
  :نكتة مهم درسي

) state verbs(جـزو افعـال بيـانگر حالـت     » نيـاز داشـتن  «معناي  به ”need“فعل 
»). 4و  1« هاي هگزينكار رود (رد  صورت استمراري به تواند به ميشود و ن ميمحسوب 

ن نيـاز  آباشد و قبل از  يماسم » نگاه«معناي  به ”look“،از سوي ديگر، در اين جمله
عنـوان يـك    بـه  ”look“همچنين، »). 4و  2« هاي هگزيننه قيد (رد  ،به صفت داريم

 »).2و  1« هاي هگزيندارد (رد  ”a“اسم مفرد نياز به يك معرف اسم مانند 

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

  )حسن روحي(  »1«گزينة  -62
 ]حقـوق بشـر  [ازة انـد  سوابق حقوق بشـر روسـيه بـه    نيست كه شكي«جمله: ترجمة 

مهـاجرت را   ةيافتـه اسـت، حتـي اجـاز     اياالت متحده خوب نيست، اما [االن] بهبـود 
  »دهد. مي

  نكتة مهم درسي:
 »ايـاالت متحـده  سوابق حقـوق بشـر در روسـيه و    «دو چيز يعني  ةدر اين جمله، مقايس

). مشـكل  »3« گزينـة اسـتفاده كنـيم (رد    توانيم از صفت برتـرين  مطرح است، پس نمي
مقايسـه شـده، نـه بـا      »اياالت متحده«اين است كه حقوق بشر در روسيه با  »4«گزينة 

داريـم؛   ”is“فعل اسنادي  ،قبل از جاي خالي ،در ضمن .»اياالت متحدهحقوق بشر در «
    .)»2« گزينة(رد  ”well“قيد بيايد، نه ”good“ صفت بعد از آن بايد ،بنابراين

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

  )حسن روحي(  »2«گزينة  -63
دهـي   دهـد چگونـه او و ديگـران بـه سـازمان      او در كتابش توضيح مي«جمله: ترجمة 

  »كردند. ميها بحث  حل راه ةخود اعضا دربار ،هايي كمك كردند كه در آن كنفرانس
  نكتة مهم درسي:

و روي آن  آيد مي) members( بعد از فاعل ”themselves“ ضمير تأكيدي فاعلي
 ”and“ اسـتفاده از بـا  و فاعـل  بين ضـمير تأكيـدي    توانيم نميتأكيد دارد؛ بنابراين، 

وارة وصـفي آمـده و    فاعل جملـه  ،). قبل از جاي خالي»1«فاصله بيندازيم (رد گزينة 
و  3«هـاي   ه(رد گزينـ  نيست )they( صورت ضمير فاعلي به آننيازي به تكرار مجدد 

وصـفي   ةوار بياوريم، جملـه  ”who“). ضمناً اگر بخواهيم عبارت وصفي ديگري با »4
  ).»4«ماند (رد گزينة  آغاز شده بدون فعل مي ”which“كه با 

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

  )علي شكوهي(  »1«گزينة  -64
بنابراين،  ؛كرد امتحان نهايي را دو روز بعد بگيرد آقاي تامسن موافقت«جمله: ترجمة 

  »يم.بهتر داشت ةمدت زمان بيشتري براي مطالع
  مناسب) 2  ) اضافي، بيشتر1
  ) پيوسته، مداوم4  عجيب) 3

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

  )نژاد ساسان عزيزي(  »2«گزينة  -65
حقيقـت را  كـردم كـه    را حـس مـي  اخالقـي  تعهد راستش، واقعاً يك «جمله: ترجمة 
  ».به والدينم بگويمچه ديروز اتفاق افتاد،  آن  دربارة

  تعهد   ،الزام )2  تكية صدا ،كيدأت )1
  ، تفريحسرگرمي) 4  عاطفه، احساس )3

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

  )نژاد ساسان عزيزي(  »2«گزينة  -66
مشـكالت   احتمـاالً كـنم   هستم. فكر  ،دوستم، الكسمن خيلي نگران «جمله: ترجمة 

  »كه اخيراً بر نحوة رفتارش تأثير گذاشته است. داشته باشد خانوادگي
  داخلي، خانوادگي   ) 2  آشنا) 1
 بخشنده) 4   خارجي) 3

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

  )روش عقيل محمدي(  »2«گزينة  -67
 انگليس در جام  ميعمو نمايش جريان در جهاني ، جام1966 سال در«ترجمة جمله: 

 در پيكلـز  نـام  به كوچكي سگ توسط ،بعد كوتاهي مدت خوشبختانه،. رفت سرقت به
  » .شد پيدا زباله سطل يك

  ) خوشبختانه2   عمدتاً) 1
 با اميدواري) 4  صبورانه) 3

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

  )سعيد كاوياني(  »1«گزينة  -68
ترين نويسندگان تاريخ بـود و بسـياري از    آگاتا كريستي يكي از موفق«ترجمة جمله: 

  ».شدند هترجم، چاپ و رونوشت طور گسترده خوانده، به شآثار
  ) توسعه دادن2  كردن، منتشر كردن) چاپ 1
 ) جذب كردن4  ) دفاع كردن3

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

  ترجمة متن كلوزتست:
 روزها اين. رسد نظر مي امروزه، فراهم نكردن آموزش مناسب براي كودكان، غيرقابل تصور به

 كـرد  فرامـوش  تـوان  مـي  راحتـي  بـه  كـه  شود مي تحصيلي موفقيت تأكيد شديدي بر چنان
 و باشد آور خجالت شدت به تواند مي ندنخوا در ناتواني. بود بزرگي مشكل چه قبالً سوادي بي

 دركي قابل طور به اغلب بخواند تواند نمي كه كسي. كند كامل شكست احساس فرد شود باعث
اگر  حال، اين با. برسد نظر به حل غيرقابل تواند مي اين مشكل. ترسد مي خاصي هاي موقعيت از

راحتي  توانند به ف تمرين كنند، ميرصباشند و مقدار زمان معقولي را  افراد معلم خوبي داشته
 بهبود به منجر تواند مي خواندن تواناييدر حقيقت، . بياموزند كه چگونه بخوانند و بنويسند

 .شود زندگي كيفيت

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

كـار   كه قيد براي توصيف فعل بـه   براي توصيف كردن اسم، به صفت نياز داريم، در حالي
معنـاي   بـه   ”emphasis“ ةدر اين سؤال، قبل از كلمـ »). 2و  1«هاي  رود (رد گزينه مي

 ”on“ ةاز طرفـي، كلمـ  »). 3و  2«هـاي   كار رود (رد گزينه بايد حرف تعريف به» تأكيد«
  »).  3و  1«هاي  است  (رد گزينه  ”emphasis“حرف اضافه متناسب با اسم

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

  )محدثه مرآتي(  »3«گزينة  -70
  ) خاص، ويژه2  سريع )1
  ) محتمل4  ) كامل3

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

 1زبان انگليسي 
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  )محدثه مرآتي(  »2«گزينة  -71
  ، شرايط) موقعيت2  ) مقصد  1
  ) پيشنهاد4  اختراع) 3

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

  )محدثه مرآتي(  »2«گزينة  -72
  ) كيفيت 2  ) امكان1
  برنامه) 4  فعاليت) 3

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

  :اول درك مطلبترجمة متن 
اكنون  ،اند شده بيمتحده تصو االتيمختلف ا يها التيها در ا سال يكه ط ينياز قوان ياريبس

