پاسخ تشريحى ادبيات رشته ى تجربى كنكور ٩٦
 -١گزينه ى ٢
معناى درست واژگانى كه نادرست معنى شده اند:
گزينه ى  : ١جرز  :ديوار اتاق و ايوان
گزينه ى  : ٣صبوح  :آنچه باعث سرخوشى و نيروى معنوى فرد شود.
گزينه ى  : ٤واپژوهيدن  :بازرسى ،بازجست ،تفتيش
 -٢گزينه ى ١
اسب سرخ مو  :كهر /مدّت دارنده  :متمادى  /اطاعت كردن  :طوع  /قدم  :خطوه
 -٣گزينه ى ٢
معانى درست واژگان :
گزينه ى  : ١جمع مصباح ،چراغ ها
گزينه ى  : ٣دهش  :دادگرى ،انصاف ،بخشش
گزينه ى  : ٤اشباح  :جمع شبح ،سياهى هايى كه از دور به نظر رسد
-٤گزينه ى ٣
امالى درست واژه  :تقاس و تالقى >------تقاص و تالقى
-٥گزينه ى ٤
امالى درست واژه  :مستقالت  >------مستغالت

-٦گزينه ى ٢
شرح اشعار متنبى  :ابوالعالى معرّى /امير ارسالن  :نقيب الممالك /تحفه االخوان  :كمال
الدين عبدالرزاق كاشانى

-٧گزينه ى ٤
ابوعلى دقّاق ،فقيه و عارف قرن چهارم و پنجم ،وى اهل نيشابور بود و ابوالقاسم قشيرى
از مريدان اوست.
-٨گزينه ى ٢
گزينه ى  : ١اسرارالتوحيد  :محمدبن منوّر ،شرح حال نويسى ( در احوال جدّ خود،
ابوسعيد ابوالخير)
گزينه ى  : ٣الحياه  :محمد رضا حكيمى ،مسائل دينى و اعتقادى
گزينه ى  : ٤نصاب الصبيان  :ابونصر فراهى ،تعليم لغت

-٩گزينه ى ٣
جناس  :دست و هست  /تضاد  :وصل و هجران
گزينه ى  : ١ايهام تناسب  :عود -١ :چوب معطّر  -٢نوعى ساز ،كه در اين معنى با
چنگ تناسب دارد /.آرايه ى حسن تعليل ندارد.
گزينه ى  : ٢پارادوكس  :شاد و خندان شدن در گريان شدن غم معشوق  /حس آميزى
ندارد.
گزينه ى  : ٤تلميح  :چشمه ى حيوان ،اشاره به آب حيات و خضر پيامبر /استعاره
ندارد.
-١٠گزينه ى ١
تشبيه  :بيت ج  :همچو ديوانه
اسلوب معادله  :بيت ب  :مصراع دوم در حكم تمثيلى براى مصراع اول است،
ايهام  :بيت هـ  :در نگرفتن  -١آتش نگرفتن  -٢تأثير نكردن
استعاره  :بيت الف  :ماه خرگهى استعاره از معشوق زيبا روى
اغراق  :بيت د  :گرديدن آسياب با آب چشم سعدى

-١١گزينه ى ٤
كنايه  ( :ترش نشستن ) كنايه از گرفته و در هم بودن /حس آميزى  :سخن و گفتنِ
شيرين  /ايهام تناسب  :شور  -١شوق و هيجان  -٢مزه ى شور ،كه در اين معنى با
ترش و تلخ و شيرين تناسب دارد.
-١٢گزينه ى ٣
جمله ى اول  :چهار جزئى گذرا به مفعول و متمم
جمله ى دوم  :سه جزئى گذرا به مسند
جمله ى سوم  :سه جزئى گذرا به متمم
جمله ى چهارم  :چهار جزئى گزرا به مفعول و متمم
جمله ى پنجم  :دو جزئى ناگذر ( زبان فارسى  ،٣صفحه ) ٦٣

-١٣گزينه ى ١
همه ى واژگان گزينه ى  ،١از  :اسم  +اسم  >------اسم ساخته شده اند.

-١٤گزينه ى ٢
(گرفتن) در هر دو بيت الف و د ،به معناى ( خرده گرفتن ) به كار رفته است
-١٥گزينه ى ٣
حذف فعل به قرينه ى معنوى  :به چشم هاى تو { قسم مى خورم}.

-١٦گزينه ى ٢
هر سه واژه از سه تكواژ ساخته شده اند.
(جهانگيران  :جهان /گير /ان ) ( ،اسم نويسى  :اسم /نويس /ى) ( ،پراكندگى  :پراكند /ه/
گى)
در گزينه ى  (١آزادانه ) ،در گزينه ى  ( ٣ناسزاگويى ) و در گزينه ى  ( ٤زيبا سازى )
با ديگر واژگان متفاوت هستند و يك يا دو تكواژ بودن ( پريشان ) مبهم است

-١٧گزينه ى ٣
مفهوم بيت سؤال به سخن مشهور ( كلّ شىءٍ يرجعُ الى اصلِهِ ) اشاره دارد كه منظور از
آن بازگشت به عالم معنا و سوى خداست .از گزينه ى  ٣نيز همين مفهوم دريافت مى
شود.

-١٨گزينه ى ٤
شاعر در بيت سؤال در آرزوى رهايى از زندان و بند غم است و مفهوم متقابل ( متضاد )
آن در گزينه ى  ٤آمده است كه هوس آزادى ندارد و مى خواهد در بند بماند.
-١٩گزينه ى ٤
مفهوم مشترك ابيات  ٢ ،١و  ،٣مالمت كشيدن و سرزنش شنيدن به خاطر عشق است.
در گزينه ى  ٤مالمت كشيدن از دست نفس ناپرهيزگار است.
-٢٠گزينه ى ١
مضمون مشترك بيت سؤال و گزينه ى  ،١ناپايدارى دنيا و سريع سپرى شدن عمر
است.

-٢١گزينه ى ٣
ابيات  ٢ ،١و  ٤به اين مفهوم اشاره دارند كه گدايىِ درگاه معشوق حقيقى و پروردگار
عالم از پادشاهى و سلطنت زودگذر و ناپايدار دنيا بهتر است و عاشقان و عارفان حقيقى
با سلوك در راه عشق حقيقى به كمال مى رسند.
در گزينه ى  ٣مى گويد كه پادشاه و گدا به هنگام مرگ برابرند.
-٢٢گزينه ى ٢
در هر دو بيت به اين مفهوم اشاره شده است كه قلب شكسته زيبا و خوش آهنگ است؛
زيرا كه خدا در قلب هاى شكسته است
.

-٢٣گزينه ى ١
در بيت سؤال مى گويد كه عمر واقعى من كه وصال بود به پايان رسيده است و اكنون
مانند صورت بى جانى شده ام و اين زياد عجيب نيست؛ زيرا كه هجران را نمى توان
جزوى از عمر در نظر گرفت .از گزينه ى  ١نيز چنين مفهومى دريافت مى شود.

-٢٤گزينه ى ٤
بيت ج  :پشت پا زدن به دنيا ( سرد شدن از اسباب تعلق)
بيت ب  :صداقت ( صاف ضمير بودن)
بيت الف  :بى قرارى عاشق ( حواس پرتى و ناآرامى عاشق)
بيت د  :توصيه به فروتنى ( افتاده بودن)

-٢٥گزينه ى ١
در بيت سؤال و گزينه ى  ١به اين مفهوم اشاره شده است كه همه ى پديده ها در
تسبيح خدا هستند.

سوال  )26گزینه 2
گزینه  : 1إلّا  ،دل های آن قوم غلط
گزینه  : 3نخواهد داد غلط
گزینه  : 4دگرگون کننده ی غلط
سوال  )27گزینه 1
گزینه  2و  : 4سیکون به صورت آینده ترجمه نشده است.
گزینه  : 3اسم (زهوقاً) به صورت فعل ترجمه شده است.
سوال  )28گزینه 1
هناک در ابتدای جمله ترجمه( :هست – وجود دارد)حذف گزینه  2و « 3مشابه سوال کنکور ریاضی »96
 کل شد  :هر سختی ای = حذف گزینه 3 صدیقتنا  :دوست ما = حذف گزینه 4 و دالیل بیشتری برای حذف سایر گزینه هاسوال  )29گزینه 4
 فعل منفی  +الّا = فقط  +فعل مثبت گزینه  4در ترجمه «فقط» را ذکر کرده اما فعل همچنانمنفی است که این خطاست.
سوال  )30گزینه 4
 لَن أترک  :ترک نخواهم کرد (آینده منفی)سوال  )31گزینه 3
 مفهوم جمله سمت راست گزینه :3تضاد گفتار و کردار
 مفهوم جمله سمت چپ گزینه :3پایداری عمل و جاودانگی
سوال  )32گزینه 3
 سنگی :نکره = حذف گزینه های  1و 4 سنگ  :معرفه = حذف گزینه 2سوال  )33گزینه 3
اماکن  :جمع مکسر = حذف گزینه های  1و 4
پرداخته است  :ماضی = حذف گزینه 2
سوال  )34گزینه 4
سوال  )35گزینه 1
سوال  )36گزینه 1
سوال  )37گزینه 1
سوال  )38گزینه 3
 فتح  :مضاف است و نباید تنوین بگیرد.سوال  )39گزینه 2
 الحجرَ األخیرَ  :موصوف  +صفتسوال  )40گزینه3
 نتوقع تحقّق = فعل صیغه  + 14مفعول بهگزینه  : 1فاعل «تحقق» غلط
گزینه  : 2معتل اجوف غلط است.و ق ع معتل مثال
گزینه  : 4مبنی غلط است .مُضارع = مُعرب

سوال  )41گزینه 2
 سألوا أحد = فعل  +فاعل  +مفعول بهگزینه  :1الزم غلط
گزینه  :3مبنی للمجهول غلط
گزینه  :4للغائب – معتل أجوف – مبنی للمجهول غلط
سوال  )42گزینه 2
گزینه  : 1مشتق غلط است.
گزینه  : 3فاعل غلط است.
گزینه  : 4معرفه به اضافه – مبتدا غلط است.
سوال  )43گزینه 4
گزینه  : 1معرفه به ضمیر – اضافه =  2نوع
گزینه  : 2معرفه به ضمیر – اضافه =  2نوع
گزینه  : 3معرفه به ضمیر – اضافه =  2نوع
گزینه  : 4معرفه به اشاره – ال – اضافه =  3نوع
سوال  )44گزینه « 1مشابه کنکور ریاضی »96
گزینه  :2ال تُقبَل
گزینه  :3یشَجعون
گزینه  :4ال تُکتسَب
سوال  )45گزینه 1
 یهدونَ  :جمع مذکر غائب االُمهات  :جمع مؤنث غائب = یهدینَسوال  )46گزینه 2
گزینه  :1بِما = جار و مجرور – علم ما =مضاف الیه
گزینه  :3علی ما = جار و مجرور
گزینه  :4ما کتبنا = فعل منفی – الّا ما = مستثنی و
منصوب
سوال  )47گزینه 4
گزینه  :1إنّی (ضمیر ی بارز)
گزینه  :2أکونُ (ضمیر أنا مستتر)
گزینه  :3أصبح (ضمیر أنا مستتر)
سوال  )48گزینه 1
گزینه  :2عند گزینه  :3قَبلَ گزینه  :4دائماً
سوال  )49گزینه 1
 إشارات علمیة قد اکتشفتإشارات = اسم نکره
قد إکتشفت = جمله وصفیه
سوال  )50گزینه 1
گزینه  :2أحسن تلمیذًا
گزینه  :3أحسن ربًّا
گزینه  :4أحسن عبدًا
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 1درس  2زبان سال سوم .بعد از صفت بایستی مصدر با تو استفاده شود.
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 2درس  8زبان پیش.چون زمان جمله حال ساده است پس گزینه های  1و  4حذف شده و چون مفهوم
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جمله مجهول و پیرامون حدس و گمان است پس گزینه  2صحیح است.
زبان پیش درس  4بعد از  suchبایستی اسم یا اسم و صفت بیاید و جمله با  thatادامه می یابد.
عملی در گذشته قبل از عمل دیگری انجام شده است پس بایستی از ماضی بعید استفاده کنیم.
مزایای سرمایه گذاری در تالش های علمی مطمئنا رشد اقتصادی برای کل کشور است.

نگرانی ای پیرامون این مطلب است که پانداهای بزرگ که حیوانات نادری هستند به زودی منقرض
شوند.
به طور کلی یک فرد سالم از تنفس خود آگاه نیست.
به منظور نجات زندگی خود در مواقع اضطراری بایستی به سرعت اقدام کنی.
تنها راهی که میتوانستم به درکی ازبرنامه کامپیوتری برسم بررسی و شناسایی تمامی جنبه های آن
بود.
 .وقتی که متوجه شدم او تقریبا در حال افتادن است وی را کنار دیواری کشاندم که وی بتواند به آن
تکیه کند.
حاالت چهره ی شما میتواند بر تاکید به بخش هایی از سخنرانی شما کمک کند :سعی کنید بخندید یا
ابروان خود را باال بیاندازید
چندین روانشناس عنوان می کنند که تقریبا غیر ممکن است تا ماهیت ذهن انسان را درک کنند چون
بیش از آنچه که قبال تصور می شد پیچیده است.
دالیل بسیاری در مورد این موقعیت عنوان شده است.
استفاده از ضمیر موصولی .درس  3زبان پیش .سیستم ایمنی ای که از بدن در مقابل بیماری محافظت
میکند.
بیان تضاد است پس گزینه های  1و  2می توانند صحیح باشند ولی چون بعد از جالی خالی کاما
استفاده نشده است پس گزینه یک نیز غلط است.
زنان در مقایسه با مردان همسن و سال خود سلول های تی بیشتری دارند.
مجددا استفاده از ضمیر موصولی  .این چنین است  ،دانشمندان معتقدند که ....

aliasgharpour62@gmail.com
modiran48@gmail.com

با تشکر .علی اصغرپور مدرس زبان انگلیسی

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
 .101ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺳﺎل ﺳﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﺻﻔﺤﻪ  ،9ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا در روي ﺳﻮال
ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺨﺶ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻮاب ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .102ﺟﻮاب ﺻﺤﯿﺢ ﮔﺰﯾﻨﻪ  3ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﻮن ﺟﺮﯾﺎن درﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮد ﻫﺴﺖ ﻧﻪ ﮔﺮم .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ
ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﺳﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺻﻔﺤﻪ  27ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺟﺮﯾﺎن درﯾﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺳﺮد ﻫﺴﺖ .ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي آب ﺳﺮد اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﮐﻪ از
ﻃﺮف ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻮا ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﺳﺎﺣﻠﯽ ) ﻏﺮب آﻓﺮﯾﻘﺎ ( ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﻫﻮاي ﺳﺮد و ﻧﺸﺖ ﻫﻮا ﻣﺎﻧﻊ
از اﯾﺠﺎد ﺑﺎرش در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽوزﻧﺪ اﻏﻠﺐ ﺧﺸﮏ و ﺑﺪون رﻃﻮﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻋﻠﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ
اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﺤﺮاي ﻧﺎﻣﯿﺐ ﻫﺴﺖ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن وﺟﻮد ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮد اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﻫﺴﺖ .ﮔﺰﯾﻨﻪ  1ﻏﻠﻂ
اﺳﺖ زﯾﺮا ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮع آب و ﻫﻮا ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ  2ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﻧﻮع آب
ﻫﻮاﺳﺖ اﺷﺎره دارد ،وﻟﯽ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ زﯾﺮا روي ﺳﻮال ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﭼﺮا در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾﮑﺴﺎن ،آب و ﻫﻮاي ﻣﺘﻔﺎوت
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟
 .103ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺳﺎل ﺳﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﺻﻔﺤﻪ  ،31ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺸﺘﻪ ﻫﺎي اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .104ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺳﺎل ﺳﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﺻﻔﺤﻪ  ،34دﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ آﺑﯽ ﮐﻪ در واﺣﺪ زﻣﺎن از ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﯽ ﯾﮏ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ واﺣﺪ آن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ.
𝑠𝑠 = 3 𝑚𝑚3 /دﺑﯽ →

ﮔﺰﯾﻨﻪ  1ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 = /5×/5×12دﺑﯽ →

ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ × ﺳﺮﻋﺖ = دﺑﯽ →

ﺣﺠﻢ آب
واﺣﺪ زﻣﺎن

= دﺑﯽ

 .105ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ  4ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي  2 ، 1و  3ﻏﻠﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻮﺳﮑﻮﯾﺖ  ،آﭘﺎﺗﯿﺖ و ﮐﺎﺋﻮﻟﻦ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻧﺪارﻧﺪ.
 .106ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺳﺎل ﺳﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﺻﻔﺤﻪ  ،63ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ  3ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮔﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮔﭻ ﺑﻨﺎﯾﯽ
ﺳﻮﻟﻔﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻫﺴﺖ  .ﮔﺰﯾﻨﻪ  2ﻏﻠﻂ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮔﭻ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ آﺑﺪار ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آب ﺗﺒﻠﻮر ﺧﻮد را از دﺳﺖ
داده اﺳﺖ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﯽ آب ،اﻧﯿﺪرﯾﺖ ﻫﺴﺖ.ﮔﺰﯾﻨﻪ  4ﻏﻠﻂ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮔﭻ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آب ﺗﺒﻠﻮر ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده
اﺳﺖ ﻧﻪ ﻫﻤﻪ آن را.
 .107ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺻﻔﺤﻪ  77ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ  1ﯾﻌﻨﯽ اﺳﯿﺪي و ﺧﻨﺜﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .108ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺳﺎل ﺳﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﺻﻔﺤﻪ 60 ، 59 ، 55و ﻧﻤﻮدار ﺻﻔﺤﻪ  ،77ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ  4ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻼژﯾﻮﮐﻼز
ﮐﻠﺴﯿﻢ دار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮔﺰﯾﻨﻪ  1ﻏﻠﻂ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ورﻗﻪ اي ﺷﮑﻞ دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺻﻔﺤﻪ  77ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ،در ﺑﺎزاﻟﺖ

ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﯿﺴﺖ  .ﮔﺰﯾﻨﻪ  2ﻏﻠﻂ اﺳﺖ زﯾﺮا ارﺗﻮز در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزاﻟﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد  .ﮔﺰﯾﻨﻪ  3ﻏﻠﻂ اﺳﺖ زﯾﺮا ﭘﻼزﯾﻮﮐﻼز ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه
ﺑﺎزاﻟﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار ﺻﻔﺤﻪ  77از ﻧﻮع ﮐﻠﺴﯿﻢ دار ﻫﺴﺖ .
 .109ﭼﻮن اﺑﺴﯿﺪﯾﻦ ﯾﮏ رﯾﻮﻟﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺒﻠﻮر و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯽ آب اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﺮي واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻮون ،از ﺗﺒﻠﻮر ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﺻﻔﺤﻪ  73ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﺳﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ( ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺮي واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻮون در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻨﮓ اﺑﺴﯿﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﯿﺸﻪ اي
دارد ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺖ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ  3ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .110ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺳﺎل ﺳﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﺻﻔﺤﻪ  ، 84ﮔﺰﯾﻨﻪ  2ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﮔﺰﯾﻨﻪ  1ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺑﺎ
ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮرﯾﮏ اﺳﯿﺪ واﮐﻨﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﮔﺰﯾﻨﻪ  3ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﭼﻮن روزن داران اﺳﮑﻠﺖ آﻫﮑﯽ دارﻧﺪ .ﮔﺰﯾﻨﻪ  4ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﻮارد ذﮐﺮ
ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن ﻫﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ اوﭘﺎل.
 .111ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺳﺎل ﺳﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﺻﻔﺤﻪ  ، 96ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ  1ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .112ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺳﺎل ﺳﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﺻﻔﺤﻪ  ، 128ذراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎدﻫﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ داﻧﻪ رﯾﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
رس و ﺳﯿﻠﺖ ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻖ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮي را ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎد ﻣﻌﻤﻮﻻً

ذرات درﺷﺖ ﺗﺮ) در اﻧﺪازه ﻣﺎﺳﻪ ( را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﭙﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ ﺗﻠﻤﺎﺳﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ذرات ﻣﺎﺳﻪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﺎر ﺑﺴﺘﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎد ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ روي ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺟﻤﻊ

ﺷﺪن ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﺎﺳﻪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻠﻤﺎﺳﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ  4ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ
 .113ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺳﺎل ﺳﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﺻﻔﺤﻪ  ، 113ﮔﺰﯾﻨﻪ  1ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 .114اﯾﻦ ﺳﻮال از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ!!
ﭼﺮا اﯾﻦ ﺳﻮال ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ؟ در ﺻﻔﺤﻪ  3ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ) ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ( در ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺣﺪ ﻧﺠﻮﻣﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ  :ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﯿﻦ ازﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  150ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﯽ ) واﺣﺪ ﻧﺠﻮﻣﯽ ( اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻔﺤﻪ  12و 13ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ  :ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ از زﻣﯿﻦ ﺣﺪود  150ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ،ﯾﮏ
واﺣﺪ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﺷﺪه را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻢ:
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ از دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ ) ﻣﻌﺪل ( رﺳﯿﺪه اﯾﻢ و اﯾﻦ ﻋﺪد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺑﺮاﺑﺮ  150ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪدي ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد اﺳﺖ.
اﻧﺘﺨﺎب در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻋﺪد ﻗﺮاردادي ﻫﺴﺖ.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ را دارد.

