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گويي (دقيقه) زمان پاسخها شمارة سؤالتعداد سؤالنام درس گويي نوع پاسخ

اجباري

  115-10 210رياضي
  1115-22030شناسيزيست

  3115-21040فيزيك
  4115-21050شيمي

دقيقه60ـــــ 50جمع كل

  
3yروي خطوط  CDو  ABکه دو ضلع  ABCDمساحت مربع  -1 ax a   و 2 2 1y a x   قرار دارند، کدام است؟

1 (5  2 (10  3 (20  4 (25  

22هاي معادلۀ  جواب - 2 7 1 0x x    را  و 1هاي کدام معادله  گیریم. جواب در نظر می
 


1و 

 


است؟

1 (22 21 9x x    2( 22 21 9x x 3 (22 21 9x x     4 (22 9 21x x 
درست محاسبه نشده است؟ xدر کدام شکل، طول مجهول  - 3

1 (  2 (  3 (  4 (

4 8x /5x 10x 1x 
هاي دو ضلع قائم در این مثلث کدام است؟ کند. نسبت اندازه تقسیم می 4به  1بر وتر، آن را به نسبت  در یک مثلث قائم الزاویه ارتفاع وارد - 4
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تعداد پسرها و دخترها برابر نیست. احتمال آنکه جنسیت دو فرزند اول خانواده یکسان باشد، کدام است؟در یک خانوادة چهار فرزندي،  - 9

1 (3
102 (2

53 (1
24 (3

5
4هاي  اگر واریانس داده - 10 2z  ،5 1y ،6  3و 9x  2هاي برابر صفر باشد، میانۀ دادهy ،2 3z  ،1x   وx y ست؟کدام ا

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

  

کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می - 11
»شود. در هر زمانی از آغاز یک پتانسیل عمل تا شروع پتانسیل عمل بعدي در یک یاختۀ عصبی مخچه که .................. می«

دار پتاسیمی بسته هاي دریچه کانالشود،  هاي سدیم در یاخته دیده می ) بیشترین مقدار یون1
دهد، اختالف پتانسیل بین دو سوي غشا دچار افزایش هاي سدیم در خالف جهت شیب غلظت از غشاء رخ می ) عبور یون2
شود، یون پتاسیم به درون سیتوپالسم یاخته وارد هاي نشتی از غشا مشاهده می هاي سدیم توسط کانال خروج یون فقط) 3
هاي دو طرف غشا مشابه با حالت آرامش یونمقدار شود، درپی آن،  پتاسیم مشاهده می- زان مصرف انرژي توسط پمپ سدیم) بیشترین می4

  در بدن یک انسان سالم و بالغ، .................. -12
ح کند.تواند بر علیه غشاي عامل آنفلوآنزاي پرندگان، پرفورین ترش کشنده، می T) یاختۀ کشندة طبیعی همانند لنفوسیت 1
شناسایی کند. ژنی خود هاي آنتی گیرندهرا بر اساس   تواند عوامل بیگانه خواري دارد، می اي که توانایی بیگانه ) هر یاخته2
تواند به بخشی از پادتن که جایگاه اتصال به پادگن نیست، متصل شود. ها می غشاي ماکروفاژاجزاي ) 3
شکل متصل شوند. Y  پادتن س از هر مولکولأتوانند به دو ر یها، م ژن هاي مکمل همانند آنتی ) پروتئین4

شود، صحیح است؟ چند مورد، در ارتباط با نوعی حس ویژه در انسان که بیشتر اطالعات محیط پیرامون به کمک آن دریافت می -13
رفت.هاي شعاعی عنبیه، سطح بیشتري از عدسی در معرض نور مستقیم قرار خواهد گ ) با انقباض ماهیچهالف

دارند.تري  مادة حساس به نور کمهاي نوري  ب) در بخشی از شبکیه که در امتداد محور نوري کره چشم قرار دارد، اکثر گیرنده
باشد. هاي نوري می شود، فاقد گیرنده تر دیده می ج) بخشی از شبکیه که در مشاهدة آن به کمک دستگاهی ویژه تیره

 شوند. ترین بخش الیۀ میانی کرة چشم، تارهاي آویزي کشیده می اي ضخیم هاي ماهیچه د) با انقباض یاخته

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4
افتد؟ طبیعی، زودتر از سایرین اتفاق میثانویۀ کدام یک از موارد زیر، در طی فرایند لقاح بین اسپرم و اووسیت  -14

اندكاي  با فضاي بین یاخته یاختهاي حاوي دو ردیف  ) عبور اسپرم از الیه1
اي اطراف اووسیت اي حاوي آنزیم در سر اسپرم براي تجزیۀ الیۀ ژله ) پاره شدن کیسه2
دنبال برخورد با غشاي اسپرم بهثانویه ) افزایش سطح غشاي اووسیت 3
میوز دو توسط اووسیت ثانویه و ادغام هستۀ تخمک با هستۀ اسپرم وارد شده به درون یاخته تقسیم ) اتمام4

  رة مخ انسان، لوبی که ..................، همانند لوبی که ..................ک در هر نیم - 15
است، با لوب آهیانه مرز مشترك دارند. مخترین لوب  جلویی –) با بخش کوچکی از مخچه در تماس است 1
از مرکز بلع قرار دارد.تر  در موقعیتی پایین با لوب پیشانی و لوب گیجگاهی داراي مرز است، –است  مخترین لوب  ) عقبی2
داراي مرز مشترك است.مخ است، با سه لوب دیگر  مخترین لوب  کوچک –است  مخترین لوب  ) جلویی3
 سري مرز مشترك ندارند. ترین لوب مغز است، با لوب پس بزرگ –) با بخش بزرگی از مخچه در تماس است 4

باشد؟ بازوي یک انسان سالم و بالغ قابل مشاهده است، صحیح میهاي حسی که در  کدام گزینه، در ارتباط با انواع گیرنده -16
شود. هاي موجود در غالفِ رشتۀ عصبی ایجاد می زمان در همۀ بخش ) در پی تغییر شکل پوشش اطراف نوعی گیرندة فشار، پتانسیل عمل هم1
شوند. می خ دادهمغز پاساز طریق  هموارهشود،  ها تولید می هایی که توسط این گیرنده پیامهمۀ ) 2
هاي حامل خون فاقد اکسیژن را حس کنند. توانند تغییر دما در رگ هاي دمایی، می ) گروهی از گیرنده3
کنند. پیدا نمیدر مقابل محرك حسی، گونه سازشی  اند و هیچ تر پوست قرار گرفته هاي درد پوست در الیۀ سطحی گیرنده گروهی از) 4

گويي: اجباري نحوة پاسخ كل كتاب– 2 شناسيزيست

t.me/Azmoonha_Azmayeshi
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جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟ گزینهکدام  ،هاي عمومی و سریع دستگاه ایمنی نشهاي فعال در واک درباره یاخته -17
.»............... ،دارد ................ و هسته ...............سیتوپالسم اي که  یاخته«
.کند  می یجادهاي آلوده به ویروس ا در یاخته ریزي شده را مرگ برنامه ،ها با کمک انواع مختلفی از آنزیم - تکی گرد یا بیضی - بدون دانه) 1
کند. مختل میطور کامل  بهانعقاد خون را  فرایند کند که خوار ترکیبی ترشح می همانند نوعی بیگانه -  افتادهروي هم  دوقسمتی - هاي تیره با دانه )2
.کشاند می خودبه درون  ،یابد یاخته کاهش می يطح غشاها را با فرآیندي که در آن س میکروب -  چند قسمتی -  هاي روشن ریز با دانه) 3
.کند هاي درون خون مستقیماً مبارزه می ها با میکروب کنار ماستوسیت در تغییر و تمایزپس از  -  تکی خمیده یا لوبیایی - بدون دانه) 4

کند؟ تکمیل می نادرستیچند مورد از موارد، عبارت زیر را به  - 18
..................»رین به استخوان بازو، با نزدیک شدن زند زب«

یابد. هاي ماهیچۀ سه سر بازو، کاهش می الف) طول سارکومر
یابد. هاي اکتین ماهیچۀ در حال انقباض کاهش می ب) طول رشته

یابد. دو سر بازو افزایش می  اي هاي ماهیچه  فسفات آزاد درون یاخته میزانج) 
یابد. کاهش میدر یک سارکومر مجاور هم   اکتین هر دو رشتۀد) فاصلۀ بین 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
کدام گزینه، در رابطه با نحوة لقاح در جانوران درست است؟ -19

یافته، لقاح انجام دهد. هاي تخصص تواند بدون نیاز به دستگاه تولید مثل با اندام اي، می ) هر جانور با قلب دو حفره1
.شود ایجاد میبدن فرد ماده در تخم  یاختۀشود،  سرخرگ خارج شده از قلبش به دو شاخه تقسیم می ) در تولیدمثل هر جانوري که تنها2
کند. تشکیل شده است، جانور ماده تعداد زیادي تخمک آزاد میپشتی ) در هر جانوري که مغز از بخش جلویی طناب عصبی 3
باشد. سرخرگ پشتی  فشار خون در سرخرگ شکمی بیشتر از شود، ممکن است ) در جانوري که لقاح در بدن جاندار نر انجام می4

شـوند، ها از وجود اجسام و جانوران دیگـر در محـیط آگـاه می هایی که ماهیان به کمک آن زیر، در ارتباط با ساختار هاي یک از گزینه کدام - 20
صحیح است؟

باشد. تر می ی نسبت به قلب ماهی نزدیکاند، به سرخرگ پشتی ماه هاي گیرنده در آن قرار گرفته ) کانالی که یاخته1
باشد. هایی با طول نابرابر می واجد مژك  باشد، نوعی یاختۀ گیرنده اي که با پوششی ژالتینی در تماس می ) هر یاخته2
باشد. با محیط بیرون در ارتباط می تنها با یک منفذاند که  به صورت پراکنده در کانالی قرار گرفته  هاي گیرنده ) یاخته3
 دهند. خارج شده و در ادامه نوعی عصب را تشکیل می  هر یاختۀ گیرنده باالیی) دو رشتۀ عصبی از قسمت 4

کند؟ چند مورد از موارد زیر، عبارت داده شده را به درستی تکمیل می -21
.........»همۀ افراد مبتال به دیابت ..................، برخالف همۀ افراد مبتال به دیابت ......... در«

.وجود نداردتوانایی تولید هورمون انسولین  ،مزه بی –الف) شیرین 
هاي قلبی بیشتر است. احتمال ابتال به بیماري ن،شیری –مزه  ب) بی

شود. نمی تولیدگیرندة هورمون انسولین  ،1شیرین نوع  – 2) شیرین نوع ج
.وجود داردسفید بیشتري  اسکلتیاي  هاي ماهیچه تار ،2شیرین نوع  – 1) شیرین نوع د

  3) 4  2) 3  1) 2صفر) 1
  توان گفت که .................. در ارتباط با هر بخش اصلی از اسکلت یک انسان که ..................، به طور حتم می - 22

مه، جزئی از آن است.جهاي دنده همانند جم استخوان –هاي دست و پا، جزئی از اجزاي آن هستند  ) استخوان1
استخوان کتف، همانند استخوان بازو جزئی از آن نیست. –کند  از ساختارهایی مثل قلب و مغز حفاظت می )2
شود. محسوب نمیهاي کشکک جزئی از آن  ترقوه برخالف استخوان  استخوان –دارد بدن ) نقش بیشتري در حرکت 3
هاي کف دست جزئی از آن است. برخالف استخوان هاي جناغ، استخوان –د نهایی از آن در جویدن و شنیدن نقش دار ) بخش4

  ریز که ..................، قطعاً .................. اي درون در انسان، غده - 23
شود. اي استخوان می سبب جدا شدن نوعی یون معدنی از مادة زمینهبه کمک نوعی هورمون،  –شود  ) توسط جناغ محافظت می1
تر از هیپوتاالموس واقع شده است. پایین –روزي نقش دارد  بانههاي ش ) احتماال در تنظیم ریتم2
شکل قرار گرفته است. Cهاي  در جلوي اندام داراي غضروف –شود ها  تنظیم انرژي در دسترس یاختهتواند سبب  ) می3
دهد. ز را افزایش میهاي قرم با ترشح هورمونی خاص تولید گویچه –شود  ها محافظت می هاي متصل به ستون مهره ) توسط دنده4

؟هستندارتباط با دستگاه درون ریز بدن انسان، کدام موارد صحیح  در - 24
تواند فرایند پردازش اطالعات حسی در قشر مخ د ذخایر لیپیدي فراوان دارند، میاختالل در فعالیت بخشی از غدة فوق کلیه که درون خو –الف 

را مختل کند.
ر میزان قند، نوعی پیک شیمیایی مؤثر بجزایرلمعده، هر یاختۀ پوششی مجاور بافت پیوندي احاطه کنندة در جزایر النگرهانس غدة لوزا –ب 

کند. خون تولید و ترشح می
اي هاي چهارگانه هاي شبانه روزي انسان نقش دارد، در نزدیکی برجستگی درتنظیم ریتمرسد  به نظر میندة نوعی هورمون که غدة ترشح کن –ج 

که اندازة کوچکتري دارند.قرار دارد 
هاي هدف خود را هاي یاخته تواند فعالیت پروتئین هر یاختۀ درون ریز ساقۀ غدة هیپوفیز، قادر به ترشح نوعی پیک شیمیایی است که می –د 

تغییر دهند.
»ج«و » الف« )4  »د«و» ب) «3  »ج«و » ب) «2  »د«و» الف) «1
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ست؟ي سالم اها خوار ۀ بیگانهچه تعداد از موارد زیر، ویژگی مشترك هم - 25
ب) ترشح بیش از یک نوع مادة دفاعی  الف) تراگذري

د) حمل مواد دفاعی فراوان  ج) حضور در نوعی بافت
ساز هاي پادتن ه) وابستگی به عمل یاخته

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
کدام گزینه در ارتباط با حفاظت از گیاهان توسط جانوران، به درستی بیان شده است؟ - 26

زنبور نر وحشی با الرو حشرة آفت برگ گیاه تنباکو، از نوع انگلی است.گذاري  تخم) رابطۀ نوزادان حاصل از 1
کنند. هاي درخت آکاسیا می ها پس از آزاد نمودن نوعی ترکیب شیمیایی، شروع به خوردن برگ ) مورچه2
شود. می ي وحشیها زنبور) ترکیبات فرار متصاعد شده از برگ گیاه تنباکو، موجب فراري دادن 3
شود. افشان می ها به زنبورهاي گرده ) گیاه آکاسیا با آزاد کردن نوعی ترکیب شیمیایی، مانع از حملۀ مورچه4

باشد؟ ، صحیح میقسیم نوعی یاختۀ هاپلوئید در بیضهچند مورد، به طور طبیعی در ارتباط با هر یاختۀ حاصل از ت - 27
تر نسبت به یاختۀ زایندة خود دیده شود. متراکماي  ستهالف) ممکن است پس از مدتی با ه
دار و بدون سیتوپالسم کاهش یافته مشاهده شود. اي تاژك  ب) ممکن است به صورت یاخته

تواند باعث ایجاد اختالل در فرایند تمایز این یاخته شود. می FSH) اختالل در ترشح هورمون ج
) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1

؟باشد کدام گزینه درست می ،سه تقسیم رشتمان و کاستماندر رابطه با مقای - 28
.شود دوك متصل می ۀتن مضاعف شده دو رشت هر سانترومر فام ، بهکاستمان همانند پرومتافاز رشتمان 1فاز پرو ۀدر مرحل) 1
.شود شکیل میهسته ت پوششتنی  همواره در اطراف یک مجموعه فام ،کاستمان برخالف تلوفاز رشتمان 2در تلوفاز  )2
.شود مشاهده میکروموزوم یه نوعی پروتئین در محل سانترومرتجز ،کاستمان 1آنافاز رشتمان برخالف آنافاز  ۀمرحل در) 3
.گیرند دوك قرار می هاي روي رشته بر از هم مستقل ،هاي همتا تن فامهمواره  ،کاستمان همانند متافاز رشتمان 2متافاز  ۀدر مرحل )4

هاي سوم و چهارم یک گل کامل، کدام ویژگی مشترك را دارند؟ هاي حاصل از میوز در حلقه همۀ یاخته - 29
باشند. می یهتا هاي چهار قادر به تشکیل ساختارشوند که  هایی احاطه می ) با یاخته1
.توانایی تشکیل تخم ضمیمه و درپی آن تولید بافت پارانشیم آندوسپرم را دارند) 2
شوند. هاي یاخته دو برابر می موزوم دهند که طی آن تعداد کرو جام می) قطعاً تقسیمی ان3
اي با عدد کروموزومی برابر با یاختۀ مادر خود هستند. ) فاقد توانایی لقاح و تشکیل یاخته4

 دهـد، کـدام گزینـه، ویژگـی تشکیل شده در نوعی گیاه زراعـی را نشـان می ۀ، دانمقابلشکل  -30
ستی ذکر کرده است؟هاي مختلف آن را به در بخش

شود. متوقف میتا مدتی )، پس از تشکیل رویان 2جود در بخش ( هاي مو  اي یاخته ) تقسیم هسته1
دهندة تخمـدان را صـورت دو الیـه، بافـت تشـکیل شود که به )، توسط بخشی از گل تشکیل می1) بخش (2

کند. احاطه می
باشد. اي با زامه می هسته اي تک شوند که حاصل از لقاح یاخته اي ایجاد می )، از تقسیم یاخته4هاي بخش ( ) یاخته3
) است و به دنبال رشد خود سبب خروج برگ رویانی از خاك3، بخش (خارج شده از خاك) اولین بخش 4

شود. می

  

بتوانـد q2و q1ای  ز طرف دو بار نقطه، اگيرد میقرار Aكه برايند نيروهای الكتريكی وارد بر باری كه در نقطة  با توجه به شكل زير، برای اين -31

e)صفر شود، بايد . . . . .  / C)  191 6 10
.منتقل شودq2به بارq1الکترون از بار  1310) 1
منتقل شود.q1به بارq2الکترون از بار  1310) 2
3 ( 132 منتقل شود. q2به بار q1الکترون از بار  10
4 ( 132 منتقل شود. q1به بار q2الکترون از بار  10

گويي: اجباري پاسخنحوة  كل كتاب–2فيزيك

A

2rr

q C 2 4q C 1 1
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_
+

+

+

+

+

+

_

_

_

_

_

cm10

گـر انـدازة ميـدان الكتريكـی از مجاورت صفحة با بار منفی رها می nC8ای به جرم يک گرم و بار الكتريكی مطابق شكل زير، ذره - 32 شـود. ا

نواخت بين دو صفحه يك
V

m
است؟ (از اتالف انرژی و از تأثير نيروی باشد، تندی ذره در هنگام برخورد به صفحة مقابل چند متر بر ثانيه 910

 پوشی كنيد.) گرانشی چشم
1( 40  
2( 20  
3( 10  
4 (50  

یابد.ظرفیت ایـن افزایش می J16صد به بار الکتریکی خازن اضافه کنیم، انرژي ذخیره شده در آن در 20است. اگر  C40بار اولیۀ خازنی  -33
دهد.) خازن چند میکروفاراد است؟ (پدیدة فروشکست رخ نمی

1( 50  2( 22  3( 724 (36  
دهیم. در مدار قرار می Bو  Aرا مطابق شکل مقابل، بین دو نقطۀ  ده و سپس آنرا به شکل حلقه درآور 36سیمی همگن به مقاومت  - 34

/اگر آمپرسنج آرمانی عدد A1 نظر شود.) ها صرف (از مقاومت دیگر سیم را نشان دهد، نیروي محرکۀ باتري چند ولت است؟ 2
1 (24  
2 (18  
3 (12  
4 (36  

ها به هم اتصال ندارند و سیم A(در نقطۀ  ، چند ژول است؟R1در مدار شکل مقابل و در مدت زمان یک و نیم دقیقه، انرژي مصرفی در مقاومت  - 35
اند.) صرفا از روي یکدیگر گذشته

1 (60  
2 (40  
3 (50  
4 (80  

gاز نوعی فلز به چگالی g255به کمک  - 36
/

cm38 طول 5 به همگن سـیم ساختهm120سیمی ویـژة مقاومـت اگـر /ایم. .m 81 75 10 
1/باشد، براي آنکه در دماي ثابت، شدت جریان  آمپري از این سیم عبور کند، اختالف پتانسیل چند ولت باید دو سر ایـن سـیم اعمـال 5

گردد؟
1 (31  2 (2/23  3 (8/16 4 (6/12  

کند؟ دهد، چند آمپر تغییر می آل را عوض کنیم، عددي که آمپرسنج نشان می شکل زیر، اگر جاي باتري و آمپرسنج ایده مداردر  - 37
1 (25/0 
2 (5/0  
3( 2  
) صفر4

دور در هر متر، داخل مداري قرار دارد. اندازة میدان مغناطیسی یکنواخـت درون 100اي آرمانی و بدون مقاومت با  مطابق شکل زیر، سیملوله -38
T.mسیملوله چند گاوس است؟ 

( )
A

   7
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ها را . . . . . دهـیم، . . . . .  کند. اگر بدون تغییر در طول سیم به کار رفته در آن، تعداد حلقه از یک سیملولۀ آرمانی جریان الکتریکی عبور می - 39
و میدان مغناطیسی درون حلقـه را اند و جریان ثابت است هم چسبیده ف بهها در یک ردی ماند. (همواره حلقه افزایش یافته و . . . . ثابت می

)معادل میدان در مرکز حلقه درنظر بگیرید.
شار مغناطیسی عبوري از حلقه –میدان مغناطیسی درون حلقه  –) افزایش 1
میدان مغناطیسی درون حلقه –شار مغناطیسی عبوري از حلقه  –) کاهش 2
میدان مغناطیسی درون حلقه –طیسی عبوري از حلقه شار مغنا –) افزایش 3
شار مغناطیسی عبوري از حلقه –میدان مغناطیسی درون حلقه  –) کاهش 4

1صورت شکل زیر است، اندازة جریان در لحظۀ  نمودار تغییرات یک جریان متناوب سینوسی به - 40
ثانیه چند آمپر است؟3200

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

  
  

SiO)اکسید  گرم سیلیسیم دي 120شود. اگر  زیر تهیه می نشدةاز واکنش موازنه  (SiC)سیلیسیم کربید  -41 بـا مقـدار کـافی کـربن وارد 2(
گـرم باشـد، بـازده درصـدي واکـنش کـدام اسـت؟ 16هـاي تولیـد شـده در پایـان واکـنش برابـر  د و اختالف جرم فراوردهواکنش شو

(Si , O , C : g.mol )   128 16 12  SiO (s) C(s) SiC(s) CO(g)  2
1 (100 2 (50  3 (75  4 (25  

هاي زیر دربارة ترکیب به ل قرار دهیم، چند مورد از عبارتهاي متی هاي هیدروژن در مولکول اتان، یک گروه اتیل و گروه اتمهمۀ اگر به جاي  - 42
11دست آمده درست است؟  12(H , C : g .mol ) 

است و نقطۀ جوش آن از پروپان بیشتر است.» تترامتیل پنتان -3، 3، 2، 2«آ) نام ترکیب به دست آمده 
رو است. خط ترکیب به دست آمده به صورت روبه - ب) فرمول پیوند 

C«پیوند  20پ) در ساختار آن،  H «.وجود دارد و نیروي بین مولکولی غالب در آن از نوع واندروالس است
اند و با نونان ایزومر است. هاي کربن تشکیل داده درصد جرم آن را اتم 80ت) بیش از 

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  
دهد؟ افزایش می C10گرم گاز اتان به تقریب دماي چند گرم سدیم کلرید را به اندازة  میلی 6/0کامل  گرماي آزاد شده در واکنش سوختن - 43

O(آنتالپی پیوند  O  و میانگین آنتالپی پیوندهايC C ،C H ،C O ،O H و 799، 413، 348، 495ترتیب برابـر بـا  را بـه
NaClcکیلوژول برمول در نظر بگیرید.  463 / J.g . C  1 10 Cو  85 , H : g.mol  112 1 (

O(واکنش موازنه شود.) 

H

(g)

H

::| |

| |

H H

H C C H(g) O O(g) O C O(g)

H H

           
   

1 (11/1  2 (22/2 3 (44/4  4 (33/3  
است؟ نادرستچند مورد از موارد زیر،  -44

C* در بنزآلدهید شمار پیوندهاي  C  با شمار پیوندهايC C .برابر است
نیست.هپتانون نام دارد و در آن کربنی وجود دارد که به هیچ اتم هیدروژنی متصل  - 2* ترکیب آلی موجود در میخک، 

* عامل طعم و بوي رازیانه به طور عمده وابسته به گروه عاملی هیدروکسیل موجود در آن است.
* ترکیبات آلی موجود در دارچین و زردچوبه، در داشتن گروه عاملی کربونیل و آروماتیک بودن با یکدیگر اشتراك دارند.

1 (4  2 (3  3 (1  4 (2  
Nواکنش  Hهاي داده شده،  با توجه به واکنش - 45 H (l) O (g) N (g) H O(l)  2 4 2 2 چند کیلوژول است؟ 22

NH (g) N O(g) N (g) H O(l) H kJ     3 2 2 22 3 4 3 1010 
N O(g) H (g) N H (l) H O(l) H kJ     2 2 2 4 23 317

NH (g) O (g) N H (l) H O(l) H kJ     3 2 2 4 2
12 1432  

H (g) O (g) H O(l) H kJ    2 2 2
1 2862

1 (2490-2 (5/622 -3 (5/622+4 (2490+

گويي: اجباري نحوة پاسخ كل كتاب–2شيمي
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مول از ماده و سـامانه 5/0دهد. اگر هر ذره هم ارز با  شکل زیر واکنش میان گاز هیدروژن و بخار بنفش رنگ ید را در دماي معینی نشان می -46
mol.Lدقیقه دوم چند  20ازه زمانی لیتري باشد، سرعت واکنش در ب 2موردنظر  .h− −1 است و این سرعت به تقریب چند برابـر سـرعت 1

ها را از راست به چپ بخوانید.) واکنش در کل بازه زمانی انجام واکنش است؟ (گزینه
    66/0ـ  75/0) 1

  85/0ـ  5/1) 2

  85/0ـ  75/0) 3

  66/0ـ  5/1) 4

  

گرم ریختـه 150موالر بر روي یک قطعه سنگ کلسیم کربنات به جرم  2لیتر محلول هیدروکلریک اسید  میلی 300در یک ظرف یک لیتري،  - 47
H)شده است. اگر . . . ، سرعت انجام این واکنش  . . .  , Cl / : g.mol )  11 35 5

ابد.ی کاهش می –با فشار زیاد وارد ظرف شود  HClلیتر گاز  12/1) 1
یابد. کاهش می –تري تبدیل شود  ) سنگ کلسیم کربنات به قطعات کوچک2
یابد. افزایش می –) حجم محلول با افزودن آب مقطر دو برابر شود 3
ماند. ثابت می - بر روي سنگ ریخته شود HClگرم  2/29لیتر محلول حاوي  میلی 400) به جاي محلول اولیه، 4

. . .  به جزاند،  هاي زیر درست همۀ عبارت - 48
اند. در چربی محلول Dو  Aهاي  ، ویتامینC) برخالف ویتامین 1
شوند. هاي یک تا پنج کربنه از نوع هیدروژنی بوده و به همین دلیل به خوبی در آب حل می ) نیروي بین مولکولی غالب در الکل2
شود. اناس همانند الکل سازندة استر مربوط به طعم و  بوي سیب، به هر نسبتی در آب حل می) الکل سازنده استر مربوط به طعم و بوي آن3

استرها به صورت ) نمایش فرمول عمومی پلی4
O O

[
|| ||

O C C O O ]      n
باشد. می

49 - /0 دهیم و در نهایت  شدن شرکت می مول استیرن را در واکنش پلیمري04 184 آید. دست می هاي برابر به استیرن با جرم مولکول پلی 10
جود در یک مولکول از ایـن پلیمـر کـدام هاي اشتراکی مو گرم بوده و تعداد پیوند تقریب برابر چند کیلو استیرن به جرم یک مول از این پلی

C)است؟  , H : g.mol )  112 نید.)ها را از راست به چپ بخوا (گزینه 1
1 (313 - 120400   2 (313 - 60200  3 (626 - 60200   4 (626 - 120400

؟درست استتعداد از موارد زیر چه  -50

Cصورت  ها به ساختار آن ) تمام ترکیباتی که بخشی ازآ

O

( (O  شوند. ها محسوب می استر وباشد، جز
شود. هاست که بر اثر گزش مورچه سرخ وارد بدن می اسید کسیلیک لین عضو خانواده کربوواسید ا ب) استیک

پذیر نیست. ها امکان شده از آن شوند و تهیۀ محلول سیر ب حل میهر نسبتی در آ هها ب پ) سه عضو نخست خانواده الکل
شود. از اسید جدا میOHورده، اهاي آمیدي و استري شدن، براي تولید آب به عنوان فر ت) در واکنش

تر است. بر مقاومجرم خود پنج برا هاي ساختگی است که از فوالد هم آمید ترین پلی معروف الر یکی از ث) کو
1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  

t min 0 t min 20 t min 40
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گويي (دقيقه) زمان پاسخها شمارة سؤالتعداد سؤالنام درس گويي نوع پاسخ

اجباري

  5115-60 110رياضي
  6115-12080شناسيزيست

  8115-11090فيزيك
  9115-110100شيمي

دقيقه60ـــــ 50جمع كل
  

ها قائم الزاویۀ متساوي الساقین هستند.) تر مثلث ششم کدام است؟ (همۀ مثلثدر الگوي زیر، طول و -51
1( 8 2   
2( 4 2   
3( 8 
4 (16 

1بین -52
ده ایم که همۀ اعداد تشکیل دنبالۀ هندسی دهند. عدد وسط کدام است؟، سه عدد چنان درج کر9و 81

1فقط )1
3

   2( 1
3

   3( 1فقط
3 4 (1

3

تر متـر عقـب 10او  اسـت. 60وك درخت نسبت به افق براي شـخص متر نزدیک یک درخت ایستاده است. زاویه دید ن 5/1شخصی با قد  -53
3شود. ارتفاع درخت چند متر است؟  می 45دیدش، در موقعیت جدید  ۀرود و زاوی می 1 7( / )
1 (5/23  2 (25  3( 5/22 4 (24  

4عبارت -54 2 2 416a a b b  تواند باشد؟ اي کدام می ایم. یکی از این دو چندجمله اي درجۀ دو نوشته ضرب دو چندجمله صورت حاصل را به
1(2 22a b ab    2(2 22 3a b ab    3(2 24a b ab 4(2 24 3a b ab 

2که در نامعادلۀ  xمقادیر ترین  ترین و کوچک اختالف بزرگ -55 2 1x x  کند، کدام است؟ صدق می
1 (2   2 (2 2  3 (2 4 (1  

2، نقطۀ ماکزیمم تابعaازاي کدام مقدار به -56 152 4y ax ( a)x    روي نیمساز ربع چهارم است؟
1 (12 (8  3 (1  8و 4هیچ مقدار (a

mxتابع -57 x ;x
f (x)

x mx ;x

   
  

2

3
2 1

2 3 1
1مفروض است. مقدار   2f ( ) کدام است؟

1 (4 2 12 (1  3 (14(4 2  
نفر نخواهند با هم به این مهمـانی بیاینـد، 10نفر از این  2نفر دوست خود ترتیب دهد. اگر  10نفره از میان  6خواهد یک مهمانی  شخصی می -58

گیرد؟ ت صورت میها به چند حال انتخاب مهمان
1 (56  2 (112 3 (140  4 (84  

هایی کـه اي که رأس گونه توان این کار را انجام داد به هاي آبی، قرمز و زرد رنگ کنیم. به چند طریق می خواهیم رئوس یک مربع را با رنگ می -59
؟نباشنداند، همرنگ  هم وصل به
1 (24   2 (12   3 (6   4 (18 

پذیر باشد، کدام است؟ که حداقل یکی از اعداد روشده بر دیگري بخش در پرتاب دو تاس، احتمال آن -60

1(11
362(5

183(11
184(1

6  

گويي: اجباري نحوة پاسخ  كل كتاب–1رياضي

دهم)دهم)(پاية (پاية --دومدومدفترچةدفترچة

1

2

3

1

1
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؟باشد نمیکند. کدام گزینه، در ارتباط با این مولکول صحیح  یستی در غشاي یاختۀ زنده، سرتاسر ضخامت غشا را طی مینوعی مولکول ز -61
هاي سازندة خود دارد.به فسفولیپیدها، تنوع بیشتري در مونومر) نسبت 1
.شود هاي قرمز همۀ افراد یافت می غشاي گویچهدر  ها، دراتیبرخالف کربوه) 2
نقش داشته باشد.از میان منفذ خود هاي کوچک بین دو سوي غشا  جایی مولکول هسترول، ممکن است در جاب) برخالف کل3
) همانند نشاسته، از طریق ایجاد پیوند میان واحدهاي سازندة خود تشکیل شده است.4

ترتیب از راست به چپ) (بهصحیح هستند؟ » ريب درون«و » اسمز«، »انتشار از عرض غشا«ترتیب در ارتباط با  هاي زیر، به چه تعداد از عبارت -62
الف) همواره نوعی انرژي در رخ دادن آن نقش دارد.

