ツ

از آینه بپرس  ،نام نجات دهنده ات را ...

 در سي  11سالگی بِ ػلت بیواری ًقص َّرهَى رضذ  ،اس تین ٍرسضی اش اخزاج ضذ ؛ بیواری کهِ ثههِ اش رٍ کهَر از اس
ّوساالًص کزدُ بَد :
لیًَل هسی ( ی ی اس ضٌاخاِ ضذُ تزیي ٍ هَفق تزیي ٍرسض اراى ثْاى )
 هادر ٍ پذرش ف ز هی کزدًذ کِ یک فزسًذ کَدى دارًذ ؛ رَى تا  4سالگی یک کلوِ ّن حزف ًشدُ بَد :
آلبزت اًیطایي (بزًذُ ثایشُ ًَبل ٍ ًواد ًبَؽ)
 بِ اٍ گفاٌذ بِ خاطز ایٌ ِ خیلی سضت است ّیچ ٍقت رٍی پزدُ سیٌوا ثایی ًذارد :
هزیل اسازیپ ( 11بار کاًذیذ اس ار ٍ بزًذُ  3اس ار )
 اس تین بس ابال هذرسِ اخزاج ضذ رَى هی گفاٌذ در ایي ٍرسش ّیچ آیٌذُ ای ًذارد :
های ل ثزدى ( ی ی اس هَفق تزیي ٍرسض اراى تاریخ ٍ ًواد باسی بس ابال )
 دکازّا هجبَر ضذًذ بِ ػلت یک بیواری ػفًَی ّز دٍ پایص را اس سیز ساًَ قطغ کٌٌذ ّ ،ز دٍ کلیهِ اش را ّهن بهِ دلیهل اٍى
بیواری ػفًَی اس دست داد :
ایوی پزدی ( قْزهاى اسٌَبَرد الوپیک )
 قزباًی تبؼیض ثٌسیای فزٌّگ سهاى خَدش بَد  ،بَرسیِ تحصیلی خَدش را فقط بِ خاطز سى بَدى اس دست داد :
آلٌَش طزیاى (هادر ًجَم ٍ باًَی اخازفیشیک ایزاى )
 خاًَادُ اش هخالف هسیزی بَدى کِ اًاخاب کزدُ بَد  14 ،سال با اسن هساؼار بذٍى اطالع خاًَادُ اش کار کزد :
هحوذرضا ضجزیاى (ًواد بی رَى ٍ رزای آٍاس ایزاى )

ضزایط سخت ٍ لحظِ ّای تاریک  ،تَ هسیز سًذگی ّووَى ّست ...
ّویطِ افزادی ّساٌذ کِ بِ ها هیگي تَ ًویاًَی  ،ایي راّص ًیست ...
ّویطِ هَاًغ ٍ ضزایطی پیص هیاى کِ هارٍ بِ تزدیذ بٌذاسى ...
اها اٍى آدهای بذٍى رٍیا ٍ اٍى ضزایط  ،دلیل ض ست ٍ پیزٍسی ها ًیساي ...
ّزری بزاهَى پیص هیاد فقط دلیلص خَد ها ّساین ...
پیاز دراکز حزف قطٌگی هیشًِ « :بْازیي راُ پیص بیٌی آیٌذُ  ،ایٌِ کِ بساسیص »
پس بیا اس اهزٍس یِ ثَر دیگِ بِ دًیا ًگاُ کٌین ...
بیا بِ ثای ایٌ ِ بْاًِ بزای دست کطیذى اس تالضوَى پیذا کٌین  ،دًبال راُ حل باضین ...
بیا اگِ کسی بْوَى گفت تَ ًویاًَی  ،بزػ س خَضحال ضین ! هی دًٍی رزا ؟
رَى اٍى هَقغ اتفاقا خیلی لذت بخطِ کِ دٍبارُ بلٌذ ضین ٍ اثبات کٌین:

« هی تَاًن »
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آمًزش ツ
لغت و امال ┋ الف

کلماتی که از نظر امالیی اهمیّت
دارند با عالمتت رتربدر مشتص
شده اند

 آبسن  :حَض کَچک  ،حَضچِ ای کهِ اش چنٌهی ه

 ابلیس  :شنی ى  ،اّس وي
 اجابت  :پر سفتي  ،قبَل کسدى
 اختر سعذ  :هبتسی است کِ « سعد اکبس » است
 اختر  :ست زُ
 اختالف  :زفت ٍ آهد
 ادبار  :پبت کسدى  ،بدبستی
 اقبال  :زٍی آٍزدى َ ،شبستی
ارتجاال"  :بدٍى اًد بِ سسي گفتي شعس سهسٍدى
 ،بی دزًگ

آّي ٍ ه ًٌد آى بسای شست ٍ شَ س شًد

اُرسی ًَ :عی دز قد وی کِ عوَدی ب ش ٍ بسهتِ ههی

آرار  :ه ُ اٍل بْ ز  ،اش ه ُ ّ ی زٍهی

شَد.هج شا" بِ ات قی کِ دازای چٌني دزّه ی بهَدُ ،

 آرمان  :اهند  ،آزشٍ

ازسی هی گفتِ اًد

 آروگ  :آزًج

ارغىذ  :بهویني ٍ قْهس آلهَد ر دز فسٌّهگ ّه ی

 آشوگ  :چني ٍ شکٌی کهِ بهِ ٍاسهیِ ی بهن بهِ

ف زسی ازغٌد زا دلنس ٍ شج ع هعٌی کسدُ اًد)

چْسُ ٍ پنب ًی ٍ ابسٍ بنفتد
آزگار  :شه ًی دزاش  ،بِ طَز هداٍم  ،تو م ٍ ک هل
 آيوذ  :هعلّق

ازار  :لٌگ
 اشدَا پیکر  :دز شکل ٍ ّنبهت اضدّه  ،دازای ًقه
اضدّ ّ ،وچَى اضدّ َّل اًینص ٍ تسسٌ ک

آزار  :اذ ت

 ارکار  :ذکسّ ٍ ،زدّ

آریه  :ش َز

 اساطیر  :جوع اسیَزُ ّ  ،افس ًِ ّ ٍ داست ى ّه ی

 آبىًس  :دز تی است ب چهَ بسهن ز سهست سهن ُ
زًگ ٍ گساى بْ
 آسیب  :تو س

دا ى ٍ پْلَاً ى هلل قد ن
استخالص  :زّ ی جستي  ،زّ ی دادى  ،زّ ندى
استرحام  :زحن َاستي  ،طلب زحن کسدى

ایار  :ه ُ سَم بْ ز  ،اش ه ُ ّ ی زٍهی

 استشارٌ  :زای شدى ،هبَزت کسدى

امل  :آزشٍ

 استشُادوامٍ  :گَاّی ً هِ  ،استبْ د  :طلب شهَْد

 ايروذ  :اٍزًگ  ،تست  ،هج شا" فسّ ٍ شهکَ  ،شهنى ٍ
شَکت
 ابذال  :جوع بِدل بَدَل ٍ بد ل بِ هعٌ ی اٍلنه ءاهلل :
ًنک هسداى  ،هسداى دا
 ابرش  :اسبی کِ بس اعض ی آى ًقیِ ّ ب شد  ،اسب

بسای گَاّی اثب ت حقی
 استىشاق  :چنصی زا بَی کسدى  ،بَ ندى
 استیصال  ً :چ زی  ،دزه ًدگی
 اسلیمی  :هو ل اسالهی  ،اش طسح ّ ی ٌّسی ،هسکّب
اش پنچ ٍ ن ّ ی هتعدّد
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مظاَرت  :پطتیثاوی  ،حمایت  ،یاسی  ،دل گشمی

 مىکَر  :صضت ي واپسىذ

معارضٍ  :ستیضٌ کشدن

 مىکِر  :اوکاس کىىذٌ

معاصی  :گىاَان  ،جمع معصیت

 مًاجة  :جمع مًجة  ،يظایف ي اعمالی کٍ اوجاار آن

 معجر  :سيسشی

تش ضخع ياجة است

معمّر  :سال خًسدٌ

مًاَة  :تخطص َا  ،جمع مًَثت

معمًر  :آتاد

مًحش  :يحطت آيس  ،تشسىاک

معًُد  :عُذ ضذٌ  ،ضىاختٍ ضذٌ  ،معمًل

 مًدّت  :ديستی گشفته  ،ديستی  ،محثّت

مُغ  :مًتذ صسدضتی  ،صسدضتی

 مًزٌ ی میکائیلی  :وًعی کفص

مَغاک  :جای فشيسفتٍ ي گًد  ،گًدال (مجاصا تٍ معىاای

 مًیٍ  :گشیٍ ي صاسی

گًس)

 مُذ  :گًُاسٌ

مفارقت  :جذایی

 مُمیس  :يسیلٍ ای فلضی کٍ تش پاضىٍ ی چکماٍ ساًاس

 مفتًل  :سضتٍ ی دساص ي تاسیک فلضی  ،سیم

کاس می تىذوذ  ،اسة اوگیض

 مَفخَر  :آوچٍ تذان فخش کىىذ

 مُُمل  :تیًُدٌ ي کالر تی معىی

 مفرّح  :ضادی تخص  ،فشح اوگیض

 مُیّج َ :یجان آيس  ،تشاوگیضوذٌ

 مقر  :اقشاس کىىذگان  ،سخه گًیان

 مَُیه  :صیثا  ،ماوىذ ماٌ

مقًُر  :مغلًب  ،ضکست خًسدٌ

 مُِیه  :تضسگتشیه  ،تضسگ

مقلًب  :دگشگًن  ،جاتٍ جا ضذن

 میان  :يسط  ،کمش

 مقیم  :کسی کٍ دس جایی مسکه گشفتٍ  ،اقامت کىىذٌ

 میعاد  :جای يعذٌ  ،يعذٌ گاٌ  ،صمان يعذٌ

 مکایذ  :جمع مکیذت  ،مکشَا  ،خذعٍ َا

 میىا  :آتگیىٍ  ،ضیطٍ

مالَی  :جمٍ ملُی  ،آالت لًُ
 ملتسمیه  :کساوی کٍ دس سکاب ضاٌ یا تضسگای حشکات
می کىىذ َ ،مشاَان
 مَلَىگ  :مست  ،تی خًد ي تی ًَش
 مُمِذ  :مذد کىىذٌ  ،یاسی سساوىذٌ
مىاعت  :تلىذ وظش تًدن  ،طثع عالی داضته
 مىتشااا  :ماااخًر اص وااار ضااُش «مىتطااا» ؛ عصااایی
مخصًظ اص چاًب ساتثش ي گاشٌ داس کاٍ دسيیطاان ي
قلىذسان تا خًد داسوذ
مىحًس  :ضًر  ،وامیمًن  ،تذاختش

 میىً  :تُطت
لغت و امال ┋ ن
 واروگ  :مطلق مشکثّات ي میًٌ َای آن َا  ،واسوج
 واقٍ  :ضتش مادٌ
 واي  :قایقی کًچک کٍ اص دسختان میان تُی ساصوذ
 وايک  :وًعی تیش کًچاک کاٍ آن سا دس فااله آَىایه
گزاسوذ ي اص کمان سش دَىذ تا ديستش سيد
وحس  :وامثاسک  ،تذاختش
وحل  :صوثًس عسل
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َ یاکل  :اًدام ّا  ،صَرت ّایی کِ بِ اسن ستارُ ای از

 oامل  :آرزٍ

ستارگاى هی ساختٌد

 oعمل  :کار

َیمٍ ّ :یسم

 oآزمان  :اهید  ،آرزٍ

لغت و امال ┋ ی
 یال  :گردى  ،هَی گردى اسب ٍ استر
 یکایک ً :اگْاى
 یًشبان  :کسی کِ هااهَر ًهْاداری ٍ ظ ا ٍ یربیا
یَزّای شکاری اس

فًت ي فه َای مکتبستاوی ツ



آزوگ  :آرًج



آژوگ  :چیي ٍ شکٌی کِ بِ ٍاسطِ ی خشن بِ چْرُ
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ٍ پیشاًی ٍ ابرٍ افتد


وازوگ  :هطلق هرکبات ٍ هیَُ ّای آى ً ،ارًج

 oآيود  :هعلق
 oايزود  :اٍرًا

 ،ی ا  ،هزاازا فارش ٍ شاکَُ  ،شا ى ٍ

شَک


ابسش  :اسب  ،اسبی کِ بر اعضای اٍ ًقطِ ّا باشد



بازگی  ،بارُ  :اسب



کمیت  :اسب سرخ هایل بِ سیاُ



کُس  :اسب ٍ استر سرخ هایل بِ ییرُ



کسود  :اسبی کِ رًهش هیاى زرد ٍ بَر باشد



سمىد  :اسب زرد رً

 oادباز  :پش کردى  ،بدب تی
 oاقبال  :رٍی آٍردى  ،خَشب تی

فوت و فن هایی که در این قسمت اید خواهید گرفت  ،وجه متایز صامست اب کنکوری
های غری مکتبس تاین.



