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اشتراک دو بازه   -1 ,b−4  و a,10  باشد؟   تواندنمیبرابر کدام گزینه 

1  ) 7 2  ) ,−3 8 3  ) ,−5 9 4  ) 

 ـ متوسط( 5و  4ـ صفحه  1)ریاضی  3پاسخ: گزینه  

    

   

    b a ,b a,  → − =4  حالت اول اگر:    10

        b a ,b a, b , b= → − = ⎯⎯→−  4 10 4 10  حالت دوم اگر:    7

        b a ,b a, a,b , a b , a , b , → − =   −  −⎯⎯→4 10 4 10 3  حالت سوم اگر:    8

 

Aمجموعه   -2 B  باشد؟  متناهییک مجموعه نامتناهی است، کدام مجموعه زیر، ممکن است 

1  )A 2  )B 3  )A B− 4  )A B 

 ( ساده ـ 7تا  5ـ صفحه  1)ریاضی    3 پاسخ: گزینه 

    

Aوقتی   B    نامتناهی است یعنیA    وB    هر دو نامتناهی هستند. در این صورتA B   نیز قطعاً نامتناهی خواهد بود ولیA B−    ممکن است متناهی

 را در نظر بگیرید.   −به عنوان مثال مجموعه    .باشد

 
a)قرار دارد؟   bو  aکدام عدد گویای زیر بین دو عدد گویای   -3 b) 

1  )
a b

b
−

−
3

 2  )
b a

a
−

+
3

 3  )
b a

a
b

−
+ 4  )

b a
a

a

−
+ 

 ـ متوسط( 3و  2ـ صفحه  1)ریاضی  2پاسخ: گزینه  
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bدر حالت    3تر است و گزینه  بزرگ  b، عدد از  1در گزینه    aدر حالت    4  و گزینه  0 0  هستند.   نادرست 

 

اگر   -4 A x , x=  −  − 1 2 xو  5
B {x , W}

x
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2  ؟شامل چند عدد طبیعی است Bبا متمم مجموعه  A، آنگاه اشتراک مجموعه 3

 3(  4 2(  3 1( 2 ( صفر 1

 ـ متوسط(  10تا  8ـ صفحه  1)ریاضی  2پاسخ: گزینه  
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A)های  اجتماع مجموعه  -5 B) A − Bو  − (A B)−   با کدام مجموعه زیر برابر است؟ 

1  )A 2  )B 3  )A 4  )B 
 

 مثالً

 مثالً

 فقط 
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 ( دشوارـ  10تا  8ـ صفحه  1)ریاضی  2پاسخ: گزینه  

    

 A(A B) A (A B ) A (A B) A (A A) (B A) ( BB A)     − − = = = =  اوالً  :  =

 AB (A B) B (A B) B (A B ) (B A ) (B B B B) ( A )     − = = = =  =  ًثانیا : 

 B(B A) (B A ) B (A A ) B U = =  : سپس  =

 
دو بازه  ،  kبه ازای چند عدد صحیح   -6 ,2 و  5 k , k+ +3 1 4  جدا از هم نیستند؟  2

 ( هیچ 4 3(  3 1(  2 2(  1

 ـ متوسط(  10ـ صفحه  1)ریاضی  1پاسخ: گزینه  

    

 باید دو بازه دارای اشتراک باشند. پس باید:  
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ای نداشته نفر از این گروه به هیچ کدام از این دو تیم عالقه  3مند هستند. اگر  نفر به رئال مادرید عالقه   15و    انفر به بارسلون  30نفره،    40در یک گروه    -7

 مند هستند؟  ر در این گروه به هر دو تیم عالقه باشند، چند نف

1  )9 2  )8 3  )10 4  )11 

 (ساده ـ  13و  12ـ صفحه  1)ریاضی  2پاسخ: گزینه  

    
( x) (x x x) ( ) − + + − =  =+ 830 15 3 40 

 

 
 نقطه است؟  440در شکل مرحله چندم دارای   ، مقابلدر الگوی هندسی   -8

1  )20 
2  )22 
3  )24 
4  )21 

 ـ متوسط( 20تا  17ـ صفحه  1)ریاضی  1پاسخ: گزینه  

    

 خواهد بود. در نتیجه:   n+2ها برابر  گاه تعداد ستون در نظر بگیریم، آن  nاگر تعداد سطرها را  

 na n(n ) n n n n n n= + = + → + = → + − =2 2 22 2 2 440 2 440 0 
nها در بین گزینه =  کند.در معادله فوق صدق می  20

 
,در دنباله درجه دوم    -9 , , , ...6 11 18  ، جمله دهم کدام است؟  27

1  )123 2  )124 3  )125 4  )126 

 ـ متوسط( 20و  19ـ صفحه  1)ریاضی  1پاسخ: گزینه  

    

n)واحد کم کنیم، به اعداد مربع کامل با جمله عمومی    2اگر از هر کدام از جمالت فوق،   )+  رسیم.می  21

na پس:   (n ) n n a= + + = + + → = + + =2 2
10 1231 2 2 3 100 20 3 
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است. جمله هفتم این دنباله کدام    288ضرب دو جمله بعدی برابر  و حاصل  18ضرب دو جمله اول برابر  حاصل  ، منفیدر یک دنباله هندسی با جمالت    -10
 است؟ 

1  )−98 2  )−96 3  )−192 4  )−80 

 متوسط(ـ  27تا  25 ـ صفحه 1)ریاضی  3پاسخ: گزینه  
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 .لذا قدر نسبت مثبت است  هستند(،  یجمالت منف  یعالمت هستند)همه  کی  یجمالت دنباله فوق دارا   یکه همه  ییاز آنجا

a a r ( )= = −  = −6 6
7 1 1923 2 

 
واحد بیشتر است. جمله   48و مجموع چهار جمله دوم از مجموع چهار جمله اول    11برابر  در یک دنباله حسابی، واسطه حسابی جمالت سوم و پنجم    -11

   ؟پنجم این دنباله کدام است

1  )15 2  )14 3  )17 4  )16 

 ـ متوسط( 24تا  12ـ صفحه  1)ریاضی  2پاسخ: گزینه  

    

 اوالً واسطه حسابی جمالت سوم و پنجم همان جمله چهارم این دنباله حسابی است. 
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ترین اعداد درج ترین و کوچکواسطه حسابی درج کنیم به طوری که واسطۀ هندسی بزرگ 3واحد است. اگر بین این دو عدد  20اختالف دو عدد برابر   -12

 تر کدام است؟ باشد، عدد کوچک 171شده برابر 

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

 ـ متوسط(  27تا  23ـ صفحه  1)ریاضی  1پاسخ: گزینه  
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 خواهید گرفت. های این کتاب حل معادله درجه دوم را فرا  آموزان عزیز توجه کنید که در ادامه فصلدانش 

 
کنیم که درون هر دسته، تعدادی فرد عضو قرار بگیرد:  بندی میای دستهاعداد طبیعی را به گونه  -13     , , , , , , , , , ...1 2 3 4 5 6 7 8 ، تعداد اعداد موجود  9

 در دسته دوازدهم کدام است؟  

1  )22 2  )25 3  )24 4  )23 

 ـ متوسط( 24ـ صفحه  1)ریاضی  4پاسخ: گزینه  

    

,n   آخر هر دسته، مربع کامل است:  لهجم , ,... a n = 21 4 9 

 = − + =23144 122 تعداد  1 , ... ,



=

→

212 144

122 دسته دوازدهم   و   144 ...,


=



211 121

 یازدهم  هدست  121

 

 تقسیم بر هم 

a =1  اگر  4
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 شکل مرحله اول این الگو چند عضو موجود بوده است؟ در  .عضو وجود دارد  59و  43در شکل مرحله دهم و چهاردهم به ترتیب ، در یک الگوی خطی   -14

1  )5 2  )6 3  )7 4  )8 

 ( ساده ـ  17و  16ـ صفحه  1)ریاضی  3پاسخ: گزینه  
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   a ad a+ = → + = → =11 19 43 736 43 

 
 جمله باشد؟  4دارای و قدرنسبت طبیعی و مخالف یک موجود است که  80تر از ا جمالت طبیعی کوچکبچه تعداد دنباله هندسی   -15

1  )11 2  )12 3  )13 4  )14 

 ـ متوسط( 27تا  25ـ صفحه  1)ریاضی   2 پاسخ: گزینه 

    

 a a r a r= → 3 3
4 1 1 80 
r a , , ,...,= → =12 1 2 3  اگر  9

   r a ,= =→ =13 1  اگر  2

r a= → =14  اگر  1

) دنباله وجود دارد.   12پس به تعداد   )+ + =9 2 1 12 

r a → 15  اگر 

 
باشد، واسطه حسابی جمالت هفتم و هشتم این دنباله    12چهارم این دنباله برابر  در یک دنباله حسابی جمله اول و قدرنسبت با هم برابرند. اگر جمله    -16

 کدام است؟ 

1  )/22 5 2  )23 3  )/23 5 4  )24 

 ـ متوسط( 24تا  21ـ صفحه  1)ریاضی  1پاسخ: گزینه  
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=FCموازی بوده و   ABبا  EFدر شکل مقابل، خط   -17 =EFو   2  کدام است؟   BFباشد، مقدار   AB=6، اگر 4

1  )1  

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

 ـ متوسط(  30و  29ـ صفحه  1)ریاضی  1پاسخ: گزینه  
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کند. او حدوداً چند متر به جلو حرکت درجه نگاه می  30متر با زاویه  سانتی  345ای با ارتفاع  ای معین به باالی میلهمتر از فاصلهسانتی  180شخصی با قد    -18
)درجه ببیند؟   60کند تا باالی میله را با زاویه  / )3 1 73 

1  )/1 7 2  )/1 8 3  )/1 9 4  )2 

 ـ متوسط( 34تا   30ـ صفحات  1)ریاضی  3پاسخ: گزینه  
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=ABدر شکل مقابل،   -19 AC=2و  3  کدام است؟  HCاست. مقدار  3

1  )
2 3
3

  2  )3  

3  )
4 3
3

  4  )
3
2

 

 ( دشوارـ  30و  29ـ صفحه  1)ریاضی  2پاسخ: گزینه  

    

 
AB

tan
BM BM

BM =  =  =
3

60 3 1 

 

 AB BC AC + =2 2  ABC  رابطه فیثاغورث:2

 M( x) ( Cx) x x + + =  + =  + =  =  =2 2 23 1 12 1 9 1 3 2 
 دو زاویه برابر دارند. پس متشابهند.   ABCو    MHCاز طرفی دو مثلث  

 
HC MC HC

HC
BC AC

= → = → = =
+

2 3
2 1 2 3 3

3 

 

ADC  ،3در شکل مقابل، مساحت مثلث   -20 2
4

 است؟   ند درجهچDACˆاست. زاویه  ABDبرابر مساحت مثلث  

1  )25 
2  )45 
3  )20 
4  )30 

 ـ متوسط(  33ـ صفحه  1)ریاضی  4پاسخ: گزینه  
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 دهد، چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ های لولۀ گوارش را نشان می با توجه به شکل زیر که یکی از بنداره  -21

 طور حتم ...................« به مقابل قرار دارد، موجود در شکل ................... بندارۀ  بالفاصله »اندامی که

 های غدد آن، در جذب مواد غذایی مؤثر نیستند. یاخته -  پس از (الف

 به کمک حرکات خود، در گوارش نهایی کیموس نقش دارد.  -  پس از (ب

 باشد. تسهیل حرکت غذا مؤثر می با ترشح مادۀ مخاطی، در  -  پیش از (ج 

 ای قبل و بعد از خود، قطر بیشتری دارد.  نسبت به ساختارهای لوله -  پیش از (د

 چهار ( 4 ( سه3 ( دو 2 ( یک 1

 ( 1گفتار ـ   شمارشیـ  مفهومی ـ   ایمقایسهـ   متن و شکلـ  سخت  ـ  1002)   1گزینۀ پاسخ:   

 
 پس از بندارۀ انتهای مری قرار دارد: معدهبالفاصله  اندامی که  
 پیش از بندارۀ انتهای مری قرار دارد: مری بالفاصله  اندامی که  

ده  ما  مخاط مری،  ی هاغدهباشد. مری، پیش از این بنداره قرار گرفته است.  دهندۀ بندارۀ انتهای مری میدرستی بیان شده است. شکل، نشانبه  فقط مورد »ج«  

 تر شود. تا حرکت غذا آسان کنندیمخاطی ترشح م

 کنند. ( مری، مادۀ مخاطی ترشح می!های مخاط )نه زیرمخاطغده
 شود. در مخاط مری همانند معده و رودۀ باریک، غده دیده می

 شود. های ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی مشاهده میهای مخاط مری، معده و رودۀ باریک، یاختهدر غده

  
های رودۀ باریک به یاخته  12Bهای کناری معده با ترشح عامل داخلی، در جذب و ورود ویتامین  ، پس از بندارۀ انتهای مری قرار گرفته است. یاختهالف( معده

 نقش دارند. 

 باشد. معده در جذب گروهی از مواد مؤثر می
 شود. در رودۀ باریک جذب نمی 12Bبا برداشت معده، ویتامین 

  ی ها رهیتا مراحل پایانی گوارش به ویژه در دوازدهه انجام شود. صفرا، ش  شودیم  باریک  ۀرودتدریج وارد  به  کیموس    وق، اندام معده قرار دارد.ب( پس از بندارۀ ف

 . به کمک حرکات روده، در گوارش نهایی کیموس نقش دارند زندیریروده و لوزالمعده که به دوازدهه م

 شود. وارد دوازدهه می  تدریجبه  کیموس، 
 شود. صفرا انجام می و  شیرۀ آن، شیرۀ لوزالمعدهحرکات و کمک به  مراحل نهایی گوارش در رودۀ باریک و 

 ای )مؤثر در حرکات روده( در گوارش مواد نقش دارند. ۀ روده( و ماهیچههای مخاطی )مؤثر در تولید شیرۀ روده( زیرمخاطی )مؤثر در تنظیم ترشح شیر الیه

باشد. در طرفین معده، مری و رودۀ باریک قرار دارد که هردو د( مری، پیش از این بنداره قرار گرفته است. دقت کنید قطر مری نسبت به معده کمتر می

 باشد.دام مذکور، بیشتر میباشند. قطر معده نسبت به هردو انای شکل میساختاری لوله

 قطر رودۀ باریک از مری بیشتر و از معده کمتر است. 
 معده، بخشی با قطر زیاد بوده که بین مری و رودۀ باریک قرار گرفته است. 

 شود. ای دیده میای ماهیچهشکل کیسهبه شود که  معده، بخش اتساع یافتۀ لولۀ گوارش می

 
 طور حتم صحیح است؟ به  ،های مرتبط با آناندامکدام مورد در خصوص لولۀ گوارش و   -22

 های مختلف خود، قطر یکسانی دارد.  شود، در بخش ( اندامی که در قفسۀ سینه و حفرۀ شکمی دیده می 1
 کربنات به درون مجاری صفراوی نقش دارد، در سمت راست بدن قرار دارد.  ( هر بخشی از کبد که در ترشح بی 2
 ترین بخش معده، باالتر است.  ( ساختار مؤثر در تنظیم عبور مواد که در انتهای مری قرار گرفته، نسبت به فوقانی3
  کند.قی رودۀ بزرگ عبور می کند، از پشت بخش اف ( بخشی از رودۀ باریک که نقشی اساسی در مراحل پایانی گوارش ایفا می 4

 ( 1گفتار ـ   شکل ـ  متوسطـ    1002)   4گزینۀ پاسخ:   

 
 شود: مریمی دیده اندامی که در قفسۀ سینه و حفرۀ شکمی 

 ساختار مؤثر در تنظیم عبور مواد که در انتهای مری قرار دارد: بندارۀ انتهای مری
 کند: دوازدهه پایانی گوارش ایفا میبخشی از رودۀ باریک که نقشی اساسی در مراحل 
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پانکراس )لوزالمعده(،    ،بزاقی  ی هااست که از دهان تا مخرج ادامه دارد. غده  ی ا وستهیگوارش، لوله پ  ۀلول

مراحل پایانی گوارش در    اند و در گوارش غذا نقش دارند.مرتبط  لولۀ گوارشصفرا با    ۀکبد )جگر( و کیس 

شود. بنابراین دوازدهه، نقشی اساسی در مراحل پایانی گوارش  انجام می  ازدههدورودۀ باریک و به ویژه در  

 کند. کند. طبق شکل، دوازدهه از پشت بخش افقی رودۀ بزرگ عبور میایفا می

 لولۀ گوارش نیستند.  ءغدد بزاقی، لوزالمعده، کبد و کیسۀ صفرا، جز 
 نیمۀ راست بدن قرار دارد. ابتدای رودۀ باریک، دوازدهه نام دارد که بخش اعظم آن، در 

 کند. دوازدهه از پشت بخش افقی رودۀ بزرگ عبور می
 تری قرار دارد. ، در سطح پایین، پانکراس و کیسۀ صفرابخش افقی رودۀ بزرگ نسبت به کبد 

 تر است.سمت راست بخش افقی رودۀ بزرگ نسبت به سمت چپ آن، پایین

  
شود. بخش قفسۀ سینه، وارد حفرۀ شکمی میدیافراگم و  ( مری، اندامی است که از حلق آغاز و با عبور از  1

در  مری  قطر  طبق شکل،  دارد.  قرار  حفرۀ شکمی  در  آن،  انتهایی  بخش  و  سینه  قفسۀ  در  مری  اعظم 

 باشد. یکسان نیست و متفاوت می های مختلف آنبخش

 شود.یده میمری در قفسۀ سینه و حفرۀ شکمی د
 کند. انتهای مری، از دیافراگم عبور کرده و آن را سوراخ می

 بندارۀ انتهای مری در درون حفرۀ شکمی قرار گرفته است. 
 های میانی مری نسبت به ابتدا و انتهای آن، قطر بیشتری دارند. بخش

ب مشاهده  وصفرا نقش دارند؛ زیرا مجاری صفراوی در هر دو ل   ب کبد در ساختوب راست و چپ تشکیل شده است. دقت کنید هر دو لو( کبد، از دو ل2

  آن، در نیمۀ چپ بدن قرار گرفته است.قسمت کمی از لوب راست کبد و همچنین لوب چپ شوند. می

 هم اندازه تشکیل شده است.   ب غیر و کبد از دو ل
 باشد.ب سمت چپ میو از ل تر بزرگ  ،ب سمت راستول

 رار دارد.کیسۀ صفرا در سمت راست بدن ق
 باشند. ب کبد در ساخت صفرا مؤثر میو هر دو ل

ای که در انتهای . بنداره ها در تنظیم عبور مواد نقش دارندحلقوی به نام بنداره )اسفنکتر( وجود دارد. بنداره  ی ها چهیماه  ،لولۀ گوارشهایی از  در قسمت(  3

 تر است.معده، پایین بخشمری قرار گرفته است، نسبت به باالترین 

 تر است. بندارۀ انتهای مری نسبت به سقف معده، پایین
 باشد.بندارۀ انتهای معده )پیلور( نسبت به کف معده، باالتر می
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 شناسان باشد؟بیانگر اهداف زیست  تواندنمی های بشری بیابند. چند مورد، کنند تا پاسخی برای بسیاری از پرسش می  شناسان تالشزیست   -23

 سازگان با پرورش گیاهانی که در مدت زمانی کمتری، مواد غذایی بیشتری تولید کنند. افزایش خدمات بوم -الف

 ۀ سرطانی شدن های سرطانی بدن انسان در مراحل اولییاختههایی برای نابود کردن یافتن روش  -ب

 د. نرسهایی که از طریق والدین به فرزندان  می پیشگیری و درمان بیماری  -ج 

 هایی برای تولید هر سوختی با منشأ زیستی نظیر الکلکارگیری روشبه  -د

 چهار ( 4 ( سه3 ( دو 2 ( یک 1

 ( 1گفتار ـ    شمارشیـ   به خطخط ـ  متن ـ    آسانـ  1001)   1گزینۀ پاسخ:   

چرا باید تنوع زیستی حفظ »  «تر، مواد غذایی بیشتری تولید کنند؟گیاهانی پرورش داد که در مدتی کوتاه  توانیچگونه مباشد. » فقط مورد »د« صحیح نمی

باید حیات وحش حفظ شود؟ از  »  «شود؟ چرا  بعضی  م  ی هااختهیچرا  انسان سرطانی  اولی  ی هااختهی  توانی؟ چگونه مشوندیبدن  مراحل  در  را   ۀ سرطانی 

  توانیچگونه م» «فسیلی مانند مواد نفتی کرد؟ یهازیستی مانند الکل را جانشین سوخت ی هاسوخت توان یچگونه م» «شدن شناسایی و نابود کرد؟ سرطانی

 «مان کرد؟ها را درارثی، پیشگیری و یا آن ی های ماریاز ب

 .ها را بیابندآن ی ها پاسخ کنندیشناسان تالش ماست که زیست ییهافقط چند پرسش از میان انبوه پرسش هانیا

  
دنبال پاسخی برای آن به  شناسان  هایی که زیستبستگی دارد. یکی از پرسش   ( نظیر گیاهان) سازگان به میزان تولیدکنندگان آن  بوم   هر  الف( میزان خدمات

 . د؟«تولید کنن بیشتری، مواد غذایی ترکوتاهگیاهانی پرورش داد که در مدتی  توانیچگونه م» ، این است کهباشندمی

از  ب( » بعضی  انسان سرطانی م  ی هااختهیچرا  اولی  ی هااختهی  توانی؟ چگونه مشوندیبدن  را در مراحل  نابود کردسرطانی  ۀسرطانی  و   .؟«شدن شناسایی 

های  هایی بیابند که سبب شناسایی و نابودی یاختهاند تا روش شناسان در تالش. زیستهستندبال یافتن پاسخی برای هردو پرسش قبل  دنبه  شناسان  زیست

 سرطانی شدن شود. اولیۀسرطانی در مراحل 

 باشند.می  شدنیهای سرطانی در مراحل اولیۀ سرطان یاخته نابودیو   شناساییهایی برای دنبال روشبه شناسان  زیست

دنبال به شناسان د و زیستنرسهای ارثی از طریق والدین به فرزندان می« بیماری ها را درمان کرد؟ارثی، پیشگیری و یا آن ی های ماریاز ب توانیچگونه مج( »

 باشند. ها میهایی برای پیشگیری و یا درمان آنروش

های  دنبال تولید سوختبه  شناسان  « دقت کنید زیستفسیلی مانند مواد نفتی کرد؟  ی هامانند الکل را جانشین سوخت  زیستی  ی هاسوخت  توانیه مچگوند( »

ها آن  آیند ووجود میبه  های فسیلی از تجزیۀ پیکر جانداران  دانید، سوختطور که مینه تولید هر سوختی با منشأ زیستی! همان  ،باشندزیستی نظیر الکل می

 منشأ زیستی دارند.  نیز

 شوند. های فسیلی از تجزیۀ جانداران قدیمی حاصل میسوخت
 آیند. دست میبه  های زیستی از تجزیۀ جانداران امروزی سوخت
 های فسیلی، منشأ زیستی دارند. های زیستی همانند سوختسوخت
 کنند.اکسید تولید میدیهای فسیلی، کربنتی همانند سوختهای زیس سوخت

 باشد. ، بیشتر میهای زیستینسبت به سوخت های فسیلیتوسط سوخت شده  اکسید تولید دیمیزان کربن

 
 مناسب است؟   ، کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر  -24

 ........« طور حتم ...........به  »بخشی از لولۀ گوارش که ...................، 

 ندارد.   غذایی   نقشی در گوارش شیمیایی مواد -  ( در حفرۀ شکمی قرار نگرفته است1
 بخش اعظم آن در سمت چپ بدن قرار دارد.  -  ( در انبارکردن غذای بلع شده نقش دارد2
 شود. شکل دیده میایدر زیر بخشی کیسه -  شوند( پروتئازهای آن در رودۀ باریک فعال می3

 ترین بخش آن در سمت راست بدن قرار دارد. پایین   - نوعی شیرۀ بدون آنزیم مؤثر است ( در ساخت 4

 ( 1گفتار  ـ   خط به خطـ  متن و شکلـ  آسانـ   1002)   2گزینۀ پاسخ:   

 
 بخشی از لولۀ گوارش که در حفرۀ شکمی قرار ندارد: دهان، حلق و بخش اعظم مری 

 بخشی از لولۀ گوارش که در انبار کردن غذای بلع شده نقش دارد: معده  
 )پانکراس(  شوند: لوزالمعدهبخشی از دستگاه )نه لوله!( گوارش که پروتئازهای آن در رودۀ باریک فعال می

 بخش از دستگاه )نه لوله!( گوارش که در ساخت نوعی شیرۀ بدون آنزیم )صفرا( مؤثر است: کبد 

تا غذای   شوندیدارد که با پرشدن معده باز م  ییهایمعده، چین خوردگ  ۀاست. دیوار  لولۀ گوارششکل  ی اسهیک معده، بخش  

 طبق شکل مقابل، بخش اعظم معده در سمت چپ بدن قرار گرفته است. بلع شده در آن انبار شود.

 



 

9 
 

9 

 بندارۀ انتهای مری همانند بخش اعظم معده، در سمت چپ بدن قرار دارد. 
 بندارۀ انتهای معده برخالف بندارۀ انتهای مری، در سمت راست بدن قرار دارد. 

 شود. تدریج به نیمۀ چپ بدن متمایل میبه مری ابتدا در خط وسط بدن قرار دارد اما 
 باشد.خورده میدیوارۀ معده همانند مری و رودۀ باریک، چین

 ند.ور ها از بین میخوردگیهای معده موقتی بوده و ضمن پر شدن آن، چینخوردگیچین

  
 کند.نشاسته کمک می شیمیایی ( دهان، حلق و بخش زیادی از مری، در حفرۀ شکمی قرار ندارند. دقت کنید در دهان، آمیالز بزاق به گوارش1

 بخش کمی از مری )انتهای آن( در حفرۀ شکمی قرار گرفته است.
 شود. بخش کمی از مری توسط صفاق در بر گرفته می

 شود. ت کنید در خارج از حفرۀ شکمی همانند داخل آن، گوارش شیمیایی و مکانیکی مشاهده میدق

لوزالمعده در زیر معده   .شوندی. پروتئازهای لوزالمعده درون روده باریک فعال م کندیالزم برای گوارش شیمیایی انواع مواد را تولید م  ی هامیلوزالمعده، آنز(  3

 باشد.رفته است. دقت کنید لوزالمعده نیز همانند کبد، جزئی از دستگاه گوارش )و نه لولۀ گوارش!( میشکل( قرار گای )بخش کیسه

 شوند. شکل غیرفعال به درون مجاری آن ترشح میبه پروتئازهای لوزالمعده 
 شوند.پروتئازهای لوزالمعده، درون رودۀ باریک فعال می

 . کند؛ مثل پروتئازهای لوزالمعدهفعالیت خود را آغاز نمیلزومًا هر آنزیمی در محل ترشح خود، 

ترین بخش آن، در نیمۀ ب راست و چپ تشکیل شده است که طبق شکل، باالترین و پایینوشود. کبد از دو ل( صفرا آنزیم ندارد و توسط کبد ساخته می4

 راست بدن قرار دارد. دقت کنید کبد جزئی از لولۀ گوارش نیست! 

