
  14011401مهرماه مهرماه   2222آزمون آزمون 
  تجربیتجربی  اختصاصی دوازدهماختصاصی دوازدهم

 دقیقه 150دفترچه اول: 
 

 دقیقه ٥٠: نیم سال اول دوازدهم
 دقیقه ٥٥:  دهم

 دقیقه ٤٥یا دهم تکمیلی:  یازدهم
  

 

  
 

 
 

 

 ریاضی تجربی
 آریان حیدري  –لویی  میثم حمزه -بهرام حالج -مهران حسینی –دل حسینی عا -پور خان سهیل حسن -جانی محمدابراهیم توزنده -محمدسجاد پیشوایی -عباس اشرفی -امیرهوشنگ انصاري

  زاده فهیمه ولی -علیرضا نعمتی –سینا محمدپور  –علی مرشد  –سروش موئینی -زاده احسان غنی –عرفان صادقی -اصغر شریفی علی – سامان سالمیان – سهیل ساسانی-بابک سادات 
 زاده سهند ولی

 شناسی زیست
 

 علی جوهري -امیررضا بواناتی-امیرحسین بهروزي فرد-پوریا برزین -بیگی  محمدامین-محمدامین بیگدلی -فر آرین امامی-ادیب الماسی -جواد اباذرلو -رضا آرامش اصل-مش اصلیاسر آرا
 آالن فتحی -ماکان فاکري-مقدم علی عبدالهی-علی طاهرخانی-امیررضا صدریکتا-شهریار صالحی-اشکان زرندي-محمدمهدي روزبهانی-بصیر مجید ذوقیان-آرمان خیري -پور حامد حسین
 محمود علی وصالی-پیام هاشم زاده-کاوه ندیمی-نیا معصوم امیرمسعود-مهرداد محبی -زاده وحید کریم -مرند محمدرضا قراجه-حسن قائمی-وحید قاسمی-پور سعید فتحی

 فیزیک
 وحید صفري  -سعید شرق-محمدجواد سورچی-میثم دشتیان -سیدعلی حیدري –امیرمهدي جعفري  -امیرحسین برادران -راتیمهدي ب -محمدي زهره آقا -عباس اصغري -فرد خسرو ارغوانی

 مجتبی نکوئیان  –سیدعلی میرنوري  – احسان مطلبی –علیرضا گونه  -ابراهیم قانونی –عابدي  هوشنگ غالم – مند پوریا عالقه  -علی عاقلی
 شیمی

  عبدالرضا دادخواه –ارژنگ خانلري  –نژاد  ایمان حسین -ن حسینییمیرحس -امیر حاتمیان -مسعود جعفري –کامران جعفري  –علیرضا بیانی  –برخورداریون  امیرعلی –حامد اسماعیلی 
 زواره  رسول عابدینی-امیرحسین طیبی-مسعود طبرسا – محمدجواد صادقی -رضا سلیمانی-امیرمحمد سعیدي –علی ساریجلو  -حامد رمضانیان – علی رفیعی-رضا رضوي - امید رضوانی

 دهکردي سیدرحیم هاشمی-محسن هادي – امین نوروزيجواد گتابی   –زواره  محمد عظیمیان
 شناسی زمین

 پور فرشید مشعر -گلنوش شمس -حامد جعفریان
 

 

 
 

 زيمستندسا نهاییبازبین  گروه ویراستاري ویراستار استاد مسئول درس گزینشگر نام درس

 ارشیا انتظاري  محمدي عاطفه خان -فرشاد حسن زاده  مهرداد ملوندي اصغر شریفی علی اصغر شریفی علی ریاضی
سرژ یقیازیان 

 تبریزي

 حمید راهواره فرد امیرحسین بهروزي محمدمهدي روزبهانی شناسی زیست
   کیارش سادات رفیعی  –علی رفیعی 

  رضا نوري -فرد سیدرضا موسویان
 تانیا ایرانپور -پور  کسري رجب

اشکان 
 هاشمی

مهساسادات 
 هاشمی

 مصطفی کیانی امیرحسین برادران امیرحسین برادران فیزیک
 نژاد محمدامین عمودي –زهره آقامحمدي 

 محمدجواد سورچی
 ارشیا انتظاري

محمدرضا 
 اصفهانی

 زاده مقدم محمد حسن ساجد شیري طرزم مسعود جعفري شیمی
 مانی تبارسینا رح – متین قنبري

 دانیال بهارفصل 
 ارشیا انتظاري

سمیه 
 اسکندري

 اديآب نوش  جواد زینلی –علیرضا خورشیدي  آرین فالح اسدي مهدي جباري مهدي جباري شناسی زمین
سعیده 
 روشنایی

 محیا عباسی

 
 

 اختصاصی: زهراالسادات غیاثی  مدیر گروه
 اسدي  اختصاصی: آرین فالح مسئول دفترچه آزمون

 سیده صدیقه میرغیاثی آرایی نگاري و صفحه وفحر
 مسئول دفترچه اختصاصی: مهساسادات هاشمی / مقدم  مدیرگروه: مازیار شیروانی مستندسازي و مطابقت مصوبات

 حمید محمدي ناظر چاپ
 
 

forum.konkur.in

www.konkur.in



  3 : ةصفح    رياضي  – مهر 22آزمون  

  

 
 محل انجام محاسبات

  
 
 

fاگر تابع با معادلۀ  - 1 (x) ax bx x x cx    4 2 23  همانی باشد، تابع روبرو چگونه است؟2

   همانی) 1

   ثابت) 2

   پذیر وارون) 3

  درجه دوم) 4
f در کدام فاصله تابع - 2 (x) x g(x)باالي نمودار 3 x xگیرد؟ قرار می 

1( ( , ) ( , ) 1 0 1  2( ( , ) ( , ) 1 0 1  3( ( , ] [ , ] 1 0 1  4( [ , ] [ , ) 1 0 1    
fتابع با ضابطۀ  kچند مقدار صحیح  يازا به - 3 (x) (k )( x x x k)     2 3 24 3  صعودي است؟3

1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  

f اگر نمودار تابع - 4 (x) (k x)(x mx n)   2د، مقدار عدديبه صورت زیر باش 
k n

m

کدام است؟ 

  تعریف نشده) 1
2 (2-  
3 (2  
4 (6  

] حاصل - 5 ] [ ] [ ] ....[ ]  1 2 3  کدام است؟80

1 (333  2 (444  3 (433  4 (343  
]اگر بازة  - 6 , ) 2 ترین دامنه براي تابع  بزرگf (x) ax b  1  تابع بوده و نمودارf،  خط به معادلـۀy x 3 2 را 9

fها قطع کند، مقدار yاي روي محور  در نقطه (a b)کدام است؟ 

1 (7  2 (6  3 (5  4 (4  

fتابع  - 7 (x) x yتـابع  ۀاگـر دامنـ م.نـامی می g(x)ها قرینه کـرده و آن را xرا نسبت به محور 3 g(x ) g( x )  2 3 2 
bباشد، مقدار  [a,b]صورت  به a کدام است؟ 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

y تابع mبه ازاي چند مقدار صحیح  - 8 x m x m    2 5  یک تابع صعودي است؟6

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

f اگر - 9 (x) x ax bx c    2 a، تابعی با دامنۀ دو عضوي باشد، حاصل 29 b c

b c

 


2 a)کدام است؟3 ) 0 

1( 26
9  2 (28

9  3 (
28
9  4 (

26
9  

 ابعترین عدد طبیعی که در برد ت کوچک -10
x

x
f (x)




2

1
2

4
 قرار دارد، کدام است؟

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

3

0

1

a+1

b-1

c+3

دقيقه 15:  وقت پیشنهادي  آموزان براي تمامی دانش پاسخ گویی اجباري                                                                                               تابع
   56تا  47هاي  صفحه: 2ریاضی/ 117تا  94هاي صفحه: 1ریاضی /10تا  1هاي  : صفحه:3ریاضی 
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 محل انجام محاسبات

  
  

xاگر جدول تعیین عالمت عبارت  -11 ax b
P(x)

x c

 




2
aصورت زیر باشد، مقدار  به  b

c

 کدام است؟ 

1 (
3
2   2 (3

2  
x

P(x)


  

1 2
0 ·.ïR  

3 (3  4 (3  

xمعادلۀ  -12

x x xx x
  

 

2
3
2 2 1 1

1  چند جواب دارد؟ 1

  شمار بی) 4  2) 3  1) 2   صفر) 1

xهاي معادلۀ  مجموع جواب -13 x x x     2 23 1 3  ؟کدام گزینه است برابر با 0

  2) 4  صفر) 3  -2) 2   -1) 1
xجواب نامعادلۀ  همجموع -14 x x   6 4 23 5 6 bترین مقدار  است. بیش [a,b]صورت  به 0 a است؟ کدام 

1 (2  2 (1 2  3 ( 2 2 2  4 (2 2  

xمعادلۀ  -15 x x

x x x

  
 

    
5 5 5

7 3 3 7 5
 چگونه است؟ )ها یا ریشه(از نظر تعداد و عالمت ریشه  

    منفی ۀفقط یک ریش) 2    مثبت ۀفقط یک ریش) 1
  فاقد ریشه) 4  منفی ۀمثبت و یک ریش ۀیک ریش )3

 تابع -16
x ax

f (x)
x x

 


 

2
2

1
1

yهمواره زیر خط    aصـورت به aترین بازة ممکن بـراي  بیشگیرد، اگر  قرار می 3 (m,n) 

m ،باشد n کدام است؟ 

1 (1   2 (2  3 (3  4 (4  

xه در نامسـاوي ترین عدد صحیحی باشند کـ ترین و کوچک بزرگاز راست به چپ به ترتیب  bو  aاگر  -17

x


 


3 4 14 2 صـدق 3

aحاصل ، کنند می

b



4

2   کدام است؟ 3
1 (5/2   2 (2  3 (5/1  4 (1  

x، معادلۀ aازاي چند مقدار صحیح  به -18 x

x a ax

 


 
1 2 3

2   ؟داراي جواب حقیقی است 1
  ارشم بی) 4  2) 3  1) 2   صفر) 1

x معادلۀ -19 x    
25 3 10  چند ریشۀ حقیقی دارد؟2

  3) 4  2) 3  1) 2   صفر) 1
ساعت روي حالـت  3فشار و  ساعت روي حالت کم 2شود. اگر شیر  فشار و پرفشار) پر می یک استخر توسط یک شیر دو حالته (کم - 20

نصف دیگر آن را بـا حالـت پرفشـار پـر در ادامه فشار و  مبا حالت کدر ابتدا پرفشار باشد، استخر پر می شود. اگر نصف استخر را 
 تر از حالت پرفشار است؟ فشار چند ساعت بیش کشد. زمان پرشدن استخر در حالت کم ساعت و ربع طول می 5کنیم، 

1 (5/0   2 (1  3 (5/1  4 (2  

دقيقه 15 : وقت پیشنهادي  آموزان براي تمامی دانش پاسخ گویی اجباري                                                عالمت عيينت نامعادله، معادله،
  24تا  19هاي  : صفحه2/ ریاضی  93تا  83هاي  : صفحه1 ریاضی
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  اي دارند؟ ها، چه مشخصه تید کلئو نو ها برخالف ریبو کلئوتید نو دئوکسی ریبو -21
  در حالت طبیعی فاقد نقش آنزیمی هستند.مولکول داراي آن ) 1
  شوند. میدر محل دوراهی همانندسازي در هسته مشاهده ) 2
  پنج نوع عنصر متفاوت شرکت کرده است. ) در ساختارشان3
  اي باشد. تواند دوحلقه ها می ساختار آن جود در ) باز آلی مو4

ویژگی گزینه کدام  بردند.  پیمولکول مؤثر در انتقال صفات وراثتی  ماهیتسال پس از آزمایشات گریفیت، گروهی از دانشمندان به  16حدود  -22
 کند؟ مشترك همۀ مراحل آزمایشات مربوط به این دانشمندان را مطرح می

  هاي شیمیایی تی افزایندة سرعت واکنشهاي زیس ) استفاده از مولکول1
  اي با سرعت باال هاي کشته شده در گریزانه گیري عصارة گروهی از باکتري ) قرار2
  هاي کشت این آزمایشات هاي بدون پوشینه در تمامی محیط هاي باکتري ) تغییر در ژن3
  هاي سالم موش زایی در هایی با عدم توانایی بیماري ) استفاده از محیط کشت حاوي باکتري4

 در ارتباط با مدل مولکولی نردبان مارپیچ صحیح است؟ کدام گزینه -23
  دهد. از دست میطور کامل  بهپایداري خود را  ،دنا هنگام همانندسازي) 1
  دهند. ها را بازهاي آلی تشکیل می هاي این نردبان را قند و فسفات و پله ) ستون2
  استر برقرار است. تید مجاور پیوند فسفودي وکلئ تید و قند نو یک نوکلئو ) بین فسفات3
  کسیل و در انتهاي دیگر آن فسفات قرار دارد. ، گروه هیدرودناهر از ) در یک انتهاي هر رشته 4

 تکمیل می کند؟ نادرستچند مورد، عبارت زیر را به طور  -24
  .............»که، توان گفت  میآندوپالسمی واجد شبکۀ  هر یاختۀهاي مرتبط با ژن در  در رابطه با ................ مولکول«

  اند.  هاي شیمیایی همان یاخته تولید شده هاي زیستی افزایندة سرعت واکنش مولکول توسط –همۀ  *
  اند.  قرار گرفتهبه یک مقدار هاي هسته  نقش مادة ذخیره کنندة اطالعات وراثتی را دارند و در همۀ قسمت –برخی از فقط  *
  دست آمده است.   شناس انگلیسی به هاي باکتري ها، از فعالیت و آزمایش عات اولیه دربارة این مولکولاطال –همۀ  *
  شوند.  هاي یاخته مشاهده می ر اندامک اصلی کنترل کنندة ویژگیکنند و د اطالعاتی را در خود ذخیره می –برخی از فقط * 
1(1  2(2  3(3  4(4  

گیرد. کدام گزینه، دربارة  اي سیتوپالسم قرار می ها، در تماس با مادة زمینه قط در بخشی از حیات یاختهدر گروهی از جانداران، مادة وراثتی ف -25
 بیان شده است؟ نادرستاین جانداران 

  نیاز است.  B١٢فعالیت صحیح آنزیم دنابسپاراز و تشکیل رشتۀ دنا، به وجود فولیک اسید و ویتامین  پس از) 1
  هاي شیمیایی تغییر کنند.  توانند تحت تأثیر برخی پیک هاي آغاز، می د جایگاهسرعت همانندسازي و تعدا) 2
  کند. هاي آغاز همانندسازي به تدریج افزایش پیدا می و دنابسپاراز، فاصلۀ بین جایگاه درپی فعالیت آنزیم هلیکاز) 3
  شوند. ود در هسته شناسایی میموجهاي دنابسپاراز  آنزیمباشد که توسط  هاي نوکلئوتیدي خاصی می داراي توالی) 4

 جود در دنیاي زنده، صحیح است؟ هاي مختلف مو چند مورد، در خصوص یاخته -26
  پردازد. هاي حاضر در یک یاخته، در همان یاخته به فعالیت می اسید تولید شده توسط آنزیم کلئیک الف) هر نو
  شود. اي تقسیم می پس از آغاز چرخۀ یاختههاي غشایی،  لیپید دوست فسفو اسید متصل به بخش آب کلئیک ب) هر نو
  دهد. ژنی تشکیل می ضلعی ساختار باز آلی خود پیوند هیدرو ریبوز، از طریق حلقۀ پنج کسی تید واجد قند دئو کلئو ج) هر نو

  باشد. کربنی قند خود داراي اتم اکسیژن می در حلقۀ پنجضلعی،  شش حلقۀضلعی متصل به  تید داراي حلقۀ پنج د) هر نوکلئو
  3) 4  ) صفر3  2) 2  1) 1

 سازي در جانداران به درستی بیان شده است؟ کدام گزینه در ارتباط با همانند -27
  سازي دارد. ها چندین جایگاه آغاز همانند در یوکاریوتاي  هستهتن  ) هر فام1
  سازي مخصوص خود را دارد. ایی جایگاه آغاز همانند) هر ژن باکتری2
  صورت حلقوي وجود دارد. دنا بهمولکول  ،هاي جانوري در یاختهی دوغشای ساختارهر ) در 3
  کند. ها، وجود دو آنزیم هلیکاز کفایت می همۀ باکتري اصلیسازي دناي  ) براي همانند4

دقيقه  10 وقت پیشنهادي :   آموزان براي تمامی دانش گویی اجباري پاسخ                                                 هاي اطالعاتيلكولمو
   14تا  1هاي  : صفحه3شناسی  زیست
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 کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می -28
  »شود. ............ نیز مشاهده میگردد، ......... اي که ..................... یافت می در هر یاختۀ زنده«

  ها به مولکول دنا جز هیستون هاي دیگري به تئین اتصال پرو –سازي  ) دناي خطی حاوي چند جایگاه آغاز همانند1
  نوعی دناي خطی با توانایی باز کردن دو رشتۀ خود بدون بر هم خوردن میزان پایداري –) نوعی مولکول مرتبط با ژن 2
  دنابسپارازتوسط  در دنا ژنی تشکیل پیوند هیدرو –سازي خود  هاي آغاز همانند نایی تغییر در تعداد جایگاه) دنایی با توا3
  ابتداي چرخه اي در نقطۀ وارسی مرگ یاخته نهایی با توانایی به راه انداخت مولکول –ت پادزیسافزایش مقاومت در برابر عامل  ) مولکول4

 ی تکمیل می کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به درست -29
  »شود که .....................  هاي نوعی پروتئین محسوب می انسان، ..................... از پیامدهاي اختالل در فعالیت خاطرة Bهاي  سیت در لنفو«

  کاهد. اي دنا میه جود در بین نوکلئوتید هاي کم انرژي مو از تعداد پیوند –دناي خطی   ها از مولکول ) عدم جدا شدن هیستون1
  باشد. مؤثر در ساخته شدن یک رشته در مقابل رشتۀ الگو می  تنها آنزیم – طی همانندسازي هسته درفسفات آزاد هاي  تعداد گروه عدم افزایش) 2
  فسفات را دارد. کسیل و هایی با گروه هیدرو توانایی استفاده از مولکول –سازي  ) افزایش تعداد اشتباهات در حین انجام فرآیند همانند3
  کند. ها را بررسی می تید کلئو استر، رابطۀ مکملی نو ي پس از برقراري هر پیوند فسفود –هایی از دنا  مانند در بخش Y) عدم تشکیل ساختارهاي 4

دار را  و نوکلئوتید تیمـیندار  تید آدنین کلئو بین نو(هاي) تواند مستقیماً پیوند می سازي دنا که چند مورد دربارة هر نوع آنزیم مؤثر در همانند -30
 صحیح است؟به طور حتم بشکند، 

  گذارد. تأثیر می DNAسازي، اولین آنزیمی است که روي  همانندبا شروع فرایند الف) 
  .صورت می گیردت نوکلئازي حضور نوعی آنزیم با خاصی گیري آن تنها در شکلشکند که  ب) پیوندي را می

  ها است. زوم هاي هیستونی از دناي خطی و باز کردن ساختار نوکلئو  ینج) فاقد توانایی جدا کردن پروتئ
  نیازي نیست که الزاماً از منافذ پوشش هسته عبور کند. ، جهت انجام فعالیت خودد) در یک یاخته نگهبان روزنۀ گیاه

1 (1    2 (2  3 (3  4 (4  
  
  

  
 ..................... ،گوارشی هاي پوشانندة حفرة ..................... یاختهدر پیکر هیدر،  -31

  کنند. بري دریافت می هاي غذایی را با درون ذره –) همه 1
  کنند. هاي گوارشی به درون حفره ترشح می آنزیم –) همه 2
  دهند. اي ادامه می یاخته صورت درون فرایند گوارش را به –) بعضی از 3
  د.نجایی مواد دار جابهدر سطح خود، یک زائده رشته مانند براي  –از  بسیاري) 4

 ؟نیستبا توجه به شکل زیر، کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر مناسب  -32
  »تواند .....................  .....................، میبخشی از لولۀ گوارش انسان که «
  

  
  

  ترشح کند. ة غذاهاي گوارش دهند ، آنزیم2و  4هاي  همانند بخش –ها است  هیدرات ) محل آغاز گوارش کربو1
  داشته باشد. 7نقشی مشابه بخش  –اي صاف و مخطط است  از جنس بافت ماهیچه ) داراي دو نوع بندارة مجاور2
  .داشته باشدحرکات گوارشی  3و  1هاي   همانند بخش –) ابتداي آن برخالف انتهاي آن داراي ماهیچۀ مخطط است 3
  ند.جذب محتویات گوارشی درون لوله کمک کتسهیل به  6و  5هاي  ند بخشنهما –کنندة سکرتین دارد  هاي ترشح ) یاخته4

 دقيقه 15وقت پیشنهادي:                              آموزان براي تمامی دانش ویی اجباريگ پاسخ                                                گوارش و جذب مواد دنياي زنده +
  32تا  1هاي  صفحه :1شناسی  زیست
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 ؟استاي که داراي حفرة دهانی است، صحیح  یاخته اي نوعی آغازي تک یاخته کدام گزینه دربارة گوارش درون -33
  شوند. ها دیده می ) در اطراف حفرة دهانی همانند منفذ دفعی این جانور، مژك1
  یابند. شده و گوارش میریزتر ها،  با لیزوزوم لوواکوئادغام  پس ازتنها ذرات غذایی ) 2
  کند. پالسم حرکت می ئول غذایی در انتهاي حفرة دهانی تشکیل و درون سیتو ) واکو3
  شوند. منفذ دفعی خارج می هپس از ورود به واکوئول دفعی، از رانیافته   ) مواد گوارش4

 ل می کند؟کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمی -34
  .............»توان گفت  می ،دربارة بخشی از لولۀ گوارش انسان سالم که چین خوردگی دیوارة آن با ورود تودة غذا از بین .............«
  سازند.  معده را می شیرة گوارشی شی مخاط در بافت پیوندي سست، بخشهاي حاصل از فرورفتگی بافت پوش یاختههر یک از  –رود  ) می1
  باشد که در گوارش مکانیکی تودة غذایی نقشی ندارند.  داراي دونوع حرکت کرمی و قطعه قطعه کننده می –رود  ) نمی2
  مختلفی را دارند.  کنندة تجزیههاي  هاي غشایی است که توانایی تولید آنزیم خوردگی هایی با چین داراي یاخته –رود  ) می3
  وجود دارد.  مویرگکه در ساختار هر پرز آن، تنها یک باشد  رش میبخش لولۀ گوا ترین طویل –رود  ) نمی4

 ؟شوداین اتفاق  منجر به بروزتواند  چند مورد می ؛مقادیر زیادي از چربی مشاهده شده است ي بیمار و بالغ،در بررسی مدفوع فرد - 35
  موازي با معده اي موجود در زیر و ریز غده بخش برونکاهش ترشحات  
 اي روده هاي ماهیچه اختهکاهش فعالیت ی  
 رسوب ترکیبات صفرا در کیسۀ صفرا  
 ابتال به بیماري سلیاك  

  ) چهار4  ) سه 3  ) دو2  ) یک1
 جا شود (ند).  ..................... جابهابتدا ، الزم است تا حلقبه منظور ورود تودة غذا از محل آغاز گوارش شیمیایی به  -36

  چک به سمت پایین ن کو) زبا2      گلوت به سمت باال ) اپی1
  چک به سمت پایین گلوت و زبان کو ) اپی4    ) زبان بزرگ و کوچک به سمت باال3

ا قطعـاً در ؛ امـتوانیم شاهد ..................... در بدن این فـرد باشـیم ..................... تخریب شود (ند)، همچنان میاگر در یک فرد سالم و بالغ فرض کنیم  -37
 شود. ......... اختالل ایجاد می............

  هاي چربی در کبد ذخیرة مولکول –انجام فرآیند جذب  –جود در پرزهاي رودة باریک  ی موخون ) شبکۀ مویرگ1
  و گوارش مکانیکی غذامحتویات معده  کامل مخلوط شدن – انجام بخشی از فرایند عمل بلع  –هاي شبکۀ عصبی  ) یاخته2
  تشکیل سد حفاظتی محکم مخاط معده –تر  هاي کوچک ها به مولکول تجزیه شدن پروتئین –گاسترین  کنندة هاي ترشح ) یاخته3
  انجام فرآیند افزایش فشار اسمزي مواد در رودة بزرگ –صورت ارادي  نیافته به تنظیم خروج مواد گوارش –روده  ) بندارة داخلی راست4

 آورد، صحیح است؟  کند و مدفوع را به شکل جامد در می هاي مواد را جذب می ه آب و یونگوارش فردي بالغ ک  بخشی از لولۀ چند مورد دربارة - 38
  اند.  هاي دیوارة آن به شکل نوارهاي عضالنی طولی در آمده فاقد چین خوردگی است و بخشی از ماهیچه *
  ر دارد.ي قراتر پاییندر سطح لون افقی نسبت به قسمت انتهایی کولون باالرو،  قسمت انتهایی کو *
  شود. تولید مینیز شود، در این بخش  ه به کمک عامل داخلی معده جذب مینوعی ویتامین ک *
  کنند. پرزهاي آن با ترشح مادة مخاطی به حرکات کرمی غذاي وارد شده کمک می *
1(1  2(2  3(3  4(4  

  است؟ نادرست، کدام گزینه رو گذاري شده در شکل روبه  هاي نام در ارتباط با بخش -39
1( Aخورده است. ها در سمت فضاي روده چین هایی دارد که غشاي آن : در رودة باریک یاخته  
2( B :هایی با زوائد سیتوپالسمی منشعب در اطراف خود  فاقد یاخته هاي موجود در آن، بافت در ساختار

  می باشد.
3( C ،اند. ن یافتهمورب نیز سازما به شکلهاي طولی و حلقوي،  عالوه بر جهت: در دیوارة معده  
4 (D : کند. هم وصل می هاي درون شکم را به حاوي بافت پیوندي سست است که اندامبخشی از پردة  
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  .............. ،کند در بدن انسان سالم و بالغ، هر غدة بزاقی بزرگ که ترشحات خود را به کمک .............. مجرا به زیر زبان تخلیه می - 40
  باشد. غدة بناگوشی می سطح داخلیاي قرار دارد که در  اس با ماهیچهبه طور مستقیم در تم –) یک 1
  هاي پیشین فک پایینی قرار دارد. کوچکترین غدة بزاقی است که در پشت دندان –) چند 2
  . نقش مهمی داردآسیاب شدن ذرات غذا  در فراینداي است که  داراي ترشحات چسبنده –) یک 3
  گلوت است. اپی با بخشی ازسطح  یل شده و همهاي پوششی تشک از یاخته –) چند 4

 ............................................ حرکات منظم دیواره، گوارش انسان،  در لولۀ -41
  قرار دارند. هاي واجد اجزاي رشته مانند  یاخته تحت تأثیر –) بعضی از 1
  را دارند. هاي حلقوي ماهیچه توسط ي انقباضیها توانایی ایجاد حلقه –) همه 2
  اند. اي و بدون انشعاب هسته هاي یک حاصل عملکرد انقباضی یاخته –) همه 3
  شوند. هاي یک در میان می فقط در جایگاه گوارش نهایی کیموس باعث انقباض –) بعضی از 4

 کند؟ چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می -42
  »جود در این غشا .....................  در معده انسان، برخالف ..................... مو HCLکننده  هاي تولید ختهیا اي در یاختهبعضی از ..................... غشاي «

  هیدراتی متصل شوند. توانند به ترکیبات کربو می –داخلی  فسفولیپیدهاي –هاي سراسري  الف) پروتئین
  لیپیدي غشا هستند. اس با هر دو الیه فسفودر تم –هاي سطحی خارجی  پروتئین –هاي سراسري  ب) پروتئین
  لیپیدي خارجی هستند. در تماس با الیۀ فسفو –هاي سطحی داخلی  پروتئین –هاي  ج) کلسترول
  توانند در تماس با سیتوپالسم باشند. می –هاي سراسري  پروتئین –هاي سطحی داخلی  د) پروتئین

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 گوارش ..................... بالفاصله .......................................... محل  -43

  شود. جا وارد می قبل از محلی واقع شده است که ترشحات صفرا به آن –ها   هیدرات شیمیایی کربو –تکمیل ) 1
  باشد. می ي فراوانهاپرز هاي بافت پوششی در آن داراي ریز قبل از محلی قرار دارد که یاخته –ها  شیمیایی پروتئین –آغاز ) 2
  کند. آنزیم گوارشی ترشح نمیساز  پیشآن  غددهاي پوششی  بعد از قسمتی قرار دارد که یاخته –ها  شیمیایی لیپید –تکمیل ) 3
  شود. ریفالکس میاي واقع شده است که شل شدن آن موجب ایجاد  قبل از بندارة ماهیچه –مکانیکی –آغاز ) 4

 ، درست است؟گیرد نمیهاي عصبی قرار  هاي یاخته لولۀ گوارش انسان سالم و بالغ که تحت تأثیر شبکه کدام گزینه درباره هر بخشی از - 44
  یافته است. اي به دو شکل حلقوي و طولی سازمان کننده صفرا، در ساختار دیواره آن، الیه ماهیچه ) همانند اندام تولید1
  خون است.اي  مادة زمینهن نوعی مولکول غیر زیستی به کرد دام سازنده گاسترین، فاقد توانایی وارد) برخالف ان2
  است. اي پروتئینیه و حاوي رشتهشکل  اي هاي استوانه سکرتین، واجد یاختههورمون  ) همانند اندام سازندة3
  ها است. محل آغاز گوارش شیمیایی پروتئین  کننده پروتئازهاي قوي و متنوع، ) برخالف اندام تولید4

 کند؟ یر را به درستی تکمیل میچند مورد عبارت ز -45
  »طور حتم ..................... دارد ..................... کیسه تشکیل شده است، بههاي یک یاختۀ کبدي انسان، هر اندامکی که  با توجه به اندامک«

  یاخته، نقش به بیرون جایی مواد  در جابه –الف) فقط از یک 
  لیپیدي یۀ فسفویک غشاي حاوي دو ال –ب) فقط از یک 

  غشاي آن با غشاي خارجی هسته، اتصال –ج) از تعدادي 
  نقش هاي پروتئینی یا لیپیدي، ت مولکولدر ساخ –د) از تعدادي 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 تواننـد جـود در بخـش ..................... می هاي مو جود در بخش ..................... یاخته هاي مو یاخته -46

   ........... کنند...........
  برد را به خون ترشح پیک شیمیایی دور – 4 –، همانند 3) 1
  لیپید تولید فسفو، بیکربنات و ها ترکیبی حاوي نمک - 3 –، برخالف 2) 2
  ها به لولۀ گوارش وارد  هاي مؤثر در گوارش لیپید آنزیم –  4 –، همانند 1) 3
  هاي آنزیمی، تولید تئینترکیبات لیپیدي همانند پرو – 3 –، برخالف 1) 4
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  یابی حیات ..................... و در سطح ..................... از این سطح .....................  ..................... سطح سازمانمطابق با متن کتاب درسی در  -47
  وجود دارد. فظ هم ایستاییتوانایی حهایی فاقد  بخش –باالتر  –شود  مشاهده می چندین گونۀ مختلف –) هشتمین 1
  شود. هاي حیات مشاهده نمی فاقد یکی از ویژگیجاندارانی  –تر  پایین – وجود داردها  براي اولین بار تعامل بین جمعیت –) هفتمین 2
  شود. فت میجاندارانی با عدم توانایی پاسخ به محیط یا –تر  پایین –هایی بدون توانایی سازش با محیط وجود دارد  بخش –) دهمین 3
  تأثیرگذار است. هعوامل غیرزندة محیط بر روي عوامل زند –باالتر  – شود باط بین افراد مختلف یک گونه مشاهده میارت –) ششمین 4

 شود؟ وارد میدرشت به درون یک یاخته  مشخصۀ روشی است که طی آن یک ذرةچند مورد  -48
  شود.  میاي انجام  هاي یاخته در پی فعالیت برخی پروتئین )الف 
  براي انجام شدن نیازمند صرف شکل رایج انرژي در یاخته است. ) ب
  شود. یابی حیات، انجام می ترین سطح سازمان توسط همۀ اعضاي پایین )ج 
  .نقش دارندجایی مواد  جابه درهاي غشادار  رانی، کیسه همانند برون ) د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 کند؟ تکمیل می نادرستیکدام گزینه جملۀ زیر را به  -49
  »..................... هر بافت هاي بدن انسان،  در ارتباط با بافت«

  هاي معدنی با محیط اطراف خود را دارند.  قدرت تبادل یونآن زندة هاي  یاختهقطعاً  اصلی بدن که در تماس با غشاي پایه قرار دارند،) 1
  شود. ن دیده میآهاي  بی دارند، قطعاً در گردیزهمکع شکلهاي متصل به غشاي پایه  اي که یاخته ) پوششی2
  تري دارد. هاي متنوع اي شفاف و چسبنده دارد، قطعاً نسبت به بافت پیوندي متراکم یاخته اي که مادة زمینه ) پیوندي3
  چربی در وسط یاخته قرار دارد.بافت  هاي هبرخالف یاخت ها آنهستۀ هایی است که  واجد یاختهطور حتم  به پی و رباط وجود دارد، زرددر اي که   ) پیوندي4

 است؟ نادرستانسان است، کدام عبارت  راست رودةداخلی  بندارةهاي  یاختههاي آن مشابه با  نوعی بافت پیوندي که ظاهر یاختهدربارة  - 50
  اند. هاي کالژن در یک راستا قرار گرفته رشته اي شفاف، همۀ با مادة زمینه الف بافت پیوندي) برخ1
  پروتئین هستند. سطح داخلی مري، در تماس با ترکیب حاوي هاي  هاي آن همانند یاخته یاخته) 2
  اي با ظاهر بیضی دارند. ژن، هسته کننده پپسینو ترشح ۀیاختهر ن برخالف هاي آ ) یاخته3
  مرکزي دارند. شود، هستۀ می قلبهاي بافتی که سبب انقباض  ) همانند یاخته4
  
  

 

 میل عبارت زیر مناسب است؟کدام مورد براي تک -51
  ...............»هاي حسی موجود در  هر یک از گیرنده«
  کنند. دستگاه عصبی محیطی منتقل میبه مجزا عصبی   رشتهچندین  از طریق) موهاي حسی پاي مگس، پیام عصبی را 1
  شوند.توانند تحت تأثیر پرتوهاي فرابنفش موجود در محیط تحریک  هاي مرکب حشرات، می ) چشم2
  شوند. حسی می رشتۀ بیش از یک) خط جانبی ماهی، به دنبال حرکت مادة ژالتینی باعث تحریک 3
  شده از بدن شکار را تشخیص دهند. توانند پرتوهاي فروسرخ تابیده هاي مار زنگی، می ) چشم4

 کدام گزینه درست است؟ -52
  دارد. راسیناپسی  یر پتانسیل الکتریکی یاختۀ پستغی تواناییشود،  هاي عصبی وارد می ) هر ناقل عصبی که به یاخته1
  قطر جریان دارد. هاي عصبی هم شود، با سرعت یکسانی در رشته هاي اجراکننده منتقل می ) هر پیام عصبی که به اندام2
  کند. هدایت می نقطه به دار دارد، پیام عصبی را در تمام طول خود به صورت نقطه ) هر یاختۀ عصبی که تعداد زیادي کانال دریچه3
  هاي سدیم نفوذپذیري بیشتري دارد. هاي عصبی قرار دارد، در حالت آرامش نسبت به یون عصبی که در غشاي یاخته ناقل) هر گیرندة 4

 توانـد دارد، می باش نگه می ، بخشی از دستگاه عصبی خودمختار که در هنگام مسابقۀ ورزشی بدن را در حالت آمادهدر انسان به طور معمول -53
 ............... را ............... دهد.

  افزایش  –هر ششهاي جنب  ) فشار مایع بین پرده1
  کاهش  – اي اسکلتی هاي ماهیچه بافت) حجم محلول واردشده به 2
  افزایش  –در چرخۀ ضربان قلب  QRS) فاصلۀ بین دو موج 3
  کاهش  –بند)  خاع به ماهیچۀ دیافراگم (میانالن ) فاصلۀ زمانی ارسال پیام از بصل4

دقيقه  15 وقت پیشنهادي :  آموزان براي تمامی دانش انتخابیگویی  پاسخ                                                 تنظيم عصبي + حواس 
  پاسخ دهید. 90تا  71هاي  والباید به س 70تا  51هاي  به سؤال درصورت عدم پاسخگویی                                                36تا  1 هاي : صفحه2شناسی  زیست  
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 کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -54
  ...............»............... که ...............، به طور حتم  مؤثر دردر غشاي یک نورون حرکتی، هر مولکول پروتئینی «
  شود. رون یاخته مییشدن بار الکتریکی ب سبب مثبت – کند در مرحلۀ صعودي دریچۀ خود را باز می –) پتانسیل عمل 1
  کند. بدون مصرف انرژي زیستی ایفاي نقش می ،ها جایی یون در جابه –به صورت اختصاصی فعالیت دارد  –) پتانسیل آرامش 2
  شود. انسیل آرامش میسبب بازگشت دوبارة پتانسیل غشا به پت –فعالیت دارد عمل فقط در مرحلۀ نزولی پتانسیل  –) پتانسیل عمل 3
  دهد. عبور میاز دریچۀ خود با فعالیت اختصاصی خود، فقط یک یون را  –فعالیت دارد  ATPبدون شکستن پیوندهاي پرانرژي  –) پتانسیل آرامش 4

 هاي درون جمجمه نقش دارد؟ مننژ است که در حفاظت از بخشمیانی مشخصۀ پردة چند مورد  -55
  ، تنها از یک الیه تشکیل شده است. داخلیبرخالف پردة مننژ ) الف

  باشد.  هایی از جنس بافت پیوندي می ب) در دو سمت خود داراي رشته
  اي است که در دو سمت با مایع مغزي نخاعی در ارتباط است.  تنها پرده) ج
  .شود هاي مخ وارد می هاي موجود در سطح مادة خاکستري نیمکرهدر تمام شیار) د
  ) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1

 هاي حواس صادق است؟ عبارت، در خصوص گیرنده کدام -56
  هاي گیرندة نور قرار دارند. شکل هر واحد بینایی، به سمت بخشی است که در مجاورت آن یاخته عسل، رأس عدسی مخروطی ر ) در زنبو1
  شود. گیرد، نوعی گیرندة مکانیکی صدا محسوب می می که تحت تأثیر امواج صوتی قرار جیرك، هر یاخته یا بخشی از آن ) در جیر2
  دهد. هاي عصب بینایی به سمت نیمکرة مخ مقابل، در تاالموس رخ می ) در انسان، تغییر مسیر بخشی از آسه(آکسون)3
  کند. ) در انسان، هر رشتۀ عصبی فقط با یک گیرندة چشایی زبان ارتباط ویژه برقرار می4

 توان گفت ............... . دار ............... باشد، می کانال دریچه Aصورتی که بخش با توجه به شکل زیر، در  - 57
A

(1)

(4)

(3)

(2)  
  باشد. موجود در ساختار غشا هاي تواند در تماس با کربوهیدرات می 2بخش  –) سدیمی 1
  بیشتر است. همواره 4از غلظت آن در فضاي بخش  3غلظت پتاسیم فضاي بخش  –) پتاسیمی 2
  هاي کلسترول در ساختار خود باشد. هایی داراي مولکول ممکن است در قسمت 1بخش فقط  –) سدیمی 3
  پتاسیم را شاهد باشیم. -ممکن نیست در این وضعیت بیشترین فعالیت پمپ سدیم –) پتاسیمی 4

 باشد، صحیح است؟ عب میچند مورد، دربارة دستگاه عصبی نوعی کرم پهن آزادزي که داراي حفرة گوارشی منش -58
  باشد.  فاصلۀ بین دو طناب عصبی در تمام طول پیکر جانور یکسان می )الف 

   در طناب عصبی متصل است.ها  نورون اي  یاخته هاي هر رشتۀ عصبی، به محل تجمع جسم )ب 
  جایی مواد در پیکر جانور نقش دارند.  ها در جابه رشته هاي بخش محیطی با تحریک انقباض ماهیچه )ج 
  هاي موجود در بخش مرکزي، با یکدیگر در ارتباط هستند. دو طناب عصبی در پیکر جانور تنها توسط رشته )د 
1(1  2(2  3(3  4(4  

 کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می -59
  ...............»شی در دستگاه عصبی یکی از اجزاي دستگاه عصبی ماهی که ...............، معادل بخ«
  شود. گوسفند است که در سطح شکمی، در حد فاصل بین چلیپاي بینایی و پل مغزي مشاهده می –شوند  به آن وارد میمستقیماً هاي نخاع  ) پیام1
  هایی قرار دارند. ها و سیاهرگ خرگانسان است که در بخش مرکزي ابتداي آن، سر –کند  ترین بخش مغز آن وارد می هایی را به حجیم ) پیام2
  باشد. گوسفند است که مادة سفید آن، در مرکز خود داراي قطر بیشتري نسبت به انشعابات اطراف می –باشد  ترین بخش مغز آن می ) باالیی3
  بر صفحات رشد قرار دارد. مؤثر  تر از محل ساخت هورمون انسان است که در سطحی پایین –شوند  هاي عصب بویایی به آن وارد می ) پیام4

 کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می -60
  ...............» تواند نمیکشیدن دست ...............،  نورونی که در فرآیند انعکاس عقب«
  اي نورون بعد متصل شود. تهناقل عصبی تحریکی ترشح کند که به نوعی کانال جسم یاخ –) کامالً در مادة خاکستري نخاع قرار گرفته است 1
  سیناپسی شود. با ترشح ناقل عصبی مهاري، سبب تغییر پتانسیل الکتریکی یاختۀ پس –شود  در ریشۀ شکمی عصب نخاعی دیده می  )2
  زمان دو نورون دیگر را تحریک کند. هم –شود  ، فقط بخشی از آکسون آن در نخاع دیده میآن) از بین سه بخش اصلی 3
  اي مختلف تشکیل سیناپس دهد. زمان با چندین تار ماهیچه هم –شود  هاي آکسونی آن ناقل عصبی ترشح نمی نه) از پایا4
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، در رو دهندة مغز گوسفند است. در شرایطی که بخش شکمی مغز روي ظرف تشـریح  هاي تشکیل هر یک از موارد زیر، معرف یکی از بخش -61
 دیگر دارند؟ شده، فاصلۀ کمتري از یک هاي معرفی به سایر بخش قرار گرفته است، کدام دو مورد نسبتروي ما  به

  هاي حسی قرار دارد. که در عقب مرکز تقویت اغلب پیام فضاییالف) 
  ب) بخشی که مجاور بطن چهارم مغز قرار دارد و از یک سو به نخاع متصل است.

