مشاهده کلید اولیه سواالت آزمون سراسري 1400

ک

لید اولیه

کد دفترچه

نوع دفترچه اختصاصی

نوع دفترچه عمومی

دفترچه بهیاری

زبان

دین

گروه آزمايشي

آزمون داخل/خارج کشور

211A,221A,241A

A

A

دارد

انگلیسی

اسالم

علوم تجربی

آزمون داخل کشور

گزینه
صحیح

شماره
سوال

گزینه
صحیح

شماره
سوال

گزینه
صحیح

شماره
سوال

گزینه
صحیح

شماره
سوال

گزینه
صحیح

شماره
سوال

گزینه
صحیح

شماره
سوال

3

151

3

121

4

91

1

61

4

31

4

1

2

152

4

122

2

92

2

62

3

32

4

2

1

153

4

123

3

93

3

63

4

33

3

3

1

154

2

124

1

94

3

64

2

34

4

4

4

155

4

125

4

95

1

65

3

35

3

5

2

156

4

126

3

96

2

66

1

36

2

6

1

157

4

127

1

97

3

67

2

37

1

7

4

158

1

128

4

98

2

68

1

38

1

8

2

159

4

129

1

99

4

69

2

39

1

9

3

160

2

130

2

100

1

70

3

40

2

10

4

161

3

131

3

101

4

71

2

41

1

11

4

162

1

132

1

102

2

72

4

42

2

12

3

163

2

133

2

103

3

73

2

43

3

13

3

164

4

134

3

104

4

74

4

44

4

14

4

165

2

135

1

105

2

75

1

45

1

15

1

166

3

136

4

106

2

76

3

46

3

16

1

167

1

137

4

107

1

77

4

47

4

17

2

168

4

138

1

108

1

78

3

48

2

18

3

169

1

139

4

109

1

79

4

49

1

19

2

170

3

140

2

110

3

80

3

50

3

20

1

171

3

141

2

111

2

81

4

51

1

21

3

172

2

142

3

112

4

82

3

52

2

22

4

173

3

143

3

113

3

83

1

53

3

23

1

174

4

144

1

114

4

84

3

54

2

24

1

175

3

145

1

115

1

85

4

55

4

25

4

176

2

146

4

116

2

86

1

56

3

26

1

177

2

147

1

117

3

87

2

57

2

27

4

178

3

148

3

118

2

88

2

58

2

28

3

179

1

149

2

119

3

89

3

59

1

29

2

180

1

150

4

120

4

90

4

60

1

30

سایت سازمان سنجش آموزش کشور

گزینه
صحیح

شماره
سوال

گزینه
صحیح

شماره
سوال

گزینه
صحیح

شماره
سوال

گزینه
صحیح

شماره
سوال

گزینه
صحیح

شماره
سوال

3

301

2

271

1

241

2

211

3

181

1

302

3

272

4

242

1

212

1

182

4

303

1

273

4

243

2

213

1

183

4

304

4

274

2

244

3

214

2

184

3

305

4

275

3

245

1

215

2

185

1

306

3

276

3

246

2

216

1

186

4

307

3

277

2

247

3

217

4

187

1

308

1

278

2

248

2

218

3

188

4

309

2

279

4

249

2

219

4

189

2

310

2

280

2

250

1

220

1

190

2

311

2

281

3

251

4

221

2

191

4

312

1

282

2

252

1

222

4

192

3

313

3

283

1

253

1

223

1

193

1

314

1

284

1

254

4

224

3

194

3

315

4

285

3

255

4

225

4

195

4

316

1

286

4

256

3

226

2

196

2

317

4

287

3

257

3

227

4

197

1

318

1

288

4

258

3

228

2

198

2

319

3

289

2

259

2

229

4

199

1

320

2

290

3

260

4

230

2

200

3

291

4

261

3

231

3

201

3

292

1

262

3

232

1

202

2

293

3

263

1

233

3

203

2

294

3

264

2

234

4

204

4

295

4

265

4

235

2

205

1

296

2

266

2

236

4

206

3

297

1

267

3

237

3

207

2

298

1

268

4

238

4

208

2

299

2

269

1

239

2

209

4

300

4

270

1

240

3

210

ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻨﺸﺎري  -ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺠﺮﺑﻲ

‐ 1ﮔﺰﻳﻨﻪ 4
زﻫﻲ  :آﻓﺮﻳﻦ  /ﺻﺎﺣﺐ دل  :آﮔﺎه  /ﺟﻔﺎ  :ﺳﺘﻢ  /ﻣﺮﺣﻤﺖ  :اﺣﺴﺎن
‐ 2ﮔﺰﻳﻨﻪ 4
در ﮔﺰﻳﻨﻪ  ،4ﻫﻤﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ درﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪ.
‐ 3ﮔﺰﻳﻨﻪ 3
ﻣﻌﺎﻧﻲ درﺳﺖ واژه ﻫﺎ:
ﺗﻌﺒﻴﺮ  :ﺑﻴﺎن ﻛﺮدن ،ﺷﺮح دادن ،ﺑﺎزﮔﻮﻳﻲ  /اﺳﺮا  :در ﺷﺐ ﺳﻴﺮ ﻛﺮدن  /ﺟﺮاره  :وﻳﮋﮔﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﻋﻘﺮب زرد ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﻲ  /زﺧﻤﻪ  :ﺿﺮﺑﻪ،
ﺿﺮﺑﻪ زدن
‐ 4ﮔﺰﻳﻨﻪ 4
اﻣﻼي درﺳﺖ واژه ﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﻪ  : 1ﻛﺮاﺣﻴﺖ ——< ﻛﺮاﻫﻴﺖ
ﮔﺰﻳﻨﻪ  : 2ﻓﺮاغ ———< ﻓﺮاق
ﮔﺰﻳﻨﻪ  : 3ﮔﺰارده اﻧﺪ —— <-ﮔﺬارده اﻧﺪ

‐ 5ﮔﺰﻳﻨﻪ 3
اﻣﻼي درﺳﺖ واژه ﻫﺎ:
ﻣﻨﻐﻠﺐ ——< ﻣﻨﻘﻠﺐ
زﺟﻪ ——— <-ﺿﺠﻪ
ﺗﻮﺟﻴﺢ ———< ﺗﻮﺟﻴﻪ

‐ 6ﮔﺰﻳﻨﻪ 2
اﻣﻼي درﺳﺖ واژه ﻫﺎ:
ﺑﻴﺖ »ب«  :اﺳﺮار ———< اﺻﺮار
ﺑﻴﺖ »ج«  :ﺛﻮاب —— <-ﺻﻮاب

‐ 7ﮔﺰﻳﻨﻪ 1
اﻟﻒ ( ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن
ب( ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ

‐ 8ﮔﺰﻳﻨﻪ 1
اﻳﻬﺎم  :ﭼﻴﻦ در ﻣﺼﺮاع دوم  /ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﺳﺘﻌﺎره  :ﻧﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺧﻴﺰد و ﺷﻜﻨﺞ  /ﺟﻨﺎس ﺗﺎم  :ﭼﻴﻦ و ﭼﻴﻦ

‐ 9ﮔﺰﻳﻨﻪ 1
ﮔﺰﻳﻨﻪ  : 2اﻳﻬﺎم  :روزي  /ﻣﺠﺎز  :ﺧﺎك
ﮔﺰﻳﻨﻪ  : 3ﺗﺸﺒﻴﻪ ) اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺸﺒﻴﻬﻲ  : :ﺑﺎر اﺣﺴﺎن  /اﻏﺮاق  :ﻣﺼﺮاع دوم
ﮔﺰﻳﻨﻪ  : 4ﻣﺠﺎز  :ﻣﺠﻠﺲ  ،ﻗﻠﻢ  /ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﺳﺘﻌﺎره  :زﺑﺎن آوري ﻛﺮدن ﻗﻠﻢ

‐ 10ﮔﺰﻳﻨﻪ 2
اﺳﺘﻌﺎره  :ﺗﺮك  :ﻣﻌﺸﻮق زﻳﺒﺎرو ،آﻫﻮ  :ﭼﺸﻢ  /ﺗﺸﺒﻴﻪ  :آﻫﻮي ﭼﺸﻢ  ،ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻴﺪ /ﺟﻨﺎس ﺗﺎم  :آﻫﻮ ) ﻏﺰال (  ،آﻫﻮ  :ﻋﻴﺐ  /ﻛﻨﺎﻳﻪ :
ﺷﻴﺮﮔﻴﺮ

‐ 11ﮔﺰﻳﻨﻪ 1
اﺳﺘﻌﺎره و ﻛﻨﺎﻳﻪ ﻧﺪارد

‐ 12ﮔﺰﻳﻨﻪ 2
ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي ب -ج  -ه

‐ 13ﮔﺰﻳﻨﻪ 3
ﺣﺬف ﻓﻌﻞ از آﺧﺮ ﻣﺼﺮاع اول  /ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻨﺎدي  :ﻣﺼﺮاع دوم

‐ 14ﮔﺰﻳﻨﻪ 4
ﻓﺎﻋﻠﻲ  :روا  /ﻣﻔﻌﻮﻟﻲ  :آﻟﻮده  /ﻧﺴﺒﻲ  :دﻳﺮﻳﻨﻪ  /ﻟﻴﺎﻗﺖ  :درﻳﺪﻧﻲ

‐ 15ﮔﺰﻳﻨﻪ 2
ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ وﺻﻔﻲ و ﺳﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺿﺎﻓﻲ دارد.

‐ 16ﮔﺰﻳﻨﻪ 3

ﺗﺎﺑﻮت ﻧﻬﺎد » /م« در ﻣﺮا  :ﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ  /درﻳﻎ  :ﻣﻔﻌﻮل  /درﻳﻎ  :ﻧﻬﺎد

‐ 17ﮔﺰﻳﻨﻪ 4
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮك ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي  2 ،1و  : 3ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﺤﺮم اﺳﺮار ﻋﺸﻖ اﺳﺖ.

‐ 18ﮔﺰﻳﻨﻪ 2
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻴﺖ  :ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻦ و وﺻﺎل ﻣﻌﺸﻮق

‐ 19ﮔﺰﻳﻨﻪ 1
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮك دو ﺑﻴﺖ  :ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﻣﻘﺎم و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ دﻧﻴﻮي

‐ 20ﮔﺰﻳﻨﻪ 3
در ﺑﻴﺖ ﺳﻮال ﺑﺮ ﺗﻼش و ﻛﻮﺷﺶ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﻀﺎد آن در ﮔﺰﻳﻨﻪ  3آﻣﺪه اﺳﺖ.

‐ 21ﮔﺰﻳﻨﻪ 1
ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺰﻳﻨﻪ  : 1درﻣﺎن ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن درد ﻋﺸﻖ

‐ 22ﮔﺰﻳﻨﻪ 2
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﺖ ﺳﻮال و ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي  2 ،1و  : 3ﺟﺎوداﻧﮕﻲ ﻧﺎم ﻧﻴﻚ

‐ 23ﮔﺰﻳﻨﻪ 3
ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺸﺘﺮك »ب« و » د«  :ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﺷﺎه و ﮔﺪا در ﻣﺴﻨﺪ ﻋﺸﻖ

‐ 24ﮔﺰﻳﻨﻪ 2
ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻲ ﺑﻴﺖ  :آﺳﻴﺐ ﻧﺪﻳﺪن اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﭘﺎك از روزﮔﺎر

‐ 25ﮔﺰﻳﻨﻪ 4
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮك ﻋﺒﺎرت ﺳﻮال و ﮔﺰﻳﻨﻪ  : 4رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎه دوﺳﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﺔ ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﻲ

 -26تقَم
اقَام)

گشیٌِ(1دل قَم) ،گشیٌِ(2اقَام) ،گشیٌِ(4دل

تزرسی گشیٌِ ّا

رد 4ٍ2ٍ1

غلظ تزجوِ کزدُ اًذ

صحیح:قَهی(هفذ ٍ ًکزُ)
تِ خَدت داشتِ تاشی

 -27کٌتُ ٍاثقاً
گشیٌِ1

غلظ(رد)1

اػتواد کٌی

در گشیٌِ ّای  4 ٍ 3تزجوِ

فؼل تستغیغ در جولِ صَرت سَال
ًشذُ(رد)4ٍ3
چَى کلوِ(ػذٍَ) فتحِ دارد

 -28ػذٍَّک
فاػل) تزجوِ شَد
قلثُک
گشیٌِ3

هفؼَل است ٍ ًثایذ فاػل(ًایة

گشیٌِ 1کِ گفتِ(دشوٌت دٍست گزدد) غلظ است(رد)1
فاػل(ًایة فاػل)است ،هفؼَل ًیست

چَى ضوِّ دارد
قلة خَد را

(اس دشوي)

رد3

(اس) در گشیٌِ 4اضافِ است(رد)4

 -29ػذد االشخاص الوخلصیي
ها قَلّ کن ًشذُ
 -30اخَاًی الوشارػَى

تؼذاد افزاد تا اخالص

(کن ًیست) در گشیٌِ 4رد هی شَد
تزادراى کشاٍرسم

 3ٍ2کِ حالت جولِ تزجوِ کزدُ اًذ ،رد هی شَد.
سيّ

هفزد

رد3ٍ2

ًذاًِ ای

رد(4جوغ)

عثق ٍسى کلوِ

 -31یُثسَظ

گشیٌِ ّای  2ٍ1کِ هؼلَم

هجَْل

تزجوِ کزدُ اًذ(رد)2ٍ1
ظالم اللیل

گشیٌِ ٍ 4صفی تزجوِ کزدُ(شثاًِ،صفت

تزکیة اضافی

است)(رد)4
ٌّ -32اک+اسن اٍل جولِ
تزجوِ غلظ:آًجا
جذٍع االشجار
-33یُقغَغ

ٍجَد داردّ/ست
رد گشیٌِ4
تٌِ ّای درختاى

عثق ٍسى کلوِ

فؼل هجَْل است

اها در گشیٌِ  4هؼلَم تزجوِ شذُ است
-34اى تثذا

فؼل

رد2ٍ1

جَاب گشیٌِ4

اها تِ صَرت(اًجام دادى) یؼٌی هصذر تزجوِ شذُ ٍ

غلظ است.
-35پزًذُ تاَّش
تظاّز کزد

تزکیة ٍصفی ٍ هؼزفِ است
فؼل هاضی

 -36هَضَػی کِ در هتي ًیاهذُ است

ردً(4ٍ3کزُ)

در گشیٌِ(2تیظاّز)هضارع است(.رد)2
تاثیز دریاّا در َّای پاک

گشیٌِ1
 -37کذام اس فایذُ ّای دریا ّا ًیست
ای(گشیٌِ)2

هکاًی تزای تخلیِ ستالِ ّای کارخاًِ

گشیٌِ1

 -38اًساى تا آلَدُ کزدى دریا ،خَد را اس تیي هی تزد
-39ػٌَاى هٌاسة :کلی تزیي هَضَع:هْن تَدى دریاّا
 -40دقت :خغا را هی خَاّذ:
تؼتوذ

پس گشیٌِ 3غلظ هؼزفی کزدُ ٍ

 3حزف اصلی آى(ع م د)

جَاب  3هی شَد.
 -41اَصثح

جشء افؼال ًاقصِ

کاى; تَد

صار ٍ اصثح; شذ

جَاب گشیٌِ2

ً -42کتِ :اَفؼَل ٍ فُؼلی ٍ 2سى اسن تفضیل اًذ کِ تِ تزتیة تزای هذکز ٍ هًَث تِ کار
هی رًٍذ

گشیٌِ 4کِ گفتِ هًَث آى(افؼلِ)است غلظ ٍ پاسخ سَال است.

-43ػُقَل،درست است(ًِ ػَقَل)
جَاب گشیٌِ2
هُستِوؼیي،درست است
 -44رِجل

جوؼارجل(رد گشیٌِ)1

َّاُ; راغثَى
کُتّاب

(گشیٌِ 2گفتِ هتضاد

هفزد کاتة(ًَیسٌذُ)

رد گشیٌِ)2

رد گشیٌِ3

 -45دقت :الشَرع:کاشتي
اها هؼٌی گشیٌِ1تَضیح کلوِ(هشرػِ)است

جَاب :گشیٌِ1

ً -46کتِّ :زگاُ تؼذ اس خیز ٍ شز
اًذ

گشیٌِ3

(اسن جوغ) یا(هِي) تیاییذ

اسن تفضیل
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خَد ارتثاط ًذارد(کاى تایذ هزتَط تِ فؼل تؼذی خَد تاشذ)
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 -49در گشیٌِ ّای 3ٍ2ٍ1
اها در گشیٌِ4
 -50در گشیٌِ 1قثل اس اِلّا

الًْی

(ها+فؼل) اس ًَع(هاًفی) دارین

تِ هؼٌی اسلَب تؼجة است(چِ سیثا است کالس کِ)...
ساختار استثٌا

در گشیٌِ،2جایشُ تِ جَائش تز هی گزدد

هثتسٌی هٌِ دارین

در گشیٌِ ،4الفاکوِ ،هسثتسٌی هٌِ است

استثٌا

استثٌا

به نام خدا
پاسخ سواالت دینی کنکور تجربی1400

همراه با ارجاع به صفحات کتاب درسی
تهیه کننده  :مرتضی یعقوبی
مدرس کنکور دین و زندگی شهرستان الهیجان

گزینه 4

درس  2دینی دهم

اراده و اختیار و انتخاب

زندگی دنیوی کم ارزش و زندگی آخرت زندگی حقیقی است

وجود روز قیامت را پذیرفته اند

گزینه 3

ترکیبی درس  3و  4دینی دهم

گزینه 1

درس  5دینی دهم

گزینه 3

درس  6دینی دهم

گزینه 4

درس  7دینی دهم

گزینه 1

درس  8دینی دهم

گزینه 2

درس  10دینی دهم

گزینه 2

درس  11دینی دهم

گزینه 3

درس  12دینی دهم

سوال دلیل واحد بودن دین ( که اسالم نامیده می شود ) را خواسته است

دلیل واحد بودن دین  ،ویژگی های فطری
مشترک انسان هاست

گزینه 4

درس  2دینی یازدهم

گزینه 1

درس  3دینی یازدهم

گزینه 2

درس  4دینی یازدهم

یعنی پدر حضرت مهدی (ع) فرزند چه کسی است ؟ سوال نام پدربزرگ حضرت مهدی (ع) را خواسته
نام پدر حضرت مهدی (ع) حسن بن علی (ع) است و نام پدر بزرگ ایشان که منظور طراح سوال است  ،علی بن محمد (ع) می باشد

گزینه 3

درس  5دینی یازدهم

گزینه 3

درس  6دینی یازدهم

گزینه 1

درس  7دینی یازدهم

گزینه 2

درس  9دینی یازدهم

گزینه 3

درس  10دینی یازدهم

گزینه 2

درس  12دینی یازدهم

گزینه  3یا 4

درس  2دینی دوازدهم

درقسمت پایانی سوال یعنی عبارت ( عدم اعتقاد به آن )  ،اگر منظور طراح سوال عدم اعتقاد به بی همتایی خداوند در آفرینش باشد که در سوال آمده ،
گزینه  4درست است  .یعنی شرک در خالقیت سبب شرک در مالکیت می شود
اما اگر منظور طراح سوال از ( عدم اعتقاد به آن )  ،عدم اعتقاد به مفهوم آیه ( وهلل ما فی السماوات  ) ...باشد که در پاسخ آمده گزینه  3درست است
یعنی شرک در مالکیت سبب شرک در والیت می شود

گزینه 1

درس  3دینی دوازدهم

گزینه 4

ترکیبی درس  4و  8دینی دوازدهم

گزینه 2

درس  5دینی دوازدهم

شواهد اختیار

گزینه 3

درس  6دینی دوازدهم

سنت امتحان و ابتالء

گزینه 4

درس  8دینی دوازدهم

گزینه 2

درس  9دینی دوازدهم

پاسخنامه تشریحی تجربی 400
)76گزینه 2

(گرامر درس  1زبان ) 3

ترجمه جمله «:اولین قالیچه ها با دست تولید می شدند و زیباترین قالیچه ها هنوز دستی هستند».
نکته مهم درسی
تست در وجه مجهولی است زیرا که قالیچه تولید نمی کنند بلکه تولید می شوند .گزینه  2تنها گزینه مجهول می باشد.
)77گزینه 1

(گرامر درس  4زبان ) 1

ترجمه جمله «:ستارگان در جهان ما از نظر دما ،رنگ ،درخشان بودن ،اندازه و حجم متفاوتند».
نکته مهم درسی
بعداز  varyحرف اضافه inبکار می رود.
)78گزینه 1

(گرامر درس  2زبان ) 1

ترجمه جمله «:طب مردمان باستان احتماال شامل فعالیت های علمی و اعتقادات مذهبی بود».
نکته مهم درسی
بعد از صفت ،اسم بکار می رود
)79گزینه 1

(گرامر درس  1زبان ) 2

ترجمه جمله «:در انسان ها ،موهای اطراف چشم ها و گوش ها و داخل دماغ از ورود گرد و غبار و حشرات به داخل این اعضای بدن
جلوگیری می کنند».
نکته مهم درسی
در این تست کاربرد فعل مطرح است .جمله به فعل اصلی در زمان حال ساده نیاز دارد.
)80گزینه 3