انجام شود.عرض غشایی ب) ممکن است از طریق نوعی پروتئین 
تواند توسط نوعی جاندار با حفره دهانی انجام شود. ج) می

شوند. یاختههاي کوچک وارد  د) ممکن است به کمک آن مولکول
1 (4 - 4 - 3  2 (2 – 4 – 23 (3 – 1 – 24 (4 – 4 – 2

 کند؟ ها کامل می کدام گزینه، عبارت را به نحو متفاوتی نسبت به سایر گزینه -63
»...............قطعاً . هر یک از این جانورانکند،  استفاده می............... نوعی جانور به منظور تبادل گازهاي تنفسی از .«
باشد. هاي منشعب تنفسی خود، واجد منافذي به منظور تبادل گاز با محیط اطراف می در انتهاي لوله –ها  یدیس) نا1
راند. ها می بودن بینی خود، هوا را با فشار از حلق به درون شش  همزمان با بسته –) شبکۀ مویرگی زیر پوستی 2
دهد. غشا عبور می ۀها را از دو الی هاي اکسیژن، آن خود به مولکولجهت تامین نیاز  –هاي پراکنده در سطح پوست  ) برجستگی3
داران مصرف کرده و کارایی زیادي در دستگاه تنفس دارد. انرژي بیشتري نسبت به سایر مهره –اي در مجاورت اندام تنفسی  ) ساختارهاي کیسه4

اي دارد؟ شود، چه مشخصه و جزئی از دستگاه لنفی محسوب میسازد  در دوران جنینی یاختۀ خونی میتنها در انسانی بالغ، اندامی که  -64
کند، نقش دارد. ) در تولید نوعی پیک شیمیایی دوربرد که هماتوکریت را تنظیم می1
) قسمت اعظم آن در سمت راست بدن و در زیر پردة دیافراگم قرار دارد.2
شود. ، وارد سیاهرگ باب میمعدهبخشی از ) خون خروجی از آن پس از مخلوط شدن با خون خروجی از 3
کند. هاي شدید با تولید عوامل ایجاد کنندة لختۀ خون ایفاي نقش می ) در خونریزي4

هـاي عصـبیهاي یاخته طور مستقیم توسط شبکهچند مورد، در ارتباط با قسمتی از لولۀ گوارش که در آن فقط بخشی از حرکات کرمی، به -65
شود، به درستی بیان شده است؟ة لولۀ گوارش تنظیم میدیوارتحت کنترل اعصاب خودمختار 

ترین الیۀ حاوي بافت پیوندي سست در دیوارة آن، در تشکیل پردة صفاق شرکت کند.الف) ممکن نیست خارجی
دار است، در تماس باشد.هاي مژكب) ممکن است در تمام طول خود با مجرایی از دستگاه تنفس که حاوي یاخته

هاي ترشح شده از مخاط خود اندام انجام شود.وسیلۀ آنزیمها در آن، به گوارش کربوهیدراتج) ممکن نیست 
اي داراي توانایی جذب مواد خارج شده باشند. هشده در آن، از کیس د) ممکن است محتویات مشاهده

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
، ..............لم و بالغسا در ساختار دیوارة سرخرگ آئورت .............. دیوارة قلب انسان -66

شود. هاي کالژن یافت می ترین الیه، بافت حاوي رشته بیرونیبالفاصله در زیر  –) برخالف 1
ها تشکیل شده است. ترین فاصلۀ بین یاخته ترین الیه، از بافتی واجد کم درونی –) همانند 2
خودي را دارد. اي به صورت خودبه هتوانایی آغاز انقباضات یاختهمواره ، يا چهماهی بافت –همانند ) 3
اي به منظور انجام انقباضات سریع است. یاخته ترین الیه، حاوي صفحات بین ضخیم –) برخالف 4

دهد. اگر بدانیم غلظت یون کلسـیم در مـادة ها را در هنگام وقوع فرایندي از تنفس نشان می رو، شش شکل روبه -67
ها، افزایش یافته اسـت، کـدام اي قرار گرفته در فضاي بین دنده ماهیچه هاي اي سیتوپالسم گروهی از یاخته زمینه

است؟ نادرستگزینه در ارتباط با این فرایند 
.رخ دهداز خود،  تر نییمرکز تنفس پا يمرکز تنفس بر رو کیاثر  دنبال تواند به می ند،یفرا نیانجام ا) 1
مانده در شود حجمی نزدیک به حجم هواي باقی ها می یی که وارد شش) بالفاصله پس از پایان این فرایند، اولین حجم هوا2

ها دارد. شش
هاي قرار گرفته در زیر ساختار داراي نقش اصلی در تنفس شده بر اندام فشار وارد تغییر دنبال شروع به) وقوع این فرایند، 3

.دهد تحت تأثیر این ساختار رخ میآرام و طبیعی 
یابد، نقش دارد. می تغییرها  هاي نوع دوم حبابک ها که با کاهش فعالیت ترشحی یاخته ا یکی از دو ویژگی مهم شش) در این فرایند، تنه4

گويي: اجباري نحوة پاسخ كل كتاب– 1 شناسيتزيس
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کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می -68
.........»، به طور حتم .........در ورود مواد به محیط داخلی بدن نقش داردهر یاختۀ موجود در .................. که «
باشد. غشاي پایۀ خود می نزدیک بهدر سطح  هاي فراوانواجد ریزپرز –) پرز روده 1
را ندارد. ي غدد معده توانایی ترشح مواد به درون مجرا –) دیوارة غدد معده 2
ه است.هاي پروتئینی و گلیکوپروتئینی قرار گرفت اي از رشته اي حاوي شبکه بر روي ساختاري یاخته –) غدد روده 3
هاي ترشحی در سمتی از یاخته است که در مجاورت مجراي غده قرار دارد. داراي ریزکیسه –) انتهاي عمق غدد معده 4

 کند؟ تکمیل می نادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به  -69
..............»به طور معمول .............. مراحل فرایند تشکیل ادرار در انسانی سالم که «
کنند. شوند، در تغییر غلظت یون هیدروژن خوناب نقش مهمی را ایفا می انجام می ATPهاي  با صرف انرژي مولکول –ها بعضی از ) تن1
شوند، به واسطۀ نیروي حاصل از انقباض بطن چپ قابل انجام هستند. خورده می هاي پیچ باعث افزایش مواد دفعی و زائد در لوله –) تنها بعضی از 2
کننده نیز قابل انجام هستند. هاي پوششی موجود در مجاري جمع شوند، توسط یاخته اي شکل ساختار گردیزه انجام می هاي لوله در بخش –) همۀ 3
ند.هست  دیوارة مویرگ هاي بین یاختهشوند، همواره نیازمند عبور مواد از  توسط شبکۀ مویرگی قرار گرفته میان دو نوع رگ متفاوت انجام می –) همۀ 4

چند مورد، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -70
»توان ................ را انتظار داشت. اي بدن انسان که ................، برخالف دم عادي، می در طی نوعی فرایند تهویه«

تحریک مرکز تنفسی موجود در بصل النخاع –هاي ناحیۀ گردن دخیل هستند  الف) در آن انقباض ماهیچه
کاهش حجم قفسه سینه –پذیرد  هاي شکمی صورت می ها بدون انقباض ماهیچه ب) خروج هوا از شش

خروج هواي داراي اکسیژن از بدن –اي از شکمی، هیچ نقشی ندارد  ج) مسطح شدن نوعی ماهیچۀ جداکنندة حفرة سینه
نسبی فشار در مایع جنب افزایش –شوند  اي داخلی منقبض می دنده هاي بین د) براي انجام آن، ماهیچه

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
؟نیستکدام گزینه، براي کامل کردن عبارت زیر مناسب  -71

..................»توانند  هاي ................. می مریستمدانه،  طور معمول در گیاهان نهان به«
هایی با هستۀ درشت در مرکز باشند. شامل یاخته –) نخستین 1
هاي الزم براي افزایش زیاد قطر ساقه را فراهم کنند. افتب –) پسین 2
ساکاریدي باشند. در مجاورت بخشی با توانایی ترشح مواد پلی –) نخستین 3
هاي آوندي یافت شوند. در گیاهانی با ریشۀ داراي مرکزي فاقد یاخته –) پسین 4

در رابطه با ملخ چند مورد صحیح است؟ -72
یابد. هایی با ضخامت متفاوت است که از اطراف مري تا راست روده ادامه می بخشرگ پشتی جانور شامل   –الف 

گی قرار دارند.یپهاي مال ها در مجاورت لوله هاي طناب عصبی شکمی با هم متفاوت است و یکی از آن فاصلۀ بین گره –ب 
شوند.  یی بدن جانور یافت میهاي جلو هاي انتهایی برخالف بخش ها، در سطح شکمی بخش منافذ ابتداي نایدیس –ج 
کند.  ها را به همولنف وارد می هاي غشایی خود، یون اي راست رودة جانور، به کمک پروتئین هاي استوانه یاخته –د 
1( 1   2( 2  3( 3  4( 4  

کند؟ با توجه به شکل، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می -73
..................»هاي موجود در  . یاختههاي واقع در ................. یاخته«
، ممکن نیست داراي هسته باشند.1بخش  –برخالف  4) بخش 1
دهند. اي تشکیل می دادن دیوارة عرضی، لولۀ پیوسته با از دست، 3بخش  –همانند  2) بخش 2
، همگی در حرکت شیره پرورده درون گیاه نقش دارند.2بخش  –برخالف  4) بخش 3
شوند. ، در بیش از یک سامانۀ بافتی گیاه یافت می3بخش  –برخالف  1) بخش 4

  توان با قطعیت گفت .................. در ارتباط با گردش مواد در جانداري که ..................، می -74
شباهت دارد. دار، با ملخ به نوعی رگ دریچهاز قلب  نوعی مایع وروداز نظر  –را دارد  بستهترین دستگاه گردش  ) ساده1
بار انقباض با دو فشار متفاوت تلمبه کند. تواند خون را طی یک قلب می –شود  ها به دو حفره در قلب تخلیه می ) خون بازگشتی از اندام2
باشد. بطن قلب نسبت به دهلیزها، از طناب عصبی جانور دورتر می –) تنها خون با اکسیژن کم در حفرات قلب آن جریان دارد 3
کند، یکسان است. کند با رگی که خون را از آن خارج می نوع رگی که خون را به آبشش وارد می –کند  می  گازهاي تنفسی را با محیط مبادله ،ه کمک آبشش) ب4

کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می -75
................»...، برخالف محل ................ گوارش شیمیایی در لولۀ گوارش انسان، محل ................ گوارش شیمیایی .............«
طور حتم بیش از یک نوع یون دارد. لیپیدها، در شیرة خود به –تکمیل  –ها  پروتئین –) تکمیل 1
رد.به محیط داخلی بدن را دا برخی موادها، توانایی وارد کردن  کربوهیدرات –آغاز  –ها  کربوهیدرات –) تکمیل 2
ریز پراکنده دارد. هاي درون ریز نیست، اما یاخته ، غده درونها پروتئین –آغاز  –لیپیدها  –) انجام عمدة 3
دهد. را افزایش میسیاهرگ معده خون  pHها، با ترشح نوعی پیک شیمیایی دوربرد، کربوهیدرات –آغاز  –ها  پروتئین –) آغاز 4
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کند؟ تکمیل می نادرستیعبارت زیر را به چند مورد  -76
ترین مرحلۀ این شوند، .................. طوالنی اي بطن منقبض می هاي ماهیچه اي از مراحل چرخۀ قلبی که براي وقوع آن یاخته در) مرحله«(

..................»ترین مرحلۀ آن،  چرخه و .................. کوتاه
باشند. بطنی بسته می –هاي دهلیزي  دریچه – همانند –الف) برخالف 

.شده استموجی در نوار قلب ثبت  ،در ابتداي مرحله –برخالف  –ب) همانند 
کنند. حفرات پایینی قلب خون دهلیزها را دریافت نمی –همانند  –ج) برخالف 

باشند. ها می ها در حال دریافت خون از سیاهرگ دهلیز –برخالف  – برخالفد) 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

کدام گزینه صحیح است؟ -77
کند. خوردة دور، خون عبور نکرده از مجاورت لولۀ هنله را دریافت می خوردة نزدیک، برخالف لولۀ پیچ هاي اطراف لولۀ پیچ ) مویرگ1
.باط استدر ارتکنندة خون از کلیه  سیاهرگ کلیوي خارج بااي برخالف شبکۀ مویرگی کالفک  ) شبکۀ مویرگی دورلوله2
کند. ) در فرد سالم و بالغ ساختار قیفی شکل کلیه برخالف ساختار قیفی شکل گردیزه، ادرار فاقد گلوکز را دریافت می3
تر است. روي لولۀ هنله برخالف بخش باالروي لولۀ هنله از قسمت نازك آن طویل تر بخش پایین ) قسمت ضخیم4

  هر سامانۀ بافتی که .................. -78
هایی فاقد دیوارة پسین داشته باشد. تواند یاخته بخشی به گیاه است، نمی هایی با قابلیت استحکام ) داراي یاخته1
گیاهی نقش داشته باشد.  تواند در حرکت نوعی شیرة شود، نمی هاي فتوسنتزکننده در آن دیده می ) یاخته2
.باشد هایی با دیوارة نخستین نازك می داراي یاختهقطع  هاي نگهبان روزنه باشد، به طور ) ممکن نیست واجد یاخته3
.استحاوي دنا در درون خود  فاقد هر گونه یاختۀشود، الزاماً  تر درخت سیب تولید می ) توسط کامبیوم داخلی4

است؟درست  هاي داراي نوار کاسپاري در دیوارة خود، چند مورد از موارد زیر، در رابطه با همۀ یاخته -79
باشند. می ATPکنندة  تجزیه  کنندة شیرة خام، فاقد آنزیم شکل هدایت هاي دوکی نند یاختهالف) هما

باشند. هاي همراه آوند آبکشی می هاي موجود در پوست ریشه به یاخته ترین یاخته ب) نزدیک
شود. ستی متوقف نمیها، عبور آب به روش سیمپال هاي پروتئینی غشاي این یاخته ) با قرارگیري سوبرین در نزدیکی کانالج
صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

است؟ نادرستکدام گزینه دربارة الیۀ ریشه زا در گیاهان دولپه  -80
تر است. ) به آوندهاي چوبی با قطر کمتر نسبت به سایر آوندهاي چوبی نزدیک1
ها، تحت تأثیر نوعی هورمون محرك رشد است. ) تقسیم میتوز در این یاخته2
اي در گیاه مؤثر است. یروي الزم براي انجام جریان تودهی ن) در ایجاد نوع3
کند. از طریق مسیر سیمپالستی منتقل میهاي معدنی را تنها  ) آب و یون4
 
 

/یک ترازوي دیجیتالی، جرم جسمی را  -81 mg5 گرم کدام است؟ گیري این ترازو بر حسب میلی دهد. دقت اندازه نشان می 005
1 (1  2 (/0 0053 (5  4 (001/0  

/اي کروي به جرم  پوسته - 82 kg1 gرا که چگالی مادة سازنده آن  2
/

cm34 انـدازیم و  می است، به آرامی داخل ظرفی پُر از مـایع بـه چگـالی  8

g250 ریزد. اگر با  مایع از ظرف بیرون میg50 است؟ متر مکعب چند گرم بر سانتی از همان مایع بتوانیم حفرة داخل کره را پُر کنیم، چگالی مایع

1 (1  2 (9
103 (4

54 (5
6

است؟ نادرستهاي زیر  یک از گزینه کدام -83
آید. ) حالت پالسما اغلب در دماهاي خیلی باال به وجود می2  دهد. ها رخ می تر از مایع ) پدیدة پخش در گازها سریع1
کنند. هاي سازندة مواد تنها نیروي جاذبه به یکدیگر وارد می ) ذره4  د هستند.بُر ) نیروهاي بین مولکولی کوتاه3

گويي: اجباري نحوة پاسخ كل كتاب  –1فيزيك
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آب

A

x

x

x B

لايروغن

h hA BA B

و پاسـکال اسـت؟چندکیل Aباشد، فشار در نقطۀ  kPa130برابر با  Bدر شکل زیر آب و روغن در حال تعادل هستند. اگر فشار در نقطۀ  -84

)P Pa 5
0 kgو  10

m
  3

310JA  وN
g

kg
 10(

1 (120  
2 (130  
3 (140  
4 (160  

ور هسـتند. اگـر ها حجم یکسـانی از دو مـایع ریختـه شـده، غوطـه ، درون دو ظرف یکسان که در آنBو  Aحجم و توپُر  دو جسم هم -85
A B    باشد وAF  وBF هاي  نیروهاي شناوري وارد بر جسمA  وB از طرف مایع باشند، درکدام گزینـه الزامـاً مقایسـۀ درسـتی

صورت گرفته است؟
1 (A Bh h  ،A BF F
2 (A Bh h  ،A BF F
3 (A Bh h  ،A BF F  
4 (A Bh h  ،A BF F

یک از عبارات زیر است؟ جایی معین، تغییرات انرژي پتانسیل گرانشی الزاماً برابر با کدام در یک جابه -86
جایی ) تغییرات انرژي جنبشی جسم در آن جابه2جایی به) منفی تغییرات انرژي جنبشی جسم در آن جا1
جایی ) کار نیروي گرانشی در آن جابه4جایی ) منفی کار نیروي گرانشی در آن جابه3

mرا از سطح زمین با تندي اولیۀ   g200اي به جرم  گلوله - 87

s
کنیم. اگر نیروي مقاومت هوا در مقابل پرتاب میدر راستاي قائم رو به باال  20

Nمتري از سطح زمین چند ژول است؟ ( 18گلوله ناچیز باشد، انرژي مکانیکی گلوله در ارتفاع حرکت 
g

kg
 و سطح زمین به عنـوان 10

مبدأ انرژي پتانسیل گرانشی در نظر گرفته شود.)
1 (10  2 (40  3 (20 4 (30  

ها را بیشتر از طول یک میلۀ مسی توپُر در همین دما است. اگر دماي میله mm2میلۀ آهنی توپُر در دماي صفر درجۀ سلسیوس، طول یک  -88
C100  افزایش دهیم، طول میله مسیmm1  اولیۀ میله آهنی چند متر است؟بیشتر از طول میله آهنی خواهد شد. طول

)Fe / K    5 11 2 cuو10 / .K    5 11 8 10(
1 (/6 0062 (/5 063 (/5 0064 (/6 06

قرار دارد. اگر بر اثر تبخیر سطحی قسمتی از آب تبخیر شود و بقیۀ آن یخ ببنـدد، تقریبـاً چنـد C0ب با دماي آ kg2در چالۀ کوچکی  -89

Fشود؟ ( درصد از جرم آب به یخ تبدیل می V
kJ kJ

L ,L
kg kg

 334 نظر شود.) و از اتالف گرما صرف 2490
1 (77  2 (66  3 (88  4 (55  

افـزایش دهـیم، C40را  و اگر از همان حالت اولیه دمـاي آن 2افزایش دهیم، چگالی آن برابر با C20ري گلیسیرین را اگر دماي مقدا -90

باشد، حاصل شود. اگر تغییر حالتی رخ نداده می 2چگالی آن برابر با 


2
2

است؟ )کدام / K )    3 10 5 10

1 (101
1022 (102

1013 (98
994 (99

98
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کند؟ کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می -91
35.است………ر براب ……… در ………« 31 16 14 12 1

17 15 8 7 6 1( Cl , P , O , N , C , H)«
ـ ها و الکترون ) مجموع نوترون2 26ـ CN) شمار ذرات زیر اتمی باردار ـ1    45ـ NO2ها
ـ ) مجموع ذره4  68ـ  ClO2) شمار ذرات زیر اتمی درون هسته ـ3   34ـ  PH4هاي زیر اتمی

هـاي بنیـادي ایـن دو است و تفـاوت ذره amu25تر برابر با  باشد. جرم اتمی ایزوتوپ سبک ایزوتوپ پایدار می 2، داراي Xعنصر فرضی  -92
برابـر فراوانـی 3تر،  برابر نسبت شمار کاتیون به آنیون در سدیم سولفید است. اگر فراوانـی ایزوتـوپ سـبک amu ،5/1ایزوتوپ برحسب
است؟ amuتر باشد، جرم اتمی میانگین این عنصر برابر چند  ایزوتوپ سنگین

1 (2/26  2 (75/25  3 (25/27  4 (8/26  

است؟ نشدهبه درستی نوشته نام چند ترکیب زیر  -93
 NiO نیکل اکسید :  P O4 : هگزافسفر تترااکسید 6
 ZnS  روي :(II) سولفید Sr P3 : استرانسیم فسفید 2
 CrO2 کروم :(II) اکسید N O2دي نیتروژن اکسید :
1( 2  2 (3 3 (4  4 (5 

تر است؟ ها بزرگ دهنده(ها) به مجموع ضرایب فراورده هاي زیر، نسبت مجموع ضرایب واکنش در کدامیک از واکنش -94
1( Na B O HCl H O NaCl H BO   2 4 7 2 3 3   2 (Al NH ClO Al O AlCl NO H O    4 4 2 3 3 2
3 (Hg CrO Cr O Hg O  2 4 2 3 2 4 (KMnO HCl KCl MnCl H O Cl    4 2 2 2

هاي اکسیژن درست است؟ کدام گزینه دربارة دگرشکل -95
شود. تر زودتر مایع می ) در اثر سردکردن مخلوط گازي آن دو، دگرشکل سبک1
لیتر است. 4/22حجم مولی هر دو در دما و فشار یکسان، برابر همواره ) مطابق قانون آووگادرو، 2
ها با هم برابر است. گرم از هریک از آن 10) در شرایط استاندارد، حجم 3
پذیرتر، بیشتر است. ) در شرایط یکسان، چگالی دگرشکل واکنش4

گرم باشد، چنـد لیتـر گـاز اکسـیژن در 2/43، کاهش جرم مخلوط واکنش برابر مطابق واکنش زیر هرگاه در واکنش تجزیۀ پتاسیم نیترات -96
تـوان تهیـه کـرد؟ تولید شده است و از واکنش گاز نیتروژن تولید شده با مقدار کافی گاز هیدروژن چنـد گـرم آمونیـاك می STPشرایط 

(H , N , O , K : g.mol )    11 14 16 درصـد 100ها را  ترتیب از راست به چپ خوانده شود.)(بازده درصدي واکنش ها به (گزینه 39
KNO  ها موازنه شوند.) (معادله گیرید.)در نظر ب (s) K O(s) O (g) N (g)  3 2 2 2

N (g) H (g) NH (g) 2 2 3
1 (4/22 ،8/6  2 (2/11 ،6/13  3 (4/22 ،6/13  4 (2/11 ،8/6

چند مورد از مطالب زیر درست است؟ -97
HFبه صورت  17دار گروه  هاي هیدروژن آ) ترتیب نقطۀ جوش ترکیب HBr HCl  .است

ب) در مقایسۀ اتانول و استون، استون به دلیل جرم مولی بیشتر، نقطۀ جوش بیشتري دارد.
Hهاي  پ) تعداد پیوندهاي هیدروژنی تشکیل شده بین مولکول O2.در یخ نسبت به آب بیشتر است ،

دة خالص از جاذبۀ بین حل شونده با حالل در مخلوط بیشتر است.ت) در مخلوط هگزان و آب، میانگین جاذبۀ حالل و حل شون
یابد. هاي دو طرف غشاي نیمه تراوا، افزایش می ث) در فرایند اسمز معکوس، با گذر زمان اختالف غلظت محلول

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

گويي: اجباري نحوة پاسخ كل كتاب–1شيمي
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Sاز رابطه  Aپذیري نمک  انحالل -98 /  3 6 C10تا  C40اي از این نمک را از دماي  گرم محلول سیر شده 540کند. اگر  پیروي می 26
امشود و پس از تشکیل رسوب و عبور مخلوط از صافی، غلظت موالر محلول باقی مانده به تقریب کد سرد کنیم، چند گرم رسوب تشکیل می

/را برابر  C10و چگالی محلول سیر شده در دماي  g.mol1186را برابر Aاست؟ ( جرم مولی  g.mL11 ها را در نظر بگیرید.) (گزینـه 2
از راست به چپ بخوانید.)