 باشد. دستگاه گوارش )نه لولۀ گوارش!( می کبد جزئی از 
 باشد. می تر بزرگب سمت چپ آن،  و ب سمت راست کبد نسبت به لول

 شود.ب سمت راست آن ایجاد میو ترین سطح کبد، توسط لباالترین و پایین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  د توجه به این موضوع، کدام مورهای مختلف لولۀ گوارش، ساختار تقریباً مشابهی دارند. با دیوارۀ بخش   -25

 طور معمول در الیۀ ................... لولۀ گوارش، ...................« به »

 دهند.جذب و ترشح را انجام می  از جملههای پوششی کارهای متفاوتی همۀ یاخته -  ( مخاطی1
 شود. های عصبی مشاهده میای از یاخته شبکه  تر آن،برخالف الیۀ خارجی  -  ( زیرمخاط2
 شکل، در ایجاد حرکات کرمی در تمام طول لوله مؤثرند. هایی دوکی یاخته -  ای( ماهیچه3
 های مجاور نقشی ندارد. نوعی بافت پیوندی در اتصال بخش اعظم مری به اندام  -  ( بیرونی4

 ( 1گفتارـ    مفهومیـ    ایمقایسهـ  متنـ    متوسطـ    1002)   4گزینۀ پاسخ:   

، زیرمخاط و مخاط. هر  یاچهیبیرونی، ماه  ۀمشابهی دارند. این لوله از خارج به داخل چهار الیه دارد: الی  باًی، ساختار تقرلولۀ گوارش های مختلف  بخش   ۀدیوار

  یها است که اندام   ی اپرده  ،بیرونی، بخشی از صفاق است. صفاق  ۀالی.  بافت پیوندی سست وجود دارد  ،هاه یاین ال  ۀدر هم.  شده استها تشکیلالیه، از انواع بافت 

 های مجاور ندارد. . دقت کنید بخش زیادی از مری، در حفرۀ شکمی قرار نگرفته و صفاق نقشی در اتصال آن به اندامکندیبه هم وصل م  از خارج  شکم را  اخلد

 .ز صفاق نیست؛ مثل الیۀ بیرونی دهان، حلق و بخش زیادی از مریدر خارج از حفرۀ شکمی، جزئی ادیوارۀ لولۀ گوارش  الیۀ بیرونی 
 ها در حفرۀ شکمی، بخشی از صفاق است؛ مثل الیۀ بیرونی انتهای مری، معده و روده  دیوارۀ لولۀ گوارش الیۀ بیرونی
 شود. ها، بافت پیوندی سست دیده میدر همۀ الیه
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دقت   .دهندیکارهای متفاوتی مثل جذب و ترشح را انجام م  لولۀ گوارشمختلف    ی هادارد که در بخشاز بافت پوششی    ییهااختهیمخاط )الیه مخاطی(  (  1

 های پوششی مری، نقشی در جذب مواد ندارند. پردازند؛ مثالً یاختههای پوششی به جذب یا ترشح نمیکنید همۀ یاخته

 گیرد. ها!( انجام می( مخاط )نه سایر الیه!)نه پیوندی های ترشح و جذب توسط یاخته
 . هر یاختۀ پوششی در جذب و یا ترشح مؤثر نیستلزومًا  دقت کنید 

و زیرمخاط،   یاچهیماه  ۀیا چین بخورد. در الی  بچسبد و به راحتی روی آن بلغزد  ی اچهیماه  ۀمخاط، روی الی  شودیزیرمخاطی( موجب م  ۀزیرمخاط )الی(  2

 تر است.ای نسبت به الیۀ زیرمخاطی، خارجیالیۀ ماهیچه عصبی وجود دارد. ی هااختهیاز  ی اشبکه

 
 تر است و در زیرمخاط قرار دارد. اولی که داخلی 
 ای قرار گرفته است.تر بوده و در الیۀ ماهیچهتر و گستردهدومی که خارجی 

 شود. ای میبیدن مخاط به الیۀ ماهیچهالیۀ زیرمخاط سبب چس
 های مخاطی نیز شود. خوردگیتواند سبب از بین رفتن چیناختالل در الیۀ زیرمخاط می

 ی ا چهیماه   ی ها اختهیشامل    لولۀ گوارشدیگر    ی ها خارجی مخرج از نوع مخطط است. این الیه در بخش  ۀدر دهان، حلق، ابتدای مری و بندار  ی ا چهیماه   ۀالی(  3

 شکل، نقشی در ایجاد حرکات کرمی در حلق و ابتدای مری ندارند.های دوکی؛ بنابراین یاختهاندافتهیصاف است که به شکل حلقوی و طولی سازمان 

 باشد.اسکلتی می ،هایی که در خارج از حفرۀ شکمی قرار دارند بخش ای در  الیۀ ماهیچه
 ای در دهان، حلق، ابتدای مری و بندارۀ خارجی مخرج: مخطط الیۀ ماهیچه
 های لولۀ گوارش: ماهیچۀ صافای در سایر بخشالیۀ ماهیچه

 بوده اما فعالیتی غیرارادی دارد.ای در حلق و ابتدای مری، اسکلتی  دقت کنید الیۀ ماهیچه
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 طور حتم ...................« به ای که نسبت به الیۀ مؤثر در ................... است، معده، الیه  دیوارۀ »در ساختار

 کند.دستگاه گوارش را از بیرون به یکدیگر متصل می  های اندامهمۀ   - ترایجاد حرکات کرمی، خارجی  (الف

 کنند.کربنات ترشح می های غدد آن، بی ترین یاخته سطحی   - تر اتصال و چین خوردن مخاط، داخی (ب

 شود. های اصلی بافت عصبی در آن دیده می یاخته از ایآرایش شبکه   -  تر، خارجی 12Bجذب ویتامین   (ج 

 اند.ای آن به دو شکل حلقوی و طولی سازمان یافتههای ماهیچه یاخته  - تر درون شکم، داخیهای اتصال اندام  (د

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

 ( 1گفتار ـ    مفهومیـ    شمارشیـ  ایمقایسهـ   متن و شکلـ  سخت ـ   1002)   4گزینۀ پاسخ:   

 
 ای الیۀ مؤثر در ایجاد حرکات کرمی: الیۀ ماهیچه

 چین خوردن مخاط: الیۀ زیرمخاط  ثر در اتصال وؤالیۀ م 
 : الیۀ مخاطی 12Bالیۀ مؤثر در جذب ویتامین 

 های درون شکم: الیۀ بیرونی الیۀ مؤثر در اتصال اندام

 دیوارۀ لولۀ گوارش 

 الیۀ بیرونی 
 نقشی در تشکیل صفاق ندارد.  در خارج از حفرۀ شکمی 
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 دهد. بخشی از صفاق را تشکیل می در حفرۀ شکمی 

 
 

 ایالیۀ ماهیچه

 مخرج دهان و بندارۀ خارجی 
 ماهیچۀ اسکلتی 

 ارادی
 حلق و ابتدای مری 

 غیرارادی
 ها سایر بخش

ماهیچۀ  
 صاف

 طولی 

 حلقوی

 + مورب فقط در معده 

 شود. ای دیده میهای عصبی در الیۀ ماهیچهای از یاختهشبکه

 الیۀ زیرمخاطی 
 یا چین بخورد.  بچسبد و به راحتی روی آن بلغزد یاچهی ماه   ۀمخاط، روی الی شود یموجب م

 شود. های عصبی در این الیه دیده میای از یاختههمچنین شبکه

 الیۀ مخاطی 
، کارهای متفاوتی مثل  لولۀ گوارشهای مختلف هایی از بافت پوششی دارد که در بخشیاخته

 دهند. میجذب و ترشح را انجام 
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 اند. درستی بیان شدهنا همۀ موارد به

  
ای در ایجاد حرکات الیۀ ماهیچهآورند؛ بنابراین  وجود میبه  حرکات منظمی را در آن    ،های دیوارۀ لولۀ گوارشالف( انقباض ماهیچه

ای است پرده  ،. صفاقدهدرا تشکیل میتر است، بخشی از صفاق  خارجی  ای الیۀ ماهیچهکرمی مؤثر است. الیۀ بیرونی که نسبت به  

ارش های دستگاه گواندام  کند. توجه داشته باشید که صفاق در اتصال های درون شکم را از بیرون به یکدیگر متصل میکه اندام

 . ی، دهان و حلقاز جمله بخش اعظم مر ،شکمی هستند به یکدیگر نقشی ندارد  ۀکه خارج از حفر

 شود. های دیوارۀ آن ایجاد میحرکت منظم دارد که در پی انقباض ماهیچه دولولۀ گوارش  
 الیۀ بیرونی در تشکیل بخشی از صفاق مؤثر است.

 های محیطی آن قرار دارند.در بخش  تر کوچک های  در مرکز آن و سرخرگ  تر بزرگهای دقت کنید در ساختار صفاق، سرخرگ
 باشد. های آن یکسان نمیهای صفاق در همۀ بخشخوردگیچین

 الیۀ مخاطی، در سمت داخل   یا چین بخورد.  بچسبد و به راحتی روی آن بلغزد  ی اچهی ماه  ۀروی الی  ،مخاط   که  شودیزیرمخاط( موجب م  ۀ زیرمخاط )الیب(  

معده، به   ی ها. مجاری غدهنداهآوردمعده را به وجود    ی هااند و حفره پوششی مخاط معده در بافت پیوندی زیرین فرو رفته   یهااختهی  قرار گرفته است.  زیرمخاط

  یاژله  ۀالی  که به شکل  کنندیمخاطی فراوان ترشح م  ۀآن، ماد  ی هاغده  ی هااختهیی مخاط معده و برخی از  پوششی سطح   ی هااختهیها راه دارند.  این حفره

-پوششی سطحی، بیکربنات )   ی هااختهی.  پوشاندیچسبناکی، مخاط معده را م
3HCOدقت کنید کندیحفاظتی را قلیایی م  ی اژله  ۀکه الی  کنندیترشح م  زی( ن .

 کنند.کربنات ترشح نمیکنندۀ مادۀ مخاطی هستند که بیهای ترشحهای غدد معده، یاختهترین یاختهسطحی

 کنندۀ مادۀ مخاطی پوششی سطحی و یاختۀ ترشح هایهیاخت کنندۀ مادۀ مخاطی در معده:های ترشحیاخته
 های پوششی سطحیکربنات: یاختهکنندۀ بیهای ترشحیاخته

 ای حفاظتی مؤثرند. یایی کردن الیۀ ژلههای پوششی سطحی در قل تنها یاخته

که نسبت به  ای ماهیچهو  مؤثرند. در الیۀ زیرمخاطدر رودۀ باریک  12Bهای کناری )جزئی از مخاط معده( با ترشح فاکتور داخلی، در جذب ویتامین ج( یاخته

دقت داشته باشید که   هستند.  عصبیهای اصلی بافت  ها(، یاخته)نورونهای عصبی  شود. یاختههای عصبی دیده مییاخته  ۀتر است، شبکالیۀ مخاطی خارجی

 باشد.الیۀ بیرونی فاقد شبکۀ عصبی می

 باشند. های حفرات و غدد معده، همگی جزئی از الیۀ مخاطی مییاخته
 راه دارند.  شود که مجاری غدد به آنمخاط، سبب تشکیل حفرات معده می  سست روی بافت پوششی مخاط در بافت پیوندیپیش
 شود. دیده میاز مری تا مخرج ای های عصبی در زیرمخاط و الیۀ ماهیچهای از یاختهشبکه

دیواره    ی ا چهیماه  ۀالی  ی هااخته یای قرار دارد.  های درون شکم نقش دارد و در سمت خارجی الیۀ ماهیچهد( الیۀ بیرونی، بخشی از صفاق بوده و در اتصال اندام

 . اندب قرار گرفته رولی، حلقوی و مومعده در سه جهت ط

 های لولۀ گوارش نیز دارد. ای مورب نسبت به سایر قسمتدیوارۀ معده، یک الیۀ ماهیچه
 باشد.تر می، داخلیو حلقوی الیۀ مورب نسبت به الیۀ طولی 
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 نقباضی، ................... حرکت دیگر، ...................« » نوعی حرکت لولۀ گوارش با یک حلقۀ ا

 های گوارشی مخلوط شوند.شود تا محتویات لوله ریزتر و بیشتر با شیره تداوم آن، سبب می  -  ( همانند1
 گیرد.های عصبی دیوارۀ لوله صورت می حرکت رو به جلوی غذا، در پی تحریک یاخته -  ( برخالف2
 گیرد.های عصبی مستقر در دیوارۀ لولۀ گوارش قرار نمی یاخته  ۀتحت تأثیر شبک -  ( همانند3
 شود.ای بسته دیده می تنها حین برخورد با بنداره  ،نقش مخلوط کنندگی آن -  ( برخالف4

 ( 1گفتار ـ   خط به خطـ  ایمقایسهـ  متن و شکلـ  آسانـ   1002)   1گزینۀ پاسخ:   

 
 = حرکت کرمی  گوارش با یک حلقۀ انقباضینوعی حرکت لولۀ  

ها از . سپس این بخششوندیصورت یک در میان منقبض مبه  از لوله    ییهابخش  ،در حرکات قطعه قطعه کننده

محتویات     شودیموجب م  لولۀ گوارش. تداوم این حرکات در  شوندیدیگر منقبض م  ی هاحالت انقباض خارج و بخش 

ای بسته متوقف . حرکات کرمی نیز زمانی که توسط بندارهگوارشی مخلوط شوند  ی هارهیلوله، ریزتر و بیشتر با ش

 باشند.( مؤثر می!بردن تودۀ به سمت جلوشوند، در ریزترکردن تودۀ غذایی )نه پیشمی

 هر دو حرکت لولۀ گوراش در مخلوط کردن تودۀ غذایی مؤثرند.
 د. نمحتویات لولۀ گوارش نقش دار هر دو حرکت لولۀ گوارش در ریزترکردن 
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. کندیلوله را تحریک م  ۀعصبی دیوار  ی هااختهیرا گشاد و    ، آنلولۀ گوارشبه  در حرکات کرمی، ورود غذا  (  2

انقباضی در لوله ظاهر   ۀ. در نتیجه، یک حلقکنندیدیواره را به انقباض وادار م  ی ها چهیعصبی، ماه  ی هااختهی

. دقت کنید طبق شکل، حرکت رو به جلوی تودۀ غذایی، تحت تأثیر آوردی در م تکه غذا را به حرک  شودیم

 شود.حرکات قطعه قطعه کننده نیز انجام می

 گیرد.ای صورت میهای ماهیچههای عصبی دیواره و انقباض یاخته، در پی تحریک یاختهۀ گوارشهر دو حرکت لول

در حرکت کرمی،   حرکت کرمی و قطعه قطعه کننده دارد.  و نوع، دلولۀ گوارش.  آوردی حرکات منظمی را در آن به وجود م،  لولۀ گوارش  ۀدیوار  یهاچه یانقباض ماه(  3

های های دیوارۀ لولۀ گوارش و شبکهشود. هر دو نوع حرکت، تحت تأثیر انقباض ماهیچه کننده، چند حلقۀ انقباضی دیده میقطعهیک حلقۀ انقباضی و در حرکت قطعه 

های دیگر مانند  بافت  یهااخته یبا    هااخته یاین    اصلی بافت عصبی هستند  یهااخته یها(،  عصبی )نورون   یهااخته د. ینشوای انجام می های عصبی الیۀ ماهیچه یاخته 

 . تا منقبض شوند کنندی را تحریک م ایماهیچه  یهااخته ی ،عصبی یهااخته یارتباط دارند.  ایماهیچه  یهااخته ی

 شود.حرکات کرمی، یک حلقۀ انقباضی دیده میدر 
 شود. در حرکات قطعه قطعه کننده، چند حلقۀ انقباضی دیده می

  یها و بخش   شده  ها از حالت انقباض خارج. سپس این بخش شوندیصورت یک در میان منقبض مبه    ۀ گوارشاز لول  ییهابخش  ،در حرکت قطعه قطعه کننده(  4

حرکت کرمی نقش .  گوارشی مخلوط شوند  ی هارهیمحتویات  لوله، ریزتر و بیشتر با ش  شودیموجب م  لولۀ گوارشاین حرکات در    . تداومشوندیدیگر منقبض م

  . کنندیدارند؛ به ویژه وقتی که حرکت محتویات لوله با برخورد به یک بنداره، متوقف شود؛ مثل وقتی که محتویات معده به پیلور برخورد م  نیزمخلوط کنندگی  

 یابد. ای بسته، افزایش می کنندگی دارند؛ اما این نقش با برخورد محتویات به بندارهابراین حرکات کرمی، همواره نقش مخلوطبن
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 یکدیگر شباهت و از نظر ................... با یکدیگر تفاوت دارند« به ها ...................، از نظر ................... های زیستی که در ساختار آن»مولکول 

 ها  شرکت در ساختار انواعی از هورمون  - میزان انرژی نهفته در خود  - شودالف( نیتروژن دیده نمی 

 هاشرکت کردن فسفر در تشکیل آن   - ی صفراویترشح به درون مجار -  شودب( اسیدهای چرب دیده می 

 ها خوردگی در ساختار آن وجود پیچ  - قرارگیری در ساختاری با تراوایی نسبی -  شودج( نیتروژن دیده می 

 کار رفتن در صنعت کاغذسازی به  -  های فاقد کلسترولساخت توسط یاخته -  شودد( تعداد زیادی گلوکز دیده می 

 چهار  (4 ( سه3 ( دو 2 ( یک 1

 ( 2گفتار ـ   شمارشی ـ  مفهومیـ   متن و شکلـ    سختـ  1001)   4گزینۀ پاسخ:   

 
 شود= کربوهیدرات و لیپید   نیتروژن دیده نمی ها های زیستی که در ساختار آنمولکول
 گلیسرید فسفولیپید و تریلیپیدهایی مانند شود= اسید چرب دیده می ها های زیستی که در ساختار آنمولکول
 اسید شود= پروتئین و نوکلئیک نیتروژن دیده می ها های زیستی که در ساختار آنمولکول
 = گلیکوژن، سلولز و نشاسته اندشکیل شدهت های زیستی که از تعداد زیادی گلوکز مولکول

 باشند. همۀ موارد نادرست می

  
ها شرکت کنند و از این  توانند در ساخت انواعی از هورمون. گروهی از لیپیدها )کلسترول( میشودها و لیپیدها، نیتروژن دیده نمیالف( در ساختار کربوهیدرات

انرژی تولید شده از  ها و لیپیدها از نظر میزان انرژی نهفته در خود، به یکدیگر شباهت ندارند.  کربوهیدرات  که  اند؛ اما دقت کنیدها متفاوتنظر با کربوهیدرات

 حدود دو برابر انرژی تولید شده از یک گرم کربوهیدرات است. ،)نه هر نوع لیپیدی!( گلیسریدی تر یک گرم

 باشد. می )نه هر نوع لیپیدی!( گلیسریدهاها، حدود نصف انرژی نهفته شده در تریانرژی نهفته شده در کربوهیدرات

. در ساختار فسفولیپیدها  وجود دارندگلیسریدها، اسیدهای چرب  ب( در ساختار فسفولیپیدها و تری 

با یکدیگر تفاوت دارند. توجه داشته گلیسریدها، فسفر شرکت میبرخالف تری  از این نظر  کند و 

تری  برخالف  فسفولیپیدها  درباشید  می  ترکیبات  گلیسریدها  یافت  توسط صفرا  یعنی  شوند؛ 

 شوند تا از راه یک مجرای مشترک، به کیسۀ صفرا وارد و در آن ذخیره شوند.ی ترشح میهای کبدی به درون مجاری صفراویاخته
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پروتئین در ساختار  نوکلئیکج(  و  دیده میها  نیتروژن  پروتئیناسیدها،  نوکلئیکشود.  و  یاختهها  در غشای  قرارگیری  نظر  از  ای  اسیدها 

شود. این دو مولکول، از نظر  اسید دیده میا در ساختار غشا، پروتئین برخالف نوکلئیکاند؛ زیر)ساختاری با تراوایی نسبی( با یکدیگر متفاوت

  شود.خوردگی دیده میخوردگی در ساختار خود، با یکدیگر مشابهت دارند؛ زیرا طبق شکل، در ساختار هردو، پیچوجود پیچ

 باشند. خورده میاسیدها، پیچها همانند نوکلئیک پروتئین

ساکاریدها از تعداد ساکاریدند. این پلیپلی  ،. نشاسته، سلولز و گلیکوژنشوندیساکاریدها از ترکیب چندین مونوساکارید ساخته مپلید(  

اما گلیکوژن  های گیاهی ساخته مینشاسته و سلولز توسط یاخته  اند.شدهفراوانی مونوساکارید گلوکز تشکیل ها در جانوران و قارچ شوند 

رود. دقت کنید در بین سلولز، نشاسته و گلیکوژن، تنها کار میبه  های جانوری  دقت کنید کلسترول در ساخت غشای یاخته  .شودیساخته م

های نشاسته و گلیکوژن، از این نظر به یکدیگر  باشد و مولکول رود و با دو مولکول دیگر متفاوت میکار میبه  سلولز در صنعت کاغذسازی  

 اند. شبیه

 شوند.های گیاهی ساخته میدو توسط یاخته ه هر سلولز و نشاست 
 شود. زمینی و غالت یافت مینشاسته در سیب

 رود. ها به کار میسلولز ساخته شده در گیاهان در کاغذسازی و تولید انواعی از پارچه
 شود.ها ساخته میگلیکوژن توسط جانوران و قارچ

 شود.میها ذخیره گلیکوژن در بدن انسان، در کبد و ماهیچه
 رود. کار میبه  های جانوری کلسترول در ساخت غشای یاخته
 شود. های سازندۀ سلولز و نشاسته دیده نمیکلسترول در ساخت غشای یاخته

 
 تودۀ غذایی نقش دارد، صحیح است؟   کردنکدام گزینه، در ارتباط با هر حرکت لولۀ گوارش که در مخلوط   -29

 باشند.ای در ایجاد این حرکات مؤثر می هستهشکل و تک ای دوکی ماهیچههای یاختهتنها ( 1
 دهد.های گوارشی، آن را به جلو نیز حرکت می ضمن مخلوط کردن بیشتر تودۀ غذایی با شیره ( 2
 شوند.ای یکسانی منقبض میهای ماهیچههای یک در میان آن، تعداد یاخته ( در همۀ مراحل انقباض3
 شوند.ها منقبض می ای مؤثر در ایجاد آنهای ماهیچهبالفاصله پس از ورود غذا به لولۀ گوارش، یاخته ( 4

 ( 1گفتار ـ   مفهومیـ   ایمقایسهـ    متن و شکلـ    متوسطـ    1002)   2گزینۀ پاسخ:   

 
کنندگی تودۀ غذایی نقش دارند. دقت کنید حلقۀ انقباضی حرکت کرمی،  دو حرکت لولۀ گوارش، در مخلوط  هر

دهد. همچنین طبق شکل، حرکات قطعه قطعه کننده نیز در حرکت رو به جلوی تودۀ غذا را به جلو حرکت می

 غذایی مؤثرند. 

 هر دو حرکت لولۀ گوارش در پیش برندگی تودۀ غذایی نقش دارند. 
   باشد.ودۀ غذایی بیشتر میبرندگی تنقش حرکت کرمی در پیش

 یابد. ای بسته افزایش میکنندگی حرکات کرمی حین برخورد با بندارهنقش مخلوط
 کنندگی دارند.برندگی و مخلوطای بسته، حرکات کرمی نقش پیشدقت کنید پیش از برخورد با بنداره

 د.ای بسته، حرکات کرمی تنها نقش مخلوط کنندگی دارنضمن برخورد با بنداره

  
ای در دهان، حلق و ابتدای  ماهیچهراند. الیۀ  دقت کنید حلق، حرکات کرمی دارد و حرکات آن، غذا را به مری می ( 1

تواند ماهیچۀ  باشد. بنابراین هر ماهیچۀ مؤثر در ایجاد این حرکات، لزوماً صاف نیست و میمری از نوع مخطط می

 اند.ای هستهشکل و تک ای صاف، دوکیهای ماهیچهمخطط نیز باشد. یاخته

بررسی  3 مرحله  چندین  طی  کننده،  قطعه  قطعه  حرکات   )

 مثالً طبق شکل باال: شوندمی

 شود. حلقۀ انقباضی دیده می 4مرحلۀ اول:  -1

حلقه  -2 بین  دوم:  حلقهمرحلۀ  اول،  مرحلۀ  انقباضی  های  های 

می تشکیل  جدیدی  و  انقباضی  مشاهده    3شود  انقباضی  حلقۀ 

 شود.می

 شود.حلقۀ انقباضی تشکیل می 4مرحلۀ سوم: مجدداً  -3

 حرکات قطعه قطعه کننده  حرکات کرمی 

 . شودچند حلقۀ انقباضی تشکیل می . شودیک حلقۀ انقباضی تشکیل می

 . ها متغیر استتعداد حلقه ها )همیشه یکی!( تعداد ثابت حلقه

 مؤثر در مخلوط کنندگی  مؤثر در مخلوط کنندگی 

 برندگی )نقش کمتر( مؤثر در پیش ( بیشتر برندگی )نقش  مؤثر در پیش

  مؤثر در ریزتر کردن تودۀ غذایی
 )نقش کمتر( 

)نقش    مؤثر در ریزتر کردن تودۀ غذایی
 بیشتر( 

 د.نگیر ای صورت میهای ماهیچههای عصبی و انقباض یاختهدر پی تحریک یاخته
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های بیشتری منقبض  شوند و در مراحل اول و سوم نسبت به مرحلۀ دوم، یاختهای یکسانی منقبض نمیهای ماهیچهیاختهدقت کنید در همۀ مراحل، تعداد  

 اند.شده

ار  دیواره را به انقباض واد  ی هاچهی عصبی، ماه  ی هااختهی.  کندیلوله را تحریک م  ۀعصبی دیوار  ی هااختهیرا گشاد و    لولۀ گوارشدر حرکات کرمی، ورود غذا  (  4

رود. دقت کنید بالفاصله پس از ورود  و به سمت انتهای روده می  آوردیکه غذا را به حرکت در م  شودیانقباضی در لوله ظاهر م   ۀ. در نتیجه، یک حلقکنندیم

ای را وادار های ماهیچههای عصبی، یاختههای عصبی تحریک شده و در نهایت، یاختهشوند؛ بلکه ابتدا لوله گشاد و یاختهای منقبض نمیها ماهیچهغذا، یاخته

 کنند.به انقباض می

 شود. در حرکات قطعه قطعه کننده، انقباض همزمان چند بخش از لولۀ گوارش دیده می
 شود.در حرکات کرمی و در یک لحظۀ خاص، تنها انقباض یک بخش از لولۀ گوارش دیده می

 
 کند؟ درستی تکمیل می به کدام مورد عبارت زیر را   -30

 طور حتم ...................«  به شود، »هر غدۀ بزاقی بزرگ در انسان که در ................... نوعی ماهیچۀ افقی یافت می 

 شود. ین غدۀ بزاقی در انسان محسوب میتربزرگ  -  ( باال و پایین1
 فک پایینی قرار گرفته است.  تری نسبت بهسطح پاییندر    -( باال و پایین  2
 مجاری متعددی در خروج نوعی آنزیم دفاعی از آن نقش دارند.  -  ( باالی3
 کند.های فک پایین وارد می ترشحات خود را از طریق مجرایی به فضای پشت دندان  -  ( باالی4

 ( 1گفتار ـ   ایمقایسهـ   شکلـ  سخت ـ   1002)   2گزینۀ پاسخ:   

 
 ای  هر غدۀ بزاقی بزرگ: غدۀ بناگوشی، غدۀ زیرزبانی و غدۀ زیرآرواره

 ای شود: غدۀ زیرآروارههر غدۀ بزاقی بزرگ که در باال و پایین نوعی ماهیچۀ افقی یافت می
 ای رهو غدۀ زیرآرواشود: غدۀ زیرزبانی و غدۀ بناگوشی  هر غدۀ بزاقی بزرگ که در باالی نوعی ماهیچۀ افقی یافت می

 ، بسیار کوچک   ی ها. آسیاب شدن غذا به ذرهشودیبا ورود غذا به دهان، جویدن غذا و گوارش مکانیکی آن آغاز م

بزاقی کوچک،   یهابزاقی بزرگ و غده  ۀگوارشی و اثر بزاق بر آن الزم است. سه جفت غد  ی هامیبرای فعالیت بهتر آنز

د، در کف دهان و زیر غدۀ زیرزبانی، یک ماهیچۀ  یکن رو مشاهده میروبه طور که در شکل  . همان کنندیبزاق ترشح م

شود که از سمت راست تصویر به استخوان فک پایین نیز متصل است )با فلش نشان داده شده افقی مشاهده می

شود. دیده می  ای ، غدۀ زیرزبانی قرار دارد و در طرفین آن )باال و پایین( غدۀ زیرآروارهاست(. در باالی این ماهیچه

  اصالً زیر آرواره یعنی همین دیگه! ای در زیر استخوان فک پایین قرار گرفته است. غدۀ زیرآرواره

 شود که به استخوان فک پایین متصل است.در کف دهان، یک ماهیچه دیده می
 . شودای در باال و پایین آن دیده میغدۀ زیرزبانی در باالی ماهیچۀ مذکور و غدۀ زیرآرواره

 ای نسبت به سایر غدد بزاقی بزرگ، پایین تر است.غدۀ زیرآرواره
 غدۀ زیرزبانی نسبت به سایر غدد بزاقی بزرگ، جلوتر است. 

 تر است. غدۀ بناگوشی نسبت به سایر غدد بزاقی بزرگ، باالتر و عقب
 شود. ای دیده میزیرآروارهدر سمت خارج استخوان فک پایین، غدۀ بناگوشی و در سمت داخل آن، غدۀ  

 شود.شود که به استخوان فک پایین متصل میبین غدۀ بناگوشی و استخوان فک پایین، یک ماهیچه دیده می
 غدۀ بناگوشی نسبت به اللۀ گوش و مجرای گوش، جلوتر است.

 شود. های فک باال تخلیه میها و گونهمجرای غدۀ بناگوشی به فضای بین دندان
 های فک پایین تخلیه می شود.  ای به فضای پشت دندانیرزبانی و زیرآروارهمجاری غدد ز

 کند. ای از میان غدۀ زیرزبانی عبور میمجرای غدۀ زیرآرواره
 ای در تماس است. غدۀ زیرزبانی با مجرای غدۀ زیرآرواره

 ای و بناگوشی، یک مجرا و غدۀ زیرزبانی، چندین مجرا دارد. غدۀ زیرآرواره
 تر است. ها نزدیک ای نسبت به زیرزبانی، به دندانمجرای غدۀ زیرآرواره محل تخلیۀ 

 ای، کمتر است. قطر مجاری غدد زیرزبانی نسبت به مجرای غدۀ زیرآرواره

  
 ای! نه زیرآرواره ،باشدترین غدۀ بزاقی در انسان، غدۀ بناگوشی میگرشود. بزای در طرفین نوعی ماهیچه دیده می( غدۀ زیرآرواره1

و موسین است. آنزیم آمیالز بزاق به گوارش نشاسته   هام یها، انواعی از آنزبزاق، ترکیبی از آب یون ( غدۀ بناگوشی در سمت خارجی نوعی ماهیچه قرار دارد.  3

شود و غدۀ بناگوشی خارج می  هر  یک مجرا از  دقت کنید تنها  درون دهان نقش دارد.  ی ها ی . لیزوزیم، آنزیمی است که در از بین بردن باکترکندیکمک م

 تواند آنزیم لیزوزیم را از این غده خارج کند.می

 شود. در بزاق، دو نوع آنزیم گوارشی و دفاعی یافت می



 

15 
 

15 

 شوند. های بزاق ضمن بلع، همراه با تودۀ غذایی وارِد حلق و مری میآنزیم
 دارد. های درون دهان نقش باکتری لیزوزیم در از بین بردن

های فک پایین ( غدۀ زیرزبانی در باالی نوعی ماهیچه قرار دارد. دقت کنید ترشحات غدۀ زیرزبانی از طریق چندین مجرای کوچک به فضای پشت دندان4

 شود.ریخته می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 کند؟طور مناسب کامل می به کدام مورد، عبارت زیر را   -31

 طور حتم ...................« به که ...................،  ۀ جانوری»بخشی از یاخت

 باشد.های شبکۀ آندوپالسمی مرتبط نمی غشای آن با فضای درون کیسه  فضای بین دو - کند( فعالیت آن را کنترل می 1
 شود.دیده می های زیستی فاقد نیتروژن و فسفر مختلف آن، مولکول  هایبخش در   -  ( مرز بین بیرون و درون یاخته است2
 اند.هایی است که همگی به یکدیگر متصل شده واجد کیسه - کندای و هسته را پر می ( فاصلۀ بین غشای یاخته3
 های فسفولیپید تشکیل شده است. از دو الیۀ مولکول   -  شودهای پروتئینی دیده می ( در ساختار آن، مولکول 4 

 ( 2گفتار ـ   فهومیمـ   متن و شکلـ  متوسطـ  1001)   2گزینۀ پاسخ:   

 
   کند: هستهکه فعالیت آن را کنترل مییاختۀ جانوری  بخشی از 
 ایکه مرز بین بیرون و درون یاخته است: غشای یاختهیاختۀ جانوری  بخشی از 
 ای و هسته را پر می کند: سیتوپالسم که فاصلۀ بین غشای یاختهیاختۀ جانوری  بخشی از 
 شود: غشا، سیتوپالسم و هسته های پروتئینی دیده میکه در ساختار آن، مولکولیاختۀ جانوری  بخشی از 

غشا    توانیم و  سیتوپالسم  هسته،  بخش  سه  از  یاخته  این  که  گفت  سادگی  به 

احاطه کرده است. این غشا مرز   ی ا اختهیاطراف یاخته را غشای    شده است. تشکیل

دو فاقد    های کربوهیدرات و کلسترول، هرمولکول   بین درون یاخته و بیرون آن است.