ﺣﺪود  150ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻋﺪد دﻗﯿﻘﺎ  150ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺒﻮده وﻟﯽ ﭼﻮن ﻗﺮاردادي ﻫﺴﺖ آﻧﺮا ﮔﺮد ﮐﺮده اﻧﺪ و از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم در ﺻﻔﺤﻪ  13ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ از دو ﻋﺪد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﯿﻦ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ
اﺳﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺪاد  147ﻣﯿﻠﯿﻮن و  152ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﮔﺮ از اﯾﻦ اﻋﺪاد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﺪد  149/5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد را ﮔﺮد ﮐﺮده و  150ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻔﻬﻮم ،ﻣﻌﻨﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺣﺪ ﻧﺠﻮﻣﯽ
اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻮاﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻠﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮاﺑﺮ واﺣﺪ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ !! ﭼﻮن اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ آن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﻧﺠﻮﻣﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮده و ﻋﺪدي ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﯿﻦ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاب آن ﯾﮏ ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .روي اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﺤﺮك ﺑﯿﻦ ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ! ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﻠﻂ و ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺴﺖ .
وﻟﯽ ﻧﻈﺮ ﻃﺮاح ﺳﻮال ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ ؟؟!! ﮔﺰﯾﻨﻪ  2ﯾﻌﻨﯽ اول زﻣﺴﺘﺎن !!!!

 .115ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روي ﺳﻮال  ،ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻧﻤﻮدار ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم در ﺻﻔﺤﺎت 19و  6 ، 25درﺻﺪ ﺷﻌﺎع زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﺪودي 380
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻮال ،ﻧﺎﺣﯿﻪ  Aﻫﻤﺎن اﺳﺘﻨﻮﺳﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود  10-1درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﺎﯾﻊ و ﺑﻘﯿﻪ
ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺖ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ  3ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 .116ﺳﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺘﺮ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎي اﻣﺮوزي ﮐﻤﺘﺮ از  200ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل اﺳﺖ )ﺻﻔﺤﻪ  24ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم( و اﮔﺮ
ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺻﻔﺤﻪ  98ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺎ دوره ژوراﺳﯿﮏ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ  3ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

 .117ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﺻﻔﺤﻪ  ، 56ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ  4ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮔﺰﯾﻨﻪ  1ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪه ﺷﺪت زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺴﺖ .ﮔﺰﯾﻨﻪ  2ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﺰرﮔﯽ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻧﺮژي آزاد ﺷﺪه از ﮐﺎﻧﻮن دارد ﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻄﺤﯽ .ﮔﺰﯾﻨﻪ 3
ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺧﻄﻮط ﻫﻢ ﻟﺮزه ﺷﺪت را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺰرﮔﯽ زﻟﺰﻟﻪ را .
 .118ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﺻﻔﺤﻪ  ، 64ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ  1ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺳﻨﮕﯽ روي ﻣﻮﻫﻮ در
ﻗﺎره ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻗﺎره اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﺪزﯾﺖ دارد ) ﺻﻔﺤﻪ  24ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ( ﻣﺬاب ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﯿﺪي دارد
و ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﻣﺬاب اﺳﯿﺪي ﮔﺮاﻧﺮوي ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﺤﺮك ﯾﻮﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮي از ﻣﺬاب ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزﯾﮏ و ﺣﺪواﺳﻂ دارد .ﮔﺰﯾﻨﻪ  2ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﭼﻮن
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﻮﺷﺘﻪ را از ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻏﻨﯽ از ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎي اﻟﯿﻮﯾﻦ و ﭘﯿﺮوﮐﺴﻦ ﻣﺜﻞ ﭘﺮﯾﺪوﺗﯿﺖ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﺧﻤﯿﺮي ﻻﯾﻪ ﮐﻢ ﺳﺮﻋﺖ اﮔﺮ
ذوب ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺬاﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎزﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﺰﯾﻨﻪ  3ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﻟﯿﺘﻮﺳﻔﺮ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ذوب آن
ﺑﺎزﯾﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﮔﺰﯾﻨﻪ  4ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﭼﻮن ورﻗﻪ ﻓﺮوراﻧﺪه ﺷﺪه ﻣﺬاﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﺪزﯾﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ) ﺻﻔﺤﻪ  68ﮐﺘﺎب ﺳﺎل
ﭼﻬﺎرم(.

 .119ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در روي ﺳﻮال ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎر اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ  3ﻏﻠﻂ اﺳﺖ زﯾﺮا روراﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺴﻞ ﻫﺴﺖ و
ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺰﯾﻨﻪ  4ﻧﯿﺰ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻫﻢ ﺷﯿﺐ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮاوان
ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ زﯾﺎدي دارد .از ﺑﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي  1و 2ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻧﻬﺎ
ﺳﺎده ﺗﺮ از ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ  .ﺗﺎﻗﺪﯾﺲ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ و در ﻧﺎودﯾﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎش .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ  1ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 .120ﻣﻮﺛﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ اﺛﺮي از آن دﯾﺪه ﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﻘﺪار آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻮﺛﺮ زﯾﺎد و ﮐﻢ ﺑﻮدن اﺛﺮ
را ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاح ﺳﻮال ﻣﻘﺪار ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺑﻮده ﭼﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ
ﮐﺎﻓﯿﻪ از ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﻫﻮازدﮔﯽ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ در ﮐﺪام زﻣﺎن در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯽ اﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ؟ در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻻﯾﻪ
ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺗﻮده ﻧﻔﻮذي اﯾﻦ اﺛﺮ را در ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻮازدﮔﯽ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺑﻮده اﻧﺪ .اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ رﺳﻮﺑﺎت
ﭘﺮﻣﯿﻦ در اﯾﻦ ﺗﻮاﻟﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه از ﮔﺴﺴﺘﮕﯽﻫﺎي ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ در ﭼﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻏﺎﻟﺒﺎ
در ﺗﺸﮑﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺮوج از آب ،ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻗﺎره اي و ﺗﺤﺖ اﺗﻤﺴﻔﺮي و ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺸﺮوي درﯾﺎ را دارﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮔﺰﯾﻨﻪ  3ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮﻣﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .

 .121ﮔﺰﯾﻨﻪ  1ﻏﻠﻂ اﺳﺖ زﯾﺮا  Fﻻﯾﻪ  Eرا ﻗﻄﻊ و ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﺟﻮان ﺗﺮ اﺳﺖ .ﮔﺰﯾﻨﻪ  2ﻏﻠﻂ اﺳﺖ زﯾﺮا

ﮔﺴﻞ  Fﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﻮده  Aرا ﻗﻄﻊ و ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﯾﻦ ﺗﻮده ﺟﻮان ﺗﺮ اﺳﺖ .ﮔﺰﯾﻨﻪ  3ﻏﻠﻂ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﻮده ﻧﻔﻮذي A
ﻻﯾﻪ  Dرا ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده ﭘﺲ از آن ﺟﻮان ﺗﺮ اﺳﺖ  .ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ  4ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﺗﺮﺗﯿﺐ وﻗﻮع وﻗﺎﯾﻊ :

𝐹𝐹 > 𝐴𝐴 > 𝐷𝐷 > 𝐶𝐶 > 𝐸𝐸 > 𝐵𝐵

 .122ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم در ﺻﻔﺤﺎت  100اﻟﯽ  ، 105ﺳﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
E

D
C

B

A

ﭘﺮﻣﯿﻦ

ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻦ ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه در روي ﺳﻮال ،ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﺒﻮد رﺳﻮﺑﺎت

ﮐﺮﺑﻨﯿﻔﺮ

دوره دوﻧﯿﻦ ﭘﯽ ﺑﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ  3ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺳﯿﻠﻮرﯾﻦ
اردووﯾﺴﯿﻦ
ﮐﺎﻣﺒﺮﯾﻦ

 .123ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم در ﺻﻔﺤﻪ  ، 104ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ  3ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﺛﺎر ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺰوزوﺋﯿﮏ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺎ دوره ﮐﺮﺗﺎﺳﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺟﺜﻪ و ﺧﺰﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ .از اﯾﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻗﺒﻞ از اواﺧﺮ ﻣﺰوزوﺋﯿﮏ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺒﻞ از ﮐﺮﺗﺎﺳﻪ وﻟﯽ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﮔﻔﺖ در
ﺗﺮﯾﺎس ﯾﺎ ژوراﺳﯿﮏ ﺑﻮده اﻧﺪ!!

.124

ﻣﻘﯿﺎس ﻋﮑﺲ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه
𝑑𝑑2

=

𝑎𝑎
𝑥𝑥

𝑑𝑑1

→

ﻣﻘﯿﺎس ﻋﮑﺲ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه
ﻃﻮل ﺿﻠﻊ در ﻋﮑﺲ ) ﯾﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻧﻘﻄﻪ (

𝑎𝑎2
𝑥𝑥

= ﻣﻘﯿﺎس

→

=

ﻣﻘﯿﺎس ﻧﻘﺸﻪ
ﻃﻮل ﺿﻠﻊ در ﻧﻘﺸﻪ ) ﯾﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻧﻘﻄﻪ (

𝑑𝑑2 = 2𝑑𝑑1

 .125ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺻﻔﺤﻪ  135در ﺧﺼﻮص راه ﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  2ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ زﯾﺮا  :درﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻓﺮوراﻧﺶ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ اي ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ اﻋﻤﺎق زﻣﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻓﻠﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺎﻟﮏ و ﮔﺮاﻓﯿﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺎ آرزوي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺰﯾﺰ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﻠﯿﻤﺤﻤﺪي دﺑﯿﺮ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ رﻳﺎﺿﻴﺎت رﺷﺘﻪي ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ
ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺎل 96

ﺳﻴﺪﻋﺮﻓﺎن ﺳﺘﻮده ،دﺑﻴﺮ رﻳﺎﺿﻲ ﺗﻬﺮان09122967183 :

ﻜﻮر ﺳﺎل ) 96ﺳﻴﺪﺪﻋﺮﻓﺎن ﺳﺘﻮده(
 1ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ رﻳﺎﺿﻴﺎت رﺷﺘﻪي ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛﻨﻜ

x
ﺗﺎﺑﻊ }) f  {(2,5),,(6,3),(3,7),(4,1),(1,9و
 .126دو ﻊ
x 1

x 
) g(xﻣﻔﺮوض اﻧــﺪ .اﮔـﺮ  f 1(g(2a )))  6آننﮔـﺎه  aﻛـﺪام

اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﻪي .2
1

f (6)  3  f (3)  6
3
2a
ﺑﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض  f 1(g(2a ))  6ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﺷﺷﻮد  g(2a)  3ﭘﺲ  3
.a 
 .ﻟﺬا  . 2a  6a  3ﺑﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
4
2a  1



ﺖ؟
 ، log y  2 log 3  logﻣﻘﺪﺪار  yﻛﺪام اﺳﺖ
 .127از دو ﻣﻣﻌﺎدﻟﻪي دو ﻣﺠﻬﻮﻮﻟﻲ  2x  7  4x y  1و g x
ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﻪي .3

y
y
 llog 9   9  y  9x
x
x
x 7
x y
 2  4دارﻳﻢﻢ:
ﺑﺑﺎ ﺟﺎيﮔﺬاري  y  9xدر ﻣﻌﺎددﻟﻪي  1

loog y  2 log 3  log x  lpgy  logg x  log 9  log

1
1
 y  9  3
3
3

2x  7  (22 )x  9x  1  2x  7  22 x  1  221x  7  2  21x  7    x 


اﻳﻦ ﻣﺜﻠﺚ  9واﺣﺪﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺪازهي
زاوﻳﻪﻫﺎ  60درﺟﻪ و ﺿﻠﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ زاوﻳﻪ  3 7واﺣﺪ اﺳﺖ .اﮔﮔﺮ ﺿﻠﻊ دﻳﮕﺮ ﻦ
 .128در ﻣﺜﻠﺜﺜﻲ ﻳﻜﻲ از ﻪ
ﺿﻠﻊ ﺳﻮم ﻛﺪام اﺳﺳﺖ؟
ﺿ

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﻪي  .1ﻃﺒﻖ ﻗﻀﻴﻪي ﻛﺴﻴﻨﻮسﻫﺎ داررﻳﻢ:

(3 7 )2  x 2  92  2  9x cos 6  63  x 2  81  9x  x 2  9x  18
1 
x 6

 (x  3)(x  6)    x  3,


4  6
 3 2
 A  و 
 .129اﮔﺮ 
 5
 5 4

؟
اﺳﺖ؟
 B  ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻣﺎﺗﺮﻳﺲ )  A 1.(2Bﻛﺪام
3

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﻪي .4

 3 2
 4  2  4  6   1   14 
1
1  4  2

  

  A 1  
  A 1(2B )   2  
A  
2
2  5 3 
 5 4
  5 3  3  5    11 15 


ﻜﻮر ﺳﺎل ) 96ﺳﻴﺪﺪﻋﺮﻓﺎن ﺳﺘﻮده(
 2ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ رﻳﺎﺿﻴﺎت رﺷﺘﻪي ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛﻨﻜ

آن ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار داﻳﺮهاي ،زاوﻳﻪي ﻣﺮﺑﻮﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه B
 .130ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﻠﻪاي روﺑﻪرو ﺗﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﻲ در  5ﮔﺮوه ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ اﺳﺳﺖ .در ﻧﻤﺎﻳﺶ ن
؟
اﺳﺖ؟
ﭼﻨﺪ درﺟﻪ
ﭼ

74
74

ﺴﺒﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﮔﺮوه  Bﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﻪي  .2ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴ
3  42  74  87  1   333
7
74
ﮔﮔﺮوه  Bدر ﻧﻤﻮﻮدار داﻳﺮهاي  36  8 
درﺟﻪ اﺳﺖ.
3333

اﺳﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،زاووﻳﻪي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ



ﻛﺪام اﺳﺖ؟
دادهﻫﺎي آﻣﺎري زﻳﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺠﻤﻌﻌﻲ داده ﺷﺪه م
 .131ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ه

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﻪي .3

6  7  8  9  1  17  12  11  14  6 5  

 1
7  9  17  11  6
5
7(6  1)2  9(8  1)2  17(1  1)2  11(12  1)2  6(14  1)2 112  36    444  96
2 

5
5
288

 5/ 776
5
x 

ﭘﭘﺲ

  /24

2/4
1




x

  5/ 76  2/4  C .V . 


ﺗﺼﺎدف از ﻛﻴﺴﻪ ﺧﺎرج ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﺑﺑﺎ ﻛﺪام اﺣﺘﻤﺎل،
ﺴﻪاي  5ﻣﻬﺮهي ﺳﻔﻴﺪ 4 ،ﻣﻬﺮهي ﺳﻴﺎه ،و  3ﻣﻬﺮهي آﺑﻲ وﺟﻮد داررد .ﺳﻪ ﻣﻬﺮه ﺑﻪ ﺗﺼ
 .132در ﻛﻴﺴ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟
ت
ﺧﺎرج ﺷﺪه،
ررﻧﮓ ﻣﻬﺮهﻫﺎي ﺧ
ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﻪي .2

 5  4  3 
   
1 1 1   5  4  3  3
22 
11
12 
 
3 


( )ﺳﻴﺪﻋﺮﻓﺎن ﺳﺘﻮده96  رﺷﺘﻪي ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ رﻳﺎﺿﻴﺎت3

 ﺑﻪ ﻛﺪام ﺻﻮرت اﺳﺖ؟ 1 

1 



3x  1
3x  1
2x  4
2x  4
 3  2 
 1  2  2 
2
 2 | 2x  4 | 2 | x  3 |
x 3
x 3
x 3
x 3
1
| x  2 || x  3 | x 2  4x  4  x 2  6x  9  1  x  5  x 
2

 ﻛﺪام اﺳﺖ؟tan



3x  1
 3  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻮاب ﻧﺎﻣﻌﺎدﻟﻪي.133
x 3
.1  ﮔﺰﻳﻨﻪي:ﭘﺎﺳﺦ

x
x
4
 cot  ﻣﻘﺪار، ﺑﺎﺷﺪtan x   اﮔﺮ.134
2
2
3
.2  ﮔﺰﻳﻨﻪي:ﭘﺎﺳﺦ

x
x
2 tan
tan
4
4
2  
2  2  3 tan x  2  2 tan2 x
tan x  
x
x
3
3
3
2
2
1  tan2
1  tan2
2
2
x
x
 2 tan2  3 tan  2  
2
2
x
x 1
x 1
x
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. cot  2  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﺷﻮدtan   ﺑﺎ ﻓﺮض. tan   ﻳﺎtan  2 ﭘﺲ
2
2 2
2 2
2
x
x 1
3
tan  cot   2  
2
2 2
2

 ﻛﺪام اﺳﺖ؟g( f (x ))  ﺿﺎﺑﻄﻪي ﺗﺎﺑﻊ، ﺑﺎﺷﻨﺪg(x ) 

g( f (x )) 


2 f (x )  2

2  f (x )

2x  2
2x  1
 وf (x ) 
 اﮔﺮ.135
2x
x 1
.4  ﮔﺰﻳﻨﻪي:ﭘﺎﺳﺦ

(4x  2)  (2x  2)
2x  1
2
6x
x 1
x 1


 2x
2x  1
(2x  2)  (2x  1)
3
2
x 1
x 1

2

 ﻛﺪام اﺳﺖ؟lim(
x 2

lim(
x 2



6
x 1

)  ﺣﺎﺻﻞ.136
x  2x x  2
.1  ﮔﺰﻳﻨﻪي:ﭘﺎﺳﺦ
2

6
x 1
6  x (x  1)
 x2  x  6
(x  3)(x  2)
x 3
5

)

lim

lim
 lim
 lim

2
x

2
x

2
x

2
x

2
x  2x x  2
x (x  2)
x (x  2)
x (x  2)
x
2

 4ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ رﻳﺎﺿﻴﺎت رﺷﺘﻪي ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺎل ) 96ﺳﻴﺪﻋﺮﻓﺎن ﺳﺘﻮده(

 .137ﺗﺎﺑﻊ

x

;

 f (x )  1  1  xﺑﻪ ازاي ﻛﺪام ﻣﻘﺪار  ، aدر ﻧﻘﻄﻪي  x  ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ؟
;a


x 
x 

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﻪي .4

) x (1  1  x
x
x
1 1 x
 lim

 lim
 lim 1  1  x  2
x  1  1  x
x  1  1  x
x 
x 
x
1 1 x
اﮔﺮ  a  2را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،آنﮔﺎه ﺗﺎﺑﻊ  fدر  x  ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

lim




x
 .138ﻣﺸﺘﻖ ﺗﺎﺑﻊ ) 
6 4
ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﻪي .3

(  y  2 cos 2در ﻧﻘﻄﻪي


6

 x ﻛﺪام اﺳﺖ؟



1
 x
 x
x
)  )  f (x )  2  2( ) sin(  ) cos( 
6 4
4
6 4
6 4
 x
 x
)  f (x )  sin(  ) cos( 
6 4
6 4

( f (x )  2 cos 2

1
2

 
 



 f ( )  sin(  ) cos(  )  sin( ) cos( )  sin 
6
6 24
6 24
8
8
2
4
4



 .139در ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ  60درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺮد و  40درﺻﺪ ن زن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ  18درﺻﺪ ﻣﺮدان و  12درﺻﺪ زﻧﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ دارﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﻪي  .  / 6   /18   /4   / 12   /1  8   /  48   /156 .2ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  15/ 6درﺻﺪ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﺗﺤﺼﻴﻼت
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ دارﻧﺪ.