1 (216 ،47/2  2 (324 ،23/1  3 (216 ،23/1  4 (324 ،47/2
مول باشد، کدام گزینه درست است؟ 005/0ارز با  شونده هم هاي آبی زیر، هر ذرة حل اگر در محلول -99

(Fe ,O ,H :g.mol )   156 16 1

) است.5) با یکدیگر برابر بوده و بیشتر از غلظت مولی محلول (4) و (3هاي ( ) غلظت مولی محلول1
ها بـا یکـدیگر (مواد موجود در این مخلوط) بیشتر است. 6آید که غلظت آن اندکی از غلظت محلول ( دست می )، محلولی به3) و (2)، (1هاي ( ) از اختالط محلول2

دهند.) واکنش نمی
گرم رسوب 8/1ها  لیتر از هریک از آن میلی 50از اختالط و یون هیدروکسید باشند،  (II)ترتیب یون آهن ) به6) و (3هاي ( شونده، در ظرف هاي حل ) اگر ذره3

شود. د میتولی

1، غلظت آنآنمحلول  ةشوند برابر شدن مول حل 3و ) 5به ظرف (لیتر آب  میلی 95) با افزودن 4
شود. برابر می4

کنیم؛ اگر این دو محلول  موالر سدیم فسفات اضافه می 8/0میلی لیتر محلول  100موالر کلسیم کلرید،  6/0میلی لیتر محلول  200به یک بشر حاوي  - 100
بـه به طور کامل با یکدیگر واکنش دهند، جرم جامد سفید رنگ ایجاد شده در ته ظرف در انتهاي واکنش و غلظت مولی یون کلرید در محلول نهایی 

Ca)جاد رسوب صرف نظر کنید.ترتیب از راست به چپ کدام است؟ (از تغییر حجم محلول بر اثر ای , P , O : g.mol   140 31 16
1 (2/6  ،4/0  2 (4/12 ،4/0  3 (2/6  ،8/0  4 (4/12 ،8/0
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گويي (دقيقه) زمان پاسخ  ها شمارة سؤال تعداد سؤالنام درس گويي نوع پاسخ

اختياري

  15  101-110  310رياضي
  10 111-120 10 3شناسيزيست

  10 121-130 10 گواه-3شناسيزيست
  13115-310140فيزيك
  14110-150 310شيمي

دقيقه60ـــــ  50جمع كل

  
yنمودار تابع  اگر - 101 f (x) ؟کند نمیچهارم عبور  ۀرو باشد، نمودار کدام تابع از ناحی به شکل روبه    

1( y f (x )  2
2 (y f (x )  1 1
3 (y f (x )  1 1
4 (y f (x )  2

yر تابعهرگاه نمودا - 102 f (x) به شکل

y

x

f

yباشد، نمودار تابع f ( x)  1 به کدام شکل زیر است؟

1 (  2 (  3 (  4 (

fۀهاي معادل به صورت زیر باشد، آنگاه حاصلضرب ریشه fاگر نمودار تابع - 103 (f (x )) 2 کدام است؟ 2
1 (9  
) صفر2
3 (21 -
4 (15 -

f هاي دو تابع با ضابطه - 104 (x) [x] [ x]  وg(x) x x  2 g(fاند. اگر  مفروض 2 (x))  2ي مقادیر ، آنگاه مجموعهx کدام است؟
1(R Z2(Z3(R4 (

fاگر - 105 (x)
x


2

1
1

g(x)و x x  2 2 ) ةدر باز و 1 ,a) نمودارfog  باالتر از منحنیf ترین مقدار قرار بگیرد، بیشa  کدام است؟

1 (
1
22 (13(1

2  4 (1  

fاگر  - 106 (x) x
x

 2
2

g(x)، تابع1 (f ( x)) f (x) 2 چگونه است؟
) یک به یک4  پذیر ) وارون3  ) همانی2  ) ثابت1

yبه شکل زیر باشد، نمودار تابع fاگر نمودار تابع - 107 f (x )   12 ؟کند نمیاز کدام ناحیه (نواحی) دستگاه مختصات عبور  1
    ) فقط دوم1
) فقط سوم2
    ) سوم و چهارم3
) دوم و سوم4

ياختيارگويي:  نحوة پاسخ  29تا  2هاي  صفحه:+تابع وارون+تركيب توابعاي + توابع صعودي و نزولي توابع چندجمله–3ضيريا

پاية دوازدهمپاية دوازدهم--  سومسومدفترچةدفترچة

y

x

1

-2

f

y

x-3 1 5

2

y

x
1

y

x

y

x

y

x
1

1 1

y

x

3

-1
1 2

-2

-1
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yنمودار تابع  - 108 f (x) تابع ۀمطابق شکل زیر است. دامنf (x) f (x)
y

x






1
2 1

کدام است؟
1 ([ , )0 1
2 (( , ] { }  0 1
3 (( , ]1 0
4 ([ , ) { }  0 1

fofي تابع  صورت مقابل باشد، دامنه به fاگر نمودار تابع - 109 (x)
g(x)

f of (x)






1
کدام است؟1

1 ([ , ]2 6
2 ([ , ]3 6
3 ([ , ]4 6
4 ([ , ]4 8

xداشته باشیم،  xازاي هر عدد حقیقی  اگر به - 110
(fog) ( x )  1 2 4 g(x)و 2 x 32 fگاه نمودار وارون تابع  . آن1 (x) محور ،yها را با چه

کند؟ عرضی قطع می
1 (1   2 (2  3 (3  4 (4  

  

 توان گفت .......... تن یاخته یوکاریوتی می درشت مولکول موجود در هر فامهر در مورد  - 111
باشند. می دنابسپارازها، داراي قابلیت همانندسازي به کمک  ین درشت مولکول) ا1
شود. نوعی قند پنج کربنی محسوب می RNA) قند موجود در آن همانند قند موجود در 2
شوند. هم متصل می نوکلئوتیدي به استر در یک رشته پلی توسط پیوند فسفودي آن) مونومرهاي 3
شود. باشد، شروع می می RNAهاي  یاخته که داراي مولکولدر بخشی از  آن) تولید 4

کدام عبارت، به درستی بیان شده است؟ - 112
منتقل شود.بدون پوشینه (کپسول) به باکتري تواند  زا، می استرپتوکوکوس نومونیاي بیماريینۀ ) پوش1
دیگر منتقل شوند. ۀاي به یاخت از یاخته توانند میچگونه  DNAهاي  هاي گریفیت، مشخص شد که مولکول ) از نتایج آزمایش2
ها بر حیات، مقاوم باشد. بیوتیک ) باکتري داراي پوشینه، در آزمایش گریفیت ممکن است نسبت به اثر بازدارندگی آنتی3
چهارم، داراي پوشینه است. ۀها در مرحل ) در آزمایش گریفیت هر باکتري تزریق شده به موش4

هاي پروتئینی همواره صحیح است؟ اختصاصی آنزیم بخش ةکدام گزینه دربار - 113
باشد. آنزیم می ةماد ) این قسمت تنها قادر به اتصال به پیش1
سازي واکنش نقش دارد. ) این بخش در کاهش میزان انرژي فعال2
هاي معدنی یا مواد آلی نیاز دارد. این بخش براي فعالیت در هر آنزیمی به یون) 3
نسبت به یک واکنش خاص است.تنها آنزیم هر ئول اختصاصی شدن ) این قسمت مس4

اختياريگويي:  نحوة پاسخ  36تا  1هاي صفحه :سوي پروتئين + تنظيم بيان ژن+ بهها + رونويسي+پروتئين+ همانندسازي دنا نوكلئيك اسيدها – 3شناسي زيست

y

x

-3

2 4

8

6
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...........»درون یک یاخته زنده  نیستممکن  طور طبیعی به« کند؟  مقابل را به درستی تکمیل می ۀچند مورد جمل - 114
متفاوت باشند. (هاي) اصلی   تن فامهاي رونویسی و همانندسازي  الف) محل
یکی باشد.هاي رونویسی و ترجمه  ب) محل
هاي همانندسازي و ترجمه یکی باشد. ج) محل
هاي همانندسازي و ترجمه متفاوت باشند. د) محل

) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1
.شوند نمیبه طور معمول در مراحل بیان یک ژن یوکاریوت، ...........  - 115

ها ترجمهت میانه) رونوش4  ها رونویسی) میانه3  ها ترجمه) رونوشت بیانه2  ها رونویسی) بیانه1
...........رونویسی شود،  ATG- CTT- TTT- TGAباتوالی  DNA ۀاز مکمل رشت mRNAاگر یک مولکول  - 116

باشند. می UAC-GAA-AAA-ACUگیرند،  هایی که براي ترجمه مورد استفاده قرار می ) پادرمزه1
شود. مصرف انرژي تشکیل میترجمه، دومین پیوند پپتیدي بین آمینواسیدها با  شدن طویل ۀ) در مرحل2
گیرد. قرار می Pدرجایگاه  ACU، پادرمزه mRNAجایی رناتن روي  ) پس از سه بار جابه3
شود. می Aحامل متیونین وارد جایگاه  tRNAترجمه، نخست  شدن طویل ۀ) در مرحل4

صحیح است؟ tRNAکدام عبارت در مورد مولکول  - 117
1 (tRNA فقط در جایگاه  کنندهآغازA باشند. ها متصل می ) همواره به مونومر سازنده پروتئین2گیرد.اتن قرار میرن
گیرد. ) اتصال آمینواسید به یک نوکلئوتید آن با آنزیم صورت می4شود. ) همواره در هسته به کمک آنزیم تولید می3

.دهد نمیجایی رناتن رخ  بهدر هنگام فرآیند ترجمه، هرگاه ........... وارد جایگاه ........... شود، دیگر جا - 118
 AUU -Pداراي پادرمزه P      4 (tRNA-) رمزه پایانtRNA -A3) آخرین A   2- ) عامل آزادکننده1

در ارتباط با عوامل رونویسی، کدام عبارت صحیح است؟ - 119
1 (RNA شوند. نویسی به کمک توالی افزاینده رو سبب تقویتتوانند  می) 2کند. ها را برقرار می و آنتوالی افزاینده  بین ۀرابط
شوند. انداز متصل می ) همگی به نواحی خاصی از راه4شوند. ) عوامل متصل به افزاینده در هسته تولید می3

...........»پارامسی  ۀهاي هست در مراحل مختلف تنظیم بیان انواع ژن«کند؟  تکمیل می نادرستیچند مورد عبارت مقابل را به طور  - 120
.شود استر تشکیل می ) همواره پیوند فسفوديالف

شود. استر شکسته نمی گاه پیوند فسفودي ب) هیچ
شود. بسپاراز وارد عمل میرنا ج) همواره آنزیم

کند. انداز را شناسایی نمی تنهایی راه بسپاراز، بهرناگاه  د) هیچ
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  
  

که هر دو رشتۀ آن رادیواکتیو است در محیط غیررادیواکتیو ........... DNAمولکول  حفاظتی یک پس از دو نسل همانندسازي نیمه - 121
با دو رشتة غيرراديواكتيو در محيط وجود ندارد. DNAهاي  ) مولكول1
با دو رشتة راديواكتيو در محيط وجود ندارد. DNAهاي  ) مولكول2
غيرراديواكتيو است.وكلئوتيدي نهاي   راديواكتيو بيش از رشتههاي نوكلئوتيدي   ) رشته3
غيرراديواكتيو است.نوكلئوتيدي هاي   راديواكتيو برابر رشتهنوكلئوتيدي هاي   ) رشته4

هاي ...........، امکان ........... وجود دارد. با انجام آزمایش - 122
براي زندگي باكتري كنندة اطالعات الزم  در عامل ذخيره Tبا باز  Aبررسي برابر بودن ميزان باز  –) چارگاف1
هاي آن بردن به شكل و ساختار مولكول دنا و تعداد رشته پي –) ايوري و همكارانش2
DNAتوجيه نحوة عملكرد آنزيم هليكاز در ويرايش مولكول  –) واتسون و كريك3
DNAشدن بازهاي مكمل در مولكول  توجيه جفت –) گريفيت4

.......... یوکاریوتی DNAهمانندسازي مولکول....... ... پروکاریوتی DNAدر همانندسازي مولکول  - 123
د.شو دو دوراهي همانندسازي تشكيل  تواند ، ميآغاز همانندسازي جايگاهدر  -برخالف )1
د.فعاليت داردنابسپاراز  در محل هر دوراهي همانندسازي فقط يك آنزيم -) همانند2
د.باش ممكن مي ه آغاز همانندسازيهرجايگا قرار گرفتن بازهاي مكمل در مقابل -) همانند3
د.وجود داررشته در دو  DNAروي همانندسازي مولكول شامكان پي -برخالف )4

است؟ نادرستاولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد،  ةکدام عبارت، دربار - 124
هايي از اين مولكول، ساختارهاي متنوعي وجود دارد. ) در بخش1
شود. يل بيش از يك نوع پيوند، تثبيت مي) ساختار نهايي آن با تشك2
صورت يك زير واحد تاخورده است. پپتيدي آن، به هاي پلي ) هر يك از زنجيره3
 آن تغيير يابد. فعاليتاسيد، ممكن است  ) با تغيير يك آمينو4

اند؟ ل شدهدیگر متص با کدام پیوندها به یکاز راست به چپ به ترتیب  2بسپاراز رنا ورناي ناقل  مونومرهاي - 125
استر فسفودي –استر  ) فسفودي4  پپتيدي –استر  ) فسفودي3 هيدروژني –) هيدروژني 2  استر فسفودي – پپتيدي) 1

اختياريگويي:  نحوة پاسخهاي آشنا سؤال – 3شناسي ستزي
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شوند، درست است؟ هاي آن مضاعف می اي که سانتریول هر یاخته ةکدام عبارت، دربار - 126
گيرد آن مورد رونويسي قرار مي توالي سازندة دنايدر صورت لزوم، هر ) 1
اي متفاوتي است. درون ياخته هاي پروتئين) بيان هر ژن آن، مستلزم استفاده از 2
گيرند. هاي دوك شكل مي ديپلوئيدي آن، رشته ة) در كنار هر هست3
پپتيدي است. پلي ة) محصول نهايي هر ژن آن، يك زنجير4

؟تترجمه اس کنندةرمزه آغاز در پارامسی، محصول فعالیت کدام آنزیم، داراي پاد - 127
1( RNA 2  2مراز  پلي (RNA 3 3مراز  پلي (RNA 4  1 مراز پلي (RNA مراز پروكاريوت پلي

است؟ نادرستکدام عبارت  - 128
.............»در یاخته تخم دوزیست «
شوند. ها، هرگز ترجمه نمي ) بعضي محصوالت حاصل از رونويسي ژن1
گيرند. ترجمه قرار مي ، موردmRNA) نوكلئوتيدهاي قرار گرفته در دو انتهاي 2
شود. هدايت مي DNAاي به سمت توالي خاصي از  هاي ويژه ) آنزيم رونويسي كننده به كمك پروتئين3
هاي حاصل از ترجمه در يك محل وجود دارد. هاي حاصل از رونويسي و مولكول ) امكان توليد مولكول4

ه در مرکز تنظیم ژنتیک یک یاخته یوکاریوت قرار دارند، درست است؟هایی ک RNAۀهم ةکدام عبارت، دربار - 129
ي يكساني دارند. توالي نوكلئوتيددر يك انتهاي خود، ) 1
اند. ) توسط يك نوع آنزيم پروتئيني خاص توليد شده2
شوند. پپتيد به سيتوپالسم فرستاده مي ) به عنوان الگو براي توليد پلي3
اند. انداز ساخته شده متصل به راه امل رونويسي) در پي فعال شدن عو4

کند؟ طور مناسب کامل می کدام گزینه، عبارت زیر را به - 130
.........»)یی که ......... دارد، فقط RNAدر همۀ جانداران، هر رنا («
یسی یک ژن حاصل شده است. از رونو –) در ساختار خود پیوندهاي اشتراکی 1
شود. در درون هستۀ یاخته پیرایش می –دون) پایان ) در ساختار خود رمزه (ک2
مراز) ساخته شده است. پلی(RNA بسپاراز  توسط یک رنا –پپتیدي در حال ساخت اتصال  ) به رشتۀ پلی3
کند. ها ارتباط برقرار می کدون) رمزه (آنتی هاي خود با پاد از طریق رمزه (کدون) –گذار شباهت بسیار  ) به رشتۀ رمز4
 
 
 

xاز مکان 1tحرکی در لحظۀ مت - 131 m 1 xدر مکـان 2tکند و در لحظۀ  ها شروع به حرکت میxدر جهت منفی محور 5 m 2 متوقـف 10
2مسافت طی شده توسط متحرك  2tتا  1tشود. اگر در بازة زمانی  می جایی آن باشد، حداکثر فاصلۀ متحرك از نقطـۀ برابر بزرگی جابه /4

بار تغییر کرده است.)  شروع حرکت چند متر است؟ (جهت حرکت متحرك تنها یک
1 (5/20 2 (19 3 (5/25  4 (18  

به ترتیب 2tتا  1tی بر روي یک مسیر مستقیم در حال حرکت است. اگر سرعت متوسط و تندي متوسط این متحرك در بازة زمانی متحرک - 132
avvبرابر با 

  وavs لزاماً صحیح است؟هاي زیر ا باشد، کدام یک از گزینه
av) اگر 1 avv s i

  .باشد، جهت حرکت متحرك تغییر کرده است    
av) اگر 2 avv s i 

 جایی متحرك در جهت مثبت محور  باشد، جابهx.ها است
av) اگر 3 avv s

 رك تغییر کرده است. باشد، جهت حرکت متح
av) اگر 4 avv s i 

 .باشد، جهت حرکت متحرك تغییر نکرده است
رو است. کدام یک از عبارات زیر در مـورد ایـن متحـرك نمودار تندي متوسط برحسب اندازة سرعت متوسط متحرکی به صورت شکل روبه - 133

    الزاماً صحیح است؟ 
) شتاب حرکت ثابت است.2   ) حرکت متحرك یکنواخت است.1
  ) جهت بردار سرعت آن ثابت است. 4  ) متحرك تغییر جهت داده است. 3

اختياريگويي:  نحوة پاسخ 26تا2هايصفحه:+حركت با سرعت ثابت+حركت با شتاب ثابتشناخت حركت –3فيزيك

متوسط تندي

اهندازة
متوسط سرعت

(m/s)

(m/s)
10

10
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i20ها در حال حرکت است. اگر بردار سرعت اولیه و شتاب متحرك به ترتیـب xمتحرکی با شتاب ثابت روي محور  - 134
 وi4

باشـند، بـردار
هستند.) SIجایی متحرك در سه ثانیۀ اول حرکت کدام است؟ (تمامی واحدها در  جابه
1 (i42


  2 (i24


   3 (i42


4 (i24



متر است، قطار با شتاب 25تا به یک قطار در ایستگاه برسد. هنگامی که فاصلۀ شخص از انتهاي قطار  کند حرکت میبا سرعت ثابت  شخصی - 135
/ثابت  m/s20 قطار برسد؟انتهاي ترین مقدار سرعت شخص چند متر بر ثانیه باشد تا به  کند. کم شروع به حرکت می 5
1 (2  2 (4  3 (9  4 (5  

در جهـت m/s2دهد. اگر سرعت اولیۀ متحـرك  کند، نشان می زمان متحرکی را که روي خط راست حرکت می -رو نمودار شتاب شکل روبه - 136
رابر است؟با مسافت طی شده توسط متحرك ب جایی جابههاي زمانی زیر بزرگی  باشد، در کدام یک از بازه x محور

1 (s1  تاs5
2 (s2  تاs5
3 (s1  تاs4     
4 (s3  تاs5

متر را طی کرده باشد، اندازة شـتاب 120ثانیه، مسافت  10رو است. اگر این متحرك در مدت  زمان متحرکی مطابق شکل روبه -نمودار سرعت - 137
این متحرك در مرحلۀ کندشونده چند متر بر مجذور ثانیه است؟

1 (20  
2 (12  

3 (20
3

4 (4  
اند رسم شده و در دو سوي مخالف حرکت نموده xکه از مبدأ مکان روي محور  Bو  Aزمان دو متحرك  -نمودار سرعت رو، در شکل روبه - 138

شود؟ متوقف می B، متحرك Aدو متحرك یکسان باشد، چند ثانیه پس از توقف متحرك شده توسط مسافت طیاست. اگر 
1 (12  
2 (3  
3 (7  
4 (6  

Avرو اسـت. اگـر  ل روبـهکنند مطابق شک ها حرکت میxکه با شتاب ثابت روي محور  Bو  Aزمان دو متحرك  -نمودار مکان - 139
  وBv

 بـه
4tدر لحظۀ  Bو  Aترتیب از راست به چپ سرعت متحرك  s  باشند، حاصلB Av v

   درSI کدام است؟ (دو نمـودار در مبـدأ زمـان
      برهم مماس هستند.) 

1 (i14


   
2 (i7


  

3 (i14


    
4 (i7


   

  
کنـد و به سمت پل شروع به حرکـت می m/s22ر از حال سکون با شتاب مت 300متري یک پل با طول  100متر در فاصلۀ  150به طول  قطاري - 140

انتهـاي قطـار Bابتداي قطـار و شـخص  Aدهد. شخص  خود ادامه می حرکترسید، با سرعت ثابت به  km/h108پس از آنکه سرعت آن به 
روي پل قرار دارد؟ Bدارد چند برابر مدت زمانی است که شخص  روي پل قرار A. مدت زمانی که شخص ندا نشسته

1 (13
122 (3

4  3 (7
5  4 (1  

v(m/s)

t(s)

�8

0
2

10

3

9

t (s)

x(m)
A

B

4

12

40

0

a(m/s  )
2

t (s)
�2
0

4

3
5

v(m/s)

t(s)
6

8 10
0
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ترین گزینه را انتخاب کنید.) (کامل کدام موارد از مطالب زیر صحیح هستند؟ - 141
تري نسبت به بنزین داشته و هر دو در هگزان محلول هستند. روي بیش آ) وازلین گران

18ب) گریس با فرمول تقریبی 38C H  باشد. و برخالف روغن زیتون، در آب نامحلول می تري دارد فراریت کمنسبت به بنزین

109ها،  دهنده ها به مجموع ضرایب واکنش وردهپ) در واکنش موازنه شدة سوختن کامل روغن زیتون، نسبت مجموع ضرایب فرا
81

است.
نیاز است. STPلیتر هوا در شرایط 2/851 تقریب به مول وازلین، به 1ت) براي سوختن کامل 

ب و ت ،) آ4  ) آ و پ 3  ) ب و پ2  پ و ت  ،) آ1
است........... در این محلول  pHشود و رنگ کاغذ مول یون تولید می.......... در مقدار زیادي آب،  ..........مول .......... با ریختن  - 142

قرمز –چهار  –اکسید  سدیم –) یک 2قرمز –چهار  –نیتروژن پنتااکسید  دي –) دو 1
مزقر –دو  –اکسید  استیک –) یک 4 آبی –شش  –اکسید  کلسیم –) دو 3

اند؟ هاي زیر درست چند مورد از عبارت - 143
کنیم. هاي جامد، از هیدروکسید کاتیون موجود در نمک خوراکی استفاده می آ) براي تهیۀ صابون

هاي مایع و جامد برابر است. هاي اکسیژن در فرمول شیمیایی صابون ب) تعداد اتم
کند. میپ) شربت معده همانند رنگ پوششی، مخلوطی است که نور را پخش 

هاي سبک است. ها، مشابه نیروي بین مولکولی غالب در الکل ت) نیروي بین مولکولی غالب در چربی
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

است؟ نادرستهاي داده شده  یک از گزینه کدام - 144
C25 ،فرنگی که غلظت یون هیدرونیوم در آن در دماي  ) در یک نمونه عصارة گوجه1 64 log)است.  7/3برابر  pHبرابر غلظت یون هیدروکسید است،  10 / )2 0 3
HNOصورت ) مقایسۀ قدرت اسیدي به2 HCOOH CH COOH HCN2 3   .درست است
RCکنندگی ) قدرت پاك3 H SO Na6 4 هاي آب سخت را دارد. است، چون توانایی تشکیل رسوب با یون RCOONaهاي سخت بیشتر از در آب 3
pHهاي گل ادریسی در  مشابه و با رنگ شکوفه CO2با محلول SO3در محلول  pH) رنگ کاغذ 4 / 4 متفاوت است. 7

.......... توان بـه شـکل کلـی:  ، با استفاده از محلول غلیظ سدیم هیدروکسید را می..........سیر لوله مسدود شده با معادلۀ واکنش باز کردن م - 145
(واکنش در دماي اتاق انجام شده است.) نمایش داد.

RCOOH(s) - ) اسید چرب 1 NaOH(aq) RCOONa(aq) H O(l)   2
RCOOH(s) - ) استر سنگین 2 NaOH(aq) RCOONa(aq) H O(l)   2
RCOOH(aq) - ) اسید چرب 3 NaOH(aq) RCOONa(aq) H O(l)   2
RCOOH(aq) - ) استر سنگین 4 NaOH(aq) RCOONa(aq) H O(l)   2

هاي سدیم هیدروژن کربنات و هیدروکلریک اسید صحیح است؟ هاي زیر، در مورد واکنش میان محلول چه تعداد از عبارت - 146
است. 3شدة واکنش برابر  ها در معادلۀ موازنه آ) مجموع ضرایب استوکیومتري فراورده

است. 7آن برابر عدد  pHب) در واکنش کامل میان این دو محلول با غلظت یکسان، محلول حاصل، خنثی بوده و در دماي اتاق، 
شود. گرم آب تولید می 18/0موالر با مقدار کافی از سدیم هیدروکسید،  1/0لیتر محلول هیدروکلریک اسید  میلی 100پ) از واکنش 

اي است. اکنش یکی از گازهاي گلخانهت) گاز تولید شده در این و
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

36تا  1هاي  صفحه :ها + شوينده pH ++ ثابت يونش ثابت تعادل تاريخچه صابون + پاكيزگي محيط + اسيدها و بازها + رسانايي الكتريكي + – 3شيمي 
گويي: اختياري نحوة پاسخ
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:جز بههستند،  نادرستهمۀ موارد زیر دربارة ضداسیدها  - 147
ها است. ترین آن ) شیر منیزي که شامل منیزیم هیدروکسید است، یکی از رایج1
) سدیم هیدروژن کربنات یک مادة اسیدي و مؤثر در برخی ضد اسیدهاست.2
دهند. آن را کاهش می pHن مواد بخشی از اسید معده را خنثی کرده و) ای3
باشد. ) هیدروکسید میIIIها آهن ( ) یکی از پرکاربردترین آن4

 درست است........... عبارت .......... ، ..........عبارت  - 148
هاي رفت و برگشت است. ن سرعت واکنشهاي تعادلی، نتیجۀ برابرشد ها در واکنش آ) برابري غلظت

ها وابسته است. دهنده ب) ثابت تعادل در دماي ثابت، به مقدار آغازي واکنش
پ) در مورد اسیدها، ثابت یونش بیانی از میزان پیشرفت فرایند یونش تا رسیدن به تعادل است.

دها، ازجمله اسیدهاي ضعیف هستند.ت) اسیدهاي موجود در سرکه، سیب، انگور و ریواس برخالف کربوکسیلیک اسی
ت -همانند - ) ب4  آ -برخالف - ) پ3  پ -همانند - ) ب2  ب - برخالف - ) آ1

 چند مورد از مطالب زیر درست است؟ - 149
شود که در یک واحد فرمولی آن، نسبت شمار هاي موجود در آب سخت، رسوبی تشکیل می هاي جامد و یون آ) در واکنش میان صابون

ژن به شمار کاتیون، برابر دو است.هاي اکسی اتم
شود. طور کامل به یون تبدیل می اي، در یک محلول آبی، به دار اولین هالوژن جدول دوره پروتون ب) اسید تک

Hبرحسب غلظت  pHپ) نمودار (aq) صورت مقابل است. به
باشند. می 7تر از  بزرگ pHداراي  کن اكشیشه پباز کن و  ت) محلول لوله

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

150 - HA  یک اسید ضعیف وBOH  .یک باز ضعیف استaK  برايHA  وbK برايBOH 82ترتیب برابر به 10 104و 10 مول بر

HA ،1است. اگر غلظت مولیلیتر 
باشد،  BOHبرابر غلظت مولی2 OH در محلولHA  چند برابر H در محلولBOH است؟

C(دما 25(
1( 0 1/2 (5   3 (0 04/4 (0 2/
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 علی شهرابی –خطیبی   علیرضا شریف –حمید ستاري  –علی ساوجی  –مهسا زمانی  –محمدامین روانبخش  –خان  افشین خاصّه –عادل حسینی  –پور  خان سهیل حسن –امیرحسین ابومحبوب 

 سرژ یقیازاریان تبریزي   –لیال مرادي  –ي محمدرضا لشگر –خراسانی  کیان کریمی –حمید علیزاده  –فر  فرشاد صدیقی –عرفان صادقی 
 

 
 علی رفیعی –علیرضا رضایی  –مبین حیدري  –پور  علی حسن –مهدي جباري  –امیررضا پاشاپوریگانه  –فرد  امیرحسین بهروزي –پوریا برزین  –مهنی مهدي برخوري –مسعود ادیب حسامی 

 فاضل شمس  –محمدرضا سیفی  –آبادي  علیرضا سنگین –رفیعی  سیدکیارش سادات –حمیدرضا زارعی   –محمد زارع  –وزبهانی محمدمهدي ر –علوي  امیرمحمد رمضانی –محمدمبین رمضانی 
 زاده  پیام هاشم –سینا نادري  –زاده  محمدحسن مؤمن –امین موسویان  –مهدي مرادي  –حسین کرمی  –محمدامین عربشجاعی  –پور  امیرعلی صمدي

 
 غالمرضا محبی  –علیرضا گونه  –مصطفی کیانی  –محسن قندچلر  –بهنام رستمی  –میثم دشتیان –نسب  عبدالرضا امینی –بابک اسالمی  –فرد  رو ارغوانیخس –زهره آقامحمدي 

 شادمان ویسی –مصطفی واثقی  –امیرحسین مسجدي 

 
 زواره  محمد عظیمیان –امیرحسین طیبی  –آروین شجاعی  -رضا سلیمانی  –وند  مدرضا زهرهمح –حمید ذبحی  –ارژنگ خانلري  –امیر حاتمیان  –مجید توکلی  –محمدرضا پورجاوید 

  
 

 

 
 

 مستندسازي ویراستار مسئول درس  گزینشگر نام درس
 تبریزي سرژ یقیازاریان فروشان ایمان چینی مرشد  علی علی مرشد ریاضی

 مهساسادات هاشمی زاده شتیسینا د فرد امیرحسین بهروزي محمدمهدي روزبهانی شناسی زیست
 محمدرضا اصفهانی نژاد محمدامین عمودي امیرحسین برادران امیرحسین برادران فیزیک
 سمیه اسکندري زاده سینا دشتی طرزم ساجد شیري طرزم ساجد شیري شیمی

 
 

 

 
 

 
 

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

 سیده صدیقه میرغیاثی آرایی نگاري و صفحه حروف

 مستندسازي و مطابقت مصوبات
 مقدم  مدیر گروه: مازیار شیروانی

 مسئول دفترچه اختصاصی: مهساسادات هاشمی 
 حمید محمدي ناظر چاپ

 
  

 

 گروه آزمون
 (وقف عام) چی بنیاد علمی آموزشی قلم

 021-6463تلفن چهار رقمی:   - 923پالك  -و فلسطین بین صبا -آدرس دفتر مرکزي: خیابان انقالب
 
 

    هاي اختصاصیهاي اختصاصی  درسدرس  ییححتشریتشری    پاسخپاسخ

  ))تجربیتجربی  دوازدهمدوازدهم((  14011401  مهرمهر  88آزمون آزمون 
 

 

 مراجعه کنید. @zistkanoon2براي دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید



 
 3:  ۀصفح تجربی دوازدهماختصاصی   پاسخ تشریحی –مهر 8آزمون  -تابستانپروژة      
  

 2ریاضی 
 

 )خراسانی کیان کریمی( »1«گزینۀ   -1
را  CDو  ABبراي بدست آوردن مساحت مربع بایـد فاصـلۀ دو خـط مـوازي 

 بدست آوریم. 