کربوهیدرات که  بوده  فسفر  و  کلسترول نیتروژن  و  در سطح خارجی  در سطح ها  ها 

یافت می بنابراین در سطوح مختلف غشا، مولکول خارجی و داخلی غشا  های شوند. 

 شود.ن و فسفر دیده میفاقد نیتروژ

 شوند. دو الیۀ داخلی و خارجی غشا یافت می ها در هر کلسترول
 شوند. ها فقط در الیۀ خارجی غشا دیده میکربوهیدرات

 شوند. میزان بیشتری یافت میبه  ها در الیۀ داخلی غشا نسبت به الیۀ خارجی،  کلسترول
 باشد.فسفر می، فاقد نیتروژن و کلسترول همانند کربوهیدرات

  
طبق شکل، فضای   هسته پوششی دو الیه )غشای داخلی، غشای بیرونی( دارد.  .کندیهای آن را کنترل میاخته را مشخص و فعالیت  هسته شکل، اندازه و کار(  1

 باشد. مرتبط میزبر های شبکۀ آندوپالسمی بین دو غشای هسته با فضای درون کیسه

 شود. می در سطح هسته، منافذ زیادی دیده 
 هر منفذ هسته، از همکاری چندین پروتئین ایجاد شده است.

  اند. الیۀ پوشش هسته عبور کرده دو  های سازندۀ منافذ هسته، از هر پروتئین

شبکۀ آندوپالسمی   در سیتوپالسم،  شده است.تشکیل  ای زمینه  ۀها و ماد. سیتوپالسم از اندامک کندیفاصله بین غشای یاخته و هسته را پر م  ،سیتوپالسم(  3

های دستگاه گلژی برخالف شبکۀ آندوپالسمی زبر با یکدیگر مرتبط نیستند و اتصالی  شوند. دقت کنید کیسههایی دیده میشکل کیسهزبر و دستگاه گلژی به  

 شود.ها مشاهده نمیآن بین
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 دستگاه گلژی از چند کیسۀ غیرمتصل به یکدیگر تشکیل شده است. 
 هم تشکیل شده است. به های متصل از کیسه زبر   آندوپالسمیشبکۀ 

 گلژی بیشتر است. از جسم  زبر  های شبکۀ آندوپالسمیتعداد کیسه
 باشد.ط میتبغشای هسته مر  فضای درون شبکۀ آندوپالسمی با فضای بین دو 

سازی  اند! تو غشا هم که پروتئین داریم! تو سیتوپالسم که پروتئینپروتئینیمنافذ هسته،  شود.  ( در هر سه بخش یاخته )هسته، سیتوپالسم و غشا( پروتئین دیده می4
 های فسفولیپیدی تشکیل شده است.ای از دو الیۀ مولکول تنها غشای یاختهداریم، پس پروتئین داریم! 

 
 است؟  نامناسبکدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر   -32

 شود، ...................« رانده می »هنگامی که با فشار زبان، تودۀ غذا به عقب دهان 

 یابد. ( ضمن حرکت رو به باالی حنجره، قطر فضای درونی مری افزایش می 1
 شود. شکل می ( درپوشی که در ابتدای حنجره قرار دارد، گنبدی2
 گیرد. ( بخشی از زبان در تماس با سقف دهان قرار می 3
 شود. های فک باال دور می( نوک زبان از دندان4

 ( 1گفتار ـ   ایمقایسهـ   شکلـ   متوسطـ    1002)   4گزینۀ پاسخ:   

 
 گلوت( درپوشی که در ابتدای حنجره قرار گرفته است: برچاکنای )اپی

طبق شکل،   . شودیبه عقب دهان و داخل حلق رانده م  غذا  ۀهنگام بلع با فشار زبان، تود

  شود.های فک باال نزدیک میضمن بلع، نوک زبان به دندان 

 
 

 

 شود. های فک باال نزدیک میضمن بلع، نوک زبان به دندان
 چسبد. ضمن بلع، بخشی از زبان به سقف دهان می

 گیرد. قرار میو سقف دهان های عقب زبان در تماس با زبان کوچک  ضمن بلع، قسمت
 رود. ضمن بلع، زبان همانند زبان کوچک به سمت باال می

 گیرد. زبان قرار دارد، تحت کشش قرار می ای که در زیر ضمن بلع، ماهیچه
 رود. گلوت به سمت پایین میضمن بلع، حنجره به سمت باال و اپی

 شود.شکل میگلوت گنبدیع، اپیضمن بل
 یابد. ضمن بلع، قطر فضای درونی مری افزایش می

 شود. ضمن بلع، از میزان برجستگی جلوی گردن کاسته می

  
 یابد.کند و طبق شکل، با حرکت رو به باالی آن، قطر فضای درونی مری افزایش می( ضمن بلع، حنجره به سمت باال حرکت می1

 شود.شکل میگلوت( درپوشی است که در ابتدای حنجره قرار دارد. ضمن بلع و با پایین آمدن آن، این درپوش گنبدی برچاکناری )اپی( 2

 گیرد.(، در تماس با سقف دهان قرار می!( به هنگام بلع، بخشی از زبان )نه همۀ آن3

 
 است؟ای شکل لولۀ گوارش انسان، صحیح کدام گزینه در خصوص بخش کیسه  -33

 کنند. های ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی، سد حفاظتی محکمی در مقابل اسید و آنزیم ایجاد می ( فقط یاخته1
 شود. مشاهده می   هاییبرجستگی ( در سطح درونی آن برخالف بخشی که پیش از آن قرار دارد، 2
 گردد. مخلوط میهای آن آغاز و غذا با شیرۀ این اندام  ( در پی انبساط اندک آن، انقباض 3
 ریزند.های اصلی و کناری، ترشحات خود را مستقیماً به فضای درون معده می( یاخته4

 ( 1گفتار  ـ   مفهومیـ    متن و شکلـ    متوسطـ    1002)   3گزینۀ پاسخ:   

 
معده    ۀها غذا را با شیر. این انقباضشوندیمعده آغاز م  ی ها و انقباض  ابدییبا ورود غذا، معده اندکی انبساط م است.  لولۀ گوارششکل    ی اسهی معده، بخش ک

 که نتیجه آن تشکیل کیموس معده است.  زندیآم یم

 شود. ورود غذا به معده، سبب انبساط اندک آن می
 شوند. های معده آغاز میدر پی انبساط اندک )نه شدید!( معده، انقباض
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. مجاری  آورندیمعده را به وجود م  ی هااند و حفرهبافت پیوندی زیرین فرو رفتهپوششی مخاط معده در    ی هااختهی(  1

آن،   ی ها غده  ی هااختهیپوششی سطحی مخاط معده و برخی از    ی هااختهیها راه دارند.  معده، به این حفره  یهاغده

پوششی    ی هااخته ی.  وشاندپیچسبناکی، مخاط معده را م  ی اژله  ۀالی  که به شکل کنندیمخاطی فراوان ترشح م  ۀماد

-سطحی، بیکربنات ) 
3HCO )  به این ترتیب سد حفاظتی   .کندیحفاظتی را قلیایی م  یاژله  ۀ که الی  کنندیترشح م  زین

 کربنات در ایجاد های پوششی سطحی با ترشح بی؛ بنابراین یاختهدیآیمحکمی در مقابل اسید و آنزیم به وجود م

 مؤثرند.  اسید و آنزیمسد حفاظتی محکمی در مقابل 

 کنند.های ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی، موسین ترشح مییاخته
 کنند. های پوششی سطحی، موسین و بیکربنات ترشح مییاخته
 های پوششی سطحی در ایجاد سد حفاظتی در مقابل اسید و آنزیم مؤثرند.یاخته

   شود.دیده میهایی برجستگی( طبق شکل مقابل، در سطح درونی مری که پیش از معده قرار دارد نیز 2

   شود.در سطح درونی مری، معده و رودۀ باریک دیده میهایی برجستگی

.  ها راه دارند معده، به این حفره  ی ها جاری غده. مآورندی معده را به وجود م  ی هااند و حفرهپوششی مخاط معده در بافت پیوندی زیرین فرو رفته  ی هااختهی(  4

ریزند و به مجرای غده می  ابتدا  ها ترشحات خود راتوانند ترشحات خود را مستقیماً به فضای درونی معده وارد کنند. این یاختههای اصلی و کناری نمییاخته

 شوند.این مجاری، به حفرات معده تخلیه میسپس 

 د. نحفرات راه دار مجاری غدد معده، به 
 غدۀ معده، لزومًا حفرۀ ویژۀ خود را ندارد. ر ه

 تواند به یک حفره تخلیه شود.مجرای چندین غدۀ معده، می

 
 ؟باشدنمی شناسی در حل این مسائل های متفاوت مواجه هستیم. چند مورد بیانگر نقش زیستامروزه با مسائل فراوانی در زمینه   -34

 ها شود. درخت شدن آن ها و بی تواند سبب جلوگیری از تخریب جنگلیستی می حفظ حیات وحش و تنوع ز  -الف

 شود. غذای انسان و روابط آن با انسان، سبب افزایش کمیت و کیفیت غذای انسان می  هایهکنندشناخت تأمین -ب

 فرد را طراحی و اجرا کنند.  های دارویی و درمانی خاص هرتوانند با اکتفا به اطالعات دنای افراد، روش شناسان می زیست  -ج 

 کنند.ها کمک می شناسان تنها به افزایش تولید این سوخت اند و زیست های زیستی به باالترین کیفیت خود رسیده سوخت  -د

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

 ( 1گفتار ـ    شمارشیـ    خط به خطـ  متنـ  متوسطـ  1001)   4گزینۀ پاسخ:   

 اند. نادرستی بیان شدههمۀ موارد به  

  
اخیر،    ی ها اند که در سال ها نشان دادهمحیط زیستی امروز جهان است. پژوهش  ۀها برای استفاده از چوب یا زمین جنگل، مسئلقطع درختان جنگلالف(  

زمین دارد. تغییر آب    ۀسیارها پیامدهای بسیار بدی برای  اند. از بین رفتن جنگلدرخت شدهایران و جهان تخریب و بی  ی ها از جنگل  ی امساحت بسیار گسترده

ها  شود؛ بنابراین حفظ جنگلها، سبب کاهش تنوع زیستی میدقت کنید از بین رفتن جنگل  اند.و هوا، سیل، کاهش تنوع زیستی و فرسایش خاک از آن جمله

 نه بالعکس! ،شودو درختان، سبب حفظ حیات وحش و تنوع زیستی می

 شود. تغییرات آب و هوایی، سیل، کاهش تنوع زیستی و فرسایش خاک میها سبب از بین رفتن جنگل
 تواند به دو منظور )چوب یا زمین( صورت گیرد. قطع درختان جنگل می

انسان  میب(   از گیاهان به دست مبه  دانیم غذای  یا غیرمستقیم  تأمیندیآیطور مستقیم  بنابراین گیاهان،  انسان می؛  یشتر  بشناخت  باشند.  کنندۀ غذای 

  محیط زیست افزایش کمیت و کیفیت غذای انسان، شناخت روابط گیاهان و    ی هااز راه  تأمین غذای بیشتر و با مواد مغذی بیشتر است.  ی هایکی از راه   گیاهان

 است.  ) نه انسان!( 

 شود. میغذای انسان   کیفیتو  کمیت ، سبب افزایش  روابط گیاهان و محیط زیستو شناخت بیشتر  گیاهانشناخت بیشتر  
 آید. دست میبه  غذای انسان )مستقیم یا غیرمستقیم( از گیاهان  

 باشند.کنندۀ غذای انسان میگیاهان، تأمین

نام دارد. پزشکان در پزشکی شخصی برای تشخیص و درمان    پزشکی شخصیدر حال گسترش است که    ها یماریب  درمانو    تشخیصروشی برای    به تازگیج(  

  . کنند یهر فرد را طراحی م  صدرمانی و دارویی خا  یها( هر فرد وجود دارد، روشDNA، با بررسی اطالعاتی که در دنای ) عالوه بر بررسی وضعیت بیمار  هایماریب

 گیرد. کنند و بررسی وضعیت بیمار نیز صورت میبنابراین پزشکان در پزشکی شخصی، تنها به اطالعات دنا اکتفا نمی

 گیرد. های معمول پزشکی، بررسی وضعیت بیمار صورت میدر پزشکی شخصی همانند روش
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 شود. در پزشکی شخصی، بررسی اطالعات دنا نیز انجام می
 باشد. ها میپزشکی شخصی، روشی برای تشخیص و درمان بیماری

. بنابراین  ، کمک کننددیآیروغنی به دست م  ی ها زیستی مانند گازوئیل زیستی که از دانه  ی هاسوخت  افزایش تولیدو    بهبود به    توانندیزیست شناسان مد(  

 ها را بهبود بخشند. اند تا این سوختشناسان در تالش اند و زیستهای زیستی، به بهترین کیفیت خود نرسیدهسوخت

 
 صحیح است؟ ،های غدد معدهکدام گزینه در ارتباط با یاخته  -35

 خورده است. ای درشت و گرد دارد، غشای آن در سمت مجرای غده، چین( نوعی یاخته که هسته1
 ای حفاظتی مؤثر است. کردن الیۀ ژله کند، در قلیاییای که مادۀ مخاطی فراوانی ترشح می ( هر یاخته2
 شود. لمعده، به شکل فعال ترشح میکند، پروتئازهای آن برخالف لوزا ترشح میگوارشی  ( نوعی یاخته که آنزیم3
 دهد.  های غدد معده را تشکیل میترین یاختهشود، پایینخونی می ای که تخریب آن سبب کم ( هر یاخته4

 ( 1گفتار ـ   مفهومیـ   ایمقایسهـ    متن و شکلـ    متوسطـ    1002)   1گزینۀ پاسخ:   

 
 کناری ای درشت و گرد دارد: یاختۀ  نوعی یاخته که هسته

 کنندۀ مادۀ مخاطی و یاختۀ ترشح )که جزء غدد معده نیستند(  کند: یاختۀ پوششی سطحیای که مادۀ مخاطی فراوانی ترشح میهر یاخته
 کند: یاختۀ اصلی ترشح می گوارشی  نوعی یاخته که آنزیم

 شود: یاختۀ کناری ای که تخریب آن سبب کم خونی میهر یاخته

کنندۀ مادۀ مخاطی، اصلی و کناری ۀ ترشحغدۀ معده از سه نوع یاخت

ای درشت و گرد دارند.  های کناری، هستهتشکیل شده است. یاخته

  خورده است.ها در سمت مجرای غده، چینغشای این یاخته

های کناری که در مجاور مجرای غده قرار گرفته  غشای سطحی از یاخته
 باشد. است، چین خورده می

هستهیاخته بز های کناری،  و  یاختهگر ای گرد  سایر  به  نسبت  ها  تر 
 دارند.
یاختههای کناری  یاخته به سایر  کمتری در غدد   تعدادبه  ها،  نسبت 

 شوند.معده دیده می
کنندۀ مادۀ مخاطی  های اصلی و ترشحهای کناری، بین یاختهیاخته

 د. نشودیده می
 های زیادی دارند. های کناری، میتوکندرییاخته

های زیادی در مجاور مجرای غده دیده  های اصلی، وزیکولیاختهدر  
 شود. می

  
چسبناکی، مخاط    ی اژله  ۀالی  که به شکل  کنندیمخاطی فراوان ترشح م   ۀآن، ماد  ی هاغده  ی هااختهیپوششی سطحی مخاط معده و برخی از    ی هااختهی(  2

های پوششی سطحی،  . دقت کنید یاختهکندیحفاظتی را قلیایی م  ی ا ژله ۀکه الی کنندیح مترش زین سطحی، بیکربنات پوششی ی هااختهی. پوشاندیمعده را م

 روند. شمار نمیبه های غدد معده جزئی از یاخته 

 کنند. های ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی، موسین ترشح میهای پوششی سطحی همانند یاختهیاخته
 کنندۀ مادۀ مخاطی، جزئی از غدد معده نیستند. های ترشح  های پوششی سطحی برخالف یاختهیاخته
 کنند.های ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی، بیکربنات ترشح میهای پوششی سطحی برخالف یاختهیاخته
 های کناری در تماس نیستند. های ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی، با یاختههای پوششی سطحی برخالف یاختهیاخته

اسید . پپسینوژن بر اثر کلریدریکنامندیطور کلی پیسینوژن مبه  ساز پروتئازهای معده را  . پیشکنندیمعده را ترشح م  ی ا همیها، آنزاصلی غده  ی هااختهی(  3

 شوند.شکل غیرفعال ترشح میبه بنابراین پروتئازهای معده نیز همانند لوزالمعده   .شودیبه پپسین تبدیل م

 شود. میهای اصلی ترشح  ( توسط یاخته! پپسینوژن )نه پپسین
 شود. بر پپسینوژن، پپسین تولید می HClبا اثر 

 شوند. پروتئازهای معده همانند لوزالمعده، به شکل غیرفعال ترشح می
 .گیردترتیب در معده و رودۀ باریک صورت میبه فعالسازی پروتئازهای معده و لوزالمعده 

  یهااختهیبه    12B  . عامل داخلی معده، برای ورود ویتامینکنندی)فاکتور( داخلی معده ترشح م اسید و عامل  معده، کلریدریک  ی هاکناری غده  ی ها اختهی(  4

. شودیاسید، فرد به کم خونی خطرناکی دچار متخریب شوند یا معده برداشته شود، عالوه بر ساخته نشدن کلریدریک  هااختهیباریک ضروری است. اگر این    ۀرود

 دهند.های غدد معده را تشکیل میترین یاخته( پایین!کناری های اصلی )نه طبق شکل، یاخته

 باشند. های مخاط معده میهای پوششی سطحی، باالترین یاختهیاخته



 

19 
 

19 

 باشند. های غدد معده میکنندۀ مادۀ مخاطی، باالترین یاختههای ترشحیاخته
 باشند.های غدد معده میترین یاختههای اصلی، پایینیاخته
 .هستندهای غدد معده ناری، کمترین یاختههای کیاخته
 باشند. های حفرات معده میهای پوششی سطحی، تنها یاختهیاخته

 باشد.در رودۀ باریک )نه بزرگ!( ضروری می  12Bفاکتور داخلی، برای جذب ویتامین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 کند؟ درستی تکمیل می به چند مورد، عبارت زیر را   -36

 های غدد معده، ...................« ................... یاختهطور معمول، به »

 باشند.های زیادی در مجاورت غشای پایه می واجد ریزکیسه   -  ترینپایین (الف

 باشند. اسید معده در تماس می  ترشح کنندۀهای با یاخته - باالترین (ب

 شوند. یده می های غدد دبه تعداد کمتری در میان سایر یاخته  - ترینگ ر بز (ج 

 شوند. های کشسان زیاد پشتیبانی می توسط نوعی بافت پیوندی با رشته -  باالترین (د

 چهار ( 4 ( سه3 ( دو 2 ( یک 1

 ( 1گفتار ـ    شمارشیـ  ایمقایسهـ   متن و شکلـ  سخت ـ   1002)   3گزینۀ پاسخ:   

ترین های اصلی، پایینتنها مورد »الف« به نادرستی بیان شده است. یاخته

های اصلی، های یاختهباشند. دقت کنید وزیکول های غدد معده مییاخته

مجرای   تها، در مجاورد؛ بلکه این وزیکول ندر مجاورت غشای پایه قرار ندار

 .اندغده قرار گرفته

 باشد.های کناری، گرد میهستۀ یاخته
 های غدد معده، در نزدیکی غشای پایه قرار گرفته است. هستۀ یاخته

 است.  تر بزرگهای غدد معده،  های کناری نسبت به سایر یاختهستۀ یاختهه

  
با یاختهباشند. این یاختههای غدد معده میکنندۀ مادۀ مخاطی، باالترین یاختههای ترشحب( یاخته ، در کنندۀ اسید معده هستندترشحهای کناری که  ها 

 اند. تماس

 اند. های کناری در تماسمخاطی با یاختههای اصلی و ترشح کنندۀ مادۀ  یاخته
 یک یاختۀ کناری هیچگاه با یاختۀ کناری دیگری تماس ندارد.

 اند. روی یکدیگر قرار گرفتهبههای کناری معمواًل در رودر یک غده، یاخته

ها، به تعداد کمتری و به صورت پراکنده  به سایر یاخته های کناری در غدد معده، نسبت  باشند. یاختههای غدد معده میین یاختهتربزرگهای کناری،  ج( یاخته

 شوند. ها مشاهده میدر میان سایر یاخته

 بافت پوششی مخاط معده

 حفرۀ معده

 غدۀ معده

 یاختۀ پوششی سطحی

کنندۀ مادۀ ترشحیاختۀ 
 مخاطی

  یاختۀ اصلی

  یاختۀ کناری

کربناتترشح مادۀ مخاطی و بی  

 ترشح مادۀ مخاطی 

 ترشح پپسینوژن

اسید و فاکتور کلریدریکترشح 
 داخلی
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اند و توسط بافت پیوندی سست الیۀ مخاط، هایی پوششیها، یاختهباشند. این یاختههای غدد معده میکنندۀ مادۀ مخاطی، باالترین یاختههای ترشحد( یاخته

 شود.های کشسان زیادی دیده میت پیوندی سست، رشتهشوند. در بافپشتیبانی می

 شوند. های پوششی مخاط معده، توسط بافت پیوندی سست پشتیبانی میهمۀ یاخته
 رنگ و چسبنده تشکیل شده است. ای زیاد، سست، بیها، مادۀ زمینهبافت پیوندی سست از انواع یاخته

 باشد. ترتیب کمتر و بیشتر میبه سست نسبت به متراکم های پروتئینی کالژن و کشسان در بافت پیوندی رشته
 

 بافت پوششی مخاط معده 

 یاختۀ پوششی سطحی حفرۀ معده 
 تنها یاختۀ تشکیل دهندۀ حفرۀ معده 

 در ترشح فراوان مادۀ مخاطی و بیکربنات نقش دارد.
 شکل دارد.هستۀ بیضی

 غدۀ معده 

 کنندۀ مادۀ مخاطی یاختۀ ترشح
 های غدد معده باالترین یاخته

 ترشح فراوان مادۀ مخاطی 
 شکل دارد.هستۀ بیضی

 یاختۀ کناری
 های غدد معدهین یاختهتر بزرگکمترین و  

 ترشح اسیدمعده و فاکتور داخلی 
 هستۀ گرد دارد. 

 یاختۀ اصلی 
 های غدد معده ترین یاختهپایین

 )پپسینوژن( های معده نظیر پروتئازها ترشح آنزیم
 شکل دارد.هستۀ بیضی

 
 توجه به تصویر مقابل، کدام مورد صحیح است؟   با  -37

 شود. های لیپیدی مؤثر در ذخیرۀ انرژی دیده می در ساختار مولکول  ( الف)( بخش 1
 شود. ترین لیپیدهای رژیم غذایی جدا میتوسط صفرا از ساختار فراوان  (ب)( بخش 2
 شود. های کبدی دیده نمی در یاخته  ،هاو سپس ترشح آن  (ب )و  ( الف)( برقراری اتصال بین بخش 3
 های غشایی قرار داشته باشد.تواند در مجاورت کربوهیدرات ، می (ب)برخالف بخش  ( الف)بخش  (4

 (  2گفتار ـ   مفهومیـ   متن و شکلـ  متوسطـ  1001)   4گزینۀ پاسخ:   

 
 گلیسرید ها های لیپیدی مؤثر در ذخیرۀ انرژی: تریمولکول
 گلیسریدها ترین لیپیدهای رژیم غذایی: تریفراوان

فسفاتدهندۀ  نشان  (الف)بخش    + بخش    گلیسرول    ( ب)و 

چرباسید دهندۀ  نشان شکلاطمباشد.  می   های  ،  مقابل   بق 

در مجاورت  های غشایی فقط در الیۀ خارجی غشا و  کربوهیدرات

که از    (الف)شوند. بنابراین بخش  سرهای فسفولیپیدها دیده می 

بخش   برخالف  است  شده  تشکیل  فسفات  و  ،  (ب)گلیسرول 

  های غشایی قرار گیرد.تواند در مجاورت کربوهیدرات می

 شوند. ( دیده می! ها ها فقط در الیۀ خارجی غشا )نه الیهکربوهیدرات
 شکل دارند. Yاند و ساختاری های غشایی منشعبکربوهیدرات
 ها و فسفولیپیدها متصل شوند. توانند به پروتئینمی  در سطح خارجی غشا هاکربوهیدرات

 شوند. ها متصل میهای غشایی، به پروتئیناغلب کربوهیدرات
 یا فقط در الیۀ خارجی غشا قرار داشته باشند.  باشند  توانند سراسریمی ، شوندها به آن متصل میهایی که کربوهیدراتپروتئین

 شود. های مستقر در الیۀ داخلی غشا، کربوهیدرات متصل نمیبه پروتئین
 های غشایی در مجاور سر آبدوست فسفولیپیدها )گلیسرول و فسفات( قرار دارد. کربوهیدرات

  
انرژی نقش    ۀگلیسریدها در ذخیرتری .  شده استگلیسرید از یک مولکول گلیسرول و سه اسید چرب تشکیلگلیسریدها از انواع لیپیدها هستند. هر تری تری (  1

 کار نرفته است.به ها، فسفات گلیسریدکه در ساختار تری باشد؛ درحالیدهندۀ گلیسرول و فسفات مینشان  ( الف) . دقت کنید بخش مهمی دارند

 کار رفته است.به  یدها، فسفات گلیسر در ساختار فسفولیپیدها برخالف تری
 کار رفته است.به  گلیسریدها، گلیسرول و اسیدهای چرب در ساختار فسفولیپیدها همانند تری
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گلیسریدها را به آنزیم لیپاز، تری شود. دقت کنید  ها و فسفولیپیدها دیده میگلیسریدباشد که در ساختار تری دهندۀ اسیدهای چرب می، نشان( ب ) ( بخش  2

همراه حرکات رودۀ باریک، به  باشد و  جدا کند. صفرا، فاقد آنزیم می  هاگلیسریدچرب را از ساختار تری های  تواند اسیدو می  کندی آن تجزیه م  ۀهای سازندواحد

 . شوندیم ( !ها)نه تجزیۀ آن هایموجب ریز شدن چرب

 باشد. گلیسریدها و جدا کردن اسیدهای چرب از گلیسرول مؤثر میدر تجزیۀ تری  )نه صفرا!( آنزیم لیپاز 

سازند؛  های کبدی، فسفولیپید میباشد. بنابراین یاختهکربنات، کلسترول و فسفولیپید میهای صفراوی، بیشود و ترکیبی از نمک( صفرا توسط کبد ساخته می3

اسیدچرب( برقرار شود. سپس صفرا به درون مجاری صفراوی ترشح    دوها ) ن سر  )گلیسرول و فسفات( و دم آنهایی بیبرای ساخت فسفولیپیدها، باید اتصال 

  .شودیصفرا ذخیره م ۀارد و در کیسود به یک مجرای مشترک بصفرا از راه مجاری صفراوی کشود. می

 

 باشد؟کدام گزینه، در خصوص بیماری ریفالکس صحیح می   -38

 بینند. های مخاطی و زیرمخاط مری، آسیب میید، الیه ( به دلیل برگشت اس1
 باشد. ای بندارۀ انتهای مری، عامل ایجاد آن می های ماهیچه( عدم انقباض یاخته2
 تواند ضمن تشکیل سنگ کیسۀ صفرا، سبب ایجاد آن شود. ( رژیم غذایی نامناسب می 3
 شوند.به سرعت دچار آسیب می های دیوارۀ آن دلیل حفاظت کمتر دیوارۀ مری، یاختهبه ( 4

 ( 1گفتار ـ    خط به خطـ  متن ـ  آسانـ   1002)   3گزینۀ پاسخ:   

تدریج مخاط مری آسیب به  معده به مری،    ۀ. در این حالت در اثر برگشت شیرشودیانتهای مری کافی نباشد، فرد دچار برگشت اسید م   ۀ اگر انقباض بندار

و استفاده بیش از اندازه از غذاهای آماده،    رژیم غذایی نامناسبباریک، نیست. سیگار کشیدن، الکل،    ۀمعده و رود  ۀآن به انداز  ۀ؛ زیرا حفاظت دیوارند یبیم

سبب ایجاد    ،تواند ضمن تشکیل سنگ کیسۀ صفرا رژیم غذایی نامناسب همانند رژیم غذایی پرچرب، می  اند.های برگشت اسید معدهتنش و اضطراب، از علت

 ریفالکس نیز گردد.

