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 فصل اول

 ها کربوهیدرات

 

( 205قیوی هَاز ؿصایی زکتط كبعوی نلحِ .)اًس ی تطکیجبت آلی هَرَز زض عجیؼت تِکطثَّیسضات ّب، زؾ

ی کلطٍكیل اظ زی اکؿیس کطثي ٍ آة ثب کوک ًَض ذَضقیس ؾبذتِ  ایي تطکیجبت عی كتَؾٌتع ٍ ثِ ٍؾیلِ 

 قَز. ایي ػول زض کلطٍپالؾت ّب اًزبم هی قًَس. هی

ایي كطهَل ػوَهیت ًساضز. ثِ عَضی کِ  ثبقس. ّط چٌس هی  (   )  کطثَّیسضات ّب  كطهَل ػوَهی

یب تطکیجبتی هخل اؾیساؾتیک، اؾیس  ثبقٌس ٍ ایي كطهَل ًیؿتٌس، اهب کطثَّیسضات هی ؾلَلع زاضای پکتیي ٍ ّوی

 (205)كبعوی ل ثبقٌس. کٌٌس، اهب کطثَّیسضات ًوی ایي كطهَل پیطٍی هی یب كلَضٍگلَؾیٌَل اظ الکتیک ٍ

 ثبقس. ًؿجی کطثَّیسضات زض ثطذی اظ كطآٍضزُ ّب ثِ قطح ظیط هیهیعاى 

 (206)كبعوی %5/0ترن هطؽ ٍ گَقت  -%20هَظ  -%75ذطهب ٍ آضز گٌسم  -%80ػؿل -% 84ی شضت ًكبًِ

 کٌٌس: کطثَّیسضات ّب ضا ثطاؾبؼ كطآٍضزُ ّبی آثکبكت ) ّیسضٍلیعقبى( ثِ ؾِ زؾتِ توؿین هی -

 هًََسبکبسیذّب: -1

ایي  قًَس. اتن کطثي زاضًس ٍ زض احط ّیسضٍلیع ثِ هٌس ؾبزُ تطی تزعیِ ًوی 3-7تطکیجبتی ّؿتٌس کِ ثیي 

قًَس. تطکیجبتی ذٌخی ٍ هبثل  زؾتِ زض آة هحلَل ثَزُ ٍ زض الکل ثِ ؾرتی حل قسُ، اهب زض اتط حل ًوی

 ثبقٌس ٍ ّوگی احیب کٌٌسُ ّؿتٌس. اًتكبض هی

 الیگَسبکبسیذّب: -2

قًَس. زض ثیي الگَؾبکبضیسّب، زی ؾبکبضیسّب  ٍاحس هٌسی )هًََؾبکبضیس( تزعیِ هی10تب  2زض احط ّیسضٍلیع ثِ 

 (109)قیوی هَاز ؿصایی زهبىقًَس: ایي گطٍُ ثِ زٍ زؾتِ ظیط توؿین هی كطاٍاى تطیي ّؿتٌس.

یب  قًَس. هخل هبلتَظ ل هییک ًَع هًََؾبکبضیس تكکی الق( ّوَالیگَؾبکبضیسّب: تطکیجبتی ّؿتٌس کِ تٌْب اظ

 یب هبلتَتطیَظ کِ تٌْب اظ گلَکع تكکیل قسُ اًس. ؾلَثیَظ

قًَس. هخل ؾبکبضظ  یک ًَع هًََؾبکبضیس تكکیل هی ة( ّتطٍالیگَؾبکبضیسّب: تطکیجبتی ّؿتٌس کِ اظ ثیف اظ

 قَز. هییب ضاكیٌَظ کِ اظ گبالکتَظ، گلَکع ٍ كطٍکتَظ تكکیل  کِ اظ گلَکع ٍ كطٍکتَظ تكکیل قسُ
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 پلی سبکبسیذّب: -3

 ثبقٌس:  قَز. ٍ ثط زٍ ًَع هی ٍاحس هٌسی آظاز هی 10زض احط ّیسضٍلیع آى ّب ثیف اظ 

 گلیکَغى -ًكبؾتِ -ؾبکبضیس هخل ؾلَلع الق: ّوَپلی

 نوؾ -ؾلَلع ّوی -ؾبکبضیس هخل پکتیي ة: ّتطٍپلی

ؾلَلع ٍ هَاز پکتیکی ٍ پٌتَظاى تكکیل  ّویثبقس ٍ ّوطاُ ثب ؾلَلع ٍ  انالً پلی ؾبکبضیس ًویلیگٌیي 

 ثبقٌس. ی ؾلَل گیبّی هی ی زیَاضُ زٌّسُ

ایي تطتیت اگط زٍ اتن ّیسضٍغى اظ کطثي  قًَس، ثِ هًََؾبکبضیسّب اظ الکل، تطی اُلی ثِ ًبم گلیؿطٍل ؾٌتع هی

ایس کِ هٌكأ  یثِ ٍرَز ه گلیسش آلذئیذیک ؾبذتبض آلسئیسی تحت ػٌَاى،  گلیؿطٍل رسا، قَز 1ی قوبضُ

 توبم هٌسّبی  آلسئیسی زیگط اؾت.

 دیگلیؿطٍل ثبقس، ؾبذتبضی کتًَی، تحت ػٌَاى  2ی اگط رسا قسى اتن ّبی ّیسضٍغى اظ کطثي قوبضُ

 ایس کِ هٌكأ توبم هٌسّبی کتًَی زیگط ذَاّس ثَز.  ثِ ٍرَز هی ّیذسٍکسی استي

ٍ زض هَضز « اُظ»هیس تؼساز اتن کطثي ٍ پؿًَس  رْت ًبم گصاضی هٌسّبی آلسئیسی اظ پیكًَس آلسٍ ّوطاُ ثب

 ثطین. ثِ کبض هی« اٍلَظ» هٌسّبی کتًَی پیكًَس کتَ ٍ پؿًَس 

 ثبقس. یک کتَتطیَلَظ هی یک آلسٍتطیَظ ٍ زی ّیسضٍکؿی اؾتَى ایي تطتیت گلیؿط آلسئیس ثِ

ثب هٌسّبی کتًَی قَز کِ  رْت تلکیک هٌسّبی آلسئیسی اظ کتًَی اظ تؿت ؾیلَاًق اؾتلبزُ هیًکتِ: 

 زّس. ؾطیغ تط ضؾَة هی

ٍ  دی اٍلَصگطٍُ کتًَی زاضًس،  2ٍ هٌسّبیی کِ  دی آلذٍصهٌسّبیی کِ زٍ گطٍُ آلسئیسی زاقتِ ثبقٌس، 

 )ّوبپَض(قَز. ًبهیسُ هی اسَلَصهٌسی کِ ّن گطٍُ آلسئیسی ٍ ّن کتًَی زاضز، 
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یب اظ ٍؾظ هَلکَل ثبقس، گلیؿط   یب گلیؿطیي اظ اًتْب ٍ گلیؿطٍل ایي کِ حصف زٍ اتن ّیسضٍغى اظ ثؿتِ ثِ: 1-1قکل

 ایس. یب زی ّیسضٍکؿی اؾتي ثِ زؾت هی آلسئیس ٍ

 سبکبسص، تطیي الیگَؾبکبضیس )زی ؾبکبضیس( اؾت. كطاٍاى گلَکضكطاٍاى تطیي هًََؾبکبضیس عجیؼت،  ًکتِ:

 (107)زهبىاؾت.  فشٍکتَصکتًَی، اؾت. كطاٍاى تطیي هٌس  سلَلضاؾت. كطاٍاى تطیي پلی ؾبکبضیس، 

یک گطٍُ کطثًَیلی)آلسئیسی(  ثَزکِ زض آى هٌس زاضای ثبصفیششًرؿتیي ؾبذتبض اضائِ قسُ ثطای گلَکع كطم، -

ثبقس.  یک آلسٍّگعٍظ هی یؼٌی گلَکع اظ هكتوبت گلیؿط آلسئیس اؾت. ثٌبثطایي گلَکع ثِ نَضت  آظاز اؾت.