  کند. ظیم میهاي بدن را تن دوربرد، فعالیت ی) بخشی مجاور ساقۀ مغز که با ترشح پیکج
  کنندة نوعی عامل محافظتی از مغز قرار دارد. هاي مویرگی ترشح ) بخشی که درون فضاي واجد شبکهد
  »د«و » ب) «4  »ج«و  »ب) «3  »د«و » الف) «2  »ج«و » الف) «1

 ............... دچار اختالل شوند. فرآیندهاي مرتبط با نداردیک فرد بالغ که ...............، امکان مغز دیدن بخشی از ساختار  در صورت آسیب - 62
  الزاماً به یاد آوردن بوي غذاهاي مختلف –کند  هاي مختلف نقش ایفا می ) در یادگیري موضوع1
  رسیدن میکروبی به ساختار چشم جلوگیري از آسیب –آید  ترین بخش ساقۀ مغز به حساب می ) جلویی2
  رفتن کردن میزان انقباض عضالت اسکلتی در حین راه کنترل –شود  ) در سطح پشتی بطن چهارم مشاهده می3
  شکل در حفرة شکمی انقباض گروهی از عضالت دوکی –شود  از ساقۀ مغز محسوب می ترباالگر ضربان قلب در سطح  ) مرکز تنظیم4

 ..توان گفت .......... در بدن انسان، دربارة هر یاختۀ بافت .............. موجود در سقف بینی انسان، می -63
  باشد.  ها می در سطح رأسی خود در تماس با نوعی مادة حاوي آنزیم مؤثر در مرگ باکتري –پوششی ) 1
  باشد. هاي بودار می در بخش متورم یک انتهاي خود، داراي زوائد رشته مانندي جهت اتصال به مولکول –عصبی ) 2
  دهند.  هاي بخشی در زیر لوب پیشانی سیناپس می قرار دارند که با یاخته اي هاي عصبی رشته نزدیکیدر  –پیوندي ) 3
  ها در مجاورت غشاي پایه قرار گرفته است. در اتصال به غشاي پایه قرار دارند و مرکز اصلی کنترل فعالیت آن –) پوششی 4

 است؟ نامناسبکدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر،  -64
  »باشد. کند که ............... می عبور می بخشی از الیۀ میانی چشممایع شفاف جلوي عدسی چشم از وسط «
  هاي خونی فراوان داراي مویرگبرخالف مشیمیه ) 1
  ارتباط) با هر دو بخش اعصاب خودمختار در 2
  تر از حلقۀ عضالنی مجاور خود ) نازك3
  ) زاللیه در تأمین مواد مغذي آن فاقد نقش4

 است؟ نامناسبچند مورد براي تکمیل عبارت زیر،  -65
  ...............»کند،  دیگر برقرار میکوچک هاي  که ............... با استخوان کوچکی میانی، هر استخوان در گوش«

  شود. متصل می استخوان گیجگاهیاز طریق نوعی بافت پیوندي به  –الف) یک مفصل 
  باشد. می متراکماي از جنس بافت پیوندي  فاقد اتصال به پرده –ب) یک مفصل 

  متصل است. درونیاز طریق اتصاالتی، به دیوارة گوش  –) دو مفصل ج
  باشد. در تماس با محل نوعی دریچۀ گوش می –) دو مفصل د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 کدام مورد براي تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟ -66
  ............»... ممکن استدر بررسی مغز انسانی سالم و بالغ، ساختاري که بین ............... قرار گرفته است، «
  .باشدقشري خاکستري و مرکزي سفیدرنگ داراي  –کرة مخ  ) بطن جانبی و تاالموس در یک نیم1
  باشد. در احساساتی مانند ترس، خشم و لذت اصلی فاقد نقش  –کرة مخ  در دو نیم ها ) اسبک مغزي2
  باشد. چشم چپ و راست هاي عصبی بینایی  محل تقاطع یاخته –کرة مخ  هایی بویایی در دو نیم ) لوب3
  .ایفا کندروزي نقش  شبانه ریتمبا ترشح نوعی پیک شیمیایی دوربرد در تنظیم  –کرة مخ  ) هیپوتاالموس و مغز میانی در یک نیم4

 ت؟ترین نواحی پوست انسان سالم و بالغ قرار گرفته است، کدام گزینه صحیح بیان شده اس در عمقی که در رابطه با نوعی گیرندة تماسی - 67
  گلیسیرید قرار دارد. کنندة تري هاي بافت ذخیره با یاختهمستقیم ) در تماس 1
  شود. می هدایتگیرنده  در) بالفاصله در پی اعمال فشار بر گیرنده، پیام عصبی 2
  شود. دار در اطراف خود حفاظت می هاي میلین عصبی است که توسط بخش اي هیاخت) 3
  شود. هاي قشر مخ می در نورون شکل رایج انرژيعث کاهش مصرف مدت، با هاي طوالنی ) در طی نشستن4

forum.konkur.in

www.konkur.in



  12 :ةصفح    شناسي زيست –مهر  22 آزمون 

  

 کند؟ چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می -68
  ...............»توان گفت  ترین الیۀ کرة چشم انسان سالم و بالغ، می هاي زندة داخلی در رابطه با ............... یاخته«

  دارند. خارج شده از نقطۀ کورهاي خونی  ات رگفاصلۀ بسیار اندکی تا انشعاب –الف) همۀ 
  دهد. ، اختالف پتانسیل دوسوي غشاي خود را تغییر میدرون خود حساس به نورمادة در پی تجزیۀ  –ب) فقط بعضی از 

  هاي غشایی خود را دارند. توانایی ایجاد تغییر در اختالف پتانسیل دوسوي غشاي خود به کمک پروتئین –) همۀ ج
  شده از نقطۀ کور شرکت دارند. گیري عصب بینایی خارج هاي عصبی خود، در شکل به کمک رشته –ضی از ) فقط بعد
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 هاي مختلف گوش یک انسان سالم، کدام گزینه از نظر درستی یا نادرستی با بقیه متفاوت است؟ با توجه به بخش -69
  هاي گوش در باالي سه استخوان کوچک گوش قرار دارد. خشکننده از عمدة ب ) بیشترین ضخامت استخوان محافظت1
  شود، در لرزش دریچۀ بیضی نقش مؤثري دارد. ترین استخوان به بخش حلزونی محسوب می ) هر استخوانی که نزدیک2
  یابد. رویم ضخامت افزایش می ) در استخوانی که با دو استخوان کوچک گوش مفصل دارد، هرچه به سمت گوش درونی می3
  ارتباط مستقیم دارد. ارتعاش) هر استخوانی که توسط دو رابط به استخوانی دیگر متصل شده است، با اولین محل تولید 4

 با توجه به ساختار و عملکرد جوانۀ چشایی در یک انسان سالم و بالغ، کدام گزینه صحیح است؟ -70
  و با غشاي پایه در تماس مستقیم هستند.ها داراي هستۀ غیرمرکزي بوده  هاي به کار رفته در آن ) اغلب یاخته1
  ها تأثیر مستقیم داشته باشد. دار سدیمی آن هاي دریچه تواند در بازشدن کانال ) اختالل در عملکرد باالترین بخش ساقۀ مغزي می2
  شوند. دیگر یکی میهاي  شود که پس از عبور از غشاي پایه با دندریت یک رشتۀ عصبی متصل میتنها ) به هر یاختۀ گیرندة چشایی، 3
  هاي مؤثر بر درك مزة غذا در معرض هواي خروجی طی فرآیند سرفه قرار دارند. ها همانند نوعی دیگر از گیرنده هاي چشایی آن ) گیرنده4

 

  
 

 ……طور حتم  ، به……شوند و  هاي تشکیل دهنده یاخته که در جانداران ساخته می هاي اصلی مولکول گروه …… -71
 اند. از به هم پیوستن واحدهاي ساختاري با شش اتم کربن تشکیل شده - اصر مشابهی با لیپیدها دارندتعداد عن -) همه1
 اند. از یک مولکول گلیسرول و سه اسید چرب تشکیل شده -هاي جانوري وجود دارند در غشاي یاخته - ) بعضی از2
  اند. ه نوع عنصر تشکیل شدهاز سحداقل  -باشند هاي جانوري می متعلق به ساختار غشاي یاخته -) همه3
 هاي زیستی یکسان است. ها با همه مولکول آن Oو  C ،Hنسبت عناصر  -باشند داراي عنصر نیتروژن در ساختار خود می - ) بعضی از4

. کـدام گزینـه ها نیز شرکت دارد  شود که در ساختار انواعی از هورمون دار، نوعی لیپید یافت می هاي زنده و هستهدر غشاي گروهی از یاخته -72
 باشد؟ ها، صحیح می درباره ساختارهاي مختلف این یاخته

 هاي شیمیایی درون خود است. دهنده سرعت واکنش ) اندامکی که در تجزیه مواد نقش دارد، فقط داراي یک نوع مولکول افزایش1
 متصل شده و پروتئین بسازد.تواند به غشاهاي شبکه آندوپالسمی صاف  ها، می ) کوچکترین اندامک حاضر در این یاخته2
 ها یافت شود. تواند در مناطق مختلف سیتوپالسم این یاخته ) اندامکی که در تامین انرژي یاخته نقش دارد، نمی3
 گردد. کند، بخشی کروي و متراکم مشاهده می ) درون ساختاري که شکل، اندازه و کار یاخته را مشخص می4

  ند مورد از موارد زیر، با یکدیگر شباهت دارند؟در چ» هسته«و » راکیزه«هاي  ساختار -73

    الف) داشتن نقش در تامین انرژي یاخته جانوري

  ب) داشتن چهار الیه فسفولیپید در ساختار خود

    خورده غشایی درون خود ج) وجود ساختارهاي چین

  د) تعداد اندامک درون سیتوپالسم هر یاخته جانوري

1 (4  2 (3  3 (1  4 (2  

 دقيقه 15وقت پیشنهادي:                              آموزان بی براي تمامی دانشانتخاگویی  پاسخ                                                گوارش و جذب مواد دنياي زنده +
 پاسخ دهید. 90تا  71هاي  باید به سوال70تا  51هاي  درصورت عدم پاسخگویی به سؤال 32تا  1هاي  صفحه :1شناسي زيست
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 ؟استتوجه به فرایندهاي بیان شده درباره ورود مواد به یاخته و خروج از آن، صحیح  کدام گزینه با -74
 دهند. هاي غشا، مواد را در جهت شیب غلظت از غشاي یاخته عبور می الف) در این فرایند پروتئین
  کنند.  اي را برخالف شیب غلظت منتقل می هاي پروتئینی، ماده ب) در این فرایند مولکول

  کنند.  اکسید با این فرایند از غشا عبور می دي هایی مانند اکسیژن و کربن ج) مولکول
  هاي بزرگ را با این فرایند جذب کنند.  توانند ذره ها می د) بعضی یاخته

  کنند. هاي پروتئینی غشا همواره بدون تغییر شکل فعالیت می ، مولکول»ب«فرایند برخالف » الف«) در فرایند 1
 ماند. اي بدون تغییر باقی می هاي فسفولیپیدي غشاي یاخته ، تعداد الیه»ج«فرایند همانند » د«فرایند ) در 2
 شوند. ها وارد می ، مواد صرفا به فضاي اطراف یاخته»د«فرایند برخالف » ج«فرایند ) در 3
 شود. در یاخته مصرف می ATP، همواره »د«فرایند همانند » ب«فرایند ) در 4

 ، صحیح است؟ »هاي بدن انسان سالم و بالغ انواع بافت«با کدام گزینه در رابطه  -75
 ها و مجاري درون بدن نقش دارند. هایی که در مجاورت غشاي پایه هستند، در پوشاندن سطح بدن، حفره ) همه بافت1
  ن را دارند. ها حاوي هسته نزدیک به غشا هستند، توانایی انقباض و ایجاد حرکت در بد هاي آن هایی که یاخته ) همه بافت2
  شود. ها مشاهده می اي بسیار کمی در آن هاي پروتئینی وجود دارد، فضاي بین یاخته ها رشته هایی که در ساختار آن ) همه بافت3
  توان کربوهیدرات متصل به پروتئین را مشاهده کرد.  ها می هاي آن شکل دارند، در غشاي یاخته هایی که یاخته دوکی ) همه بافت4

 کند؟  درستی تکمیل می دهد، کدام گزینه عبارت زیر را به یابی حیات را نشان می اي از یک سطح از سطوح سازمان به شکل زیر که نمونهبا توجه  - 76
 » ……طور حتم  به ……سطحی که  ……« 
  کند. ذخیره می  الیه مولکول دنا را درون ساختاري داراي پوششی تک - در ساخت آن نقش دارد - ترین ) کوچک1
 هاي گوناگونی است که با یکدیگر تعامل دارند. شامل جمعیت -پس از آن قرار دارد - هارمین) چ2
 هایی با شکل و عملکرد متفاوت داشته باشد. ممکن نیست یاخته - در ساخت آن نقش دارد -ترین ) بزرگ3
 کنند. شامل جاندارانی است که در زمان و مکان متفاوتی زندگی می - پس از آن قرار دارد - ) سومین4

 شناسی، به درستی بیان شده است؟ کدام گزینه درباره علم زیست -77
  پردازد. شناسی است که به بررسی علمی جانداران و فرایندهاي زیستی می اي از زیست ) علوم تجربی شاخه1
  هاي زیستی مانند مواد نفتی کرد. هاي فسیلی مانند الکل را جانشین سوخت توان سوخت شناسی می ) در زیست2
  ها برخالف جلوگیري از کاهش تنوع زیستی نقش دارد. شناسی در جلوگیري از قطع درختان جنگل ) علم زیست3
 گیري باشند. طور مستقیم یا غیرمستقیم قابل مشاهده و اندازه کنیم که به ) در زیست شناسی فقط ساختارها یا فرایندهایی را بررسی می4

 ، درست است؟ »هاي موقت دارد خوردگی اي شکل است و چین وارش انسان سالم که کیسهبخشی از لوله گ«چند مورد، در رابطه با  - 78

هاي آب در این بخش از لولـه گـوارش  ، مصرف مولکولهاي ترشحی خود توسط آنزیم تر هاي کوچک ها به مولکول الف) در اثر تجزیه کردن کربوهیدرات

  یابد. افزایش می

  آن در تماس مستقیم نیستند. غددهاي اصلی  اي نقش دارند، با یاخته ن الیه محافظتی ژلههایی از آن که در قلیایی کرد ب) یاخته

 نقش دارند.  ١٢Bباشند، در جذب ویتامین  هاي آن که داراي اندازة بزرگتري می هایی از غده ج) یاخته

  اشند.ب د) تمامی موادي که در فعال کردن پپسینوژن نقش دارند، داراي خاصیت اسیدي و آنزیمی می

1 (1  2 (4  3 (2  4 (3  
 کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -79

 .......»ها را ........ داده و ........ در دیوارة سرخرگ ها نسبت به گروهی دیگر، احتمال رسوب کلسترول زیاد بودن گروهی از لیپوپروتئین«
 گردند. بر روي معده قرار دارد، تولید می ها توسط اندامی که بخش اعظم از آن این لیپوپروتئین - ) کاهش1
  یابد. تواند با مصرف غذاهاي پر انرژي و شیوة زندگی کم تحرك افزایش  ها نیز می مقدار این مولکول - ) افزایش2
 یابد. ها نیز کاهش می در بیماري سلیاك، میزان ساخت این لیپوپروتئین هاریزپرزموجود هاي  در صورت تخریب یاخته - ) کاهش3
 شوند. هاي پوششی ریزپرزدار نمی ها ترکیباتی دارند که در فرایند جذب در روده، وارد یاخته این مولکول - ) افزایش4
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 بیان شده است؟  نادرستی هاي دستگاه گوارش انسان سالم و بالغ، کدام گزینه به با توجه به اطالعات داده شده درباره اندام -80
(A)کند. هاي الزم براي گوارش انواع مواد را فراهم می که در زیر معده قرار گرفته و آنزیم : اندامی  
(B)هـاي  گستراند تا تماسش بـا شـیره ، آن را در سراسر مخاط خود میپیش بردن کیموسبر گوارش مکانیکی و  : اندامی طویل که عالوه

  مخاط افزایش یابد.هاي پوششی  گوارشی و نیز با یاخته
(C)شود.  : اندامی با ترشحات فاقد آنزیم که مجراي آن با گذر از مجاورت دوازدهه با مجراي پایینی لوزالمعده یکی می  

 هاي خود کنند.  د تمام انرژي حاصل از مواد غذایی را صرف فعالیتتوانن نمی (A)هاي اندام  همانند یاخته (C)هاي اندام  ) یاخته1
 کافت را ندارند.  هایی دارد که بالفاصله بعد از ترشح توانایی انجام فرآیند آب همانند معده آنزیم (A)) اندام 2
  یپیدهاي رژیم غذایی فاقد نقش است. ترین ل در گوارش نهایی فراوان (C)) اندام 3
  شود. ها دیده می همانند بزاق دهان، مخلوطی از یون (B)) در ترشحات اندام 4

 کند؟  کامل می نادرستی ، به»گوارش مواد غذایی در دستگاه گوارش انسان سالم و بالغ«کدام گزینه عبارت زیر را در رابطه با  -81
ها را  اندامی که شروع گوارش پروتئین …گیرد،  وارش نهایی لیپیدها بیشتر در اثر فعالیت ترشحات آنزیمی آن صورت میاندامی که گ«

  »…برعهده دارد، 
  کند. ترشحات خود را از طریق دو مجرا به دوازدهه وارد می -) برخالف1
  اد غذایی به آمینواسیدها نقش دارد.هاي مو با تولید و ترشح نوعی آنزیم در تبدیل مستقیم پروتئین -) همانند2
  خوبی انجام دهند. توانند فعالیت خود را به کند که در محیط اسیدي نمی ي تولید می ا هاي گوارشی آنزیم -) برخالف3
 شود، تولید کند.  تواند نوعی یون که در ترشحات کیسه صفرا باعث کاهش میزان اسیدي بودن کیموس می می -) همانند4

 ربارة ساختار رودة باریک در انسان سالم و بالغ به درستی، بیان شده است؟ چند مورد د -82
  هاي غیر پوششی مشاهده کرد.  توان یاخته الف) در ساختار الیه مخاطی همانند الیه زیرمخاطی، می

  خوردگی حلقوي رودة باریک، با هم متفاوت است. ب) طول پرزهاي موجود در سطح هر چین
  راي ریزپرز در سطح رأسی خود، در جذب مواد غذایی نقش مستقیمی ندارند.هاي دا ج) برخی یاخته

  شود. د) در اطراف هر مویرگ لنفی در ساختار پرز، تنها یک شبکۀ مویرگی مشاهده می
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

 کند؟  کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی، تکمیل می -83
  »……هایی است که  ، داراي یاخته……ه و در حفرة شکمی قرار هر بافت پوششی که در جذب مواد غذایی نقش داشت«
 سازند.  اي این بافت را می ) دارد ـ به فراوانی مادة زمینه1
  اي زیادي دارند.  ) ندارد ـ فضاي بین یاخته2
  شود.  هاي ارتجاعی مشاهده می ها رشته ) ندارد ـ در بین آن3
 کنند.  ید میهاي پروتئینی غشاي پایه را تول ) دارد ـ رشته4

اي شـکل لولـه گـوارش خـارج  در فردي که رژیم غذایی نامناسب دارد، بخشی از مواد غذایی قبل از تبدیل شدن به کیموس از بخش کیسه -84
 …… نیستشوند. در این فرد ممکن  می
  ببیند. تدریج، مخاط مري آسیب  بهاي در سمت چپ بدن،  ) در پی کاهش انقباض بنداره1
  استفاده بیش از اندازه از غذاهاي آماده عالئم بیماري را تشدید کند.) سیگارکشیدن و 2
  ) قسمتی از لوله گوارش به دلیل حفاظت کمتر نسبت به رودة باریک در الیه زیرمخاطی دچار آسیب شود.3
  اري کمک کند.اي شکل لوله گوارش، به بهبود عالئم بیم هاي بخش کیسه هاي موجود در غده ترین یاخته ) کاهش فعالیت بزرگ4

 کند؟  درستی کامل می ، به»شوند نمیهایی که در دنیاي غیرزنده دیده  مولکول«کدام گزینه عبارت زیر را درباره  -85
  » ……است که  ……، نوعی ……در یاخته جانوري، مولکول «  

  رد. در آن امکان پیوستن دو آمینواسید مشابه به هم وجود دا - مولکول تشکیل دهنده یاخته -) پروتئین1
  بر کربن، هیدروژن و اکسیژن، نیتروژن و گوگرد نیز دارد.  عالوه - مولکول داراي ساختار مارپیچی -) دنا2
  باشد. نوع عنصر در تماس می 4در غشاي یاخته، با هر نوع مولکول زیستی داراي  - چربی - ) کلسترول3
  خود دارد.  ه یکی از واحدهاي سازندهتعداد اتم هاي کربن و هیدروژن کمتري نسبت ب -کربوهیدرات - ) مالتوز4
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یـا بنـداره در بخـش  هاي مرتبط با لولـۀ گـوارش ي اندامچند مورد از موارد زیر در ارتباط با نوعی شیرة گوارشی که بدون عبور از هر مجرا -86

 بیان شده است؟  نادرستیشود، به  ابتدایی رودة باریک مشاهده می

  هاي موجود در مواد غذایی دارند.  ر را بر گوارش چربیهاي آن بیشترین اث الف) گروهی از آنزیم

  توانند پروتئین را به آمینواسید تبدیل کنند.  ب) تنها پروتئازهاي موجود در آن برخالف پپسین، می

  هاي کوچک نقش دارد.  هاي درشت به مولکول دار حاضر در آن، در آبکافت مولکول ج) هریک از مواد پروتئین

  شود.  ول درشت است که در ترکیبات بزاق نیز همراه با بیکربنات یافت مید) حاوي نوعی مولک

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

 هاي رژیم غذایی انسان، صحیح است؟ ترین لیپید کدام گزینه دربارة گوارش فراوان -87

 شود. هاي غدد بزاقی دهان تولید می ها توسط یاخته آن  ) آنزیم موثر در شروع گوارش1

  کند. ها کمک می ریک برخالف ترکیبات صفرا به گوارش آن) حرکات روده با2

  ها را دچار مشکل کند. تواند گوارش آن شکم می  ) اختالل در عملکرد بزرگترین اندام موجود در حفره3

  شود که محل ورود پروتئازهاي فعال پانکراس است. گوارش انجام می ها در بخشی از لوله ) بیشترین گوارش آن4

 هاي آن، صحیح است؟  شناسی نوین و ویژگی رة زیستچند مورد دربا -88

  نگري ممکن شد. الف) درك اهمیت فرایند تنفس با کل

  ب) در مهندسی ژنتیک، ژن منتقل شده باید بتواند اثرات خود را ظاهر کند. 

  شود. هاي دیگر کمک گرفته می هاي زنده، تنها از اطالعات رشته ج) براي شناخت ابتدایی سامانه

  شود.  زا که به دارویی خاص مقاوم است، می رعایت اخالق زیستی صرفاً سبب تولید عاملی بیماريد) عدم 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

 کند؟ درستی، کامل می کدام گزینه، عبارت زیر را به -89

  » …… نیستممکن  ……بخشی از لوله گوارش انسان سالم و بالغ که «

  کنندة هورمون باشد. هاي ترشح فاقد یاخته -ریزد ) صفرا به آن می1

  حرکات آن آهسته انجام شوند. - کند ها را جذب می ) آب و یون2

  هاي قرمز در مغز استخوان نقش داشته باشد. در ساختن گویچه - شود ها در آن آغاز می ) گوارش پروتئین3

 باشد.  هایی براي گوارش نهایی کیموس  فاقد توانایی ترشح آنزیم - شود ) به آپاندیس ختم می4

 ؟ نیستدهد، کدام گزینه صحیح  رو که بخشی از دستگاه گوارش یک جانور را نمایش می با توجه به شکل روبه -90

 کند. ها را در خود ذخیره می در انسان، موادي مانند آهن، گلیکوژن و برخی ویتامین 4) بخش 1

  دهد. در گاو، در قسمتی از خود، گوارش شیمیایی مواد را ادامه می 2) بخش 2

  کند. در لولۀ گوارش ملخ، قسمت باریک انتهاي مري است که مواد غذایی خرد شده را دریافت می 1بخش  )3

 کند. هاي بلعیده شده فرایند آسیاب غذا را تسهیل می اي است که به کمک سنگریزه ، ساختاري ماهیچه3) بخش 4
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t ۀدر حال حرکت است. اگر این متحرك در لحظ xمتحرکی بر روي محور  -91 s1 xاز مکان  2 m1 t ۀدر لحظـ ،20 s2 از  7
xمکان  m 2 t ۀو سپس در لحظ 20 s3 xاز مکان  17 m 3 تا  t1بگذرد، بزرگی سرعت متوسط آن در بازة زمانی  10

t3  ۀ(متحرك فقط در لحظ است؟ بازة زمانیآن در همین متوسط چند برابر تندي t2 (.تغییر جهت داده است 

1 (3
5   2 (5

3   3 (4
5   4 (5

4   

، متحرك چند متـر s12مطابق شکل زیر است. در بازة صفر تا  ،کند زمان متحرکی که روي خط راست حرکت می –نمودار مکان  -92
 حرکت کرده است؟ xور محجهت در خالف 

1 (6  
2 (12  
3 (10  
4 (8  
  
  

اول، جهـت حرکـت  ۀثانیـ 2. در مـدت زیر استکند، مطابق شکل  زمان متحرکی که روي خط راست حرکت می –نمودار مکان  -93
 متحرك ................... بار تغییر کرده است و در بازه زمانی ................... عالمت سرعت متوسط منفی است.

1 (1  - s1  تاs2     
2 (2  - s1  تاs3   
3 (1  - s3  تاs4     
4 (2  - s1  تاs4   
  

 
  

شـروع بـه حرکـت  بالفاصـلهمتوقف شـده و  t ۀکند و در لحظ شروع به حرکت می xدر جهت محور  و حال سکون متحرکی از -94
 ؟درستی نشان دهد را بهزمان این متحرك  –تواند نمودار مکان  هاي زیر می یک از گزینه کدامکند،  می

1( 

x

tt     2( 

x

tt  

3(

x

t
t      4 (

x

t
t  

 10متحـرك در این صورت زیر است. اگر سرعت متوسط  کند، به تحرکی که بر روي خط راست حرکت میزمان م –نمودار مکان  -95

mبرابر با ثانیۀ اول حرکت 
/

s
1  است؟ SIزمانی چند واحد  ةباشد، تندي متوسط آن در این باز 5

1 (5/1      
2 (4  
3 (5/6      
4 (9  

دقيقه  15 وقت پیشنهادي :   آموزان براي تمامی دانش گویی اجباري پاسخ  حرگت بر خط راست
   10تا  1هاي  صفحه: 3فیزیک 

2 6 10 12 t(s)

x(m)

-8

0

10

5

-10

2 3 4
t(s)

x(m)

10

20

10
t(s)

x(m)

-20

0
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mمبدأ زمان سرعت آن در ها در حال حرکت است و xمحور ی روي کمتحر -96

s
20  ثانیه بعد سرعت آن  12وm

s
15  است. اگـر

mمتحرك در این بازة زمانی متوسط سرعت 
/

s
4  د؟تواند باش زمان آن مطابق کدام گزینه می –باشد، نمودار مکان  5

1(

x

12
t(s)    2 (

x

12
t(s)  

  

3(

x

12
t(s)    4 (

x

12
t(s)  

 است؟ نادرستهاي زیر  یک از گزاره متحرکی بر روي خط راست در حال حرکت است، کدام -97

  اي متحرك با هم برابر است. اي و تندي لحظه ) در هر لحظه بزرگی سرعت لحظهآ
  جهت با بردار سرعت متوسط است. جایی هم بردار جابهدلخواه ب) در هر بازة زمانی 

  با تندي متوسط در این بازه زمانی برابر است. متوسط یک بازة زمانی تندي متحرك صفر نشود بزرگی سرعتپ) اگر در 
  جهت هستند. اي در هر لحظه هم ت) بردار مکان و بردار سرعت لحظه

  ) پ، ت4  ) فقط ت3  ، پآ) 2  ) ب، پ، ت1
شکل زیـر  مطابق ،ها در حال حرکت استxزمان متحرکی که روي محور  –نمودار مکان  -98

t3 ،mتا  0اگر بزرگی سرعت متوسط در بازة زمانی  .است

s
باشـد و تنـدي متوسـط  3

درصـد  20 ،ها در حـال حرکـت اسـتxمحور در جهت منفی زمانی که  ةمتحرك در باز
در  هـاxاز تندي متوسط متحرك در بازة زمانی باشد که متحرك در جهت محور  چکتر کو

mچند  t3تا  0در این صورت تندي متوسط متحرك در بازه  ،استحرکت حال 

s
 است؟ 

1 (5/12  2 (13  3 (15  4 (5/6 

xزمان از مکان  متحرکی در مبدأ - 99 m 0 mثانیۀ اول حرکت  20کند، و سرعت متوسط آن در  عبور می 15
/

s
0 اسـت. اگـر در  5

Atدو بار تندي متحرك در لحظات فقط این مدت  s Btو  8 s14 هـاي  یـب از مکانبه ترتر شود و متحرك در این دو لحظه صف
Ax m 20  وBx m 10 ثانیۀ اول حرکت صحیح است؟ 20هاي زیر در مورد حرکت متحرك در  چند مورد از گزاره ،عبور کند 

  متحرك دو بار تغییر جهت داده است. ) بردار مکانآ
  رك دو بار تغییر کرده است.ب) جهت حرکت متح

  ثانیه است. 6در حال حرکت است، ها xمحور پ) بزرگترین بازة زمانی که متحرك در جهت مثبت 
mت) تندي متوسط متحرك 

/
s

2   است. 5
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

x(m)

3
t(s)

t't'
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 بازة زمانی بیشتر است؟ زمان متحرکی مطابق سهمی شکل زیر است. تندي متوسط متحرك در کدام –نمودار مکان  - 100

 
   t1تا  0) 1
2 (t1  تاt2   
3 (t2  تاt3   
4 (t1  تاt3   
  
 
 
 
 
 

 

  

 است؟متفاوت » تندي«بودن با کمیت » اي یا برداري نرده«بودن و هم از نظر » اصلی یا فرعی«زیر هم از نظر  هاي کمیت یک از کدام   - 101

  ) نیرو4  جایی ) جابه3  ) انرژي2  ) جریان الکتریکی 1
xدر رابطه  - 102 aA AB 2 ،x ی و جای نماد کمیت جابهa  به ترتیب  .استنماد کمیت شتابA  وB هـاي زیـر  یک از کمیت کـدام

 ].هستند SIها برحسب یکاي  تمامی کمیت[توانند باشند؟  می

  نیرو –) سرعت 4  شتاب –) سرعت 3  نیرو –) زمان 2  سرعت –) زمان 1
 هاي زیر را در جاي خالی قرار دهیم تا تساوي برقرار شود؟ یک از گزینه کدام - 103

1 (/ g22 5 10    2 (mg25   
3 (/ ng82 5 10    4 (g525 10    

 وات است؟یک زیر معادل  یکاهايیک از  کدامیک واحد از  - 104

1 (   2 (  
  

3 (  4 (  
 جسم چند گرم است؟ سیر است. جرم این  5گندم و  480جرم جسمی  - 105

)/ g4 6 1 مثقال640 ،مثقال40 ،مثقال 1 سیر96 (.گندم است  
1 (1/39  2 (391  3 (5/18  4 (185  

kgگرم بر لیتر شود؟ ( 850گرم الکل مخلوط کنیم تا چگالی مخلوط  لیتر آب را با چند کیلو 2 - 106

L
 kgو  آب1

/
L

 0  الکـل 8
 نظر شود.) صرفدر اثر ترکیب دو مایع و از تغییر حجم مخلوط 

1 (4  2 (2/4  3 (5/4  4 (8/4  
مقطـع سطح به شعاع اي  و استوانه A جنس مادهاز  Rاي به شعاع  کره .است B مادةدرصد بیشتر از چگالی  A ،20 مادةچگالی  - 107

R  و ارتفاعR
1
در مورد کره در اختیار داریم که جرم یکسانی دارند و یکی از آنها حتماً توپر است. کدام گزینه  Bنس ماده از ج 2
 است؟ و استوانه درست

R311داخل آن  ةتوخالی و حجم حفر B) استوانۀ 1
10 .توانۀ ) اس2  استB داخل آن  ةخالی و حجم حفر توR31

10 .است  

R311خالی و حجم حفره داخل آن  تو A) کره 3
12 .کره 4  است (A خالی و حجم حفره داخل آن  توR31

12 .است  

دقيقه  15 وقت پیشنهادي :   آموزان براي تمامی دانش گویی اجباري پاسخ  گيري هفيزيك و انداز
   22تا  1هاي  صفحه: 1فیزیک 

 متر میلی نیوتون میلی

 میکروثانیه

 مربعمترمیکرو گرممگا

 ثانیه مکعبسانتی

 مربعمتر ومیکر گرم

 ثانیه مکعب میلی

 مترسانتی توننیونانو

 ثانیهکوپی

x

t
t t t

1 2 3

J mm
/ ......

ns s


 



252 5 10 3
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است. اگر جرم مساوي از این دو مایع را بـا یکـدیگر مخلـوط زیر  مطابق شکل، Bو  Aنمودار جرم برحسب حجم براي دو مایع  - 108
 (در اثر مخلوط شدن دو مایع تغییر حجم ناچیز است.) ؟خواهد شد B، چند برابر چگالی مایع حاصل کنیم، چگالی مخلوط

1 (1
2       

2 (2   

3 (3
2       

4 (2
3   

/رقمی  کولیسو یک  mm1کش مدرج  دقت یک خط - 109 mm0 کـش و  هاي زیر توسط این خط یک از طول است. به ترتیب کدام 1
 اند؟  گیري شده کولیس اندازه

1 (/ m0 16  - / m0 24    2 (/ m1 0004  - / cm0 20    
3 (/ cm1 2  - / m0 003    4 (/ cm2 4  - / m0 0040    

برابـر  Cاگر چگـالی مـادة  .جرم دارد B ،mg50از مایع L40کند و  فضا اشغال می A ،mm380 گرم از مایع میکرو 2000 - 110
Mg

m32 هـا را در ظـرف  یـري مایعگزینـه ترتیـب قرارگکدام  ،باشد و بخواهیم حجم برابر از این سه مایع را درون ظرفی بریزیم

 نشدنی هستند.) مایع مخلوط 3دهد؟ ( درستی نشان می به

 
1  (  2  (  
  
  
  
3  (    4(    
  
  
  
  

 
  

 A گوي کنیم. اگر یک میلۀ پالستیکی با بار منفی را به وسیلۀ نخ سبکی از سقف آویزان می را به Bو  Aدو گوي سبک و رساناي  - 111
 درست است؟در مورد این دو گوي راند. کدام گزینه  آن را می ،نزدیک کنیم Bا به رباید و اگر میله ر آن را می ،نزدیک کنیم

  الزاماً داراي بار مثبت است. A) گوي 1
  نام دارند. الزاماً بار ناهم Bو  Aهاي  ) گوي2
  تواند خنثی باشد. می B) گوي 3
  تواند خنثی باشد. می A) گوي 4

 اگر تعداد - 112 142 1/بار جسم بزرگی  بدهیم qی با بار الکترون به جسم 10 شود.  آن عوض میبار و نوع شده برابر مقدار اولیه  5
eاست؟ (کدام کولن  میکروبرحسب  qبار  / C  191 6 10( 

1 (/0 128   2 (/12 8   3 (/0 64   4 (/6 4   
  
  

دقيقه  15 وقت پیشنهادي :   انتخابیگویی  پاسخ  الكتريسيته ساكن
اسخ دهید.پ 130تا  121هاي  باید به سؤال 120تا  111هاي  گویی به سؤال در صورت عدم پاسخآموز گرامی  دانش   27تا  1هاي  صفحه: 2فیزیک 

  
A 
B  
C  

  
B 
A 
C 

  
C 
B  
A  

  
C 
A 
B 

1

3

B

V(m  )

A
m(kg)

3
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می را با پارچۀ ابریشـمی مینی اي و آلو هاي شیشه م. گلولهو نقره در اختیار داری مینیم آلوچهار گلولۀ یکسان از جنس شیشه، سرب،  - 113
اگر ایـن ها یکسان شود.  طوري که اندازة بار تمام گوي بهدهیم.  کتان مالش می اي را با پارچۀ هاي سربی و نقره  دهیم و گلوله مالش می

یک از  در کـدام، ثابـت کنـیمکه فاصلۀ هر دو نقطۀ مجاور با یکدیگر یکسـان اسـت، چهار گلوله را روي خط راست و در چهار نقطه 
 سمت راست است؟ گوي دیگر بیشینه و به ومی از طرف سهیبرایند نیروهاي الکتریکی وارد بر گوي آلومینهاي زیر  گزینه

1( 
ش
شهايسرب�آلوم
ن
مچ�هنقرهاي

      
.  

  
  

2 (
سرب�آلوم
ن
مچ�هنقرهاي ش
شهاي

  
  

  
  

3(
هنقرهايآلوم
ن
مچ� ش
شهايسرب�

      
  
  
  
  

4 (
ش
شهاي هنقرهاي آلوم
ن
مچ� سرب�

 
  
  
  
  

ریکـی هاي الکت برایند نیروخط راست قرار دارند و در سه نقطه روي  q3و  q1 ،q2اي  سه بار الکتریکی نقطه ،شکل زیر مطابق - 114
 کولن است؟  چند میکرو q2برابر صفر است. بار الکتریکی بار  کدام از این سهوارد بر هر 

q
1
=4�C q

2
q

3
=16�C

 

1 (16
9   2 (16

9   3 (8   4 (8   
کنیم و بارها را در همان  اضافه  qبرداریم و به بار را  qدرصد از بار  20اند. اگر  از یکدیگر ثابت شده معینیدر فاصلۀ  qو  qنام  دو بار هم - 115

qنسبت  ،یابد درصد کاهش می 16کنند،  رد میبزرگی نیرویی که دو بار به یکدیگر وا ،هاي قبلی ثابت کنیم مکان

q

  کدام است؟ 

1 (5  2 (8  3 (4  4 (16  

qاي  مطابق شکل، بار الکتریکی نقطه - 116 C  4  در میـدان یکنواخـتN
E

C
  55 در  10

طی این  باراین الکتریکی شود. انرژي پتانسیل  جا می جابه Eسمت  به Aاز  ABCDEمسیر 
 کند؟ جایی چند ژول و چگونه تغییر می جابه

1 (/ J0 /) 2  ، افزایش3 J0 /) 3  ، کاهش3 J0 /) 4  زایش، اف12 J0   ، کاهش12
اگـر بزرگـی نیـروي  .اند  باردار در رئـوس مربعـی ثابـت شـده ةدر شکل زیر سه ذر - 117

 براینـد نیروهـايباشـد،  F برابـر ،کنند به هم وارد می qو  qالکتریکی که دو بار 
 است؟  F برابر چند q3اربالکتریکی وارد بر 

1 (2
2   2 (2 2   

3 (2   4 (6 2   
 q3به بـار  q2و  q1باردار  ةي الکتریکی که دو ذرها نیروزیر، برایند مطابق شکل  - 118

 کولن است؟ چند میکرو q2.است Fبرابر  ،کنند وارد می

1 (1  2 (1 -    
3 (6/57 -  4 (6/57  
  
  

  الکتریک سري تریبو
  سري انتهاي مثبت
  شیشه
  سرب
  ابریشم

  مینیوم آلو
  پارچۀ کتان

  نقره
  سري انتهاي منفی

B

A 4cm
10cm

5cm
E

D

C
10cm

E

q
1
= q

q
3
=-3q q

2
= q-

q
1

F

16/8 cm

q
3

cm7

=24�C q
2

forum.konkur.in

www.konkur.in



  21 :ةصفح    فيزيك –مهر  22 ونآزم 

  

 

 محل انجام محاسبات

ترتیب از راست به چـپ  به زیر است.ل شک مطابقبرحسب فاصله از آن  qاي  نمودار تغییرات میدان الکتریکی حاصل از بار نقطه - 119

r1 بار اندازة متر و  چند سانتیq کولن است؟ ( چند میکروN.m
k

C
 

29
29 10( 

    25و  10) 2    75و  10) 1
  25و  20) 4  75و  20) 3
  
  
  
  

 چند ولت است؟  Aنقطۀ الکتریکی پتانسیل  ،رو در شکل روبه - 120

1 (240    
2( 240 -  
3 (160    
4 (160 -  

  

  
 
 

متـري تفنـگ  5دیوار مقابـل در فاصـلۀ بر شود و  تفنگ با تندي زیاد و در راستاي افقی، از دهانۀ تفنگی شلیک می  یک گلولۀ - 121
 است؟ نادرستي حرکت این گلوله، ساز هاي زیر در مدل یک از عبارت مکند. کدا برخورد می

  یک خط راست افقی در نظر گرفت.توان تقریباً  ) مسیر حرکت گلوله را می1
  نظر کرده و آن را یک ذرة بدون بعد در نظر گرفت. توان از ابعاد گلوله صرف ) می2
  نظر کرد. توان از نیروي مقاومت هوا صرف ) می3
  نظر کرد. توان از دوران احتمالی گلوله به دور خود صرف ) می4

 هاي زیر درست هستند؟ چه تعداد از گزاره - 122

  هاي فیزیکی در طول زمان همواره معتبر هستند. و نظریه ها الف) مدل
  هاي فیزیکی، نقطۀ قوت دانش فیزیک است. پذیري و اصالح نظریه ب) ویژگی آزمون

  سازي یک پدیده فیزیکی باید اثرهاي کلی را نادیده بگیریم تا مسئله ساده و آرمانی گردد. ) در هنگام مدلج
  ) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1

kmبرابر  ، ثابت واي هموار ي سواري در شرایط جاده یک خودرومصرف بنزین  - 123

L
در  Aاست. اگر در جادة هموار زیر در نقطـۀ  15

شـود؟  ، در کدام نقطـه متوقـف میAمبیل بعد از شروع از نقطۀ  ن بنزین وجود داشته باشد، این اتوگال 6مبیل،  داخل باك این اتو
 km5/1برابر بـا را ) mileلیتر و هر مایل ( 5/4برابر  را نگردد؛ در ضمن هر گال رده و برنمیمت راست حرکت کمبیل فقط به س (اتو

 د.)بگیریدر نظر 
mile50 mile40 km135 hm1500

A B C D E  
  

        Cو  B) بین 1
  Dبه نقطۀ  تر و نزدیک Dو  C) بین 2
    Dبه نقطۀ  تر و نزدیک Eو  D) بین 3
  Eبه نقطۀ  تر و نزدیک Eو  D) بین 4

5 r
1

27
16

10
7

27 10
7

r(cm)

E( N )

C

 

 

دقيقه  15 وقت پیشنهادي :   انتخابیگویی  پاسخ  گيري فيزيك و اندازه
پاسخ دهید. 130تا  121هاي  باید به سؤال 120تا  111هاي  گویی به سؤال آموز گرامی در صورت عدم پاسخ دانش  22 تا 1هاي  صفحه: 1فیزیک 

=400V 20cm

زم�ن

A

8cm
v

+

forum.konkur.in

www.konkur.in



  22 :ةصفح    فيزيك –مهر  22 ونآزم 

  

 

 محل انجام محاسبات

و هر مایـل » مایل بر ساعت«مخفف  mph) کدام است؟ (2) به دقت شمارندة (1یر، نسبت دقت شمارندة (سنج شکل ز در تندي - 124
 متر است.) 1800تقریباً 

1 (1
9       

2 (1
5   

3 (1
18       

4 (1
10   

اي قرار دارد که شعاع حفرة کروي  گونه اي کروي درون مکعب اول به حفرهبرابر در اختیار داریم. خارجی دو مکعب فلزي با اضالع  - 125
اگر چگالی مادة سازندة مکعب ها هستند.  با طول ضلع حفرة مکعبی درون مکعب دوم برابر و هر دو نصف طول ضلع بیرون مکعب

) ، جرم مکعب دوم چند برابر جرم مکعب اول است؟سازندة مکعب دوم باشد مادةاول نصف چگالی  )  3   

1 (2
7   2 (8

7   3 (7
8   4 (7

2   

چقدر است؟ (هر قیراط  SIقیراط است. جرم این الماس در  182ایران، دریاي نور به جرم  جود در هاي مو یکی از بزرگترین الماس - 126
 گرم است.) میلی 200معادل 

1 (4/36  2 (1/9  3 (/  29 1 10   4 (/  23 64 10  

 یکاي فرعی فشار کدام است؟ - 127

1 (Pa 2 (kg

m.s2
  3 (kgm

s2
   4 (N

m.s
   

 گیري آن کدام است؟ گیري طول است. این وسیله چه نام دارد و دقت اندازه ابزار زیر یک وسیلۀ اندازه - 128

/سنج و  ) ریز1 mm0 001   
/) کولیس و 2 mm0 001   
/سنج و  ریز )3 mm0 003   
/) کولیس و 4 mm0 003   

 5کار برده است. اگر حجم قطعۀ سـاخته شـده،  جاي طالي خالص، مقداري نقره به فروشی در ساختن یک قطعه جواهر به جواهر - 129
gمتر مکعب و چگالی آن  سانتی

/
cm313 gکار رفته، چند گرم است؟ (چگالی نقره و طال به ترتیـب  به باشد، جرم نقرة 6

cm310 

gو 

cm319 (.فرض شود و تغییر حجم نداریم 

1 (8  2 (30   3 (34   4 (38   
هاي روي شکل، چگـالی جسـم  کنیم. با توجه به داده جرم و حجم یک جسم جامد را مطابق شکل زیر، پیدا می در یک آزمایش، - 130

 چقدر است؟ SIدر 

1 (2500   
2 (2050   
3 (/2 5   
4 (/2 05   
  

جسم 18/5mL

23/1 mL

+

11/5 g

(1) شمچالايرهندة

(2) شمچالايرهندة
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  23 : ةصفح    شيمي  – مهر 22آزمون  

  

 
 محل انجام محاسبات

  
  

H)؟ درست استزیر  هاي عبارتچند مورد از  - 131 ,C ,N ,O : g.mol )    11 12 14 16  

در فرمول هاي پیوندي  الکترون روغن زیتون به شمار جفتفرمول شیمیایی هاي ناپیوندي در  الکترون نسبت شمار جفت ●
  .است 5/1برابر  ،اورهشیمیایی 

  دهد. % جرم اوره را نیتروژن تشکیل می47تقریب  به ●
و پیوند هیدروژنی  NaClدر میانگین قدرت پیوند یونی دوقطبی -یون نیروي جاذبۀ «در آب، رابطۀ  NaClمحلول در  ●

  برقرار است.» در آب

صورت  به ،ساختار لوویس اتیلن گلیکول ●
H H
| |

H C C H
| |

H O O H

  

 

  ست.ا 

1 (1  2 (2  3 (4  4 (3  
 نادرستاتم کربن دارد،  17زنجیر هیدروکربنی آن قسمت سیرشدة و  Naکنندة غیرصابونی که کاتیون آن  کدام مطلب دربارة پاك - 132

C)است؟ ,O : g.mol )  112 16 

    ست.برابر درصد جرمی کربن ا 17/0 تقریب به درصد جرمی اکسیژن در آن،) 1
  .شود هاي پیچیده در صنعت تولید می از موادي مانند بنزن طی واکنش ،کننده این پاك) 2
  شود. روماتیک سیرنشده محسوب مییک ترکیب آ) 3
  صل نیست.هیدروژنی مت اتم وجود دارد که به هیچاتم کربن  3 ،ختار آندر سا) 4

 ها درست است؟ دام موارد از مطالب زیر، دربارة آند. کنده هاي زیر، مدل فضاپرکن سه ترکیب آلی را نشان می شکل - 133

             
                                c                                                           b                                                                      a 
  کند. کنندگی خود را حفظ نمی خاصیت پاك ،سختدر آب  ،bبرخالف  a)آ

  س است.دروال از نوع وان ،و برخالف وازلین cهمانند  aب) نیروي بین مولکولی غالب در 
  است. aترکیب هاي اکسیژن  اتمتعداد برابر  ،bبه ترکیب  cاکسیژن ترکیبهاي  اتمپ) نسبت تعداد 

  شود. به یک مخلوط پایدار با توانایی پخش نور تبدیل می ،ن صابوندکر با اضافه ،آب و cت) مخلوط
  فقط پ) 4  پ و ت) 3  و پب ) 2  و بآ ) 1

 است؟ نادرستکدام موارد از مطالب زیر  - 134

CH) فرمول شیمیایی آ (CH ) COO NH 3 2 3   تواند مربوط به نوعی صابون مایع باشد. می ،4
  و استرهاي بلندزنجیر دانست. ي چربتوان مخلوطی از اسیدها ها را می چربیب) 
  .استتر از روغن زیتون  بیش ،نقطه ذوب چربی ذخیره شده در کوهان شترپ) 
  اند. دروالس به یکدیگر متصل شده بخش قطبی و ناقطبی با نیروي وان ،در صابونت) 

  و ب آ) 4  و ت آ) 3  پ و آ) 2  تب و ) 1

دقيقه 10:  وقت پیشنهادي  آموزان براي تمامی دانش گویی اجباري پاسخ                            ها در خدمت تندرستي       مولكول
  16تا  1هاي  صفحه: 3شیمی 
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 محل انجام محاسبات

کنندة غیرصابونی  یک پاك هاي کربن در تر از شمار اتم یک واحد بیش ،g.mol1292با جرم مولی هاي کربن در صابون جامدي  شمار اتم - 135
کدام است؟ از راست به چپ، ترتیب  به ،جامد صابونغیرصابونی و تعداد پیوند اشتراکی در قسمت آنیونی  ةکنند است. جرم مولی پاك

است.)  و فاقد حلقه سیرشدهغیرصابونی  ةکنند زنجیر هیدروکربنی پاكدر  Rقسمت (
(H ,C ,O ,Na ,S : g.mol )     11 12 16 23 32  

1 (318 ،54  2 (320 ،52  3 (318 ،52  4 (320 ،54  
 هاي خورنده صحیح است؟ کننده در ارتباط با پاك گزینهکدام  - 136

    کند. کنندة خورنده است که طی یک واکنش گرماگیر با آب، گاز هیدروژن آزاد می یک پاك ،مخلوط آلومینیم و سود) 1
  ، بازي هستند.اند ها بسته شده رسوب و تجمع چربی ادایجد که براثر نشو رهایی استفاده میمسیها و  براي بازکردن لولهموادي که ) 2
  شوند. ها به شکل مایع عرضه می هاي خورنده به شکل پودر و شماري دیگر از آن کننده شماري از پاك) 3
  دهند. نیز می ها واکنش با آن ،ها کنش فیزیکی با آالینده ، عالوه بر برهمکنندة خورنده بوده که همانند صابون ها نوعی پاك سفیدکننده) 4

 بیان شده است؟ نادرستی  چه تعداد از موارد زیر به - 137

  د.نشو ها، در آب به خوبی حل می برخالف هیدروکربن ،دار هاي آلی اکسیژن ترکیبهمۀ  ●
  شود. مول رسوب حاصل می نیم ،ازاي مصرف هر مول صابون به ،با یون کلسیم در محلول آبی دار در واکنش صابون سدیم ●
  شود. هاي پوستی استفاده می چنین قارچ ن گوگرددار براي از بین بردن جوش صورت و هماز صابو ●
  هاي مولکولی هستند. ذرات سازندة کلوئیدها، توده وها  ها و مولکول ها، یون ذرات سازندة محلول ●
  راي بار منفی است.دا ،صورت کلوئید درآمده است در آب به صابونهاي  وسیلۀ مولکول سطح بیرونی قطرة روغن که به ●
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

Cلیتري از آب سخت حاوي یون منیزیم با مقدار کافی از صابون  5/1در اثر واکنش نمونۀ  - 138 H COOK16 گرم رسوب تشکیل  62/5، 33
Mg)گرم است؟  یون منیزیم در نمونۀ آب سخت چند میلی مقدارشده است.  ,O ,C ,H : g.mol )    124 16 12 1  

1( 270  2 (480  3 (240  4 (540  
Nچند مورد از مطالب زیر دربارة محلول آمونیاك در آب و  - 139 O2  در آب درست است؟ 5

  شود. دیده می نشده  یونیدههاي  در محلول آمونیاك در آب، شمار زیادي از مولکول ●
Nهاي  تمام مولکولتقریباً  ● O2   یابند. طور کامل یونش می اکنش با آب و تولید اسید، بهدر و 5
Nو  NH3 برابرهاي  از انحالل مول ● O2   شود. ها تشکیل می از یون برابرهاي نا در آب، مول 5
Nو  NH3 هر دو محلول ● O2   آورند. تر می پایین 7آب را از  pHو  اند اسیدي، 5
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 شود. مربوط به استري بلندزنجیر است که از آن براي تولید صابون استفاده می زیرساختار  - 140

Cشمار پیوندهاي اگر تفاوت  H با C C  زنجیرهاي درR  وR باشد و  17و  16ترتیب برابر با  به
R  برخالفR گرم از این استر با  7/23ش نیک پیوند دوگانه در ساختار خود داشته باشد، در اثر واک

دو اتم کربن  Rشود؟ (گروه  تر تولید می کم یچند گرم صابون با جرم مولپتاس سوزآور، مقدار کافی 
C، صابون و (KOH)هاي واکنش استر با پتاس  دارد و فراورده Rتر از گروه  بیش H O3 8  .)هستند 3

(H ,C ,O ,K : g.mol )    11 12 16 39  
1( 98/25  2( 80/16  3 (20/25  4 (18/9  
  

O
||

O
||

O
||

CH O C R

CH O C R

CH O C R

  

  

  

2

2
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 محل انجام محاسبات

  
 
  

 است؟ نادرستهاي زیر،  چه تعداد از عبارت - 141
  گذر کردند. ،هاي مشتري، زهره، اورانوس و نپتون از کنار سیاره ،2و  1ي وویجر ها) فضاپیماآ

  شود. جدول تناوبی، در ایران ساخته می 15گروه  دومین عنصر هاي پرتوزا مانند رادیوایزوتوپ برخی از ایزوتوپب) 
  شود. هاي ناپایدار، مقدار زیادي انرژي آزاد می شدن ایزوتوپ اثر متالشی پ) همواره بر