 .140داﻧﺶآﻣﻮزي ﺑﻪ  6ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻬﺎر ﮔﺰﻳﻨﻪاي ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﺎ ﻛﺪام اﺣﺘﻤﺎل  3ﭘﺮﺳﺶ را ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ داده اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﻪي .1

6  1 3 3 3
27 5  27
135
 ( ) ( )  2   6  1 
4
2
1  24
3 4 4


 .141ﺿﺎﺑﻄﻪي وارون ﺗﺎﺑﻊ

x 
x 

;  x

 f (x )  ﻛﺪام اﺳﺖ؟

;   x

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﻪي .3

x  x  y 2  f 1(x )  x 2
ﭘﺲ

y 

x 

y    x  x  y 2  f 1(x )  x 2

x 

 5ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ رﻳﺎﺿﻴﺎت رﺷﺘﻪي ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺎل ) 96ﺳﻴﺪﻋﺮﻓﺎن ﺳﺘﻮده(

x 
 x |x |.
x 

x 

x
 x
x 
 x

x 2
f (x )   2
 x
1



2n 2  1
 .142ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻛﺮان ﺑﺎﻻي دﻧﺒﺎﻟﻪي
2n 2  n

 an ﻛﺪام اﺳﺖ؟

3
3
ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﻪي  .4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻫﻤﻪي ﺟﻤﻼت دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﺴﺘﻨﺪ و
2
2
3
اﺳﺖ.
دﻧﺒﺎﻟﻪ
2

 lim an ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ ﻛﺮان ﺑﺎﻻي اﻳﻦ
n 


 .143از دو ﻣﻌﺎدﻟﻪي  ln(2x  1)  ln(y  2)  ln y  ln 3و  ، ln(2y  3x )  ln 2  ﻣﻘﺪار  xyﻛﺪام اﺳﺖ؟

2x  1
y

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﻪي  .4از ﻣﻌﺎدﻟﻪي اول
3
y 2
4y  1
4y  6x  1  x 
6

و از ﻣﻌﺎدﻟﻪي دوم  2(2y  3x )  1ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دارﻳﻢ:

4y  1
1
2x  1
y
y
4y  2
y

 3



 4y 2  8y  2y  4  9y
3
y 2
3
y 2
9
y 2
15  17
1
 4y 2  15y  4    y 
 4, 
8
4
4(4)  1 15
1

 x و ﻟـﺬا
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪي ﻣﻌﺎدﻻت اﺻﻠﻲ  y  ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل ﻧﻴﺴـﺖ و  y  4ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل اﺳـﺖ .ﭘـﺲ دارﻳـﻢ
6
6
4
6
 1
. xy 
6


 .144ﺟﻮاب ﻛﻠﻲ ﻣﻌﺎدﻟﻪي ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﻲ  cos 2x  2 cos 2 x  ﻛﺪام اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﻪي .3

1
3
 sin2 x 
4
4

cos 2x  2 cos2 x    (2 cos2 x  1)  2 cos2 x    4 cos2 x  1  cos2 x 
 tan2 x  3  tan x   3




tan x  3  tan x  tan 3  x  k  3

tan x   3  tan x  tan(  )  x  k  

3
3

ﺪﻋﺮﻓﺎن ﺳﺘﻮده(
ﻜﻮر ﺳﺎل ) 96ﺳﻴﺪ
 6ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ رﻳﺎﺿﻴﺎت رﺷﺘﻪي ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛﻨﻜ

ﺻﻮرت
ت
ﺑﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺟﻮابﻫﺎﺎي اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪي ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﻲ ﺑﻪ


3

 x  k اﺳﺖ.


ﻪ
ﺑﺮ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﻪ
 .145ﻣﻌﺎدﻟﻪي ﺧﻂ ﻣﻤﺎس ﺮ
ﻣﻌﺎدﻟﻪي y  x x  9

3

در ﻧﻘﻄﻄﻪي ) (4,1ﻛﺪام اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﻪي .1

3
 9
1
3

3
x
2
y  x x  9    y  
1


)(4,1

3

33 y 2

ﺑﺮاﺑﺮ   9اﺳﺖ و ﻣﻣﻌﺎدﻟﻪي ﺧﻂ ﻣﻤﺎس ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﻳﺮ اﺳﺖ:
ﻣﻤﺎس ﺑﺮ ﻣﻨﺤﻨﻲ در ﻧﻘﻄﻄﻪي ) (4,1ﺮ
ﺷﺷﻴﺐ ﺧﻂ س

y  1  9(x  4)  y  9x  377


 .146اﮔﺮ ), 3
ﺗﺎﺑﻊ در ﻧﻘﻄﻪي ﻣﺎﻛﺰﺰﻳﻤﻢ ﻧﺴﺒﻲ آن،
ﺤﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪي  y  ax 3  x 2  3x  bﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺪار ﻊ
 A  (1ﻧﻘﻄﻄﻪي ﻋﻄﻒ ﻣﻨﺤ
ﻛﻛﺪام اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﻪي .3

y  ax  x  3x  b  y   3ax  2x  2  y   6ax  2
2

2

3

 (1ﻧﻘﻘﻄﻪي ﻋﻄﻒ ﻣﻨﺤﻨﻨﻲ اﺳﺖ ﭘﺲ داررﻳﻢ:
ﭼﭼﻮن ), 3

1
3

y (1)    6a  2    a 

1 3
2
(1)  (1)2  3(1)  b  3  b 
3
3
1 3
2
ﺑﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ x  x 2  3x 
3
3

y(1)  3 

ﻳﻢ. y   x 2  2x  27 :
 y و دارﻳﻢ

ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ در  x  1ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺑﺎ
ﺑﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪولل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺎﺑﻊ x  1 ،ﻃﻮل ﻣﺎﻛﺴﻴﻤﻢ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺗﺎﺑﻊ اﺳﺖ و ر

1
2
1
2 7
(1)3  (1)2  3(1)     1  3  
3
3
3
3 3

y 


ﻜﻮر ﺳﺎل ) 96ﺳﻴﺪﺪﻋﺮﻓﺎن ﺳﺘﻮده(
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ax 2  1
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺎﺑﻊ
 .147ﺷﻜﻞ ززﻳﺮ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺶ
x b

 y اﺳﺖ a  b .ﻛﺪام اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﻪي .2

aax 2  1
4a  1
1
 f (2)   
a 
x b
2b
4

f (x ) 

1
اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ  x  رﻳﺸﻪي ﻣﺨﺮج  fﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ  b  و ﻟﺬا
ﺑﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺤﻮر  yﻫﺎ ﻣﺠﺎﺎﻧﺐ ﻗﺎﺋﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﺖ
4

.a  b 


از ﻧﻘﻄﻪي ) (5,9ﺑﮕﺬرد ،ﻓﺎﺻﻠﻪي ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺎ ﺧﻂ
ﺳﻬﻤﻲ ﺑﺎ رأس ) (1,3ﻣﻮازي ﻣﺤﻮﻮر  xﻫﺎ اﺳﺖ .اﮔﮔﺮ اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻲ ز
 .148ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن ﻳﻚ ﻤﻲ
ﻫﻫﺎدي آن ﻛﺪام اﺳﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﻪي .2

3
2

(y  3)2  4p(x  1)  (9  3)2  4p(5  1)  36  4p  6  p 

ﻓﻓﺎﺻﻠﻪي ﻛﺎﻧﻮن ﺗﺎ ﺧﻂ ﻫﺎدي ﺳﻬﻤﻤﻲ  2p  3اﺳﺳﺖ.

ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺑﻴﻀﻲ را در  Mو  Nﻗﻄﻊ
،
 16ﺧﻂ ﮔﺬرا ﺑﺮ ﻛﻛﺎﻧﻮن و ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﺤﻮر
 .149در ﺑﻴﻀ
ﻀﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪي 1 y 2  5x 2  1  x  75
ﺖ؟
 MNﻛﺪام اﺳﺖ
ﻣﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻧﺪازهي N
ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﻪي .2

(x  1) y

 1  a 2  16, b 2  5
16
5
2b 2 2  5
ﺖ.
اﺳﺖ

ﻃﻃﻮل وﺗﺮ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ در ﺑﻴﻀﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺎﺑﺎ  2/5
a
4
2

2

16y 2  5x 2  1  x  75  5(x 2  2x  1)  16y 2  8 

 .150اﮔﺮ |  f (x )  x  | x  2ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺣﺎﺻﻞ f (x )dx



4





ﻛﺪام اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﻪي .3



 2x   2x 24      8  4  4
2

2

 (x  | x  2 |)dx   (2x  2)dx   2dx  x
4

2

4

2
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 .151اﮔﺮ

1

1

 (33x  x ) dx  x f (x )  C
2

ﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎﺎه )  f (xﻛﺪام اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﻪي .4

1 2
1
1
3x 4  6x 2  1
2
3
(
3
x

)
dx

(
9
x


6
)
dx

3
x


6
x

c


x
x2
x
x
ﺑﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . f (x )  3x 4  6x 2  1









A B C
5D
ﺴﺎزﻫﺎي داﺧﻠﻲ
زاوﻳﻪي ﺣﺎده ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻤﺴ
ﺑﻴﻦ زاوﻳﻪﻫﺎ ﺑﺮﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ﻪ
ﻬﺎرﺿﻠﻌﻲ ﻣﺤﺪب  ABCDراﺑﻄﻄﻪي
 .152در ﭼﻬﺎ



3
4
5
12
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ  Aو  Cﭼﻨﺪ درﺟﻪ اﺳﺖ؟
ددو زاوﻳﻪي ﻞ
ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﻪي .1
















A B C
5D
12



 t  A  3t , B  4t , C  5t , D  t ,
3
4
5
12
5




از اﻳﻦﻛﻪ  A B  C  D  36 دارﻳﻢ:




12
t  36  14/4t  36  t  25  A  75 , B  1   , C  125 , D  6 
5
.   37
ﻣﻄﻠﻮب    2 اﺳﺖ
ب
ﺑﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ،زواﻳﻪي
ﺖ .زﻳﺮا 7/5  122/5  18    2 

3t  4t  5t 



ﻼع ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺎﺻﻠﻪي B
 ABﭼﻨﺪ واﺣﺪ اﺳﺖ؟
ﻣﺠﺎور ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺑﻪ ﺿﻠﻊ  2واﺣﺪ ،ﻣﺜﻠﺚﻫﻫﺎي ﻣﺘﺴﺎوياﻻﺿﻼ
ر
روي دو ﺿﻠﻊ
 .153ﺑﺮ ي
ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﻪي .4

ﻳﻢ:
ﻃﺒﻖ ﻗﻀﻴﻪي ﻛﺴﻴﻨﻮسﻫﺎ دارﻳﻢ

ﻜﻮر ﺳﺎل ) 96ﺳﻴﺪﺪﻋﺮﻓﺎن ﺳﺘﻮده(
 9ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ رﻳﺎﺿﻴﺎت رﺷﺘﻪي ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛﻨﻜ

3
) 84 3
2

AB 2  22  22  2  2  2 coos 15   4  4  8  (

ﭘﭘﺲ

6  2.

8  4 3  ( 6  2)2 

AB 


2
 .154در ﺷﻜﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻧﻘﻄﻪي  Mوﺳﻂ ﺿﻠﻊ ﻣﻣﺘﻮازياﻻﺿﻼع اﺳﺳﺖ .اﮔﺮ PB
3

 PC ﺑﺎﺷﺪﺪ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ ﺳﺎﻳﻪزده ،ﭼﻨـﺪ ﺑﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﺴـﺎﺣﺖ

ﺑﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻣﺜﻠﺚﻫﻫﺎ اﺳﺖ؟

2
ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﻪي  .2ﺑﺮاي ﺳﺎدهﺗﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ PB
3
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﻮازياﻻﺿﻼع  4Sاﺳﺖ و
ﺖ
ﺳﺳﺎﻳﻪزده ﺷﺪه را  Sدر ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻳﻢ آنﮔﺎه

ﺴـﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠـﺚ
ﻓـﺮض ﻣـﻲﻛﻨـﻴﻢ  PC  2و  . BC  1اﮔـﺮ ﻣﺴ
 PC ض

دارﻧﺪ ﭘﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ  2ﺑﻪ  1اﺳـﺖ و
ﭼﻮن ﻫﺮ دو ،ارﺗﻔﻔﺎع ﻣﺸﺘﺮك ﺪ
 DBCﻧﺴﺒﺖ ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎ  2ﺑﻪ  1اﺳﺖ و ﭼ
 DPو
D
ددر دو ﻣﺜﻠﺚ PC
ﻟﻟﺬا ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺚ
 ADﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣـﻲﺷﺷـﻮد ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻣﻣﺜﻠـﺚ ADE
ﻣﺜﻠﺚ  DPCﺑﺮاﺑﺮ  4Sاﺳﺖ .در آآﺧﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ دو ﻣﺜﻠﺚ  DPCو DE

1
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ ﻫﺎﺷﻮر ﺧﻮرده ﺑﻪ ﻣﺜﻠﺚ اﺻﻠﻲ
ﺖ
ﺲ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺑﺮاﺑﺮ  Sاﺳﺖ .ﭘﺲ
9

اﺳﺖ.


ﻛـﺮوي وزﻳـﻦ داﺧـﻞ آآن ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد،
ي
ﻳﻚ ﮔـﻮي
 .155ﻳﻚ ﻇﺮﺮف اﺳﺘﻮاﻧﻪاي ﻣﺪﺪرج ﺑﻪ ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻧﻪي  ،8ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  10واﺣﺪ ﭘﺮ از ﻣﻣﺎﻳﻊ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻚ

2
ارﺗﻔﺎع ﻣﺎﻳﻊ
3
ﺟﺎ ﺷﺪه اس .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻳﻦ دارﻳﻢ:
ﺣﺠﻢ آب ﺟﺎﺑﻪ ﺎ
ﮔﻮي ﻛﺮوي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣ
ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﻪي  .4ﺣﺠﻢ ي
وواﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲآﻳﺪ .ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻛﺮه ﻛﺪﺪام اﺳﺖ؟

4 3
2
r  (16 )   r 3  8  r  2
3
3
ﺳﺳﻄﺢ ﻛﺮه ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺳﺖ ﺑﺎ

4r 2  4  4  16
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پاسخنامهی تشریحی زیست شناسی کنکور
سراسری (۹۶داخل)
(علیرضا سیاحی)
 -156بـه طـور معمـول در کـدام شـرایط مولکولهـای آب بـه صورت مایـع از طریـق روزنههای موجود در حاشـیهی بـرگ گیاه
گوجـه فرنگـی دفع می شـود؟
 )۱افزایش کشش تعرقی و دور شدن سلولهای نگهبان روزنهها از یکدیگر
 )۲کاهش فشار ریشهای و نزدیک شدن سلولهای نگهبان روزنهها به یکدیگر
 )۳زیاد شدن فشار اسمزی در سلولهای تار کشنده و کاهش میزان رطوبت هوا
 )۴باال رفتن فشار آب در داخل آوندهای چوبی و اشباع اتمسفر از بخار آب
روزنههای حاشیه گیاه گوجه فرنگی مربوط روزنههای آبی هستند که همیشه بازند و به آوند های چوبی راه دارند .در حالیکه
روزنه های هوایی توسط سلولهای نگهبان روزنه باز و بسته میشوند .از طرفی فشار ریشه ای نیرویی هست که آب رو در آوند
چوبی به سمت باال هل میده .رو
نکته کلیدی در حل این سوال اینه که بین روزنه آبی و روزنه هوایی تفاوت قائل بشید گزینه هایی که به روزنه های هوایی اشاره
داره اشتباه هستند ( .رد گزینه  ۱و  )۲گزینه  ۳هم گفته کاهش میزان رطوبت هوا که درصورتیکه وقتی هوا رطوبت داره و آب
به صورت بخار خار ج نمیشه به صورت مایع از روزنه های آبی بیرون میاد پس گزینه صحیح گزینه  ۴هست.
 - 157کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر نا مناسب است ؟
هورمونی که از نظر تاثیر بر جوانه زنی دانهها مخالف ژیبرلین ها عمل میکند .همانند هورمونی که باعث  ...........میشود
..............
 )۱ریزش برگها -در شرایط غرقابی و بیهوازی کاهش مییابد.
 )۲تسریع و افزایش رسیدگی میوه ها  -در هنگام تنشهای محیطی افزایش مییابد.
 )۳انعطاف پذیری دیوارههای سلولی  -رشد جوانههای جانبی گیاه را تحت تاثیر قرار میدهد.
 )۴سست شدن میوهها  -میتواند در شرایطی سرعت رشد ،سنتز پروتئين و انتقال یونها را کنترل نماید.
به راحتی قابل حل با جدول بخش هورمونهای گیاهی زیست گیاهی آکادمی کنکور
هورمونی که در جوانه زنی دانه ها نقش داره ژیبرلینه  .مخالف اون میشه آبسیزیک اسید کسی که جزوه آکادمی کنکور رو
داشت با خوندن جدول رو به رو راحت میتونست به این سوال پاسخ بده.هورمونی که در ریزش برگ ها نقش داره اتیلنه.
سوال رو ساده تر مینوسیم  :هورمون آبسیزیک اسید همانند هورمون اتیلن در شرایط غرقابی کاهش می یابد .در
صورتیکه در جدول هورمون های گیاهای آکادمی کنکور نوشته بودیم هر دوی این هورمون ها در شرایط بی هوازی و غرقابی
افزایش پیدا میکنند .البته گزینه  ۳هم نمیتونه خیلی درست باشه ولی چون هر دوی هورمون های اکسین (که باعث
چیرگی راسی میشه) و هورمون آبسیزیک اسید باعث کاهش رشد گیاه میشه به طور غیر مستقیم بر رشد جوانه های جانبی
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تاثیر دارند میشه این گزینه رو درست در نظر گرفت.
اثر

اکسینها باعث افزایش انعطاف پذیری دیواره های سلولی میشوند و این امر امکان طویل شدن سلول ها را هنگام رشد فراهم می
کند .اکسین در سمت تاریک ساقه انباشته میشود ،درنتیجه سلول های سمت تاریک ساقه نسبت به سلول های سمت روشن آن طویل
ِ
سمت ساقه ،باعث خمیدگی ساقه به سمت نور می شود .که به آن فتوتروپیسم
تر میشوند .تفاوت بین طول دیواره های سلولی دو

اکسین

(نورگرایی) می گویند .که نوعی جنبش القایی و فعال است .زیست شناسی هلندی فریتز ونت برای اولین بار اکسین را کشف کرد.
محل تولید
کاربرد در
کشاورزی

ژیبرلین

هورمونهای محرک رشد

اثر
محل تولید
کاربرد در

نوک ساقهها
در کشــاورزی از اکسین برای ریشه دارکردن قلمه ها استفاده می شــود .نسبت باالی اکسین به سیتوکینین در کشت بافت ،ریشهزایی
را تحریک میکند.
تحریک طویل شدن ساقه ،نمو میوه ،جوانه زنی
ساقه ،ریشه و دانه های در حال نمو
از ژیبرلین ها برای تولید میوه های بدون دانه و همچنین درشت کردن بعضی میوه ها استفاده می كنند.

