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فارسی)3(

تاریخ ادبیات در یک نگاه

اثر یا آثار مهمقرنلقبنام شاعر یا نویسنده
قّصه های دوشنبه - نامه های آسیاب مننوزدهم )م(آلفونس دوده

کوچک پاییز در زندانمعاصرامیداخوان ثالث، مهدی در حیاط 

دیوان شعرمعاصراعتصامی، پروین

ِارمیامعاصرجوان ترین خلبان ایرانامیرخانی، رضا

دیوان شعرمعاصرامیر ی اسفندقه، مرتضی

تیرانامعاصراوستا، مهرداد

از پاریز تا پاریسمعاصرباستانی پاریزی، ابراهیم

دیوان شعر - سبک شناسیمعاصرملک الشعرابهار، محمدتقی

بخارای من، ایل منمعاصربهمن بیگی، محمد

جمالزاده، محمدعلی
پدر داستان نویسی 

ایران
کباب غاز - یکی بود، یکی نبودمعاصر داستان 

گلستان - بوستانهفتم )ه(استاد سخن، شیخ اجّلسعدی، مصلح الدین

روایت سنگرسازان )2(معاصرسلمانی لطف آبادی، عیسی

حدیقة الحقیقة - دیوان شعرششم )ه(سنایی، مجدود بن آدم

سهروردی، شهاب الّدین
شیخ اشراق - شیخ 

شهید
خششم )ه( حکمة االشراق - عقل سر

گرفته- سانتاماریامعاصرشجاعی، سیدمهدی کشتی پهلو 

کویر - پدر، مادر، ما مّتهمیممعاصرشریعتی، علی

کدکنی، محمدرضا کوچه باغ های نشابورمعاصرسرشکشفیعی  موسیقی شعر - در 

کریستف نیرنگ و عشقهجدهم )م(شیللر، یوهان 

غزلواره ها - هملت - مکبثشانزدهم - هفدهم )م(سخن سرای آونشکسپیر، ویلیام
سندبادنامهششم - هفتم )ه(ظهیری سمرقندی
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اثر یا آثار مهمقرنلقبنام شاعر یا نویسنده

دیوان شعرسیزدهم - چهاردهم )ه(عارف قزوینی، ابوالقاسم

قصۀ شیرین و فرهادمعاصرعربلو، احمد

تذکرة االولیا - منطق الطیرششم - هفتم )ه(شیخ عطارعطار، فریدالدین

کیمیای سعادتپنجم - ششم )ه(حجت االسالمغزالی، امام محمد

شاهنامهچهارمحکیم سخن، حکیم توسفردوسی، ابوالقاسم

دیوان شعرسیزدهمشاعر آزادی، تاج الشعرافرخی یزدی، محمد

دیوان شعرمعاصرالهوتی خانالهوتی، ابوالقاسم

مثنوی معنوی - فیه ما فیههفتم )ه(موالنا، مولوی، رومیمولوی، جالل الدین محّمد

پست چی - خاطرات منبیستم )م(نرودا، پابلو

کلیله و دمنهششمابوالمعالینصراهلل منشی، ابوالمعالی

کمال الدین محمد دیوان شعر - فرهاد و شیریندهموحشی بافقی، 

معاصرهراتی، سلمان
دری به خانۀ خورشید - از این 

ستاره تا آن ستاره

تمهیداتپنجم- ششم )ه(همدانی، عین القضات

 ستایش   

می پویم، جست وجو می کنم پویم: 
ستایش ثنا: 
پاداش جزا: 

بزرگی، عظمت جالل: 
بخشش، سخاوت جود: 

صاحب حکمت، دانا حکیم: 
مهربان رحیم: 

شادی، شادمانی ُسرور: 

شایسته سزا: 
مانند و نظیر ِشبه: 

عّزت، ارجمندی ِعّز: 
بخشش َفضل: 

کرم بخشنده، صاحب  کریم: 
به این امید، شاید مگر: 

پادشاه، صاحب، خداوند َمِلک: 
کردن پندار، گمان، تصّور  َوهم: 

واژه نامه
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10

ش
تای
س

10 معنی ابیات   

م« و گو�ی
کر �ت »ملکا، �ذ

قالب: قصیده

ی1/ دا�ی �ذ و  ی 
ّ

�پاک و 
�ت که  م،  گو�ی و 

�ت کر  �ذ لکا،  یمَ ما�ی �ذ راه  م 
َ

وا
�ت که  َره  مان  �ه به  � رذ  �ب روم  �ذ

خداوندا، تو را ستایش می کنم؛ زیرا تو پاک و منّزه هستی و آفریدگاری. جز به راهی که تو به من نشان دهی، به راه دیگری نمی روم.
آرایه: ایهام )توَام راهنمایی: 1- تو راه را به من نشان بدهی 2- تو راهنمای من باشی( - تکرار )تو( - تلمیح )اهدنا الصراط المستقیم(

/2م و�ی �پ و 
�ت ل 

�ذ
�ذ ارذ  مه  �ه م  و�ی �ب و 

�ت درگاه  مه  ی�ه ا�ݭݭݭݭݭی سرذ د  وح�ی
�ت به  � که  م  گو�ی و 

�ت د  وح�ی
�ت مه  �ه

خدایا، فقط درگاه تو را می جویم؛ به سبب لطف تو در تالشم و تنها تو را به یگانگی می ستایم؛ زیرا شایستۀ یگانگی هستی.
آرایه: جناس ناقص )جویم، پویم، گویم( - سجع )جویم، پویم، گویم( - تکرار )توحید، تو، همه( - واج آرایی )تکرار صامت »ت«(

نکته: »همه« در این بیت قید تأکید است.

رح�یمی3/ و 
�ت می  کر�ی و 

�ت �یمی 
ع�ذ و 

�ت ک�یمی 
ح

و 
ی�ت ا�ی �ذ �ث اوار  سرذ و 

�ت لی 
�ذ �ذ دهۀ  �ذ ما�ی �ذ و 

�ت

خدایا، تو دانا، بزرگ، بخشنده و مهربان هستی، تو نشان دهنده و آشکارکنندۀ لطف و بخشش و شایستۀ ستایش هستی.
آرایه: واج آرایی )مصّوت »ی« و صامت »ت«( - تکرار )تو( - تناسب )حکیم، کریم، رحیم، فضل، عظیم(

/4ی
ذ
گ�ب�

�ذ
�ذهم  در  و 

�ت که  ن 
ت

�
گ�ذ و 

�ت وص�ذ  توان  ݧ ٮݧ ی�ذ ا�ی �ی
�ذ م  و�ه در  و 

�ت که  ن 
ت

�
گ�ذ و 

�ت �به 
�ث ٮتوان  �ذ

خدایا، نمی توان تو را توصیف کرد؛ زیرا عظمت تو در فهم و درک انسان ها نمی گنجد. نمی توان برای تو مثل و مانندی آورد؛ زیرا تو در 
تصّور و گمان هم نمی آیی. )انسان از شناخت تو عاجز است.(

 آرایه: تلمیح )اشاره به آیۀ  »َلیس کِمثِله شیء« و اشاره به این سخن حضرت علی )ع( و »الذی الُیدِرُکُه ُبعُد الِهَمم و الَیناله َغوُص الِفَطن(- 
موازنه - جناس ناقص )فهم و وهم(

ی5/
ذ
� �ی

�ی�ت و  علمی  مه  �ه اللی،  �ب و  ی  عرذّ مه  ی�ه ا�ی رذ �ب و  و�ی  �ب مه  �ه روری، 
ُ

س و  وری 
�ذ مه  �ه

خدایا، تو همۀ وجودت ارجمند، بزرگ، دانا و اطمینان بخش است. تو سراسر نور و شادی و بخشش و پاداش هستی.
آرایه: تناسب )عّز و جالل و...( - ترصیع - تکرار )همه( - واج آرایی )تکرار مصّوت »ی«(

/6ی
ث

ٮپو� �ب و 
�ت ی  �ب ع�ی مه  �ه ی، 

ذ
�بدا� و 

�ت ی  �ب �ی
عذ مه  ی�ه ا�ی رذ

ذ
� و 

�ت کّمی  مه  �ه ی،  کا�ه �ب و 
�ت ی 

ث
ی� � �ب مه  �ه

خداوندا، تو از همۀ غیب ها آگاهی؛ همۀ عیب ها را می پوشانی و فقط تو می توانی همۀ زیادها را کم و همۀ کم ها را زیاد کنی.
 َمن َتشاء«( - ترصیع 

ُ
آرایه: تلمیح )اشاره به دو صفت عالم الغیب و شهادة و ستارالعیوب بودن خداوند / اشاره به آیۀ »ُتعّز من َتشاء و ُتذّل

- جناس ناقص )عیب و غیب( - تضاد )بیش و کم / کاستن و افزودن( - تکرار )تو، همه( - کنایه )زیاد را کم کردن و کم را زیاد کردن 
کنایه از قادر مطلق بودن(

/7گو�ید و 
�ت د  وح�ی

�ت مه  �ه ی،  ا�ی ��ذ دان  ��ذ و  یل�ب  راه�ی روی   
ث

َو��
ُ
�ب �ذ  �ورذ  

ث
�

�ت آ
ا ارذ  مگر 

خداوندا، تمام وجود سنایی یگانگی تو را می ستاید؛ به این امید که از آتش جهنم رهایی یابد.
آرایه: مجاز )لب و دندان مجاز از کل وجود( - تناسب )لب و دندان - آتش و دوزخ( - کنایه )روی داشتن: کنایه از جسارت داشتن( - 

ایهام تناسب )روی: 1- جرئت و جسارت 2- چهره که با کلمات لب و دندان تناسب برقرار کرده است.(
دیوان شعر، حکیم سنایی غزنوی
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 فصل 1: ادبیات تعلیمی 

یکی از گسترده ترین و دامنه دارترین اقسام شعر در ادبیات فارسی، شعر تعلیمی است. شعر تعلیمی، شعری است که قصد گوینده و سرایندۀ آن 
تعلیم و آموزش است. مادۀ اصلی شعر تعلیمی، علم و اخالق و هنر است.