 (207)كبعوی
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 گلَکع D–ؾبذتوبى قیویبیی : 1-2قکل 

 (87شًَذ؟ )سشاسشی  تشیي آلذٍصّب ٍ کتَصّب دس طجیؼت هحسَة هی اص فشاٍاى

 ( هبًَظ ٍ گعیلَظ4      ( گلَکع ٍ كطٍکتَظ3         ( گلَکع ٍ گعیلَظ2    هبًَظ ٍ كطٍکتَظ( 1

تووطیي  تووطیي هًََؾووبکبضیس عجیؼووت اؾووت كووطاٍاى گلووَکع کووِ یووک آلووسٍّگعٍظ اؾووت كووطاٍاى «.3»گضیٌههِ 

 تطیي هٌس کتًَی، كطٍکتَظ اؾت. الیگَؾبکبضیسؾبکبضظ اؾت ٍ كطاٍاى

 (  86تؼذاد کشثي ًبهتقبسى دس فشٍکتَص چٌذ تبست؟ )سشاسشی

1 )0        2 )3      3 )4   4 )6 

 ؾَضثَظ اؾت. 5هط  ًکتِ: كطٍکتَظ، اپی «.2»گضیٌِ 

 ثطذی اظ ذَال هٌسّب ثِ ذَثی ثب كطم كیكط هبثل تَریِ ّؿتٌس: 

 ایضٍهشی ًَسی: -1

ایي تطتیت آى  کٌس ٍ ثِ کبیطال( ثبقس، رْت ًَض پالضیعُ ضا هٌحطف هیتطکیجی کِ زاضای کطثي ًبهتوبضى) ّط

یکؿبى زض زٍ ؾوت  ای ایي تطکیجبت ًَض پالضیعُ ضا ثب ظاٍیِ کِایي هؼٌی  ایعٍهط ًَضی ذَاّس زاقت) ثِ  تطکیت

 کٌٌس(. هرتلق هٌحطف هی

 )+( ضاؾتگطز: هخجت

http://www.nokhbegaan.com/


   : کطثَّیسضات ّب1كهل    

 کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه برداشت و کپی برداری از مطالب پیگرد قانونی دارد

www.nokhbegaan.com      65732227390-00562676-00562606-626  

7 

 ( -) چپگطز: هٌلی 

کطثي کبیطال )کطثي 4ایس. هخالً گلَکع زاضای  : کطثي کبیطال( ثِ زؾت هیn)   ی ایعٍهطی ًَضی ثب ضاثغِ تؼساز

)کطثي ّبی کطثي کبیطال 3ثبقس. اهب كطٍکتَظ زاضای  ایعٍهطًَضی هی  ،16( ٍ زض ًتیزِ 5,4,3,2ّبی قوبضُ 

یک کطثي  ایي تطتیت، گلیؿط آلسئیس زاضای ایعٍهط ًَضی زاضز. ثِ  8ثبقس ٍ ثٌبثطایي تٌْب  ( هی5,4,3قوبضُ 

 ایعٍهط ًَضی اؾت. اهب زی ّیسضٍکؿی اؾتَى، تٌْب هٌسی اؾت کِ کطثي کبیطال ًساضز. کبیطال ٍ زٍ

یک کطثي کبیطال کن تط زاضًس ٍ  َاضُ زض تؼساز کطثي ثطاثط، هٌسّبی کتًَی ًؿجت ثِ اًَاع آلسئیسی،ّو ًکتِ:

 (209)كبعوی ایعٍهط ًَضی آى ّب ًهق هٌسّبی آلسئیسی اؾت. زض ًتیزِ

 اًبًتیَهشی: -2

)آذطیي کطثي کبیطال( زض ؾوت ضاؾت طالی کِ ثیف تطیي قوبضُ ضا زاضز،ّطگبُ گطٍُ ّیسضٍکؿیل کطثي کبی

ثبقس. اکخط هٌسّبی قیطیي عجیؼی  هی Lایي نَضت اظ ًَع ٍ زض ؿیط Dكطم كیكط ثبقس، ؾبذتبض هٌس اظ ًَع 

 (106)زهبى زاضًس. Dؾبذتوبى 

 ؾبذتبض كضبیی هَلکَل گلیؿط آلسئیس ثِ پیكٌْبز كیكط: 1-3قکل 

 «ساسویک» یک هٌس حضَض زاقتِ ثبقٌس، آى ضا هرلَط  ( اظ-ّطگبُ زض هرلَعی هوبزیط هؿبٍی )+( ٍ )

 ایعٍهط ًَضی ّن ًیؿتٌس.)ّوبپَض( ای ؿیط هبثل اًغجبم ثَزُ ٍ اییٌِ ًؿجت ثِ ّن تهبٍیطD ٍ L ًبهٌس. هی

 اپیوشی: -3

قَز. ثِ ػجبضت زیگط  گلتِ هی اپیوش زاضًسیک اتن کطثي، اذتالف  ثِ هٌسّبیی کِ ثب ّن تٌْب زض اؾترالف

 کٌس. ایي هٌسّب ؾوت هطاض گطكتي گطٍُ ّبی ّیسضٍکؿیل ثِ رع ّیسضٍکؿیل آذط تلبٍت هی زض
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ثبقس کِ زض هَضز گلَکع گطٍُ  هی 2ی هبًٌس گلَکع ٍ هبًَظ کِ اذتالككبى تٌْب زض اؾترالف کطثي قوبضُ

یب گلَکع ٍ گبالکتَظ  ثبقس. هَضز هبًَظ زض ؾوت چپ هی ایي کطثي ؾوت ضاؾت تهَیط كیكط ٍ زض ّیسضٍکؿیل

تَظ یب هبًَظ ٍ گبالک ، ًؿجت ثِ ّن اپیوط ّؿتٌس. اهب گلَکع ٍ كطٍکتَظ4ی ثب اذتالف زض اؾترالف کطثي قوبضُ

 (210.)كبعویثبقٌس ًؿجت ثِ ّن اپی هط ًوی

 )ّوبپَض(ّؿتٌس. زض ثیي هٌسّبی کتًَی ًیع كطٍکتَظ، ؾَضثَظ ٍ تبگبتَظ ًؿجت ثِ ّن اپیوط

 (74گلَکض ٍ هبًَص، ًسجت ثِ ّن چیستٌذ؟)سشاسشی 

 هط ثب اذتالف زض کطثي قوبضُ زٍ اپی( 2     اًبًتیَهط ( 1

 ایعٍهط (4  ٍ ثب اذتالف زض کطثي قوبضُ چْبض هط  اپی( 3

تلبٍت چٌبًچِ زٍهٌَؾبکبضیس اظ ًظط قکل كضبیی كوظ زض اعطاف یک کطثي هكرم ثب یکسیگط «. 2»گضیٌِ 

قَز. ًظیط گلَکع ٍ هبًَظ کِ كوظ زض هَضز ٍضؼیت اتهبل  هط یبز هی زاقتِ ثبقٌس اظ ایي زٍ تحت ػٌَاى اپی

 (كبعویثب یکسیگط تلبٍت زاضًس. ) 2گطٍُ ّیسضٍکؿیل کطثي قوبضُ 

 ، ًؿجت ثِ ّن اپیوط ّؿتٌس. 4گلَکع ٍ گبالکتَظ ثب اذتالف زض اؾترالف کطثي قوبضُ : 1ًکتِ 

 ض ثیي هٌسّبی کتًَی كطٍکتَظ، ؾَضثَظ ٍ تبگبتَظ ًؿجت ثِ ّن اپیوط ّؿتٌس.ز :2ًکتِ 

 (84)سشاسشیهتقبسى دس گلَکض خطی چٌذ تب است؟ّبی ًب تؼذاد کشثي

1 )0   2 )4    3 )5   4 )4 

ثبقٌس  هتوبضى هی 6ٍ  1ًبهتوبضى ّؿتٌس ٍ کطثي قوبضُ  5ٍ  4ٍ  3ٍ  2ّبی  زض گلَکع کطثي «.2»گضیٌِ 

 قَز. چَى زاضای زٍ ػٌهط تکطاضی ّؿتٌس اهب زض كطم حلوَی کطثي آًَهطی ّن کبیطال هی

 (86)سشاسشی ّب ًبهتقبسى دس فشکتَص چٌذتبست؟ تؼذاد کشثي

1 )0   2 )3   3 )4   4 )6 

ایعٍهط زاضز. گلیؿطآلسئیس زاضای  8( اؾت ٍ ثٌبثطایي تٌْب 3،4،5کطثي کبیطال ) 3كطٍکتَظ زاضای  «.2»گضیٌِ 

 ایعٍهط ًَضی اؾت ٍ زی ّیسضٍکؿی اؾتَى کطثي کبیطال ًساضز. 2یک کطثي کبیطال ٍ 
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 آلسٍظّب کِ زض آى هْن تطیي هٌسّبی هَرَز زض عجیؼت هَضز ًظط هطاض گطكتِ اًس. D–ضاثغِ ؾبذتوبًی : 1-4قکل 
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 اضتجبط ؾبذتوبًی هٌسّبی کتًَی زاضای ثب ؾِ تب قف کطثي: 1-5قکل 
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ایي ذَال قبهل هَاضز  ثبقس، کِ ثؼضی اظ ذَال قیویبیی هٌسّب تَؾظ ؾبذتبض ثبظ كیكط هبثل تَریِ ًوی

 ظیط اؾت:

 ثب الکل ّب ثش خالف آلذئیذّب ػذم تَلیذ استبل -1

یک  تَاًٌس ثب تطکیجبت حبٍی گطٍُ ّیسضٍکؿیل ٍاضز تطکیجبت اضبكی قًَس. اگط گطٍُ کطثٌیل آلسٍظّب هی

یک هَلکَل الکل  اؾت. ٍلی اگط آلذئیذ ّیذساتایي گطٍُ اضبكِ قَز، هحهَل ثِ زؾت آهسُ  هَلکَل آة ثِ

ایي ذبنیت ضا زاضًس.  قَز. هٌسّبی السئیسی ًیع تكکیل هی استبل ّویثِ گطٍُ کطثٌیل آلسئیس اضبكِ قَز 

ایي تَاًبیی ضا  قَز کِ هٌس ّب تكکیل هی استبلاؾتبل اضبكِ قَز،  یک هَلکَل الکل زیگط ثِ ّوی اهب اگط

 )ّوبپَض(زٌّس.  زٌّس، اهب اؾتبل تكکیل ًوی اؾتبل تكکیل هی یؼٌی ّوی ًساضًس.