  
)نه زیرمخاط!(   مخاط تدریج  به  معده به مری،    ۀ. در این حالت در اثر برگشت شیرشودیانتهای مری کافی نباشد، فرد دچار برگشت اسید م   ۀاگر انقباض بندار(  1

 .ندی بیسیب ممری آ

 شود. برگشت شیرۀ معده به مری، سبب آسیب به مخاط مری می
 .بینندای و بیرونی آسیب نمیهای زیرمخاطی، ماهیچهدر بیماری ریفالکس، الیه

 .شودیفرد دچار برگشت اسید م ،( !دشن باهای بنداره کالً منقبض ننه اینکه یاخته)  انتهای مری کافی نباشد ۀاگر انقباض بندار( 2

 شود اما میزان انقباض آن کافی نیست. دقت کنید در ریفالکس، بندارۀ انتهای مری منقبض می

،  )نه به سرعت!(   تدریجبه  معده به مری،    ۀ. در این حالت در اثر برگشت شیرشودیانتهای مری کافی نباشد، فرد دچار برگشت اسید م   ۀاگر انقباض بندار(  4

 باریک نیست. ۀمعده و رود ۀآن به انداز ۀ؛ زیرا حفاظت دیوارندیبیمری آسیب ممخاط 

 باشد. گیرد و تدریجی میترین الیۀ مری، یکباره و به سرعت صورت نمیدر بیماری ریفالکس، آسیب به داخلی

 
 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   -39

 ...............« شناسی نوین که ....»)در( نوعی ویژگی زیست 

 شود. ها استفاده نمی شناختی برای شناخت سامانهشود، از اطالعات زیست های جانداران از آن استفاده می ( ضمن بررسی ژن 1
 رود.کار می به ها از یک جاندار به جاندار دیگر شناختی مؤثر است، در وارد کردن ژنهای زیستهشآوری و تحلیل پژو ( در جمع 2
 شود، ارتباط بین اجزا برخالف خود اجزا در تشکیل جاندار مؤثر است. می پدیدارتدریج نمایی بزرگ  به ، ء( با کنارهم قرار دادن اجزا3
 شود. ای آلودۀ دارویی برخالف غذایی می هورده اسبب ایجاد فر  ،کید دارد، عدم توجه به آنأ( بر محرمانه بودن اطالعات ژنی و پزشکی ت4

 ( 1گفتار ـ    خط به خطـ  متن ـ    آسانـ  1001)   2گزینۀ پاسخ:   

آوری، بایگانی و جمع های اطالعاتی و ارتباطی در  ها نظیر فناوریگروهی از این فناوری  شناسی داشته و دارند. نقش مهمی در پیشرفت علم زیست های نوین  فناوری

  توانند ی شناسان مزیست  باشد.های نوین، مهندسی ژنتیک میهای فناوریباشند. یکی دیگر از نمونهمؤثر می   شناختیزیست  یهااطالعات حاصل از پژوهش تحلیل  

روش که باعث انتقال صفت یا صفاتی  منتقل شده بتوانند اثرهای خود را ظاهر کنند. این    یهاکه ژن   یاهای یک جاندار را به بدن جانداران دیگر وارد کنند، به گونهژن

 ، مهندسی ژنتیک نام دارد. شود ی از یک جاندار به جانداران دیگر م
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جانداران،   یها ؛ مثالً برای بررسی ژنرندیگ یدیگر نیز کمک م  ی ها زنده از اطالعات رشته  ی هاشناسان امروزی برای شناخت هر چه بیشتر سامانهزیست(  1

 . کنندیدیگر هم استفاده م ی ها ، از فنون و مفاهیم مهندسی، علوم رایانه، آمار و بسیاری رشتهشناختیاطالعات زیستعالوه بر 

 گیرند. کمک می  نیز  ها از اطالعات دیگر رشته، زنده های  شناسان برای شناخت بیشتر سامانهزیست
 کنند. میشناختی خود استفاده شناسان همواره از اطالعات زیستزیست

معنی به نظر آید؛ اما اگر  تنهایی بیبه  شده است. ممکن است هر یک از قطعات آن  جورچینی )پازلی( را در نظر بگیرید که از قطعات بسیار زیادی تشکیل(  3

دار پیدا  لی و معنیکبزرگ،    تدریج نماییبه  که اجزای جورچین،    م ی کنیآن را یکی یکی در جای درست در کنار همدیگر قرار دهیم، مشاهده م  ی هاقطعه

شده است. هر یک از این اجزا، بخشی از یک پیکر هر یک از جانداران نیز از اجزای بسیاری تشکیل  .دهندیآشنا به ما نشان م  جسمیو تصویری از    کنندیم

که اجزای آن باهم ارتباط دارند؛ به   دانندیوعی سامانه م. بنابراین جانداران را نکندیکه در نمای کلی برای ما معنی پیدا م   دهدیبزرگ را تشکیل م  ۀسامان

فقط از طریق مطالعه اجزای سازنده آن توضیح داد و ارتباط بین اجزا نیز مانند خود اجزا در تشکیل جاندار مؤثر و    توانیسامانه را نم  ی هایژگیهمین علت و

 . ل سامانه، چیزی بیشتر از مجموع اجزای آن استک
ست. محرمانه بودن اطالعات ژنی و نیز اطالعات  را در جامعه فراهم کرده ا  ییهاسوءاستفاده   ۀشناسی به ویژه در مهندسی ژنتیک، زمینسریع علم زیست  یهاشرفتیپ(  4

شناسی، تولید  ها از علم زیستیکی از سوءاستفاده  یعنی اخالق زیستی بر این موضوعات تاکید داره!   اخالق زیستی هستند.  یهاپزشکی افراد و حقوق جانوران از موضوع

با عواقب زیانبار   داروییو    غذایی  یهااشد که نسبت به داروهای رایج مقاوم است یا فراوردهزایی بعامل بیماری  تواندیزیستی است. چنین سالحی مثالً م  یهاسالح

 شناسی ضروری است.از علم زیست ییهابرای افراد باشند. بنابراین وضع قوانین جهانی برای جلوگیری از چنین سوء استفاده

 
 شود، صحیح است؟کدام گزینه در ارتباط با بخشی که مراحل پایانی گوارش در آن انجام می   -40

 گرفته است، تکمیل شده است.  ( گوارش مکانیکی در اندامی که پیش از آن قرار1
 شود. ( شیرۀ لوزالمعده از طریق دو مدخل که در دیوارۀ آن قرار دارند، به این بخش وارد می 2
 کند.ها نقش ایفا می ( نوعی شیرۀ بدون آنزیم از طریق مجاری متعددی به آن وارد و در گوارش چربی3
 کند. کربنات را به آن وارد میگوارش انواع مواد و بی های الزم برای ( لوزالمعده از طریق یک مجرا، آنزیم 4

 ( 1گفتار ـ   مفهومیـ   ایمقایسهـ    متن و شکلـ  متوسط ـ  1002)  2گزینۀ پاسخ:   

 
 اندامی که پیش از رودۀ باریک قرار دارد: معده 

تا مراحل پایانی گوارش به ویژه در دوازدهه انجام شود. صفرا،    شودیباریک م  ۀتدریج وارد رودبه  کیموس  

به کمک حرکات روده، در گوارش نهایی کیموس نقش   زندیریروده و لوزالمعده که به دوازدهه م  ی ها رهیش

ریزد. بنابراین در دیوارۀ دوازدهه، . طبق شکل، شیرۀ لوزالمعده از طریق دو مجرای متفاوت به دوازدهه میدارند

 شود که:و مدخل دیده مید

 کنند. مدخل اول: تنها محتویات لوزالمعده از آن عبور می -1

 کنند.محتویات لوزالمعده و صفرا از آن عبور می مدخل دوم:  -2

 

 

 گیرد. ورود کیموس به دوازدهه، تدریجی بوده و یکباره صورت نمی
 گیرد. صورت میمراحل پایانی گوارش در رودۀ باریک و خصوصًا دوازدهه 

 گیرد.های رودۀ باریک صورت میبخش زیادی از مراحل پایانی گوارش در دوازدهه و بخش کمی از مراحل پایانی گوارش در سایر قسمت
 شود. شکل دیده می Cقبل و بعد از محل تخلیۀ مجاری پانکراس، یک قوس 

 دوازدهه در پشت کولون افقی قرار گرفته است. 
 های دیوارۀ رودۀ باریک در ابتدای دوازدهه نسبت به انتهای آن، بیشتر است.خوردگیچینمیزان 

 ب سمت راست کبد و باالی دوازدهه قرار گرفته است. وکیسۀ صفرا در زیر ل 
 ب راست در ساخت آن بیشتر است.و ب کبد در ساخت صفرا مؤثرند اما نقش لو هر دو ل

 باشد.سطح کبد مؤثر میترین  پایین وراست کبد در تشکیل باالترین  سمت   بول
 کند که مجرای دوم با مجرای صفرا مشترک است. مجرا به دوازدهه وارد می  دو پانکراس محتویات خود را از طریق  
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تماس آن با تا    گستراندیم  رودهو پیش بردن کیموس در طول روده، کیموس را در سراسر مخاط    مکانیکی  گوارشروده باریک، عالوه بر    ی هاحرکت(  1

. بنابراین در معده، گوارش مکانیکی تکمیل نشده و همچنان در رودۀ باریک، گوارش مکانیکی پوششی مخاط افزایش یابد  ی هااختهیگوارشی و نیز    ی ها رهیش

 .ادامه دارد

 شود. در رودۀ باریک گوارش مکانیکی همانند شیمیایی دیده می
 تودۀ غذایی نقش دارند.حرکات رودۀ باریک در گوارش مکانیکی  

 هایو به گوارش چرب  زدیریبه دوازدهه مباشد،  از طریق یک مجرا که با یکی از مجاری لوزالمعده مشترک میصفرا  باشد.  ( صفرا، نوعی شیرۀ بدون آنزیم می3

 . کندیکمک م

 شود. های کبدی ساخته میصفرا فاقد آنزیم بوده و توسط یاخته
 شود. ی ساخته و به درون مجاری صفراوی ترشح میهای کبدصفرا توسط یاخته

 کنند؛ زیرا صفرا آنزیم ندارد. های کبدی، آنزیمی به درون مجاری صفراوی وارد نمییاخته
 باشد. ها مؤثر میصفرا در گوارش چربی

 . کندیالزم برای گوارش شیمیایی انواع مواد را تولید م ی هامیلوزالمعده، آنز. زندیریبه دوازدهه م از طریق دو مجرا )نه یکی!(  و بیکربنات لوزالمعده هامیآنز( 4

 باشد. یکی از مجاری لوزالمعده )مجرای دوم( با مجرای صفرا مشترک می

 

 طور حتم صحیح است؟به یابی حیات، کدام عبارت در خصوص سطوح سازمان   -41
 نسبت به جمعیت در سطح باالتری قرار گرفته است. شود،( هر سطحی که تعامل میان جانداران در آن مشاهده می 1
 باشد.شوند، واجد خدماتی وابسته به میزان گیاهان فتوسنتزکننده می( سطحی که عوامل غیرزنده در آن پدیدار می 2
 باشد.  یابی میشود، آخرین سطح از سطوح سازمانهای مشابه تشکیل می ( هر سطحی که از کنارهم قرارگیری اقلیم3
 هایی قابل مشاهده است. های مختلف تعامل شود، میان گونه های میان جانداران در آن پدیدار می تفاوت ( سطحی که4

 ( 2گفتار ـ   مفهومیـ   متن و شکلـ  متوسطـ  1001)   2گزینۀ پاسخ:   

 
 کره زیستو   بومزیست،  سازگان شود: جمعیت، اجتماع، بومهر سطحی که تعامل میان جانداران در آن مشاهده می

 سازگانشوند: بومسطحی که عوامل غیرزنده در آن پدیدار می
 بومزیستشود:  های مشابه تشکیل میهم قرارگیری اقلیم هر سطحی که از کنار 

 شود: جمعیت های میان جانداران در آن پدیدار میسطحی که تفاوت

طورکلی  به  شوند.  سازگان پدیدار می. عوامل غیرزنده در بومسازندیرا م   سازگانبوم،  گذارندیبر هم م محیط و تأثیرهایی که    ۀعوامل زنده )اجتماع( و غیرزند

گیاهانی   به میزان تولیدکنندگان آن بستگی دارد.  ،سازگانبوم. میزان خدمات هر نامندیسازگان مدربردارد، خدمات بوم سازگانبوممنابع و سودهایی را که هر 

 روند.شمار میبه سازگان کنند، از تولیدکنندگات بومکه فتوسنتز می

 باشد. سازگان، بسته به میزان تولیدکنندگان آن میبومهر  میزان خدمات 
 شود.سازگان، سبب افزایش خدمات آن میبوم یک افزایش میزان تولیدکنندگان 

 شود. سازگان از تعامل میان اجتماع )عوامل زنده( و عوامل غیرزنده تشکیل میبوم
 باشد؛ زیرا تغییری در بخش زندۀ آن نسبت به سطح قبل، رخ نداده است. سازگان با اجتماع برابر میهای زیستی در بوممیزان مولکول

  
شود. بنابراین هر  کره، تعامل میان جانداران دیده می شود تا زیست ر آن مشاهده می( از سطح جمعیت که برای نخستین بار تعامل میان جانداران یک گونه د1

 خودِ جمعیت هم گفتیم توش تعامل داره دیگه! جمعیت که نسبت به جمعیت نمیتونه باالتر باشه!سطح نسبت به جمعیت در سطح باالتری قرار ندارد! 
 یابی . دقت کنید آخرین سطح از سطوح سازماناندبهآب و هوا( و پراکندگی جانداران مشا) که از نظر اقلیم    شودیسازگان تشکیل ماز چند بوم  بومزیست(  3

 باشد.بوم!( میکره )و نه زیست، زیستحیات

دقت کنید در جمعیت،  شود.  های میان جانداران برای نخستین بار در جمعیت پدیدار میهم قرار دارند. تفاوت   ( در جمعیت، جانداران یک گونه در کنار4

 شود.هایی میان جاندارانی از یک گونه دیده میتعامل
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 های کبدی صحیح است؟  کدام گزینه، در خصوص ترشحات مؤثر در گوارش مواد غذایی مربوط به یاخته  -42

 ( برخالف لوزالمعده، نقشی در خنثی کردن اثر اسیدی کیموس معده ندارند.1
 کربنات است. های مختلف از جمله بی شامل موسین و یون  ،( همانند شیرۀ رودۀ باریک 2
 شوند. چرب در آن دیده می  های زیستی تشکیل شده از گلیسرول و سه اسید( مولکول 3
 شوند.( از طریق مجرایی مشترک با لوزالمعده، به بخش ابتدایی رودۀ باریک وارد می 4

 ( 1گفتار ـ    ایمقایسهـ  خط به خطـ   متن و شکلـ    متوسطـ    1002)   4گزینۀ پاسخ:   

 
 ی هاصفرا آنزیم ندارد و ترکیبی از نمک  .شودیصفرا ذخیره م  ۀارد و در کیسود به یک مجرای مشترک  ب صفرا از راه مجاری صفراوی ک   .سازدیکبد، صفرا را م

ی رودۀ یابتدابخش  )   به دوازدههباشد،  از طریق یک مجرا که با یکی از مجاری لوزالمعده مشترک میصفراوی، بیکربنات، کلسترول و فسفولیپید است. صفرا  

 .زدیریم باریک( 

 

 

 

 

 

 ب سمت راست کبد قرار گرفته است، ذخیره می شود. و صفرا در کیسۀ صفرا که در زیر ل
 شود. گلیسرید دیده میدر شیرۀ صفرا، کلسترول و فسفولیپید برخالف تری

 باشد. کردن حالت اسیدی کیموس معده مؤثر مینات صفرا در ختثیب بیکر 

  
و به گوارش    زدیریصفراوی، بیکربنات، کلسترول و فسفولیپید است. صفرا به دوازدهه م  ی هاآنزیم ندارد و ترکیبی از نمک. صفرا  سازدیکبد، صفرا را م (  1

و بیکربنات لوزالمعده به   هامیآنز.  کندیکمک م)در دوازدهه(  . همچنین بیکربنات صفرا به خنثی کردن حالت اسیدی کیموس معده  کندیکمک م  هایچرب

. بیکربنات اثر  شوندیباریک فعال م  ۀ. پروتئازهای لوزالمعده درون رودکندی الزم برای گوارش شیمیایی انواع مواد را تولید م  یهامی. لوزالمعده، آنززندیری دوازدهه م

بنابراین صفرا و شیرۀ    .شودی لوزالمعده فراهم م  یهامیدوازدهه از اثر اسید حفظ و محیط مناسب برای فعالیت آنز  ۀ. به این ترتیب دیوارکندی اسید معده را خنثی م

 کردن اثر اسیدی کیموس معده مؤثرند. دو در ختثی  لوزالمعده، هر

مختلف از جمله   یهاون یشامل موسین، آب،    باریک  ۀرود  ۀشیر  صفراوی، بیکربنات، کلسترول و فسفولیپید است.  ی هاصفرا آنزیم ندارد و ترکیبی از نمک(  2

 شود. ، موسین دیده نمیۀ باریکو آنزیم است. دقت کنید در صفرا برخالف شیرۀ رود بیکربنات

 .استشود. در ساختار فسفولیپیدها، مولکول گلیسرول به دو اسید چرب و یک گروه فسفات متصل ( در صفرا، فسفولیپید دیده می3

 شود. فسفولیپید از اتصال یک گلیسرول به یک فسفات و دو اسید چرب تشکیل می
 باشد.، فسفولیپید میای ۀ زندهیاختهر دهندۀ غشای ترین مولکول تشکیلفراوان

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

های کبدییاخته  مجرای صفرا مجرای مشترک مجاری صفراوی 

 دوازدهه مجرای مشترک با لوزالمعده
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 دهد. با توجه به تصویر مقابل، کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ رو را تشکیل می به های لولۀ گوارش، بخشی از ساختار رویکی از الیه   -43

 طور حتم ...................« به دهندۀ ساختار مقابل تماس ...................، ای از لولۀ گوارش که با الیۀ تشکیل»هر الیه 

 

 سقف آن، بیشتر است. های کف آن نسبت به خوردگی ارتفاع چین -  ( ندارد 1
 شود.  های عصبی دیده می ای از یاخته ای آن، شبکههماهیچه درون  -  ( دارد2
 باشد.ای شفاف و چسبنده میواجد بافتی با حجم زیادی از مادۀ زمینه -  ( ندارد 3
 باشد.های بنداره میهای آن، به شکل عمدۀ ماهیچهترین یاختهآرایش خارجی  -  ( دارد4

 ( 1گفتار  ـ   مفهومیـ   متن و شکلـ  سخت ـ   1002)   3گزینۀ پاسخ:   

 
 دهندۀ صفاق: الیۀ بیرونی الیۀ تشکیل

 ای ای که با الیۀ تشکیل دهندۀ صفاق تماس دارد: الیۀ ماهیچههر الیه
 ای که با الیۀ تشکیل دهندۀ صفاق تماس ندارد: الیۀ زیرمخاط و مخاطیهر الیه

 ای شفاف و چسبنده: بافت پیوندی سست ادی از مادۀ زمینهبافتی با حجم زی

به هم از خارج  درون شکم را    ی هااست که اندام  ی ا الیه بیرونی، بخشی از صفاق است. صفاق پرده

های زیرمخاط و مخاطی، باشد و با الیهای در تماس می. الیۀ بیرونی با الیۀ ماهیچهکندیوصل م

حجم   ،شود. در این بافتهای لولۀ گوارش، بافت پیوندی سست دیده میتماس ندارد. در همۀ الیه

درشت، مانند   ی هاشفاف، بی رنگ، چسبنده و مخلوطی از انواع مولکول   ای زیادی از مادۀ زمینه

 شود. مشاهده میگلیکوپروتئین 

 باشد. الیۀ بیرونی در حفرۀ شکمی، بخشی از صفاق می
 اعظم مری، جزئی از صفاق نیست.دقت کنید الیۀ بیرونی در بخش 

  
( در کف لولۀ گوارش نسبت به  !های مخاط )نه زیرمخاطخوردگیباشند. طبق شکل، ارتفاع و تعداد چین( مخاط و زیرمخاط فاقد تماس با الیۀ بیرونی می1

  سقف آن بیشتر است.

 باشد.های مخاطی در سقف لولۀ گوارش کمتر میخوردگیچین
 های مخاطی در سقف نسبت به کف، کمتر است.خوردگید چینارتفاع همانند تعدا 

 )نه درون ماهیچه!(. شوددیده می ای های ماهیچهبین الیهی، های عصبدقت کنید که شبکۀ یاختهباشد. ای با الیۀ بیرونی در تماس می( الیۀ ماهیچه2

 است.  حلقوی سازمان یافتههای لولۀ گوارش در دو جهت طولی و ای در اکثر بخشالیۀ ماهیچه
 ای در معده در سه جهت سازمان یافته است. الیۀ ماهیچه

لولۀ  هایی از  در قسمتاند.  شکل طولی )نه حلقوی!( آرایش یافتهبه  ای،  های ماهیچهترین یاختهباشد. خارجیای با الیۀ بیرونی در تماس می( الیۀ ماهیچه4

 ه )اسفنکتر( وجود دارد. به نام بندار حلقوی ی ها چهیماه ،گوارش
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 »بخشی از لولۀ گوارش که بندارۀ مربوط به اندام پیش از آن برخالف بندارۀ انتهای آن، در سمت چپ بدن قرار دارد، ...................« 

 شود. هایی غیرفعال مشاهده می م( همانند اندامی که پس از آن قرار دارد، در فضای درونی آن، آنزی1
 های مخاط مری شود.تواند سبب آسیب تدریجی یاخته ای آن، میهای ماهیچه ( بروز اختالل در یاخته2
 پردازند. های الیۀ مخاطی، به ترشح گلیکوپروتئین موسین می( برخالف اندامی که پیش از آن قرار دارد، یاخته 3
 شود. باشد که سبب افزایش سطح تماس با غذای بلع شده می های دائمی می خوردگی ( در دیوارۀ خود، واجد چین 4

 ( 1گفتار  ـ   مفهومیـ    متن و شکلـ    متوسطـ    1002)   1گزینۀ پاسخ:   

 
 اندامی که پس از معده قرار دارد: رودۀ باریک

 اندامی که پیش از معده قرار دارد: مری

های اصلی غدد  از معده قرار دارد، در سمت چپ بدن و بندارۀ انتهای معده )پیلور(، در سمت راست بدن قرار گرفته است. یاختهبندارۀ انتهای مری که پیش  

اسید، به پپسین نامند. پپسینوژن بر اثر کلریدریکطور کلی پپسینوژن میبه  ساز پروتئازهای معده را  کنند. پیشمعده را ترشح می  گوارشی  های معده، آنزیم

شود. در فضای درونی رودۀ باریک شود که توسط اسید معده به پپسین )فعال( تبدیل میشود. بنابراین، پپسینوژن )غیرفعال( در فضای معده دیده میمیتبدیل  
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برای گوارش شیمیایی انواع مواد را تولید الزم    ی ها می. لوزالمعده، آنززندیریو بیکربنات لوزالمعده به دوازدهه م  هامیآنز  شوند.های غیرفعال مشاهده مینزیمآنیز  

 شوند.بنابراین پروتئازهای غیرفعال لوزالمعده به رودۀ باریک وارد و در دوازدهه، فعال می .شوندیباریک فعال م ۀ. پروتئازهای لوزالمعده درون رودکندیم

 کنند. شکل غیرفعال ترشح میبه های معده و لوزالمعده، پروتئازهای خود را  یاخته
 شوند. پروتئازهای غیرفعال در فضای درونی معده و رودۀ باریک مشاهده می

  
ز اختالل و انقباض ناکافی دلیل بروبه  ( در بیماری ریفالکس و در پی برگشت شیرۀ معده به مری، مخاط مری به تدریج آسیب می بیند. دقت کنید ریفالکس  2

 ای معده! های ماهیچهدهد؛ نه یاختهرخ می مری بندارۀ انتهای 

روند.  شمار میبه های الیۀ مخاطی های ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی، جزئی از یاختههای پوششی سطحی و یاخته( مری، پیش از معده قرار گرفته است. یاخته3

 تر شود.کنند تا حرکت غذا آسانهای مخاط مری نیز مادۀ مخاطی ترشح میکنند. دقت کنید غدهئین( ترشح میها، موسین )نوعی گلیکوپروتاین یاخته

اند  های دیوارۀ معده، موقتیخوردگیبنابراین چین  شود.  انبارتا غذای بلع شده در آن    شوندیدارد که با پرشدن معده باز م  ییهایدیواره معده، چین خوردگ(  4

نه افزایش سطح تماس با تودۀ غذایی بلع   ، برای اندها، برای انبار شدن غذای بلع شده ایجاد شدهخوردگیچین  این  روند. دقت کنیدا، از بین میو با ورود غذ

 شده!

 
 است؟  نامناسبچند مورد، برای تکمیل عبارت زیر   -45

 طور حتم ...................« به ، کندصورت غیرفعال ترشح می به »هر بخشی از دستگاه گوارش که پروتئازهای خود را 

 تر آن در نیمۀ راست بدن و در مجاورت دوازدهه قرار گرفته است. بخش پهن  -الف

 کنند. در دمایی ویژه و محیطی اسیدی، فعالیت می  ،های آنهای مترشحه از یاخته آنزیم  -ب

 کند تا مراحل پایانی گوارش انجام شود.  شیرۀ خود را به بخش ابتدایی رودۀ باریک وارد می  -ج 

 اند. ای دیوارۀ آن برخالف رودۀ باریک، در سه جهت طولی، حلقوی و مورب قرار گرفته های ماهیچه یاخته  -د

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

 ( 1گفتار ـ   شمارشی ـ  مفهومیـ   متن و شکلـ  سخت ـ   1002)   4گزینۀ پاسخ:   

 
 بخش ابتدایی رودۀ باریک: دوازدهه 

 کنند.  صورت غیرفعال ترشح میبه  اند. معده و لوزالمعده، پروتئازهای خود را  نادرستی بیان شدهبه  همۀ موارد  

  بررسی همۀ موارد:

ر نیمۀ راست بدن و در مجاورت دوازدهه قرار گرفته است. دقت  تر لوزالمعده دپهنالف( طبق شکل، بخش

تر معده، در نیمۀ راست بدن قرار نگرفته است. بخش اعظم معده در سمت چپ بدن قرار  کنید بخش پهن

 دارد.

از معده نظیر پپسینوژن، در محیط اسیدی معده، گوارش پروتئینگوارشی  های  ب( آنزیم ها را  مترشحه 

اصالً ترشح بیکربنات  .  کننددهند؛ اما پروتئازهای لوزالمعده، در محیط قلیایی رودۀ باریک فعالیت میمیانجام  
های  برای فعالیت آنزیم  را  بیکربنات اثر اسید معده را خنثی و محیط مناسب  خاطر همین موضوعه! به  هم  

 کنند.لیت میای فعاها، در دمای ویژه. توجه کنید که آنزیمکندمیلوزالمعده فراهم 

شود. دقت کنید شیرۀ معده به دوازدهه ج( شیرۀ لوزالمعده به دوازدهه )بخش ابتدایی رودۀ باریک( وارد می

شود؛ بلکه محتویات این شیره کنند. دقت کنید شیرۀ معده به دوازدهه وارد نمیهای معده، مواد مختلف شیرۀ معده را ترشح میهای غدهیاخته  شود.وارد نمی

 ریزد. ( به دوازدهه می!شود. کیموس )نه شیرۀ معدهودۀ غذایی مخلوط و کیموس تشکیل میبا ت

 کند.اند. این موضوع برای لوزالمعده صدق نمیای معده برخالف رودۀ باریک، در سه جهت طولی، حلقوی و مورب قرار گرفتههای ماهیچهد( یاخته
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 یابد.در پی تبدیل آن به مونوساکاریدهایی یکسان، فشار اسمزی لولۀ گوارش کاهش می (1
  شود. ها تأمین مینیاز این یاخته  های رودۀ باریک، بخشی از انرژی مورد( با ورود آن به یاخته2
 یابد. زیرواحدها افزایش می  OHهای های گوارشی، تعداد گروه ( ضمن گوارش آن توسط آنزیم 3
 شود.  خوریم، یافت می( از اتصال دو مونوساکارید یکسان تشکیل شده و در شکر و قندی که می4
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 ( 2گفتار ـ   مفهومیـ   متن و شکلـ  متوسطـ  1001)   3گزینۀ پاسخ:   

 
 خوریم: ساکارز قندی که میشکر و 

نشان دی شکل،  میدهندۀ  مالتوز  دو  ساکارید  از  که  باشد 

شود. این قند در جوانۀ گندم و جو وجود  گلوکز تشکیل می

آب   یهامیآنزدارد.   واکنش  با  )هیدرولیز(،  گوارشی  کافت 

.  کنند ی کوچک تبدیل م  یهادرشت را به مولکول   یهامولکول 

مونوساکاریدها   OHهای  های گوارشی، تعداد گروهها توسط آنزیمطبق شکل و با گوارش آن.  شودی ها شکسته ممصرف آب، پیوند بین مولکولدر آب کافت همراه با  

  یابد.)زیرواحد( افزایش می

 ها:بررسی سایر گزینه
، پیوند مصرف آبکافت همراه با  در آب  گیرد.کافت صورت میشود. دقت کنید گوارش مالتوز، طی واکنش آبگلوکز ایجاد می  مولکول   ( با گوارش مالتوز، دو1

 یابد.ضمن مصرف آب، فشار اسمزی لولۀ گوارش افزایش می  . شودی ها شکسته مبین مولکول 
 ساکاریدها برای جذبساکاریدها و پلیدی   .شوندیجذب م یافتن  گوارش    نیاز به  . مونوساکاریدها بدونهاستدراتیکربوه  رژیم غذایی ما شامل انواع گوناگون(  2

های رودۀ باریک وارد شود؛ بلکه ابتدا باید گوارش یابد و  تواند به یاختهمولکول مالتوز نمی  خودِ  . بنابراینشدن باید گوارش یابند و به مونوساکارید تبدیل شوند
 ها مؤثر باشد. تواند در تأمین انرژی این یاختهگلوکز تبدیل شود. گلوکز می مولکول  به دو

. ساکارز از پیوند  استساکاریدی به نام ساکارز  ، دی م یخوری شکر و قندی که م( مالتوز، از اتصال دو مونوساکارید یکسان )گلوکز( تشکیل شده است. دقت کنید  4
 . شودی بین گلوکز و فروکتوز تشکیل م
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 تواند سبب ................... شود.« معمول، افزایش ...................، همانند افزایش ...................، می طور به »

 هایی در جامعه زمینۀ سوءاستفاده شدن فراهم  -  های نوینها و تحوالت فناوری دستاورد  -  شناسیسریع گسترۀ علم زیست  (الف

 افزایش مواد مغذی نهفته در غذای انسان -  شناخت روابط گیاهان و محیط زیست - سازگانشناخت تولیدکنندگان بوم (ب

 تغییرات آب و هوایی   - های فسیلیمصرف سوخت  - ها برای استفاده از چوب یا زمین جنگلقطع درختان جنگل (ج 

 های آنویژگی  پیدا کردن سامانه و شناخت معنی  - شناخت روابط بین اجزا  -  شناخت اجزای هر سامانۀ زنده (د

 ( چهار 4 ( سه3 ( دو 2 ( یک 1

 ( 1گفتار ـ    شمارشیـ    خط به خطـ  متنـ  متوسطـ  1001)   4گزینۀ پاسخ:   

 اند. درستی بیان شدهبه همۀ موارد 

  
دستاوردها و تحوالت بیست    را در جامعه فراهم کرده است.   ییهاسوءاستفاده  ۀ، زمینبه ویژه در مهندسی ژنتیک شناسی  سریع علم زیست  ی ها شرفتی پ  الف( 

نقش مهمی در پیشرفت های نوین نظیر مهندسی ژنتیک،  فناوری   شناسی تأثیر بسیاری داشته است.  در پیشرفت زیست  ،اخیر فناوری اطالعات و ارتباطات  ۀسال

های  اسی )افزایش سریع گسترۀ آن( همانند افزایش دستاوردها و تحوالت فناوری شنهای سریع علم زیستبنابراین پیشرفتشناسی داشته و دارند.  علم زیست

 را در جامعه فراهم کرده است. ییهاسوءاستفاده ۀزمیننوین، 

 )کیفیت(   و با مواد مغذی بیشتر  )کمیت(   تأمین غذای بیشتر   یهاشناخت بیشتر گیاهان یکی از راه  روند.ها به شمار میسازگاننندگان بومکب( گیاهان، از تولید

دقت کنید با افزایش کیفیت غذای انسان، میزان مواد    غذای انسان، شناخت روابط گیاهان و محیط زیست است.  کیفیتو    کمیتافزایش    ی هااز راه   است.