در مجموع هم دو نوع شعر تعلیمی وجود دارد: نوعی که موضوع آن خیر و نیکی است )حوزۀ اخالق( و نوعی که موضوع آن حقیقت و زیبایی 
است )حوزۀ تعلیم علم(. از نمونه های نوع اول می توان به بوستان، گلستان، کلیله و دمنه، اشعار پروین اعتصامی و... اشاره کرد و برای نوع 
دوم نیز می توان به کتاب »نصاب الصبیان« ابونصر فراهی و »گلشن راز« شبستری اشاره نمود. بعد از مشروطیت درونمایۀ شعرهای تعلیمی، 

سیاسی و اجتماعی شد.

 درس 1: شکر نعمت 

کردن، پذیرفتن پاسخ دادن، قبول  اجابت: 
انصراف، روی گردانی  اعراض: 

بازگشت به سوی خدا، توبه، پشیمانی انابت: 
حالتی که در آن، احساس بیگانگی و مالحظه  انبساط: 

و رودربایستی نباشد، خودمانی شدن
بلند باسق: 
دریا َبحر: 

رسیدن َبَلغ: 
ج بنت، دختران بنات: 

سرانگشت، انگشت َبنان:  
درخت انگور ، َرز ک:  تا

باقی مانده تتّمه: 
مایۀ  روزگار،  گردش  کمال  و  تمامی  مایۀ  تتّمۀ دور زمان: 

کمال دور زمان رسالت تمامی و 
هدیه، ارمغان ُتحفه: 

سرگردانی، سرگشتگی تحّیر:  
کردن کردن، التماس  زاری  تضّرع: 

کردن گناه، کوتاهی، کوتاهی  تقصیر: 
خوش اندام َجسیم: 

بزرگی، عظمت جالل: 
گریبان، یقه َجیب: 

زیور، زینت حلیه: 
ج خصلت، عادت ها خصال: 

کسی بخشد، هدیه که بزرگی به  جامۀ دوخته  خلعت: 
گشاده سفره، سفرۀ فراخ و  خوان: 

کودک شیر می دهد یا از  که به جای مادر به  زنی  دایه: 
او پرستاری می کند.

تاریکی ها ُدجٰی: 
فطرت، گوهر ذات: 

بهار ربیع: 
هرکس  که  معاش  وجه  یا  ک  خورا مقدار  رزق،  روزی: 

روزانه به دست می آورد یا به او می رسد.
منسوب  زمّردین:  سبز؛  رنگ  به  قیمتی  سنگی  زمّرد: 

به زمّرد
پیشوا َسرَور: 

شفاعت کننده شفیع: 
عسل؛ شهد فایق: عسل خالص شهد: 

گاه، بینا، خداشناس عارف، آ صاحب دل: 
که از سمت مشرق وزد، باد برین بادی  صبا: 

برگزیده، برگزیده از افراد بشر صفوت: 
و  بماند  مسجد  در  معّین  مّدتی  در  که  کسی  کف:  عا

کند، گوشه نشین عبادت 

مفاهیم آموزشی
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219

ی
یم
عل
 ت
ت
بیا
اد
 ف.
ص
ل
 

گرامی، بزرگ و بلندمرتبه است.  : َعّز و َجّلَ
که از فشردن میوه یا چیز دیگر به دست  آبی  ُعصاره: 

آورند؛ شیره، افشره
آشکار، واضح فاحش: 
برگزیده، برتر فایق: 

فرش گستر، گسترندۀ فرش فّراش: 
را  آن  دکمه  با  و  باز  جلو  از  که  لباسی  جامه،  قبا: 

ببندند.
آمدن، قدم نهادن، فرا رسیدن قدوم: 

نزدیکی قربت: 
صاحب جمال قسیم: 

کاینه، همۀ موجودات جهان ج  کاینات: 
عطا، بخشش کرامت: 

جوانمرد، بخشنده کریم: 
آشکار ساختن َکَشف: 

کننده، خواهان ادعا مّدعی: 
حق  به  بنده  توّجه  کمال  عرفانی،  اصطالح  در  مراقبت: 
بر  عاِلم  احوال،  همۀ  در  خداوند  اینکه  بر  یقین  و 
ضمیر اوست؛ نگاه داشتن دل از توّجه به غیر حق.

افزونی، زیادی مزید: 
فرو رونده، غرقه مستغرق: 

دیگری  که  کسی  اطاعت شده،  فرمانروا،  ُمطاع: 
فرمان او را می برد.

اعمال عبادی، احکام و عبادات شرعی، در متن،  ُمعاملت: 
کار مراقبت و مکاشفت است. مقصود همان 

اقرارکننده، اعتراف کننده معترف: 
کنند مایۀ ناز و بزرگی، هرچه به آن فخر  َمفَخر: 

ح انگیز شادی بخش، فر ُمفّرح: 
اصطالح  در  ساختن،  آشکار  و  کردن  کشف  ُمکاشفت: 

عرفانی پی بردن به حقایق است.
مددکننده، یاری رساننده ُمِمد: 

سپاس، ُشکر، نیکویی مّنت: 
نسبت داده شده منسوب: 

زشت، ناپسند ُمنَکر: 
گهواره، بستر مهد: 

آبرو، عصمت، شرف ناموس: 
گیاه، ُرستنی نبات: 

پیغمبر، پیام آور، رسول نبی: 
درخت خرما َنخل: 

خوش بو َنسیم: 
ج واصف، وصف کنندگان، ستایندگان واصفان: 

برگ ورق: 
دارای نشان پیامبری وسیم: 

مقّرری، وجه معاش وظیفه: 
رزق مقّرر و معّین وظیفۀ روزی: 

معنی عبارات و ابیات
که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت: 1- مّنت خدای را، َعّز َو َجّل، 

فراوانی  موجب  او  از  شکرگزاری  و  او  به  نزدیکی  سبب  دستوراتش  از  اطاعت  که  است  بلندمرتبه ای  و  بزرگ  خداوند  مخصوص  سپاس 
نعمت هایش می شود.

آرایه: سجع )قربت، نعمت(
نکته: »را« در معنای »برای« آمده است.

که فرو می رود، ُممّدِ حیات است و چون بر می آید، ُمفّرح ذات. پس در هر َنَفسی دو نعمت موجود است و بر   -2 هر َنَفسی 
هر نعمتی شکری واجب:

هر نفسی که می کشیم )دم( باعث ادامۀ زندگی است و وقتی بیرون آید )بازدم(، شادی بخش وجود است. پس در هر نفس کشیدن دو 
نعمت وجود دارد و برای هر نعمتی، سپاس و شکری واجب است.

آرایه: سجع )حیات و ذات( - تضاد )فرو رفتن و برآمدن(
کز عهدۀ شکرش به درآید؟ که برآید   -3 از دست و زباِن 

چه کسی این توانایی را دارد که خدا را آن گونه که شایسته است شکر کند؟ )هیچ کس نمی تواند او را شکر کند.(
آرایه: مجاز )دست و زبان مجاز از کل وجود( - تناسب )دست و زبان( - جناس ناقص اختالفی )بر و در(

نکته: بیت استفهام انکاری دارد.
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ُکور«:
َ

4- »ِاعَمُلوا آَل داُوَد ُشکرًا و َقلیٌل ِمْن ِعباٍدَی الّش
ای خاندان داوود، سپاس به جای آورید، ]هرچند[ اندکی از بندگان من سپاسگزارند. 

آرایه: تضمین )سورۀ سبأ، آیۀ 13(
عذر به درگاه خدای آورد که ز تقصیر خویش  5- بنده همان ِبه 

بنده همان بهتر است که به خاطر گناه و کوتاهی خود به درگاه خداوند توبه کند.
که به جای آورد کس نتواند  6- ور نه، سزاوار خداوندی اش 

وگرنه هیچ کس نمی تواند خدا را آنگونه که شایسته است شکر کند.
کشیده:  -7 باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا 

رحمت بیکران خداوند همچون باران شامل حال همه شده و نعمت های فراوانش مانند سفره ای در همه جا گسترده است.
آرایه: اضافۀ تشبیهی )باران رحمت / خوان نعمت( - سجع )رسیده و کشیده( - ترصیع

نکته: »را« در معنای حرف اضافه »به« است.
گناه فاحش ندرد و وظیفۀ روزی به خطای ُمنَکر نُبرد: 8- پردۀ ناموس بندگان به 

آبروی بندگان خود را به خاطر گناهی آشکار نمی ریزد و روزی مقّرر آنها را به دلیل اشتباه ناپسندشان قطع نمی کند.
آرایه: سجع )َنَدرد و نُبرد( - تناسب )گناه و خطا( - کنایه )پرده دریدن کنایه از آبروریزی کردن( - اضافۀ تشبیهی )پردۀ ناموس(

گفته تا فرش زمّردین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بناِت نبات در مهد زمین بپرورد:  -9 فّراش باد صبا را 
تا مانند دایه ای که به فرزند شیر  ابر بهاری دستور داده  به  و  را بگستراند  فّراشی سبزه ها  تا همچون  باد صبا دستور داده  به  ]خداوند[ 

می دهد گیاهان را مانند دخترانی در گهوارۀ زمین پرورش دهد.
آرایه: اضافۀ تشبیهی )فراش باد صبا / دایۀ ابر بهار / بنات نبات / مهد زمین(- استعاره ) فرش زمّردین استعاره از سبزه ها( - جناس 

ناقص )بنات و نبات( - سجع )بگسترد و بپرورد( - جناس ناقص افزایشی )فراش و فرش(
کاله شکوفه بر سر نهاده: 10- درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در برگرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع 

سر  بر  کالهی  همچون  بهار  فصل  آمدن  به خاطر  را  شکوفه ها  و  پوشانده  درختان  به  برگ  از  سبزرنگ  لباسی  نوروز  خاطر  به  ]خداوند[ 
شاخه های درختان قرار داده است.