 
 یب اؾتبل تجسیل قًَس. اؾتبل ٍ یب ثب تطکیت ثب الکل ثِ ّوی تطکیت ثب آة ثِ ّیسضات ٍتَاًٌس ثب  آلسئیسّب هی: 1-6قکل 

دُ ٍ تشیي هٌَسبکبسیذ دس طجیؼت ............... ثَدُ کِ هؼوَالً ثِ شکل ...................... ثَ فشاٍاى

 (93است.)سشاسشی حلقَی 

 ّوی اؾتبل -( كطکتَظ4      ّوی کتبل  -( گلَکع3     ؾتبل ّوی ا -( گلَکع2ّوی کتبل        -كطکتَظ( 1

  «.2»گضیٌِ 

 هتیالسیَى قٌذّب -2

تَاى، هحل  یکی اظ ّیسضٍکؿیل ّب هی یک گطٍُ هتیل ثِ ربی یؼٌی اؾترالف تَؾظ ضٍـ هتیالؾیَى

گلَکع، گطٍُ  5ایي نَضت کِ زض کطثي قوبضُ  یؼٌی هحل تكکیل حلوِ ضا زض هٌس هكرم کطز. ثِ اتهبل

 )ّوبپَض(ثبقس. ایي کطثي زضگیط تكکیل حلوِ اکؿیػًی هی ایي اؾت کِ قَز ٍ ثیبى گط ربی گعیي ًوی هتیل
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 هتیالؾیَى هٌسّب: 1-7قکل 

 تبسیَىهَتبس -3

 آًَهشی -4

ایي کِ ًوبیف كطم كیكط تَاًبیی تَریِ ٍاکٌف ّبی كَم ض ا ًساقت، ثٌبثطایي ًوبیف كطم ثؿتِ  ثِ ؾجت

یک پل اکؿیػًی ثیي کطثي زاضای گطٍُ  هَؾَم اؾت، فشم ّبٍسثایي كطم کِ ثِ  هٌسّب هتسٍال گطزیس. زض

یب  4ی  تًَی ثب کطثي قوبضُزض هٌسّبی ک 2یب کطثي قوبضُ  زض هٌسّبی آلسئیسی 1ی یؼٌی کطثي قوبضُ کطثًَیل

 قَز. ی ثؿتۀ ّتطٍؾیکلیک تكکیل هی یک حلوِ ایي تطتیت قَز ٍ ثِ ثطهطاض هی 5

ی قف گَـ  یک حلوِ زض هٌسّبی آلسئیسی ثبقس، 5ٍ  1ی اؾتبل حبنلِ اگط ثیي کطثي قوبضُ ؾبذتبض ّوی

 کٌس. ایزبز هی پیشاًَصقجیِ پیطاى، هَؾَم ثِ 

ًبهیسُ  فَساًَصگَـ حبنلِ، قجیِ كَضاى ثَزُ ٍ زض ًتیزِ  5ی ثبقس، حلو4ِ ٍ 1ی اگط ثیي کطثي قوبضُ

 قَز. هی

ثبقس، پیطاًَظ ٍ اگط ثیي  6 ٍ 2ی کتبل اؾت ٍ اگط ثیي کطثي قوبضُ ی حبنلِ ّوی اهب زض هٌسّبی کتًَی حلوِ

 (207)كبعوی قَز. كَضاًَظ ًبهیسُ هی5  ٍ 2ی کطثي قوبضُ

ایي تطتیت  گطزز ٍ ثِ ٍُ کطثًَیل ّن تجسیل ثِ کطثي کبیطال هیپؽ اظ تكکیل حلوِ، کطثي زاضای گط

 (208.)كبعویایعٍهطّبی ًَضی هٌس زٍ ثطاثط ذَاّس قس.  تؼساز

 (88دس فشهَل ّبٍسث چٌبًچِ کشثي ششن ثبالی حلقِ قشاس گیشد ًشبًگش چیست؟ )سشاسشی 

 Lقکل ( D  4قکل ( β   3قکل( α          2قکل ( 1
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زض پبییي تهَیط اؾت.  αثبالی تهَیط ٍ ثطای هٌسّبی  1کطثي قوبضُ  OHثطای هٌسّبی ثتب،  «.3»گضیٌِ 

 پبییي تهَیط اؾت. Lآذطی زض ثبالی تهَیط ٍ ثطای اًَاع  CH2OH، گطٍُ  Dثطای هٌسّبی ؾطی 

 (99؟)سشاسشی ًیستکذام گضیٌِ دس هَسد آسایش فضبیی قٌذّب صحیح 

 ثبالی حلوِ هٌس هطاض زاضز.زض  -CH2OHآلسٍظّب گطٍُ  -Dزض ( 1

 گیطز. کطثي آًَهطی زض پبییي نلحِ هٌس هطاض هی OHآًَهطّب گطٍُ  -αزض  Dزض هًََؾبکبضیَّبی ؾطی ( 2

 گیطز. کطثي آًَهطی زض ثبالی نلحِ هٌس هطاض هی OHآًَهطّب گطٍُ  -βزض  Lزض هًََؾبکبضیَّبی ؾطی ( 3

كطهَل كیكط زض پبییي نلحِ حلوِ ّبضٍث هطاض  ّیسضٍکؿیل ٍاهغ زض ؾوت ضاؾت ّبی ّوۀ گطٍُ( 4

 گیطًس. هی

 «.3 »گضیٌِ

 ثبقس. ؾبذتوبى پیطاًَظی ّوَاضُ پبیساضتط اظ ؾبذتوبى كَضاًَظی هیًکتِ: 

 ػوَهبً ّگعٍظّب توبیل ثِ تكکیل ؾبذتبض پیطاًَظی ٍ پٌتَظّب توبیل ثِ تكکیل حلوِ كَضاًَظ زاضًس.ًکتِ: 

ایزبز قسُ ضٍی کطثي آًَهطی ٍ اکؿیػى حلوِ  ٌس ٍ گطٍُ ّیسضٍکؿیلپؽ اظ تكکیل حلوِ ّطگبُ گطٍُ ه

 اؾت. βایي زٍ گطٍُ زض ذالف رْت ّن ثبقس، هٌس حبنلِ  ٍ اگط αیک ؾوت ثبقس، هٌس حبنلِ  زض

 ثبقٌس. ایعٍهط ًَضی ًوی قًَس کِ ّوبًٌس اًبًتیَهطّب ًؿجت ثِ م ًبهیسُ هی آًَهشًؿجت ثِ ّن  α  ٍβٍضؼیت 

 زض پبییي تهَیط اؾت. αثبالی تهَیط ٍ ثطای هٌسّبی  1کطثي قوبضُ  β  ٍOHثطای هٌسّبی 

 ، پبییي تهَیط اؾت.Lآذطی زض ثبالی تهَیط ٍ ثطای اًَاع       ، گطٍُ Dثطای هٌسّبی ؾطی 

 (207)كبعوی

شَد  هی، ایضٍهشّبی ............... تشکیل 1دس حلقِ شذى قٌذّب پس اص ................. شذى کشثي شوبسُ 

 (93شَد.)سشاسشی  کِ ثِ آى ............... گفتِ هی

 اپیوط -α ٍβ -هتوبضى( 2    آًَهط -α ٍβ -ًبهتوبضى( 1

 D  ٍLایعٍهط  -ؾیؽ ٍ تطاًؽ -هتوبضى( 4   ایعٍهط ٌّسؾی -ؾیؽ ٍ تطاًؽ -ًبهتوبضى( 3

 «.1»گضیٌِ 

 (74)سشاسشی ثب یک گشٍُ .................. .* ّگضٍلَص قٌذی است شش کشثٌِ 

 ( آلسّبیی ٍ یک گطٍُ کتًَی4         ( ّیسضٍکؿیل    3       ( کتًَی   2        آلسئیسی      ( 1
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)هخالً ّگعٍلَظ( هطثَط ثِ هٌسی اؾت کِ زاضای یک ػبهل کتًَی  ULOSE . هٌسی ثب پؿًَس«2»گضیٌِ 

 اؾت.