اشاز  :لٌ

این قسمت از فصل اول 2خبش است :



آشاز  :اذی



آذاز  :هاُ اٍل بْار  ،از هاُ ّای رٍهی



عراز  :چْرُ  ،صَرت

الف ) لکامت مضابه ظاهری و معنایی
ب) لکامت پر تکرار کنکور

 oاشباح  :جوع شبح  ،کالبدّا  ،سایِ ّا  ،سیاّی ّاایی

الف ) کلوات هشابِ ظاّری ٍ هعٌایی


آذاز  :هاُ اٍل بْار  ،از هاُ ّای رٍهی



ایاز  :هاُ سَم بْار  ،از هاُ ّای رٍهی



ویسان  :از هاُ ّای رٍهی اسا کاِ ب شای از آى در
فرٍردیي ٍ ب شی در اردیبْش ٍاقع هی شَد



تمًش  :هاُ اٍل یابستاى  ،از هاُ ّای رٍهی

کِ از دٍر دیدُ هی شَد
 oشبٍ  :هثل ٍ هاًٌد


افگاز  :آزردُ  ،زخوی  ،خستِ  ،هزرٍح



خلیدٌ  :آزردُ ٍ هزرٍح



افکاز  :جوع فکر  ،اًدیشِ ّا

 علی معلم دامغاوی


رجعت سزخ ستارُ  /هثٌَٕ « ّجزت »

 علیرضا قزيٌ


اس ًخلستاى تا خ٘اباى  /ضبلٖ در آتص
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 علی محمد افغاوی


ضَّز آَّ خاًَم  /ضادکاهاى درُ ٕ قزُ سَ  /ضلغن هَُ٘ ٕ بْطتِ  /بَتِ سار

 عىترٌ به شداد


دَٗاى اضعار

 عًفی


تذکزُ ٕ لباب االلباب  /جَاهع الحکاٗات ٍ لَاهع الزٍّاٗات
«غ»

 غزّالی


الوٌقذ هي الضّالل

 غسّان کىفاوی


ادب الوقاٍهت فٖ الفلسط٘ي الوحتلّٔ

 غالمحسیه ساعدی


چَب بِ دست ّإ ٍرسٗل  /إٓ با کالُ إٓ بٖ کالُ  /عشاداراى ب٘ل  /گَر ٍ گَْارُ  /گاٍ  /تَپ  /تزس ٍ لزس

 غالمحسیه مصاحب


سزپزستٖ تال٘ف داٗزٓ الوعارف فارسٖ

 غالمحسیه یًسفی


چطوِ ٕ رٍضي  /دٗذارٕ با اّل قلن  /بزگ ّاٖٗ در آغَش باد  /تصح٘ح بَستتاى ٍ گلستتاى ستعذٕ  /کاغتذ سر  /بحثتٖ در
ضزح احَال ٍ رٍسگار ضعزا  /تزجوِ ٕ ضَُ٘ ّإ ًقذ ادبٖ  /تزجوْٖ داستاى « هي ٍ ضعز »
«ف»

 فارابی


احصاءالعلَم

 فاطمٍ راکعی


سفز سَختي  /آٍاس گلسٌگ

فَت ٍ في ّإ هکتثستاًٖ ツ
این قسمت از اترخی ادبیات دارای  3قسمت ىست :
الف ) کتاب ىایی کو عيواوشون بو مه شبیيو و ممکنو اشتباه بگریید
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ب) هویس يده ىایی کو امسشون شبیو بو مهو و ممکنو اشتباه بگریید
ج) در آمد ىا
د) ىاکت پراکيده ویل همم
الف ) کتاب ّإ زارإ تشاتِ اسوٖ


آذز شاٌّاهِ ( اخًان ثالث )  /شاٌّاهِ ( فرديسی )



اذالق االشزاف ( عبید زاکاوی )  /اٍصاف االشزاف ( خًاجٍ وصیر )



اسکٌسرًاهِ ( وظامی گىجًی )  /ذززًاهِ ٕ اسکٌسرٕ ( جامی )



اس ًرلستاى تا ذ٘اتاى (عایرضا لسيٌ )  /اًساى هَُ٘ ٕ ًرل ( میثاق امیر فجر )



الْٖ ًاهِ (هٌثَر ) ( خًاجٍ عبداهلل اوصاری )  /الْٖ ًاهِ ( هٌظَم ) ( عطّار )



اًساى ٍ اسزار شة ( عباس خلیلی ) ٗ /ازگار شة (مشفك کاظمی)



تِ سَٕ اصفْاى ( پیرلًتی)  /اصفْاى ًصف جْاى ( صادق َدایت )



تارٗد هسعَزٕ ( ابًالفضل بیُمی)  /قاًَى هسعَزٕ (ابًریحان بیريوی)



تحفٔ االحزار ( جامی )  /تحفٔ الٌظار ( ابه بطًطٍ )  /تحفٔ االذَاى ( کمال الدیه عبدالرزاق کاشاوی )



تذکزٓ االٍل٘ا ( عطار )  /تذکزٓ الشعزا ( ديلتشاٌ سمرلىدی )



تارٗد طثزٕ ( جریر طبری )  /تارٗد تلعوٖ ( تزجوِ ٕ تارٗد طثزٕ ) ( ابًعلی بلعمی )



چشوِ ٕ رٍشي ( غالمحسه یًسفی )  /هثل چشوِ هثل رٍز ( لیصر امیه پًر )



ذَى ذَرش٘س (پريیس خرسىد )  /زرٕ تِ ذاًِ ٕ ذَرش٘س (سلمان َراتی )



ذط ذَى ( مًسًی گرماريدی )  /تزسٗگزاى زشت ذَى ( پريیس خرسىد )  /سِ قطزُ ذَى ( صادق َدایت )



زٗسار صثح ( طاَرٌ صفار زادٌ )  /تٌفس صثح ( لیصر امیه پًر )



زٗسارٕ تا اّل قلن ( غالمحسیه یًسفی )  /زٗسار صثح ( طاَرٌ صفار زادٌ )



زر ساِٗ سار ًرل ٍالٗت ( مًسًی گرماريدی)  /ساِٗ ٕ عوز ( رَی معیّری )



زر کَچِ ٕ آفتاب ( لیصر امیه پًر )  /زر کَچِ تاغ ّإ ً٘شاتَر ( شفیعی کدکىی )



رجعت سزخ ستارُ ( علی معلم دامغاوی )  /اس اٗي ستارُ تا آى ستارُ ( سلمان َراتی )

ب ) ًَیسٌدگاى ٍ شعرا با اساهی هشابِ


احود عرٍضی سورقٌدی ( ًظاهی عرٍضی سورقٌدی)  :چْار همالِ



دٍلتشاُ سورقٌدی  :تذکزٓ الشعزا

 بیدل دّلَی  :زَٗاى اشعار
 اهیر خسرٍ دّلَی  :پٌج هثٌَٕ ( بِ تمل٘س اس ًظاهٖ )


ثٌایی  :ترلض لائن همام فزاّاًٖ است



سٌایی  :حزٗمٔ الحم٘ك  /طزٗك التحم٘ك  /کارًاهِ ٕ بلد  /س٘زالعباز الٖ الوعاز



سٌا  :ترلض جالل السٗي ّواٖٗ ( آثار  :زَٗاى اشعار  /غشالٖ ًاهِ )



صٌاعی  :آسازٕ ٍ تزب٘ت

 خاقاًی  :شاعز لزى ّ 6جزٕ  /هعزٍف بِ حسّاى عجن
 قاآًی  :ترلض حب٘ب ش٘زاسٕ  /شاعز لزى 31


خَاجِ ًظام الولک  :س٘است ًاهِ ( س٘زالولَن)



ًظام الدیي عبداهلل ً :ام عب٘س ساکاًٖ است ( آثار  :رسالِ ٕ زلگشا – اذالق االشزاف – هَش ٍ گزبِ )



ًظاهی گٌجَی  :ذوسِ ( ل٘لٖ ٍ هجٌَى – ّفت پ٘کز (بْزام ًاهِ ) – اسکٌسر ًاهِ ( شزف ًاهِ – تمبال ًاههِ ) – ذسهزٍ ٍ
ش٘زٗي – هرشى االسزار )



ًظاهی عرٍضی سورقٌدی  :چْار همالِ

 زیي العابدیي هراغِ ای  :س٘احت ًاهِ ٕ ابزاّ٘ن ب٘گ
 زیي العابدیي رٌّوا  :پ٘اهبز


عبدالرزاق کاشاًی  :تحفظ االذَاى



عبدالرزاق اصفْاًی  :تزک٘ب بٌسٕ زر ًعت پ٘اهبز(ص)



ّاتف اصفْاًی  :زَٗاى اشعار  /تزج٘ع بٌس عزفاًٖ

 فرخی یسدی  :حبسِ٘ سزا
 فرخی سیستاًی  :شاعز لزى  5کِ تغشّل زر شعز اٍ کوال هٖ ٗابس


کوال الولک  :لمب هحوس غفارٕ (ًماشٖ ّإ  :تاالر آٌِٗ  /سرگز بغسازٕ ٍ شاگززش  /ه٘ساى کزبال َْٗ /زٕ فالگ٘ز بغهسازٕ
 /هٌظزُ ٕ سزذِ حظار عوارٕ لظز ًاطزِّٗ  /حَع ذاًِ ٕ عوارت گلستاى )



کوال الدیي بْساد  :تابلَٕ هجلس بحث فمْا  /هکتب ّزات

 هٌَچْر داهغاًی  :هبتکز هسوّط
 علی هعلن داهغاًی  :رجعت سزخ ستارُ  /هثٌَٕ ّجزت
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آمًزش ツ
« تشبیٍ»
 یؼٌی هاًٌذ کردى چیزی بِ چیز دیگر کِ بِ جْت داضتي صفت یا صفاتی با ّن هطترک باضٌذ.
ّ ر تطبیِ دارای چْار رکي یا پایِ است:
.1
.2
.3
.4
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هطبِ :کلوِای کِ آى را بِ کلوِای دیگر تطبیِ هیکٌین
هطبِ بِ :کلوِای کِ کلوِ ی دیگر بِ آى تطبیِ هیضَد .
ادات تطبیِ :کلوات یا ٍاژُّایی ّستٌذ کِ ًطاى دٌّذّی پیًَذ ضباّت هی باضٌذ ٍ ػبارتٌدذاّ ::وودَىچ چدَىچ ه د چ
هاًٌذچ بِ ساىچ ضبیِچ ًظیرچ ّواًٌذچ بِ کردار ٍ….
ٍجِ ضبِ :صفت یا ٍیژگی هطترک بیي هطبِ ٍ هطبِ بِ هیباضذ( .دلی ضباّت)

 ه ال :ػلی هاًٌذ ضیر ضجاع است .بِ ترتیب :هطبِ (ػلی)؛ ادات تطبیِ (هاًٌذ)؛ هطبِ بِ (ضیر)؛ ٍجِ ضبِ (ضجاع)
 ه ال  :قَُْ خاًِ گرم ٍ رٍضي بَد ّووَى ضرم
 : ضرم چْرُ ی چَى آفتابت اًذر صبح  /ستارُ خَى ضَد ا :چطن آسواى بوکذ
ًکات هْن :
 گَلِ کلواتی ه « چَ – چَى ٍ  » ...را ًخَریذ؛ چرا کِ هوکي است ادات تطبیِ ًباضذ ٍ هؼاًی دیگری داضتِ باضذ .هد
چَ » بِ هؼٌی « ٍقتی کِ » ًیز بِ بِ کار هی رٍد
 بیطتر ا :تطبیْی کِ در باال تَضیح دادُ ضذ چ در کٌکَر اضافِ ی تطبیْی هَرد سَال قرار هی گیرد .بِ ػٌَاى ه ال بِ ًوًَِ
ّای :یر تَجِ کٌیذ :
«



خارِ ب  :ب ّواًٌذ خار است



گ چْرُ  :چْرُ ای کِ هاًٌذ گ است



خاکِ ٍجَد ٍ :جَدی کِ هاًٌذ خاک است

« استعارٌ»
ّ ر گاُ ٍاژُای بِ دلی ضباّتی کِ با ٍاژُ دیگر دارد بٍ جای آن بِ کار رٍد استؼارُ پذیذ هیآیدذّ( .ووٌدیي بیداى اهدری ًدا
ضٌاختِ بر حسب اهر ضٌاختِ ضذُ)
 در ٍاقغ استؼارُ ًَػی ا :تطبیِ است کِ یکی ا :دٍ طرف تطبیِ در آى رکر ًطذُ باضذ (یا هطبِ یا هطبِ بِ رکر ًطذُ باضذ)

 ه ال  :بر کِطتِ ّای ها جز باراى رحوت خَد هبار .در ایي ػبارت رحوت خذا بِ باراى هاًٌذ ضذُاست .رٍضي است کِ در ایدي
ػبارتچ هٌظَر ا :کطتِّا هؼٌایی لفظی آى ًیست بلکِ هقصَد اػوال بٌذگاى است(.رحوت خدذا هاًٌدذ بداراًی اسدت کدِ بدر
اػوال بٌذگاى (کطتِ ّا ) هی بارد )
 باراى اضکن هی دٍد چ ٍ :ابرم آتص هی جْذ  /با پختگاى کَی ایي سخي سَ:ش ًباضذ خام ها ( ابر استؼارُ ا :چطن اضک بدار
– پختگاى استؼارُ  :ػاضقاى – خاک استؼارُ اً :ا ػاضقاى )
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 اضافِ ّای تطبیْی ًیز در سَاالت کٌکَر پر تکرارًذ ه
 پر تکرار تریي استؼارُ ّای کٌکَری :