آرایه: مراعات نظیر )درخت، سبز، ورق، شاخ، شکوفه( - اضافۀ تشبیهی )قبای ورق / اطفال شاخ / کاله شکوفه( - تناسب )خلعت، قبا 
و کاله( - سجع )گرفته و نهاده( - تشخیص )قدوم ربیع( - استعاره )خلعت نوروزی استعاره از برگ و گل(

گشته. کی به قدرِت او شهِد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخِل باسق   -11 ُعصارۀ تا
شیرۀ درخت انگور به قدرت خداوند به عسلی خالص تبدیل شده و هستۀ خرما با پرورش او به درختی بلند و استوار مبّدل گشته است.

آرایه: سجع )شده و گشته( - تناسب )تاک و خرما / قدرت و تربیت(
کف آرّی و به غفلت نخوری تا تو نانی به  کارند  12- ابر و باد و مه و خورشید و فلک در 

همۀ عناصر طبیعت دست به دست هم داده اند تا تو روزی به دست بیاوری و آن را از روی ناآگاهی نخوری.
آرایه: مراعات نظیر )ابر، باد، مه، خورشید و فلک( - ارسال المثل - مجاز )نان مجاز از روزی(

که تو فرمان نبری شرط انصاف نباشد  13- همه از بهِر تو سرگشته و فرمانبردار 
]ای انسان[ همۀ آفرینش به خاطر وجود تو حیران و مطیع شده اند پس انصاف نیست که تو از خدای خودت اطاعت نکنی.

کاینات و َمفخر موجودات و رحمت عالمیان و َصفَوِت آدمیان و تتّمۀ َدوِر زمان، محّمد مصطفی،   -14 در خبر است از سرور 
م:

َ
َصّلی اهلُل َعَلیه و آِله َو َسّل

از پیشوای همۀ جهانیان و مایۀ فخر موجودات و رحمت جهانیان و برگزیدۀ انسان ها و مایۀ تمامی و کمال دور زمان محّمد مصطفی که 
درود خدا بر او و خاندانش باد روایت شده است؛

آرایه: سجع )کاینات و موجودات / عالمیان و آدمیان و زمان(
َقسیٌم َجسیٌم نسیٌم وسیم کریم   15- شفیٌع ُمطاٌع نبّیٌ 

]پیامبر[ شفاعت کننده،  فرمانروا، پیامبر، بخشنده، صاحب جمال، خوش اندام، خوش بو و دارای نشان پیامبری است.
- تنسیق  - جناس ناقص اختالفی )قسیم،  جسیم، نسیم، و وسیم(  آرایه: واج آرایی )تکرار صامت های »س«و »م« و مصّوت »ی«( 

صفات )آمدن صفات پی در پی( مراعات نظیر )قسیم، جسیم، نسیم، وسیم و کریم(
وا َعَلیه و آِلِه

ُ
َحُسَنت جمیُع ِخصاِلِه، َصّل جٰی بجماِلِه 

ُ
َکَشف الّد 16- َبَلغ الُعلٰی ِبَکمالِه، 

با کمالش به باالترین مرتبه رسید، با جمال نورانی خود تاریکی ها را روشن ساخت. همۀ خصلت های او نیک و پسندیده است، درود بر 
او و خاندانش باد.

آرایه: سجع متوازی )کماِله، جماِلِه و خصاِلِه(
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کشتیبان؟ که باشد نوح  ک از موج بحر آن را  چه با  -17 چه غم دیوار اّمت را که دارد چون تو پشتیبان؟ 
مردمی که پشتیبانی چون تو دارند دیگر غمی ندارند؛ و آن کسی که نوح ناخدای کشتی اش باشد دیگر از طوفان ترسی نخواهد داشت.

آرایه: تلمیح )اشاره به داستان حضرت نوح( - اضافۀ تشبیهی )دیوار اّمت( - جناس ناقص )پشتیبان و کشتیبان( - تناسب )موج و کشتیبان(
 و عال بردارد، ایزد تعالی در 

َ
گنهکاِر پریشان روزگار، دست انابت به امیِد اجابت به درگاه حق َجّل که یکی از بندگان  ه 

َ
گ 18- هر 

او نظر نکند بازش بخواند؛ باز اعراض فرماید. بار دیگرش به تضّرع و زاری بخواند.
هرگاه یکی از بنده های گناهکار آشفته حال به امید پذیرفتن توبه اش به درگاه خداوند بزرگ و بلندمرتبه روی بیاورد، خداوند به او هیچ 

توّجهی نمی کند. باز بنده خدا را صدا می زند؛ باز خداوند از او روی بر می گرداند. بار دیگر با التماس و زاری خدای خود را صدا می کند.
آرایه: کنایه )در کسی نظر نکردن کنایه از بی توجهی کردن(

 و َعال« جملۀ معترضه است.
َ

نکته: »جّل
19- حق، ُسبحاَنُه و تعالٰی فرماید: یا مالئکتی َقد اسَتْحَیْیُت ِمْن َعْبدی و َلیَس َلُه َغیری َفَقْد َغَفْرُت َلُه.

خداوند پاک و بلندمرتبه می فرماید: »ای فرشتگانم، از بنده ام شرم می کنم، او غیر از من کسی را ندارد؛ پس او را بخشیدم.
که از بسیاری دعا و زاری بنده همی شرم دارم. کردم و امیدش برآوردم  20- دعوتش اجابت 
دعوت بنده ام را پذیرفتم و آرزوی او را برآورده کردم زیرا از دعاهای بسیار و التماس او شرم می کنم.

آرایه: سجع )کردم و برآوردم(
کرده است و او شرمسار گنه بنده  کرم بین و لطف خداوندگار    -21

لطف و بخشش خداوند بزرگ را ببین. بنده اش گناه کرده؛ اما او شرمنده شده است.
آرایه: تناسب )کرم و لطف(

 ِعباَدِتَک، و واصفاِن حلیۀ جمالش به تحّیر منسوب 
َ

َک َحّق که: ما َعَبْدنا کعبۀ جاللش به تقصیر عبادت معترف  کفان   -22 عا
 َمعِرَفِتَک.

َ
َک َحّق که: ما َعَرفنا

گوشه نشینان و عابدان بارگاه پرشکوهش به کوتاهی در عبادِت خود اعتراف دارند و می گویند: »خدایا، ما آنگونه که شایستۀ پرستش 
توست تو را عبادت نکردیم.« و توصیف کنندگان زیور جمال الهی، حیران و سرگردان اند و می گویند: »آن چنانکه شایستۀ شناخت تو بود 

ما تو را نشناختیم.«
آرایه: تضمین )حدیث قدسی ما عبدناک ...( - اضافۀ تشبیهی )حلیۀ جمال(

گوید باز؟ بی دل از بی نشان چه  کسی وصف او ز من پرسد  گر    -23
از کسی که هیچ نشانی ندارد  را وصف کنم[ چگونه عاشقی که دلداده است  او  از من بخواهد، ]نمی توانم  را  اگر کسی توصیف خداوند 

می تواند سخن بگوید؟ )نمی تواند(
آرایه: کنایه )بی دل کنایه از عاشق(

نکته: مصراع دوم استفهام انکاری دارد.
ُکشتگان آواز برنیاید ز  ُکشتگان معشوق اند  24- عاشقان 

عاشقان کسانی هستند که در راه رسیدن به معشوق جان خود را از دست داده اند و انسانی که مرده است دیگر نمی تواند سخن بگوید. 
)انتظار توصیف عاشق از معشوق امر بیهوده ای است.(

آرایه: اشتقاق و تناسب )عاشق و معشوق( - تکرار )کشتگان( 
که از این معاملت باز   -25 یکی از صاحب دالن سر به َجیِب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده؛ آن گه 

کردی؟« کرامت  که بودی، ما را چه تحفه  گفت: »از این بوستان  آمد، یکی از یاران به طریق انبساط 
یکی از عارفان در تفّکر و توّجه به خدا فرو رفته و در دریای شناخت خداوند غوطه ور شده بود؛ هنگامی که از این اندیشۀ عارفانه بیرون 

آمد، یکی از دوستان به شوخی گفت: »از این راز و نیاز عاشقانه با خدا برای ما چه هدیه ای آورده ای؟«
آرایه: کنایه )سر به َجیب فرو بردن کنایه از تفکر کردن( - سجع )برده و شده( - استعاره )بوستان استعاره از مکاشفه و عالم غیب( - 

اضافۀ تشبیهی )بحر مکاشفت( - تناسب )بحر، مستغرق(
نکته: »را« در معنای »برای« است.

لم چنان 
ُ

گ کنم هدیۀ اصحاب را. چون برسیدم، بوی  گل ِرَسم، دامنی پر  که چون به درخت  گفت: »به خاطر داشتم    -26
که دامنم از دست برفت!« کرد  مست 

گفت: »درنظرم بود که چون به گلستان )درگاه معشوق( برسم برای دوستان دامنی پر از گل بیاورم؛ اما هنگامی که به آنجا رسیدم، بوی 
گل آن چنان مستم کرد که همه چیز را فراموش کردم.« )جمال الهی مرا از خود بیخود کرد.(

ل استعاره از معنویات( - کنایه )دامن از دست رفتن کنایه از خود را فراموش کردن، بی خود شدن(
ُ

آرایه: استعاره )درخت گل: معشوق - گ
نکته 1: »را« در »هدیۀ اصحاب را« در مفهوم حرف اضافۀ »برای« به کار رفته است.

نکته 2: در عبارت »بوی گلم چنان مست کرد ضمیر »م« جهش دارد و باید بعد از »مست« بیاید و نقش مفعولی دارد.
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کان سوخته را جان شد و آواز نیامد  -27 ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز 
ای بلبل! عشق را از پروانه یاد بگیر که در راه معشوق سوخت و از بین رفت اما اعتراضی نکرد و ناله ای سر نداد.