عـدم حمـل    الـت يا كيموجود در  نيمثال، قوان راي. بهستندمضحك  از رده خارج و كامالً
شـود.   مي قضن روزه همه نوقان نياست كه ا يهي. بدداند مي يرقانونيغبراي مردان را  سالح

ه حمل برخوردار بود، امروز ييباال تياز اهم مرد كيبودن نبرد  ةمسلح و آماد ياگرچه زمان
مـرد   كيـ حـال،   نيست. با امرد ضروري ني كي يابردر محل كار  ]در زمان حضور[سالح 

  .كند ميقانون را نقض  ،لحاظ قضايياز  غيرمسلح
را  ة آمريكـا كنگـر بسـتن اسـب بـه حصـار اطـراف سـاختمان        يگري، قانون دگريد سوي از
آن را در خارج ود و شاسب داخل شهر بر سوار  يكسكه امروزه  اينداند. تصور  مي يرقانونيغ

قانون  نيپا گذاشتن ا ريز يبرا با طناب ببندد، كار دشواري است. آمريكا ةكنگراز ساختمان 
  د.تالش كر يليخ ديبا
ايـن   ةگو دربـار و گفت يزمان الزم برا رايز ،اند باقي ماندهشده  منسوخ هنوز ثبت نيقوان نيا

شـود اعضـا از    ميباعث  يالتيا قانونگذارانموجود توسط  نيدر قوان راتييتغ جاديو امسائل 
 هـاي  نهيپرداخت هزمردم به اجبار . باز بمانند جاري و مرتبطتر  به موضوعات مهم يدگيسر

احتمال وجود دارد كه  ني، اجهي. در نتخواهد بود شواردنيز  نيقوان نيا يروزرسان به ايحذف 
 .بماند يباق ها كتابدر  نيقوان نيا

  )تيمور رحمتي(  »4«گزينة  -73
  »دهد؟ ميي را مورد بحث قرار متن اساساً چه موضوع«ترجمة جمله: 

 ارزشـي اين حقيقت كه برخي از قوانين، كه زماني در آمريكـا مهـم بودنـد، اكنـون     «
  ».ندارند

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

  )تيمور رحمتي(  »2«گزينة  -74
معنـايي  از نظـر   »3« در پاراگراف، جاري) كنوني( ”current“ ةكلم«ترجمة جمله: 

 »است. ترين نزديك …به 

»“recent” )اخير، جديد(«  
  )درك مطلب(

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

  )تيمور رحمتي(  »1«گزينة  -75
 »؟اشاره داردچه چيزي  به »1«در پاراگراف  ”it“ضمير «ترجمة جمله: 

  »حمل سالح به محل كار«
  )درك مطلب(

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

  )تيمور رحمتي(  »3«گزينة  -76
ـ  ،يك از موارد زير كدام«ترجمة جمله:  در   ميقـوانين قـدي  نكـردن  روزرسـاني   هدليل ب
 »؟نيست ايالت متحده

 »شده باقي بمانند. ثبت ها در كتاب ،اين قوانين بايد جهت مراجعه در آينده«

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

  :دوم درك مطلبترجمة متن 
موجود در  عيما د؟يچرا با سوپ شروع نكن د،يدرست كن يمفيدو  يعال يغذا ديخواه ياگر م

را  مغذياز مواد  ياريبس ديتوان يو م دهد يم يريبه شما احساس س يمدت طوالن يسوپ برا
و مـواد   هـا  نيتاميو افتيدر يتر كردن آن، بلكه برا خوشمزه برايتنها  نه -ديبه آن اضافه كن

كه  ييزهاياز چ ديتوان ياست كه م نيدر مورد سوپ ا يعال يزهاياز چ گريد يكيتان.  يمعدن
 .ديآن استفاده كن ةيته يبرا ،ديخود دار خچالي اي كابينتاز قبل در 

 يقابلمه آب بـرا  كيآن را به  د،يدار جاتيسبز اي مرغ سوپ تريل كيحدود مثال، اگر براي 
بو را داخل   برگ اي ديخشك مانند شو يسبز مقداري. با گرم شدن قابلمه، دياضافه كن هيپا

و اضـافه   ديـ ريپوست بگهم ها را  آن د،يدار ريحبه س كيكوچك و  ازيپ كي. اگر ديزيآن بر
 دايـ پ جيهـو  ايـ . اگر كرفس ديكن يخود بررس خچاليدر را جات يسبز ي. سپس، كشوديكن

سبز، كلم و كـدو   اي. لوبديزيهركدام را خرد كرده و داخل آن بر فنجان از كيحدود  د،يكرد
زده  خيـ  جاتياز سـبز  ديـ توان مي يكنند و حت ميطعم دادن به آن خوب عمل  يبرا زيسبز ن

بعد، سوپ خود را با اضافه كردن بـرنج   ةمرحل. در ديذرت استفاده كن اي يفرنگ مانند نخود
 ايشده  مرغ پخته ن،يپروتئ ي. براديكن بريشار از فو سر يدار، مقو سبوس يپاستا اي يا قهوه

 .ديزيرا داخل آن بر يتيچ ايكنسرو لوب

ها  و طعمشوند نرم  جاتيبجوشد تا سبز  ميك ديو بگذار دياوريمخلوط را به جوش ب ،در آخر
 ديآماده شد، خواه ي. اما وقتكشد يطول م قهيدق 30معموالً حداقل  نيبا هم مخلوط شوند. ا

 !خوشمزه ارزش انتظار را داشت يغذا نياكه  ديد

  )حسن روحي(  »3«گزينة  -77
  »؟كند متن عمدتاً در چه موردي بحث مي«جمله: ترجمة 

  ».دهد يم حيرا توض مفيدسوپ  كيكردن  درست ةنحو«
  )درك مطلب(

----------------------------------------------  
  )حسن روحي(  »1«گزينة  -78

را بـه  » 2«پـاراگراف  دار در  خطزير ةجملنقش  ،ريموارد ز از كي كدام«جمله: ترجمة 
  »؟دهد ينحو شرح م نيبهتر

  .»كند يم يبانيپشت ،شده انيب »1«كه در پاراگراف  مطلبياز «
  )درك مطلب(

----------------------------------------------  
  )حسن روحي(  »4«گزينة  -79

 در مـورد  سـنده ينظـر نو  ني دربـارة طور ضـم  به رياز موارد ز كي كدام«جمله: ترجمة 
  »ذكر شده است؟ متندر  ،كردن سوپ درست

  »ندارد. ياديزتدارك به  ازيكردن سوپ ن  درست«
  )درك مطلب(

----------------------------------------------  
  )حسن روحي(  »1«گزينة  -80

آمـاده   يوقت اما: «رساند يم انيجمله به پا نيمتن را با ا سندهيچرا نو«ترجمة جمله: 
  »؟»!خوشمزه ارزش انتظار را داشت يغذا نيكه ا ديد ديشد، خواه

 »سالمسوپ  كيكردن  درست يبه خوانندگان برا دنيالهام بخشمنظور  به«

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





 

 3:  ةصفح تجربي دوازدهماختصاصي   شناسي  زمين – بهمن 8آزمون  -»4«پروژة         
  

 شناسي زمين
 

 (مهدي جباري) »2«گزينة  -81

زمـین ثابـت  ،مرکزي را مطرح کرد. طبق این نظریـه بطلمیوس نظریۀ زمین

شدة آن زمان (عطارد، زهره، مریخ، مشتري و زحل)  سیارة شناخته 5است و 

نـد. ولـی درگ اي شکل به دور زمین مـی و ماه و خورشید، در مدارهایی دایره

نصیرالدین طوسی، ایرادهایی بر ایـن   ي و خواجهافرادي مانند ابوسعید سجز

قـرن حدود نظریه وارد کردند. این نظریه در اروپا نیز مخالفانی داشته ولی تا 

  میالدي مطرح بود.  16

 )11شناسي، صفحة  زمينآفرينش كيهان و تكوين زمين) (( 

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

 )نيبهزاد سلطا( »  1« ةگزين -82

 ترتیب وقایع:

فـوران هاي آذریـن) کره (سـنگ تشـکیل سـنگسردشدن گوي مـذاب

ــان ــدد آتشفش ــواکرههاي متع ــکیل ه ــکیل آبتش ــره تش ــکیل  ک (تش

وجود آمــدن چرخــۀ آب (تشــکیل  بــهکره تشــکیل زیســتهــا) اقیانوس

 هاي دگرگونی) کره (تشکیل سنگ هاي سنگ حرکت ورقههاي رسوبی) سنگ

 )15و  14هاي  هشناسي، صفح (زمينآفرينش كيهان و تكوين زمين) (

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

 )زاده مهرداد نوري( »  2« ةگزين -83

هـزار کیلـومتر اسـت.  300دانیم مسافت نور طی شده در یک ثانیه برابر  می

 بنابراین داریم:

 
1 300 000

1600
s / km

s x
  

میلیون کیلومتر 
6 616 30 10 480 10 4801x

 
     

واحد نجومی 
66
6

480 10150 10 3 2
150 10

km /


   


 واحد نجومی 1

 )13و  12 هاي هشناسي، صفح (زمينهان و تكوين زمين) (آفرينش كي

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

 )روزبه اسحاقيان( »  4« ةگزين -84

ترین کانۀ فلز مس اسـت. در  مهم )CuFeS2(با فرمول شیمیایی  کالکوپیریت

فی مانند کوارتز، فلدسـپار، هاي باطلۀ مختل معادن مس، این کانی همراه با کانی

 دهند. هاي رسی، پیریت و ... کانسنگ مس را تشکیل می میکا، کانی

 )29و  28 هاي هشناسي، صفح (زمين) منابع معدني و ذخاير انرژي، زيربناي تمدن و توسعه(

 )اقليدي محمود ثابت( »  3« ةگزين -85

ترین کـانی اسـت. اگـر  سخت ،کرندوم نام علمی یاقوت است و بعد از الماس

 گویند. کانی کرندوم، آبی باشد به آن یاقوت کبود می

 )34 ةشناسي، صفح زمين((منابع معدني و ذخاير انرژي، زيربناي تمدن و توسعه) 

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

 )بهزاد سلطاني( »  2« ةگزين -86

تبخیر کم است، رودهـا از نـوع در مناطق مرطوب، که مقدار بارندگی زیاد و 

دائمی هستند. در این رودها، بخشی از آب که همیشه جریـان دارد، آبـدهی 

 دهد. پایه را تشکیل می

 )44شناسي، صفحة  منابع آب و خاك) (زمين(

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

 )موثق آزاده وحيدي( »  4« ةگزين -87

3
3 100m

(m )
 

)حجم فضاهاي خــــالی ) 
®¨ ´\e

 رصد تخلخلد

x
x m

/ m


     



4 2 3
4 3

30 135 10 135 10 13500( )100 1004 5 10 ( )
  

 )46 شناسي، صفحة زمينمنابع آب و خاك) (( 

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

 )زاده مهرداد نوري( »  3« ةگزين -88

شود که طی چند هزارسال گذشته در  هایی گفته می هاي فسیلی به آب آب

 رار ندارند.اند و در چرخۀ آب ق اعماق زیاد محبوس شده

 )49 شناسي، صفحة زمينمنابع آب و خاك) ((

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

 )روزبه اسحاقيان( »  3« ةگزين -89

ها بـا محـور سـد  داد الیهتحالتی است که ام  هندةد شکل مذکور (سد) نشان

. در ایـن حالـت اگـر باشـد باالدسـت میسمت  ها به موازي است و شیب الیه

 وییم فرار آب کمینه است، الاقل بیشینه نیست.نگ

 )64شناسي، صفحة  زمينهاي مهندسي) ( شناسي و سازه زمين(

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

 (سليمان عليمحمدي) »4«گزينة  -90

هاي دگرگونی مثـل هـورنفلس و  هاي آذرین مثل گابرو و برخی سنگ سنگ

مقاومـت الزم را  ،ها سـنگ رسوبی مثل ماسههاي  کوارتزیت و همچنین سنگ

 ها مناسب هستند.  سازه  دارند و براي پی

 )62شناسي، صفحة  (زمينهاي مهندسي)  شناسي و سازه زمين( 











































































 

 نامه دفترچة درس
 دوازدهم تجربي بهمن ماه21آزمون 

 
 

 آموزان عزیز رشتۀ تجربی  دانش
آمـوزان سراسـر کشـور،  کانون فرهنگی آموزش هرساله در جهت باال بردن خدمات آموزشی بـه دانش

 دارد.نوآوري جدیدي 
 هاي پایه دوازدهم به شما کمک می کند. براي آموزش نکات مبحثاین درسنامه 

 

 

 
 علی قادري حصاري

 
 علی رفیعیان
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 گرام و تلگرام گروه تجربي همراه باشيد با اينستا
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2 

 

 

 

 مشتق تابع

2نقطة  2گویند. برای مثال بین  ها می xها به تفاضل  yشیب خط: به تقسیم تفاضل   1(x ,y),(x ,y) شیب خط برابر 

 2 1

2 1

y y
m

x x





  

 شیب خط مماس

x

f | a h | f (a)
lim

h

  شود. از این رابطه محاسبه می 

 مشتق تابع

fمودار تابعی مانند شیب خط مماس به ن (x)  در نقطة(a,f (a))  همان مشتق تابع در آن نقطه است. و آن را باf (a) 

توانید موویود    دهد. مشتق در واقع خودش یک حد صفر صفرم و مبهم است که سپس از رفع ابهام میی  نشان می

 د.  باشد یا نباش

 
fاگر  -1 (a) گاه خط مماس بر تابع  نهایت شود آن بیf (x)  موازی محورy ها است. )مماس قائم( و همچنین اگر

f (a) فرد نباشد خط مماس بر تابع  به ووابش منحصرf (x)  درx a وود نیست. مو 

عالوه بر رابطة  -2
0x

f (a h) f (a)
lim

h

  دست آوردن  برای بهf (a) توان از رابطة  میf (x) f (a)

x a




نیز استفاده کرد  که  

 تر و بهتر از رابطة اولی است معموالً سریع

گیری و  شوند که ما باید به کمک فاکتور گفته شده که دستخوش تغییراتی می رابطة 2ها  گاهی اوقات در تست -3

در ایین مسیائل    HOPدست بیاوریم ییا بهتیرین راه گیرفتن     ها حد داده شده را طبق تعریف مشتق به اتحاد

 باشد. می

هایتعریفمشتقداریم:طورکلیدرتستبه

 
0 hx

f (a mh) f(a nh) m n
lim ( )f (a)

rr

   
  

 111تا  77صفحه های : 3ریاضی 
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 مشتق توابع ثابت: (1

 

yباشد و دلیل آن را از روی نمودار  صورت تنها صفر می طور کلی مشتق اعداد حقیقی به به .  c توان فهمید  می

0y .مشتق یا شیب خط همیشه صفر است که همیشه c y   

 دارها: ها یا مشتق توان ای ومله مشتق چند  (2

به زبان راحت یعنی توان را به عنوان ضریب پشت قرار بده و از توان یک واحد کم کن و ویوا  را بیه عنیوان     