کشاورزی
اثر

سیتوکینین

محل تولید

تقسیم سلولی را تحریک می كند

سرعت پیرشدن برخی از اندام های گیاهی را کاهش می دهد .مث ً
ال ریزش برگ ها را به تاخیر می اندازد.
سیتوکینین ها که در رئوس ریشه ،دانه و میوه تولید می شوند تقسیم سلولی را تحریک میکنند.

هورمونهای گیاهی

کاربرد در

از سیتوکینین ها به صورت افشانه )اسپری( برای شادابی شاخه های گل و افزایش ّ
مدت نگه داری میوه ها و سبزیجات در انبار استفاده

کشاورزی

میشود.

بازدارنده
های رشد

افزایش
دهنده آن

اتیلن

هورمنهای بازدارنده رشد

عواملی

محل تولید

در کشت بافت از سیتوکینینها به منظور تشکیل ساقه از سلولهای تمایز نیافته )کالوس( ،استفاده میشود.
فرایندهایی را کنترل می كنند که به مراحل انتهایی نمو گیاه ،مانند پیری ،ریزش برگ ،پژمردگی گلها و رسیدگی میوه اختصاص دارند.
به عالوه این دو هورمون سرعت رشد ،سنتز پروتئین و انتقال یون را در شرایط نامساعد محیطی کنترل می كنند.
مقدار این هورمونها در درون پیکرۀ گیاه در طی پیری ،ریزش برگ و رسیدگی میوه و نیز هنگام تنشهای محیطی افزایش می یابد.
میزان اتیلن در واکنش به زخمهای مکانیکی بافتها ،آلودگی هوا ،عوامل بیماری زا ،شرایط غرقابی )قرارگرفتن بخشهایی از گیاه درون
آب به مدت طوالنی( و بی هوازی افزایش می یابد.
باعث رسیدگی میوه ها میشود.

اغلب بافت های گیاهی ،اتیلن تولید میكنند
اتیلن ترکیب آلی گازی شکلی است که در اثر سوختن ناقص نفت نیز تولید میشود.

کاربرد در

بیش از یک قرن پیش پرورش دهندگان مرکبات پی بردند که اگر میوه های مرکبات را در یک اتاق که با بخاری نفتی گرم می شــود

کشاورزی

نگه دارند ،میوه ها زودتر میرسند
 .امروزه ،از اتیلن برای تس��ریع و افزایش رس��یدگی میوه های گوجه فرنگی ،انگور و دیگر میوه هایی که قبل از رســیدگی چیده می شوند،
اســتفاده می شود .اتیلن همچنین باعث سست شــدن میوههایی مانند گیالس میشود و به این ترتیب برداشت مکانیکی میوهها را
تسهیل میکند.

اثر

خفتگی دانه ومیوه
ِ
تنش خشکی ،به وسیله ی بستن روزنه ها و حفظ جذب
تحت
گیاهان
عالوه بر دخالت در خفتگی و بازدارندگی رشد ،تعادل آب را در
ِ
ِ

آبسیزیک اسید

آب توسط ریشه ها ،تنظیم می كند.

باعث کاهش فشــار تورژســانس شده و کاهش رشد طولی سلول های نگهبان روزنه های هوایی میشود و روزنه هوایی را می بندد و
تعرق را در گیاه کاهش میدهد .به همین دلیل احتمال حبادار شدگی کاهش پیدا می كند.
با بســته شــدن روزنهها باعث کاهش ورود دی اکسید کربن به گیاه میشود و شدت فتوسنتز کاهش می یابد و فعالیت کربوکسیالزی
روبیسکو کاهش و اکسیژنازی آن افزایش می یابد.
هورمون با اثر
مخالف

نقش مخالف ژیبرلین ها را با جلوگیری از جوانه زنی دانه ایفا میكند.
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 - ۱۵۸کدام عبارت درباره ی هر رفتار جانوری درست بیان شده است ؟
 )۱بر اساس فرضیهی انتخاب فرد قابل تفسیر است.
 )۲در پاسخ به محرکهای مداوم تغییر مینماید.

 )۳در جهت افزایش سود خالص انتخاب شده است.

 )۴با استفاده از آزمون و خطا یا تجارب گذشته انجام میشود.
مطابق با تمرین صفحه  ۱۸فصل  ۷زیست پیش آکادمی کنکور (دقیقا این عبارت ها انجا بیان شده به شکلی خیلی جامع تر)
تقریبا میشه گفت همهی رفتار های جانوری در جهت افزایش سود خالص هستند .گزینه  ۳پاسخه.
گزینه  : ۱بعضی از رفتارهای جانوران را نمی توان براساس فرضيهٔ انتخاب فرد تفسير کرد.

کارگر برای دفاع از کندو ،مهاجمان را نيش می زنند .با اين کار نيش در بدن مهاجم باقی می ماند و همراه با آن محتويات شکم

زنبور نيز بيرون می آيد و می ميرد .اما انتخاب فرد میگه رفتار همیه باید به نفع جون جانور باشه درصورتیکه جانوران هم برای
اجتماعشون از جون خودشون(فرد) میگذرن.

گزینه  : ۲عادی شدن در پاسخ به محرک های مداوم بی تفاوته.

گزینه  : ۳در رفتار های ژنتیکی مثل الگوی عمل ثابت تجارب و آزمون و خطا نقشی نداره.
 - ۱۵۹کـدام ،ویژگـی جاندارنـی اسـت کـه بـا کارایـی بـاالی شـشهای خـود ،میتواننـد مقدار بسـیار انـدک اکسـیژن هوا را

جـذب کنند؟

 )۱گوارش مکانیکی مواد غذایی درون معده آغاز میگردد.

 )۲مادهی نیتروژ ندار سمی به همراه آب زیادی دفع میشود.

 )۳نیروی حاصل از انقباض هر ماهیچه ،به یک استخوان منتقل می شود.

 )۴باال و پایین رفتن دندهها و استخوان جناغ سینه به عمل دیافراگم کمک میکند.

مطابق با شکل زیست دوم آکادمی کنکور به نظرتون با جدول زیر که مربوط به زیست دوم آکادمی کنکوره کدوم گزینه رو
نمیتونستید پاسخ بدید .با همون شکل گنجشک میتونستید راحت به این پاسخ بدید.
گزینه ۱پاسخه کافیه به جدول زیر که مربوط به جزوه زیست آکادمی کنکوره نگاه کنید.

گوارش

 1گوارش برون سلولی دارند و البته دارای لیزوزوم نیز هستند.
چینهدان
مری
 2مراحل گوارش در گنجشک  :دهان
مخرج
روده
سنگدان
معده
 3گوارش مکانیکی و شیمیایی آنها در معده آغاز میشود.
 4مواد غذایی و آب از روده جذب میشود.
 5بعضی از آنها مانند مرغ خانگی و گنجشک همهچیزخوار هستند.
 6بعضی از آنها مانند عقاب و جغد گوشتخوارند.

ﺳﻨﮕﺪﺍﻥ

ﻣﻌﺪﻩ

ﺭﻭﺩﻩ
ﻣﺮﻯ
ﭼﻴﻨﻪ ﺩﺍﻥ
ﻣﺨﺮﺝ

پرندگان

تنفس

 1دستگاه تنفسی آنها از نای ،ششها ،کیسههای هوادار پیشین و عقبی تشکیل شده است.
 2هنگام دم هوا از ششها خارج و وارد کیسههای هوایی شده و هنگام بازدم هوا وارد ششها میشود و تبادل گاز انجام میشود.
 3هوا فقط در ششهای پرندگان یک طرفه است و از عقب به جلو.

گردش مواد

 1گردش خون بسته دارد(.همانند همهی مهرهداران و برخی بیمهرگان)
 2قلب چهار حفرهای دارد( .همانند همهی پستانداران) (فصل)6

دفع مواد زاید

ماده زائد نیتروژن دار آن اوریک اسید است(.همانند همهی حشرات ،و برخی خزندگان و مارهای خشکیزی )

حرکت

 1جزء مهرهداران است و اسکلت درونی(استخوانی) دارد.
 2چهار اندام حرکتی دارد(.همانند همهي پستانداران ،اغلب دوزیستان و برخی خزندگان)(فصل)8

سیستم دفاعی

همانند همهی مهرهداران در سیستم ایمنی هم دفاع اختصاصی و هم دفاع غیر اختصاصی دارد.

دستگاه عصبی

 1بعد از پستانداران اندازه مغز آن ها نسبت به وزن بدن بیشتر از سایر جانوران است(.فصل  2سوم)
 2مغز آنها همانند همهی مهرهداران در دوران جنینی شامل  3بخش مغز جلویی ،مغز میانی و مغز عقبی است.

تولید مثل

 1کروموروم مرغ  ، 2n=76+zw:کروموروم خروس ( ، 2n=76+zz:جنس ماده جنسیت بچه را تعیین میکند).
 2لقاح داخلی دارند و تخم گذارند(.همانند برخی پستانداران :پالتیپوس)

ﺩﻫﺎﻥ
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 - ۱۶۰وجه مشترک همهی اعضای تاژکداران جانور مانند با افراد شاخهی  ..........در این است که ...................
 )۱روز نداران  -پوستهای محکم و سوراخدار از جنس سیلیس دارند.
 )۲جلبکهای سبز به دو روش جنسی و غیر جنسی تولید مثل مینمایند.
 )۳جلبکهای قهوهای  -میتوانند ساختار های تولید مثلی پر سلولی را پدید آورند.
 )۴هاگداران  -با کمک آنزیمهای گوارشی ،ترکیبیات آلی پیرامون خود را تغییر میدهند.
مطابق با جدول فصل  ۱۰زیست پیش جزوه زیست پیش آکادمی کنکور :
گزینه  : ۱کتاب در مورد دیواره سلولی تاژکداران جانور مانند حرفی نزده پس این عبارت نادرسته.
گزینـه  :۲جلبـک هـای سـبز هـر دو جنسـی و غیر جنسـی رو دارند اما تاژکـدارن جانور مانند اغلبشـون فقط تولید مثل جنسـی
دارنـد پس این گزینه درسـت نیسـت.
گزینه : ۳جلبک ها آغازیان هستند آغازیان ساختار تولید مثلی پر سلولی ایجاد نمیکنند.
گزینـه  : ۴هاگـداران هتروتـروف هسـتند و مثـل قـار چ ها با ترشـح آنزیمهای گوارشـی ترکیبات آلـی محیط پیرامـون رو تغییر
میدن.
گروه آغازی

تعداد سلول

روش حرکت

محیط زندگی

جنس دیواره

تولید مثل

روش کسب انرژی

آمیب

تک سلولی

آمیبی

آب شور ،شیرین و خاک مرطوب

-

میتوز

هتروتروف

روز نداران

تک سلولی

آمیبی

ماسههای دریاها

آهکی

-

هتروتروف

دیاتوم

تک سلولی

اقیانوسها و دریاچهها

سیلیسی

بعضی آب شور بسیاریآب شیرین

-

جلبک سبز

جلبک قرمز
جلبکهای قهوهای
(کلپ)

تاژکداران چرخان
تاژکداران جانور
مانند

بسیاری تک سلولی-

پر سلولی

بدون حرکت

آبهای گرم اقیانوس

پر سلولی

بدون حرکت

برخی پر سلولی

تک سلولی
تک سلولی

اوگلنا
مژکداران

تک سلولی

سلولی

تک سلولی

کپکهای مخاطی

تک سلولی (چند

ها گداران

تک سلولی

پالسمودیومی

ترشحات

با تاژک یا بدون

تک سلولی

کپکهای مخاطی

سرخوردن روی

هستهای)

تاژک

اغلب حرکت با ۲
تاژک

بعضی گونهها حرکت
با یک تا  ۱۰۰۰تاژک
حرکت با  ۲تاژک
شنا با هزاران مژک

در ردیفهای متراکم

برخی از آنها

میتوز(غیرجنسی)
و جنسی

جنسی و

غیرجنسی

اتوتروف

اتوتروف

معموال تناوب نسل

اتوتروف

دریاها

-

تناوب نسل

اتوتروف

اغلب دریاها و برخی آب شیرین

سلولز و سیلیس

میتوز

اتوتروف

بعضی همزیست در لوله گوارش

-

آب شیرین

-

میتوز

سخت و انعطاف

معموال میتوز و گاه

آب شیرین

کربنات کلسیم

پذیر

آمیبی

خاک مرطوب

-

آمیبی

خاک مرطوب

-

بدون حرکت

بدن میزبان ومدفوع جانور آلوده

-

اغلب غیر جنسی و
برخی جنسی

هم یوغی

جنسی و غیر
جنسی
جنسی
جنسی و غیر
جنسی

هتروتروف
یک سوم اتوتروف

دو سوم هتروتروف
هتروتروف
هتروتروف

هتروتروف

هتروتروف
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 -۱۶۱در هر نیمکرهی مخ انسان ،لوب آهیانه و لوب گیجگاهی به ترتیب با چند لوب دیگر مرز مشترک دارند؟
۲)۴و۲

			
۲)۳و۳
			
۳)۲و۳
				
۳)۱و۲

پاسخ گزینه : ۲شکل کتاب درسی که در جزوه های زیست آکادمی کنکور همه شکالی کتاب درسی به دقت آورده شده!

 -۱۶۲بـر اسـاس شـواهد سـنگوارهای ،در فاصلـهی زمانـی وقوع سـومین تا شـروع پنجمیـن انقـراض گروهی کـدام اتفاق رخ
داده است؟
		
 )۱یک دورهی خشکی وسیع حاکم گردیده است.

 )۲ماهیهای کوچک و فاقد آرواره پدیدار شدند.

 )۳به تدریج خزندگان ،بیشترین فراوانی را از آن خود کردند.

 )۴دوزیستان اولیه به منظور جذب اکسیژن هوا ،ششدار شدند.

مطابق با زیست جدول زیست پیش  ۱آکادمی کنکور
طبـق جـدول زیـر قبـل از انقراض گروهی سـوم خشـکی وسـیع ایجاد شـده .ماهی کوچـک و فاقـد آرواره در  ۵۰۰میلیون سـال
پیش ایجاد شده.دوزیسـتان در  ۳۷۰میلیون سـال پیش شـشدار شـدند .پس تنها گزینه سـوم درسـته با این جدول رااااحت
میتونسـتید به این سـوال که سـخت هم بود و بیشـتریا نتونسـتن پاسـخ بدن پاسـخ بدید.
گروه آغازی

حادثه

 ۵۰۰میلیون سال پیش

به وجود آمدن اولین مهرهداران(ماهی های آرواره دار کوچک)

 ۴۴۰میلیون سال پیش

انقراض گروهی اول

 370میلیون سال پسش

به وجود آمدن دوزیستان

 360میلیون سال پیش

انقراض گروهی دوم

 350میلیون سال پیش

به وجود آمدن خزندگان

اتفاقات دیگر مربوط به دوره

به وجود آمدن شش در مهرهداران

تخم گذاری در خشکی و غالب شدن خزندگان
بخاظر محیط خشک
خشکیهای وسیع

 300میلیون سال پیش
بیشترین فراوانی خزندگان

 245میلیون سال پیش

انقراض گروهی سوم

 225میلیون سال پیش

به وجود آمدن خرچنگ نعل اسبی

 210میلیون سال پیش

انقراض گروهی چهارم

 65میلیون سال پیش

انقراض گروهی پنجم

نکته  :خرچنگ نعل اسبی  ۲انقراض را پشت سرگذاشته است.

مخرب ترین انقراض گروهی

دوران زندگی پروداکتیل
انقراض دایناسور ها محیط های خشکی کاهش
یافتند غالب شدن پرندگان و پستانداران
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 -۱۶۳کدام عبارت ،درمورد همه ی گلبولهای خونی یک فرد بالغ درست است؟
 )۱ریز لولهچهها ،طی مرحلهی  G2چرخهی سلولی مضاعف میگردند.
 )۲ریز رشتهها ،با پروتئينهای سطح داخلی غشا تماس دارند.
 )۳ریز لولهچهها ،در بخش مرکزی سانتریولها وجود دارند.
 )۴ریزرشتهها ،باعث پایداری پوشش هستهای میشوند.
مطابق با فصل دوم زیست سال دوم آکادمی کنکور گزینه  ۲پاسخه.

گزینه  ۴نادرسته چون گلبول قرمز هسته نداره.
گزینه  ۱نادرسته لزوما همه گلبولهای خونی تقسیم نمیشوند.
گزینه  ۲درسته طبق جدول غشا در زیست دوم آکادمی کنکور!
جدول مربوط به سانتریول ها در زیست دوم آکادمی کنکور صفحه  ۳۷طبق شکلی که آوردیم مرکز ساتریول خالیه.پس گزینه
 ۳نادرسته.

KonKoorAcademy2015@Gmail.com
علیرضا سیاحی
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 -۱۶۴در انسـان ،همـهی رگهایـی کـه خـون قلـب را بـه سـمت بافتهـای مختلف بـدن هدایـت میکنند ،چه مشـخصهای
دارند؟
 )۱خون آنها با سرعت متوسط  ۳۵سانتیمتر در ثانیه عبور میکنند.
 )۲یک الیه از سلولهای بافت پوششی در دیوارهی آنها وجود دارد.
 )۳در دیوارهی آنها ،ماهیچههای صاف حلقوی فراوان یافت میشود.
 )۴در درون آنها ،همواره خون به طور پیوسته جریان دارد.