(واژگان درس  1زبان ) 2

ترجمه جمله «:کدام کشاورزان و کدام مناطق اولین کاربران تکنولوژی جدید در توسعه کشورها خواهند بود».
)1آداب و رسوم
)81گزینه 2

)2فاصله ها

)3مناطق

)4معادل ها

(واژگان درس  3زبان ) 2

ترجمه جمله «:استرالیا هویت فرهنگی خودش را دارد ،که از مال بریتانیا خیلی متفاوت است».
)1موضوع
)82گزینه 4

)2هویت

)3دانش

)4رصدخانه

(واژگان درس  2زبان ) 3

ترجمه جمله «:وقتی که شما چیزی از قبیل گزارش ،کتاب ،یا برنامه ای گردآوری می کنید ،شما آن را با جمع آوری کردن و کنار هم
گذاشتن بسیاری از اطالعات تولید می کنید».
)1ربط دادن

)2مبادله کردن

)3جذب کردن

)4گردآوری کردن

)83گزینه 3

(واژگان درس  2زبان ) 3

ترجمه جمله «:در بزرگراه به خاطر تصادف مشکالت غیرمنتظره ای رخ داده اند».
)1مقدماتی
)84گزینه 4

)2در معرض خطر

)3غیر منتظره

)4غیر قابل تغییر

(واژگان درس  1زبان ) 2

ترجمه جمله «:مادر شیوا در زبان انگلیسی روان نیست و نمی تواند از تکنولوژی استفاده کند ،بنابراین شیوا مسئول آنالین کردن همه بچه
توی کالس آنالین است قبل از اینکه او کارش را در کالس آنالین شروع کند».
)1اجتماعی
)85گزینه 1

)3معمولی

)2دقیق

)4روان

(واژگان درس  2زبان ) 3

ترجمه جمله «:به او بگوئید که منظورش را خوب فهمیدید اما در آینده باید اطمینان حاصل کند که شما خوشحال می شوید با برنامه
هایی که خیلی مستقیم بر شما تاثیر بگذارد».
)1مستقیما
)86گزینه 2

)3ناگهان

)2واقعا

)4غیر قابل فهم

(واژگان درس  2زبان ) 2

ترجمه جمله «:او حرف زد و حرف زد .در یک نقطه من فکر کردم که او تمام شب را ادامه خواهد داد».
)1مراقبت کردن
)87گزینه 3

)3فهمیدن

)2ادامه دادن

)4چسبیدن به

(واژگان درس  3زبان ) 3

ترجمه جمله «:مانند بسیاری از دختران دیگر ،آنا همیشه از مادرش مشاوره می گیرد چون می داند که یک دست صدا ندارد».
)1کار نیکو کردن از پر کردن است.
)2آشپز که دو تا شد آش شور می شود یا بی نمک
)4کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز
ترجمه متن کلوز
در دهه  1990وقتی که اینترنت جدید بود ،مشهورترین کلمه عبور"" 12345بود .بر طبق یک مطالعه جدید 20 ،درصد کاربران اینترنت
هنوز یک کلمه عبور خیلی ساده را انتخاب می کنند .درحال حاضر کلمه عبور خیلی محبوب" " 123456است .سایر کلمات عبور مشهور
"" 123abcو "دوستت دارم" و خود کلمه"  "passwordهستند.
از نظر حفاظت داده ها ،کلمات عبور مانند این ها خیلی موثر نیستند.بر طبق متخصصان امنیت کامپیوتر ،این مانند گذاشتن کلید خانه
زیر پادری جلوی در است .پیدا کردنش خیلی آسان است.
اکثر مردم باید تا االن می دانستند که کلمه عبور آسان ایده خوبی نیست .این یک موضوع تازه نیست و در مورد امنیت اینترنت در رسانه
ها داستان های زیادی رخ داده اند .از همان ابتدا ،وب تحت حمله هکرهایی بوده اند که به دنبال روش های آزار و اذیت یا پول هستند.آن
ها ایمیل یا حساب کاربری دیگری را وارد می کنند ،اطالعات شخصی را می دزدند و از آن برای خالی کردن حساب های بانکی یا کارت
های اعتباری استفاده می کنند.

(واژگان درس  2زبان ) 2

)88گزینه 2
)1کوچک
)89گزینه 3

)3فداکار

)2اخیر

)4مریی

(واژگان درس  2زبان ) 2

)1سخاوتمند
)90گزینه 4

)3موثر

)2بشاش

)4متوسطه

(گرامر درس  1زبان ) 2

نکته مهم درسی
ترتیب کلمات در گزینه  4درست است.
(گرامر درس  2زبان ) 2

)91گزینه 4
نکته مهم درسی

در این جمله به فعل اصلی نیاز است و گزینه های 1و 2حذف می شوند که فعل کامل نیستند .و عبارت اول جمله نشان می دهد که زمان
حال کامل درست است.
(واژگان درس  1زبان ) 3

)92گزینه 2
نکته مهم درسی

در این جمله کاربرد کلمات ربط مطرح است و کلمات ربط  and , orمی توانند دو عبارت فعلی را به هم ربط دهند که در این صورت
فعل اول در هر زمان و شکل باشد فعل بعداز کلمه ربط نیز باید در همان زمان و شکل باشد.
متن شماره 1
در چند دهه گذشته ،فوتبالیست های حرفه ای شب هایشان را به پارتی گرفتن سپری می کردند .حال ،آن ها خیلی بیشتر از فوائد خواب
شبانه خوب آگاه هستند.
تغییر از اواسط دهه  1990شروع شد ،وقتی که فروشنده تشک نیک لیتلهیلز با مدیر تیم فوتبال منجستر،آلکس فرگوسن ،تماس گرفت و
سوال کرد آیا او تا کنون به این که چگونه خواب به عملکرد در زمین فوتبال اثر می گذارد توجه کرده است .فرگوسن عالقمند شد و
ترتیب یک سخنرانی توسط لیتلهیلز برای تیمش داد .طولی نکشید همه اعضای تیم تشک و بالش تازه گرفتند و لیتلهیلز مشاور رهبری
کننده تشک فوتبال شد .در سال  ،1998او برای تیم جام جهانی انگلستان تشک های را فراهم کرد و در یورو  2004او برای هر بازیکن
برنامه خواب فردی را خلق کرد.
اندک اندک ،مدیران باشگاه ها به همین دلیل شروع کردند بیشتر به تحقیق علمی در مورد خواب توجه کنند.در سال  ،2011متخصص
خواب کشف کرد که افزایش دادن ساعات خواب به  10- 8ساعت در هر شب بطور خیلی زیاد سرعت و دقت شوت بازیکنان بسکتبال را
افزایش داد .تحقیق دگر نشان می دهد که تنها یک شب با خواب ناکافیمی تواند خطر جراحت را افزایش دهد و  64ساعت خواب بد
قدرت ،توان و تعادل کاهش می دهد و می تواند حتی باعث می شود بدن ماهیچه های خود را بخورد.
 )93گزینه 3
ترجمه جمله «:متن عمدتا در مورد چه چیز بحث می کند؟»
« اهمیت خواب در ورزش حرفه ای».

)1تغییر کامل در عادت های خواب
)2مدیران باشگاه ها و تصمیماتشان
)4رابطه بین خواب و جراحت ورزشی
)94گزینه 1
ترجمه جمله «:بر اساس متن ،آلکس فرگوسن مجذوب ایده لیتلهیلز شده بود».
)2با پارتی گرفتن باریکن ها سرگرم شد.
)3در اواسط دهه  1990تجربه عجیبی داشت
)4از لیتلهیلز خواست برای بازیکن هایش برنامه خواب ابداع کند.
)95گزینه 4
ترجمه جمله «:کلمه  suppliedدر پاراگراف  2اط نظر معنی نزدیک تر است به فراهم کردن».
)1دستور دادن

)3بخشیدن

)2انتخاب کردن

)4فراهم کردن

)96گزینه 3
ترجمه جمله «:کدامیک از موارد زیر نقش جمله آخر در پاراگراف  3را به بهترین وجه توصیف می کند؟»
« آن برای حمایت از آنچه که پیشتر در پاراگراف بیان شده اطالعات بیشتری را اضافه می کند».
)1آن عنوان برای پاراگراف بعدی را معرفی می کند.
)2آن عقیده غلط را که در جمله قبلی توصیف کرده را تصحیح می کند
)4آن شرح می دهد که بحث ارائه شده در جمله قبلی بر اساس واقعیت ها نیست.
ترجمه متن 2
اگر شما به فکر کارهایی هستید که روبات ها نمی توانند انجام دهند ،شما احتماال پزشکان و معلمان در باالی لیست قرار خواهد داد .تصور
کردن ربات های تمیز کننده و کارگران کارخانه آسان است  ،اما برخی کارها به ارتباط و خالقیت انسانی نیازمند هستند .اما آیا ما داریم
ارزش کارهایی که ربات ها می توانند انجام دهند را پائین می آوریم .در بعضی موارد ،آن ها در تشخیص بیماری ها در حال حاضر بهتر از
پزشکان عمل می کنند .همجنین ،بعضی از بیماران در اشتراک گذاشتن اطالعات شخصی خود با ماشین نسبت به انسان ممکن است
احساس راحتری داشته باشند .بعد از همه این مسائل ،آیا جایی برای ربات ها در آموزش می تواند وجود داشته باشد.
آنتونی سلدون متخصص آموزش چنین فکر می کند .و او حتی داده ای در مورد رباتی که مسئولیت کالس را بعهده می گیرد دارد:
 . 2027او پیش بینی می کند که ربات ها کار اصلی انتقال اطالعات را انجام خواهند داد و معلمان مانند دستیار خواهند بود .ربات ها
هوشمند حرکات صورت بچه ها را و شاید حتی سیگنال های دهنی آن ها را خواهند خواند .سپس اطالعات را به هر دانش آموز سازگار
می دهند.این یک عقیده مشهور نیست و غیر محتمل است که ربات ها احساس همدردی کنند و مانند سایر انسان توانایی برقرای ارتباط
با انسان ها را داشته باشند.

گرچه ،به یک چیر مطمئن هستیم .یک معلم ربات ابدا بهتر از هیچ معلمی نیست .در برخی قسمت های دنیا ،معلم کافی نیست و  6تا
 16درصد بچه ها در سن زیر  14سالگی به مدرسه نمی روند .آین معضل تا حدودی بوسیله ربات ها می تواند حل شود زیرا که آن ها می
توانند همه جا تدر یس کنند و استرس نمی گیرند یا خسته نمی شوند یا برای کار آسانتر و با حقوق باالتر جای جابجا نمی شوند.
)97گزینه 1
ترجمه جمله «:متن عمدتا در مورد چه چیز بحث می کند؟»
« ربات ها در آموزش
)2چگونه ربات ها با انسان ها ارتباط برقرار می کنند
)3انواع گوناگون ربات های معلم
)4چگونه آموزش در سال  2027تغییر خواهد کرد
)98گزینه 4
ترجمه جمله «:کلمه تشخیص دادن در پاراگراف  1در معنی نزدیک تر است به شناسایی کردن».
)1پرهیز کردن

)2هشدار دادن

)3مصرف کردن

)4شناسایی کردن

 )99گزینه 1
ترجمه جمله «:در پاراگراف  2بیان شده که پیش بینی انتونی سلدون در مورد ربات ها به نظر نمی رسد درست از آب در آید».
)2بطور درست شرح داده نشده است.
)3معلمان انسانی را نگران کرده است
)4در همه جای دنیا حمایت کنندگانی دارد
)100گزینه 2
ترجمه جمله«:کدامیک از جمالت زیر بر اساس پاراگراف  3درست است؟»
«معلمان انسانی در بعضی از قسمت های دنیا در دسترس نیستند».
 9)1تا  16درصد بچه ها جوانتر از  14سال می خواهند کار کنند ولی به مدرسه نروند.
) 3ربات ها می توانند به معلمان انسان کمک کنند تا کمتر استرس بگیرند یا خسته شوندو
 )4به اکثر معلمان حقوق کافی پرداخت نمی شود.

پاسخ تشریحی آزمون زمینشناسی کنکور تجربی 1400

آزاده وحیدی موثق

 -101گزینه  2درست است زیرا زمان گردش یک دور سیاره به دور خورشید با افزایش فاصله از خورشید افزایش می یابد و
رابطه  𝑝2 = 𝑑 3برقرار است.
 -102گزینه  2درست است زیرا ظهور یا انقراض گونه های جانداران ،حوادث کوهزایی و همچنین پسروی و پیشروی دریاها از
معیارهای تقسیم بندی واحدهای زمانی محسوب می شوند.
 -103گزینه  1صحیح است.
دقیقه 4*8=32

𝑑=4

82 = 𝑑 3 64= 𝑑 3

𝑝2 = 𝑑 3

 -104گزینه  3درست است زیرا سنگ آهک در پایین ترین الیه قرار گرفته است و هر چه الیه ای پایین تر باشد ،برای تعیین
سن نسبی ،قدمت بیشتری دارد .جوان ترین سن متعلق به گسل است که الیه ها را جابهجا کرده است.
 -105گزینه  4درست است .دریای سرخ در مرحله گسترش است و بین عربستان و آفریقا قرار گرفته و در آینده به اقیانوس
تبدیل می شود.
 -106گزینه  3درست است .مگنتیت کانه آهن ،گالن کانه سرب و کالکوپیریت کانه مس است.
 -107گزینه  3درست است .برای تشکیل ذخایر نفت و گاز جاندارانی مانند پالنکتونها که مهمترین منشا مواد آلی هستند و به
همراه باکتریها (در فرایند تشکیل نفت و گاز) موثرند.
 -108گزینه  4درست است .شناسایی و مطالعه مناطق زمین گرمایی توسط پترولوژیست ها صورت میگیرد .گزینه  2صحیح
نیست چرا که واژه سنگها شامل هر سه گروه سنگهای آذرین ،دگرگونی و رسوبی است و مطالعه سنگهای رسوبی در حیطه
فعالیتهای شاخه پترولوژی قرار نمیگیرد.
 -109گزینه  3درست است زیرا در گوشته زمین الماس که ترکیب کربن خالص است ،تشکیل می شود.
1

 -110گزینه  1صحیح است.
متر بر ثانیه 0.05/0.32 = 0.15

0.4 ∗ 0.8 = 0.32

متر مکعب در ثانیه = 0.05

3
60

مترمکعب = 3

3000
1000

 -111گزینه  1درست است زیرا رس کوچکترین اندازه دارد و سپس سیلت (الی) و پس از آن ماسه از نظر اندازه قرار دارند.
 -112گزینه  2درست است .زیرا به علت دائمی بودن رودخانه با بهره برداری از چاه سطح ایستابی پایین نخواهد رفت.
 -113گزینه  2درست است .تعریف امتداد عبارتست از فصل مشترک یک صفحه افقی با سطح هر الیه.
 -114گزینه  3درست است زیرا ضخامت الیههای آهک  1و  2با هم برابر هستند (معادل  5زیر الیه) و در این صورت تنها با
تنش کششی الیه شماره  2در فرادیواره گسل عادی به سمت پائین حرکت کرده است.
 -115گزینه  4درست است .زیرا در سدهای بتنی و خاکی ،مصالح ماسه و شن بطور مشترک استفاده می شود.
 -116گزینه  3درست است زیرا آرسنیک از دو راه وارد بدن میشود .یکی از طریق آب آلوده و دومی از طریق خشک کردن
مواد غذایی با زغال سنگ در محیط بسته.
 -117گزینه  4درست است زیرا سلنیوم از طریق آنزیمهای حاوی این عنصر با از بین بردن سوپراکسیدها از وقوع سرطان
پیشگیری می کند.
 -118گزینه  2درست است زیرا منیزیم جز عناصر اصلی ،منگنز جزو عناصر فرعی و روی جزو عناصر جزئی هستند.
 -119گزینه  1درست است .زیرا امواج  pو امواج  Sکه همان موجهای طولی و عرضی هستند در کانون ایجاد می شوند و از انواع
امواج درونی محسوب می شوند ولی امواج سطحی (با انواع ریلی و الو) تنها در سطح زمین وجود داشته و منتشر می شوند.
 -120گزینه  3درست است .یکی از پیش نشانگرهای زلزله ایجاد تغییر در سطح تراز آب زیرزمینی است.
 -121گزینه  2درست است .اوال با توضیح داده شده ،شکل یک تاقدیس است و ثانیا با عملکرد گسل از نوع امتداد لغز الیه ها در
جهت افقی جا به جا شدهاند.
 -122گزینه  3درست است زیرا توفهای در صورتی تشکیل میشوند که اوال آتشفشان انفجاری باشد و ثانیا خاکسترهای
آتشفشانی (تفراهای بسیار ریز) در محیط های دریای کم عمق ته نشین شوند.
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 -123گزینه  3درست است .سن سنگ های ایران مرکزی از پرکامبرین تا سنوزوئیک است پس تاریخچه کاملتری از گذشته در
اختیار زمین شناسان قرار می دهد.
 -124گزینه  2درست است زیرا با بسته شدن اقیانوس تتیس نوین ،پهنه سهند -بزمان (ارومیه -دختر) به وجود آمده است که
محل فعالیت های شدید آتشفشانی بوده است.
 -125گزینه  3درست است زیرا مرمر یک نوع سنگ دگرگونی است و در پهنههای سنندج -سیرجان و ایران مرکزی سنگهای
دگرگونی وجود دارند.
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 سوال  : 651گزینۀ 2
همانطور که در شکل کتاب درسی مشاهده میکنید ،خارجیترین یاختههای موجود در تنۀ استخوان ران در سمت داخل یاختههایی پهن و نازک
به هم واقع شدهاند .منظور بافت پیوندی رشتهای پوشانندۀ استخوان است .در این بافت پیوندی ،یاختههای پهن و نازک وجود دارند.
بررسی سایر گزینهها:
گزینه  :1اگر به شکل توجه کنید ،میبینید که این
یاختهها میتوانند در مجاورت رگهای خونی و
اعصاب قرار داشته باشند اما در مجاورت مغز قرمز
قرار ندارند .مغز قرمز در سر استخوانهای درزا قرار
دارد نه تنۀ استخوان!
گزینه  :3دقت داشته باشید خارجیترین
یاختههای استخوانی در تنه در ساختار سامانههای
هاورس قرار ندارند! بلکه یاختههای استخوانی
داخلیتر در ساختار سامانۀ هاورس دیده میشوند.
گزینه  :4توجه کنید ،خارجیترین یاختههای استخوانی در تنه همان یاختههای استخوانی در بافت فشرده (متراکم) هستند .این بافت برخلاف
بافت اسفنجی (که در بخش داخلیتر تنۀ استخوانهای دراز قرار دارد) ،فاقد حفرههای نامنظم است.

 سوال  : 651گزینۀ 6
این گزینه نسبت به سایر گزینهها درستتر است .اغلب یاختههای بافت پوششی میتوانند در تعرق نقش داشته باشند بنابراین این یاختهها در
جریان تودهای مواد نقش داشته و سبب پیوستگی ستون آب در آوندهای چوبی میشوند.
بررسی سایر گزینهها:
گزینه  :2یاختههای آوندی ،اصلیترین یاختههای سامانۀ بافت آوندی هستند .این یاختهها به دو نوع آوندی و آبکش تقسیم میشود .همچنین
یاختههای آوند چوبی به صورت تراکئید و عناصر آوندی دیده میشود .دقت کنید یاختههای آوند آبکشی فاقد دیوارۀ پسین و ترکیبات لیگنینی
میباشند.
گزینه  :3یاختههای سختآکنهای ،مستحکمترین یاختههای سامانۀ بافت زمینهای میباشند .این یاختهها نمیتوانند شیرۀ گیاهی را در سراسر
گیاه جابهجا کنند ،بلکه این کار برعهدۀ یاختههای آوندی میباشد.
گزینه  :4یاختههای نرمآکنهای ،رایجترین یاختههای سامانۀ بافت زمینهای هستند .این یاختهها واجد سبزدیسه بوده و توانایی فتوسنتز دارند .در
داخل سبزدیسه ،تیلاکوئیدها وجود دارند که ساختارهای غشایی و کیسهمانندی میباشند که به یکدیگر اتصال دارند.
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 سوال  :651گزینۀ 4
دقت داشته باشید در چرخۀ کالوین مولکولهای ریبولوزبیسفسفات ( 5کربنۀ دو فسفاته)
در انتها از مولکولهای ریبولوزفسفات و مولکول  ATPتشکیل میشود .اما گروههای
فسفات همزمان با تبدیل اسید سه کربنی تکفسفاته به قند سهکربنی تکفسفاته تولید
می شود .بنابراین این ترکیبات محصولات نهایی یک مرحله نیستند و در دو مرحلۀ
گوناگون تولید میشوند.
بررسی سایر گزینهها:
گزینه  :1در کربس همزمان با تبدیل ترکیب  6کربنه به  5کربنه (تولید ترکیب  5کربنه)
و همچنین در زمان تبدیل ترکیب  5کربنه به  4کربنه (مصرف ترکیب  5کربنه) ،مولکول
کربندیاکسید آزاد میشود.
گزینه  : 2به عنوان مثال مولکول پیرووات را در نظر بگیرید .این مولکول ،سه کربنه و
بدون فسفات است و توسط نوعی پروتئین غشایی از غشای راکیزه وارد آن شده و در
مرحلۀ بعد اکسایش مییابد.
گزینه  :3بله درست است .در واکنشهای وابسته به نور مولکولهای  ATPبه روش نوری تولید
میشوند .در این زمان مولکول  ADPگروه فسفات دریافت میکند ،همزمان با تشکیل پیوند اشتراکی
میان گروههای فسفات ،یک مولکول آب نیز آزاد میشود.