1m مشتق معرفی کن.   m
y x y mx

   

 مشتق توابع رادیکالی:  (3

( 2و از رابطیة ) تیوان نوشیت    ای با توان کسری هم می ومله صورت یک عبارت چند مشتق توابع رادیکالی را به 

 استفاده کرد.  
1

1m

m m
y x

m x


   

 خاطر کاربرد زیاد آن حفظ باشیم را بهتر است به 3xو  xمشتق دو تابع  

 3
3 2

1 1

2 3
( x) ( x)

x x

    

از وملیة کنیاری آن مشیتق    سپس  داریم گیری از توابعی که ضریب هستند ابتدا ضریب را نگه می برای مشتق 

 گیریم. می

fهای  گیری از تابع برای مشتق  g fxg  یاf

g
 کنیم:   صورت عمل می به این 

 y f g y f g       (1 

 y fxg y f g g f      (2 

 
2

f f g g f
y y

g g

 
   (3 

گیریم  بگیریم، در این موارد مانند سابق مشتق می xها قرار است ما مشتق یک عبارتی را برحسب  * در اکثر تست

 کنیم.  را در آن ضر  می xولی در نهایت مشتق عبارت برحسب 

 4 33 5 4 3 5 3 0

x

f (x) ( x ) f (x) ( x ) ( )      

¢Tz¶

RnILø

KveoM
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 امکان دارد تابع را ساده کنید و سپس مشتق بگیرید.که  گیری تا وایی حتماً یادتان باشد که قبل از مشتق  

که آن نقطه باعی  صیفر شیدن     طوری اگر در عبارتی شلوغ قرار بوده مشتق را در نقطة خاصی بررسی کنیم به 

شونده مشیتق بگییریم و در سیایر     تابع بود( کافی است برای گرفتن مشتق تنها از عامل صفر  تابع شد )ریشة

 بع در آن نقطه را محاسبه کنیم. ها خود مقدار تا قسمت

 21 3 4 1 9 1 432f ( ) ( ) ( )( ) f ( )          2شونده فقط از عامل صفر 1
3 3 1 2 7

f ( )
f (x) (x ) (x )( x )

 
      

هیا نییز در آن نقطیه     پذیر باشد و سایر قسیمت  خصوص باید مشتق شونده در آن عدد به در تکنیک باال عامل صفر

fشرط الزم است.(! اگر تابع  2پیوسته باشد )این  (x)  در نقطةx a شیونده داشیته باشید     بیش از یک عامل صفر

 مشتق در آن نقطه برابر صفر است.

پرسیند کیه بیرای آن بایید بیرعکس قیوانین        دار طوالنی از شما میی   ها یک عبارت مشتق در بعضی از تست  

 گیری عمل کنید یعنی:   مشتق

2فیات این دسته رونمونه از مع 4 

f g (f g)

f g fg (f g)

f
f g fg ( ) g

g

f xf (xf )

     
     


     


    

  

axصورت  گرافیک به مشتق توابع همو  b
f(x)

cx d





adبا شرط   bc  0وc    :به صورت سریع برابر 

 
2

ad bc
f (x)

(cx d)


 


  

 گیری کنیم:   ترین تابع شروع به مشتق ز درونیبرای محاسبة مشتق در توابع مرکب باید ا 

 (fog) (x) g (x) f (g(x)     

شود و به  چون مشتق خودش یک نوع حد است پس مانند حد چپ و راست مشتق چپ و راست نیز تعریف می 

fخطی که به شاخة چپ  نیم (x)  درx a خطی که به شاخة راست  مماس چپ و به نیم مشود، نی مماس میf (x) 

xدر  a گویند. مماس راست می مماس شود نیم 
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ع . باید وضعیت تیاب یا  یعنی  شود برای مشخص کردن عالمت  ها  در حالتی که ونس ووا  مشتق 

 خصوص بررسی کنیم. و یکنواختی آن را در حوالی آن نقطه به

fاگر   (x)  روی نقطةx a واوب  باشد یعنی پیوستگی شرط پذیر باشد در واقع این نقطه پیوسته نیز می مشتق

گیوییم در آن نقطیه    ای ناپیوسته یا ؟ صدرصید میی   پذیری نقطه باشد پس اگر در مشتق پذیری می برای مشتق

 شوند. ناپذیر محسو  می ناپذیر است مثل ابتدا و انتهای دامنه که ناپیوسته هستند و مشتق مشتق

در مرز دامنه و توابع براکتی در نقیاط   ای ضابطه توابع کسری در ریشة مخروشان قطعاً ناپیوسته هستند و توابع چند  

 کنندة درون براکت معموالً ناپیوسته هستند که پیوسته بودن یا نبودنشان باید مورد بررسی قرار گیرد. صحیح

ای که در آن مشیتق پرسییده    گرفتن از توابع قدر مطلق و براکتی باید ابتدا تابع را در اطراف نقطه  برای مشتق 

 عالمت و تعیین مقدار کنیم سپس مشتق بگیریم. شده به ترتیب تعیین 

 

 ویژگی همزمان را داشته باشد: 2پذیر یک تابع باید  نقاط مشتق

 تابع در آن نقطه پیوسته باشد. -1

 وود و با هم برابر باشد. مشتق چپ و راست تابع در آن نقطه مو -2

f]توابه به شکل    (x)] 0پذیر هم است و مشتق آن برابر صفر است.  شتقدر نقاطی که پیوسته است م[f (x)]    

|توابع به شکل   f (x)  دار است. ناپذیر از نوع زاویه های سادة قدر مطلق، مشتق در ریشه |

mتوابع به شکل   n
x a  با شرطn m  درx a ناپذیرند. مماس قائم دارند و در این نقطه مشتق 

 یا زمان است.  tگوییم. که معموالً کمیت دومی  نسبت تغییرات یک کمیت به کمیت دیگر را آهنگ می 

آهنگ متوسط تغیییر   [a,b]شود یعنی مشتق برای مثال در بازة  آهنگ متوسط تغییر برای یک بازه تعریف می 

fبرابر  (b) f (a)

b a




 است.   

صورت  گویند که به شود یعنی مشتق که به آن آهنگ آتی هم می ای تغییر در یک نقطه تعریف می آهنگ لحظه 

 آید. دست می همان تعریف مشتق به
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 ماده به انرژی

اسیتفاده   ATP، از یون فسفات آزاد برای سیاختن  ATPاخته شدن نوری و س ATPدر ساخته شدن اکسایشی  

 شود!!!! می

از میواد مغیذی تینمین     ATPماده و اکسایشی، انرژی اولیه بیرای تولیید    در سطح پیش ATPدر ساخته شدن  

 نور خورشید است. ATPکه در تنفس نوری منبع انرژی الزم برای تولید  شود!! در حالی می

 سلول است!!!! ATPو  ADPنثیر میزان تحت ت ATPتولید  

 کنند. عبور می NADHهای  کندری، فقط الکترون از اولین پروتئین زنجیره انتقال الکترون در میتو 