2 6 02 2 2 2 1 0AB CD
AB : y x

m m a a a
CD : y x

− + + =
= ⇒ = − ⇒ = ⇒  − + + =

  

( )2 2
6 1 5
1 2

−
= =

− +
  CDو  ABفاصلۀ =طول ضلع مربع

( )25 5=   ⇒مساحت مربع=

 )10تا  2هاي  صفحه ،2ریاضی هندسۀ تحلیلی و جبر) ((
---------------------------------------------- 

 )عرفان صادقی( »1« گزینۀ -2

22ۀ در معادل 7 1 0x x− + هـا بـه ترتیـب برابـر  مجموع و حاصـل ضـرب جواب =
7
2S = α + β 1و  =

2P = αβ  است. حال داریم:  =

  1 1 1 1S ( ) ( )′ = α + + β + = α + β + +
β α α β

  

  

7
7 212

12 2
2

S( ) S
P

α + β
= α + β + = + = + =

αβ
  

  1 1 1 1 91 1 2 22 2P ( )( )′ = α + β + = αβ + + + = + + =
β α αβ

  

2پس معادلۀ مجهول به صورت  0x S x P′ ′− +  خواهد بود: =

  2 2 221 9 0 2 21 9 0 2 21 92 2x x x x x x⇒ − + = ⇒ − + = ⇒ = −  

 )13تا  11هاي  صفحه ،2ریاضی هندسۀ تحلیلی و جبر) ((
---------------------------------------------- 

 )سرژ یقیازاریان تبریزي( »4«گزینۀ   -3
 طبق قضیه تالس و تعمیم آن داریم:

 

AM AN MN
AB AC BC
AM AN
MB NC


= =


 =


  

   
 پردازیم:  ها می حال به بررسی گزینه

 )1  6 5 4 84
SN SP x /
NQ PR x

= ⇒ = ⇒ =   

)2 2 4 510
EC DC x
AC BC x

= ⇒ = ⇒ =  

 )3 5 1024 12
FJ FI x x
FH FG

= ⇒ = ⇒ =  

 )4 3 5 210
NC TC x x
MN A T x

′ ′ −
= ⇒ = ⇒ =

′
  

 )41تا  33هاي  صفحه ،2ریاضی هندسه) ((
----------------------------------------------     

 )خان افشین خاصه( »3«گزینۀ   -4
 توان نوشت:  مثلث قائم الزاویه می با توجه به روابط طولی در

 
2 2 2

22 2
5 5 20 4 2

54 5 20
AB BH BC a( a) a AC a

AB aAC CH BC a( a) a

= × = = ⇒ = = =
= × = = 

  

 )46تا  42هاي  صفحه ،2ریاضی هندسه) ((
----------------------------------------------     

 )حمید علیزاده( »4« گزینۀ -5
 داریم: » 4«در گزینه 

1 1 0 1 2 11
2 1f

cosxf (x) cosx cosx x ( k )
cosx

D {( k ) }

+
= ⇒ + ≠ ⇒ ≠ − ⇒ ≠ + π

+
⇒ = − + π

  

  2 2 0 22 g
cosxg(x) cosx cosx D
cosx

+
= ⇒ + ≠ ⇒ ≠ − ⇒ =

+
 

 چون دامنه دو تابع با هم مساوي نیستند، دو تابع، باهم مساوي نیستند.
 اند.  هاي توابع یکسان ها و ضابطه ها دامنه در سایر گزینه

 )51و  50هاي  صفحه ،2ریاضی تابع) ((
---------------------------------------------- 

 )(کتاب آبی ریاضیات کنکور »2« گزینۀ -6
180 20 270 20 360 20 360 70

9 2 9

sin( ) cos( ) sin( ) cos( )

cos( ) sin( )

°+ ° + °+ ° − °− ° + °+ °
π π π

π+ − +
 

20 20 20 70

9 9

sin sin ( sin ) cos

cos cos

− ° + ° − − ° + °
=

π π
− −

 

70از آنجا که  20cos sin° = 180و ° 209
π
× =

π


داریم ، : 

2 20 202 20
sin tan
cos

°
= = − °
− °

 عبارت

 )87تا  77هاي  صفحه ،2ریاضی مثلثات) ((
----------------------------------------------     

 (محمدامین روانبخش) »4« گزینۀ -7
5نقطۀ  ابتدا 2( ,  دهیم: را در تابع صدق می (

 5 6 2 22 5 6 5 6 0( a )
alog a a a a− = ⇒ = − ⇒ − + =  

 
22 3 0
3

a
(a )(a )

a
=

− − = ⇒ 
=

¡ï¡ïù

  

2aاگر  2صـورت  باشد، ضـابطۀ تـابع به = 6
2
( x )f (x) log اسـت کـه نقطـۀ  =−

11 3( , 3a پسکند.  در آن صدق نمی (   . حال داریم:قابل قبول است =
3 6
33 xa f (x) log −= ⇒ =   

 3 3 61
33 3 1( )f (x) x f ( ) log × −− = ⇒ = = =  

 )118تا  105هاي  صفحه ،2ریاضی توابع نمایی و لگاریتمی) ((
---------------------------------------------- 

 )محمدرضا لشگري(                                         »1« گزینۀ -8
2xدر  fتابع توان گفت در  تعریف نشده است اما داراي حد است، بنابراین می =

2xمحاسبۀ حد تابع در حالت  ،=
0
2xرخ داده است. یعنی در  0 هم مخـرج  =

 شوند:  و هم صورت برابر با صفر می

0 2 0 2
60 8 2 0 4

: a a
a b

: b b
= − = ⇒ = ⇒ − =
= + = ⇒ = −

Zoh¶

Rn¼Å

  

 )136تا  128هاي  صفحه ،2ریاضی (حد و پیوستگی) (

t.me/Azmoonha_Azmayeshi
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 )امیرحسین ابومحبوب( »4«گزینۀ   -9

42فرزند، برابر  4ي هاي فضاي نمونه برا حالت تعداد اسـت. از طرفـی تعـداد  =16
فرزنــد دختــر باشــد، برابــر  2فرزنــد پســر و  2هــایی کــه ایــن خــانواده داراي  حالت

4 62
 

= 
 

پیشامد برابر نبودن تعداد فرزندان پسـر و دختـر  Aاست، بنابراین اگر  

 ین خانواده باشد، آنگاه داریم:در ا
( ) 16 6 10n A = − =  

 پیشامد یکسان بودن جنسیت دو فرزند اول خانواده باشد، آنگاه داریم: Bاگر 

( ) ( ) ( ) ( )A B { , , , , , , , , , , , , , , ,= N N N N N N N j N N j N j j j j  

( ) ( ), , , , , , , , }j j j N j j N j  

( ) ( )
( )

6 3
10 5

n A B
P B | A

n A
= = =


  

 )152تا  144هاي  صفحه ،2ریاضی () آمار و احتمال(
---------------------------------------------- 

 )خطیبی  علیرضا شریف( »3«گزینۀ   -10
دانیم اگر تعدادي داده برابـر یکـدیگر باشـند، واریـانس آنهـا برابـر صـفر اسـت و  می

 بالعکس، بنابراین داریم: 

3 9 6 5
5 1 6 1
4 2 6 2

x x
y y
z z

− = ⇒ =
 + = ⇒ =
 − = ⇒ =

  

2y ،2پس داده هاي  3z −،1x xو  + y− 4 از:  به ترتیب عبارتند 6 1 1, , ,  
ها زوج است، میانه برابر  کنیم. چون تعداد داده ها را از کوچک به بزرگ مرتب می داده

  ة وسط است: میانگین دو داد

 
1 4 2 52 /+

= 1میانه = 1 4 6, , , ⇒  

 )159تا  153هاي  صفحه ،2ریاضی (آمار و احتمال) (
---------------------------------------------- 

 2 شناسی زیست
 

 )امیرمحمد رمضانی علوي( »4«گزینۀ   -11
کنـد. در ایـن  سیم انرژي بیشتري مصـرف میپتا-پس از پایان پتانسیل عمل، پمپ سدیم

 شود. هاي دو طرف غشاي یاخته مشابه با حالت آرامش می یون مقدارزمان 
 ها: بررسی سایر گزینه

هاي سدیم در یاختـه قابـل  در قلۀ نمودار پتانسیل عمل، بیشترین مقدار یون »:1«گزینۀ 
ته هسـتند، نـه اینکـه بسـته دار پتاسیمی بس هاي دریچه مشاهده است. در این زمان کانال

 شوند!
پتاسـیم -در همۀ مواقع از پتانسیل عمل، امکان عبور سـدیم از پمـپ سـدیم »:2«گزینۀ 

، اختالف پتانسیل بین دو طرف غشاي فقط در برخی مواقعوجود دارد. توجه داشته باشید 
 شود. یاخته دچار افزایش می

ن در جهت شیب غلظتش به درون این یوسبب ورود هاي نشتی سدیم،  کانال »:3«گزینۀ 
 شوند.  مییاخته 

 )5تا  3 هاي ، صفحه2شناسی  (زیستتنظیم عصبی) (  
---------------------------------------------- 

 )پوریا برزین( »3«گزینۀ   -12
 ها: بررسی گزینه

عامل آنفلوآنزاي پرندگان، نوعی ویروس است. دقت کنید که یاختـۀ کشـندة  »:1«گزینۀ 
کشنده، بر علیه غشاي یاختـۀ آلـوده بـه ویـروس پرفـورین ترشـح  Tیعی و لنفوسیت طب
 کنند، نه خود ویروس! می

هاي دفـاع  ویـژة لنفوسـیتژنـی  هاي آنتی به کمـک گیرنـده پادگنشناسایی  »:2«گزینۀ 
 خواري ندارند. کدام توانایی بیگانه اختصاصی است که هیچ

ها به بخشی از پادتن که جایگـاه  شاي ماکروفاژتوان دید که غ ، میطبق شکل »:3«گزینۀ 
 اتصال به پادگن نیست، متصل شده است.

 
تواننـد بـه  هـا، فقـط می ژن هاي مکمل برخالف آنتی طبق شکل باال، پروتئین »:4«گزینۀ 

ژن نیست (یعنی یـک راس از سـه راس موجـود در  بخشی از پادتن که جایگاه اتصال آنتی
 د.مولکول پادتن)، متصل شون

 )74تا  72و  69تا  66 هاي ، صفحه2شناسی  (زیست(ایمنی)   
---------------------------------------------- 

 )رمضانی محمدمبین( »2«گزینۀ   -13
 باشند.  صحیح می» ب«و » الف«موارد 

 بررسی موارد:
هاي شعاعی عنبیه، مردمک گشادتر شده و سطح بیشتري از  با انقباض ماهیچه الف)
 گیرد. ی در معرض نور مستقیم قرار میعدس

ب) لکۀ زرد در امتداد محور نوري کرة چشم قرار دارد و حاوي مقدار بیشتري یاختۀ 
 دارند.  تري مادة حساس به نور کماي  ها نسبت به یاخته استوانه مخروطی است. این یاخته

مک به ، لکۀ زرد در مشاهدة شبکیه از مرد2زیست  2فصل  5با توجه به شکل  ج)
شود. دقت کنید که نقطۀ کور (نه لکۀ زرد)  تر دیده می کمک دستگاهی ویژه تیره

 باشد. هاي نوري می فاقد گیرنده
  باشد که با انقباض آن، ترین بخش الیه میانی چشم، جسم مژگانی می ضخیم د)

 شود. تر می یابد و عدسی ضخیم کشیدگی تارهاي آویزي کاهش می
 )25تا  23 هاي ، صفحه2شناسی  (زیست(حواس)   

---------------------------------------------- 
 )سید کیارش سادات رفیعی( »3«گزینۀ   -14

شود که غشاي اسپرم و اووسیت ثانویه، بـا  بر اساس متن کتاب درسی، لقاح زمانی آغاز می
طح غشاي یکدیگر تماس پیدا کنند. همراه با ادغام غشاهاي دو یاخته با یکدیگر، افزایش س

 دهد. اووسیت ثانویه رخ می
 ها: بررسی سایر گزینه

 دهند، نه در طی آن! دقت کنید این موارد قبل از لقاح رخ می »:2«و » 1« هاي هگزین
ادغام غشاي ایـن دو یاختـه یـا یکـدیگر  پس ازادغام هستۀ اسپرم و تخمک،  »:4«گزینۀ 

 شود. انجام می
 )109و  108 يها ، صفحه2شناسی  (زیست(تولیدمثل)   

---------------------------------------------- 
 )محمد زارع( »1«گزینۀ   -15

انی و ترین لـوب مغـز، لـوب پیشـ ، جلـویی2کتـاب زیسـت  1فصل  15  با توجه به شکل
ترین  ترین لوب مغز، لـوب پیشـانی و کوچـک سري، و بزرگ ترین لوب مغز، لوب پس عقبی

 .باشد سري می لوب مغز، لوب پس
 ها: بررسی گزینه

لوب پس سري بـا بخـش کـوچکی از مخچـه در تمـاس اسـت کـه هماننـد  »:1«گزینۀ 
 ترین لوب مغز (لوب پیشانی)، با لوب آهیانه داراي مرز مشترك است. جلویی
لوب پس سري همانند لوب آهیانه (که با لوب پیشانی و گیجگاهی داراي مرز  »:2«گزینۀ 

 اقع در بصل النخاع است، داراي موقعیت باالتري هستند.است)، نسبت به مرکز بلع که و
لوب پیشانی با دو لوب دیگر (آهیانه و گیجگاهی) و لوب پس سري نیز بـا دو  »:3«گزینۀ 

 لوب (گیجگاهی و آهیانه) در تماس بوده و داراي مرز مشترك هستند.
سري  ب پسلوب گیجگاهی که با بخش بزرگی از مخچه در تماس است، با لو »:4«گزینۀ 

سري  باشد با لوب پس ترین لوب مغز که لوب پیشانی می داراي مرز مشترك است؛ اما بزرگ
 مرز مشترك ندارد.

 )11و  10 هاي ، صفحه2شناسی  (زیستتنظیم عصبی) ( 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi
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 )محمدمبین رمضانی( »4«گزینۀ   -16
هاي  باشـند. همـۀ انـواع گیرنـده هاي خاصی در سر انسان می حواس ویژه همگی در محل

 شوند. واس پیکري در بازوي انسان مشاهده میح
 ها: بررسی گزینه

، تغییر شکل غـالف چنـد الیـه، باعـث 2کتاب زیست  2فصل  1طبق شکل  »:1«گزینۀ 
شود. این موضوع باعـث ایجـاد پتانسـیل عمـل در ابتـداي  تغییر شکل دندریت گیرنده می

رانویه که آن هـم در درون ، این پتانسیل عمل در نخستین گره کمی بعدشود.  دندریت می
 شود. غالف قرار دارد، ایجاد می

به عنوان مثال در انعکاس عقب کشیدن دست، برخی از پیام ها صرفا به نخاع  »:2«گزینۀ 
 .شود پاسخ توسط نخاع تنظیم میمنتقل شده و 

اکسـیژن هسـتند، نـه خـون فاقـد  ها حامل خون کم دقت کنید که سیاهرگ »:3«گزینۀ 
 اکسیژن.

هاي درد  ، صـحیح اسـت. گیرنـده2کتاب زیست  2فصل  2با توجه به شکل  »:4«نۀ گزی
 کنند. گاه سازش پیدا نمی هیچ

 )23تا  20 هاي ، صفحه2شناسی  (زیستحواس) (   
---------------------------------------------- 

 )رفیعی علی( »3«گزینۀ   -17
باشد و توانایی بیگانه خـواري  ریز می هاي روشن نوتروفیل داراي هسته چند قسمتی و دانه

، سـطح غشـاي یاختـه  هـا بري آن هاي غشایی و درون خواري با تولید کیسه . در بیگانه دارد
 یابد.  کاهش می

 ها: بررسی سایر گزینه
هایی هستند که در دفاع غیر اختصاصـی  هاي کشندة طبیعی لنفوسیت یاخته »:1«گزینۀ 

ها براي ایجاد مرگ برنامه ریـزي  دارند. این یاخته هاي عمومی و سریع) نقش واکنش(
 ها. کنند، نه انواع مختلفی از آنزیم شده، یک آنزیم تولید می

ها، هپـارین (مـادة ضـد انعقـاد خـون) ترشـح  ها برخالف بازوفیل ماستوسیت »:2«گزینۀ 
 کند. نمی

ها وارد  د. ماکروفاژشون به ماکروفاژ تبدیل می تغییر و تمایزها پس از  مونوسیت »:4«گزینۀ 
 کنند. هاي درون آن مستقیماً مبارزه نمی شوند و با میکروب خون نمی

 )69تا  66 هاي ، صفحه2شناسی  (زیست(ترکیبی)  
 )63و  15 هاي ، صفحه1شناسی  (زیست 

---------------------------------------------- 
 )پور علی حسن( »3«گزینۀ   -18

 درست است. »ج«فقط مورد 
 بررسی موارد:

زنـد زبـرین بـه بـازو نزدیـک   با انقباض ماهیچۀ دو سر بازو (جلوي بـازو)، اسـتخوان الف)
شود. بنابراین در این هنگام، ماهیچۀ متقابل یعنی ماهیچۀ سه سر در حـال اسـتراحت  می
 یابد.  هاي آن افزایش می باشد و در نتیجه طول سارکومر می
 هاي اکتین و میوزین ثابت است. شتهها طول ر در همۀ انواع انقباض ب)
و گروه   ADPشود؛ بنابراین غلظت  مصرف می ATPبراي انقباض ماهیچۀ دو سر بازو،  ج)

 یابد. افزایش می  هاي این ماهیچه فسفات آزاد درون یاخته
یابد،  هاي اکتین مقابل هم کاهش می دقت کنید که در هنگام انقباض، فاصلۀ بین رشته د)

 مجاور هم!هاي  نه رشته
 )50تا  45و  38 هاي ، صفحه2شناسی  (زیست )14ۀ ، صفح1شناسی  زیست((ترکیبی)  

---------------------------------------------- 
 )پور علی حسن( »4«گزینۀ   -19

باشد. در ایـن جـانوران فشـار  اي شامل یک دهلیز و یک بطن می ها قلب دو حفره در ماهی
باشد. در اسبک ماهی  از فشار خون در سرخرگ پشتی می خون در سرخرگ شکمی بیشتر
 شود.  لقاح در بدن جانور نر انجام می

 ها: بررسی سایر گزینه
اي وجود دارد. نوزادان فاقد توانایی  ها و نوزاد دوزیستان، قلب دوحفره در ماهی »:1«گزینۀ 

 باشند. تولید مثل و لقاح می
اي اسـت کـه داراي دو دهلیـز و یـک بطـن  رهحف در دوزیستان بالغ قلب سه »:2«گزینۀ 

شود که پس از خروج و در باالي قلـب  ها تنها یک سرخرگ خارج می باشد. از بطن آن می
 شود. دوزیستان لقاح خارجی دارند. دوشاخه می

داران طناب عصبی پشتی است و بخش جلویی آن برجسـته شـده و  در مهره »:3«گزینۀ 
والـدین   داران لقاح خارجی دارند که در طی آن ضی از مهرهدهد. تنها بع مغز را تشکیل می

 کنند. زمان وارد آب می تعداد زیادي گامت را هم
 )117و  115، 18 هاي ، صفحه2شناسی  (زیست )66و  65، 56 هاي ، صفحه1شناسی  زیست((ترکیبی) 

---------------------------------------------- 
 )نیرمضا محمدمبین( »1«گزینۀ   -20

 2فصل  15هاي آن در شکل  منظور صورت سوال ساختار خط جانبی است که ویژگی
 ، نشان داده شده است.2زیست 

 ها: بررسی گزینه
فاصلۀ کانال خط جانبی تا سطح پشتی ماهی، نسبت به فاصلۀ آن تا ناحیۀ  »:1« گزینۀ

 شکمی ماهی، کمتر است.
هاي پشتیبان  باشند، در حالی که یاخته یهاي گیرنده داراي مژك م تنها یاخته »:2« گزینۀ

 نیز با مادة ژالتینی در تماس هستند.
 کنند.  منافذي (نه یک منفذ) این کانال را با محیط بیرون مرتبط می »:3« گزینۀ
دهد. دقت کنید که این  با دو رشتۀ عصبی سیناپس می  هر یاختۀ گیرنده »:4« گزینۀ
 شوند. نمی» خارج«نبوده و بنابراین از آن  هاي عصبی جزئی از یاختۀ گیرنده رشته

 )33ۀ ، صفح2شناسی  (زیست) 66صفحۀ ، 1شناسی  زیست((ترکیبی)  
---------------------------------------------- 

 )پور علی حسن( »1«گزینۀ   -21
 باشند. همۀ موارد نادرست می

 بررسی موارد:
هاي  ت بیماري، اختالل در عملکـرد گیرنـده، عل2ّالف) در افراد مبتال به دیابت شیرین نوع 

 باشد؛ در حالی که تولید انسولین در حال انجام است. هورمون انسولین می
شود. در این افراد  به دنبال چاقی و عدم تحرك در افراد ایجاد می 2ب) دیابت شیرین نوع 

 تر است.هاي قلبی بیش به دلیل رژیم غذایی نامناسب و چاقی احتمال ابتال به بیماري
هاي انسولین وجود دارند، ولی نسبت بـه  ، گیرنده2) در افراد مبتال به دیابت شیرین نوع ج

 دهند. انسولین پاسخ نمی
اي سفید  فرد، تارهاي ماهیچه تحرکی کم، به دلیل 2) در افراد مبتال به دیابت شیرین نوع د

 شود. بیشتر مشاهده می
 )61و  60، 51، 50 هاي ، صفحه2شناسی  زیست() 28، صفحۀ 1شناسی  (زیست) ترکیبی(   

---------------------------------------------- 
 )پور امیرعلی صمدي( »2«گزینۀ   -22

 ها: بررسی گزینه
هاي  هاي دست و پا، جزء اسکلت جانبی هستند، اما استخوان استخوان»: 1«گزینۀ 

 دنده و جمجمه، جزئی از اسکلت محوري هستند.
اما کتف و بازو جزئی از   کند، اسکلت محوري از قلب و مغز محافظت می »:2«گزینۀ 

 اسکلت جانبی هستند.
هاي ترقوه و  اسکلت جانبی، نقش بیشتري در حرکت دارد و استخوان»: 3«گزینۀ 

 کشکک جزئی از آن هستند.
هایی از اسکلت محوري در جویدن و شنیدن نقش دارند. استخوان  بخش»: 4«گزینۀ 

هاي کف دست، جزئی از اسکلت محوري است، اما دقت کنید  الف استخوانجناغ برخ
هاي  استخوان«که هر فرد تنها یک استخوان جناغ دارد؛ بنابراین به کار رفتن لفظ 

 در این گزینه نادرست است.» جناغ
 )39و  38 هاي ، صفحه2شناسی  (زیست(دستگاه حرکتی)    

---------------------------------------------- 
 )پور علی حسن( »3«گزینۀ   -23

شکل)  Cهاي  غدة تیروئید شکلی شبیه به سپر دارد و در جلوي ناي (اندام داراي غضروف
، میزان تجزیۀ گلوکز و انرژي در دسـترس هاي تیروئیدي ه واقع است. هورمونو زیر حنجر

 کنند. ها را تنظیم می یاخته
 ها: بررسی سایر گزینه

کند که  موس در پشت جناغ قرار دارد و هورمون تیموسین را ترشح میغدة تی »:1«گزینۀ 
 ها (نه آزادسازي یون کلسیم) نقش دارد. در تمایز لنفوسیت

از هیپوتـاالموس قـرار گرفتـه اسـت و بـا ترشـح هورمـون  باالترفیز  غده اپی »:2«گزینۀ 
 روزي انسان نقش دارد. هاي شبانه مالتونین، احتماالً  در تنظیم ریتم

غـدة کـدام  شـود کـه هیچ ها و کبـد ترشـح می هورمون اریتروپویتین از کلیه »:4«گزینۀ 
هاي خـونی در مغـز اسـتخوان  . این هورمون سبب افزایش تولیـد یاختـهریز نیستند درون
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هاي  شوند، ولی نقشی در تولید گویچـه ها محافظت می کلیه توسط دنده شود. غدد فوق می
 (ترکیبی) قرمز ندارند.

 )61و  59، 58، 55، 38، 11 هاي ، صفحه2شناسی  (زیست )63و  36هاي  ه، صفح1شناسی  ست(زی 
---------------------------------------------- 

 )مهدي روزبهانیمحمد( »1«گزینۀ   -24
هاي بخش قشري غدة فوق  ، یاخته2زیست شناسی 59صفحۀ  10ل مورد الف) مطابق شک

ها در صورت ترشح بـیش از حـد آلدوسـترون  رند. این یاختهکلیه ذخایر لیپیدي فراوانی دا
شوند. در صورت به هم خوردن  هاي سدیم می به هم خوردن هم ایستایی غلظت یونباعث 

 (درست) شود. هاي مغزي از جمله قشرمخ مختل می هم ایستایی یون سدیم، فعالیت نورون
ریـز  هاي درون ختـه، عـالوه بـر یا2شناسـی زیسـت 60صـفحۀ  11مورد ب) مطابق شکل 

هاي خونی نیز در تمـاس بـا کپسـول پیونـدي اطـراف جزایـر  هاي مویرگ پانکراس، یاخته
 کنند. (نادرست) ها هورمون تولید نمی باشند. این یاخته النگرهانس می

روزي نقـش دارد. مطـابق  هـاي شـبانه غدة اپی فیز در تنظیم ریتمرسد  نظر می بهمورد ج) 
هـاي چهارگانـه فوقـانی کـه  ، این غده به برجسـتگی2ناسیش زیست 61صفحۀ  12شکل 

 باشد. (نادرست) تر می بزرگتر است، نزدیک
ـین 2زیست شناسی 58صفحۀ  7شکل طبق مورد د)  ـین و پس ، ساقۀ هیپوفیز از دو بخـش پیش

ـا  تشکیل شده است که هردو بخش قادر به ترشح هورمون هستند. دقـت کنیـد همـۀ هورمـون ه
 هاي یاختۀ هدف خود را تغییر دهند. (درست) هاي خود، باید فعالیت پروتئین براي انجام فعالیت

  )61تا  57و  55، 54، 10، 5تا  3 هاي ، صفحه2شناسی  (زیست) ترکیبی( 
 )34و  16، 10هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست 

---------------------------------------------- 
 )زاده محمدحسن مؤمن( »1«گزینۀ   -25

 صحیح است.» ج«مورد  تنها
 بررسی موارد:

 به عنوان مثال، ماکروفاژها توانایی تراگذري ندارند. الف)
 کنند. مواد دفاعی ترشح نمیسالم، اي  هاي دارینه به عنوان مثال، یاخته ب)
هاي بدن. دقت کنید که خـون، خـود  ها یا در خون هستند، یا در سایر بافت خوار بیگانه ج)

 است.نوعی بافت پیوندي 
 کنند. ها مواد دفاعی فراوانی حمل نمی نوتروفیل د)
هاي  خواري توسـط همـۀ یاختـه سـاز بـا ترشـح پـادتن، انجـام بیگانـه هاي پادتن یاخته ه)

خواران به حضـور پـادتن   کنند، ولی دقت کنید که عملکرد بیگانه می تسهیلخوار را  بیگانه
 نجام شود.تواند در غیاب این ماده نیز ا و می وابسته نیست

 )73و  72، 69تا  66 هاي ، صفحه2شناسی  (زیست )61ۀ ، صفح1شناسی  (زیست(ترکیبی)  
---------------------------------------------- 

 )حمیدرضا زارعی( »4«گزینۀ   -26
ها را فـراري داده و مـانع از  گیاه آکاسیا، با تولید و انتشار نوعی ترکیب شـیمیایی، مورچـه

 شود. افشان می به زنبورهاي گردهها  حملۀ آن
 ها: بررسی سایر گزینه

با الرو حشرة آفت برگ  زنبور مادة وحشیدقت کنید رابطۀ نوزادان حاصل از  »:1«گزینۀ 
 گیاه تنباکو، از نوع انگلی است.

خورنـد، بلکـه از درخـت آکاسـیا  هـاي درخـت آکاسـیا را نمی ها برگ مورچه »:2«گزینۀ 
 کنند. محافظت می

ترکیبات فرار متصاعد شده از بـرگ گیـاه تنبـاکو، موجـب جـذب زنبورهـاي  »:3«ۀ گزین
 شود. وحشی ماده می

 )152و  151 هاي ، صفحه2شناسی  (زیستها)  (پاسخ گیاهان به محرك  
---------------------------------------------- 

 )محمدمبین رمضانی( »3«گزینۀ   -27
پرماتید که حاصل تقسیم مستقیم اسپرماتوسـیت ثانویـۀ موارد در ارتباط با یاختۀ اسهمۀ 

 باشد، صحیح هستند. هاپلوئید می
 بررسی موارد:

، در مراحـل تمـایز اسـپرماتید، هسـتۀ آن 2کتاب زیسـت  7فصل  2مطابق با شکل  الف)
 تر از هستۀ اسپرماتوسیت ثانویه مشاهده کرد. توان آن را پررنگ شود و می فشرده می

شوند که تاژك دارند، ولی  هایی دیده می ، اسپرماتید2کتاب زیست  7 فصل 2در شکل  ب)
 اند. هنوز قسمت زیادي از سیتوپالسم خود را از دست نداده

ها با ترشحات خود تمایز  هاي سرتولی اثر دارد. این یاخته بر روي یاخته FSHهورمون  ج)
زایی و  هاي مسیر اسـپرم هکنند و همچنین در تغذیۀ یاخت اسپرماتید به اسپرم را هدایت می

 ها نقش دارند. محافظت از آن
 )101و  99 هاي ، صفحه2شناسی  (زیست(تولیدمثل)   

---------------------------------------------- 
 )علی رفیعی( »3«گزینۀ   -28

شوند، ولی در مرحله آنافاز  هاي همتا از یکدیگر جدا می تن ، فام1در مرحله آنافاز کاستمان 
هاي خواهري با تجزیـۀ نـوعی پـروتئین اتصـالی در محـل سـانترومر، از  تمان، فامینکرش

 شوند.  یکدیگر جدا می
 ها: بررسی سایر گزینه

کاستمان، بـه  1، در مرحله پروفاز 2کتاب زیست  6فصل  16بر اساس شکل  »:1«گزینۀ 
 شود.  شده تنها یک رشته دوك متصل می تن مضاعف هر سانترومر فام

) میوز کند. در ایـن صـورت، در 6n( مانند گندم زراعیاي  ممکن است یاخته »:2«گزینۀ 
 باشد.  می 3nهاي تشکیل شده  کاستمان، هسته 2تلوفاز 
 شود.   هاي همتا مشاهده نمی تن هاي دیپلوئید، فام یاخته 2در متافاز کاستمان  »:4«گزینۀ 

 )95و  93، 92، 85، 84، 82تا  80 هاي ، صفحه2شناسی  (زیست(تقسیم یاخته)   
---------------------------------------------- 

 رضا سیفی) (محمد  »4«گزینۀ   -29
هاي بـزرگ شـدة  رس و چهار یاختۀ حاصل از میوز یکی از یاختـههاي نا سؤال گردهمنظور 

ۀ ها و یاخت هایی که توانایی لقاح در گیاهان دارند عبارتند از گامت یاختهبافت خورش است. 
اي کیسۀ رویانی که هیچکدام حاصل مستقیم تقسیم میوز نیستند. دقت کنید که  دوهسته

 روند. سه یاخته حاصل از میوز در مادگی از بین می
 )128تا  124و  93، 92، 82، 81هاي  ، صفحه2شناسی  (زیست) ترکیبی(

---------------------------------------------- 
 زاده) (پیام هاشم  »1«گزینۀ   -30

بعد از تشـکیل «خوانیم  ) می2شناسی ( ) ساقه رویانی است. در کتاب زیست2بخش (
بنابراین بعد از تشکیل رویان، رشـد سـاقه  .»شود رویان، رشد آن تا مدتی متوقف می

 شود. یانی هم براي مدتی متوقف میرو
 ها: بررسی سایر گزینه

ن پوسـته تخمـک ایجـاد ) پوسته دانه است که از ضـخیم شـد1بخش (»: 2«گزینۀ 
دهندة تخمک یعنی بافت خورش  شود. پوسته تخمک دو الیه بوده و بافت تشکیل می

 (نه تخمدان) کند. را احاطه می
 حاصل n3دهد. آندوسپرم از تقسیم یاخته  سپرم را نشان می ) آندو4بخش (»: 3« گزینۀ

، بیشترین تعـداد مجموعـۀ آید. این یاخته تخم وجود می اي و زامه به از لقاح یاختۀ دوهسته
 می را در گیاه دارد.وموز کرو