آرایه: استعاره )مرغ سحر استعاره از مدعیان دروغین / پروانه استعاره از عاشق واقعی( - کنایه )آواز نیامدن کنایه از اعتراض نکردن( - 
تشخیص )ای مرغ سحر( - تناسب )مرغ سحر، پروانه(

که خبر شد، خبری باز نیامد کان را   -28 این مّدعیان در طلبش بی خبران اند 
این مّدعیاِن دروغیِن عشق، معشوق را نشناخته اند؛ زیرا عاشقان واقعی وقتی به ذات حق پی می برند، از خود بی خود می شوند و دیگران 

نمی توانند از آنها کسب خبر کنند )عاشقان و عارفان آگاه به اسرار الهی، رازدار هستند(.
آرایه: کنایه )خبر شدن کنایه از شناختن( - تضاد )بی خبر و خبر( - تکرار )خبر( - استعاره )مدعیان استعاره از عاشقان غیر واقعی(

گلستان، سعدی  

حذف و انواع آن

 الف( حذف به قرینۀ لفظی

به عبارت های زیر توّجه کنید:
1- او را می دیدم که باغچه ها را آب می داد و پرنده ها را با احتیاط، دانه. ]      [

2- هم مادر در بیرون از خانه کار می کرد هم پدر. ]      [
اّما  است؛  نشده  ذکر  جمله  از  قسمتی  دوم  عبارت  در  و  فعل  اول،  عبارت  در 
خواننده یا شنونده از فعل جملۀ اّول می تواند به فعل جملۀ دوم یعنی »می داد« و در 
عبارت دوم به »بیرون از خانه کار می کرد« پی ببرد. در این دو جمله، حذف فعل 

به »قرینۀ لفظی« صورت گرفته است.

ب( حذف به قرینۀ معنوی

1- هرچه ارزان تر، ]      [ بهتر ]      [.
2- به جان شما ]      [ که از حمایت او دریغ نخواهم کرد.

و  نرفته اند  کار  به  می خورم«  »قسم  فعل  و  »است«  فعل  باال  عبارت  دو  در 
هیچ نشانه ای در ظاهر جمله، شنونده را به وجود »فعل« راهنمایی نمی کند، تنها 
از  می خورم«  »قسم  و  »است«  فعل  که  دریافت  می توان  عبارت  مفهوم  از 
این دو عبارت حذف شده اند؛ در این دو عبارت حذف به »قرینۀ معنوی« 

صورت گرفته است.
هر یک از اجزای کالم در صورت وجود قرینه می تواند حذف شود. اگر حذف 
لفظی«  قرینۀ  به  »حذف  را  آن  گیرد،  صورت  تکرار  از  پرهیز  برای  و  تکرار  دلیل  به 
گویند؛ اّما اگر خواننده یا شنونده از مفهوم سخن به بخش حذف شده پی ببرد، 

»حذف به قرینۀ معنوی« است.

کارگاه متن پژوهی

15 قلمرو زبانی   

1- جدول زیر را ... .

2- سه واژه در ... .
قربت )ُغربت( - حیات )حیاط( - خوان )خان( - منسوب )منصوب(

واژۀ معادلمعنا
وسیمدارای نشان پیامبری

مفّرحشادی بخش
انابتبه خدای تعالی بازگشتن

کردن مقّرری بریدن وظیفهقطع 
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3- از متن درس ... .
ح )حیات - حلیه - تحّیر - تحفه(، ق )قربت - فایق - باسق - تقصیر - مستغرق(، ع )عاکفان - ُعصاره - اعراض - معاملت - مّدعیان(
کدام قسمت ... . در این قسمت از متن: »بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست رفت.« زیرا بوی گل من چنان مست  -4 در 
کرد معنی نمی دهد. »م« در »گلم« باید بعد از واژۀ »مست« بیاید تا معنی درست شود. »بوی گل، چنان مستم کرد...«؛ همچنین »م« در 

»دامنم« باید پس از »دست« بیاید: »دامن از دستم برفت.«
-5 به عبارت های زیر ...:

کاربرد هر یک از انواع حذف بیابید.  در متن درس، نمونه ای برای 

 که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت ]است[.حذف به قرینۀ لفظی
َ

1- مّنت خدای را، َعّزَ و جّل
2- هر نفسی که فرو می رود ُممّد حیات است و چون بر می آید مفّرح ذات ]است[.

1- باران رحمت بی حسابش همه را رسیده ]است[ و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشید ]است[.حذف به قرینه معنوی
2- عاکفان کعبۀ جاللش به تقصیر عبادت معترف ]هستند[ و واصفان حلیۀ جمالش به تحّیر منسوب ]هستند[.

16 قلمرو ادبی   

-1 واژه های مشّخص شده، ... ؟
کان سوخته را جان شد و آواز نیامد ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز 

پروانه: نماد عاشقان واقعی مرغ سحر: نماد عاشقان دروغین 
-2 با توّجه به ... .

کشیده.  باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا 
گفته تا فرش زمّردین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.  فّراش باد صبا را 

الف( آرایه های مشترک دو عبارت را بنویسید. اضافۀ تشبیهی )باران رحمت، خوان نعمت - فراش باد صبا، دایۀ ابر بهار، مهد زمین( 
- سجع )رسیده و کشیده - بگسترد و بپرورد(

کدام آرایۀ ادبی است؟ استعاره: فرش زمّردین استعاره از سبزه ها )چمن( ب( قسمت مشّخص شده بیانگر 
17 قلمرو فکری   

-1 معنی و مفهوم ... .
 عباَدِتَک. عبادت کنندگان درگاه پرشکوهش به کوتاهی در 

َ
َک حّق که: ما َعبدنا کعبۀ جاللش به تقصیر عبادت معترف  کفان   عا

عبادت اقرار دارند که: خدایا آن گونه که شایستۀ عبادت توست، ما تو را عبادت و ستایش نکردیم.
 یکی از صاحبدالن سر به َجیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده. یکی از عارفان در تفّکر و توّجه به خدا 

فرو رفته و در دریای شناخت خداوند غوطه ور شده بود.
کّلی مصراع های ... . 2- مفهوم 

کف آرّی و به غفلت نخوری تا تو نانی به  کارند   ابر و باد و مه و خورشید و فلک در 
مفهوم: قدردان نعمت های خداوند بودن

کشتیبان؟  که باشد نوح  ک از موج بحر آن را  چه با که دارد چون تو پشتیبان   چه غم دیوار اّمت را 
مفهوم: حمایت پیامبر سبب آسودگی مردم است.

گوید باز؟ بی دل از بی نشان چه  کسی وصف او ز من پرسد  گر   
مفهوم: عاجر بودن عاشق از شناخت و توصیف خدا

کدام سطر ...؟ 3- از 
سعدی کلک از َبنان افکنده ای   که دید از حیرتش  وان  که نقشی برکند  هیچ نّقاشت نمی بیند 
با این سطر: گفت: »به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هدیۀ اصحاب را. چون برسیدم، بوی گلم چنان مست 

کرد که دامنم از دست برفت!«
مفهوم هر دو: حیرت کردن از دیدن معشوق است.

4- مفهوم کنایی عبارت مشّخص شده را بنویسید.
لم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.

ُ
بوی گ

مفهوم: فراموش کردن خود، بی خود شدن
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18 گنج حکمت   

مرغابی نتیجهبط:  َثَمرت: 

معنی عبارات مهم
1- چون بارها بیازمود و حاصلی ندید، فروگذاشت.

و چون بارها آزمایش کرد و نتیجه ای نداد، )ماهیگیری را( رها کرد.
گرسنه بماند. که همه روز  2- قصدی نپیوستی، و ثمرت این تجربت آن بود 

کاری نمی کرد و نتیجۀ این کار این بود که هر روز گرسنه می ماند.
کلیله و دمنه، ترجمۀ نصراهلل منشی  

گزینه آمده است؟ )0/5 نمره( کدام  معنی واژه های »بنان، انابت، حلیه و صفوت« به ترتیب در   1  
ب( سرانگشت، پذیرفتن، زینت، باصفا الف( انگشت، توبه، لباس، برگزیده 

ت( سرانگشت، توبه، زیور، برگزیده پ( انگشت، پذیرفتن، زینت، برگزیده 
گزینه غلط امالیی وجود دارد؟ )0/5( کدام  در   2  

ب( صفوت آدمیان، خان نعمت، حلیۀ جمال کی  الف( قربت و نزدیکی، ُمفّرح ذات، ُعصارۀ تا
پ( قسیم و خوش اندام، اعراض و انصراف، تحّیر  ت( مستغرق، انبساط، بحر مکاشفت

کنید. )1( در عبارت های زیر حذف و نوع آن را مشّخص   3  
الف( یکی از صاحبدالن سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده.

که به قامت مهتر به قیمت بهتر. ب( نه هر 
گناه فاحش ندرد« چیست؟ )0/75( کنایی عبارت »پردۀ ناموس بندگان به  مفهوم   4  

گزینه آرایۀ سجع را درست نشان داده است؟ )0/5( کدام  در عبارت زیر   5  
کشیده. باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا 

ت( باران و خوان پ( بی حسابش و بی دریغش  کشیده  ب( رسیده و  الف( رحمت و نعمت 
کار رفته در بیت زیر را بنویسید. )1( آرایه های به   6  

کشتیبان؟« که باشد نوح  ک از موج بحر آن را  چه با که دارد چون تو پشتیبان؟  »چه غم دیوار اّمت را 
کند.« قرابت دارد؟ )0/75( کدام عبارت متن با مصراع »شکر نعمت، نعمتت افزون   7  

کز عهدۀ شکرش به در آید« چیست؟ )1( که برآید /  مفهوم بیت »از دست و زبان   8  
کدام بیت درس با این بیت مفهوم نزدیکی دارد؟ )0/5(  9  

»آنکه شد هم بی خبر هم بی اثر / از میان جمله او دارد خبر«
که از این معاملت باز آمد« منظور از »معامله« چیست؟ )0/5( در عبارت »آن گه   10  

کدام بیت تناسب ندارد؟ )0/5( مفهوم بیت زیر با   11  
که خبر شد خبری باز نیامد« کان را  »این مدعیان در طلبش بی خبران اند 

ُمهر خموشی زدند بر لب قایل که در آنجا  الف( دم نتوان زد به مجلسی 
کار نه با چون و چرایش عقل را  ب( نه در ایوان قربش وهم را بار  