 شود. کز بدن، ابتدا از ذخایر کبدی استفاده می در صورت ناکافی بودن گلو 

 دهد. ژن، مستقیماً به اکسیژن مولکولی الکترون می فقط!!! آخرین پمپ هیدرو 

 کند. ژن مستقیماً از حامل الکترون، الکترون دریافت می فقط!!! اولین پمپ هیدرو 

 NADH  2زودتر ازFADHکند!! های خود را آزاد می ، الکترون 

 شود. ماده!!!! تولید می در سطح پیش ATPلیز،  در چرخة کربس و آخرین مرحله گلیکو 

 شود. به روش اکسایش کاهش تولید می ATP، در زنجیره انتقال الکترون 

 گیرد!!!!!! ها، ولوی تشکیل رادیکال آزاد را می و همانند خوردن میوه COسیانید همانند  

Hعبور  
 شود: کندری، به دو صورت دیده می از غشای داخلی میتو 

 انتقال فعال (1

 انتشار تسهیل شده (2

76تا  63صفحه های :3شناسی  زیست  
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 ی بر روی زنجیره انتقال الکترون دارند.تنثیر مشابه COسیانید و  

تشیکیل پیونید مییان     ساز است!!! ATPژن به داخل، فقط یکی از اوزای مجموعه  دهنده هیدرو کانال عبور 

ADP  وP دهد. تئین آنزیمی دیگری انجام می را پرو 

 لف!!!! هستند همگی پمپ سراسری هستند!!های غشایی دو زنجیره انتقال الکترون، از سه نوع مخت پمپ 

 NADH یافتة  شکل کاهشNAD
 .است 

NADشوند که در فرایند تشکیل آنها  هایی ایجاد می در تخمیر، مولکول 
 آید. ووود می به 

 شوند!!!! می ها منقبض توان گفت که تمام ماهیچه در هنگام فعالیت شدید بدنی نمی 

 برای اینکه تنفس هوازی صورت گیرد، دو شرط اساسی الزم است:  

 مقدار کافی اکسیژن   (1

 مثالً گلبول قرمز نمیتونه... چرا؟ چون هوازی نیست اصال!!!!! سلول هوازی باشد  (2

 ل الکترونکز است: زنجیره انتقا بخشی از تنفس هوازی که بعد از اکسایش کامل گلو 

کندری، همگی در غشای داخلی یا فضای میان دو  های میتو تئین ساخته شده توسط پرو mRNAتوان گفت  نمی 

 کند. غشا فعالیت می

 شوند: می  هایی با تعداد کربن زیر ساخته در چرخة کربس، مولکول 

 کربنه   تک (1

 کربنه پنج (2

 کربنه شش (3

 بیش از دو کربن دارد!!! ، قطعاAًکو آنزیم  کربنه استیل  های چهار ترکیب (4

 شود. )نه کربن( به استیل تبدیل می 2COکندری با از دست دادن دو الکترون و یک  پیرووات در میتو 

ولی در چرخة کربس، دو نوع مولکول حامیل الکتیرون،    NADHکافت، یک نوع مولکول حامل الکترون  در قند 

 شوند. تولید می

Hکندری، نسبت به فضای میان دو غشا میزان یون  ی میتودر فضای داخل 
 شود. کمتری یافت می 

 

 :3شناسی  زیست

 



 

8 

 

 

 تکانه و قانون دوم نیوتون
 گویند. کند، حرکت نوسانی می درپی و مداوم به ولو و عقب و باال و پایین حرکت می هایی که وسم پی به حرکت

 

 گویند.  سانگر میبه وسمی که در نوسان است، نو  -1

 طور منظم در حال تکرار است. ای یک چرخه )یا سیکل( به های دوره در نوسان -2

 دهند. نمایش می Tنامند و آن را با  مدت زمان انجام یک چرخة کامل )نوسان کامل( را دورة تناو  می -3

 fنامند و آن را با  میهای کامل انجام شده )تعداد چرخه( در هر یک ثانیه را بسامد )فرکانس(  تعداد نوسان  -4

 دهند.  نشان می

 صورت زیر است:  رابطة دورة تناو  و بسامد به  -5

11s )
  1چرخه بر ثانیه 1( Hz   

1
2

f
s

 
 ¾ÃºIY

 Hzهرتز 

t ا انجام دهد، داریم: نوسان کامل ر nثانیه،  tاگر نوسانگری در مدت   -6 n
T ,f

n t
   

 حرکت هماهنگ ساده
ای به نام نقطة  خط نوسان( در دو طرف نقطه خطی ثابت )پاره صورت نوسان رفت و برگشتی روی پاره حرکتی که به

 نامند. شود را حرکت هماهنگ ساده می خط( انجام می تعادل )واقع بر وسط پاره

 
 تعادل است.  ، برابر با بیشینة فاصلة نوسانگر از نقطة(A)دامنة حرکت  -1

 
 

2MN ( دو برابر دامنة نوسان است: MNخط نوسان ) طول پاره -2 A  

 خط نوسان بیشینه است. نیروی وارد بر نوسانگر در نقطة تعادل برابر با صفر و در دوسر پاره -3

 71تا  53صفحه های  :3فیزیک 
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 خط نوسان صفر است.  مرکز نوسان، بیشینه و در دو سر پاره تندی نوسانگر در -4

 

خط نوسان، یک نوسان کامل انجام داده و به همان  نوسانگر در هر مکانی باشد، پس از دو بار طی کردن پاره -5

 گردد.  وضعیت اولیه باز می

نوسان و چهار برابر خط  مسافت طی شده توسط نوسانگر پس از یک نوسان کامل برابر با دو برابر طول پاره -6

 دامنه است:

 2 4(MN) A  مسافت طی شده در یک نوسان کامل 

M(xنوسانگر در دو نقطة  -7 A)   وN(x A)  های  دهد. به این دو نقطه، نقطه متوقف شده و تغییر وهت می

 گویند.  بازگشت می

Aورت ص مکان نوسانگر به -8 x A     .است 

)ای  بسامد زاویه -9 )2شود:  صورت زیر تعریف می ، به
2

rad/s

f
T


    

 

 نیروی وارد بر نوسانگر ساده و شتاب آن
 مطابق شکل زیر نوسانگر ورم و فنری )نوسانگر ساده( را در نظر بگیرید: 

 

 

Fد بر نوسانگر از رابطة نیروی وار  -1 kx  آید.  دست می )قانون هوک( به 

 عالمت نیرو و مکان نوسانگر همواره قرینة یکدیگر است.   -2

 وهت نیرو همواره به سمت مرکز نوسان است.  -3

 اند. وهت دانیم که نیرو شتا  همواره، هم تون می با استفاده از قانون دوم نیو -4

 کانم نیرو شتا 

0a   0F   0x   

0a   0F   0x   
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 نو حرکت نوسانگر
دی نوسانگر در حال افزایش و نیوع حرکیت   در لحظاتی که نوسانگر در حال نزدیک شدن به مرکز نوسان است، تن

 شونده است. تند

در لحظاتی که نوسانگر در حال دور شدن از مرکز نوسان است، تندی نوسیانگر در حیال کیاهش و نیوع حرکیت      

 شونده است. کند

 معادلة حرکت نوسانگر هماهنگ ساده
0tاگر نوسانگر در لحظة  s  از نقطة(x A) M صیورت معادلیة    ، از حال سکون حرکت خود را شروع کند، در این

 .صورت زیر است زمان آن به –مکان 

 

 

(m) (s)

x(t) A cos ( t )


 
   مکان(m)  

2دانیم که  همچنین می
2 f

T


    .است 

 ط خاصجایی نوسانگر بین نقا مدت زمان جابه
باشد، مدت زمان حرکت  Tوایی نوسانگر بین نقاط خاص: اگر دورة تناو  حرکت هماهنگ ساده  مدت زمان وابه

 صورت زیر است:  نوسانگر بین نقاط خاص به

 

1)  3
2

x A   

 

 

 

2)  2
2

x A   

 

 