ابتـدا بایـد منظـور از سـوال رو بفهمیم .منظور از سـوال میتونه سـرخرگها
وحتـی سـیاهرگ هـا و مویـرگ هـا باشـه.باید گزینـهای رو انتخـاب کنیـم
کـه بـرای همـه رگهـا قابـل اسـتفاده باشـه.اول میـزان سـرعت خـون در
سـیاهرگ و سـرخرگها تفـاوت داره .ماهیچـه های صاف فراوان در سـرخرگ
هاسـت .مویـرگ هـا که اصلا ماهیچـه نـدارن .همانطـور که در شـکل رو
بـه رو میبینیـد بـا گـذر از سـرخرگ بـه سـمت مویـرگ سـرعت جریـان
خـون کاهـش مـی یابـد تـا جایـی کـه سـرعت در مویرگهـا نزدیـک بـه
صفر(۱میلیمتـر بـر ثانیـه برسـد) نمیشـه گفـت بـه صورت پیوسـته هسـتش.
گزینه  ۲پاسخه همه رگها دارای یه الیه بافت پوششی هستند.

 -۱۶۵چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکند؟

•
•
•

در کشاورزی ،برای خار ج کردن پوستهی دانهها از نوعی ترکیب آلی استفاده میشود  ،این ترکیب فقط ............
میتواند توسط جاندارانی با هستهی مشخص و سازمان یافته تولید شود.
بر مولکولی رشتهای و بدون انشعاب تاثیر میگذارد.
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نسبت به تغییرات شدید  PHمحیط حساس است.
نوعی واکنش سنتز آبدهی را به انجام میرساند.

			
۳)۳
			
۲)۲
			
۱)۱

۴)۴

سوال به آنزیم سلوالز اشاره داره مربوط به فصل  ۱سال دوم میشه :
خب باکتری ها وبرخی آغازیان میتونن سلوالز درست کنن .باکتری ها هسته ندارن پس این گزینه درست نیست.
سلولز رشته ای و بدون انشعابه پس این مورد درسته.
آنزیم ها نسبت به اسیدی بودن محیط حساس هستند.
نوعی واکنش هیدرولیز انجام میده تجزیه میکنه نه سنتز.
تنها  ۱مورد درست بود.
 -166به طور معمول ،کدام عبارت دربارهی اتفاقات پس از تشکیل زیگوت در انسان نادرست است ؟
 )۱در زمان به وجود آمدن الیههای محافظ و تغذیه کنندهی جنینی ،ترشح پروژسترون توسط جسم زرد صورت میگیرد.
 )۲در زمان شروع تقسیمات میتوزی سلول تخم ،مرحلهی فولیکولی تخمدان متوقف گردیده است.
 )۳در زمان رسیدن سلول تخم به رحم ،تودهی سلولی به شکل یک توپ تو خالی درآمده است.
 )۴در زمان شروع عمل جایگزینی ،رویان و پردههای اطراف آن به سرعت رشد میکنند.
مطابق با فصل  ۱۱زیست سوم آکادمی کنکور
طبـق شـکل زیـر (صفحـه )۱۷که مربوطه به زیسـت سـوم آکادمی کننکور میشـه راحت میشـد به سـوال پاسـخ داد .در شـکل
زیـر نشـون میـده پـرده هـا حـدود  ۱هفته بعـد از لقاح یعنـی روز  ۲۰انجـام میشـه .و طبق نمـودار پایین مربوط بـه فصل ۱۱
آکادمی کنکور در روز  ۲۰پروژسـترون از جسـم زرد ترشـح میشـه.
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تقسـیمات میتـوزی تخـم بعـد از لقاح یعنی تا یک تـا  ۲روز بعد از روز  ۱۴جنسـی که تخمک زن آزاد میشـه و دوره فولیکولی
تا روز  ۱۴هستش.
همزمـان بـا تقسـیم و بـا اومـدن تـوده سـلولی به سـمت رحـم تـوپ توخالی بالستوسـیت تشـکیل میشـه پس ایـن گزینه
هم درسـته.
در مـورد گزینـه  ۴فقـط خط اول
جدول(روبـه رو) مربوط به رشـد
و نمـو جنیـن در جـزوه زیسـت
آکادمیـک کنکـور رو بخـون تـا
بفهمـی چرا ایـن گزینه اشـتباهه
(.پاسخ)
 -۱۶۷کدام گزینه برای کامل کردن عبارت زیر مناسب است؟
در چرخهی زندگی کاهوی دریایی  ................چرخهی زندگی کپک مخاطی پالسمودیومی ،ایجاد میشود.
 )۱همانند  -از ادغام گامتهای تاژکدار ،سلولهای دیپلوئيدی
 )۲همانند  -با میوز هر سلول دیپلوئيدی ،سلولهای محترک هاپلوئیدی
 )۳برخالف  -به دنبال میتوز هر سلول هاپلوئيدی متحرک ،ساختاری پرسلولی
 )۴برخالف  -از روییدن هاگ در شرایط مساعده سلول های متحرک هاپلوئیدی
پاسـخ  :گزینـه  - ۱در چخـه زندگـی کاهـوی دریایـی مثـل چرخـه زندگـی کپـک
مخاطـی پالسـمودیومی از ادغـام سـلولهای تاژکـدار سـلولهای دیپلوئیـدی

ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪﻥ ﻭ )(٢n

ﺭﻭﯾﺶ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ

تشـکیل میشـه البتـه ممکنـه در کپـک مخاطـی سـلول آمیبـی تشـکیل بشـه نه

ﭘﻼﺳﻤﻮﺩﯾﻢ ﺑﺎﻟﻎ )(٢n

تاژکـدار پـس ایـن گزینـه شیشـه خـورده داره! امـا در هـر صـورت بهتریـن گزینه

ﭘﻼﺳﻤﻮﺩﯾﻢ ﺟﻮﺍﻥ )(٢n

بـرای انتخـاب ماسـت .میخـوام نظر شـما رو در مـورد گزینـه  ۳بدونم؟بـه ظاهر

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺘﻮﺯ

ﻣﺘﻮﺍﻟﯽ ﻫﺴﺘﻪ

گزینه ی درسـتیه؟ اما در اشـتباهید درچرخه زندگی کاهوی دریایی هم زئوسـپور
هاپلوئيـد متحـرک هسـتند و هـم گامـت ها ،امـا گامت هـا نمیتونن با تقسـیم
میتـوز متوالـی سـاختار پرسـلولی ایجـاد کنند.
قسـمت زیـر بخشـی از جـزوه زیسـت پیـش آکادمـی کنکـور مربـوط بـه کپـک
مخاطـی پالسـمودیومی اسـت که بـا دونسـتن این نـکات راحت میتونسـتید به
ایـن سـوال جـواب بدید.

ﺯﯾﮕﻮﺕ )(٢n

ﺍﺳﭙﻮﺭﺍﻧﮋ ﺟﻮﺍﻥ )(٢n

ﻟﻘﺎﺡ

ﻣﯿﻮﺯ

ﺍﺳﭙﻮﺭﺍژ ﺭﺳﯿﺪﻩ

ﻫﺎگ)ﺍﺳﭙﻮﺭ( )(n
ﺳﻠﻮﻝﻫﺎی ﺁﻣﯿﺒﯽ )(n

ﯾﺎ
ﻧﻤﻮ

۸.۱

کپک مخاطی پالسمودیومی

ﺳﻠﻮﻝﻫﺎی ﺗﺎژﮐﺪﺍﺭ )(n
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کپـک هـای مخاطـی پالسـموديومی ،درواقـع گروهـی از جانداران هسـتند کـه در مجمـوع يک پالسـموديوم توليد مـی کنند.
پالسـموديوم ،تـودهای سيتوپالسـمی اسـت کـه تعـداد زيـادی هسـته دارد.این تعـداد زیاد هسـته بخاطـر میتوزهـای متوالی
بـدون سـیتوکنز اسـت .ايـن کپک هـا در حين حرکت ،باکتـری ها و ديگر مـواد آلی را مـی بلعند .کپک مخاطی پالسـموديومی
هسـته هـای متعـدد دارد؛ امـا ايـن هسـته هـا به وسـيلهٔ ديـواره های سـلولی از يـک ديگر جدا نشـده انـد .اگر پالسـموديوم
تحـت خشـکی يـا گرسـنگی قرار گيـرد ،به توده های متعددی تقسـيم می شـود .هـر توده سـاقه ای توليد می کند کـه در نوک
آن کپسولی(اسـپورانژی) اسـت کـه در آن ،هـاگ هـای هاپلوئيـد نمـو مـی يابند .هاگ ها نسـبت به شـرايط سـخت محيطی
بسـيار مقـاوم انـد .ولـی در شـرايط مسـاعد مـی رويند و به سـلول هـای هاپلوئيـدی تبديل می شـوند که ممکن اسـت آميبی
شـکل يـا تاژکدار باشـند .اين سـلول هـای هاپلوئيـد قادرند به يکديگـر ملحق شـوند و زيگوت هـای ديپلوئيد ايجـاد کنند .اين
زيگـوت هـا بـه نوبـهٔ خود با تقسـيم ميتـوز ،پالسـموديوم های جديـدی ايجاد مـی کنند.

کپک مخاطی
پالسمودیومی

تعداد سلول

تک سلولی چند هستهای

روش حرکت

آمیبی

شیوهی کسب انرژی

هتروتروف

محیط زیست

خاک مرطوب

روش تولید مثل

جنسی

دیواره سلولی

-

نکته :کپک مخاطی پالسمودیومی سیتوکینز ندارد.
نکته  :در کپک مخاطی سلولی هاگ ساختار مقاوم است که شرایط سخت محیطی را تحمل میکند.
نکته  :در کپک مخاطی پالسمودیومی هاگ حاصل تقسیم میوز است و تنها در شرایط نا مساعد به وجود میآید.
نکته  :هاگ کپک مخاطی پالسمودیومی برخالف هاگ کاهوی دریایی فاقد تاژک است یعنی زئپوسپور ندارد.
در چرخهی زندگی کپک مخاطی پالسمودیومی زمانیکه که شرایط مساعد باشد سلولهایی با شیوهی حرکت متفاوت (آمیبی و
تاژکدار) به وجود میآید.
نکته  :در چرخهی زندگی کپک مخاطی پالسمودیومی سلولهای با حرکت آمیبی و تاژکدار که از رویش هاگ در شرایط مساعد
به وجود میآیند که هاپلوئید است و توانایی لقاح دارد.

۸.۱

کاهوی دریایی

کاهـوی دريايـی يکـی از جلبـک های سـبز دريـازی اسـت .اين
جاندار(هماننـد گیاهـان ،جلبـک قرمـز و قهـوهای) دارای توليـد

مثـل از نـوع تنـاوب نسـل اسـت .در تنـاوب نسـل دو سـاختار
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مجـزا در چرخـهٔ زندگـی فرد مشـاهده می شـود :سـاختار گامتوفيت کـه سـلولهای هاپلوئيـد دارد و گامت توليد
مـی کنـد و سـاختار اسـپوروفيت که سـلول هـای آن ديپلوئيد هسـتند و هـاگ هاپلوئیـد (اسـپور)توليد می کنند
اسـپوروفيت بالـغ کاهـوی دريايـی سـاختارهايی توليـد مثلـی بـه نـام اسـپورانژ دارد .ايـن سـلول ها ميـوز انجام

مـی دهنـد و زئوسـپور(هاگ) توليـد مـی کننـد .اگـر هرکـدام از زئوسـپورها(ها گها) رشـد کننـد ،به يک سـاختار
پرسـلولی گامتوفيتـی تبديـل مـی شـوند .گامتوفيـت بالغ گامـت توليد می کنـد .دو گامـت با هم ادغـام و به يک

اسـپوروفيت جديـد تبديل می شـوند.

نکتـه :جلبکها(جلبـک سـبز ،قهـوهای و قرمز) برخلاف گیاهان جنیـن یا رویان تشـکیل نمیدهند و سـاختارهای

تولیـد مثلـی پـر سـلولی مثـل آنتریـدی و آرکگـن در گیاهـان بـه وجـود نمیآورنـد .جلبکهـا بـر خلاف گیاهان

آونـدی ،آوند چـوب و آبکـش ندارند.

۴

نکتـه  :در کاهـوی دریایـی هم اسـپروفیت و

ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿـﺖ ﺑﺎ ﻣﯿﺘﻮﺯ ﮔﺎﻣﺖﻫﺎی
ﻧﺮ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ.

ﻣﯿ

ﻣﯿ

ﺘﻮﺯ

ﺘﻮﺯ

ﻣﯿ

ﺯﺋﻮﺳﭙﻮﺭ  ۴ﺗﺎژﮐﯽ

ﮔﺎﻣﺖ  ۲ﺗﺎژﮐﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ)ﺗﻨﺎﻭﺏ ﻧﺴﻞ(

خـود را از آب بـه دسـت میآورنـد و  CO2را

ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﯿﺪ)(n

تثبیـت میکنند.

نکتـه  :در کاهـوی دریایـی و کالمیدومونـاس

همـهی

هسـتند .

نکتـه :

گامتهـا و ها گهـا تاژکـدار

جلبکهـای قرمز همـهی جلبکهـای قهوهای
(کلـپ)

دریایـی)

برخـی

جلبکهـای

سـبز(کاهوی

اسـت.در چرخـهی تنـاوب نسـل

ﺯﺋﻮﺳﭙﻮﺭ  ۴ﺗﺎژﮐﯽ

ﺩﯾﭙﻠﻮﺋﯿﺪ)(٢n

۵

ﺍﺳﭙﻮﺭﺍﻧﮋ

ﮔﺎﻣﺖﻫـﺎی ۲

ﺗﺎژﮐـﯽ ﻧـﺮ ﻭ

تنـاوب نسـل در گیاهـان معمـوال

ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﻫﺪ.

ﺘﻮﺯ

ﻣﯿ

و هیـچ نـوع رابطـهی غذایـی بـا هـم ندارند

کنند.انـرژی خـود را از نور خورشـید و الکترون

ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻎ

ﻣﯽﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﺘﻮﺯ ﺭﺷـﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ

ﺘﻮﺯ

هم گامتوفیت سـبز و فتوسـنتز کننده هستند

و بـه طـور کامـل مسـتقل از هـم زندگـی می

۲

ﺯﺋﻮﺳﭙﻮﺭ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻟﻘﺎﺡ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭﻟﯽ

ﻣـﺎﺩﻩ ﺑـﺎ ﻫﻢ

ﻟﻘﺎﺡ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﯿﻮﺯ

ﻫﻤﺠﻮﺷﯽ
ﻣﯿﺘﻮﺯ

ﺯﺋﻮﺳﭙﻮﺭ  ۴ﺗﺎژﮐﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺯﯾﮕﻮﺕ
۶

۱

ﺩﺭﻭﻥ ﺍﺳﭙﻮﺭﺍﻧﮋ ﺑﺎ ﻣﯿﻮﺯ ﻫﺎگ ﯾﺎ

ﺍﺳﭙﺮﻭﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻎ

سـلول هـای هاپلوئیـد میتواننـد حاصـل از

میتوز و یا میوز باشـند .اگر مسـتقیما حاصل از میوز باشـند هاگ هسـتند و اگر مسـتقیما حاصل از میتوز باشـند
گامـت یـا گامتوفیـت هسـتند.

نکتـه  :زئوسـپور کالمیدومونـاس  ۲تاژکـه و حاصـل میتـوز اسـت ولی زئوسـپور کاهـوی دریایی  ۴تاژکـه و حاصله

میوزه.

 -۱۶۸با توجه به نظام رده بندی رایج امروزی  Canis upus -به ترتیب به کدام راسته و کدام شاخه تعلق دارد؟

			
 )۱گوشت خواران  -پستاندارن
			
 )۳گوشت خواران -طنابداران

 )۲سگ سانان-گوشت خواران

 )۴سگ سانان  -طنابداران
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گزینه  - ۳این سوال عینا از صفحه  ۳۹کتاب درسی طر ح شده بود .در جزوه زیست آکادمی کنکور تمامی جمالت

شکل ها نمودار ها و فعالیت های کتاب درسی را خواهید دید.

 - ۱۶۹با توجه به یک سلول میان برگ لوبیا ،کدام گزینه  ،عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکند؟

در گام  .............چرخه ی کالوین همانند گام  ...............مرحلهی اول تنفس ،ترکیب کربن دار یک فسفاته تولید
میشود.

			
۳-۱)۱

			
۳-۳)۳

			
۲-۲)۲

۲-۴)۴

در گام  ۲گلیکولیز که همون مرحله اول تنفسه ترکیب کربن دار یک فسفانه تشکیل میشه .یا گزینه  ۲درسته یا ۴

از بین گزینه ها طبق شکل های دقیق زیست پیش فصل  ۸آکادمی کنکور تنها گزینه  ۲درست است.راستی بچه

ها میتونید فصل  ۸زیست پیش آکادمی کنکور رو رایگان از کانال تلگرام آکادمی کنکور به نشانی زیر دریافت کنید.

https://t.me/konkooracademy

ﮔﺎﻡ 2

ﮔﺎﻡ ۱

ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮﻝ  ۶ﮐﺮﺑﻨﻪ ﺑﻪ

 ۲ﺍﺳﯿﺪ  ۳ﮐﺮﺑﻨﻪ ﭘﯿﺎﺩﺍﺭ

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﺍﺯ ﻫﺮ  ATPﻭ

ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺳﯿﺪ  ۳ﮐﺮﺑﻨﻪ

۶ ATP

ﺑﻨﻪ
ﮐﺮ
۳

ﺍﮐﺴﯿﺪ ﻣﯿﺸﻪ ۶ NADPH

ﺗﺮ
ﮐﻴ
ﺐ

۶

۶ ADP

ﮔﺎﻡ 1
ﺪﺍﺭ
ﭘﺎﻳ
ﻧﺎ
ﻨﯽ
ﮐﺮﺑ

۶C 3

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺭﯾﺒﻮﻟﻮﺯ ﺑﯿﺲ

۳C ۶

ﻓﺴﻔﺎﺕ  ۵ﮐﺮﺑﻨﻪ ﻭ

ﺩی ﺍﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ

ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﺰﯾﻢ ﺭﺑﯿﺴﮑﻮ

ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ
ﻗﻨﺪ
۶

۳

ﮐ ﺮﺑ

ﻨﻪ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻨﺪ  ۳ﮐﺮﺑﻨﻪ ﯾﮏ ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ

۱C ۳

۵C ۳

ﺭ
ﻳﺒ
ﻮﻟ
ﻮﺯ
ﺑﻴ

۶ NADP+

۶C ۳

۳C ۵

ﻭ ﺳﺎﮐﺎﺭﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﮔﺎﻡ 3

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻗﻨﺪ  ۳ﮐﺮﺑﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ

 ۵ﮐﺮﺑﻨﻪ  ۲ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ
ATP

ﻗﻨ
ﺪ  ۳ﮐ ﺮﺑﻨﻪ

ﻳﮏ ﻗﻨﺪ  3ﮐﺮﺑﻨﻪ ﺑﺮﺍی ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ

۳CO۲

۳ ATP

۳ ADP

ﮔﺎﻡ 4

ATP

ATP

ADP

ADP

P

C

C

C

C

C

P

C

ﮔﺎﻡ ۲
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮﻝ  ۶ﮐﺮﺑﻨﻪ  ۲ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﺑﻪ  ۲ﻣﻮﻟﮑﻮﻝ
 ۳ﮐﺮﺑﻨﻪ  ۱ﻓﺴﻔﺎﺕ

P

ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮﻩ

ﺲﻓ

ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ  ۲ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻥ

C

C

C

C

C

C

ﮔﻠﻮﮐﻮﺯ

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻮﻟﮑﻮﻝ  ۶ﮐﺮﺑﻨﻪ  ۲ﻓﺴﻔﺎﺕ

ﮔﺮﻓﺘﻦ  ۲ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ NADPH

ﻴﺪ
ﺳ
ﺍ

ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ

ﻣﺼﺮﻑ  ATP ۲ﻭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ  ۲ﻓﺴﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻠﻮﮐﻮﺯ ﻭ

ﺴﻔ
ﺎﺕ
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C

C

C

C

ﻣﻮﻟﮑﻮﻝ  ۳ﮐﺮﺑﻨﻪ
ﯾﮏ ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ

NAD+

ﮔﺎﻡ ۳

C

C

ﻣﻮﻟﮑﻮﻝ  ۳ﮐﺮﺑﻨﻪ
ﯾﮏ ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ

P

NAD+

ﻫﺮ  ۲ NAD+ﻫﯿﺪﺭﻭژﻥ)ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻥ( ﺍﺯ ﻣﻮﻟﮑﻮﻝ  ۳ﮐﺮﺑﻨﻪ NADH
ﯾﮏ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﺟﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ  ۲ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﯾﮏ

NADH
P

P

ﯾﻮﻥ ﻫﯿﺪﺭﻭژﻥ)( H+ﺭﻭ ﺟﺬﺏ ﺧﻮﺩ ﻭ ﯾﮏ  H+ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺩ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﺎﻡ ﺩﺭ ﮐﻞ  H ۲ﺁﺯﺍﺩ ﻣﯿﺸﻪ.
+

P

ﯾﮏ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﺬﺏ ﻣﻮﻟﮑﻮﻝﻫﺎی  ۳ﮐﺮﺑﻨﻪ ﯾﮏ
ﻓﺴﻔﺎﺕ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﮔﺎﻡ ۴
ﻫﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮﻝ  ۳ﮐﺮﺑﻨﻪ ﯾﮏ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻥ ۲

۲ ADP

C

C

C

ﻣﻮﻟﮑﻮﻝ  ۳ﮐﺮﺑﻨﻪ
 ۲ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ

۲ ADP
ATP

ATP

ﮔﺮﻭﻩ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﻭ  ADPﺩﻭ ﻣﻮﻟﮑﻮﻝ

C

 ATPﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﻌﺎ  ATP ۴ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﭘﯿﺮﻭﻭﺍﺕ

ﻭ ﺩﻭ  ATPﻣﺼﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﭘﺲ ﺩﻭ  ATPﺧﺎﻟﺺ

P

P

C

C

C

ﻣﻮﻟﮑﻮﻝ  ۳ﮐﺮﺑﻨﻪ
 ۲ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ

P

C

C

C

C

C

ﭘﯿﺮﻭﻭﺍﺕ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ.