 .ندا تشکیل شدهتر سیارة مشتري  شدن دو گاز فراوان ها در اثر کاهش دما و متراکم سحابیبا گذشت زمان ت) 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

Yها در یون  ها و نوترون و اختالف الکترون 85برابر  Yاتم  اگر عدد جرمی - 142 2  عدد اتمی  ،باشد 11برابر باY کدام است؟ 
1 (38  2 (39  3 (47  4 (36  

 ها درست است؟ یک از مطالب زیر در مورد رادیوایزوتوپ کدام - 143
  یون تکنسیم با یون یدید هم اندازه بوده و کاربرد پزشکی دارد.) آ

)تکنسیمبسیار کم عمر  نیم دلیل بهب)  Tc)99
 داري کرد. توان آن را براي مدت طوالنی نگه نمی ،34

  ربرد دارد.اتمی کا هاياغلب به عنوان سوخت در راکتور ،ترین فلز پرتوزا هاي شناخته شده ) یکی از ایزوتوپپ
  شود. در ایران تولید می نخستین عنصر تولیدشده در آزمایشگاه،) رادیوایزوتوپی از ت
  ب و پ) 4  تو  پ) 3  تو  ب، آ) 2  و ب آ) 1

 هاي زیر درست است؟ یک از عبارت کدام - 144
    است. دوديمحهاي  سازد که شامل طول موج ها را می  اي پیوسته از رنگ گستره ،نور خورشید) 1
  درنظر گرفت.amu7توان را می Li73یک مول اتمجرم ) 2
  دست آورد. توان از روي جرم آن نمونه به هاي موجود در یک نمونه عنصر را می شمار اتم) 3
  ن ماده آشنا بود.خواص فیزیکی یا شیمیایی آ باید با ،هاي یک عنصر ها یا مولکول گیري جرم اتم براي اندازه) 4

 چند مورد از مطالب زیر درست است؟ - 145
  دهد. غدة تیروئید سالمی را نشان می رو روبهشکل  ●
  تواند طال تولید کند. با پیشرفت علم شیمی و فیزیک، انسان می ●
  توان تصویر خورشید را گرفت. می ،فرابنفشهاي حساس به پرتوهاي  با استفاده از دوربین ●
  تر است. بیش ،تر و از شعلۀ شمع کم ،از شعلۀ گاز دماي سشوار داغ ●
  تر است. تر از ایزوتوپ سبک تر، کم فراوانی ایزوتوپ سنگین ،و کلر با یکدیگر برابر و در هر دو نمونه لیتیمطبیعی هاي    تعداد ایزوتوپ ●
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

 کدام گزینه درست است؟ - 146
    قرار دارند، یکسان است. تناوبیاز جدول که در یک دوره  عنصرهاییخواص شیمیایی ) 1

2 (1
  .شود گرفته میدرنظر  amu1، جرم اتمی میانگین کربن12

amuجرم اتمی، جرم هر الکترون در حدود یکاي در مقیاس ) 3 45   است. 10
  .استستون  7ردیف و  18داراي  ،هااي عنصر جدول دوره) 4

دقيقه 10:  وقت پیشنهادي  آموزان براي تمامی دانش گویی اجباري پاسخ                                        كيهان، زادگاه الفباي هستي
  23تا  1هاي  صفحه: 1شیمی 
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 محل انجام محاسبات

درصد  60 ،ترین ایزوتوپ است. اگر درصد فراوانی سنگین 41و  40، 38، 37 عدد جرمیداراي چهار ایزوتوپ با  Xعنصر فرضی  - 147
کدام است؟ (جـرم  X40ایزوتوپ درصد فراوانی  ،باشد X38ایزوتوپ دو برابر درصد فراوانی  ،X37و درصد فراوانی ایزوتوپ 

 ارز در نظر بگیرید.) (عدد جرمی را با جرم اتمی هماست.) amu 2/40برابر ،عنصر اتمی میانگین این
1 (25  2 (15  3 (10  4 (20 

C)گرم اتیلن گلیکول  124هاي کربن موجود در  تعداد اتم - 148 H O )2 6 گـرم  8/5هاي کربن موجـود در  تقریب چند برابر شمار مول به، 2
C)استون  H O)3 C)؟است 6 ,O ,H : g.mol )   112 16 1  

1( 242 10 2( 234 10 3( 248 10 4( 238 10 
 اند؟ نادرستدام موارد از مطالب زیر ک - 149

  است. Hاتم تر از  بیش Heدر اتم  ،تعداد خطوط طیف نشري خطی در محدودة مرئی) آ
 شود. خط در محدودة مرئی مشاهده می 4 ،م همانند هیدروژنیدر طیف نشري خطی لیتب) 
  گیرد. میوتاهی از گسترة طیف مرئی را دربرفقط باریکۀ بسیار ک ،نگی دارند که رنگ نشرشدهها شعلۀ ر همۀ نمکپ) 
  شود. تري مشاهده می در طیف نشري خطی آن خطوط مرئی بیش ،تر باشد هرچه عدد اتمی یک عنصر بزرگت) 

ث) با توجه به شکل 

75nm  

 است. nm30برابر  Tطول موج ،

  ت و ث ،پ ) 4  پ و ت) 3  پ و ت ، آ) 2  و ب آ) 1
 است؟ درستهاي زیر  چند مورد از عبارت - 150

  دهندة میزان دما و جنس آن است. نشانرسد،  در فضا به ما می ستاره یا سیارهاز یک ) نوري که آ
 گویند. آزادشدن انرژي از یک مادة شیمیایی به محیط و جذب انرژي در پیرامون آن را فرایند نشر میب) 
  ترین اختالف طول موج را دارند. کم نیلیخطوط رنگی بنفش و  ،خطی اتم هیدروژن طیف نشريناحیۀ مرئی در پ) 
  که وظیفۀ حمل انرژي را دارند. استپرتوهاي مرئی اي از  گسترهنور خورشید، ت) 
 لویزیون است.پرتوهاي الکترومغناطیس فروسرخ بین دستگاه کنترل و ت مبادلۀواسطۀ  به ،عملکرد کنترل تلویزیونث) 

1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  
  
  

  
  

 است؟ نادرستچند مورد از مطالب زیر  - 151
داراي  ،هر گروه از جدول تناوبی، همۀ عناصر داراي خواص شیمیایی مشابه و در هر دوره از جـدول تنـاوبی، همـۀ عناصـر در ●

  خواص شیمیایی متفاوت هستند.
  اند. ها یعنی جرم اتمی چیده شده آن  گیترین ویژ عنصرها در جدول تناوبی، براساس بنیادي ●
  اند. هاي ظرفیت برابر، زیر هم قرار گرفته در هر گروه از جدول تناوبی، عنصرهاي با شمار الکترون ●
  هستند. p% عنصرها از دستۀ 50دورة اول، بیش از  4از میان عناصر  ●

1 (2  2 (4  3 (3  4 (1  

دقيقه 10:  وقت پیشنهادي  انتخابیگویی  پاسخ          قدر هداياي زميني را بدانيم
پاسخ دهید. 170تا  161هاي  باید به سؤال 160تا  151هاي  گویی به سؤال در صورت عدم پاسخآموز گرامی  دانش  28تا  1 هاي صفحه: 2شيمي 
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درست است؟ (نماد  هاي زیر عبارت، چند مورد از باشد میاي عنصرها  جدول دورهدهندة بخشی از  با توجه به جدول زیر که نشان - 152
 عناصر فرضی است.)

  گروه  1  2  13  14  15  16  17  18
 دوره

 L   H   C  B  A 2  
N  M   I  G   E  D  3  
  K  J     F  4  

 دارد. سه ةدورپذیري را در  ترین واکنش ، کمNو عنصر را در بین تمام عناصر ترین خاصیت نافلزي  ، بیشLعنصر  ●
  است. Eعنصر اتم تر از  ، چهار تا بیشKعنصر اتم شدة  اشغال هاي هتعداد زیرالی ●
  لکترونیک داشته است.اي در گسترش صنایع ا نقش برجسته ،Gعنصر  ●
  شود. به کاتیون تبدیل می Cو  Dتر از عنصرهاي  ، آسانEعنصر  ●
● FM  وE H3   یونی هستند. یهای ترکیب ،2

1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  
 اند؟ کدام موارد از مطالب زیر درست - 153

lالکترون با  5داراي  ،ترین شعاع اتمی را دارد، در آرایش الکترونی خود ) عنصري از تناوب سوم جدول تناوبی که بیشآ   است. 0
 شود. تر می یت فلزي بیششعاع اتمی عناصر فلزي، خاص شبا افزای  اي، برخالف گروه اول، ب) در تناوب سوم جدول دوره

 تـرین شـعاع ترین خصلت نافلزي را دارد با عنصري از تناوب دوم که بزرگ پ) تفاوت عدد اتمی عنصري از تناوب چهارم که کم
  است. 16برابر  ،را دارد یاتم

  کند. زایش پیدا میپذیري عناصر اف ها، با افزایش عدد اتمی، میزان واکنش برخالف گروه هالوژن ،ت) در گروه فلزهاي قلیایی
  پ و ت ، آ) 4  و ت آ)3  و پ ب) 2   و ب آ) 1

مربوط است، حالت  17هاي دو اتمی چهار عنصر نخست گروه  با مولکولهالید هاي سدیم  هاي زیر که به واکنش نمک با توجه به واکنش - 154
 در دماي اتاق مشخص کنید.از راست به چپ ترتیب  را به Aو  D ،C ،Bهاي  فیزیکی مولکول دواتمی هالوژن

) A NaB NaA B  2 21 2 2  
 )C NaD 22 2 .j¼{ïÂμº ³I\ºH y¹¨H»  

 )B NaD NaB D  2 23 2 2  
 گاز  –گاز  –مایع  –جامد ) 2    جامد  –گاز  –گاز  –مایع ) 1
 گاز  –گاز  –جامد  –مایع ) 4    گاز  –جامد  –مایع  –گاز ) 3

 هاي زیر در مورد عناصر دورة چهارم درست است؟ چه تعداد از عبارت - 155
 قرار دارند. 17و  16هاي  در گروه ،موجود در این دوره ياه) شبه فلزآ

lب) یک عنصر واسطه با زیرالیۀ با     چهارم وجود دارد. در دورةپر  نیمه 2
تري نسبت به نخستین عنصر نارساناي ایـن  شعاع اتمی کوچک ،شود پ) نخستین عنصر از تناوب چهارم که در اثر ضربه خرد می

  تناوب دارد.
  + هستند.1دورة چهارم که در آخرین الیۀ الکترونی خود یک الکترون دارند، داراي ظرفیت  ياهت) تمامی فلز

  خود برسد.از قبل آرایش الکترونی گاز نجیب دورة  به ،تواند با از دست دادن سه الکترون می ،ث) عنصر سوم این دوره
 3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
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 است؟ نادرست Z32و  X20چند مورد از مطالب زیر، در مورد  - 156
 دهند. می هر دو عنصر براق هستند و جریان الکتریکی را عبور ●
  شدن دارند. دهند و قابلیت ورقه هر دو عنصر بر اثر ضربه تغییرشکل می ●
  برابر است. ،هاي دو الکترونی اتم این عنصرها شمارة دورة این عنصرها با شمار زیرالیه ●
  هر دو عنصر تمایل دارند در واکنش با نافلزات، الکترون از دست بدهند. ●
، Xدسـتۀ عنصـر  شود و در میـان عناصـر هم فلزي دیده می ، عناصر فلزي، نافلزي و شبهZ دستۀ عنصر در میان عناصر هم ●

  شود. عنصر نافلزي دیده نمی
1 (5  2 (4  3 (2  4 (3 

 چند مورد از مطالب زیر درست است؟ - 157
 هاي گوگرددار آن است. بتر از ترکی بیش ،دار آهن هاي اکسیژن فراوانی ترکیب ●
  در میان فلزها، تنها طال به شکل آزاد در طبیعت وجود دارد. ●
  همۀ نافلزها به شکل آزاد در طبیعت وجود دارند. ●
  را در بین صنایع گوناگون دارند. هترین مصرف ساالن نافلزها بیش ●
  شود. به شکل ترکیب در طبیعت یافت میتنها  ،پالتین همانند نقره و مس ●
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

CH% را براساس معادلۀ موازنه شدة: 75گرم متانول باخلوص  160 - 158 OH(g) CO(g) H (g) 3 طور کامل تجزیه کـرده و  به 22
CuO(s)گاز هیدروژن حاصل از آن را براساس معادلۀ  H (g) Cu(s) H O(l)  2 اکسـید وارد  (II)با مقدار اضافی مس  2

Cu)شود؟  کنیم. طی این فرایند چند گرم فلز مس تولید می می واکنش ,O ,C ,H : g.mol )    164 16 12 1  
1 (480 2 (240  3 (120  4 (60  

NaNO :  نشدةگرم سدیم نیترات ناخالص را براساس معادلۀ موازنه  34 - 159 (s) NaNO (s) O (g) 3 2 2  
کیلـوگرم  20ب حل کرده و جرم محلول را با افزودن آب مقطر به کنیم. اگر فراوردة جامد حاصل را در مقداري آ طور کامل تجزیه می به

شود. درصد خلوص نمونۀ سدیم نیترات اولیـه کـدام اسـت؟  می ppm184برابر با  ،حاصل محلولبرسانیم، غلظت کاتیون موجود در 

(Na ,O ,N : g.mol )   123 16 14  
1 (10 2 (20  3 (30  4 (40  

طور کامل واکـنش داده و آمونیـاك تولیـد  درصد به 75با بازده درصدي در واکنش وژن با مقدار کافی گاز هیدروژن گرم گاز نیتر 1120 - 160
 STPهـا را بـه شـرایط  در فراوردة حاصل چه تعداد پیوند کوواالنسی وجود دارد و اگر فراوردة حاصل را بسوزانیم و فراورده .کند می

N)شود؟  لیتر گاز در اثر سوختن آمونیاك تولید میچند  ،برسانیم ,H : g.mol )  114  (واکنش موازنه نشده است.) 1
  : NH (g) O (g) NO(g) H O(g)  3 2   واکنش سوختن آمونیاك2

1 (/  261792 1 0836 10  2 (/  261792 1 444 10   

3 (/  261344 1 444 10  4 (/  261344 1 0836 10  
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 بیان شده است؟ نادرستیکدام عبارت به  - 161
  .ه استوجود آمد هي است که پس از مهبانگ بترین عنصر سازندة سیارة مشتري، نخستین عنصر فراوان) 1
  .استها  هاي زیراتمی باردار، نصف تعداد نوترون در پایدارترین ایزوتوپ ساختگی هیدروژن، مجموع تعداد ذره) 2
  است. 3ن رادیوایزوتوپ هیدروژن، نسبت تعداد نوترون به شمار پروتون برابر در پایدارتری) 3
  بیانگر تبدیل جرم به انرژي است. ،ها اي درون ستاره هاي هسته واکنش) 4

 اند؟ نادرستهاي زیر  چند مورد از عبارت - 162
  از سامانۀ خورشیدي بود. میلیون کیلومتري و بعد از خروج 7از فاصلۀ  ،از زمین گرفت 2) آخرین تصویري که وویجر آ

  عنصر مشترك هستند. 3هاي زمین و مشتري، تنها  عنصر فراوان سیاره 8ب) در میان 
  پ) عنصر گوگرد در هر دو سیاة زمین و مشتري از نظر فراوانی در رتبۀ ششم جاي دارد.

  اند. صورت تقریباً همگون در جهان هستی توزیع شده ت) عنصرها به
 نیمی از عنصرهاي موجود را تشکیل داده است. بیش از (Fe)ن ث) در سیارة زمین، آه

1 (5  2 (3  3 (2  4 (4  
 هاي زیر درست است؟ یک از عبارت کدام - 163

  در طبیعت وجود دارند. ،جدول تناوبی هايصردرصد از عن 78تقریب  به) آ
  .دنباش میحرفی  یکد که عنصر وجود دار 8اي، درمجموع  جدول دوره 3و  2 هاي هب) در دور

  شود. گیري جرم در آزمایشگاه شناخته می ترین یکاي اندازه پ) یکاي جرم اتمی، رایج
  دارد.طبیعت وجود ندر  ،نخستین عنصري که توسط بشر ساخته شده استهیچ مقدار از ت) 

  ، پ و تآ) 4  و ت آ) 3  ب و پ) 2  و ب آ) 1
 است؟ نادرستهاي زیر  چند مورد از عبارت - 164

  یکسانی داشته باشند.  جرم هاي سازنده، همۀ اتمف) ممکن است در یک نمونۀ طبیعی از عنصري معین، ال
  در برخی خواص شیمیایی وابسته به جرم است. ،ها با یکدیگر ب) تفاوت ایزوتوپ

nها  هایی که در آن پ) همۀ هسته
/

p
 1   شوند. میباشد، ناپایدارند و با گذر زمان متالشی  5

  تر است. بیش ،تر فراوانی عنصر سبک ،اي ت) در یک نمونۀ طبیعی از نخستین عنصر تناوب دوم جدول دوره
1 (2  2 (1  3 (4  4 (3  

 چند مورد از مطالب زیر دربارة شکل زیر درست است؟ - 165

1)، برابر 1الف) مقیاس نشان داده شده در شکل (
جرم اتمی است  12

  است. 6برابر مساوي و در آن تعداد هر سه ذرة بنیادي با یکدیگر  که
تقریب جرمی معادل جرم نشـان داده شـده در  الکترون، به 1000ب) 

   ) را دارند.2ترازو (
طبیعـی و پرتـوزاي   هاي یک اتم از ایزوتوپ کردن نوترون پ) با اضافه

  خواهد بود. )3(اتم هیدروژن به ترازوي خالی، عقربۀ ترازو مانند شکل 
هاي زیراتمـی نـوترون و الکتـرون،  ذرهنماد مربوط به ت) در نمایش 
 بـاالسـمت چـپ و در قسـمت  پایینترتیب در قسمت  عدد صفر به

  .گیرد میسمت چپ قرار 
1 (1  2 (2    
3 (3  4 (4 

دقيقه 10:  وقت پیشنهادي  انتخابیگویی  پاسخ          كيهان زادگاه الفباي هستي
پاسخ دهید. 170تا  161هاي  باید به سؤال 160تا  151هاي  گویی به سؤال در صورت عدم پاسخآموز گرامی  دانش  23تا  1 هاي صفحه: 1شيمي 

( ) ( ) ( )1 2 3
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)آلیاژي از مس  - 166 Cu)64  و طال( Au)196 گـرم، برابـر  6/2اي از آن به جـرم  هاي نمونه ر شمار اتمموجود است. اگ/  2112 04 10 
 (عدد جرمی را برابر با جرم اتمی فرض کنید.) ؟است Cuهاي   چند برابر شمار مول Auهاي  باشد، شمار مول

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 
 است؟ نادرستهاي زیر  گزینه یک از کدام - 167

تقریب برابر جرم ، به12–جرم هستۀ اتم کربن) 1 324   الکترون است.10

  .هفتمین عنصر دورة سوم جدول تناوبی استها در دو ایزوتوپ لیتیم، نصف این مقدار در دو ایزوتوپ  تفاوت تعداد نوترون) 2
  نانومتر است. 700تا  400طول موج بین  7پرتوهاي نور خورشید است که شامل گسترة مرئی، بخش کوچکی از گسترة ) 3
 هاي غیرمرئی امواج الکترومغناطیس، به آشکارسازهایی مثل دوربین موبایل نیاز است. براي مشاهدة طیف) 4

CH)در مخلوطی از متان  - 168 C)و اتین  4( H )2 هاي کربن است. نسبت جرم متان به جرم  برابر شمار اتم 3هاي هیدروژن،  شمار اتم ،2

C)تقریب کدام است؟  به ،مخلوطاین اتین در  ,H : g.mol )  112 1  
1(/0 41 2(/1 23 3(/2 46 4(/4 01 

 مورد از موارد زیر درست است؟چند  - 169
  تر است. ها بیش از ریزموج ،هاي رادیویی فاصلۀ بین دو قله از منحنی موج ●
  نانومتر است. 400تر از  نشان دهندة نوري با طول موج کم ،رنگ اجاق گاز شعلۀ آبی ●
  تر است. بیشهاي نئونی  از نور چراغ ،ها (حاوي بخار سدیم) هاي بزرگراه گرماي حاصل از نور چراغ ●
  تر است. کم ،از اختالف طول موج پرتوي گاما و پرتوي فرابنفش ،اختالف طول موج پرتوي ایکس با پرتوي گاما ●
  تر است. از پرتوي رنگ شعلۀ مس بیش ،میزان انحراف نور در هنگام عبور از منشور در پرتوي رنگ شعله لیتیم ●
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

اتم  ، سـهE3اتـم ایزوتـوپ  رهـازاي  طوري که به به (پرتوزا) است. E3(پرتوزا) و  E2(پایدار)،  E1داراي سه ایزوتوپ ، Eعنصر  - 170

2 ،داشته و مجموع فراوانی این دو وجود E2ایزوتوپ 
است. اگر پس از مدتی نمونه دچار واپاشی شده و از E1برابر فراوانی ایزوتوپ  3

نسبت به  E1فراوانی ایزوتوپ میزان درصد هم نصف شود،  E3هاي ایزوتوپ  فقط یکی باقی بماند و تعداد اتم ،E2اتم ایزوتوپ  4هر 
 کند؟ تغییر می مقدار چه تقریب به ،در نمونۀ مورد مطالعه قبل از واپاشیحالت 

1 (7/66  2 (7/82  3 (7/22  4 (3/33 
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داراي فسیل نخستین گونـۀ دوزیسـت اسـت.  Bداراي فسیل یک گونۀ دایناسور و الیۀ رسوبی  Aدر شکل مقابل، الیۀ رسوبی  - 171
 ها درست است؟ کدام مقایسه در مورد سن نسبی سنگ

1 (A B C    
2 (D B A    
3 (B D C    
4 (A D B    

 کند؟ پیریت را به درستی بیان می پیریت و کالکوهاي  کانیکدام گزینه تفاوت  - 172
  پیریت یک کانی سولفیدي و پیریت یک کانی اکسیدي است. ) کالکو1
  پیریت داراي عنصر مس و پیریت فاقد این عنصر است. ) کالکو2
  ترین کانۀ آهن است. ترین کانۀ مس و پیریت مهم پیریت مهم ) کالکو3
  پیریت منشأ پالسري دارد.موجود در  عنصر لیتیمپیریت داراي منشأ گرمابی است و  ) کالکو4

کشف شده است. در حـد  ها نخستین ماهیپتریکس (نخستین پرنده) و از الیۀ پایینی آن فسیل  از یک الیۀ رسوبی فسیل آرکئو - 173
 شناسی را داریم؟ ة زمینگذاري در چند دور فاصل این دو الیه، فقدان رسوب

  ) پنج دوره4  ) چهار دوره3  ) سه دوره2  ) دو دوره1
 کدام است؟هاي جغرافیایی مختلف  در عرض شب و روزو دلیل اختالف مدت زمان  شب و روزبه ترتیب عامل ایجاد  - 174

  حرکت وضعی زمین –) انحراف محور زمین 2  انحراف محور زمین –) انحراف محور زمین 1
  حرکت وضعی زمین –) حرکت وضعی زمین 4  انحراف محور زمین –زمین  ) حرکت وضعی3

 تر است؟ درست  در فرایند تکوین زمین و آغاز زندگی در آن کدام ترتیب - 175
  کره کره، زیست کره، هوا ) آب2  کره کره، هوا کره، زیست ) آب1
  کره کره، زیست کره، آب ) هوا4  کره کره، آب کره، زیست ) هوا3

 با نظریۀ زمین مرکزي مطابقت دارد؟ کوپرنیک، نظریۀ خورشید مرکزي در چند مورد زیر - 176
 زمیندور به  چرخش ماه   جهت چرخش سیارات    
 موقعیت خورشید در سامانه   شکل مدار سیارات      
  مورد ) پنج 4  ) چهار مورد3  ) سه مورد2  ) دو مورد1

 شود؟ کدام عبارت زیر از قوانین کپلر استنباط می - 177
  سال سرعت حرکت سیاره و زمان گردش سیاره به دور خورشید ثابت، فاصلۀ سیاره از خورشید متغیر ) در طول یک1
  سال سرعت حرکت سیاره و زمان گردش سیاره به دور خورشید متغیر، فاصلۀ سیاره از خورشید ثابت ) در طول یک2
  سال سرعت حرکت سیاره ثابت، زمان گردش سیاره به دور خورشید و فاصلۀ سیاره از خورشید متغیر یک ل) در طو3
  سال سرعت حرکت سیاره و زمان گردش سیاره به دور خورشید و فاصلۀ سیاره از خورشید متغیر ) در طول یک4

 بی است؟ترتیب گرمابی، ماگمایی و رسو ها و کانسارها به در کدام گزینه نحوة تشکیل کاسنگ - 178
  اورانیم –نیکل  –) مسکوویت 2  روي –لیتیم  –) پالتین 1
  اورانیم –مسکوویت  – قلع) 4  نیکل –مس  –) لیتیم 3

توانند  ترتیب می به» نجارو هاي کنیا و کلیما آتشفشان –جزایر قوسی  –پشتۀ میان اقیانوسی   – کوه زاگرس رشته«نحوة تشکیل  - 179
 ؟نندبه کدام مراحل چرخۀ ویلسون اشاره ک

  بسته شدن –گسترش  –بازشدگی  –) برخورد 2    بازشدگی –برخورد  –گسترش  –) بسته شدن 1
  بازشدگی –گسترش  –بسته شدن  –) برخورد 4    بازشدگی –بسته شدن  –گسترش  –) برخورد 3

 Bو  Aدو منطقـۀ ، که شامل غلظت کالرك و بخشی از نتایج آنالیز شیمیایی غلظـت عناصـر در زیربا توجه به اطالعات جدول  - 180
 گیري درست است؟ (غلظت عناصر بر حسب درصد جرمی بیان شده است.) است، کدام نتیجه

م و مینی هنجاري مثبـت آهـن و آلـو ، بیB) در منطقۀ 1
  هنجاري منفی سدیم، سرب و منیزیم را داریم. بی
هنجاري منفی  ) عنصر سدیم در هر دو منطقه داراي بی2

  است. 045/2تۀ زمین و میانگین غلظت آن در پوس
مینیم داراي بیشــترین و  اســتخراج آلــو A) در منطقــۀ 3

  استخراج سرب داراي کمترین صرفۀ اقتصادي است.
و  Aجویی براي یافتن کانسار کانۀ گـالن در منطقـۀ  ) پی4

  تر است. مناسباحتماالً  Bکانسار کانۀ مگنتیت در منطقۀ 

دقيقه  10 وقت پیشنهادي :  اير انرژي، زيربناي تمدن و توسعهآفرينش كيهان و تكوين زمين+منابع معدني و ذخ
  31تا  8هاي  شناسی: صفحه زمین

  غلظت کالرك  Bغلظت در منطقۀ   Aغلظت در منطقۀ   عنصر
Fe 84/2  21/18  80/5  
Na  12/2  97/1  32/2  
Mg  10/3  52/1  68/1  
Pb  04/0  0012/0  00016/0  
Al  00/8  10/9  00/8  

B
D

AC
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  پاسخ ویدئویی آزمون در سایتپاسخ ویدئویی آزمون در سایت

Kanoon.darsera.ir 

گویی اختصاصی دوازدهم  زمان پاسخ تعداد سؤاالت، شماره سؤال و مدت

 

 سال دوم  نیم
 دوازدهم تجربی

 گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال نام درس ردیف

 15 190 181 10 ریاضی 1

 10 200 191 10 شناسی زیست 2

 15 210 201 10 فیزیک 3

 10 220 211 10 شیمی 4

 

 1401 مهر 22 آزمــون 

 50: گویی مدت پاسخ 40تعداد سوال: 

 1401 - 1402سال 
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xاگر  - 181 x x
f (x)

ax bx x

    
 

2
1 3 1

1
  کدام است؟  bآنگاه  ،پذیر باشد مشتق در 

1 (2   2 (2   3 (1   4 (1   

xمماس بر تابع خط - 182
f (x)

x





4 3
2 3xاي به طول در نقطه 3  محور ،y کند؟  ها را با کدام عرض قطع می 

1 (4
3   2 (2

3   3 (1
3   4 (1  

fدر تابع - 183 (x) ( x )(x )  33 1 f،حاصل  1 ( ) f ( ) 0  کدام است؟  1
1 (8   2 (/7 5   3 (10   4 (9   

yخط به معادلۀ  - 184 x 4 xدر  fپذیر  بر منحنی تابع مشتق 3  2g(x)مماس است. اگر  2 f ( x) آنگاه ،g ( )  کدام است؟  1
1 (4   2 (16  3 (2   4 (8   

xخط مماس بر تابع  - 185
f (x) ( )

x





32 1

)Aرا در نقطۀ  2 , )3 کنیم. مساحت ناحیۀ محدود بین خط مماس و محورهاي  رسم می 1
 مختصات کدام است؟ 

1(2
5   2(8

15   3(6
25   4(2

3   

fاگر  - 186 (x) [x] x x 2 f، آنگاه 2 ( ) f ( )  2  کدام است؟  2
  2)4  2)3  ) تعریف نشده2   6)1

fاگر  - 187 (x) x 2 fباشد، مقدار تابع  3
y

(f )


 

 2
xبه ازاي    1 کدام است؟  

1 (1  2 (2 3 (3  4 (4  

fاگر  - 188 (x) x 2 xو  3
g(x)

x



8

1
(fog)باشند، آنگاه مقدار   ( )  م است؟ کدا 9

1 (/5 5   2 (/1 5   3 (/4 5   4 (/2 5   

fآهنگ متوسط تغییر تابع  - 189 (x)
x


]در بازة  6 , ]4 xاي تغییر آن در  ، از آهنگ لحظه9 a 7، به اندازة

واحد بیشتر است.  40

a  کدام است؟ 
1 (1   2 (4   3 (9   4 (16  

fیر تابعاي تغی آهنگ لحظه - 190 (x) x x در نقطۀx 1 چند برابر آهنگ متوسط تغییر تابع در بازة[ , ]0  است؟   4

1 (1
2   2 (2  3 (4

3   4 (3
4    

دقيقه 15:  وقت پیشنهادي       مشتق
  100تا  65هاي  صفحه :3 ریاضی 

 محل انجام محاسبات
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ترین غذاي  معمولی که ازهاي بدن زرافه  ترین شیوة آزادکردن انرژي از نوعی مولکول آلی در یاخته در ارتباط با رایج کدام گزینه - 191
 است؟ آید، صحیح دست می به این جانور

  شود. ساخته می NADH) از اکسایش پیرووات تولیدشده در مجاورت دناهاي حلقوي، 1
  شود. تشکیل می ATPون برانگیخته از مجموعۀ کانالی موجود در غشاي داخلی راکیزه، ) با عبور الکتر2
  همراه نیست. CO2دهد، با آزادکردن  اي سیتوپالسم رخ می ) بخشی از تجزیۀ این ماده که در مادة زمینه3
  شود. ر فضاي بین دو غشا به یون اکسید (اکسیژن با دو بار منفی) تبدیل می) اکسیژن مولکولی با دریافت الکترون د4

هاي نیم لگن انسان سالم، .................. در حدفاصل بین اکسایش نـوعی  یک یاختۀ استخوانی در استخوانهوازي در طی تنفس  - 192
 دهد. قند سه کربنی تا اکسایش یافتن نوعی ترکیب دي نوکلئوتیدي، رخ می

  ید نوعی اسید سه کربنی دو فسفاته همانند خروج کربن دي اکسید از ترکیبی چهار کربنی) تول1
  دار و داراي ریبوز نوکلئوتیدي برخالف تولید نوعی ترکیب فسفات ) کاهش یافتن دو نوع ترکیب دي2
  ربنی) تبدیل نوعی ترکیب چهارکربنی به ترکیب چهارکربنی دیگر همانند اکسایش یافتن نوعی اسید سه ک3
  ) اکسایش ترکیب آلی حاوي نوعی کوآنزیم برخالف انتقال الکترون بین ترکیب پنج کربنه و مولکول پذیرندة الکترون4

 هاي هوازي، به طور حتم صحیح است؟ اي در یاخته چند مورد دربارة محصول نهایی آلی در نخستین مرحلۀ تنفس یاخته - 193
  شود.  ي به میتوکندري وارد میهاي غشایی و با صرف انرژ الف) به کمک پروتئین

  شود. شود که از تجزیۀ گلیکوژن تولید می تجزیۀ نوعی مونوساکارید ایجاد میب) در پی 
  شود. در میتوکندري متصل می Aبه مولکول کوآنزیم  دنبال اکسایشج) براي ورود به چرخۀ کربس به 

  شود.  در سیتوپالسم ایجاد میشدن همزمان دو گروه فسفات از نوعی اسید سه کربنی  د) در پی جدا
  ) صفر4  ) سه3  ) دو2  ) یک 1

 وطی چشم انسان، ...............در یک یاختۀ مخر - 194
  کربنی به چهارکربنی در چرخۀ کربس نقش دارد، از شبکۀ آندوپالسمی زبر عبور کرده است. ) آنزیمی که در تبدیل ترکیب پنج1
  اند. ماده تولید شده لیدشده هنگام تبدیل اسید دوفسفاته به پیرووات همانند چرخۀ کربس، در سطح پیشتو ATPهاي  ) مولکول2
  شود. هاي قند فسفاته، سبب تبدیل آن به اسید می با گرفتن الکترون NAD) هر زمان که در فرآیند گلیکولیز مصرف فسفات دیده شود، 3
 بخـش داخلـیفضـاي  pHسبب کـاهش  و درجهت شیب غلظتیرة انتقال الکترون غشاي میتوکندري، بدون صرف انرژي ) یکی از اجزاي زنج4

  شود. میتوکندري می
هـاي پروتـونی،  زنجیرة انتقال الکترون در تنفس هـوازي، در غشـاي داخلـی میتوکنـدري عـالوه بـر پمپ ساختاربا توجه به  - 195

 Aهـا را  اند که در انتقال الکترون نقش دارنـد. اگـر ایـن مولکول ز در بین فسفولیپیدهاي غشایی قرار گرفتههایی نی مولکول
 در این زنجیره ...............  Aبنامیم، آخرین مولکول 

  کند. ، آن را به آخرین پمپ پروتونی منتقل میFADH2الکترون از مستقیم ) به دنبال دریافت 1
  کند که مسئول انتقال الکترون به آخرین گیرندة آلی است. ) الکترون را به پمپی منتقل می2
  ترین الیۀ فسفولیپیدي میتوکندري است. موجود در داخلیداخلی هاي فسفولیپید  ) فاقد تماس با سر مولکول3
  در تأمین انرژي الزم براي انتقال پروتون توسط این پمپ، نقش دارد. NADکند که  ی دریافت می) الکترون را از پمپ4

 ها باشد؟ هاي مهره هاي غضروف بین استخوان در یاختههوازي تواند مشخصۀ مشترك مرحلۀ اول و دوم تنفس  کدام گزینه می - 196
  متفاوت و داراي باز آلی آدنینالکترون حامل نوع ترکیب نوکلئوتیدي  دو) تولید 1
  ) تولید نوعی ترکیب آلی سه کربنی در پی فعالیت کاتالیزورهاي زیستی2
  با انرژي حاصل از تجزیۀ مولکول گلوکز  مشترك) ساختن دو نوع مولکول 3
  فسفات )هاي( ربنی با خاصیت اسیدي و فاقد گروه) مصرف نوعی ترکیب سه ک4

دقيقه 10:  وقت پیشنهادي         از ماده به انرژي
  72تا  63هاي  صفحه :3  شناسی زیست 
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 اي هوازي به درستی بیان شده است؟ درونی رودة باریک، چند مورد دربارة تنفس یاخته در یک یاختۀ پوششی سطح - 197
  یابد.  مولکول پذیرندة الکترون کاهش می با مصرف هر ترکیب آلی سه کربنی، نوعی –الف 

  دهد.  روه(هاي) فسفات خود را از دست میاي سیتوپالسم، گ هر ترکیب سه کربنی در مادة زمینه –ب 
  باشد. کندري، واجد مونومر(هاي) قندي میکیب آلی با توانایی آزادسازي الکترون در میتوهر تر –ج 
  هر ترکیب آلی سه کربنی در سیتوپالسم، در پی فعالیت نوعی پروتئین داراي جایگاه فعال ساخته شده است.  –د 
1 (1  2(2  3(3  4(4  

 کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ - 198
  ...............»گردد، به طور حتم  در جانوران، هنگامی که یون هیدروژن هم مصرف و هم تولید می اي هوازي تنفس یاختهاز  در اولین مرحله«
1 (NADH شود. و الکترون تولید می    
  شود. تبدیل می متفاوتیدار  ) پیرووات به ترکیب کربن2
    شود. تولید میکربنی  کربنی از ترکیبی شش ) قند سه3
  شوند. فسفاته به اسیدهاي دوفسفاته تبدیل می ) قندهاي تک4

  است؟ نادرستکدام گزینه در رابطه با اندامک میتوکندري  - 199
  باشد که به غشاي درونی متصل نیستند.  ) داراي چندین مولکول دناي حلقوي می1
  هاي سیتوپالسم تفاوت دارد.  نباشد که از نظر ساختاري با رنات هایی درون خود می ) داراي رناتن2
  هاي شیمیایی افزایش یابد.  تواند تحت تأثیر برخی پیک ها می هایی است که فعالیت آن ) داراي آنزیم3
4 (ATP هاي غشاي چین خورده احاطه شده است. شود که توسط فسفولیپید در آن توسط بخشی از یک پروتئین تولید می  

 کننده در زنجیرة انتقال الکترون در غشاي داخلی میتوکندري، درست است؟ هاي شرکت ولکولچه تعداد از موارد زیر در مورد م - 200
  ندارند. ATPیک از این اجزا براي انجام وظیفۀ خود نیاز به  الف) هیچ
  تماس هستند.غشاء فسفولیپیدي در یک الیه از گریز  دوست و آب هاي آب با بخشتنها هاي این زنجیره  ب) پمپ

  کاهش یابند. NADHهاي مولکول  توانند در نتیجۀ آزادشدن الکترون ها می ج) همۀ این مولکول
  شود. گیرد که در نخستین مرحلۀ اکسایش پیرووات مصرف می د) اولین عضو این زنجیره، الکترون را از ترکیبی می

1 (1   2 (2  3 (3  4 (4  
 
 

هاي زیر در مورد حرکت این  دهد. چند مورد از گزاره حرکت هماهنگ ساده انجام می MNو در مسیر  xي محور نوسانگري رو - 201
MO)نوسانگر صحیح است؟  ON)   

  حرکت کندشونده است.نوع ، Oبه  Nجایی متحرك از  الف) در جابه
  گیرد. ب) تغییر جهت حرکت در انتهاي مسیر حرکت نوسانگر صورت می
  کند. ج) با صفرشدن تندي نوسانگر، جهت بردار مکان نوسانگر تغییر می

  شدن از نقطۀ تعادل است. جایی نوسانگر مثبت باشد، حتماً در حال دور د) اگر جابه
 3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

2100به یک فنر با ثابت  4kgاي به جرم  مطابق شکل زیر وزنه - 202 N

m
  متصل است و روي سطح افقی بدون اصطکاك درحـال تعـادل

0جا کنیم و سپس رها کنیم،  سمت راست جابه متر از نقطۀ تعادل به سانتی 20اگر وزنه را  .قرار دارد ثانیه پس از رهاشدن جسـم،  /5
  متر کدام است؟ ترتیب از راست به چپ برحسب سانتی شده توسط وزنه به جایی و مسافت طی اندازة جابه

       80 - 20) 2   20 -) صفر 1
      100 - 20) 4   100 -) صفر 3
  

دقيقه 15:  وقت پیشنهادي         نوسان و امواج
  64تا  53هاي  صفحه :3 فیزیک 

kg4

M O N
(x )

x
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در یک حرکت نوسانی ساده، در مدتی که حرکت نوسانگر کندشونده اسـت، بردارهـاي مکـان و سـرعت متحـرك .............. و  - 203
 بردارهاي مکان و شتاب .............. هستند.

   خالف جهت ـ خالف جهت) 2  ) هم جهت ـ هم جهت1

  خالف جهت ـ هم جهت )4  ) هم جهت ـ خالف جهت3
اي مطابق شکل زیـر اسـت. بزرگـی سـرعت متوسـط  زمان نوسانگر هماهنگ ساده –نمودار مکان  - 204

mثانیه چند  2tتا  1tنوسانگر در بازة زمانی 

s
 است؟ 

1 (/0 5 2 (1  
3 (2 4 (4 

0دهد برابر  بسامد نوسان یک آونگ که حرکت هماهنگ ساده انجام می - 205 هرتز است. طول آونگ را چگونه تغییـر دهـیم تـا  /5
2سامد نوسان آن دو برابر شود؟ ب N

(g )
kg

  
   یابد. متر افزایش  سانتی 25) 2  یابد. متر کاهش  سانتی 25) 1

  یابد. متر کاهش  سانتی 75) 4  یابد. متر افزایش  سانتی 75) 3
دهد. اگـر نـوع  کت هماهنگ ساده انجام میحر 4cmطول  به ABخط روي پاره نوسانگري - 206

1کندشونده باشد و حداقل  Dدر نقطۀ  tحرکت نوسانگر در لحظۀ 
ثانیه طول بکشد تـا  80

cmندي نوسانگر چند ترین ت برسد. بیش Cبه نقطۀ  Dنوسانگر از نقطۀ 

s
 است؟  

1 (/1 6   2 (/3 2  3 (160  4 (320  

8نر متصـل بـه نوسـانگر اي مطابق شکل زیر است. اگر ثابت ف  نمودار انرژي پتانسیل بر حسب سرعت نوسانگر هماهنگ ساده - 207 N

cm
 

 متر است؟ کند، چند سانتی باشد، مسافتی که این نوسانگر در مدت زمان دو دورة تناوب طی می
1 (2  
2 (4  
3 (8  
4 (16  

tري که در لحظۀ نوسانگ - 208  دهد. اگر این نوسـانگر در لحظـۀ  در مکان بیشینۀ خود قرار دارد، حرکت هماهنگ ساده انجام می 0
t / s 0  نوسانگر کندشونده است؟، چند ثانیه حرکت s10براي اولین بار از مرکز نوسان عبور کند، در بازة زمانی صفر تا  75

1 (/4 75   2 (5   3 (/5 25   4 (/5 5   
حرکت هماهنگ ساده  به انتهاي فنري با جرم ناچیز متصل شده و بر روي سطح افقی بدون اصطکاکی g300نوسانگري به جرم  - 209

اي کـه انـرژي  باشـد، در لحظـه mJ8و  mJ4ترتیب  دهد. اگر در یک لحظه انرژي جنبشی و پتانسیل نوسانگر بـه انجام می
 باشد؟ جنبشی نوسانگر برابر با انرژي پتانسیل آن است، تندي آن چند متر بر ثانیه می

1 (/0 2   2 (2
15   3 (2 3

15   4 (/0 2 2   
  
  
  
  
  
  

0/3 0/4

90

U(mJ)

v(    )m
s

x
AB CD O

BD=DO=OC=CA

x(cm)

t(s)

5

2

-2

t1

2
t

20

1
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Nفنر با ثابت فنر یکسان  –مطابق شکل زیر، چهار سامانۀ جرم  - 210

m
اي  ر میله  با بسـامد زاویـهاند. اگ وصل شده OOبه میلۀ  36

OO
rad

s
   درراستاي قائم شروع به نوسان کند، بیشینۀ انرژي مکانیکی ذخیره شده در کدام سامانه از بقیه بیشتر است؟  3

1 (D   
2 (C   
3 (B   
4 (A   
 

  
 

 
 

 کدام گزینه درست است؟ - 211
  هاي یخی، همانند جامدهاي کوواالنسی مانند سیلیس، زیبا، سخت و دیرگداز هستند. ) سازه1
  هاي یخی، نوعی جامد کوواالنسی با پیوندهاي اشتراکی هستند. ) سازه2
Hهاي  ) مولکول3 O2 اند. رایش منظم و سه بعدي قرار گرفتهدر یک آ ،در ساختار یخ  
  ها قرار دارند. هاي هیدروژن در رأس این حلقه گوشه تشکیل شده است که در آن اتم هاي شش از حلقه ،) ساختار یخ4

 اند؟  چند مورد از مطالب بیان شده زیر درست - 212

  دهند.  درصد پوستۀ جامد زمین را تشکیل می 90بیش از ،هاي گوناگون دو عنصر سیلیسیم و اکسیژن ترکیب ●
SiO)سیلیس ●   آید.  ترین اکسید در سیارة زمین به شمار می فراوان ،2(
  . باشد میهاي ناخالص سیلیس  هاي خالص و ماسه از جمله نمونه کوارتز از جمله نمونه ●
  آیند.  به شمار می اکسید جزو جامدهاي کوواالنسی سیلیس و کربن دي ●
  اتمی در هیچ ترکیب شیمیایی شناخته نشده است.  تاکنون یون تک  Cو  Siاز عنصرهاي  ●
1 (1   2(2   3(3   4(4   

 هاي زیر درست هستند؟  دهد، چند مورد از عبارت یک نمونه از خاك رس را نشان می ةبا توجه به جدول زیر که اجزاي سازند - 213

2SiO 2  ماده 3Al O  2H O  2 3Fe O  MgO Au  
  x y  9  5 13 45  درصد جرمی

  است.  10برابر  xافزایش یابد،  5%جرمی سیلیس الف) اگر در اثر حرارت و تبخیر کامل آب در این نمونه، درصد 
  گیرند.  ب) اجزاي سازندة این نمونه از خاك رس از نظر ساختار، در حالت جامد و خالص، در سه گروه جاي می

 ،فام بودن خاك رس ترین اکسید پوستۀ جامد زمین و عامل سرخ ، فراوانسازندة آني در میان اجزا، »الف«با توجه به مورد پ) 
  ترین درصد جرمی را دارد.  ترین و کم به ترتیب بیش

  دهنده حضور یابد.  تواند در فرایند هال به عنوان واکنش ترین جامد یونی این خاك، می فراوان، »الف«با توجه به مورد ت) 
  3 )4  2) 3  1) 2   ) صفر1
  
  
  
  
  
  
  

Am kg 9 Bm kg 4 Cm kg10 Dm kg 5
A B C D

O Oʹ

دقيقه 10:  وقت پیشنهادي        و ماندگاري زيبايي ،شيمي جلوه اي از هنر
  75تا  65هاي  صفحه :3 شیمی 
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 ................  جز بهاند،  هاي زیر درست با توجه به ساختارهاي زیر که مربوط به گرافیت و الماس هستند، همۀ گزینه - 214

  
  تر است.  ) مربوط به الماس بوده و پایداري آن از گرافیت کم2) ساختار (1
  ) است. 2اي با ساختار ( از ماده cm31تر از این شمار در ) کم1اي با ساختار ( از ماده cm31هاي کربن در  ) در دما و فشار اتاق، شمار اتم2
  برابر فوالد است.  100حدود ) بوده که سختی آن1اي از ساختار ( الیه ) گرافن، تک3
اي بـا  مـاده سوختن کامـل یـک مـول از  ) نسبت به2اي با ساختار ( ن کامل یک مول از مادهگرماي آزاد شده از سوخت ،) در شرایط یکسان4

  تر است.  ) بیش1ساختار (
 است؟  نادرستعبارت کدام گزینه  - 215

  د. پذیري کم، استحکام زیاد و پایداري مناسب دارن افزون بر فراوانی و در دسترس بودن، واکنش ،) مواد اولیه براي ساخت آثاري ماندگار1
  . شود می ها و ابزار برش شیشه استفاده که در ساخت متهاست شود، کمتر از چگالی ترکیبی  ) چگالی ترکیبی که براي تولید مغز مداد استفاده می2
  شوند.  ب میجزو مواد مولکولی محسو ،NOو  HFهاي  همانند ترکیب ،هاي آلی ) اغلب ترکیب3
هـاي ناپیونـدي  لکترونطور عمده به پیونـدهاي اشـتراکی و جفـت ا به ،مانند آنتالپی تبخیر و نقطۀ جوش آن ،) رفتار فیزیکی مواد مولکولی4

  وابسته است. ها  موجود در آن
 هاي زیر درست است؟ کدام موارد از عبارت - 216

  رود. ها به کار می خت منشورها و عدسیدر سا ،دلیل داشتن خواص نوري ویژه به ،) سیلیسیم خالصالف
Cب) میانگین آنتالپی پیوند  C بیشتر از میانگین آنتالپی پیوند  ،در الماسSi Si .در سیلیسیم است  

Siبا پیوندهاي اشتراکی  Oو  Siهاي  اتم ،پ) در ساختار کوارتز O Si  اند. به هم متصل شده  
 از سیلیسیم و کربن، هیچ یونی در هیچ ترکیبی شناخته نشده است. ،ت) تاکنون

  ) ب، پ4  ، تالف) 3  ) ب، پ، ت2  ، ب، پالف) 1
 مورد درست است؟  اکسید، اتم گوگرد قرار گیرد، کدام اگر به جاي هر دو اتم اکسیژن در کربن دي - 217

  کند.  ) عدد اکسایش اتم کربن در آن تغییر می1
از حالت  ،) بار جزیی اتم کربن2  به  شود.  تبدیل می  
  شود.  ) تغییري در میزان گشتاور دوقطبی مولکول ایجاد نمی3
  یابد.  ، کاهش میSتر  لیل شعاع اتمی بزرگ) قدرت نیروهاي بین مولکولی در آن به د4

 کند؟  کدام مورد، جمله زیر را به درستی تکمیل می - 218

 .» در مولکول .................. همانند ..................، .................. «

  توزیع بار الکتریکی یکسان و متقارن است.  –آب  –اکسید  کربن دي )1
  گشتاور دوقطبی مولکول برابر صفر است.با وجود بارهاي جزئی مثبت و منفی،  –اکسید  گوگرد تري –) کلر 2
  یکسان است.  ،هاي کربن الکتریکی بر روي اتمجزئی نوع بار –کربونیل سولفید  –) اتین 3
  باشد.  ناپیوندي روي اتم مرکزي می  الکترون تدلیل وجود جف به ،توزیع غیریکنواخت بارهاي الکتریکی –هیدروژن سولفید  –) آمونیاك 4
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هـا کـه بـه آرایـش  هایی از آن در دورة سوم جدول تناوبی قرار دارند. با توجه بـه سـاختار لـوویس گونـه Bو  Aعنصرهاي  - 219
 فرضی هستند.) Bو Aصر انماد عن(اند، کدام موارد زیر درست هستند؟ تایی رسیده هشت

   است. Bتر از عنصر  کوچک ،Aعدد اتمی عنصر  )الف
:O:

|

| |
:O: :O:

[:O A O :] , [: O B O :]    3



 

   
   

   

  
nهاي داراي  ب) در آرایش الکترونی اتم دو عنصر، تعداد الکترون l    ست.با هم برابر ا 4

   به صورت مقابل است و مولکولی ناقطبی است. AB3پ) نقشۀ پتانسیل الکترواستاتیکی ترکیب 
  
  
  

 کند. گیري نمی تشکیل دهد که در میدان الکتریکی جهت CB4تواند با کربن ترکیب  می Bت) عنصر 

  ، پالف) 4  بفقط ) 3  ) پ، ت2  ، تالف) 1

 هاي سه آنیون سولفات، فسفات و سیلیکات است؟  چه تعداد از موارد زیر جزء شباهت - 220

  عدد اکسایش اتم مرکزي  ●
  روي اتم مرکزي جزئی عالمت بار  ●
  خاصیت اکسندگی  ●
  مدل فضاپرکن  ●
  الکترون پیوندي به ناپیوندي  نسبت جفت ●
 مقدار گشتاور دوقطبی  ●

1( 6   2 (5   3 (4   4 (3   
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 بابک سادات - آریان حیدري –لویی  میثم حمزه -بهرام حالج -مهران حسینی –عادل حسینی  -پور خان سهیل حسن -جانی محمدابراهیم توزنده -محمدسجاد پیشوایی -عباس اشرفی -امیرهوشنگ انصاري

 زاده سهند ولی -زاده فهیمه ولی -علیرضا نعمتی –سینا محمدپور  –علی مرشد  –سروش موئینی -زاده نیاحسان غ –عرفان صادقی -اصغر شریفی علی – سامان سالمیان – سهیل ساسانی

 
 

 علی جوهري -امیررضا بواناتی-امیرحسین بهروزي فرد-پوریا برزین -بیگی  محمدامین-محمدامین بیگدلی -فر آرین امامی-ادیب الماسی - جواد اباذرلو-رضا آرامش اصل-یاسر آرامش اصل
 پور سعید فتحی-آالن فتحی -ماکان فاکري-مقدم علی عبدالهی-علی طاهرخانی-امیررضا صدریکتا-شهریار صالحی-اشکان زرندي-محمدمهدي روزبهانی-بصیر مجید ذوقیان-آرمان خیري -پور حامد حسین

 محمود علی وصالی-پیام هاشم زاده-کاوه ندیمی-یان معصوم امیرمسعود-مهرداد محبی -زاده وحید کریم -مرند محمدرضا قراجه-حسن قائمی-وحید قاسمی

 
  علی عاقلی –وحید صفري -سعید شرق-محمدجواد سورچی-میثم دشتیان -سیدعلی حیدري –امیرمهدي جعفري  -امیرحسین برادران -مهدي براتی -محمدي زهره آقا -عباس اصغري -فرد خسرو ارغوانی

 مجتبی نکوئیان  –سیدعلی میرنوري  – احسان مطلبی –علیرضا گونه  -م قانونیابراهی –عابدي  هوشنگ غالم – مند پوریا عالقه

 
 امید رضوانی -عبدالرضا دادخواه –ارژنگ خانلري  –نژاد  ایمان حسین -ن حسینییمیرحس -امیر حاتمیان -مسعود جعفري –کامران جعفري  – علیرضا بیانی –امیرعلی برخورداریون  –حامد اسماعیلی 

جواد گتابی   –زواره  محمد عظیمیان –زواره  رسول عابدینی-امیرحسین طیبی-مسعود طبرسا – محمدجواد صادقی -رضا سلیمانی-امیرمحمد سعیدي –علی ساریجلو  -حامد رمضانیان – ی رفیعیعل-رضا رضوي
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 3 ریاضی
 
 )محمدسجاد پیشوایی( »2«گزینۀ  -1

fدانیم تابع همانی داراي ضابطۀ  می (x) x= :است. پس 

 f (x) ax (b )x ( c)x x= + − + + =4 22 3  

 
a
b b

c c

=
⇒ − = ⇒ =
 + = ⇒ = −

0
2 0 2

3 1 2
  

 باشد: می زیرصورت  پس تابع موردنظر به

 
 که یک تابع ثابت است.