 :حرفی کِ ا :آى لؼ ضکر بار بر آیذ (لؼ ضکر بار  :استؼارُ ا :لب)

لعل  :کٍ معمًال" استعارٌ از لب ي گاَی مًارد استعارٌ از دَان یا اشک خًویه است

ه ال : 1
ّرکجا ًقاش ًقص قاهت ٍ لؼلص کطیذ  /جلَُ ی طَبی ًگر چ سرچطوِ ی کَثر ببیي (استؼارُ ا :لب )
ه ال : 2
بِ چَى تَ هحتطوی بی بْا سخي ًذّن  /بذُ  :لؼ گْربار قٌذ ٍ بستاى دُر ( استؼارُ ا :دّاى )
ه ال :3
با هي بِ س م خطک ای دٍست :باى تر کي  /تا ا :هژُ ّر ساػت لؼ ترت افطاًن (استؼارُ ا :اضک )


شِکَر  :استعارٌ از دَان ي لب ي سخىان یا خىذٌ َای شیریه

ه ال :1
چَى بگَیی بفطاًی گْر ا :حقِ ی لؼ  /چَى بخٌذی بٌوایی  :ضکر هرٍاریذ ( استؼارُ ا :دّاى )
ه ال : 2
چَى بِ خٌذُ با:یابن اثر دّاى تٌگص  /صذف گْر ًوایذ ضکر ػقیق رًگص ( استؼارُ ا :لب )
ه ال : 3
بِ خٌذُ ی بت بادام چطن ضیریي لب  /ضکر بریزد ا :آى پستِ ی دّاى کِ تَ راست ( استؼارُ ا :سخٌاى ضیریي )


لؤلؤ ي گُر  :استعارٌ از سخه با ارزش  ،اشک ي دوذان

 نابودی  ،سسای حرص و آز
ّر مِ آًجا ًطيٌذ مِ خَاّذ ٍ هرادش بَد ،چٌاًص مطتذ مِ ًخَاّذ ٍ هرادش ًبَد
ّر مِ ًٌطيٌذ بِ جاي خَيطتي /افتذ ٍ بيٌذ سساي خَيطتي
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 پیروی نکردن از هوا و هوس
َّا را هذُ چيرگي بر خرد /چٌاى مي تَ ّر مار ماًذر خَرد
َّا را هطَ سخرُ اي ًيل مس /مِ سخرُ ي َّا ًيست جس خار ٍ خس
َّا را هبر پيص راي ٍ خرد /مس آى پس خرد سَي تَ ًٌگرد
بترس از جْاًذار يسداى پاك  /خرد را هني با دل اًذر هغاك
 تقلید کورکورانه
پي تقليذ رفتي از مَري است /در ّر مس زدى ز بي ًَري است
مالغي تل مبل در گَش مرد  /تل خَيطتي را فراهَش مرد
چٌذ هٌقاد ّر مسي باضي  /جْذ مي تا مِ خَد مسي باضي
ّن ز خَد جَي ّر چِ هي جَيي  /مِ بِ غير تَ در جْاى مس ًيست
هسنيي خرك آرزٍي دم مرد ً /ايافتِ دم دٍ گَش گن مرد
عاقبت از خاهي خَد سَختِ  /رّرٍي مبل ًياهَختِ /مرد فراهص رُ ٍ رفتار خَيص  /هاًذ غراهت زدُ از مار خَيص
گيرم مِ هارچَبِ مٌذ تي بِ ضنل هار  /مَ زّر بْر دضوي ٍ مَ هْرُ بْر دٍست
 عاشق نمی تواند صبور باشد ( تقابل عشق و صبر )
هستي ٍ عاضقين برد ز دست /صبر ًايذ ز ّيچ عاضق هست
گفتي صبَر باش بِ سَداي عطق هيٍ /قتي مِ صبرم از دل ضيذا گرفتِ اي
هْري ٍ ٍفايي مِ تَ را ًيست هرا ّست /صبري ٍ قراري مِ تَ را ّست هرا ًيست
ّر ًصيحت مِ مٌي بطٌَم اي يار عسيس /صبرم از دٍست هفرهاي مِ هي ًتَاًن

تست ( قرابت معنایی ) ツ

 .1عثاست صیش تا کذام اتیات تٌاسة هفَْهی داسد ؟
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« تایضیذ گفت  :تاسخذایا تا کی دس آتص ّجشاى سَصم ؟ کی هشا ضشاب ٍصلت هی دّی ؟ تِ سشش ًذا آهدذ کدِ ٌّدَص تدَیی تدَ ّودشاُ
تَست  .اگش خَاّی کِ تِ ها سسی  ،خَد سا تش دسگزاس ٍ دس آی »
الف) چَ خَد سا یافتی دس تَست ّش هطلة کِ هی جَیی  /تِ خَد ّشکس سسیذ ایي جا تِ آساًی سسذ آى جا
ب) پطت پا تش جسن صد جاى تا َّای عطق کشد  /جاهِ سا تخطذ تِ ساحل ّش کِ تش دسیا صًذ
ج) گش چٌاى گشدی جذا اص خَد کِ تایذ ضذ جذا  /رسُ ای گشدد تِ پیص ًَس جاًت آفتاب
د) خَدپسٌذی هکي کِ اّل ًظش  /کن پسٌذًذ خَدپسٌذاى سا
ّد) تا تشًخیضی اص سش دًیا ٍ ّشچِ ّست  /تا یاس خَیطتي ًتَاًی دم ًطست
ّ )1د  /د  /ج
 )2د ّ /د  /الف
 )3ب  /ج ّ /د
 )4الف  /ب  /ج
***
 .2تیت « ًی حذیث ساُ پش خَى هی کٌذ  /قصِ ّای عطق هجٌَى هی کٌذ » تا کذام تیت قشاتت هعٌایی داسد ؟
 )1اص تشکتاص عطق ضکایت چِ ساى کٌن ؟  /کایي لطکش اص سپاُ هي اٍل صتاى گشفت
 )2تش آستاى هحثت قذم هٌِ خَاجَ  /کِ ّش کِ پای دس ایي سُ ًْاد سش تٌْاد
 )3هشا تی عطق هْشٍیاى تقای سش ًوی تایذ  /کِ سش تی عطق تش گشدى کطیذى تاس دٍش آهذ
 )4حافظ چِ ًالی ؟ گش ٍصل خَاّی  /خَى تایذت خَسد دس گاُ ٍ تی گاُ
***
 .3کذام تیت هفَْم هتفاٍتی داسد ؟
 )1هسکیي خشك آسصٍی دم کشد ً /ایافتِ دم دٍ گَش گن کشد

4

فهرست مطالب

اول دبیرستان 1 ...................... ......................
دوم دبیرستان22 ..........................................
سوم دبیرستان 11 .......................................
کارگاه ترجمه 11 .......................................

« حال »
 تؼشیف حبل  :اسن یب ػجبستی است وِ حبلت فبػل یب هفؼَل ٍ  ...سا دس حیي اًجبم وبس ثیبى هی وٌذ .
 تؼشیف رٍالحبل  :ثِ فبػل یب هفؼَلی ٍ  ...وِ حبلت ،ویفیت ٍ چگًَگی آى تَسط حبل ثیبى هی شَد«رٍالحبل» هی گَیٌذ .
 تزوش : 1رٍالحبل هؼوَال یه اسن هؼشفِ است ٍ دس جولِ دس ًمش ّبیی اص لجیل « فبػل  ،هفؼَل ً ،بئت فبػل  ،خجرش ٍ  ...هری
آیذ  .هبًٌذ :
• تَلؼَتُ الطِّفلَِ ُ فِی السّبحَِِ فَشِحَِ ً
رٍالحبل« فبػل »

• فَجَؼَثَ اهللُ الٌَّجِیّیيَ هُجَشِّشیيَ
رٍالحبل « هفؼَل ثِ »

• خُلِكَ االًسبىُ ضَؼِیفبً
رٍالحبل « ًبئت فبػل»

• اًَِّوب اٍَالدًُب ثَیٌٌَب اَوجبدًُب تَوشِی
رٍالحبل « خجش »

• الطِّفلَِ ُ تَلؼَتُ فِی السّبحَِِ فَشِحَِ ً
رٍالحبل « ّی هستتش »

 تزوش  : 2گبّی ثشای تشخیض طبحت حبل ثبیذ ثِ هفَْم ػجبست تَجِ وشد .هبًٌذ :

• سَضَؼَت االُمُّ طفلتَْب جبئِؼَِ ً .
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هبدس وَدوش سا وِ گشسٌِ ثَد شیش داد .
« رٍالحبل طفلِ »

• اَطؼَوَت االُمُّ طفلتَْب هُشفِمَِ ً ػَلَیْب .
هبدس وَدوش سا ثب دلسَصی غزا داد .
« رٍالحبل االم »

 اًَاع حبل :

 -1حبل هفشد
تؼشیف حبل« هفشد »  :اسوی است هٌظَة  ٍ،غبلجب « ًىشُ  ،هشتك» وِ حبلت فبػل یب هفؼَل ٍ  ...سا دس حیي اًجبم فؼل ثیبى هی وٌذ .
هبًٌذ :

• جبءَ سَؼِیذٌ ضبحِىبً
• شَشِثتُ الوبءَ طبفِیبً

 تزوش  1:حبل هفشد دس ػذد « هفشد ،هثٌی  ،جوغ » ٍ جٌس « هزوش ٍ هؤًث » ثبیذ ثب رٍالحبل هطبثمت وٌذ .

• یَؼِیشُ الوُؤهِيُ فِی الذًُّیب لبًِؼبً
• یَؼِیشُ الوُؤهٌِبى فِی الذًُّیب لبًِؼَیيِ
• یَؼِیشُ الوُؤهٌَِى فِی الذًُّیب لبًِؼِیيَ
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• تَؼِیشُ الوُؤهٌَِِ ُ فِی الذًُّیب لبًِؼَِ ً
• تَؼِیشُ الوُؤهٌِتبىِ فِی الذًُّیب لبًِؼَتیيِ
• تَؼِیشُ الوُؤهٌِبتُ فِی الذًُّیب لبًِؼبتٍ
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 تزوش  : 2گبّی حبل ثِ طَست جبهذ ٍ هؼشفِ ثِ وبس هی سٍد  .هبًٌذ :

• سَأَیتُ طَذِیمِی ٍَحذَُُ
• اًَّْب لَذ اَخَزَت الؼِمذَ اَهبًَِ ً هَشدٍَُدُ ً

 تزوش  : 3اگش حبل اص ولوبت طذاست طلت هبًٌذ اسن استفْبم ثبشذ ٍاجت است دس آغبص جولِ یؼٌی پیش اص فؼل لشاس گیرشد .
هبًٌذ  :وَیفَ جبءَ سؼیذٌ ؟ « ویف حبل هحال هٌظَة »

تزوش  : 4حبل هوىي است ثش طبحت حبل ٍ یب فؼل همذم شَد :

• جبءَ ضبحِىبً سَؼیذٌ
• ضبحِىبً جبءَ سَؼیذٌ

 -2حبل جولِ  :گبّی یه جولِ ویفیت ٍ چگًَگی اسن هؼشفِ ای سا ثیبى هی وٌذ  «.اَلجُوَلُ ثَؼذَ الوَؼبسفِ اَحَالٌ » هبًٌذ :

• یُظَلِّی الوُؤهِيُ یَخشَغُ
« یخشغ حبل جولِ ی فؼلیِ هحال هٌظَة »

• جبءَ الوُؼَلِّنُ اِلی الظَّف ٍَِ ََُّ هُجتَسِنٌ
« َّ هجتسن حبل جولِ ی اسویِ هحال هٌظَة »

• جبءَ الوُؼَلِّنُ ٍَ لَذ اِثتَسَنَ
« لذ اثتسن حبل جولِ ی فؼلیِ هحال هٌظَة »

 تزوش  :1جولِ ی حبلیِ اگش ثب فؼل هضبسع هثجت ششٍع شَد ًیبص ثِ ٍاٍ حبلیِ ًذاسد دس غیش ایي طَست ثبیذ ثب ٍاٍ حبلیِ ششٍع
شَد هبًٌذ جوالت فَق .

 تزوش  : 2گبّی دس جولِ ی حبلیِ رٍالحبل ثِ ساحتی لبثل تشخیض ًیست صیشا هوىي اسرت حربل هتؼلمربت رٍالحربل یؼٌری
هىبى یب صهبى ٍ ...سا ثیبى وٌذ .
• خَشَجتُ هِي الجیتِ ٍَ لَن یَطلَغِ الفَجشُ .

 تزوش  : 3فؼل جولِ ی حبلیِ ثب س ٍ سَف ًوی آیذ .