) ریشۀ رویانی است و اولین بخشی است که از دانه خارج مـی شـود. 3بخش (»: 4«گزینۀ 
 ها از خاك نقش ندارند. این بخش در خروج لپه

 )132 تا 130 ،128، 126 هاي ، صفحه2شناسی  ) (زیستدانگان تولیدمثل نهان(
---------------------------------------------- 

   2 فیزیک
 
 (مصطفی واثقی) »1« گزینۀ -31

نام شوند، پس  هم q2و  q1، باید بارهاي Aبراي صفر شدن نیروي برایند در نقطۀ 
اندازة بار منتقل شده  ∆q(منتقل شود، پس:  q2به بار  q1الکترون باید از بار 

 است.)

q q q q
q q q q
′ = + ∆ = − + ∆

 ′ = − ∆ = − ∆

1 1
2 2

1
4  

گر را دی باید یک qروي بار فرضی  q′2و  q′1نیروهاي ناشی از بارهاي  Aدر نقطۀ 
 خنثی کنند: 

q q q q q qF F k k
r r r ( r)

q q

′ ′ − + ∆ − ∆
= ⇒ = ⇒ =

− + ∆ − ∆
⇒ =

1 2
1 2 2 2 2 2

1 2

1 4
2

1 4
1 4
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q q q C / C⇒ − + ∆ = − ∆ ⇒ ∆ = µ = µ
84 4 4 1 65  

 هاي انتقالی برابر است با: تعداد الکترون

q /n
e /

−

−
∆ ×

⇒ = = =
×

6
13

19
1 6 10 10
1 6 10

 

 )10تا  3هاي  صفحه ،2(فیزیک  )ساکن ۀالکتریسیت(
---------------------------------------------- 

 )ن مسجديامیرحسی( »1«گزینۀ   -32
 با استفاده از اصل پایستگی انرژي مکانیکی داریم:

K U∆ = −∆  

mv q(V V ) mv q(Ed)+ −⇒ = − − ⇒ = −2 21 1
2 2  

q Ed / mv
m s

−

−
× × × ×

⇒ = = = =
×

9 9

3
2 2 8 10 10 0 1 1600 40

1 10
  

 )25تا  20هاي  صفحه ،2(فیزیک  ساکن)ۀ (الکتریسیت
---------------------------------------------- 

 )یانیمصطفی ک( »2«گزینۀ   -33
 با استفاده از رابطۀ انرژي ذخیره شده در خازن داریم:

Q C
Q Q / Q / Q / C

= µ

= + = = × = µ
1
2 1 1 1

40
0 2 1 2 1 2 40 48  

U U U U J= + ⇒ − = µ2 1 2 116 16  

QU
C Q Q Q Q

C C C

= −
→ − = ⇒ =

2
2 2 2 2
2 1 2 12 16 162 2 2  

Q C
Q C

(Q Q )(Q Q ) C

( )( ) C C F= µ
= µ

⇒ + − =

→ + − = ⇒ = µ2
1

2 1 2 1
48
40

32
48 40 48 40 32 22  

 )34و  33هاي  صفحه ،2(فیزیک  ساکن) ۀ(الکتریسیت
---------------------------------------------- 

 )مصطفی کیانی( »3«گزینۀ   -34
ایم، به دو مقاومت موازي تبدیل  قرار داده Bو  Aصورت حلقه بین دو نقطۀ  چون سیم را به

Rشود که مقاومت قسمت کوچکتر آن  می °
= × = Ω

°1
120 36 و مقاومت قسمت  12360

Rبزرگتر آن  °
= × = Ω

°2
240 36 است. در این حالت مقاومت معادل مدار برابر   24360

 است با: 

 

eq eq
R R

R R
R R

×
= = ⇒ = Ω

+ +
1 2

1 2

12 24 812 24  

 دست آورد: توان نیروي محرکه باتري را به اکنون می

eq
I / V

R r
ε ε

= ⇒ = ⇒ ε =
+ +

1 2 128 2  

 )61تا  55و  45هاي  صفحه ،2ک (فیزی (جریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم)

 )غالمرضا محبی( »1«گزینۀ   -35
را محاسبه  R1جریان عبوري از کل مدار و سپس جریان عبوري از مقاومت  ابتدا
با  هم موازي هستند و مقاومت معادل  R1اهمی و مقاومت  9کنیم، سه مقاومت  می
 است:  اهمی متوالی 5/3مقاومت ها با  آن

eq

/
R / /

/

×
= + = Ω

+

9 1 533 5 4 59 1 53

  

eq
I A

R r / /
ε

= = =
+ +

6 14 5 1 5®¨
  

 برابر است با: R1جریان عبوري از شاخۀ داراي مقاومت 

R
I I A

R R /
= = × =

+ +
2

1
1 2

3 211 5 3 3®¨
  

 برابر است با: R1مصرفی در مقاومت  انرژي

 
R / , t s

I A
U RI t U / J= Ω =

=
= → = × × =1 5 902

2
3

41 5 90 609  

 )61تا  53هاي  صفحه، 2(فیزیک  (جریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم)
---------------------------------------------- 

 )بهنام رستمی( »4«گزینۀ   -36
 طبق رابطۀ چگالی داریم: 

m m mA ( )
V AL L

ρ = ⇒ ρ = ⇒ =
ρ

1
´\e

  

 کی بر اساس ساختمان جسم داریم:از طرفی طبق رابطۀ مقاومت الکتری
LR ( )
A

= ρ 2
½sÄ»

  

 ) خواهیم داشت: 2) در رابطۀ (1با جایگذاري رابطۀ (

( ) , ( )

VR
I

LL LR R
mA m
L

LV
I m

=

ρ ρ
→ = ρ = ρ ⇒ =

ρ

ρ ρ
→ =

2
1 2

2

½sÄ»

½sÄ» ½sÄ»

½sÄ»

 

 آوریم: دست می  دست آمده، ولتاژ مورد نیاز را به در نهایت به کمک رابطۀ به

V / ( ) V / V
/

−

−

−
× × × × ×

= ⇒ =
×

110
8 2 2 2

3
1 75 10 85 10 12 10 12 61 5 255 10

  

 )46تا  43هاي  صفحه، 2(فیزیک  و مدارهاي جریان مستقیم) (جریان الکتریکی
---------------------------------------------- 

 )علیرضا گونه( »4«گزینۀ   -37
ها با  با یکدیگر موازي و مقاومت معادل آن 3Rو  2Rدر حالت اول، دو مقاومت 

گذرد،  می 3Rمتوالی است و آمپرسنج جریانی را که از مقاومت  1Rمقاومت 
 دهد. در نتیجه خواهیم داشت:  نشان می

R = Ω1 12

R = Ω2 24

°120

I2

R = Ω2 3R /= Ω1 1 5

I1
I A= 1
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2 3
23 23

2 3

4 12 34 12
R R

R R
R R

×
= = ⇒ = Ω

+ +
  

23 1 3 4 7eqR R R= + = + = Ω  

23 2 3

23 3 3 3 3

14 27
3 2 12 0 5

eq
I A ,V V V

R r

R I R I I I / A

ε
= = = = =

+

⇒ = ⇒ × = ⇒ =

  

دهد و از  گذرد نشان می می 1Rی را که از مقاومت در حالت دوم، آمپرسنج جریان
ها با مقاومت  با یکدیگر موازي و مقاومت معادل آن 2Rو  1Rطرفی دو مقاومت 

3R   .متوالی خواهد بود 

 
1 2

12 12
1 2

4 4 24 4
R R

R R
R R

×′ ′= = ⇒ = Ω
+ +

  

12 3 2 12 14eqR R R′ ′= + = + = Ω  

 12 1 2 12 1 1

1 1

14 114
2 1 4 0 5

eq
I A , V V V R I R I

R r

I I / A

ε′ ′ ′ ′ ′ ′ ′= = = = = ⇒ =
′ +

′ ′⇒ × = ⇒ =

 

0  در نتیجه: 5 0 5 0I / /∆ = − =  
 )61تا  55هاي  صفحه، 2(فیزیک  (جریان الکتریکی و مدارهاي جریان مستقیم)

---------------------------------------------- 
 )علیرضا گونه( »1«گزینۀ   -38
به دلیل اینکه سیملوله  R3آوریم. مقاومت  دست می تدا مقاومت معادل مدار را بهاب

عالوه بر این، مقاومت شود.  بدون مقاومت است، اتصال کوتاه شده و از مدار حذف می
R1  وR2 ین داریم:بنابرااند.  با هم موازي  

 eq eq
R R

R R
R R

×
= = ⇒ = Ω

+ +
1 2

1 2

3 6 23 6 

توان جریان کل که همان جریان عبوري از سیملوله  حال با کمک مقاومت معادل می

  دست آورد: است را به
eq

I A
R r

ε
= = =

+ +
10 52 0  

 و در نهایت بزرگی میدان مغناطیسی درون سیملوله برابر است با:

NI
B T

−
−µ × × ×

= = = ×
7

40 12 10 100 5 6 101
 

 G T B G−= ⇒ =41 10 6  
 )82و  81، 61تا  55هاي  صفحه ،2(فیزیک ) ترکیبی( 

---------------------------------------------- 
 )محسن قندچلر( »2«گزینۀ   -39

ها را  اگر بدون تغییر در طول سیم به کار رفته در ساخت سیملولۀ آرمانی،تعداد حلقه
 یابد و برعکس. ها کاهش می افزایش دهیم، مساحت حلقه

ها وابسته است و  از آنجایی که شار مغناطیسی عبوري از حلقه، به سطح مقطع حلقه
ها بستگی ندارد، در نتیجه با افزایش مساحت، شار مغناطیسی عبوري  به تعداد حلقه
 یابد و برعکس. نیز افزایش می

ان ها در یک ردیف به یکدیگر چسبیده باشند، بزرگی مید دقت کنید اگر حلقه

 مغناطیسی درون حلقه از رابطۀ
I

B
D

µ
= 0

´Ãw  Íõ£¶  oõ¤

آید و از  دست می به 

اند، در نتیجه  و جریان تغییر نکرده (D)که در این سوال قطر مقطع سیم  آنجایی
 میدان مغناطیسی داخل سیملوله ثابت خواهد بود. 

 )88تا  85و  82، 81هاي  صفحه ،2زیک (فی )القاي الکترومغناطیسیمغناطیس و (

 )99 -سراسري ریاضی ( »3«گزینۀ   -40
 یابیم:  با توجه به نمودار ابتدا دورة جریان سینوسی را می

 

 

1 5 1 1
4 320 4 320 400
T TT T s+ = ⇒ = ⇒ =

  

max

T s
max I A

I I sin t I sin t
T

=

=
π π

= → =

1
400
5 2

2 25 2 1
400

1
32005 2 800

t s
I sin( t)

=
⇒ = π → 

1 25 2 800 5 2 5 2 53200 4 2I sin( ) sin Aπ
= π× = = × =

   
 )99تا  97هاي  صفحه ،2(فیزیک و القاي الکترومغناطیسی)  مغناطیس(

---------------------------------------------- 
  2 شیمی

 
 )حمید ذبحی( »2«ینۀ  گز -41

SiO (s) C(s) SiC(s) CO(g)+ → +2 3 2  
 2گرم)،  SiC )40مول  1با توجه به معادلۀ موازنه شدة واکنش، به ازاي تولید 

)مول  g)CO× =2 28  شود.  تولید می 56
گرم  16ها برابر  ف جرم فراورده، اختالSiO2ازاي مصرف یک مول  بهدر نتیجه 
  خواهد بود.

gmol SiO
g SiO g

gSiO mol SiO
= × × =2

2
2 2

161120 3260 1
³o] ý°TiH

  g?اختالف جرم

= × = × =
16100 100 5032

Â±µø nHk£¶

ÁoÊº nHk£¶

 بازده درصدي%

 )25تا  22هاي  صفحه ،2شیمی ( )قدر هدایاي زمینی را بدانیم( 
-------------------------------------------- 

 )رضا سلیمانی( »1«زینۀ گ -42

 
 هر چهار عبارت درست هستند. 

 ها: بررسی عبارت
است » تترامتیل پنتان -3، 3، 2، 2«هاي (آ) و (ب): نام ترکیب به دست آمده  عبارت

 خط ترکیب به دست آمده به صورت زیر است:  -و فرمول پیوند

 
کدام با یک  اتم هیدروژن وجود دارد که هر 20در ساختار این ترکیب عبارت (پ): 

وجود » C-H«پیوند  20اند، پس در مجموع  پیوند کوواالنسی به اتم کربن متصل
 دارد.

14Vε =

3 12R = Ω

2 4R = Ω

1 4R = Ω
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 9:  ۀصفح تجربی دوازدهماختصاصی   پاسخ تشریحی –مهر 8آزمون  -تابستانپروژة      
  

9عبارت (ت): فرمول مولکولی ترکیب به دست آمده،  20C H  است و درصد جرمی
 کربن در آن برابر است با: 

×
= ×100¸Mo¨ ÁIÀï´UH jHk÷U ¸Mo¨ Â²¼¶ ³o]

KÃ¨oU Â²¼¶ ³o]

¸Mo¨ Â¶o] kÅnj  

( ) /
( )

= × = × =
+

12 9 108100 100 84 37512 9 20 128 %  

 )39تا  36هاي  صفحه ،2شیمی ( )قدر هدایاي زمینی را بدانیم( 
---------------------------------------------- 

 )امیرحسین طیبی( »4«گزینۀ   -43

 
| |

| |

H H

H C C H O O O C O

H H

− − − + = → = = +2 7 4 6   
   

 

∆Hها] دهنده ها در واکنش [مجموع آنتالپی پیوند-ها] [مجموع آنتالپی پیوندها در فراورده =  
H [ (C C) (C H) (O O)] [ (C O) (O H)]∆ = − + − + = − = + −2 12 7 8 12  
[ ( ) ( ) ( )] [ ( ) ( )]= + + − +2 348 12 413 7 495 8 799 12 463  

kJ= −2831  
mol C H

?J / gC H
gC H

kJ J / J
mol C H kJ

−= × ×

× × =

3 2 6
2 6

2 6
3

2 6

10 6 10 30
2831 10 28 312 1

  

Q / J
c / J.g . C , C

Q mc / m /

m / g

− −
=

= ° ∆θ=
= ∆θ→ = × ×

⇒

1 1 0
28 31

0 85 10
28 31 0 85 10

3 33
  

 )68تا  65و  58تا  56هاي  صفحه ،2شیمی (غذاي سالم)  (در پی
---------------------------------------------- 

 )امیرحسین طیبی( »4«گزینۀ   -44
 اند.  هاي اول و سوم نادرست عبارت

 هاي نادرست:  بررسی عبارت
C)پیوند 4عبارت اول: در بنزآلدهید،  C)−  پیوند  3و(C C)=  مشاهده

 شود.  می

 
 گروه عاملی اتري در آن است. کیب داراي ترسوم: طعم و بوي رازیانه به دلیل وجود  عبارت

 )69و  68هاي  صفحه ،2شیمی (غذاي سالم)  (در پی
---------------------------------------------- 

 )محمدرضا پورجاوید( »2«گزینۀ  -45

براي دست یافتن به معادلۀ واکنش داده شده، الزم است واکنش اول را در 
1
4 ،

ترتیب در  کنش دوم و سوم را بهوا
−3
و  4

−1
ضرب کنیم. واکنش چهارم نیز باید  4

9
 واکنش عبارت است از:  ∆Hبرابر شود. به این ترتیب  4

( ) ( )( ) ( )( ) ( )H
− − − − − −

∆ = + + +
1010 3 317 1 143 9 286
4 4 4 4     

/ kJ= −622 5 
 )75تا  72هاي  صفحه ،2شیمی (غذاي سالم)  (در پی

 (ارژنگ خانلري) »1«گزینۀ  -46

 HR R t min t min2 20 40y¹¨H» = IU 
 

H
nH ( )( / )molR / mol.L .h

V. t L h

∆
∆2

1 12 5 6 0 5 0 75202 60

     


 

t min t min0 40IU  

H
nH ( )( / )molR / mol.L .h

V. t L h

∆
∆2

1 12 5 8 0 5 1 125402 60

     


H

H

R (t min t min) / /
/R (t min t min)

2

2

20 40 0 75 0 661 1250 40
IU

IU


 


 

 

  )95و  86و  85 هاي صفحه ،2شیمی ( )غذاي سالم (در پی
-------------------------------------------- 

 )محمدرضا پورجاوید( »4«گزینۀ   -47
 غلظت محلول اضافه شده برابر است با: 

/ g HCl mol HCl mol.L
/ L / g HCl

−× = 129 2 1 20 4 36 5Ï¼±d¶

  

با توجه به یکسان بودن غلظت این محلول با محلول داخل ظرف، سرعت واکنش 
 ماند.  بدون تغییر باقی می

و ریزتر شدن سنگ کلسیم کربنات سبب افزایش سرعت واکنش  HClانحالل گاز 
 شوند.  می

 شود.  سازي محلول نیز منجر به کاهش سرعت واکنش می رقیق
 )81تا  77هاي  صفحه ،2شیمی ( )در پی غذاي سالم( 

---------------------------------------------- 
 )زواره محمد عظیمیان( »4«گزینۀ   -48

 استرها بـه صـورت نمایش فرمول عمومی پلی

O O

[
|| ||
C C O O ]− − − − − n 

باشد. می
   

 ها:  بررسی سایر گزینه
 شود.  هاي قطبی برناقطبی غلبه داشته و در چربی حل نمی بخش C) در ویتامین 1
) استر سازندة طعم آناناس: اتیل بوتانوآت و استر سازندة طعم سیب متیل بوتانوآت 3

 باشد.  می
لکل سازندة این دو استر به ترتیب اتانول و متانول است و این دو الکل به هر نسبتی ا

 باشند.  در آب محلول می
 )114و  113، 111هاي  صفحه ،2شیمی ( )پوشاك، نیازي پایان ناپذیر(

----------------------------------------------  
 (امیر حاتمیان)  »4«گزینۀ   -49

Cصورت  رن بهفرمول مولکولی استی H8  g.mol−1104و جرم مـولی آن برابـر  8
0/کنیم که  است. ابتدا حساب می  مول استیرن چند مولکول است: 04

 

 / C H
?C H / molC H

molC H
×

= ×
23

8 88 8 8 8
8 8

6 02 100 04 1
Ï¼§²¼¶  

/مولکول  C H= × 22
8 82 408 10 
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 10:  ۀصفح تجربی دوازدهماختصاصی   پاسخ تشریحی –مهر 8آزمون  -تابستانپروژة      

  
اسـتیرن) کـه همـان  هاي مونومر استیرن بـه پلیمـر (پلی سپس نسبت شمار مولکول

 کنیم:  در پلیمر است را مشخص می nوند  زیر

 /n ×
= =

×

22
18

2 408 10 6020
4 10

  

 kgg .mol kg.mol
g

− −= × ×1 116020 104 6261000 استیرن جرم مولی پلی 

 = × =6020 20 =nتعداد پیوند اشتراکی مونومر120400  یوند اشتراکی پلیمرتعداد پ×
 )104تا  102هاي  صفحه ،2شیمی ( )پوشاك، نیازي پایان ناپذیر(

---------------------------------------------- 
 )وند رضا زهره (محمد  »2«گزینۀ   -50

 باشند.  موارد (پ) و (ت) و (ث) صحیح می
 ها: بررسی عبارت

 باشد.): ممکن است بخشی از ساختار یک اسید آلی آمورد (
 هاست. اسید کسیلیک اسید) اولین عضو خانواده کربو اسید (متانوئیک مورد (ب): فورمیک

تر از  ژنی بسـیار قـوي ها، نیروي پیوند هیدرو مورد (پ): در سه عضو نخست خانواده الکل
 شوند. ها به هر نسبتی در آب حل می دروالسی بوده و به همین دلیل این الکل نیروي وان
 مورد (ت):

 

 
 )115و  112، 110 تا 108هاي  صفحه ،2شیمی ( (پوشاك، نیازي پایان ناپذیر) 

---------------------------------------------- 
 1ریاضی 
 

 مهسا زمانی)(  »3«گزینۀ   -51
ها عـالوه بـر قـائم  آوریم. توجه داشته باشید که مثلث وتر هر مثلث را بدست میابتدا 

 لساقین هستند:الزاویه بودن، متساوي ا
12 1 2 2( )= × =  )1وتر مثلث (=
22 2 2 2( )= × =  )2وتر مثلث (=

32 2 2 2 2( )= × =  )3وتر مثلث (=
  

62 8( )= 2مثلث ششم  وتر= n( )=   (n)وتر مثلث  ⇒
 )20تا  14 يها صفحه ،1) (ریاضی مجموعه، الگو و دنباله(  

---------------------------------------------- 
 حمید ستاري)(  »3«کزینۀ   -52

 با توجه به جملۀ عمومی دنبالۀ هندسی داریم: 

 1 5 1 6 4 3 2
1

19 3 381
n

na a q q q q− −= ⇒ = × ⇒ = ⇒ =  

 27 3 3q q⇒ = ± ⇒ = ±  

 1 3 1 3 981 27 3, , , ,± ±  

 )27تا  25 يها صفحه ،1) (ریاضی مجموعه، الگو و دنباله(  
---------------------------------------------- 

 )محمدرضا لشگري( »2« گزینۀ -53
 با توجه به شکل زیر داریم: 

)1 ( 60 3060 3tanhtan h x
x

°== → =  

)2( 
045 1045 10 1010

tanhtan h x x h
x

== → = + ⇒ = −
+

  

 
10h) مقدار 1در رابطۀ ( xبه جاي   دهیم،  را قرار می −

  10 3 3 10 3 3 1 10 3h (h ) h ( )h= − = − ⇒ − =  

  10 3 30 10 3 15 5 3 5 3 323 1
h ( )+

⇒ = = = + = +
−

  

  5 4 7 23 5( / ) /= =  
1   در نتیجه ارتفاع درخت برابر است با: 5 23 5 1 5 25H h / / /= + = + =  

 )35تا  29هاي  صفحه ،1ریاضی ( )ثلثات(م 
---------------------------------------------- 

 )علی شهرابی( »4« گزینۀ -54

2جاي 2a b−2، عبارت 2 2 28 9a b a b− نویسیم:    را می 

  a a b b a a b b a b− + = + + −4 2 2 4 4 2 2 4 2 216 8 16 9
 ÁHï¾ ± µ]»j ÍMo¶ jIdUH



  

2 2 2 2 2 2 2 24 3 4 3 4 3(a b ) ( ab) (a b ab)(a b ab)= + − = + − + +  
 )68تا  62هاي  صفحه ،1ریاضی ( )هاي جبري هاي گویا و عبارتتوان(

---------------------------------------------- 
 (علی ساوجی) »2« گزینۀ -55

2  نکته: 2u a u a a u a≤ ⇒ ≤ ⇒ − ≤ ≤  
 نویسیم: با توجه به نکتۀ باال، می

 2 22 1 1 2 1x x x x− ≤ ⇒ − ≤ − ≤  

 1 20 2 1 2x x+→ ≤ − + ≤  

20 رذج  1 2 1 2(x ) x⇒ ≤ − ≤ → − ≤  

  
12 1 2 1 2 2 1

min max
x x+→⇒ − ≤ − ≤ − ≤ ≤ +  

 2 1 1 2 2 2max{x} min{x} ( ) ( )⇒ − = + − − =  
 )93تا  88هاي  صفحه، 1(ریاضی  )ها ها و نامعادله معادله( 

---------------------------------------------- 
 )محمدرضا لشگري( »3« گزینۀ -56

با توجه به شکل زیر، مختصات رأس سـهمی
2 4
b( , )
a a

∆
− yروي خـط − x= − 

 قرار دارد؛ یعنی:
   
 طول رأس سهمی = −عرض رأس سهمی  

  2 2 42 4
a a

a a
− −∆

− = − ⇒ − = ∆  

 

  2 2152 4 2 4 9 8 04a ( a) a( ) a a⇒ − = − − − ⇒ + + =  

  1 8a⇒ = − −IÄ  
هـا  دست آمده در ضابطۀ تابع، داریـم: (در ربـع چهـارم طول با بررسی هر دو مقدار به

 د.)ان ها منفی مثبت و عرض

  

2

2

15 3 31 3 4 2 2
15 10 58 8 10 4 16 8

max

max

a y x x x ,

a y x x x ,

−
= − ⇒ = − + − ⇒ = = −

 − = − ⇒ = − + − ⇒ = =
 −
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6 3
4 2

20 5
32 8

max

max

y

y


= = − −⇒ 

 = = −
 −

Ï¼L¤ ®MI¤

Ï¼L¤ ®MI¤

  

 )82تا  78هاي  صفحه، 1(ریاضی  )ها ها و نامعادله معادله( 
---------------------------------------------- 

 (لیال مرادي) »3« گزینۀ -57
fچون  (x) 1ازاي  یک تابع است، دو ضابطۀ تعریف شده بهx  برابرند: =

 2 1 2 3 1m m m− = − + ⇒ =  
1جا کـه  آن ازو  2x = تر از یـک اسـت، بایـد در ضـابطۀ اول  عـددي کوچـک −

 جایگذاري شود:

 21 2 2 1 1 2 1 2f ( ) ( )( ) ( )− = − − −  
 2 2 2 1 2 2 2( )= − − − +  
 2 2 2 3 2 2 1= − − + = −  

 )113تا  109هاي  صفحه، 1(ریاضی  تابع)( 
---------------------------------------------- 

 )عادل حسینی( »3« گزینۀ -58
کـدام شـرکت  هیچ Bو A هایی کـه نامیم. تعداد انتخاب می Bو A دو نفر را این

 ندارند برابر است با: 

  ( ) 88 6 282 6
!C ,

! !
= =  

 حضور دارند برابر است با: Bو Aهایی نیز که فقط یکی از افراد  تعداد انتخاب

  !A( ) B( ) )
! !

⇒ ×( = × = × =8 8 8
5 5 5

82 2 2 56 1125 3IÄ  

112 جواب نهایی برابر است با: 28 140+ =  
 )140تا  133هاي  صفحه، 1ریاضی ( )شمارش، بدون شمردن( 

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

 پور) خان (سهیل حسن »4« گزینۀ -59
نشده است،   آغاز شود؛ چون هنوز رنگی زده  Aخواهیم رنگ آمیزي از رأس  کنیم می فرض

 آید: آمیزي این رأس داریم؛ اما در ادامه دو حالت پیش می لت براي رنگحا 3
توانند بـا هـم همرنـگ باشـند، در  همرنگ باشند اما می Aنباید با  Dو  B) الف

 2نیـز  Cانتخـاب داشـته باشـیم و البتـه  2تـوانیم  می Dو  Bحالت همرنگی 
 ها همرنگ نباشد. پس داریم: انتخاب دارد تا با آن

   3 2 2 12× × =  

 
حالت بـراي آن وجـود  2توانند متفاوت باشند که در مجموع  می Dو  Bب) رنگ 

توانـد  اسـت.) می Aفقط یک انتخاب (که همـان رنـگ  Cدارد. اما در این حالت 
 داشته باشد:

   3 2 1 6× × =  

 حالت داریم. 18پس در مجموع 
 )126تا  119هاي  صفحه، 1ریاضی ( )شمارش، بدون شمردن( 

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

 فر) (فرشاد صدیقی » 3«گزینۀ  -60
 به جدول زیر توجه کنید:

ای نشـان داده شـده اسـت و حـاالتی كـه در آن  حالت فضای نمونه ٣٦در جدول زير 
مشـخص شـده  پذير باشد با عالمـت  د روشده بر ديگری بخشحداقل يكی از اعدا

   پذير هستند. است. دقت كنيد كه در حالت تساوی، هر دو عدد بر يكديگر بخش

6 5 4 3 2 1 
 تاس دوم

 
 تاس اول

      

1 
 

- 
 

- 
  

2 
 

- - 
 

- 
 

3 
- - 

 

- 
  

4 
- 

 

- - - 
 

5 
 

- - 
   

6 

 22 11
36 18

n(A)P(A)
n(S)

= = =  

 )151تا  142هاي  صفحه، 1(ریاضی  )آمار و احتمال( 
---------------------------------------------- 

 1 شناسی زیست
 

 )امین موسویان( »2« گزینۀ -61
تواند سرتاسر عرض غشا را طی کند. در  پروتئین، تنها مولکولی از غشاي یاخته است که می

ها و  هاي زنده، انواعی از پروتئین نند سایر یاختههاي قرمز نیز ما غشاي گویچه
 شود. ها یافت می کربوهیدرات

اند.  فسفولیپیدها از اسیدهاي چرب، گلیسرول و گروه فسفات تشکیل شده »:1«گزینۀ 
اند و طبق  نوع عنصر تشکیل شده 4ها آمینواسیدها هستند که از  واحدهاي سازندة پروتئین

 واحدهاي سازندة متنوعی دارد.، 1کتاب زیست  1فصل  7شکل 
هاي کوچک  توانند در عبور مولکول هاي غشایی برخالف کلسترول، می پروتئین »:3«گزینۀ 

از عرض غشاي یاخته نقش داشته باشند. دقت کنید که در فرآیند انتشار ساده، مواد از 
راین این ها. بناب کنند، از نه درون آن ها عبور می ها و کلسترول الي فسفولیپید البه

 هاي لیپیدي نقشی در عبور مواد از غشا ندارند. مولکول
ها پلیمرند و از طریق ایجاد پیوند میان مونومرهاي خود  هر دوي این مولکول »:4«گزینۀ 
 اند. هاي سازندة متعدد) ایجاد شده (واحد

 )62و  12، 10تا  8هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست) ترکیبی(  
---------------------------------------------- 

 )زاده محمدحسن مومن( »1« گزینۀ -62
 بررسی موارد:

الف) در ارتباط با انتشار از عرض غشا و اسمز انرژي جنبشی مواد و در ارتباط با 
 بري، انرژي زیستی نقش دارد.  درون

کننده عبور  ب) در مورد انتشار تسهیل شده و اسمزي که به کمک پروتئین تسهیل
 صورت بگیرد، این مورد صادق است. آب از غشا 

ج) در هر یاختۀ زنده، از جمله پارامسی (جاندار داراي حفره دهانی)، امکان رخ دادن 
بري  اسمز و انتشار تسهیل شده، وجود دارد. همچنین این جاندار داراي توانایی درون

 نیز هست. 
با توجه به شکل د) در ارتباط با انتشار تسهیل شده و اسمز صادق است. دقت کنید 

هاي آب موجود در  بري مقداري از مولکول ، در هنگام درون1کتاب زیست  15صفحۀ 
شوند. پس این عبارت در مورد  هاي کوچک) نیز وارد یاخته می (مولکول یاختهاطراف 

 کند.  بري نیز صدق می درون
 )105و  30، 15، 13، 12هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست) ترکیبی( 

---------------------------------------------- 
 )علوي امیرمحمد رمضانی( »4« گزینۀ -63

هاي هوادار در دستگاه تنفسی خود هستند. این جانوران به علت پرواز،  پرندگان واجد کیسه
هاي هوادار در پیکر  کنند. وجود کیسه داران مصرف می انرژي بیشتري نسبت به سایر مهره

 دهد.  ها افزایش می را در آنها، کارایی دستگاه تنفس  آن
 ها: بررسی سایر گزینه

کنند. توجه داشته باشید  هاي نایدیسی براي تنفس استفاده می حشرات از لوله »:1«گزینۀ 
بست بوده و  ها بن ها! انتهاي نایدیس ها منفد وجود دارد نه در انتهاي آن در ابتداي نایدیس

 ست. واجد مایعی به منظور انجام تبادالت گازي ا

 رنگ  Cرنگ
BوD  

  Aرنگ

 رنگ  Cرنگ
BوD  

  Aرنگ
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در جانورانی مانند دوزیستان بالغ و کرم خاکی که تنفس پوستی دارند، شبکۀ  »:2«گزینۀ 

. دقت کنید بخش دوم این گزینه، تنها هاي فراوان وجود دارد مویرگی زیرپوستی با مویرگ
 در ارتباط با دوزیستان درست است که سازوکار پمپ فشار مثبت دارند. 