 )110صفحۀ  ،1 ریاضی) (تابع(  
---------------------------------------------- 

 )سهیل ساسانی( »2«گزینۀ  -2
xدانیم تابع  می x  شود. اي نوشته می ضابطه دوبه فرم زیر به شکل 

 
x , x

g(x) x x
x , x

 ≥= = 
− <

2

2
0

0
  

 حال با رسم دو تابع داریم:

 
)در بازة  fنمودار تابع  , ) ( , )− +∞1 0 1  باالي نمودار تابعg گیرد. قرار می 
 )5تا  3هاي  صفحه ،3 ریاضی( )113تا  109هاي  هصفح ،1 ریاضی) (ترکیبی(  

---------------------------------------------- 
 )عباس اشرفی( »4«گزینۀ  -3

fتابع   ضابطۀ (x) کنیم. را ساده می 

 f (x) (k )(( x x x ) k )= − − + − + + −2 3 24 3 3 1 1  

 (k )( (x x x ) k )= − − − + − + −2 3 24 3 3 1 1 

 f (x) (k )( (x ) k )⇒ = − − − + −2 34 1 1  

yتابع  (x ) k= − − + −31 kاکیداً نزولی است و اگـر  1 − ≤2 4 باشـد تـابع  0
f (x) صعودي است. 

 k k k k { , , , , }− ≤ ⇒ ≤ ⇒ − ≤ ≤ ⇒ = − −2 24 0 4 2 2 2 1 0 1 2  
fازاي پنج مقدار صحیح تابع  به (x) تواند تابعی صعودي باشد. می 

 )10تا  6هاي  هصفح ،3 ریاضی) (تابع(  
---------------------------------------------- 

 )سهیل ساسانی( »3«گزینۀ  -4

fبــه فــرم ع تــاباز روي شــکل معلــوم اســت کــه ضــابطه  (x) (x )= − + +32 8 
 :داریم سازي باشد. بعد از ساده می

 (x x x ) x x x− + + + + = − − −3 2 3 26 12 8 8 6 12  

 آوریم: عبارت را به فرم صورت سؤال درمی −xحال با فاکتورگیري از 

 x(x x ) ( x)(x x )− + + = − + +2 26 12 0 6 12  
 سوال: قرار دادن عبارت اخیر و ضابطۀ مساويو از 

 k nk ,m ,n
m
+ +

= = = ⇒ = =
0 120 6 12 2

6
  

 )5تا  3هاي  هصفح ،3 ریاضی) (تابع(  
---------------------------------------------- 

 )مهران حسینی( »2«گزینۀ  -5
, )1تا3( , [ ] [ ] [ ]≤ < ⇒ = = =1 1 2 3 2 1 2 3 1  
, )2تا5( , , , [ ] [ ] ... [ ]≤ < ⇒ = = = =2 4 5 6 7 8 3 4 5 8 2  
, )3تا7( ..., [ ] [ ] ... [ ]≤ < ⇒ = = = =3 9 10 15 4 9 10 15 3  
, )4تا9( , , ..., [ ] [ ] ... [ ]≤ < ⇒ = = = =4 16 17 18 24 5 16 17 24 4  
, )5تا11( , ..., [ ] [ ] ... [ ]≤ < ⇒ = = = =5 25 26 35 6 25 26 35 5  
 

.

.

.  

, )8تا17( , ..., [ ] [ ] ... [ ]≤ < ⇒ = = = =8 64 65 80 9 64 65 80 8  
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )= + + + + + +3 1 5 2 7 3 9 4 11 5 13 6 15  عبارت مورد نظرحاصل 7
 ( )+ =17 8 444 

 )56تا  52هاي  هصفح ،2 ریاضی) (تابع(  
---------------------------------------------- 

 )زاده احسان غنی( »3«گزینۀ  -6
 داریم: fبا توجه به دامنۀ تابع 

 fD [ , ) ax b= − +∞ ⇒ − ≥2 0  

 a b bx b a
a a

>→ ≥ ⇒ = − ⇒ = −0 2 2 

 xy x y y A( , )=− = → = ⇒ = ⇒03 2 9 3 9 3 0 3  
)Aنقطۀ  , )0  کند، پس داریم: صدق می f در ضابطۀ 3

 f ( ) b b b= ⇒ + − = ⇒ − = ⇒ = −0 3 1 3 2 4  

 b a a a=−→− = − ⇒ =2 4 2 2 
 f (x) x⇒ = + +1 2 4 
 f (a b) f ( ( )) f ( )⇒ − = − − = = + × +2 4 6 1 2 6 4  
 ⇒ + = + =1 16 1 4 5  

 )53و  52هاي  صفحه ،2 ریاضی) (تابع(  
---------------------------------------------- 

 )جانی محمد ابراهیم توزنده( »1«گزینۀ  -7

g(x)تابع  x= −  تابعی اکیداً نزولی است. بنابراین داریم: 3

 g(x ) g( x ) g(x ) g( x ) x x− − ≥ ⇒ ≥ − ⇒ ≤ −2 2 23 2 0 3 2 3 2  

 x x (x )(x ) x⇒ − + ≤ ⇒ − − ≤ ⇒ ≤ ≤2 3 2 0 1 2 0 1 2  
 b a⇒ − = − =2 1 1  

 )10تا  6 هاي صفحه ،3 ریاضی) (تابع(  
---------------------------------------------- 

 )محمدسجاد پیشوایی( »1«گزینۀ  -8
yصورت  تابعی که به x a x b= − − باشد، شکلی شبیه به سرسره دارد کـه  −

 دو حالت در رسم آن وجود دارد:
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مطلق اول تر از ریشۀ قـدر پس براي صعودي بودن آن ریشۀ قدرمطلق دوم باید بزرگ
 باشد.

 y x m x ( m )= − − − +2 5 6  

a b m m m m (m )(m )< ⇒ < + ⇒ − − < ⇒ + − <2 25 6 5 6 0 1 6 0  
 m m , , , ...,⇒ − < < ⇒ =1 6 0 1 2 5  

yهاي داخل دو قدرمطلق بـا هـم برابـر باشـند تـابع ثابـت  چنین اگر ریشه هم = 0 
 نیز تابعی صعودي است.تابع خواهد بود که این 

 m m m m= + ⇒ − − =2 25 6 5 6 0  
 (m )(m ) m ,⇒ − + = ⇒ = −6 1 0 1 6  

,مقدار  8ازاي  پس درمجموع تابع به , , ...,−1 0 1  صعودي است. 6
 )10تا  6هاي  صفحه ،3 ریاضی) (تابع(  

---------------------------------------------- 
 )آریان حیدري( »4«گزینۀ  -9

fت دو عضوي شود، تابع صور که دامنۀ تابع فوق به براي آن (x)  باید بـه شـکل زیـر

f باشد: (x) x a(x )= − − −2 29 9  
 چرا که در این صورت:

a
x x

{ }
a(x ) x x x>

 − ≥ ⇒ − ≤ ≤ → ±
 − ≥ → − ≥ ⇒ ≥ ≤ −

2

02 2
9 0 3 3

3
9 0 9 0 3 3

¥HoT{H

IÄ

  

axپس عبارت زیر رادیکال دوم یعنی  bx c+ a(xصورت  به 2+ )−2 بـوده و  9
 داریم:

 
b

ax bx c ax a
c a
=

+ + = − ⇒  = −
2 2 0

9
9

  

a بنابراین: b c a ( ) ( a) a
b c ( a) a
+ + + + − − −

= = =
− − −

2 3 2 0 3 9 26 26
0 9 9 9

  

 )70تا  65و  53، 52هاي  صفحه ،2 ریاضی( )108تا  101هاي  صفحه ،1 ریاضی) (ترکیبی(  
---------------------------------------------- 

 )اصغر شریفی علی( »3«گزینۀ  -10

x کنیم: را ساده می fابتدا ضابطۀ تابع  xf (x) − −= 14  
 آید: دست می صورت زیر به به 4محدودة توان عدد 

 x x ( x )− − = − − + ≥21 3 31 1
2 4 4

  

fR صورت زیر است: به fپس برد تابع  [ , ) [ , )= + ∞ = + ∞
3
44 2 2  

 ت.اس 3ترین عدد طبیعی داخل برد  پس کوچک
 )53و  52هاي  صفحه ،3 ریاضی( )108تا  101هاي  صفحه ،1 ریاضی) (ترکیبی(  

---------------------------------------------- 
 پایه ریاضی

 
 )عباس اشرفی( »2«گزینۀ  -11

x = xکـه در همسـایگی  ریشۀ مشترك صورت و مخرج است. چرا 2 = تغییـر  2
 ، تعریف نشده است.P(x)عالمت نداریم و در این نقطه، 

xاز طرفی  =  ریشۀ درجۀ یک صورت است. بنابراین: 1−

 
a

(x )(x ) x xP(x) b
x x

c

= −
+ − − − = = ⇒ = −

− −  = −

2 1
1 2 2 2

2 2
2

  

a نتیجه: در b ( ) ( )
c
+ − + − −

⇒ = = =
− −

1 2 3 3
2 2 2

  

 )88تا  83هاي  هصفح ،1 ریاضی) (ها ها و نامعادله معادله(  

 )زاده فهیمه ولی( »2«گزینۀ  -12
 کنیم: سازي می ابتدا سمت راست تساوي را ساده

 (x)(x ) ( )(x )(x ) ( )(x)(x )
x x x (x )(x)(x )

+ + − + + −
+ + =

− + − +
2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1

  

 x x x x x x x
(x )(x )(x) (x )(x )(x)
+ + − + − + −

= =
− + + −

2 2 2 22 2 1 4 1
1 1 1 1

  

 x x x x x x
x(x )(x ) (x )(x)(x )

+ −
⇒ = ⇒ = + −

− + + −

2 2
2 22 4 1 2 4 1

1 1 1 1
  

 
a

x x b
c

=
+ − = ⇒ =
 = −

2
2

2 1 0 1
1

  

 
x

b a c cx
a

= −
= + ⇒  −

= =

1
1
2

  

 جواب دارد.یک معادله فقط 
 )21تا  19هاي  هصفح ،2 ریاضی) (هندسۀ تحلیلی و جبر(  

---------------------------------------------- 
 )علیرضا نعمتی( »2«گزینۀ  -13

 x x x x+ + − + + + =2 21 3 1 2 0  

x با تغییر متغیر داریم: x t t t t ,+ + = ⇒ − + = ⇒ =2 21 3 2 0 1 2  

 
x x x x x x

x x x x x x

 + + = ⇒ + = ⇒ + = −⇒ 
′ ′ + + = ⇒ + − = ⇒ + = −

2 2
1 2

2 2
1 2

1 1 0 1

1 4 3 0 1
  

 است. -2ها برابر  موع ریشهدرنتیجه مج
 )24تا  22هاي  هصفح ،2 ریاضی((هندسۀ تحلیلی و جبر)  

---------------------------------------------- 
 )پور خان سهیل حسن( »4«گزینۀ  -14
 کنیم: صورت زیر مرتب می معادله را بهنا

 (x x x ) ( x )− + − + − − ≤6 4 2 23 3 1 2 2 3 0  

 (x ) (x )⇒ − + − − ≤2 3 21 2 1 3 0 
 کمک تغییر متغیر داریم: حال به

 t = xریشۀ معادله است.1 t t t− = ⇒ + − ≤ ⇒2 31 2 3 0  

 (t )(t t )⇒ − + + ≤21 3 0  
∆عبارت درجه دوم فوق چون در  < aو  0 > پس ریشه نـدارد و همـواره  ،است 0

 مثبت است.

 a
t x x x

b

 = −⇒ − ≤ ⇒ − ≤ ⇒ ≤ ⇒ − ≤ ≤ ⇒ 
=

2 2 2
1 0 2 0 2 2 2

2
  

 b a ( )⇒ − = − − =2 2 2 2  
 )91تا  88هاي  هصفح ،1 ریاضی) (ها ها و نامعادله معادله(  

---------------------------------------------- 
 )بابک سادات( »1«گزینۀ  -15

 xx x x
x x x

≠−+ + +
− = →

+ + − + +
55 5 5

7 3 3 7 5
  

 x ( ) x
x x

+ + = +
+ + + −
1 15 5
7 3 7 3

  

 x x x
(x )

+
→ = ⇒ + = −

+ −
2 7 1 2 7 2

7 9
¥oTz¶ Zoh¶  

  

 (ریشۀ مخرج) ق ق غ
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شویم که ایـن معادلـه یـک  با رسم خط و رادیکال در یک دستگاه براحتی متوجه می
 :مثبت دارد ۀریش

 
 )24تا  19هاي  هصفح ،2 ریاضی((هندسۀ تحلیلی و جبر)  

---------------------------------------------- 
 )سامان سالمیان( »4«گزینۀ  -16

 x ax x ax

x x x x

+ + + +
< ⇒ − < <

+ + + +

2 2

2 2
1 13 3 3
1 1

  

 →
.SwH SLX¶ ½nH¼µÀ ov¨  Zoh¶ 

 x x x ax x x− − − < + + < + +2 2 23 3 3 1 3 3 3  

 
x ( a)x

x (a )x

 + − + >⇒ 
 + + + >

2

2
2 3 2 0

4 3 4 0
 

که هریک از نامعادالت فوق همواره برقرار باشند باید هریک از عبـارات فـوق  براي آن
 ریشه نداشته باشند.

 

: ( a) ( a) a
a a

: (a ) (a ) a
a a

∆ − − < ⇒ − < ⇒ − <

⇒ − < − < ⇒ − < <

∆ + − < ⇒ + < ⇒ + <

⇒ − < + < ⇒ − < <

2 2

2 2

3 16 0 3 16 3 4
4 3 4 1 7

3 64 0 3 64 3 8
8 3 8 11 5

  

m صورت به که جواب مشترك a n= − < < =1 m   است، درنتیجه: 5 n+ = 4  
 )93تا  88هاي  هصفح ،1 ریاضی(ها)  ها و نامعادله (معادله 

---------------------------------------------- 
 )امیرهوشنگ انصاري( »4«گزینۀ  -17

 x x x x
x x ( x )
+ + − −

< ⇒ − > ⇒ > ⇒ < <
+ + +

3 4 4 3 7 2 3 70 0
4 2 3 2 3 4 4 2 3 2 2

  

 

x
x x x
x x x

x

 < −
+ + − < ⇒ − < ⇒ < ⇒ 

+ + +  >


3
24 4 11 1 0 0

2 3 2 3 2 3
1

IÄ   

 : ( , )⇒
71
2

JH¼] ¾ø¼µ\¶  

 aa ,b
b
+

= = ⇒ = =
+
4 73 2 1

2 3 7
  

 )91تا  88هاي  هصفح ،1 ریاضی(ها)  ها و نامعادله (معادله 
---------------------------------------------- 

 )بهرام حالج( »2«گزینۀ  -18
 با طرفین وسطین کردن معادله داریم:

 ax x ax x ax x a− + − = − + −2 22 2 1 2 2 3 3  

 ( a )x ( a )x a⇒ − + − + − =22 2 4 4 3 1 0  
aکه  در صورتی = 2=صـورت  باشـد، معادلـه به 1 ازاي  آیـد. درنتیجـه بـه درمی 0

a = aچنین براي  معادله جواب ندارد. هم 1 ≠ معادله منفـی ∆که  ها در صورتی1
 باشد نیز معادله فاقد جواب است:

 ( a ) ( a )( a ) (a ) (a )( a )∆ = − − − − = − − − −2 24 4 4 2 2 3 1 16 1 8 1 3 1  
 (a )( a ) a a= − − − < ⇒ < − >8 1 1 0 1 1IÄ 

اند. حال به بررسی  شامل شده -1و  1، جز صفر اعداد صحیح به از این نامعادله تمامی
 پردازیم: می -1صفر و دو عدد 

 x x xa :
x x x
+ + +

= − = ⇒ =
+ − − − −
1 2 3 2 31 1
1 2 1 2 1

  

 x x x x⇒ + = − − ⇒ = − ⇒ = −2 3 2 1 4 4 1  
ازاي  بارت گویـاي سـمت چـپ نیسـت. پـس بـهدست آمده جزء دامنۀ ع که جواب به

a =  نیز معادله جواب ندارد. 1−

 x xa : x x x x x
x
+ +

= = ⇒ + = − − ⇒ + + =
−

2 21 2 30 2 3 1 2 4 1 0
1

  

 جواب قابل قبول است. 2که این معادله داراي 
 رد.جز صفر معادله ریشه ندا ازاي تمامی اعداد صحیح به پس به

 )24تا  19هاي  هصفح ،2 ریاضی( (هندسۀ تحلیلی و جبر)  

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

 )پور خان سهیل حسن( »2«گزینۀ  -19
 :کنیم ابتدا دامنۀ عبارات موجود در معادله را حساب می

 
x x

x x x

x

+ ≥ ⇒ ≥ −


− ≥ ⇒ ≤ →− ≤ ≤


+ − ≥ ⇒ 

5 0 5
10 0 10 5 10
3 10 0 Â¿ÄkM

  

xل ، حاصxبا افزایش  + ، xچنـین بـا افـزایش  یابـد. هم همواره افزایش می 5

+xحاصل  −3 −xیابـد و حاصـل  همـواره کـاهش می 10 + −3 10 
شـود.  همـواره زیـاد می xشود. پس سمت چپ معادله بـا افـزایش  همواره زیاد می

xازاي  ترین مقدار سمت چپ معادله بـه بنابراین کم = ازاي  تـرین آن بـه و بیش 5−
x =  یابیم. ازاي این دو مقدار می دهد. پس حاصل عبارت سمت چپ را به رخ می 10

 x : ( ) /= − − + − + − − = − + −5 5 5 3 10 5 0 3 15 2 6  

 x : / / /= + − + − = − = −10 10 5 3 10 10 15 3 3 9 1 7 2 2  

2حاصل 
2

]عددي بین   / , / ]−2 6 2 ریشـه خواهـد  1است. پس معادله دقیقا  2

2داشت و در یک نقطه حاصل آن برابر 
2

 خواهد شد. 

 )24تا  19هاي  هصفح ،2 ریاضی( (هندسۀ تحلیلی و جبر) 

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

 )اصغر شریفی علی( »3«گزینۀ  -20
 باشد، داریم: yو  xترتیب  فشار و پرفشار به اگر زمان پرشدن استخر در حالت کم

 x y xy
x y
+ = ⇒ + =

2 3 1 3 2  

 / x / y / x y / y / x+ = ⇒ + = ⇒ = −0 5 0 5 5 25 10 5 10 5  
 از معادلۀ دوم در معادلۀ اول، خواهیم داشت: yذاري با جایگ

 x ( / x) x( / x)+ − = −3 2 10 5 10 5  

 x / x x , /⇒ − + = ⇒ =2 9 5 21 0 6 3 5 
 تر باشد، پس: بیش yباید از  xبا توجه به آن که 

 x y / x y /= ⇒ = ⇒ − =6 4 5 1 5  
 )24تا  19هاي  هصفح ،2 ریاضی((هندسۀ تحلیلی و جبر)  
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  3شناسی  زیست 

 

 )پیام هاشم زاده( »  1« گزینۀ -21

ــا (مولکــول ــرخالف رن ــدها) ب ــاوي دئوکســی ریبونوکلئوتی ــا (مولکــول ح ــاوي   دن ح

 ریبونوکلئوتیدها) در حالت طبیعی نقش آنزیمی ندارد.

 )12و  11 ،8، 4 هاي ، صفحه3شناسی  زیست() 10ۀ ، صفح1شناسی  (زیست) ترکیبی(  
---------------------------------------------- 

 )محمود علی وصالی( » 4«گزینۀ  -22

هـاي  مولکول ماهیـتت گریفیت، به سال پس از آزمایشا 16اران، حدود ایوري و همک

 .بردند پیمؤثر در انتقال صفات وراثتی 

بـاکتري فاقـد حـاوي در همۀ مراحل آزمایشات ایوري و همکاران، از محـیط کشـت 

 هاي سالم را ندارد.  زایی در موش باکتري، توانایی بیماري اینپوشینه استفاده گردید. 

 ها: بررسی سایر گزینه

هـاي شـیمیایی،  کنشهـاي زیسـتی افزاینـدة سـرعت وا منظور ازمولکول»: 1«گزینۀ 

 دوم آزمایشات ایوري، از آنزیم استفاده نشد.در مرحلۀ  که درحالیها هستند؛  آنزیم

ایشات ایـوري، بـرخالف مرحلـۀ دوم از گریزانـه در مرحلۀ اول و سوم آزم»: 2«گزینۀ 

 استفاده نشد.

کلئاز به ظرف حاوي  براي مثال در مرحلۀ سوم آزمایشات ایوري، وقتی نو»: 3«گزینۀ 

تخریـب شـدند و در  نوکلئیـک اسـیدهااضافه گردیـد،  دار هاي پوشینه عصارة باکتري

، دیگـر ري فاقد پوشینهباکت مانده پس از اضافه شدن به محیط کشت نتیجه مواد باقی

 هاي آن را نداشتند. توانایی تغییر در محتواي ژنتیکی باکتري
 )10و  3 ،2هاي  ، صفحه3شناسی  (زیست) 10ۀ ، صفح1شناسی  (زیست) ترکیبی(  

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

 )مقدم علی عبدالهی( » 2«گزینۀ  -23

 است. 7در صفحۀ  3شناسی  این جمله متن کتاب زیست

 ها: گزینهسایر بررسی 

بـدون اینکـه  ،توانند در بعضی نقاط از هم جدا شوند دو رشته دنا در موقع نیاز می )1

 هم بخورد.  به  این مولکولپایداري 

اشـته باشـید در تشـکیل پیونـد اسـتري اسـت. توجـه د پیوند مذکور از نوع فسفو) 3

تید مجـاور متصـل  کلئو کسیل قند نو ه هیدروتید به گرو کلئو فسفات یک نو ،استر فسفو

کسـیل  تید با گـروه هیدرو کلئو استر پیوند مابین قند یک نو ي شود اما پیوند فسفود می

این نکته که بین پیوند تید مجاور است که شامل دو پیوند فسفواستر است. کلئو قند نو

ورد پرسش قـرار نیز م 1401فسفواستر و فسفودي استر تفاوت وجود دارد در کنکور 

 گرفته است.

 ) این مورد براي دناي حلقوي صادق نیست.4
 )7 تا 5هاي  ه، صفح3شناسی  هاي اطالعاتی) (زیست (مولکول  

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

 )محمدمهدي روزبهانی( » 4«گزینۀ  -24

 د. هاي مرتبط با ژن، دنا، رنا و پروتئین می باش منظور از مولکول

مورد اول) دقت کنید مولکول دنا توسـط یاختـۀ مـادري سـاخته شـده و بـه یاختـۀ 

هـاي دیگـري  ها توسط یاختـه دختري به ارث رسیده است. هم چنین برخی پروتئین

شـوند؛ ماننـد آنـزیم القاکننـدة مـرگ  تولید می شوند و به یک یاختۀ دیگر وارد مـی

هـا بـین  توانند از طریـق پالسمودسـم هاي رنا می چنین مولکول ریزي شده. هم برنامه

 جا شوند.  هاي گیاهی جابه یاخته

ها  این مولکول کنندة اطالعات وراثتی را دارند ومولکول دنا نقش مادة ذخیره مورد دوم) 

هـا مشـاهده  در همـۀ قسـمت 1شناسـی  کتـاب زیست 11صـفحۀ  9با توجه به شـکل 

 شوند.  نمی

از آزمایشات گریفیت بـه دسـت  دة وراثتی (دنا)مامورد سوم) اطالعات اولیه در مورد 

 آمد و در مورد رنا و پروتئین صادق نیست. 

مورد چهارم) دقت کنید با توجه به عنوان فصل (مولکول هاي اطالعاتی) هرسـه نـوع 

هـا  اند و فقط برخـی از آن ین در خود اطالعات را ذخیره کردهمولکول دنا، رنا و پروتئ

اند. در نتیجه این جمله دربـارة هـر سـه نـوع  ود ذخیره کردهاطالعات وراثتی را در خ

 )ترکیبی(   ها! مولکول صحیح است نه برخی از آن

 ) 69ۀ ، صفح2شناسی  ) (زیست12و  11 هاي ، صفحه1شناسی  (زیست  

 )13و  11 تا 9 ،1 هاي ، صفحه3شناسی  (زیست 

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

 )کاوه ندیمی(  »3«گزینۀ  -25

هاي یوکاریوتی است کـه در زمـان تقسـیم میتـوز یـا میـوز،  منظور صورت سوال، یاخته

، 3شناسـی زیسـت 14صـفحۀ  14دهند. مطابق شـکل  پوشش هستۀ خود را ازدست می

 ثابت است.ها  برخالف دوراهیهمانندسازي آغاز هاي  جایگاهفاصلۀ بین 

 ها: بررسی سایر گزینه

تقسـیم  اینترفاز، براي انجـام Sدر مرحلۀ فعالیت آنزیم دنابسپاراز  پس از»: 1«گزینۀ 

 و فولیک اسید احتیاج است. B12هاي  اي، به ویتامین یاخته

اریتروپویتین کـه سـبب  وهاي شیمیایی مانند هورمون رشد  برخی پیک» : 2«گزینۀ 

غـاز هـاي آ د جایگاهباعـث تغییـر در تعـدا ،شـوند یهـا مـ افزایش سرعت تکثیر یاخته

 شوند.  همانندسازي می

وسط باشند که ت هاي معینی از دنا می هاي آغاز همانندسازي توالی جایگاه»: 4«گزینۀ 

 شوند. آنزیم دنابسپاراز شناسایی می

 )63و  62 هاي ، صفحه1شناسی  (زیست) ترکیبی(  

 )14تا  11هاي  ، صفحه3شناسی  (زیست) 84 و 54هاي  ه، صفح2شناسی  (زیست 

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

 )محمود علی وصالی( » 3«گزینۀ  -26

 بررسی همۀ موارد:

توانـد از طریـق   می جود در یک یاختـه اسید مو کلئیک الف) براي مثال، در گیاهان، نو

 دسم به یاختۀ دیگر منتقل شود! پس این مورد نادرست است. پالسمو

هاي غشـایی)  ه غشا (بخـش آبدوسـت فسـفولیپیدها، دناي اصلی ب کاریوت ب) در پرو

 این جانداران، چرخۀ یاخته اي ندارند. متصل است امّا

هاي واجـد بـاز آلـی  تیـد سـال دوازدهـم، نوکلئو» 1«فصـل » 5«ج) مطابق با شکل 

ضـلعی بـاز خـود،  که در ساختار دنا باشند، از طریق حلقۀ شش اي، در صورتی دوحلقه

 دهند. ژنی تشکیل می پیوند هیدرو
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هاي  ضلعی دارند (نوکلئوتید ضلعی متصل به حلقۀ شش ها حلقۀ پنج تید د) همۀ نوکلئو
دار: اتصـال بـین  هاي پیریمیـدین تیـد نوکلئو –دار: اتصال بین دو حلقۀ باز آلی  پورین

 4ها،  تید کلئو جود در ساختار نو حلقۀ باز آلی و قند). امّا دقت کنید که حلقۀ قندي مو
 کربن! 5نه  دارد  کربن

 )13و  12، 7، 5، 4هاي  ، صفحه3شناسی  (زیست) ترکیبی(  
 )82، صفحۀ 2شناسی  ) (زیست105، صفحۀ 1شناسی  (زیست 

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

 )مقدم علی عبدالهی( »  1«گزینۀ  -27

 شود. انجام میاي  هستهتن  سازي در چندین نقطه در هر فام ها، آغاز همانند در یوکاریوت
 ها: بررسی سایر گزینه

سـازي دارد  ها فقط یک جایگاه آغاز همانند در اغلب باکترياصلی تن  فام»: 2«گزینۀ 
 مخصوص خود را داشته باشد).همانندسازي (نه اینکه هر ژن جایگاه آغاز 

ي ا هسـته ي موجود در دنايها تن ها فام در یوکاریوت ،توجه داشته باشید»: 3«گزینۀ 
 شد.با حلقوي نمی

سـازي داشـته باشـد،  : اگر دناي باکتري بیش از یک جایگـاه آغـاز همانند»4«گزینۀ 
یابد و بیش از دو عدد آنزیم هلیکاز بـراي  سازي افزایش می هاي همانند تعداد دوراهی

سـازي یـک  راهـی همانند سازي مورد نیاز است. (توجه داشته باشید در هر دو همانند
 )ترکیبی(  کند.) کاز فعالیت میعدد آنزیم هلی

 )14تا  11و  5هاي  ، صفحه3شناسی  (زیست )80، صفحۀ 2شناسی  (زیست )11، صفحۀ 1شناسی  (زیست 
---------------------------------------------- 

 )محمود علی وصالی( »  1«گزینۀ  -28

ي دارد. در متن ساز ها، خطی بوده و چند جایگاه آغاز همانند دناي اصلی در یوکاریوت
تن در  دنـا در هـر فـام(خوانیـد کـه  سال دوازدهـم می» 13«کتاب درسی در صفحۀ 

ها  اي از پروتئین صورت خطی است و در مجاورت خود داراي مجموعه ها، به  یوکاریوت
بـه علـت بـه کـار رفـتن کلمـۀ  )باشـد. ها هسـتند، می هـا هیسـتون ترین آن که مهم

ها  هیسـتون جز هاي دیگري بـه برد که پروتئین یوان پت در این جمله، می» مهمترین«
 باشند. ها متصل می به دناي خطی یوکاریوت

 ها: بررسی سایر گزینه
خوانیــد کــه دنــا، رنــا و پــروتئین،   دوازدهــم می» 1«در صــفحۀ نخســت فصــل »: 2«گزینــۀ 
بین (نـوعی گلـو هاي مرتبط به ژن هستند. براي مثال، در گویچۀ قرمز بالغ انسان، همو مولکول

 شود. شود امّا این یاخته، دنا وجود ندارد و تقسیم نمی مولکول مرتبط به ژن) یافت می
ــایی تغییــر در تعــداد هــاهــا، دنا یوکاریوت»: 3«گزینــۀ  هــاي آغــاز  جایگاهیی بــا توان
صـورت خـود  ژنی به سازي خود دارند. حواستان باشد که تشکیل پیوند هیـدرو همانند

 نه در جایگاه فعال دنابسپاراز! ،دشو خودي انجام می به
ها است که  پالزمید، مولکولی با توانایی افزایش مقاومت در برابر پادزیست»: 4«گزینۀ 

 وارسی هستند.  ها وجود دارد ولی این جانداران، فاقد نقطۀ در باکتري
 ) 14تا  11و  7، 5، 1هاي  ، صفحه3شناسی  (زیست) ترکیبی(  
 )88 و 80هاي  ه، صفح2شناسی  (زیست) 62ۀ ، صفح1شناسی  (زیست 

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

 )محمود علی وصالی( » 3«گزینۀ  -29

سـازي، از وظـایف  گیري از افـزایش تعـداد اشـتباهات در حـین انجـام فراینـد همانند جلو
خـاطر داریـد کـه  کنـد و بـه ها اسـتفاده می تید باشد. این مولکول، از نوکلئو دنابسپاراز می

 کسیل و فسفات هستند. ها در ساختار خود، واجد گروه هیدرو تید کلئو نو
 ها: بررسی سایر گزینه

سـازي  ژنی دنـا در هنگـام همانند هاي هیـدرو آنزیمی که سـبب شکسـتن پیونـد»: 1«گزینۀ 

 باشد! میدیگري  آنزیمدنا،   ها از مولکول کنندة هیستون جداشود، هلیکاز است امّا آنزیم  می

در طـی آزاد در هسـته  فسـفات دنابسپاراز، بـا فعالیـت خـود سـبب افـزایش »:2 «گزینۀ 

در طی همانندسـازي تعداد فسفات آزاد در هسته  عدم افزایششود، پس  میهمانندسازي 

هـا بـا همـدیگر  از نتایج اختالل در فعالیت آن است امّا طبق کتاب درسی، انـواعی از آنزیم

ها،  ا یک رشته دنا در مقابل رشتۀ الگو ساخته شود و یکی از مهمترین آنکنند ت فعالیت می

 بسپاراز است! دنا

هایی از دنا، در نتیجـۀ فعالیـت هلیکـاز  مانند در بخش Yتشکیل ساختارهاي »: 4«گزینۀ 

 باشد.  بسپاراز می هاي دنا است امّا بررسی رابطۀ مکملی، از فعالیت

 )13تا  11و  7، 5، 4هاي  ، صفحه3شناسی  (زیست )80و  75هاي  ، صفحه2شناسی  (زیست )ترکیبی(  

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

 )پوریا برزین( » 2«گزینۀ  -30

 موارد (ج) و (د) صحیح هستند.

  تیـد کلئو بین نو(هاي) توانند پیوند هر دو مستقیماً می بسپاراز، دقت کنید که هلیکاز و دنا

 استر) ژنی یا فسفودي د هیدروندار را بشکنند. (پیو تیمین  تید نوکلئو دار و آدنین

 بررسی همۀ موارد:

 گذارد. تأثیر می DNAسازي روي  الف) هلیکاز اولین آنزیمی است که با شروع فرایند همانند

یوند هیدروژنی تنها گیري پ شکلشکند اما دقت کنید که  ژنی را می ب) هلیکاز پیوند هیدرو

صـورت خودبـه خـودي  آنزیم و بهبه دهد زیرا این پیوند بدون نیاز  آنزیم رخ نمی در حضور

 .شود تشکیل می

هـاي هیسـتونی از  جـدا کـردن پروتئین یبسپاراز و چه هلیکاز، فاقد توانـای ج) چه دنا

هـاي  کـار توسـط آنزیم هـا هسـتند و این زوم دناي خطی و باز کـردن سـاختار نوکلئو

 شود. دیگري انجام می

شـوند و  کنـدري نیـز یافـت می پالسـت و میتو ، کلـرودر یاختۀ نگهبان روزنۀ گیاه )د

کندري نیـازي نیسـت  پالست و میتو سازي دناي کلرو دنابسپاراز و هلیکاز براي همانند

 که الزاماً از منافذ پوشش هسته عبور کنند.

 )104و  11هاي  ، صفحه1شناسی  ) (زیستترکیبی(  

 )80ۀ ، صفح2شناسی  (زیست  

 )14تا  11 و 7، 5، 4 هاي ، صفحه3شناسی  (زیست  

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

  پایهشناسی  زیست
 

 (جواد اباذرلو)  » 3«گزینۀ  -31
 ها: بررسی سایر گزینه

هاي پوشـاننده حفـره گوارشـی، در  مطابق شکل کتاب درسی همۀ یاخته»:1«گزینۀ 
 قش ندارند.بري مواد غذایی ن درون

هـاي گوارشـی  آنزیم ،هاي پوشاننده حفـره گوارشـی فقط بعضی از یاخته»: 2«گزینۀ 
 کنند. ترشح می

هاي پوشاننده حفره گوارشی پس از ترشـح آنـزیم و  فقط بعضی از یاخته»: 3«گزینۀ 
 دهند. اي ادامه می یاخته صورت درون اي، گوارش را به یاخته آغاز گوارش برون

ند. هـر یاختـه هست دار هاي پوشاننده حفرة گوارشی تاژك ی از یاختهبعض»: 4«گزینۀ 
 تاژك است. 2دار داري  تاژك
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 )30 صفحه،1شناسی  (گوارش و جذب مواد) (زیست  

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

 )پور حامد حسین( »  1«گزینۀ  -32

 -3معده  پیش -2مري  -1از: اند  هاي مشخص شده در شکل به ترتیب شماره عبارت بخش
روده. محـل آغـاز گـوارش  راسـت -7معـده  -6هاي معـده  کیسـه -5غدد بزاقی  -4روده 

دهان است که داراي غدد بزاقی می باشد. در غـدد بزاقـی گوارش انسان،   شیمیایی در لولۀ
 ود.ش نمیو ترشح آنزیم گوارشی تولید  شود اما در پیش معدة ملخ الز مشاهده میآنزیم آمی

 ها: بررسی سایر گزینه
داخلـی (صـاف) و خـارجی   بنـدارة انسان داراي دوروده در انتهاي خود  راست»: 2«گزینۀ 

رودة ملخ است که در هدایت محتویات لولـه بـه سـمت  نیز راست 7(مخطط) است. بخش 
 بیرون نقش دارند. 

ر ایـن ابتداي مري برخالف انتهـاي آن داراي ماهیچـۀ مخطـط اسـت. د»: 3«گزینۀ 
 دهد. هاي لولۀ گوارش ملخ، حرکات گوارشی رخ می بخش همانند سایر بخش

شـود. رودة باریـک در  ترشح می(دوازدهه) باریک انسان   سکرتین از رودة»: 4«گزینۀ 
هـاي  رشـح آنزیمملـخ نیـز بـا ت عـدةمهـاي  معده و کیسـهجذب نقش اصلی را دارد. 

 کنند. جذب آن کمک می به گوارش غذا و تسهیل  معده، گوارشی به پیش
 )31و  28 تا 25، 20، 19هاي  ، صفحه1شناسی  ) (زیستگوارش و جذب مواد(  

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

 (شهریار صالحی) » 3«گزینۀ  -33

 اي است و حفرة دهانی دارد. یاخته منظور صورت سوال پارامسی است که تک
 ها: بررسی سایر گزینه

شـوند.  ها دیده می ك در اطراف حفرة دهانی همانند منفذ دفعی پارامسی، مژ»: 1«گزینۀ 
 روي آغازیان است نه جانوران. دقت داشته باشید که پارامسی یک جاندار از فرماناما 

گوارشـی،  قبل از تشکیل واکوئولمطابق شکل کتاب درسی،  دقت کنید!»: 2«گزینۀ 
 ند.شو تر میریزل غذایی ودرون واکوئذرات 
شوند بلکه پـس از  دفعی نمی واکوئولنیافته وارد  دقت کنید! مواد گوارش»: 4«گزینۀ 

 شود. دفعی تبدیل می به واکوئول واکوئول گوارشی ،یافته خروج مواد گوارش
 )30، صفحۀ 1شناسی  (گوارش و جذب مواد) (زیست  

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

 )دمهدي روزبهانیمحم( » 3«گزینۀ  -34

 : معده رود یم نیآن از ب يها یخوردگ نی، چورود غذا یاز لولۀ گوارش که در پ یبخش
 کیـرود: رودة بار ینم نیآن از ب يها یخوردگ نی، چورود غذا یاز لولۀ گوارش که در پ یبخش

در  ییغشـا يهـا یخوردگ نیچ يدارا ،معده يکنار يها اختهی، کتاب مطابق شکل ،و مري

 زوزومیـل يدار، دارا هسـته يجـانور يهـا اختهیهمۀ  میدان یباشند. م یخود م یأسسطح ر
 باشد.  یدرون خود م یگوارش يها میآنز يباشند که حاو ی(کافنده تن) م

 ها:  نهیگز ریسا یبررس
 یمعده نقششیرة گوارشی بخش در ساخت  ،حفرة معده يها اختهیکه  دی) دقت کن1نۀیگز

 کند.  یم دیمعده را تولگوارشی  رةیغدة معده، شهاي  یاختهگروهی از بلکه  ،ندارند
 ذرات غذا نقش دارند.  یکینوع حرکت در گوارش مکان هردو کی) در رودة بار2نۀیگز
کتـاب درسـی، در بخش لولۀ گوارش است اما طبق شکل  نیتر لیطو کی) رودة بار4نۀیگز

 شود. ز مشاهده میمویرگ لنفی نی ،شبکۀ مویرگی خونی بر عالوهمرکز هر پرز، 
 )26و  25، 21 تا 19 ،11 هاي صفحه، 1شناسی  زنده، گوارش و جذب مواد) (زیست ي(دنیا  

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

 مرند) ضا قراجه (محمد » 4«گزینۀ  -35

باشـد  ها می دهنده اختالل در جذب چربی مشاهده مقادیر زیاد چربی در مدفوع نشان
 شوند. ها می جب کاهش جذب چربی می موارد ذکر شده موکه تما

باشـد کـه بـا ترشـح لیپـاز، مهمتـرین نقـش را در  غدة موازي با معده، پـانکراس می
 ها دارد. تري گلیسرید گوارش

ها و کمک بـه گـوارش آن   جب ریز شدن چربی کننده روده و صفرا مو حرکات مخلوط
صفراوي بسته شـده و صـفرا بـه دوازدهـه  شوند که با ابتال به سنگ صفرا، مجراي می

ریزد. در فرد مبتال به سلیاك سطح جذب به شدت کاهش یافتـه و موجـب دفـع  نمی
 شود. مواد غذایی ارزشمند می

 )25و  23، 22هاي  ، صفحه1شناسی  واد) (زیست(گوارش و جذب م  
---------------------------------------------- 

 پور) ن(حامد حسی » 3«گزینۀ  -36

در طـی بلـع، الزم اسـت زبـان حلق با توجه به شکل، به منظور ورود غذا از دهان به 
چک نیز به باال رفته  بزرگ به باال و عقب رفته و تودة غذا را به عقب هل دهد. زبان کو

بندد تا غذا از حلق به بینی نـرود. همچنـین  و راه بینی را می») 4«و » 2«(رد گزینۀ 
آیـد  میباال  حنجرهو گلوت پایین  ي از ورود غذا از حلق به ناي، اپیگیر به منظور جلو

 ).1تا راه ناي را ببندد. (رد گزینۀ 

 
 )20، صفحۀ 1شناسی  (گوارش و جذب مواد) (زیست  

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

 )حسن قائمی( » 2«گزینۀ  -37

هاي عصـبی وجـود  هاي یاخته رج) شبکهدر ساختار لولۀ گوارش انسان (از مري تا مخ
ها را  توان این شبکه اي حلق و دهان نمی مخاطی و ماهیچه هاي زیر دارند؛ پس در الیه

صـورت  ي شـروع شـده و در حلـق بهصورت اراد رآیند بلع در دهان بهمشاهده کرد. ف
هـاي ابتـدایی کـه در دهـان و حلـق انجـام  یابد؛ پس ایـن بخـش ادامه میغیرارادي 

چنین به علـت اخـتالل در  باشد. هم هاي عصبی نمی شود؛ تحت تأثیر شبکۀ یاخته می
شـود و مخلـوط  هاي عصبی، تحرك و ترشح لولۀ گوارش مختل می فعالیت این شبکه

 شود. شدن کامل محتویات معده و گوارش مکانیکی غذا مختل می
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ر پرزهـاي رودة باریـک بـاز هـم دخـونی  حتی با تخریب شبکۀ مـویرگ»: 1«گزینۀ 

و معده شـاهد باشـیم؛  توانیم ورود مواد به محیط داخلی بدن (جذب) را در دهان می

شـود زیـرا  بـد اختاللـی ایجـاد نمیدر ک هاي چربی ذخیرة مولکولامّا دقت کنید در 

جـود در پرزهـاي  لنفی مو هاي ها از طریق مویرگ هاي حاصل از گوارش لیپید مولکول

هـاي حاصـل از  ! مولکولشوند نه از طریق شبکۀ مویرگ خونی ب مییک جذرودة بار

 توانند در کبد ذخیره شوند.  ها می گوارش لیپید

و پپسینوژن از معده  HCLترشح  ،دقت کنید با ترشح گاسترین از معده»: 3«گزینۀ 

ژن  و پپسـینو HCLیابد؛ امّا اینطور نیست که اگر گاسترین نباشد ترشـح  افزایش می

شـود و ایـن آنــزیم  بـه پپسـین تبــدیل می HCLژن در اثــر  توقـف شـود. پپسـینوم

اي چسـبناك و  کند. تشکیل الیۀ ژله تر تجزیه می کوچکهاي  ها را به مولکول پروتئین

قلیایی روي مخاط معده که نوعی سد حفاظتی محکم در مقابل اسید و آنـزیم اسـت، 

کننده مـادة مخـاطی  هـاي ترشـح هاي پوششی سطحی و یاخته اثر ترشحات یاخته بر

کنندة گاسترین، این سـد  هاي ترشح گیرد و حتی در صورت تخریب یاخته صورت می

 تواند تشکیل شود. حفاظتی می

روده در ساختار خـود ماهیچـۀ صـاف دارد و بنـدارة  بندارة داخلی راست»: 4«گزینۀ 

ب بنـدارة روده داراي ماهیچۀ مخطط در ساختار خـود اسـت. بـا تخریـ خارجی راست

صورت ارادي مشکلی  روده در خروج مواد جذب نشده و گوارش نیافته به داخلی راست

کنـد؛ در نتیجـه فشـار اسـمزي  ها را جذب می آب و یون شود. رودة بزرگ، ایجاد نمی

یابد که این وظیفه در رودة بزرگ حتـی بـا تخریـب  محتویات رودة بزرگ افزایش می

 شود. تی انجام میروده به درس بندارة داخلی راست

 )28 تا 26 و 23تا  20هاي  ، صفحه1شناسی  (گوارش و جذب مواد) (زیست  

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

 )شهریار صالحی( »  1«گزینۀ  -38

اندام معرفی شده در صورت سوال رودة بزرگ است کـه از رودة کـور، کولـون بـاالرو، 

 تشکیل شده است.  رو کولون افقی و کولون پایین

 موارد : بررسی 

، واضـح اسـت کـه دیـوارة 1زیست شناسی 2فصل  15و  14مطابق شکل مورد اول) 

رودة بزرگ داراي چین خوردگی می باشد که این چین خوردگی هـا بـا رودة باریـک 

ها واضح  متفاوت است و به شکل حفره حفره می باشد. هم چنین مطابق همین شکل

هاي دیوارة رودة بزرگ به شکل نوارهاي عضالنی طولی در  یچهاست که بخشی از ماه

 آمده است. 