 سوال  :651گزینۀ ( 2دو مورد صحیح است)
موارد ب و د صحیح هستند.
بررسی موارد:
الف :نادرست است همانطور که در شکل مشاهده میکنید ،اندازۀ این چینخوردگیها با یکدیگر متفاوت است ،همچنین این یاختهها میتوانند
در ساختار دریچههای قلبی شرکت کنند یا به صورت آزاد در ساختار داخلیترین لایۀ بافتی دیوارۀ قلب دیده شوند .پس ساختارهای تشکیل شده
توسط آنها یکسان نمیباشد.
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ب :درونیترین لایه در ساختار بافتی دیوارۀ قلب ،آندوکارد است .این
لایه از یاختههای سنگفرشی ساده تشکیل شده است .همانطور که
میدانید فضای بین یاختهای در یاختههای بافت پوششی بسیار کم
بوده و این یاختهها به یکدیگر بسیار نزدیک میباشند.
ج :این مورد در ارتباط با یاختههای ماهیچۀ قلبی صحیح میباشد نه
یاختههای سنگفرشی ساده در لایۀ آندوکارد! یاختههای ماهیچۀ
قلبی در لایۀ میوکارد حضور داشته و از طریق صفحات بینابینی ،با
یکدیگر ارتباط دارند.
د :اسکلت فیبری قلب حاوی رشتههای کلاژن ضخیم است .این
ساختار باعث استحکام دریچههای قلبی و بخشهای چینخوردۀ
درونیترین لایۀ قلب انسان میشود.

 سوال  :611گزینۀ 3
در تکیاختهای یا جانورانی مانند کرمهای پهن و هیدر آب شیرین،
گازها میتوانند بین یاخته ها و محیط مبادله شوند .اما در سایر جانوران ساختارهای تنفسی ویژهای مشاهده میشود .بنابراین کرم مورد نظر
کرمهای پهن مانند پلاناریا میباشند.
سامانۀ دفعی پروتونفریدی شبکهای از کانالها است که از طریق منافذ دفعی به خارج بدن راه مییابند .سامانۀ دفعی در پلاناریا از نوع پروتونفریدی
است که کار اصلی آن دفع آب اضافی است و بیشتر دفع نیتروژن از طریق سطح آن انجام میشود.
بررسی سایر گزینهها:
گزینه  :1مطابق متن کتاب درسی این عبارت در ارتباط با بکرزایی است ،دقت داریم بکرزایی در زنبورها و بعضی از مارهاد دیده میشود نه کرم
پهنی مانند پلاناریا! در کرمهای پهن مانند کرم کبد ،هر فرد تخمکهای خود را بارور میکند در این جانوران موجودی هاپلوئید تشکیل نمیشود.
زیرا اگر اسپرم و تخمک هر کدام هاپلوئید هم باشند جانور حاصل دیپلوئید خواهد بود.
گزینه  :2دقت داشته باشید طراح در این گزینه شیطنت کرده است! حفرۀ عمومی در کرمهای لولهای دیده میشود نه کرمهای پهن! در کرمهای
پهن حفرۀ گوارشی وجود دارد که علاوه بر گوارش به گردش مواد نیز کمک میکند.
گزینه  :4دقت داشته باشید پلاناریا به منظور گردش مواد از حفرۀ گوارشی استفاده میکند که انشعابات آن به تمامی نواحی بدن نفوذ کرده است.
در این جانور سامانۀ گردش خون باز و همولنف اصلاً وجود ندارد.

 سوال  :616گزینۀ 4
نوتروفیلها هستۀ چند قسمتی دارند .لنفوسیت  Tو یاختۀ کشندۀ طبیعی توانایی ترشح اینترفرون نوع  2را دارند .یاختههای کشندۀ طبیعی در
دفاع غیر اختصاصی شرکت می کنند( .البته این مورد هم کمی ابهام دارد ،در صورت آلوده شده به ویروس ،لنفوسیت  Tکشنده نیز میتواند در
دفاع غیر اختصاصی شرکت کند).
بررسی سایر گزینهها:
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گزینه  :1منظور ائوزینوفیلها و بازوفیلها میباشند .دقت کنید این یاختهها در داخل مغز استخوان از یاختههای بنیادی میلوئیدی تمایز مییابند.
گروهی از یاختههای خاطره نیز میتوانند در مغز استخوان تمایز یابند و یاختههای عملکننده را به وجود آورند.
گزینه  :2بازوفیلها گروهی از گویچههای سفید هستند که میانیاخته با دانههای تیره دارند ،این یاختهها توانایی ترشح هیستامین دارند که
میتواند نفوذپذیری رگهای خونی را افزایش دهد .دقت کنید گروهی از یاختههای بیگانهخوار (ماستوسیتها) نیز میتوانند هیستامین ترشح
کرده و سبب افزایش نفوذپذیری رگهای خونی شوند.
گزینه  :3ائوزینوفیلها و بازوفیلها هستۀ دو قسمتی دارند .دقت کنید هیچیک از این یاختهها باعث خنثیسازی میکروب نمیشوند .ائوزینوفیلها
در پاسخ به کرمهای انگل فعالیت دارند و بازوفیلها در موارد حساسیت با ترشح هیستامین ،فعالیت میکنند .خنثیسازی میکروب توسط برخی
یاختههای دفاخ اختصاصی انجام میشود.

 سوال  :612گزینۀ 4
عبارت صورت فرعی سوال استعارهای است از غدۀ اپیفیز یا رومغزی .همانطور که میدانید این غده توانایی تولید هورمون داشته که در تنظیم
ریتمهای شبانه روزی موثر است .اجسام مخطط و شبکههای مویرگی ترشحکنندۀ مایع مغزی نخاعی در بطنهای  1و  2حضور دارند .غدۀ اپیفیز
یا رومغزی در خارج از بطنهای  1و  2مغز است.
بررسی سایر گزینهها:
گزینه  :1برای بررسی این مورد نیز میتوانید از شکل کتاب
درسی کمک بگیرید ،همانطور که در شکل مشاهده
میکنید ،غدۀ اپیفیز در مجاورت بطن سوم مغزی دیده
میشود.
گزینه  :2اگر به شکل کتاب درسی دقت داشته باشید،
مشاهده میکنید این غده میان دو نیمکرۀ مخ قرار دارد.
گزینه  :3همچنین غدۀ اپیفیز در مجاورت برجستگیهای چهارگانه مغز قرار دارد .دو دایرۀ بالایی بزرگتر از دو دایرۀ پایینی هستند .این غده
میان دو برجستگی بزرگتر مغز میانی قرار دارد.

 سوال  :613گزینۀ  6( 6مورد صحیح است)
تنها مورد ج صحیح است.
بررسی موارد:
الف :میزان دسترسی پیشماده به آنزیم یا آنزیم به پیشماده نوعی تنظیم بیان ژن در سطح رونویسی محسوب میشود .زیرا در این مرحله عملاً
آنزیم رنابسپاراز در حال رونویسی از نوکلئوتیدهای دنا است.
ب :اتصال رناهای کوچک به نوعی ریبونوکلئیک اسید (رنای پیک) ،نوعی فرایند تنظیم بیان ژن پس از ترجمه محسوب میشود.
ج :تغییر در فشردگی فامتنها و پروتئینهای هیستون و نوکلئوزومه ا (واحدهای تکراری در رشتۀ کروماتین) نوعی تنظیم بیان ژن پیش از
رونویسی است.
د :ایجاد خمیدگی با عدم آن مربوط به وجود توالیهای افزاینده و یا عدم حضور آنها است .دقت کنید این تنظیم بیان ژن در سطح رونویسی
است نه پیش از آن!
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 سوال  :614گزینۀ 3
در این سوال طراح بسیار زیبا جانور را توصیف کرده است .دقت کنید در اسکلت درونی مهرهداران غضروف و استخوان وجود دارد .اما در ساختار
اسکلت ماهیان غضروفی ،فقط غضروف وجود داشته و استخوان (رسوبی از نمکهای کلسیم) یافت نمیشود .دقت کنید در ماهیان غضروفی غدد
راسترودهای وجود دارد که محلول غلیط نمک را به روده ترشح میکند.
بررسی سایر گزینهها:
گزینه  :1این مورد نیز در ارتباط با اسکلت آب ایستایی بیان شده است و میتواند در ارتباط با جانورانی مانند عروس دریایی صادق باشد نه ماهی!
در صورت سوال عملاً واژۀ «مهره» استفاده شده است .اسکلت آب ایستایی در بیمهرگان یافت میشود.
گزینه  : 2دقت کنید در ماهیان غضروفی لقاح خارجی وجود دارد .در ماهیان و دوزیستان به علت دورۀ کوتاه جنینی ،اندوختۀ غذایی موجود در
تخمک کم است .این تخمک دیوارۀ چسبناک و ژلهای دارد که تخمها را به یکدیگر میچسباند.
گزینه  :4در دستگاه گردش مواد در این جانور خون پس از عبور از سینوس سیاهرگی به دهلیز وارد میشود و پس از آن به بطن جریان مییابد.
دقت داشته باشید دهلیز نسبت به بطن اندازۀ کوچکتری دارد و حفرۀ کوچکتر قلب محسوب میشود.

 سوال  :615گزینۀ 4
بیشتر پرندگان مانند قمری خانگی تک همسرند .در این نظام جانور نر و ماده در انتخاب جفت سهم مساوی دارند .بنابراین منظور عبارت صورت
سوال پرندگان است .در رفتار خوگیری پاسخ جانور به محرک تکراری که برای او سود و زبان ندارد ،کاهش پیدا میکند و جانور میآموزد به
برخی محرکها پاسخ ندهد .جانورن در معرض محرکهای متعددی قرار دارند که پاسخ به همۀ آنها نیازمند صرف انرژی زیاد است .خوگیری
سبب میشود جانور با چشمپوشی از محرکهای بیاهمیت ،انرژی خود را برای انجام فعالیتهای حیاتی حفظ کند.
بررسی سایر گزینهها:
گزینه  :1گاهی جانوران غذایی را مصرف میکنن د که محتوای انرژی چندانی ندارد اما مواد موردنیاز آنها را تأمین میکند .برای مثال طوطیهایی
که در شکل میبینید خاک رس میخورند تا مواد سمی حاصل از غذاهای گیاهی را در لولۀ گوارش آنها خنثی کند.
گزینه  : 2توجه داشته باشید در پاسخ به محرک بیاثر ،آزمون و خطا انجام نمیشود .در شرطی شدن فعال جانور با استفاده از آزمون و خطا،
رابطهای میان عملکرد خود و پاداش یا تنبیهی که دریافت میکند ،برقرار میکند .در این شرایط از انجام کار خودداری کرده و یا بر انجام آن
تشویق میشود.
گزینه  :3قلمرو یک جانور ،بخشی از محدودۀ جغرافیایی است که جانور در آن زندگی
میکند .جانوران در برابر افراد همگونه یا افراد گونههای دیگر از قلمرو خود دفاع
میکنند .این رفتار قلمروخواهی نام دارد .جانور با رفتارهایی مانند اجرای نمایش و یا
قلمروخواهی تهاجم به جانوران دیگر اعلام میکند که قلمرو متعلق به آن است .مثلا
یک پرنده با آواز خواندن سعی میکند از ورود پرندۀ مزاحم به قلمرو خود جلوگیری
کند .اگر آواز مؤثر نباشد ،ممکن است پرندۀ صاحب قلمرو ،برای بیرون راندن مزاحم
به آن حمله کند.
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 سوال  :611گزینۀ 6
پدر خانواده از آنجا که استعداد ابتلا به بیماری مالاری ا را دارد ،بنابراین دارای بیماری کم خونی داسی شکل نمیباشد .به عبارتی دارای ژننمود
 HbAHbAمی باشد .مادر خانواده نسبت به بیماری مقاوم است و میتواند ژن نمود  HbAHbSداشته باشد .دقت داشته باشید از آنجا که
فرزنده خانواده حداکثر یک دگرۀ مربوط به بیماری کمخونی داسی شکل را میتواند دریافت کند ،بنابراین نمیتواند ژننمود  HbSHbSداشته
باشد .بنابرین گویچههای قرمز فرزند این خانواده کاملاً غیرطبیعی نیست و در سنین پایین الزاماً نمیمیرد.
بررسی سایر گزینهها:
گزینه  :2اگر دگرۀ مربوط به گویچههای قرمز طبیعی از پدر و مادر به ارث برسد ،فرد میتواند ژننمود  HbAHbAداشته باشد .این فرزند
گویچه های قرمز طبیعی داشته اما در خطر ابتلا به بیماری مالاریا نیز قرار دارد.
گزینه  : 3این مورد نیز صحیح است به شرطی که فرزند خانواده یک دگرۀ سالم را از پدر و دگرۀ مربوط به کم خونی داسی شکل را از مادر بگیرد.
در این صورت ژننمود ناخالص داشته و در صورت کمبود اکسیژن محیط گویچههای قرمز آن به صورت داسیشکل در میآیند.
گزینه  :4این مورد نیز مانند عبارت گزینه  2است .اگر دختر واجد ژننمود ناخالص باشد ،نسبت به انگل مالاریا مقاوم است.

 سوال  :611گزینۀ ( 6فقط  6مورد صحیح است).
فقط مورد ب درست است.
بررسی موارد:
الف :دقت کنید نوکلئوتیدها میتوانند قند ریبوز داشته باشند یا دئوکسیریبوز!
بنابراین نمیتوان گفت هر نوکلئوتید واجد قند ریبوز است!
ب :اگر خوب به شکل کتاب درسی دقت کنید ،مشاهده میکنید که گروه یا
گروههای فسفات نمیتوانند با پیوند اشتراکی به حلقه اتصال داشته باشند .بلکه
این گروه یا گروههای فسفات ابتدا به نوعی کربن در خارج از حلقۀ متصل میشوند
و سپس این کربن با پیوند اشتراکی به حلقه متصل میشود .دقت کنید کربنی
که خارج از حلقه است ،نیز به جزء قند محسوب میشود.
ج :دقت کنید همۀ نوکلئوتیدهای بدن الزاماً در ساختار رشتۀ پلینوکلئوتیدی قرار
ندارند .بنابراین نمیتوان گفت هر نوکلئوتید در بدن یک فرد سالم به نوکلئوتید
دیگری متصل شده است.
د :برخی از نوکلئوتیدها مانند  NADHاز کاهش  NAD+ایجاد میشود همچنین در میانیاخته در قندکافت تولید میشود نه در راکیزه!
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 سوال  :611گزینۀ 2
دقت داشته باشید حاملین الکترون شامل مولکولهای  NADHو  FADH2میباشند .مولکول  ،NADHالکترون خود را به نخستین پروتئین
زنجیره انتقال میدهد و مولکول  ،FADH2الکترون خود را به پروتئین دوم در زنجیره منتقل میکند .دقت کنید در ابتدا گیرندۀ ابتدایی
الکترون های این دو حامل با یکدیگر متفاوت است .اما در ادامه الکترونهای  NADHنیز از تمامی پروتئینهایی که الکترونهای  FADH2را
دریافت میکنند ،عبور میکنند .بنابراین بخشی از مسیر انتقال مشترک است.

بررسی سایر گزینهها:
گزینه  :1مولکول  NADHکه در فرایند قندکافت همزمان با تبدیل قند سهکربنۀ تکفسفاته به اسید دو فسفاته تولید شده است نیز میتواند
به درون راکیزه وارد شده و در فرایند زنجیرۀ انتقال الکترون اکسایش یابد.
گزینه  :3دقت کنید یونهای اکسید با پروتونهای فضای داخلی راکیزه ترکیب میشوند و مولکول آب را میسازند نه پروتونهای بین دو غشای
راکیزه!
گزینه  : 4این مورد دام تستی است و رویکردی مشابه کنکور  !89دقت کنید این الکترون نیست که پمپ میشود! یونهای هیدروژن در پی
استفاده از انرژی الکترونهای برانگیخته توسط پمپهای پروتئینی به فضای میان دو غشا وارد میشوند.

 -611 گزینه 3
توجه داشته باشید یاخته های کبدی علاوه بر ساخت نمکهای صفراوی ،فسفولیپید لسیتین نیز میسازند .این مواد در ساخت صفرا مورد استفاده
قرار میگیرند.

 سوال  :611گزینه 2
مطابق شکل کتاب درسی ،گیرنده های مکانیکی صدا در محل اتصال دو بند پای جلویی جیرجیرک قرار دارند؛ نه در محل اتصال به سینه!
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بررسی سایر گزینهها:
 :1با توجه به شکل ،جسم یاختهای در خارج از موی
حسی قرار دارد.
 :3این گزینه نیز با توجه به شکل مغز ماهی درست
است.
 :4یاختههای پشتیبان فاقد مژک هستند و با مادۀ
ژلاتینی در تماس میباشند.

 سوال  :616گزینۀ 2
موارد ب و ج درست هستند.
ب) مرگ برنامه ریزی شده برای از بین بردن یاختههای آسیبدیده و سرطانی کاربرد دارد .اما بافت مردگی بر اصر آسیبهای مکانیکی ایجاد
میشود.
ج) در مرگ برنامهریزی شده ،لازم است پرفورینها ،منافذی را در غشا ایجاد نمایند.

 سوال  :612گزینه 3
در فرد مبتلا به پرکاری غده پاراتیروئید به دلیل افزایش شدید کلسیم خون ،احتمال بیماری های قلبی افزایش می یابد و در یک دختر با کاهش
هورمون پاراتیروئید و در نتیجه کاهش کلسیم ،به دلیل اختلال در انقباض ماهیچه های تنفسی ،مشکلات تنفسی ایجاد می شود .نکته :کلسیم در
فرایند انقباض همه ماهیچه ها نقش دارد.
بررسی سایر گزینه ها :
 )1پرکاری تیروئید نیاز سلول را بالا میبرد و میزان هورمون انسولین به منظور ورود گلوکز به درون سلول زیاد میشود .به دنبال کاهش سوخت
و ساز بدن به دنبال کاهش فعالیت تیروئید ،دمای بدن کاهش پیدا میکند.
 )2به دنبال پرکاری فوق کلیه میزان هورمون کورتیزول زیاد میشود و درنتیجه ایمنی بدن ضعیف میشود ،و احتمال ابتلا به بیماری عفونی زیاد
میشود .اما با کم کاری این غده فشار خون نیز زیاد میشود.
 )4با افزایش هورمون رشد تراکم توده استخوانی زیاد میشود ،اما با کمبود ترشح آن تکثیر یاخته های استخوانی کاهش مییابد.

 سوال  :613گزینۀ 4
در جهش دگرمعنا ،یک نوکلئوتید با یک نوکلئوتید دیگر جابجا میشود و رمز جدیدی ایجاد میگردد که مربوط به آمینواسید دیگری است .با
این جابجایی تغییری در تعداد نوکلئوتیدها رخ نمیدهد.
در جهش خاموش نیز رمز یک آمینواسید به رمز دیگری برای همان آمینواسید تبدیل میشود که یک توالی سه نوکلئوتیدی میباشد .با این
تغییر نیز تعداد نوکلئوتیدها ثابت میماند.

 سوال  :614گزینۀ 6
از آنجا که ژن نمود آندوسپرم دو دگرۀ  Wدارد ،میتوان گفت ژنوتیپ یاختۀ تخمزا به صورت  Wبوده و اسپرم نیز دارای ژنوتیپ  Rمیباشد.
بدین ترتیب ،گیاه مادر ،یا صورتی است و ژنوتیپ  RWدارد؛ و یا سفید است و ژنوتیپ  WWدارد! بنابراین کلاله که دارای ژنوتیپ گیاه مادر
است ،همان ژنوتیپها را دارا میباشد و نمیتواند  RRگردد.
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 سوال  :615گزینۀ 6
خون طحال و آپاندیس از اندامهای لنفی هستند که خون آنها توسط سیاهرگ باب به کبد میرود.
الف) این اندامها ،محل تولید و تجمع لنفوسیتها (از جمله لنفوسیت  )Bهستند .لنفوسیتهای  Bمیتوانند پادتنی مشابه گیرندۀ غشایی خود
تولید کنند.
ب) این اندامها به کمک رگهای لنفاوی ،لنف و ترکیباتی که به آن میافزایند را به رگهای خونی وارد میکنند .خون نوعی بافت پیوندی است.

 سوال  :611گزینۀ 4
طبق نمودار  2ص  98کتاب درسی این گزینه درست است.
بررسی سایر گزینهها :
 )1در گیاهان  CAMمانند آناناس میزان  CO2در محل فعالیت روبیسکو بالا است
 )2تنفس نوری علاوه بر سبزدیسهها درون راکیزه نیز انجام می شود .در کتاب درسی نیز به عنوان شده است ترکیب دو کربنی از سبزدیسه خارج
شده و در داخل راکیزه ،کربن دی اکسید از دست میدهد.
 )3طبق نمودار  1ص  98کتاب درسی ،میزان فتوسنتز در گیاهان  C3مانند رز بعد از مدتی کاهش پیدا میکند.