گفتن زبانی ندارد که در باز  کسی دیده باشد  پ( جمال حقیقت 
کردند و دهانش دوختند مهر  که را اسرار حق آموختند  ت( هر 

واژه نامه

ارزشیابی مستمر



225

19

ی
یم
عل
 ت
ت
بیا
اد
 ف.
ص
ل
 

کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ )0/5( مفهوم   12  
که تو در وهم نیایی گفتن  نتوان شبه تو  که تو در فهم نگنجی  گفتن  الف(نتوان وصف تو 

من چو در حس و خیالم، بی نشان چون خوانمت ب( با نشان از روی فعلی، بی نشان از روی ذات  
گوید باز؟ بی دل از بی نشان چه  کسی وصف او ز من پرسد   گر  پ( 

مگر آن مطرب جان ها ز پرده در سجود آمد ت( دگر باره سرمستان ز مستی در سجود آمد 

 1 گزینۀ »ت« )0/5(  2 گزینۀ »ب« )0/5(  3 الف( فعل »بود« )0/25( - حذف به قرینۀ لفظی )0/25(، ب( فعل »است« )0/25( - حذف به 

گزینۀ »ب« )0/5( قرینۀ معنوی )0/25(  4 آبروی بندگانش را نمی ریزد. )0/5( اشاره دارد به »سّتار العیوب« بودن خداوند )0/25(  5 
 6 اضافۀ تشبیهی )0/25( ← دیوار اّمت )0/25( - تلمیح )0/25( ← به داستان حضرت نوح )0/25(  7 به شکر اندرش مزید نعمت )0/75(

که خبر شد خبری باز نیامد )0/5( کان را   8 ناتوانی بنده از شکرگزاری نعمت های خدا )1(  9 این مدعیان در طلبش بی خبران اند / 

گزینۀ »ت« )0/5( گزینۀ »ب« )0/5( 12   10 مکاشفت و تفّکر در شناخت خداوند )0/5(  11 

 درس 2: مست و ُهشیار 

گردن اسب و االغ می بندند. که به  ریسمانی  افسار: 
گناهکار و مجرم مجازات شرعی برای  َحد: 

می فروش، باده فروش؛ خانۀ خّمار: میخانه َخّمار: 
گرد پاسبان و نگهبان، شب  داروغه: 

سکۀ نقره، در اینجا مطلق پول  درهم: 
سکۀ طال، زر، واحد پول دینار: 

خانه، مکان سرا: 

دین، مذهب شرع: 
عیب و ننگ عار: 

تاوان، ضرر، جبران خسارت مالی و غیر آن غرامت: 
احکام  اجرای  بر  نظارت  کارش  که  مأموری  محتسب: 

دینی و رسیدگی به اجرای احکام شرعی بود.
کم، فرمانروا حا والی: 

19 معنی ابیات   

ار« �ی
�ث »مس�ت و �هُ

قالب: قطعه

�ت1/
گر�ذ  

ث
�

ا�ذ �ب گر�ی و  ��ید  ره  به  � ی 
ت

مس� «مح��ت�ب  یس�ت �
سار �ذ

ن اس�ت ا�ذ ن �پ�یرا�ه ، ا�ی : »ای �وس�ت �ت
مس�ت گ�ذ

مأمور اجرای احکام دین در راه فرد مستی را دید و گریبان او را گرفت. مست به او گفت: »ای دوست، این یقۀ پیراهن است، افسار حیوان 
نیست )که این طور می کشی!(« )با یک انسان روبه رویی نه با یک حیوان.(

توّجه: شاعر با لحن طنزآمیز می گوید خود محتسب ظاهرًا مست بوده و پیراهن را از افسار حیوان تشخیص نداده و برخوردی غیرانسانی 
با او داشته است.

آرایه: تناسب )گریبان و پیراهن( - تضاد )است و نیست( - واج آرایی )تکرار صامت »س«(

ان می روی«2/ رذ �ی
ان و �ذ �ت ان ��ب�ب ا�ذ ی، رذ

ت
: »مس� �ت

«گ�ذ یس�ت �
�ذ موار  �ه َره   ، یس�ت �

�ذ ن 
ت

�
ر�ذ راه  رم  »�ب  : �ت

گ�ذ

مأمور گفت: »تو مستی و به دلیل همین مستی است که تعادل نداری.« مست گفت: »گناه از راه رفتن من نیست، راه ناهموار است.« 
)مقصر من نیستم؛ بلکه اوضاع جامعه نابسامان است و زمینه های انحراف و گناه فراهم است.(

آرایه: کنایه )هموار نبودن راه کنایه از فراهم بودن زمینه های لغزش و انحراف در جامعه( - تضاد )افتان و خیزان(

واژه نامه



 فصل 1: مولکول های اطالعاتی 

 گفتار 1: نوکلئیک اسیدها 

کتاب محتوای ویژۀ 
W	نقشۀ مفهومی هر گفتار
W	سؤال های مفهومی شامل سؤال های خط به خط کتاب درسی
W	کتاب درسی پاسخ به تمام فّعالیت ها و سؤال های متن 
W	موارد مهم و سؤاالت امتحانی 
W	گفتار همراه با پاسخ تحلیل شکل های مهم هر 
W	ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ و بارم بندی
W	آزمون های پایانی دی و خرداد همراه با پاسخ و بارم بندی
W	جدول واژه های مصوب فرهنگستان

زیست شناسی)3(

مادۀ وراثتی
آزمایش ها و نتایج کار گریفیت

مولکول دنا عامل اصلی انتقال صفات وراثتی

ساختار مولکولی ِدنا
استفاده از پرتو ایکس

مدل مولکولی ِدنا
نکات کلیدی مدل واتسون و کریک

ساختار نوکلئیک اسیدها
))DNA( دئوکسی ریبونوکلئیک اسید )ِدنا

 ))RNA( ریبونوکلئیک اسید )ِرنا

ِرنا و ژن
ِرنا و انواع آن
ژن چیست؟

دخالت نوکلئوتیدها در واکنش های سوخت و سازی

 مادۀ وراثتی
نادرست درست  کنید.  الف( درستی یا نادرستی جمله  های زیر را مشخص 

-1 ِدنا به عنوان مادۀ ذخیره کنندۀ اطالعات وراثتی عمل می کند.  
گریفیت به دست آمد. کتری شناسی انگلیسی به نام  2-بیشتر اطالعات در مورد مادۀ وراثتی از فّعالیت ها و آزمایش های با

  
-3 نوع بیماری  زای استرپتوکوکوس نومونیا، کپسول دار است که در موش ایجاد سینه پهلو می کند.  

-4 گریفیت نتیجه گرفت که مادۀ وراثتی می تواند بین یاخته ها منتقل شود ولی ماهیت و چگونگی انتقال آن را مشخص نکرد.
  
کتری بدون کپسول به موش ها، عالئم بیماری زا بروز می کند.    گریفیت با تزریق با 5-در آزمایش های 
6-ایوری و همکارانش عامل انتقال صفات را مشخص نمودند.  

که حاوی آنزیم تخریب کنندۀ ِدنا بود. گرفت به جز ظرفی  کتری صورت  7-در همۀ ظروف مورد مطالعۀ ایوری رشد با
  

کنید. ب( واژۀ مناسب را برای تکمیل جمله های زیر انتخاب 
کنترل )هسته/سیتوپالسم( هستند. 8-ویژگی های یاخته های بدن ما تحت 
کند. کسنی بر علیه )آنفلوانزا/سرخک( تولید  گریفیت سعی داشت وا  -9

که وجود )کپسول/ِدنا( عامل مرگ موش ها نیست. گرفت  10-گریفیت نتیجه 
کپسول دار )زنده / مرده( را  کتری های  11-گریفیت با بررسی خون و )قلب / شش های( موش های مرده، مقدار زیادی از با

کرد. مشاهده 

1
مولکول های اطالعاتی
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کنید. ج( جاهای خالی را با واژه های مناسب پر 
12-دستور العمل های هسته در حین  از یاخته ای به یاختۀ دیگر و در حین  از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.
که  کرد و مشاهده نمود  گرما را به موش ها تزریق  کشته شده با  کتری های   گریفیت در آزمایش دیگری با  -13

موش ها سالم ماندند.
کتری ای به  نام  است. -14 عامل بیماری سینه پهلو )ذات الریه( با

که  مادۀ وراثتی هستند. 15-در زمان ایوری و همکارانش  از دانشمندان بر این باور بودند 
که عامل اصلی مؤثر در انتقال صفات  است. 16-ایوری و همکارانش به این نتیجه رسیدند 

 ساختار نوکلئیک اسیدها
نادرست درست  کنید.  الف( درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص 

-17 نوکلئیک اسیدها پلیمرهایی از واحدهایی یکسان به نام نوکلئوتید هستند.  
کسیژن بیشتر از دئوکسی ریبوز دارد.   18-ریبوز یک ا

گروه فسفات تشکیل شده است. کربنه، باز آلی نیتروژن دار و یک تا سه  19-نوکلئوتید از سه بخش قند پنج 
  
-20 در ِرنا باز یوراسیل شرکت ندارد و به جای آن تیمین وجود دارد.  

گروه هیدروکسیل )OH( قند مربوط به نوکلئوتید دیگر متصل می شود. 21-در پیوند فسفودی استر فسفات یک نوکلئوتید به 
  
22-رشته های پلی نوکلئوتیدی حلقوی همیشه دو سر متفاوت دارند.  

کنید. ب( واژۀ مناسب را برای تکمیل جمله های زیر انتخاب 
کربنه در )ِدنا/ ِرنا( دئوکسی ریبوز و در )ِدنا/ ِرنا( ریبوز است. 23-قند پنج 

گوانین )G( است. که شامل آدنین )A( و  -24 باز آلی نیتروژن دار دو حلقه ای )پورین/ پیریمیدین( نام دارد 
25-رشته های پلی نوکلئوتیدی در هنگام ساختن نوکلئیک اسید، یا به تنهایی مثل )ِدنا/ ِرنا( یا به صورت دوتایی مثل )ِدنا/ 

کنار هم قرار می گیرند. ِرنا( در 
گروه هیدروکسیل در انتهای دیگر آزاد است. گروه فسفات در یک انتها و  26-در نوکلئیک اسیدهای )حلقوی/ خطی(، 

کنید. ج( جاهای خالی را با واژه های مناسب پر 
27-نوکلئیک اسیدها شامل  و  هستند.