(بخش زیر طحـال) نسـبت بـه بخـش انتهـاي  قسمت انتهاي کولون افقیمورد دوم) 

 کولون باالرو (بخش زیرکبدي) در سطح باالتري قرار دارد. 

اکتور شود. این ویتامین به کمک ف تولید می B12ن در رودة بزرگ ویتامیمورد سوم) 

 شود.  جذب میشده از معده  ترشحداخلی 

 در دیوارة رودة بزرگ پرز مشاهده نمی شود.مورد چهارم) 

 )63و  26، 21 صفحۀ ،1 شناسی گوارش و جذب مواد) (زیست(  

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

 (شهریار صالحی) » 2«گزینۀ  -39

: B: مخـاط / Aگذاري شده بـه ترتیـب  امهاي ن بخشبا توجه به شکل کتاب درسی، 

 .: الیۀ بیرونی Dاي /  : الیۀ ماهیچهCمخاط /  زیر

 ها: گزینهبررسی 

 دار قرار دارند. پرز هاي ریز در مخاط رودة باریک یاخته باال) با توجه به شکل 1

 هاي داراي یاختهشود، لذا  هاي عصبی مشاهده می از یاخته اي در الیۀ زیر مخاط، شبکه) 2

 زوائد سیتوپالسمی قابل مشاهده است.

 فصل دوم، صحیح است. 8) با توجه به شکل 3

 بخشی از صفاق است.لولۀ گوارش در حفرة شکمی ) الیۀ بیرونی 4

 )25و  21، 19، 18 ،16 ،15هاي  صفحه، 1شناسی  (زیست) 2ۀ ، صفح2شناسی  (زیست) ترکیبی( 

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

 )(محمد مهدي روزبهانی » 4«گزینۀ  -40

بزاق را به کمک چنـد  ،یرزبانیز ددواضح است که غ یکتاب درس 6توجه به شکل  با

 کنند.  یم هیزبان تخل ریمجرا به ز کیبزاق به کمک  يا رآروارهیمجرا و غدة ز

ل انـد و مطـابق شـک ساخته شده یپوشش يها اختهیهردو از  يا رآروارهیو ز یرزبانیز غدة

 گلوت قرار دارند.  یاپ ی ازها همسطح با بخش غده نیفصل واضح است که ا يابتدا

 ها:  نهیگز ریسا یبررس

مـورد اشـاره در سـوال و غـدة  چـۀیماه نی) مطابق شکل واضح اسـت کـه بـ1نۀیگز

 قرار دارد.  ینیی، استخوان فک پايا رآروارهیز

سه جفت  نیستند و عالوه بر اه یغدد بزاق نیها بزرگتر غده نیا ،دی) دقت کن2نۀیگز

 شود.  یمشاهده م زیکوچک ن یغدة بزاق يتعداد ،یغدة بزاق

مربـوط شدن غذا  ابیآسنقش مهم در  ،یمتن کتاب درس حاتی) مطابق توض3نۀیگز

 ها است. به دندان

 )20 ۀ، صفح1شناسی  (گوارش و جذب مواد) (زیست  

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

 )وحید قاسمی( » 4«گزینۀ  -41

 آورد. وجود مـی منظمی را در آن بـه هاي دیوارة لولۀ گوارش، حرکات انقباض ماهیچه

 کننده دارد. قطعه لولۀ گوارش، دو حرکت کرمی و قطعه

کنند، در حرکت  ها را وادار به انقباض می جود در دیواره، ماهیچه هاي عصبی مو یاخته

ــۀ انقب ــک حلق ــوارش ی ــۀ گ ــی لول ــت کرم ــذا و در حرک ــودة غ ــت ت ــی در پش اض

کننده که مخصوص روده باریک (جایگاه نهـایی گـوارش کیمـوس) اسـت،  قطعه قطعه

 شوند. صورت یک در میان منقبض می هایی از لوله به بخش

هـا هسـتند کـه همـۀ  هاي با اجزاي رشـته ماننـد، نورون  منظور از یاخته»: 1«گزینۀ 

 هاي عصبی قرار دارند. تحت تأثیر یاختهحرکات لولۀ گوارش 

 شود. در حرکت کرمی یک حلقۀ انقباضی تشکیل می»: 2«گزینۀ 

هاي این قسمت از نـوع   شود و ماهیچه می مشاهدهحلق  درحرکت کرمی »: 3«گزینۀ 

 )ترکیبی(  اند. اي هسته اسکلتی و چند

  )22و  21، 19، 16هاي  صفحه، 1شناسی  (زیست) 47و  2هاي  صفحه، 2شناسی  (زیست  

---------------------------------------------- 
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 (یاسر آرامش اصل) » 2«گزینۀ  -42

 کند. موارد (الف) و (ج) عبارت مورد نظر را به درستی تکمیل می
ها در بخـش بیرونـی و در تمـاس بـا   هیـدرات طبق شـکل کتـاب درسـی، کربوالف) 

 هستند. اي اختهیغشاي سطح خارجی فسفولیپیدها در و هاي سراسري  پروتئین
قرار فسفولیپیدي غشا خارجی الیۀ داخلی و هم در  الیۀهاي غشا هم در  کلسترولج) 

الیـۀ هاي سـطح داخلـی بـا  ها برخالف پروتئین دارند بنابراین بعضی از این کلسترول
 :نادرست بررسی موارد خارجی غشا در تماس هستند. فسفولیپیدي

به دلیل امتـداد در غشـا، بـا هـر دو الیـه  هاي سراسري ب) همه (نه بعضی) پروتئین
 لیپیدي در تماس هستند. فسفو

 (قید بعضی در صورت سوال باعث نادرستی این مورد شده است.)
هاي سطح داخلی در تماس با  هاي سراسري همانند (نه برخالف) پروتئین د) پروتئین

 پالسم هستند. سیتو
 )21و  12 هاي هصفح، 1شناسی  ) (زیستدنیاي زنده(  

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

 )بیگی  امینمحمد( » 2«گزینۀ  -43
رودة باریک واقع شـده اسـت. باشد که قبل از  ها معده می محل آغاز گوارش شیمیایی پروتئین

 باشند. در ساختار خود می هاي فراوانپرز هاي بافت پوششی رودة باریک داراي ریز یاخته
 ها: هبررسی سایر گزین

که قبل  ها روده است در حالی هیدرات محل تکمیل گوارش شیمیایی کربو»: 1«گزینۀ 
 معده واقع شده است. ،از محل تخلیه ترشحات صفرا (دوازدهه)

باشد. روده بالفاصله بعد  روده می ،ها محل تکمیل گوارش شیمیایی لیپید»: 3«گزینۀ 
معده توانایی ترشـح  غددهاي اصلی از  است که یاخته  از معده قرار دارد. این در حالی

 هاي گوارشی را دارند. آنزیم
گیرد. این در حـالی اسـت کـه  آغاز گوارش مکانیکی در دهان صورت می»: 4«گزینۀ 

کـس را ایجـاد اي که شـل شـدن آن ریفال ل از بنداره انتهاي مري (بندارهبالفاصله قب
 نه دهان. ،) مري قرار داردکند می

 ) 25و  23تا  20هاي  ، صفحه1شناسی  واد) (زیستو جذب م (گوارش  
---------------------------------------------- 

 )رضا آرامش اصل( » 3«گزینۀ  -44
هاي عصبی وجـود دارد. ایـن  هاي یاخته در دیواره لولۀ گوارش از مري تا مخرج شبکه

دهـان و حلـق کننـد، بنـابراین   ها تحرك و ترشح را در لولۀ گوارش تنظـیم می شبکه
 گیرند.  هاي عصبی قرار نمی هاي یاخته تحت تـأثیر شبکه

منظور از اندام سازنده سـکرتین، رودة باریـک اسـت. توجـه داشـته باشـید ماهیچـۀ 
دارنـد کـه شـکل  اي هاي استوانه اسکلتی و بافت پوششی مخاط در رودة باریک یاخته

 درون خود داراي رشته هاي اکتین و میوزین می باشند.
 ها: ررسی سایر گزینهب

کننده صفرا) جزئی از لولۀ گوارش نیسـت بنـابراین الیـۀ  کبد (اندام تولید»: 1«گزینۀ 
 اي به شکل طولی و حلقوي ندارد. ماهیچه

هاي دهان و حلق  اندام سازندة گاسترین) همانند یاخته(هاي معده  یاخته»: 2« گزینۀ

کنند کـه ایـن مولکـول نیـز  تولید می CO2اي هوازي،  به دلیل انجام تنفس یاخته
 شود. وارد خون می

سـازد. توجـه  لوزالمعده پروتئازهاي قوي و متنوع دسـتگاه گـوارش را می»: 4« گزینۀ
 گیرد. ها از معده صورت می پروتئین شیمیایی داشته باشید شروع گوارش

 ) 61و  34، 28 ،27، 23تا  18، 16، 8هاي  ، صفحه1شناسی  ) (زیستترکیبی(  
---------------------------------------------- 

 پور) (حامد حسین » 1«گزینۀ  -45
 فقط مورد (ب) صحیح است.

 بررسی همۀ موارد:
هایی متشکل از یک کیسه هستند. لیـزوزوم نقشـی  کیسه، اندامک زوم و ریز الف) لیزو
 ندارد.  به بیرون از یاختهجایی مواد  در جابه

 لیپیدي است. کیسه، هر دو یک غشا دارند که متشکل از دو الیۀ فسفو لیزوزوم و ریزب) 
اند. با توجـه  پالسمی زبر، از تعدادي کیسه ساخته شده ج) دستگاه گلژي و شبکۀ آندو

 غشاي دستگاه گلژي اتصالی با پوشش خارجی هسته ندارد!، 11صفحۀ  9به شکل 
 سازي ندارد! ، نقشی در لیپیدصاف سمیپال د) دستگاه گلژي برخالف شبکۀ آندو

 
 )11 ۀ، صفح1شناسی  ) (زیستدنیاي زنده(  

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

 پور) (حامد حسین »  1«گزینۀ  -46

رودة  -3کیسـۀ صـفرا  -2کبـد  -1انـد از:  هاي مشخص شده در شـکل عبارت بخش
مـون سـکرتین و پـانکراس در ترشـح پانکراس، رودة باریک در ترشـح هور -4باریک 

 کاگون نقش دارند.  هاي انسولین و گلو هورمون
 هاي شیمیایی دوربرد هستند. پیک ،ها هورمون

 ها: بررسی سایر گزینه
لیپید اسـت. کبـد (نـه کیسـۀ  صفرا حاوي کلسترول، بیکربنـات و فسـفو»: 2«گزینۀ 

 سازد. صفرا!!)، صفرا را می
 ، فاقد آنزیم گوارشی است.از کبدشده  صفراي ترشح »:3«گزینۀ 
هـاي زنـده  ي کبدي همانند رودة باریـک، یاختـهها توجه کنید که یاخته»: 4«گزینۀ 

ها همگی ترکیبـات  هستند و شبکۀ آندوپالسمی و لیزوزوم دارند در نتیجه این یاخته
 کنند.  هاي پروتئینی تولید می چنین آنزیم لیپیدي و هم

 ) 28و  27 ،23، 22 ،11 هاي صفحه ،1شناسی  ) (زیستترکیبی(  
 )60 و 54هاي  ه، صفح2شناسی  (زیست 

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

 )رضا آرامش اصل( »  1«گزینۀ  -47

 ؛کره از چندین گونه تشکیل شده است بوم و زیست سازگان همانند اجتماع، زیست بوم
هایی ماننـد آب  در این سطح نیز بخش بوم است که سازگان، زیست سطح باالتر از بوم
 ازي هستند.تس و کوه، فاقد هومئو
 ها: بررسی سایر گزینه

وجود  ناگونی که با هم تعامـل دارنـد، یـک اجتمـاع را بـه هاي گو جمعیت»: 2«گزینۀ 
باشد که در این سطح جانداران نابـالغ  تر از اجتماع، جمعیت می سطح پایین ؛آورند می
 مثل هستند. قد توانایی تولیدفاتوان یافت که  می

آب و کـوه) فاقـد دمـا، رطوبـت، نـور، هاي غیرزنده (مثل  کره، بخش در زیست»: 3«گزینۀ 
 محیط را دارند. پاسخ بهتوانایی سازش با محیط هستند، از طرفی تمام جانداران توانایی 
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زگان (نه سا بومدر در جمعیت افراد یک گونه با هم تعامل دارند. از طرفی »: 4«گزینۀ 
 گذارند. میاجتماع)، عوامل زنده و غیرزنده بر روي هم تأثیر 

 )8و  7 ،4 هاي ، صفحه1شناسی  زنده) (زیست دنیاي(  
---------------------------------------------- 

 )لو جواد اباذر( » 3«گزینۀ  -48

 صحیح هستند.» د«و » ب«، »الف«موارد 
 شود. ارد یاخته میسیتوز و هاي درشت به شکل آندو ذره

الف) دقت کنید مطابق توضیحات کتاب درسی دهم، پروتئین هـا در انجـام فعالیـت 
هاي یاخته اي از جمله درون بري، برون رانی نقش دارند؛ در نتیجه این اتفاقـات بـه 

دقت کنید سلول به کمک پروتئین هـا انجام می شود.  روتئین هاي یاخته ايکمک پ
 ده اي را باید برون رانی یا درون بري بکند.متوجه می شود که چه ما

 شود. مصرف می ATPسیتوز  ب) در آندو
رانـی را ندارنـد زیـرا ایـن  بـري یـا بـرون ها توانایی انجام درون دقت کنید باکتريج) 

 ها اندامک ندارند.  یاخته
هاي غشـایی  کیسـه با تشـکیل ریز و اگزوسیتوز طبق متن کتاب درسی سیتوز د) آندو
 است.همراه 

 )15 و 14، 8هاي  ه، صفح1شناسی  ) (زیستدنیاي زنده(  
---------------------------------------------- 

 )شهریار صالحی( » 2«گزینۀ  -49

هایی کـه متصـل بـه  یاختهالیه،  فرشی چند عبی یک الیه و سنگدر بافت پوششی مک
افـت پوششـی هـاي انسـان ب غشاي پایـه هسـتند، حالـت مکعبـی دارنـد. در گردیزه

 شود. الیه دیده نمی سنگفرشی چند
 ها: بررسی سایر گزینه

یاخته هاي بافت پوششی و هم چنین بافت پیوندي زیرین در تمـاس بـا »: 1«  گزینۀ
همۀ یاخته هاي زنده داراي کانال هاي پروتئینی جهـت جابـه غشاي پایه قرار دارند. 

 باشند. هاي معدنی می جایی یون
رنگ و چسبنده و مخلوطی  اي شفاف، بی زمینه وندي سست مادة بافت پی»: 3«گزینۀ 

هاي این بافت نسبت بـه  پروتئین است. یاخته هاي درشت، مانند گلیکو از انواع مولکول
 تر است. ع متنو ،بافت پیوندي متراکم

ها  پــی و ربــاط وجــود دارد. ایــن یاختــه بافــت پیونــدي متــراکم در زرد»: 4«گزینــۀ 
ر وسط یاخته قرار دارد. در یاختۀ چربی هسته به گوشـه رانـده شکل و هسته د دوکی

 شده است.
 )16و  15، 7هاي  ، صفحه1شناسی  ) (زیستدنیاي زنده(  

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

 )علی جوهري( » 3«گزینۀ  -50

کتـاب  16تر داخلی مخرج از نوع ماهیچه صاف است، با توجه به شکل صـفحۀ اسفنک
هاي ماهیچه صـاف اسـت.  یاختهمشابه  متراکم هاي بافت پیوندي یاختهدرسی، شکل 

کننده پپسـینوژن)  اي (ترشح هاي بافت پیوندي متراکم و پوششی استوانه یاختههسته 
 بیضی هستند.
 ها: بررسی گزینه

هاي  شود. رشـته اي شفاف در بافت پیوندي سست مشاهده می مادة زمینه»: 1«گزینۀ 
هاي کـالژن در بافـت  اند امـا رشـته بافت پیوندي متراکم، منظم قرار گرفتهکالژن در 

 اند. منظم قرار نگرفتهسست پیوندي 

هاي سطح داخلی مري بافت پوششی هستند که بـا مـادة مخـاطی  یاخته»:2«گزینۀ 
هستند. در بافـت پیونـدي متـراکم، در فضـاي بـین  تماسپروتئین + آب) در  (گلیکو
 شود. مشاهده می یني پروتئیها ، رشتهاي یاخته

ها در بخـش  قلبـی و پیونـدي متـراکم، هسـته یاختـه : در بافت ماهیچـه»4«گزینۀ 
 مرکزي قرار دارد.

 )26و  21، 20 ،16، 15هاي  ، صفحه1شناسی  زنده، گوارش و جذب مواد) (زیست (دنیاي  
---------------------------------------------- 

 2شناسی  زیست         
 

 (امیررضا صدریکتا) » 3«گزینۀ  -51

حسـی در ارتبـاط رشـتۀ دو هاي حسی موجود در خط جانبی ماهی با  هر یک از گیرنده
 شوند. حسی می رشتۀهستند؛ در نتیجه به دنبال حرکت مادة ژالتینی باعث تحریک دو 

 بررسی سایر موارد:
 کند. نتقل میهر گیرندة شیمیایی تنها با یک رشتۀ عصبی پیام را م »:1«گزینۀ 
هاي بینـایی چشـم مرکـب توسـط  فقـط در بعضـی از حشـرات گیرنـده »:2«گزینۀ 

 شوند. پرتوهاي فرابنفش موجود در محیط تحریک می
تواننـد پرتوهـاي  هاي مار زنگـی، نمی هاي حسی چشم یک از گیرنده هیچ »:4«گزینۀ 

دهندة  صهاي تشـخی شده از بدن شـکار را تشـخیص دهنـد و گیرنـده فروسرخ تابیده
 هاي مار زنگی قرار دارد. هاي فروسرخ خارج از چشموتپر
 )35تا  33هاي  ، صفحه2 شناسی زیستحواس) ((   

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

 (جواد اباذرلو) »  1«گزینۀ  -52

 ها: بررسی گزینه
اي  ز فضـاي همایـهمانـده، بایـد ا هـاي ناقـل باقی پس از انتقال پیام، مولکول »:1«گزینۀ 

هاي جدید فـراهم  تخلیه شوند تا از انتقال بیش از حد پیام جلوگیري و امکان انتقال پیام
ایـن شـود؛  اي انجـام می همایـه با جذب دوبارة ناقل به یاختۀ پیشتواند  میشود. این کار 

سیناپسـی  که مجدداً آزاد و بـه گیرنـدة خـود در یاختـۀ پس هاي عصبی در صورتی  ناقل
 سیناپسی را دارند. توانایی تغییر پتانسیل الکتریکی یاختۀ پس  صل شوند،مت

دستگاه عصبی محیطی شامل دو بخش حسـی و حرکتـی اسـت، بخـش  »:2«گزینۀ 
 .رسـاند ها می هاي اجراکننده مانند ماهیچه حرکتی این دستگاه پیام عصبی را به اندام

قطـر،  هاي بدون میلـین هم دار از رشته هاي عصبی میلین هدایت پیام عصبی در رشته
 دار یا بدون میلین باشند. توانند میلین تر است. هر سه نوع یاختۀ عصبی می سریع

هـاي رانویـه، تعـداد زیـادي کانـال  پژوهشگران بر این باورند کـه در گره »:3«گزینۀ 
 ها وجود ندارند. ها، این کانال لۀ بین گرهدار وجود دارد؛ ولی در فاص دریچه
اي، به پروتئینی به  همایه ناقل عصبی پس از رسیدن به غشاي یاختۀ پس »:4«گزینۀ 

صـال ناقـل تشود. این پروتئین همچنین کانـالی اسـت کـه بـا ا نام گیرنده متصل می
شـود. ایـن پـروتئین در حالـت آرامـش نسـبت بـه یـون سـدیم  عصبی به آن باز می

 ذپذیري ندارد.نفو
 )8تا  3هاي  ، صفحه2شناسی  زیستتنظیم عصبی) ((   

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

 زاده) (وحید کریم » 4«گزینۀ  -53

حس (سمپاتیک) هنگام هیجان (مانند شرکت در مسابقۀ ورزشی)، بـدن را  بخش هم
، ضربان قلب و تعداد تـنفس دارد. دراین حالت فشار خون باش نگه می در حالت آماده
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شود که از طـرف مرکـز  هاي دم با دستوري انجام می یابد. انقباض ماهیچه افزایش می
هـاي ارسـال  النخاع صادر شده است. با کاهش فاصلۀ زمـانی بـین بازه تنفس در بصل

 یابد. به سمت دیافراگم، تعداد تنفس افزایش می عالنخا پیام از بصل
 ها: بررسی گزینه

 در بدن انسان یک پرده جنب دوالیه وجود دارد. »:1« گزینۀ
هاي  ماهیچهواردشده به  ترکیب، حجم و نیز جریان خون با افزایش فشار خون »:2«گزینۀ 

 یابد. افزایش می اسکلتی
 یابد. هاي چرخۀ ضربان قلب کاهش می با افزایش ضربان قلب، فاصلۀ بین موج »:3«گزینۀ 

 )17و  11هاي  هصفح، 2شناسی  ) (زیست58و  54، 44 ،41 ،40هاي  صفحه ،1شناسی  زیستترکیبی) ((   
---------------------------------------------- 

 (آرمان خیري) » 3«گزینۀ  -54

دار پتاسیمی فقط در مرحلۀ نزولی پتانسیل عمل فعالیت دارد، ایـن کانـال بـا  کانال دریچه
 شود. پتانسیل غشا به پتانسیل آرامش میهاي پتاسیم و رسیدن  سبب خروج یون ،بازشدن

 ها: بررسی سایر گزینه
ترشـدن بـار  دار سدیمی است. این کانال سبب مثبت منظور کانال دریچه »:1«گزینۀ 

 شود. درون یاخته می
هـاي نشـتی اختصاصـی فعالیـت  پتاسـیم و هـم کانال-هم پمپ سـدیم »:2«گزینۀ 

 شود. کنند، پمپ سبب مصرف انرژي می می
 کنند. ها اختصاصی فعالیت می آنزیم هستند و آنزیم پتاسیم –ي سدیم ها پمپ نکته:

 فاقد دریچه هستند.هاي نشتی   هاي نشتی است. کانال منظور کانال »:4«گزینۀ 
 )5 تا 3هاي  صفحه، 2شناسی  زیستتنظیم عصبی) (( 

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

 )يماکان فاکر( »  1«گزینۀ  -55

 (نادرست)یک الیه تشکیل شده است. مننژ از داخلی ، پردة 13مطابق شکل الف) 
ب) پردة میانی مننژ تنها در سمت داخلی خـود داراي زوائـد رشـته ماننـد از جـنس 

 بافت پیوندي است. (نادرست)
هاي مننژ در دو سمت خود با مایع مغـزي نخـاعی  ج) پردة میانی برخالف سایر پرده

 (درست) شد.با در تماس می
این مورد ویژگی پردة درونی مننـژ اسـت کـه در تمـام شـیارهاي قشـر مـخ وارد د) 
 شود. (نادرست) می

 )10و  9 هاي ، صفحه2شناسی  زیستتنظیم عصبی) (( 
---------------------------------------------- 

 )1401(سراسري  »  1«گزینۀ  -56

مخروطـی شـکل در چشـم مطابق شکل کتاب درسی واضح اسـت کـه رأس عدسـی 
 هاي گیرندة نوري قرار دارد.  مرکب حشرات به سمت یاخته

 

 ها:  بررسی سایر گزینه

هاي  هاي مکانیکی مربوط به امواج صوتی، یاخته ) دقت کنید عالوه بر گیرنده2گزینۀ

در پی برخورد ارتعاش امواج هاي دستگاه عصبی جانور نیز  و یاختهسازندة پردة صماخ 

 نادرست است.ها  این یاختهگیرند. این گزینه دربارة  تأثیر قرار می صوتی، تحت

هاي عصب بینایی در محـل کیاسـماي بینـایی  ) تغییر مسیر بخشی از آکسون3گزینۀ

 یمحلـ د،یـمغز آن را مشـاهده کرد حیتشر تیکه در فعال یینایب يپایچلدهد.  رخ می

. رونـد یمقابـل مـ مـخة مکریچشم به ن کی یینایعصب ب يها از آسه یاست که بخش

شـوند.  مخ وارد و در آنجا پردازش می قشري پس سر  سرانجام به لوب یینایب يها امیپ

از مغـز ماننـد  يگـریهـاي د قشـر مـخ از بخش بـه دنیقبـل از رسـ یینـایب يها مایپ

 .گذرند یم ها تاالموس

) مطابق شکل کتاب درسی واضح اسـت کـه انشـعابات هـر رشـتۀ عصـبی بـا 4گزینۀ

 ن گیرندة چشایی ارتباط دارد. چندی

 
 )34و  32هاي  ، صفحه2ی شناس (زیست )حواس(  

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

 (ادیب الماسی) » 2«گزینۀ  -57

دار سـدیمی و  هـاي دریچـه نکتۀ سـؤال دقـت بـه محـل قرارگیـري دریچـه در کانال

 پتاسیمی است.

 دار سدیمی باشد:  کانال دریچه Aاگر پروتئین 

 : الیۀ درونی غشا2 : الیۀ بیرونی غشا1

 : درون یاختۀ عصبی4 یاختۀ عصبی رونی: ب3

 ها: بررسی گزینه

هاي  توانـد در تمـاس بـا کربوهیـدرات می») 1«الیۀ بیرونی غشا (بخـش  »:1«گزینۀ 

 غشایی باشد.

یاختـه   رونیـواره از غلظت آن در بیاختۀ عصبی هم  غلظت پتاسیم درون »:2«گزینۀ 

 بیشتر است.

توانـد  می) 2و  1(بخـش سترول در دو الیـۀ غشـا لدقت کنید مولکول ک »:3«گزینۀ 

 مشاهده شود.

پتانسیل عمل پایان پتاسیم بالفاصله بعد از -بیشترین فعالیت پمپ سدیم »:4«گزینۀ 

اسیمی در وضعیت بسته دار سدیمی و پت هاي دریچه بعد از پتانسیل عمل کانال .است

 !ممکن استهستند؛ پس این حالت 

 )7تا  3هاي  ، صفحه2شناسی  ) (زیست12، صفحۀ 1شناسی  زیست((ترکیبی)    
---------------------------------------------- 
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 (امیرحسین بهروزي فرد) »  1«گزینۀ  -58

 باشد.  صورت سوال، کرم پهن پالناریا می منظور
 پالناریاهاي عصبی در  کتاب درسی واضح است که فاصلۀ بین طناب 21الف) مطابق شکل 

 (نادرست) ها کمتر است. ها بیشتر و در بعضی بخش باشد و در بعضی بخش ثابت نمی
هاي عصبی مستقیماً بـه  مطابق شکل کتاب درسی واضح است که بعضی از رشتهب) 
 (نادرست) دارند.هاي عصبی مغزي متصل هستند و ارتباطی با طناب عصبی ن گره
هـاي  دانیم که حرکت جانوران داراي حفرة گوارشی به کمک انقباض ماهیچـه میج) 

جایی مـواد در  شود و طبق توضیحات این حرکات در جابه ها انجام می دیوارة پیکر آن
عصـبی دسـتگاه هـاي  ها به کمـک رشـته ها نقش دارند. تحریک این ماهیچه پیکر آن

 (درست) .شود عصبی محیطی انجام می
بدن کرم پالناریا، دو طنـاب عصـبی  ابتداییمطابق شکل واضح است که در بخش د) 

 (نادرست) اند. در اتصال مغز دهنده تشکیلعصبی گره با دو 
 )18 ، صفحۀ2شناسی  زیست((ترکیبی)    
 )65و  30هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست   

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

 محمود) (علی وصالی » 3«نۀ گزی -59

هاي  ترین بخش مغز ماهی، مخچه است. اگر به شـکل طبق شکل کتاب درسی، باالیی
تشـریح مغــز گوسـفند دقــت داشـته باشــید، پـس از ایجــاد بـرش در مخچــه، مــادة 

شود که در مرکز قطورتر از انشعابات اطـراف  مشاهده می(درخت زندگی) سفیدرنگی 
 باشد. خود می

 ها: گزینهبررسی سایر 
شـوند، امـا دقـت داشـته  النخاع وارد می هاي نخاع به بصـل در ماهی پیام »:1«گزینۀ 

باشید که در سطح شکمی مغز گوسفند، در حد فاصـل بـین چلیپـاي بینـایی و پـل 
 النخاع! شود؛ نه بصل مغزي، مغز میانی مشاهده می

کنـد. اگـر بـه  رد میها را به لوب بینایی مغـز مـاهی وا عصب بینایی پیام »:2«گزینۀ 
یازدهم) دقت داشته باشـید، در بخـش  2فصل  – 2شکل چشم انسان (ابتداي گفتار 

ها!)  ها و سـرخرگ مرکزي عصب بینایی، یک سیاهرگ و یک سرخرگ (نـه سـیاهرگ
 کنید. مشاهده می

شوند. این بخـش در  هاي عصب بویایی ماهی، به پیاز بویایی وارد می پیام »:4«گزینۀ 
، در سـطحی بـاالتر از هیپـوفیز (محـل سـاخت هورمـون مـؤثر بـر ق شکلطب انسان 

 صفحات رشد) قرار دارد.

 
 )56و  36 ،31، 23، 15، 14 ،11، 10 هاي صفحه، 2شناسی  (زیست(ترکیبی)    

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

 (پوریا برزین) » 2«گزینۀ  -60

اند. دقـت کنیـد کـه  ی قابل مشـاهدهعنخاهاي حرکتی در ریشۀ شکمی عصب  نورون
هاي حرکتـی و ماهیچـه همـواره از نـوع تحریکـی اسـت و ایـن  سیناپس بین نورون

 توانند ناقل عصبی مهاري ترشح کنند. ها نمی نورون
 ها: بررسی سایر گزینه

انـد. نـورون رابـط  قـرار گرفته عهاي رابط کامالً در مادة خاکستري نخـا نورون  »:1«گزینۀ 
کتی پـس از ط به ماهیچۀ دوسر بازو، با ترشح ناقل عصبی تحریکی، فعالیت نورون حرمربو

اي  تواند با جسـم یاختـه طبق شکل کتاب درسی، نورون رابط میکند.  خود را تحریک می

هـاي  هاي عصبی تحریکی با اتصال به کانال نورون پس از خود تشکیل سیناپس دهد. ناقل
 شوند. سیناپسی و آغاز پتانسیل عمل می پس سدیمی، سبب ورود سدیم به یاختۀ

از بین سه بخش اصلی نورون حسی، فقط بخشی از آکسون آن در نخـاع  »:3«گزینۀ 
زمان دو نـورون رابـط  کشیدن دست، هم شود. نورون حسی در انعکاس عقب دیده می

 کند. پس از خود را تحریک می
هاي آکسـونی نـورون  انـهکشـیدن دسـت، از انتهـاي پای در انعکاس عقب »:4«گزینۀ 

شـود. طبـق شـکل، یـک نـورون  سر بازو ناقل عصبی ترشـح نمی حرکتی ماهیچۀ سه
 اي مختلف تشکیل سیناپس دهد. تواند با چندین تار ماهیچه زمان می حرکتی هم

 
 )47و  16، 15، 8، 7، 3، 2 هاي صفحه، 2شناسی  (زیست )16صفحۀ ، 1شناسی  (زیست(ترکیبی)    

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

 زاده) (وحید کریم »  1«گزینۀ  -61

فیـز)  اپی»: ج(«النخاع)،  بصل»: ب(«بطن سوم)، »: الف(«شده به ترتیب:  موارد معرفی
 اجسام مخطط) نام دارند.»: د(«و 

شده، در فاصـلۀ  هاي معرفی فیز نسبت به سایر بخش در مغز گوسفند، بطن سوم و اپی
 م قرار دارند.کمتري از ه

 )61 و 54، 15، 14، 11 تا 9 هاي صفحه، 2شناسی  (زیست(ترکیبی)    
---------------------------------------------- 

 (آالن فتحی) »  1«گزینۀ  -62

دیدن هـر  قشر مخ و هیپوکامپ در یادگیري نقش دارند. توجه شود در صورت آسـیب

شـود؛ بلکـه در  پـاك نمی ،ز ثبت شـده اسـتاي که در مغ حافظهالزاماً ها،  کدام از آن

 شود. هاي جدید مختل می داد دیدن هیپوکامپ، به خاطر سپردن رخ صورت آسیب

 ها: بررسی سایر گزینه

کنـد و اشـک  منظور پل مغزي است پل مغزي ترشح اشک را تنظـیم می »:2«گزینۀ 

پس اختالل  تواند جلوگیري کند؛ داراي لیزوزیم بوده که از عفونت و آسیب چشم می

 رسیدن به چشم شود. تواند باعث آسیب آن می

هـاي انقبـاض بـه عضـالت اسـکلتی را  منظور مخچه است. مخچـه، پیام »:3«گزینۀ 

کند و در تعادل بدن نقش دارند؛ پس این بخش براي تعادل بـدن، میـزان  می تنظیم

 کند. انقباض عضالت را کنترل می

توانـد  توسـین می اکسی تولیدیپوتاالموس با منظور هیپوتاالموس است. ه »:4«گزینۀ 

تواند در انقباض عضالت  موجب انقباض عضالت رحم شود؛ پس اختالل در کار آن می

شکل و صاف هستند، اختالل ایجاد کند. این انقباض در حین زایمـان  رحم که دوکی

  شود. مشاهده می

 )113و  103، 65، 57، 11، 10هاي  ، صفحه2شناسی  (زیست )16ۀ صفح، 1شناسی  (زیست(ترکیبی)    

---------------------------------------------- 
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 )امیر حسین بهروزي فرد( » 3«گزینۀ  -63

در سقف بینی یک انسان سالم و بالغ، بافت پیوندي سست در زیـر بافـت پوششـی و 
هـاي  رشتهنزدیکی شود. هردو بافت در  هم چنین بافت پیوندي استخوان مشاهده می

هـا بـه پیـاز بویـایی وارد  باشند که این رشـته هاي بویایی می بی مربوط به گیرندهعص
 شوند که در زیر لوب پیشانی قرار دارد. می

 ها: بررسی سایر گزینه
هاي بافت پوششی در سقف بینی، اندازة کوچکتري دارنـد و  برخی یاخته »:1«گزینۀ 

 ند. باش دة مخاطی حاوي آنزیم لیزوزیم نمیدر تماس با ما
هـاي  هـاي گیرنـدة بویـایی، نـورون نـورون در سقف حفرة بینی، عالوه بر »:2«گزینۀ 

هاي حرکتی مربوط بـه ترشـح در سـقف  مربوط به حواس پیکري و هم چنین نورون
 یاي بافت عصبی حضور دارند.هاي نوروگل و حتی یاخته شوند بینی مشاهده می

اي در سـقف بینـی، در  توانههـاي پوششـی اسـ دقت کنید هسـتۀ یاختـه »:4«گزینۀ 
 (ترکیبی)   اند. نزدیکی سطح رأسی یاخته قرار گرفته

 )65و  31 ،11 ،10، 7، 2 هاي صفحه، 2شناسی  (زیست )36و  16، 15، 12 هاي ، صفحه1شناسی  (زیست 
---------------------------------------------- 

 نیا) معصوم امیر مسعود( »  1«گزینۀ  -64

کنـد. مردمـک در وسـط عنبیـه قـرار  وي عدسی از مردمک عبـور میمایع شفاف جل
 باشد. بنابراین منظور صورت سؤال عنبیه می ؛گرفته است

 ها: بررسی گزینه
 هاي خونی فراوان توصیفی براي مشیمیه است. مویرگ »:1«گزینۀ 
اراي دو نوع عضلۀ حلقوي و شعاعی اسـت کـه عضـالت حلقـوي عنبیه د »:2«گزینۀ 

 شود. دهی می پاراسمپاتیک و عضالت شعاعی توسط سمپاتیک عصب توسط اعصاب
 تر از آن است. نازك وعنبیه درون حلقۀ عضالنی جسم مژگانی قرار دارد  »:3«گزینۀ 
 کند. زاللیه مواد غذایی و اکسیژن را براي عدسی و قرنیه فراهم می »:4«گزینۀ 

 )28و  24 ،23 ،17 هاي صفحه، 2شناسی  (زیست(حواس)    
---------------------------------------------- 

 نیا) معصوم امیر مسعود( » 4«گزینۀ  -65

 کنند. همۀ موارد، عبارت مورد نظر را به نادرستی تکمیل می
 بررسی موارد:

داراي یک مفصل با استخوان رکابی و در گوش میانی، استخوان چکشی  »:الف«مورد 
به بافت پوششی سقف  بافت پیوندينوعی از طریق چکشی . استخوان هستندسندانی 

 باشد. گوش متصل است، اما استخوان رکابی فاقد این ویژگی می
 استخوان چکشی در اتصال با پردة گوش است. »:ب«مورد 
 اتصالی ندارد.درونی ، به دیوارة گوش استخوان سندانی »:ج«مورد 
بـا محـل دریچـۀ  در تماسباشد  که داراي یک مفصل میاستخوان رکابی  »:د«مورد 

 بیضی است.
 )43و  29 هاي هصفح، 2شناسی  (زیست) 15ۀ ، صفح1شناسی  (زیست(ترکیبی)    

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

 نیا) معصوم (امیر مسعود » 2«گزینۀ  -66

 ها: بررسی گزینه
ود دارد گوش وجـ رابـط سـههاي جانبی،  ها و بطن در فاصلۀ بین تاالموس »:1«گزینۀ 

 که فقط سفیدرنگ است.
احساسـاتی ماننـد تـرس، خشـم و در کـه  باشد هیپوتاالموس میمنظور  »:2«گزینۀ 

 ندارند. اصلی لذت، نقش

راسـت، تقـاطع هاي عصب بینایی چشم چپ و  در کیاسماي بینایی، آسه »:3«گزینۀ 
 ایی جلوتر از کیاسماي بینایی قرار دارند.ویهاي ب یابند. لوب می

نقش دارد، اما این سـاختار بـین مغـز  روزي ریتم شبانهفیز در تنظیم  اپی »:4«گزینۀ 
 میانی و هیپوتاالموس قرار ندارد.

 )61و  54، 32، 12تا  9هاي  صفحه، 2شناسی  (زیست) 14ۀ ، صفح1شناسی  (زیست(ترکیبی)    
---------------------------------------------- 

 بهانی)(محمدمهدي روز » 4«گزینۀ  -67

باشـد و در  پذیر می منظور صورت سؤال، گیرندة فشار است که نوعی گیرنـدة سـازش
انـرژي توسـط مصـرف مدت، باعـث کـاهش  هاي طوالنی یافتن در نشستن پی سازش

یا پیام کمتري  کند نمی ارسالاصالً  یگردد؛ زیرا یا پیام هاي عصبی قشر مخ می یاخته
 کند. می تولید

 ها: بررسی سایر گزینه
توجه کنید گیرندة فشار انتهاي دارینۀ نورون حسـی اسـت و »: 3«و » 1«هاي  گزینه

هاي پیونـدي  باشد. همچنین این گیرنـده توسـط یاختـه شامل کل یاختۀ عصبی نمی
 باشد. احاطه شده است و در تماس با بافت چربی نمی

ر، ، در پی اعمـال فشـا2شناسی  زیست 2فصل  1مطابق توضیحات شکل »: 2«گزینۀ 
شود و بعد از آن اثر محرك  ابتدا اثر محرك باعث تولید پتانسیل در انتهاي دارینه می

 گردد. به پیام عصبی تبدیل می
 )15 و 10هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست  
 )22تا  20 و 10 هاي صفحه، 2شناسی  (زیست(ترکیبی)    

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

 حمدمهدي روزبهانی)(م » 2«گزینۀ  -68

 بررسی موارد:
نادرست: دقت کنید مطابق شکل کتاب درسی، واضح است که در محل »: الف«مورد 

شود؛ در نتیجه  مشاهده نمیشده از نقطۀ کور  خارجهاي خونی  لکۀ زرد، انشعابات رگ
 قرار ندارند.ها  این رگهاي خونی  ها در فاصلۀ بسیار اندکی از مویرگ این یاخته

پیـام  حسـاس بـه نـور هماد، در پی تجزیۀ نوريهاي  درست: فقط گیرنده»: ب«مورد 
 کنند. عصبی تولید می

هاي عصبی و  نادرست: دقت کنید در شبکیه عالوه بر گیرندة نوري، یاخته»: ج«مورد 
هاي پشـتیبان توانـایی تولیـد پتانسـیل  شوند. یاخته هاي پشتیبان نیز یافت می یاخته

 عمل را ندارند.
هاي خـود در  هاي شبکیه، به کمک آکسـون درست: فقط گروهی از نورون»: د« مورد

 تشکیل عصب بینایی نقش دارند.
 )25تا  23 و 5تا  2 هاي صفحه، 2شناسی  (زیست(حواس)    

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

 (اشکان زرندي) » 4«گزینۀ  -69

بـه اسـتخوان  ربـاطن چکشـی توسـط دو هاي گوش میانی، استخوا از میان استخوان
دانیـد دسـتۀ اسـتخوان  طور کـه می کـه همـان شود؛ ضـمن این گیجگاهی متصل می

 چکشی با پردة صماخ در اتصال فیزیکی قرار دارد.
 ها: بررسی سایر گزینه

استخوان گیجگاهی از گوش درونی، گوش میانی و بخشی از گـوش بیرونـی »: 1«گزینۀ 
ترین قسـمت  شـود، ضـخیم ور که در شکل کتاب مشـاهده میط کند. همان محافظت می

 شود. این استخوان در انتهاي مجراي گوش و در قسمت باالیی آن مشاهده می
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ترین استخوان بـه بخـش حلزونـی اسـتخوان گیجگـاهی در نظـر  نزدیک»: 2«گزینۀ 
 شود که در لرزش دریچۀ بیضی فاقد نقش است. گرفته می

دو استخوان دیگر گوش میانی مفصـل دارد. در ایـن  اب سندانیاستخوان »: 3«گزینۀ 
 یابد. رویم، ضخامت کاهش می استخوان هرچه به سمت گوش درونی می

 )43و  29 هاي هصفح، 2شناسی  (زیست(ترکیبی)    
---------------------------------------------- 

 (اشکان زرندي) »  1«گزینۀ  -70

هاي  هاي پشـتیبان و یاختـه هاي گیرنده، یاختـه در ساختار یک جوانۀ چشایی، یاخته
هاي گیرنـده و  اي قرار دارند. با توجه به شـکل کتـاب درسـی، هسـته در یاختـه پایه

 پشتیبان غیرمرکزي است.
 ها: بررسی سایر گزینه

باالترین قسمت ساقۀ مغز، مغز میانی است؛ در حالی که اخـتالل در پـل »: 2«گزینۀ 
ل در ترشح بزاق، منجر به اختالل در تولید پیام عصبی در مغزي و به دنبال آن اختال

 شود. هاي گیرندة چشایی می یاخته
 اانشعابات یـک رشـتۀ عصـبی بـبینیم  با دقت در شکل کتاب درسی می»: 3«گزینۀ 

 است. در ارتباطچند گیرندة چشایی 
ا هاي بویایی بر درك صحیح مـزة غـذ هاي چشایی همانند گیرنده گیرنده»: 4«گزینۀ 

کـه هـواي  در سقف حفرة بینی قرار دارند، در حـالی بویاییهاي  مؤثر هستند. گیرنده
 شود. خروجی طی سرفه فقط از دهان خارج می

 )32و  31، 11هاي  ، صفحه2شناسی  ) (زیست44، صفحۀ 1شناسی  (زیست(ترکیبی)    
---------------------------------------------- 

 تکمیلی -1شناسی  زیست         
 

 )محمدامین بیگدلی( »3«ۀ زینگ -71
هـاي جـانوري  ها متعلق به سـاختار غشـاي یاختـه ها، لیپیدها و پروتئین کربوهیدرات

 .اند عنصر تشکیل شدهنوع از سه هستند و حداقل 
  )12تا  8هاي  صفحه، 1شناسی  زیست((دنیاي زنده)   

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

 )علی وصالی محمود( »4«ۀ نزیگ -72
هاي جانوري، در غشاي خود داراي مولکول کلسترول هستند. با توجه به شـکل  یاخته

کتاب درسی، درون هسته (سـاختاري کـه شـکل، انـدازه و کـار یاختـه را  1فصل  9
 گردد. کند) بخشی کروي و متراکم مشاهده می مشخص می

 ها: بررسی سایر گزینه
دهـد.  هاي شیمیایی را افزایش می ولی است که سرعت واکنشآنزیم مولک»: 1«گزینه 
 ها را براي تجزیه مواد دارد. از آنزیم انواعیتن  کافنده

کــوچکترین انــدامک یاختــه، ریبــوزوم اســت. دقــت کنیــد کــه شــبکه »: 2«گزینــه 
 آندوپالسمی صاف در تولید لیپیدها نقش دارد.