 سوال  :611گزینۀ 6
همزمان با تشکیل لایههای زایندۀ جنینی ،جفت تشکیل میشود.
بررسی سایر گزینهها:
 )2در انتهای ماه اول اندامهای اصلی جنین شروع به تشکیلشدن میکنند .توجه داشته باشید که تشکیل اندامهای اصلی پس از شروع تمایز
جفت صورت میگیرد (نه همزمان با آن)
 )3توجه کنید ابتدا با آزادشدن آنزیم هایی از تروفوبلاست ،فرایند جایگزینی صورت گرفته و بلاستوسیست وارد دیوارۀ رحم میشود .به دنبال
جایگزینی ،پردههای آمنیون و کوریون تشکیل میشوند (بنابراین این پدیدهها همزمان صورت نمیگیرند)
 )4بعد از جایگزینی ،پردههای محافظتکننده در اطراف جنین تشکیل میشوند که مهمترین آنها درونشامۀ جنین (آمنیون) و برونشامۀ جنین
(کوریون) هستند .درون شامۀ جنین در حفاظت و تغذیۀ جنین نقش دارد .برونشامۀ جنین در تشکیل جفت و بند ناف دخالت میکند.
برونشامۀ جنین ،هورمونی به نام  HCG1ترشح میکند که وارد خون مادر میشود و اساس تستهای بارداری است .این هورمون سبب حفظ
جسم زرد و تداوم ترشح هورمون پروژسترون از آن میشود .وجود این هورمونها در خون از قاعدگی و تخمکگذاری مجدد جلوگیری میکند.
بنابراین پس از جایگزینی بلاستوسیست در یکی از حفرات (نه حفرات) رحم ،هورمون  HCGاز کوریون ترشح میشود.

 سوال  :611گزینۀ 4
با توجه به شکلهای روبهرو ،رشتههای اکتین از واحدهای کروی تشکیل شدهاند .به این نکته توجه داشته باشید
که رشتههای میوزین از طریق سرهای خود به رشتههای اکتین متصل میشوند.
بررسی سایر گزینهها:

- Human Chorionic Gonadotropin

1
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 )1در هنگام انقباض ،این رشتههای پروتئینی میتوانند از وسعت بخشهای روشن موجود در سارکومر بکاهند.
 )2توجه داشته باشید در شکل روبهرو ،بخش تیرۀ بزرگ در اثر همپوشانی رشتههای اکتین و میوزین
تشکیل میشود.
 )3به دنبال استراحت ماهیچهها ،سارکومرها از یکدیگر فاصله گرفته و دور میشوند .بنابراین فاصلۀ
رشتههای اکتین از یکدیگر افزایش مییابد.

 سوال  :611گزینۀ 3
دیوارۀ خارجی دانه های گرده رسیده منفذدار و ممکن است صاف یا دارای تزئیناتی باشد .هر گیاه دارای گل تک جنسی نر ،توانایی ایجاد دانۀ
گردۀ رسیده را دارد.
کیسههای گرده در بساک تشکیل میشوند و یاختههای دولاد دارند .از تقسیم کاستمان این یاختهها ،چهار یاختۀ تکلاد ایجاد میشود که در
واقع گردههای نارساند .هر یک از این یاختهها با انجام دادن تقسیم رشتمان و تغییراتی در دیواره به دانۀ گرده رسیده تبدیل میشود .دانۀ گرده
رسیده یک دیوارۀ خارجی ،یک دیوارۀ داخلی ،یک یاخته رویشی و یک یاختۀ زایشی دارد.
بررسی سایر گزینهها:
 :1به طور افقی زیر خاک رشد می کند و همانند ساقۀ هوایی جوانه انتهایی و جانبی دارد .این ساقه به موازات رشد افقی خود در زیر خاک،
پایههای جدیدی در محل جوانهها تولید میکند .زنبق از گیاهانی است که زمین ساقه دارد .زنبق گیاه علفی چند ساله است.
 :2لوبیا گیاهی تک لپه است که رویش رو زمینی دارد .گیاهان دو لپه فاقد مغز ریشه هستند.
 :4گیاه داوودی در روزهای کوتاه پاییز گل میدهد .رنگ گلبرگهای این گیاه زرد است و توسط باد گرده افشانی نمیشود .گردهافشانی بعضی
گیاهان وابسته به باد است .این گیاهان تعداد فراوانی گلهای کوچک تولید میکنند و فاقد رنگهای درخشان ،بوهای قوی و شیرهاند .درحالیکه
گلبرگهای داوودی دارای رنگهای درخشان است.

 سوال  :611گزینۀ 2
در خارج از مغز ،گیرندههایی وجود دارند که به کاهش اکسیژن حساساند .این گیرندهها بیشتر در سرخرگ آئورت و سرخرگهای ناحیۀ گردن
که خونرسانی به سر و مغز را برعهده دارند ،واقعاند .چنانچه اکسیژن خون کاهش یابد ،این گیرندهها به بصلالنخاع پیام عصبی ارسال میکنند.
ضخامت لایۀ ماهیچهای و پیوندی در سرخرگها به طور معنی داری بیشتر است تا بتوانند فشار زیاد وارد شده از سوی قلب را تحمل و هدایت
کنند .به همین دلیل سرخرگها در برش عرضی ،بیشتر گِرد دیده میشوند.
بررسی سایر گزینهها:
 :1سیاهرگها بیشتر در قسمتهای سطحی اندامها قرار دارند نه سرخرگها.
 :3این گزینه در مورد مویرگها صحیح است ،که به سه دستۀ پیوسته ،ناپیوسته و منفذدار تقسیمبندی شدهاند.
 :4دریچههای یک طرفه کنندۀ خون (دریچههای لانه کبوتری) درون سیاهرگهای دست و پا قرار دارند.
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 سوال  :616گزینۀ 3
منظور از روز  5ام تا روز  14ام چرخۀ جنسی است که تخمکگذاری
انجام می شود .دقت داشته باشید در این زمان میزان اندوختۀ خونی
دیوارۀ رحم به حداکثر خود نمیرسد بلکه تقریبا در روز  21این رویداد
را داریم.
بررسی سایر گزینهها:
گزینه  :1افزایش ناگهانی در میزان استروژن سبب میشود میزان
هورمونهای محرک جنسی به طور ناگهانی افزایش یابد و درانتها
تخمکگذاری رخ دهد .بنابراین درزمانهایی میتوانیم افزایش ترشح
هورمون آزادکننده را ببینیم که سبب ترشح بیشتر هورمونهای محرک
جنسی میشود.
گزینه  :2همانطور که می دانیم افزایش اندک در میزان استروژن در نیمۀ اول چرخۀ جنسی ،سبب کاهش ترشح هورمونهای محرک میشود.
بنابراین میتوان در مواقعی کاهش ترشح این هورمونها را مشاهده کرد.
گزینه  : 4استروژن در این نیمۀ جنسی با تاثیر بر هیپوتالاموس از ترشح هورمون آزادکننده و هورمونهای محرک جنسی کاسته و بنابراین مانع
رشد باقی فولیکولها میشود.

 سوال  :612گزینۀ 6
فقط الف درست هستند.
بررسی همۀ موارد:
الف) در مراحل استراحت عمومی و انقباض دهلیزی ،دریچههای سینی بسته هستند .همچنین در مرحلۀ انقباض بطنی دریچههای دهلیزی بطنی
بسته میباشند .در همۀ این مراحل خون وارد دهلیزها میشود.
ب) در دو نقطه از چرخۀ ضربان قلب همۀدریچههلی قلبی بسته هستند .بنابراین ورود خون به درون بطن با بستهبودن دریچههای دهلیزی بطنی
امکانپذیر نیست.
ج) در مرحلۀ انقباض بطنی دریچههای سینی باز هستند .همچنین در مراحل استراحت عمومی و انقباض دهلیزی ،دریچههای دهلیزی بطنی باز
هستند .بنابراین نمیتوان گفت قطعا دهلیزها در حالت استراحت هستند.
د) در مرحلۀ انقباض بطنی دریچههای سینی باز هستند .همچنین در مرحلۀ انقباض بطنی دریچههای دهلیزی بطنی بسته میباشند .در این
مرحله فشار خون درون بطنها زیاد است.
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 سوال  :613گزینۀ 6
با توجه به شکلهای روبهرو ،مادۀ حساس به نور در گیرندههای مخروطی چشم نسبت به گیرندههای استوانهی کمتر است.
بررسی سایر گزینهها:
 )2همانطور که در شکلهای روبهرو مشاهده میکنید ،هستۀ این گیرندهها در تماس با محل نگهداری مادۀ حساس به نور نیست.
 ) 3محل نگهداری مادۀ حساس به نور در هر دو نوع گیرندۀ مخروطی و استوانهای در یک انتهای یاخته قرار دارد( .نه برخلاف)
 )4گیرندههای مخروطی در نور زیاد ،به میزان بیشتری تحریک میشوند .به دنبال تحریک این گیرندهها ،مادۀ حساس به نور تجزیه
(نه ساخته) میشود.

 سوال  :614گزینۀ 2
جهش ،با افزودن دگرههای جدید ،خزانۀ ژن را غنیتر میکند و گوناگونی را افزایش میدهد .بسیاری از جهشها تأثیری فوری بر
رخ نمود ندارند و بنابراین ممکن است تشخیص داده نشوند .اما با تغییر شرایط محیط ممکن است دگرۀ جدید ،سازگارتر از دگره یا دگرههای
قبلی عمل کند .و میتوانند توان بقای جمعیت را بالا ببرند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1به فرایندی که در آن افراد سازگارتر با محیط انتخاب میشوند ،یعنی آنهایی که شانس بیشتری برای زنده ماندن و تولیدمثل دارند ،انتخاب
طبیعی مینامند .انتخاب طبیعی برخلاف جهش تغییری در ژننمود افراد جمعیت ایجاد نمیکند.
 ) 3وقتی افرادی از یک جمعیت به جمعیت دیگری مهاجرت میکنند ،در واقع تعدادی از دگرههای جمعیت مبدأ را به جمعیت مقصد وارد
میکنند .به این پدیده ،شارش ژن میگویند .اگر بین دو جمعیت ،شارش ژن به طور پیوسته و دوسویه ادامه یابد ،سرانجام خزانۀ ژن دو جمعیت
به هم شبیه میشود .توجه کنید در پدیدۀ شارش ،تعادل ژنی از بین میرود (نه این که برقرار شود)
 )4به فرایندی که باعث تغییر فراوانی دگرهای بر اثر رویدادهای تصادفی میشود ،رانش دگرهای میگویند .هرچه اندازۀ یک جمعیت کوچکتر
باشد ،رانش دگره ای اثر بیشتری دارد .به همین علت ،برای آنکه جمعیتی در تعادل باشد ،باید اندازۀ بزرگی داشته باشد .منظور از اندازۀ جمعیت،
تعداد افراد آن است.

 سوال  :615گزینۀ 2
با توجه به شکل روبهرو ژننمودهای  aaBBCC ،AABBccو
 AAbbCCکه در جایگاه  5قرار دارند ،در یکی از جایگاههای ژنی خود فاقد
دگرۀ بارز میباشند.
بررسی سایر گزینهها:
 )1در بخش  ،4ژنوتیپ  AaBbCcوجود دارد که واجد همۀ انواع دگرهها میباشد.
 )3با توجه به شکل ژننمودهای قرارگرفته در جایگاه  ،6قطعا در یک جایگاه ژنی خود هم دگرۀ بارز و هم نهفته دارد ،به عبارت دیگر در یکی از
جایگاههای ژنی خود ناخالص است.
 )4همۀ ژننمودهای قرارگرفته در بخش  ،2در دو جایگاه ژنی خود خالص هستند.
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 سوال  :611گزینۀ 6
فقط د صحیح هستند.
انواعی از گیاهان انگل وجود دارند که همه یا بخشی از آب و مواد غذایی خود را از گیاهان فتوسنتزکننده دریافت میکنند .همچنین در مورد
سیانوباکتریها چنین عبارتی درست است.
بررسی موارد:
الف :در مورد سیانوباکتریها درست نمیباشد زیرا این جانداران توانایی فتوسنتز و تولید ترکیبات آلی از معدنی دارند.
ب :سیانوباکتری اندام مکنده ندارد.
ج :در ارتباط با گیاهان انگل صحیح نمیباشد.
د :در فرایند تبدیل قند سهکربنی به اسید سه کربنی در قندکافت ،مولکول  NADHکه دو نوکلئوتیدی است ،تولید میشود .دقت کنید این
ترکیب سه کربنه دارای فسفات است.

 سوال  :611گزینۀ 4
ژنگان به کل محتوای وراثتی گفته میشود .گروهی از باکتریها (باکتریهایی که در کنار چشمههای آب گرم ساکن هستند) ،میتوانند آنزیم
آمیلاز مقاوم به گرما بسازند .توجه کنید انواعی از ژنها بر روی دنای این جانداران قرار دارند .رشتۀ الگوی یک ژن میتواند با ژن مجاور خود
متفاوت باشد.
بررسی سایر گزینهها:
 )1توجه کنید باکتری ها تنها یک غشای پلاسمایی دارند .بنابراین به کار بردن غشاها برای این جانداران نادرست است.
 )2محصول ژن ،رنا و پروتئین است .بنابراین ،تغییر در فعالیت ژنها ،بر ساخت این محصولات نیز اثر میگذارد .تنظیم بیان ژن در پروکاریوتها
می تواند در هر یک از مراحل ساخت رنا و پروتئین تأثیر بگذارد ولی به طور معمول تنظیم بیان ژن در مرحلۀ رونویسی انجام میشود .در مواردی
(نه همواره) هم ممکن است یاخته با تغییر در پایداری (طول عمر) رنا یا پروتئین ،فعالیت آن را تنظیم کند.
 )3باکتریها درونبری و برونرانی ندارند .بنابراین جذب مواد غذایی در این جانداران توسط این روشها صورت نمیگیرد.

 سوال  :611گزینۀ 3
با قطع جوانۀ رأسی ،جوانههای جانبی رشد ،و شاخه و برگ جدید ایجاد کردهاند .به اثر بازدارندگی جوانه رأسی بر رشد جوانههای جانبی ،چیرگی
رأسی میگویند .با قطع جوانه رأسی مقدار سیتوکینین در جوانههای جانبی افزایش و مقدار اکسین آنها کاهش مییابد ،در نتیجه جوانههای
جانبی رشد میکنند .اگر بعد از قطع جوانۀ رأسی ،در محل برش ،اکسین قرار دهیم؛ جوانههای جانبی رشد نمیکنند .این آزمایش نشان میدهد
که اکسین از جوانه رأسی به جوانههای جانبی میرود و مانع از رشد آنها میشود .توجه کنید اکسین در قلمهزدن استفاده میشود.
بررسی سایر گزینهها:
 )1هورمون اکسین در ساخت سموم کشاورزی به منظور از بین بردن آفتها استفاده میشود .اما هورمون اتیلن از سوختهای فسیلی رها میشود.
 ) 2هورمون جیبرلین توانایی اثر بر آندوسپرم و رشد غلات را دارد .توجه کنید افزایش نسبت هورمون اکسین به سیتوکینین موجب رشد ریشه
میشود.
 )4هورمون آبسیزیکاسید اثری مخالف هورمون جیبرلین داشته و مانع از رشد دانه میشود .توجه کنید هورمون اتیلن (نه آبسیزیکاسید) در
بافتهای قابل ترمیم گیاهان تولید میشود.
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 سوال  :611گزینۀ 4
بخشهای  1و  2و  3و  4به ترتیب ،معده ،لولۀ مالپیگی ،روده و راستروده را نشان میدهد .میدانید اوریکاسید از تجزیۀ نوکلئیکاسیدها ایجاد
میشود .این ماده میتواند از همولنف به درون لولههای مالپیگی و از لولههای مالپیگی به درون روده تخلیه شود .توجه کنید اوریکاسید در معده
مشاهده نمیشود.
بررسی سایر گزینهها:
 ) 1توجه کنید معده در حشرات ،در جذب مواد نقش اصلی را بر عهده دارد .بازجذب آب و یونها در این جانوران در هنگام عبور مواد از روده
صورت میگیرد.
 )2توجه کنید لولههای مالپیگی در ترشح آنزیمهای موثر در هضم غذا نقش ندارد .این آنزیمها توسط غدد بزاقی ،کیسههای معده و خود معده
ساخته میشود.
 )3هر دو بخش در توانایی دریافت یونهای مایع میانبافتی نقش دارند .یونهای پتاسیم و کلر با ورود به لولههای مالپیگی ،در نهایت از این
ساختارها عبور میکنند.

 سوال  :611گزینۀ 6
تنها مورد د درست است.
بررسی همۀ موارد:
الف)  trnaاولیه که واجد آمینواسید متیونین است ،ابتدا در جایگاه  pقرار گرفته و در جایگاه  Aمشاهده نمیشود.
ب) توجه کنید  TRNAهایی که توانایی برقراری رابطۀ مکملی با رمزۀ رنای پیک در جایگاه  Aرا ندارند ،بدون استقرار ریبوزوم را ترک میکنند.
ج) توجه کنید  TRNAآخر در مرحلۀ پایان ،از توالی آمینواسیدی رشتۀ پپتیدی جدا میشود .اما این رنای ناقل به جایگاه  Eمنتقل نمیشود.
د) به جز  Trnaناقل اولیه ،بقیه  trnaها پس از تکمیل ساختار ریبوزوم درون آن مشاهده میشوند .از آنجایی که این  trnaها در ساختار
ریبوزوم مستقر شده اند ،بنابراین قطعا رابطۀ مکملی برقرار کرده و دارای آمینواسید میباشند.

 سوال  :616گزینۀ 2
اگر اکسیژن به هر علتی در محیط نباشد یا کم باشد ،تخمیر انجام میشود .هر دو نوع تخمیر الکلی و لاکتیکی در گیاهان وجود دارد .توجه داشته
باشید که تجمع الکل یا لاکتیک اسید در یاخته گیاهی به مرگ آن میانجامد ،بنابراین باید از یاختهها دور شوند .بنابراین منظور صورت سوال
تخمیر لاکتیکی و الکلی است .شکلهای سمت چپ و راست به ترتیب مراحل تخمیر لاکتیکی و الکلی را نشان میدهند .همانطور که میبینید به
منظور تولید مادۀ نهایی در هر دو نوع تخمیر NADH ،مصرف
میشود.
بررسی سایر گزینهها:
 )1توجه کنید در تخمیر الکلی برخلاف لاکتیکی ،کربندیاکسید تولید
میشود.
 )3ترکیبات سه کربنی در تخمیر الکلی ،قند سهکربنه تکفسفاته،
اسیدهای سه کربنه و دوفسفاته و پیرووات هستند .به منظور تولید این مولکولها NAD+ ،تولید نمیشود .اما در تخمیر لاکتیکی در مرحلۀ
تولید لاکتیکاسید (نوعی مادۀ سهکربنه) NADH ،مصرف و  NAD+تولید میشود.
 )4در تولید قندهای سهکربنه و تکفسفاته از فروکتوز ششفسفاته ADP ،مصرف نمیشود .برای تولید پیرووات این مولکول مصرف میشود.
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 سوال  :612گزینه 4
اسپرماتوگونیها و اسپرماتوسیتهای اولیه ،دارای کروموزوم همتا هستند .مطابق متن کتاب درسی هستۀ اسپرمها فشرده است .هیچیک از این
یاختهها ،هستۀ فشرده ندارند.
بررسی گزینهها:
 )1اسپرماتوگونیها ،اسپرماتوسیت های اولیه و ثانویه ،دارای کروموزوم مضاعف (دوکروماتیدی) هستند .در این
میان یاخته های اسپرماتوگونی برخلاف دو نوع یاختۀ دیگر ذکرشده ،تقسیم میتوز (نه میوز) را انجام میدهد.
 )2اسپرمها ،اسپرماتیدهای بدون تاژک و تاژکدار ،دارای کروموزومهای غیرمضاعف هستند .توجه کنید تنها
اسپرماتیدهای بدون تاژک از تقسیم میوز  2یاختههای اسپرماتوسیت ثانویه ایجاد میشوند.
 )3یاختههای دیپلوئید مسیر اسپرمزایی ،اسپرماتوگونیها و اسپرماتوسیتهای اولیه هستند .توجه کنید که همۀ
این یاختهها به یکدیگر متصلاند و توسط یاختههای سرتولی تغذیه میشوند.

 سوال  :613گزینۀ 6
مهمترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک ،تبدیل انسولین غیرفعال به انسولین فعال است،
زیرا تبدیل پیش هورمون به هورمون در باکتری انجام نمیشود .در سال  1893برای اولین بار دو توالی دنا به صورت جداگانه برای رمز کردن
زنجیرههای  Aو  Bانسولین تولید و توسط دیسَک به نوعی باکتری منتقل شدند .سپس ،زنجیرههای پلیپپتیدی ساخته شده جمعآوری و در
آزمایشگاه به وسیله پیوندهایی به یکدیگر متصل شدند .سایر گزینهها جزء مراحل تولید انسولین به روش مهندسی ژنتیک هستند .ولی
مهمترین نه!