		
 - ۱۷۰با توجه به شکل رو به رو ،کدام عبارت نادرست بیان شده است؟
 )۱بخش  ۱همانند بخش  - ۴سلولهایی با دو مجموعه کروموزوم دارد.
 )۲بخش  ۳همانند بخش  ،۱پس از جوانه زنی از زیر خاک خار ج میشود.
 )۳بخش  ۲برخالف بخش  ،۴جزئي از اسپروفیت جدید محسوب میشود.
 )۴بخش  ۳برخالف بخش  ،۲نخستین عالمت جوانه زنی دانه را نشان میدهد.

بخش  ۳برگچه است و بخش  ۲ریشه چه حاال خط اول صفحه  ۱۵زیست گیاهی آکادمی کنکور رو بخونید .فقط گزینه ۴
نادرست است.
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- ۱۷۱بـا فـرض وقـوع مسـتمر انـواع آمیزشهـای تصادفـی در جمعیتها( بـه غیـر از آمیزشناهمسـان پسـندانه) قطعا کدام
اتفـاق با گذشـت زمـان بـه تدریـج رخ میدهد؟

 )۱فراوانی افراد هتروزیگوس جمعیتها نصف میشود.

 )۳فراوانی نسبی اللهای جمعیتها افزایش مییابد.
میشود.

 )۲بر فراوانی فنوتیپهای غالب افزوده میشود.

 )۴از فراوانی افراد دارای اللهای متفاوت کاسته.

گزینه  : ۱تنها در خود لقاحی این اتفاق می افتد ممکنه خود لقاحی صورت نگیرد.

گزینه : ۲در صورتیکه فنوتیپ غالب با محیط سازگار نباشه انتخاب طبیعی به ضرر فنوتیپ غالب عمل کرده و

جمعیت آن ها کاهش میابد.

گزینه :۳ممکنه رانش یا شارش جمعیت و مهاجرت اتفاق بیفته و الل ها کاهش یابد پس این مورد هم لزوما
صحیح نیست.

گزینه .۴به مرور زمان انتخاب طبیعی نوع سازگار تر را انتخاب میکنه و این افراد تولید مثل کرده و به این ترتیب از
الل های مختلف که ناسازگارند کاهش می یابد.

 - ۱۷۲کدام گزینه در مورد سلولهای زنده ی قورباغه آفریقایی صحیح است ؟

 )۱هر یک از کدونها تعیین کنندهی آمینواسیدی است که در ساختار پلی پپتید شرکت میکند.

 )۲همهی  RNAهای کوچک توسط یک نوع  RNAپلیمراز رونویسی میشوند.

 )۳ژ نهای  mRNAساز همواره به صورت غیر تصادفی رونویسی می شوند.
 )۴همهی  RNAها پس از کوتاه شدن به سیتوپالسم وارد میشوند.

زیست پیش  ۱آکادمی کنکور کاری میکنه که هیچ سوالی رو از زیست پیش از دست ندید .تنها گزینه  ۳درسته.ژن
های  mRNAفقط وقتی نیاز باشه رونویسی میشن.

بررسی گزینه ها:

گزینه  : ۱این گزینه در مورد کدون های پایانی صادق نیست.یعنی اینا UAG :

UAA

UGA
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گزینه  : ۲خیر mrNA -توسط RNAپلی مراز  tRNA IIتوسط  RNAپلی مراز  IIIو  rRNAتوسط  RNAپلی مراز I

رونویسی میشن.

گزین  : ۴در مورد  rRNAصادق نیست لزوما همهی  RNAها کوتاه نمیشن .تمامی این نکات در زیست پیش ۱

آکادمی کنکور موجوده!( که به زودی آماده میشه)

 -۱۷۳چند مورد ،ویژگی بیشترین سلولهایی است که در دیوارهی مجاری نیمدایرهای گوش انسان قرار دارند؟

در دو سمت خود اجزای رشته مانندی دارند.

ن آنها فواصل بسیار اندکی وجود دارد.
در بی 

مژکهای آنها تحت تاثیر مایع گوش درونی خم میشود.

میتوانند پیامهای عصبی را به لوب گیجگاهی مخ ارسال نمایند.
			
۲)۲

			
۱)۱

۴)۴

			
۳)۳

بیشترین سلولهایکه در دیوارهی مجاری نیم دایره هستند طبق شکل کتاب درسی سلول های مربوط به بافت
پوششی هستند .البته در شکل بافت پوششی تمایز یافته مژه دار هم هست اما اینا جزء بیشترین سلول ها

نیست و نمیتونه منظور طراح باشه.
مورد اول :نادرسته مژه ندارند(.نادرسته)

مورد دوم  :درسته بین بافت پوششی فواصل بسیار اندکی وجود داره(.درسته)
مورد سوم  :در مورد بافت پوششی صدق نمیکنه(نادرسته)
مورد چهارم  :بافت پوششی که پیام رو انتقال نمیده بعدشم حتی اگر بگید سوال داره در مورود نورون صحبت میکنه عصب
گوش  2شاخه شنوایی و تعادلی دارد .شاخه تعادلی از مجاری نیم دایره به مخچه میروند .پس مورد اخر نادرسته.
گزینه ۱پاسخه.

ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺟﻤﺠﻤﻪ

ﻻﻟﻪ ﮔﻮﺵ

ﻣﺠﺎﺭﻱ ﻧﻴﻢ ﺩﺍﻳﺮﻩ

ﺳﻨﺪﺍﻧﻲ

ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺗﻌﺎﺩﻟﻲ
ﻣﺠﺮﺍﻱ ﮔﻮﺵ
ﭼﻜﺸﻲ

ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺷﻨﻮﺍﻳﻲ
ﺭﻛﺎﺑﻲ

ﺣﻠﺰﻭﻧﻲ

ﭘﺮﺩﻩ ﺻﻤﺎﺥ

ﺷﻴﭙﻮﺭ ﺍﺳﺘﺎﺵ
ﺭﻭﺯﻧﻪ ﺑﻴﻀﻰ

 -۱۷۴کدام عبارت دربارهی سازگاری گیاهان ساکن اکوسیستمهای بیابانی در پاسخ به گرما و خشکی زیاد،نادرست است؟
 )۱در هنگام شب ،دی اکسید کربن از طریق روزنهها وارد گیاه میشود.
 )۲در هنگام روز فرآیندی مانع انجام واکنشهای چرخهی کالوین میشود.
 )۳در هنگام روز ،دی اکسید کربن آزاد شده و به درون کلروپالست انتشار مییابد.
 )۴در هنگام شب ،اسیدهای آلی ناشی از تثبیت دی اکسید کربن ،در واکوئلها ذخیره میشود.
من همیشه در همه جزوات و تستهایی که در جزوات آکادمی کنکور حل کردم خدمتتون عرض کردم نیمی از حل یک سوال در

صورت سوال نهفته است صورت سوال گفته گیاهان ساکن در اکوسیستم های بیابانی یعنی گیاهان : CAM

نکتـه  :تثبیـت  ۲ COمرحلـهای اسـت توجـه کنیـد کـه هـر دو مرحلـه در یک سـلول انجام میگیـرد ولـی در دو اندامک
2

متفـاوت انجـام میشـود .در مرحلـهی اول در شـب  COاز طریـق روزنههـای هـوای وارد گیـاه میشـود .درون سـلول تثبیت و
2
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سـپس درون واکوئـل بـه صـورت اسـید  ۴کربنه به نام اسـید کراسوالسـه ( )CAMذخیره میشـود در روز کـه روزنههای هوایی
بسـتهاند درون واکوئـل اسـید  ۴کربنـه تجزیـه میشـود و درون واکوئـل  COآزاد میشـود .ایـن  COدر روز از واکوئـل به درون
2

2

کلروپالسـت انتشـار پیـدا میکنـد CO2 .در روز درون کلروپالسـت توسـط آنزیـم روبیسـکو وارد چرخـهی کالوین میشـود .و در

نهایـت بـه صـورت قنـد  ۳کربنه تثبیت میشـود و مولکولهـای پر انرژی مـورد نیـاز خـود( ATPو  )NADPHرا از واکنشهای
نـوری فتوسـنتز میگیرد  .تنها گزینه ۲نادرسـت اسـت.

همونطور که میبینید به کمک جدول پایین و نکته باال که مربوط به صفحه  ۳۵و  ۳۶زیست پیش آکادمی کنکور

میشه (جزوه این فصل به صورت رایگان بر روی کانال تلگرام ما قرار داره) شما به راحتی میتونستید به این سوال
پاسخ بدید.

- ۱۷۵چند مورد ویژگی همهی عضالت داخل کرهی چشم انسان را نشان میدهد؟
فرامین دستگاه عصبی پیکری را دریافت میکنند.
وضع متجانس و سلولهایی تک هستهای دارند.
در دقت و تیزبینی چشم نقش دارند.
با مایع زاللیه در تماس هستند.
			
۳)۳
			
۲)۲
			
۱)۱

۴)۴

مطابقت کامل با صفحه  ۴و  ۵زیست سوم آکادمی کنکور تمامی چیز هایی که برای حل این سوال میخواستید در این  ۲صفحه
بوده.
چشم رو که دیدی؟ یه سری عضالت بیرونی داره که کره رو میچرخونه و ارادی هستند و یه سری هم عضالت داخل چشمه
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مثل عضالت مژکی و عنبیه که دست اعصاب خودمختاره.
مورد اول به طور قطع نادرسته(.نا درست)
سلولهای ماهیچه های غیر ارادی تک هسته ای و متجانس هستند(.صحیح)
ماهیچـه هـای مژکـی بـه واسـطه تاثیـری که بر قطر عدسـی دارنـد در تیز بینـی و دقت نقـش دارند امـا در مورد عنبیـه ،عنبیه
میزان نور ورودی به چشـم رو تنظیم میکنه نور در شـب و تاریکی عنبیه گشـاد میشـه و باعث میشـه نور بیشـتری بیاد بهتر
بتونیـم ببینیـم و در نـور زیـاد تنـگ میشـه تا نـور کمتری به داخل چشـم بیاد.ایـن کاهش و افزایش به طور مسـتقیم نقشـی
در تیزبینی نداره (.نادرسـت)
با مایع زاللیه چشم ماهیچه های مژکی و عنبیه هر دو با زاللیه در ارتباط هستند پس درسته (.صحیح)
گزینه  ۲پاسخه.

ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺍﺭﺍﺩﻱ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ

ﺻﻠﻴﺒﻴﻪ

ﻛﺎﻧﺎﻝ ﺷﻠﻢ

ﻣﺸﻤﻴﻪ

ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺧﻠﻔﻲ
ﻣﺤﻔﻈﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ

ﺷﺒﻜﻴﻪ
ﻣﺮﻛﺰ ﺩﻳﺪ ﭼﺸﻢ

ﻋﻨﺒﻴﻪ

ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻧﻮﺭﻱ

ﻣﺮﺩﻣﻚ

ﺳﺮﺧﺮگ ﺷﺒﻜﻴﻪ

ﻗﺮﻧﻴﻪ

ﺳﻴﺎﻫﺮگ ﺷﺒﻜﻴﻪ

ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪﻩ
ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻣﮋﻛﻲ ﺑﻪ ﻋﺪﺳﻲ

ﻧﻘﻄﻪ ﻛﻮﺭ

ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻣﮋﻛﻲ
ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺍﺭﺍﺩﻱ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ

 - ۱۷۶کدام عبارت ،در مورد تاالموس مغز گوسفند صحیح است؟

			
 )۱جزئی از مغز میانی به حساب میآیند.

		
 )۳در دیوارهی بطن چهارم مستقر شدهاند.

ﻗﺮﻧﻴﻪ

 )۲توسط رابطی به یکدیگر اتصال دارند.

 )۴توسط پردهی سیتوم از یکدیگر جدا شده اند.

مطابـق با زیسـت سـوم آکادمـی کنکور  -ایـن سـوال از دل فعالیت صفحه
 ۵۱کتـاب درسـی طر ح شـده .تمامی فعالیـت های کتاب درسـی در جزوات
آکادمی کنکور مطر ح شـده اسـت.

ﺯﻻﻟﻴﻪ

ﻋﺪﺳﻲ

ﻟﻜﻪ ﺯﺭﺩ

ﻛﺎﻧﺎﻝ ﺯﺟﺎﺟﻴﻪ
ﺯﺟﺎﺟﻴﻪ

ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻗﺪﺍﻣﻲ
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در مرحلـه بعـد بـا احتیـاط و بـا کمک اسـکالپل در مثلث مغزی برشـی طولی ایجـاد کنید و در زیـر آن تاالموس هـا و رابط بین
آنها را ببینید .پاسـخ گزینه  ۲اسـت.
اینم شکل مغز البته با شکل نمیتونستید به این سوال پاسخ بدید باید متن فعالیت رو میجویدید!

 - ۱۷۷پس از افزودن الکتوز به محیط کشت باکتری اشریشکالی ،کدام عبارت ،دربارهی آلوالکتوز درست است؟
 )۱پس از تولید به درون باکتری منتقل میشود.
 )۲همانند مهارکننده میتواند به اپراتور متصل گردد.
 )۳سبب میشود تا ژن سازنده ی پروتئین تنظیم کنندهی اپران روشن شود.
 )۴تغییری در شکل  ۳بعدی پروتئين تنظیم کننده اپران ایجاد میکند.
پاسخ گزینه  ۴است بعد ازینکه آلوالکتوز به
پروتئین تنظیم کننده متصل شد شکل ۳
بعدیش تغییر میکنه و دیگه نمیتونه به اپراتور
متصل بشه به این ترتیب امکان رو نویسی به
وجود میاد .وقتی الکتوز در محيط باشد ،درون
باکتری به آلوالکتوز تبدیل میشه نه بیرونش(رد
گزینه )۱
آلوالکتوز به پروتئين تنظیم کننده متصل میشه
نه اپراتور(.رد گزینه )۲ژن سازندهی پروتئين
تنظیم کننده همیشه ی خدا تولید میشه چون
به این پروتئین همواره نیازه.
 - ۱۷۸کدام عبارت دربارهی همهی جانورانی درست است که بین خون و مایع میان بافتی آنها جدایی وجود دارد؟
 )۱شباهت اساسی در ساختار استخوانهای آنها دیده میشود.
 )۲فراوانترین سلولهای خونی در مغز استخوان آنها ساخته میشود.
 )۳در درون بدن آنها ،بخشهای ویژه ای برای تنفس تمایز پیدا کرده است.
 )۴در سلوهای غیر ماهیچهای آنها نیز حرکت به صورتهای مختلف دیده میشود.
ابتـدا سـاده سـازی صـورت سـوال  -همـه جانورانی کـه بین خون و مایـع میان بافتـی ان ها جدایـی وجود داره میشـه  :همه
جانـداران بـا گـردش خون بسـته  .همـهی مهرهداران گـردش خون بسـته دارن همینطور کـرم خاکی که بی مهره اسـت گردش
خـون بسـته داره.گزینـه ۱و  ۲از اسـتخوان حـرف زده کـه کـرم خاکی اسـتخوان نـداره .امـا در مورد گزینـه  ۳باید بگـم که چون
کـرم خاکـی تنفـس پوسـتی داره پـس سـلولهای سـطحی ایـن جاندار بـرای تنفـس تمایز پیـدا کردند امـا گزینه گفتـه درون
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بـدن کـرم خاکـی پس این مـورد هم نادرسـته.
گزینه  ۴پاسخه  .خیلی از سلولهای بدن هستند که ماهیچه ای نیستند ولی حرکت دارند مثل گلبولهای سفید و....
 - ۱۷۹کدام گزینه درست بیان شده است ؟
 )۱در سیرابی گاو برخالف روده ی باریک اسب ،گوارش سلولز انجام میشود.
 )۲در هزارالی گاو برخالف رودهی باریک اسب ،گوارش سلولز انجام میشود.
 )۳در نگاری گاو برخالف رودهی بزرگ اسب ،میکروبهای تجزیه کنندهی سلولز وجود دارند.
 )۴در رودهی باریک گاو برخالف رودهي کور اسب ،مواد حاصل از گوارش سلولز جذب میشود.
 )۱گوارش سلولز در نگاری گاو و در روده بزرگه اسبه گزینه  ۱درسته!
 )۲هزارال محل جذبه آبه پس این گزینه اشتباهه.
 )۳هم در نگاری گاو و هم روده بزرک اسب میکروب های تجزیه کننده سلولز هست.
 )۴در روده کور اسب و فیل سلولز هم تجزیه هم جذب می شوند .در روده باریک گاو هم عمل جذب انجام میشه این گزینه
نادرسته.
بخش مربوطه در جزوه زیست شناسی آکادمی کنکور

 - 180چند مورد ،دربارهی همهی هورمونهای مترشحه از غدد تیروئید انسان صادق است؟
بر بافت استخوان تاثیر میگذارند.
در ترشح مواد از سلولها نقش دارند.
در انقباض ماهیچههای اسکلتی نقش دارند.
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از طریق  AMPحلقوی بر بافت هدف اثر میگذارند.
			