3)  1
2

x A   

 دامنه

rad

s
.ای زاویه دبسام   

  

 زمان
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 جایی در مدت زمان معین ابهبیشینة ج
دهد که نوسانگر بیشینة  وایی وقتی رخ می وایی در مدت زمان معین: در حرکت نوسانی حداکثر وابه بیشینة وابه

( نزدییک باشید، تنیدی بزرگتیری دارد،     Oچقدر به مرکز نوسان )نقطة  تندی متوسط را داشته باشد. نوسانگر هر
دهد کیه نوسیانگر در    وایی در یک بازة زمانی معین، وقتی رخ می ة وابهبنابراین بیشینة سرعت متوسط و بیشین

 کند. فواصل مساوی و قرینه نسبت به مرکز نوسان حرکت می
)یعنی مطابق شکل بازة زمانی داده شده  t) کنیم و در دو طرف مرکز نوسیان، دو سیر    را به دو قسمت تقسیم می

 نیم.ک بازه را محاسبه می

 

 ترین مسافت در بازة زمانی معین کم
ترین تندی متوسط را داشته باشد. نوسیانگر   دهد که نوسانگر کم ترین مسافت وقتی رخ می در حرکت نوسانی؛ کم

ترین تندی متوسط و مسافت  تری دارد، بنابراین کم چک خط نوسان نزدیکر باشد، تندی کو چقدر به انتهای پاره هر
خیط   دهد که نوسانگر در فواصل مساوی و قرینه نسبت به یک انتهای پیاره  معین، وقتی رخ می در یک بازة زمانی
)کند. یعنی مطابق شکل، بازة زمانی داده شده  نوسان، حرکت می t) کنیم و فاصلة نوسانگر تا  را به دو تقسیم می

 کنیم. خط نوسان را محاسبه می انتهای پاره

 

 ن مسافت در بازة زمانی معینتری کم
x(t)صورت  زمان حرکت هماهنگ ساده به –معادلة مکان  Acos t  .است 
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 فنر -سامانة جرم 

را در نظر بگیرید که روی یک سطح بدون اصطکاک توسیط فنیری بیا ضیریب      mمطابق شکل نوسانگری به ورم 

)ای  اویهدهد. بسامد ز حرکت نوسانی انجام می kسختی  ) آید:   دست می این حرکت از رابطة زیر به 

 

2با استفاده از رابطة 
2 f

T


    1 توان نوشت:  می

2
2

m k
T , f

k m
  


  

 

kای از رابطة  نوسانگر ورم و فنر در هر وضعیتی باشد )افقی یا قائم(، بسامد زاویه -1

m
  آید.  دست می به 

 بستگی دارد. mو  kدورة تناو  مستقل از دامنة نوسان است و فقط به  -2

 gباز شود تا وسم به تعادل برسد، داریم: ) dصورت قائم به فنر متصل کنیم و فنر به اندازة  اگر وسم را به -3

 شتا  گرانش است.( 

 
rad

s

g

d


 


  

 مکان نوسانگر ساده –و معادلة نیر

 نوسانگر ورم و فنری را در نظر بگیرید. تنها نیروی وارد بر نوسانگر نیروی کشسانی فنر است. 

 

Fبا استفاده از روابط  kx   وk

m
  آوریم:  دست می مکان را به –، معادلة نیرو 

 2 2F kxk
m F m x

m


         

2
m / s  

m   
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xبیشینة نیروی وارد بر نوسانگر به ازای  -1 A  آید.  دست می به 

 2

rad

kg s

max

m

F m A
 


   

 2maxB B B B

max A A AA

F m A
( ) ( ) ( )

F m A


   



ÁHï¾vÄI£¶ ³oÎ  

 مکان نوسانگر هماهنگ ساده به شکل زیر است:  –نمودار نیرو   -2

 

 زمان نوسانگر ساده –معادلة نیرو 

2بط با استفاده از روا
F m x    وx Acos t  آوریم:  دست می زمان نوسانگر هماهنگ ساده را به –، معادلة نیرو 

 2
F mA cos t     

 
2mA Fmax

maxF F cos t
 

     

 

maxFبا استفاده از روابط   F cos t    وx Acos t  توان نوشت:  می 
max

x F

A F
   

 

2 شیب خط
m     
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 مکان نوسانگر ساده –معادلة شتاب 
Fبا استفاده از روابط   ma  2و

F m   2 توان نوشت:  می
a x   

 

 د.عالمت شتتا  و مکان نوسانگر همواره قرینة یکدیگرن  -1
 وهت شتا  همواره به طرف مرکز نوسان است.  -2
x)خط نوسان  بیشینة شتا  نوسانگر در دو انتهای پاره  -3 A)  2 دهد:  رخ می

maxa A   

2maxB داریم:  Bو  Aبرای مقایسة بیشینة شتا  دو نوسانگر هماهنگ سادة   -4 B B

max A AA

a A
( ) ( )

a A


 


  

 مکان نوسانگر هماهنگ ساده مطابق شکل است:  –ار شتا  نمود  -5

 

 زمان نوسانگر ساده –معادلة شتاب 
2با استفاده از روابط 

a x   وx Acos t   صورت زیر است:  زمان حرکت هماهنگ ساده به –، معادلة شتا 

 
2

2 a Aamu
maxa A cos t a a cos t

 
         

 

maxaتفاده از روابط با اس a cos t    وx Acos t  توان نوشت:  می 
max

x a

A a
   

 زمان نوسانگر هماهنگ ساده –زمان و نیرو  –نمودارهای شتاب 
maxaطبق روابط  a cos t    وmaxcos tF F   بع مشخص است که تواa  وF    صیورت منفیی    برحسیب زمیان بیه

 کسینوس هستند. 

 

2 شیب خط    
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 بیشینه تندی نوسانگر هماهنگ ساده

x)خط نوسان  تندی نوسانگر در دو سر پاره A)  .صفر است 

x)0چقدر نوسانگر به مرکز نوسان  هر ) بیور نوسیانگر از مرکیز    تر است. هنگام ع تر باشد، تندی آن بزرگ نزدیک

maxv نوسان، تندی آن بیشینه و برابر است با:   A   

 
 توان نوشت:  می Bو  Aبرای مقایسة بیشینه تندی دو نوسانگر   -1

 maxB B B

max A AA

v A
( ) ( )

v A


 


  

2با استفاده از روابط  -2
maxa A   وmaxv A  توان نوشت:  یم max

max

a

v
  

 انرژی در حرکت هماهنگ ساده

 مطابق شکل مقابل نوسانگر ورم و فنری را در نظر بگیرید: 

 

 

21(، از رابطة Kانرژی ونبشی نوسانگر ) -1
2

K mv شود.  محاسبه می 

21بیشینة انرژی ونبشی از رابطة  -2
2max maxK mv آید. دست می به 

 ، بیشینه است. O، صفر و در نقطة Nو  Mانرژی ونبشی در نقاط  -3

 بیشینه است.  Nو  Mبرابر با صفر و در نقاط  O( در نقطة Uانرژی پتانسیل کشسانی نوسانگر ) -4

21 انرژی پتانسیل بیشینه برابر است با:  -5
2

m

max

N

m

U k A



  

 یابد.  وسان، انرژی ونبشی آن افزایش و انرژی پتانسیل آن کاهش میبا نزدیک شدن نوسانگر به مرکز ن -6

  (، در هر لحظه برابر با مجموع انرژی ونبشی و انرژی پتانسیل آن است. Eانرژی مکانیکی نوسانگر ) -7

 E U K  
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E U K 

max maxE K U 

2

max max

K K v
( )

E K v
 

21
max max

U U v
( )

E U v
  

8-  

 21
2max maxE U K kA    

 2 2 21 1
2 2maxmv mA   

 2 2 22E mA f   

 توان نوشت:  می Bو  Aانرژی مکانیکی دو نوسانگر   برای مقایسة  -9

 2 2B B B B

A A A A

F m A f
( ) ( ) ( )

E m A f
    

 Eو  K ،Uروابط بین 




   

   

   

 دارهای انرژینمو
 

 سرعت  –نمودار انرژی  
21

2
K mv  

 

 21
2

U E K E mv     

 

 مکان  –نمودار انرژی  
 

 انرژی پتانسیل  –نمودار انرژی ونبشی  

 

 

 E U K K E U     

4 

3 

2 

1 
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 آونگ ساده
که سر  Lنیامدنی به طول  نخ بدون ورم و کشاست که از  mچکی به ورم  مطابق شکل، آونگ ساده شامل وزنة کو

 دیگر آن ثابت شده، آویزان است.