 سوال  :614گزینۀ 3
تنها مورد «ج» نادرست است.
بررسی همۀ موارد:
الف :اندامکی به نام کافنده تن (لیزوزوم) ،که دارای آنزیمهای گوارشی است به آن میپیوندد و آنزیمهای
خود را به درون کُریچه آزاد میکند .در نتیجه ،کُریچه گوارشی تشکیل میشود .بنابراین کریچۀ گوارشی
به آنزیم های لیزوزوم (دارای عمل اختصاصی :هر یک نوع یا انواع خاصی از مولکولها را تجزیه میکنند)
نیاز دارد.
ب :در بسیاری از تکیاختهایها تنظیم اسمزی با کمک انتشار انجام میشود .ولی در برخی دیگر مانند
پارامسی ،آبی که در نتیجۀ اسمز وارد میشود به همراه مواد دفعی توسط کُریچههای انقباضی دفع میشود
و بدین طریق فشار اسمزی آن تنظیم میشود.
ج :در پارامسی ،حرکت مژکها غذا را از محیط به حفرۀ دهانی منتقل میکند .در انتهای حفرۀ دهانی(نه
گوارشی) ،کُریچه غذایی تشکیل میشود.
د :مواد گوارشیافته از کریچۀ گوارشی خارج میشوند و مواد گوارشنیافته در آن باقی میمانند .به این کُریچه ،کُریچه دفعی(غیرانقباضی) میگویند.
محتویات این کُریچه از راه منفذ دفعی یاخته خارج میشود.

 سوال  :615گزینۀ 4
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پروتئین مهارکننده به لاکتوز و پروتئین فعال
کننده به مالتوز متصل میشود .مهارکننده با جدا
شدن از اپراتور موجب حرکت رنابسپاراز میشود و
پروتئین فعال کننده با اتصال به جایگاه خود
موجب اتصال رنابسپاراز به راهانداز و سپس حرکت
آن میشود.
بررسی سایر گزینهها:

2تنظیم مثبت رونویسی

2تنظیم منفی رونویسی

 :1دقت کنید که در باکتریها تنها یک نوع
رنابسپاراز وجود دارد و همۀ ژنها توسط این نوع رنابسپاراز رونویسی میشود .بنابراین همۀ پروتئینها (مهارکننده ،فعال کننده ،رنابسپاراز) توسط
یک نوع رنابسپاراز رونویسی میشوند.
 :2در تنظیم مثبت رونویسی پروتئین فعال کننده پس از اتصال به مالتوز موجب حرکت دنابسپاراز به سمت راهانداز و اتصال به آن میشود اما در
تنظیم منفی رونویسی ،رنابسپاراز بدون کمک پروتئینها به سمت راهانداز حرکت میکند.
 :3رنابسپاراز در هردو نوع رونویسی ژنهای مربوط به تجزیۀ قند را رونویسی میکنند اما تنها در تنظیم رونویسی مثبت پروتئین فعال کننده
نقش دارد.

 سوال  :611گزینۀ 2
امروزه نهاندانگان بیشترین گونههای گیاهی روی زمین را تشکیل میدهند.
کربندیاکسید یکی از مهمترین موادی است که گیاهان از هوا جذب میکنند .کربن ،اساس مادۀ آلی و بنابراین یکی از عناصر موردنیاز گیاهان
است .کربندیاکسید به همراه سایر گازها از طریق روزنهها وارد فضاهای بینیاختهای گیاه میشود .مقداری از کربندیاکسید هم با حلشدن
در آب ،به صورت بیکربنات در میآید که میتواند توسط برگ یا ریشه جذب شود .بنابراین کربندیاکسید هم از طریق یاختههای نگهبان
روزنه(تمایزیافتۀ سامانۀ بافت پوششی) جذب میشود و هم از طریق تار کشنده(تمایز یافتۀ سامانۀ بافت پوششی).
بررسی سایر گزینهها:
 :1گیاه هنگامی گل میدهد که سرلاد رویشی که در جوانه قرار دارد ،به سرلاد گل یا زایشی(ساختار تخصص یافتۀ تولید مثل جنسی) تبدیل
شود .به هر حال گل دادنِ بعضی گیاهان وابسته به طول شب و روز نیست .چنین گیاهانی را بیتفاوت مینامند؛ گیاه گوجهفرنگی از این گروه
است .گوجه فرنگی نهاندانهاست.
 :3کاروتنوئیدها به رنگهای زرد ،نارنجی و قرمز دیده میشوند و بیشترین جذب آنها در بخش آبی و سبز نور مرئی است.
 :4در پاییز با کاهش طول روز و کم شدن نور ،ساختار سبزدیسهها در بعضی گیاهان تغییر میکند و به رنگدیسه تبدیل میشوند .در این هنگام
سبزینه در برگ تجزیه میشود و مقدار کاروتنوئیدها افزایش مییابد .برگ بعضی گیاهان بخشهای غیر سبز ،مثلا سفید ،زرد ،قرمز یا بنفش دارد.
دیده می شود که کاهش نور در چنین گیاهانی ،سبب افزایش مساحت بخشهای سبز می شود .بنابراین این گزینه نیز غلط است.

 سوال  :611گزینۀ 4
بخش  1سرلاد در جوانۀ انتهایی ،بخش  2بافت پوششی در حال تشکیل ،بخش 3بافت آوندی در حال تشکیل و بخش  4سرلاد در جوانۀ جانبی
میباشد.
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همۀ یاختههای سرلادی دارای هستۀ درشتی در مرکز خود هستند و به صورت فشرده قرار گرفتهاند.
بررسی سایر گزینهها:
 :1بافت پوششی و بافت آوندی موجب افزایش قطر ساقه نمیشوند ،بلکه یاختههای سرلاد نخستین با تقسیم و تمایز خود موجب افزایش طول و
تاحدودی قطر ساقه میشوند.
 :2لایهای روی سطح بیرونیِ یاختههای روپوست(بافت پوششی) قرار دارد .این لایه پوستک نامیده میشود .پوستک نسبت به آب نفوذناپذیر است؛
زیرا از ترکیبات لیپیدی مانند کوتین ساخته شده است .یاختههای روپوستی این ترکیبات را میسازند و آن را به سطحی از روپوست ترشح
میکنند که مجاور هواست .اما در سطح یاختههای بخش  4یعنی یاختههای سرلادی لیپید ترشح نمیشود.
 :3یاختههای سَرلادی به طور فشرده قرار میگیرند و فشای بین یاختهای اندکی دارند .در مورد بافت آوندی در حال تشکیل این مورد نادرست
است.

 سوال  :611گزینۀ 2
موارد «ج» و «د» درست هستند.
بررسی همۀ موارد:
الف :این مرد بر روی هر دو کروموزوم شمارۀ  8خود دارای دگرۀ  iگروه خونی است( .نادرست)
ب :مرد مبتلا به هموفیلی بر روی کروموزوم جنسی  xخود دارای دگرۀ نهفتۀ هموفیلی است اما دقت کنید که این مرد ممکن است دچار مشکلات
دیگری در انعقاد خون باشد(مثلا کمبود فیبرینوژن در خوناب ،کمبود کلسیم خوناب و  )....بنابراین نمیتوان به طور قاطع گفت که در کروموزوم
جنسی خود دارای دگرۀ نهفته است(.نادرست)
ج :بلندترین کروموزومها کروموزومهای شمارۀ  1هستند .این فرد ممکن است دارای ژن نمود  Ddو یا  DDباشد .بنابراین حتما بر روی یکی
از کروموزومهای شمارۀ  1خود دارای دگرۀ  Dاست( .درست)
د :گویچههای قرمز از یاختههای بنیادی میلوئیدی تشکیل شدهاند که توانایی تولید انواع یاختههای خونی توسط آنها وجود دارد .دقت کنید که
درست است کربوهیدرات های مربوط به گروه خونی در غشای گویچۀ قرمز این فرد وجود ندارد ،اما کربوهیدراتهای دیگری در این گویچۀ قرمز
(که مربوط به گروه خونی نیستند) وجود دارد( .درست)

 سوال  :611گزینۀ 4
فراوانترین یاختههای خونی گویچههای قرمز هستند .اگرچه تولید گویچههای قرمز به وجود آهن ،فولیکاسید و ویتامین «  » B12وابسته است؛
در بدن ما تنظیم میزان گویچههای قرمز ،به ترشح هورمونی به نام اریتروپویتین بستگی دارد .این هورمون توسط گروه ویژهای از یاختههای کلیه
و کبد به درون خون ترشح میشود و روی مغز استخوان اثر میکند تا سرعت تولید گویچههای قرمز را زیاد کند .کلیه میتواند کربندیاکسید
را با آمونیاک ترکیب کرده و اوره را بسازد .سمیت اوره نسبت به آمونیاک بسیار کمتر است .اما این مورد در ارتباط با کلیهها صادق نیست.
بررسی سایر گزینهها:
:1کبد صفرا را تولید میکند .صفرا در دفع برخی مواد ،مانند بیلیروبین (مادهای که از تخریب هموگلوبین گویچههای قرمز در کبد به وجود
می آید) و کلسترول اضافی نیز نقش دارد .کلیه نیز درفرایندهای تراوش و ترشح ،مواد آلی اضافی(مانند اوره) را دفع میکند.
 :2کلیه که با انجام فرایندهای تراوش و بازجذب ،در تغییر غلظت یون ها در خوناب موثر بوده همچنین در فصل گوارش میخوانیم ،مواد غذایی
جذب شده به کبد منتقل میشود .در کبد از مواد جذب شده گلیکوژن و پروتئین ساخته میشود .پروتئینها در تنظیم فشار اسمزی خوناب نقش
دارند.
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 :3در فرایند تشکیل لخته ،کبد در جذب ویتامینهای محلول در چربی مانند  Kنقش دارد .همچنین کلیه میتواند در بازجذب یون کلسیم تحت
تاثیر هورمون پاراتیروئیدی نقش داشته باشید .بنابراین هر دو اندام در فرایند انعقاد خون نقش موثری دارند.

 سوال  :211گزینۀ 2
مواد به آوندهای چوبی منتقل ،و آمادۀ جابهجایی برای مسیرهای طولانیتر میشود .که به این فرایند بارگیری چوبی گفته میشود.
در الگوی جریان فشاری در مرحلۀ  1قند و مواد آلی در محل منبع ،به روش انتقال فعال ،وارد یاختههای آبکش می شوند .به این عمل ،بارگیری
آبکشی می گویند.
در بارگیری چوبی ،مواد از یاختههای زندۀ درون پوست و لایۀ ریشهزا با انتقال فعال به آوند چوبی وارد میشوند.
در بارگیری آبکشی مواد از محل منبع با انتقال فعال وارد آوند آبکشی میشوند.
بررسی سایر گزینهها:
 :2در بارگیری آبکشی ،مواد از یاختۀ زنده و فتوسنتز کنندۀ محل منبع به آوند آبکش زنده منتقل میشوند.
 :3این گزینه مربوط به هیچ یک از بارگیریها نیست .بلکه مربوط به مرحلۀ  3الگوی جریان فشاری است.
 :4در هیچ یک از باگیریها مواد بین دو آوند منتقل نمی شود .انتقال آب از نوعی آوند به نوع دیگر در مرحلۀ  2الگوی جریان فشاری اتفاق
میافتد.

 سوال  :216گزینۀ 3
بخش  1سرخرگ اکلیلی سمت چپ و بخش  2سرخرگ اکلیلی سمت راست را نشان میدهد.
سرخرگ اکلیلی سمت چپ به نواحی چپ قلب خونرسانی میکند و سرخرگ اکلیلی سمت راست ،به نواحی راست قلب خونرسانی میکند.
بررسی سایر گزینهها:
 :1بزرگسیاهرگهای زیرین و زبرین و سیاهرگ اکیلی خون را به دهلیز راست وارد میکنند.
 :2هر دو سرخرگ اکلیلی اشعابی از آئورت هستند .آئورت خون خود را از بطن چپ دریافت میکند.
 :4سرخرگ های اکلیلی در ایجاد صداهای قلبی نقش نداند .صدای قوی و گنگ (صدای اول) در اثر انقباض بطنها و با بسته شدن دریچههای
دولتی و سه لتی ایجاد میشوند.

 سوال  :212گزینۀ 6
در مورد بیماری هموفیلی مرد سال قطعاً دارای ژننمود  XHYاست و زن سالم ممکن است دارای ژننمود  XHXHیا  XHXhباشد.
در مورد بیماری داسی شکل ،مرد سالم و زن سالم ممکن است دارای ژننمودهای  HbAHbAیا  HbAHbSباشند.
تنها مورد «الف» ممکن است.
بررسی همۀ موارد:
الف :پسر سالم در مورد بیماری هموفیلی دارای ژننمود  XHYاست که در هردو حالت میتواند این اتفاق بیفتد ،زیرا در هر دو حالت مادر حداقل
یک دگرۀ  XHدارد .در مورد بیماری داسی شدن گلبولهای قرمز نیز ،با توجه به اینکه هر دو والد حداقل دارای یک دگرۀ  HbAهستند ،بنابراین
تولد پسر سالم ممکن است.
ب :در صورتی که در بیماری هموفیلی مادر خالص باشد ،بنابراین پسر بیمار از نظر هموفیلی به دنیا نمیآید و در صورتی که در بیماری داسی
شدن گویچههای قرمز هر دو والد خالص و بارز باشند ،پسر بیمار به دنیا نمیآید.
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ج :در بیماری هموفیلی چون پدر دگرۀ بیماری را ندارد بنابراین نمیتوان انتظار دختر بیمار و خالص را داشت .در بیماری داسی شدن نیز اگر
پدر و مادر حداقل یکی دارای ژن نمود خالص و بارز باشند ،امکان ایجاد دختر بیمار و خالص وجود ندارد.
د :در صورتی که مادر در بیماری هموفیلی ناقل نباشد(خالص و بارز باشد) امکان ایجاد دختر ناقل(سالم و ناخالص) وجود ندارد زیرا پدر دارای
دگرۀ بارز است و دختر باید دگرۀ نهفته را از مادر خود دریافت میکرد که نمیتواند! در بیماری داسی شدن نیز اگر پدر و مادر هر دو خالص و
بارز باشند ،امکان ایجاد دختر سالم و ناخالص وجود ندارد ،زیرا هیچ دگرۀ نهفتهای در پدر و مادر یافت نمیشود.

 سوال  :213گزینۀ 3
دانۀ گردۀ رسیده دارای دو یاختۀ رویشی و زایشی است .اندازۀ یاختۀ رویشی بزرگتر از یاختۀ زایشی است .یاختۀ رویشی با رشد (نه تقسیم) لولۀ
گرده را ایجاد میکند .یاختۀ زایشی درون لولۀ گرده تقسیم میشود و دو اسپرم هاپلوئید ایجاد میکند .بنابراین سه هستۀ هاپلوئید را میتوان
درون لولۀ گرده مشاهده کرد .هستۀ یاختۀ رویشی(هاپلوئید) و دو هستۀ دو اسپرم(هاپلوئید).
بررسی سایر گزینهها:
 :1یاختۀ می وز کنندۀ درون کیسۀ گرده با تقسیم میوز ،چهار یاختۀ(دانۀ گردۀ نارس) متصل به هم ایجاد میکند.
 :2لولۀ گرده از رشد یاختۀ رویشی ایجاد میشود نه تقسیم آن .یاختۀ رویشی تقسیم نمیشود.
 :4یاختۀ زایشی(یاختۀ کوچکتر دانۀ گردۀ رسیده) درون لولۀ گرده تقسیم میشود.

 سوال  :214گزینۀ 4
دو جزء زنجیرۀ انتقال الکترون بعد از فتوسیستم  1به
سطح خارجی متصل هستند .جزء دوم با انتقال الکترونها
به  ، +NADPباعث تولید  NADPHمیشود.
بررسی سایر گزینهها:
 : 1دو جزء اول زنجیرۀ بین دو فتوسیستم به هر دو لایۀ
فسفولیپیدی غشای تیلاکوئید تعلق دارند .جزء دوم این
زنجیره یونهای هیدروژن را با استفاده از انرژی الکترونها
از بستره به درون تیلاکوئید وارد میکند و یونهای
هیدروژن منتشر نمیشوند.
 :2جزء سوم زنجیرۀ بین دو فتوسیستم به سطح داخلی متصل است .این جزء الکترونها را به فتوسیستم  1منتقل میکند.
 :3تجزیۀ نوری آب توسط فتوسیستم  2و قبل از ورود الکترونها به زنجیرههای انتقال الکترون انجام میشود.

 سوال  :215گزینۀ 2
موارد «الف» و «ج» درست هستند.
بررسی همۀ موارد:
الف :آنزیم دِنابسپاراز ،هم فعالیت بسپارازی (پلیمرازی) دارد که در آن پیوند فسفودی استر را تشکیل میدهد و هم فعالیت نوکلئازی که در آن
پیوند فسفودی استر را برای رفع اشتباه می شکند .فعالیت نوکلئازی دنابسپاراز را که باعث رفع اشتباه ها در همانندسازی میشود ،ویرایش
میگویند .فرایند ویرایش این آنزیم از وقوع جهش ممانعت به عمل میآرود .این آنزیم در فرایند بسپارازی خود نوکلئوتیدهای سه فسفاته را ابتدا
تک فسفاته کرده و سپس به انتهای رشتۀ پلی نوکلئوتیدی در حال تشکیل اضافه میکند.
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ب :قبل از همانندسازی دِنا باید پیچ وتاب فامینه ،باز و پروتئینهای همراه آن یعنی هیستونها از آن جدا شوند تا همانندسازی بتواند انجام شود.
این کارها با کمک آنزیمهایی انجام می شود .سپس آنزیم هلیکاز مارپیچ دنا و دو رشته آن را از هم باز میکند .بنابراین قسمت اول این مورد
توسط هلیکاز انجام نمیشود.
ج :آنزیم دنا بسپاراز نولکئوتیدها را به صورت مکمل روبهروی هم قرار میدهد .واکنشهای شیمیایی در صورتی سرعت مناسب میگیرند که انرژی
اولیه کافی برای انجام آن وجود داشته باشد .این انرژی را انرژی فعالسازی گویند .هر آنزیمی امکان برخورد مناسب مولکولها را افزایش و انرژی
فعالسازی واکنش را کاهش میدهد.
د :پیوندهای هیدروژنی بین دو رشتۀ مکمل به صورت خودبخودی ایجاد میشود نه توسط آنزیم.
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پاسخ صحیح :گزینه  – 4متوسط
(a2 + b 2 − 2 ab)2 (a2 + b 2 + 2 ab)2 = (a − b)4 (a + b)4 = (a2 − b 2 )4
2

2

)= (a4 + b 4 − 2 a2 b 2 )2 = (√6 − 2 + √6 − 2 − 2√2) = (2√6 − 2√2
2

2

2

)= (2√6 − 2√2) = 4(√6 − √2) = 4(6 + 2 − 2√12) = 16(2 − √3

پاسخ صحیح :گزینه  - 4متوسط
√x = t → x = t 3

3

1
)(t 4 + t 2 + 1)(t 2 − 1
2
→ (t + 2 + 1)(t − 1) = 2 t
=2t
t
t2
2

−b
=2
2a

=S

جمع ریشه ها

→x − 2 x − 1 = 0
2

x=t3

→t −2t −1=0
3

6

پاسخ صحیح :گزینه  - 1متوسط
−x = x + 1
S = −1
{ → x2 + x − 5 = 0
, x1 + x2 = −1 → {−x1 = x2 + 1
P = −5
2
1
1
1
1
1
) −(x1 3 + x2 3 ) −(x1 3 + x2 3
+
=
+
=
=
(x1 + 1)3 (x2 + 1)3 (−x1 )3 (−x2 )3
(x1 x2 )3
(x1 x2 )3
−(S 3 + 3 PS) −((−1)3 + 3(−1)(−5) −16
=
=
=
P3
(−5)3
125
فقط در گزینه ، 1

−16
125

=  Sدیده میشود.

پاسخ صحیح :گزینه  – 4متوسط
𝜋
3 1 1
= 5 → f(5) = 16 cos 2 (15) cos 2 (30) cos 2 (60) cos 2 (120) = 16 × (0/9)2 × × × = 0/6
36
4 4 4

اگر گزینه ها را ساده کنیم ( ،)√3 = 1/7گزینه ≅ 1
که گزینه  4نزدیکترین جواب به  0/6است.

1
16

 ،گزینه ≅ 2

4
16

 ،گزینه ≅ 3

5
16

 ،و گزینه ≅ 4

11
16

،

پاسخ صحیح :گزینه  – 2متوسط
✓ توصیه میکنم مقادیر زوایای مهم ( 37 ،15و  53درجه) را حفظ کنید.
𝜋
)𝜋 cos (2𝛼 − ) + cos(𝛼 −
3
)cos(75 − 90) + cos(37
2
→ ربع سوم tan α = → α = 37
→=
4
)𝛼cot(2
)cot(75
cos(15) + cos(37) sin(75) + cos(37) 0/9 +0/8
=
=
= 4 × 1/7 ≅ 6/5
1
)cot(75
)tan(15
4

=

با نگاهی به گزینهها و ساده کردن آنها میتوان فهمید گزینه صحیح کدام است( .حواستون به منفی و مثبت
نسبتها باشه!)