که شامل تیمین، سیتوزین و  است. 28-باز آلی نیتروژن دار تک حلقه ای  نام دارد 
گروه های فسفات به دو طرف  با  متصل  گروه یا  29-برای تشکیل یک نوکلئوتید، باز آلی نیتروژن دار و 

می شوند.
کی به نام  به هم متصل و رشتۀ  را می سازند. -30 نوکلئوتیدها با نوعی پیوند اشترا

اسید  نوکلئیک  و  شوند  متصل  هم  به  پیوند   با  می توانند  پلی نوکلئوتیدی  رشته های  انتهای  31-دو 
کنند.  را ایجاد 

 ساختار مولکولی ِدنا
نادرست درست  کنید.  الف( درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص 

که چهار نوع نوکلئوتید موجود در ِدنا به نسبت مساوی در سراسر مولکول توزیع شده اند.  -32 در ابتدا تصور می شد 
  
کرد.   33-مشاهدات و تحقیقات چارگاف دلیل برابری نسبت نوکلئوتیدها را مشخص 

که ِدنا بیش از  کمک پرتو X به این نتیجه رسیدند  34-ویکلینز و فرانکلین با بررسی تصاویر به دست آمده از ساختار ِدنا به 
یک رشته دارد.  

کریک بین قند یک نوکلئوتید و فسفات نوکلئوتید دیگر پیوند هیدروژنی برقرار است. 35-در مدل مولکولی واتسون و 
  

کریک پیوندهای هیدروژنی بین بازها، دو رشتۀ ِدنا را در مقابل هم نگه می دارد.    -36 در مدل واتسون و 
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کنید. ب( واژۀ  مناسب را برای تکمیل جمله های زیر انتخاب 
گوانین در آن با مقدار )یوراسیل / سیتوزین(  37-مقدار آدنین موجود در ِدنا با مقدار )تیمین / سیتوزین( برابر است و مقدار 

برابری می کند.
38-با استفاده از روش )مدل مولکولی / پرتو X( ابعاد مولکول ها قابل تشخیص هستند.

کریک با استفاده از یافته های خود مدل )مولکولی/ پرتو X( نردبان مارپیچ ِدنا را ساختند. 39-واتسون و 
کریک ستون های نردبان را قند و )فسفات / هیدروژن( و پله ها را )بازهای آلی / بازهای معدنی(  -40 در مدل واتسون و 

تشکیل می دهند. 
کنید. ج( جاهای خالی را با واژه های مناسب پر 

که ِدنا حالت  دارد. -41 نتیجۀ به دست آمده در مورد ساختار ِدنا با استفاده از  این بود 
42-طبق مدل  هر مولکول ِدنا از دو رشتۀ  ساخته شده است. 

-43 نتایج آزمایش ها چارگاف با  تأیید می شود.
-44 در بازهای مکمل بیشترین پیوند هیدروژنی بین  و  تشکیل می شود.

 ِرنا و ژن 
نادرست درست  کنید.  الف( درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص 

که بیان آن می تواند به تولید ِرنا یا پلی پپتید بینجامد.   -45 ژن بخشی از مولکول ِدنا است 
46-ریبوزوم با استفاده از اطالعات ِرنای ناقل پروتئین سازی می کند.  
47-برای ِرنا نقش های آنزیمی و دخالت در تنظیم بیان ژن نیز مطرح می شود.  
48-نوکلئوتیدها تنها واحدهای سازندۀ ِدنا و ِرنا هستند.   

کنید. ب( واژۀ مناسب را برای تکمیل جمله های زیر انتخاب 
49-اطالعات از ِدنا توسط ِرنای )ناقل/ پیک( به ریبوزوم ها می رسد.

50-ِرنای )ناقل/ پیک( آمینواسیدها را برای استفاده در پروتئین سازی به سمت ریبوزوم ها می برد.
51-برای )ِدنا/ ِرنا( نقش آنزیمی و دخالت در تنظیم بیان ژن نیز مطرح می شود.

کنید. ج( جاهای خالی را با واژه های مناسب پر 
52-اطالعات وراثتی در  قرار دارند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند. این اطالعات در واحدهایی به نام 

 سازماندهی شده اند.
-53 مولکول ِرنا  است و از روی بخشی از  از رشته های ِدنا ساخته می شود.

54-در ساختار ریبوزوم ها عالوه بر پروتئین  نیز شرکت دارد.
که در فرایندهای یاخته ای مانند  که نوکلئوتیدها در ساختار آنها وارد می شوند،  هستند  55-مولکول های دیگری 

 و  شرکت دارند.

 1 درست  2 نادرست، اطالعات اولیه  3 درست  4 درست  5 نادرست، عالئم بروز نمی کند.  6 درست  7 نادرست، انتقال 

صورت گرفت.  8 هسته  9 آنفلوانزا  10 کپسول  11 شش های- زنده  12 تقسیم- تولید مثل  13 کپسول دار  14 استرپتوکوکوس 
واحدهای  آنها  بلکه  نشده اند  یکسان تشکیل  واحدهای  از  نوکلئوتیدها  نادرست،  ِدنا  17  پروتئین ها  16  بسیاری،  نومونیا  15 
کاربرد ندارد.  21 درست  22 نادرست، رشته های  تکرارشونده هستند.  18 درست  19 درست  20 نادرست، باز یوراسیل در ِدنا 
ِرنا  24 پورین  25 ِرنا- ِدنا  26 خطی  27 دئوکسی ریبونوکلئیک اسید )ِدنا( -  ِدنا و ِرنای خطی این ویژگی را دارند.  23 ِدنا- 
کی )کوواالنسی(  30 فسفودی استر- پلی  نوکلئوتیدی  ریبونوکلئیک اسید )ِرنا(  28 پیریمیدین- یوراسیل  29 قند- پیوند اشترا
دانشمندان  بعدی  تحقیقات  نادرست،  نیست.  33  یکسان  نوکلئوتیدها  نسبت  نادرست،  حلقوی  32  فسفودی استر-   31 

دارد. رشته  یک  از  بیش  و  است  مارپیچی  ِدنا  حالت  که  رسیدند  نتیجه  این  به  آنها  نادرست،  نمود.  34  مشخص  را  نکته  این 
 35 نادرست، در مدل مولکولی بین قند و فسفات نوکلئوتیدها پیوند فسفودی استر برقرار است.  36 درست  37 تیمین - سیتوزین 

مکمل  پلی نوکلئوتیدی  43  مولکولی-  مارپیچی  42   -  x پرتو  آلی  41  بازهای  فسفات-  مولکولی  40  مدل   39  X پرتو   38 

گوانین  45 درست  46 نادرست، با استفاده از ِرنای پیک پروتئین سازی می کند.  47 درست بودن بازهای آلی  44 سیتوزین- 
ِرنا ناقل  51  پیک  50  دارند.  49  برعهده  نیز  را  الکترون  ناقل  نقش  یاخته ای  تنفس  و  فتوسنتز  فرایندهای  در  نادرست،   48 

 52 ِدنا، ژن  53 تک رشته ای، یکی  54 ِرنای ریبوزومی  55 ناقل های الکترون، تنفس یاخته ای، فتوسنتز
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2 شکل 2   

گریفیت است، پاسخ دهید: که در ارتباط با آزمایش های   -1به سؤال های زیر 
الف( در شکل شماره 2 چه رخ می دهد؟

ب( در شکل شماره 4 چه رخ می دهد؟
کنید. ج( قسمت های 2 و 1 را نام گذاری 

موش  به  کپسول  فاقد  زندۀ  باکتری های  الف(  پاسخ: 

از  مخلوطی  ب(  ماندند.  زنده  موش ها  و  شد  تزریق 
باکتری های  کپسول دار کشته شده با گرما و فاقد کپسول 
ُمرد که موش   آن شد  نتیجه  و  تزریق شد  به موش  زنده 

پلی ساکاریدی  پوشش   -1 ج(  شد.  مشاهده  زنده  کپسول دار  باکتری های  زیادی  مقدار  مرده  موش  شش های  و  خون  بررسی  در  و   
)کپسول( 2- باکتری های  کپسول دار کشته شده با گرما

4 شکل 3   

-2 به سؤال های زیر در ارتباط با شکل مقابل پاسخ دهید:
الف( این شکل ساختار چه نوع مولکولی است؟

کدام قسمت در ِدنا و ِرنا متفاوت است؟ ب( 
کنید. ج( قسمت های شماره گذاری شده را نام گذاری 

پاسخ: الف( ساختار اجزای یک نوکلئوتید است. ب( شماره 3 قند پنج کربنه
ج( 1- گروه فسفات 2- باز آلی نیتروژن دار 3- قند پنج کربنه

5 شکل 4   

کنید. 3- در شکل مقابل قسمت های شماره گذاری شده را نام گذاری 
پاسخ:

1- گروه فسفات
2- پیوند فسفودی  استر

3- قند پنج کربنه
4- باز

5 شکل 5   

-4 به سؤال های زیر در ارتباط با رشتۀ نوکلئیک اسید پاسخ دهید:
الف( شکل a و b چه نوع رشتۀ نوکلئیک اسیدی را نشان می دهند؟ 

 b و a ب( شماره های 1 تا 5 را نام گذاری کنید و برای هر یک از شکل های
نوع بازهای آلی را مشخص کنید.