در تامین انرژي یاخته نقـش دارد  راکیزه (میتوکندري) اندامکی است که»: 3«گزینه 
تواند در منـاطق مختلـف سیتوپالسـم  میکتاب درسی،  1فصل  9و با توجه به شکل 

 یافت شود.  یاخته
  )12تا  10هاي  صفحه، 1شناسی  زیست((دنیاي زنده)   

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

 )مهرداد محبی( »4«ۀ زینگ -73

 اند. صحیح» ب«و » الف«موارد 

 بررسی موارد:

 انـدازه شکل،نیز   ستهه .است یاخته براي انرژي تأمینالف) کار راکیزه (میتوکندري) 

 .کند می نترلک را آن هاي فعالیت و مشخص را اختهی کار و

کتاب درسـی، راکیـزه (میتوکنـدري) هماننـد هسـته  1فصل  9ب) با توجه به شکل 

 د) در ساختار خود دارد.پوششی دوالیه (چهار الیه فسفولیپی

درون غشـایی  خـورده نیچ يسـاختارهاکتاب درسی،  1فصل  9ج) با توجه به شکل 

 شود. راکیزه (میتوکندري) مشاهده می

کتاب درسی، بیش از یک راکیزه (میتوکنـدري) درون  1فصل  9د) با توجه به شکل 

 شود. سیتوپالسم  یاخته جانوري مشاهده می

  )12و  11هاي  صفحه، 1شناسی  زیست((دنیاي زنده)   

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

 )محمود علی وصالی( »2«ۀ زینگ -74

ترتیب به فرایند انتشار تسهیل شده، انتقال فعال، انتشار سـاده  به» د«تا » الف«موارد 

 و درون بري اشاره دارند.

 ها: بررسی گزینه

شده همانند انتقـال فعـال، امکـان تغییـر شـکل در روش انتشار تسهیل »: 1«گزینه 

 پروتئین در حین عبور مواد از غشاي یاخته وجود دارد.

گـردد؛ امـا  هـاي غشـا کاسـته می در فرایند درون بري، از تعـداد مولکول»: 2«گزینه 

 ماند. الیه باقی می 2هاي فسفولیپیدي غشا تغییري نکرده و  تعداد الیه

ر ساده ممکن اسـت مـواد وارد سیتوپالسـم شـوند. پـس در فرایند انتشا»: 3«گزینه 

 شوند.  ها می یاخته توان با قطعیت گفت که مواد صرفا وارد فضاي اطراف  نمی

اي را برخالف شـیب  هاي پروتئین با صرف انرژي، ماده در انتقال فعال، مولکول»: 4«گزینه 

 دست آید.  به ATP لمولکو تواند (نه قطعاً) از کنند. این انرژي می غلظت منتقل می

  )15تا  12هاي  صفحه، 1شناسی  زیست((دنیاي زنده)   

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

 )فر آرین امامی( »4«ۀ زینگ -75

هـاي فسـفولیپیدي و پروتئینـی غشـاي یاختـه  ها بـه مولکـول انواعی از کربوهیدرات

 شوند.  توانند متصل می

  )16و  15، 12، 10هاي  هصفح، 1ناسی ش زیست( (دنیاي زنده)

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

 )محمود علی وصالی( »2«ۀ زینگ -76

استخوان اندامی است که از چند بافت مختلف تشکیل شده است. چهارمین سـطحی 

هـاي گونـاگونی  باشـد. اجتمـاع شـامل جمعیت که پس از اندام قرار دارد، اجتماع می

 که با هم تعامل دارند.است 

 ها: بررسی سایر گزینه

ترین سطحی که در ساخت اندام نقش دارد، یاختـه اسـت. دقـت  کوچک»: 1«گزینه 

 اي است. کنید که هسته داراي پوشش دو الیه

باشـد. دقـت  ترین سطحی که در ساخت اندام نقش دارد، بافـت می بزرگ»: 3«گزینه 

 کل و عملکرد یکسانی ندارند! هاي هر بافت لزوماً ش کنید که یاخته

سومین سطحی که پس از اندام قرار دارد، جمعیت است. افراد یک گونـه »: 4«گزینه 

 آورند. وجود می کنند، یک جمعیت را به که در زمان و مکانی خاص زندگی می

  )16و  15، 12، 8هاي  هصفح، 1شناسی  زیست( (دنیاي زنده)
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 )بصیر مجید ذوقیان( »4«ۀ زینگ -77

 ها:  ی سایر گزینهبررس

 .استعلوم تجربی از  يا شاخه یشناس ستیز»: 1«گزینه 

 الکل سوخت زیستی است.»: 2«گزینه 

 هماننـدهـا  از قطـع درختـان جنگل يریدر جلـوگ ی،شناسـ ستیعلـم ز»: 3«گزینه 

 نقش دارد. یستیاز کاهش تنوع ز يریجلوگ

  )6و  5، 3، 2هاي  صفحه، 1شناسی  زیست((دنیاي زنده)   

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

 )مهرداد محبی( »3«ۀ زینگ -78
 اند. صحیح» ج«و » ب«موارد 

 بررسی موارد:

 را بـه درشـت هـاي مولکـول ،)هیدرولیز( کافت آب واکنش با گوارشی هاي نزیمالف) آ

بـین  کافت همـراه بـا مصـرف آب، پیونـد کنند. در آب کوچک تبدیل می هاي مولکول 

ــر اســاس اطالعــات کتــاب درســی،  .شــود مــی هــا شکســته لکــولمو دقــت کنیــد ب

 ها در معده انسان گوارش شیمیایی ندارند. کربوهیدرات

اي نقش دارند. طبـق شـکل  هاي پوششی سطحی در قلیایی کردن الیه ژله ب) یاخته

هاي اصـلی غـدد معـده تمـاس  ها با یاختـه کتاب درسی، این یاخته 2الف) فصل -9(

 ندارند.

هاي کناري اندازة بزرگتري دارنـد  کتاب درسی، یاخته 2ب) فصل -9ج) طبق شکل (

 نقش دارند.  12Bو با ترشح عامل داخلی معده در جذب ویتامین 

د) در تبدیل پپسینوژن به پپسین، هم اسید معده و هـم پپسـین مؤثرنـد؛ امـا اسـید 

 معده ساختار آنزیمی ندارد.

  )23و  21، 20هاي  هصفح، 1 شناسی زیست( (گوارش و جذب مواد)

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

 )محمود علی وصالی( »2«ۀ زینگ -79

هـاي پرچگـال، احتمـال  چگال نسبت بـه لیپوپروتئین هاي کم زیاد بودن لیپوپروتئین

دهـد. همچنـین زیـاد بـودن  ها را افـزایش می رسوب کلسترول در دیـواره سـرخرگ

چگـال، احتمـال رسـوب  هـاي کـم اي پرچگـال نسـبت بـه لیپوپروتئینه لیپوپروتئین

 دهد.  ها را کاهش می کلسترول در دیوارة سرخرگ

تحرکـی و  توان به مصرف غذاهاي پر انرژي اشاره کرد)، کم در چاقی (از دالیل آن می

 یابد. چگال افزایش می هاي کم مصرف بیش از حد کلسترول نیز، میزان لیپوپروتئین

 ها:  ایر گزینهبررسی س

شوند. کبد انـدامی اسـت کـه طبـق  ها توسط کبد تولید می لیپوپروتئین»: 1«گزینۀ 

 دهم، بخش اندکی از آن (نه اعظم) بر روي معده قرار دارد.  2فصل » 1«شکل 

هاي پوششی رودة باریک در سمت فضاي روده چین خورده  غشاي یاخته»: 3«گزینۀ 

گوینـد. در نتیجـه ریزپـرز چـین  ریزپـرز می هـاي میکروسـکوپی است. به ایـن چین

 اي ندارد. خوردگی غشایی است و ساختار یاخته

هاي بافـت  هاي بـدن بایـد از یاختـه مواد مغذي براي رسیدن بـه یاختـه»: 4«گزینۀ 

پوششی لولۀ گوارش عبور کنند و وارد محـیط داخلـی شـوند. ورود مـواد بـه محـیط 

 داخلی بدن جذب نام دارد.

  )28و  26، 25، 18هاي  هصفح، 1شناسی (زیست ب مواد)(گوارش و جذ

 )فر آرین امامی( »3«ۀ زینگ -80

(A)      لوزالمعده :(B)     روده باریک :(C) کیسه صفرا : 

 ها: بررسی سایر گزینه

توانند از تمام انرژي مواد غذایی اسـتفاده  دن نمیهاي ب هیچ یک از یاخته»: 1«گزینه 

 شود.  کنند و بخشی از آن به گرما تبدیل می

شــوند.  صــورت غیرفعــال ترشــح می پروتئازهــاي معــده و لوزالمعــده بــه»: 2«گزینــه 

پروتئازهاي معده تحت تأثیر اسید معده و پپسین و پروتئازهاي پانکراس پس از ورود 

 وند. ش به روده باریک فعال می

 شود. ها دیده می در شیره روده باریک و بزاق مخلوطی از یون»: 4«گزینه 

  )23تا  20و  7هاي  هصفح، 1شناسی  زیست( (ترکیبی)

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

 )فر آرین امامی( »2«ۀ زینگ -81

 باشد. هاي لوزالمعده و معده می ترتیب اندام منظور سوال، به

 ها را به آمینواسید تبدیل کند. تواند پروتئین م پپسین در معده نمیآنزی

 ها: بررسی سایر گزینه

کتـاب درسـی، لوزالمعـده از طریـق دو مجـرا  2فصـل  10طبـق شـکل »: 1«گزینه 

 ریزد.  ترشحات خود را به روده باریک می

حـیط تواننـد در م هـاي معـده نمی هـاي لوزالمعـده بـرخالف آنزیم آنزیم»: 3«گزینه 

 اسیدي فعالیت کنند. 

کربنات در خنثی سازي حالت اسیدي کیموس نقش دارد کـه در  یون بی»: 4«گزینه 

هاي پوششـی سـطحی در  شـود. یاختـه ترشحات روده باریک و کیسه صفرا یافت می

 کنند.  کربنات ترشح می معده نیز یون بی

  )23تا  20هاي  هصفح، 1شناسی زیست( (گوارش و جذب مواد)

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

 )محمدمهدي روزبهانی( »3«ۀ زینگ -82
 هاي غیر پوششی دارند. هم مخاط و هم زیرمخاط یاخته -الف) درست است 

 ب) صحیح است.

در سـطح برخـی ، 1کتـاب زیسـت شناسـی 25الف صـفحه -13با توجه به شکل ج) 

 .نقش مستقیم ندارند شود، اما در جذب  ها ریزپرز مشاهده می یاخته

د) در ساختار هر پرز، چندین شبکۀ مـویرگ خـونی در اطـراف رگ لنفـی مشـاهده 

 شود.  می

  )25 و 19، 18هاي  هصفح، 1شناسی زیست( (گوارش و جذب مواد)

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

 )امیررضا بواناتی( »4«ۀ زینگ -83
کنـد. معـده و  ودة باریک، مواد غـذایی را جـذب میبافت پوششی در دهان، معده و ر

رودة باریک بـرخالف دهـان در حفـرة شـکمی قـرار دارنـد. در هـر بافـت پوششـی، 

هاي آن بافـت سـاخته  هاي پروتئینی و گلیکوپروتئینی غشاي پایه توسط یاخته رشته

شود. بافـت پوششـی در دهـان سنگفرشـی چندالیـه و در معـده و رودة باریـک،  می

 اي یک الیه است.  هاستوان

 ها:  بررسی سایر گزینه

اي در بافت پیوندي یافت  اي ندارد و مادة زمینه بافت پوششی مادة زمینه»: 1«گزینۀ 

 شود.  می
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ها  اند و بین آن هاي بافت پوششی در دهان به یکدیگر بسیار نزدیک یاخته»: 2«گزینۀ 
 اي اندکی وجود دارد. فضاي بین یاخته

 هاي کشسان (ارتجاعی) مربوط به بافت پیوندي است.  رشته»: 3«گزینۀ 
  )25و  21، 20 ،18 ،15هاي  هصفح، 1شناسی زیست( (ترکیبی)

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

 )محمدامین بیگدلی( »3«ۀ زینگ -84
اگر انقباض بنداره انتهاي مري کافی نباشد، در نتیجه برگشت شیره معده (مخلـوطی 

 بیند.  مري به تدریج آسیب می مخاط)، و اسید معده ها واد غذایی و آنزیماز م
  )22تا  20و  18هاي  هصفح، 1شناسی زیست( (گوارش و جذب مواد)

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

 )محمود علی وصالی( »1«ۀ زینگ -85
در پـروتئین وجـود  طبق شکل زیر، امکان پیوستن دو آمینواسید مشابه بـه یکـدیگر

  دارد.
 ها: بررسی سایر گزینه

 
کتـاب درسـی،  1فصـل  8اسید است که طبق شـکل  دنا نوعی نوکلئیک»: 2«گزینه 

ساختار مارپیچی دارد و حـاوي کـربن، هیـدروژن، اکسـیژن، نیتـروژن و فسـفر (نـه 
 باشد. گوگرد) می

دارند. لیپیـد شـامل دقت کنید که کلمه چربی و لیپید با یکدیگر تفاوت »: 3«گزینه 
ها خود انواعی از  ها و روغن هاست، اما چربی گلیسریدها، فسفولیپیدها و کلسترول تري

 تري گلیسریدها هستند. 
مالتوز نوعی کربوهیدرات است و از آنجـا کـه دو گلـوکز بـاهم مـالتوز را »: 4«گزینه 

 باشد. ر میهاي مالتوز از گلوکز بیشت  ها و هیدروژن سازند، پس تعداد کربن می
  )10تا  8هاي  هصفح، 1شناسی زیست( (دنیاي زنده)

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

 )فر آرین امامی( »3«ۀ زینگ -86
 به درستی بیان شده است. » د«فقط مورد 

شیرة روده مستقل از صفرا و شـیره پـانکراس و نیـز کیمـوس معـده در رودة باریـک 
هاي مختلف از جمله بیکربنات و  ة روده شامل موسین، آب، یونشود. شیر مشاهده می

 شود.  آنزیم است. موسین گلیکوپروتئینی است که در ترکیبات بزاق نیز یافت می
 بررسی سایر موارد: 

 الف) بیشترین اثر بر گوارش لیپیدها را لیپاز لوزالمعده دارد. 
هـاي رودة باریـک،  اس و آنزیمب) در رودة باریک در نتیجۀ فعالیت پروتئازهاي پـانکر

 شوند.  ها به آمینواسیدها تجزیه می پروتئین
 داري است که نقشی در آبکافت ندارد.  ج) موسین مادة پروتئین

  )23تا  20هاي  هصفح، 1شناسی زیست( (گوارش و جذب مواد)

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

 )پور سعید فتحی( »3«ۀ زینگ -87
 ها را دچار اختالل کند. تواند گوارش چربی الل در کبد و عدم تولید صفرا میاخت

  )23تا  20 و 18 هاي صفحه، 1شناسی زیست( (گوارش و جذب مواد)

 )امیررضا بواناتی( »2«ۀ زینگ -88

 اند.  موارد الف و ب به درستی بیان شده

 بررسی همۀ موارد: 

وانست ارتباط دستگاه تنفس و الف) درك اهمیت تنفس زمانی ممکن شد که آدمی ت

نگري  دستگاه گردش خون را بیابد. ارتبـاط بـین اجـزاي پیکـر یـک جانـدار، در کـل

 شود.  بررسی می

هاي یک جاندار را به بدن جانداران دیگـر وارد کننـد  توانند ژن شناسان می ب) زیست

روش کـه هاي منتقل شده بتوانند اثرهاي خود را ظاهر کننـد. ایـن  اي که ژن به گونه

شـود، مهندسـی  باعث انتقال صفت یا صفاتی از یک جانـدار بـه جانـداران دیگـر می

 ژنتیک نام دارد. 

هاي زنـده، از اطالعـات دیگـر  اي، براي شناخت بیشتر سامانه ج) در نگرش بین رشته

 شود.  ها، کمک گرفته می رشته

کند. یکـی از ایـن  تواند زمینۀ سوء استفاده را فراهم د) عدم رعایت اخالق زیستی می

توانــد عامــل  ها تولیــد ســالح زیســتی اســت. چنــین ســالحی مــثالً می سوءاســتفاده

 زایی باشد که نسبت به داروهاي رایج (نه دارویی خاص) مقاوم است.  بیماري

  )34و  4،  3هاي  هصفح، 1شناسی زیست( (ترکیبی)

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

 )علی طاهرخانی( »1«ۀ زینگ -89

کنـد. دوازدهـه داراي  هـا کمـک مـی ریـزد و بـه گـوارش چربـی صفرا به دوازدهه می

باشد. هورمون سکرتین از دوازدهه به خون ترشـح  کننده هورمون می هاي ترشح یاخته

 شود. می

  )28 تا 25و  23تا  21هاي  هصفح، 1شناسی زیست( (گوارش و جذب مواد)

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

 )محمود علی وصالی( »3«ۀ زینگ -90

ترتیب:  بـه 4تا  1هاي  دهد. بخش خوار را نمایش می شکل، دستگاه گوارش پرندة دانه

 باشند.  دان، معده، سنگدان و کبد می چینه

در لولۀ گوارش ملخ، بخش حجیم انتهاي مري (نـه باریـک انتهـاي مـري)  )1(بخش 

 باشد. دان می چینه

 ها:  سی سایر گزینهبرر

هـا را در خـود ذخیـره  کبد در انسان، موادي مانند آهن و برخی ویتامین»: 1«گزینۀ 

 کند. می

معده در گاو چهار قسمتی اسـت. در هـزارال، غـذا تـا حـدودي آبگیـري »: 2«گزینۀ 

شود. این غذا پس از خروج از هزارال وارد شیردان شده و در آنجا گوارش آن ادامه  می

 کند.  یپیدا م

هاي  اي است که سـنگریزه خوار، ساختاري ماهیچه سنگدان در پرندة دانه»: 4«گزینۀ 

 کنند.  موجود در آن، فرایند آسیاب غذا را تسهیل می

  )32و  31، 27، 10هاي  هصفح، 1شناسی زیست( (گوارش و جذب مواد)
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 3 فیزیک        

 

 (مهدي براتی) »  1«گزینۀ  -91

را  t3تـا  t1مسافت طـی شـده توسـط متحـرك در بـازة زمـانی و جایی  ابتدا جابه
 آوریم:  دست می به

 
 : x x x m∆ = − = − − = −3 1 10 20  جایی جابه 30
 : L | x x | | x x | | |= − + − = − −2 1 3 2 20  شده طی مسافت 20
 | ( ) | m+ − − − =10 20 50 

 کنیم:  به تندي متوسط را محاسبه میمتوسط نسبت بزرگی سرعت  اکنون

 av
av

| x |
| v | | x |t

Ls L
t

∆
∆∆= = = =

∆

30 3
50 5

  

 )5تا  2هاي  ، صفحه3) (فیزیک شناسی حرکت(  
---------------------------------------------- 

 )علی عاقلی( » 2«گزینۀ  -92
که شـیب خـط ممـاس بـر نمـودار منفـی  s6در بازة زمانی صفر تا با توجه به نمودار، 

در حـال  xباشد، لذا متحرك در خالف جهت محور  است، سرعت متحرك نیز منفی می
 :یابیم را می x0خورده  ر هاي هاشو حرکت است. بنابراین، ابتدا با استفاده از تشابه مثلث

 x
x m= ⇒ =0
0

2 4
8 4

  

 
 یابیم:  می s6در بازة زمانی صفر تا جایی متحرك را  جابهاندازة اکنون 

 t sx x x m=∆ = − = − − = −6 0 8 4 12  
 | x | m⇒ ∆ = 12  
 )10تا  2هاي  صفحه، 3) (فیزیک شناسی (حرکت  

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

 (علی عاقلی) »  1«گزینۀ  -93
tاول، در لحظۀ ثانیۀ  2در مدت  s= که شیب خط مماس بر نمودار صفر شـده و  1

تـا  s1جهت حرکت متحرك عوض شده اسـت و در بـازة کند،  عالمت آن تغییر می
s2  باشد.  میمنفی نیز سرعت متوسط منفی است، اصل شیب خط وکه 
 )10تا  2هاي  صفحه، 3) (فیزیک شناسی (حرکت  

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

 )مهدي براتی( » 4«گزینۀ  -94
در آن زمان در هر لحظه برابر با سرعت  –نمودار مکان خط مماس بر شیب دانیم  می

از آنجا که متحرك از حال سـکون شـروع بـه حرکـت کـرده،  ،جهاست، در نتی لحظه
tر در لحظۀ نمودا خط مماس برشیب  =  ») 1«باید صفر باشد. (ردّ گزینۀ ، 0

در حـال  xپس از شروع حرکت در جهت مثبت محـور  متحركچون از طرف دیگر، 
زمـان آن پـس از  –ان نمـودار مکـخط مماس بر در نتیجه شیب  است، حرکت بوده

t =  )2باید مثبت باشد. (ردّ گزینۀ  0
شـیب لـذا شود،  میدوباره متوقف  tدر لحظۀ شروع حرکت  زکه متحرك پس ا از آنجایی

 گونه است. این »4«در این لحظه باید صفر شود که در گزینۀ زمان  –نمودار مکان 
 )10تا  2اي ه ، صفحه3) (فیزیک شناسی حرکت(  

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

 (مهدي براتی) » 3«گزینۀ  -95
tدر لحظـۀابتدا بـا اسـتفاده از رابطـۀ سـرعت متوسـط، مکـان متحـرك  s= را  10

 یابیم: می

 ( s) ( s)
av ( s)

x x x
V / x m

t
− −

= ⇒ − = ⇒ =
∆

10 0 10
10

20
1 5 5

10
  

  

 

 
یابیم. با توجه بـه مسـیر  توسط را میاکنون مسافت طی شده و به دنبال آن، تندي م

 حرکت، مسافت طی شده توسط متحرك در کل حرکت برابر است با:
 L ( ) m= − − + − − = + =20 20 5 20 40 25 65 

 تندي متوسط برابر است با:

 av
L mS /
t s

= = =
∆

65 6 5
10

  

 )8تا  2هاي  ، صفحه3) (فیزیک شناسی (حرکت  
---------------------------------------------- 

 )امیرحسین برادران( »  1«گزینۀ  -96
است. چون در ابتدا اي  لحظهزمان برابر با سرعت  –شیب خط مماس بر نمودار مکان 

و انتهاي بازة زمانی سرعت متحرك منفی است پس شیب خط مماس بـر نمـودار در 
از طرفی چون سـرعت متوسـط  )3و  2هاي  رد گزینهباید منفی باشد، ( لحظهدو این 

sxپس باید  ،ستمثبت ا x>12  »)4«گزینۀ رد ( 0
 )10تا  6هاي  ، صفحه3) (فیزیک شناسی حرکت(  

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

 (امیرحسین برادران) » 3«گزینۀ  -97
 ها: بررسی گزاره

 ) درستآ
جایی  بردار جابـهبردار سرعت متوسط و متوسط، ب) درست، با توجه به رابطۀ سرعت 

av مثبت است)همواره  ∆t( اند. جهت با یکدیگر هم
xv
t

∆
=
∆



  

در ایـن بـازه جهـت  ،پ) درست، اگر تندي متحرك در یک بازة زمـانی صـفر نشـود
بـا  هجایی و مسـافت طـی شـد حرکت متحرك تغییر نکرده و بنـابراین بزرگـی جابـه

رابرند و مطابق رابطۀ تندي متوسط و بزرگی سرعت متوسط این دو کمیـت یکدیگر ب
 نیز با یکدیگر برابرند.
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 حرکت متحرك بسـتگی دارد و الزامـاًاي به جهت  بردار سرعت لحظه –ت) نادرست 
 جهت با بردار مکان نیست. هم

 )10تا  2هاي  ، صفحه3) (فیزیک شناسی حرکت( 
---------------------------------------------- 

 (امیرحسین برادران) » 2«گزینۀ  -98

تـا  ′tهـا و در بـازة زمـانی xمتحرك در جهت مثبت محور  ′tتا  0در بازة زمانی 
t′3  متحرك در جهت منفی محورxرکت اسـت. بـا توجـه بـه رابطـۀ ها در حال ح

 تندي متوسط و سرعت متوسط داریم: 

 t avx s t (I)′− ′∆ = ×0  

 t t av avx s ( t t ) s t (II)′ ′− ′ ′ ′ ′ ′∆ = − × − = −3 3 2  

 (I , II) ,s / st t t av av
av mvav s

x x
v

t
′ =′ ′ ′− −

=−

∆ + ∆
= →

′ −
0 80 3

33 0
  

 av av
av

s t S ( t ) ( / )s
t

′ ′ ′× − − ×
− = =

′
2 1 2 0 83

3 3
  

av av
av av

s t / s tm ms s /
s t s

′ ′× + ×′′⇒ = ⇒ = = × =
′

0 8 215 5 2 6 13
3

  

 )8تا  2هاي  ، صفحه3) (فیزیک شناسی حرکت( 
---------------------------------------------- 

 (امیرحسین برادران) »  1«گزینۀ  -99

tبا توجه به رابطۀ سـرعت متوسـط مکـان متحـرك را در لحظـۀ  s= دسـت  به 20
 آوریم:  می

 av
x xv /
t

x m

∆ −
= ⇒ − =
∆

⇒ =

150 5
20
5

  

 –ر مکـان پـس نمـودا ،با توجه به اینکه فقط دو بار تندي متحرك صفر شـده اسـت
 زمان آن مطابق شکل مقابل است:

 
 پردازیم:  میدرست هاي  با توجه به نمودار به بررسی گزاره

 ) درست است. مطابق نمودار دو بار بردار مکان متحرك تغییر کرده است.آ
tب) نادرست است. جهت حرکت متحرك تنها در لحظۀ  s=  تغییر کرده است. 8

Atت اســـت. متحـــرك در بـــازة زمـــانی پ) نادرســـ s= tتـــا  8 s′ = 20 

A(t t s)′ − =  در حال حرکت است.ها xمحور در جهت مثبت  12
 ت) نادرست است. با توجه به رابطۀ تندي متوسط داریم:

 av s s sS , x x ( )
t − −= = ∆ + ∆ = − − + − −

∆ 0 8 8 20 20 15 5 20

  

 av
mm S
s

= + = ⇒ = =
6035 25 60 3
20

  

 )10تا  2هاي  ، صفحه3) (فیزیک شناسی حرکت( 

 (امیرحسین برادران) » 3«گزینۀ  -100
صورت سهمی است. بنابراین تندي متحرك در نقاطی کـه در فواصـل  چون نمودار به

زمانی یکسان نسبت به رأس سهمی قرار دارند یکسان است. با توجه به نمـودار ابتـدا 
 t2ها در بازة زمانی  یابد. با توجه به گزینه حرك کاهش و سپس افزایش میتندي مت

هاي دیگر بیشتر است پس تندي متوسـط در ایـن بـازه  تندي متحرك از بازه t3تا 
 بزرگتر است.

 
 )8تا  2هاي  ، صفحه3) (فیزیک شناسی حرکت( 

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

 1فیزیک          

 

 )میثم دشتیان( » 3«گزینۀ  -101
ن کمیت مورد نظر سؤال بایـد بنابرای، اي است فرعی و نردهیک کمیت » تندي« چون

از جنس طول  که» جایی جابه«ها، کمیت  و برداري باشد. در بین گزینهکمیتی اصلی 
 برداري است. لذا ،باشد داراي جهت می شود و چون محسوب میکمیتی اصلی  ،است

 )7و  6 هاي ه، صفح1 فیزیک) (گیري فیزیک و اندازه(  
---------------------------------------------- 

 (احسان مطلبی) »  1«گزینۀ  -102
داراي یکاهـاي  یباید طرفین یک معادله فیزیکـ ،گاري یکاها * با توجه به مبحث ساز

 :ن داریمبنابرای ،برابر باشند

 

m mm

x aA AB m
↓ ↓↓

= + →2  

 داریم:  A کمیت براي پیدا کردن یکاي

 mm [A] [A] s [A] s
s

= × ⇒ = ⇒ =2 2 2
2  

 است.از جنس زمان  Aبنابراین کمیت 
 داریم:  Bبراي پیدا کردن یکاي 

 mm s [B] [B]
s

= × ⇒ =  

 باشد. می از جنس سرعت Bبنابراین کمیت 
 )12تا  10هاي  ، صفحه1ي) (فیزیک گیر (فیزیک و اندازه  

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

 )محمدي زهره آقا( » 3«گزینۀ  -103

Jابتدا 
ns
µ  را بهJ

s
 ،اي کنیم. بـا اسـتفاده از روش تبـدیل واحـد زنجیـره تبدیل می 

 داریم: 

 

kgm[J]
sJ J ns J/ /

ns J ss

=−

−
µ

× × × = × →
µ

2
6 25 8

9
10 12 5 10 2 5 10
1 10
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 J kgm/ /
s s

× = ×
2

8 8
32 5 10 2 5 10  

mاکنون 

s

2

mmرا به  3

sµ

2

 کنیم.  تبدیل می 3

 kgm s mm mm/ / kg
s s m s

−
−

−
× × × = ×

µ µ

2 18 3 2 2
8 4

3 3 6 2 3
10 12 5 10 2 5 10

1 10
  

/اکنون  kg−× 42 5  کنیم.  ها تبدیل می را به یکاهاي داده شده در گزینه 10

 g/ kg / g
kg

− −× × = ×
3

4 1102 5 10 2 5 10
1

  »1«:گزینۀ 

 mg/ kg mg
kg

−
−

× × =
3

4
3

102 5 10 250
10

 »2«:گزینۀ 

 ng/ kg / ng
kg

−
−

× × = ×
3

4 8
9

102 5 10 2 5 10
10

 »3«:گزینۀ 

 g/ kg / g
kg

−
−
µ

× × = × µ
3

4 5
6

102 5 10 2 5 10
10

 »4«:گزینۀ 

 )12تا  10هاي  ، صفحه1گیري) (فیزیک  (فیزیک و اندازه  
---------------------------------------------- 

 )د شرقسعی( »  1«گزینۀ  -104
 شود: صورت زیر محاسبه می توان است و به یکايوات 

 

mkg m
[W] J N m kgms[P] W
[t] s s s s

× ×
×

= ⇒ = = = =
22

3  

 : 4و  1هاي  بررسی گزینه
 »: 1«گزینۀ 

mN صحیح است. mm N m Nm
s ss

− −

−
× ×

= =
µ

3 3

6
10 10

10
  

 »: 4«گزینۀ 

nN صحیح نیست.  cm N m Nm
ps ss

− −

−
× ×

= =
9 2

12
10 10 10

10
  

 »: 3«و » 2«هاي  بررسی گزینه

Mg »:2«گزینۀ  m kg ( ) m

cs ( ) s

− −

−
×µ × ×

=
62 3 6 2 2

3 2 3 3
10 10 10

10
  

kgm صحیح نیست. kgm

s s

−
−

−
×

= × =
3 12 2 2

3
6 3 3

10 10 10
10

 

 »: 3«گزینۀ 

 g m kg ( ) m kgm

ms ( ) s s

− − − −

− −
×µ × × ×

= = =
×

2 3 6 2 2 3 12 2

3 3 3 3 9 3
10 10 10 10

10 10
  

kgm .صحیح نیست

s
−=

2
6

310 

 )12تا  7هاي  ، صفحه1گیري) (فیزیک  (فیزیک و اندازه  
---------------------------------------------- 

 )محمدي هره آقاز( » 2«گزینۀ  -105
 ابتدا با توجه به اطالعات داده شده در سوال داریم:

 / g=96 4 گندم  6
/ g=

⇒ =

4 6
96

  

 سیر 40 =مثقال 640⇒سیر 1 =مثقال 16 
 کنیم: اي به گرم تبدیل می اکنون هر کدام از یکاهاي گندم و سیر را به روش زنجیره

 / g g× =
4 6 23

96
  480گندم 

 / g g× × =
16 4 6 368
1 1

  5سیر 

 g= + =23 368  جرم کل 391
 )12تا  10هاي  ، صفحه1گیري) (فیزیک  (فیزیک و اندازه  

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

 )واد سورچیج محمد( » 4«گزینۀ  -106
 یابیم:  صورت زیر جرم الکل را می با استفاده از رابطۀ چگالی مخلوط به

 
m m m
v v v

+
= =

  ρخلوطم+

 m v
mv

=ρ ×

=
ρ

→  

 

 ( v ) m
mv

ρ × +
=

+
ρ

 ρمخلوط 

 

kg kg ,V L m
L m

g kg kg kg, /
L Lm m

−ρ = = = = ×

ρ = = ρ = =
→

3 31 1000 2 2 103

850 850 0 8 8003 3

 

 ( ) m
m( )

−

−

× × +
=

× +

3

3
1000 2 10850

2 10
800

  

 /= 0 ⇒mالکل −mالکل 3
17
16

 / m m⇒ + = +
851 7 2
80

 

 / kg= 4 /الکل 8 m= ⇒0 ⇒mالکل 3
1

16
  

 )18تا  16هاي  ، صفحه1گیري) (فیزیک  (فیزیک و اندازه  
---------------------------------------------- 

 محمدي) (زهره آقا » 3«گزینۀ  -107
 داریم:  ،است B جسم درصد بیشتر از چگالی A ،20 جسم چون چگالیدر ابتدا، 

 A B B A B/ / ( )ρ = ρ + ρ ⇒ ρ = ρ0 2 1 2 1  
 کنیم:  حجم ظاهري هر دو جسم را محاسبه می اکنون

 AV R= = π 34
3       V  

 BV R ( R) R= = π = π2 31 1
2 2

           V  

 داریم: ،چون جرم هر دو جسم یکسان استاز طرف دیگر، 

         ( )
V V′=

→1  A B A Bm m V V= ⇒ ρ = ρ  

 B A B B/ V V′ ′ρ = ρ1 2  

 B AV V ( )′ ′⇒ > 3A BV V′ ′⇒ =
6
5

 

 خالی است. تو A کرة پر و تو B استوانۀ توان نتیجه گرفت که ) می3) و (2(هاي  رابطهاز 
برابـر اسـت. با هم حجم واقعی و ظاهري آن  لذا ،توپر است Bبنابراین، چون استوانۀ 

 در این حالت داریم:

 B BV V R′= = π 31
2

  

 گندم
 مثقال

 مثقال سیر

A BV V ( )⇒ > 2  

 واقعی Bواقعی  A واقعی

 آب       آب         آب

 الکل

 آب

 الکل

 Aظاهري 

 Bظاهري 

 مثقال 1 
 گندم مثقال 1 

 آب الکل

 الکل
 آب

 الکل

 الکل الکل

 مخلوط الکل

 الکل

 آب آب

 الکل
 الکل

 آب
 آب

 مخلوط
 مخلوط

 الکل
 الکل
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 برابر است با:  Aکرة  واقعیدر نتیجه حجم 

 A BV V R R′ ′= = × π = π3 35 5 1 5
6 6 2 12

  

 را محاسبه کنیم:  Aداخل کره ة توانیم حجم حفر اکنون می

 A AV V′= − ⇒          V V=   Vحفره −
 

 R= π 311
12

R R= π − π3 34 5
3  Vحفره 12

 )18تا  16هاي  ، صفحه1گیري) (فیزیک  (فیزیک و اندازه  
---------------------------------------------- 

 محمدي) (زهره آقا » 3«گزینۀ  -108
 حجم یکسان از دو مایع داریم: با توجه به نمودار، براي

 

mV
m kgA B A

A B m kgBA B

m m
V V

=
=ρ
=

= → = →
ρ ρ

3
1

  

 A B
A B
= ⇒ ρ = ρ

ρ ρ
3 1 3 

 چگالی مخلوط دو مایع برابر است با: از طرف دیگر، 

 

mV
A B

m m mA BA B

m m
V V

=
ρ

= =
+

= →
+

  ρمخلوط

 A B

A B

m
m m

ρ = ρ= →
+

ρ ρ

32
 ρمخلوط

 B= ρ
3
Bمخلوط2

B B

ρ
= = ⇒ ρ

++
ρ ρ

62
1 1 1 3

3

 ρمخلوط

 )18تا  16هاي  ، صفحه1گیري) (فیزیک  (فیزیک و اندازه  
---------------------------------------------- 

 محمدي) (زهره آقا » 4«گزینۀ  -109
 کنیم. تبدیل می cmو  mرقمی را به  کولیسکش مدرج و  دقت خط

 mm / cm / m= = =1 0 1 0  کش دقت خط 001
 / mm / cm / m= = =0 1 0 01 0  کولیسدقت  0001

/هاي  انـدازه کـش خطدست آمـده  هاي به  با توجه به نتیجه cm0 /و  1 m0 و  001
/کولیس  cm0 /و  01 m0 » 4«گزینۀ گیري کند. بنابراین  تواند اندازه را می 0001

 صحیح است.
 )15و  14هاي  ، صفحه1گیري) (فیزیک  (فیزیک و اندازه  

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

 (سعید شرق) »  1«گزینۀ  -110
 . بنـابراین،گیـرد ر میدر پـایین ظـرف قـرااست بیشتر آن چگالی  کهدانیم مایعی  می

 منظـور. بـه همـین هاي آنها را یکسـان کنـیم باید واحد ،مایع 3چگالی  ۀبراي مقایس

kgها را به  همۀ واحد

m3 کنیم: تبدیل می 

 m g kgA A
A

V mm ( ) mA A

m
V

− −= µ = × ×
−= = ×

ρ = →
6 32000 2000 10 10

3 3 3 380 80 10
  

 A
kg

( ) m

− −

−
× ×

ρ =
×

6 3

3 3 3
2000 10 10

80 10
 

 A
kg

m

−

−
×

⇒ ρ = =
×

6

8 3
2 10 25
8 10

  

m mg kgB B
B B

V L mB B

m
V

− −− −= = × ×
− − − −= µ = × ×

× ×
ρ = →ρ =

× ×

3 33 350 50 10 10
6 3 3 6 340 40 10 10

50 10 10
40 10 10

  

 B
kg kg/
m m

= × ⇒ ρ =3
3 31 25 10 1250 

 C
Mg

ρ =
2 g

m
×

6

3
10

Mg1
kg

g
× 3

1
10

kg

m
= 32000  

Cبینیم  می B Aρ > ρ > ρ  است. بنابراین، مایعC  در ته ظرف و مایعB بین ،A 
 گیرد. قرار می Cو 
 )18تا  16هاي  ، صفحه1گیري) (فیزیک  (فیزیک و اندازه  

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

 2فیزیک          

 

 )عباس اصغري( » 4«گزینۀ  -111

نام با بار میلـه  هم Bشود بنابراین بار گوي  توسط میله رانده می Bکه گوي  از آنجایی
 بار منفی دارد.قطعاً  B گوي است. یعنی

توان نتیجه گرفت کـه گـوي  می ،شود توسط میله جذب می Aبا توجه به اینکه گوي 
A نام با بار میله دارد، یعنی بار مثبت دارد و یا اینکه خنثی است. یا باري ناهم 

در اثـر  ،توجه داشته باشید که اگر میله به گوي رساناي سـبک خنثـی نزدیـک شـود
 شود. بین آنها جاذبه ایجاد می رسانا و پدیدة القاي الکتریکیتفکیک بار روي گوي 

 )3تا  2اي ه ، صفحه2) (فیزیک الکتریسته ساکن(  
---------------------------------------------- 

 فرد) (خسرو ارغوانی » 2«گزینۀ  -112

. چـون ایـم دادهبار منفـی به آن جسم دهیم، در واقع  به یک جسم، الکترون می  وقتی
در ابتدا بار جسم مثبت بوده اسـت  است، بنابرایندر نهایت، نوع بار جسم عوض شده 

/و بار نهایی آن  q−1 q شود. می 5 ne / q q ne= − ⇒ − − = −1 5  

 n

e / C
q ne / q = ×

−= ×
− = − →

142 10
191 6 10

1 5  

 q / / q / q /− −− × × × = − ⇒ = ×14 19 52 10 1 6 10 1 5 2 5 3 2 10  

 /q C
/

−×
⇒ =

53 2 10
2 5

 

   q / C / C−⇒ = × = µ612 8 10 12 8  
 )5تا  2هاي  ، صفحه2) (فیزیک الکتریسته ساکن(  

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

 )حسین برادران امیر( » 3«گزینۀ  -113

هرچه به  )الکتریک تریبو( یالکتریسیتۀ مالشدر سري 
خـواهی  الکترونرویم  سـري مـی انتهاي منفی سمت

ــزایش می ــه اف ــالش گلول ــا م ــابراین ب ــد. بن ــا  یاب ها ب
ها  هاي ابریشمی و کتانی بار هر کـدام از گلولـه پارچه

 شود. میرو  مطابق جدول روبه
 

جهـت و  ي الکتریکـی وارد بـر گـوي آلـومینیمی بـا یکـدیگر همهادر حالتی که نیرو
سمت راست باشند، برایند نیروي وارد بر گوي آلومینیمی بیشینه است. با توجه بـه  به

در یکــی از دو حالـت زیـر نیــروي وارد بـر گــوي هـا  نـوع بارهـا و انــدازة یکسـان آن
 ت است.سمت راس آلومینیمی بیشینه و به

 A واقعی Aظاهري 

 نوع بار گلوله
 مثبت اي شیشه
 مثبت سرب

 منفی مینیومی آلو
 منفی اي نقره
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 )9تا  4هاي  ، صفحه2) (فیزیک الکتریسیتۀ ساکن(  

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

 )علی حیدريسید( » 2«گزینۀ  -114

 xو  yدهیم و رابطۀ بین  را مساوي صفر قرار می q2ابتدا برایند نیروهاي وارد بر بار 
 با استفاده از قانون کولن داریم:بنابراین  ؛یابیم را می

 

 k q k q
| F | | F |

x y

× × × ×
= ⇒ =2 2

12 32 2 2
4 16 

  

 y x
x yx y

⇒ = ⇒ = ⇒ =2 2
1 4 1 2 2  

 دهیم: را مساوي صفر قرار می q1برایند نیروهاي وارد بر اکنون 

 y xk | q | k| F | | F |
x (x y)

=× × × ×
= ⇒ = →

+

22
21 31 2 2

4 16 4 

  

 | q |
| q | C

x (x x)
= ⇒ = = µ

+
2

22 2
16 16

92
  

باشد، و این بار خارج از فاصـلۀ بـین دو  صفر می q1ي وارد بر بار ها چون برایند نیرو

 ناهمنـام باشـند، q3و  q2قرار گرفته اسـت، الزامـاً بایـد بارهـاي  q3و  q2بار 

qبنابراین چون  >3 qاست، لذا باید  0 <2  باشد. 0

 q C= − µ2
16
9

  

 )10تا  5هاي  ، صفحه2) (فیزیک الکتریسیتۀ ساکن(  
---------------------------------------------- 

 )حسین برادران امیر( » 3«گزینۀ  -115
  برابر است با:کنند   یکدیگر وارد می به rو در فاصلۀ در حالت اول بار دو نیرویی که 

 qqF k (I)
r

′
= 2  

 آوریم:  دست می به و در همان فاصلۀ قبلیدوم در حالت را دو بار بین اکنون نیروي 
x /k(q xq)(q xq) q(q / q)F F / k (II)

r r
=′ ′− + +′ ′= → =0 2

2 2
0 20 8  

 F / q(q / q) F / (q / q)(I ,II)
F qq F q
′ ′ ′ ′+ +

⇒ = ⇒ =
′ ′

0 8 0 2 0 8 0 2  

 F F / F / F / F / (q / q)
F q

′= − = ′ +
→ =

′
0 16 0 84 0 84 0 8 0 2  

 q
q
′

⇒ = 4/ q / q / q / q / q′ ′ ′⇒ = + ⇒ =0 84 0 8 0 16 0 04 0 16  

 )10تا  5هاي  ، صفحه2) (فیزیک الکتریسیتۀ ساکن(  
---------------------------------------------- 

 )فرد خسرو ارغوانی( »  1«گزینۀ  -116
در خـالف جهـت  ،شـود ن یکنواخـت وارد میدر میـدامنفی باردار  ةنیرویی که به ذر

بـر CDو  ABهاي  ایـن نیـرو در مسـیر. اسـت )به طرف چـپ(الکتریکی میدان 

شـود.  جایی عمود است و در ایـن دو مسـیر کـاري از طـرف میـدان انجـام نمی جابه
 با:  کار مؤثر وارد بر ذره برابر است بنابراین

 W F.dcos Eq(BC DE)cos= α = + α
®¨

  

 W ( ) ( )( ) / J− −⇒ = × × × × × − = −5 6 25 10 4 10 15 10 1 0 3
®¨

 

الکتریکـی انـرژي پتانسـیل ، بنـابراین اسـت منفـیمیدان الکتریکی نیروي چون کار 
EU یابد. افزایش می W / J∆ = − = +0 3 

 )21و  20هاي  ، صفحه2) (فیزیک الکتریسیته ساکن(  
---------------------------------------------- 

 )مند پوریا عالقه( » 4«گزینۀ  -117
یابیم. با توجه به شکل، فاصلۀ بین بارهـاي  را می q2و  q1هاي  بین بارابتدا نیروي 

q1  وq2  برابرr2  :است. بنابراین داریم 
  

 
 

 |q | |q | q
r r

| q || q | kq kqF k F F F
r r r

= =
=

= → = = ⇒ =
2 2

1 2 2 1
12 122 2 221212

2
2

  

 کنیم: حساب میرا ها  برآیند آنرا رسم و  q3بار نیروهاي وارد بر  اکنون

k | q || q | kq( q) kqF
(r ) r r

= = =
2

1 3
13 2 2 2

13

3 3  

 F F F⇒ = × =13 3 2 6  

k | q || q | kq( q) kqF
(r ) r r

= = =
2

2 3
23 2 2 2

23

3 3  

 F F F⇒ = × =23 3 2 6  

 T TF (F ) (F ) F ( F) ( F)= + ⇒ = +2 2 2 2
13 233 3 6 6  

 TF F=3 6 2  
 )9 تا 5هاي  ، صفحه2) (فیزیک الکتریسته ساکن(  

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

 )فرد خسرو ارغوانی( » 4«گزینۀ  -118
بار به  q2و  q1 بارهايایی که ه را به دو مؤلفه در امتداد Fنیروي زیر مطابق شکل 

q3 چون بارهاي کنیم.  تجزیه می ،کنند نیرو وارد میq2  وq1 بار ،q3  را جذب
 خورده داریم:  نامند. از طرفی در مثلث هاشور هماند، لذا این دو بار،   کرده

 

 F
tan ( )

F
α = 23

13
1  

tan داریم:  ABCو در مثلث  ( )
/

α =
7 2

16 8
 

 بنابراین، داریم: 

 ( ) , ( ) F
F F

F / /
→ = ⇒ =1 2 23

23 13
13

7 7
16 8 16 8

  

 
k q q k q q

/( / )
⇒ = ×3 2 1 3

2 2
7

16 816 8 7
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 q ,q / q /q q / C×
→ = ⇒ = = µ11 2

2 2
16 8 16 8 24 57 6

7 7
k¹¶Iº ï´À 

 )9تا  5هاي  ، صفحه2(الکتریسیته ساکن) (فیزیک   
---------------------------------------------- 

 )فرد ارغوانی  خسرو( » 3«گزینۀ  -119

kطبق رابطه  | q |E
r

= فاصله از بار نسـبت عکـس  مربعبا  qبار الکتریکی ، میدان 2

 بنابراین داریم:  دارد.

 q E r rk | q |E ( ) ( )
E rr

×
= → = ⇒ =

×

7
2 22 1 1

2 71 2

27 10
27 510
16

 

 r r
( )⇒ = → =21 116 4

5 5
 

 r cm⇒ =1 20  

qk | q |E q C C
r ( )

−
−

× ×
= ⇒ × = ⇒ = × = µ

×

9
7 6

2 2 2
9 10

27 10 75 10 75
5 10

  

 )13و  12هاي  ، صفحه2) (فیزیک الکتریسته ساکن(  
---------------------------------------------- 

 )عباس اصغري( » 2«گزینۀ  -120

لذا پتانسیل آن بیشـتر  ،مثبت باتري متصل است هناپایبه  ینیبا توجه به اینکه صفحۀ پای
پتانسـیل آن  ،متصل اسـت چنین چون صفحۀ پایینی به زمین هماز صفحۀ باالیی است. 