پاسخ صحیح :گزینه  – 3آسان
1 − sin2 (x) − sin2 (x) cos(3x) = 1 → −sin2 (x)(1 + cos(3x)) = 0
sin2 (x) = 0 → x = 0, π, 2π
𝜋)3x=(2𝑘+1
𝜋
𝜋5
{ →
→ cos(3x) = −1
x = , π,
3
3
تعداد جوابهای معادلۀ باال ( 5

π 5π
3

,

3

 )x = 0, π, 2π,است.

پاسخ صحیح :گزینه  – 1آسان
روش اول :عددگذاری ←  x = 0گزینه  2و  4حذف میشود( .زیر رادیکال منفی)
 x = 2گزینه  3حذف میشود( .لگاریتم صفر)
روش دوم :اشتراکگیری از دامنهها
∩

)∞→ (−∞, −1) ∪ (2, +

 x < −1یا log 4 (x 2 − x − 2) → (x − 2)(x + 1) > 0 → x > 2
 x ≤ −1یا √x 2 − 1 → x 2 − 1 ≥ 0 → x ≥ 1

پاسخ صحیح :گزینه  – 2آسان
x = 0− → y = +1
{
x = 0+ → y = −1

{

پاسخ صحیح :گزینه  – 4آسان
2y = x 2 → x = √2y → √2y = √y + 3 − √y − 3
چشمی میتوان حدس زد y = 3
2

 = √(√6) + (3)2 = √15فاصله → x = √6

پاسخ صحیح :گزینه  – 4متوسط با محاسبات زیاد
)3x (1 + 3 + 9 + 27 + 81 + 243
)3x (364
3 x 52 × 63 9
→ = 52
= ) ( → = 52
= →x=2
1
x 1
x 63
2
364
×
4
4
)2 ( + + 1 + 2 + 4 + 8
2
(
)
4 2
4

پاسخ صحیح :گزینه  – 3متوسط
3
3
 𝑦=0 |cos 𝑥| 3تقاطع 3
|𝑥 |−cos
|𝑥 |cos
→ y=2
− =2
− =2
→ −
2
− =0
2
2
2
2
3
3
2|cos x| = → |cos x| = log 2
2
2
π
|) |sin(x− 2

همانطور که مشاهده میکنید دو نقطه برخورد داریم.

انتقال

||sin x

y=2

پاسخ صحیح :گزینه  – 3متوسط
2
= 1 → a2 − a − 2 = 0
a

log x y − 2 log y x = 1 → log x y = a → a −

a = 2 → y = x2
غقق → a = −1

{→

پاسخ صحیح :گزینه  – 4متوسط
هم ارزی
x
x
x
x
√( lim
+ −√ 2− 2
→)
√1 + 1 − √0 − 0 = √2
∞→x
x+1 x
x
x +1

پاسخ صحیح :گزینه  – 1آسان
𝜋−
𝜋
1−
sin
× < sin → [2
− 1] = [1− − 1] = [0− ] = −1
6
6
2

پاسخ صحیح :گزینه  – 3متوسط
g(x) = f −1 (x − 2) − 3 → g(4) = f −1 (2) − 3
برای بدست آوردن ) f −1 (2کافیست  f(x) = 2را حل کنیم.
2 = 2 + √x − 1 → x = 1 → g(4) = 1 − 3 = −2

پاسخ صحیح :گزینه  – 3متوسط
در تابع ) g(xبجای بازه ها تابع ) f(xرا جاگذاری میکنیم.
−1 < x < 1
x = ±1
 1 < xیا x < −1

1,
1 − x2 > 0
0,
{ = 1 − x2 = 0
−1,
1 − x2 < 0

1,
g(f(x)) = { 0,
−1,

کافی است نمودار تابع را رسم یا پیوستگی تابع را در  x = ±1بررسی کنیم.

پاسخ صحیح :گزینه  – 2سخت
x2
)x 2 (x 2 − 4
x 4 − 4x 2
2
|x − 4| = ±
f(x) = 2
=± 2
x −1
x2 − 1
x −1
=0صورت
)(4x3 − 8x)(x 2 − 1) − (x 4 − 4x 2 )(2x
→ f(x = ±
→=0
±(2x5 − 4x3 + 8x) = 0
2
2
)(x − 1

)′

±2x = 0 → x = 0
ریشه ندارد → ±2x(x − 2x + 4) = 0 → {x 4 − 2x2 + 4 = 0
4

2

از طرفی ( x = ±2ریشههای قدرمطلق) نقاط بحرانیاند .در کل سه نقطه اکسترمم داردx = ±2, x = 0 .

پاسخ صحیح :گزینه  – 3سخت
قرینه

)→ A′ (x 2 , x

)2

A(x, x

سهمی  y = x 2در دو نقطۀ  0و  1با نیمساز اول و سوم برخورد میکند .پس 0 < x < 1
|AA′ = √(x 2 − x)2 − (x − x 2 )2 = √2(x 2 − x)2 = √2|x 2 − x
∆
2
√2
=−
=
4a
4
)4(−√2

∆=2

√2(x − x 2 ) = √2x − √2x 2 → max(AA′ ) = −

✓ برای بدست آوردن  maxمیتوان نوشت:

√2
4

= y ′ = 0 → x = → max
1
2

0<x<1

→

 – سخت4  گزینه:پاسخ صحیح
3
g( )=2
√8

′

y = fog(x) → y ′ = (fog(x)) = g ′ (x) × f ′ (g(x)) →

y′ = g′ (

3

√8

) × f ′ (2)

x=2
x=2
1
f(x) = (x [x 2 + ])2 + 1 → f(x) = 16x 2 + 1 → f ′ (x) = 32x → f ′ (2) = 64
2

g(x) = (x −
2

1
−3
1)

1
→ g x) = − (x 2 −
3
′(

4
−3
1)

x=

× 2x →

3

4
1 9
6
−3
g ( ) = − ( − 1) ×
3 8
√8
√8

√8 ′

3

4

1 −3
−8√2 × 64
√8
=−
×( ) =−
× (2)4 = −8√2 → y ′ = −8√2 × 64 →
=4
8
4
−128
2
8
√
√
2

 – سخت3  گزینه:پاسخ صحیح
I: ak 2 + bk + c = 2 ak + b شرط پیوستگی
II: 2 ak + b = 2 a → b = 2 a − 2 ak شرط مشتق پذیری

{
II & III

I →

III: b + c = a → c = a − b

ak 2 + (2 a − 2 ak)k + a − (2 a − 2 ak) = 2 ak + 2 a − 2 ak
→ a( k 2 − 4 k + 3 ) = 0 → {

k=1
k = 3 max

پاسخ صحیح :گزینه  – 2متوسط
h2 + r 2 = 32 → h = √32 − r 2
 S = 2πr × 2h = 4πr × √32 − r 2 = 4π√32r 2 − r 4مساحت جانبی
= 0 → 64r − 4r 3 = 0 → r = 4 → h = 4 → S = 64π

) 2π(64r − 4r 3
r4

−

√32r 2

′

= S

پاسخ صحیح :گزینه  – 3آسان
P(A ∩ B) 0/85 17
=
=
)P(B
0/9
18

= )P(A ∩ B) = 0/85 → P(A|B

P(A) = P(B) = 0/9,

پاسخ صحیح :گزینه  – 3سخت
−b −c
=
+2→c=b+2a
a
a
9
)(1,7
)(2,5
)(3,3
)(4,1

8
)(1,6
)(2,4
)(3,2

7
)(1,5
)(2,3
)(3,1

6
)(1,4
)(2,2

5
)(1,3
)(2,1

تعداد کل 16 :حالت

→S=P+2
4
)(1,2

3
)(1,1

c
)𝑏 (𝑎,

پاسخ صحیح :گزینه  – 1سخت (خارج از کتاب)
ابتدا یازدهمی ها به !) (4 − 1طریق دور میز قرار میگیرند ،سپس دوازدهمیها به ! 4طریق بین یازدهمیها
مینشینند.

(4 − 1)! × 4! = 6 × 24 = 144

پاسخ صحیح :هیچکدام از گزینهها صحیح نیست – سخت
n(s) = 5 + (5 × 4) + (5 × 4 × 3) + (5 × 4 × 3 × 2) + (5 × 4 × 3 × 2 × 1) = 325
اعداد بخشپذیر بر  :4یا باید یکان  2با دهگان فرد باشد یا باید یکان چهار با دهگان زوج
پنج رقمی

چهار رقمی

سه رقمی

دو رقمی

تک رقمی

برای هرکدام از اعداد دو برای هرکدام از اعداد برای هرکدام از اعداد  12, 24, 32, 52فقط ( 4یک حالت)

رقمی 3 × 2 × 1 ،حالت دو رقمی 3 × 2 ،حالت دو رقمی  3حالت ممکن (کال  4حالت)
ممکن است 24( .حالت)

ممکن است 24( .حالت) است .مثال برای :12
512, 412, 312
(کال  12حالت)

65
1
=
325 5

= )1 + 4 + 12 + 24 + 24 = 65 → P(A

پاسخ صحیح :گزینه  – 3سخت
 AB → y − 4 = 3(x − 2) → y = 3x − 2معادله

−1
,
3

=  BCشیب →  AB = 3شیب

−1
−1
= (x − (−1)) → y
x−2
3
3
AB=BC
−1
→ بدست آوردن مختصات نقطۀ B
= 3x − 2
x − 2 → xB = 0, yB = −2
3
= ) BC → y − (−3معادله

 = 2(2√10 + √10) = 6√10محیط → AB = √22 + 62 = 2√10, BC = √32 + (−1)2 = √10

پاسخ صحیح :گزینه  – 2سخت
a√3 √90
√270
=  hارتفاع → = √30
=
3
2
2
90
→ h = √(x − 2)2 + (y − 1)2
= (x − 2)2 + (y − 1)2
4

=  aضلع →  = √270محیط

تنها گزینۀ  2در معادلۀ باال صدق میکند.

پاسخ صحیح :گزینه  – 1سخت (خارج از کتاب)
کافیست دستگاه تشکیل بدهیم و معادلۀ دو دایره را از هم کم کنیم:
x 2 + y 2 + 2x = 3
→ 2x − 2y = 0 → x = y
{ 2
x + y 2 + 2y = 3

پاسخ صحیح :گزینه  – 1آسان
4
 4 x + 1تفاضل صورت از مخرج x + 1
=
→
=
→x=3
y+4 y+x+1
y
y
4
y2
4 y2
=
= →
→ y = 2 → y − 2x = −4
y 5−x y
2

پاسخ صحیح :هیچکدام از گزینهها صحیح نیست – سخت
1

نکتهsin 15 ≅ tan 15 ≅ 4 :
اگر  Aرأس باشد C1 ( :همان رأس قسمت رنگی است).

A1 = 15° , C1 = 15°

OH 1 OH
3
= → = 3 → OH
HC 4
8
2
1
1 3 3
9
= × × = S = HC × OH
≅ 0/3
2
2 2 8 32
= tan C1

HC 1 HC
3
= →
→ HC = ,
AC 4
6
2

= sin A1

اگر گزینه ها را ساده کنیم ( ،)√3 = 1/7گزینه  ، 1/3 ≅ 3گزینه ( 0/65 ≅ 4هیچ گزینهای صحیح نیست)

پاسخ تشریحی

فیسیک
کنکور تجربی 0011
توسط استاد میالد خالدار
سوال از دید دانش آموز حاضر در جلسه کنکور حل شده .به همین علت بیشتر
محاسبات و ساده سازی ها مرحله به مرحله هست ،هر چند که خیلی هاشو میشه
ذهنی حساب کرد!

پاسخ ًاهِ تطشیحی فیضیک کٌکَس تدشتی 1400
استاد هیالد خالذاس

تِ اصای ّش تاتص آلفا  4تا اص عذد خشهی ٍ  2تا اص عذد اتوی کن هیطِ .تِ اصای ّش تاتص تتای الکتشٍى یکی تِ عذد اتویی اایافِ
هیطِ
237 Np  237 34 X  3α  β 
93
9332 1

 225داسای  88پشٍتَى ٍ ًَ 137تشٍى است.
اتن 88 X

هیذًٍین کِ تٌذی هتَسط اص تقسین هسافت تِ صهاى تِ دست هیادٍ .اسِ هحاسثِ تٌذی،تایذ دس لحظِ ّای  10 ٍ 6 ،2 ،0هکاى هتحشک
هطخص تاضِ .تا تَخِ تِ ضکل ٍ تِ صَست ًسثتی ،هقادیش صیش سا دس ًظش هی گیشین.
x0  8 , x2  6 , x6  25 , x10  10

2 ) sav (0 ,6 )  2  19  21  3 / 66
6 6
4 ) sav (6 ,10 )  15  3 / 75
4

,
,

1 ) sav (0 ,2)  2  1
2
3 ) sav (2 ,10 )  19  15  34  4 / 25
8
8
1

پاسخ ًاهِ تطشیحی فیضیک کٌکَس تدشتی 1400
استاد هیالد خالذاس

گضیٌِ  1غلطِ! چَى تَ ایي قسوت هقذاس سشعت داسُ صیاد هیطِ .پس تٌذی ّن صیاد هیطِ
گضیٌِ  2غلطِ! چَى اًذاصُ ضیة دس لحظِ  t2تیطتش اص ضیة دس لحظِ صفش ّست.
گضیٌِ  3غلطِ! چَى اص صفش تا  t1ضیة ّ +ست ٍ تٌاتشایي ضتاب ّن هثثتِ
گضیٌِ  4دسستِ! چَى ضیة خط ٍاصل دس تاصُ  t1تا  t2تیطتش اص ضیة خط ٍاصل  0تا  t2است

2

پاسخ ًاهِ تطشیحی فیضیک کٌکَس تدشتی 1400
استاد هیالد خالذاس

سٍش اٍل :اگِ ٍاسِ چٌذ تاصُ پطت سش ّن ضتاب هتَسط ّش قسوت سٍ هطخص کٌِ ٍ ضتاب کل تاصُ صهاًی سٍ تخیَاد هیی تیًَین
اص ساتطِ صیش استفادُ کٌین.
20  4
16
 i
5 2
7



aav (1 ) Δt(1 )  aav (2 ) Δt(2 )  ...
Δt(1 )  Δt(2 )  ...

aav ( total ) 

سٍش دٍم :هیذًٍین کِ سیشعت دس ییک تیاصُ صهیاًی تیِ هییضاى  Δv  aav Δtتغیییش هیی کٌیِ .سیشعت لحظیِ  5سا  v5دس ًظیش
هیگشین.
v10  v5  aΔt(5 ,10 )  v5  ( 4)  5  v5  20
v12  v10  aΔt(10 ,12 )  (v5  20)  2  2  v5  16
v v
(v  16)  v5
16
aav (5 ,12 )  12 5  5
 i
12  5
7
7

سٍش سَم :هثل سٍش اٍلِ! هیذًٍین کِ سشعت دس یک تاصُ صهاًی تِ هیضاى  Δv  aav Δtتغیییش هیی کٌیِ .هیی تیًَین سیشعت
لحظِ  5سا  v5  0دس ًظش تگیشین کِ حلوَى سادُ تش تطِ .پس تَ  5ثاًیِ اٍل سشعت تیِ هقیذاس  (4) 5تغیییش هیکٌیِ ییٌیی
 ٍ v10  20تَ  2ثاًیِ تیذی تِ هقذاس  (2)  2تغییش هیکٌِ ییٌی . v12  16

v v
16
16
aav (5 ,12 )  12 5 
 i
12  5 7
7

3

پاسخ ًاهِ تطشیحی فیضیک کٌکَس تدشتی 1400
استاد هیالد خالذاس

سٍش اٍل :خَد سَال گفتِ

vA

2

 . vB تا تَخِ تیِ ًویَداس اگیِ هسیافت  5ثاًییِ اٍل هتحیشک  Aسٍ تیا هسیافت  20ثاًییِ اٍل

هتحشک  Bخوع کٌین ،هیطِ فاصلِ اٍلیِ  Aاص  Bکِ خَد سَال گفتِ هیطِ 150
Δx A (0 ,5 )  ΔxB(0 ,20 )  150
 v A  10

5v A  20 v A  150
2



5v A  20 vB  150

هکاى  Bدس لحظِ  20کِ صفشُ .پس اگِ هکاى  Aدس لحظِ  20پیذا کٌین هسالِ حلِ .اٍل هیادلِ هکاى  Aسٍ هی ًَیسیین ٍ هکیاى اٍلییِ
سٍ تِ دست هیاسین تیذ هکاى  Aسٍ دس لحظِ  20هحاسثِ هی کٌین
t  5 : 0  50  x0 ( A)  x0 ( A)  50
x A  v At  x0  10t  x0  
t  20 : x A  200  50  150

4

پاسخ ًاهِ تطشیحی فیضیک کٌکَس تدشتی 1400
استاد هیالد خالذاس
سٍش دٍم :اٍل هحل تشخَسد دٍ ًوَداس (لحظِ سسیذى تِ ّن  ) tسٍ تِ دست هیاسین  .دس هثلث ساختِ ضیذُ دٍ هثلیث ٍخیَد داسُ.
چَى سشعت هتحشک  Aدٍ تشاتش سشعت هتحشک ّ Bست ،پس فاصلِ  5تا  20تِ ًسیثت  1تیِ  2تقسیین هیطیِ .کیِ هدویَا اًٍْیا
هیطِ فاصلِ  5تا  20ییٌی .15

t  10



Δt  5



Δt  2Δt  15

چَى صهاًی کِ سَال هی خَاد دٍ تشاتش لحظِ سسیذى دٍ هتحیشک تیِ ّین ّسیت ،پیس فاصلطیَى دس لحظیِ ّ ،20ویَى فاصیلِ اٍلییِ
ّست ،ییٌی 150

5

1400 پاسخ ًاهِ تطشیحی فیضیک کٌکَس تدشتی
استاد هیالد خالذاس

Δv 3  0 3


Δt
4 4
y : F  0


N  mg  360

x :  F  ma

F  fk  ma

ax 



R  N2  fk2 

3602  1502



177  fk  36  3  fk  150
4
30 2 (122  52 )  30 122  52  30  13  390


تیادل قسوت اٍل سَال
y : F  0



kx  mg



0 / 15 200  m  10



m3

ًیشٍی فٌش سٍ دس حالت دٍم حساب هی کٌین
F  kx 

F  0 / 1  200  20

!ًِ پس ضتاب دس ساستای ًیشٍی ٍص،ُچَى ًیشٍی فٌش اص ٍصى کوتش
y :  F  ma

6



mg  kx  ma



30  20  3  a



a

10   10 j
3
3

پاسخ ًاهِ تطشیحی فیضیک کٌکَس تدشتی 1400
استاد هیالد خالذاس

دس حالت اٍل چَى خسن دس آستاًِ حشکت سٍ تِ تاالست ،پس ًیشٍی اصطکاک ایستایی سٍ تِ پاییٌِ
fsmax

N
mg

حالت دٍم :تَخِ تطِ کِ چَى ًیشٍی هحشک اص هدوَا ًیشٍی اصطکاک ایستایی تیطیٌِ ٍ ٍصى کوتش ّست ،تاصّن خسن ساکٌِ! اها
ایي تاس ًیشٍی اصطکاک ایستایی اص تیادل تِ دست هیاد ٍ تشاتش ًیشٍی اصطکاک ایستایی تیطیٌِ ًیست.

fs max  μ s  N  0 / 5  60  30
N  F  60



N  F  60

F  0



F  60
x : F  0



y : F  fs max  mg

60  fs  40  fs  20 
602  202  20 2 (32  12 )  20 10
2
2


y : F  fs  mg
R  N2  fs2 

10

5

R 20

R 40



7

پاسخ ًاهِ تطشیحی فیضیک کٌکَس تدشتی 1400
استاد هیالد خالذاس

تا تَخِ تِ ضشایط گفتِ ضذُ دس سَالًَ ،ساًگش دقیقا سفتِ تَ فاص هخالف یا تِ عثاستی دٍ داهٌِ سٍ طی کیشدُ ییٌیی ًیین ًَسیاى اًدیام
دادُ.

2π  π
T 2

ω



T 4

1 2 π
2 10 2



2

T

2

1
2

E  mω2 A2    ( )2 0 / 042  0 / 4 mJ

تا تَخِ تِ ضکل  ،450یک ٍ ًین طَل هَج ّست.