 یابد.مغذی نهفته در آن نیز افزایش می 
زمین    ۀپیامدهای بسیار بدی برای سیار  ،هامحیط زیستی امروز جهان است. از بین رفتن جنگل   ۀ سئلها برای استفاده از چوب یا زمین جنگل، مقطع درختان جنگلج(  

، گاز و بنزین تأمین اند. بیشترین نیاز کنونی جهان به انرژی از منابع فسیلی، مانند نفتدارد. تغییر آب و هوا، سیل، کاهش تنوع زیستی و فرسایش خاک از آن جمله

 شوندیم  ن )تغییرات آب و هوا( ، آلودگی هوا و درنهایت باعث گرمایش زمیاکسید جوّدی فسیلی موجب افزایش کربن یها یم که سوخت؛ اما می دان شودیم

 شود. های فسیلی، سبب تغییرات آب و هوایی میجنگل زدایی همانند افزایش مصرف سوخت

که در نمای کلی برای    دهدیبزرگ را تشکیل م  ۀ شده است. هر یک از این اجزا، بخشی از یک سامانتشکیلپیکر هر یک از جانداران نیز از اجزای بسیاری  د(  

فقط از طریق    توانیسامانه را نم  ی هایژگیو  ،که اجزای آن باهم ارتباط دارند؛ به همین علت  دانندی. بنابراین جانداران را نوعی سامانه مکندیما معنی پیدا م

  ل سامانه، چیزی بیشتر از مجموع اجزای آن است.کدر تشکیل جاندار، مؤثر و  خود اجزانیز مانند  ارتباط بین اجزاآن توضیح داد و  ۀزنداجزای سا ۀمطالع

 د.ن شوبررسی می  هاارتباط بین آنهمانند  اجزا خود  نگری، در کل
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 گوارش ...................« »در یک انسان سالم، 

 شود.  های گوارشی انجام می ها با مصرف آب توسط آنزیم( مونوساکارید 1
 گیرد.ها در رودۀ باریک، بیشتر تحت تأثیر لیپاز لوزالمعده صورت می ( چربی 2
 شود. گلیسریدها در رودۀ باریک، به کمک صفرا و حرکات روده انجام می ( تری 3
 گردد. ای شکل لولۀ گوارش، سبب تولید آمینواسید نمی کیسه در بخشها ( پروتئین4

 (1گفتار  ـ   مفهومی ـ  متن ـ  آسانـ   1002)   1گزینۀ پاسخ:   

 
 ای شکل لولۀ گوارش: معدهبخش کیسه

ساکاریدها برای جذب شدن باید  ساکاریدها و پلیدی .  شوندیجذب م  بدون گوارش. مونوساکاریدها  هاست دراتیکربوه  ژیم غذایی ما شامل انواع گوناگون ر

.  کنندیکوچک تبدیل م  ی هادرشت را به مولکول   ی ها کافت )هیدرولیز(، مولکول گوارشی با واکنش آب  ی ها م یآنز  . گوارش یابند و به مونوساکارید تبدیل شوند

 .شودیها شکسته مکافت همراه با مصرف آب، پیوند بین مولکول در آب

 شوند. یدها بدون گوارش جذب میمونوساکار
 شوند. و به مونوساکارید تبدیل  توانند گوارش یابند میساکاریدها ساکاریدها و پلیدی

 یابد.فشار اسمزی لولۀ گوارش افزایش میدر نتیجه و   شود می ساکاریدها به مونوساکاریدها، آب مصرفساکاریدها و پلیضمن تبدیل دی
 گیرد. همراه با مصرف آب صورت می ، هاپیوند بین مونومرهای کربوهیدرات ن شکست

  
در دوازدهه انجام   در اثر فعالیت لیپاز لوزالمعده  بیشتر،  های. گوارش چربشوندیم  های موجب ریز شدن چرب  ،باریک  ۀرود  ۀصفرا و حرکات مخلوط کنند (  2

 شود.می

 گیرد. رودۀ باریک نیز صورت میها، در اثر فعالیت لیپاز گوارش چربی
 کند. ها ایفا میدر گوارش چربی یلیپاز لوزالمعده نسبت به رودۀ باریک، نقش بیشتر 

 د.ن شوها میشوند؛ بلکه سبب ریزتر شدن آنها نمیصفرا و حرکات رودۀ باریک مستقیمًا سبب گوارش چربی
 گیرد.نمیها توسط صفرا صورت  ها به ساختارهای سازندۀ آنتجزیۀ چربی

 ۀنند کصفرا و حرکات مخلوط  . کندیآن تجزیه م  ۀ گلیسریدها را به واحدهای سازندآنزیم لیپاز، تری   گلیسریدها هستند.لیپیدهای رژیم غذایی، تری   نیترفراوان(  3

 شود.در دوازدهه انجام می در اثر فعالیت لیپاز لوزالمعده بیشتر، های. گوارش چربشوندیم های موجب ریز شدن چرب ،باریک ۀرود

 باشند.ترین لیپیدهای رژیم غذایی میگلیسریدها، فراوانتری
 . شوندگلیسریدها برخالف فسفولیپیدها در صفرا یافت نمیتری

به آمینواسیدها   هانیباریک، پروتئ  ۀرود  ی هامیهای لوزالمعده و آنزازروتئفعالیت پ  ۀباریک در نتیج  ۀ. در رودکندیرا در معده آغاز م  هانیپپسین گوارش پروتئ(  4

  یهارا به مولکول   ها نیآنزیم پپسین، پروتئشود؛ بلکه  دقت کنید پپسین برخالف پروتئازهای لوزالمعده و رودۀ باریک، سبب تولید آمینواسید نمی  .شوندیتجزیه م

 . کندیتجزیه م ترکوچک

 شود.ید نمیپپسین سبب تولید آمینواس
 شکند اما دقت کنید توانایی شکست هر پیوند بین آمینواسیدها را ندارد.پپسین پیوند بین آمینواسیدها را می

 گیرد. پیوند بین آمینواسیدها در رودۀ باریک و تحت تأثیر پروتئازهای لوزالمعده و رودۀ باریک صورت می ن شکست
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 طور حتم ...................« به شود، نوعی ویژگی جانداران که سبب ................... می )در( »

 ها همراه است.ناپذیر ابعاد یاخته با افزایش برگشت -  کر جانداران ( افزایش اندازۀ پی1
 شود.  در تمام طول عمر افراد یک جمعیت دیده نمی   - های ارثی بین جانوران ( انتقال بیماری 2
 دارد.ای ثابت نگه می وضعیت درونی پیکر جاندار را در محدوده  -  ( سازش و ماندگاری جاندار در محیط3
 شود.  جاندار می   بدن بخشی از انرژی غذا باعث افزایش دمای -  نیاز برای رشد و نمو کردن انرژی مورد( فراهم 4

 (2گفتار  ـ   مفهومی ـ   متن ـ    آسانـ  1001) 3گزینۀ پاسخ:   

 
 شود: رشد  نوعی ویژگی که سبب افزایش اندازۀ پیکر جانداران می

 شود: تولیدمثلهای ارثی بین جانوران مینوعی ویژگی که سبب انتقال بیماری
 شود: سازش با محیط نوعی ویژگی که سبب سازش و ماندگاری جاندار در محیط می

 شود: جذب و استفاده از انرژیو مینوعی ویژگی که سبب فراهم کردن انرژی موردنیاز برای رشد و نم 
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، دفع آن ابدیینگه دارد؛ مثالً وقتی سدیم خون افزایش م  ثابتی  ۀمحدودوضع درونی پیکر خود را در    تواندیمحیط جانداران همواره در تغییر است؛ اما جاندار م

ایستایی  . همنامندیایستایی )هومئوستازی( مهم  ،شودیونی جاندار انجام م. مجموعه اعمالی را که برای پایدار نگه داشتن وضعیت درشودیاز طریق ادرار زیاد م

دارند که برای سازش و ماندگاری در محیط،    ییهایژگیجانداران وهای جانداران، سازش با محیط است.  . یکی از ویژگیجانداران است  ۀاساسی هم  ی هایژگیاز و

 ی. ؛ مانند موهای سفید خرس قطبکنند یها کمک مبه آن

  
ها تنها از طریق افزایش ابعاد  ای تک یاخته.  هاستاختهیناپذیر ابعاد یا تعداد  . رشد به معنی بزرگ شدن و شامل افزایش برگشتکنندی جانداران رشد و نمو م(  1

گیرد. بنابراین در افزایش اندازۀ پیکر همۀ جانداران، افزایش ابعاد دیده ها صورت میاز طریق افزایش تعداد و ابعاد یاخته  هاای ر پریاختهکنند و رشد درشد می

 شود.می

 شود. ها دیده میایتنها در پریاخته،ها  رشد جانداران از طریق افزایش تعداد یاخته
 شود. ها دیده میاییاختهتک هم در ها و ایدر پریاخته ، همهاهرشد جانداران از طریق افزایش ابعاد یاخت

 .شودی. یوزپلنگ همیشه از یوزپلنگ زاده مآورندیجانداران موجوداتی کم و بیش شبیه خود را به وجود مباشد.  جانداران، تولید مثل می  های ( یکی از ویژگی2

توانند تولیدمثل کنند؛  در تمام طول عمر خود نمی  ،شود. دقت کنید همۀ افراد یک جمعیتدیگر می  های ارثی از نسلی به نسلتولیدمثل سبب انتقال بیماری 

 توان ویژگی تولیدمثل را مشاهده کرد.ها و تا پیش از سن بلوغ، نمیمثالً در انسان

؛  دهندیاز دست م  گرماصورت  به  و بخشی از آن را    کنندیاستفاده م  )مثل رشد و نمو(   زیستی خود  ی هاتی؛ از آن برای انجام فعالرندیگیجانداران انرژی م(  4

. بخشی از انرژی که به صورت گرما از دست کندیوجوی غذا استفاده مو از انرژی آن برای گرم کردن بدن و نیز برای پرواز و جست  خوردیمثالً گنجشک غذا م

 .شودرود، سبب افزایش دمای جاندار میمی

 رود. ( انرژی نهفته شده در مواد غذایی به صورت گرما از دست میۀ! )نه هم از  بخشی
 های خود استفاده کنند. مواد غذایی برای فعالیت موجود در   توانند از همۀ انرژیجانداران نمی

 یابد.ضمن استفاده از انرژی مواد غذایی، دمای بدن افزایش می

 

 عبارت زیر مناسب است؟ کدام مورد، برای تکمیل   -50

 بافت پیوندی که ...................«  ی» نوع 

 ای بیشتری دارد. های کالژن و مادۀ زمینه شود، نسبت به بافت پیوندی سست، رشته ( در زردپی و رباط دیده می 1
 شکل است. هستۀ بیضیهایی با کند، برخالف بافت پیوندی متراکم، فاقد یاخته( معموالً بافت پوششی را پشتیبانی می 2
 شود. های بیشتری در آن دیده می شود، نسبت به بافت پیوندی متراکم، انواع یاختههای لولۀ گوارش دیده می( در همۀ الیه 3
 ها نقشی مؤثر دارد.بهکند، همانند بافت پیوندی سست، در محافظت از بدن در برابر ضر( به عنوان عایق حرارتی عمل می 4

 ( 2گفتار ـ   مفهومیـ   متن و شکلـ  متوسطـ  1001)   3گزینۀ پاسخ:   

 
بافت پیوندی که در زردپی و رباط دیده می شود: بافت    ی نوع 

   پیوندی متراکم
پشتیبانی  نوعی   را  پوششی  بافت  معمواًل  پیوندی که  بافت 

 کند: بافت پیوندی سست می
الیهنوعی   همۀ  در  پیوندی که  دیده  بافت  لولۀ گوارش  های 

 شود: بافت پیوندی سست می
عایق حرارتی عمل مینوعی   عنوان  به  پیوندی که  کند:  بافت 

 بافت چربی 

های بیشتری  شود. طبق شکل، در بافت پیوندی سست نسبت به بافت پیوندی متراکم، انواع یاختههای لولۀ گوارش، بافت پیوندی سست دیده میدر همۀ الیه 

 شود. مشاهده می

 : بت به بافت پیوندی متراکمبافت پیوندی سست نس
 های بیشتری دارد. انواع یاخته
 های بیشتری دارد. تعداد یاخته

 ای بیشتری دارد. حجم مادۀ زمینه
 های کشسان بیشتری دارد.رشته
 های کالژن کمتری دارد.رشته

 های کالژن و کشسان دارد.بافت پیوندی سست همانند بافت پیوندی متراکم، رشته
 شود. شکل دیده میهایی با هستۀ بیضیپیوندی سست همانند بافت پیوندی متراکم، یاختهدر بافت 
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آن   ی هااختهیت بیشتر، تعداد  سکالژن از بافت پیوندی س  ی هامیزان رشته  ،بافت پیوندی متراکم وجود دارد. در بافت پیوندی متراکم   ،در زردپی و رباط(  1

 ست بیشتر است. س؛ بنابراین مقاومت این بافت از بافت پیوندی آن نیز اندک است ی انهی زم ۀکمتر و ماد

 باشد. متراکم بیشتر می بافت پیوندی  سست بیشتر و قابلیت کشش در بافت پیوندی سست از بافت پیوندی مقاومت بافت پیوندی متراکم از  

درشت، مانند گلیکوپروتئین است. این بافت معموالً بافت    ی هامولکول رنگ، چسبنده و مخلوطی از انواع  شفاف، بی  ی انهی زم  ۀست مادسدر بافت پیوندی  (  2

با فلش شود.  شکل مشاهده میهایی با هستۀ بیضیکند. دقت کنید در بافت پیوندی سست نیز همانند بافت پیوندی متراکم، یاختهپشتیبانی می  پوششی را
 ...نشون دادیم براتون 

 کند. ا پشتیبانی میبافت پیوندی سست، معمواًل بافت پوششی ر 
 ممکن است بافت پوششی توسط بافت پیوندی سست پشتیبانی نشود. 

 شود.های خونی یافت میدر بافت پیوندی سست برخالف بافت پوششی، رگ

دارد و به عنوان عایق حرارتی نیز   گیریضربه  بافت چربی نقش  .سرشار از چربی فراوان است  ی هااختهیبافت چربی نیز نوعی بافت پیوندی است که در آن (  4

 های وارد شده به آن، نقشی مؤثر دارد. بهمحافظت از بدن در برابر ضر در بافت چربی برخالف بافت پیوندی سست، نقش ضربه گیری دارد و. کندیعمل م

 بافت پیوندی متراکم بافت پیوندی سست 

 کمتر بیشتر ها تعداد یاخته

 کمتر بیشتر ها انواع یاخته

 کمتر بیشتر ای حجم مادۀ زمینه

 بیشتر کمتر های کالژنمیزان رشته

 کمتر بیشتر های کشسان میزان رشته

 بیشتر کمتر مقاومت 

 کمتر بیشتر کشش

 شود نمی شود می یاختۀ چربی در آن دیده ...

 زردپی و رباط  بافت پوششی  معمواًل در زیر  مثال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های اصلیبافت  

پوششیبافت   

 بافت پیوندی

ایبافت ماهیچه  

 بافت عصبی

 سنگفرشی

 مکعبی

ایاستوانه  

 سست

 متراکم

 چربی

 خون

 غضروف

 صاف استخوان

 قلبی

 اسکلتی

 نورون )عصبی(

 نوروگلیا )غیرعصبی(
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 های زیر را مشخص کنید:درستی یا نادرستی عبارت

 شود. با افزایش منابع و سودهای آن انجام می  ،سازگانایدار کردن یک بومپ  -51

 ( نادرست 2 ( درست 1

 2گزینه پاسخ:   

سازگان به میزان تولیدکنندگان آن بستگی نامند. میزان خدمات هر بوممی  سازگانخدمات بومسازگان دربردارد،  را که هر بوم  سودهاییو    منابعبه طور کلی   

ها روی ندهد، موجب ارتقای کیفیت زندگی  آن  تغییر چندانی در مقدار تولیدکنندگی به طوری که حتی در صورت تغییر اقلیم،    هاسازگانپایدار کردن بومدارد.  

 ها ندارد.آن ارتباطی با پایدار کردن ،هاسازگانشود. بنابراین افزایش خدمات بومها میانسان

 

 دهد. سازگان را تشکیل میها، بوم تعامل چندین اجتماع با یکدیگر و اثرگذاری محیط اطراف بر آن  -52

 ( نادرست 2 ( درست 1

 2گزینه پاسخ:   

به وجود می  های گوناگونیجمعیت را  با هم تعامل دارند، یک اجتماع  بر هم می  محیط  ۀغیرزند)اجتماع( و    عوامل زندهآورند.  که  تأثیرهایی که  گذارند،  و 

ها بر  و تأثیر آن  عوامل غیرزندهوجود داشته و تنها تفاوت آن با سطح قبلی خود، وجود    یک اجتماعسازگان، تنها  سازند. بنابراین در یک بومسازگان را میبوم

 عوامل زنده است.

 
 باشند. یابی حیات میبعضی از جانداران به طور قطع فاقد برخی از سطوح سازمان  -53

 ( نادرست 2 ( درست 1

 1گزینه پاسخ:   

یابی حیات، شامل یاخته، اند. سطوح سازماندارند و منظم  یابیسطحی از سازمانآن است. همۀ جانداران    یابیسطوح سازمانهای جالب حیات،  یکی از ویژگی

برخی از سطوح   ،ها ای یاختهتکاما دقت کنید برخی از جانداران مانند    ؛باشدکره مییستبوم و زسازگان، زیستبافت، اندام، دستگاه، فرد، جمعیت، اجتماع، بوم

توان گفت این جانداران تنها دارای یک سطح از حیات  هستند. البته نمی  دستگاهو    اندام ،  بافتیابی حیات را ندارند. برای مثال این جانداران، فاقد  سازمان

 نقش دارند و تنها چند سطح میانی حیات را ندارند.  سازگانبومو  اجتماع، جمعیت ها نیز در تشکیل ای یاختههستند؛ زیرا تک

 
 های سطحی، فاقد منفذی برای عبور مواد هستند. های سراسری موجود در عرض غشا همانند همۀ پروتئینبرخی از پروتئین  -54

 ( نادرست 2 ( درست 1

 1گزینه پاسخ:   

)با تمام عرض غشا ارتباط   های سراسری برخی از پروتئینکنید،  اهده میطور که در شکل زیر مشهمان

ندارند(. همچنین   پمپی  یا  و  کانالی  )نقش  مواد هستند  برای عبور  فاقد منفذی  از  هیچدارند(  کدام 

توانند های فسفولیپیدی؛ داخلی و یا خارجی( نیز نمی)در تماس با یکی از الیه  های سطحیپروتئین

 جایی و عبور مواد شوند. هباعث جاب

 

 
 شود.  باعث تغییر در فعالیت و عملکرد غشای پایه می  ،های بافت پوششی به اشکال مختلفسازماندهی یاخته   -55

 ( نادرست 2 ( درست 1

 2گزینه پاسخ:   

های بافت پوششی در زیر یاخته  .ابندیسازمان میای در یک یا چند الیه  های مختلفی مانند سنگفرشی، مکعبی و استوانههای بافت پوششی به شکلیاخته

دارد. بنابراین اشکال مختلف بافت پوششی باعث تغییر  ، متصل نگه میهای زیر آن بافتو به    ها را به یکدیگریاختهبخشی به نام غشای پایه وجود دارد که این  

 . متفاوت نیست ،های پوششی مختلف بافت بینهمواره مشخص است و در  عملکرد غشای پایهشود؛ زیرا  در فعالیت غشای پایه نمی
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کند، در  شود، برخالف هر فرایندی که اختالف غلظت مواد را در دو طرف غشا بیشتر میجایی مواد در جهت شیب غلظت میههر فرایندی که باعث جاب  -56
 شود.  طی آن انرژی زیستی مصرف نمی 

 ( نادرست 2 ( درست 1

 2نه گزی پاسخ:   

اما   ؛شودمصرف نمی  انرژی زیستیشوند. در هیچ یک از این فرایندها،  جایی مواد در جهت شیب غلظت میه، باعث جابشدهانتشار تسهیلو    اسمز ،  انتشار ساده

 شیب غلظت هیچ اهمیتی نداردجایی مواد در جهت شیب غلظت شوند )در این فرایندها،  هتوانند باعث جابنیز می  رانیبرونو    بری دروندقت کنید فرایندهای  

شود. همچنین فرایندهایی ( مصرف میATP)مانند    انرژی زیستیجایی مواد، در جهت و یا خالف جهت شیب غلظت باشد(. در این فرایندها،  هو ممکن است جاب

)مانع یکسان شدن غلظت در دو طرف   کنندبیشتر میشوند، اختالف غلظت مواد را در دو طرف غشا یم خالف جهت شیب غلظت جایی مواد در ه که باعث جاب

در خالف جهت شیب غلظت حرکت دهند(. در این فرایندها را  توانند مواد  نیز می  رانیبری و بروندروناین چنین است )البته مجدداً    انتقال فعال شوند(.  غشا می

 شود.مصرف می  هاست( کی از آن ی  ATPانرژی زیستی ) قطعاً 

 
 ها به فضای معده هیچ نقشی ندارند. های موجود در غدۀ معده، در تولید مادۀ مخاطی و یون بیکربنات و ترشح آنیاخته همۀ  -57

 ( نادرست 2 ( درست 1

 2گزینه پاسخ:   

های  های کناری و یاختهاصلی، یاختههای  شامل یاخته  غدۀ معدههای  کنید، یاخته طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

) ترشح مادۀ مخاطی هستند  ترشح یاختهکنندۀ  مادۀ مخاطیهای  و    ، کنندۀ  تعداد  کمترین    ،های کنارییاختهبیشترین 

های موجود به فضای معده را ندارند. یاخته  یون بیکربناتتوانایی ساخت و ترشح    هاهیچ یک از این یاختهتعداد را دارند(.  

 کنند. ترشح می مادۀ مخاطیو  یون بیکربناتنام دارند،  های پوششی سطحییاختهکه   حفرۀ معدهدر 

 

 

 

با لوزالمعده به دوازده  ۀصفرای تولید شده در کبد، تنها از طریق یک مجرا وارد کیس  -58 ه تخلیه  صفرا شده و در زمان نیاز، از طریق مجرای مشترکی 
 شود. می

 ( نادرست 2 ( درست 1

 1گزینه پاسخ:   

وارد شده و در نهایت همۀ این    چندین مجراکنید، صفرای تولید شده در کبد به  طور که در شکل مقابل مشاهده میهمان

مجرای  در صورت نیاز، صفرا از طریق    و  شود. در ادامهبه کیسۀ صفرا وارد می  یک مجراو صفرا از طریق    به هم پیوستهمجراها  

 شود. ، به ابتدای رودۀ باریک )دوازدهه( تخلیه میمشترکی با لوزالمعده

 

 

 

 ای حلقوی به طور مستقیم با شبکۀ عصبی الیۀ زیرمخاط ارتباط دارد.  های لولۀ گوارش به جز معده، الیۀ ماهیچهدر دیوارۀ همۀ بخش  -59

 ( نادرست 2 ( درست 1

 2گزینه پاسخ:   

های ماهیچۀ  شامل یاخته  های دیگر لولۀ گوارشبخشاز نوع مخطط است. این الیه در    بندارۀ خارجی مخرجو    ابتدای مری ،  حلق،  دهانای در  الیۀ ماهیچه

ها  ای آنهایی از لولۀ گوارش که الیۀ ماهیچهنیز دارد. در قسمت  یک الیه ماهیچۀ مورباند. دیوارۀ معده  سازمان یافته  طولیو    حلقوی صاف است که به شکل  

قرار گرفته است   بین دو شبکۀ عصبیبا شبکۀ عصبی الیۀ زیرمخاط ارتباط مستقیم دارد و  حلقوی  ای (، الیۀ ماهیچهبه جز معده از جنس ماهیچۀ صاف است ) 

تر از سایرین است و به طور مستقیم با الیۀ زیرمخاط ارتباط داخلی  ای موربالیۀ ماهیچهده،  ای و شبکۀ عصبی الیۀ زیرمخاط(. در مع)شبکۀ عصبی الیۀ ماهیچه

 چنین دقت داشته باشید که شبکۀ عصبی از مری تا مخرج وجود دارد! دارد. هم
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 ، نقش دارد. هستندار خود دارای سه اسید چرب  که در ساخت هاییلیپیدصفرا در ریز کردن   -60

 ( نادرست 2 ( درست 1

 1گزینه :  پاسخ 

گلیسریدها دارای سه د. تری هستن  گلیسریدهاتری از انواع    هاروغنو    هاچربیشوند.  می  هاچربیموجب ریز شدن    ،کنندۀ رودۀ باریکصفرا و حرکات مخلوط

 اسید چرب در ساختار خود هستند. 
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 است؟  نادرستدهند، چند عبارت های زیر که تغییرات مدل اتمی در طول زمان را نشان می در مورد شکل  -61

                
)الف( مدل اتمی مربوط به شکل   )های  های مربوط به شکل زودتر از مدل  1( )و   2(  مطرح شده است.  3(

)ب( مدل اتمی مربوط به شکل   ای نام دارد و توسط رادرفورد مطرح شده است.  ، مدل سیاره 2(

)ج( مدل اتمی مربوط به شکل    مدل ابر الکترونی نام دارد و توسط تامسون مطرح شده است.  3(

 ( صفر۴ 1( ۳ 2(  ۲                            3( ۱

 1پاسخ: گزینۀ  

 
ها در طول زمان همواره معتبر  ها و نظریهکنند. این مدلهای فیزیکی استفاده میهای موجود در طبیعت از قانون، مدل و نظریهها برای توصیف پدیدهدان( فیزیک ۱

شود که  های فیزیکی« گفته میصالح نظریهپذیری و اها شود که به این ویژگی، ویژگی »آزمونای جدید جایگزین آننیستند و ممکن است بازنگری شوند و یا نظریه
 یکی از نقاط قوت علم فیزیک و سایر علوم تجربی است.  

 کنید.  زیر چگونگی آن را مشاهده می ۀ وار اتمی است که در طرح ۀهای فیزیکی که در کتاب درسی به آن اشاره شده است، تکامل نظریای از تکامل نظریه( نمونه۲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها را به خاطر بسپارید.  اتمی، دانشمند مربوط به آن و ترتیب مطرح شدن نظریه ۀنام هر نظری

  
 با توجه به نکات ارائه شده، هر سه عبارت نادرست هستند. 

 
 نظر کرد؟  صرف تواننمی سازی حرکت توپ بسکتبال در هوا، از چه تعداد موارد زیر در مدل   -62

 ب( تغییر نیروی وزن با تغییر ارتفاع     الف( وجود نیروی وزن 

 د( چرخش توپ به دور خود     ج( مقاومت هوا

 هـ( اندازه و ابعاد توپ 

۱ )1                                ۲  )2 ۳ )3 ۴) 4 
 
 

 

درجه   میزان
 سختی 

الزم تستنیاز پیش  مفاهیم قابل ترکیب با نیاز پیش    
 و ترکیب

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی  محاسباتی  آموزشی 

گیریفیزیک و اندازه   متوسط 10درجه از  4 1 6 دهم    
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 1پاسخ: گزینۀ  

 
ها فراهم شود. به این فرایند  سازی کنیم تا امکان تحلیل و بررسی آنای سادهها را به گونههای فیزیکی را تحلیل کنیم، نیاز است تا آنکه بتوانیم پدیده( برای آن۱

 گوییم. سازی میها، مدلسازی پدیدهساده
 توانیم عوامل جزئی را نادیده بگیریم. به مثال زیر دقت کنید.  ر گرفته شوند ولی میسازی، عوامل مهم و تأثیرگذار باید حتمًا در نظ( در فرایند مدل۲

 نظر کرد؟  توان صرفسازی آرمانی حرکت توپ بسکتبال در هوا، چه مواردی باید حتمًا در نظر گرفته شوند و از چه مواردی میمثال: در مدل
کند و این عامل باید حتمًا در نظر گرفته شود، زیرا اگر آن  یروی گرانشی است که زمین به توپ وارد میپاسخ: عامل مهم و اساسی در بررسی حرکت توپ بسکتبال، ن

 گردد.  گاه به زمین برنمیشود، هیچرا در نظر نگیریم نتیجه خواهیم گرفت که توپی که به هوا پرتاب می
ها را نادیده  توانیم آنر ارتفاع، اندازه و شکل توپ و چرخش آن عوامل جزئی هستند و میدر مقابل، عواملی مثل نیروی مقاومت هوا، تغییر نیروی گرانشی با تغیی

 دهد.  سازی را نشان میای( در نظر بگیریم. شکل زیر این مدلای )نقطهتوانیم توپ را مانند یک جسم ذرهبگیریم. به عبارت دیگر می

 

 ایم. ها مواجه شوید را در جدول زیر آوردهنها که ممکن است در سؤاالت با آ سازی( بعضی از مدل۳
 سازی چگونگی مدل فیزیکی  ۀ پدید

 هل دادن یا کشیدن یک جسم روی سطح افقی 

 

نیروی دست شخص و نیروی اصطکاک با سطح افقی عوامل مهم و تأثیرگذار هستند و باید حتمًا لحاظ شوند.  

ها را نادیده بگیریم و جسم را به  توانیم آنمیابعاد جسم و نیروی مقاومت هوا، عوامل جزئی هستند و  

 ای فرض کنیم. صورت نقطه

 سقوط چترباز از ارتفاع

 

نیروی گرانش زمین عامل مهم و تأثیرگذاری است و حتمًا باید در نظر گرفته شود. از طرفی با توجه به ابعاد  

توانیم از ابعاد چتر  بگیریم و نمیبزرگ چتر، نیروی مقاومت هوا قابل توجه است و باید آن را هم در نظر 

 پوشی کنیم. چشم

 انتشار نور لیزر مدادی

 

ای در نظر بگیریم.  سازی آن را یک منبع نور نقطهتوانیم در مدلبا توجه به ابعاد کوچک منبع نور لیزر، می

ها را  توان آنتحلیل میسازی برای سادگی پرتوهای نور منتشر شده به مقدار کمی واگرا هستند ولی در مدل

 موازی فرض کرد. 