۳)۳
			
۲)۲
			
۱)۱

۴)۴

مطابـق بـا جـزوه زیسـت آکادمـی کنکـور -جـدول رو بـه رو از جـزوه زیسـت آکادمـی کنکـور آوردم اول ایـن جـدول رو مطالعه
بفرمایید.
گزینه اول درسـته چون تیروکسـین باعث رشـد فرد و تنظیم سـوخت سـاز میشـه و بر اسـتخوان ها تاثیر داره کلسـی تونین هم
که باعث کاهش کلسـیم خون و رسـوب اون در اسـتخوان میشـه.
گزینه  : ۲طبق مورد  ۵برای تیروکسین در جدول رو به رو و کلسی تونین هر دو در ترشح مواد از سلول نقش دارند.
کلسـیتونین باعـث کاهـش کلسـیم خـون میشـه و ماهیچـه هـا بـرای انقبـاض به کلسـیم نیـاز دارند پـس کلسـی تونین بر
انقبـاض ماهیچـه تاثیـر داره .امـا تیروکسـین چطـور؟ بر اسـاس مراجع علمی تیروکسـین بر سـاختار و عملکرد ماهچـه ها تاثیر
داره و مطمئنـا ایـن امـر بـر انقبـاض ماهیچه هـا نیز موثره پس این مـورد هم میتونیم هم درسـت در نظر بگیریـم ولی در کتاب
درسـی اشـاره ای بـر تاثیـر ایـن هورمـون بر انقبـاض ماهیچه هـا نشـده .باالخره بایـد ببینیم طراح نظـرش چیه.رئیس ایشـونه
فعال !
همهی هورمون ها میشـن کلسـی تونین و تیروکسـین .هر دو آمینو اسـیدی هسـتند .گیرنده تیروکسـین درون هسـته هستش
چـون ایـن هورومـون ازغشـای سـلول عبور میکنه و نیـازی به  AMPحلقـوی نداره .پس گزینـه  ۴نمیتونه درمـورد این هورمون
درسـت باشـه رد میشـه.جواب میتونـه گزینـه  ۲یا  ۳باشـه ولی گزینه ۳درسـت تره! جـدول روبه رو نکات مربـوط به هورمونهای
تیروئیدیـه در جزوه زیسـت آکادمی کنکوره!
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هورمونهای  T۳و T۴

ﺣﻨﺠﺮﻩ
ﻏﻀﺮﻭﻑ

هورمونهای تیروئیدی ( T3و )T4آمینواســیدهای تغییریافته ای هســتند(پلی پپتید نیستند) که از
افزوده شــدن ید به آمینواسیدِ تیروزین ایجاد میشــوند .مقدار ترشح این هورمونها توسط هورمون

ﻏﺪﻩ ﺗﯿﺮﻭﺋﯿﺪ

محرک غده تیروئید تنظیم میشود.

ﺳﯿﺎﻫﺮگﻫﺎی ﺗﯿﺮﻭﺋﻴﺪ

وظایف  :تنظیم سوخت و ساز بدن
وظایف در کودکی:

۱

رشد طبیعی مغز،

۲

استخوان ها و

۳

ماهیچهها

ﻧﺎی

وظایف در بزرگ سالی  :افزایش هوشیاری

ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی
ﻏﻀﺮﻭﻓﯽ ﻧﺎی

تاثیرات تیروکسین بر بدن انسان:
۱

افزایش ضربان قلب

۱

باال بردن مصرف اکسیژن و افزایش تعداد و حجم تنفسی

۲

افزایش سوخت و ساز بدن

دیئوریت یاهنومروه

ت ی روک س ی ن

افزایش چرخه کربس

۳

تجزیه چربی ها

افزایش تعداد میتوکندری و تنفس سلولی

افزایش تولید  ATB، NADH2و Co2
افزایش اســیدهای چرب پالسما

افزایش گلیکولیز و پیرووات و افزایش تولید استیل کوآنزیم A

افزایش مصرف ویتامین ( B1تیامین)
افزایش اسیدی شدن پالسمای خون

ترشح بیشتر  H+از کلیهها به ادرار (به منظور

کاهش اسیدی شدن خون) و بازجذب HCO3به منظور هومئوستازی بدن

۴

اثر روی گره پیش آهنگ و افزایش زنش و برون ده قلب و افزایش فشــار خون و همینطور دوره قلب که  0.8ثانیه اســت را کم تر می کندـ(یعنی

فاصله میان دوموج  QRSرا کاهش میدهد).

۵

افزایش ترشح از غده های عرق و چربی و لیزوزیم و اسیدی تر شدن پوست(تاثیر مثبت بر نخستین خط دفاعی بدن)

نکته  :کاهش هورمونهای تیروئیدی به دلیل کاهش ید در بدن باعث میشــود هورمون تیروتروپین از هیپوفیز پیشــین بیشتر ترشح شود افزایش این
هورمون باعث افزایش تعداد و حجم سلول های تیروئیدی میشود ،به غدهی تیروئید بزرگ گواتر می گویند.
نکته :گواتر ممکن است تنها مربوط به کمبود ید نباشد.گواتر ناشی از کبود ید با دادن ید به بیمار قابل پیشگیری است نه درمان.

بیماری های مربوط به تیروئید:
پرکاری تیروئید یا هیپرتیروئیدیســم  :افزایش تولید هورمونهای تیروئیدی که پرکاری تیروئید (هیپرتیروئیدیســم) نامیده میشــود ،ســبب بی قراری،
اختالالت خواب ،افزایش تعداد ضربان قلب و کاهش وزن میشود.
کم کاری تیروئید یا هیپوتیروئیدیسم  :در کودکان ممکن است باعث کاهش رشد استخوانها ،ماهیچهها  ،و عقب ماندگی ذهنی شود.
در افراد بالغ ممکن است باعث کمبود انرژی ،خشکی پوست و افزایش وزن شود.
نکته  :عوامل نامبرده شــده در کتاب درســی که باعث عقب ماندگی ذهنی میشــود  :کم کاری تیروئید ،جدا نشــدن کروموزوم شماره  ۲۱یا تریزومی (۲۱
سندروم داون) و فنیل کتونوریا
کلسی تونین نیز یکی دیگر از هورمونهای متشرحه از تیروئید است که باعث افزایش رسوب کلسیم در استخوانها می شود.

ک ل س ی ت ون ی ن

نکته  :هورمون محرک غده تیروئید روی ترشح این هورمون تاثیری ندارد بلکه باال بودن مقدار کلسیم خون باعث تحریک ترشح هورمون پلی پپتیدی کلسی تونین میشود.
نکته  :مقدار ترشح کلسی تونین برخالف دیگر هورمونهای تیروئیدی توسط هیپوفیز پیشین تنظیم نمیشود بلکه با خود تنظیمی منفی تنظیم میشه.

تاثیرات کلسی تونین بر بدن انسان:

کلسی تونین باعث افزایش رسوب کلسیم در استخوان شده و در نتیجه کلسیم خون را کاهش می دهد(.برخالف هورمون پاراتیروئید)
کلسیم برای ترشح برخی مواد  ،انقباض ماهیچه ها و انعقاد خون الزم است.
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-181کدام عبارت دربارهی هر ویروسی درست است که به طور کامل وارد سلول میزبان میشود؟
 )۱پس از تخریب دیوارهی سلول میزبان آزاد میشود.
 )۲میتواند بر فعالیت آنزیم روبیسکو تاثیر بگذارد.
 )۳میتواند با کمک انواعی از پلیمرهای میزبان ،ژ نهای ویروسی را بسازد.
 )۴همهی پروتئينهای سطحی خود را از غشای سلول میزبان قبلی تامین نموده است.
ویروسهـای جانـوری وارد سـلول میشـوند ولـی ویروسـهای آلـوده کننـده باکتری مثـل باکتریوفاژ بـه طور کامل وارد سـلول
نمیشـوند و مـاده ژنتیـک خـود را بـه داخل سـلول باکتـری تزریـق میکنند.
 )۱بسـتگی بـه ایـن داره کـه از چرخـه لیزوژنی اسـتفاده بشـه یا لیتیـک ممکنـه پروویروس تشـکیل بده و سـلول رو تخریب
نکنه .
 )۲آنزیـم روبیسـکو آنزیمـی هسـت کـه در جانـداران فتسـونتز کننـده یافت میشـه و در سـلولهای جانـوری وجود نـداره در
حالیکـه سـوال بـه ویروسهای آلـوده کننـده جانوری اشـاره داره.
 )۳بله میدانیم که ویروس با استفاده از آنزیم ها و امکانات سلول ژن های خودش رو تکثیر میکنه(.صحیح)
 )۴خیـر کپسـید پروتئینـی از غشـای سـلول میزبـان قبلی تامین نمیشـه .پوشـش ویـروس از میزبـان قبلی تامین میشـه که
لزومـا همـهی ویـروس ها پوشـش ندارند.
 -182سلولهایی که در تجزیه ی کربوهیدراتهای موجود در مواد غذایی انسان شرکت می کنند چه ویژگی مشترکی دارند؟
 )۱اندازهای بین  ۱۰میکرون تا  ۱۰۰میکرون دارند.
 )۲در مکان اصلی گوارش شیمیایی و جذب غذا قرار دارند.
 )۳در صورت لزوم ،پنج مرحلهی چرخهی سلولی را به انجام میرسانند.
 )۴میتوانند بدون دخالت اکسیژن ،ترکیبات  ۳کربنی فسفات دار بسازند.
سـلولهای باکتـری در روده و سـلولهای بدنمـون در پانکـراس و غـدد بزاقی ترشـح کننـده پتیالین در تجزیـه کربوهیدرات ها
نقـش دارنـد بایـد عبارتـی رو انتخاب کنیم کـه برای همه ای موارد مشـترک باشـه.
 )۱اندازه باکتری های بین  ۱تا  ۱۰میکرومتر است (رد گزینه )۱
 )۲مـواد غذایـی گیاهی که میخوریم دارای سـلولز اسـت سـلولز توسـط باکتر یهای روده بـزرگ تجزیه میشـود و میدانیم روده
بـزرگ یـا کولـون محـل اصلـی گـوارش شـیمیایی غذا نیسـت بلکـه بیشـتر آب رو مواد دفعـی جـذب میکنه تا مـواد دفعی
راحـت تر بتونن دفـع بشـوند(.رد گزینه )۲
 )۳باکتری ها مراحل چرخه سلولی را ندارد(.میتوز ندارند)
 )۴ترکیبـات  ۳کربنـی فسـفات دار در گام  ۲چرخـه گلیکولیـز ایجـاد میشـه و میدونیـم همه سـلول هـای زنده گلیکولیـز دارند.
(گزینه صحیح)
 -183کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکند؟
به طور معمول در یک فرد بالغ ،هر اووسیتی که  .................دارد ....................
 )۱در لولهی فالوپ وجود  -دو سلول نا برابر ایجاد میکند.
 )۲دو جفت سانتریول-در درون تخمدان به وجود آمده است.
 )۳کرومزومهای مضاعف شده  -یک سلول جنسی را می سازد.
 )۴در اطراف خود سلولهای پیکری -دوک تقسیم را تشکیل میدهد.
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ﺗﺨﻤﺪﺍﻥ

جـدول و شـکل رو بـه رو مربوط به صفحـات  ۱۲و  ۱۳فصل

ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻝ

 ۱۱جـزوه زیسـت شناسـی سـوم آکادمـی کنکـور هسـتش.

ﺳﻠﻮﻝﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺍﻭﻟﯿﻪ

گزینه  ۱نادرسـته اووسـیت ثانویه در صورتی تفسـیم میشه
کـه اسـپرم بهـش وارد بشـه .همونطور کـه میبینیـد ازون

ﺍﻭﻭﮔﻮﻧﯽ

ﺍﻭﻭﺳﯿﺖ ﺍﻭﻟﯿﻪ
ﺩﺭ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻝ

جایـی کـه احتمـال طـر ح همچیـن سـوالی رو میدادیـم

ﺷﺮﻭﻉ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻮﺯ I

موقیعـت مکانـی و زمانی تولید اووسـیت و تخمـک رو در

ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻝ ﺩﺭ

ﺍﻭﻭﺳﯿﺖ ﺍﻭﻟﯿﻪ

ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ

)ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺟﻨﯿﻨﯽ(

جدولـی تنظیـم کردیـم بر طبق ایـن جدول اووسـیت اولیه

ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻓﺎﺯ ﻣﯿﻮﺯ  Iﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻩ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ LH

درون تخمدان شـروع به تقسـیم میوز میکند و اووسـیت
ثانویـه رو ایجـاد میکنه.

ﺭﻭﺯ  ۱۴ﭼﺮﺧﻪی

هـر دوی آن هـا دارای جفت سـانتریول و تنها اووسـیت ها
هسـتند پـس گزینه ۲صحیح اسـت.

ﺑﺎ ﺳﯿﺘﻮﮐﯿﻨﺰ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮ

ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻠﻮﻍ
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮔﻮﯾﭽﻪ ﻗﻄﺒﯽ

ﺣﺪﻭﺩ ﺭﻭﺯ  ۱۴ﭼﺮﺧﻪی ﺗﺨﻤﺪﺍﻥ

ﺗﺨﻤﺪﺍﻥ

ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ

ﻣﯿﻮﺯ  IIﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ
ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺳﺮ ﺍﺳﭙﺮﻡ
ﺗﺨﻤﮏﮔﺬﺍﺭی

میوز  ۱و میوز IIهمانند سـازی میکنه و دو جفت سـانترویل
دو درون تخمدان درسـت شـده و سـپس ازاد شـده اند و

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻮﺯ I

) ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺘﺎﻓﺎﺯ ﻣﯿﻮﺯ(II

از طرفـی میدونیـم سـانتریول در زمـان  G2و بیـن مراحـل
تشـکیل میشـه.ازونجایی کـه اووسـیت اولیـه و ثانویـه هر

ﺷﺮﻭﻉ ﺩﺭ

ﺍﻭﻭﺳﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ

ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻝ ﺑﺎﻟﻎ

در شـکل رو بـه رو هـم میتونیـد ایـن امر رو دقیقـا ببنید.

ﺩﻭﺭﻩ ﺟﻨﯿﻨﯽ

ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺍﻭﻭﺳﯿﺖ

ﺣﺪﻭﺩ ﺭﻭﺯ  ۱۴ﺗﺎ ۱۶
ﭼﺮﺧﻪی ﺗﺨﻢﺩﺍﻥ

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯿﻮﺯ  IIﺑﺎ ﺳﯿﺘﻮﮐﯿﻨﺰ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮ

ﺗﺮﺷﺢ ﺍﺳﺘﺮﻭژﻥ ﻭ
ﭘﺮﻭژﺳﺘﺮﻭﻥ

ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮ ﺍﺳﭙﺮﻡ ﻭﺍﺭﺩ
ﺗﺨﻤﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

ﺣﻔﻆ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺁﻧﺪﻭﻣﺘﺮ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻝ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺯﺭﺩ

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻟﻘﺎﺡ
ﺟﺴﻢ ﺯﺭﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺨﺮﯾﺐ

ﺩﻭﻣﯿﻦ ﮔﻮﯾﭽﻪ

ﺗﺨﻤﮏ ﻟﻘﺎﺡ ﯾﺎﻓﺘﻪ

ﻗﻄﺒﯽ

ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ
)ﺭﻭﺯ  ۲۰ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺨﻤﺪﺍﻥ(
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻭ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺖ ﺩﺭ ﺭﺣﻢ

گزینـه  ۴هـم مشـکوکه .دوک تقسـیم در مرحلـه پروفـاز
تشـکیل میشـه و میدونیـم همـه اووسـیت های اولیـه در دوره جنینی به وجـود امـدن و در مرحله پروفاز میوز  ۱متوقف شـده
انـد وتمامـی و دورتـادور ایـن سـلولها رو سـلولهای پیکری در بر گرفته اسـت پس متاسـفانه ایـن گزینه هم میتونه درسـت
باشـه!اما سـنجش گزینـه  ۲رو در نظـر گرفته!
مراحل تولید اوول یا تخمک بالغ

مراحل تولید اوول یا تخمک بالغ به طور خالصه

۱

۲

۳

۴

۵

سلولهای اووگونی با تقسیم میتوز اووسیت
تقسیم میوز  Iاووسیت اولیه و تولید اووسیت
ثانویه ،تولید اولین گویچه قطبی

مکان

زمان

درون تخمدان

در دوره جنینی

درون تخمدان

روز  ۱۴چرخه جنسی

لقاح

درون لوله فالوپ

در صورت لقاح تقسیم میوز II

درون لوله فالوپ

بین روز  ۱۵تا  ۱۶جنسی
( ۲۴تا  ۴۸ساعت بعد از تخمکگذاری)
بعد از لقاح

تولید دومین گویچه قطبی
شدن سلول بزرگ حاصل از
رشد و بزرگ
ِ
تقسیم و تبدیل آن به اوول

درون لوله فالوپ

بعد از لقاح
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 -184هر یک از مراکز مغزی در انسان ،چه مشخصهای دارد؟
		
 )۱در باالی ساقه مغز قرار گرفته است.
 )۲فقط انتقال دهندهی عصبی تولید میکند.
		
 )۳از سلولهای عصبی و غیر عصبی تشکیل شده است.
 )۴به پردازش اطالعات حسی مربوط به همهی نقاط بدن می پردازد.
مطابق با فصل  ۴جزوه زیست سوم آکادمی کنکور
همهی مراکز مغزی از بافت عصبی تشکیل شده اند و بافت عصبی دارای سلول عصبی(نورون) و سلول غیر عصبی(نوروگلیا)
تشکیل شده است.پس گزینه  ۳صحیح است.
بررسی گزینه ها:
گزینه  : ۱مخچه باالی ساقه مغز نیست.
گزینه : ۲خیر دیدیم که هیپوتاالموس عالوه بر فعالیت عصبی هورمون هم ترشح می کند.
گزینه  : ۴خیر نمیتونیم بگیم همشون به پردازش اطالعات حسی همه نقاط می پردازند مثل لوب پس سری به پردازش
اطالعات بینایی و لوب گیجگاهی به پردازش اطالعات شنوایی میپردازه.
آیا فکر نمیکنید با نکات زیر که از صفحات جزوه آکادمی کنکور برداشته شده به راحتی میتونستید به این سوال پاسخ بدید؟
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 - ۱۸۵چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکند ؟
به طور حتم ،تمام مدتی که دانهی گرده کاج درون اتاقک قرار دارد.............. ،
تخمک تنها یک پوسته دارد.
بافت آندوسپرم تشکیل میشود.
مخروطهای ماده در حال باز شدن هستند.
دانه گرده از حالت نارس به حالت رسیده در میآید.
			