هاي پراکندة پوستی دارد که به عنوان آبشش عمل  ستگیستارة دریایی برج »:3«گزینۀ 
بینید، گازهاي تنفسی براي  می 1کتاب زیست  3فصل  20طور که در شکل  کنند. همان می

 یا به عبارتی چهار الیه غشا هستند.  ورود به بدن این جاندار، نیازمند عبور از دو الیه یاخته
 )46و  45هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست(تبادالت گازي)   

---------------------------------------------- 
 )حسامی مسعود ادیب( »3« گزینۀ -64

 باشد. دقت کنید که کبد جزئی از دستگاه لنفی نیست. منظور صورت سؤال طحال می
 ها: بررسی گزینه

 کبد در تولید اریتروپویتین نقش دارد، نه طحال.»: 1«گزینۀ 
 ل در سمت چپ بدن قرار دارد.طحال به طور کام »: 2«گزینۀ 
بخشی از ، خون خروجی از طحال و 1کتاب زیست  2فصل  15طبق شکل »: 3«گزینۀ 

 شود. ابتدا با هم مخلوط شده و سپس وارد سیاهرگ باب می معده
 ندارد.در دوران بلوغ طحال نقشی در تولید عوامل ایجاد کنندة لختۀ خون »: 4«گزینۀ 

 )54، صفحۀ 2شناسی  ) (زیست64تا  62و  60، 27، 18هاي  صفحه، 1شناسی  (زیست(ترکیبی)  
---------------------------------------------- 

 )مبین حیدري( »2« گزینۀ -65
هاي بخش ابتدایی مري از نوع مخطط منظور صورت سوال، مري است. زیرا ماهیچه

هاي صاف  یچهشوند. در حالی که ماههستند و توسط دستگاه عصبی پیکري کنترل می
دمختار وتحت کنترل اعصاب خهاي عصبی  هاي مري توسط شبکه سایر بخش موجود در

 اند.درست» د«و » ج«شوند. موارد  گوارش کنترل می ۀلولدر 
 بررسی موارد:

طبــق شــکل کتــاب، بخــش انتهــایی مــري، در حفــرة شــکمی قــرار دارد. بنــابراین  الــف)
هـاي لولـۀ گـوارش، از صفاق است. همۀ الیه ترین الیۀ بخش انتهایی مري، بخشی خارجی

 بافت پیوندي سست را دارند.
دار است در تماس نیست، هاي مژك مري در تمام طول خود با ناي که حاوي یاخته ب)

 شود. زیرا ناي زودتر از مري تمام شده و منشعب می
یت کند و در تواند فعالشود و در مري نیز میآمیالز ترشح شده از دهان وارد مري می ج)

هاي مخاط مري، خود آمیالز  ها شرکت کند. دقت کنید که یاختهگوارش کربوهیدرات
 کنند. ترشح نمی

گیرد، اما دقت کنید کند. در حلق، جذب صورت نمیمري، محتویات حلق را دریافت می د)
کند. در معده جذب به مقدار که در ریفالکس، مري محتویات حفرة معده را دریافت می

 در استفراغ هم این حالت ممکن است.گیرد. ندك صورت میا
 )37و  36، 27، 25، 22تا  18هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست) ترکیبی(   

---------------------------------------------- 
 )امین موسویان( »2« گزینۀ -66

ها  ین یاختهترین الیه در دیوارة هر دو، حاوي بافت پوششی است که کمترین فاصلۀ ب درونی
 شود. در این بافت مشاهده می

 :ها سایر گزینهبررسی 
شود که  اي مشاهده می ترین الیه در هر دو ساختار، الیۀ ماهیچه در زیر خارجی »:1«گزینۀ 

 هاي کالژن موجود در این بافت است. در قلب این الیه، حاوي بافت پیوندي متراکم و رشته
 شود. ره اول شبکۀ هادي قلب، دیده میاین توانایی تنها در گ »:3«گزینۀ 
 اي وجود دارد. در قلب برخالف سرخرگ آئورت، صفحات بین یاخته »:4«گزینۀ 

 )55و  52، 51، 15هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست) ترکیبی(   
---------------------------------------------- 

 )مبین حیدري( »4« گزینۀ -67

 

دهد زیرا دیافراگم حالتی  ه را در هنگام بازدم نشان میشکل صورت سؤال، حالت قفسۀ سین
ترین قسمت جناغ  گنبدي دارد. همچنین دقت کنید در هنگام دم دیافراگم در زیر پایین

هاي  گونه نیست. با مقایسۀ شکل صورت سؤال با شکل گیرد که در این شکل این قرار می
دهد. در سؤال گفته شده است  ان میتوانیم بفهمیم که این شکل، بازدم را نش می نامه پاسخ

اي  اي منقبض هستند (آزاد شدن کلسیم به مادة زمینه دنده هاي بین گروهی از ماهیچه
اي خارجی باشند زیرا  دنده توانند بین ها نمی سیتوپالسم یعنی انقباض ماهیچه) این ماهیچه

داخلی منقبض هستند اي  دنده هاي بین دهد. بنابراین ماهیچه این شکل، بازدم را نشان می
 باشد.  و منظور صورت سؤال فرایند بازدم عمیق می

 
 ها: بررسی گزینه

تنفس، مرکز دیگري هم دارد که در پل مغزي، واقع است و با اثر بر مرکز  »:1«گزینۀ 
م عمیق بال خاتمۀ دم، بازدم عادي و بازددن بهدهد.  النخاع، دم را خاتمه می تنفس در بصل

 مغزي قرار دارد.  تر از مرکز تنفس پل النخاع پایین . مرکز تنفس بصلدتواند رخ ده می
شود و  ها خارج می در هنگام بازدم عمیق، حجم ذخیرة بازدمی از شش »:2«گزینۀ 

بازدمی و سپس هواي جاري و   پس از پایان بازدم و با شروع دم، ابتدا حجم ذخیرة
مانده و  شود. حجم هواي باقی یها م اگر دم عمیق باشد، حجم ذخیرة دمی وارد شش

 ذخیرة بازدمی نزدیک به هم هستند. 
در بازدم، به دلیل کاهش حجم قفسۀ سینه و افزایش حجم حفرة شکمی،  »:3«گزینۀ 

یابد. پردة دیافراگم که نقش اصلی را در  هاي شکمی کاهش می فشار وارده به اندام
بازدم می و قفسۀ سینه است. تنفس آرام و طبیعی برعهده دارد، جداکنندة حفرة شک

 تواند رخ دهد. دنبال بازدم عادي می عمیق به
و پیروي از حرکات قفسۀ سـینه دو ویژگـی مهـم ها  ویژگی کشسانی شش »:4«گزینۀ 
یابد.  هاي نوع دوم حبابک تغییر می ها هستند که هر یک با کاهش فعالیت یاخته شش

 دم عمیق نقش دارند.ها در باز چنین دقت کنید هر دوي این ویژگی هم
 )49ۀ ، صفح2شناسی  (زیست )43تا  40و  38، 37هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست(ترکیبی)  

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

 )علیرضا رضایی( »4«گزینۀ   -68
هایی را به محیط داخلی بـدن (خـون، لنـف و  توانند مولکول هاي زندة بدن می همۀ یاخته

تـوان بـه مـواد دفعـی همچـون  هـا، می اي) وارد کنند. از جمله این مولکول یاخته مایع بین
 اکسید، آمونیاك و ... اشاره نمود. دي کربن

 
 2فصل  9اند. با توجه به شکل  هاي اصلی در انتهاي عمق غدد معده جاي گرفته تنها یاخته

قـرار دارد، ها کـه در مجـاورت مجـراي غـده  ، در قسـمتی از ایـن یاختـه1کتاب زیسـت 
 شود. هاي معده مشاهده می هاي ترشحی واجد آنزیم ریزکیسه

 ها: بررسی سایر گزینه
هاي  ریزپرزهـاي یاختـه، 1کتـاب زیسـت  2فصـل  13بـا توجـه بـه شـکل  »:1«گزینۀ 
 قرار دارد. پایه يکنندة مواد در رودة باریک در سطح رأس یاخته و دور از غشا جذب
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هایی به محیط  توانند ضمن وارد کردن مولکول رة غدد معده میهاي دیوا یاخته »:2«گزینۀ 

 داخلی بدن، موادي همچون آنزیم و اسید را به درون مجراي غده ترشح کنند.
انـد، امـا  هاي موجود در غدد روده بر روي غشاي پایـه قـرار گرفته همۀ یاخته »:3«گزینۀ 

هاي پروتئینی و  اي از رشته شبکه اي ندارد و صرفاً توجه کنید که غشاي پایه ساختار یاخته
 گلیکوپروتئینی است.

 )25و  21، 15، 11هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست) ترکیبی(   
---------------------------------------------- 

 )علوي امیرمحمد رمضانی( »4« گزینۀ -69
کۀ شود. این شب اي انجام می فرایندهاي ترشح و بازجذب توسط شبکۀ مویرگی دورلوله

مویرگی میان یک سرخرگ و یک سیاهرگ قرار دارد. توجه داشته باشید به عنوان مثال 
هاي گردیزه به درون فضاي گردیزه صورت بگیرد. در این  ترشح ممکن است از خود یاخته

 اي در انجام فرایند نقشی نداشته است.  حالت، شبکۀ مویرگی دور لوله
 :ها سایر گزینهبررسی 
شوند. توجه داشته  دهاي ترشح و بازجذب اغلب به صورت فعال انجام میفراین »:1«گزینۀ 

تواند ترشح شود. بنابراین فقط برخی از این فرایندها در تغییر  باشید یون هیدروژن فقط می
 کنند.  غلظت یون هیدروژن خوناب نقش مهمی را ایفا می

دهند. از  ها را افزایش می فرایندهاي ترشح و تراوش مقدار مواد دفعی در گردیزه »:2«گزینۀ 
این بین، تراوش براي انجام شدن نیازمند فشار خون ناشی از انقباض حفرة بطن چپ است. 

 این مورد در ارتباط با ترشح صادق نیست. 
اي شـکل گردیـزه انجـام  هاي لولـه فرایندهاي ترشح و بازجذب در بخش »:3«گزینۀ 

تواننــد توســط مجــاري  دها میشــوند. دقــت داشــته باشــید هــر دوي ایــن فراینــ می
 کننده نیز انجام شوند. جمع

 )75تا  72و  56، 48هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست) ترکیبی(  
---------------------------------------------- 

 )آبادي علیرضا سنگین( »3«گزینۀ   -70
 جز (الف) صحیح هستند.  همۀ موارد به
 بررسی موارد:

النخاع پیام عصبی  یا عمیق، باید مرکز تنفسی موجود در بصلبراي انجام دم عادي الف) 
 شوند. هاي این مرکز تحریک می صادر کند. بنابراین در هر نوع دم، یاخته

اي  دنده هاي شکمی یا بین ها بدون انقباض ماهیچه در بازدم عادي، خروج هوا از ششب) 
و در بازدم این حجم  پذیرد. در فرایند دم، حجم قفسه سینه افزایش داخلی صورت می

 یابد.  کاهش می
اي و شکمی بدن قرار گرفته و موجب جدا  اي است که بین حفرة سینه بند، ماهیچه میانج) 

بند نقش دارد، اما در بازدم اینطور  شود. در فرایند دم، انقباض میان ها از هم می شدن آن
اکسیژن هواي بازدمی کمتر نیست، بنابراین منظور گزینه، بازدم است. دقت کنید که مقدار 

 رسد.  گاه به صفر نمی از هواي دمی است، اما هیچ
اي داخلی منقبض شوند. در  دنده هاي شکمی و بین براي انجام بازدم عمیق، باید ماهیچهد) 

فرایند بازدم (چه عادي و چه عمیق)، فشار مایع جنب نسبت به هواي بیرون، افزایش 
 شود.  ها به بیرون می درون ششیابد که باعث هل دادن هواي  می

 )44و  41، 40، 34هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست(تبادالت گازي)   
---------------------------------------------- 

 )آبادي علیرضا سنگین( »4«گزینۀ   -71
هاي  ها، داراي مرکزي فاقد یاخته اي اي برخالف دو لپه دانۀ تک لپه ریشه در گیاهان نهان

اي حضور دارند،  پسین صرفاً در گیاهان دولپه هاي مریستمباشد. دقت کنید که  یآوندي م
 ها. اي لپه نه تک

 ها: بررسی سایر گزینه
 میوجود دارند که دائماً تقس یستمیمر يها اختهی شه،یدر نوك ساقه و ر»: 1«گزینۀ 

. کنند یم دیرا تول ی گیاهبافت يها ساختن سامانه يبرا ازیموردن يها اختهیو  شوند یم
ها که در مرکز قرار  . هستۀ درشت آنرندیگ یبه طور فشرده قرار م یستمیمر يها اختهی

 .دهد یم اصرا به خود اختص اختهیحجمِ  شترِ یدارد، ب
 تواند ینم ي،ا در نهاندانگان دولپه اریبا قطر بس ییها شهیها و ر ساقه لیتشک»: 2«گزینۀ 

 شیافزا این که در ییها ستمیمربه  باشد. اهانیگ نیدر ا نینخست ستمیمر تیحاصل فعّال
 .ندیگو یم نیپس ستمیضخامت نقش دارند، مر

به نام کالهک  يبا بخش انگشتانه مانند شهیر يبه انتها کینزد ستمیمر»: 3«گزینۀ 
که انتهاي ریشه را لزج  کند یترشح م يدیساکار یپل یبی. کالهک ترکشده است دهیپوش
 کند. می

 )93تا  90هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست) ا گیاهاز یاخته ت(  
---------------------------------------------- 

 )روزبهانیمهدي محمد( »4« گزینۀ -72
هاي  ، ضخامت رگ پشتی جانور در بخش1شناسی زیست 76صفحۀ  12الف) مطابق شکل 

 یابد. مختلف متفاوت است و از اطراف مري شروع شده و تا مجاورت راست روده ادامه می
 (درست)

، 2شناسی زیست 18صفحۀ  21و شکل  1شناسی زیست 76صفحۀ  12ب) مطابق شکل 
 12هاي عصبی در طناب عصبی شکمی جانور متفاوت است. مطابق شکل  فاصلۀ بین گره

 پیگی قرار دارد.هاي مال لوله اورتجمصبی در ، یک گره ع1شناسی زیست 76صفحۀ 
 (درست)

هاي  ها تنها در بخش شکمی بخش کتاب درسی، منافذ ابتداي نایدیس ج) مطابق شکل
 شود.(درست) انتهایی بدن جانور یافت می

اي شکل  هاي راست روده استوانه ، یاخته1شناسی زیست 76صفحۀ  12د) مطابق شکل 
هاي کانالی  ها به پروتئین ها نقش دارند. براي جذب یون یون ها در جذب هستند. این یاخته

 (درست) نیاز است.
 )76و  66، 45، 31، 15تا  13هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست )18ۀ ، صفح2شناسی  (زیست(ترکیبی)  

---------------------------------------------- 
 )مهدي مرادي( »4« گزینۀ -73

  ها د: تراکئی2 هاي فیبر : یاخته1
 آبکشی و یاختۀ همراه  هاي : آوند4 : عناصر آوندي3

 :ها گزینهبررسی 
هاي همـراه کـه در  چوبی و آبکشی هسته ندارند، ولی یاختـه  هاي آوند یاخته »:1«گزینۀ 

 اند، هسته دارند. هاي آبکشی قرار گرفته مجاورت آوند
 دهد نه تراکئیدها. می از بین رفتن دیوارة عرضی تنها در عناصر آوندي رخ »:2«گزینۀ 
هاي آبکش در مرحله دوم  هاي آوند چوبی نیز با انتقال آب به درون آوند یاخته »:3«گزینۀ 

 الگوي جریان فشاري، در حرکت شیرة پروده درون گیاه نقش دارند.
هاي فیبـر  عناصر آوندي تنها در سامانۀ بافت آوندي شرکت دارند؛ ولی یاختـه »:4«گزینۀ 

رانشـیم) لاي نیز (به صـورت بافـت اسک انۀ بافت آوندي، در سامانۀ بافت زمینهعالوه بر سام
 شوند. یافت می

 )111و  110، 89، 88هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست) ترکیبی(  
---------------------------------------------- 

 ) رمضانی محمدمبین( »1« گزینۀ -74
 :ها گزینهبررسی 
بـا توجـه بـه  .، گردش خون کرم خاکی اسـتبستهه گردش ترین دستگا ساده »:1«گزینۀ 
 این گزینه صحیح است.، 1کتاب زیست  4فصل  23شکل 
شـود. در  ها بـه دهلیز(هـا) تخلیـه می داران خـون بازگشـتی از انـدام در مهره »:2«گزینۀ 

تـوان دو عـدد دهلیـز مشـاهده کـرد. در  اي می اي و چهـارحفره حفره جانورانی با قلب سـه
بار  اي) قلب طی یک ی با گردش خون مضاعف و داراي دو عدد بطن (قلب چهارحفرهجانوران

ها و قسمتی از خون را با فشار کمتـر بـه  انقباض، قسمتی از خون را با فشار بیشتر به اندام
 اي نادرست است. حفره فرستد. بنابراین این گزینه در ارتباط با قلب سه دستگاه تنفسی می
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اي و گـردش خـون  ها و نوزاد دوزیستان، قلب دوحفـره خون ماهیدر گردش  »:3«گزینۀ 

شود. دقت کنید در گردش خون ساده، تنها یک عدد بطن و یک عدد دهلیز  ساده یافت می
 ها! داریم، نه دهلیز

مهرگان مانند سـتارة دریـایی آبشـش  ها، نوزاد دوزیستان و برخی بی در ماهی »:4«گزینۀ 
 گردش خون در ستارة دریایی وجود ندارد.و دستگاه  خونشود.  دیده می

 )67تا  65و  46، 34هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست) ترکیبی(  
---------------------------------------------- 

 )پوریا برزین( »4« گزینۀ -75
 ها: بررسی گزینه

در لیپیدها، روده باریک است.  همانندها  محل تکمیل گوارش شیمیایی پروتئین »:1«گزینۀ 
 شود.  هاي مختلف از جمله بیکربنات یافت می شیرة روده، یون

ها، دهان و محل تکمیل آن، روده  محل آغاز گوارش شیمیایی کربوهیدرات »:2«گزینۀ 
ها به محیط  محل جذب مواد غذایی و ورود آن هردوباریک است. دهان و روده باریک 

 اند.  داخلی بدن
عمدة گوارش شیمیایی لیپیدها در اثر لیپاز لوزالمعده روده باریک محل انجام  »:3«گزینۀ 

هاست. روده باریک و معده،  پروتئیناست. همچنین معده محل آغاز گوارش شیمیایی 
ها، به ترتیب هورمون  ریز پراکنده آن هاي درون ریز نیستند، اما یاخته غده درون هردو

 کنند.  سکرتین و گاسترین ترشح می
ها، معده و محل آغاز گوارش شیمیایی  وارش شیمیایی پروتئینمحل آغاز گ »:4«گزینۀ 

ها، دهان است. معده با ترشح گاسترین (پیک شیمیایی دوربرد)، سبب افزایش  کربوهیدرات
یابد، زیرا  خون افزایش می pHشود. در نتیجه ترشح اسید معده به درون فضاي معده می

اند. بنابراین غلظت  ز آن خارج شده و به فضاي معده ترشح شدههاي هیدروژن خون ا یون
 شود. تر می این یون در خون کاهش یافته و خون قلیایی

 )55، صفحۀ 2شناسی  (زیست )28و  27، 25، 23تا  20هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست(ترکیبی)  
---------------------------------------------- 

 )پور ديامیرعلی صم( »4« گزینۀ -76
ترین مرحله = اسـتراحت  کنند. طوالنی هر چهار مورد عبارت را به طور نادرست تکمیل می

 ها ترین مرحله= انقباض دهلیز عمومی. کوتاه
 بررسی موارد:
 باشند. ها بسته می بطنی تنها در مرحلۀ انقباض بطن –هاي دهلیزي  الف) دریچه

 شود. قلب موج ثبت می ب) در ابتداي هر سه مرحلۀ چرخۀ قلبی، در نوار
دریافـت دهلیزهـا را ها) خـون  ها، حفرات پایین قلب (بطن ج) تنها در مرحلۀ انقباض بطن

 کنند. نمی
 .شود در طی استراحت عمومی، خون به دهلیزها وارد مید) 

 )54تا  52و  50، 49هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست(گردش مواد در بدن)   
---------------------------------------------- 

 )علی رفیعی( »3« گزینۀ -77
کند. ساختار  ساختار قیفی شکل کلیه، لگنچه است که ادرار فاقد گلوکز را دریافت می

کنـد و  قیفی شکل گردیزه، کپسول بومن است که مایع تـراوش شـده را دریافـت می
 :ها سایر گزینهبررسی حاوي گلوکز است. 

خـوردة نزدیـک هماننـد  کتاب درسی، لولـۀ پیچ 72صفحۀ  5با توجه به شکل  »:1«گزینۀ 
 تواند خونی که از مجاورت لولۀ هنله عبور نکرده را دریافت کند.  دور، می

امـا ایـن سـیاهرگ،  در ارتبـاط اسـتسـیاهرگ  بـااي  شبکۀ مویرگی دورلوله »:2«گزینۀ 
سیاهرگ کلیوي نیست بلکه یک سیاهرگ کوچک است که در ادامه با پیوسـتن بـه سـایر 

 کند.  ها، سیاهرگ کلیوي را ایجاد می سیاهرگ
روي هنله از قسمت  ، قسمت ضخیم بخش پایین72صفحۀ  4 با توجه به شکل »:4«گزینۀ 

 تر است.  نازك آن کوتاه
 )75و  73تا  71هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست(تنظیم اسمزي و دفع مواد زائد)   

---------------------------------------------- 
 )مهدي مرادي( »3« گزینۀ -78

 باشند. اي و آوندي می گیاهان داراي سه سامانۀ بافت پوششی، زمینه
 ها: بررسی گزینه

هایی با توانـایی اسـتحکام  ، یاختهو پوششی اي و آوندي در سامانۀ بافت زمینه »:1«گزینۀ 
ۀ بافـت هاي بافت کالنشیم (جزو سـامان شود؛ در حالی که یاخته بخشیدن به گیاه دیده می

 اي) فاقد دیوارة پسین هستند. زمینه

شوند که فتوسـنتز  هاي نگهبان روزنه یافت می در سامانۀ بافت پوششی یاخته »:2«گزینۀ 
ها با تنظیم شدت تعرق گیاه، در مکیده شدن شیرة خام و حرکـت آن  کنند. این یاخته می

 هاي چوبی نقش دارند. در درون آوند
تواننـد یاختـۀ نگهبـان روزنـه داشـته  اي و آوندي نمی ینهسامانۀ بافت زم »:3«گزینۀ 
 شود. در هر دو سامانۀ بافتی، یاختۀ پارانشیم مشاهده می باشند

سـاز (کـامبیوم آونددقت کنید سامانۀ بافت آوندي کـه توسـط کـامبیوم  »:4«گزینۀ 
اه هاي همر هاي همراه است. یاخته شود، به طور حتم داراي یاخته تر) تولید می داخلی

 باشند. حاوي هسته و دناي موجود در آن می
 )93و  89تا  86هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست )از یاخته تا گیاه( 

---------------------------------------------- 
 )زاده محمدحسن مؤمن( »1« گزینۀ -79

 درست است.» ب«تنها مورد 
 بررسی موارد:

بـرخالف تراکئیـدها زنـده بـوده و واجـد  پوست (آنـدودرم) هاي درون یاخته »:الف«مورد 
 باشند. می ATPهاي تجزیۀ کنندة  آنزیم
اي موجود در پوست ریشه به آوندهاي آبکشی  ترین الیۀ یاخته نزدیک  آندودرم »:ب«مورد 

 ها است. هاي همراه آن و یاخته
 شکل) موجود در آندودرم ریشـۀ برخـی Uشکل ( هاي نعلی در ارتباط با یاخته »:ج«مورد 

 کند. ها عبور نمی گیاهان صادق نیست؛ زیرا آب با هیچ روشی از درون این یاخته
 )107تا  105و  89، 14هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست )ترکیبی( 

---------------------------------------------- 
 )روزبهانیمهدي محمد( »4« گزینۀ -80

سیر سیمپالسـتی، آپوپالسـتی و زا از طریق هر سه م ها در الیۀ ریشه انتقال آب و یون
 شود.  عرض غشایی انجام می

 ها:  بررسی سایر گزینه
زا بـه آونـدهاي  ، الیـۀ ریشـه1شناسـی زیسـت 106صفحۀ  12) مطابق شکل 1گزینۀ

 تر است.  چوبی با قطر کمتر نزدیک
 ها در ایجاد انشعابات ریشه تحت تاثیر اکسین نقش دارند.  ) این یاخته2گزینۀ 
ایـن نیـرو بـراي  د.نـاي نقش دار زا در ایجاد فشار ریشه هاي الیۀ ریشه خته) یا3گزینۀ

 اي در آوندهاي چوبی مؤثر است. ایجاد جریان توده
 )106و  105هاي  ، صفحه1شناسی  (زیست )140، صفحۀ 2شناسی  (زیست )ترکیبی( 

---------------------------------------------- 
 1 فیزیک

 

 )فی کیانیمصط( »4«گزینۀ   -81
گیري در ابزارهاي رقمی (دیجیتال)، برابر با یک واحد از آخرین  دانیم دقت اندازه می

توان به جاي آخرین رقم سمت راست، عدد یک  خواند. (می رقمی است که این ابزار می
گیري  ها عدد صفر گذاشت و بدون تغییردادن جاي ممیز، دقت اندازه و به جاي بقیۀ رقم

  دست آورد.) در این سؤال داریم: داده شده به را بر حسب واحد

/ mg / mg→5 005 0 001ÁoÃ¬ï½pHkºH S¤j

  
 )15و  14، 12هاي  صفحه ،1(فیزیک  )گیري فیزیک و اندازه(

---------------------------------------------- 
 )محمدي زهره آقا( »3«گزینۀ   -82

 کنیم: کروي را محاسبه میابتدا به کمک رابطۀ چگالی، حجم واقعی مادة سازندة پوستۀ 

m g
g/

cm

m / V cm ( )
V V

=

ρ=
ρ = → = ⇒ =

3

1200 3
4 8

12004 8 250 1
Â ÷ ¤H»

Â ÷ ¤H»

 

 از طرفی حجم ظاهري پوسته با حجم مایع بیرون ریخته شده برابر است:
m

V V V ( )= ⇒ = =
ρ ρ

250 2ÍÄI¶

ÁoÀIË ½k{ ¾ThÄn ·»oÃM ÍÄI¶ ÁoÀIË
  

 حجم حفرة داخل پوسته برابر است با: 

V

( ) , ( )
V V V

=
ρ= − → = −

ρ ρ
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1 2
50 250 250
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 )18تا  16هاي  صفحه ،1(فیزیک  )گیري فیزیک و اندازه(
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 )مصطفی کیانی( »4«گزینۀ   -83

هاي گاز آزادانه و با تندي بسیار زیاد به  ها و مولکول درست است. زیرا، اتم»: 1«گزینۀ 
 تر است. ها سریع کنند و نسبت به مایع، پدیدة پخش در آن اطراف حرکت می

اغلب در دماهاي خیلی باال درست است. پالسما حالت چهارم ماده است که »: 2«گزینۀ 
هاي  اي، آذرخش، شفق آید. مادة درون ستارگان و بیشتر فضاي بین ستاره به وجود می

 قطبی و ... از پالسما تشکیل شده است. 
بُرد هستند، یعنی وقتی فاصلۀ  درست است. نیروهاي بین مولکولی کوتاه»: 3«گزینۀ 

ود، نیروهاي بین مولکولی بسیار کوچک ها چند برابر فاصلۀ بین مولکولی ش بین مولکول
 و عمالً صفر خواهند شد. 

ها را کم کنیم نیروي دافعه به هم وارد  نادرست است. وقتی فاصلۀ بین مولکول»: 4«گزینۀ 
 شود. صورت جاذبه ظاهر می ها را کمی از هم دور کنیم، این نیرو به کنند و وقتی مولکول می

 )32تا  24هاي  صفحه ،1(فیزیک  )هاي فیزیکی مواد ویژگی(
---------------------------------------------- 

 )شادمان ویسی( »3«زینۀ  گ -84
چگالی مایع مجهول را  ،و  تراز  با توجه به اصل برابري فشار در نقاط هم

 کنیم.  محاسبه می

 

  

  

 کنیم. را محاسبه می ، با توجه به اندازة فشار در نقطۀ 
  

  
 : برابر است با فشار در نقطۀ 

  

 )37تا  32هاي  صفحه ،1(فیزیک  )هاي فیزیکی مواد ویژگی(
---------------------------------------------- 

 )نسب عبدالرضا امینی( »2«گزینۀ   -85
ور هستند، بنابراین اندازة نیروي شناوري برابر با وزن  ها غوطه دو جسم درون مایع هر

 باشد، داریم: می ا توجه به اینکه اجسام است. ب

 

 باشد. می بنابراین 
جا شده در دو  از طرفی چون حجم دو جسم یکسان است، بنابراین حجم مایع جابه

 داشته است.  ها در دو ظرف وجود حجم یکسانی از مایعظرف یکسان است و 
  در نتیجه:

 )43تا  40هاي  صفحه ،1(فیزیک  )هاي فیزیکی مواد ویژگی(
---------------------------------------------- 

 )میثم دشتیان( »3«گزینۀ   -86
جایی معین، تغییرات انرژي پتانسیل گرانشی برابر با منفی کار نیروي وزن  در یک جابه

 جایی معین است. ر آن جابهد
تواند با  توجه داشته باشید که در حاالت خاصی، تغیرات انرژي پتانسیل گرانشی می

توان گفت این تساوي همواره و در  نمیمنفی تغییرات انرژي جنبشی نیز برابر باشد اما 
 هر شرایطی برقرار است.