 

 (89)سشاسشی د فشٍکتَص ثِ تشتیت کذام ّستٌذ؟ّبی تشکیت شذُ ٍ آصا شکل

 پیطاًَظ -كَضاًَظ( 4       ثتب -آللب( 3  آللب -ثتب( 2  كَضاًَظ -پیطاًَظ( 1

 «.4»گضیٌِ 
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 گلَکع D  ٍLقکل آًَهطی : 1-8قکل 

یک هَلکَل كَضاًَظ اظ قکل ظًزیط ثبظ، كطهَل گلَکع )یک ٍاکٌف  یک هَلکَل پیطاًَظ ٍ هطاحل تكکیل: 1-9قکل 

 زّس. هیزاذل هَلکَلی( ضا ًكبى 

 

 خَاص شیویبیی قٌذّب

 خبصیت احیب کٌٌذگی: -1

ؾلَثیَظ ٍ ...( ثِ ؾجت زاضا ثَزى  -الکتَظ -توبم هًََؾبکبضیسّب ٍ هؿوت ظیبزی اظ زی ؾبکبضیسّب )هبلتَظ

 گطٍُ ّبی کطثًَیلی آظاز زاضای ذبنیت احیبکٌٌسگی ّؿتٌس.

ّبی هلیبیی  زض هحلَل (   )ًوطُیَى   یب ٍ  (    )یَى هؽ  ذبنیت احیبکٌٌسگی هٌسّب ضا تَؾظ

 زٌّس. تكریم هی

قَز ٍ ضؾَة  ایي ٍاکٌف هٌس اکؿیس هی ثِ ػٌَاى هخبل، هؼطف كْلیٌگ ثب هٌس احیبکٌٌسُ ٍاکٌف زازُ ٍ زض

)تبضتبضات  B)ؾَللبت هؽ( ٍ كْلیٌگ  Aقَز. هؼطف كْلیٌگ، قبهل كْلیٌگ هطهع آرطی ضًگی تكکیل هی

 )ّوبپَض(بقس.ث هضبػق ؾسین ٍ پتبؾین + ؾَز( هی
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 ( 84)سشاسشیّبی صیش سا اکسیذ کٌذ؟هحلَل فْلیٌگ قبدس است کذام گشٍُ اص قٌذ 

 گلَکع، هبًَظ، گبالکتَظ ( 2   گلَکع ، ؾَضثیتَل، هبًیتَل( 1

 هبًَظ، هبًیتَل، گبالکتَل( 4    گلَکع، ؾَضثیتَل، هبًَظ( 3

ؾبکبضیسّب )هبلتَظ، الکتَظ، ؾلَثیَظ ٍ .....( ثِ ؾجت  توبم هًََؾبکبضیسّب ٍ هؿوت ظیبزی اظ زی «.2»گضیٌِ 

 ّبی کطثًَیلی آظاز ذبنیت احیب کٌٌسگی ّؿتٌس. زاضا ثَزى گطٍُ

 (87)سشاسشی شَد؟ ّبی صیش تَلیذ هی اص ٍاکٌش ّب دس کذاهیک سدٍکتَى

 ٍاکٌف ؾبکبضظ زض هحیظ هلیبیی( 1

 عیعاؾیَى هٌسّبیکبضاهلٍاکٌف ( 2

 ٍاکٌف حطاضتی هٌسّبی احیب کٌٌسُ زض هحیظ اؾیسی( 3

 ٍاکٌف حطاضتی هٌسّبی احیب کٌٌسُ زض هحیظ هلیبیی( 4

هتَرِ قس کِ ّوِ هٌسّبی زاضای گطٍُ کطثًَیل آظاز ثط احط  Eulerگ ٌ. زض رطیبى ٍاکٌف كْلی«4»گضیٌِ 

زیَل یؼٌی یک پیًَس زٍگبًِ ثیي گطٍُ ّیسضٍکؿیل هزبٍض ّن تجسیل  گطهبزّی زض هحلَل هلیبیی ثِ اى

ّب تطکیجبت كؼبل، كطاض ٍ ثؿیبض کَچکی ّؿتٌس کِ ثط احط اکؿیػى ٍ ػَاهل زیگط اکؿیس  زیَل قَز. اى هی

 Cًبهٌس ٍیتبهیي  کتَى هی اًس( ؾبزُ تطیٌكبى یؼٌی ّیسضٍکؿی گلیکَل آلسئیس ضا ضزٍ سُقًَس )احیب کٌٌ هی

قًَس اهب اؾیس  ّب ثِ ػلت احیب کٌٌسُ ثَزى اؾیس ًبهیسُ هی ًیع کِ قجبّت ؾبذتبضی ظیبزی ثب ضزٍکتَى

 ًیؿتٌس.

ایي تلبٍت کِ حؿبؾیت   ّن تَاًبیی تكریم هٌسّبی احیبکٌٌسُ اظ اًَاع ؿیطاحیب ضا زاضز، ثب ثٌذیکت هؼطف

ی کطثٌبت  آى ذیلی ثیف تط اظ هؼطف كْلیٌگ اؾت. هؼطف ثٌسیکت قبهل ًیتطات هضبػق ؾسین ثِ اضبكِ

 ؾسین اؾت.

اسبصٍى تَاًٌس ثب كٌیل ّیسضاظیي زض هزبٍضت اؾیس اؾتیک ٍ حطاضت ٍاکٌف زازُ ٍ  هٌسّبی احیبکٌٌسُ هی

 ضا تكکیل زٌّس. ّب)اٍصاصٍى ّب(

زّس. اؾبظٍى ّب تطکیجبتی کطیؿتبلی ّؿتٌس کِ زاضای  هٌحهط ثِ ذَز ضا تكکیل هی ّط هٌسی اؾبظٍى

 ثبقٌس. ی ذَزقبى هی حاللیت کن تط اظ هٌس ؾبظًسُ

گطزًس. ذَز هٌسّبی  ایي کِ هٌس احیب اظ ؿیطاحیب تلکیک هی ی تكکیل اؾبظٍى ػالٍُ ثط پؽ ثِ ٍاؾغِ

كطٍکتَظ ٍ هبًَظ کِ اؾبظٍى ّبیكبى کبهالً  -اؾتخٌبی گلَکعتَاى اظ ّن تكریم زاز. ثِ  احیبکٌٌسُ ضا ًیع هی

 )ّوبپَض(یکؿبًی زاضًس. کبهالً 6ٍ   5,4ی قجیِ ّن اؾت. ظیطا کطثي ّب قوبضُ

 (83)سشاسشیکٌذ؟ ششکت ًویOsazone *کذاهیک اص قٌذّبی ریل دس ٍاکٌش تشکیل
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 ( الکتَظ  4   ( گلَکع   3   ( كطٍکتَظ   2   ؾبکبضظ    ( 1

 ؾبکبضظ ؿیط احیب کٌٌسُ اؾت. «.1»گضیٌِ 

 (99)سشاسشی ؟شَد ًوی*ثلَسّبی اٍصاصٍى ثب کذام قٌذ تشکیل 

 ( الکتَظ4( هبلتَظ                            3  تَظ                       ( كطک2    ( ؾبکبضٍظ               1

 «.1» گضیٌِ

 اثش اسیذّب ثش قٌذّب -2

ثب احط ًوَزى ثط ضٍی هٌسّب ؾجت ذبضد قسى آة اظ ؾبذتبض آى ّب ٍ تجسیل آى ّب ثِ  اؾیسّبی هَی ٍ حطاضت

كَضال تكکیل ایي حبلت پٌتَظّب كَضكَضال ٍ ّگعٍظّب ّیسضٍکؿی هتیل كَض قًَس. زض ؾبذتبضّبیی حلوَی هی

 پٌتَظ                                                             زٌّس.     هی
 اؾیس، حطاضت
 كَضكَضال             →

 ّگعٍظ
 اؾیس، حطاضت
  كَضكَضال هتیل ّیسضٍکؿی             →

ایي  کٌس کِ ثِ ایزبز هی كَضكَضال ثب ثطذی هؼطف ّب هخل آللبًلتَل ٍاکٌف زازُ ٍ هَاز ضًگی )حلوِ ثٌلف(

 قَز. گلتِ هی تست هَلیشٍاکٌف 

کٌس ٍ ّن ًَع هٌس ضا اظ  هزَْل ضا هكرم هییک تطکیت  یب ػسم ٍرَز هٌس زض تؿت هَلیف، ّن ٍرَزًکتِ: 

 )ّوبپَض(ؾبظز. یب ّگعٍظ ثَزى تؼییي هی  لحبػ پٌتَظ

ی پٌتَظّب ّؿتٌس. پٌتَظّب زض عجیؼت ػوَهبً ثِ كطم آظاز حضَض ًساضًس.  ضیجَظ، آضاثیٌَظ ٍ گعیلَظ اظ زؾتِ -

 ٍ گعیالى كطم پلیوطی گعیلَظ اؾت.ایي تطتیت آضاثبى كطم پلیوطی آضاثیٌَظ  ثلکِ ثِ نَضت پلیوطی ّؿتٌس ثِ