کنید. ج( قسمت های 6 تا 10 را نام گذاری 
پاسخ: الف( a: ِدنا و b: ِرنا

ب( 1- آدنین 2- تیمین 3- گوانین 4- سیتوزین 5- یوراسیل
شکل a ِدنا: 1- آدنین 2- تیمین 3- گوانین 4- سیتوزین

شکل b ِرنا: 1- آدنین 3- گوانین 4- سیتوزین 5- یوراسیل
ج( 6- جفت باز 7- باز نیتروژن دار- 8- قند+ فسفات 9- پیوند هیدروژنی 10- باز ها
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7

7 شکل 8   

5- به سؤال های زیر در ارتباط با ِدنا پاسخ دهید:
کسانی ارائه شد؟ الف( مدل مقابل توسط چه 

ب(این مدل چه نام دارد؟
پاسخ:

الف( واتسون و کریک
ب( مدل مارپیچ دو رشته ای ِدنا 

3 سؤال متن   

کردند و در آن تمامی پروتئین های موجود را  کشته شدۀ پوشینه دار استفاده  کتری های   آنها ابتدا از عصارۀ استخراج شده از با
کار انجام شد؟ ایوری و همکارانش آنزیم های تخریب کننده پروتئین ها را در اختیار داشتند.  کردند. به نظر شما چگونه این  تخریب 
را  پروتئین )پروتئازها(  آنزیم تخریب کنندۀ  آن  به  و  کردند  را استخراج  باکتری های کشته شدۀ کپسول دار  از  آنها عصارۀ استخراج شده 

اضافه کردند و از این طریق تمامی پروتئین ها را تخریب کردند.

 گفتار 2: همانندسازی ِدنا 

انواع همانندسازی
همانندسازی حفاظتی

همانندسازی نیمه حفاظتی
همانندسازی غیرحفاظتی )پراکنده(

عوامل و مراحل همانندسازی
دو راهی همانندسازی

فّعالیت های آنزیم ِدنابسپاراز )پلی مراز(
همانندسازی در پیش هسته ای ها )پروکاریوت ها( و هوهسته ای ها )یوکاریوت ها(

مدل مورد تأیید
مزلسون و استال

نتایج آنها

 انواع همانندسازی
نادرست درست  کنید.  الف( درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص 

-1 در همانندسازی حفاظتی دو رشته ِدنای جدید وارد یاختۀ دیگر می شوند.  
کنده  کدام از ِدناهای حاصل، قطعاتی از رشته های قبلی و رشته های جدید را به صورت پرا 2-در همانندسازی حفاظتی، هر 

در خود دارند.  
کنید. ب( واژۀ مناسب را برای تکمیل جمله های زیر انتخاب 

3-انتقال اطالعات یاخته در مولکول )رنا/ ِدنا( با فرایند همانندسازی انجام می شود.
4-هر دو رشتۀ ِدنای قبلی در همانندسازی )حفاظتی/ نیمه حفاظتی( وارد یکی از یاخته های حاصل از تقسیم می شوند.

کنید. ج( جاهای خالی را با واژه های مناسب پر 
، تا حد زیادی همانندسازی ِدنا قابل توضیح است. 5-با توجه به مدل  و وجود رابطۀ مکملی بین 

گویند. -6 به ساخته شدن مولکول ِدنای جدید از روی ِدنای قدیمی  
، دو رشته ِدنای قبلی به صورت دست نخورده )اولیه( در یکی از یاخته ها  شده است. 7-در همانندسازی 

8-در همانندسازی  هر یاخته، یکی از دو رشته ِدنای آن مربوط به ِدنای  است.
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16

16 تمرین   

آیا به یاد می آورید میوگلوبین در بدن چه نقشی دارد؟ نقش میوگلوبین در بدن، ذخیره و انتقال اکسیژن در ماهیچه ها است.

20 فّعالیت 2  

C�37شود  C�37 سانتی گراد است؛ اگر دما بیشتر از  گفته می شود تب ... ؟ بهترین دما برای فّعالیت آنزیم های بدن انسان  الف( 
امکان دارد آنزیم ها به دلیل شکل غیرطبیعی یا برگشت ناپذیر، غیرفعال شوند. از آنجا که آنزیم ها اختصاصی عمل می کنند و در همۀ 

واکنش های بدن نقش دارند، اگر غیرفعال شوند همۀ اعمال بدن انسان مختل می شود.
را  آنها  فّعالیت  بهینۀ  دمای  و  داد  گزارش  و  کرد  مطالعه  مختلف  دماهای  در  را  آنزیم ها  بهینه  فّعالیت  می توان  ؟   ... به  توجه  با  ب( 

مشخص نمود.

کنید. )0/25 نمره( الف( درستی یا نادرستی جملۀ زیر را مشخص 
کتری  با از  شده  استخراج  یاخته ای  عصاره  به  اسید  نوکلئیک  کنندۀ  تخریب  آنزیم  کردن  اضافه  ایوری،  آزمایش  در   1  

کشته شده،موجب انتقال صفت شد. )خرداد 94( کپسول دار 
کنید. )1( )پر تکرار نهایی 85 و 86( کلمه های مناسب پر  ب( جاهای خالی را با 

در یک رشتۀ پلی نوکلئوتیدی، بین دو نوکلئوتید مجاور، پیوند  برقرار می شود.  2  
آنزیم  دو رشتۀ DNA را از هم جدا می کند.  3  

گر در یک رشتۀ DNA ترتیب بازها، CGA باشد، ترتیب بازهای رشتۀ دیگر ، است. ا  4  
که DNA  دارند معمواًل دو دوراهی همانندسازی ایجاد می شود.  کتری ها  در با  5  

کوتاه دهید. ج( به سؤال های زیر پاسخ 
 در ارتباط با همانندسازی DNA به سؤال های زیر پاسخ دهید: )1( )شهریور 93(  6  

کدام آنزیم نوکلئوتید غلط را جدا و آن را با نوکلئوتید درست تعویض می کند؟ الف( 
کتری ها معمواًل چند دو راهی همانندسازی ایجاد می کنند؟ ب( با

گر در ساختمان یک مولکول DNA، 5000 نوکلئوتید گوانین دار وجود داشته باشد، چند درصد نوکلئوتیدهای   الف( ا  7  
آن پورین دار خواهد بود؟ )1( 

ب( برای همانند سازی این مولکول ابتدا چه آنزیمی وارد عمل می شود؟
گر ردیف نوکلئوتیدی یک رشتۀ DNA خطی، به صورتAGCTTGA باشد،مطلوب است: )0/75( )خرداد 94(  ا  8  

الف( ردیف نوکلئوتیدی رشتۀ دیگر )رشته مکمل(
DNA ب( تعداد پیوندهای هیدروژنی در این دو رشته

ج( تعداد قندهای این دو رشته DNA)بدون ذکر راه حل(
 در ارتباط با همانندسازی DNA، به پرسش های زیر پاسخ دهید. )0/5( )خرداد 94(  9  

کمک به همانندسازی DNA، چه توانایی دیگری دارد؟ )نام ببرید( الف( آنزیم DNA پلی مراز، عالوه بر 
همانندسازی  دوراهی  دو  معموال   ،DNAمولکول همانندسازی  زیر،هنگام  جانداران  از  یک  کدام  یاخته های  در  ب( 

تشکیل می شود؟
ج( غاز وحشی ب( استرپتوکوکوس نومونیا  الف( فیل 

کامل دهید. د( به سؤال های زیر پاسخ 
کشته  گرما  که بر اثر  کپسول داری  کتری های  کپسول زنده و با کتری های بدون  گریفیت، پس از تزریق مخلوط با    10  

کرد؟ )0/5( )خرداد 95( شده بودند به موش ها، چه چیزی را در خون موش های مرده مشاهده 
 در ارتباط با ساختار شیمیایی نوکلئیک اسیدها به سؤال های زیر پاسخ دهید.)1( )خرداد 95(  11  

الف( اطالعات به دست آمده از تصاویر بلورهای DNA با روش پرتو ایکس را بنویسید.
کدام آنزیم توانایی ویرایش را دارد؟  ،DNA ب( در همانندسازی

ارزشیابی مستمر
2

جریان اطالعات در یاخته 
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کنید. )1( اصطالحات زیر را تعریف   12  
الف( پلی پپتید 

ب( جایگاه فعال 
ویژگی های آنزیم ها را بنویسید. )1/25(  13  

کدام مولکول ها هستند و مونومر آنها چیست؟ )0/75( نوکلئیك اسیدها شامل   14  
قسمت های اصلی یک آمینواسید را نام ببرید.  )1(  15  

 DNA الف(   6 )0/25( حلقوی   5  )0/25(  GCT  4  )0/25( هلیکاز   3  )0/25( فسفودی استر   2  )0/25( نادرست   1 

DNA طبیعی، نیمی از  )0/25(، همواره در یک مولکول  )0/5( 7 طبق اصل چارگاف  )0/5( ب( دو دو راهی  بسپاراز )پلی مراز( 
بازها پورین و نیمی دیگر پیریمیدین هستند )0/25(. در نتیجه می توان گفت 50% نوکلئوتیدهای آن پورین دار خواهد بود. )0/25( 
استرپتوکوکوس  ب(   )0/25( ویرایش  الف(   9 )0/25( ج(14   )0/25( ب(17   )0/25(  TCGAACT الف(   8 )0/25( هلیکاز 
کتری های بدون  که در خون این موش ها، بعضی از با کرد  نومونیا )0/25( 10 او پس از بررسی خون موش های مرده، مشاهده 
شده اند.(  تبدیل  کپسول دار  کتری های  با به  و  داده اند  شکل  تغییر  کپسول  بدون  کتری های  با )یا  شده اند.  کپسول دار  کپسول، 
که از دو یا سه زنجیره تشکیل شده  که DNA به صورت مولکولی مارپیچی است  )0/5( 11 الف( براساس این تصاویر معلوم شد 
است. )0/5( ب( آنزیم DNA پلی مراز )0/5( 12 الف( وقتی تعدادی آمینواسید با پیوند پپتیدی به هم وصل شوند، زنجیره ای 
که پیش ماده در آن  از آمینواسیدها به نام پلی پپتید تشکیل می شود. )0/5( ب( جایگاه فعال بخشی اختصاصی در آنزیم است 
کنش  کدام وا قرار می گیرد)0/5( 13 ویژگی های آنزیم ها: 1- بیشتر آن ها پروتئینی هستند. )0/25( 2- عمل اختصاصی دارند و هر 
کدام بارها استفاده می کند.  کنش ها را زیاد می کنند. )0/25( 4- یاخته از هر  کاتالیز می کند. )0/25(3- آنزیم ها سرعت وا خاصی را 
ِدنا  که شامل  کاهش می یابد)0/25(  14 نوکلئیك اسیدها  کنش تغییر نمی کند ولی میزان آن به مرور  آنزیم طی وا )0/25( چون 
)دئوکسی ریبونوکلئیک اسید( )0/25( و ِرنا )ریبونوکلئیک اسید( هستند )0/25(، همه پلیمرهایی از واحدهایی تکرارشونده به نام 
 )0/25( R گروه کربوکسیل )0/25( یک هیدروژن و  گروه  گروه آمین )0/25(، و  نوکلئوتید هستند. )0/25( 15 آمینو اسیدها شامل 