 -3حبل شجِ جولِ :

• سأیتُ الِْاللَ ثیيَ السَّحبةِ :
« ثَیيَ السَّحبةِ  :حبل شجِ جولِ هحال هٌظَة »

Page | 68

 تشجوِ ی حبل :
 -1حبل هفشد
الف  :دس تشجوِ ی حبل هفشد هی تَاى اص پسًَذ ّبی « ا »  « ،اى »  « ،اًِ » ٍ پیشًَذ « ثب »  « ،ثِ » استفبدُ وشد .
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• جبءَ الطبلِتُ ضبحِىبً هُسشِػبً :
داًش آهَص خٌذاى ٍ ثبشتبة آهذ .

• اِثتَؼَذَ الشَّجُلُ هُسشِػبً
هشد ثبشتبة دٍس شذ .

• تَمَذَّهَت سُهیظبءُ جَشیئَِ ً
سهیظبء جسَساًِ پیششفت .

ة  :استفبدُ اص ػجبست « دسحبل  +هظذس » :
• شبَّذتُ الطِّفلَ ساوِضبً :
وَدن سا دس حبل دٍیذى دیذم

ج  :گبّی هی تَاى حبل هفشد سا ثِ طَست یه جولِ تشجوِ وشد .
• رََّتَ سَسَُلُ االَوشَمُ «ص» اِلی اَطحبثِِِ هبدِحبً الشُهیظبءَ .
سسَل اوشم ثِ سَی اطحبثش سفت دس حبلیىِ سهیظبء سا هی ستَد .

• ًَظَشتُ اِلی االُفُكِ لبئِلَِ ً  :ثِ افك ًگبُ وشدُ  ،گفت :

 -2حبل جولِ  :دس تشجوِ ی جولِ حبلیِ اثتذا اص ػجبست « دسحبلی وِ » استفبدُ هی وٌین سپس جولِ سا طجك الگَ ی صیش تشجوِ هی
وٌین :

الف  :هبضی  +هبضی  :هبضی سبدُ یب ثؼیذ
هبضی « جولِ ی اطلی »  +هبضی « جولِ ی حبلیِ »  :تشجوِ ی جولِ ی حبلیِ هبضی سبدُ یب ثؼیذ

هبًٌذ :
• خَشَجَ الوُؼَلِّنُ ٍَ لَذ ػَلَّوٌب اَشیبءَ وَثیشَُ ً :
هؼلن خبسج شذ دس حبلی وِ چیضّبی صیبدی سا ثِ هب آهَختِ ثَد « آهَخت »

ة  :هبضی  +هضبسع  :هبضی استوشاسی
هبًٌذ :
• جبءَت الوُؼَلَّوَُِ ٍَ ِّیَ تَتَىَلَّنُ ثِبللغِِ الؼَشَثیِِِ :
هؼلن آهذ دس حبلی وِ ثِ صثبى ػشثی سخي هی گفت .

ج  :هضبسع  +هضبسع  :هضبسع
• اَسَی التلویزاتِ ٍَ ُّيَّ یَتَىَلَّويَ ثِبللغِِ الؼَشثیِِ :
داًش آهَصاى سا هی ثیٌن دس حبلیىِ آًبى ثِ صثبى ػشثی سخي هی گَیٌذ .
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« درس چهارم »
نکات برگزیده ی متن کتاب
 يجًد اوسان از دي بعد جسماوي ي ريحاوي تشکيل شدٌ است .
 بعددد جسددماوي ي ددادن اوسددان س اوىددد سددامو جسددا َددا ي ددًاد د ددار ت مددٍ ي تحليددل ددي شددًد س سددواو ا
فوسًدٌ ي تالشي ي گودد س بٍ کان خاص ي ز اوي خاص وياز ىد ي حديد است .
 بعدددد ريحددداوي ي ميدددو جسدددماوي اوسدددان س ت مدددٍ ي تحليدددل ومدددي بدددممود س تالشدددي ومدددي شدددًد ي بدددٍ َمددديه
جُت س بعد از وگ بدن باقي ي اود ي آگاَي ي حيات خًد را از دست ومي دَد .
 آگددداَي َدددان اوسدددان س قددددرت اختيدددار ي تعدددميا گيدددون س اًاقددده ي احساسدددات ي اخدددال س َمدددٍ وبدددً بدددٍ
بعد ريحاوي يجًد اوسان است .
 دي دليل بوان اثبات يجًد بعد ريحاوي اوسان يجًد دارد :
 )1ثابت بًدن خًد
 )2ريماَان صادقٍ

 گو ددٍ اوسددان در قددًي زودددگيي حدداتت ي تعددًرات گًودداگًوي بيدددا ددي ىددد س علً دداتت تيييددو ددي ىددد ي
اخالقدددت ادددًو دددي شدددًد س ا دددا در يدددان َمدددٍ ن امددده تيييدددوات ي تحدددًتت س مددد
حقيقددت تيييددو وابددممو دارد ددٍ بددٍ بشددتًاوٍ ن آن ددي گًمددد  :اخددال
شدددٌ اسددت  .زمدددوا در َمددٍ ن امددده ق دداما س « ددده » مدد

حدددًر ثابدددت ي مددد

دده تيييددو ددودٌ مددا افکددار دده اددًو

حقيقددت ثابدددت ي بابوجاسددت ي ددده بددٍ «ميدددو ه»

تبدمل وشدٌ است .
 تبدددمل وشدددن « دده» بددٍ «ميددو ه» س يجددًد بعددد ريحدداوي اوسددان را ثابددت ددي ىددد ي بددٍ آن ثابددت بددًدن خددًد
ي گًمىد .
 يقتددي ددي گددًميا ري ثابددت اسددت س ىتددًر امدده اسددت ددٍ « دده» مددا «ري » ت مددٍ ي تحليددل ومددي بددممود ي
فوسددًدٌ ي سددتُل

ومددي شددًد ي بددٍ يدد دميددون تبدددمل ومددي گددودد ا اوىددد ددًاد جسددماوي بدددن ويسددت

ددٍ جددان خددًد را بددٍ ددًاد دميددو دَددد  .ددوا ددٍ اگددو ىدديه ات دداقي بي تددد س امدده « دده» جدمددد را ومددي تددًان
َمان « ه» قبلي داوست .
 ثبددات ًَمددت ددا واشددي از ثبددات اودددا َددان ددا ويسددت  .دمدددٌ امددا ددٍ بوخددي از اوسددان َددا قسددمت َددامي از
بددد ن خددًد را در حادثددٍ ان از دسددت ددي دَىددد س ا ددا وددٍ خًدشددان ي وددٍ دميددوان س َددي گدداٌ احسددا

ومددي

ىىددد ددٍ قدددرن از ًَمددت ي « دده» اي ددا شدددٌ باشددد ي امدده وشددان ددي دَددد ددٍ ثبددات ًَمددت ي «خددًد» ددا
واشي از ثبات اودا َان ا ويست .
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 .6شجاعت به مرحله ي عالي آن مي رسذ فذاکاري در راه خذا ضروري شود
 برخييي اا افييراد رنييه مرتيير آخييرل ازيينرذ ولييي اا آن غافييا ا ييذ ررييي رفنييار و کردارشييان کيين يير اا ا ييان
قلبييي و بيياور بييذي بييه ا ييس ا ذ سييه اسييت  .بزييااري اا آ ييان نرييان بييه ا ييذ ي د اييوي خييود سيير ر ا ييذ کييه اا
حاييال اخييروي غافييا ما ييذه ا ييذ  .ا رييان در حيايييت داراي ا ييان قييوي ازيينرذ و ييرفا بييه ابييان ييا حييذاک ر
در ا ذ سه مراد را قبول دار ذ و قلبا بذان رو ذه ا ذ .
پ٘بم آٗبت

هٓب خَلَقٌَْب السٛوٓبٍٓات ٍٓ ٙاألرٕضٓ ٍٓ هٓب ثٌَْٕٓ٘ٔوٓب إِال ثِبلْحٓقِّ ٍٓ ؤَجٓلٍ هٔسٓوٝى ٍٓ الَّذٗٙيَ كَفَزٍُا عٓوٛب ؤًُْذٙرٍٔا
هٔعٕزِضَُىَ .
( اَحقبف ) 3 / 46 ،

توبمِ هخلَقبت ٙاٗي جْبى ثِ حقّ ( ّذفوٌذ ) آفزٗذُ ضذُاًذ ٍ دارإ ّذفٖ هطخّص ّستٌذ .
ٗکٖ اس اًٙذارّبٖٗ كِ هَرد ثٖتَجْٖ٘ كبفزاى است ؛ هزگ ٍ هعبد هٖثبضذ .

قُلْ  :س٘ٙزٍُا ف ٖٙاألرٕضِ فَبًْظُزٍُا كَٕ٘فٓ ثٓذٓؤَ الْخَلْقَ ثُن ٛاللَِّٔ ٌْٗٔطٙئُ الٌَّطْإََٓ اٙخٙزََٓ إِىَّ اللَِّٓ عٓلَى كُلِّ ضَٖٕءٚ
قَذٗٙزٌ .
( عٌکجَت ) 20 / 29 ،

خذاًٍذ ٙقبدر عالٍُ ثز اٗي دً٘ب  ،جْبىِ دٗگزٕ را ً٘ش آفزٗذُ است .

ٍٓ خَلَقَ اللَِّٔ السٛوٓبٍٓات ٍٓ ٙاألرٕضٓ ثِبلْحٓقِّ ٍٓ لٙتُجٕشَى كُلُّ ًَفْسٍ ثِوٓب كَسٓجٓتٕ ٍٓ ّٔنٕ ال ٗٔظْلَؤَىَ  ( .جبثِ٘ / 45 ،
) 22

ٗکٖ اس ًتبٗجِ ثز حقّ ثَدى خلقت ٙجْبى كِ ثِ اًسبى هزثَط هٖضَد اٗي است كِ اٍ آٌٗذُإ
رٍضي ٍ رٍ ثِ خذا دارد ٍ اًسبى ًت٘جٔ اعوبلص را هٖثٌ٘ذ .
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إِىَّ الَّذٗٙيَ ال ٗٓزْجَٔىَ لٙقَبءًَٓب ٍٓ رٓضَُا ثِبلْحٓ٘ٓبِٓ الذًْٜٓ٘ب ٍٓ اطْوٓإًََُّا ثِْٓب ٍٓ الَّذٗٙيَ ّٔنٕ عٓيْ آٗٓبتٌَٙب غَبفٙلَُىَ *
ؤٍُلَئٙكٓ هٓإٍْٓأّنٔ الٌَّبرٔ ثِوٓب كَبًَُا ٗٓکْسٙجَٔىَ ًَُٔٗ ( .س  7 / 10 ،ـ ) 8
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اگز سًذگٖ دً٘ب ثذٍىِ آخزت ثبضذ جبٗگبُ ٙاًسبى  ،آتص خَاّذ ثَد .

قُلْ ّٓ :لْ ًٌَُجِّئُکُنٕ ثِبألخْسٓزِٗيَ ؤَعٕوٓبال * الَّذٗٙيَ ضَلَّ سٓعْٕ٘ٔٔنٕ ف ٖٙالْحٓ٘ٓبِٓ الذًْٜٓ٘ب ٍّٓٔنٕ ٗٓحٕسٓجَٔىَ ؤًََّْٔنٕ
ٗٔحٕسٌَُٙىَ صٌْٔعٖب * ؤٍُلَئٙكٓ الَّذٗٙيَ كَفَزٍُا ثِأٗٓبت ٙرٓثِِّْنٕ ٍٓ لٙقَبئ ِٙٙفَحٓجِطَتٕ ؤَعٕوٓبلُْٔنٕ فَال ًُق٘ٙنٔ لَْٔنٕ َٕٗٓمٓ
الْقٓ٘ٙبهِٓٔ ٍٓسًًٕب .
( كْف  103 / 18 ،ـ ) 105

سٗبًکبرتزٗي هزدم آًْبٌٗذ كِ فقط ثزإ دً٘ب كبر هٖكٌٌذ ٍ ثِ آٗبت ٙخذا ٍ دٗذار اٍ كُفز هٍٖرسًذ
 ٍ .درثبرٓ خَد فکز هٖكٌٌذ كِ ثْتزٗي عولکزد را دارًذ .

ٍٓ هٓب ّٓذ ُٙٙالْحٓ٘ٓبُٓ الذًْٜٓ٘ب إِال لََْٕٗ ٍٓ لَعٙتٗ ٍٓ إِىَّ الذٛارٓ اٙخٙزََٓ لَِْٖٓ الْحَٓ٘ٓٓاىُ لََٕ كَبًَُا ٗٓعٕلَؤَىَ  ( .عٌکجَت 29 ،
) 64 /

ٗکٖ اس تفبٍتْبٕ ث٘يِ دً٘ب ٍ آخٙزت در اٗي است كِ سًذگٖ ٍ هزگ در دً٘ب آه٘ختِ است ٍلٖ
آخٙزت ٗکپبرچِ ح٘بت است .