 

 

 

درجه   میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش  مفاهیم قابل ترکیب با نیاز پیش    
 و ترکیب

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی  محاسباتی  آموزشی 

سازیمدل    ساده 10درجه از  6 1 8 دهم    
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 توان آن را نادیده گرفت. مطابق نکات فوق، وجود نیروی وزن عامل مهم و تأثیرگذار در حرکت توپ است و نمی

 نظر کرد. ها صرفتوان از آنسازی میسایر عوامل ذکر شده در سؤال جزئی بوده و در مدل 

 

 توان جایگزین کرد؟  می   گزینه کدامرا به ترتیب با موارد  Dو    A ،B ،Cدر جدول زیر،    -63

 ایبرداری یا نرده اصلی یا فرعی کمیت

 طول

 جریان الکتریکی 

 شتاب

D 

 اصلی 

B 
 فرعی

 فرعی

A 
 ای نرده

C 
 برداری 

 

 تندی   –ای  نرده –فرعی   –( برداری  ۲ سرعت    –ای  نرده –اصلی    –( برداری  ۱
 تندی   –برداری   –فرعی   – ای ( نرده ۴ سرعت  –برداری   –اصلی   – ای ( نرده ۳

 3پاسخ: گزینۀ  

 
 باشند.  های فرعی میها، کمیتهای اصلی هستند و سایر کمیتشوند. هفت کمیت زیر کمیتبه دو گروه اصلی و فرعی تقسیم می  SIهای فیزیکی در سیستم  ( کمیت۱

 نماد یکا  نام یکا  کمیت 

 m متر طول 

 kg کیلوگرم  جرم 

 s ثانیه  زمان

 K ِکلوین  دما 

 mol ُمول  مقدار ماده 

 A آمپر جریان الکتریکی 

 cd َکنِدال )شمع(  شدت روشنایی 
بوده و    تغییرناپذیر ای باشد که  شود. این تعریف باید به گونهشود و به صورت مستقل از سایر یکاها تعریف میهای اصلی، یکای اصلی نامیده می( یکای کمیت۲

شود، بنابراین  یکاهای اصلی تعریف میشود و براساس های فرعی، یکای فرعی نامیده میهای مختلف را داشته باشد. در مقابل، یکای کمیتدر مکان  قابلیت بازتولید
 باید بتوانیم یکاهای فرعی را برحسب یکاهای اصلی بنویسیم. به مثال زیر توجه کنید.  

 
 یکای فرعی کمیت انرژی را بیابید.  

Kه صورت  انرژی جنبشی ب  ۀفیزیکی بگردیم که انرژی در آن وجود داشته باشد. مثاًل رابط ۀپاسخ: کافی است به دنبال یک رابط mv2
1
2

است و طبق آن   =

 توانیم یکای انرژی را به صورت زیر به دست آوریم.  می

K mv ( )= →  

 
→   

 


→ 

2 2

2

1
2

Ároº HÁI§Ä ³o]ÁI§Ä Ák¹UÁI§Ä

oT¶

Ároº HÁI§Ä ³o¬¼ ± Ã¨

¾Ãº IY

³o¬¼ ± Ã¨ ”Mo¶oT¶

Ároº HÁI§Ä

¾Ãº IY”Mo¶

 

 

 

 
 

 

درجه   میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش  مفاهیم قابل ترکیب با نیاز پیش    
 و ترکیب

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی  محاسباتی  آموزشی 

ها کمیت    ساده 10درجه از  5 1 6 دهم    
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 شوند.  ای )اسکالر( و برداری تقسیم مینرده  ۀها به دو دستشوند. کمیتبندی میدیگری نیز تقسیم ۀ های فیزیکی عالوه بر اصلی و فرعی بودن، به گون( کمیت3

 

  
 برای پاسخ دادن به این سؤال به موارد زیر توجه کنید: 

 ای است. ( طول کمیتی اصلی و نرده۱

ای  کند، کمیتی نردهای است. دقت کنید که جریان الکتریکی جهت دارد ولی چون از قوانین جمع برداری پیروی نمی( جریان الکتریکی کمیتی اصلی و نرده۲

 است. 

برابر   SI( شتاب کمیتی فرعی و برداری است و یکای آن در  ۳
m

s2
 است.  

 باشد. ای می( سرعت کمیتی برداری است، در حالی که تندی کمیتی نرده۴

 
 ی وجود دارد.  های زیر، ............... کمیت اصلی و ................ کمیت بردار در میان کمیت   -64

 انرژی جنبشی«   –نیرو   –جریان الکتریکی  –زمان  –دما   –»فشار  

۱ )1 3−                                ۲  )1 4− ۳ )2 3− ۴ )2 4− 

 1پاسخ: گزینۀ  

  

 باشد. کمیت دما، زمان و جریان الکتریکی اصلی هستند و فقط کمیت نیرو برداری می ۳های داده شده، در میان کمیت

 
 یکای فرعی کمیت نیرو کدام است؟    -65

( ۲ ( نیوتون ۱
³o¬¼±Ã¨ ”Mo¶oT¶

¾ÃºIY

 

۳ )
³o¬¼±Ã¨ oT¶

¾ÃºIY”Mo¶

 ۴ )
oT¶ ¾ÃºIY

³o¬¼±Ã¨

 

 3پاسخ: گزینۀ  

  
F  ۀبنویسیم. طبق رابطخواهد که یکای کمیت نیرو را برحسب یکاهای اصلی سؤال می ma=  :قانون دوم نیوتون( داریم( 

F ma »oÃºÁI§Ä ³o]ÁI§Ä JIT{ÁI§Ä

oT¶

»oÃºÁI§Ä ³o¬¼±Ã¨

¾ÃºIY”Mo¶

 

 است نه یکای فرعی! SI: طبق جدول کتاب درسی نیوتون یکای ۱بررسی گزینۀ 

 

 

درجه   میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش  مفاهیم قابل ترکیب با نیاز پیش    
 و ترکیب

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی  محاسباتی  آموزشی 

ها کمیت    متوسط 10درجه از  5 1 7 دهم    

 

درجه   میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش  مفاهیم قابل ترکیب با نیاز پیش    
 و ترکیب

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی  محاسباتی  آموزشی 

10درجه از  7 5 8 دهم  سازگاری یکاها    متوسط  
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)ماه برحسب هکتار به صورت نمادگذاری علمی کدام است؟   ۀکیلومتر است. مساحت کر 2000شعاع ماه تقریباً برابر   -66 )π 3 

۱ )848 10 ۲ )/ 84 8 10 ۳ )948 10 ۴ )/ 94 8 10 

 4پاسخ: گزینۀ  

 
کمیت را در یک ضریب تبدیل )نسبتی از یکاها که برابر یک است( ضرب    ۀای استفاده کنیم. در این روش انداز توانیم از روش زنجیره( برای تبدیل یکاها به یکدیگر می۱

 های زیر توجه کنید.  کنیم. به مثالمی

 
m

s
معادل چند   20

km

h
 است؟  

 پاسخ:  

m km h s

m m km s km

s s m h h

¾M ®ÄkLUKÄo† ¾M ®ÄkLUKÄo†

1 3600
20 20 72

1000 1
    

=   =    
     

 

 
km

h
/ر دقیقه است؟ )هر مایل معادل چند مایل ب 96 km1  است.(   6

 پاسخ:  

mile km min h

km km mile h mile

h h / km min min

¾M ®ÄkLUKÄo† ¾M ®ÄkLUKÄo†

1 1
96 96 1

1 6 60
    

=   =    
     

 

naدر این روش عدد را به صورت    توان از روش نمادگذاری علمی استفاده کرد.برای بیان یک کمیت می(  ۲ 10  نویسیم که  میn    عددی صحیح است وa1 10  
 باشد. به مثال زیر توجه کنید.  می

 
 است. این شعاع را بر حسب متر و به صورت نمادگذاری علمی بیان کنید.  km6400زمین   ۀشعاع کر 

 پاسخ:  

a

R km m / m6

1 10
6400 6400000 6 4 10

 

= = =  

 
 برحسب کیلوگرم به صورت نمادگذاری علمی بنویسید.   را قیراطی 50جرم یک الماس  

0/)هر قیراط معادل   4/مثقال و هر مثقال معادل   043  گرم است.(    6
 ت: توان نوشای میپاسخ: با استفاده از روش تبدیل یکای زنجیره

/ / gr kg
m

gr

m / kg

I£X¶

óHoÃ¤

óHoÃ¤ I£X¶

3

3

0 043 4 6 10
50

1 1 1

9 89 10

−

−

=   

→ = 

 

  
 مساحت ماه برابر است با: 

( )A R m=  =    = 
22 3 12 24 4 3 2000 10 48 10 

m4که هر هکتار معادل  با توجه به این   است، داریم:  210

a

A m ( m )
m

A /

 

 
=  =   =  

 

⎯⎯⎯⎯→ = 

12 2 12 2 8
4 2

9

1 10

1
48 10 48 10 48 10

10

4 8 10Âµ± –jIµº

nIT§À

nIT§À

nIT§À

 

 

درجه   میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش  مفاهیم قابل ترکیب با نیاز پیش    
 و ترکیب

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی  محاسباتی  آموزشی 

10درجه از  3 6 7 دهم  تبدیل یکا    متوسط  
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 خواستیم، پاسخ چه بود؟  ماه را برحسب لیتر و به صورت نمادگذاری علمی می  ۀاگر حجم کر 

 پاسخ: حجم ماه برابر است با:  

( )V R / m

V / Lit

33 3 19 3

22

4 4
3 2000 10 3 2 10

3 3

3 2 10

=     = 

→ = 

 

 لیتر است.  ۱۰۰۰دقت کنید که هر متر مکعب معادل 

 

 های زیر صحیح است؟ چه تعداد از عبارت  -67
 ایریدیوم تعریف شده است.  – ای فلزی از جنس پالتین به صورت جرم استوانه SIالف( یکای جرم در  

1به صورت   (s)ب( در گذشته یکای زمان، ثانیه 
86400

 شد.  میانگین روز خورشیدی تعریف می  

 های اتمی تعریف شده است.  یار زیاد ساعت ج( استاندارد کنونی زمان براساس دقت بس

 3( ۴ 2( ۳ 1( ۲ ( صفر۱

 4پاسخ: گزینۀ  

 
 اند، دقت کنید.  های طول، جرم و زمان به نکات زیر که از کتاب درسی آورده شدهدر مورد تعریف یکاهای مربوط به کمیت

  ۀ میالدی، فاصل  ۱۹۶۰استوا تا قطب شمال تعریف شد. تا سال    ۀصورت یک ده میلیونیم فاصل( طول: به لحاظ تاریخی، در اواخر قرن هجدهم، یکای طول )متر( به۱
سلسیوس قرار داشت، برابر یک متر تعریف شده    ۀایریدیوم، وقتی میله در دمای صفر درج  –ای از جنس پالتین  شده در نزدیکی دو سر میلهدو خط نازک حک میان  

زمان    میالدی، یک متر برابر مسافتی تعریف شد که نور در مدت  ۱۹۸۳ها در سال  ها و مقیاسبود. بنابر آخرین توافق جهانی مجمع عمومی وزن
1

299792458
ثانیه    

 رود.  کار میهای بسیار دقیق بهگیریکند. این تعریف، تخصصی است و برای اندازهدر خأل طی می
ایریدیوم تعریف شده است. جرم این استوانه که    – ز جنس آلیاژ پالتین  ای فلزی اصورت جرم استوانهشود و بهنامیده می  (kg)، کیلوگرم SI( جرم: یکای جرم در ۲

های کاماًل مشابهی از این نمونه  شود. نسخهداری میِسْور فرانسه نگه  ۀالمللی است که در موز ای جای گرفته، کیلوگرم استاندارد بینبه دقت درون دو حباب شیشه
 ساخته و برای کشورهای دیگر ارسال شده است.  

صورت  به (s)هـ . ش، یکای زمان، ثانیه   1346تا   1268ای ه( زمان: در طول سال3
1

86400
شد. استاندارد کنونی زمان که از سال  میانگین روز خورشیدی تعریف می 

 های اتمی تعریف شده است.  کار گرفته شد براساس دقت بسیار زیاد ساعتهـ . ش به 1346

  
 ات ارائه شده، هر سه عبارت صحیح هستند. مطابق نک

 
 است؟  (AU)ثانیه است. هر سال نوری تقریباً معادل چند یکای نجومی   500زمان مورد نیاز برای رسیدن نور خورشید به زمین تقریباً برابر    -68

۱ )242 ۲ )242000 ۳ )63000 ۴ )63 

 3پاسخ: گزینۀ  

 
هم در   (ly)و سال نوری    (AU)است. اما عالوه بر این یکا، از یکاهای دیگری مثل یکای نجومی    (m)برابر متر    SIدانید، یکای اصلی طول در  طور که میهمان

 کنیم.  ها را بررسی میشود که در این بخش آنبیان طول استفاده می
 توسط خورشید تا زمین است.  م ۀ : این یکا معادل فاصل(AU)( یکای نجومی  1

 
معادل چند متر است؟ )تندی نور برابر   (AU)ثانیه باشد، یکای نجومی   500اگر زمان رسیدن نور خورشید به زمین برابر  

m

s
 83  فرض شود.(   10

 

 

درجه   میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش  مفاهیم قابل ترکیب با نیاز پیش    
 و ترکیب

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی  محاسباتی  آموزشی 

10درجه از  4 1 5 دهم  تعریف یکاها    ساده  

 

درجه   میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش  مفاهیم قابل ترکیب با نیاز پیش    
 و ترکیب

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی  محاسباتی  آموزشی 

10درجه از  4 5 6 دهم  سازگاری یکاها    ساده  
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 پاسخ:  

AU

AU / m

=  → =  

→ = 

8

11

1 3 10 500

1 1 5 10

S Iv¶ Ák¹U ·I¶p

 

که سرعت نور تقریبًا برابر کند. با توجه به این: معادل مسافتی است که نور در مدت یک سال در خأل طی می(ly)( سال نوری 2
m

s
 83  توان نوشت:  است، می  10

ly

ly m

¾ÃºIYKveoMIw¦Ä

n¼ºÁk¹U Iw¦Ä

1
8

1

3 10 365 24 3600 

 دست آوردن سال نوری بر حسب متر را بدانید.  به  شکردن اعداد فوق نیست و فقط رونیازی به حفظ  

  
معادل   ly1پیماید، در حالی که  ثانیه می  500معادل مسافتی است که نور در مدت    AU1ثانیه است،    500که زمان رسیدن نور خورشید به زمین  به اینبا توجه  

مسافتی است که نور در یک سال، یعنی  365 24  توان نوشت: کند، بنابراین میثانیه طی می 3600

ly

AU

ly

AU

  
=



 
→ =

1 365 24 3600
1 500

1 365 24 3600
63000

1 500

n¼ºÁk¹U

n¼ºÁk¹U

 

 

A  ۀدر رابط  -69
K

m
=

2

2
 کدام است؟ SIدر   Aترتیب بیانگر جرم و انرژی جنبشی هستند. یکای کمیت  به Kو   m، نمادهای  

۱ )
³o¬¼±Ã¨ ”Mo¶oT¶

¾ÃºIY”Mo¶

  ۲ )
³o¬¼±Ã¨ oT¶

¾ÃºIY

 

۳ )
³o¬¼±Ã¨ ”Mo¶oT¶

¾ÃºIY

  ۴ )
³o¬¼±Ã¨ oT¶

¾ÃºIY”Mo¶

 

 2پاسخ: گزینۀ  

  
 یکای دو طرف تساوی باید یکسان باشد، پس داریم: 

A (A )
K K

m m
= → 

2 2

2
ÁI§Ä

ÁI§Ä

ÁI§Ä

 

برابر   (K)، یکای انرژی جنبشی  ۳مطابق مطالب ارائه شده در درسنامۀ سؤال 
³o¬¼±Ã¨ ”Mo¶oT¶

¾ÃºIY ”Mo¶

 است و داریم: 

(A )³o¬¼±Ã¨ ”Mo¶oT¶ ÁI§Ä

¾ÃºIY”Mo¶ ³o¬¼±Ã¨

2
 

(A )

A
nm]

³o¬¼±Ã¨”Mo¶ ”Mo¶oT¶

ÁI§Ä

¾ÃºIY”Mo¶

³o¬¼±Ã¨ oT¶

ÁI§Ä

¾ÃºIY

2

 

 

 

درجه   میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش  مفاهیم قابل ترکیب با نیاز پیش    
 و ترکیب

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی  محاسباتی  آموزشی 

10درجه از  5 5 6 دهم  سازگاری یکاها    متوسط  
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انرژی جنبشی به صورت   ۀاگر رابط
A

K Bx
m

= +
2

3
2

 چگونه بود؟   SIدر   Bبیانگر جرم و مکان بودند، یکای   xو   mکرد که  تغییر می 

های  ها باید حتمًا یکسان باشد، بنابراین یکای عبارتشوند، یکای آنپاسخ: هنگامی که دو کمیت فیزیکی با یکدیگر جمع می
A

m

2

2
همگی با هم    Kو    Bx3و    

 یکسان است و داریم: 

K Bx K B (x )

B ( )

B

ÁI§Ä ÁI§Ä ÁI§Ä ÁI§Ä ÁI§Ä

³o¬¼±Ã¨ ”Mo¶oT¶

ÁI§Ä oT¶

¾ÃºIY ”Mo¶

³o¬¼±Ã¨

ÁI§Ä

oT¶ ¾ÃºIY ”Mo¶

3 3

3 

 

mهای  به ترتیب با تندی   Bو    Aخودروهای    -70

s
kmو    20

h
خودرو چند مایل بر دقیقه  دو  کنند. اختالف تندی این  روی مسیر مستقیم حرکت می   88

 .(  فرض کنیدمتر  1600معادل  را است؟ )هر مایل  

۱ )
1
6

 ۲ )
4
15

 ۳ )
15
4

 ۴ )1 

 1پاسخ: گزینۀ  

  
mها را با یکای یکسانی بیان کنیم، بنابراین ابتدا ها را بدست آوریم، باید آنکه بتوانیم اختالف تندی برای آن

s
kmرا برحسب  20

h
 کنیم.  محاسبه می 

m m s km km

s s h m h

    
=   =    
     

3600 1
20 20 72

1 1000
 

kmبنابراین تندی خودروها 

h
kmو   72

h
kmها باشد و اختالف تندی آنمی 88

h
kmاست. در نهایت کافی است  16

h
mileرا برحسب  16

min
 محاسبه کنیم.  

km km mile h mile

h h / km min min

    
=   =    
     

1 1 1
16 16

1 6 60 6
 

 کنیم.طرح شده است که در ادامه آن را بررسی می ۱۴0۱ریاضی های کنکور این تست براساس یکی از تست

 :  1401تست کنکور ریاضی  
 متر فرض کنید.(   1800کیلومتر بر ساعت، معادل چند مایل بر دقیقه است؟ )یک مایل را    216تندی  

1  )2   2  )/2 5   3  )3   4  )/3 6 
 (  1پاسخ: گزینه )

km km mile h mile

h h / km min min

    
=   =    
     

1 1
216 216 2

1 8 60
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

درجه   میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش  مفاهیم قابل ترکیب با نیاز پیش    
 و ترکیب

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی  محاسباتی  آموزشی 

10درجه از  3 7 9 دهم  تبدیل یکا    متوسط  
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 گیری چه تعداد از وسایل به درستی نوشته شده است؟  های زیر، دقت اندازه در شکل   -71
                            

 

 

 

                 

 3( ۴ 2( ۳ 1( ۲ ( صفر۱

 4پاسخ: گزینۀ  

 
 شود.  گیری این وسایل به صورت زیر تعیین میشوند. دقت اندازهرقمی )دیجیتال( و مدرج تقسیم می ۀ گیری به دو دستوسایل اندازه

 های زیر دقت کنید. خواند. به شکلها برابر یک واحد از آخرین رقمی است که میگیری آن( وسایل دیجیتال: دقت اندازه1
            

 

     

 
 
 
 های زیر دقت کنید. بندی وسیله است. به شکلدرجه ۀها برابر کمینآنگیری ( وسایل مدرج: دقت اندازه2
 
 
 
 
 
 
 

                        

 
 ها صحیح است؟  های زیر در مورد این وسیلهیک از عبارتدهد. کدامگیری طول را نشان میاندازه ۀشکل مقابل دو وسیل

 ( کتاب درسی فیزیک دهم   21در ص  16تمرین  )بر اساس 

                                      
      

 )ب(                                 )الف(                                                                                        

 دهد.  الف( شکل )الف( یک کولیس را نشان می
/گیری شکل )ب( برابر  ب( دقت اندازه mm0  است.   01

 است.   m−510گیری شکل )الف( برابر  ج( دقت اندازه

 

 

درجه   میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش  مفاهیم قابل ترکیب با نیاز پیش    
 و ترکیب

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی  محاسباتی  آموزشی 

گیریدقت اندازه   ساده 10درجه از  3 1 8 دهم    
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/آن برابر  که عددی که ریزسنج نشان داده است، سه رقم اعشار دارد، دقت دهد. با توجه به اینپاسخ: شکل )الف( یک ریزسنج دیجیتال را نشان می mm0 001 

 است.   m−610معادل  
/رقم اعشار دارد، دقت آن برابر  2که عددی که کولیس نشان داده است، دهد. با توجه به اینشکل )ب( یک کولیس دیجیتال را نشان می mm0 معادل   01

m−510   .است 
 مطابق این توضیحات، فقط عبارت )ب( صحیح است. 

  
 گیری هر سه وسیله به درستی نوشته شده است. فوق، دقت اندازه ۀمطابق نکات ارائه شده در درسنام

  
سنج نشان داده شده در سؤال را برحسب  گیری سرعتاگر دقت اندازه

m

min
 خواستیم پاسخ چه بود؟ می 

سنج برابر  گیری سرعتطور که دیدیم، دقت اندازه: همانپاسخ
km

h
بود. برای تبدیل آن به   2

m

min
 داریم:  

km km m h m

h h km min min

    
=   =    
     

1000 1 100
2 2

1 60 3
 

 

مطابق شکل است. اگر جرم برابری از این دو مایع را با هم مخلوط کنیم، چگالی مخلوط چند برابر    Bو    Aنمودار تغییرات حجم بر حسب جرم دو مایع    -72
 شود؟ می  Aچگالی مایع  

۱ )
3
2

 

۲ )2 

۳ )
1
2

 

۴ )
3
4

 

 1پاسخ: گزینۀ  

 
 ( چگالی یک جسم برابر جرم واحد حجم آن است.  1

m

V
 = 

چگالی با یکای  
kg

m3
 :SI  mدر   kgجرم با یکای     SI :در   

SI  Vدر   m3حجم با یکای   : 

یکای اصلی چگالی برابر  ( 2
³o¬¼ ± Ã¨

K • §¶oT¶

است ولی یکای   
³o¬

K • §¶ oT¶ÂTºIw

شود. هر هم برای آن استفاده می 
³o¬

K • §¶ oT¶ÂTºIw

  1000معادل  
³o¬¼ ± Ã¨

K • §¶oT¶

 است.  

gr kg

cm m


3 3
1 1000 

 است که شیب آن برابر چگالی جسم است.  گذرنده از مبدا  ( نمودار تغییرات جرم یک ماده برحسب حجم آن به صورت یک خط3

 

 

 
 اگر نمودار حجم بر حسب جرم داده شد، شیب آن برابر عکس چگالی است.  

 ها مثال حل خواهیم کرد. کنیم و از آنهای سؤاالت مربوط به چگالی را بررسی میترین تیپ( در این قسمت معروف4
 دست آوریم:از طریق روابط هندسه به  الف( سؤاالت چگالی یک شکل هندسی که حجم آن را باید

 ها را بدانیم.حجم این شکل ۀ گیرند. بنابراین باید روابط محاسبهایی مثل مکعب، استوانه، کره و مخروط مورد بررسی قرار میدر این سؤاالت شکل

 

درجه   میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش  مفاهیم قابل ترکیب با نیاز پیش    
 و ترکیب

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی  محاسباتی  آموزشی 

10درجه از  7 5 8 دهم  چگالی   متوسط  
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 ظاهر فرمول محاسبه حجم شکل

V مکعب  a= 3 

 
 
 
 

V مستطیل مکعب abc= 

 
 
 
 
 

V استوانه  R h=  2 

 
 
 
 
 
 
 

V کره  R=  34
3

 

 
 
 
 
 
 

V مخروط  R h=  21
3

 

 
 
 
 
 
 

 

 

جسم مقابل از آهن با چگالی  
gr

cm3
)ساخته شده است. جرم آن چند کیلوگرم است؟   8 ) 3 

 
 

 
  ۀ کر تر و نیمبزرگ ۀ کر تر از داخل آن خارج شده است، بنابراین حجم آن برابر اختالف حجم نیمکوچک   ۀکر ای است که یک نیمکرهبینید، شکل باال نیمطور که میهمان

 تر است و داریم: کوچک 

V (R R ) ( ) cm

m
m V gr m / kg

V

3 3 3 3 3
2 1

4 4
3 10 4 3744

3 3

8 3744 29952 29 952

=  − =   − =

 = → =  =  = → =

 

 ها درون یک جسم حفره وجود دارد:  ب( سؤاالتی که در آن
دهد( آن است، زیرا درون آن یک  کار رفته در آن( کمتر از حجم ظاهری آن )حجمی که شکل هندسی آن نشان میبه  ۀدر این سؤاالت، حجم واقعی جسم )حجم ماد 

درون آن است. به مثال   ۀظاهری و واقعی جسم را محاسبه کنیم. اختالف این دو حجم برابر حجم حفر  حفره وجود دارد. برای حل این نوع سؤاالت کافی است حجم
 زیر توجه کنید. 

 

از آهن با چگالی   cm10مکعبی به ضلع  
gr

cm3
درون آن چند    ۀباشد، حجم حفر  kg6ای وجود دارد. اگر جرم مکعب برابر  ساخته شده است و درون آن حفره 8

 متر مکعب است؟  سانتی
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 آید: دست میحجم ظاهری جسم از روی شکل هندسی آن به

V a cm
ÁoÀI’

3 3 310 1000= = = 

 آید: دست میحجم واقعی جسم با توجه به جرم و چگالی آن به
gr

m
V cm= = =



36000
750

8

KveoM

Â•¤H»
 

 درون جسم برابر است با:   ۀ بنابراین حجم حفر 

V V V cm= − = − = 31000 750 250
½oŸe ÁoÀI’ Â•¤H»

 

 
 گیرد؟ این کره چند مثقال روغن جای می ۀباشد، درون حفر  kg28ای وجود دارد. اگر جرم این کره برابر  ، حفرهcm20فلزی به قطر   ۀدرون یک کر 

 ( 
gr

cm
 =

3
8

q ± 
  ،

gr
/

cm
¸š»n 3

0 92 =  ،3   و هر مثقال معادل/ gr4    است.( 6

 کنیم.های زیر را طی میپاسخ: برای حل کردن این سؤال، گام
 حجم ظاهری کره   ۀ گام اول: محاسب

V R R cm=  = =  =3 3 3 34
4 4 10 4000

3ÁoÀI’
 

 حجم واقعی کره    ۀ گام دوم: محاسب

m
V cm= = =



328000
3500

8

³o¬KveoM

Â•¤H»
 

 حجم حفره   ۀگام سوم: محاسب

V V V cm= − = − = 34000 3500 500
½oŸe ÁoÀI’ Â•¤H»

 

 گیرد.جرم روغنی که در حفره جای می ۀ گام چهارم: محاسب
m V / gr

¸š»n ¸š»n ½oŸe
I£X¶0 92 500 460 100= =  = = 

 ج( سؤاالت چگالی مخلوط:  
 که حجم مخلوط برابر مجموع حجم دو ماده شود، چگالی مخلوط برابر است با:  شوند و با فرض آندر این سؤاالت دو ماده با هم ترکیب می

m m m

V V V

+
 = =

+

1 2

1 2

®¨

Š¼±h¶

®¨

 

m  ۀچگالی و حجم مواد را بدانیم، کافی است از رابطاگر در سؤالی  V=  باال استفاده کنیم.   ۀدر رابط 

m V

m V

m m V V

V V V V

=

=

+  +
 = ⎯⎯⎯⎯→ =

+ +
1 1 1

2 2 2

1 2 1 1 2 2

1 2 1 2
Š¼±h¶ Š¼±h¶

 

  ۀاگر در سؤالی چگالی و جرم مواد را بدانیم، کافی است از رابط
m

V =


 باال استفاده کنیم.   ۀدر رابط 

m
V

m
V

m m m m

m mV V

=


=


+ +
 = ⎯⎯⎯⎯→ =

+
+

 

1
1

1

2
2

2

1 2 1 2

1 21 2

1 2

Š¼±h¶ Š¼ ±h¶
 

 

لیتر آب با چگالی   2
gr

cm3
لیتر الکل با چگالی   3را با   1

gr
/

cm3
0  متر مکعب است؟  دست آمده چند گرم بر سانتیکنیم. چگالی مخلوط بهمخلوط می 8

V V / / gr
/

V V cm

 +  + 
 = = = =

+ +

1 1 2 2
3

1 2

1 2 0 8 3 4 4
0 88

2 3 5Š¼±h¶
 

 
 ها مطابق شکل است. اگر حجم برابری از این دو مایع را با هم مخلوط کنیم،  برحسب حجم آن Bو   Aهای  نمودار تغییرات جرم مایع 
 شود؟ می SIچگالی مخلوط چند واحد  

1  )1400 
2  )1600 
3  )1800 
4  )1000 
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 کنیم.  های زیر را طی میپاسخ: برای حل این سؤال، گام
   اطالعات نمودار چگالی با کمک  ۀ گام اول: محاسب

A
A

A

B
B

B

m gr

V cm

m gr
/

V cm

 = = =

 = = =

3

3

500
2

250

200
0 8

250

 

 چگالی مخلوط    ۀ گام دوم: محاسب

A B
V VA A B B A B

A B

V V / gr kg
/

V V cm m

= +  + +
 = ⎯⎯⎯⎯→ = = = =

+ 3 3
2 0 8

1 4 1400
2 2Š¼±h¶ Š¼ ±h¶

 

 شود:  د( سؤاالتی که در آن یک جسم درون مایعی انداخته می
ریزد برابر حجم ظاهری جسم خواهد بود.  در این نوع سؤاالت، اگر ظرف ابتدا لبریز از مایع باشد، با انداختن جسم درون مایع، حجم مایعی که سرریز شده و بیرون می

 شود.  جا میمدرج جابه ۀرند که با انداختن جسم درون مایع، سطح مایع در استوانگیمدرج در نظر می ۀگاهی نیز ظرف را به صورت یک استوان 
 به مثال زیر توجه کنید.  