کربن مرکزی )0/25( هستند. و 

 فصل 2: هر ای اطالعاع دط  اایر 

 گفتار 1: طونو سی 

ارتباط ژن و آمینواسیدها
چگونگی تعیین نوع آمینواسیدهای پروتئین توسط ِدنا

نقش مولکول رنا به عنوان میانجی

مراحل رونویسی
مرحلۀ آغاز

مرحلۀ طویل شدن
مرحلۀ پایان 

تغییرات رنای پیک
اگزون )اگزون(

میانه )اینترون(
شدت و میزان رونویسی

 ارتباط ژن و آمینواسید ها
نادرست درست  کنید.  الف(درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص 

کم خونی داسی شکل نوعی ژن است.    -1 علت بیماری 
که فقط در نوع بازهای آلی تفاوت دارند.    2- در مولکول دنا، 20 نوع نوکلئوتید وجود دارد 
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کنید.  الف( درستی یا نادرستی هریک از جمله های زیر را مشخص 
نادرست درست  کسیژن بیشتر از ریبوز دارد.  قند دئوکسی ریبوز یک ا  1  
نادرست درست  بیشتر آنزیم ها برای فعالیت به یون های فلزی مانند آهن نیاز دارند.   2  

که فقط در نوع بازهای آلی تفاوت دارند. در مولکول دنا، 4 نوع نوکلئوتید وجود دارد   3  
نادرست درست   

در پروکاریوت ها ممکن است عوامل رونویسی دیگری به بخش های خاص از دنا به نام توالی افزاینده متصل شوند.  4  
نادرست درست   

گر صفتی که حدواسط دو صفت دیگر است ظاهر شود، گفته می شود که بین آلل ها رابطۀ هم توانی برقرار است. ا  5  
نادرست درست   
نادرست درست  گویچه های قرمز وجود دارد.  کربوهیدرات به نام های A و B در غشای  دو نوع   6  

کروموزوم در جای خود معکوس می شود. در جهش مضاعف شدگی، جهت قرارگیری قسمتی از یک   7  
نادرست درست   

زیست شناسان ساختارهایی در بدن جانوران کار یکسان اما طرح متفاوت دارند، ساختارهای وستیجیال می نامند.  8  
نادرست درست   

2

کنید.  ب( جاهای خالی را با واژه های مناسب پر 
آنزیم  در همانندسازی ابتدا مارپیچ دنا را باز می کند، سپس دو رشتۀ دنا را در محلی از هم   9  

فاصله می دهد.
گروه  هستند. گروه اسیدی به نام  گروه آمین و یک  آمینواسیدها دارای یک   10  

مهارکننده به توالی خاصی از دنا به نام  متصل می شود و جلوی حرکت رنابسپاراز را می گیرد.  11  
گفته می شود. به ساخته شدن پلی پپتید از روی اطالعات رناپیک،    12  

ترکیب آلل ها را در فرد،  و شکل ظاهری یا حالت بروز یافتۀ صفت را  می نامیم.  13  
را  جهش  نوع  این  می کند،  تبدیل  آمینواسید  همان  برای  دیگری  رمز  به  را  آمینواسید  یک  رمز  جهش،  گاهی   14  

 می نامند.
گونه های مختلف دیده می شوند،  می نامند. که در بین  توالی هایی از دنا را   15  

2

کنید. ج( واژۀ مناسب را برای تکمیل جمله های زیر انتخاب 
رشتۀ  و  می شوند  متصل  هم  به  فسفودی استر(  )هیدروژنی/  نام  به  کی  اشترا پیوند  نوعی  با  نوکلئوتیدها   16  

پلی نوکلئوتیدی را می سازند.
در همانند سازی )حفاظتی / نیمه حفاظتی( در هر یاخته یکی از دو رشتۀ دنا مربوط به دنای اولیه است و رشتۀ   17  

دیگر با نوکلئوتید جدید ساخته شده است.
کمک آنزیم هایی تحت عنوان ) دنابسپاراز/ رنابسپاراز( انجام می شود. عمل رونویسی از دنا به   18  

رمز آغاز معرف آمینواسید )متیونین/ بیوتین( است.  19  
گلوکز( است. کالی )مالتوز/  کتری اشرشیا قند مصرفی ترجیحی با  20  

در علم ژن شناسی، ویژگی های جانداران را )آلل/ صفت( می نامند.  21  
به فرایندی که باعث تغییر فراوانی آلل ها بر اثر رویدادهای تصادفی می شود، )شارش/ رانش( آلل ها می گویند.  22  
گاهی بین جمعیت هایی که در یک زیستگاه زندگی می کنند، جدایی تولیدمثلی اتفاق می افتد. این نوع گونه زایی   23  

گونه زایی )هم میهنی / دگر میهنی( می نامند. را 

 2

د( به سؤال های زیر پاسخ دهید.
در مورد ساختار نوکلئیک اسیدها به سؤال های زیر پاسخ دهید.  24  

الف( انواع قندهای موجود در دنا و رنا را نام ببرید.
ب( پیوند فسفودی استر بین چه قسمت هایی از نوکلئوتیدها وجود دارد؟

کتری ها به چه شکل است؟ ج( دنا در با

1/25
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در مورد پروتئین ها به سؤال های زیر پاسخ دهید.  25  
الف( انواع سطوح مختلف ساختاری در پروتئین ها را نام ببرید.

ب( اثر pH محیط و دما را بر فعالیت آنزیم ها بنویسید.
در مورد فرآیند رونویسی به سؤال های زیر پاسخ دهید.   26  

الف( مرحله آغاز رونویسی به چه شکلی انجام می شود؟
کمک چه آنزیمی انجام می شود؟ انواع آن را در یوکاریوت ها نام ببرید. ب( رونویسی به 

در مورد پروتئین سازی به سؤال های زیر پاسخ دهید.   27  
الف( پروتئین های ساخته شده در سیتوپالسم چه سرنوشتی پیدا می کنند؟

ب( پروتئین سازی چگونه پایان می پذیرد؟
کنید کامل  جدول زیر را   28  

 O گروه خونیAB گروه خونی    B گروه خونی A گروه خونی

گویچه قرمز

BA

کربوهیدرات  نوع 
گویچه قرمز

در مورد جهش به سؤال های زیر پاسخ دهید.   29  
کروموزوم را بنویسید. الف( انواع ناهنجاری های ساختاری در 

ب( جهش مضاعف شدگی چگونه انجام می شود؟
ج( یک مورد از عوامل جهش زای شیمیایی را نام ببرید و تاثیر آن را بر بدن بنویسید.

کننده جمعیت از تعادل را نام ببرید.  چهار مورد از عوامل خارج   30  
کنید.  عبارت های زیر را تعریف   31  

د( رمزه )کدون( کننده  ج( جایگاه اتصال فعال  ب( شارش ژن  الف( رانش آللی 

جمعبارم

2

2

2

1

2/75
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نادرست،بعضیآنزیمهابرایفعالیتبهیونهایفلزی 2 کسیژنکمترازریبوزدارد.)0/25( نادرست،قنددئوکسیریبوزیکا 1
نادرست،رابطۀبارزیتناقص)0/25( 5 نادرست،دریوکاریوتها)0/25( 4 درست)0/25( 3 مانندآهننیازدارند)0/25(
)0/25( هلیکاز  9 )0/25( آنالوگ ساختارهای نادرست،  8 )0/25( واژگونی جهش در نادرست،  7 )0/25( درست  6
خاموش)0/25( جهش  14 )0/5( فنوتیپ ژنوتیپ،  13 )0/25( ترجمه  12 )0/25( اپراتور  11 )0/25( کربوکسیل  10
متیونین)0/25( 19 رنابسپاراز)0/25( 18 نیمهحفاظتی)0/25( 17 فسفودیاستر)0/25( 16 توالیهایحفظشده)0/25( 15
الف(دئوکسیریبوزقندموجوددردناوریبوز 24 هممیهنی)0/25( 23 رانش)0/25( 22 صفت)0/25( 21 گلوکز)0/25(  20
گروههیدروکسیل)OH(ازقندنوکلئوتیددیگر قندموجوددررنااست.)0/5(ب(درپیوندفسفودیاستر،فسفاتیکنوکلئوتیدبه
الف(ساختاراولپروتئینها)توالیآمینواسیدها(- 25 کتریهابهصورتحلقویاست.)0/25( متصلمیشود.)0/5(ج(دنادربا
)1( واحدها( زیر آرایش ( بههم(-ساختارچهارم متصل و )تاخورده پیوندهیدروژنی(-ساختارسوم از )الگوهایی دوم ساختار
pHباتاثیربرپیوندهایشیمیاییمولکولپروتئینمیتواندباعثتغییرشکلآنزیمودرنتیجهمانعاتصالآنزیمبه ب(تغییر
پیشمادهشود.آنزیمهایبدنانساندردمای37درجهسانتیگرادبهترینفعالیتدارند.اینآنزیمهادردمایباالترممکن
الف(دراینمرحلهآنزیمرنابسپارازبهمولکولدنا 26 کنندوغیرفعالشوند.)1( استشکلغیرطبیعییابرگشتناپذیرپیدا
متصلمیشودودورشتۀآنراازهمبازمیکندودرادامهاینآنزیمباتوجهبهنوکلئوتیدرشتۀالگویدنا،نوکلئوتیدمکملرادر
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