إِىَّ الَّذٗٙيَ آهٌَُٓا ٍٓ الَّذٗٙيَ ّٓبدٍٔا ٍٓ الصٛبثِئَُىَ ٍٓ الٌَّصٓبرٓى هٓيْ آهٓيَ ثِبللَِّ ٍٓ ٙالَْٕ٘ٓمِ اٙخٙزِ ٍٓ عٓوٙلَ صٓبلٙحٖب فَال
خََٕفٗ عٓلَِْٕ٘نٕ ٍٓ ال ّٔنٕ ٗٓحٕشًََُىَ  ( .هبئذُ ) 69 / 5 ،

كسبًٖ كِ ثِ خذا ٍ آخٙزت اٗوبى دارًذ ٍ عولِ صبلح اًجبم هٖدٌّذ در اٌٗجب دٔچبر حٔشى ٍ تزس ًوٖ-
ضًَذ .

ٍٓ هٓيْ ؤَرٓادٓ اٙخٙزََٓ ٍٓ سٓعٓى لَْٓب سٓعْٕ٘ٓٓب ٍٓ َّٔٓ هٔؤْهٙيٌ فَإٍُلَئٙكٓ كَبىَ سٓعْٕ٘ٔٔنٕ هٓطْکَُرٖا  ( .اسزاء ) 19 / 17 ،

كسٖ كِ اٗوبى ثِ خذا داضتِ ثبضذ ٍ آخٙزت را ثخَاّذ ٍ ثزإ آى ًْبٗت ٙتالش را ًوبٗذ ؛ دارإ
سًذگٖ ًت٘جِثخص ٍ پٔز ثوز خَاّذ ثَد .

« درس ضطن »
ًکبت ثزگشٗذُ ٕ هتي كتبة

 قرآن کر ن حاال اخروي ا زان را حن ي مي دا ذ و ا زان ها را به ا ذ سه ي در آن دعول مي کرذ
 قرآن کر ن ا ذ ي د اا ي را عبث و باهوده ي دا ذ و خذاو ذ را اا باهوده کاري مرزه مي ش ارد .
 عيييا آدمييي مييي و ييذ کييه وبييه بييه خبيير ا باييا دربيياره ي آخييرل ا ضييرورل اسييت و هسييذار آ ييان را با ييذ
بذي رفت .
 اقنضاي حت ت الهي وبود بهان آخرل و باا ست ا زان به سوي خذاست .
 اقنضاي عذل الهي وبود بها ي به ا آخرل است ا ا زا ها به آن نه اسنحياقش را دار ذ ا برسرذ .
 ا ذه شذن ا زان ها پس اا مگر با ه ه ي قوا اس عل ي ساا ار است و امتان حيق آن وبود دارد .
 اا د ذ اه ا باا الامه ي ا ان به خذا ا ا ان به آخرل است .
 برذ اا وحاذ مهن ر س موضوعي که در قرآن کر ن سخس رفنه ا مراد است .
 ک اسنذالل  :دفع خطر احن الي الا است
• ميذمييه اول  . :مهيين يير س خبييري کييه ا باييا بييراي بسيير آورده ا ييذ خبيير اا مريياد و سييراي آخييرل اسييت و آ هييا آن را
به عروان ک خطر بذي عروان کرده ا ذ
• ميذمه دو :طبق ک قاعذه عيلي« دفع خطر احن الي الا است » .
• ناجه  :پس بر هر ا زان عاقلي حياق و وبه به آخرل امري وابب و ضروري است
 اسنذالل ها ي که بر «ضرورل» مراد داللت دار ذ :
 .1راه حت ت الهي
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رشذ کزدى ( در هَرد اًساى )

grow up

هجبَر بَدى (گذشتِ)

had to

سخت  ،بِ سختی

hard

هجبَر بَدى  ،بایذ

have to

هي هایل ّستن کِ ....

I'd like

یِ لحظِ لطفا"

.Just a moment

کَدکستاى  ،هْذکَدک

kindergarten

ًام خاًَادگی

last name

آگاُ شذى در هَرد چیشی

Learn about sth

هقذار کوی  ،کَچک

little

دٍست داشتي  ،عاشق بَدى

love

هعٌا دادى

mean

بیشتز

more

هَتَر سیکلت

motor bicycle

هقذار سیاد

much

بایذ

must

اس دیذى شوا خَشحالن

Nice to meet you

بِ هَقع  ،سز ٍقت

on time

تَجِ کزدى بِ

pay attention to

پزداختي (پَل) بزای خزیذ چیشی

pay for
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کُل

Entire

پیزٍی کزدى

Follow

راٌّوایی

Guidance

سادگاُ

Hometown

صادقاًِ

Honesty

بُت

Idol

آخزیي

Last

ًگاُ کزدى  ،بِ ًظز رسیدى

Look

بطز

Mankind

پیام

Message

هَعظِ کزدى

Preach

پیاهبز

Prophet

کسی را با آغَش باس پذیزفتي

Receive(sb)with open arms

حس

Sense

اس  ،اس سهاًی کِ  ،اس آًجایی کِ  ،چَى

Since

عٌَاى

Title

قابل اعتواد  ،اهیي

Trustworthy

راست  ،درست ٍ ،اقعی

True

راستگَیی

Trustfulness

دضوي ضدى

Turn against

بزخالف  ،علیِ

against
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جْاى  ،عالن

Universe

پزستیدى  ،پزستص کزدى

Worship
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« دوم دبیرستان »
بز اساس

according to

هَس

banana

صَرتحساب  ،اسکٌاس  ،چک

bill

قفس

cage

تصوین گزفتي

decide

فْویدى

find out

بزای هدتی

for a while

سزد ضدى

get cold

پس دادى

give back

اداهِ دادى

keep on

اضتباُ کزدى

make a mistake

هتي

passage

بزداضتي

pick up

هَدباًِ

politely

تقاضا  ،درخَاست

request

پاداش  ،جایشُ

reward

راست  ،صحیح  ،حق

right

توام کزدى

run out of

قاچ ( کیک ٍ ٌّدٍاًِ ٍ )...

slice

باس کزدى ( اجشای یک چیش)

take (sth) apart
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تاثیز گذاشته  ،تحت تاثیز قزار دادن  ،تاثیز

Influence

مشاَدٌ

Observation

مه مایل َستم کٍ ....

I'd like

ديرٌ  ،مدت

Period

قدرتمىد  ،قًی

Powerful

تمزیه کزدن  ،تمزیه

Practice

آگاٌ شدن در مًرد چیزی

Learn about sth

فشار

Pressure

احتماال"  ،شاید

Probably

اخیز  ،جدید

Recent

اخیزا"

recently

استزاحت کزدن

Relax

راحت  ،آسًدٌ خاطز

Relaxed

تحقیق کزدن

Research

تىُا  ،مفزد  ،مجزد

Single

مُارت

Skill

تًجٍ کزدن بٍ

pay attention to

پزداخته (پًل) بزای خزید چیزی

pay for

ماودن

Stay

کشمکش  ،مشاجزٌ کزدن

Struggle
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« چهارم دبیرستان »
تًاوا  ،لادس

able

پزیشفته  ،لبًل کشدن

accept

اتفاق  ،حادثٍ  ،تصادف

accident

فعال  ،پش کاس

active

جًّ  ،فضا  ،حال ي ًَا

atmosphere

دس حمیمت

actually

اضافٍ کشدن

add

ضمیمٍ  ،اضافٍ  ،جمع

addition

مًافك بًدن

agree

ًَاصی

aerobic

ديباسٌ

again

سسیذن

arrive

اساس  ،مبىا

basis

خم شذن  ،خم کشدن

bend

صیش  ،پاییه

below

وفس کشیذن

breathe

استخًان

bone

آصاس دادن  ،اریت کشدن

bother

تىاسب داشته

be fit

آيسدن

bring
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« سال سوم – درس دوم »



جزاًذ ( اسن هصذر )
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 تعزیف جزاًذ یا اسن هصذر :
ّواًطَری کِ اس اسوص پیذاست ایي کلوِ اسوی است کِ اس هصذر فعل درست هیطَد ٍ ّوِ خَاظ اسن را ّن دارد.
 طزس درست کزدى اسن هصذر :
اسن هصذر اس اضافِ کزدى  ingبِ هصذر بذٍى  toساختِ هی ضَد .بِ هثال ّای سیز تَجِ کٌیذ :
to learn --> learn -->learning
پس بزای ساختي جزاًذ ،ابتذا اس هصذر to ،را حذف هی کٌین سپس بِ آخزش  ingاضافِ هی کٌین.
 ضباّت ٍ تفاٍتْای بیي اسن هصذر ٍ حال استوزاری :
در حال استوزاری فعل با  ingبعذ اس ( )am, is, areهی آیذ در حالیکِ جزاًذ ًوی آیذ ٍ بِ عٌَاى اسن در هَارد سیز بِ کار هی رٍد.
 کاربزدّای اسن هصذر:

 )1گاّی قبل اس فعل بعٌَاى فاعل بکار هی رٍد
Driving fast can be dangerous
تٌذ راًٌذگی کزدى هی تَاًذ خطزًاک باضذ.

 )2بعذ اس حزٍف اضافِ هاًٌذ  )at, in, on, from, of ,( :هی آیذ.
I am tired of playing
هي اس باسی کزدى خستِ ضذم.

 )3بعذ اس کلواتی هاًٌذ ( busy to beگزفتار) (worth to beارسش داضتي) ( its no goodفایذُ ًذارد) فعل با  ingهی آیذ.

She is busy making a cake
اٍ درگیز ساختي کیک است.
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ساختي قیذ اس صفت

 بزای درست کزدى قیذ اس صفت بِ آخز صفت  lyاضافِ هی کٌین
بِ عٌَاى هثال  slowبِ هعٌای « آرام» یک صفت است.اگز بخَاّین آى را تبدذیل بدِ قیدذ کٌدین بدِ آخدز آى  lyاضدافِ هدی کٌدین :
( slowlyبِ آراهی)
 فزق هیاى قیذ ٍ صفت در کاربزد:
صفت اسن را تَصیف هی کٌذ اها قیذ فعل را تَصیف هی کٌذّ ٍ.وچٌیي صفات قبل اس اسن ٍ ،با هطتقات فعدل  to beیعٌدی(am-is-
 )are-was-wereبکار هی رٍد.

هثال:
That runner runs slowly
در ایي جولِ  slowlyقیذ است چَى کلوِ  runsیعٌی هی دٍد را تَصیف کزد( .آى دًٍذُ بِ آراهی هی دٍد )

He is a very slow runner
در ایي جولِ  slowصفت است چَى :
 .1یک اسن را تَصیف هی کٌذ ( دًٍذُ ی کٌُذ)
 .2بعذ اس هطتقات  to beآهذُ است ( در جولِ ٍ isجَد دارد) .

« سال چهارم – درس هشتم »



كاربردساختارهای







must + have + past participle
could + have + pp
may / might + have + pp
Should + have + pp
Shouldn’t + have + pp

 كاربرد should

 Should به هعنای « بایذ » یعنی "كاری بایذ انجام شود  ".و اشاره به زهاى حال یا آینذه دارد  .یك بایدذ يشندنداد نونده را
نناى هی دهذ.
فاعل + should +فعل ساده

هثال :
. I feel sick. I should see a doctor
حالن بذ است .بایذ دكتر را ببشنن ( .بدتر است دكتر را ببشنن ) .

.My salary is very low . I should look for another job
حقوقن خشلی كن است  .بایذ دنبال یك كار دیگر بگردم( .بدتر است دنبال یك كار دیگر بگردم) .

.Their radio doesn't work they should buy a new one
رادیوی آى ها كار نوی كنذ  .آى ها بایذ یکی جذیذ بخرنذ  ( .بدتر است یکی جذیذ بخرنذ) .
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.3

تكىيكُاي تعد اس خًاودن

After Reading Activities

تكنيكهاي قبل از خواندن

 .1تٍ عىًان مته وگاٌ كىيد ي راجع تٍ آن فكز كىيد.
 .2سعي كىيد داوش ي اطالعات قثلي خًد را راجع تٍ مًضًع مته فعال كزدٌ ي تثيىيد قثل اس خًاودن مته ،خًدتان چٍ اطالعااتي
راجع تٍ مًضًع مته داريد.
 .3اگز تصًيز ،جديلَ … ،مزاٌ مته است آن را خًب وگاٌ كىيد.
 .4سعي كىيد حدس تشويد وگارودٌ ي مته چٍ مطالثي را تحث خًاَد ومًد.