 

 

 

 گر آونگ را خیلی کم از وضع تعادل منحرف کرده و رها کنیم، آونگ حرکت هماهنگ ساده خواهد داشت. -1

 شود:  صورت زیر محاسبه می ای، دورة تناو  و بسامد آونگ ساده به  بسامد زاویه -2

2 1
1

2
2

T f
Tg L g

T f
L g L


 
      


 

 ( بستگی ندارد. A( و دامنة نوسان آن )mبسامد و دورة تناو  آونگ ساده، به ورم گلولة آونگ ) -3

 توان نوشت: برای مقایسة دورة تناو  دو آونگ ساده می -4

2 2 1 2 2
1 21 1 2 1 1g g

T L g T L

T L g T L
   

.k{IM Â§Ä ôÃd¶ o¬H 

رابطة اگر نوسانات یک آونگ در فواصل دور از سطح زمین انجام شود به علت کاهش شتا  گرانش، طبق  -5

2
L

T
g

  


 یابد. دورة تناو  آونگ افزایش می 

 نوسان طبیعی، نوسان واداشته و پدیدة تشدید
نوسانگر )مثالً ورم و فنر یا آونگ ساده( با انحراف از وضع تعادل با بسامدی معین شروع به نوسیان   بسامد طبیعی:

0فنیر   –شود. بسیامد طبیعیی سیامانه ویرم      ه میها بسامد طبیعی گفت کند. به بسامد این نوسان می
1

2
k

f
m




و  

0بسامد طبیعی آونگ ساده 
1

2
g

f
L




 است.  

تواند نوسان کند که به  ، می0fوز  های دیگری به با وارد شدن نیروی خاروی نوسانگر با بسامد نوسان واداشته:

 دهند. نمایش می dfگویند و بسامد آن را با  هایی، نوسان واداشته می نوسانچنین 

0d(fهای طبیعی برابر باشد  های واداشته با بسامد نوسان اگر بسامد نوسان تشدید: f ) نوسانگر دچار پدیدة ،

 شود.  نانس( می تشدید )رزو

 کند. وسانگر با بیشترین دامنة ممکن نوسان میدر حالت تشدید، ن 
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 موج
درپی  های پی ووود آید، این ارتعاش مووب پدید آمدن ارتعاش ای از یک محیط کشسان ارتعاش به گاه در ناحیه هر

 گویند.   شوند، به این آشفتگی در محیط، موج می شود که از محل شروع ارتعاش دور و دورتر می دیگری می

 شوند:  مغناطیسی تقسیم می ماهیت به دو دست امواج مکانیکی و امواج الکترو ها از لحاظ موج

 هایی که برای انتشار خود نیاز به محیط مادی دارند، مانند صوت موج امواج مکانیکی:الف( 

هایی مانند نور مرئی که برای انتشار نیازی به محیط مادی ندارند و در خالء  موج مغناطیسی: امواج الکترو ( 

 شوند. م منتشر میه

 امواج مکانیکی

 
کند و هر موج انرژی چشمة موج را منتقل  چشمة موج عاملی است که در محیط ایجاد آشفتگی )موج( می -1

 کند. می

 گوییم. وقتی فقط با یک ضربه تغییر شکلی در محیط ایجاد کنیم به این آشفتگی و تغییر شکل، تپ می -2

 روی کشسانی بین اوزای ریسمان است.علت پیشروی موج در یک ریسمان، ووود نی -3

کنند  کند و ذرات محیط با موج پیشروی نمی با حرکت موج در یک محیط، آشفتگی و موج است که حرکت می -4

 و فقط ارتعاش دارند. 

 شود. اگر چشمة موج حرکت هماهنگ ساده انجام دهد، موج سینوسی تولید می -5

 امواج عرضی 

ای از محیط انتشار موج )راستای ارتعاش(، عمود بر وهت حرکت  کننده سانوایی هر وزء نو در امواج عرضی، وابه

 موج )راستای انتشار( است. 

1)  
 امواج طولی 

وهت با حرکت  ای از محیط انتشار موج )راستای ارتعاش(، هم کننده وایی هر وزء نوسان در امواج طولی، وابه

 موج )راستای انتشار( است

 



 

19 

 

 تشت موج 
 ساز است. عمق و یک نوسان ای کم تشت موج شامل یک تشت شیشه

 

 
 شود. اگر مانند شکل تیغة تختی را بر سطح آ  به نوسان درآوریم، موج تخت بر سطح  آ  تشکیل می  -6
 شود که از نقطة تماس ای ایجاد می کننده استفاده کنیم، موج دایره چک نوسان وای تیغه از یک گوی کو اگر به  -7

 کند. ها حرکت می گوی با سطح آ  در تمام وهت

 

 پازون دیا 
های آن حرکت  دهد. دیاپازون یک دو شاخه است که با ضربه زدن به آن، شاخه شکل زیر یک دیاپازون را نشان می
 دهند.  نوسانی هماهنگ ساده انجام می

 هر دیاپازون فقط توانایی تولید یک بسامد خاص را دارد. 
 
 

 وج های م مشخصه 
 دهد. ای از یک موج عرضی که در سطح آ  تشت موج ایجاد شده است را نشان می شکل زیر طرح ساده

 

 قله و دره 
 گویند. های آن، دره )پاستیغ( می به برآمدگی ایجاد شده در موج قله )ستیغ( و به فرورفتگی
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 جلوه ای از هنر زیبایی و ماندگارییمی ش

پیذیری کیم،    افزودن بر فراوانی و در دسترس بودن، بایید واکینش   مواد اولیه برای ساخت مواد ضروری بایستی 

ای بیشیتر باشید، تنیییدی بیه      ویا مانیده از میاده    چه عمر بیه  استحکام زیاد و پایداری مناسبی داشته باشند. هر

 های ذکر شده است. ویژگی

 ناگون است. خاک رس مخلوطی از مواد گو 

2SiO 2 ماده 3Al O 2H O 2Na O 2 3Fe O MgO Au و دیگر مواد 

46 درصد ورمی 20/ 37 74/ 13 32/ 1 24/ 0 96/ 0 44/ 0 1/ 

2Hهای تهیه شده از این خاک، از ورم  هنگام پختن سفالینه  O شود. بیشتر از همه کاسته می 

 

 2SiO  ها و نییز شین و ماسیه اسیت.      ها، صخره های اصلی بسیاری از سنگ رس، یکی از سازندهافزون بر خاک

 های سنگی است. ووود این ماده باع  استحکام و ماندگاری سازه

کیه   طیوری  ترین عنصر در پوسته وامد زمین )نه کل کیرة زمیین!( اسیت بیه     سیلیسیم پس از اکسیژن فراوان 