 هٌس گَقت ایٌَظیتَل:  ًکتِ:

 الکتَظ: هٌس قیط ًکتِ:

 هٌس رَ: هبلتَظًکتِ: 

 كطٍکتَظ )لَلَظ(:  هٌس هیًَُکتِ: 

 اکسیذاسیَى قٌذّبی آلذئیذی: -3

 قَز. قًَس ٍ گطٍُ ّبی ػبهل آى تجسیل ثِ گطٍُ اؾیسی هی هٌسّب ثِ ؾِ قیَُ هتلبٍت اکؿیس هی

http://www.nokhbegaan.com/


یوی هَاز ؿصایی    کتبة عالیی ق   

 کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه برداشت و کپی برداری از مطالب پیگرد قانونی دارد

www.nokhbegaan.com      65732227390-00562676-00562606-626  

08 

ی ضؼیق هطاض گیطز، هخالً اکؿیساؾیَى َّاظی  یک ػبهل اکؿٌسُ الق( ّطگبُ گطٍُ آلسئیسی هٌسّب تحت احط

گطزز.  ایي نَضت گطٍُ آلسئیسی اکؿیس قسُ ٍ تجسیل ثِ گطٍُ کطثَؾیل هی هٌس تَؾظ آؾپطغیلَیؽ ًبیزط، زض

 ًبم زاضز.)اسیذ آلذًٍیک( ایي نَضت تطکیت حبنل  زض

یک هَلکَل  قَز. اؾیس گلَکًَیک زض احط حطاضت زازى، یي حبلت اؾیس گلَکًَیک حبنل هیا هخالً اظ گلَکع زض

 زّس. آة اظ زؾت زازُ ٍ هرلَعی اظ گبهب ٍ زلتبالکتَى هی

)ػبهل آلسئیسی( ٍ ّن  1ی )اؾیس ًیتطیک( ّن کطثي قوبضُ HNO3ة( اگط ػبهل اکؿٌسُ هَی ثبقس، هخل 

ایي  زّس. هخالً اظ گبالکتَظ زض هیاسیذآلذاسیکقًَس ٍ  اکؿیس هی)ػبهل الکلی ًَع اٍل(  6ی  کطثي قوبضُ

 قَز. حبنل هی اسیذ سبکبسیک( ٍ اظ گلَکع هَسیک) گبالکتبسیکحبلت اؾیس 

ایي  قَز. تكکیل هی اسیذ اٍسًٍیک( اکؿیس قَز 6ی د( ّطگبُ تٌْب گطٍُ الکلی ًَع اٍل )کطثي قوبضُ

 تطکیجبت ٌَّظ احیب کٌٌسُ اًس، پؽ تَاًبیی تكکیل ظًزیطُ ّبی پلی هطی ضا زاضًس.

گیطز ٍ ضاّی رْت  ایي ٍاکٌف زض آظهبیكگبُ ثِ ؾبزگی هبثل اًزبم ًیؿت، ٍلی زض هَرَز ظًسُ اًزبم هی 

 ثبقس. ثِ نَضت تطکیت ثب اؾیسّبی اٍضًٍیک هی زكغ هَاز ؾوی

ی انلی پکتیي ضا تكکیل  قَز کِ ظًزیطُ اؾیس حبنل هی گبالکتَسًٍیکایي حبلت  تَظ زضهخالً اظ گبالک

 )ّوبپَض(قَز. ی انلی آلػیي( تكکیل هی ی ظًزیطُ )تكکیل زٌّسُ هبًَسًٍیک اسیذیب اظهبًَظ،  زّس هی

 
 اکؿیساؾیَى هٌسّب: 1-10قکل 
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 (84است؟ )سشاسشی ّبی گلَکض اسیذ گلَکًَیک حبصل اکسیذاسیَى کذام کشثي یب کشثي

1 )1   2 )5   3 )6   4 )1  ٍ6 

 قَز. زض احط اکؿیساؾیَى کطثي آلسئیسی گلَکع، اؾیس گلَکًَیک تَلیس هی «.1»گضیٌِ 

 احیب شذى قٌذّب: -4

یب ّیسضیس لیتین  یک ػبهل احیب کٌٌسُ هَی هخل ؾسین آهبلگبم ّطگبُ گطٍُ کطثًَیلی هٌسّب تحت احط

 ایٌس. ثِ ٍرَز هیّب  ذیتَلیب آل الکل قٌذّبّب احیب قَز  یب تَؾظ آًعین ّیسضٍغًبؾیَى ٍول یب ػ آلَهیٌیَم

 (109)زهبى 

ایي تطکیجبت قیطیي ّؿتٌس، اهب رصثكبى زض ثسى ثِ آّؿتگی نَضت گطكتِ ٍ ثِ اًؿَلیي ًیبظ ًساضًس. پؽ ثِ 

بکٌٌسُ ّؿتٌس ٍ ذبنیت هلیي ضٍز. تطکیجبتی ؿیط احی ػٌَاى قیطیي کٌٌسُ رْت اكطاز زیبثتی ثِ کبض هی

 زاضًس.

 ایس کِ كطاٍاى تطیي هٌس الکل اؾت. ( ثِ ٍرَز هیسَسثیتَل) گلَستیَلزض ًتیزۀ احیب قسى گلَکع، 

 ( 86)سشاسشیشَد؟ ذام قٌذ، سَسثیتَل تشکیل هیاص ّیذسٍطى دّی ک

 گلَکع ٍ كطٍکتَظ( 4  هبًَظ ٍ كطٍکتَظ( 3            كطٍکتَظ( 2     گلَکع( 1

آیس. اظ احیب قسى ؾَضثَظ ًیع ؾَضثتیَل ثِ  اظ احیب قسى گلَکع هٌس الکی ؾَضثیتَل ثِ ٍرَز هی «.4»گضیٌِ 

 آیس. آیس. اظ احیب قسى كطٍکتَظ ّن ؾَضثیتَل ٍ ّن هبًیتَل ثِ ٍرَز هی ٍرَز هی

  گبالکتَظ  
                                           
 یب زٍلؿیتَل گبالکتیتَل               ←

   هبًَظ 
                                           
 هبًیتَل               ←

Sorbose   ؾَضثَظ
                                           
 ؾَضثیتَل               ←

 گعیلَظ
                                           
قَز؛ پؽ زض  ّبی زّبى ٍ زًساى ترویط ًوی تَؾظ هیکطٍاضگبًیعم{گعیلیتَل                ←

 آزاهؽ کبضثطز زاضز.تَلیس 

 ایس. اظ احیب قسى گلیؿطآلسئیس ٍ زی ّیسضٍکؿی اؾتَى، گلیؿطٍل ثِ زؾت هی

 قَز. اظ احیب قسى كطٍکتَظ ّن ؾَضثیتَل ٍ ّن هبًیتَل حبنل هی

ایي هبزُ تَؾظ هروطّب ترویط  قَز. یبكت هی ؾَضثیتَل زض ثؼضی اظ هیَُ ّب ٍ ثِ ٍیػُ زض گالثی ثِ هوساض ظیبز

زاقتِ ٍ حول ٍ ًول آؾبًی زاضز.  زض هوبثل حطاضت هوبٍم ثَزُ ٍ قطثت آى ٍیؿکَظیتِ ًؿجتبً کویقَز ٍ  ًوی
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( ضا زاقتِ ٍ ثب اتهبل ثب آة Chelating Agentیک چٌگبلی کٌٌسُ ) ایلبی ًوف ثِ ػٌَاى ایٌکِ تَاًبیی ضوي

 )ّوبپَض(گطزز ًیع هی aw ؾجت کبّف

 
 ٍاکٌف احیبی هٌسّبی ؾبزُ: 1-11قکل 

 (83)سشاسشیزایی چیست؟*هْوتشیي خصَصیلت سَسثیتَل دس هَاد غ

 هوبٍهت زض ثطاثط حطاضت ( 2    تَلیس ؿصای ضغیوی ( 1

 ؾَْلت زض کالت کطزى كلعات ( 4    اكعایف پیًَس آثی ( 3

 6کٌس. ایي هٌس الکلی هبثلیت اتهبل ثِ آة ظیبز زاضز  ای قسى ًوی ؾَضثیتَل زض ٍاکٌف هَُْ «.3»گضیٌِ 

ای ثیوبضاى زیبثتی هبثل تحول قَز اهب ثط تط اظ ؾبکبضظ اؾت. ثب ٍرَزی کِ زض ثسى هتبثَلیعُ هی زضنس قیطیي

 ثبقس. هی ( ذٌک کٌٌسُ ًیعػجسیقَز. ) . زض ظضزآلَ، گَرِ ؾجع ٍ گیالؼ ٍ ؾیت یبكت هیاؾت

 (88)سشاسشی گلَسیتَل چیست؟

 هٌس قف کطثٌی( 2     هٌس پٌذ کطثٌی( 1
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 کطثٌی ثسٍى ػبهل آلسّیسی 6الکل هٌس ( 4   کطثٌی ثب یک ػبهل آلسّیسی 6الکل هٌس( 3

گلَؾیتَل )ؾَضثیتَل( ًَػی الکل هٌس )آلسیتَل( اؾت کِ اظ گلَکع ٍ كطٍکتَظ ٍ ؾَضثَظ ثسؾت  «.4»گضیٌِ 

 آیس. هی

 هَتبستبسیَى: -5

       ٍیؼٌی                      ایعٍهطی آى یي اقکبلیک هٌس احیب کٌٌسُ تْیِ قَز، ث ّطگبُ هحلَل

ایي هَضَع  ایي تطکیجبت زض ًْبیت ثب ّن ثِ تؼبزل ثطؾٌس. ایي کِ قَز، تب یک ؾطی تجبزالت تؼبزلی ثطهطاض هی

یک ػسز حبثت  تكریم اؾت تب پالضیوتط ثط ضٍی ی پالضیوتط هبثل ی ظاٍیِ تَؾظ چطذف ًؿجتبً آّؿتِ

ّبی  یؼٌی هٌسّبیی کِ گطٍُ گَیٌس. کِ هٌحهطاً زض هٌسّبی احیب کٌٌسُ، هی هَتبستبسیَىایي پسیسُ ضا  گطزز.