تكنيكهاي در حين خواندن

 .1تٍ معىا تيشتز اس گزامز اَميت دَيد.
 .2اگز لغتي يا قسمتي اس مته تزاي شما واآشىاست ،اس جمالت قثل ي تعد اس آن لغت يا قسمت اس مته تزاي حادس سدن معىاي آن
استفادٌ كىيد.
 .3اس لغات واآشىا تگذريد ي يا معىايشان را حدس تشويد؛ مگز ايىكٍ ممكه وثاشد.
 .4ريي حدسُاي خًد تامل كىيد ي تعد اس حدس سدن ي شزيع تٍ ادامٍ ي خًاودن مته ،سعي كىيد تثيىيد كٍ آيا حدس شاما تاٍ
مته مي خًرد يا خيز.
 .5مًضًع يك مته را تا تًجٍ تٍ عىًان آن پيش تيىي كىيد؛ يعىي تا مشاَدٌ ي عىًان مته ي قبل اس شازيع تاٍ خًاوادن اوادكي
دروگ وماييد ي سعي كىيد مطالة ،مًضًعات ،ي مًاردي را كٍ احتماالً در مته خًاَد آمد پيش تيىي وماييد .واًع دي پايش تيىاي
ايه است كٍ سعي كىيد پس اس شزيع تٍ خًاودن ي در حيه خًاودن مطالثي را كٍ در سطزَا ياا پاراگزافُااي تعادي خًاَاد آماد
حدس تشويد.
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همه چیز درباره ی ツ ...


یوکاریوت ها

 .1یوکبریوت هب شبهل گیبهبن  ،جبنوران  ،قبرچ هب و آغبزیبن هی شود و پروکبریوت هب شبهل ببکتری هب و سیبنو ببکتری هب است.
 .2سلول هبی یوکبریوتی هسته سبزهبن یبفته  ،هشخص و غشبدار دارنذ(.ة خالف پروکبریوت هب که هستته ی ستبزهبن یبفتته نذارنتذ و
 DNAآن هب در نبحیه ی نوکلوئیذی قرار دارد).
.3در سیتوپالسن سلول هبی یوکبریوتی انذاهک هبی غشبدار (دستگبه غشبیی درونی) دیذه هی شود(.بر خالف پروکبریوت هب )
 .4آقب هب کلن دو نوع ریبوزوم دارین.اولی کوچیک هست و سبده .دوهی بسرگه و پیچیذه .پروکبریوت هب فقط از اون کوچیکه که سبده هن
هست دارنبهب برین سر وقت یوکبریوت هب
یوکبریوت هب دو نوع ریبوزوم دارنذ :الف ) ریبوزوم سبده و کوچک که در هیتوکنذری و کلروپالست دیذه هی شود .ة) ریبتوزوم پیچیتذه
و بسرگ که در سیتوپالسن سلول دیذه هی شود.
 DNA .5ی هسته ی آن هب به صورت خطی است و قطبی است(.ببینیذ دوستبن هب دو نوع  DNAدارین :نوع اول  DNAخطتی کته
قطبی هست و نوع دوم حلقوی است که قطبی نیست.پروکبریوت هب فقط  DNAحلقوی دارنذ که در نبحیه ی نوکلئوئیذیِ اونهب هستت
اهب یوکبریوت هب دو نوع  DNAدارنذ .در هسته ی خود  DNAخطی دارنذ ولی در هیتوکونذری و کلروپالستت ختود  DNAحلقتوی
دارنذ) .
یک نکته ی دیگر در ارتببط بب  DNAاین است که بیشتر هبده ی شنتیکی یوکبریوت هب در هسته ی آنهب است (و بقیه در هیتوکنذری و
کلروپالست).
 .6در سبختبر کروهوزوم آن هب پروتئین هبی هیستون دیذه هی شود (.به دو نکته دقت کنیذ  :اول اینکه این پروتئین هبی هیستتون در
سبختبر  DNAنیستنذ بلکه در سبختبر کروهوزوهنذ.یعنی درونِ  DNAقرار نذارنذ و  DNAدور آنهب هیچرخذ .دوم اینکته پروکتبریوت
هب هیستون نذارنذ).
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حطرات

 .1تٌفس ًایی
 .2اسکلت خارجی از جٌس کیتیي
 .3هادُ ی دفعی  :اٍریک اسیذ
 .4دارای  6پا ( درٍى ّر پا دٍ هاّیچِ کِ عکس ّوذیگر عول هی کٌٌذ )
 .5تعضی از آى ّا پرٍاز هی کٌٌذ
 .6چطن هرکة دارًذ
 .7تسیاری از حطرات تا چطن هرکة  ،هی تَاًٌذ پرتَّای فراتٌفص را ًیس تثیٌٌذ
 .8یکی از اٍلیي ساکٌاى خطکی تَدُ اًذ
 .9فراٍاى تریي ٍ هتٌَع تریي گرٍُ جاًَراى در تاریخ زهیي ّستٌذ
 .11اٍلیي جاًَراًی ّستٌذ کِ تال داضتِ اًذ
 .11حطرات اٍلیِ هاًٌذ سٌجاقک ّا دارای دٍ جفت ( 4عذد) تال تَدُ اًذ
 .12هغس حطرات از چٌذ گرُ تِ ّن جَش خَردُ تطکیل ضذُ است
 .13طٌاب عصثی ضکوی ایي جاًَراى در ّر قطعِ از تذًطاى دراای یک گرُ عصثی است
 .14هَیرگ ًذارًذ
 .15تثادل گازّا تذى ًیاز تِ سیستن گردش هَاد اًجام هی ضَد
 .16فقط گَارش ترٍى سلَلی دارًذ
 .17لَلِ ی گَارضی دارًذ
 .18تسیاری از حطرات صذاّا ٍ آٍازّای ٍیژُ ای ترای جلة جفت تَلیذ هی کٌٌذ
 .19حطرات گردُ افطاى هعوَال ًوی تَاًٌذ گردُ ّا را تیي گًَِ ّای هختلف اًتقال دٌّذ زیرا ساختار تذى آى ّا تررای ٍرٍد ترِ
گل ّای گًَِ ای خاظ هتٌاسة است
 .21اسن حطراتی کِ در کتاب آهذُ است :
 ترگ هتحرک
 پرٍاًِ ی اتریطن
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 .11در دیَارُ ی رٍدُ ی کزم خاکی بزجستگی ّایی ٍجَد دارد کِ سطح تواس رٍدُ با غذا را افشایص هی دّذ
 .11دراای قلب ّای لَلِ ای ضکل
 .11اس قلب آى خَى تیزُ عبَر هی کٌذ
 .11هایع هخاطی رٍی بذى آى جشء دفاع غیز اختصاصی است
 .11جشٍ کزم ّای حلقَی



پزًذگاى

 .1یَکاریَت ٍ جاًَر
 .1فقط گَارش بزٍى سلَلی دارًذ
 .1در لَلْی گَارش آى ّا  ،هعذُ بیي چیٌِ داى ٍ سٌگذاى قزار دارد
 .1جزیاى َّا در ضص ّای پزًذگاى یک طزفِ است ٍ اس عقب بِ جلَ است
 .1قلب پزًذگاى  1حفزُ ای است
 .6هادُ ی دفعی  :اٍریک اسیذ
 .7در بال پزًذگاى بالک ٍجَد دارد کِ بِ استخَاى پٌجِ هتصل است
 .8پزًذگاى هادُ  ٍ zwپزًذگاى ًز ّ zzستٌذ
 .9پزًذگاى هادُ جٌسیت را تعییي هی کٌٌذ
 .11لقاح داخلی دارًذ
 1 .11اًذام حزکتی دارًذ
 .11تخن آى ّا دارای پَستِ ی سخت است
 .11بسیاری اس پزًذگاى صذاّا ٍ آٍاسّای ٍیژُ ای بزای جلب جفت تَلیذ هی کٌٌذ
 .11اسن پزًذگاى :
 اردک
 جغذ
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قیدها ツ
« سال دوم – فصل اول »
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 هقاٍهت ّر یک از تارّای عٌکبَت ًسبت بِ قطری کِ دارًد بسیار زیاد است
 عٌکبَت سرعت تٌیدى تار را با سرعت بسیار اًجام هی دّد.


تقریبا" ّوِ ی هَلکَل ّایی کِ در سلَل ساختِ هی ضًَد کربي دارًد.

 اتن کربي در ترکیب با عٌاصر دیگر حداکثر هی تَاًد  4پیًَد کَاالًسی تطکیل دّد.
 بسیاری از هَلکَل ّای زیستی ًسبت بِ هَلکَل ّای غیر زیستی بسیار بسرگ اًد.
 بسیاری از درضت هَلکَل ّا در سلَل ،یِ صَرت پلی هر ساختِ هی ضًَد.
 هَلکَل ّای کَچک در ّوِ ی جاًداراى یکساًٌد.


بعضی از گرٍُ ّای  OH ٍ Hکِ در هًََهر ّا حضَر دارًد توایل دارًد با یکدیگر ترکیب ٍ بِ صَرت  H2Oاز هًَوَهر ّوا
جدا ضًَد.

 هْن تریي هًََساکارید ّا ،پٌتَزّا (5کربٌی ّا)ٍ ّگسٍزّا(6کربٌی ّا) ّستٌد.
 هْوتریي هًََساکارید ّای  6کربٌی  ،گلَکس ٍ فرٍکتَز ٍ گاالکتَز ّستٌد.
 هْن تریي هًََساکارید ّای  5کربٌی ریبَز ٍ دئَکسی ریبَز ّستٌد.
 فرٍکتَز ٍ گلَکس در بسیاری از هیَُ ّای خَراکی ٍجَد دارد.
 هالتَز قٌدی است کِ در جَاًِ ی جَ بِ فراٍاًی یافت هی ضَد.
 سلَل ّای گیاّی ّویطِ برای آزاد کردى اًرشی بِ گلَکس ًیاز دارًد.
 چٌد صد تا چٌد ّسار هًََساکارید با ٍاکٌص سٌتس آبدّی بِ ّن ٍصل هی ضًَدٍ یک هَلکَل پلوی سواکارید بوِ ٍجوَد هوی
آٍرًد.
 دستگاُ گَارش اًساى ٍ بسیاری از جاًَراى آًسین ّیدرٍلیس کٌٌدُ ی ًطاستِ را دارد.
 سلَلس بیطتریي ترکیب آلی طبیعت را تطکیل هی دّد
 چٌدّسار رضتِ ی سلَلسی در کٌار ّن قرار هی گیرًد ٍ یک فیبریل سلَلسی را تطکیل هی دٌّد.