 دهند. پوسته وامد زمین را تشکیل می %90ز های گوناگون این دو عنصر بیش ا ترکیب

SiO)2سیلیس    شود. ترین اکسید در پوستة وامد زمین است. دو نوع خالص و ناخالص از آن دیده می ، فراوان(

 

 77تا  65صفحه های  :3شیمی 
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 سیلیس        

 

 

 ای از سیلیسیم، سیلیس و یخ خشک نمونه

و  1شیود. )  متصل است. دو نوع حلقه متفاوت در ساختار آن دیده می Oاتم  4به  Si، هر اتم 2SiOدر ساختار  

Si( این ماده دارای تعداد زیادی 2 O Si  باشد.   می 

 

های اشتراکی دارند. برای مثال سیلیس یک  اری است که با هم پیوندهای بسی ای از اتم مادة کوواالنسی مجموعه 

 االنسی نسبت به ماده مولکولی سختی و نقطة ذو  بیشتری دارند.  ماده کوواالنسی است. مادة کوو

االنسیی کیربن و    مواد کوواالنسی در دمای و فشار اتاق وامد هستند. عنصرهای اصیلی سیازنده وامید کیوو     

2اند. )دقت کنید  اتمی در هیچ ترکیبی نداده این دو عنصر تاکنون یون تکباشد.  سیلیسیم می
3CO
  4و

4SiO
 

 باشد.( های دو اتمی می هایی از یون مثال

سیلیس خالص به دلیل داشتن خیواص نیوری وییژه در سیاخت منشیورها و       خالص: کوارتز 

 رود. کار می ها به عدسی

 ناخالص: ماسه
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 های کربن شکل دگر

 هستند.االنسی  های کوو های طبیعی کربن بوده که وزو وامد شکل گرافیت و الماس از ومله دگر 

 

ها از المیاس و در   باشد در ساخت مته ها می بعدی اتم گرافیت دارای ساختار دوبعدی و الماس دارای ساختار سه 

 شود. چگالی و سختی الماس از گرافیت بیشتر است. مغز مداد نیز از گرافیت استفاده می

Cمیانگین آنتالپی پیوند   C  بیشتر ازSi Si  است .نقطة ذو  الماس از سیلیسیم بیشتر است 

  Si O  ازSi Si  پایدارتر است طور عمیده بیه    شود و به سیلیسیم در طبیعت به حالت خالص یافت نمی

 .شکل سیلیس است

دهنید. مقاومیت    ضلعی تشیکیل میی   های شش های کربن در آن حلقه ای از گرافیت است که اتم الیه گرافن تک 

پیذیر   متر برابر فوالد است. ضخامت گرافن به اندازة یک اتم کربن است و شفاف و انعطیاف  100کششی آن حدود 

 شود. این ماده رسانای الکتریسیته است.  میمتر بیان  باشد. )ضخامت گرافن برحسب نانو می

2Hهای  یخ ظاهری شبیه سیلیس دارد. مولکول   O ضیلعی   6های  بعدی تشکیل حلقه در یخ در یک آرایش سه

 هیای دیگیر بیا    ژن از مولکیول  اشتراکی و به دو اتم هییدرو   ژن با پیوند دهند. هر اتم اکسیژن به دو اتم هیدرو می

 اند های اشتراکی به یکدیگر متصل شده ها با پیوند اما در سیلیس همة اتم ژنی متصل است. های هیدرو پیوند

االنسیی ماننید    های بین مولکولی را برای میواد کیوو   های شیمیایی رایج مانند مادة مولکولی، فرمول و نیرو واژه  

2SiO د های یونی مانن و همچنین ترکیبNaCl کار برد. توان به نمی 

  های آلی وز مواد مولکولی هستند. رفتار فیزیکیی میواد مولکیولی بیه نیوع و قیدرت       اغلب )نه همه!( ترکیب  

های بین مولکولی آنها بستگی دارد. آنتالپی تبخیر و نقطة ووش یک ترکیب مولکیولی بیه حالیت میایع بیه       نیرو

هیای اشیتراکی و    طور عمیده بیه پیونید    که رفتار شیمیایی آن به کولی آن وابسته است در حالیهای بین مول نیرو

 ناپیوندی مولکول وابسته است.  الکترون وفت
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نامییده   اند، مولکول دو اتمی ویور هسیتند   که از دو اتم یکسان تشکیل شده 2Clو  2Hهایی مانند  مولکول  

 کنند. گیری نمی گشتاور دوقطبی آنها صفر است و در میدان الکتریکی وهت شوند  می

 ، مولکول دو اتمی ناوور هسته بوده و قطبی هستند.HClهای دو اتمی مانند  مولکول  

 

اتمی که تراکم بار الکتریکی روی آن بیشیتر اسیت، بیار     در شرایطی که مولکول ناوور هسته داشته باشیم، به 

)وزئی منفی  )  و به دیگری بار وزئی مثبت( ) دهند. نسبت می 

 شود. ستاتیکی، وزئی بار منفی با رنگ قرمز و وزئی بار مثبت با رنگ آبی مشخص می در نقشه پتانسیل الکترو 

مثالی از ایین   2COلکول خطی سه اتمی، هسته هر سه اتم سازنده آن بر روی یک خط راست قرار دارد. در مو 

 ها است.  نوع مولکول

 O C O
     

شیود تقیارن و توزییع یکنواخیت بارهیای       الکترون ناپیوندی روی اتم مرکزی باعی  میی    الکترون ووود وفت 

2Hهم بخورد. به همین دلیل  اتمی به های چند یکی در مولکولالکتر O   2بیرخالفCO     قطبیی اسیت و سیاختار

 خمیده دارد.

2برخالف اتین  (CSO)نیل سولفید  کربو  2(C H  مولکولی قطبی است. (

 

 3NH  3برخالفSO .قطبی است 
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 کند. گیری می ( قطبی است و در میدان الکتریکی وهت4CClکلرید ) ( برخالف کربن تترا3CHClکلروفرم ) 

سوی ما  مغناطیسی به های الکترو باشد و پرتو پذیر می خورشید بزرگترین منبع انرژی برای زمین است که تجدید 

 دارد.  گسیل می

 

N)2ژن  ، نیتروNaClو  2N ،HFدر بین   ری بیه  دمیایی بیشیت    در گستره NaClدر گستره دمایی کمتر و  (

 باشد. در شکل باال می Aتری برای استفاده به عنوان شاره   گزینة مناسب NaClحالت مایع است. از این رو 

چه تفاوت بین نقطه ذو  و ووش یک ماده خالص بیشتر باشد، در گستره دمایی بیشتری به حالت مایع بوده  هر 

 تر است. )عکیس ایین نکتیه نییز صیادق اسیت: کمتیر         ه آن مایع قویهای سازند های واذبه میان ذره و نیرو

 تر( ضعیف

به منبع ذخیرة انیرژی گرمیایی سیرازیر     یابد. کلرید مذا  افزایش می با کمک گرمای خورشید، دمای سدیم 

بخیار داغ   کنید   ی و شب نیز، انرژی الزم برای تبدیل آ  به بخار داغ را فراهم میی در روزهای ابر شود  می

 شود. آورد و انرژی الکتریکی تولید می توربین را به حرکت در می

850کلرید مذا  در حدود  گسترة دمایی سدیم  1350 ا بیرای میواد   گیراد اسیت. ایین گسیتره ر     دروة سانتی

 توان انتظار داشت. مولکولی نمی