خواهد بود. از طرفـی  V−400بنابراین پتانسیل صفحۀ باالیی برابر  باشد، میبرابر صفر 
پتانسـیل الکتریکـی تغییـر  ،ریکـی یکنواخـتجایی در راسـتاي یـک میـدان الکت با جابه

V صورتآن به   کند که رابطۀ می Ed∆  توان نوشت: بنابراین می است. =

 

 
A A

V V Ed dV V
V V Ed V V d
+ − + −

− −

− = − ⇒ = − = −

1 1
2 2

  

 V ,V V
d cm ,d cm A

( )
V ( )

= =−+ −
= =

− −
→ =

− −
0 400

20 81 2
0 400 20

400 8
  

 A AV V V⇒ = + ⇒ = −160 400 240  
 )25 تا 23هاي  ، صفحه2(الکتریسته ساکن) (فیزیک   

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

 تکمیلی - 1فیزیک          

 

 (میثم دشتیان) » 3«گزینۀ  -121

ــین عبارت ــده، هر در ب ــرح ش ــاي مط ــه ه ــک از گزین ــوان در  را می 4و  2، 1هاي   ی ت
سازي حرکت گلوله در نظر گرفت، زیرا اثراتی جزیی هسـتند، امـا تـأثیر نیـروي  مدل

پوشـی  قابـل چشم مطرح شده است، در ایـن شـرایط غیر 3که در گزینۀ  مقاومت هوا
هاي زیـاد، نیـروي مقاومـت هـوا  است؛ زیرا تندي پرتاب گلوله زیاد است و در تنـدي

 پوشی است. قابل چشم عموماً در مرتبۀ سایر نیروها و غیر
 )6و  5هاي  ، صفحه1گیري) (فیزیک  (فیزیک و اندازه  

 لبی)(احسان مط »  1«گزینۀ  -122
 :نادرستهاي  بررسی گزینه

هاي فیزیک در طول زمان همواره معتبر نیستند و ممکـن اسـت  ها و نظریه الف) مدل
 دستخوش تغییر شوند.

سازي یک پدیده فیزیکی باید اثرهاي جزئی را نادیـده بگیـریم، نـه  ) در هنگام مدلج
 کننده را. اثرات مهم و تعیین

 صحیح است.» ب«مورد 
 درست است. ا عبارت بتنهبنابراین، 

 )6تا  1هاي  ، صفحه1گیري) (فیزیک  (فیزیک و اندازه  
---------------------------------------------- 

 (ابراهیم قانونی) » 4«گزینۀ  -123

km
L

متري، یـک لیتـر بنـزین مصـرف  کیلـو 15مبیل به ازاي مسافت  ، یعنی اتو15

 کند.  می
 گالون بنزین برابر چند لیتر است. 6کنیم،  تدا مشخص میبنابراین اب

 / Lgall / L gall L
gall

= ⇒ × =
4 51 4 5 6 27
1

  

لیتر بنزین چه مسافتی را در جـاده  27توان فهمید که اتومبیل با  با یک تناسب می
mile همواره طی کند:  / km=1 1 5  

 
L km

d kmL d ⇒ = × =
1 15

27 15 40527  

 AB mile / km km= = × =50 50 1 5 75  
 BC mile / km km= = × =40 40 1 5 60 

 CD km= 135 

 hm mDE hm hm m km== → = × =
21 101500 1500 1500 100 150 

 
و نزدیکی  Eو  Dبین دو نقطۀ  Fو در نقطه  km405اتومبیل پس از طی مسافت 

 گردد. متوقف می Eنقطۀ 
 )13و  10هاي  ، صفحه1(فیزیک گیري)  (فیزیک و اندازه  

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

 (میثم دشتیان) »  1«گزینۀ  -124

kmگیري معـادل  )، دقت اندازه1مطابق شکل، در شمارندة (
h

) 2و در شـمارندة ( 2

ن براي محاسبۀ نسبت این دو دقـت، است. بنابرای mph10گیري معادل  دقت اندازه
) را 2گیري شـمارندة ( صورت، یکاي دقت اندازه باید یکاي آنها مشابه هم باشد. در این

kmبه 
h

 کنیم:  تبدیل می 

 

 ثابت

 

 گیریم جذر می
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 mile10 m
h

×
1800

mile1
km

m
× 3

1
10

km
h

= 18  

 بنابراین: 

km
h
km
h

= =
2 1

918
  

 )15تا  12هاي  ، صفحه1یزیک گیري) (ف (فیزیک و اندازه  

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

 (میثم دشتیان) » 4«گزینۀ  -125

بنامیم. در این صورت، هم شـعاع حفـره  aفرض کنید طول ضلع بیرونی دو مکعب را 

aکروي در مکعب اول و هم طول ضلع حفرة مکعبی در مکعب دوم هر دو معـادل 
2

 

ها را بـه صـورت  یک از جسـم باشند. بنابراین، ابتدا حجم حاصل از مادة سازندة هر می

 دست آوریم:  زیر به

 a R= − π3 34
3

   V)1مکعب ( =Vمکعب بیرونی −Vحفره کروي 

 aa ( ) a= − × × =
3

3 34 13
3 8 2

)1مکعب ( 

aR
V

=

π=
→2

3
  

 aa ( )= − ⇒3 3
2

 V)2مکعب ( =Vمکعب بیرونی −Vحفره مکعبی 

 a a a= − =3 3 31 7
8 8

 V)2مکعب ( 

 گونه نوشت: توان این اکنون طبق رابطه چگالی می

 ( )

( )

Vm
m V

m V

ρ = ρρ
= ρ× ⇒ = × →

ρ

1
1 222 2 2

1 1 1

K ÷§¶

K ÷§¶

  

 
am m

m ma

ρ
= × ⇒ =

ρ

3
2 2 2

31 12

7
78

1 1 2
2 2

  

 )18تا  16هاي  ، صفحه3گیري) (فیزیک  (فیزیک و اندازه  

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

 )1401ز کشور کنکور سراسري ریاضی و فیزیک خارج ا( » 4«گزینۀ  -126

 mg g kg / kg
mg g

−
−× × × = ×

3
2

3
200 10 1 3 64 10
1 1 10óHoÃ¤

=قیراط   182قیراط 182

 )11و  10هاي  صفحه ،1 فیزیک) (گیري فیزیک و اندازه(  

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

 )1400ور کنکور سراسري ریاضی و فیزیک خارج از کش( » 2«گزینۀ  -127

 

kg .m[F]
s

[A] m

kg.m
[F] s[P] [P]
[A] m

=

=
= → =

22
2 2  

 kg

m.s
= 2  

 )11و  7، 6هاي  صفحه ،1 فیزیک) (گیري فیزیک و اندازه(  

 )1401کنکور سراسري ریاضی و فیزیک داخل کشور ( »  1«گزینۀ  -128

سنج است. دقت ابزار دیجیتال برابـر بـا یـک مرتبـه از  داده شده یک ریز  شکل نشان

/ دهد.  ن رقمی است که نشان میآخری mm= 0   ⇒دقت001

 )15و  14هاي  صفحه ،1 فیزیک) (گیري فیزیک و اندازه(  

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

 )1395کنکور سراسري ریاضی و فیزیک خارج از کشور ( » 2«گزینۀ  -129

 آوریم: دست می یاژ (مجموع جرم طال و نقره) را بهابتدا جرم آل

 

g/
Au Ag cm

v cm

m m
v

ρ =

=

+
ρ = →

13 6 3
35

rIÃ²A

rIÃ²A

rIÃ²A rIÃ²A

  

 Au Ag
Au Ag

m m
/ m m g

+
= ⇒ + =13 6 68

5
  

 m .vAu Au Au
Au Au Ag Agm .vAg Ag Ag

.v .v=ρ
=ρ

→ρ + ρ = 68  

 

g
Au Au Agcm

g Au AgAg
cm

v v

v v

ρ =

ρ =

+ =→ + =

19 3

10 3

19 10 68

5
  

 Ag Auv cm , v cm⇒ = =3 33 2 

 آوریم: دست می درنهایت جرم نقره را به

 Ag Ag Ag Agm v . m g= ρ ⇒ = × =3 10 30  

 )18تا  16هاي  صفحه ،1 فیزیک) (گیري فیزیک و اندازه(  

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

 )1399کنکور سراسري ریاضی و فیزیک خارج از کشور ( »  1«گزینۀ  -130

 m
v

ρ =  

m / g

v v / / / mL / cm

/ g/
/ cm

=

=∆ = − = =
→ρ = =11 5

3 323 1 18 5 4 6 4 6

11 5 2 5
4 6

ÍÄI¶

 

 

g kg

cm m kg

m

=
→ ρ =

1 10003 3
32500  

 )18تا  16هاي  صفحه ،1 فیزیک) (گیري فیزیک و اندازه(  

 )1دقت شمارندة (
 )2دقت شمارندة (
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 3 شیمی
 

 )علیرضا بیانی( »4«گزینۀ   -131
 ها: بررسی عبارت

 تنها عبارت چهارم نادرست است.
Cدر روغن زیتون اول:  مورد H O57 104 الکترون ناپیوندي وجـود دارد  جفت 12، 6

 ها برابر است با: جفت الکترون پیوندي وجود دارد که نسبت آن 8و در اوره نیز 

 /= =
12 3 1 5
8 2

  

  در اوره برابر است با: Nدرصد جرمیدوم:  مورد

 NCO(NH )
C O N H

×
⇒ × = ×

+ + +2 2
2 2 14100 100 47
2 4 60

%  

 ها برقرار است. این رابطه براي محلولسوم:  مورد
 .نه ساختار لوویسو دهد  فرمول ساختاري را نشان میمورد چهارم: 

 )4ۀ صفح ،3 شیمی) (ها در خدمت تندرستی مولکول(  
---------------------------------------------- 

 )ارژنگ خانلري( »4«گزینۀ   -132
 صورت زیر است: کننده به ساختار پاك

 

 نسبت خواسته شده برابر است با:»: 1«گزینۀ 

( )

/( )

3 16
418 0 1723 12
418

  

  صل نیست.مت م هیدروژنیاتاتم کربن وجود دارد که به هیچ  2 ،در ساختار این صابون»: 4«گزینۀ 
 )11 و 10هاي  صفحه ،3 شیمی) (ها در خدمت تندرستی مولکول(  

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

 )علی رفیعی( »3«گزینۀ   -133
 ها: بررسی عبارت

خاصـیت  ،در هـیچ نـوع آبـی کننـده) و اسید چـرب اسـت (نـه یـک پاك یک a) آ
 کنندگی ندارد. اكپ

استر بـا ←cاسید چرب، ←[aب) نیروي بین مولکولی غالب در هر سه ترکیب 
C]وازلینو  زیادجرم مولی  H ←25  دروالس است. از نوع وان52

 اکسیژن a←2اکسیژن      b←3اکسیژن      c←6پ)
و آب با استفاده از صـابون، توانـایی پخـش نـور را  (c)روغن  ةت) کلوئید پایدارشد

 دارد.
 )11 تا 5هاي  هصفح ،3 شیمی) (ها در خدمت تندرستی مولکول(  

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

 )رضا بیانیعلی( »3«گزینۀ   -134
 ها: بررسی عبارت

 ) زنجیر کربنی باید بلندزنجیر باشد.آ
 مخلوطی از اسیدهاي چرب و استرهاي بلندزنجیر است.  ب) چربی

 چربـینقطـه ذوب باشـد، بنـابراین  میمایع  ،روغنجامد و  ،پ) حالت فیزیکی چربی
 تر است. بیش

 هم متصل هستند. به )کوواالنسیاشتراکی (پیوند  ت) بخش قطبی و ناقطبی با
 )6تا  4هاي  صفحه ،3 شیمی) (ها در خدمت تندرستی مولکول(  

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

 )رفیعی  علی( »2«گزینۀ   -135

 n nC H COO Na− +
+2  جامد : صابون1

 = n  تعداد کل کربن  17 n n+ + + + + = ⇒ =12 2 1 12 32 23 292 16  

 n nC H C H SO Na− +
′ ′+2 1 6 4  کنندة غیرصابونی :پاك3

 
n

C H C H SO Na= − +
′=

→16
10 21 6 4 310

¸Mo¨  ®¨  jHk÷U 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) g.mol−= × + × + × + × + × = 116 12 25 1 1 32 3 16 1 23  جرم مولی320

 (C ) (H ) (O )× + × + × +
=

4 1 2
2

nIMتعداد پیوند درC H COO−
16 33  

 ( ) ( ) ( )× + × + × −
= =

17 4 33 1 2 2 1 52
2

 

 )6تا  4هاي  صفحه ،3 شیمی) (ا در خدمت تندرستیه مولکول(  
---------------------------------------------- 

 )ارژنگ خانلري( »3«گزینۀ   -136
 ها: بررسی سایر گزینه

 نه گرماگیر. و یک واکنش گرماده است ،این واکنش»: 1«گزینۀ 
 ا خاصیت بازي!تواند خاصیت اسیدي داشته باشد ی خورنده می ةکنند پاك»: 2«گزینۀ 
 کند. رفتار می ها کنش فیزیکی با آالینده فقط براساس برهم ،کنندة صابونی پاك»: 4«گزینۀ 

 )13و  12هاي  هصفح ،3 شیمی) (ها در خدمت تندرستی مولکول(  
---------------------------------------------- 

 )ارژنگ خانلري( »1«گزینۀ   -137
 تنها مورد اول نادرست است.

 رسی برخی از موارد:بر
C)مثالً روغن زیتون  :مورد اول H O )57 104  در آب نامحلول است. 6

(RCOO)، یک مول RCOONaمول  2ازاي مصرف  به :مورد دوم Ca2 شود. تولید می 
قسـمت  کنـد و میبی نفوذ کنندة غیرصابونی به قطرة چر پاك هیدروکربنیبخش مورد پنجم: 

 گردد. ماند. درنتیجه سطح قطره داراي بار منفی می آنیونی روي سطح قطره باقی می
 )9تا  4هاي  صفحه ،3 شیمی) (ها در خدمت تندرستی مولکول(  

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

 )امین نوروزي( »3«گزینۀ   -138

 C H COOK Mg (C H COO) Mg K+ ++ → +2
16 33 16 33 22 2  

 ( ) g.mol−⇒ × + × + × + × = 12 17 12 33 1 2 16 1 24  جرم مولی رسوب562

 mol molMg gMg
g mol molMg

+ +

+
× × ×

2 2

2
1 1 24
562 1 1

J¼wn

J¼wn J¼wn

/سوبر g5 62  

 mgMg mgMg
gMg

+
+

+
× =

2
2

2
1000 240

1
  

 )9و  8 هاي صفحه ،3 شیمی) (ها در خدمت تندرستی مولکول(  
---------------------------------------------- 

 )دهکردي شمیسیدرحیم ها( »3«گزینۀ   -139
 مورد چهارم نادرست است.فقط 

pHبـا (بازي  خاصیتدر آب داراي  NH3محلول  > Nو محلـول  )7 O2 در  5
pHبا (آب، اسیدي  <  است. )7
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 سایر موارد:بررسی 

هـاي آن  عمدة مولکولبخش در محلول آبی آن، از ضعیف بوده و ب NH3مورد اول: 
 شد. با میشده نیونیده صورت  به

Nمورد دوم:  O2 تمـام تقریبـاً کـه  کنـد میتولید را  HNO3با آب اسید قوي  5
 یابند. هاي آن یونش می مولکول

Nهاي زیر، یـک مـول  ابق واکنشمطمورد سوم:  O2 مـول یـون و یـک مـول  4، 5

NH3دهد. مول یون تشکیل می 2تر از  ، به علت یونش ناکامل، کم 

 N O (g) H O(l) HNO (aq)( H , NO )+ −+ →2 5 2 3 32 2 2  

 NH (g) H O(l) NH OH(aq)(NH ,OH )+ −+3 2 4 4  
 )16 تا 13هاي  فحهص ،3 شیمی) (ها در خدمت تندرستی مولکول(  

---------------------------------------------- 
 )مسعود جعفري( »2«گزینۀ   -140

 به نکات زیر توجه کنید:ابتدا 
هر دو هیدروکربنی بوده و از عناصر  ′Rو  Rهاي  گروه ،با توجه به فرض سؤال )1

H  وC اند. تشکیل شده 

nیک گروه آلکیل با فرمول  Rگروه  )2 nC H +2 یک  ′Rاست. در حالی که گروه  1

mصورت  پیوند دوگانه در ساختار خود داشته و فرمول آن به mC H −2  باشد. می 1
Cهاي هیدروژن پیوند  ، به تعداد اتمسیرشده در یک زنجیر هیدروکربنی )3 H−  یافت

 باشد. هاي کربن می تر از تعداد اتم کربن یکی کم –شود و تعداد پیوندهاي کربن  می
    اکنون داریم:

 n nC H +2  ل:فرمو1
n= Cتعداد پیوندهاي1− C− 

 n ( n ) (n ) n= + ⇒ + − − = + =2 1 2 1 1 2 Cعداد پیوندهايت16 H−  

 n R C H⇒ = ⇒ = 14 2914 
   

 m mC H −2  :فرمول1
m= − Cتعداد پیوندهاي2 C− 

 m ( m ) (m ) m= − ⇒ − − − = + =2 1 2 1 2 1 Cعداد پیوندهايت17 H−  

 m R C H′⇒ = ⇒ = 16 3116 
  

)به تعداد  ′Rدقت کنید که زنجیر )− =16 1 دارد کـه بـا کـربن پیوند کـربن  15
m)مورد  14ها دوگانه و  یکی از آن )− Cیگانه یـا  2 C− تـوان  اسـت. حـال می

 واکنش انجام شده را نوشت:

 

O
||

O
||

O
||

CH O C C H

CH O C C H KOH C H COOK C H COOK C H O

CH O C C H

∆

− − −

− − − + → + +

− − −

2 14 29

16 31 16 31 14 29 3 8 3

2 14 29

3 2
  

شـــود کـــه جـــرم مـــولی  دو نـــوع صـــابون مـــایع تولیـــد می ،در ایـــن واکـــنش

C H COOK14 C گرم و جرم مولی 280برابر  29 H COOK16 گرم  306 ،31
 خواهد: باشد. بنابراین سؤال جرم صابون اول را می می

 mol
?gC H COOK / g

g
= ×14 29

123 7
790

oTwH

oTwH

oTwH

  

molCصابون  H COOK gC H COOK
/ g

mol molC H COOK
× × =14 29 14 29

14 29

2 280 16 8
1 1oTwH

 

 )6و  5 هاي صفحه ،3 شیمی) (ها در خدمت تندرستی مولکول(  

  1 شیمی
 

 )مسعود طبرسا( »2«گزینۀ   -141
هاي مشـتري، زحـل، اورانـوس و  از کنار سیاره 2و  1وویجر پیماهاي فضا) نادرست. آ

 .ندنپتون گذر کرد
 است. (P)فسفر  رادیوایزوتوپ ب) درست. منظور

 شود.  آزاد می مقدار زیادي انرژيهاي ناپایدار،  شدن ایزوتوپ پ) نادرست. اغلب براثر متالشی
 است. (He)هلیمو  (H)هیدروژنت) درست. منظور 

 )8 و 6، 4، 2هاي  صفحه ،1 شیمی) (کیهان، زادگاه الفباي هستی(  
---------------------------------------------- 

 )مسعود طبرسا( »1«گزینۀ   -142
 A n p (I)= ⇒ + =85  1روش :85

 
n e

n (p ) n p (II)
e p
− = 

⇒ − − = ⇒ − == − 

11
2 11 9

2
  

 II,I n p n
n p p
+ = =

→ ⇒ − = =

85 47
9 38

â¾²jI÷¶ ®e   

 (n e )
Z

− +
=

2
Â¶o] jkø IM ý°TiH nIM 2:روش 

 Z − +
⇒ = = =

85 11 2 76 38
2 2

 

 )6و  5هاي  صفحه ،1 شیمی) (کیهان، زادگاه الفباي هستی(  
---------------------------------------------- 

 )امید رضوانی( »3«گزینۀ   -143
 اند. موارد (پ) و (ت) درست

 نادرست: مواردسی برر
و نـه بـا خـود یـون  باشد میاندازه  هم ،تکنسیم است با یونی که حاوي  ،) یون یدیدآ

 تکنسیم.
 است. 43 ،عدد اتمی عنصر تکنسیمب) 

 )8و  7 هاي صفحه ،1 شیمی) (کیهان، زادگاه الفباي هستی(  
---------------------------------------------- 

 )دادخواه عبدالرضا( »3«گزینۀ   -144
 هاي نادرست: بررسی گزینه

 هاي گوناگون است. نهایت طول موج از رنگ شامل بی ،گسترة رنگی نور خورشید )1

Li7جرم اتم  )2
 درنظر گرفت. amu7توان  را می 3

ده را در یـک که بتوانند خواص فیزیکـی و شـیمیایی هـر مـا دانشمندان براي این )4
هـا یـا  محیط بررسی و اثر آن را گـزارش کننـد، بایـد بداننـد کـه چـه جرمـی از اتم

 است.  هاي آن ماده وارد محیط شده مولکول
 )19و  17،  15، 14هاي  صفحه ،1 شیمی) (کیهان، زادگاه الفباي هستی(  

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

 )نیرضا سلیما( »3«گزینۀ   -145
 درست است.و سوم دوم  ،اول  هاي عبارت

 ها: عبارتبرخی از بررسی 
تـوان تصـویر  می ،هاي حساس به پرتوهاي فرابنفش عبارت سوم: با استفاده از دوربین

 خورشید را گرفت.
 تر است. تر و از شعلۀ شمع نیز کم کم، عبارت چهارم: دماي سشوار داغ از شعلۀ گاز

لیتیم و کلر بـا یکـدیگر برابـر، ولـی در اتـم طبیعی هاي   پتعداد ایزوتو  عبارت پنجم:
 .باشد میتري  داراي فراوانی بیش ،تر ایزوتوپ سنگینبرخالف کلر لیتیم 

 )21تا  19و  15، 7، 6 هاي صفحه ،1 شیمی) (کیهان، زادگاه الفباي هستی(  

R
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 )امید رضوانی( »3«گزینۀ   -146
 هاي نادرست: گزینهبررسی 

 ست.دوره یکسان نیصر یک ) خواص شیمیایی عنا1

2 (1
12

C12جرم اتمی 
 گیریم. درنظر میamu1را کربن  و نه جرم اتمی میانگین 6

 ستون دارد. 18ردیف و  7 ،اي ) جدول دوره4
 )15و  14، 12هاي  صفحه ،1 شیمی) (کیهان، زادگاه الفباي هستی(  

---------------------------------------------- 
 )رضا رضوي( »1«گزینۀ   -147

هـا را برحسـب درصـد فراوانـی یـک  درصـد فراوانی، هاي سـؤال ابتدا با توجه به داده
 کنیم. ایزوتوپ تعیین می

 F F F−
37 38 40 41
2 40 3 60

³o]

ÂºH»HoÎ kÅnj
  

 کنیم: را تعیین می F ،جرم اتمی میانگینها،  دادهحال با توجه به 

 F F ( F)/ × + × + × − + ×
=

37 2 38 40 40 3 41 6040 2
100

  

 F X⇒ = ⇒ = − × =405 40 3 5 25N¼U»qÄH ÂºH»HoÎ kÅnj %  
 )15و  14هاي  صفحه ،1 شیمی) (کیهان، زادگاه الفباي هستی(  

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

 )حامد رمضانیان( »3«گزینۀ   -148
تــوانیم  ، عــدد آووگــادرو را میشــده اســت تقریب گفتــه بــهچــون در صــورت ســؤال 

× 236  درنظر بگیریم: 10

 molC H O molCgC H O
gC H O molC H O

× ×2 6 2
2 6 2

2 6 2 2 6 2

1 2124
62 1

  

 atomC atomC
molC

×
× = ×

23
236 10 24 10

1
 

 molC H O molC/ gC H O / molC
gC H O molC H O

× × =3 6
3 6

3 6 3 6

1 35 8 0 3
58 1

  

 
/
×

⇒ = × = ×
23

23 2424 10 80 10 8 10
0 3

  

 )19تا  16هاي  صفحه ،1 شیمی) (کیهان، زادگاه الفباي هستی(  
---------------------------------------------- 

 )محمدجواد صادقی( »3«گزینۀ   -149
 موارد (پ) و (ت) نادرست هستند.

 بررسی برخی از موارد:
 رنگی دارند. ها شعله از نمک بسیاري )پ

 عدد اتمی ندارد. ای بارتباط خطی، تعداد خطوط طیف نشري ت)

  ) ث
 / nm nmλ = ⇒ λ =2 5 75 30  

 )23تا  20هاي  صفحه ،1 شیمی) (کیهان، زادگاه الفباي هستی(  
---------------------------------------------- 

 )عبدالرضا دادخواه( »2«گزینۀ   -150
 درست هستند. )ث(و  )پ(، )آ(موارد 

 بررسی موارد نادرست: 
ب) فراینــدي کــه در آن یــک مــادة شــیمیایی بــا جــذب انــرژي، از خــود پرتوهــاي 

 گویند. را نشر می دارد گسیل میومغناطیس الکتر
ت) نور خورشید شامل گسترة بسیار بزرگی از پرتوهـاي الکترومغنـاطیس اسـت کـه 

 محدودة کوچکی از آن توسط چشم انسان قابل مشاهده است.
 )23تا  19هاي  صفحه ،1 شیمی) (کیهان، زادگاه الفباي هستی(  

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

  2 شیمی
 

 (محسن هادي) »2«گزینۀ   -151

 بررسی همۀ موارد: باشد. همۀ موارد نادرست می
همۀ عناصر یک گروه، خواص شیمیایی مشابهی ندارنـد. مـثالً در  .نادرست :مورد اول

 ، هیدروژن نافلز است و سایر عناصر فلز هستند.1گروه 
هـا،  اسـت. امـا در اغلـب گروه بنابراین خواص شیمیایی این عناصر با یکدیگر متفاوت

 گروه هستند. عناصر با خواص شیمیایی مشابه، هم
 ؛هـا آن  ترین ویژگـی عنصرها در جدول تناوبی، براسـاس بنیـادي  .نادرست :مورد دوم

 اند. چیده شده (Z)یعنی عدد اتمی 
هاي  با شمار الکترون هاي جدول تناوبی، عنصرهاي در اغلب گروه .نادرست :مورد سوم

 2اند. اما هلیم با دو الکترون ظرفیتی، بایـد در گـروه  ظرفیت برابر، زیر هم قرار گرفته
 18، در گـروه 18دلیل تشابه خواص شیمیایی بـا عناصـر گـروه  گرفت که به قرار می

 جاي گرفته است.
 18تـا  13هـاي  عنصر چهار دورة اول، عناصر گروه 36از میان  .نادرست :مورد چهارم

 pعنصر در دسـتۀ  18عنصر اول،  36قرار دارند. بنابراین از  pجز هلیم) در دستۀ  (به

اسـت  s% عناصر است. دقت کنید که هلیم عنصري از دستۀ 50قرار دارند که معادل 
 محسوب کرد. pو نباید آن را جزو عناصر دستۀ 

 )6 ۀ، صفح2شیمی (قدر هدایاي زمینی را بدانیم) (  

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

 (میرحسین حسینی) »3«گزینۀ   -152

 فقط مورد چهارم نادرست است.
 بررسی همۀ موارد:

در بـین ترین خاصـیت نـافلزي را  که بیش است(فلوئور)  L، F9مورد اول: عنصر 

در پـذیري را  تـرین واکنش اسـت و کمآرگون گاز نجیب  Nعنصردارد. تمام عناصر 
 دارد.دورة سه 
 مورد دوم:

Eزیرالیه 4     : s s p s →2 2 6 2
12 1 2 2 3   

Kزیرالیه 8  : s s p s p d s p →2 2 6 2 6 10 2 4
34 1 2 2 3 3 3 4 4   

ســیم یلیس ییرســانا مــورد ســوم: گســترش صــنایع الکترونیــک مــدیون ویژگــی نیمه

( Si)14.است 

تر از آن  باشـد و آسـان می Eتر از عنصر  ، بیشDخصلت فلزي عنصر مورد چهارم: 
 شود. به کاتیون تبدیل می

(گـروه نـافلز  Hافلزهاي با ن )جدول وفلزهاي گروه یک و د( Eو  Fمورد پنجم: 

 د.نساز یونی می ) ترکیب17(نافلز گروه  M) و 3با ظرفیت  15
 )10تا  6 ،2هاي ، صفحه2شیمی (قدر هدایاي زمینی را بدانیم) (  


⇒ − =


8 4 4
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 (امیرمحمد سعیدي) »4«گزینۀ   -153
 فقط مورد (ب) نادرست ا ست.

 د:بررسی همۀ موار
)آ) سدیم  Na)11 ترین شعاع اتمی را دارد. در  عنصري از تناوب سوم است که بیش

 وجود دارد. sهاي  الکترون در زیرالیه 5 ،آرایش الکترونی این عنصر

 Na : s s p s2 2 6 1
11 1 2 2 3  

اي، همانند گروه اول، با افـزایش شـعاع اتمـی عناصـر  ب) در تناوب سوم جدول دوره
 شود. تر می فلزي، خاصیت فلزي بیش

نـافلزي را دارد  خصـلتتـرین  پ) تفاوت عدد اتمی عنصري از تناوب چهـارم کـه کم
( K)19 ترین شعاع اتمـی را دارد  با عنصري از تناوب دوم که بیش( Li)3،  برابـر

 است. 16
شـود  تـر می پذیري عناصر بیش با افزایش عدد اتمی، واکنش ،در گروه فلزهاي قلیایی  ت)

 شود. پذیري عناصر کاسته می ها، با افزایش عدد اتمی از واکنش اما در گروه هالوژن
 )14تا  10هاي  ، صفحه2شیمی (قدر هدایاي زمینی را بدانیم) (  

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

 (محسن هادي) »4«گزینۀ   -154
Aپذیري  شود، پس واکنش انجام می 1چون واکنش  B>  
Dپذیري  شود، پس واکنش انجام نمی 2چون واکنش  C>  
Bپذیري  شود، پس واکنش انجام می 3چون واکنش  D>  

ها  ها، با ترکیب این مقایسـه پذیري هالوژن با توجه به مقایسۀ انجام شده براي واکنش
A رسیم: زیر می  به نتیجۀ B D C> >  پذیري واکنش:<

ترتیب عناصر فلوئور، کلر، برم و ید هستند که حالـت  به Cو  A،B ،D هدرنتیج
 فیزیکی فلوئور و کلر: گاز، حالت فیزیکی برم: مایع و حالت فیزیکی ید: جامد است.

 )14و  13هاي  ، صفحه2شیمی (قدر هدایاي زمینی را بدانیم) (  
---------------------------------------------- 

 (امیر حاتمیان) »2«گزینۀ   -155
 درست است. )ث(فقط عبارت 

 ها: بررسی عبارت
 قرار دارند. 15و  14هاي  موجود در این دوره، در گروه ياهفلز ) شبهآ

 14و         گروه      15گروه                                            
                                           As33               وGe32 

 پر هستند. ها نیمه آن d3عنصر داریم که زیرالیۀ  2ب) 

Cr :[ Ar] d s / Mn :[ Ar] d s5 1 5 2
24 18 25 183 4 3 4  

(ژرمانیم) نخستین عنصر از تناوب چهارم است که در اثـر ضـربه خـرد  Ge32پ) 

کـه در حـالی (سلنیوم) نخستین عنصر نارساناي این تناوب اسـت  Se34شود و  می
Geشعاع اتمی  Se> .است 

 + ندارد.1ولی ظرفیت  ،خود یک الکترون داشته s4در الیۀ  Cr24ت) 

Sc ث)  :[ Ar] d s Sc :[ Ar]+→1 2 3
21 18 21 183 4  

 )16تا  10هاي  ، صفحه2شیمی (قدر هدایاي زمینی را بدانیم) (  
---------------------------------------------- 

 (محسن هادي) »2«گزینۀ   -156
 فلز ژرمانیم است. ، شبهZ32، فلز کلسیم و عنصر X20عنصر 

 رست است.فقط مورد اول د
 بررسی همۀ موارد:

بـودن و  تـوان بـه براق فلزات و فلـزات، می از خواص فیزیکـی شـبه :درست :مورد اول
 رسانایی جریان الکتریکی اشاره کرد.

خوار هسـتند  و چکش شدن دارند مانند کلسیم قابلیت ورقه فلزات :نادرست :مورد دوم
 ننده هستند.خوار نبوده و شک مانند ژرمانیم، چکش فلزات اما شبه

شـوند کـه  هر دو عنصر به دورة چهارم جدول تنـاوبی مربـوط می:نادرست :مورد سوم
 بینیم: ها را می آرایش الکترونی گستردة آن

Caزیرالیۀ دو الکترونی 4  : s s p s p s2 2 6 2 6 2
20 1 2 2 3 3 4   

Geزیرالیۀ دو الکترونی 5  : s s p s p d s p2 2 6 2 6 10 2 2
32 1 2 2 3 3 3 4 4 

دهنـد. امـا  ش با نـافلزات الکتـرون از دسـت مینادرست: فلزات در واکن :مورد چهارم
فلزات در واکنش با نافلزات، تمایل دارند الکتـرون بـه اشـتراك بگذارنـد و پیونـد  شبه

 کوواالنسی برقرار کنند.
 Xو عنصــر  p، عنصــري از دســتۀ )ژرمـانیم( Zنادرســت: عنصــر  :مـورد پــنجم

، عناصر فلزي، نـافلزي pاست. در میان عناصر دستۀ  s، عنصري از دستۀ )کلسیم(
عالوه بر فلزات قلیایی و قلیـایی  ،sشود. در میان عناصر دستۀ  فلزي دیده می و شبه

 شود. ات هلیم و هیدروژن هم دیده میخاکی، نافلز
 )10تا  6هاي  ، صفحه2شیمی (قدر هدایاي زمینی را بدانیم) (  

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

 ن حسینی)ی(میرحس »1«گزینۀ   -157
 فقط مورد اول درست است.

 بررسی همۀ موارد:
دار)  هـاي اکسـیژن کیبدرستی مورد اول: آهن اغلب در طبیعت به شـکل اکسـید (تر

 شود. یافت می
الي  هاي زرد البه ها و رگه نادرستی مورد دوم: طال تنها فلزي است که به شکل کلوخه

شود. فلزهایی مانند پالتین، پاالدیم، نقره و مس هم بـه شـکل آزاد در  خاك یافت می
 طبیعت وجود دارند.

ژن و گوگرد به شـکل آزاد در نادرستی مورد سوم: برخی نافلزها مانند اکسیژن و نیترو
 طبیعت وجود دارند.

آهـن،  ماننـداز فلزهاي بسیار زیـادي  ،نادرستی مورد چهارم: در دنیاي صنعتی امروز
 شود. استفاده می یفراوان به

به شکل آزاد در طبیعت وجود برخالف نقره و مس، تنها نادرستی مورد پنجم: پالتین 
 دارد.

 )18تا  14هاي  ، صفحه2شیمی ) ((قدر هدایاي زمینی را بدانیم  
---------------------------------------------- 

 (امیرمحمد سعیدي) »1«گزینۀ   -158
گاز هیدروژن، در معادلۀ هر دو واکنش مشترك است؛ پس ضریب استوکیومتري این 

 کنیم: گاز را در هر دو معادله یکسان می

 CH OH H CO→ +3 22  

 (CuO H Cu H O)+ → + ×2 2 2  

 CH OH Cu3 2  

 gCH OH molCH OH
?gCu gCH OH

gCH OH gCH OH
= × ×3 3

3
3 3

75 1160
100 32

}²Ii

}²IiIº

  

 molCu gCu gCu
molCH OH molCu

× × =
3

2 64 480
1 1

 

 )25 تا 22هاي  ، صفحه2شیمی (قدر هدایاي زمینی را بدانیم) (  
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 kanoon.darsera.ir      ها در سایت ل اؤتحلیل ویدئویی س

 (امیرمحمد سعیدي) »4«گزینۀ   -159

تولیدي در واکـنش  NaNO2هاي  ، شمار مول+Naبا توجه به غلظت نهایی یون
 شود: محاسبه می

 
Na

g
ppm

g+ = × 610
½kº ¼{ï®e ³o]

Ï¼±d¶ ³o]

  

 x x / gNa+⇒ = × ⇒ =
×

6184 10 3 68
20 1000

  

 molNaNOmolNa?molNaNO / gNa
gNa molNa

+
+

+ +
= × × 2

2
113 68

23 1
  

 / molNaNO= 20 16 
تجزیه  NaNO3توان جرم  تولیدشده می NaNO2اکنون با استفاده از مقدار 

 دست آورد: شده طی واکنش را به
 NaNO NaNO O→ +3 2 22 2  

molNaNO gNaNO
?gNaNO / molNaNO

molNaNO molNaNO
= × ×3 3

3 2
2 3

2 850 16
2 1

  

 / gNaNO= 313 6 

 %/ g
g

= × =
13 6 100 40
34

}²Ii

}²IiIº

  ⇒درصد خلوص

 )25ا ت 22هاي  ، صفحه2شیمی (قدر هدایاي زمینی را بدانیم) (  
---------------------------------------------- 

 (امیر حاتمیان) »4«گزینۀ   -160
 نویسیم: صورت موازنه شده می هاي داده شده را به هاي واکنش ابتدا معادله

 I)N (g) H (g) NH (g)+ →2 2 33 2  
 II) NH (g) O (g) NO(g) H O(g)+ → +3 2 24 5 4 6 

توجه داریم آوریم و  دست می هرا ب يمقدار مول آمونیاك تولید ،ابتدا براي قسمت اول
 وجود دارد.Nو  Hپیوند اشتراکی بین  3در هر مولکول آمونیاك، که 

 

 molN molNH
? gN

gN molN
= × ×2 3

2
2 2

1 21120
28 1

Nتعداد پیوند کوواالنسی H−   

 


mol(N H ) / (N H )
molNH mol(N H )

− × −
× × ×

−

23

3

3 6 02 10 75
1 1 100

½jpIM

ÁkÅnj

kº ¼ÃQ kº ¼ÃQ

kº ¼ÃQ

 

=/پیوند  × 261 0836 10  
صـورت  ) آب بهatm1و فشار  C°0باشند (دماي  STPها در شرایط  اگر فراورده

 شود: مایع از گازها جدا می

 molN molNH molNO / LNOgN
gN molN molNH molNO

× × × ×2 3
2

2 2 3

1 2 4 22 41120
28 1 4 1

  

 


LNO× =
75 1344
100
½jpIM

ÁkÅnj

pI¬ 

 )25تا  22هاي  ، صفحه2شیمی مینی را بدانیم) ((قدر هدایاي ز  
---------------------------------------------- 

  تکمیلی– 1 شیمی
 

 )ارژنگ خانلري( »3«گزینۀ   -161

H3پایدارترین رادیوایزوتوپ هیدروژن، 
= نوترون و یک پروتون است. 2با 1

2 2
1

  

 ها: سی سایر گزینهبرر
ترین عنصر سازندة سیارة مشـتري و نخسـتین عنصـري  هیدروژن فراوان»: 1«گزینه 

 .ه استاست که پس از مهبانگ به وجود آمد

H5پایدارترین ایزوتوپ ساختگی هیدروژن، »: 2«گزینۀ 
 است: 1

 
n A Z
e p Z e p
= − = − = 

⇒ == = = ⇒ + = 

5 1 4 2 1
1 2 4 2

  

 شود. ی انرژي آزاد مینگفتها، مقادیر ه اي درون ستاره اي هستهه طی واکنش»: 4«گزینۀ 
 )6تا  4هاي  صفحه ،1 شیمی(کیهان، زادگاه الفباي هستی) (  

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

 )محمدجواد صادقی( »4«گزینۀ   -162
 نادرست هستند.» پ«جز عبارت  ها به همۀ عبارت

 هاي نادرست: بررسی عبارت
میلیارد کیلومتري  7 تقریبی از فاصلۀ ،از زمین گرفت 1) آخرین تصویري که وویجر آ

 و پیش از خروج از سامانۀ خورشیدي بود.
 Sو  Oهاي زمـین و مشـتري، تنهـا دو عنصـر عنصر فراوان سـیاره 8ب) در میان 

 مشترك هستند.
تـوان  می ها با یکدیگر (مانند زمین و مشـتري) سۀ عنصرهاي سازندة سیارهمقایبا ت) 

 اند. هستی پخش شدهجهان صورت ناهمگون در  دریافت که عنصرها به
 .% است50تر از   کم ،در سیارة زمینث) فراوانی آهن 

 )4تا  2هاي صفحه ،1 شیمی(کیهان، زادگاه الفباي هستی) (  
---------------------------------------------- 

 )مسعود طبرسا( »3«گزینۀ   -163
 هاي (ب) و (پ) نادرست است. عبارت

ــارت ب: در تناوب ــاي عب ــرهاي ، 3و  2 ه ــر)  S )7و  B ،C ،N ،O ،F، Pعنص عنص
 اند. حرفی کداراي نماد شیمیایی ی
 گیري جرم در آزمایشگاه است. ترین یکاي اندازه عبارت پ: گرم، رایج

 )18و  11، 10، 7هاي  صفحه ،1 شیمیالفباي هستی) ((کیهان، زادگاه   
---------------------------------------------- 

 )حامد رمضانیان( »4«گزینۀ   -164
 درست است. »الف«فقط عبارت 

 ها: عبارتهمۀ بررسی 
هـاي  در یک نمونۀ طبیعی از عنصـري معـین، اتم(و نه همواره) اغلب »: الف«عبارت 

 ی ندارند.سازنده جرم یکسان
 وابسته به جرم. فیزیکیخواص »: ب«عبارت 
 براي همه!درست است نه با قید اغلب این جمله »: پ«عبارت 

 است. Li6تر از  بیش Li7فراوانی »: ت«عبارت 
 )6و  5هاي  صفحه ،1 شیمی(کیهان، زادگاه الفباي هستی) (  

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

 )رضا سلیمانی( »3«گزینۀ   -165
 فقط مورد (پ) نادرست است.