 زّس. کطثًَیلی آظاز زاضًس، ضخ هی

ثبقس. هخالً زض هَضز گلَکع  هَتبضتبؾیَى هٌحطف ًوَزى ًَض پالضیعُ ٍ چطذبًیسى آى تب ضؾیسى ثِ تؼبزل هی

+ ثِ حجبت 5/52°ایي کِ پؽ اظ هستی ثط ضٍی  زّس تب + ضا ًكبى هی113°ی  ، پیطاًَظ زض اثتسا ظاٍیαِكطم 

 گطزز. + حبثت هی5/52°زض ًْبیت ثط ضٍی  + قطٍع قسُ تب19°، پیطاًَظ ظاٍیِ اًحطاف اظ βضؾس. اهب زض هَضز  هی

 (112زهبى

زّس. هٌسّب زض  هَتبضتبؾیَى اٍلیي ٍاکٌكی اؾت کِ ٌّگبم حل قسى هٌسّبی احیب کٌٌسُ زض آة ضخ هی

یکسیگط  یؼٌی تجسیل اقکبل ثِ  یکسیگط زض ٌّگبم هَتبضتبؾیَى ثبیس اظ كطم كیكط ػجَض کٌٌس. ٌّگبم تجسیل ثِ

ثسٍى ثبظ قسى حلوِ ّب )پل اکؿیػًی( اهکبى پصیط ًیؿت. زض هَضز گلَکع ٍ الکتَظ پؽ اظ ضؾیسى ثِ تؼبزل، 

 (112زهبى )زاضز.% آللب پیطاًَظ ٍرَز 36% ثتب پیطاًَظ ٍ 64

لَظ ٍ ... زاضای كطم پیطاًَظی زاضًس. هخل گلَکع، هبًَظ، آ زل، تٌْببضؾیسى ثِ تؼهٌسّبیی کِ پؽ اظ 

 هَتبضتبؾیَى ؾبزُ ّؿتٌس.

یب پیچیسُ ّؿتٌس.  هٌسّبیی کِ ّن اقکبل پیطاًَظی ٍ ّن اقکبل كَضاًَظی زاضًس زاضای هَتبضتبؾیَى کبهل

 كطم هوکي ضا زاضز( ٍ كطٍکتَظ )ؾِ كطم( 4هخل گبالکتَظ )کِ ّط 

+یَى  ایي ضاثغِ احط اكعٍزى کٌٌس. زض اكعٍزى زهب، اؾیس ٍ هلیب ّط ؾِ ؾطػت هَتبضتبؾیَى ضا ثیف تط هی -
OH 

 (113ٍ  112زهبى) )اؾیس( اؾت.   ّعاض ثطاثط ثیف تط اظ اكعٍزى  40)هلیب(،

 (113زهبى ثبقس. كَضاًَظ هی αپیطاًَظ ٍ کن تطیي كطاٍاًی هطثَط ثِ كطم  β: ضایذ تطیي كطم هٌسّب كطم ًکتِ

ثبشٌذ؟  لت تؼبدل ثِ کذام صَست هیقٌذّبیی کِ داسای هَتبسٍتبسیَى هشکت ّستٌذ دس حب

 ( 84)سشاسشی

1 )α  ٍβ  2       پیطاًَظ )α  ٍβ 3  كَضاًَظ )α  ٍ پیطاًَظβ 4 پیطاًَظ )α  ٍβ پیطاًَظ ٍ كَضاًَظ 
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هٌسّبیی کِ ّن اقکبل پیطاًَظی ٍ ّن اقکبل كَضاًَظی زاضًس، زاضای هَتبضٍتبؾیَى کبهل  «.4»گضیٌِ 

 پیطاًَظ ٍ كَضاًَظ ٍرَز زاضز. .  α  ٍβّؿتٌس هخل گبالکتَظ کِ ثِ كطم 

 (85)سشاسشیدس یک هحلَل قٌذ سخ دّذ چیست؟ اٍلیي ٍاکٌشی کِ هوکي است

 هَتبضٍتبؾیَى( 4  زّیسضاؾیَى ( 3  پلیوطیعاؾیَى( 2   اًَلیعاؾیَى( 1

زّس.  هَتبضٍتبؾیَى اٍلیي ٍاکٌكی اؾت کِ ٌّگبم حل قسى هٌسّبی احیب کٌٌسُ زض آة ضخ هی«. 4»گضیٌِ 

تبؾیَى ثبیس اظ كطم كیكط ػجَض کٌٌس. یؼٌی تیسیل اقکبل ثِ تجسیل ثِ یکسیگط زض ٌّگبم هَتبض هٌسّب زض ٌّگبم

 پصیط ًیؿت. اکؿیػًی( اهکبى )پلّب   یکسیگط ثسٍى ثبظ قسى حلوِ

 اثش قلیبّب ثش سٍی قٌذّب:  -6

ایي ٍاکٌف هحلَل  اؾت. ثط اؾبؼهَس  گیطز، آظهبیف یکی اظ ٍاکٌف ّبیی کِ ضٍی هًَبؾبکبضیسّب اًزبم هی

ایي ٍاکٌف  کٌس. یب پتبؼ، ضًگ هٌسّبی احیب کٌٌسُ ضا اثتسا ظضز ٍ ؾپؽ ؾیبُ هی ؿلیؼ هلیبیی هخل ؾَز

 هٌسّبی احیب کٌٌسُ اؾت.هرهَل 

 قَز. یک تكکیل هیایعٍؾبکبضیٌ یب اؾیس ؾبکبضیٌیک یب  زض قطایظ هلیبیی هَی اظ گلَکع اؾیس هتبؾبکبضیٌیک ٍ

ایي تطتیت  قَز. ثِ هلیبّبی ضؼیق هخل ّیسضٍکؿیس ثبضین ثبػج تَتَهطیعاؾیَى هٌسّب ٍ تجسیل آًْب ثِ ّن هی

قَز کِ ثِ ّط ًَع  یک اى زیَل ثِ ػٌَاى تطکیت حس ٍاؾظ تكکیل هی یک تطکیت هلیبی اثتسا زض ًتیزِ تأحیط

 )ّوبپَض(هٌس هبثل تجسیل اؾت.

یک حبلت تؼبزل ٍ  ایزبز ایي هٌسّب ثِ ّن تب هخالً اظ احط هلیبیی ضؼیق ثط گلَکع، كطٍکتَظ ٍ هبًَظ ػول تجسیل

 یبثس. تؿبٍی هوساض آًْب زض هرلَط ازاهِ هی

 (89)سشاسشی ص دس هحیط قلیبیی حبصل هی شَد؟ستی گلَکَی حشا کذام تشکیت اص تجضیِ

 ّیسضٍکؿی هتیل كَضكَضال( 4       آضاثیٌَظ( 3     كطٍکتَظ( 2   (Ostloseاٍؾَلع )(  1

 «.2»گضیٌِ 

 ثبشٌذ. ............... ٍ دس ثشاثش قلیب ............. هی هًََسبکبسیذّب دس ثشاثش اسیذّبی هؼذًی سقیق

 (93)سشاسشی 

 ًبپبیساض  -( ًبپبیساض4            ًبپبیساض   -( پبیساض3        پبیساض    -( ًبپبیساض2            پبیساض -پبیساض( 1

 «.3»گضیٌِ 

http://www.nokhbegaan.com/


   : کطثَّیسضات ّب1كهل    

 کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه برداشت و کپی برداری از مطالب پیگرد قانونی دارد

www.nokhbegaan.com      65732227390-00562676-00562606-626  

23 

 
 ضؼیق ثط هٌسّبی ؾبزُ لیبیی ّبیه احط : 1-12قکل 

 ّبی قسًس، ثٌبثطایي ًوبیف هحبؾجِ ًویاظ آًزبیی کِ زض كطهَل ّبضٍث ظٍایبی پیًَسی ثِ عطظ زهین 