 )68تا  64هاي  صفحه، 1(فیزیک ) کار، انرژي و توان(

 )مصطفی کیانی( »2« گزینۀ  -87
ماند و در تمام  چون نیروي مقاومت هوا وجود ندارد، انرژي مکانیکی گلوله پایسته می

 انرژي مکانیکی اولیۀ گلوله را بیابیم: براین، کافی استنقاط، مقدار آن ثابت است. بنا

  

  

 )70تا  68هاي  صفحه، 1(فیزیک ) کار، انرژي و توان(
---------------------------------------------- 

 )فرد خسرو ارغوانی( »3«گزینۀ   -88
بیشتر از طول میلۀ مسی و در نهایت طول میلۀ  ابتدا طول میلۀ آهنی  در

بیشتر  عنی تغییر طول میلۀ مسی بیشتر از میلۀ آهنی است، ی مسی 
 داریم: باشد، پس در  از تغییر طول میلۀ آهنی می

 

 

 

کمتر از طول میله آهنی است، یعنی در  ا طول میلۀ مسی طرفی در ابتد از
 داریم: 

  
 کنیم: دست آمده را در یک دستگاه حل می معادلۀ به دو

 

 
 )92تا  87هاي  صفحه ،1(فیزیک  )رمادما و گ(

---------------------------------------------- 
 )بهنام رستمی( »3«گزینۀ   -89

عمل تبخیر، عملی گرماگیر است. وقتی بخشی از آب درون چاله بر اثـر تبخیـر سـطحی 
نده کـه کند. بنابراین آب باقیما شود، گرماي الزم را از آب باقی مانده تامین می تبخیر می

زند. در حـین  دمایش صفر درجۀ سلسیوس است، با از دست دادن انرژي گرمایی یخ می
شود. در  آزاد می ، مقداري انرژي گرمایی برابر با یخ زدن جرم 

اي جـذب شـده برابـر ، مقدار گرمـ حین تبخیر جرم باقیماندة 
 ، داریم:اتالف انرژي صفر استاست. چون  با

   

  

  

 درصد آب یخ زده

 )111تا  103هاي  صفحه ،1(فیزیک  )دما و گرما(
---------------------------------------------- 

 )بابک اسالمی( »3«گزینۀ   -90
 با استفاده از رابطۀ تغییر چگالی با تغییر دما داریم:

  

 

 )94تا  87هاي  صفحه ،1(فیزیک  )دما و گرما(

t.me/Azmoonha_Azmayeshi
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 1 شیمی

 
 بی)(امیرحسین طی »2«گزینۀ  -91

 ها: بررسی همۀ گزینه
 ها: ها و پروتون ذرات زیراتمی باردار یعنی الکترون»: 1«گزینۀ 

e
CN

p
− = + + =

⇒ + = = + =

6 7 1 14 13 14 276 7 13  

 ها: ها و نوترون مجموع الکترون»: 2«گزینۀ 
e ( )

NO
n ( )

+ = + − =
⇒ + = = + =

2
7 2 8 1 22 22 23 457 2 8 23  

−ClOذرات زیراتمی درون هسته یعنی پروتون و نوترون در یون »: 3«گزینۀ 
2 

 برابر است با: 
p ( )

ClO
n ( )

− = + =
⇒ + = = + =

2
17 2 8 33 33 34 6718 2 8 34  

 توان نوشت:  می +4PHدر یون »: 4«گزینۀ 

e ( )
PH p ( )

n ( )

+
= + − =

 = + = ⇒ + + =
 = + =

4

15 4 1 1 18
15 4 1 19 18 19 16 53
16 4 0 16

  

 )15و  5هاي  ، صفحه1(شیمی(کیهان، زادگاه الفباي هستی)  
-------------------------------------------- 

 )جید توکلیم( »2«گزینۀ  -92

Na S : =2
2
1

·¼ÃUI¨ nIµ{

·¼Ãº A nIµ{

 (سدیم سولفید) 

/= × =1 5 2  هاي بنیادي این دو ایزوتوپ تفاوت ذره 3
amu= + =25 3  تر جرم اتمی ایزوتوپ سنگین 28

F=  تر  درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین 2
 F F= =1  تر درصد فراوانی ایزوتوپ سبک23

F
F

=
⇒  =

2
1

25
75

%
%

  

( ) ( )M / amu× + ×
= =

25 75 28 25 25 75100  

 )15، صفحۀ 1شیمی ( )کیهان زادگاه الفباي هستی(
---------------------------------------------- 

 )محمدرضا پورجاوید( »4«گزینۀ  -93
 اند، عبارتند از:  نوشته شدههایی که به اشتباه در صورت سؤال  نام درست ترکیب

: NiO  نیکل(II)  اکسید 
: P O4  تترافسفر هگزا اکسید  6
: ZnS  روي سولفید 

: CrO2  کروم(IV) اکسید 
: N O2 نیتروژن مونوکسید دي 

 )55تا  53هاي  صفحه ،1(شیمی (ردپاي گازها در زندگی) 
----------------------------------------------   

 )محمدرضا پورجاوید( »1«گزینۀ  -94
 هاي موازنه شده عبارتند از:  واکنش

Na B O HCl H O NaCl H BO+ + → +2 4 7 2 3 32 5 2 4  
Al NH ClO Al O AlCl NO H O+ → + + +4 4 2 3 3 23 3 3 6  
Hg CrO Cr O Hg O→ + +2 4 2 3 24 2 8 5  
KMnO HCl KCl MnCl H O Cl+ → + + +4 2 2 22 16 2 2 8 5    

ها به ترتیب  ها در آن ها به فراورده دهنده نسبت مجموع ضرایب واکنش
8
6  ،

6
11  ،

4
و  15

18
 است.  17

 )64تا  62هاي  صفحه ،1(شیمی  (ردپاي گازها در زندگی)
----------------------------------------------   

 )حمید ذبحی( »4«گزینۀ  -95
 است.  O3و  O2اکسیژن داراي دو دگرشکل 

O)تر  دگرشکل سبک»: 1«گزینۀ  دارد  O3تري نسبت به  ، نقطۀ جوش پایین2(
 شود.  و دیرتر مایع می

)، STPدر دماي صفر درجۀ سلسیوس و فشار یک اتمسفر (شرایط »: 2«گزینۀ 
 لیتر بر مول است نه هر دما و فشاري! 4/22حجم مولی گازها برابر 

هاي برابر، مول  کمتر است، پس در جرم O3از  O2چون جرم مولی »: 3«گزینۀ 
O2  .بیشتر خواهد بود و حجم بیشتري اشغال خواهد کرد 

(دگرشکل واکنش پذیرتر) بیشتر است و حجم  O3چون جرم مولی »: 4«گزینۀ 
 کی است، پس چگالی آن بیشتر خواهد بود. مولی آن دو ی

O O
M

d d ,d
V V V

= ⇒ = =3 2
48 32Â²¼¶

pI¬

Â²¼¶ Â²¼¶ Â²¼¶

    

 )79و  78، 74هاي  صفحه ،1شیمی ( )ردپاي گازها در زندگی(
---------------------------------------------- 

 )زواره محمد عظیمیان( »3« گزینۀ -96

 KNO (s) K O(s) O (g) N (g)∆→ + +3 2 2 24 2 5 2  

N (g) H (g) NH (g)+ →2 2 33 2 

تولید شده است. به ازاي  N2و  O2کاهش جرم ایجاد شده مربوط به جرم 
مول  5دهد (مجموع جرم  گرم کاهش جرم رخ می KNO3  ،216مول  4مصرف 

O2  مول  2وN2 ( 

mol O
?LO / g

g
/ LO

/ LO
mol O

= ×

× =

2
2

2
2

2

543 2 216
22 4 22 41

³o] yÀI¨

³o] yÀI¨

  

mol N
?mol N / g / mol N

g
= × =2

2 2
243 2 0 4216 ³o] yÀI¨

³o] yÀI¨ 

mol NH g NH
?gNH / mol N / g NH

mol N mol NH
= × × =3 3

3 2 3
2 3

2 170 4 13 61 1
  

 )81و  80هاي  ، صفحه1شیمی ( )ردپاي گازها در زندگی(
---------------------------------------------- 

 )امیرحسین طیبی( »2«گزینۀ   -97
مطابق متن کتاب درسی » ت«و » پ« ،»آ«نادرست است. موارد  )ب(فقط مورد 

 اند.  درست
هاي  بررسی مورد ب) اتانول به دلیل قابلیت تشکیل پیوند هیدروژنی بین مولکول

 خود، نقطۀ جوش بیشتري نسبت به استون دارد. 
جا  بررسی مورد ث) در فرایند اسمز معکوس چون آب از محیط غلیظ به رقیـق جابـه

تر  تـر و یـک طـرف غشـا مـدام رقیـق دام غلـیظشود، در نتیجه یک طرف غشا مـ می
 (درست)یابد.  هاي دو سوي غشا افزایش می شود. در نتیجه اختالف غلظت محلول می

 )119تا  105هاي  ، صفحه1شیمی ( )آب، آهنگ زندگی(
---------------------------------------------- 

 )آروین شجاعی( »1«گزینۀ   -98

CS ( / ) g° = × + =40 3 6 40 26 170   

CS ( / ) g° = × + =10 3 6 10 26 62 

(S S ) ( ) g
S

× − × −
= = =

+
40 10
40

540 170 62 216100 270
Ï¼±d¶ ³o] گرم رسوب 

F F F


+ = =


1 2 24 100
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 است:  g162برابر  C°10پذیري، جرم محلول در دماي  با توجه به انحالل

mL L?L g / L
/ g mL

= × × =
1 1162 0 1351 2 1000Ï¼ ±d¶  

mol
/ mol.L

/ L
−= 1

62
186 2 470 135  غلظت مولی 

 )103تا  98هاي  صفحه، 1شیمی ( )زندگی آب، آهنگ(
---------------------------------------------- 

 )کتاب جامع آبی( »3«گزینۀ   -99
 دهیم.  نمایش می Mها را با غلظت مولی محلول

 ها:  بررسی گزینه

»:1«گزینۀ 
  

1
3 3

4 0 005 0 4
50 10

/ (mol)M / mol.L
(L)

−
−

×
= =

×  
 1

4 3
4 0 005 0 4

50 10
/ (mol)M / mol.L

(L)
−

−
×

= =
×

  

 1
5 3

2 0 005 0 4
25 10

/ (mol)M / mol .L
(L)

−
−

×
= =

×
  

) را 3) و (2)، (1هاي ( غلظت مولی محلول حاصل از اختالط محلول»: 2«گزینۀ 
1با 2 3, ,M دهیم.  نمایش می 

 1
1 2 3 3

24 0 005 0 8
150 10, ,

/ (mol)M / mol .L
(L)

−
−

×
= =

×
  

 1
6 3

4 0 005 0 8
25 10

/ (mol)M / mol.L
(L)

−
−

×
= =

×
  

 »:3«گزینۀ 

 2
22Fe (aq) OH (aq) Fe(OH) (s)+ −+ →  

) را محاسبه کردیم. از آنجا که غلظت 6) و (3هاي ( هاي باال غلظت محلول در گزینه
طور کامل با یکدیگر واکنش  ها به ) است، پس یون3) دو برابر محلول (6محلول (

توان از حجم و غلظت یکی از  دهند. از این رو براي محاسبۀ جرم محصول می می
 کنیم.  ) استفاده می3بات از محلول (ها استفاده نمود. ما براي محاس محلول

 L / mol Fe
LmL

+
× ×

2
3

1 0 4
110

2محلول 50?gFe(OH) mL= 

 molFe(OH) gFe(OH)
/ gFe(OH)

molFe(OH)molFe +
× × =2 2

22 2

1 90 1 811
 

  »:4«گزینۀ 

 

/ (mol)M / mol.L
(L) M /

M /( / )M / mol.L
( )

−
−

−
−

× 
= = 

× ′
⇒ = =

× × ′ = = 
+ × 

1
5 3

5
51

5 3

2 0 005 0 4
25 10 0 25 5

0 4 82 0 005 3 0 25
25 95 10

 

 )120و  100تا  98هاي  ، صفحه1شیمی ((آب، آهنگ زندگی) 
---------------------------------------------- 

 (امیرحسین طیبی) »4«گزینۀ  -100
دانیم که از واکنش محلول کلسیم کلریـد و سـدیم فسـفات مطـابق واکـنش زیـر  می

 شود. رسوب سفید رنگ کلسیم فسفات تشکیل می
CaCl (aq) Na PO (aq) Ca (PO ) (s) NaCl(aq)+ → +2 3 4 3 4 23 2 6  

/ mol CaCl
?gCa (PO ) / L

L
= × 2

3 4 2
0 60 2 1Ï¼±d¶

Ï¼±d¶

  

mol Ca (PO ) gCa (PO )
mol CaCl mol Ca (PO )

× ×3 4 2 3 4 2
2 3 4 2

1 310
3 1  

/ gCa (PO )= 3 4 212 4  

 2/1در آن  −Clموالر بوده در نتیجـه غلظـت یـون  6/0اولیه  CaCl2محلول 
 موالر است.

M V M V / / M ( / / )1 1 2 2 21 2 0 2 0 2 0 1       

 M / mol.L 1
2 0 8   

 )100تا  89هاي  صفحه، 1شیمی ( (آب، آهنگ زندگی) 
-------------------------------------------- 

  3 ریاضی
 
 )کتاب آبی ریاضیات تجربی( »4«گزینۀ   -101

بـه بـاال منتقـل  تـر یک واحد یـا بیشبه چپ یا  تر یک واحد یا بیش fاگر نمودار تابع 
 ي چهارم عبور نخواهد کرد.  شود، آنگاه از ناحیه

fشود، پس نمودار تـابع  واحد به چپ منتقل می دو f)، تابع4( گزینۀ در  (x )+ از  2
 ي چهارم عبور نخواهد کرد. ناحیه

 )23تا  15 هاي ، صفحه3ریاضی ((تابع) 
---------------------------------------------- 

 )کتاب آبی ریاضیات تجربی( »4«گزینۀ   -102

 

 
 )23ا ت 15هاي  ، صفحه3ریاضی ((تابع) 

---------------------------------------------- 
 )کتاب آبی ریاضیات تجربی( »3«گزینۀ   -103

f با توجه به نمودار ( ) =0 f، از طرفی2 (f (x ))− =2  ، بنابراین:2
f (x )− =2 0  

fي هاي معادله که ریشه fبا توجه به نمودار، صفرهاي تابع (x) هستند، برابـر بـا  0=
fواحد به طول این نقاط، صفرهاي تابع 2است. با اضافه کردن  5و  1، 3− (x )− 2 

fي هاي معادله یا ریشه (x )− =2  ، بنابراین:آیند به دست می 0

x
x
x

= − + = −
 = + =
 = + =

1
2
3

3 2 1
1 2 3
5 2 7

    

( )( )( )= − = −1 3 7  ها حاصلضرب ریشه21
 )23و  22، 14تا  11هاي  ، صفحه3ریاضی ((تابع) 

---------------------------------------------- 
 )89 -(سراسري ریاضی »3«گزینۀ   -104

 دانیم: می

 
; x Z

f (x) [x] [ x]
; x Z

∈
= + − = − ∉

0
1 

g(fحال تابع  (x)) =  دهیم: میرا تشکیل 2−

 
g( ) ; x Z

g(f (x))
g( ) ( ) ( ) ; x Z

 = + − = − ∈= 
− = − + − − = − ∉

2

2
0 0 0 2 2
1 1 1 2 2

 

g(f (x)) ; x R⇒ = − ∈2 
 )23و  22، 14تا  11هاي  ، صفحه3ریاضی ((تابع) 

---------------------------------------------- 
 )کتاب آبی ریاضیات تجربی( »1«گزینۀ   -105

(fog)(x) f (g(x)) f ( x x )
x x

= = + + =
+ +

2
2

12 1
2 2

 

 

 محلول محلول
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 با توجه به فرضیات سؤال داریم:

(fog)(x) f (x)
x x x

> ⇒ >
+ + +2 2

1 1
2 2 1

 

∆چون در مخرج هر دو کسر aو 0> تـوانیم  انـد، می ، در نتیجـه همـواره مثبت0<
 براي حل نامعادله، طرفین و وسطین را انجام دهیم:

x x x x x −
⇒ + + < + ⇒ < − ⇒ <2 2 12 2 1 2 1 2 

 )23و  22، 14تا  11هاي  ، صفحه3ریاضی ( (تابع)
---------------------------------------------- 

 )91 -(سراسري ریاضی خارج از کشور »1«گزینۀ   -106
f،Rي تـــــابع از آنجـــــا کـــــه دامنـــــه { }− ي تـــــابع  اســـــت، دامنـــــه 0

g(x) (f ( x)) f (x)= )ي ، فاصـلهxخـاطر وجـود به 2− , )+ اسـت.  0∞

fي ، ضابطهfي حال با توجه به ضابطه ( x) یابیم: را می 

f (x) x f ( x) ( x) x ( )*xx ( x)
= + ⇒ = + = +2 2

2 2
1 1 1 

 ت زیر خواهد بود:به صور gي بنابراین ضابطه
( )*

g(x) (f ( x)) f (x) (x ) (x )
x x

= − == + − +2 2 2
2

1 1 

x (x)( ) x
xx x

= + + − − =2 2
2 2

1 1 12 2 

g(x) , x ( , )⇒ = ∈ + ∞2 0 
 یک تابع ثابت است. gپس تابع

 )23و  22، 14تا  11، 2هاي  ، صفحه3ریاضی ((تابع) 
---------------------------------------------- 

 )کتاب آبی ریاضیات تجربی( »4«گزینۀ   -107

yتابع نمودار f (x )−= − + −12  کنیم. را به صورت زیر رسم می 1

 

 
 کند. ي دوم و سوم عبور نمی بنابراین نمودار از ناحیه

 )29تا  15 هاي ، صفحه3ریاضی ((تابع) 
---------------------------------------------- 

 )یاضیات تجربیکتاب آبی ر( »2«گزینۀ   -108
 عبارت زیر رادیکال باید نامنفی باشد.

 f (x) f (x)
x

−−
≥

−

1
2 0

1
  

 یابیم: هاي مخرج را می دهیم. ابتدا ریشه جدول تعیین عالمت را تشکیل می

x x− = ⇒ = ±2 1 0 1  

ــه نمــودار ــا توجــه ب fب کل مقابــل، در در شــ fو 1−
≥xهاي  فاصـــله ≤0 xو  1 ≤ −1،f  ـــر از بزرگت

f fیا مساوي آن است، یعنی  1− (x) f (x)−≥ 1 ،
 در نتیجه:

 f (x) f (x)−− ≥1 0  
xهاي  و در فاصله −xو  1≤ ≤ ≤1 0،f کوچکتر یـا مسـاويf اسـت، یعنـی  1−

f (x) f (x)−≤ f، در نتیجــه 1 (x) f (x)−− ≤1 اســت، پــس جــدول تعیــین  0
 عالمت به صورت زیر است:

x

f (x) f (x)

x

−

−

− + − + −

− + − − +

+ + − −

1

2

1 0 1

1
  

 



  

 ي تابع برابر است با: با توجه به جدول، دامنه
 ( , ] { }−∞ − −0 1       

 )29تا  24هاي  ، صفحه3ریاضی ((تابع) 
---------------------------------------------- 

 )کتاب آبی ریاضیات تجربی( »1«گزینۀ   -109
 توجه:

ffof f f

f ff of f

D {x D | f (x) D } D

D {x D | f (x) D } D

− − −

− −

−

 = ∈ ∈ =


 = ∈ ∈ =


1 1 1

1 1

1



 

 با توجه به نمودار داریم:

ff
D R [ , ]− = = −1 3 fDو  6 [ , ]= 2 8 

{ }g fof f of
D D D x | f of (x)− −

−= − =1 1
1 0 

 

f of (x) x− = ⇒ =1 0 0 
fتابعxبنابراین هیچ مقداري ازfD∉0اما با توجه به این که of−1کند. را صفر نمی 

g ff
D D D { } [ , ] [ , ] [ , ]−= − = − =1 3 6 2 8 2 6  

 )29تا  22و  14تا  11هاي  ، صفحه3ریاضی ((تابع) 
---------------------------------------------- 

 )کتاب آبی ریاضیات تجربی( »3«گزینۀ   -110
 دهد.) ا وارونش، تابع همانی را میگیریم: (ترکیب هر تابع ب می fogاز دو طرف تساوي

fogx x(fog) ( x ) ( x ) (fog)( )− − = → − =1 2 4 2 42 2  

xf (g( )) x⇒ = −2 42  

f، یعنــیfنمــودار وارون ــه ازايyمحــور 1− xهــا را ب کنــد، یعنــی  قطــع می 0=

f ( ) a− =1 )، پس 0 , a) f −∈ a)در نتیجه: ،10 , ) f∈0بنابراین ،f (a) =0 ،
 پس خواهیم داشت:

xf (g( )) x x⇒ = − = ⇒ =2 4 0 22 

g(x) xf (g( )) f ( )= +⇒ = → + =
32 11 0 2 1 0  

f (a)f ( ) a=⇒ = → =03 0 3  
 )29تا  22و  14تا  11هاي  ، صفحه3ریاضی ((تابع) 

 همواره برقرار       

 همواره برقرار       

 ت.ن        ت.ن        عبارت
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⇓

⇓

 3شناسی  زیست
 
 )محمدمهدي روزبهانی( » 4«گزینۀ  -111

 کنند: تن شرکت می دقت کنید که دو نوع درشت مولکول در ساختار فام
 نوکلئیک اسید    -1
 ها پروتئین -2

هـا در ریبـوزوم (درون سیتوپالسـم)  تولید نوکلئیک اسیدها در هسـته و تولیـد پروتئین
 شوند. یافت می RNA هاي در هسته و ریبوزوم مولکولشود.  شروع می

 ها: بررسی سایر گزینه
 ها قابلیت همانندسازي ندارند. پروتئین»: 1«گزینۀ 
 شود. در مولکول پروتئین قند یافت نمی»: 2«گزینۀ 
 شود. ها پیوند پپتیدي یافت می در پروتئین»: 3«گزینۀ 

 ) 80ۀ ، صفح2اسی شن )  (زیست10ۀ ، صفح1شناسی  (زیست(ترکیبی) 
 )29تا  27و  15، 11، 8، 4هاي  ه، صفح3شناسی  (زیست

---------------------------------------------- 
 )مهدي جباري( » 3«گزینۀ  -112

دار) ممکـن اسـت در سـاختار خـود داراي دیسـک باشـد.  دار (کپسـول باکتري پوشـینه
را بـه بـاکتري بدهـد ماننـد  هـاي دیگـري تواند ویژگی ها می اطالعات موجود در دیسک

 ها: بررسی سایر گزینه ها. بیوتیک افزایش مقاومت در برابر آنتی
 شود نه خود پوشینه.  پوشینه منتقل می  ژن سازنده»: 1«گزینۀ 
 گریفیت از ماهیت ماده منتقل شده و چگونگی انتقال آن اطالعی نداشت. »: 2«گزینۀ 
دار کشـته شـده و فاقـد  هـاي پوشـینه اکتريچهارم مخلوطی از ب ۀدر مرحل»: 4«گزینۀ 
  ها تزریق شد.    ي زنده به موش پوشینه

 )13 و 3، 2هاي  ، صفحه3شناسی  ) (زیستهاي اطالعاتی مولکول( 
---------------------------------------------- 

 )امیررضا پاشاپوریگانه( » 2«گزینۀ  -113
 شوند.  سازي می ها باعث کاهش انرژي فعال هاست. آنزیم جایگاه فعال، بخش اختصاصی آنزیم

 ها:  بررسی سایر گزینه
دقت کنید که بعضی از مواد سمی مانند سیانید و آرسنیک نیز قادر به قـرار »: 1«گزینۀ 

 گرفتن در جایگاه فعال آنزیم هستند. 
   ها صادق است. براي بعضی آنزیم»: 3«گزینۀ 
 بخشند. اکنش را سرعت میها بیش از یک و برخی از آنزیم»: 4«گزینۀ 

 )20تا  18هاي  ، صفحه3شناسی  ) (زیستهاي اطالعاتی مولکول( 
---------------------------------------------- 

 )محمدامین عربشجاعی( »  1«گزینۀ  -114
 کند. درستی تکمیل می جمله را به» الف«تنها مورد 

ــی از ژن ــف) رونویس ــازي ژن ال ــا و همانندس ــا در یوکاریو ه ــته و در  ته ــا درون هس ه
گیرد. پس ممکن نیست محـل ایـن دو  ها در بخشی از سیتوپالسم صورت می پروکاریوت

 بررسی سایر موارد:متفاوت باشد. 
ها که هسته ندارند محل همانندسازي، رونویسی و ترجمه هر سـه  ب و ج) در پروکاریوت

 در سیتوپالسم است.
  ه و محل ترجمه در سیتوپالسم است.ها محل همانندسازي در هست د) در یوکاریوت

 )32و  31، 23، 22، 13تا  11هاي  ه، صفح3شناسی  (زیست )ترکیبی(
---------------------------------------------- 

 )مهدي برخوري مهنی( » 4«گزینۀ  -115
شـوند. سـپس رونوشـت  هـا رونویسـی مـیمیانهها و بیانه، یوکاریوتدر مراحل بیان ژن 

هـا میانـهشوند. به عبارت دیگر رونوشت ها ترجمه میبیانهف و فقط رونوشت ها حذمیانه
 )27تا  25هاي  ، صفحه3شناسی  (زیست (جریان اطالعات در یاخته) شود. ترجمه نمی

---------------------------------------------- 
 )حسین کرمی( » 2«گزینۀ  -116

 ها: سی سایر گزینهبرربراي تشکیل پیوند پپتیدي انرژي الزم است. 
 نداریم. اي پادرمزهپایان،  رمزه: براي »3و  1«هاي  گزینه
قرار دارد مربوط  Aشدن در جایگاه  که در ابتداي مرحلۀ طویل CUUرمزة : »4« ۀگزین

 )31تا  27 و 24هاي  ، صفحه3شناسی  (زیست (جریان اطالعات در یاخته)  .  باشد به متیونین نمی
---------------------------------------------- 

 )فاضل شمس( » 4«گزینۀ  -117
 ها: بررسی سایر گزینه

 گیرد.قرار می Pآغازگر فقط در جایگاه  يtRNA »:1«گزینۀ 
 باشد. در هنگام ترجمه آمینواسید به آن متصل می »:2«گزینۀ 

 شود. ها در سیتوپالسم تولید می در پروکاریوت »:3«گزینۀ 
 )30تا  28 و 13، 12هاي  ه، صفح3شناسی  (زیست ه)(جریان اطالعات در یاخت

---------------------------------------------- 
 )سینا نادري( »  1«گزینۀ  -118

قـرار گیـرد،  Aدرون جایگـاه ترجمـه هاي پایان  پایان ترجمه: وقتی یکی از رمزه ۀمرحل
نـدارد. در ایـن  هاي پایان وجود اي براي رمزه tRNAچون هیچ  ،پذیرد ترجمه پایان می

  شوند. دیگر جدا می و پروتئین ساخته شده از یک mRNAحالت دو بخش رناتن، 
 )31 و 30هاي  ، صفحه3شناسی  (زیست (جریان اطالعات در یاخته)

---------------------------------------------- 
 )فرد امیرحسین بهروزي( » 2«گزینۀ  -119

کمـک  رنابسپارازها هستند که به  یوکاریوتدر هاي مخصوصی عوامل رونویسی، پروتئین
انداز را شناسایی کند اما نقشی در مراحـل دوم و سـوم رونویسـی ندارنـد. کنند تا راه می

هـا  شـود. ایـن ترکیب ها ایجـاد میهاي مختلفی از آنعوامل رونویسی متعددند و ترکیب
وامل با اتصـال بـه تـوالی گروهی از این ع هاي مختلفی را در تنظیم بیان ژن دارند. نقش

بب تقویـت سـتوانند سرعت رونویسـی و مقـدار آن را افـزایش دهنـد، پـس  افزاینده می
 شوند. رونویسی می

سـازي انجـام محل فعالیت عوامل رونویسی، درون هسته است اما درون هسته، پـروتئین
ه منتقـل ها پس از تولید در سیتوپالسـم، بـه درون هسـتشود. بنابراین این پروتئین نمی
 )35 ۀ، صفح3شناسی  (زیست (جریان اطالعات در یاخته) شوند. می

---------------------------------------------- 
 )محمدمهدي روزبهانی( » 3«گزینۀ  -120

ها خاموش باشند، به تنظـیم  ها روشن و کدام ژن این که در یک زمان مشخص، کدام ژن
ار باشد ژنی خاموش بماند براي موارد (الـف بیان ژن معروف است. پس در صورتی که قر

هاي میانـه از  که در جدا شـدن رونوشـت و ج) صادق نیست و مورد (ب) نیز به دلیل این
  است. نادرستهم  شود استر شکسته می پیوند فسفوديبیانه، 

 )35و  33 ،25هاي  ، صفحه3شناسی  (زیست (جریان اطالعات در یاخته)
---------------------------------------------- 

 هاي آشنا (گواه) سؤال -3شناسی  زیست
 
 )شناسی کتاب آبی جامع زیست( » 2«گزینۀ  -121

 به طرح زیر توجه کنید: 

   رشتۀ غیررادیواکتیو   رشتۀ رادیواکتیو

 
   با دو رشتۀ رادیواکتیو DNA مولکول

 
 همانندسازي در محیط غیررادیواکتیو

 
 در نسل اول

 
 
 ر نسل دومد

 

 اي با دو رشتۀ رادیواکتیو در محیط وجود ندارد.DNA  در نتیجه مولکول
 )10و  9 هاي هصفح، 3شناسی  (زیست 

---------------------------------------------- 
 )شناسی کتاب آبی جامع زیست( »  1«گزینۀ  -122