300nm  10 15 s
3  108 m
گضیٌِ f  1015 Hz :2



λ
c

T



λ  300 nm



1 / 5 λ  450

گضیٌِ Δx  cΔt  3  108  1  3  108 :3

گضیٌِ  :4طَل هَج هشئی تیي  380تا ً 740اًَهتشُ
8

پاسخ ًاهِ تطشیحی فیضیک کٌکَس تدشتی 1400
استاد هیالد خالذاس

تا تَخِ تِ ضکل داسین:
λ  8cm 0 / 08 m



0 / 08  0 / 02 s
4

5 λ  10
4


λ
v

T

تیذاد ًَساًات هیطِ صهاى تقسین تش دٍسُ تٌاٍب

0 / 25  12 / 5
0 / 02

n

تٌذی هتَسط هیطِ هسافت تقسین تِ صهاىّ .ش ًَساى  4تا داهٌِ طی هیطِ!
پس دس ًَ 12/5ساى 12/5 ،تا چْاستا داهٌِ طی هیطِ!
A  0 / 03



)6  12 / 5  (4 A
0 / 25



L
Δt

s

9

پاسخ ًاهِ تطشیحی فیضیک کٌکَس تدشتی 1400
استاد هیالد خالذاس

سٍش اٍل :تا تَخِ تِ ضشایط سَال ٍ تِ سٍش قثلی اثثات هیطِ کِ اگِ پشتَ اٍلیِ تا آیٌِ  1صاٍیِ  βتساصُ ٍ پشتَ ًْیایی تاصتیاب
180  β  α  180  30  50
α
ضذُ اص آیٌِ  1تا آیٌِ  2هَاصی تاضِ ،داسین

3

3

سٍش دٍمٍ :قتی هیگِ تاصتاب ًْایی تا آیٌِ دٍم هَاصی ،ییٌی صاٍیِ ای کِ پشتَ تا آیٌِ  1هیسیاصُ تیا صاٍییِ ای کیِ آیٌیِ  2تیا آیٌیِ 1
هیساصُ تشاتشُ
هشحلِ دٍم :تاصتاب اص آیٌِ  ٍ 1 ٍ 2هاتقی صٍایا

هشحلِ اٍل :پیذا کشدى صاٍیِ خاسخی هثلث

30

30

30

هشحلِ سَم :هدوَا صٍایای داخلی هثلث ساختِ ضذُ 180 ،هیطِ

α  50



(30  α ) α  α  180

30
10

پاسخ ًاهِ تطشیحی فیضیک کٌکَس تدشتی 1400
استاد هیالد خالذاس

کن اًشطی تشیي فَتَى گسیلی ،ییٌی یِ هذاس تیاد پاییي! پس اص  5هیاد 4
  hfفE
E
E
(  R2 )  (  R2 )  hf
5
4

,

E
En   2R
n



فΔE  E

13 / 6  13 / 6
0 / 85  0 / 54  76 / 5THz
f  16 1525 
4  10
4  10 15

دس سضتِ لیواىّ ،وِ هیاى تِ هذاس اٍل!

3  108  900 nm
8  1015 8
3
) 1  R( 1  1 )  8  1 ( 1  1
λ
900 100 12 n2
n2 n2
8 1 1  1  1  n3
9
n2
n2 9

C
λ 
f

اص هذاس  2تیاى تِ هذاس اٍل هیطِ اٍلیي خط
11

پاسخ ًاهِ تطشیحی فیضیک کٌکَس تدشتی 1400
استاد هیالد خالذاس
اص هذاس  3تیاى تِ هذاس اٍل هیطِ دٍهیي خط

سٍش اٍل :استفادُ اص سٍاتط تغییشات پتاًسیل ٍ اًشطی پتاًسیل الکتشیکی ٍ تیییي عالهت!
حَاست تاضِ کِ خْت هیذاى تِ سوت تاس هٌفی ییٌیی اص  Bتیِ  ٍ Aاص طشفیی خاتدیایی تیاس اص  Aتیِ ّ Bسیت .پیس صاٍییِ تییي
خاتدایی ٍ هیذاى هیطِ  180دسخِ
ΔV  ()()()(cos180)  0

ΔU  ()()()()(cos180)  0




ΔV  dE cosθ
ΔU  qdE cosθ

سٍش دٍم:
پتاًسیل  Bاص پتاًسیل  Aتیطتشُ چَى اص کشُ تا تاس هٌفی دٍستشُ
چَى رسُ دس ساستای ًیشٍی ًاضی اص هیذاى حشکت کشدُ اًشطی پتاًسیل کن هیطِ

12

پاسخ ًاهِ تطشیحی فیضیک کٌکَس تدشتی 1400
استاد هیالد خالذاس

kqq
طثق ساتطِ
r2

 F هیذًٍین کِ ًسثت فاصلِ ّا تشاتش خزس ًسثت تاسّا ّست .پیس اگیِ تییادل تیاس ٍسیط سٍ تشسسیی کٌیین،

ًسثت  9تِ  36هیطِ  1تِ  ٍ 4خزسضَى هیطِ  1تِ  .2پس فاصلِ ّا سٍ  2 ٍ 1دس ًظش هی گیشین.

1

2

حاال خای تاسّا سٍ عَض هی کٌین .چَى آخش کاس ًسثت سٍ خَاستِ هیتًَین ٍاسِ هحاسثِ ًیشٍ اص ثاتت کَلي ٍ هیکشٍ صشف ًظش کٌین.

1

2
دس هحاسثات ،صَست ٍ هخشج سٍ تِ  9سادُ هی کٌین.
36  4 9  4 4  4 1  4
 2
 2
2
2
) Ft (2
1
2
1
2  16  1  5


Ft (1 ) 36  9  4  9 36  1  4  1 4  1
32
22
32
22



kqq
r2

F

13

پاسخ ًاهِ تطشیحی فیضیک کٌکَس تدشتی 1400
استاد هیالد خالذاس

تا تَخِ تِ ضکل ٍ عالهت تاسّا خْت هیذاى دس هثذا هطاتق ضکل صیش ّست .تا تَخِ تِ ساتطِ تشایٌذ دٍ تشداس عوَد تش ّن (ّوَى فیثاغَسس کِ تیَ
هثلث قائن الضاٍیٍِ ،تش تِ تَاى دٍ هیطِ هدوَا هدزٍس دٍ الع) داسین( .سیی ضذُ سادُ کشدى هشحلِ ،تِ هشحلِ ًَضتِ تطِ پس ًگشاى ًثاضیذ)

E2
E3

kq
E 2
r

E1

Et  E12  (E2  E3 )2  E2  E3  E2t  E12
E2  E3  Et2  E12
9  109 q2  10 6 9  109  8  10 6
9
 109  12  10 6 2
3 2

(  (7 / 5  10 ) 
)
2
2
2
2

(6

)2
) (4 2
) (3 2
1000q2 9000
1000q2 9000

 (7 / 5  103 )2  (6  103 )2 

)  (1 / 5  103 )2  (52  42
8
4
8
4
1000q2 9000
1000q2 9000

 (1 / 5  103 ) (9) 

 4 / 5  10 3
8
4
8
4
q2 9
  4 / 5  q2  18 μ C
8 4
دس اداهِ ،اٍل فاصلِ دٍ تاس  q2 ٍ q1سٍ حساب هی کٌین ٍ دس آخش ًیشٍی تیي دٍ تاس سٍ تِ دست هیاسین
kq1 q2 9  109  12  10 6  18  10 6
F12  2 
 2 / 16  10 2 N
2
r12
) ( 90



90

r12  (6  3)  (6  3) 
2

2
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پاسخ ًاهِ تطشیحی فیضیک کٌکَس تدشتی 1400
استاد هیالد خالذاس

تْتشُ تِ خای هحاسثِ ّش کذٍم ،اختالفطَى سٍ تٌَیسین ،چًَکِ هیطِ فاکتَس تگیشین ٍ ایٌدَسی حلص آسًَتشُ
k Aε0 k Aε0
1 1

)  k Aε0 ( 
d2
d1
d2 d1
))  4  (2  10 4 )  (8 / 85  10 12 )(500  200

1
5
1000



1
2
1000

C2  C1 



k Aε0
d

C

() C2  C1  4  (2  10 4 )  (8 / 85  10 12
C2  C1  2 / 124 pF

گضیٌِ  4دسستِ! ( هتي کتاب)
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پاسخ ًاهِ تطشیحی فیضیک کٌکَس تدشتی 1400
استاد هیالد خالذاس

سٍش اٍل :اگِ تِ اصای  I2 ٍ I1تَاى خشٍخی تشاتش تاضٍِ ،قتی هقاٍهت خاسخی صفشُ ،خشیاى هیطِ I1  I2

پس خَاب هیطِ 5+3؛ ییٌی 8
سٍش دٍم :هی دًٍین ساتطِ تَاى خشٍخی هَلذ هیطِ  . p  ε I  rI2خَد سَال گفتِ تَ دٍ حالت تَاى ّا تشاتشُ.
I1  3 , I2  5

p1  p2  ε I1  rI12  ε I2  rI22
3ε  9r  5ε  25r  ε  8r

ٍلت سٌح اختالف پتاًسیل دٍ سش تاتشی سٍ ًطَى هیذُ ییٌی  . ε  rIپس ٍقتی هیگِ عذد ٍلت سٌح صفشُ
ε
r

I

ε  rI  0



اص قسوت قثل ،فْویذین کِ  . ε  8rتا قشاس دادى ایي هقذاس تِ خای ًیشٍ هحشکِ دس ساتطِ تاال

8r  8
r



ε
r

I
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پاسخ ًاهِ تطشیحی فیضیک کٌکَس تدشتی 1400
استاد هیالد خالذاس
سٍش سَم :هی دًٍین کِ خشیاى هیطِ

ε
r R

I

طثق ساتطِ  p  ε I  rI2هی دًٍین کِ تَاى خشٍخی هَلذ تش حسة خشیاى یک سْویِ ٍ دس ساس سْوی تَاى خشٍخی هاکضیووِ
اص طشفیٍ ،قتی تَاى خشٍخی اص هَلذ هاکضیووِ کِ  . R  rپس دس ایي حالت خشیاى هیطِ :

ε

2r



ε
r r

Ipmax 

اص طشف دیگِ خَد سَال گفتِ کِ دس خشیاى ّای  5 ٍ 3تَاى خشٍخی تشاتشُ .طثق تقاسى سْوی ًسیثت تیِ خیط عویَدی عثیَسی اص
p

ساس ،خشیاى دس ساس هیطِ هیاًگیي 5 ٍ 3؛ ییٌی 4

pmax

I

5

3

ε  8r



4

ε

2r

I

ٍلت سٌح اختالف پتاًسیل دٍ سش تاتشی سٍ ًطَى هیذُ .پس
I 8



0  8r  rI



0  ε  rI



V  ε  rI
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پاسخ ًاهِ تطشیحی فیضیک کٌکَس تدشتی 1400
استاد هیالد خالذاس
سٍش چْاسمٍ :قتی کِ تَاى خشٍخی اص هَلذ تِ اصای دٍ هقذاس  R2 ٍ R1تشاتش تطِ ،ساتطِ  R1  R2  r2تشقشاس ّست.
کِ سَال  222کٌکَس تدشتی داخل  94اص ّویي ًکتِ طشح ضذُ.
اص طشفی ٍقتی اختالف پتاًسیل دٍ سش ( Rهقاٍهت اصلی هذاس) ،صفشُ ،ییٌی هثل اتصیال کَتاّیِ ییا تیِ عثیاستی هقیاٍهتص صیفش
ε
ε ε
ε
 . I پس ها تایذ یِ خَسی ًسثت سٍ تذست تیاسین.
ضذُ پس خشیاى تَ ایي حالت هیطِ


r  R r 0 r

r

RI
r

I 

ε
r

RI
I
r





ε
r



ε  RI  rI

تِ اصای  ٍ R2 ٍ R1خشیاى ّای  5 ٍ 3ساتطِ سٍ هی ًَیسین
R1
ε

3

3
 r
r

 ε  5  5 R2
 r
r



RI
r

I 

ε
r

چَى هی خَاین اص  R1  R2  r2استفادُ کٌین ،طشفیي دٍ تساٍی تِ دست اٍهذُ سٍ دس ّن اشب هی کٌین.
R
R
ε
ε
(  3)(  5)  3 1  5 2
r
r
r
r
RR
ε
ε
(  3)(  5)  15 1 2 2
r
r
r

RR
طثق ًکتِ گفتِ ضذُ  ، 1 2 2  1 :پس
r

ε

ε

ε

ε

(  3)(  5)  15  ( )2  8 ( )  0
r
r
r
r
ε  ε
ε

 ( ) 8   0 
8
r  r
r
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پاسخ ًاهِ تطشیحی فیضیک کٌکَس تدشتی 1400
استاد هیالد خالذاس

تا استفادُ اص ًسثت ّا ،تَاى هاتقی هقاٍهت ّا سٍ تِ دست هیاسین.

19

پاسخ ًاهِ تطشیحی فیضیک کٌکَس تدشتی 1400
استاد هیالد خالذاس
دس هقاٍهت ّای سشی چَى خشیاى هقاٍهت ّا تشاتشُ ،طثق ساتطِ  p  RI2تَاى تا هقاٍهت ساتطِ هستقین داسد.
V2
دس هقاٍهت ّای هَاصی چَى اختالف پتاًسیل هقاٍهت ّا تشاتشُ ،طثق ساتطِ
R

 p تَاى تا هقاٍهت ساتطِ عکس داسد.

حَاستَى تاضِ کِ هقاٍهت  R2 ٍ R1سشی ٍ هیادلطَى تا  R3هَاصی ٍ هیادضَى تا  R4سشی ٍ هیادلطَى تا  R5هَاصیِ
چَى تَاى هقاٍهت هیادل  1تا  4تا تَاى هقاٍهت  5تشاتشُ پس هقاٍهت ّاضَى ّن تشاتشُ .پس

R

3

R5  4

تٌاتشایي هقاٍهت هیادل کل هذاس هیطِ 2 R
3

هقاٍهت هیادل قسوت تاال سوت ساست هیطِ  .4هقاٍهت هیادل قسوت تیاال سیوت چیی هیطیِ  .4/5هقاٍهیت هییادل کیل
هذاس هیطِ  1/5 + 4/5 + 4ییٌی 10

12  1 / 2
10



εt
Rt

It 

ٍقتی خشیاى اصلی تِ ضاخِ تاال سوت چی هی سسِ تِ ًسثت عکس هقاٍهت ّای ّش ضاخِ تقسین هیطِ.

18  0 / 9
18  6

I1  It 
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پاسخ ًاهِ تطشیحی فیضیک کٌکَس تدشتی 1400
استاد هیالد خالذاس

تا تَخِ تِ قاًَى دست ساستً ،یشٍی هیذاى هغٌاطیسی سٍ تِ تاالستً .یشٍی هیذاى الکتشیکیی دس خْیت هییذاى اکتشیکیی ّسیت.
هیذاى الکتشیکی سٍ تِ پاییٌِ پس ًیشٍی الکتشیکی ّن سٍ تِ پاییٌِ .چَى ًیشٍّای ٍاسد تش تاس خال ّن ّسیتي پیس ٍاسیِ تشایٌیذ تاییذ
اًٍا سٍ اص ّن کن کٌین.
Fnet  FB  FE  qvB sinθ j  qEj  q(vB sinθ  E) j

Fnet  2  10 6 (2  104 0 / 02  sin90  500 ) j  2  10 4
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پاسخ ًاهِ تطشیحی فیضیک کٌکَس تدشتی 1400
استاد هیالد خالذاس

تا تَخِ تِ ضکل ،تا خاسج ضذى حلقِ اص هیذاى ،ضاس کن هیطِ .طثق قاًَى لٌض ،هیذاى الکتشیکی القایی تا هیذاى اصلی ّوسَ هیطِ.
تا استفادُ اص قاًَى دسست ساست خْت خْت خشیاى القایی دس حلقِ ،هیطِ ساعتگشد.

Δφ
0 / 02  20
 1
Δt
0 / 001

ε N
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پاسخ ًاهِ تطشیحی فیضیک کٌکَس تدشتی 1400
استاد هیالد خالذاس

سٍش اٍل:
ٍقتی خسن تاال سفتِ ،اًشطی کِ تاالتش تِ خسن دادُ تثذیل ضذُ تِ اًشطی پتاًسیل گشاًطیٍ .قتی خسن سقَط کشدُ ،اًیشطی پتاًسییل
گشاًطی تثذیل ضذُ تِ اًشطی خٌثطی .پس ّش سِ ایٌا تا ّن تشاتشُ .ها اًشطی خٌثطی سٍ داسین ٍ ساًذهاى سٍ هی خَاین

1 mv2 1 50  82
Ra  2
2
0 /8
W
2000



1
2

Ra  W  mv2

سٍش دٍم :اٍل تثیٌین استفاا خسن چقذس تَدُ
v2
 h هیطِ استفاا سٍ تِ دست تیاسین.
تا استفادُ اص ساتطِ پایستگی اًشطی هکاًیکی یا سٍش تستی
2g

1
2

1
2

gh1  v12  gh2  v22
h1  3 / 2



1

2
10h1  1  82
2

1
2
1
gh1  0  0  v22
2

mgh1  mv12  mgh2  mv22


تا استفادُ اص هفَْم کاس ٍ اًشطی ،اًشطی تاالتش صشف تاال تشدى خسن ٍ غلثِ تش گشاًص ضذُ .پس
Ra  80%



mgh 50  10  3 / 2

0 /8
W
2000

Ra 



Ra  W  mgh
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پاسخ ًاهِ تطشیحی فیضیک کٌکَس تدشتی 1400
استاد هیالد خالذاس

سٍش اٍل :هیطِ گفت تغییش استفاا تاعث هیطِ کِ فطاس تِ اًذاصُ  0 / 5 p1تغییش کٌِ.
ρ  13500



) ρ gΔh  0 / 5  ( ρ gh1  p0
) ρ  10 0 / 43  0 / 5 ( ρ  10 0 / 1  102600

سٍش دٍم:
p2  ρ gh2  p0

p1  ρ gh1  p0
)  ρ gh2  p0  1 / 5  ( ρ gh1  p0


ρ  13500



p  ρ gh  p0
p2  1 / 5 p1

) ρ  10 0 / 53  102600  1 / 5 ( ρ  10 0 / 1  102600

دٍ ًقطِ ّن تشاص هیگیشین ٍ فطاسّاضَى سٍ تشاتش قشاس هیذین.
ρ  20000



( ρ gh)1  pgas  ( ρ gh)2  p0



pA  pB

13600  10 0 / 2  100000  ρ  10  (0 / 2  0 / 16)  80000
24

پاسخ ًاهِ تطشیحی فیضیک کٌکَس تدشتی 1400
استاد هیالد خالذاس

تا تَخِ تِ ایٌکِ دس ٍسایل هذسج ،خطا ًصف دقت (ّوَى دسخِ تٌذی) ّسیت ٍ خطیای دادُ ضیذُ  0/5هیلیوتیشُ؛ پیس دسخیِ تٌیذی
یک هیلیوتش ّست.
 6/68سِ سقن تا هیٌا داسُ ٍ سقن حذسی ّن کِ  6سوت ساست عذد ّست.

سٍش اٍل :تا ٍاحذ کالشی تشین ٍ اص ّوَى اٍل تقسین کٌین.
mLf
80 m
Q2
%

 100  80 %
Qt
mLf  mcΔθ 80 m  20m

سٍش دٍم :گشها سٍ تَ ّش دٍ حالت تِ دست تیاسین ٍ تِ ّن تقسین کٌین.
Q1  mcΔθ  m  4200  20  84000 m
Q2  mLf  m  336000  336000m

Qt  Q1  Q2  84000m  336000m  420000m
Q2
336000m  100  80 %
%
Qt
420000m

25

1400 پاسخ ًاهِ تطشیحی فیضیک کٌکَس تدشتی
استاد هیالد خالذاس

@Fizik_fun

خشم ّا تشاتش
mA  mB



ρ A VA  ρB VB



ρ A AALA  ρB ABLB

AA LB 4
 
AB LA 3

H
HA k A AA Δθ A LB
4 4 16
  
  1  1  
HB kB AB ΔθB LA
3 3 9

26

k A Δθ
ِآٌّگ ضاسش هیط
L

علی بیدختی ،دانشآموخته پزشکی دانشگاه تهران -رتبه  35کشوری کنکور علوم تجربی -مدال نقره ی المپیاد شیمی -مدرس شیمی کنکور

پاسخنامه تشریحی درس شیمی کنکور علوم تجربی  – 1400دکتر علی بیدختی
سوال  .236گزینه «»2
جرم مولی  128 Aاست ،پس  16گرم از آن معادل  0.125مول است .در نتیجه 7 ،گرم  Xهم معادل

 0.125مول از آن است ،یعنی جرم مولی  Xبرابر با  56است .در نتیجه 2.8 ،گرم  Xمعادل  0.05مول X
است که در فرمول  XZ3با  0.15مول  Zترکیب شده است .در نتیجه جرم مولی  80 ،Zاست.

در نتیجه جرم مولی = 0.7 ،X

56
80

برابر جرم مولی  Zاست و جرم مولی  XZ3معادل  296گرم است.

سوال  .237گزینه «»3
اتم مس n-p=7, n+p=65  2n=72  n=36, p=29

آ) آرایش الکترونی اتم  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 ،Mاست ،که در آن  7الکترون با عدد
کوانتومی  l=0وجود دارد (نادرست).

ب) فلز مس مربوط به گروه  11و دوره چهارم جدول تناوبی است و عدد اتمی آن  29است (درست).

پ) در این اتم ،تعداد الکترون با  l=1برابر با  12و تعداد الکترون با l=2برابر با  10است .پس نسبت 1.2

درست است (درست).

ت) آخرین الیه ی اشغال شده الیه ی  4است که  1الکترون دارد در حالی که در

به  4s2ختم می شود و در الیه  2 ،4الکترون وجود دارد (نادرست).

25X

آرایش الکترونی

سوال  .238گزینه «»4
موارد نادرست:

ردیف  :1مس ( )IIاکسید

ردیف  :2همه درست

ردیف  :3کروم ( )IIفلوئورید
ردیف  :4همه درست.
سوال  .239گزینه «»1
در هر مول ترکیب  48 ،X2O3گرم اکسیژن وجود دارد.