ّبی کٌلَضهبؾیًَی ظیبزی ثطای هٌسّبی پیطاًَظی اهکبى پصیط اؾت کِ  کٌلَضهبؾیًَی اضائِ قسًس کِ قکل

تطیي آًْب زٍ قکل نٌسلی ٍ هبین ّؿتٌس. هسل نٌسلی ثؿیبض هؿتحکن تط اظ هسل هبین اؾت ٍ زض  هْن

 ایي قکل ٍرَز زاضز. هحلَل ّگعٍظّب ػوَهبً

 C-1Dایي اقکبل ّؿتٌس. زض قکل  )اکؿیػى زاذل( ضایذ تطیي CD-1,)اکؿیػى ذبضری(  C-1Dزض كطم 

-C( ّؿتٌس زض حبلی کِ زٍ ًَع equtoralّبی ّیسضٍکؿیل ّوگی اظ ًَع اؾتَایی ) اتهبالت ٍ گطٍُ

1D ( ایي اتهبالت حبلت هحَضیaxial زاضًس. ثٌبثطایي كطم )C-1D  ثبالتطیي پبیساضی تطهَزیٌبهیکی ضا

 كطم اؾت.زاقتِ ٍ پبیساضتطیي 

 ثبالؾت. 4کطثي قوبضُ  C-1Dزض  ًکتِ:

 یک ثبالؾت. کطثي قوبضُ CD-1زض كطم  ًکتِ:

یؼٌی  ثطذالف ًوبیف ّبٍضث کِ اهکبى تجسیل اقکبل هرتلق هٌسّب ثِ ّن حتوبً ثبیس اظ كطم كیكط ػجَض کٌٌس،

اقکبل نٌسلی ٍ هبین ثِ حلوِ ثبظ قَز، زض ًوبیف ّبی کٌلَضهبؾیًَی ًیبظی ثِ ثبظ قسى حلوِ رْت تجسیل 

 ّن ٍرَز ًساضز.
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 (92دسهَسد چشخش ًَسی قٌذّب دس ششایط ػبدی کذام هطلت دسست است؟)سشاسشی 

 ثطهطاضی تؼبزل تَتَهطی هٌسّب چٌس زهیوِ ظهبى ًیبظ زاضز.( 1

 ثطهطاضی تؼبزل تَتَهطی هٌسّب چٌس حبًیِ ظهبى ًیبظ زاضز.( 2

 گلَکع اؾت. -ز -ثطاثط آللبگلَکع قف  -ز -هسضت چطذف ًَضی ثتب( 3

 ثطهطاضی تؼبزل تَتَهطی هٌسّب چٌس ؾبػت یب ثیكتط هوکي اؾت ثِ زضاظا ثکكس.( 4

 «.4»گضیٌِ 

 

 تشکیجبت ٍاثستِ ثِ قٌذّب

 Amyno Suger) آهیٌَ شَگش( قٌذّبی آهیٌِ -1

ی گطٍُ آهیي ربی گعیي قَز،  یک هٌس ثِ ٍؾیلِ یکی اظ کطثي ّب زض زض ؾبذتبض ّطگبُ گطٍُ ّیسضٍکؿیل

زٌّس، ثٌبثطایي هكرم اؾت  ایي هٌسّب اؾبظى تكکیل ًوی قًَس. اظ آى ربیی کِ حبنل هی قٌذّبی آهیٌِ

کِ زض ترن  َکع آهیيهتهل اؾت، هخل گل 2یؼٌی کطثي قوبضُ  کِ ػبهل آهیي ثِ کطثي هزبٍض ػبهل آلسئیسی

 قَز. یبكت هی  اؾتیل گلَکع آهیي( N-2هطؽ ٍ ؾبذتبض کیتیي )

گبالکتَظ آهیي هَرَز زض قیط ٍ اؾیس ًَضاهیٌیک )هبًَظ آهیي+ اؾیس پیطٍیک( ّن اظ اًَاع هٌسّبی آهیٌِ 

 ّؿتٌس.

 ( 83)سشاسشیای است؟ کیتیي چِ ًَع هبدُ

 هٌسّبی آهیٌی( 4        زاکؿی هٌسّب ( 3   ّبی گَگطز زاض  پطٍتئیي (2 ّبی آهیسی پطٍتئیي( 1

ّبی ؾرت حكطات ٍ ؾرت پَؾتبى ٍ ثِ هوساض کن زض  کیتیي هٌس آهیٌی اؾت ٍ زض هؿوت «.4»گضیٌِ 

ًَضاهیٌیک  اؾتیل Nقَز. تطکیجی قجیِ ؾلَلع زاضز اهب ثِ ربی گلَکع زاضای گلَکع آهیي ) هبضس یبكت هی
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ؿیط هبثل حل ٍ ّضن اؾت. زض نَضتی کِ گطٍُ آهیي ربیگعیي گطٍُ ّیسضٍکؿیل هتهل ثِ ( اؾت.  اؾیس

آیس.گلَکع آهیي چٌیي هٌسی اؾت کِ زض ؾبذتبض  زض هَلکَل هٌس قَز، هٌسآهیٌِ ثسؾت هی 2کطثي قوبضُ 

یس ثبقس.گلَکع آهیي زض ؾبذتبض اؾ کیتیي ٍرَز زاضز ٍ یکی اظ ارعای انلی زیَاضُ ؾلَلی هبضس ًیع هی

قَز.هٌس  قَزکِ ایي هبزُ زض ؾلیسُ ترن هطؽ ٍ ثبكت پیًَسی گَقت زیسُ هی ّیبلَضًٍیک ًیع زیسُ هی

آهیٌِ زیگط هبًَظ آهیي اؾت کِ ّوطاُ ثب اؾیس پیطٍییک ،ایزبز اؾیس ًَضاهیٌیک )اؾیس ؾیبلیک( ضا هی کٌس 

  (3)هٌجغ قَز. کِ زض ؾبذتبض ؾلیسُ ترن هطؽ ٍ کبپبکبظئیي زیسُ هی

 Deoxy Sugersاُکسی قٌذّب )دصٍکسی قٌذ( دِ -2

یک گطٍُ ّیسضٍغى ربی گعیي گطزز  یکی اظ کطثي ّبی هٌس رسا قسُ ٍ ثِ ربی آى ّطگبُ گطٍُ ّیسضٍکؿیل

 قَز. یکی اظ کطثي ّب رسا قَز، زاکؿی هٌس تكکیل هی ایي اکؿیػى هتهل ثِ گطٍُ ّیسضٍکؿیل یبٍ 

زاکؿی  -6)، فَکَص ( ٍرَز زاضزDNAضیجًََکلئیک اؾیس )زظٍکؿی ضیجَظ کِ زض ؾبذتبض زظٍکؿی 

ایي تطکیجبت ّؿتٌس زض تطکیجبت تلد  اظ اًَاعساهٌَص  گبالکتَظ( کِ زض ؾبذتبض نوؾ ّب حضَض زاضز.

 (107ٍ  106. )زهبى زاکؿی هبًَظ(  -6ّؿپطیسیي ّب ) 

 
 ؾبذتبض ضیجَظٍزاکؿی ضیجَظ: 1-14قکل 

 )سشاسشی( گیشد. شَد یک .......... شکل هی جبیگضیي Hقٌذ ثب یک اتن  OHٍقتی یک گشٍُ 

 اظٍلَظ ( 4  هٌس زئَکؿی ( 3  هٌس الکل ( 2  اًیسضی ( 1

قَز، تكکیل هٌس زئَکؿی  ٍهتی یک گطٍُ ّیسضٍکؿیل هٌس ثب یک اتن ّیسضٍغى ربیگعیي هی «.3»گضیٌِ 

تَاى ثِ زاکؿی ضیجَظ کِ زض ؾبذتوبى اؾیس ًَکلئیک  زّس. اظ هكَْضتعیي زاکؿی هٌسّب هی یب زظٍکؿی هی

قَز اظ  ل هیٍرَز زاضز اقبضُ کطز. ّوچٌیي هٌسّب ثب اظ زؾت زازى یک هَلکَل آة ثِ اًْیسض ٍ هٌسّب تجسی

ضٍز ٍ یک  آة اظ زؾت هی 2ٍ  1اًْیسضٍگلَکع( یؼٌی ثیي کطثي  2ٍ 1تَاى ثِ گلَکعاى ) یي آًْب هیتط هْن

 قَز ٍ لٍَگلَکَظاى اقبضُ کطز. پیًَس اکؿیػًی ثِ نَضت حلوِ ایزبز هی

 گلیکَصیذّب -3

( Arیب آضیل) (Rآلکیل )یک گطٍُ  ّطگبُ ّیسضٍغى گطٍُ ّیسضٍکؿیل آًَهطی هٌسّب رسا قسُ ٍ ثِ ربی آى