 

گرم را درون ظرفی که لبریز از الکل با چگالی    400ای فلزی و توپر به جرم  گلوله
gr

/
cm3

0 گرم الکل از ظرف بیرون بریزد، چگالی فلز   50اندازیم. اگر  است می 8

 متر مکعب است؟  چند گرم بر سانتی
 پاسخ: حجم الکل سرریز شده برابر است با:  

m
V / cm

/
= = =


350
62 5

0 8
®§²H

®§²H

®§²H

 

/فلزی هم برابر   ۀ بنابراین حجم گلول cm362  است و چگالی آن برابر است با:   5

  
  

m gr
/

V   / cm
 = = =

3
400

6 4
62 5

q ± 

q ± 

q ± 

 

  
B  ،1جرم برای مایع    –ابتدا دقت کنید که شیب نمودار حجم  

3
است. بنابراین اگر چگالی مایع    Aچگالی  برابر    B  ،۳است، پس چگالی مایع    Aبرابر مایع    

A   برابرA  باشد، چگالی مایعB   برابرB A = 3  :است. در ادامه اگر جرم برابری از دو مایع را مخلوط کنیم داریم 

A B

B A

m m mA B

A B

A BA B

A

A A A A

m m m m

m m m m

m

m m

= =

 = 

+ +
 = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =

++
  

⎯⎯⎯⎯→ = = = 

+ +
   

3 2 2 3
1 1 2

3 3

Š¼±h¶ Š¼±h¶
SwH oMHoM IÀ”ÄI¶³o]

Š¼±h¶

 

 کنیم. طرح شده است که در ادامه آن را بررسی می ۱۴0۱های کنکور تجربی خارج از کشور سال این سؤال براساس یکی از تست

 :  1401تست کنکور تجربی خارج از کشور  

ترتیب  درصد بیشتر از چگالی الکل شود؟ )چگالی آب و الکل به 10متر مکعب الکل بریزیم تا چگالی مخلوط،  د سانتیدرون یک لیتر آب، چن
g

cm3
و   1

g
/

cm3
0 8 

 است.( 
1  )800   2  )1200   3  )1500    4  )1800 

 (  3پاسخ: گزینه ) 
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 کنیم:  صورت زیر عمل میحجم الکل به ۀ برای محاسب
gr

/ / /
cm

V V

V V

/ V
/

V

/ V / V

/ V V cm

 =  +  = + =

 +
 =

+

 + 
→ =

+

→ + = +

→ = → =

3

3

10
0 8 0 08 0 88

100

1 1000 0 8
0 88

1000

880 0 88 1000 0 8

0 08 120 1500

Š¼ ±h¶ ®§²H ®§²H

JA JA ®§²H ®§²H

Š¼ ±h¶

JA ®§²H

®§²H

®§²H

®§²H ®§²H

®§²H ®§²H

 

 

باشد، چند درصد از حجم استوانه را   kg42ای وجود دارد. اگر جرم این استوانه  حفره   cm20و ارتفاع    cm10ای آهنی با شعاع مقطع  درون استوانه  -73

حفره تشکیل داده است؟ ) 
¸ÀA

gr

Lit
 =8000 ، 3 ) 

۱ )/6 25 ۲ )/12 5 ۳ )25 ۴ )40 

 2پاسخ: گزینۀ  

  
 کنیم:  های زیر حل میمربوط به سؤاالت قبل مراجعه کنید. در ادامه این سؤال را در گام ۀتوانید به درسنامبرای یادآوری نکات مربوط به چگالی می

 حجم ظاهری استوانه:    ۀگام اول: محاسب

V R h cm=    =2 2 33 10 20 6000 
 حجم واقعی استوانه: ۀگام دوم: محاسب 

m
V cm342000

5250
8

 = = =


 

 حجم حفره و درصد آن:  ۀگام سوم: محاسب

V V V cm

V
: / %

V

½oŸe

½oŸe

½oŸe´\ek‚nj

36000 5250 750

750
100 100 12 5

6000

= − = − =

→  =  =

 

  
اگر درون حفره را با جیوه با چگالی  

gr
/

cm3
13  شود؟ پر کنیم، جرم کل مجموعه چند کیلوگرم می 6

 گیرد برابر است با:  جای می cm3750  ۀای که درون حفر پاسخ: جرم جیوه

m V / gr / kg
½oŸe

13 6 750 10200 10 2= =  = = 

/بود، پس با پر کردن حفره با جیوه، جرم مجموعه به   kg42ر ابتدا جرم استوانه د / kg42 10 2 52 2+  رسد.می =
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 و ترکیب
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 مشخصه مفهومی  محاسباتی  آموزشی 

10درجه از  5 8 8 دهم  چگالی   متوسط  
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نیوتون  است؟    چندایم و نتایج بدست آمده مطابق جدول زیر است. وزن این مکعب  بار اندازه گرفته   5کش  طول ضلع مکعبی توپر و آهنی را با یک خط   -74

(
¸ÀA

gr

cm
 =

3
8 ،N

g
kg

= 10  ) 

)آزمایش   )آزمایش   1( )آزمایش   2( )آزمایش   3( )آزمایش   4( )5 

/ cm20 4 / cm20 6 cm10 / cm19 5 / cm19 5 

 

۱ )/466 56 ۲ )640 ۳ )/866 56 ۴ )840 

 2پاسخ: گزینۀ  

  

شود پرت نامیده می  ۀها خیلی فرق دارد و اصطالحاً داد با سایر داده  cm10  ۀشده است. دقت کنید که دادگیری طول ضلع مکعب برابر میانگین مقادیر اندازه

 که باید آن را حذف کنیم. 
/ / / /

a cm
+ + +

= =
20 4 20 6 19 5 19 5

20
4

 

 بنابراین حجم و جرم مکعب برابر است با:  

V a cm

m V gr kg

= = =

=  =  = =

3 3 320 8000

8 8000 64000 64
 

 شود:  صورت زیر محاسبه میدر نهایت وزن مکعب به
W mg N= =  =64 10 640 

 

ریزد. چگالی روغن  گرم روغن از ظرف بیرون می   900اندازیم و  را به آرامی درون یک ظرف بزرگ لبریز از روغن می   kg9توپر مسی به جرم    ۀیک کر  -75
 است.(   SIواحد   9000چند گرم بر لیتر است؟ )چگالی مس 

۱ )800 ۲ )900 ۳ )1000 ۴ )1200 

 2پاسخ: گزینۀ  

  
 این سؤال را با دو روش حل خواهیم کرد. 

 فلزی برابر است با:   ۀروش اول: حجم کر
m

V / m= = =


39
0 001

9000
 

/بنابراین حجم روغن سرریز شده هم  m30  است و چگالی آن برابر است با:   001

m / kg

V / m
 = = =

3
0 9

900
0 001

¸š»n

¸š»n

¸š»n

 

grدقت کنید یکای  

Lit
معادل    

kg

m3
grاست، پس چگالی روغن برابر  

Lit
 باشد.می 900
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 و ترکیب

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی  محاسباتی  آموزشی 
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نیاز الزم تستپیش  مفاهیم قابل ترکیب با نیاز پیش    
 و ترکیب
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10درجه از  6 5 6 دهم  چگالی   ساده  



 

49 
 

49 

 کنیم: صورت زیر عمل میفلزی برابر است، به ۀروش دوم: چون حجم روغن سرریز شده و کر
m m

V V

m

m

/ kg

m

= → =
 

→ =  

→ =  =
3

0 9
9000 900

9

¸š»n ½o¨

¸š»n ½o¨

¸š»n ½o¨

¸š»n

¸š»n ½o¨

½o¨

¸š»n

 

 

 ساختار یک ................. باشد.  ۀدهندتواند نشانساختار یک ................. مانند ................. باشد و شکل )ب( می  ۀدهندتواند نشانشکل )الف( می   -76

                            
 شکل جامد بی – نمک خوراکی  – ( جامد بلورین ۲ جامد بلورین   –نمک خوراکی   –شکل  ( جامد بی ۱
 شکل  جامد بی   –شیشه   – ( جامد بلورین ۴ جامد بلورین  –شیشه   –شکل  ( جامد بی ۳

 3پاسخ: گزینۀ  

 
 ها را در ادامه مرور خواهیم کرد.  شوند که نکات مهم مربوط به هر یک از آنگاز، مایع، جامد و پالسما تقسیم میۀ  مواد موجود در طبیعت به چهار دست 

با تندی زیاد حرکت    توانند آزادانه وها می( و مولکولA35ها از هم زیاد است )حدود  متوسط مولکول  ۀ( گاز: در مواد گازی نیروی بین مولکولی ضعیف است، فاصل۱
 گویند.  ای میکنند که به این حرکت آزادانه و نامنظم ذرات گاز، حرکت کاتوره

تر و در حدود یک تا چند انگستروم است. همانند گازها، در مایعات هم  ها کممتوسط مولکول  ۀتر از گازهاست و فاصل ( مایع: در مایعات نیروی بین مولکولی قوی۲
 ها آزادانه حرکت کنند. همانند گازها، در مایعات هم مولوکلشود د آزادانه حرکت کنند که این موضوع باعث میتواننها میمولکول

متوسط ذرات کم و در حدود یک تا چند انگستروم است. در جامدات برخالف    ۀتر از مایعات و گازها است و فاصل( جامد: در حالت جامد نیروی بین مولکولی قوی۳
 کنند. توانند آزادانه حرکت کنند و در مکان تقریبًا ثابتی فقط ارتعاش میا، ذرات نمیمایعات و گازه

 ها بدانیم.  شوند که مطالب زیر را باید در مورد آنمواد جامد خود به دو دسته تقسیم می
این مواد ذرات به قرار میصورت طرحالف( جامدهای بلورین: در  ایجاد  گیهای منظم تکرارشونده در کنار هم  از سرد کردن تدریجی مایعات  رند. این مواد معمواًل 

 هایی از جامدهای بلورین هستند.  نمک طعام، الماس و بسیاری از فلزها نمونه ،شوند می
 
 
 
 
 
 
 
 

ای  شوند. شیشه نمونههای منظمی قرار ندارند. این مواد معمواًل از سرد کردن سریع مایعات ایجاد میشکل )آمورف(: در این جامدها ذرات در طرحب( جامدهای بی
 شکل است.  از جامدهای بی

 
 
 
 
 
 

 اند.  های مهتابی از پالسما تشکیل شدهداخل المپ ۀ و ماد  درون ستارگان  ۀشوند. ماد ( پالسما: حالتی است که از باال بردن دمای گازها ایجاد می۴
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 زیر برقرار خواهد بود.   ۀنشان دهیم، رابط sFو   gF ،lFترتیب با  ها و جامدات را به( اگر نیروی بین مولکولی در گازها، مایع ۵

s l gF F F  

 زیر برقرار خواهد بود.   ۀ نشان دهیم، رابط sdو   gd  ،ldترتیب با  ها و جامدات را بهمیانگین ذرات در گازها، مایع  ۀ ( اگر فاصل۶

g l sd d d 

شود که  کنند ولی ذرات جامدات فقط در جای خود حرکت ارتعاشی دارند. این موضوع باعث میطور که دیدیم، ذرات مایع و گاز )سیاالت( آزادانه حرکت می( همان۷
توان  شود. بنابراین مید جوهر ریخته شود، درون آن پخش نمیشود ولی اگر روی یک جاماگر مثاًل یک قطره جوهر در آب بریزیم، جوهر کاماًل درون آن پخش می

دهد، زیرا  تر از مایعات رخ می»پخش« در گازها سریع  ۀدهد. دقت کنید پدید دهد ولی در جامدات رخ نمی»پخش« در مایعات و گازها رخ می ۀنتیجه گرفت که پدید
 انرژی جنبشی ذرات گاز بیشتر از مایعات است.  

  
بعدی تکرارشونده از این واحدهای گیرند. جامدهایی را که در یک الگوی سههای منظمی مانند شکل )ب( کنار هم قرار می از جامدها در طرح   های برخیاتم

ی سرد کنیم  اند. وقتی مایعی را به آهستگ ها، الماس، یخ و بیشتر مواد معدنی جزو جامدهای بلوریننامیم. فلزها، نمکشود جامد بلورین میمنظم ساخته می

 های منظم خود را مرتب کنند.  مایع فرصت کافی دارند تا در طرح  ۀشوند. در این فرایند سردسازی آرام، ذرات سازنداغلب جامدهای بلورین تشکیل می

سرعت سرد شود معموالً جامد های منظمی کنار هم قرار ندارند. وقتی مایعی به  شکل )آمُورف( برخالف جامدهای بلورین، در طرحجامدهای بی  ۀذرات سازند

آید. در این فرایند سردسازی سریع، ذرات فرصت کافی ندارند تا در طرحی منظم، مرتب شوند. بنابراین در طرح نامنظمی که در حالت شکل به وجود میبی

 ینیم. ب شکل است که ساختار آن را در شکل )الف( میمانند. شیشه، مثالی از یک جامد بیمایع داشتند باقی می

 ( پاسخ صحیح است. ۳)  ۀمطابق این توضیحات، گزین

 
چسبی بین ذرات مایع  تواند ................. باشد و نیروی هم می   Aدهند. مایع  ای تمیز نشان می قرارگیری دو مایع را روی سطح شیشه  ۀهای زیر نحو شکل  -77

B ها با شیشه است. ، ................ از نیروی دگرچسبی آن 

 

 

                            

 کمتر   –( جیوه  ۴ کمتر  – ( آب ۳ بیشتر  –( جیوه  ۲ بیشتر – ( آب ۱

 4پاسخ: گزینۀ  

  
های مایع  چسبی بین مولکول های مایع و جامد از هماینکه دگرچسبی بین مولکول تواند رخ دهد. یکی  هرگاه مایعی در تماس با جامدی قرار گیرد دو حالت می

تمیز را خیس کرده و روی آن پهن   ۀبینیم که مایع، سطح شیش( می۲کند. مثالً در شکل ) گوییم مایع، جامد را تر یا خیس میبیشتر باشد. در این صورت می

های  های مایع از نیروی دگرچسبی بین مولکول چسبی بین مولکول ( است. اما اگر نیروی هم۲ند شکل ) ای تمیز مانشده است. قرارگیری آب روی سطح شیشه

بینیم که سطح شیشه با مایع خیس نشده و مایع به شکل قطره روی سطح ( می۱کند. در شکل ) گوییم مایع جامد را تر نمیمایع و جامد بیشتر باشد می 

 ( است. ۱ای تمیز مانند شکل ) ه روی سطح شیشهشیشه باقی مانده است. قرارگیری جیو

  
 گیرد؟ آب چگونه روی آن قرار می ۀباشد، قطر  چرباگر سطح شیشه 

گیرند. با توجه  که در مجاورت ذرات شیشه قرار بگیرند، در کنار ذرات روغن قرار میکنیم، با ریختن آب روی آن، ذرات آب به جای آن  چربپاسخ: اگر سطح شیشه را 
 ای خود را حفظ خواهد کرد و روی سطح پخش نخواهد شد.چسبی ذرات آب با هم است، آب شکل قطرهه دگرچسبی ذرات آب با روغن کمتر از همک به این

 

 است؟  نادرستکشش سطحی  ۀهای زیر درباریک از عبارت کدام  -78
 جود کشش سطحی هستند.هایی از وهای آب و صابون نمونهفلزی روی سطح آب و تشکیل حباب  ۀ( شناور ماندن گیر۱
 کنند. های سطح مایع به هم وارد می ( علت وجود کشش سطحی، نیروی ربایشی است که مولکول ۲
 کنند، کروی هستند، زیرا به دلیل وجود کشش سطحی، تمایل به بیشینه کردن مساحت خود دارند.  های آبی که آزادانه سقوط می ( قطره۳
 شود.  ه به آب، باعث کاهش کشش سطحی آن می( اضافه کردن چند قطره مایع شویند۴
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 3پاسخ: گزینۀ  

  

هایی از وجود  های آب و صابون تنها نمونهفلزی کاغذی روی سطح آب و تشکیل حباب  ۀها روی سطح آب، شناور ماندن گیربرخی حشرهنشستن یا راه رفتن  

توان با نیروهای بین مولکولی توضیح داد. به دلیل نیروهای  های سطح مایع است و آن را می چسبی مولکول کشش سطحی هستند. کشش سطحی ناشی از هم 

دهد. با کشش کند و کشش سطحی روی میتحت کشش رفتار می  ۀ کنند سطح مایع شبیه یک پوستهای سطح مایع به یکدیگر وارد میمولکول   ربایشی که

اند. به ازای حجمی معین، کره نسبت به هر شکل هندسی  کنند تقریباً کروی هایی که آزادانه سقوط میتوان توضیح داد که چرا قطره سطحی همچنین می

ترتیب سطح قطره، کوچکدیگری  این  به  را دارد.  آزادانه سقوط میترین مساحت سطح  به کمینه کردن ای که  تمایل  کند مانند یک پوسته کشیده شده، 

 مساحتش را دارد. 

 ( نادرست است. ۳مطابق توضیحات فوق، گزینه ) 

 
 دهد؟ درستی نشان می به رب چای مویین شیشه ۀهای زیر چگونگی قرارگیری آب را درون لولیک از شکل کدام  -79

۱ ) ۲)  ۳)  ۴ ) 

 4پاسخ: گزینۀ  

تر  گیرد. همچنین دقت کنید که هرچه لوله باریکرود و سطح آن به صورت محدب قرار میدگرچسبی بین آب و روغن کم است، آب درون لوله پایین میچون  

 ( صحیح است. ۴)  ۀباشد، تغییر ارتفاع مایع در آن بیشتر خواهد بود، بنابراین گزین

 

 

 

 

 

 کنیم.  طرح شده است که در ادامه آن را بررسی می  ۹۹های کنکور تجربی این سؤال براساس یکی از تست

 : ۹۹تست کنکور تجربی   
 ای را درست نشان داده است؟  های شیشههای زیر، خاصیت مویینگی در لولهیک از شکلکدام

۱  )    ۲)     ۳ )        ۴  ) 
      

 برای پاسخ دادن به این سؤال به نکات زیر توجه کنید:  
 و ظرف به صورت فرو رفته )مقعر( خواهد بود، در حالی که سطح جیوه در لوله و ظرف به صورت برآمده )محدب( خواهد بود.  ( سطح آب در لوله ۱
 رود. مویین پایین می ۀ رود، در حالی که جیوه در لولمویین باال می  ۀ( آب در لول۲
رود و جیوه در لوله  تر باشد، آب در لوله بیشتر باال میه عبارت دیگر، هرچه لوله باریک عکس دارد. ب ۀ( تغییر ارتفاع آب و جیوه در لوله با شعاع مقطع لوله رابط۳

 آید. بیشتر پایین می

 

 
 

 

درجه   میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش  مفاهیم قابل ترکیب با نیاز پیش    
 و ترکیب

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی  محاسباتی  آموزشی 

10درجه از  5 1 6 دهم  نیروهای بین مولکولی   ساده  

 

درجه   میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش  مفاهیم قابل ترکیب با نیاز پیش    
 و ترکیب

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی  محاسباتی  آموزشی 

10درجه از  5 0 5 دهم  نیروهای بین مولکولی   ساده  
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 ها به شکل زیر است.  مطابق توضیحات فوق، قرارگیری آب و جیوه در ظرف
                      

 
 
 
 
 

 صحیح است.  2بنابراین گزینۀ 

 

 دهد، زیرا ...................... پخش در مایعات ................... از گازها رخ می   ۀپدید  -80
 انرژی جنبشی ذرات مایع کمتر از گاز است.    –( کندتر ۱
 انرژی جنبشی ذرات مایع بیشتر از گاز است.  –تر ( سریع ۲
 تر از ذرات گاز هستند. ذرات مایع بزرگ   –( کندتر ۳
 تر از ذرات گاز هستند.  یع کوچک ذرات ما –تر ( سریع ۴

 1پاسخ: گزینۀ  

  
شود که اگر مثالً یک کنند ولی ذرات جامدات فقط در جای خود حرکت ارتعاشی دارند. این موضوع باعث میمیذرات مایع و گاز )سیاالت( آزادانه حرکت  

توان نتیجه شود. بنابراین میشود ولی اگر روی یک جامد جوهر ریخته شود، درون آن پخش نمیقطره جوهر در آب بریزیم، جوهر کامالً درون آن پخش می

دهد، زیرا تر از مایعات رخ می»پخش« در گازها سریع  ۀدهد. دقت کنید پدیددهد ولی در جامدات رخ نمیایعات و گازها رخ می»پخش« در م  ۀگرفت که پدید

 انرژی جنبشی ذرات گاز بیشتر از مایعات است. 

 

 

درجه   میزان
 سختی 

نیاز الزم تستپیش  مفاهیم قابل ترکیب با نیاز پیش    
 و ترکیب

شناسه  پایه مبحث 
 سؤال

 مشخصه مفهومی  محاسباتی  آموزشی 

10درجه از  5 1 5 دهم  مواد   ساده  
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 است؟ نادرستیک از مطالب زیر، کدام 

  گیری کرد.ی آن را، اندازهتوان دمای خورشید و اجزای سازنده( به کمک نور، می1
 کند.نهایت طول موج را ایجاد میای از بیهای آب، طیف گسسته( نور خورشید با عبور از قطره2
   ری کرد.گیتوان به طور مستقیم اندازهها را، نمیهای آنها، ویژگی( به دلیل دور بودن خورشید و ستاره3
 دهد.ها را، به ما نشان میی آن( دستگاه طیف سنج، با توجه به پرتوهای گسیل شده از اجسام مختلف، اجزای سازنده4

 (1010 ـحفظی  ـ آسان)      2گزینه پاسخ:   

  ی اشود و گسترهی م  هیاز بارش هنوز در هوا پراکنده است، تجز  پس  آب موجود در هوا که  یهارسد اما با عبور از قطره یبه نظر م   دیاگرچه سف  د،ینور خورش

 . گوناگون است  یهاطول موج از رنگ   تینهای شامل ب  ،یرنگ  یه گستر  نیکند. ای م  جادیها را ااز رنگ   وستهیپ

 
 .گوناگون است   یهاطول موج از رنگ  ت ینهایب شامل  که  كندی م جادی ها را ااز رنگ  ایه وستیپی ی نور خورشید، گستره تجزیه 
 است. محدودیی ی نور مرئی که چشم ما قادر به دیدن آن است، گسترهگستره 

 . است  یس یالكترومغناط یپرتوهای ه از گستر  یكوچكتنها بخش  نور مرئی، 
 ی پرتوهای مرئی است.گستره از   یتربزرگ  ار یبس یه شامل گستر  دیخورشنور 

  

  ی دما   نیکرد. همچن  یریگاندازه   میتوان به طور مستقینم  ها راآن   یهای ژگیدور هستند، و  اری از ما بس  یاجرام آسمان  گریو د  دی خورش  نكهیا  لیبه دل(  3و    1

  یسازنده   یاجزا   ،د یخورش  یدما  توانی به کمک نور، م.  شودی دماها ذوب م  نیدماسنج در ا  رایکرد؛ ز  نییمانند دماسنج تع  یابزار   توان با یداغ را نم  اری اجسام بس

 . کرد  یریگرا، اندازه های بسیار داغ  و دمای شعلهآن  

 . دهدی ها را، به ما نشان مآن   یزنده سا  یاجزا اطالعات ارزشمندی از جمله  شده از اجسام مختلف،    لیگس  یسنج، با توجه به پرتوها   فیدستگاه ط(  4

 
 یک از مطالب زیر، درست است؟ کدام 

  پیكومتر است.  700تا  400هایی با طول چشم انسان، قادر به دیدن موج( 1
  . است یسیالكترومغناط یپرتوها یهاز گستر  یتنها بخش کوچك ی،نور مرئ ( 2
  تر است.ی شمع، پایینآبی گاز شهری، از دمای سشوار صنعتی و شعله ی( دمای شعله3
 نانومتر است. 1011و  3-10( طول موج امواج رادیویی و پرتوهای گاما، به ترتیب در حدود  4

 ( 1010 ـمفهومی  ـ آسان)      2گزینه پاسخ:   

 ست. ا   پرتوها  نیاز ا  یتربزرگ   اریبس  یه شامل گستر  دینور خورشو    است  یسیالكترومغناط  یپرتوها   یاز گستره  یتنها بخش کوچك  ینور مرئ

 

  
  رد،یگیو بنفش را در برم  یلین  ،یزرد، سبز، آب  ،ینارنج  سرخ،  یهاگستره که رنگ  نی. به اندیاز نور را بب  یمحدود   یه تواند گستریتنها م  انسانچشم  (  1

 نانومتر)نه پیكومتر( است.   700تا    400ی  محدوده . طول موج این امواج در  ندیگویمی  مرئ  یه گستر

ی شمع، زرد رنگ و پرتو حاصل از سشوار صنعتی، قرمز رنگ است. انرژی پرتوهای آبی از دو رنگ دیگر بیشتر است؛  ی گاز شهری، آبی رنگ، شعلهشعله(  3

 پس دمای باالتری دارد. 
ی شمع و گاز شهری به ترتیب به ری داشته باشد، دمای آن باالتر خواهد بود. سشوار صنعتی، شعله هر چه پرتو گسیل شده از جسمی، انرژی بیشتر و طول موج کمت

 ی گاز شهری باالتر از شمع و دمای شمع نیز باالتر از سشوار صنعتی باشد. رود دمای شعله های قرمز، زرد و آبی هستند؛ بنابراین انتظار می رنگ 
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نانومتر است. به طور کلی، طول موج امواج رادیویی بسیار   3−10و   1011واج رادیویی و پرتوهای گاما، به ترتیب در حدود  ( با توجه به شكل باال، طول موج ام 4

 پرتوهای گاما است. بیشتر از  

 
 است؟  نادرستیک از مطالب زیر، در مورد عنصر لیتیم دامک  

 ، همانند ترکیبات سولفات دار و نیترات دار آن است.  ی فلز لیتیمرنگ شعله (1
  باشد. گروه میواحد بیشتر از لیتیم است، هم 84( با عنصری که عدد اتمی آن،  2
  خط است. 4( طیف نشری خطی آن همانند طیف نشری خطی هیدروژن، دارای 3
 رد.تر آن، فراوانی کمتری نسبت به ایزوتوپ دیگر دا ( ایزوتوپ طبیعی سنگین4

 (0101 ـمفهومی  ـ متوسط)       4گزینه پاسخ:   

𝐿𝑖3عنصر لیتیم، دارای دو ایزوتوپ طبیعی 
𝐿𝑖3و    6

𝐿𝑖3است که فراوانی    7
 باشد، بیشتر از ایزوتوپ دیگر است. درصدمی  96که در حدود     7

  
ی هر  . رنگ شعلهکندیم رییرنگ شعله تغ  م،یشعله بپاش یرو  از محلول نمک را با افشانه یکه اگر مقدار یدارند، به طور  یرنگ یهها شعلاز نمک  یاریبس( 1

 است.   سرخ  ی لیتیم همانند ترکیبات سولفات دار و نیترات دار آن، فلز و ترکیبات گوناگون آن مشابه است. پس رنگ شعله 

است. در جدول تناوبی، عنصری با این عدد اتمی، یک   87است، دارای عدد اتمی    واحد بیشتر  84است. عنصری که عدداتمی آن    3( عدد اتمی لیتیم برابر با  2

𝑅𝑛86خانه بعد از گاز نجیب  
 باشد. گروه میو به عبارتی در گروه اول قرار دارد؛ پس با لیتیم که دومین عنصر گروه اول است، هم    

 نوار رنگی هستند.   4هر دو دارای    بینید.( طیف نشری خطی دو عنصر لیتیم و هیدروژن را، در شكل زیر می 3

 
 

 است؟ نادرستیک از مطالب زیر، در مورد سه عنصر سدیم، لیتیم و مس کدام 

  یابد. ها نیز، افزایش میی آنها، انرژی پرتو حاصل از شعلهبا افزایش عدد اتمی آن (1
  و سدیم است.  ی مس و لیتیم، بیشتر از لیتیم( اختالف طول موج پرتو حاصل از شعله2
  یابد. ها، کاهش میی آنها، طول موج پرتو حاصل از شعلهی آنی دوره( با افزایش شماره3
 ی مس و سدیم، کمتر از لیتیم است.  ( مجموع طول موج پرتو حاصل از شعله4

 ( 1010 ـمفهومی  ـ سخت )       4گزینه پاسخ:   

سبز زرد و سبز است. ترتیب طول موج این پرتوها به صورت    ی سه فلز لیتیم، سدیم و مس به ترتیب سرخ، رنگ شعله  < زرد < جا که طول  است. از آن   سرخ 

و یا   700ی حاصل از لیتیم،  است. طول موج رنگ قرمز شعله  700ها، قطعا بیشتر از  نانومتر است، مجموع دو تا از آن  700تا    400ی  ها در محدودهموج آن 

 است.   700وع طول موج دو پرتو دیگر، بیشتر از  نانومتر است؛ پس مجم  700کمی کمتر از  

 ی ه رنگ شعل؛ به عنوان مثال، ندکی م ر ییرنگ شعله تغ م،یشعله بپاش یرو از محلول نمک را با افشانه یکه اگر مقدار  یدارند، به طور یرنگ  یها شعله بسیاری از نمک 
وجود عنصر   یه تواند، نشان دهندی شعله م  كی شده در    جادی سرخ ا  رنگگرفت كه    جهی نت  توانی رو م  نیآن به رنگ سرخ است؛ از ا   یهاب یترك  یهو هم  میت یفلز ل

ا نشان ها ر ی برخی فلزات و ترکیبات مختلف آن جدول زیر، رنگ شعله .  برد  یدر آن پ  ی توان به وجود عنصرفلزی رنگ شعله م ر ییتغ  یباشد. در واقع از رو  آن  در   میتیل
 دهد.می 

 

  
مس ها به صورت  ی آنو ترتیب طول موج پرتو حاصل از شعله  29و    11،  3( عدد اتمی سه عنصر لیتیم، سدیم و مس، به ترتیب برابر با  1 < سدیم <  لیتیم

لیتیمها به صورت  ی عكس دارد؛ پس ترتیب انرژی آناست. انرژی هر پرتو با طول موج آن رابطه  < سدیم < توان گفت با افزایش  می  بدین ترتیب  است.  مس 

 ها نیز، افزایش یافته است. ی آن ها، انرژی پرتو حاصل از شعلهعد اتمی آن
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 د است. ( اختالف طول موج پرتو سبز و قرمز، بیشتر از قرمز و زر2

  ی ها، طول موج پرتو حاصل از شعلهآن   یدوره   یشماره   شیبا افزاتوان گفت  قرار دارند؛ پس می   4و    3،  2های  ( عناصر لیتیم، سدیم و مس، به ترتیب در دوره 3

 . ابدیی ها، کاهش مآن

 
 یک از مطالب زیر، درست است؟ دامک  

𝑝1ای با نماد  ، گونهدروژنیه زوتوپی ا ن یتر الكترون از فراوان کی ( با گرفتن  1
  آید. به دست می 1+