 ها: بررسی عبارت
برابـر  amuاست. یـک  (amu)) مقیاس نشان داده شده، یکاي جرم اتمی آعبارت (

1
12

C12وپ جرم ایزوت 
است. این اتـم داراي شـش پروتـون، شـش الکتـرون و شـش  6

C12باشد. بنابراین تعداد این سه ذره بنیادي در  نوترون می
 با یکدیگر برابر است. 6
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amu1تقریب  عبـارت (ب): جــرم هـر الکتــرون بـه
2000

عــدد  )2اســت. تـرازوي ( 

/ amu0 دهد: را نشان می 5
amu

xe / amu x e
e

− −
−

× = ⇒ =

1
2000 0 5 1000

1
  

H3همـان  ،عبارت (پ): ایزوتوپ طبیعی و پرتوزاي هیـدروژن
 2اسـت کـه داراي  1

ربـۀ تـرازو عق اسـت، amu1تقریب  جا که جرم هر نوترون بـه باشد. از آن نوترون می
 ایستد. می 2روي عدد 

ترتیب  عـدد صـفر بـه و الکترون هاي زیراتمی نوترون عبارت (ت): در نمایش نماد ذره
 .گیرد میدر قسمت پایین سمت چپ و در قسمت باال سمت چپ قرار 

 )19تا  14هاي  صفحه ،1 شیمی(کیهان، زادگاه الفباي هستی) (  
---------------------------------------------- 

 )عبدالرضا دادخواه( »1«گزینۀ   -166

 mol Au x,molCu y= =  

 molatom?molatom / atom
/ atom

= × ×
×

21
23

112 04 10
6 02 10

  

 / molatom= 0 02 

 

g?gCu y(mol) yg
mol x y /

g?gAu x(mol) xg
mol

= × = ⇒ + =
= × =


64 64
1 196 64 2 6
196 196
1

  

 توان نتیجه گرفت: از مقایسۀ این دو معادله می

 
x y / xx / ,y /

x y / y
+ =

⇒ = = ⇒ = + =

0 02
0 01 0 01 1

196 64 2 6
  

 )19و  18 هاي هصفح ،1 شیمیي هستی) ((کیهان، زادگاه الفبا  

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

 )رضا سلیمانی( »3«گزینۀ   -167
نهایت  گسترة مرئی، بخش کوچکی از گسترة پرتوهاي نور خورشید است که شامل بی

 نانومتر است. 700تا  400طول موج رنگی، بین 
 ها: گزینهبرخی از بررسی 
جا که جرم  نوترون است. از آن 6پروتون و  6، حاوي 12–ستۀ اتم کربنه»: 1«گزینۀ 

تـوان گفـت  جرم یک الکترون است، می برابر 2000تقریب  هر پروتون و هر نوترون به
12×، 12-که جرم هستۀ اتم کربن  ون است.ربرابر جرم یک الکت 2000

Li6لیتیم داراي دو ایزوتوپ »: 2«گزینۀ 
Li7و  3

هفتمین عنصـر دورة سـوم است و  3

Cl35باشـد کـه دو ایزوتـوپ  عنصر کلر می جدول تناوبی،
Cl37و  17

را دارد. تفـاوت  17
 است.  2کلر، برابر  و در دو ایزوتوپ 1ها در دو ایزوتوپ لیتیم، برابر  تعداد نوترون
 )21و  20، 15، 14 ،6 هاي صفحه ،1 شیمی(کیهان، زادگاه الفباي هستی) (  

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

 )امیرحسین طیبی( »3«گزینۀ   -168
 گیریم: نظر میدر yو  xترتیب  تعداد مول متان و اتین را به

 H x y x y x y x y
C x y

+
= = ⇒ + = + ⇒ =

+
4 2 3 4 2 3 6 4

2
nIµ{

nIµ{

  

 y /
y
×

⇒ =
×

4 16 2 46
26

·IT¶ ³o]

¸ÃUH ³o]

  

 )19و  18 هاي صفحه ،1 شیمی(کیهان، زادگاه الفباي هستی) (  

 )امیرحسین طیبی( »3«گزینۀ   -169

 اند. موارد اول، سوم و چهارم درست

 بررسی همۀ موارد:

 ها دارند. جتري از ریزمو مورد اول: امواج رادیویی طول موج بیش

رنگ اجاق گاز نوري مرئی است. درنتیجه بایـد طـول مـوج بـین  مورد دوم: شعلۀ آبی

 نانومتر داشته باشد. 700تا  400

فام اسـت.  سـرخ ،هـاي نئـونی نـور چراغ و ها به رنگ زرد مورد سوم: نور چراغ بزرگراه

 تري نسبت به نور سرخ دارد. دانیم که نور زرد انرژي و گرماي بیش می

 پرتوي فرابنفش<پرتوي ایکس<ورد چهارم: مقایسۀ طول موج: پرتوي گامام

مورد پنجم: رنگ شعلۀ مس سبزرنگ و رنگ شعلۀ لیتیم قرمزرنگ اسـت. هرچـه انـرژي 

یجـه تـر اسـت. درنت انحـراف آن در هنگـام عبـور از منشـور بیش ،تر باشد یک پرتو بیش

 تر است. انحراف نور سبز از قرمز بیش

 )23تا  19هاي  صفحه ،1 شیمی(کیهان، زادگاه الفباي هستی) (  

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

 )مسعود جعفري( »3«گزینۀ   -170

 ریم:اتم است. با توجه به سؤال دا 200شامل  Eکنیم نمونۀ عنصر  فرض می

 

F
F F F
F F F F F

F F FF F F


=

 =
  + = ⇒ = 
  + + = + + =



2
3

2 3

2 3 1 1 3

1 2 31 2 3

3
3

2 6
3

200200

  

 F ,F ,F⇒ = = =1 2 3120 60 20 

که پـس  Eبه نمونۀ اولیۀ عنصراست دست آمده در باال مربوط  هاي به شمار ایزوتوپ

 شود: از مدتی دچار واپاشی می

 

F F
F

F
E F E F

F F
F


′ = =

= 
 ′ ′= → = = 
 = 

′ = =

1 1
1

2
2 2

3 3
3

120120
60 15

4
20

10
2

Â{IQH»  

تـوان تغییـرات  دسـت آمـد، می هـر ایزوتـوپ بهاکنون که اطالعات مربوط به فراوانی 

 را محاسبه کرد: E1درصد فراوانی 

 E
P= × ⇒ = × =1
1

120100 100 60
200

ÁIÀï´UH nIµ{

%

IÀï´UH ®¨  nIµ{

   E1درصد فراوانی

 P /′ = ×
+ +1
120 100 82 7

120 15 10
% و 

/ ،یپس از واپاش E1بنابراین درصد فراوانی  /− =82 7 60 22 درصد افـزایش  7

 یابد. می

 )6و  5 هاي صفحه ،1 شیمی(کیهان، زادگاه الفباي هستی) (  
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  شناسی زمین      
 

 )پور فرشید مشعر(  »2«گزینۀ   -171
ها  است در نتیجـه الیـه Aتر نسبت به الیۀ  باالتر) داراي فسیل قدیمی (الیۀ B  چون الیۀ

باالتر داراي سن بیشـتر و الیـۀ  ۀها، الی وارونه (برگشته) هستند. در حالت برگشتگی الیه
بیشتر است.) از طرفـی الیـۀ  Aت به نسب Bتر داراي سن کمتري است. (سن الیۀ  پایین

B  داراي قطعه سنگ است. این بدان معناست که قطعه سنگ از قبل تشکیل شـده و در
بیشـتر از  Dاند. (سـن  توسط رسوبات این الیه اشـغال شـده Bگذاري الیۀ  زمان رسوب

Bپذیري  )، تودة نفوذC هاي  نیز چون الیهA  وB  را قطع کرده است، پـس داراي سـن
Dصـورت  ها به ها است. سن نسبی الیه ي نسبت به این الیهکمتر B A C> > > 

 خواهد بود. 
 )17و  16هاي  ، صفحهشناسی زمینآفرینش کیهان و تکوین زمین) (( 

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

 )پور فرشید مشعر(  »2«گزینۀ   -172
داراي عنصـر مـس و پیریـت بـه فرمـول  CuFeS2پیریت به فرمول شیمیایی  کالکو

 فاقد عنصر مس است. FeS2شیمیایی 
 ها: بررسی سایر گزینه

پیریت و پیریـت هـر دو سـولفیدي (داراي گـوگرد  نادرست است، زیرا کالکو»: 1«گزینۀ 

(S  ) هستند.2−(
-3ترین کانۀ مس است. (عنـوان شـکل  پیریت مهم نادرست است، زیرا کالکو»: 3«گزینۀ 

 ترین کانۀ آهن نیست. کتاب) اما پیریت مهم 2
 لیتیم است.عنصر فاقد  FeS2با فرمول نادرست است، زیرا پیریت »: 4«گزینۀ 

 )31 تا 29هاي  ناسی، صفحهش زمینمنابع معدنی و ذخایر انرژي، زیربناي تمدن و توسعه) (( 
---------------------------------------------- 

 )پور فرشید مشعر(  »4«گزینۀ   -173
  در دورة هـا نخسـتین ماهیاسـیک اسـت. و  پیدایش نخستین پرنده مربوط بـه دورة ژور

 5گذاري در  اند. در حد فاصل این دو الیه، فقدان (یا وقفـۀ) رسـوب زیسته میاردوویسین 
 وره را داریم: د

 
 )17شناسی، صفحۀ  زمینآفرینش کیهان و تکوین زمین) (( 

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

 )گلنوش شمس(  »3«گزینۀ   -174
محـور زمـین  اي درجـه 5/23 آیـد، انحـراف وجود می شب و روز براثر حرکت وضعی بـه

سـبب ایجـاد اخـتالف ورشـید نسبت به خط عمود بر سطح مدار گردش زمین به دور خ
 شود. هاي جغرافیایی مختلف می مدت زمان روز و شب در عرض

 )12شناسی، صفحۀ  زمینآفرینش کیهان و تکوین زمین) (( 
---------------------------------------------- 

 )گلنوش شمس(  »4«گزینۀ   -175
کره  ي سـنگهاي آذریـن بـه عنـوان نخسـتین اجـزا میلیارد سال قبـل، سـنگ 4حدود 

هاي متعدد، گازهایی که از داخل زمین خارج شدند، به  با فوران آتشفشانتشکیل شدند؛ 
وجود آوردنـد. در  کره را بـه ژن نیتروژن، هوا تدریج گازهاي مختلف مانند اکسیژن، هیدرو

کره تشـکیل شـد. بـا  آمد و آب صورت مایع در ادامه، کرة زمین سردتر شد و بخار آب به
کره فـراهم و  ها و تحت تأثیر انرژي خورشید، شرایط براي تشکیل زیست نوستشکیل اقیا

 عمق آغاز شد. ها در دریاهاي کم یاخته زندگی انواع تک
 )14شناسی، صفحۀ  زمینآفرینش کیهان و تکوین زمین) (( 

 )پور فرشید مشعر(  »2«گزینۀ   -176
در خـالف جهـت چرخش سـیارات چرخد. جهت  ماه پیرامون زمین می ،در هر دو نظریه

تنها موقعیـت خورشـید شکل است.   اي دایرههاي ساعت است. مدار سیارات  حرکت عقربه
که در نظریۀ زمین مرکزي، زمین در مرکز قـرار دارد و  طوري  در سامانه متفاوت است. به
، کوپرنیـک کـه در نظریـۀ خورشـید مرکـزي چرخـد. در حالی خورشید به دور زمین می

 چرخند.  خورشید در مرکز سامانه قرار دارد و سیارات به دور آن می
 )11شناسی، صفحۀ  زمینآفرینش کیهان و تکوین زمین) (( 

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

 )حامد جعفریان(  »4«گزینۀ   -177
خورشـید  طبق قانون سوم کپلر زمان گردش سیاره به دور خورشید با افـزایش فاصـله از

 یابد. افزایش می
 )12 شناسی، صفحۀ زمینآفرینش کیهان و تکوین زمین) (( 

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

 )حامد جعفریان(  »4«گزینۀ   -178
 تشکیل:  براساس منشأ و نحوة

 مسکوویت –زمرد  –لیتیم  –آهن  –پالتین  –نیکل  –ماگمایی شامل؛ کروم 
 و برخی فلزات دیگر قلع –مولیبدن  –روي  –سرب  –مس  –ال گرمابی شامل؛ ط

 –مـس و اورانـیم در ماسـه سـنگ  – یآهکـهاي  سنگرسوبی شامل؛ سرب و روي در 
 .و .... پالسرهاي طال، الماس و پالتین

 )31و  30هاي   شناسی، صفحه زمین(منابع معدنی و ذخایر انرژي، زیربناي تمدن و توسعه) ( 
---------------------------------------------- 

 )حامد جعفریان(  »3«گزینۀ   -179
 کوه زاگرس (برخورد صفحۀ عربستان به ایران) رشته
 ها) اقیانوسی (گسترش بستر اقیانوس میان پشتۀ

 شدن) بستهمرحلۀ جزایر قوسی (
 اي) هاي کنیا و کلیمانجارو (بازشدگی پوستۀ قاره آتشفشان

 )19و  18هاي  شناسی، صفحه زمینن) (آفرینش کیهان و تکوین زمی( 
---------------------------------------------- 

 )پور فرشید مشعر(  »4«گزینۀ   -180
شود. حـال  زمین با عنوان غلظت کالرك عناصر شناخته می  فراوانی میانگین عناصر پوستۀ

نجاري مثبـت و ه غلظت کالرك باالتر باشد، بیمیانگین غلظت عناصر از اي،  اگر در منطقه
نامنـد. بـا  هنجـاري منفـی می تر باشد، بی غلظت کالرك، پایینمیانگین  اگر غلظت آنها از

هنجـاري مثبـت و  منیـزیم و سـرب داراي بی A ۀتوجه به توضیحات داده شده، در منطق
عناصر آهن، سـرب و  Bهنجاري منفی هستند و در منطقۀ  عناصر سدیم و آهن داراي بی

هنجاري منفی هستند.  هنجاري مثبت و عناصر سدیم و منیزیم داراي بی بیمینیم داراي  آلو
 هنجاري (مثبت و منفی) است. فاقد بی Aمینیم در منطقۀ  عنصر آلو
 ها: گزینههمۀ بررسی 
 هنجاري مثبت است. داراي بی Bنادرست است؛ زیرا سرب در منطقۀ »: 1«گزینۀ 
دیم در پوستۀ زمین (غلظت کـالرك) نادرست است؛ زیرا میانگین غلظت س»: 2«گزینۀ 
 است. 32/2برابر 

هنجـاري مثبـت  که در یک منطقه، مقادیر بی نادرست است؛ زیرا در صورتی»: 3«گزینۀ 
. در ه باشدصرفۀ اقتصادي داشتتواند  میبه میزان قابل توجهی برسد، استخراج آن عنصر 

وجه به اینکه غلظـت سـرب هنجاري است و با ت مینیم فاقد بی ، آلوAکه در منطقۀ  حالی
تواند صرفۀ اقتصادي  در این منطقه نسبت به غلظت کالرك چندین برابر بیشتر است می

 جهت استخراج داشته باشد.
درست است؛ زیرا کانۀ گالن داراي فلز سرب و کانۀ مگنتیت داراي فلز آهـن »: 4«گزینۀ 

ه، احتمال یافـت کانسـار است. با توجه به باال بودن غلظت این عناصر در مناطق ذکر شد
 هاي داراي این فلزات زیاد است. کانه

 )29تا  26 هاي شناسی، صفحه زمین(منابع معدنی و ذخایر انرژي، زیربناي تمدن و توسعه) ( 
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 دوازدهم دومنیمسال  -3 ریاضی

 
 زاده) (سهند ولی »  2«گزینۀ  -181

 
x x , x

f (x)
ax bx , x

 − + ≥= 
+ <

2
1 3 1

1
  

x , x
f (x)

ax bx , x

− ≥⇒ = 
+ <

2
4 1 1

1
 

xپذیر است بنابراین باید در  مشتق تابع در  چون  پیوسته باشد:  1=

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

− +→ →
= =

1 1
  

 a b (I)⇒ + = 3  

1xمشتق چپ و راست نیز در   برابرند:  =

 
, x

f (x)
ax b , x

>′ =  + <

4 1
2 1

  

 a b (II)⇒ + =2 4  

 (I),(II) a ,b→ = =1 2  

 )92تا  77هاي  ، صفحه3ریاضی مشتق) ((

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

 (علی مرشد) »  2«گزینۀ  -182

 
x ( )f (x) f ( )
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− −
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 y (x )− = −
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9

fبر :معادلۀ خط مماس   (x) درx = 3  

 x y y=→ − = − ⇒ =0 1 21
3 3

 

 )88تا  82هاي  ، صفحه3ریاضی (مشتق) (

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

 (سینا محمدپور) »4«گزینۀ  -183

fرا به دست آورده و سپس مقادیر  fابتدا مشتق تابع  ( )′ fو  1 ( )′ را محاسبه  0

 م: کنی می

 f (x) ( x )(x )= + +33 1 1  

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

′⇒ = + + +
+

3 23 1 3 1 3
2 3 1

  

 
f ( ) ( ) ( ) ( ) / /

( )

f ( ) ( ) ( ) ( ) / /
( )

 ′ = + = + =

 ′ = + = + =


31 2 2 3 1 5 6 7 5
2 2

30 1 1 0 1 5 0 1 5
2 1

  

 f ( ) f ( ) / /′ ′⇒ + = + =0 1 1 5 7 5 9  

 )92و  87تا  85هاي  ، صفحه3ریاضی (مشتق) (

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

 (سروش موئینی) »4«گزینۀ  -184

yاز مماس بودن خط  x= −4 xدر  fبر منحنی  3 =  شود: نتیجه می 2

= fشیب خط مماس 4 ( )′ =2 

g(x)حاال مشتق  f ( x)=  برابر است با:  2

xg (x) f ( x) g ( ) f ( ) ( )=′ ′ ′ ′= → = = =12 2 1 2 2 2 4 8  

 )88تا  82هاي  ، صفحه3ریاضی مشتق) ((

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

 (علی مرشد) »2«گزینۀ  -185

)Aمختصات نقطۀ , )3 روي نمودار  Aکند، بنابراین نقطۀ صدق می fدر تابع 1

و شیب خط مماس، معادلۀ خط مماس را  Aقرار دارد. حال به کمک نقطۀ fتابع

 نویسیم:  می

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

− + − −′ = ×
+ +

2 1 2 2 1 2 123 22 2
   

 x( ) ( )
x (x )

−
= ×

+ +

2 1 523 22 2
 

 m f ( ) ( ) ( )′= = × × =
1 33 3 1
5 5

  

 : y y m(x x ) y (x )A A− = − ⇒ − = −
31 3
5

 معادلۀ خط مماس 

 y x= −
3 4
5 5

  

 

: × × =
1 4 4 8
2 5 3 15

 مساحت ناحیۀ رنگی 

 )88تا  82هاي  ، صفحه3ریاضی (مشتق) (
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 (سینا محمدپور)  »1«گزینۀ  -186

x = مشـتق چـپ  در این نقطه پیوسته است. fریشۀ داخل قدرمطلق است و تابع  2

 یابیم:  را می و راست

 
[x]

x :
| x x | x x

+ =→ 
− = −

2 2
2

2
2 2

  

 f (x) (x x) x x f (x) x f ( )+′ ′= − = − ⇒ = − ⇒ =2 22 2 2 4 4 4 2 4  
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| x x | x x

− =→ 
− = − +

2 2
1

2
2 2

  

 f (x) ( x x) x x f (x) x′= − + = − + ⇒ = − +2 21 2 2 2 2  

 f ( )−′⇒ = −2 2 

 در نتیجه: 

 f ( ) f ( ) ( )+ −′ ′− = − − =2 2 4 2 6  

 )87تا  77هاي  ، صفحه3(ریاضی (مشتق)  

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

 )عرفان صادقی(  »1«گزینۀ   -187

عبارت خواسته شده مشتق  
f ′
 باشد، زیرا: می 1

f( )
f (f )

′′
′ = −

′ ′ 2
1  

 پس داریم:

( ) ( ) ( x )
f x x

x

′ ′ ′= = + = =
′ + +

+

1 1 2 12 32 2 2 3 2 3
2 2 3

  

x ( )
f ( )

=− ′→ = =
′ − +

1 1 1 1
2 1 3

  

 )92تا  85هاي  ، صفحه3ریاضی (مشتق) ( 

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

 (علی مرشد)   » 4«گزینۀ  -188

 با توجه به تعریف مشتق تابع مرکب داریم: 

 (fog) ( ) g ( ).f (g( ))′ ′ ′=9 9 9  

 x g ( )f (x) x f (x) f (g( ))=′ ′= + → = → =92 3 2 9 2  

 x
( x ) ( x)x xg(x) g (x)

x ( x )
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+ −
′= → = →

+ +

9
2

18 1 88 2
1 1
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 (fog) ( ) g ( ).f (g( )) /′ ′ ′⇒ = = × = =
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 )88تا  85هاي  ، صفحه3ریاضی (مشتق) (

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

 لویی) (میثم حمزه  » 2«گزینۀ  -189

 f ( ) f ( ) −− −
= = = = −

− −

6 6
9 4 2 3 13 2
9 4 9 4 5 5

 آهنگ متوسط

xاي تغییر تابع در  براي محاسبۀ آهنگ لحظه a=  :باید از تابع مشتق بگیریم 

( )
xf (x) f (x)

x x x( x)

−
′= ⇒ = = −2

10 66 32  

a a
= −

xاي در  آهنگ لحظه3 a⇒ =  

7اندازة  بهآهنگ متوسط 
40

 اي است، بنابراین:  بیشتر از آهنگ لحظه 

( )
a a a a

− − − = ⇒ = + = + = =
1 3 7 3 7 1 7 8 15 3
5 40 40 5 40 40 40 8

  

a a a⇒ = ⇒ =8 4  

 )100تا  93و  86، 85هاي  ، صفحه3یریاض(مشتق) ( 

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

 )عادل حسینی(  »4«گزینۀ   -190

 است:  fتابع اي همان مشتق  آهنگ لحظه

xf (x) x x f ( )
x

′ ′= + = ⇒ =
3 31
2 22

   

 آید:  آهنگ متوسط نیز از رابطۀ زیر به دست می

f ( ) f ( )− −
= =

− −
4 0 4 4 0 2
4 0 4 0

  

⇒ = =

3
32

2 4
  

 )100تا  93 و 87 هاي ، صفحه3(ریاضی  (مشتق) 

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

 نیمسال دوم دوازدهم -3شناسی  زیست    
 

 (کاوه ندیمی) »  3«گزینۀ  -191

رافـه اسـت و چـون هاي بـدن ز ترین شیوة آزادکردن انرژي در یاختـه تنفس هوازي رایج

که سرشار از سـلولز اسـت دهد  تشکیل میهاي تازة درختان  غذاي معمولی زرافه را برگ

پـس گلیکـولیز هـم بخشـی از و از تعداد فراوانی مونوساکارید گلوکز تشکیل شده است. 

اي سیتوپالسم رخ  شود. گلیکولیز در مادة زمینه مراحل تجزیۀ این مادة آلی محسوب می

 شود. هم آزاد نمی CO2این فرآیند دهد و در  می

 اي آهنگ لحظه
 آهنگ متوسط
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 ها: بررسی سایر گزینه

هاي بـدن  شـود و در یاختـه اي سیتوپالسم تولید می پیرووات در مادة زمینه»: 1«گزینۀ 

 اي سیتوپالسم، دناي حلقوي وجود ندارد. زرافه در مادة زمینه

 کند. عبور می سازATPپروتون از آنزیم »: 2«گزینۀ 

 گیرد. تولید اکسید در فضاي داخلی راکیزه صورت می»: 4«گزینۀ 

 )70تا  66 و 64، 63 هاي ، صفحه3شناسی  زیست() از ماده به انرژي(   

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

 (محمدمهدي روزبهانی) » 3«گزینۀ  -192

ن قند سه کربنی تک فسفاته تا ابتـداي زنجیـرة انتقـال هاي بی منظور این سوال، واکنش

الکترون می باشد. در این بین در طی چرخۀ کربس نوعی ترکیـب چهـارکربنی بـه یـک 

ترکیـب ( پیـرووات ،چنین در میتوکنـدري شود و هم ترکیب چهارکربنی دیگر تبدیل می

 یابد.  اسیدي سه کربنی) اکسایش می

 ها: بررسی سایر گزینه

از ترکیـب چهـار  : دقت کنید در طی این مسـیر، خـروج دي اکسـید کـربن»1«گزینۀ 

 شود.  کربنی مشاهده نمی

تولید می شود کـه فسـفات دار  ATPدر طی مرحلۀ آخر گلیکولیز مولکول »: 2«گزینۀ 

 و داراي قند ریبوز است.

کربنی،  دي اکسید از ترکیب پنجکربن در طی چرخۀ کربس در زمان خروج »: 4«گزینۀ 

 شود. هاي پذیرندة الکترون منتقل می شود و این الکترون به مولکول زاد میآترون الک

 )70تا  68و  66، 64هاي  ، صفحه3شناسی  زیست( )39و  38هاي  ، صفحه2شناسی  (زیست(ترکیبی)    

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

 (ماکان فاکري) » 4«گزینۀ  -193

باشد. (به کلمۀ به طور حـتم در صـورت سـوال توجـه  وات میمنظور صورت سوال، پیرو

 کنید)

 بررسی موارد:

هـا میتوکنـدري  اریوتی صادق نیست زیرا این یاختـههاي پروک دربارة یاخته»: الف«مورد 

 (نادرست)  ندارند اما ممکن است داراي تنفس هوازي باشند.

هـا یـا  وز در اسـپرمممکن است در پی مصرف ترکیبات دیگـر ماننـد فروکتـ»: ب«مورد 

 (نادرست) ها تولید شود. اسیدهاي چرب در ماهیچه

بـه پس از تبـدیل بـه بنیـان اسـتیل این ترکیب براي ورود به چرخۀ کربس »: ج«مورد 

متصل می شود اما اگر یاخته یوکاریوتی باشد در میتوکندري رخ می دهـد و  Aکوآنزیم 

   (نادرست) دهد. سم رخ میاي سیتوپال اگر پروکاریوتی باشد در مادة زمینه

شـدن  دربارة مسیر گلیکولیز واضح است که جـدا ،مطابق شکل کتاب درسی»: د«مورد 

 دهـد نـه همزمـان بـاهم اي رخ مـی کربنی بـه صـورت مرحلـهسه ها از هر اسید  فسفات

 (ترکیبی) (نادرست)

   )72و  69تا  66، 64، 13، 12هاي  ، صفحه3شناسی  زیست) (100 و 50هاي  ، صفحه2شناسی  زیست( 

 (پوریا برزین) » 2«گزینۀ  -194

 ها: بررسی گزینه

ــۀ  ــا توســط ریبوزوم آنزیم»: 1«گزین ــدري ی ــی درون میتوکن ــاي پروتئین ــاي خــود  ه ه

اند. دقـت  تولید شده درون سیتوپالسمهاي  اند یا توسط ریبوزوم میتوکندري ساخته شده

هـایی کـه بـه  ن، پروتئی3شناسـی  کتـاب درسـی زیست 2فصـل  14کنید طبق شـکل 

 اند. روند از شبکۀ آندوپالسمی زبر عبور نکرده میتوکندري می

 ATPدر فرآیند گلیکولیز، هنگام تبدیل اسـید دوفسـفاته بـه پیـرووات، »: 2«گزینۀ 

کنیـد شود. دقت  تولید می ATPشود. همچنین در خالل چرخۀ کربس نیز  تولید می

اند، پس به روش اکسایشـی تولیـد  ها در زنجیرة انتقال الکترون تولید نشدهATPاین 

ماده تولیـد  اند؛ در نتیجه در سطح پیش  اند و همچنین به کمک نور نیز تولید نشده نشده

 اند. شده

فسفاته، تبـدیل  گلوکز به فروکتوزمصرف فسفات در گلیکولیز هنگام تبدیل »: 3«گزینۀ 

 ATPبـراي تولیـد اسید دوفسفاته به پیرووات قند فسفاته به اسید دوفسفاته و تبدیل 

 شود. دیده می

هاي هیدروژن را بـدون صـرف انـرژي  ساز، یونATPبخش کانالی آنزیم »: 4«گزینۀ 

فضـاي درونـی  pHکنـد و سـبب کـاهش  زیستی وارد فضاي درونی میتوکندري می

ساز جزو زنجیرة انتقـال الکتـرون ATPشود؛ اما دقت کنید که آنزیم  میتوکندري می

 نیست!

 )71تا  69و  67تا  64، 31هاي  ، صفحه3شناسی  زیست( )24، صفحۀ 2شناسی  (زیست(ترکیبی)    

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

 پور) (حامد حسین » 3«گزینۀ  -195

با توجه به شکل زیر، آخرین مولکول ناقل الکترون با الیـۀ فسـفولیپیدي داخلـی غشـاي 

 داخلی میتوکندري تماس ندارد.

 
 ها: بررسی سایر گزینه

 کند. الکترون دریافت می FADH2اولین مولکول ناقل الکترون، از »: 1«گزینۀ 

آخرین ناقل الکترونی، الکترون را به آخـرین پمـپ پروتـونی زنجیـره منتقـل  »:2«گزینۀ 

اي معـدنی  کند. این پمپ نیز الکترون را به اکسیژن (آخرین گیرندة الکترون) که ماده می

 کند. است، منتقل می

هـاي  کیـزه، از الکترونهاي پروتونی موجود در غشـاي داخلـی را انرژي پمپ»: 4«گزینۀ 

 شود. تأمین می NADHو  FADH2حاصل از 

 )71و  70 هاي ه، صفح3شناسی  زیست((از ماده به انرژي)    
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 (شهربار صالحی) » 3«گزینۀ  -196

ع منظور از مرحلۀ اول و دوم در تنفس هوازي، گلیکـولیز بـه عنـوان مرحلـۀ اول و وقـای

و   ADP،ATP درون میتوکنـدري بـه عنـوان مرحلـۀ دوم مـی باشـد. در مرحلـۀ اول

NADH و در مرحلۀ دوم ATP، NADH  وFADH2  تولیـد مـی شـود کـه طبـق

صل از تجزیۀ گلوکز ایجاد شـده انـد با انرژي حا) ADPجز  (بهاین ترکیبات  ،متن کتاب

 اند. در هر دو مرحله مشترك NADHو  ATPکه در این بین 

 ها: ررسی سایر گزینهب

 FADH2(حامـل الکتـرون دار  نوکلئوتید آدنینحاوي نوع ترکیب  دوتولید »: 1«گزینۀ 

 ) مربوط به مرحلۀ دوم است.NADHو 

 تولید ترکیب آلی سه کربنی مربوط به اولین مرحله است.»: 2«گزینۀ 

 مصرف پیرووات مربوط به مرحلۀ دوم است.»: 4«گزینۀ 

 )70تا  66هاي  ، صفحه3ناسی ش زیست((ترکیبی)    

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

 (محمدمهدي روزبهانی) »  1«گزینۀ  -197

الف) در رابطـه اسـیدهاي سـه کربنـی دو فسـفاته در مسـیر گلیکـولیز صـادق نیسـت. 

 (نادرست)

ه هاي پیرووات (ترکیب آلی سه کربنی) فاقد گروه فسفات است و قندهاي س ب) مولکول

 (نادرست) کنند. گلیکولیز، گروه فسفات دریافت می کربنی تک فسفاته در طی

و اجـزاي زنجیـرة  NADH ،FADH2ج) پیرووات، ترکیب پنج کربنی، شش کربنـی، 

هـاي پروتئینـی زنجیـرة انتقـال  انتقال الکترون توانایی آزادسازي الکتـرون دارنـد. پمـپ

 ت)(نادرس باشند. مونومر قندي می دالکترون، فاق

هـاي داراي جایگـاه  (پـروتئین ها هاي مسیر تنفس هوازي به کمک آنزیم د) همۀ واکنش

 (درست) شوند. می انجامفعال) 

 )70تا  66و  19هاي  ، صفحه3شناسی  زیست( )25و  9هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست(ترکیبی)    

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

 پور) ن(حامد حسی » 4«گزینۀ  -198

هـوازي قنـدکافت اسـت. در ایـن مرحلـه، بـراي تولیـد  اي  اولین مرحله از تنفس یاختـه

NADH  .الزم است طبق واکنش زیر یون هیدروژن هم مصرف و هـم تولیـد شـود

فسـفاته بـه اسـیدهاي دوفسـفاته رخ  این اتفاق در قندکافت، هنگام تبدیل قنـدهاي تک

 دهد. می

2 2NAD H e NADH H+ + − ++ + +   

 ها: بررسی سایر گزینه

 شود. ، الکترون مصرف (نه تولید!) میNADHدر واکنش تولید »: 1«گزینۀ 

 تبدیل پیرووات به ترکیبات دیگر، جزو وقایع قندکافت نیست.»: 2«گزینۀ 

کربنی،  دهاي سـهکربنی) بـه قنـ (قنـد شـشفسـفاته هنگام تبدیل فروکتوز »: 3«گزینۀ 

NADH شود. تولید نمی 

 )68 و 66 ،64 هاي ، صفحه3شناسی  زیست((از ماده به انرژي)    

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

 (شهریار صالحی) » 4«گزینۀ  -199

از این توسط یک مجموعۀ پروتئینی انجام می شود. بخشی  ATPدر میتوکندري تولید 

نقش دارد در بخش درونی میتوکندري می باشـد و توسـط  ATPمجموعه که در تولید 

 فسفولیپید هاي غشاي درونی احاطه نشده است. 

 ها: بررسی سایر گزینه

، مشخص است که در میتوکندري، 3شناسی  کتاب زیست 67صفحۀ  5مطابق شکل »: 1«گزینۀ 

 هیچ کدام به غشا متصل نیستند.  چندین مولکول دناي حلقوي مشاهده می شود که

هاي مخصوص  مطابق توضیحات متن کتاب درسی، میتوکندري داراي رناتن»: 2«گزینۀ 

 هاي سیتوپالسم متفاوت است.  ها با رناتن به خود است؛ پس ساختار آن

توانند بر روي سوخت و ساز یاخته (مثل فعالیـت  هاي تیروئیدي می هورمون»: 3«گزینۀ 

 توکندري) مؤثر باشند. هاي می آنزیم

 )72تا  66و  13هاي  ، صفحه3شناسی  زیست() 58و  54هاي  ، صفحه2شناسی  (زیست )ترکیبی(  

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

 زاده) (پیام هاشم » 2«گزینۀ  -200

 بررسی موارد:

انجام وظیفـۀ خـود کدام از اجزاي زنجیرة انتقال الکترون براي  درست: هیچ»: الف«مورد 

 کنند. ها استفاده می ها از انرژي الکترون ندارند؛ پمپ ATPنیازي به 

هـاي  در ایـن زنجیـره در بـین بخش +Hدهندة  هاي انتقال نادرست: پمپ»: ب«مورد 

 دو الیه)(هر  اند. گریز در سراسر عرض غشا قرار گرفته دوست و آب آب

هاي خود را مسـتقیماً بـه اولـین  ابتدا الکترون NADHدرست: مولکول   »:ج«مورد 

هـا را  اجزاي زنجیره نیـز ایـن الکترون ردهد و سپس سای عضو زنجیرة انتقال الکترون می

 کنند. دریافت می

گیـرد. ایـن  می NADHنادرست: اولین عضو این زنجیـره، الکتـرون را از »: د«مورد 

 شود. مولکول در نخستین مرحلۀ اکسایش پیرووات تولید می

 )70 تا 68و  66هاي  ، صفحه3شناسی  زیست((از ماده به انرژي)    

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

 نیمسال دوم دوازدهم -3فیزیک     
 

 بدي)(هوشنگ غالم عا  »2«گزینۀ  -201

 توضیحات هر مورد:

الف) اگر نوسانگر درحال نزدیک شدن به نقطۀ تعـادل باشـد، حرکـت آن تندشـونده 

 است.

 دهد. شود و متحرك تغییر جهت می ب) در انتهاي مسیر سرعت صفر می
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شود اما عالمـت مکـان نوسـانگر تغییـري  ج) در انتهاي مسیر تندي نوسانگر صفر می

کند که نوسانگر از نقطـۀ تعـادل  ن نوسانگر تغییر میکند. در صورتی عالمت مکا نمی

0(x  بگذرد. =(

  جایی مثبت است اما نوسـانگر در حـال نزدیـک جابه Oبه  Mجایی از  د) در جابه

 Nبه  Oجایی متحرك مثبت باشد (از  شدن به نقطۀ تعادل است. در کل اگر جابه

شدن  ور شدن و هم درحال نزدیک تواند هم در حال د ) متحرك میOبه  Mیا از 

 به مرکز تعادل باشد.

  )57تا  54هاي  ، صفحه3فیزیک نوسان و امواج) (( 

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

 (وحید صفري) » 4«گزینۀ  -202

دست آوریـم،  بایست مکان نهایی جسم را به جایی جسم می دست آوردن جابه براي به

 دست آوریم: زمان نوسانگر را به –معادلۀ مکان  براي این کار باید

 
2100

5
4

Nkk radm
m kgm s

= π
ω = →ω = π

=
  

 0 2 5x Acos( t) x / cos( t)= ω ⇒ = π  

 1 50 5 0 2 5 0 2 0
2 2

t / s x / cos( ) x / cos( )π=→ = π× ⇒ = =  

 5 2 0
2 2 2

cos( ) cos( ) cos( )π π π
= π + = =  

0xبنابراین مکان نهایی جسـم نقطـۀ   20جایی جسـم  اسـت. پـس انـدازة جابـه =

دست آوردن مسافت طی شده ابتدا دورة حرکت جسـم را  شود. براي به تر میم سانتی

 آوریم: دست می به

 
5 1 22 2 5

5

rad
sf f / Hz T T s

f

ω= π
ω = π → = ⇒ = ⇒ =  

فهمیم که نوسانگر در یک دورة حرکت، بـه انـدازة  با توجه به مفهوم دورة حرکت، می

4A که متحرك در لحظۀ  ه به اینکند. با توج متر مسافت را طی می سانتی 80یعنی

0 5t / s=  0در مکانx قرار دارد، بنابراین مسافت طی شـده توسـط نوسـانگر  =

A برابر است با: A A cm cm= + = = ⇒ =4 20 100  

  )57تا  54 هاي ، صفحه3(فیزیک نوسان و امواج) ( 

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

 (سید علی میرنوري) »3«گزینۀ  -203

شـود، حرکـت آن  در حرکت نوسانی ساده، زمانی که نوسانگر از مرکز نوسـان دور می

کندشونده خواهد بود. در این حالت بردارهاي مکان و سرعت نوسانگر هـم جهـت بـا 

2aدیگر هستند. از طرفی در حرکت هماهنـگ سـاده مطـابق رابطـۀ  یک x= −ω 

 همواره بردارهاي مکان و شتاب خالف جهت یکدیگرند. 

  )59تا  54 هاي ، صفحه3(فیزیک نوسان و امواج) ( 

 (زهره آقامحمدي) »3«گزینۀ  -204

1 با توجه به نمودار داریم: 1
4 20 25
TT T s+ = → = 

  
رفتـه و سـپس بـه  −5cmبـه  −2cmاز طرفی بازه زمانی که در آن نوسـانگر از 

2cm+ رود، برابر است با: می 

 T Tt t t t t′ ′∆ = − = − + +2 1 4 4
 

2xکشد تا متحرك فاصلۀ مبدأ تا  زمانی است که طول می ′tکه در آن  cm=  را

2 طی کند. 1
1

2 50
Tt t s− = = 

4جایی متحرك در این بازة زمانی برابر است بـا  جابه 0 04x cm / m∆ = پـس  =

 صورت زیر محاسبه کرد. توان به سرعت متوسط را می

 
24 10 21

50

av
x mv
t s

−∆ ×
= = =
∆

 

  )57تا  54 هاي ، صفحه3(فیزیک نوسان و امواج) ( 
---------------------------------------------- 

 (امیرحسین برادران) »4«ینۀ گز -205

 fg ω= πω = →2


 

 f / Hz
Ng
kg

gf / m (I)=

=π

π
= → = × ⇒ =

π π

20 5
22

1 10 25 1
2 4



 

 

 f f Hzgf m (II)′= = π′ ′= → = × ⇒ =
′ ′π π

22 1
2

1 1 11
2 44



 

 

 I,II m cm−′⇒ − = = −
3 75
4

  

  )61تا  59 هاي ، صفحه3(فیزیک نوسان و امواج) ( 
---------------------------------------------- 

 ي)(زهره آقامحمد »3«گزینۀ  -206

حرکت متحرك کندشونده است پس متحرك در این لحظه بـه سـمت  tچون در لحظۀ 

وسط دامنـه قـرار دارنـد. پـس  Cو  Dرود. از طرفی نقاط  می Bنقطۀ بازگشت یعنی 

بار به  که براي اولین تا زمانی Dط متحرك در طول حرکت از نقطۀ مسافت طی شده توس

Tرا در مدت زمـان  A2و نوسانگر مسافت  A2برسد، برابر است با  Cنقطۀ 
2

طـی  

 د. پس داریم:کن می
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 T T s= ⇒ =
1 1

2 80 40
 

تـرین تنـدي نوسـانگر برابـر  است. پـس بیش cm2با توجه به سؤال دامنۀ نوسانگر 

 است با:

 max
cmv A A

T s
π π

= ω = = × = π
2 22 1601

40

 

  )59تا  54 هاي ، صفحه3(فیزیک نوسان و امواج) ( 

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

 (مجتبی نکوئیان) »4«گزینۀ  -207

هـاي جنبشـی و پتانسـیل نوسـانگر  که انرژي مکانیکی برابر با مجموع انرژي با توجه به این

اي که بزرگی سرعت  توان گفت که انرژي جنبشی نوسانگر در لحظه است، طبق نمودار می

/mآن برابر با 
s

0  است. پس: mJ90است، برابر با  3

 
mv /
s

K mJ J
K mv

=

−= = ×
= →

0 32
390 90 10

1
2

 

 m( ) m kg− −× = × → =3 2190 10 9 10 2
2

 

 فنر داریم: –اي سامانه جرم  با توجه به رابطۀ تندي بیشینه و بسامد زاویه

 
k
m

max max
kv A v A
m

ω=
= ω→ = 

 
1 24 10 1

8 800

8 104 10
2

mvmax s
N Nk

cm m

A
−= ×

−

= =

×
→ × = 

 A m cm−⇒ = × =22 10 2 

کنـد.  تناوب، مسافتی به اندازة چهـار برابـر دامنـه نوسـان را طـی مینوسانگر در هر دورة 

 بنابراین، مسافت طی شده توسط نوسانگر در دو دورة تناوب برابر است با:

 A ( ) cm= = =8 8 2 16 

 )59تا  54هاي   ، صفحه3(فیزیک   (نوسان و امواج) 

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

 )امیرمهدي جعفري( »1«  گزینۀ -208

حرکت هماهنگ سادة خود را آغاز کـرده و بـراي اولـین بـار در  +Aچون نوسانگر از 

t / s= 0  از مرکز نوسان عبور کرده است، داریم:  75

T / T s= ⇒ =0 75 3
4

  

دانیم در هر  شامل سه دورة تناوب به عالوة یک ثانیه است. می s10بازة زمانی صفر تا 

هـایی کـه  دورة تناوب، نصـف مـدت دوره، حرکـت نوسـانگر کندشـونده (مجمـوع زمان

شود.) و نصـف مـدت دوره، حرکـت نوسـانگر تندشـونده  متحرك از نقطۀ تعادل دور می

 9بنـابراین در شـود.) اسـت.  هایی که متحرك به نقطۀ تعادل نزدیک می (مجموع زمان
4/ثانیۀ ابتدایی حرکت، مجموعاً   ثانیه حرکت نوسانگر کندشونده است. 5

 حرکت نوسانگر در ثانیۀ آخر مطابق با شکل زیر است:

 
/با توجه به شـکل، در ثانیـۀ آخـر، تنهـا  s0 ونده اسـت. حرکـت نوسـانگر کندشـ 25

داراي حرکـت  s10کـه نوسـانگر طـی بـازة زمـانی صـفر تـا  بنابراین کل مـدت زمانی

 کندشونده است، برابر است با:

t / / t / s∆ = + ⇒ ∆ =4 5 0 25 4 75  

  )57تا  54 هاي ، صفحه3(فیزیک نوسان و امواج) ( 

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

 (علیرضا گونه) »1«ۀ  گزین -209

 توان نوشت: با استفاده از رابطۀ انرژي مکانیکی نوسانگر می

E K U mJ= + = + =4 8 12  

 دیگر برابر هستند، داریم: که انرژي جنبشی و پتانسیل نوسانگر با یک براي هنگامی

K UE K U E K K

K mJ J

′ ′=

−

′ ′ ′ ′= + → = ⇒ =

′⇒ = = × 3
2 12 2

6 6 10
  

 وان نوشت:ت و در نهایت با استفاده از رابطۀ انرژي جنبشی می

mK mv / v v /
s

−′ ′ ′ ′= ⇒ × = × ⇒ =2 3 21 16 10 0 3 0 2
2 2

  

  )59تا  54 هاي ، صفحه3(فیزیک نوسان و امواج) ( 

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

 (امیرمهدي جعفري) »3«گزینۀ   -210

 آوریم: دست می ها را به اي طبیعی هر یک از سامانه بسامد زاویه

A
A

A

k rad
m s

ω = = =
36 2
9

 

B
B

B

k rad
m s

ω = = =
36 3
4

  

C
C

C

k rad/
m s

ω = = =
36 3 6
10

 

D
D

D

k rad/
m s

ω = = =
36 7 2
5

 

بـا  Bاست. بنابراین جسم  Bشود،  اي که با نوسان میله دچار تشدید می تنها سامانه

ه طبــق رابطــۀ کنــد. در نتیجـ اي خیلــی بزرگتـر از ســه جســم دیگـر نوســان می دامنـه

E kA= 21
2

 ، انرژي مکانیکی ذخیره شده در آن از بقیه بیشتر است. 

  )60و  57 هاي ، صفحه3(فیزیک نوسان و امواج) ( 
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 نیمسال دوم دوازدهم -3شیمی     

 

 (میرحسن حسینی)  »3«گزینۀ   -211

 ها: بررسی سایر گزینه

 هاي یخی زودگداز هستند. سازه»: 1«گزینۀ 

 هاي یخی، جامدهاي مولکولی هستند. سازه»: 2«زینۀ گ

هـاي اکسـیژن در رأس  گوشۀ موجود در ساختار یـخ، اتم هاي شش در حلقه»: 4«گزینۀ 

 قرار دارند. ها این حلقه

 )72و  71هاي  ، صفحه3اي از هنر، زیبایی و ماندگاري) (شیمی  (شیمی جلوه 

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

 (رسول عابدینی زواره) » 3«گزینۀ  -212

 هاي اول، سوم و پنجم درست هستند.  عبارت

 هاي نادرست: بررسی عبارت

SiO)عبارت دوم: سیلیس ترین اکسید در پوستۀ جامـد زمـین بـه شـمار  فراوان 2(

 آید.  می

SiO)عبارت چهارم: سیلیس آیـد، امـا  وواالنسـی بـه شـمار میجزو جامدهاي ک 2(

 یک ترکیب مولکولی است.  اکسید دي  کربن

 )70تا  68هاي  ، صفحه3(شیمی اي از هنر، زیبایی و ماندگاري)  (شیمی جلوه 

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

 (امیرعلی برخورداریون) » 2«گزینۀ  -213

 درست است. » الف«فقط عبارت 

 ها:  ارتعبهمۀ بررسی 

 »: الف«عبارت 

 45 100 50 100 90
100

g x
( x)g

= × = → − =
−

  2SiOدرصد جرمی ثانویه 

 y = →xو  18 = 10  

 گیرند.  گروه جاي می 4در ،اجزاي سازندة این نمونه خاك رس»: ب«عبارت 

  SiO2کوواالنسی:  ) جامد1

H) جامد مولکولی: 2 O2  

  Au) جامد فلزي: 3

MgO,Fe) جامد یونی: 4 O , Al O2 3 2 3  

 ،یساکسـید اسـت و سـیل (III)فام بودن خاك رس، آهن عامل سرخ»: پ«عبارت 

و  SiO2، ترین اکسید پوستۀ جامد زمـین اسـت. در ایـن نمونـه خـاك رس فراوان

Au دهند.  ترتیب بیشترین و کمترین درصد جرمی را به خود اختصاص می به 

Feترین جامد یونی در این نمونه،  فراوان»: ت«عبارت  O2 است. در فراینـد هـال  3

Alمــذاب)  Al(فراینــد تولیــد  O2 دهنــده حضــور دارد. امــا  بــه عنــوان واکنش 3

Alیونی این نمونه  جامدترین  فراوان O2  نیست.  3

 )69تا  67هاي  ه، صفح3(شیمی اي از هنر، زیبایی و ماندگاري)  (شیمی جلوه 

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

 (محمد عظیمیان زواره) » 3«گزینۀ  -214

 100حـدود بوده و مقاومت کششی آن ») 1«اي از گرافیت (ساختار  الیه گرافن، تک

 برابر فوالد است. 

 ها:  بررسی سایر گزینه

 تر است.  از پایداري گرافیت کمپایداري الماس »: 1«گزینۀ 

حجـم برابـر از تر اسـت؛ بنـابراین در  چگالی گرافیت از چگالی الماس کم»: 2«گزینۀ 

 است.تر  گرافیت، کمدر هاي کربن  الماس و گرافیت، شمار اتم

چون الماس ناپایدارتر از گرافیـت اسـت، در شـرایط یکسـان از سـوختن »: 4«گزینۀ 

 شود.  تري آزاد می بیش مول الماس، گرماي کامل یک

 )71تا  69هاي  ، صفحه3(شیمی اي از هنر، زیبایی و ماندگاري)  (شیمی جلوه 

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

 نژاد) (ایمان حسین » 4«گزینۀ  -215

ها بستگی دارد.  رفتار فیزیکی مواد مولکولی به نوع و قدرت نیروهاي بین مولکولی آن

ه آنتالپی تبخیر و نقطۀ جوش یـک ترکیـب مولکـولی بـه حالـت مـایع بـه براي نمون

طور عمـده  نیروهاي بین مولکولی آن وابسته است، در حالی که رفتار شیمیایی آن به

هـاي ناپیونـدي  هاي پیوندي) و جفـت الکترون به پیوندهاي اشتراکی (جفت الکترون

 وابسته است.  آن موجود در مولکول

 )73و  72، 70، 66هاي  ، صفحه3(شیمی هنر، زیبایی و ماندگاري)  اي از (شیمی جلوه 

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

 (علی ساریجلو)  »4«گزینۀ   -216

 است. درستهاي (ب) و (پ)  عبارت

 هاي نادرست: بررسی عبارت

 .خالص ) سیلیس خالص درست است، نه سیلیسیمالف

 باید ذکر شود. )اتمی هیچ یون تک(درست نیست،  )هیچ یونی(ت) 

CaC)بــه عنــوان مثــال، کاربیــدها ماننــد کلســیم کاربیــد  C، داراي آنیــون 2( −2
2 

 باشند. می

 )70تا  68هاي  ، صفحه3(شیمی  اي از هنر، زیبایی و ماندگاري) (شیمی جلوه 

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

 )98(سراسري تجربی  »3« گزینۀ -217

 هر دو ترکیب ناقطبی بوده و گشتاور دوقطبی برابر صفر دارند.
2 2

4 4

CO CS
↓ ↓
+ +

→  
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نسـبت تري  خصلت نافلزي بیشچنین اکسیژن ،  و همگوگرد »: 2«و » 1«هاي  در مورد گزینه

 اکسایش کربن تغییر نخواهد کرد.  د، بنابراین عالمت بار جزئی و مقدار عددنکربن داربه 

اسـت،  2COبیشـتر از  2CSکـه جـرم  با توجـه بـه ایـن»: 4«در مورد گزینۀ 

 تر خواهد بود.  قوي 2CSنیروهاي واندروالس در 

 )75تا  73هاي  ، صفحه3(شیمی اي از هنر، زیبایی و ماندگاري)  (شیمی جلوه 

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

 (جواد گتابی) »4«گزینۀ  -218

 ها:  بررسی گزینه

هـاي ناپیونـدي روي اتـم  الکترون در مولکول آب بـه دلیـل وجـود جفت»: 1«گزینۀ 

 مرکزي، توزیع بار الکتریکی اطراف آن یکسان نیست. 

لـذا بارهـاي جزئـی مثبـت و  ،تمی جورهسته بـودهمولکول دو ایک کلر »: 2«گزینۀ 

 منفی براي آن مطرح نیست. 

C)در اتین »: 3«گزینۀ  H )2 اتم کربن بار جزئی منفی، اما در کربونیـل سـولفید  2

(SCO)  .بار جزئی مثبت دارد 

روي اتــم مرکــزي،  ،فیددر هــر دو مولکــول آمونیــاك و هیــدروژن ســول»: 4«گزینــۀ 

ناپیوندي وجود دارد که دلیل توزیـع غیریکنواخـت بارهـاي الکتریکـی   الکترون جفت

 است. 

  

 )75تا  73هاي  ، صفحه3(شیمی  اي از هنر، زیبایی و ماندگاري) (شیمی جلوه 

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

 (کامران جعفري)  »1«گزینۀ   -219

 Aهـا،  تایی هسـتند و انـدازة بـار یون هشتعناصر اختار لوویس که همه با توجه به س

 است:  Cl17عنصر  Bو  P15عنصر 

:O:
|

| |
:O: :O:

[: O P O :] , [: O Cl O :]− −− − − −3



 

    

   

  

 بررسی موارد:

 قرار دارد.  15و فسفر در گروه  17ر گروه آ) درست است. زیرا کلر د

الکترون به ترتیـب  5تعداد  Cl17الکترون و در  3تعداد  P15ب) نادرست است. در 

nداراي  ،p53و  p33در  l+ =  هستند. 4

سازند که به دلیل داشـتن جفـت  را می PCl3ترکیب  Pو  Clپ) نادرست است. 

 اتم مرکزي، قطبی است.روي الکترون ناپیوندي 

 
 کند. گیري نمی کتریکی جهتناقطبی است و در میدان ال CCl4ت) درست است. 

 )75تا  73هاي  ، صفحه3اي از هنر، زیبایی و ماندگاري) (شیمی  (شیمی جلوه 

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

 (حامد اسماعیلی) »2«گزینۀ  -220

 ساختار لوویس یون سولفات، فسفات و سیلیکات به صورت زیر است: 

          ،       ،
 

 سیلیکات                            فسفات                        سولفات             

 ها صفر است.  پس گشتاور دوقطبی آن ،هر سه گونه غیرقطبی هستند

 مدل فضاپرکن هر سه گونه چهار وجهی است. 

پس هر سـه فقـط خاصـیت  ،در هر سه گونه عدد اکسایش اتم مرکزي حداکثر است

   اکسندگی دارند.

 جفت الکترون ناپیوندي موجود است.  12جفت الکترون پیوندي و  4در هر سه گونه 

 در هر سه گونه اتم مرکزي داراي بار جزئی مثبت است. 

 +4در سـیلیکات، و +5در فسـفات،  +6عدد اکسایش اتم مرکـزي در سـولفات،

 اند.  مورد مشابه 5 مجموع در است. پس در

 )88، صفحۀ 3(شیمی  اي از هنر، زیبایی و ماندگاري) (شیمی جلوه 
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