−1
2 48
7 = x → x = 168 → X = 60 g. mol
N+p = 60 , N-P=6  2n = 66  n=33, p=27

عنصر  Xبا عدد اتمی  ،27در دوره چهارم جدول تناوبی قرار دارد.
سوال  .240گزینه «»1
در همه عناصر اشاره شده ،در الیه ی اول الکترونی  2الکترون وجود دارد .در نتیجه ،تعداد الکترون
های ظرفیتی در عنصر  ،Aبرابر با  ،6در عنصر  Dبرابر با  ،7در عنصر  Eبرابر با  4و در عنصر  Mبرابر با

 3است.

علی بیدختی ،دانشآموخته پزشکی دانشگاه تهران -رتبه  35کشوری کنکور علوم تجربی -مدال نقره ی المپیاد شیمی -مدرس شیمی کنکور
در نتیجه ،عنصر  Aآرایش الکترونی  3d54s1دارد (عدد اتمی  ،24عدد جرمی  .)52عنصر  Dآرایش
الکترونی  3d104s24p5دارد (عدد اتمی  ،35عدد جرمی  .)80عنصر  ،Eآرایش الکترونی  3d2 4s2دارد

(عدد اتمی  ،22عدد جرمی  .)58عنصر  Mآرایش الکترونی  3d10 4s2 4p1دارد (عدد اتمی  ،31عدد

جرمی .)70

گزینه  )1درست

گزینه  )2تفاوت شمار نوترون ها و الکترون ها در عنصر  Dبرابر با  10است.

گزینه  )3عنصر Dبرم است که در دمای اتاق با هیدروژن واکنش نمی دهد.
گزینه  )4در عنصر  10 Dالکترون با  l=2وجود دارد و در عنصر  2 ،Eالکترون.

سوال  .241گزینه «»1
آ) درست.
ب) نادرست .عدد اکسایش فلوئور در  OF2منفی یک است.

پ) درست .سومین عضو آن ها برم است که الیه ی ظرفیت آن  4s2 4p5است .در آن جمع  n+lاتم

ها معادل 33=25+8است.

ت) نادرست .در هالوژن ها با افزایش عدد اتمی واکنش پذیری کاهش می یابد.

سوال  .242گزینه «»4
یک مول اتین دو برابر یک مول اتن هیدروژن جذب می کند .در نتیجه ،وقتی مقدار مول اتن و اتین
یکسان بوده است و در مجموع  0.15مول هیدروژن جذب کرده اند ،پس اتن  0.05مول و اتین  0.1مول
هیدروژن جذب کرده است .در نتیجه 0.05 ،مول اتن و  0.05مول اتین در این حجم موجود است.
مجموع مول های گازی برابر با  0.5بوده است ،پس  0.4مول اتان وجود داشته است .درصد مولی اتان

 80درصد است.

سوال  .243گزینه «»4
ابتدا واکنش ها را موازنه می کنیم:

a) 2Co(OH)3 + 3H2SO4 → Co2(SO4)3 + 6H2O
b) 2H3PO4 + 3NiCO3 → Ni3(PO4)2 + 3H2O + 3CO2
c) MgCO3 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O + CO2
مورد اول) مجموع ضرایب در معادله  12 ،aو در معادله  12 ،bاست (درست).
مورد دوم) در هیچ یک از واکنش ها عدد اکسایش عنصری تغییر نکرده است (درست).

مورد سوم)تفاوت مجموع ضرایب استوکیومتری در معادله  cو معادله  ،bبرابر با  6است (درست).

مورد چهارم) در معادله  ،cمجموع ضرایب واکنش دهنده ها  3و مجموع ضرایب فراورده ها  3است
(درست).

علی بیدختی ،دانشآموخته پزشکی دانشگاه تهران -رتبه  35کشوری کنکور علوم تجربی -مدال نقره ی المپیاد شیمی -مدرس شیمی کنکور
سوال  .244گزینه «»2
ابتدا معادله واکنش را موازنه می کنیم:

3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O
1 𝑚𝑜𝑙 𝐾3𝑃𝑂4
𝐻𝑂𝐾 𝑙𝑜𝑚 3
1000 ml KOH
× 53 𝑔 𝐾3𝑃𝑂4
×
×
𝑥 → 𝐻𝑂𝐾 𝑙𝑚 = 200
212 𝑔 𝐾3𝑃𝑂4 1 𝑚𝑜𝑙 𝐾3𝑃𝑂4
x mol KOH
= 3.75
سوال  .245گزینه «»3
مورد اول) در نقطه  Aمحلول های دارای نیترات فراسیرشده اند (نادرست).

مورد دوم) تفاوت انحالل پذیری سدیم کلرید و پتاسیم کلرید در دمای  90درجه ،حدودا ً  15گرم است

(درست).

مورد سوم) در دمای  25درجه ،مجموع انحالل پذیری پتاسیم کلرید و پتاسیم نیترات حدود  70است

ولی انحالل پذیری سدیم نیترات باالی  90است (نادرست).

مورد چهارم) با افزایش دما انحالل پذیری لیتیم سولفات در آب کاهش می یابد ،پس ضریب دما در

معادله انحالل پذیری آن باید منفی باشد (نادرست).
سوال  .246گزینه «»3

نقره با اسید هیدروکلریک به طور خود به خودی واکنش نمی دهد.

2 HCl + Mg  MgCl2 + H2

غلظت اسید  0.5مول بر لیتر کم شده است ،پس با توجه به حجم  200میلی لیتر 0.1 ،مول  HClمصرف
شده است که معادل  0.05مول منیزیم یا  1.2گرم منیزیم است .در نتیجه  8.8گرم نقره در مخلوط

اولیه موجود بوده است ( 88درصد جرمی).
سوال  .247گزینه «»2

عنصر  ،32Xژرمانیم و عنصر  ،22Zتیتانیم است.

مورد اول) نادرست ،ژرمانیم یک شبه فلز است.

مورد دوم) درست.

مورد سوم) درست .عنصر مایع گروه  ،17برم با عدد اتمی  35است که شعاع آن از هر دو عنصر داده

شده کمتر است.

مورد چهارم) درست .اتم های گروه  14در واکنش ها الکترون به اشتراک می گذارند.
سوال  .248گزینه «»2
ردیف اول) گروه عاملی اتانول هیدروکسیل است.

ردیف دوم) استون ترکیبی قطبی است.

ردیف سوم) متیل آمین در آب انحالل پذیری باالیی دارد.

علی بیدختی ،دانشآموخته پزشکی دانشگاه تهران -رتبه  35کشوری کنکور علوم تجربی -مدال نقره ی المپیاد شیمی -مدرس شیمی کنکور
سوال  .249گزینه «»4
نام درست ترکیبات داده شده:

آ)  2و  -4دی متیل هگزان

ب)  3و  – 3دی متیل پنتان (درست)
پ)  2و  2و  -4تری متیل پنتان (درست)

ت)  -3اتیل-4 ،متیل هگزان
سوال  .250گزینه «»2

 63گرم آمونیوم دی کرومات به میزان  80درصد تجزیه شود 12.6 ،گرم از آن باقی می ماند و  50.4گرم
آن تجزیه می شود.

(NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2 + 4H2O
1 𝑚𝑜𝑙 152 𝑔 𝐶𝑟2𝑂3
× 𝑔 50.4
×
= 30.4 𝑔 𝐶𝑟2𝑂3
252 𝑔 1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑟2𝑂3
پس در مجموع  43گرم ماده جامد باقی مانده است.
1
104
× 12.6
×
𝑟𝐶 𝑔 = 5.2
252
1
1
104
× 30.4
×
𝑟𝐶 𝑔 = 20.8
152
1
26
→ 𝑟𝐶 𝑔 5.2 + 20.8 = 26
× 100 = 60.4
43
سوال  .251گزینه «»3
مورد اول) واکنش اکسایش  Aگرماده و اکسایش  Dگرماگیر است .در نتیجه اکسایش  Aآسان تر انجام
می شود (درست).

مورد دوم) آنتالپی ذوب  Dبرابر است با (𝐽𝑘  )971 − 852 − 91 = 28به ازای دو مول و در نتیجه
 14 𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙 −1است (درست).

مورد سوم) برای تهیه ی  2مول  Aاز اکسید آن نیاز به  971کیلوژول انرژی است .در نتیجه برای یک مول
 Aنیاز به  485.5کیلوژول انرژی است (نادرست).

مورد چهارم) واکنش پذیری  Aاز  Dبیشتر است (درست).

سوال  .252گزینه «»2
مورد اول) افزایش دما باعث افزایش سرعت واکنش می شود (درست).

مورد دوم) کاهش غلظت واکنش دهنده باعث کاهش سرعت واکنش می شود( .درست).

مورد سوم) آزمایش  3در مقایسه با  3آزمایش دیگر بیشترین سرعت را دارد (نادرست).

مورد چهارم) با کامل شدن واکنش مقدار گاز تولید شده در واکنش اول و سوم یکسان و در واکنش دوم

و چهارم هم یکسان است (نادرست).

علی بیدختی ،دانشآموخته پزشکی دانشگاه تهران -رتبه  35کشوری کنکور علوم تجربی -مدال نقره ی المپیاد شیمی -مدرس شیمی کنکور
سوال  .253گزینه «»1
برای رسیدن به واکنش مورد نظر سوال ،باید واکنش اول را بدون تغییر نگه داریم ،واکنش دوم را دو

برابر کنیم و واکنش سوم را دو برابر و معکوس کنیم .در نتیجه ،آنتالپی واکنش مورد نظر برابرست با:
𝐽𝑘 +1260 + (−278 × 2) + 394 × (−2) = −84
با آزاد شدن  210کیلوژول انرژی= 2.5 ،
سوال  .254گزینه «»1

210
84

مول گلوکز ،معادل  450گرم گلوکز به اتانول تبدیل یم شود.

واکنش به صورت زیر است:
)Zn(s) + CuSO4 (aq)  ZnSO4 (aq) + Cu(s

مورد اول) با گذشت زمان غلظت یون مس کاهش می یابد ،در نتیجه رنگ محلول کاهش می یابد

(درست).

مورد دوم) در بازه زمانی واکنش  0.3مول  CuSO4با  0.3مول فلز روی واکنش می دهد .در نتیجه،

 0.3مول معادل  19.2گرم یون مس آزاد می شود (درست).

مورد سوم) در این واکنش طی  2ساعت یا  120دقیقه 0.3 ،مول ماده واکنش داده است ،در نتیجه

سرعت واکنش  2.5 × 10−3مول بر دقیقه است (نادرست).

مورد چهارم) مجموعه محلول فلز و محلول حاوی یون همان فلز را می توان به عنوان یک نیم سلول در

نظر گرفت (نادرست).

مورد پنجم) با توجه به یکسان بودن ضریب یون مس و اتم روی ،سرعت متوسط مصرف یون های فلزی

و سرعت متوسط مصرف اتم های فلزی یکسان است (درست).
سوال  .255گزینه «»3

در واکنش دی اسید و دی الکل ،یک گروه عاملی استری تولید می شود .و در یک انتها گروه عاملی

کربوکسیل و در انتهای دیگر گروه عامل هیدروکسیل خواهد داشت و تمایل به واکنش به الکل و
کربوکسیلیک اسید دارد.
سوال  .256گزینه «»4
مورد اول) این ترکیب دارای دو گروه اتری (در باال چپ) ،یک گروه کتونی (حلقه میانی) و یک حلقه بنزنی

(حلقه سمت راست) است (درست).

مورد دوم) در این ترکیب سه اتم اکسیژن دیده می شود که هر کدام از آن  2جفت الکترون ناپیوندی

دارند (در مجموع  6جفت الکترون ناپیوندی) و در این ترکیب در مجموع  6پیوند دوگانه نیز موجود است
(درست).

مورد سوم) در این ترکیب دو گروه متیل وجود دارد (در مجموع  30گرم) که اگر به جای آن ها  2اتم

هیدروژن قرار گیرد (در مجموع  2گرم) 28 ،گرم کاهش جرم خواهیم داشت (معادل جرم مولی اتن
 C2H4با جرم مولی ( )28درست).

علی بیدختی ،دانشآموخته پزشکی دانشگاه تهران -رتبه  35کشوری کنکور علوم تجربی -مدال نقره ی المپیاد شیمی -مدرس شیمی کنکور
مورد چهارم) در این ترکیب در مجموع  16اتم هیدروژن و  16اتم کربن وجود دارد .در بنزن  6اتم کربن و

 6اتم هیدروژن وجود دارد (درست).
سوال  .257گزینه «»3

ترکیب مورد نظر  2و  2و -5تری متیل هگزان با فرمول مولکولی  C9H20است.

مورد اول) فرمول مولکولی -3متیل اوکتان نیز  C9H20است و این دو مولکول همپار هستند (درست).

مورد دوم) جرم مولی آن  128گرم و جرم مولی متانول  32است (درست).

108

مورد سوم) از  128گرم جرم مولی آن  108گرم مربوط به کربن است (𝟑 ( )128 × 𝟏𝟎𝟎 = 𝟖𝟒.نادرست).
مورد چهارم) مجموع عدد ها در نام آن برابر با  2 + 2 + 5 = 9است (درست).
سوال  .258گزینه «»4
اکسید های فلزی باز آرنیوس و اکسید های نافلزی اسید آرنیوس هستند .مورد  aو  dباز آرنیوس و مورد

 bو  cاسید آرنیوس هستند .اسید حاصل از  ،bکربنیک اسید (اسید ضعیف) و اسید حاصل از ،c
سولفوریک اسید (اسید قوی) است.
سوال  .259گزینه «»2
مورد اول) گرمای ویژه یا ظرفیت گرمایی ویژه برای یک گرم از ماده تعریف می شود و مستقل از جرم
است (درست).

مورد دوم) میانگین انرژی جنبشی مولکول ها به دما بستگی دارد که در هر دو ظرف یکسان است

(درست).

مورد سوم) ظرفیت گرمایی آب به جرم آن بستگی دارد که در ظرف  2بیشتر از ظرف  1است (درست).

مورد چهارم) اگر گلوله فلزی مشابه داغ وارد هر دو ظرف کنیم ،دمای نهایی ظرف  1باالتر خواهد بود

چون جرم آن و در نتیجه ظرفیت گرمایی آن کمتر است (نادرست).
سوال  .260گزینه «»3

گزینه  )1با افزایش غلظت اسید ضعیف درصد یونش آن کاهش می یابد.

گزینه  )2غلظت یون هیدروکسید در یک اسید ضعیف می تواند مشابه غلظت یون هیدرونیوم در یک

باز ضعیف باشد.

گزینه  )3درصد یونش باز بسیار قوی  100است ،پس درصد یونش  50 ،HXاست .در نتیجه در محلول

یک موالر آن غلظت یون هیدروژن  0.5است .در نتیجه pH ،این محلول حدود  0.3خواهد بود
(نادرست).

گزینه  pH )4هیدروبرومیک اسید  3موالر یک عدد منفی است ( .)-0.48پس آن اسید ضعیف تر از

هیدروبرومیک اسید خواهد بود.

علی بیدختی ،دانشآموخته پزشکی دانشگاه تهران -رتبه  35کشوری کنکور علوم تجربی -مدال نقره ی المپیاد شیمی -مدرس شیمی کنکور
سوال  .261گزینه «»3
مورد اول) درست .کمترین یونش مربوط به  HXاست.

مورد دوم) درست .هر سه اسید ضعیف هستند و واکنش یونش آن ها در آب تعادلی است.

مورد سوم) نادرست .اتانوئیک اسید و  HYهر دو اسید ضعیف هستند .در نتیجه ممکن است قدرت
اسیدی هر یک بیشتر باشد.

مورد چهارم) درست .با توجه به یکسان بودن دما و غلظت های مولی ،مقایسه ی ثابت یونش ،معادل

مقایسه میزان مولکول های یونش یافته است.

مورد پنجم) درست .هیدروسیانیک اسید از هیدروفلوئوریک اسید ،اسید ضعیف تری است.
سوال  .262گزینه «»1
در محلول  ،HAغلظت یون هیدروژن برابر  0.01موالر است .در نتیجه غلظت اسید  0.1موالر بوده است.
در محلول  ،HDغلظت یون هیدروژن  0.001موالر است .در نتیجه غلظت اسید  0.005موالر بوده است.

غلظت موالر  20HAبرابر  HDاست.

نسبت غلظت موالر یون هیدروکسید معکوس نسبت غلطت موالر یون هیدروژن است .در نتیجه پاسخ

 0.1است.
سوال  .263گزینه «»3
آند 𝐸  −کاتد 𝐸 = 𝑓𝑚𝑒
برای انجام خود به خودی واکنش الزم است ،پتانسیل استاندارد کاهشی کاتد مثبت تر از آند باشد.
این مقدار در مورد  cبرابر با  1.56+ولت است.

که با توجه به صورت سوال باید بیشتر از  1.5ولت باشد.

همچنین واکنش  bدر جهت طبیعی پیشرفت نمی کند.
سوال  .264گزینه «»3
در این ترکیب اتم کربن با عدد های اکسایش  2+ ،1+ ،0 ،2- ،3-وجود دارد.
کربن های حلقه از سمت اکسیژن حلقه به صورت ساعتگرد.0 ،2+ ،1+ ،2+ :

اتم های خارج از حلقه در گروه متیل  ،3-و در متصل به اکسیژن خارج از حلقه2- ،
سوال  .265گزینه «»4
گزینه  NaBr )1باید کمتر از  NaClباشد.

گزینه  Na2O )2باید از همه موارد دیگر بزرگتر باشد.
گزینه  KF )3باید از  CsClبزرگتر باشد.
گزینه  )4درست.

علی بیدختی ،دانشآموخته پزشکی دانشگاه تهران -رتبه  35کشوری کنکور علوم تجربی -مدال نقره ی المپیاد شیمی -مدرس شیمی کنکور
سوال  .266گزینه «»2

یون پایدار  8O2- ،Oو یون پایدار سدیم  11Na+است که هر دو  10الکترون دارند .مورد اول  8پروتون و
مورد دوم  11پروتون دارد .در نتیجه ،شعاع یونی سدیم باید کمتر از شعاع یونی اکسیژن باشد .پس
گزینه  3و  4قطعا ً نادرست هستند.

سوال  .267گزینه «»1
با توجه به نمودار ،آنتالپی واکنش 𝐽𝑘  562 − 380 = 182است .در این واکنش یک مول پیوند  A-Aو

یک مول پیوند  B-Bشکسته می شود (در مجموع 𝐽𝑘  492 + 940 = 1432انرژی مصرف می شود) .پس
با توجه به گرماگیر بودن واکنش باید 𝐽𝑘  1432 − 182 = 1250انرژی آزاد شود که ناشی از تشکیل دو

مول پیوند  A-Bمی شود .در نتیجه آنتالپی پیوند  A-Bبرابر با

𝟏−

𝒍𝒐𝒎 = 𝟔𝟐𝟓 𝒌𝑱.

1250
2

خواهد بود.

سوال  .268گزینه «»1
 18.4گرم گاز  NO2معادل  0.4مول و  21.3گرم گاز کلر معادل  0.3مول است .اگر  50درصد گاز NO2
معادل  0.2مول از آن مصرف شود 0.2 ،مول از آن باقی می ماند و طبق استوکیومتری واکنش 0.1 ،مول
از گاز کلر نیز مصرف می شود و  0.2مول از آن باقی می ماند ،همچنین  0.2مول هم  NO2Clتولید می
شود .نسبت مولی گاز  NO2به  Cl2در این محلول  1است.

همچنین با توجه به حجم چهار لیتری ظرف ،غلظت  0.05 ،NO2موالر ،غلظت  0.05 ،Cl2موالر و غلظت

 NO2Clنیز  0.05موالر خواهد بود .در نتیجه ،ثابت تعادل آن طبق فرمول زیر محاسبه می شود:
0.052
1
=𝐾
=
𝟎𝟐 =
𝟎. 𝟎𝟓𝟐 × 0.05 0.05
سوال  .269گزینه «»2

اگر با افزایش دما ،درصد فراورده ها افزایش یابد ،یعنی واکنش گرماگیر است که در جهت مصرف گرما

جا به جا شده است (رد گزینه  1و .)4

اگر با افزایش یک گاز بی اثر (در واقع معادل افزایش فشار سامانه) ،درصد فراورده ها افزایش یابد،

یعنی مقدار مول گازی در سمت فراورده ها کمتر از واکنش دهنده ها وجود دارد.

گزینه  )2کاهش حجم سامانه (معادل افزایش فشار) ،باعث جا به جایی واکنش در جهت رفت می شود

(درست).

علی بیدختی ،دانشآموخته پزشکی دانشگاه تهران -رتبه  35کشوری کنکور علوم تجربی -مدال نقره ی المپیاد شیمی -مدرس شیمی کنکور
سوال  .270گزینه «»4
مورد اول) در این واکنش عدد اکسایش منگنز از  7+به  4+رسیده است (اکسنده) و عدد اکسایش ید

از  1-به صفر رسیده است (کاهنده)( .درست).

مورد دوم) عدد اکسایش منگنز از  7+به  4+رسیده است و  3واحد تغییر کرده است (درست).

مورد سوم) در این واکنش به ازای مصرف  2مول اکسنده ( 6 ،)MnO4-مول الکترون مبادله شده است

(( )3 × 2 = 6درست).

مورد چهارم) هر مول از یون کاهنده (ید) ،یک مول الکترون از دست داده که به ازای آن  0.5مول نافلز

آزاد می شود (نادرست).