  برابر است.  𝐶𝑂2مول   2های اکسیژن در ، با تعداد اتم𝐶𝐻4های هیدروژن موجود در یک مول  (  تعداد اتم2
  یابد. ها، کاهش میی میان آنشود که با افزایش طول موج، فاصله( در طیف نشری خطی سدیم، چهار خط دیده می3
 ها است. سدیم مذاب در آنوجود  لیسازد، به دلیم روشن   ها راابانیها و خبزرگراه  که شب هنگام، ییها د المپنور زر( 4

 (1010 ـ مفهومی  ـ متوسط)       2گزینه پاسخ:   

جا  مول اتم اکسیژن است. از آن  4مول اتم اکسیژن است. پس دو مول از آن، دارای    2نیز دارای    𝐶𝑂2مول اتم هیدروژن است. هر مول    4دارای    𝐶𝐻4هر مول  

6/02که هر مول از هر ذره،   × های هیدروژن  تعداد اتمها نیز، با هم برابر است. پس از آن ذره است، اگر شمار مول دو ماده، با هم برابر باشد، تعداد آن 1023

 . برابر است  𝐶𝑂2مول    2های اکسیژن در  ا تعداد اتم ، ب𝐶𝐻4موجود در یک مول  

  
𝐻1،  دروژنیه  زوتوپیا  نیترفراوان (  1

ماند که نماد آن به  پروتون است. با از دست رفتن یک الكترون، یک پروتون باقی می   1الكترون و    1است که دارای    1

𝑃+1صورت  
 است.   1

 
 نوار رنگی دارد:  7دارای  ( طیف نشری خطی سدیم به صورت زیر است و  3

 
 . ها استدر آن  میسدبخار  وجود    لیبه دل  سازد،ی را روشن م  هاابان یها و خکه شب هنگام، بزرگراه   ییهانور زرد المپ(  4

 

𝑯𝑺𝑶۴ر یون  د 
𝑯۱ها برابر با کدام است؟) ها به الکترون، نسبت جرم نوترون−

۱ ،𝑶8
۱۶  ،𝑺۱۶

۳۲) 

1) 1860 2 )2000 3 )1920 4  )960 

 (0101 ـمساله  ـ آسان)      3گزینه پاسخ:   

𝐻𝑆𝑂4هر یون  
است که به تقریب    0087/1و    0005/0، به ترتیب برابر با  𝑎𝑚𝑢الكترون است. جرم هر الكترون و نوترون برحسب    50نوترون و    48دارای    −

 داریم:برابر جرم هر الكترون است. پس    2000توان گفت جرم هر نوترون  می
48 𝑛
50 𝑒

𝑛=2000 𝑒
⇒     

48 × 2000 𝑒
50 𝑒

= 1920 

 
 های زیر درست است؟یک از مقایسهکدام 

ریزموجها طول موج:  ( 1 < پرتو نیلی ( انحراف در منشور:  2 پرتوهای فرابنفش  <   پرتو سبز 

پرتوهای فروسرخ ( انرژی:  3 < هلیمهای طیف نشری خطی:  ( شمار خط4 ایكس  پرتوهای <  لیتیم 
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 (1010 ـمفهومی  ـ متوسط)       3گزینه پاسخ:   

 ی زیر، دقت کنید:انرژی پرتوهای فروسرخ کمتر از پرتوهای ایكس است. به درسنامه 

 

 
 ها در منشور نیز بیشتر است. گیرد. هر چه انرژی این پرتوها بیشتر باشد، انحراف آن نانومتر قرار می  700تا   400ی طول موج نور مرئی در بازه 

 
 دهد: تصویر زیر، سطح انرژی پرتوهای مرئی را در مقایسه با یکدیگر نشان می 

 
 انرژی پرتو بیشتر باشد، انحرف آن در منشور نیز، بیشتر است. بینید که هر چه در شکل زیر می 

 

  
 ها است. ( طول موج پرتوهای فرابنفش، کمتر از ریزموج 1

 های سبز است. ( هر چه طول موج پرتو کمتر باشد، انرژی آن و در نتیجه انحراف آن در منشور بیشتر است؛ پس میزان انحراف پرتوهای نیلی، بیشتر از پرتو2

است. شمار نوارهای رنگی در طیف نشری خطی چهار عنصر، در جدول زیر آمده    6و   4های طیف نشری خطی لیتیم و هلیم، به ترتیب برابر با  ر خط ( شما4

 است: 

 لیتیم سدیم  هلیم هیدروژن  عنصر 

 4 7 6 4 شمار خطوط مرئی در طیف نشری خطی

 
 ، چند درصد است؟ نوترون وجود دارد. فراوانی پایدارترین ایزوتوپ 790که شامل دو ایزوتوپ طبیعی آن است،  اتم لیتیم ۲00ای از در نمونه 

1 )95 2 )96 3 )97 4 )94 

 (0101 ـمساله  ـ متوسط)       1گزینه پاسخ:   

𝐿𝑖3اتم   𝑥کنیم در این نمونه،  فرض می 
𝐿𝑖3اتم    𝑦و    6

𝑥 است:   200برابر با    𝑦و    𝑥وجود دارد. مجموع    7 + 𝑦 = 200 

𝐿𝑖3هر اتم  
𝐿𝑖3نوترون و هر اتم    3، دارای  6

𝑥 3 نوترون است. پس داریم:  4، دارای  7 + 4 𝑦 = 790 

 با حل دو معادله دو مجهول باال داریم:

{
𝑥 + 𝑦 = 200

3 𝑥 + 4 𝑦 = 790
 
⇒     {

−3 𝑥 − 3 𝑦 = −600
3 𝑥 + 4 𝑦 = 790

 
⇒     𝑥 = 10     𝑦 = 190 

𝐿𝑖3اتم    10س در این نمونه،  پ
𝐿𝑖3اتم   190و    6

𝐿𝑖3وجود دارد. پایدارترین ایزوتوپ لیتیم،    7
 است که فراوانی آن برابر است با:   7

190
200

× 100 = 95% 

 

 

 

طول موج کمتر انرژی بیشتر انحراف در منشور بیشتر

کم ترین سطح انرژی قرمز نارنجی زرد سبز آبی نیلی بنفش رژیبیشترین سطح ان
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 برای تمرین بیشتر، مثال زیر را حل کنید.

 𝑿دارای دو ایزوتوپ   𝑿 عنصر  
 ای از این عنصر نشان را در نمونه  است. شکل زیر فراوانی این دو ایزوتوپ 𝑿 ۳۴و   ۳۲

 است؟  𝒂𝒎𝒖اتمی از این عنصر، چند   50ی دهد. جرم یک نمونه می 

 

1) 1680    2 )6/33  
3 )4 /32    4 )1620 

 1پاسخ: گزینه 
1با توجه به شکل، فراوانی ایزوتوپ سبک، 

5
4و فراوانی ایزوتوپ سنگین،  

5
درصد است.   80و  20ها، به ترتیب برابر با از کل نمونه است. بنابراین درصد فراوانی آن  

 بنابراین داریم: 
�̅� = 𝑀1  +  

𝐹2
100
 (∆𝑀)    

 
⇒     �̅� = 32 + 80

100
× (34− 32) = 33/6  

 اتمی برابر است با:  50ی است. بنابراین جرم یک نمونه 𝑎𝑚𝑢 6/33پس جرم اتمی میانگین این نمونه، برابر با 
50 × 33/6 = 1680  

  است. 𝑎𝑚𝑢 1680اتمی از این عنصر برابر با   50ی بنابراین جرم یک نمونه 

 

۱/80۶، دارای  𝑵۲𝑶𝒏گرم از ترکیب   7/۶گر ا  ×  ، چند گرم است؟  𝑩𝒓𝑪𝒍𝒏اتم اکسیژن باشد، جرم هر مول از ترکیب   ۱0۲۳

(𝒎𝒐𝒍−۱.𝒈 :𝑶 = ۱۶ ،𝑵 = ۱۴  ،𝑩𝒓 = 80 ،𝑪𝒍 = ۳۵/۵) 

1 )151 2 )222 3 )5/186 4 )5/257 

 (1010 ـمساله  ـ سخت )       3گزینه پاسخ:   

×1/806ابتدا ببینیم    اتم، معادل چند مول است:  1023

اتم  𝑚𝑜𝑙 ؟ = 1/806× اتم 1023 ×
1 𝑚𝑜𝑙  اتم

6/02× اتم  1023
= 0/3 

 کنیم: را نیز محاسبه می  𝑁2𝑂𝑛اتم اکسیژن وجود دارد. بنابراین مول    𝑁2𝑂𝑛  ،𝑛هر مول از ترکیب  ر  د

𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂𝑛 ؟ = 0/3 𝑚𝑜𝑙 𝑂 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂𝑛
𝑛 𝑚𝑜𝑙 𝑂

=
0/3
𝑛

 

0/3ا کنون فهمیدیم که  ت

𝑛
28، برابر با  𝑁2𝑂𝑛جرم هر مول از ترکیب  جا که  است. از آن گرم داده شده   6/7داریم که جرم آن،    𝑁2𝑂𝑛مول از ترکیب     + 16 𝑛  

 توان نوشت: است، می

7/6 𝑔 𝑁2𝑂𝑛 =
0/3
𝑛
 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂𝑛 ×

28+ 16 𝑛 𝑔 𝑁2𝑂𝑛
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂𝑛

     
 
⇒      𝑛 = 3 

 توان خالصه کرد: راحل باال را در یک مرحله نیز، میم

1/806 × 1023 𝑂اتم = 7/6 𝑔 𝑁2𝑂𝑛 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂𝑛

28+ 16 𝑛 𝑔 𝑁2𝑂𝑛 
×
𝑛 𝑚𝑜𝑙 𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁2𝑂𝑛
×

6/02 × 1023 𝑂اتم

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂
     

 
⇒      𝑛 = 3 

 آوریم:را به دست می   𝐵𝑟𝐶𝑙3اکنون جرم هر مول از ترکیب  
80+ 3 × 35/5 = 186/5 

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر، کدام 

  یابد. ها، افزایش میبا افزایش عدد اتمی عناصر، شمار خطوط طیف نشری خطی آن( 1
  .عنصر استفاده کرد ییشناسا   یبرا ،فیتوان از آن طیخود را دارد و م  ی هژیو ی خط ینشر ف یهر عنصر، ط( 2
 شود.یسرخ فام استفاده م ی نوران ی  هانوشته جادیا  یبرا یغاتیتبلی در ساخت تابلوها ، 18ی دومین گاز نجیب دورهاز ( 3
 .ندیگو یم ، نشر کندیم لیگس سیالكترومغناطی از خود پرتوها ، یبا جذب انرژ  ییایم یش  یهماد ک یکه در آن   یندیبه فرا ( 4

 (1010 ـحفظی  ـ آسان)      1گزینه پاسخ:   

است؛    4تری نسبت به هلیم دارد،  است در حالی که شمار این خطوط در طیف نشری خطی لیتیم که عدد اتمی بزرگ  6شمار خطوط طیف نشری خطی هلیم،  

 . ابدییم  شی ها، افزاآن   یخط  ینشر  فیعناصر، شمار خطوط ط  یعدد اتم   شیبا افزاتوان گفت  پس نمی 

  
 . عنصر استفاده کرد  ییشناسا  یبرا  ، فیتوان از آن طی دارد و م  خود را  یه ژیوی  خط  ینشر   فیهر عنصر، ط(  2

 شود. ی سرخ فام استفاده م  ینورانی  هانوشته   جادیا  یبرا  یغاتیتبلی  در ساخت تابلوها   است،  18ی  دومین گاز نجیب دوره   ( از نئون که3

 .ندیگوی م  ، نشرکندیم  لیگس  سیالكترومغناطی  از خود پرتوها  ،ی با جذب انرژ  ییایمیش  یهماد  کیکه در آن    یندیبه فرا(  4
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𝑿𝒂دارای سه ایزوتوپ    𝑿عنصر   
۲ 𝒂+۳  ،𝑿𝒂۲ 𝒂+۵    و𝑿𝒂۲ 𝒂+7    تر برابر ایزوتوپ سبک  ۶/۲و    ۴/۱است. فراوانی ایزوتوپ با جرم سنگین و متوسط به ترتیب

 ای کدام است؟ در جدول دوره 𝑿باشد، موقعیت عنصر   𝒂𝒎𝒖 ۱۶/7۱است. اگر جرم اتمی میانگین این عنصر، 

 13و گروه  4( دوره 4 13و گروه  3( دوره 3 15و گروه  4( دوره 2 15و گروه  3دوره ( 1

 ( 0101 ـمساله  ـ متوسط)       2گزینه پاسخ:   

جا که  خواهد بود. از آن   𝑓 2/6و    𝑓 1/4برابر با    بیو متوسط به ترت  نیبا جرم سنگ  زوتوپیادر نظر بگیریم، فراوانی    𝑓اگر فراوانی ایزوتوپ سبک را برابر با  

 توان نوشت: است، می   100مجموع فراوانی هر سه ایزوتوپ برابر با  
𝑓 + 1/4 𝑓 + 2/6 𝑓 = 100      

 
⇒     𝑓 = 20% 

1/4برابر با    بیو متوسط به ترت  نیبا جرم سنگ  زوتوپی افراوانی  س  پ × 20 = × 2/6و    28 20 =  است.   52

 آوریم:پ و در نتیجه عدد اتمی آن را به دست میوین ایزوت تری زیر، مقدار عدد جرمی سبک با استفاده از رابطه 

جرم  اتمی  میانگین = +جرم  اتمی  ایزوتوپ  سبک  درصد  فراوانی ایزوتوپ  متوسط ) × (اختالف  جرم  دو ایزوتوپ  سبک  و متوسط 

درصد  فراوانی ایزوتوپ  سنگین ) + ×  (اختالف  جرم  دو ایزوتوپ  سبک  و سنگین 

 نابراین داریم:ب
71/16 = (2 𝑎 + 3) + (2× 0/52) + (4× 0/28)      

 
⇒      𝑎 = 33 

𝐾𝑟36خانه قبل از   3،  33است. عنصری با عدد اتمی    33س عدد اتمی این عنصر برابر با  پ
 ی چهارم و گروه پانزدهم قرار دارد. ، یعنی در دوره 

 
𝑵𝑶۳یون     ۱۵ختالف جرم  ا 

𝑷𝑶۴یون    ۱0و    −
در نظر بگیرید و از جرم الکترون   𝒂𝒎𝒖  ۱برابر با چند گرم است؟)جرم هر پروتون و نوترون را معادل    −۳

𝒎𝒐𝒍−۱.𝒈 :𝑶صرف نظر کنید. = ۱۶ ،𝑵 = ۱۴  ،𝑷 = ۳۱) 

1)  1/66 × 10−23 2  )3/32 × 10−24 3  )1/66 × 10−24 4  )3/32 × 10−23 

 ( 1010 ـمساله  ـ متوسط)       4گزینه پاسخ:   

𝑁𝑂3جرم هر یون  
𝑃𝑂4و هر یون    −

𝑁𝑂3یون    15است. پس جرم    𝑎𝑚𝑢  95و   𝑎𝑚𝑢  62های داده شده، برابر با  ، با توجه به عدد جرمی−3
𝑃𝑂4یون    10و    −

3− ،

15به ترتیب   × 62 = 10و    930 × 95 = با  می  950 برابر  از آن   𝑎𝑚𝑢  20باشد. اختالف جرم آن دو  با    𝑎𝑚𝑢جا که مقدار هر  است.  برابر  برحسب گرم 

1/66 ×  است، اختالف جرم این دو یون برابر است با:   10−24
1/66 × 10−24 × 20 = 3/32 × 10−23 

 
 یک از دو عدد اتمی داده شده، مربوط به عناصری است که خواص شیمیایی مشابه دارند؟ کدام 

 43و   24( 4 51و   33( 3 52و   17( 2 80و   47( 1

 (1010 ـمفهومی  ـ متوسط)       3گزینه پاسخ:   

 گروه، خواص شیمایی مشترکی دارند. قرار دارند. عناصر هم   15، در گروه  51و    33عناصری با عدداتمی  

  
 قرار دارد.   12، در گروه  80و عنصری با عدد اتمی    11، در گروه  47( عنصری با عدد اتمی  1

 قرار دارد.   16، در گروه  52و عنصری با عدد اتمی    17گروه  ، در  17( عنصری با عدد اتمی  2

 قرار دارد.   7، در گروه  43و عنصری با عدد اتمی    6، در گروه  24( عنصری با عدد اتمی  4

عنصری با عدد اتمی  آید. به عنوان مثال،  ها به دست می، از جمع رقم یكان و دهگان آن48تا    40و    29تا    21ی گروه عناصری با عدد اتمی  یادآوری: شماره 

2، در گروه  24 + 4 = 4، در گروه  43و عنصری با عدد اتمی    6 + 3 =  قرار دارد.   7

 

 ی ............... با عنصر باالیی خود، برابر با ............... است. ختالف عدداتمی هر عنصر در دورها 

 ی زمین ترین نافلز سیارهعدد اتمی فراوان –( سوم 2 ی پنجم شمار عناصر دوره –ششم ( 1
 ی اول و دوممجموع شمار عناصر دوره –( سوم 4 ی ششم شمار عناصر دوره –( ششم 3

 ( 1010  ـمفهومی  ـ سخت )       2گزینه پاسخ:   

 باشند.  عنصر می  32ها دارای  هستند. هر کدام از این دوره   7و    6های  ای قرار دارند، متعلق به دوره عناصری که در پایین جدول دوره 
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 توان رسم کرد: ای را به صورت زیر، میبه عبارتی جدول دوره 

 
، در پایین جدول قرار  70تا  57است؛ زیرا از عدد اتمی  71، و سپس 56، 55به صورت  3و  2، 1های ی ششم، در گروه ی عناصر دوره نابراین ترتیب عدد اتمب

است در حالی که اختالف عدد اتمی سایر عناصر این دوره با عناصر    18گرفته است. اختالف عدد اتمی دو عنصر اول این دوره، با عناصر باالیی خود، برابر با  

ی سوم،  ی عناصر این دوره، نسبت داد. در مورد عناصر دوره توان به همهپس یک مقدار عددی اختالف را نمی است.    32باالیی خود، به دلیل گفته شده، برابر با  

 است.   8ی زمین، اکسیژن است، که عدد اتمی آن برابر با  ترین نافلز سیارهاست.فراوان   8ی عناصر این دوره با عناصر باالیی خود، برابر با  اختالف عدد اتمی همه

 
𝑶) ، است؟𝑺𝑶۲گرم  𝒎های اکسیژن در  اتم، چند برابر 𝑺𝑶۳گرم  𝒎های اکسیژن در  مار اتمش  = ۱۶ , 𝑺 = ۳۲: 𝒈.𝒎𝒐𝒍-۱)  

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

 ( 1010 ـمساله  ـ متوسط)       2گزینه پاسخ:   

 کنیم. زیرا هر مول از هر اتم، تعداد مشابهی)عدد آووگادرو( از آن اتم دارد.    ها را مقایسههای آن ی تعداد اتم دو مولكول، کافی  است شمار مول برای مقایسه 

ها را بیابیم. زیرا  دست آوریم و نسبت آن   ی تعداد ذرات نیست و کافی است مول آن ذرات را بههر گاه نسبت شمار ذرات دو ماده، مورد سوال بود، نیازی به محاسبه 
×6/02ای، شمار یکسانی ) در هر مول از هر ذره  مول نوترون،   3مول الکترون، به شمار نوترون در  2( از آن ذره وجود دارد. به عنوان مثال نسبت شمار الکترون در  1023

2برابر با  
3
 است:  

2 𝑚𝑜𝑙 𝑒
3 𝑚𝑜𝑙 𝑛

=
2 𝑚𝑜𝑙 𝑒×6/02×1023 𝑒

1 𝑚𝑜𝑙 𝑒

3 𝑚𝑜𝑙 𝑛×6/02×1023 𝑛
1 𝑚𝑜𝑙 𝑛

=
2
3

  

 آوریم: های اتم اکسیژن در هر دو ترکیب را به دست میپس شمار مول 

?𝑚𝑜𝑙 𝑂 = 𝑚 𝑔 𝑆𝑂3 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂3

80 𝑔 𝑆𝑂3
×

3 𝑚𝑜𝑙 𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂3

=
3 𝑚
80

 

?𝑚𝑜𝑙 𝑂 = 𝑚 𝑔 𝑆𝑂2 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂2

64 𝑔 𝑆𝑂2
×

2 𝑚𝑜𝑙 𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝑆𝑂2

=
𝑚

32
 

 ها برابر است با: نسبت آن
3 𝑚
80
𝑚
32
= 1/2 

 
 است؟ نادرستیک از مطالب زیر، کدام 

   .است یباسكول تن  کی  یریگبرابر دقت اندازه 106ی،  زرگر  یترازو ک ی  یریگ( دقت اندازه1
  ها است. ی اتمی درون هستهترین ذره( جرم اتمی میانگین عنصر هیدروژن، اندکی کمتر از جرم سبک2
  رسد. گرم می 5سال، به   24ترین رادیوایزوتوپ طبیعی هیدروژن، پس از گذشت به تقریب گرم از سبک 20( جرم 3
 .دارند ییپرتوزا  ت ی، خاصهااز آنشده    دیتول یهمانند پسماندها ،یاتم یمصرف شده در راکتورها یهادهندهواکنش( 4

 (1010 ـ مفهومی  ـ متوسط)       2گزینه پاسخ:   

  𝑎𝑚𝑢که پروتون)    هااتم   یدرون هسته  یذره  نیترر از جرم سبک بیشت  یاندک  است. این مقدار،  𝑎𝑚𝑢  008/1در حدود    دروژنیعنصر ه  نیانگیم  یجرم اتم

 باشد. ، میاست   (0073/1

  
( است. پس دقت  𝑔 10000کیلوگرم )  10گیری باسكول تنی یک صدم تن یعنی  ( و دقت اندازه 𝑔 2−10گیری ترازوی زرگری یک صدم گرم )اندازه ( دقت  1

10000ترازوی زرگری بسیار بیشتر و  

10−2 =  برابر دقت باسكول تنی است.    106

دو نیم    بیپس از گذشت به تقر  ،آنگرم از    20جرم  توان گفت  سال است. پس می   12در حدود    (𝐻13)دروژنیه  یعیطب  زوتوپی وایراد  نیترسبک عمر  ( نیم3

1  سال، به  24  عمر، معادل

4
 .رسدیگرم م  5  مقدار اولیه، یعنی   

20
12 سال 
→   10

12 سال 
→   5 
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دارند.   ییپرتوزا  تیها، خاصشده از آن  دیتول  ی همانند پسماندها   ،یاتم  یمصرف شده در راکتورها  یهادهندهواکنش (  4

یک از مطالب زیر، درست است؟ دامک 
یابد.شود، فقط در محل توده تجمع میگلوکز حاوی اتم پرتوزا که برای تشخیص سرطان به بیمار تزریق می( 1
𝐻1های ساختگی هیدروژن، به صورت  ( ترتیب پایداری ایزوتوپ2

5 > 𝐻1
6 > 𝐻1

4 > 𝐻1
است. 7

برابر شمار عناصر ساختگی آن است.  4ای، بیش از ( شمار عناصر طبیعی جدول دوره3
𝐵𝑟35( عنصر  4

𝑌39با عنصر    
𝐼53دوره و با عنصر هم  

 گروه است.هم  

 ( 1010 ـحفظی و مفهومی  ـ سخت )       2گزینه پاسخ:  

𝐻1صورت    های ساختگی هیدروژن، بهبا توجه به جدول زیر، ترتیب پایداری ایزوتوپ 
5 > 𝐻1

6 > 𝐻1
4 > 𝐻1

است.   7

ی سرطانی، بیشتر است. شود اما تجمع آن در محل توده، در کل بدن توزیع میشودی م  قیتزر  ماریسرطان به ب  صیتشخ  یاتم پرتوزا که برا   یگلوکز حاو(  1

92ها برابر با  عنصر دیگر ساختگی هستند. نسبت آن  26عنصر در طبیعت وجود دارند و    92ای،  عنصر جدول دوره   118( از  3

28
= است.  4و کمتر از    3/2

𝐵𝑟35عنصر  (  4
𝑌39ی چهارم و عنصر  در دوره    

ی پنجم قرار دارند. در دوره   

𝑶8)جرم هر اتم  کنند؟ی زیر را، به درستی تکمیل میدام موارد، جملهک 
𝑭9و   ۱۶

در نظر بگیرید.( 98/۱8و  𝒂𝒎𝒖 0۱/۱۶را به ترتیب برابر با   ۱9
ها، از ............... به عنوان مقیاس جرم اتمی استفاده شود، جرم کربن در مقیاس جدید، اندکی .............. خواهد بود.«گیری جرم اتم»اگر برای اندازه

۱آ( 

۱9
𝑭9جرم   

۱ب(  واحد   ۱۲کمتر از  – ۱9

۱9
𝑭9جرم   

واحد  ۱۲بیشتر از  – ۱9

۱پ( 

۱۶
𝑶8جرم   

۱ت(  واحد   ۱۲کمتر از  – ۱۶

۱۶
𝑶8جرم   

واحد  ۱۲بیشتر از  – ۱۶

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

 ( 1010 ـمفهومی  ـ سخت )       3گزینه پاسخ:  

𝑂8، جرم  𝑎𝑚𝑢با توجه به سوال، در مقیاس  
1است. پس جرم    16اندکی بیشتر از    16

16
است. اگر واحدی که برای مقیاس جرم نسبی    𝑎𝑚𝑢  1آن، اندکی بیشتر از    

𝐹9، جرم  𝑎𝑚𝑢در مقیاس  چنین  خواهد بود. هم  𝑎𝑚𝑢ها در مقیاس  شود، بزرگتر شود، جرم سایر عناصر کمتر از جرم آن استقاده می 
است؛    19اندکی کمتر از    19

1پس جرم  

19
تر شود، جرم سایر عناصر بیشتر  شود، کوچک ای مقیاس جرم نسبی استقاده می است. بدین ترتیب، اگر واحدی که بر  𝑎𝑚𝑢  1آن، اندکی کمتر از    

شود. گیری میاندازه   𝑎𝑚𝑢ها در مقیاس  از جرم آن 

 برای تمرین بیشتر، به مثال زیر، دقت کنید.

۱ها را ها، به جای کربن از اکسیژن استفاده شود و مقیاس جرم اتم گیری جرم اتم اگر برای اندازه  
۱۶
 20- در نظر بگیریم، جرم اتمی نئون 16- یزوتوپ اکسیژنجرم ا 

است.(  98/19و  99/15، به ترتیب برابر 𝒂𝒎𝒖در مقیاس  20- و نئون 16- در مقیاس جدید کدام است؟)جرم اتمی اکسیژن
1 )13/20  2 )93/19   3 )89/19   4 )00/20 

 4پاسخ: گزینه 
1راین اگر بخواهیم  است. بناب 𝑎𝑚𝑢 ،99/15در مقیاس  16- جرم اکسیژن

16
 ها در نظر بگیریم، باید ابتدا جرم آن را محاسبه کنیم: جرم آن را به عنوان مقیاس جرم اتم  

1
16
× 15/99 = 0/999

 ها در نظر بگیریم، جرم نئون چقدر خواهد شد: حال باید ببینیم اگر این مقدار را مقیاسی جدید برای تعیین جرم سایر اتم 

مقیاس جدید: جرم نئون در   
𝑥 =

19/98×1
0/999

= 20/00 
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 است؟ نادرستیک از مطالب زیر، در مورد عناصر نشان داده شده، کدام 

  های تولید شده در ایران است.جمله رادیوایزوتوپ، از 𝐴رادیوایزوتوپ عنصر ( 1
 وجود دارد. 𝑎𝑚𝑢 0174/2، دو ایزوتوپ با اختالف جرم  𝐵( در جایگاه عنصر  2
 ی زیراتمی باردار است. ذره 𝑁𝐴22، دارای  𝐶( هر مول از عنصر  3
 ی مشابهی دارد. ، با یون یدید اندازه𝐷( یون حاوی عنصر  4

 (1010 ـمفهومی  ـ متوسط)       3گزینه پاسخ:   

 ، به ترتیب فسفر، کلر، تیتانیم و تكنسیم هستند. 𝐷و   𝐴  ،𝐵  ،𝐶عناصر  

  
 های تولید شده در ایران هستند.، از جمله رادیوایزوتوپ چنین تكنسیمرادیوایزوتوپ عنصر فسفر و هم(  1

𝐶𝑙17( کلر دارای دو ایزوتوپ  2
𝐶𝑙17و    35

است،    𝑎𝑚𝑢  0087/1جا که جرم هر نوترون برابر با  باشد. از آن نوترون می  2دو ایزوتوپ در    است. اختالف جرم این  37

 است.   𝑎𝑚𝑢  0174/2اختالف جرم این دو ایزوتوپ دو برابر جرم نوترون و معادل  

ی زیر اتمی باردار  ذره   44پروتون و مجموعا    22الكترون و    22است. این عنصر دارای    22( با توجه به موقعیت مكانی عنصر تیتانیم، عدد اتمی آن برابر با  3

 است. 

ی تیروئید، به  ی مشابهی دارد و غده ، با یون یدید اندازه 𝐷یون حاوی عنصر  شود؛ زیرا  ی تیروئید استفاده می ( از عنصر تكنسیم، در تصویر برداری از غده 4

 کند.هنگام جذب، این یون را نیز جذب می

 

ترین ایزوتوپ کلر است؟)جرم هر نوترون مول از سنگین ۴/۱ها در ترین ایزوتوپ منیزیم، چند برابر شمار نوترونگرم از سنگین ۲/۵ها در مار نوترونش 
 در نظر بگیرید.( 𝒂𝒎𝒖 ۱و پروتون را معادل 

1 )1/0 2 )7/3 3 )1 4 )6/2 

 (1010 ـمساله  ـ آسان)      1گزینه پاسخ:   

𝑀𝑔12ترین ایزوتوپ منیزیم،  سنگین 
𝐶𝑙17ترین ایزوتوپ کلر،  سنگینو    26

 کنیم: های هر کدام را محاسبه میاست. اکنون شمار نوترون  37

𝑚𝑜𝑙 𝑛 ؟ = 5/2 𝑔 𝑀𝑔 ×
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔
26 𝑔 𝑀𝑔

×
14 𝑚𝑜𝑙 𝑛
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔

= 2/8 

𝑚𝑜𝑙 𝑛 ؟ = 1/4 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙 ×
20 𝑚𝑜𝑙 𝑛
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙

= 28

2/8ها برابر با  س نسبت آن پ

28
=  است.   0/1

 

 