 ها: بررسی گزینه
 و Cهـاي  بـاهم و مقـدار باز Tو  A  طبق آزمایشات چارگاف، مقدار بازهاى»: 1«گزینۀ 

G باشد.  نیز باهم برابر است. دنا عامل ذخیره اطالعات الزم براي زندگی یاخته می 
 این مورد مربوط به تصاویري است که به کمک پرتو ایکس گرفته شد.  »: 2«گزینۀ 
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 .)شود بررسی می 2هلیکاز در فرایند ویرایش دنا نقشی ندارد. (در گفتار »: 3«گزینۀ 
 .  شد ها توجهی نمی در آزمایشات گریفیت به جفت شدن باز»: 4«گزینۀ 

 )11و  7تا  5 ،3، 2ي  ها صفحه ،3شناسی  (زیست 
---------------------------------------------- 

 )شناسی کتاب آبی جامع زیست( » 3«گزینۀ  -123
شـود؛ یعنـی  می هـاي دنـا همانندسـازي در هنگام همانندسازي مولکول دنا، تمام بخش

هـا نوکلئوتیـد  شـوند و در مقابـل آن جایگاه(هاي) آغاز همانندسازي نیز همانندسازي می
 ها:  گیرد. بررسی سایر گزینه مکمل قرار می

هـا در نقطـۀ آغـاز همانندسـازي دو  هـا و یوکاریوت در بسیاري از پروکاریوت»: 1«گزینۀ 
 شود. دوراهی همانندسازي تشکیل می

 کنند. مراز فعالیت می پلی DNAهر دوراهی همانندسازي بیش از یک آنزیم  در»: 2«گزینۀ 
  پذیرد. در هر دوراهی همانندسازي، همانندسازي در دو رشته صورت می»: 4«گزینۀ 

 )13 تا 11هاي  صفحه ،3شناسی  (زیست 
---------------------------------------------- 

 )98 –(سراسري خارج از کشور  » 3«گزینۀ  -124
باشـد کـه فقـط داراي یـک  ، میوگلوبین میروتئینی که ساختار آن شناسایی شداولین پ

   ها: بررسی سایر گزینه ها!!!! زنجیره است نه زنجیره
ایـن مـورد  3شناسـی  کتـاب زیست 1فصل الف  18و  17هاي  مطابق شکل »:1«گزینۀ 

 صحیح است. 
پیوندهایی مانند هیدروژنی، اشـتراکی در تثبیت ساختار نهایی این پروتئین،  »:2«گزینۀ 

 نقش دارند. گریز  و آبو یونی 
 فعالیـتتوانـد  یهـم مـ دینواسیآم کی رییتغ یحت ن،یدر پروتئ رییتغ جادیا »:4«گزینۀ 

 )17و  16هاي  ، صفحه3شناسی  (زیستهاي اطالعاتی)  (مولکول   دهد. رییها را تغ آن
---------------------------------------------- 

 )81-(سراسري » 3«گزینۀ  -125
tRNA  نوعی اسیدنوکلئیک است. مونومرهاي آن نوکلئوتیدها هستند و توسط پیونـد

بسپاراز از جـنس پـروتئین اسـت و  RNA شوند. دیگر متصل می استر به یک فسفودي
  شوند. دیگر متصل می به یک باشد که توسط پیوند پپتیدي مونومر آن آمینواسید می

 )28و  23، 15، 8، 4هاي  ه، صفح3شناسی  (زیست) ترکیبی(
---------------------------------------------- 

 )95 -سراسري ( » 2«گزینۀ  -126
هاي  یوکـاریوت اسـت. در یاختـه ۀشوند یاخت ها مضاعف می اي که در آن سانتریول یاخته

 عوامل رونویسی نیز شرکت دارند.  رنابسپاراز هاي آنزیم یوکاریوت براي بیان ژن غیر از
 ها:  بررسی سایر گزینه

 شود.  انداز رونویسی نمی شود مثالً راه رونویسی نمی توالی سازندة دناهر »: 1«گزینۀ 
اند  ها، مضاعف شـده هاي ثانویه سانتریول ، در اسپرماتوسیت2در ابتداي میوز »: 3«گزینۀ 
  موزومی است. کرو nیاخته  ۀو هست
  باشد. RNAپپتید و انواع تواند پلی محصول نهایی ژن می»: 4«گزینۀ 

 )35و  33، 23 ،8هاي  ه، صفح3شناسی  (زیست) 93و  84هاي  ه، صفح2شناسی  (زیست(ترکیبی) 
---------------------------------------------- 

 )85 -سراسري ( » 2«گزینۀ  -127
 tRNAرونویسی از ژن بـراي سـنتز  3مراز  پلی RNAاست. آنزیم   رامسی، یوکاریوتپا

گیـرد داراي پـادرمزه  رنـاتن قـرار می Pکه در جایگـاه  tRNAو اولین دهد  را انجام می
UAC 29و  27 ،23 هاي ، صفحه3شناسی  (زیست(جریان اطالعات در یاخته)  .است( 

---------------------------------------------- 
 )91 - خارج از کشور (سراسري » 2«گزینۀ  -128

mRNA انجـام  ترجمه از رمزه آغاز شروع و تا رمزه پایـاناست و  تک ژنی ها یوکاریوت
رونوشـت پایان با آن که بخشی از  رمزهآغاز و بعد از  رمزهگیرد. نوکلئوتیدهاي قبل از  می

 ترجمـهاند امـا  ول رونویسینیز محص tRNAو  rRNAشوند.  هستند، ترجمه نمی بیانه
اي (عوامـل  هـاي ویـژه نیـاز بـه پروتئین هـا یوکاریوتشوند. براي عمل رونویسی در  نمی

 رونویسی) است.
 یاخته تخم دوزیست، محل رونویسی و محل ترجمه یکی است.  ةدرون راکیز»: 4«گزینۀ 

 )35و  32 ،30، 28 ،27 ،13 هاي ، صفحه3شناسی  ) (زیستجریان اطالعات در یاخته( 
---------------------------------------------- 

 با تغییر) 95 –سراسري ( » 4«گزینۀ  -129
به کمک عوامل رونویسـی  )مراز پلی RNAرنابسپاراز ( هاي یاخته یوکاریوت است. آنزیم

 rRNAو mRNA،tRNAماننـد  RNAشـوند و انـواع انداز متصـل می به راه
 ها:  بررسی سایر گزینهشود.  ساخته می

 دارند.  سه نوکلئوتیدي یکساندر یک انتهاي خود توالی  tRNAانواع ۀهم»: 1«گزینۀ 
 شوند.  ها توسط سه نوع آنزیم رونویسی می آن ۀهم»: 2«گزینۀ 
  گیرد. پپتید مورد استفاده قرار می به عنوان الگو براي تولید پلی mRNA»: 3«گزینۀ 

 )35و  27 ،23هاي  ، صفحه3شناسی  (زیست) 12و  10هاي  ه، صفح1شناسی  (زیست(ترکیبی)  
---------------------------------------------- 

 )98 -کشور سراسري خارج از ( » 3«گزینۀ  -130
پپتید در حال ساخت نقش دارد. ایـن  رناي ناقل در همۀ جانداران در اتصال به رشتۀ پلی

مولکول رنا توسط یک رنابسپاراز ساخته شده است. (دقت کنیـد در سـؤال نگفتـه اسـت 
 ها:  بررسی سایر گزینه »)یک نوع رنابسپاراز«

ي چنــدین ژن مجــاور هــا ممکــن اســت یــک رنــاي پیــک از رو در باکتري»: 1«گزینــۀ 
 رونویسی شده باشد. 

 ها هسته ندارند.  پروکاریوت»: 2«گزینۀ 
    دقت کنید ممکن است محصول رونویسی، رناي ناقل یا رناي رناتنی باشد.»: 4«گزینۀ 

  )34و  28تا  23، 8، 4هاي                صفحه، 3شناسی  (زیست 
---------------------------------------------- 

 3فیزیک 
 

 )کتاب آبی فیزیک جامع( » 3«گزینۀ  -131
حرکت بـه ر یر جهت داده است. نمودار مسییک بار تغیفقط  که متحرك نیبا توجه به ا

 ر خواهد بود. یصورت ز

 
 آوریم: شده را به دست می ابتدا مسافت طی

 x ml / l / m
x

∆ == → = × =
∆

152 4 2 4 15 36  
 جـایی متحـرك در دو بـازة مطـابق شـکلمسافت طی شده برابر مجمـوع انـدازة جابـه

 باالست، بنابراین داریم: 

 
x x , x x

l m , x m , x m
l x x x x ′ ′− < − >

= = =−
′ ′= − + − →1 2

1 2
0 0

1 2 36 5 10   

 36 5 10 20 5x x x / m′ ′ ′⇒ = − − − ⇒ = −  
 در نهایت بیشترین فاصلۀ متحرك از نقطۀ شروع برابر است با: 

 maxx / / m= + =20 5 5 25 5  
 )6تا  2 هاي ، صفحه3(حرکت بر خط راست) (فیزیک   

---------------------------------------------- 
 )کتاب آبی فیزیک جامع( » 4«گزینۀ  -132

ک عـدد مثبـت یـ avsد دانسـتیم قبل از آن بایپردازیها منهیگز یبه بررسحل  يبرا
av یگر فقط هنگـامیاست و از طرف د avv s=

 خـط  ياسـت کـه اوالً متحـرك رو
 ر جهت ندهد. ییحرکت تغ یاً در طیراست در حرکت باشد ثان

avنادرست است: چون اگر» 1«گزینۀ  avv s i=


باشد، متحرك بدون تغییـر جهـت  
 است. در سوي مثبت محور در حرکت 

avنادرست است: چون اگر » 2«گزینۀ  avv s i= −
  باشد، متحـرك در جهـت منفـی

 محور در حرکت است. 
avنادرست است: چون همواره » 3«گزینۀ  avs v≥

  است و نامساوي مطرح شده در
 این گزینه برقرار نیست. 

avدرست است: چون اگر » 4«گزینۀ  avv s i= −
  باشـد، بـه خـاطر برابـري بزرگـی

 واهد داد. ها، متحرك الزاماً تغییر جهت نخ آن
 )9تا  2 هاي ، صفحه3(حرکت بر خط راست) (فیزیک   

---------------------------------------------- 
 )کتاب آبی فیزیک جامع( » 4«گزینۀ  -133

جـه گرفـت یتـوان نتینمودار م ياست با توجه به اعداد داده شده رو یچون نمودار خط
 :  یعنیگر برابرند. یکدی متوسط و اندازة سرعت متوسط با يکه همواره تند

 av av
l ds v l d
t t

= = = ⇒ =
∆ ∆
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جایی متحرك و مسافت طی شده توسط آن برابر است و تنها بنابراین همواره اندازة جابه

دهد که جهت حرکت متحرك که همان جهت بردار سـرعت در حالتی این اتفاق رخ می
 است، ثابت باشد و تغییر نکند.

 )9تا  2 هاي ، صفحه3(حرکت بر خط راست) (فیزیک   
---------------------------------------------- 

 )کتاب آبی فیزیک جامع( »  1«گزینۀ  -134
 م: یز ثابت است. داریرد و شتاب نیگیصورت م xمحور  يحرکت رو چون

 v m / s , a m / s= = − 2
0 20 4  

2 شتاب ثابت داریم: در حرکت با 
0

1
2x at v t∆ = +  

 x ( )( ) ( ) m x i∆ = − + = ⇒ ∆ =21 4 3 20 3 42 422


  

 )21تا  15 هاي ، صفحه3(حرکت بر خط راست) (فیزیک   
---------------------------------------------- 

 )کتاب آبی فیزیک جامع( » 4«گزینۀ  -135
 نویسیم: و انتهاي قطار را می معادلۀ حرکت شخص

 زمان انتهاي قطار:  -معادلۀ مکان

 x
a / m/s ,v

x at v t x x t=

= =
= + + → =0

2
0

02 2
1 0 0 10 5 0

1 1
2 4

  

 زمان شخص:  -معادلۀ مکان

 0 25
2 0 2 25x mx vt x x vt=−= + → = −  

1اما شرط آن که شخص به قطار برسد این است که  2x x=  .باشد 

 2 2
1 2

1 25 4 100 04x x t vt t vt= ⇒ = − ⇒ − + =  

∆0اید براي این که این معادله ریشه داشته باشد، ب  باشد.  ≤

 v v m/s∆ = − ≥ ⇒ ≥216 400 0 5  
 )21تا  15 هاي ، صفحه3(حرکت بر خط راست) (فیزیک   

---------------------------------------------- 
 )کتاب آبی فیزیک جامع( » 3«گزینۀ  -136

ه برابـر یـم. سـرعت اولیکنـیزمـان حرکـت داده شـده را رسـم مـ - ابتدا نمودار سرعت
m/s+2 3صفر تا  یاست. در بازة زمانs نمودار برابر است با: ر یسطح ز 

 mS v
s

= ⇒ ∆ = −1 16 6  

 v m/sv v m/s v m/s=− = − → = −0 2
3 0 36 4  

s5: mSتا  3sدر بازة زمانی  v
s

= ⇒ ∆ =2 28 8 

 S v m/s= ⇒ ∆ =8 8  

 v m/sv v m/s v m/s=−− = → =3 4
5 3 58 4  

 
در  توان با استفاده از تشـابهاست میشده ی که سرعت صفر اتبراي به دست آوردن لحظ

ABCدو مثلث 


Aو   BC′ ′


4tلحظۀ صفر شدن سرعت را برابر   s=  به دست آورد
0tز طریق شیب خط در بازة چنین اهم s=  3تاt s= توان متوجه شـد کـه در می

1tلحظۀ  s= 1شود. طبق نمودار، متحـرك در لحظـات نیز سرعت صفر میt s=  و
4t s= جـایی و اي که تغییر جهت نداشته باشیم جابهدهد. در هر بازهتغییر جهت می

 صحیح است.» 3«مسافت طی شده برابر هستند که فقط گزینۀ 
 )21تا  15 هاي ، صفحه3فیزیک (حرکت بر خط راست) (  

 )کتاب آبی فیزیک جامع( » 2«گزینۀ  -137
6tسرعت متحرك در یاگر بزرگ s=  راv مسـاحت يم. به علـت تسـاویفرض کن 

10tسرعت متحرك در  یهاشورخورده در شکل، بزرگ يهامثلث s= ز با ینv  
مساحت سـطوح محصـور بـین نمـودار و اندازة مجموع  v-tبرابر است. چون در نمودار 

 با مسافت طی شده برابر است:  tمحور 

 

 
v v v v m/s× ×
+ = ⇒ = ⇒ = =

8 2 120120 5 120 242 2 5  

ثانیه بزرگی سرعت متحـرك در حـال کـاهش و حرکـت متحـرك  8تا  6در بازة زمانی 
  کندشونده است. 

 av t
v ( ) ma

s∆
∆ − −

= = =
− 2

0 24 128 6   

 )21تا  15 هاي ، صفحه3(حرکت بر خط راست) (فیزیک   
---------------------------------------------- 

 )کتاب آبی فیزیک جامع(  »2«گزینۀ  -138
مسـافت برابـر  tو محـور  v-tن نمـودار یمساحت سطح محصـور بـاندازة م یدانیم

ن هر کدام یاست مساحت سطح محصور ب ین کافیمتحرك است. بنابرا شده توسط طی
د، چون تا لحظۀ توقـف، یم. دقت کنیهم قرار ده ياز نمودارها را حساب نموده و مساو

0A(vر نکرده است ییغها تعالمت سرعت متحرك 0B(vو  <( هـا ، متحـرك>(
 شدة آنها با هم برابر است.  یو مسافت ط ییجاجابهاندازة اند. لذا ر جهت ندادهییتغ

 A S S ( ) ( )+ ×
∆ = + = × +1 2

2 10 6 1032 2 

 A m⇒ ∆ = + =18 30 48 

 B B
tS t− ×

∆ = = ⇒ ∆ =3
8 42   

 A B t t s∆ = ∆ ⇒ = ⇒ =48 4 12  
9tحظۀ در ل Aبا توجه به شکل، متحرك  s=  و متحركB  12در لحظۀt s= 

12مدت به  Bشود. بنابراین متحرك می متوقف 9 3t s∆ = −  بعـد از متحـرك =
A گردد. متوقف می 

 
 )21تا  15 هاي ، صفحه3(حرکت بر خط راست) (فیزیک   

---------------------------------------------- 
 )کتاب آبی فیزیک جامع( »  1«گزینۀ  -139

ن یاسـت، بنـابراهـا xدر جهـت محـور و  بـر خـط راسـتدو متحـرك چون حرکـت 

B A B Av v v v i− = −
 0گر دو نمـودار در ی، از طرف دt بـر هـم ممـاس  =

 0vکسان اسـت کـه آن را یب خط مماس بر هر دو در مبدأ زمان ین شیهستند، بنابرا
 م: یم، در حرکت با شتاب ثابت داریریگیمدر نظر 

           1 2
2

v v
x t

+
∆ = ×  

 یم: دار Bو  Aحال براي متحرك 

A
A

v vx t+
∆ = ×0

2  

Ax m,t s∆ = =→40 4
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 A
A

v v v v m/s ( )+
= × ⇒ + =0 040 4 20 12  

 12 40
2

Bx m,t sB
B

v vx t ∆ = =+
= × →  

 B
B

v v v v m/s ( )+
= × ⇒ + =0 012 4 6 22  

 ) داریم: 2) و (1در نهایت با تفاضل دو رابطۀ (

B A B A( ),( ) v v m/s v v i (m / s)⇒ − = − ⇒ − = −1 2 14 14
      

 )21تا  15 هاي ، صفحه3(حرکت بر خط راست) (فیزیک   
---------------------------------------------- 

 )کتاب آبی فیزیک جامع( »  1«گزینۀ  -140
دسـت  ا بـهبرسـد ر km/h108کشد تا سرعت قطار بـه یکه طول م یابتدا مدت زمان

 م.یآوریم

v km/h m/s m/s
/

= = =
108108 303 6 

v at v
a m/s , v

t s= +

= =
→ = =0

2
02 0

30 152
 

 آوریم:دست میبه ابتداي پل برسد را به Aکشد تا شخص مدت زمانی که طول می

x m
A a m/s

x at t t s∆ =

=
∆ = → = ⇒ =2

1002 2
2

1 100 102 

بـه روي پـل، حرکـت قطـار شـتابدار اسـت.  Aثانیـه بعـد از لحظـۀ ورود شـخص 5تا 
 آوریم:دست میرا در این مدت به Aجایی شخص  جابه

t s
v at m/s , v m/s

v v x
t

∆ =
= = × = =

+ ∆
= →
∆ 1 2

51 2
2 10 20 302 

x x m t s+ ∆ −
= ⇒∆ = ⇒ = =2

20 30 300 125 351252 5 30 6 

At s+
= + = =

35 30 35 655 6 6  روي پل)A(مدت زمان حضور شخص 6

در مـدت  Bمتر از ابتداي پل قرار دارد. مسافتی که شـخص  250ۀ در فاصل Bشخص 
 آوریم:دست میپیماید را بهثانیه می 15

t s
B Bma

s

x at x m=

=
∆ = →∆ =152

2 2

1 2252  

tدر لحظۀ  = متـري پـل قـرار دارد، بنـابراین در لحظـۀ  250در فاصـلۀ  Bشخص  0
t s= روي پـل از  Bمتري پل است. لذا حرکت شـخص  25در فاصلۀ  Bشخص  15

 است: m/s30اخت با سرعت نوع یکنو

A
B

B

tLt s
v t

= = = ⇒ = = =

65
300 65 1361030 10 60 12 

 )21تا  15 هاي ، صفحه3(حرکت بر خط راست) (فیزیک   
---------------------------------------------- 

 3 شیمی   
 

 )کتاب آبی جامع شیمی( » 3«گزینۀ  -141
 بررسی موارد درست:

ین تـر از بنـزین اسـت؛ بنـابرا هاي وازلین در فرمول مولکولی آن بیش : تعداد کربنآمورد 
 تري داشته و هر دو نیز در هگزان محلول هستند. روي بیش گران

80   مورد پ: 57 5257 104 6 2 2 2C H O O CO H O+ → +  
  109

81⇒ = 
 بررسی موارد نادرست:

آن از  تر از بنزین است، فراریت گریس بیشها در یک مولکول  مورد ب: چون تعداد کربن
 زیتون هر دو در آب نامحلول هستند.گریس و روغن  .تر است بنزین کم

برابر اکسیژن مـورد  5مول وازلین حدود  1مورد ت: حجم هواي مورد نیاز براي سوختن 
 نیاز آن است. پس جمله نادرست است.

 38 25 2625 52 2 2 2C H O CO H O+ → +  

 
 

molO / LO L
L

mol molO LO
× × × =2 2

2 2
38 22 4 100 42561 1 20

H¼À

H¼À

¸Ã²pH»

   1molوازلین

 )5و  4 هاي ، صفحه3) (شیمی ندرستیها در خدمت ت مولکول( 
---------------------------------------------- 

 )کتاب آبی جامع شیمی( » 3«گزینۀ  -142
 ها: بررسی گزینه

2»: 1«گزینۀ  5N O  یک اکسید اسیدي است و رنگ کاغـذpH کنـد و  را قرمـز می
  شود: مول از آن با آب، مجموعاً هشت مول یون تولید می براثر واکنش دو

 2 2 42 5 2 3N O (s) H O(l) HNO (aq)+ →  

 4 4 43 3HNO (aq) H (aq) NO (aq)+ −→ +  
Na)2سدیم اکسید »: 2«گزینۀ  O)  یک اکسید بازي بوده و رنگ کاغذpH  را آبـی

 کند. یت چهار مول یون تولید میکند و هر مول از آن در نها می
 22 2Na O(s) H O(l) NaOH(aq)+ →  

 2 2 2NaOH(aq) Na (aq) OH (aq)+ −→ +  
را آبـی  pHیک اکسید بازي بوده و رنگ کاغـذ  (CaO)اکسید  کلسیم»: 3«گزینۀ 

  کند: کند و دو مول از آن در نهایت شش مول یون تولید می می
 2 2 22 2CaO(s) H O(l) Ca(OH) (aq)+ →  

 22 2 42Ca(OH) (aq) Ca (aq) OH (aq)+ −→ +  
تر از دو مول یون  یابد و هر مول از آن، کم طور جزئی یونش می استیک اسید در آب به»: 4«گزینۀ 

 شود. در محلول استیک اسید، قرمز رنگ می pHکند. کاغذ  تولید می
 )16تا  13 هاي ، صفحه3) (شیمی خدمت تندرستیها در  مولکول( 

---------------------------------------------- 
 )کتاب آبی جامع شیمی( » 2«گزینۀ  -143

 اند.  درست» پ«و » ب«، »آ«هاي  عبارت
 ها: بررسی عبارت

شود. کـاتیون موجـود در  هاي جامد، از سدیم هیدروکسید استفاده می صابونۀ آ) در تهی
 نیز یون سدیم است. (NaCl)راکی نمک خو

ــد به ــابون جام ــیمیایی ص ــول ش ــورت ب) فرم ــیمیایی  RCOONaص ــول ش و فرم
هـا  آنۀ باشد. در همـ می 4RCOONH یا RCOOKصورت هاي مایع به صابون

 یمیایی وجود دارد.اتم اکسیژن در فرمول ش 2
هـا  (شربت معده) همانند کلوئیدها (رنگ پوششی) و برخالف محلولها  سوسپانسیونپ) 
 کنند. ا پخش میرنور 

هـاي کوچـک،  ها بخش ناقطبی بر بخـش قطبـی غلبـه دارد، ولـی در الکل ت) در چربی
 بخش قطبی بر بخش ناقطبی غالب است.

 )7و  6 هاي حه، صف3) (شیمی ها در خدمت تندرستی مولکول( 
---------------------------------------------- 

 )کتاب آبی جامع شیمی( » 3«گزینۀ  -144
 »:  1«ۀ گزین

 6 6 2 144 10 4 10 10[H ] [OH ] [OH ]+ − − −= × ⇒ × =  
 [OH ] mol.L− − −⇒ = × 11 15 10  
 [H ] mol.L pH /+ − −⇒ = × ⇒ =4 12 10 3 7  
 در کتاب درسی: aKقدرت اسیدي اسیدهاي داده شده براساس مقایسۀ »: 2«گزینۀ 
 2 3HNO HCOOH CH COOH HCN> > >  
6قــدرت پاکننــدگی پــاك کننــده غیرصــابونی »: 3«گزینــۀ  4 3(RC H SO Na)  از

هـاي موجـود در آب  تر است، چون بـا یون بیش (RCOONa)صابونی ة کنند پاك
 دهد.  سخت رسوب تشکیل نمی

سرخ است و گـل  2COو  3SOهاي اسیدي  در محلول pHرنگ کاغذ »: 4«گزینۀ 
   شود. ادریسی در خاك اسیدي به رنگ آبی شکوفا می

 )34و  27تا  23، 16، 9 هاي ، صفحه3) (شیمی ها در خدمت تندرستی مولکول( 

 ها مجموع ضرایب فراورده
 اه دهنده مجموع ضرایب واکنش
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 23:  ۀصفح تجربی دوازدهماختصاصی   پاسخ تشریحی –مهر 8آزمون  -تابستانپروژة      

  
 )کتاب آبی جامع شیمی( »  1«گزینۀ  -145

هاي چـرب مسـدود شـده اسـت، از  اي که با مخلوطی از اسـید ي باز کردن مسیر لولهبرا
تـوان بـه شـکل  واکـنش را می ۀشود. معادل هیدروکسید استفاده می محلول غلیظ سدیم
 کلی زیر نمایش داد:

RCOOH(s) NaOH(aq) RCOONa(aq) H O(l)+ → + 2 
 )30ۀ ، صفح3(شیمی ) ها در خدمت تندرستی مولکول( 

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

 )کتاب آبی جامع شیمی( » 3«گزینۀ  -146

 3 2 2NaHCO (aq) HCl(aq) NaCl(aq) CO (g) H O(l)+ → + +  
 صحیح هستند. » ت«و » پ«، »آ«هاي  عبارت

 ها: بررسی عبارت
 است.  3واکنش برابر ۀ در معادل ها فراوردهآ) مجموع ضرایب استوکیومتري 

محلول اندکی  pHو انحالل مقداري از آن در محلول واکنش،  CO2ب) به علت تولید
 و در نتیجه اسیدي است.  7تر از  کم

mol پ)  H O/ mol HCl?g H O / LHCl
LHCl mol HCl

= × × 22
10 10 1 1 1  

 g H O
/ g H O

mol H O
× =2 2

2
18 0 181  

 باشد. اي می گاز گلخانهیک  CO2 )ت
 )27تا  23و  15 هاي ، صفحه3(شیمی ) ها در خدمت تندرستی مولکول( 

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

 )کتاب آبی جامع شیمی( »  1«گزینۀ  -147
ــی از رایج ــزي یک ــیر منی ــید  ش ــزیم هیدروکس ــامل منی ــه ش ــت ک ــرین ضداسیدهاس ت

Mg(OH)2 ها نیز خاصیت بازي دارند. یکـی از پرکـاربردترین  است. برخی از نمک
NaHCO)3رین یا سدیم هیدروژن کربنات ها جوش شی آن است که اسید معـده  (

یکـی دیگـر از ترکیبـاتی کـه در برخـی دهـد.  آن را افـزایش میpHرا خنثی کرده و
 ) هیدروکسید!)IIIرود آلومینیم هیدروکسید است. (نه آهن ( کار می ضداسیدها به

 )32ۀ ، صفح3(شیمی ) ت تندرستیها در خدم مولکول( 
---------------------------------------------- 

 )کتاب آبی جامع شیمی( » 3«گزینۀ  -148
هاي تعادلی، نتیجـه برابـر شـدن سـرعت  ها در واکنش آ) ثابت ماندن (نه برابري!) غلظت

 هاي رفت و برگشت است. (نادرست) واکنش
 ها وابسته نیست. (نادرست) دهنده آغازي واکنش ب) ثابت تعادل در دماي ثابت به مقدار

براي اسیدها و بازها بـه جـاي  دهندة میزان پیشرفت واکنش است. ثابت تعادل نشانپ) 
 (درست) کنیم. ثابت تعادل از ثابت یونش استفاده می

 ت) کربوکسیلیک اسیدها نیز اسیدهایی ضعیف هستند. (نادرست)
 )22تا  19 هاي ، صفحه3ی (شیم) ها در خدمت تندرستی مولکول( 

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

 )کتاب آبی جامع شیمی( »  1«گزینۀ  -149
  درست است.» ت«فقط عبارت 

 ها: عبارتسایر بررسی 
(RCOO)صـورت  فرمول مولکولی رسوب تشکیل شـده به»: آ«عبارت  Ca2  یـا

(RCOO) Mg2 هـاي  است کـه در یـک واحـد فرمـولی آن، نسـبت شـمار اتم
 است. 4اکسیژن به شمار کاتیون، برابر 

دار آن  اي، فلوئور اسـت و اسـید تـک پروتـون اولین هالوژن جدول دوره»: ب«عبارت 
HF یابد. طور جزئی یونش می باشد که یک اسید ضعیف است و در آب به می 

توانـد  می pHصورت زیر است. دقت کنید که میـزان  نمودار درست به »:پ«عبارت 
 برابر صفر باشد.

 
 )32و  31، 27تا  24، 18، 17، 9 هاي ، صفحه3(شیمی ) ها در خدمت تندرستی مولکول( 

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

 )یکتاب آبی جامع شیم( » 4«گزینۀ  -150

HA عـاملی اسـت، بنـابراین رابطـۀ   یک اسید ضعیف تکH K Ma
+ = ×   

 براي آن قابل استفاده است.

 82 10H K M Ma HA
+ −= × = × ×    

H OH OH
[H ] MHA

− −
+ − − −= ⇒ = =           + −× ×

14 1410 101410
82 10

 

BOH ــــعیف تک ــــاز ض ــــک ب ــــت و می ی ــــاملی اس ــــوان از راب ع ــــت  ۀط

OH K Mb
− = ×   :استفاده کرد 

 104 10OH K M Mb BOH
− −= × = × ×    

 
14101410H OH H

OH

−
+ − − += ⇒ =           −  

  

 
1410

104 10 MBOH

−
=

−× ×
 

 [ ]
[ ]

1410
82 10 
14 10

104 10

MHA OH HA

BOH H

MBOH

−

−− × ×
=

+ −

−× ×

  

 
10 104 10 4 10 2 0 28 82 10 2 10

MBOH
MHA

− −× ×
= × = × =

− −× ×
/  

 )28تا  23 هاي ، صفحه3(شیمی ) ها در خدمت تندرستی مولکول( 

 در محلول
 در محلول
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