 اؾت. گلیکَصیذیک  هطاض گیطز، ؾبذتبض حبنلِ
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ثبقٌس. اهب ًؿجت  حؿبؼ هی اتهبالت گلیکَظیسی ؿیط احیب کٌٌسُ ثَزُ ٍ ًؿجت ثِ اؾیسّب ٍ ّیسضٍلیع آًعیوی

دی یک  یک هٌس  ثبقس، ؾبذتبض حبنلِ  ربی گعیي قسُ Rثِ قطایظ هلیبیی هوبٍم ّؿتٌس، ّطگبُ گطٍُ 

 اؾت.  سبکبسیذ

ضًگساًۀظػلطاى(، ؾیٌگطیي)اظ ارعاء تَاى ثِ آهیگسالیي )ػبهل تلری ثبزام( کطٍؾیي ) سّبی هْن هیاظ گلیکَظی

ضٍؿي ذطزل(، آًتَؾیبًیي ّب، ؾَالًیي)ؾیت ظهیٌی(، ّؿپطیسیي ٍ ًبضًگیي اقبضُ کطز. ثِ ثرف ؿیط هٌسی 

 (217ٍ كبعوی  108)زهبىگَیٌس هی آگلیکَى ّط گلیکَظیسی،

 (91سبص گلیکَصیذ آهیگذالیي ػبهل تلخی ثبدام کذام هبدُ است؟)سشاسشی پیش 

 ( آهیلَظ                  2     اؾیس ؾیبئیسضیک          ( 1

 یَظث( زی ؾبکبضیس رٌتی4َ    ( اؾیس آهیٌِ كٌیل آالئیي          3 

 «.3»گضیٌِ 

 
 ؾبذتبض ّؿپطیسیي ٍ ًبضًگیي: 1-16قکل 

 
 ؾَالًیي ؾبذتبض: 1-17قکل 
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 (92هٌظَس اص ػجبست گلیکَصیل گلیکَصیذ کذام است؟)سشاسشی 

 اتهبل گطٍّْبی الکتَل  زٍ هًََؾبکبضیس                     ( 1

 ّبی ّیسضٍکؿیل زٍهًََؾبکبضیس اتهبل گطٍُ( 2

 ّبی کطثٌیل ٍ ّیسضٍکؿیل زٍهًََ ؾبکبضیس اتهبل گطٍُ( 3

 الکتیک ّبی الکتَل زٍ هلکَل اؾیس اتهبل گطٍُ( 4

 «.1»گضیٌِ 

 

 اٍلیگَ سبکبسیذّب:

 ]فشٍکتَص فَساًَصیذ β-D( 1←2)گلَکَ پیشاًَصیل α-D[الف( سبکبسٍص:

ای ثِ ًبم  اظ زٍ تب زُ ٍاحس هًََؾبکبضیس تكکیل قسُ اًس، هؼطٍف تطیي آًْب زی ؾبکبضیس ؿیط احیب کٌٌسُ

( ٍ 17%ی چـٌسضهٌس ) هٌبثغ ؾبکبضٍظ ضیكِثبقس. انلی تطیي  ؾبکبضٍظ اؾت کِ كطاٍاى تطیي هٌس عجیؼت هی

 ی ًیكکط اؾت. ؾبهِ

یؼٌی  ثبقس. قَز، پؽ هٌسی ؿیط احیب کٌٌسُ هی یک هَلکَل كطٍکتَظ حبنل هی یک گلَکع ٍ ؾبکبضظ اتهبل

 زّس. کٌس ٍ اٍظاظٍى ّب ضا تكکیل ًوی ذبنیت هَتبضتبؾیَى ًساضز، زض ٍاکٌف هیالضز قطکت ًوی

ظ زض ؾبذتوبى ؾبکبضٍظ ثب ؾبذتبض كَضاًَظی ذَز قطکت کطزُ کِ ًؿجت ثِ ؾبذتوبى ایٌکِ كطٍکتَ ثب تَرِ ثِ

کطثًَیل ؾبکبضٍظ ثؿیبض ؾؿت اؾت  ٍ ثِ آؾبًی تَؾظ  -پیطاًَظی اؾتحکبم کن تطی زاضز، اتهبل کطثًَیل

ایي   قَز، ایي تطتیت ؾبکبضٍظ ثِ هٌسّبی ؾبظًسُ اٍلف ّیسضٍلیع هی قَز ٍ ثِ اؾیسّبی ضهین قکؿتِ هی

ایي  گصاضیًبهٌس. ػلت ًبه هی اًَسسیَىاـ ضا  بکبضٍظ ثِ هًََؾبکبضیسّبی ؾبظًسُیؼٌی تجسیل ؾ ٍاکٌف

ایي اؾت کِ هرلَط گلَکع ٍ كطٍکتَظ حبنلِ اظ ؾبکبضٍظ چپ گطزاى پالضیعُ اؾت. ثطذالف ؾبکبضٍظ   ٍاکٌف

 کِ ضاؾت گطزاى اؾت.

 ضاؾت گطزاى( چپ گطزاى      ؾبکبضٍظ  )هٌساًَضت

یؼٌی حلوَی ثب پبیساضی کن قطکت ًوَزُ اؾت. اهب پؽ اظ ّیسضٍلیع  طٍکتَظ زض ؾبکبضٍظ ثِ كطم كَضاًَظیك

ایي هٌس ؾطیؼبً تجسیل ثِ كطم پیطاًَظ کِ كطم پبیساضتط آى اؾت، تجسیل  قسى ؾبکبضٍظ ٍ آظاز قسى كطٍکتَظ،

 زض قکل پیطاًَظی ّؿتٌس. ایي تطتیت زض ؾبذتبض هٌس اًَضت، گلَکع ٍ كطٍکتَظ ّط زٍ ذَاّس قس.ثِ

( 100یب  1یؼٌی قیطیٌی ؾبکبضٍظ ضا ثطاثط ٍاحس ) ی هٌسّبی زیگط اؾت. ؾبکبضٍظ هجٌبی ؾٌزف قیطیٌی ّوِ

 ؾٌزس. ؾپؽ قیطیٌی هٌسّبی زیگط ضا ثب آى هی كطو کطزُ ٍ

 كطٍکتَظ قیطیي تطیي هٌس عجیؼی ٍ الکتَظ کن قیطیي تطیي هٌس عجیؼی اؾت.

http://www.nokhbegaan.com/


یوی هَاز ؿصایی    کتبة عالیی ق   

 کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه برداشت و کپی برداری از مطالب پیگرد قانونی دارد

www.nokhbegaan.com      65732227390-00562676-00562606-626  
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ایي تطتیت كطٍکتَظ قیطیي تطیي ٍ  ای هؿتوین ٍرَز زاضز. ثب حاللیت هٌسّب ضاثغِثیي قیطیي کٌٌسگی ٍ 

 (219ٍ كبعوی 111)زهبى هحلَل تطیي هٌس اؾت ٍ الکتَظ کن قیطیي تطیي ٍ کن هحلَل تطیي هٌس اؾت.

 اظ ؾَی زیگط ثیي قیطیٌی ٍ کطیؿتبلیعاؾیَى ٍ الکتَظ ثیف تطیي هبثلیت کطیؿتبلیعاؾیَى ضا زاضز.

 اًَضت قیطیي تط اظ ؾبکبضٍظ اؾت.()هٌس 

 هضایبی قٌذ اًَست:

 قیطیي تط اظ ؾبکبضٍظ اؾت. -1

 زّس. ضا ثیف تط کبّف هی   ی ثْتطی اؾت، چَى عجن ذَال کَلیگبتیَ زٍ شضُ  ًگْساضًسُ -2

 قَز، چَى هٌس اًَضت احیب کٌٌسُ اؾت. کطیؿتبلی ًوی -3

 احیب کٌٌسُ اؾت.قَز، چَى هٌس اًَضت  هیالضز ثْتط اًزبم هی -4

 گیطتطیي هٌس اؾت. کٌس، كطٍکتَظ  ًن ضعَثت ضا ثْتط حلؼ هی -5

 )كبعوی(حاللیت گلَکع اظ ؾبکبضٍظ ثیف تط اؾت.    زض زهبی ثبالتط اظ   ًکتِ:

 ة( الکتَص:

βD- ( 1←4گبالکتَپیطاًَظیل)D  ،گلَکَ پیطاًَظ 

توجه فرهاییذ که با تهیه این جسوات دیگر نیاز   : داوطلبین هحترمنکته ههن

به خریذ هیچ گونه کتاب هرجع دیگری نخواهیذ داشت. برای اطالع از 

 نحوه دریافت جسوات کاهل با شواره های زیر تواس حاصل فرهاییذ.

33090966-33090936-906 -90630006393 

       :خریذ اینترنتی

                         Shop.nokhbegaan.ir 

 

 

http://www.nokhbegaan.com/