 الیبف ػلَلضی ثشای کبس هٌظن سٍدُ ّب ٍ جلَگیشی اص ثعضی ثیوبسی ّبی گَاسشی هَسد ًیبص اػت.
 غزای اصلی ثعضی جبًَساى هصل گبٍ ٍ هَسیبًِ ػلَلض اػت.
 کبغز عوذتب" اص ػلَلض تشکیل شذُ اػت.
ٍ یظگی ّوِ ی لیپیذّب آة گشیض ثَدى آى ّب اػت.
 یکی اص هْن تشیي ٍظبیف هَلکَل ّبی چشثی دسٍى ػلَل ّب  ،رخیشُ ی اًشطی اػت.
 یک گشم چشثی ثیش اص دٍ ثشاثش یک گشم پلی ػبکبسیذ هثل ًشبػتِ اًشطی آصاد هی کٌذ.
 ػِ اػیذ چشثی کِ دس ػبختبس ّش هَلکَل تشی گلیؼشیذ ٍجَد داسد هوکي اػت هتفبٍت ثبشٌذ.
 دس ثؼیبسی اص چشثی ّب  3اػیذ چشة هَجَد دس ػبختبس تشی گلیؼشیذ هبتفَت اػت.
 ثیشتش چشثی ّبی جبًَسی ػیش شذُ ٍ دس ًتیجِ جبهذ ّؼتٌذ.
 ثؼیبسی اص جبًَساى اص جولِ حششاتی هثل صًجَس عؼل هَم تَلیذ هی کٌٌذ.
 افضایش کلؼتشٍل خَى هوکي اػت هَجت ثیوبسی هشثَط ثِ سگ ّب شَد.
 ػبختبس کلی ّوِ ی اػتشٍئیذّب یکؼبى ٍ شجیِ هَلکَل کلؼتشٍل اػت.
 پشٍتئیي ّب دس اًجبم ّوِ ی کبسّبی دسٍى ػلَل ًقش داسًذ.
 اص اتصبل چٌذ عذد تب چٌذ ّضاس آهیٌَ اػیذ پلی پپتذ ّب تشکیل هی شًَذ.
 پشٍتئیي ّب اص لحبظ کبسی ثِ ّفت دػتِ اصلی تقؼین هی شًَذ.
 ثعضی اص َّسهَى ّب کِ پیبم ّبیی اص ثخشی اص ثذى ثِ ثخش دیگش هی سػبًٌذ پشٍتئیٌی ّؼتٌذ ٍ پشٍتئیي ًشبًِ ای ًبم داسًذ.
 هْوتشیي پشٍتئیي ّب آًضین ّب ّؼتٌذ.
 آًضین ّب هْن تشیي اثضاس ّبی ػلَلی ّؼتٌذ
 آًضین ّب ثؼیبسی اص ٍاکٌش ّبی شیویبیی سا کِ دس ػلَل ّب اًجبم هی ٍشٌذ  ،عولی هی کٌٌذ.
 کبتبالص آًضیوی اػت کِ ثب ػشعت ثؼیبس H2O2سا ثِ آة ٍ اکؼیظى تجذیل هی کٌذ.
 یک هَلکَل کبتبالص دس هذت یک دقیقِ  ،حذٍد شش هلیَى هَلکَل پشاکؼیذ ّیذسٍطى سا تجضیِ هی کٌذ.
ّ وِ ی آًضین ّب دسٍى ػلَل ػبختِ هی شًَذ.
 ثعضی اص آًضین ّب پغ اص تَلیذ شذى ثِ ثیشٍى اص ػلَل ساًذُ هی شًَذ ٍ کبس خَد سا دس خبسج اص ػلَل اًجبم هی دٌّذ.
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 آًضین ّبی دسٍى ػلَلی ًِ تٌْب ثیشتش ٍاکٌش ّبی صیؼتی دسٍى ػلَل سا ػشعت هی ثخشٌذ ثلکِ دس تٌظین کبس آًزضین ّزبی
دیگش ّن هَثشاًذ.
 ثیشتش آًضین ّب پشٍتئیٌی ّؼتٌذ.
 آًضین ّب ثِ تغییشات شذیذ دهب حؼبع اًذ.
 ثؼیبسی اص آًضین ّبی ثذى هب دس دهبی ثبالتش اص  54دسجِ ػلؼیَع غیش فعبل هی شًَذ.
 آًضین ّب ثِ تغییشات شذیذ  PHحؼبع اًذ.
 ثؼیبسی اص آًضین ّب دس ثذى هب دس هحیظ خٌثی فعبلیت هی کٌٌذ.
 ثعضی اص ٍیتبهیي ّب ٍ هَاد هعذًی اتصبل آًضین ثِ پیش هبدُ سا آػبى تش هی کٌٌذ ٍ ثذیي ػبى ثبعز افزضایش ػزشعت اًجزبم
ٍاکٌش ّبی آًضیوی هی شًَذ.
 ثعضی اص ػن ّب هبًٌذ ػیبًیذ  ،آسػٌیک ٍ حششُ کش ّب هحل جبیگبُ فعبل آًضین سا اشغبل ٍ اص فعبلیزت اًْزب جلزَگیشی هزی
کٌٌذ.
 اثش ثعضی اص ػن ّب هَقتی ٍ ثعضی دیگش دائوی اػت.
 آًضین سا هی تَاى اص ػلَل اػتخشاج کشد.
 یکی اص ٍیظگی ّبی آًضین ّبی هَجَد دس پَدسّبی لجبع شَیی آى اػت کِ ایي آًضین ّب دس دهبی پبییي کبس خَد سا ثِ خَثی
اًجبم هی دٌّذ ،ثٌبثشایي ثِ آة گشم ًیبص ًذاسًذ.
 ثعضی اص افشاد ثِ ایي پَدسّبی لجبع شَیی حؼبػیت داسًذ.
 ثیشتش ٍاکٌش ّبی هتبثَلیؼوی ثب کوک آًضین ّب اًجبم هی شَد.
 ثعضی ٍاکٌش ّبی هتبثَلیؼوی ثِ اًشطی احتیبج داسًذ ٍ اًشطی خَاُ ًبهیذُ هی شًَذ.
 اًتقبل ثعضی هَاد دس ثخش ّبی هختلف ػلَل  ،یب تجبدل آًْب ثیي ػلَل ٍ هحیظ پیشاهَى ،اًشطی خَاُ اػت.
 ثعضی اص ٍاکٌش ّبی هتبثَلیؼوی اًشطی صا ّؼتٌذ.
 ثخشی اص اًشطی ای کِ دس ٍاکٌش ّبی اًشطی صا آصاد هی شَد ثِ صَست گشهب دس هی آیذ اهب ثخش دیگش آى ثشای تَلیذ هَادی
کِ هی تَاًٌذ اًشطی سا دس خَد رخیشُ ٍ دس هَاقع لضٍم آى سا آصاد کٌٌذ ،هصشف هی شَد.
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زیست شناسی دوم دبیرستان ツ
هر یک از مباحث یا نکاتی که در آن مشکل دارید و یا به نظرتان از لحاظ کنکوری مهم است و یا زود فراموش می کنید و
نیاز به مرور دوباره دارد  ،در کنار مربع آن تیک یا عالمتی قرار دهید تا بتوانید بعدا دوباره آن هارا مرور کنید .
« فصل اول »

✅ عىکجًت ي تبر عىکجًت
� يیصگی َبی مُم عىکجًت  :جبوًری ثی مُرٌ ي از ثىدپبیبن  /گًشت خًار  /صرفب"شکبرچی  /دارای گررد

خرًن ثربز  /دارای سروً

َبی مشبثٍ فبگًسیت در دفبع غیر اختصبصی خًد
� تًاوبیی تىیدن تبر در عىکجًت ارثی است یعىی ایه رفتبر حبصل یبدگیری ویست(.مثل رفتبر جًجٍ ی کًکً در ثیرين اورداخته تمرم
میسثبن ي الگًی عمل ثبثت)
� پريتئیه تبر عىکجًت پريتئیه سبختبری است.
� غدٌ َبی تىىدٌ ی تبر کٍ ثرين ریس ي دارای مجرا َستىد،در زیر سطح شکمی عىکجًت قرار دارود.
� يیصگی َبی پريتئیه َبی تبر  :چبک (چسجىدگی،استحکبم ي کشسبوی زیبد)
� در اثر يارد شدن ویريی خبرجی ثٍ رشتٍ َبی درين اجسبم مُرٌ مبوىد  ،پیچ خًردگی آن َب ثبز می شًد ي طً رشتٍ َب تب  4ثراثرر
افسایش می یبثد.
� تًاوبیی ثبز پیچ خًردن ي ثبز شدن مجدد کٍ خبصیت کشسبوی زیبدی ثٍ تبرَب می دَد ،ممتص رشتٍ َبی درين اجسبم مُرٌ مبوىرد
است وٍ رشتٍ َبی ثیه اجسبم مُرٌ مبوىد.
 � DNAي پريتئیه زمیىٍ گًوبگًوی جبوداران را فراَم کردٌ اود.
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✅ کرثه ي مًاد آلی
� تقریجب" َمٍ یمًادی کٍ در سوً تًلید می شًد کرثه دارود (مثال" آة ي َیدريشن پراکسید ي اسید معدٌ کرثه ودارود).
� ترتیت مقدار ترکیجبت ثدن :
آة > ترکیجبت کرثه دار > سبیر مًاد
� مًاد کرثه داری کٍ در سوً سبختٍ می شًود مًاد آلی وبمیدٌ می شًود CO2(.آلی ویست)
� ظرفیت عىصر کرثه  4ي ظرفیت عىصر َیدريشن  1است.
�مًادی کٍ در سبختبر خًد فقط دارای کرثه ي َیدريشن ثبشىد َ ،یدري کرثه وبمیدٌ می شًود .
� َیدري کرثه را ثب َیدرات کرثه اشتجبٌ وگیریدَ.یدرات کرثه عاليٌ ثر کرثه ي َیدريشن  ،اکسیصن َم دارد.
� ثٍ زوجیرٌ ی کرثىی در مًاد آلی (وٍ غیر آلی) اسکوت کرثىی گفتٍ می شًد کٍ می تًاود خطی یب مىشعت ثبشد .

✅ درشت مًلکً َب ي پوی مرَب
� ثسیبری (وٍ َمٍ) از مًلکً َبی زیستی از مًلکً َبی غیر زیستی ثسیبر ثسرگتراود.
� ثسیبری (وٍ َمٍ) از درشت مًلکً َب ثٍ صًرت پوی مر َستىد.
� پوی مر مًلکًلی است کٍ از ياحدَبی کم ي ثیش یکسبن(وٍ کبمال" یکسبن) سبختٍ می شًد.ياحد َبی سربزودٌ آن  ،مًورًمر وبمیردٌ
می شًود.
� پوی مرَب  :پوی پپتید َب ي پريتئیه َب  /پوی سبکبریدَب  /اسیدوًکوئیک َب
� لیپیدَب درشت مًلکً ي پوی مر ویستىد (ثٍ جس کًتیه کٍ پوی مری از اسیدَبی چرة طًیل است)
� مًوًمر کرثًَیدرات َب :مًوًسبکبریدَب

Page | 70

� خذا شذى الل ّا در هرحلِ ي آًافاز  Iصَرت هي گيرد كِ كرٍهَزٍم ّاي ّوتا از ّـن خـذا هـي شـًَذ .چَى ّر يـ
هرتَط تِ ي

از الـل ّـاي

صفت رٍي يكي از خفت كرٍهَزٍم ّاي ّوتا لرار دارد.
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ج) چٌذ تؼريف:
� فرد ًاخالص (ّترٍزيگَس) از ًظر ي
� فرد خالص (َّهَزيگَس) از ًظر ي

صفت :فرد داراي ّر دٍ ًَع الل غالة ٍ هغلَب
صفت :فرد داراي دٍ الل هشاتِ (ّر  ۲غالة يا ّر  ۲هغلَب

�شًَتيپًَ :ع الل ّاي فرد
� فٌَتيپ :شكل ظاّري ّر صفت

د) چٌذ هثال (= Aالل غالة ٍ = aالل هغلَب):
� شًَتيپ( AA :خالص غالة) ← فٌَتيپ :غالة
� شًَتيپً( Aa :اخالص)← فٌَتيپ :غالة
� شًَتيپ( aa :خالص هغلَب) ← فٌَتيپ :هغلَب
� ٍخَد گَدي رٍي چاًِ ٍ،خَد هَ رٍي تٌذ هياًي اًگشت ً،رهِ ي گَش آزاد ٍ تَاًايي لَلِ كردى زتاى غالة ّستٌذ.
� ًثَد گَدي رٍي چاًِ ً،ثَد هَ رٍي تٌذ هياًي اًگشت ً،رهِ ي گَش چسثيذُ ٍ ػذم تَاًايي لَلِ كردى زتاى صفات هغلَب ّستٌذ
� رًگ لَُْ اي چشن غالة ٍ رًگ آتي چشن هغلَب است.

✅ لَاًيي هٌذل (لَاًيي ٍراثت)

 .1لاًَى تفكي

شى ّا (تَصيف رفتار كرٍهَزٍم ّا طي هيَز):

� تَضيح لاًَى :دٍ الل ّر صفت ٌّگام تشكيل گاهت از ّن خذا هي شًَذ ٍ ّر گاهت فمط يكي از آى دٍ را دريافت هي كٌذ.
� دٍ الل داراي خايگاُ هشاتِ ي رٍي كرٍهَزٍم ّاي ّوتا ّستذ.
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� تَخيِ اصل اٍل هٌذل در آًافاز هيَز  Iاست.

 .۲لاًَى خَر شذى هستمل شى ّا:
� تَضيح لاًَىٌّ :گام تشكيل گاهت ّا ،الل ّاي هرتَط تِ ّر صفت تذٍى تأثير تر صفات ديگر ،از ّن تفكي

هي شًَذ.

� فمط در هَرد شى ّاي رٍي كرٍهَزٍم ّاي هختلف (صفات ًاپيَستِ) صادق است.
� ايي لاًَى از طريك آهيسش دي ّيثريذي كشف شذ.
� آهيسش دي ّيثريذي= آهيسشي تراي تررسي  ۲صفت كِ ّر كذام داراي  ۲حالت است تِ صَرت ّن زهاى
� تَخيِ اصل دٍم هٌذل در هتافاز هيَز  Iاست.

✅ احتوال ٍ ٍراثت
� هرتغ پاًت :خذٍلي كِ در آى ًتايح احتوالي حاصل از آهيسشي دلخَاُ را تا در ًظر گرفتي ّوِ ي حالت ّاي هوكي ًشاى هي دٌّذ.
� آهيسش آزهَى:آهيسش فرد هغلَب ( )aaتا فرد داراي فٌَتيپ غالة ( AAيا )Aaتراي تشخيص خالص يا ًاخالص تَدى فرد غالة
� ًتايح هحتول آهيسش آزهَى:
 .1اگر فرد ،خالص تاشذ ّ :وِ فرزًذاى داراي صفت غالة
 .۲اگر فردً ،اخالص تاشذ %۰۵ ،فرزًذاى داراي صفت غالة ٍ  %۰۵داراي صفت هغلَب
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� ٍاکٌش هراحل اٍل ٍ دٍم فتَسٌتس ٍاکٌش ّای ٍابستِ بِ ًَر ٍ ٍاکٌش ّای هرحلِ سَم فتَسٌتسٍ ،اکٌش ّای تاریکی یا هستقل از
ًَر ًاهیدُ هی شًَد.

✅ عَاهل هَثر بر فتَسٌتس
ًَ .1ر
� هحسَس تریي عاهل
� افسایش ًَر هَجب افسایش سرعت فتَسٌتس تا حد اشباع شدى ّوِ ی رًگیسُ ّا هی شَد
 .2تراکن :CO2
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شیمی دوم دبیرستان ツ
قثل اص ضشٍؼ تِ هطالؿِ تِ دٍ ًکتِ ی صیش تَجِ کٌیذ :
 « .1دس ایي تخص ّا تیطتش تِ هطالة ٍ ؾثاسات حفع کشدًی هیپشداصین »
ّ « .2ش یک اص هثاحث یا ًکاتی کِ دس آى هطکل داسیذ ٍ یا تِ ًػشتاى اص لحاظ کٌکَسی هْن است ٍ یا صٍد فشاهَش هی کٌیدذ ٍ
ًیاص تِ هشٍس دٍتاسُ داسد  ،دس کٌاس هشتؽ آى تیک یا ؾالهتی قشاس دّیذ تا تتَاًیذ تؿذا دٍتاسُ آى ّاسا هشٍس کٌیذ »
« فصل اول »

� ؾٌاصش ساصًذُ جْاى اص دیذگاُ داًطوٌذاى هختلف :

• تالس  :آب
• اسسطَ  :آب َّ ،ا  ،خاک  ،آتص
• دهَکشیتَس  :اتن تجضیِ ًاپزیش
• دالتَى  :اتن تجضیِ ًاپزیش ً ،ػشیِ اتوی دالتَى
• تَیل  :ضیوی ؾلوی تجشتی است  ،تؿشیف ؾٌصش تِ ؾٌَاى هادُ ای کِ تِ هَاد سادُ تش تثذیل ًوی ضدَد ًَ ،ضدتي کتداب ضدیوی داى
ضکاک

� ًػشیِ اتوی دالتَى :
• هادُ اص رسُ ّای تجضیِ ًاپزیشی تِ ًام اتن ساختِ ضذُ است.
• ّوِ ی اتن ّای یک ؾٌصش هطاتٌْذ.
• اتن تَجَد ًوی آیذ ٍ اص تیي ًوی سٍد.
• ّوِ اتن ّا جشم یکساى ٍ خَاظ ضیویایی هطاتِ ای داسًذ.
• اص اتصال اتن ّا هَلکَل تَجَد هی آیذ.
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• ٍاکٌص ضیویایی یؿٌی جاتجا ضذى اتن ّا

� ایي تٌذ اص ًػشیِ ی اتوی دالتَى سا ًقذ کٌیذ:
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ّوِ اتن ّای یک ؾٌصش هطاتٌْذ.
• ایضٍتَج ّا اگش چِ اتن ّای یک ؾٌصش ّستٌذ،اها هتفاٍت ّستٌذ.

� ایي تٌذ اص ًػشیِ ی اتوی دالتَى سا ًقذ کٌیذ:
اتن تَجَد ًوی آیذ ٍ اص تیي ًوی سٍد.
• دس ٍاکٌص ّای ّستِ ای ٍ هَاد پشتَصا اتن هی تَاًذتِ اتن دیگش تثذیل ضَد.

� ایي تٌذ اص ًػشیِ ی اتوی دالتَى سا ًقذ کٌیذ:
اص اتصال اتن ّا هَلکَل تَجَد هی آیذ.
• دسست(الثتِ اص اتصال اتن ّا تجض هَلکَل ،ضثکِ یًَی ًیض هی تَاًذ تَجَد آیذ تِ ؾٌَاى ًوًَِ دس ًوک خَساکی سذین ٍ کلدش ضدثکِ
یًَی ًوک سا تَجَد هی آٍسًذ).

� هَاسدی کِ تِ کوک ًػشیِ ی اتوی دالتَى قاتل تَجیِ است:
 -1تغییش حالت فیضیکی(هیؿاى-رٍب -تصؿیذ)
 -2قاًَى پایستگی جشم
-3قاًَى تشکیة ؾٌصشّا تِ ًسثت جشهی هؿیي

� هَاسدی کِ تِ کوک ًػشیِ ی اتوی دالتَى قاتل تَجیِ ًیست:
 -1پذیذُ ّایی ًاضی اص ٍجَد الکتشٍى دس اتن

(الکتشیسیتِ ساکي ،الکتشٍلیض،خَاظ هغٌاطیسی،پشتَ کاتذی ،غشفیت ؾٌصشّا ،ؾثَس جشیاى الکتشیسیتِ)
-2پذیذُ ّایی کِ ًاضی اص ّستِ اتن است.
(پشتَصایی ،ایضٍتَج ّا)
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 -3تٌاٍتی تَدى خَاظ ؾٌصش ّا دس جذٍل تٌاٍتی

� ًػش دالتَى ٍ دهَکشیت دس تاسُ ی اتن چیست ؟
ّش دٍ هؿتقذ تَدًذ هادُ اص رسُ ّای سیضی تِ ًام اتن ساختِ ضذُ اها دهَکشیت ًتَاًست آى سا ثاتت کٌذ .

� تفاٍت ًػشیِ تالس ٍ اسسطَ دس هَسد ؾٌاصش ساصًذُ ی جْاى ّستی دس چیست؟
تالس :آب تٌْا ؾٌصش ساصًذُ جْاى
اسسطَ :ؾٌاصش ساصًذُ جْاى (آب َّ +ا  +خاک  +آتص)

� ًػش ساتشت تَیل دس تاسُ ی ؾٌصش چِ تَد؟
ؾٌصش هادُ ای است کِ تِ هَاد سادُ تش تثذیل ًوی ضَد.

� اختالف ًػش ساتشت تَیل تا یًَاًیاى دس هطالؿِ ی طثیؿت چِ تَد؟
یًَاًیاى دس هطاّذُ طثیؿت فقط اص هطاّذُ ،اًذیطِ ٍ ًتیجِ گیشی استفادُ هی کشدًذ
اها تَیل پژٍّطْای ؾولی سا ًیض الصم هی داًست ٍ ضیوی سا ؾلن تجشتی ًاهیذ.

� تطاتِ ٍ تفاٍت ًػش دالتَى ٍ دهَکشیت دس چیست؟
تطاتِ:
دهَکشیت ٍ دالتَى ّش دٍ اجضای ساصًذُ هَاد سا اتن (کَچک ٍ تجضیِ ًاپزیش) ًاهیذًذ.

� مًلکًل قطبی
مًلکًلی کٍ در آن مزاکش اثز بارَای مثبت ي مىفی بز یک دیگز مىطبق ویستىد.

� آیا مًلکًل کزبه دی اکسید با داشته دي پیًود قطبی  ،قطبی است؟
اگزچٍ دي پیًود قطبی يجًد دارد اما مزاکش اثز بارَای مثبت ي مىفی بز یک دیگز مىطبق است ي مًلکًل واقطبی است .بٍ عبارت دیگز
بزآیىد بزدارَا بزابز صفز است.

� آیا مًلکًل SO2قطبی است؟
قطبی است سیزا بزآیىد بزدار َا صفز ویست.

� پیًود َیدريصوی بیه چٍ اتم َایی بًجًد می آید؟
بیه َیدريصن متصل بٍ  F ,O, Nاس یک مًلکًل با عىصزَای  F ,O, Nاس مًلکًل دیگز بزقزار می شًد.

� چزا فقط سٍ عىصز  F ,O, Nتًاوایی تشکیل پیًود َیدريصوی دارود؟
ایه سٍ عىصز ،اس یک سً الکتزيوگاتیًی سیاد ي اس سًی دیگز کمتزیه حجم ي شعاع را در گزيٌ خًد دارود .بىابزایه َیدريصن متصل بٍ
ایه عىاصز ،بٍ شدت دارای بار جشئی مثبت می شًد ي در مًلکًل دیگز ایه سٍ عىصز بٍ علت کشیدن ابز الکتزيوی بٍ سًی خًد بٍ
شدت مىفی می شًود ي تمایل دارود جذب َیدريصن مًلکًل دیگز شًود.
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 هشتَط تِ جْاى غيشصًذُ
 توايل ضذيذ تِ ٍامٌص تا امسيژى داسد
  پاييي
 النتشًٍگاتيَي پاييي
 ضؼاع صياد


تفاٍت الواس ٍ گشافيت

الواس
 جاهذ مٍَاالًسي
 صٍايا  5.905دسجِ
 سساًايي گشهايي تاال
ّ ش مشتي 4پيًَذ مٍَاالًسي
 فاقذ النتشٍى غيش هستقش است
 تلَس الواس يل هَلنَل غَ ل آسا است
 سخت است
 دس الواس تؼذادي صيادي اتن ّاي مشتي تا پيًَذ ّاي مٍَاالًسي هتصل ّستٌذ
 دس جَاّشات ٍ تشاضناسي ماستشد داسد
گشافيت
 جاهذ مٍَاالًسي ٍ تيي اليِ ّا ًيشٍي ٍاًذسٍالسي
 صٍايا  52.دسجِ
 سساًايي النتشيني تاال
ّ ش مشتي 3پيًَذ مٍَاالًسي
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 داساي النتشٍى غيشهستقش است
 گشافيت داساي تؼذاد صيادي هَلنَل غَل آساي ٍسقِ اي است
 سخت است
 دس گشافيت اص اتصال 6مشتي ضص گَضِ ّايي ايجادهي ضَد
 دس النتشٍ دّاي صغالي ٍ ًَك هذاد ماستشد داسد

 دگشضنل يا آلَتشٍج تِ ضنل ّاي گًَاگًَي گفتِ هي ضَد مِ اص يل ػٌصش دس طثيؼتت يافتت هتي ضتَد 0الوتاس ٍ گشافيتت
دگشضنل ّا يا آلَتشٍج ّاي مشتي هي تاضٌذ
 گشٍُ ػاهلي آسايص هطخصي اص اتن ّا است مِ تِ هَلنَل آلي داساي آى ،خَاظ فيضيني ٍ ضيويايي ٍيژُ ٍ هٌحصش تِ فشدي هي تخطذ.
 اگش ّيذسٍمسيل()OHتِ حلقِ تٌضى تچسثذ ،ػاهل فٌَلي است
 اگش ّيذسٍمسيل تِ ّيذسٍمشتي ّايي تِ جض حلقِ تٌضى تچسثذ ،ػاهل النلي است



آلناى ّا

ً ام ديگش آى پاسافيي تِ هؼٌاي ية هيل ٍ ك اثشم است ٍ تِ ّيذسٍمشتي ّاي سيشضذُ ي صًجيشي هؼشٍف ّستٌذ
 فشهَل ػوَهيCnH2n+2
ّ ش مشتي 4تا اتن مشتي ديگش پيًَذ داسد
 تا افضايص تؼذاد Cدهاي رٍب ٍ جَش افضايص هي ياتذ
 CH4 موتشيي ًقطِ جَش ٍ  C3H8موتشيي ًقطِ رٍب
 اگش اص الناى يل اتن Hجذا مٌين سادينال النيل تِ دست هي آيذ.
 سطح تضسه تشيي هاُ ميَاى اص اتاى هايغ پَضيذُ ضذُ است
ًام گزاسي ّا :
 05هتاى
 02اتاى
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 03پشٍپاى
 04تَتاى
 05پٌتاى
ّ 06گضاى
ّ 07پتاى
 08اٍمتاى
ًًَ 09اى
 05.دماى

ًاهگزاسي ّيذسٍمشتي ّاي ضاخِ داس تِ سٍش آيَپاك
 .1اتتذا تلٌذتشيي ضاخِ سا مِ تيطتشيي تؼذاد مشتي سا داسد تِ ػٌَاى ضاخِ اصلي اًتخاب هي مٌتين ،ستپك متشتي ّتاي ضتاخِ
اصلي سا اص طشفي مِ تِ ضاخِ فشػي ًضديل تش است ضواسُ گزاسي هي مٌين 0تشاي ًاهگزاسي اتتذا ضاخِ متشتي سا متِ ضتاخِ
فشػي داسد ،سپك ًام ضاخِ فشػي ٍ دس آخش ًام آلناى ضاخِ اصلي رمش هي ضَد
 .2اگش سٍي ضاخِ اصلي چٌذ ضاخِ فشػي هطاتِ تاضذ 0اتتذا تايذ ضواسُ مشتي ّايي سا مِ ضاخِ فشػي داسًتذ رمتش مٌتين ستپك
تؼذاد ضاخِ ّاي فشػي تِ يًَاًي تياى ضَد ٍ دس اخش ًام آلناى ضاخِ اصلي رمش ضَد
 .3اگش سٍي يل مشتي دٍ ضاخِ فشػي هطاتِ تاضذ ،دٍ تاس ضواسُ آى مشتي رمش هي ضَد
 .4اگش سٍي ضاخِ اصلي چٌذ ضاخِ فشػي ًاهطاتِ ًظيش هتيل ،اتيل ٍ  000تاضذ ،ضواسُ گزاسي سٍي ضاخِ اصلي اص طشفي است متِ
تِ يني اص آًْا ًضديل تش تاضذ ٍلي ّويطِ ًام تٌياى آلنيلي اتتذا رمش هي ضَد مِ حشف اٍل اسن التيي آى هقذم تاضذ
 .5اگش هَقؼيت دٍ ضاخِ فشػي آلنيل سٍي ضاخِ هؼادل تاضذ ضواسُ گزاسي اص طشف ضاخِ فشػي است مِ حشف اٍل اسن التتيي
آى هقذم تاضذ
 .6اگش هَقؼيت ضاخِ ّاي فشػي سٍي ضاخِ اصلي هؼادل تاضذ ضواسُ گزاسي سا اص طشفي اًجام هي دّين مِ تشامن ضاخِ فشػتي
دس آى طشف تيطتش تاضذ ٍ يا تِ ػثاست ديگش دس ًام صحيح هجوَع اػذاد تياى ضذُ حذاقل تاضذ
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