۳)۳
			
۲)۲
			
۱)۱

۴)۴

پاسـخ گزینـه  - ۱تخمـک گاج کـه همـون هاگـدان جنسـی مـاده هسـتش چه نارس باشـه چـه رسـیده همواره یک پوسـته
داره پـس ایـن گزینـه صحیحه .بافت اندوسـپرم در سـال دوم تشـکیل میشـه نـه اول .مخطروط هـا هم در سـال دوم بعد از
رسـیدن باز میشـن.
 -186در جمعیتـی از گیاهان شـبدر ،نوعی ژن خودناسـازگار توسـط اللهـای  a1و a۲و a۳و a۴و  a۵و  a۶کنترل میشـود تولید
چنـد نوع آلبومـن فاقد الـل  a3در این جمعیت محتمل اسـت؟
			
۱۸)۳
			
۱۵)۲
			
۱۲)۱

۲۰)۴

ژن خود نا سازگار یعنی اینکه نباید ژنوتیپ آلبومن خالص باشه ،یعنی الل گامت نر( )a1باید با الل سلول دو هسته () a5a5
متفاوت باشه و فاقد الل  a3باشه :حالت های مختلف رو بنویسیم اینطوری میشه :
a2a2 a1
		 a1a1 a4

a4a4 a1
a2a2 a4

a5a5 a1

		
a1a1 a2

		 a4a4 a2

a5a5 a2

		
a5a5 a4

		 a1a1 a5

		 a2a2 a5

a4a4 a5

گزینه  ۱صحیح است.
 -187در سلولهای پانکراس انسان ،پس از آماده شدن کامل مولکولهای لیپاز برای ترشح ،کدام اتفاق روی میدهد؟
 )۱وزیکولهای انتقالی به سوی غشای پالسمایی حرکت میکنند.
 )۲وزیکولهایی از غشای شبکهی آندوپالسمی وارد میشوند.
 )۳پلی پپتیدهای ساخته شده به درون شبکههای آندوپالسمی وارد میشوند.
 )۴زنجیرههای کوچکی از مولکولهای قند به پلی پپتید های ساخته شده ،اصافه میگردند.
گزینه  ۱صحیح است پادتن آماده شده برای ترشح یعنی از شبکه آندوپالسمی خار ج و وارد دستگاه گلژی شده و عالمت گذاری
شده تا به خار ج از سلول ترشح بشود .گزینه  ۲هم به پاسخ نزدیکه چون پادتن کامل در شبکه آندوپالسمی زبر ساخته میشه
ولی گزینه  ۱صحیح تره.
 -188از ازدواج مـردی بـا گـروه خونـی  A+و زنـی بـا گـروه خونـی  ( B+هر دو به ظاهر سـالم) پسـری مبتال بـه تحلیل عصالنی
دوشـن بـا گـروه خونـی  O-و دختـری مبتلا به تاالسـمی مینور متولـد گردیـد .در این خانـواده ،احتمـال تولد دختـری با گروه
خونـی  B+و مبتلا به تاالسـمی ماژور ،کـدام میتواند باشـد؟

۱

۱

۳

			
)۳
			
)۲
			
)۱
۶۴
۱۲۸
۶۴

)۴

۳

۱۲۸
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ابتدا باید ژنتویپ پدر و مادر رو پیدا کنیم اینکار رو با نگاه کردن به فرزندان انجام میدهیم.پس مبتال به بیماری تحلیل
عضالنی دوشن است این بیماری وابسته به جنس مغلوب است پس این مادربه فرزند میرسه.مادر ناقل است  XdXDو پدر
از نظر این بیماری سالم  .XYدر مورد تاالسمی که بیماری اتوزوم مغلوب هست هم پدر و هم مادر باید ناقل باشند چون
اگه یکیشون کامل سالم باشه فرزند بیمار نداشتیم.پس ژنوتیپ پدر و مادر اینطوریه  Tt , Ttدر مورد گروه خونی هم فرزند O
هستش پس پدر مادر باید ناخالص باشند .OARr , OBRr.
XYTtOARr × XdXDTtOBRr
حاال باید ببینیم با لقاح این دو موجود نازنین چقدر احتمال داره دختری با فنوتیپ  B+ttبه وجود بیاد.

1 1 1 3
3
= × × ×
2 4 4 4 128
 -189بـا توجـه بـه تاثیـر انتخـاب طبیعـی بر صفات پیوسـته مـی توان بیان داشـت کـه وجه مشـترک انتخابی کـه در محیط
متغیـر صـورت میگیـرد و انتخابـی کـه در محیـط  .............رخ مـی دهـد ،در ایـن اسـت کـه پـس از طـی یـک دورهی کوتاه
فراوانـی فنوتیپ اولیـه ............مـی نماید.
				
 )۱ناهمگن  -حد واسط ،افزایش

 )۲پایدار -هر دو آستانه ،تغییر

				
 )۳نا همگن  -هر دو آستانه ،کاهش

 )۴پایدار  -حد واسط ،افزایش

گزینه  ۲همونطور که در عکس صفحات کتاب درسی(صفحه  )۱۰۵میبینید در هر دو مورد اشاره شده که فنوتیپ استانه ای
تغییر میکنه در محیط پایدار فنوتیپ استانه هر دوطرف کاهش پیدا میکنه و در محیط ناپایدار فنوتیپ استانه ای یک طرف
افزایش و طرف دیگر کاهش پیدا کرده!

 - ۱۹۰کدام عبارت ،دربارهی چرخهی زندگی کالمیدوموناس درست است؟
 )۱هر سلول حاصل از میتوز ،پس از رشد به سلول بالغ تبدیل میشود.
 )۲هر سلول دیپلوئیدی  ،ابتدا سلولهایی با توانایی ادغام شدن میسازد.
ل دیپلوئیدی ایجاد میشود.
 )۳هر سلول زئوسپور  ،مستقیما از میوز سلو 
 )۴هر سلول بالغ میتواند مجموعهای از سلولهای هاپلوئیدی را به وجود آورد.
گزینه  - ۴شکل زیر مربوط به جزوه زیست پیش آکادمی کنکور است و چرخه زندگی کالمیدوموناس را نشان میدهد.همونطور
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که میبینید هر سلول بالغ هاپلوئیدیه و با میتوز سلول هاپلوئيدی دیگه ای رو به وجود میاره!
ﺯﺋﻮﺳﭙﻮﺭﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺩﯾﻮﺍﺭﻩ ﺳﻠﻮﻟﯽ

۲

ﻣﺎﺩﺭ ﺭﺍ ﭘﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺂﯾﻨﺪ.
 ۱ﺗﺎ  ۳ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻭ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ
ﻏﯿﺮ ﺟﻨﺴﯽ
ﺯﺋﻮﺳﭙﻮﺭ  ۲ﺗﺎژﮐﯽ

ﻣﯿﺘﻮﺯ

۳

ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺘﻮﺯ

 ۲ﺗﺎ  ۸ﺳﻠﻮﻝ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽﺁﯾﺪ.

۱

ﻣﯿﺘﻮﺯ

ﮔﺎﻣﺖﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﺩ

 ۴ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﯿﺪ ﺍﺯ
ﺯﯾﮕﻮﺳﭙﻮﺭ ﺧﺎﺭ ﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ
ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﯿﺪ)(n
ﺩﯾﭙﻠﻮﺋﯿﺪ)(٢n

۴

ﻟﻘﺎﺡ

ﻣﯿﺘﻮﺯ

۵

ﻣﯿﻮﺯ

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ

ﮔﺎﻣﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻟﻘﺎﺡ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﺩﺭﻭﻥ ﺯﯾﮕﻮﺳﭙﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻮﺯ

ﻭ ﺯﯾﮕﻮﺳﭙﻮﺭ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺯﯾﮕﻮﺳﭙﻮﺭ)(٢n

 ۴ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﯿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺯﯾﮕﻮﺳﭙﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ
ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺍﺳﺖ

 -191کدام عبارت ،درمورد سلولهای مختلف ریشهی گیاه نخود فرنگی صادق است ؟
 )۱در سلولهای مریستمی و سلولهای فعال تار شکنده ،مجموعه ژن های متفاوتی وجود دارد.
 )۲در سلولهای پارانشیمی ،هر ژن از طریق تولید یک آنزیم تاثیر خود را اعمال میکند.
 )۳محصول بعضی از ژ نها در سلولهای مریستمی و سلولهای تار کشنده یکسان است.
 )۴فقط در سلولهای پارانشیمی زنده ،بعضی از ژ نها غیر فعال هستند.
پاسخ گزینه  ۳است -سلولهای مریستمی و سلولهای فعال تار کشنده همگی از یک سلول به وحود اومدند پس همگی
دارای ژن های یکسانی هستند تنها تفاوت این دو در اینه که در هر کدوم برخی ژن ها فعال هستند و برخی غیر فعال هستند
و این رو نوع سلول تعیین میکنه(.رد گزینه )۱
گزینه  :۲در فصل  ۱پیش گفتیم که نظریه یک ژن  -یک آنزیم رد شده است.
گزینه  : ۴این اتفاق میتونه برای هر سلولی بیفته پارانشیمی یا غیر پارانشیمی پس اشتباهه!
 - ۱۹۲بـا توجـه بـه منحنـی زیـر میتـوان بیـان داشـت کـه  .................در هنـگام ثبت نقطـهی کمتـر از نقطـهی ................
ا ست .
 )۱حجم خون بطنها D-
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 )۲تعداد دریچه های باز قلب D -
				
)۳طول تارهای ماهیچهای دهلیزها B -

 )۴فشار خون در ابتدای سرخرگ آئورتB-
این سوال را با جزوه آکادمی کنکور خیلی راحت میشد حلش کرد به شکل زیر که مربوط به جزوه دوم آکادمی کنکوره نگاه
بیندازید و گزینه ها رو بخونید:
ﺳﻴﺴﺘﻮﻝ
)ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻠﻤﺒﻪ ﺯﺩﻥ(

ﺩﻳﺎﺳﺘﻮﻝ
)ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭘﺮ ﺷﺪﻥ(
ﺩﺭﻳﭽﻪﻫﺎی

ﺳﻴﻨﯽ ﺷﮑﻞ

گزینه  : ۱حجم خون بطنها در نقطه  Dبیشتر از نقطه  Cاست
چون در نقطه Dبطن ها در حال پرشدن از خون هستند و در نقطه
در حال خالی شدن هستند.

ﺁﺋﻮﺭﺕ

ﺑﺰﺭگ ﺳﻴﺎﻫﺮگ
ﺯﺑﺮﻳﻦ
ﺳﻴﺎﻫﺮگ ﻫﺎﻱ

ﺩﺭﻳﭽﻪ ﻫﺎی

ﺷﺸﯽ)4ﻋﺪﺩ(

ﺩﻭﻟﺨﺘﯽ ﻭ ﺳﻪ ﻟﺨﺘﯽ

ﮐﻤﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ
ﺑﻄﻦ ﻫﺎ

R

گزینه  : ۲در نقطه  Cدریچه های سینی بازند( ۲دریچه) و در

R

نقطهی  Dدریچه های دهلیزی  -بطنی بازند ( ۲دریچه) پس با

ﮐﻤﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻦ

ﺑﺰﺭگ ﺳﻴﺎﻫﺮگ
ﺯﻳﺮﻳﻦ

هم برابرند و این گزینه رده.

ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﺑﻄﻦ ﻫﺎ

0/7s

گزینه  :۳درنقطه  Bماهیچه های دهلیز منقبض هستند و طول
تارها کوتاه تره تا در حالت  Dکه دهلیز ها در حال استراحت
هستند.

P

S

Q
0/1s

ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ
ﺩﻫﻠﻴﺰﻫﺎ

گزینه  : ۴فشار خون آئورت در نقطه  Cبیشتره چون بطن ها در

)ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﺩﻫﻠﻴﺰﻫﺎ(

T

0/4s

S

ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ
ﺩﻫﻠﻴﺰﻫﺎ

ﭘﺮ ﺷﺪﻥ ﺩﻫﻠﻴﺰ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﻥ
ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺳﻴﻨﯽ  :ﺑﺎﺯ

ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺳﻴﻨﯽ  :ﺑﺴﺘﻪ

ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺩﻫﻠﻴﺰی ﺑﻄﻨﯽ  :ﺑﺎﺯ

ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺩﻫﻠﻴﺰی ﺑﻄﻨﯽ  :ﺑﺴﺘﻪ

)ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮﺍی ﺧﺮﻭﺝ ﺧﻮﻥ

)ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮﺍی ﻭﺭﻭﺩ ﺧﻮﻥ

ﺻﺪﺍی ﺩﻭﻡ ﻗﻠﺐ

ﺑﻪ ﺑﻄﻦ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ(

ﻫﺮ  ۴ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺑﺴﺘﻪ

دریچه های سینی بسته هستند و خون به داخل آئورت نمیره.

0/1s Q

ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﺑﻄﻦﻫﺎ

ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﺑﻄﻦ ﻫﺎ)ﭘﺮ ﺷﺪﻥ ﺑﻄﻦ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﻥ( 0/5s

حال انقباض و خون در حالت انتشار به آئورته ولی در نقطه B

P

0/3s

ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺍﺯ ﺑﻄﻦ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ(

ﮐﻤﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ
ﺩﻫﻠﻴﺰﻫﺎ

ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮﻥ ﺩﻫﻠﻴﺰ
ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮﻥ ﺑﻄﻦ

ﺻﺪﺍی ﺍﻭﻝ ﻗﻠﺐ

)ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻭ ﺑﻢ ﺗﺮ(
ﻫﺮ  ۴ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺑﺴﺘﻪ

ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮﻥ ﺑﻄﻨﯽ
ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮﻥ ﺩﻫﻠﻴﺰ

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍ

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍ

ﺑﺎﺯ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

ﺷﻮﻧﺪ

ﺩﺭﯾﭽﻪﻫﺎی ﺩﻫﻠﯿﺰی-ﺑﻄﻨﯽ

ﺩﺭﯾﭽﻪﻫﺎی ﺳﯿﻨﯽ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ

 - 193در جمعیـت متعادلـی ،نوعـی صفـت اتوزومی مورد برررسـی قرار گرفته اسـت ،اگـر فراوانی هموزیگوتعـای مغلوب دو
برابـر هتروزیگوتهـا باشـد فراوانـی مغلوب و غالـب به ترتیب کدام اسـت ؟
			
۰/۴ - ۰/۶ )۱

		 ۰/۳ - ۰/۷)۲

		
۰/۲-۰/۸)۳

۰/۱- ۰/۹)۴

											
گزینه ۳

0/16
0/64

Aa

AA
0/04

aa

Aa
0/16

=
64 0 / 8

 -194کدام عبارت ،دربارهی یک جمعیت طبیعی نادرست است؟

=
aa

A =1 − a =0 / 8 =0 / 2

 )۱بیش از یک عامل میتواند سبب افزایش تنوع الل های آن شود.
 )۲انتخاب طبیعی میتواند در جهت افزایش نوعی از اللهای آن عمل کند.
 )۳کاهش توان زیستی افراد میتواند ناشی از افزایش تنوع اللهای آن باشد.
 )۴هر عامل تغییر دهندهی اللها ،بر کاهش اللهای نامطلوب آن موثر است.
گزینه  - ۴عوامل تغییر دهندهی فراوانی الل ها جهش ،شارش ،رانش و انتخاب طبیعی است.برای مثال جهش هیچ جهتی
رو تعیین نمیکنه و نمیتونه بر کاهش الل های نامطلوب موثر باشه .انتخاب طبیعی میتونه نوع سازگار تر رو انتخاب کنه و به
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این ترتیب الل ها سازگارتر انتخاب میشن و با تولید مثل بین جانداران با الل های سازگار تر این الل ها رفته رفته در نسل بعد
افزایش پیدا میکنه.
 - ۱۹۵چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکند؟
در انسان ،کاهش غیر طبیعی هورمون  ..............سبب میشود تا  ................کاهش یابد.
آنتی دیورتیک -بازجذب اوره به مایع بین سلولی
غدد پاراتیروئيد  -باز جذب کلسیم در نفرونها
انسولین  -ترشح  H+به درون نفرونها
آلدسترون  -غلظت پتاسیم در خون
			
۳)۳
			
۲)۲
			
۱)۱

۴)۴

تمامی نکات ارتباطی بین هورمون ها و دستگاه دفع ادرار در جزوه آکادمی کنکور موجود بود.
عبارت اول:
نقش هورمون ضد ادراری  :تحریک باز جذب آب از کلیهها و تنگ گردن رگ ها
نکته  :باعث غلیظ شدن ادرار میشود و فشار اسمزی آن را افزایش می دهد(.اگه یادتون باشه هر چه مایعی رقیق تر باشد و یا
آب آن بیشتر باشد فشار اسمزی آن کم تر است ).پس وقتی هورمون  ADHافزایش پیدا میکنه آب بیشتری بازجذب میشه و به
دنبال اون اوره هم بیشتر باز جذب بشه و وقتی هورمون کم ترشح بشه آب کمتری باز جذب بشه و به دنبال اون اوره کمتری
در لوله جمع کننده ادرار باز جذب بشه  .پس این جمله صحیح بود.
عبار ت دوم  :نادرسته پاراتیروئید کلسیم خون رو افزایش میده و باعث بازجذب کلسیم از لوله هنله میشه(.نادرست)
عبارت سوم  :کاهش غیر طبیعی هورمون انسولین در بیماران قندی باعث یمشه از تجزیه چربی ها و پروتئین برای تامین
انرژی استفاده کنه و باعث افزایش محصوالت اسیدی میشه و به این ترتیب کلیه با دفع یون هیدروژن از اسیدی بودن خون
می کاهد(.درست)
عبارت چهارم :نادرست است چون :
آلدسترون باعث میشود کلیه دفع یونهای پتاسیم از ادرار افزایش یابد و بازجذب سدیم از کلیه افزایش پیدا کنه و به دنبال آن
آب بیشتری از لوله های نفرون بازجذب بشه در نتیجه حجم و فشار خون باال بره و حجم ادرار کمتر بشه (همانند هورمون
ضد ادراری ) به این ترتیب بدن برای مقابله با فشار روحی آماده تر میشود.
هنگامی که مقدار آلدوسترون بسیار کم باشد ،مقدار پتاسیم خون ممکن است زیاد شود و به مقادیر خطرناک و حتی کشنده
برسد.
پس تنها  ۲مورد صحیح بود.
 -196کـدام عبـارت ،ویژگـی نخسـتین سـلولهای دفاعـی را نشـان میدهد کـه به منظـور دادن پاسـخ التهابی مناسـب به هر
نوع آسـیب کبـدی وارد عمـل میشـوند و توانایی دیاپـدز ندارند؟
 )۱می توانند آنتیژ نهای خاصی را از سایر عوامل بیمار یزا شناسایی نمایند.
 )۲در تولید پروتئینهای دفاعی غیر اختصاصی بدن نقش دارند.
 )۳در واکنش با آنتیژ نها ،تعدادی سلول خاطره میسازند.
 )۴بلوغ نهایی خود را در خون طی نمودهاند.
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ابتدا هر اطالعاتی میتونیم باید از سوال به دست بیاریم  :سلولهایی که در پاسخ التهابی نقش دارند و در آسیب کبدی فعال
میشن و توانایی دیاپدز ندارند خب معلومه ماکروفاژ ها هستند خب ماکروفاژ ها در ترشح پروتئين های مکمل نقش دارند
این پروتئین ها در دفاع غیر اختصاصی نقش دارند پس گزینه  ۲صحیح است.
تشخیص آنتی ژن و تولید سلول خاطره مربوط به لنفوسیت ها میشه(.رد گزینه  ۱و)۳
ماکروفاژ بلوغ نهاییش در بافته!(رد گزینه )۴
نکته مربوطه در جزوه سوم آکادمی کنکور  :لطفا بخش در رابطه با ماکروفاژ رو مطالعه بفرمایید:

 -197کدام عبارت ،دربارهی هر قارچی درست است که میتواند با نوعی جاندار رابطهی همزیستی بر قرار کند ؟
 )۱در پی الحاق نخینهها ،ساختار تولید مثلی جنسی پدید میآید.
 )۲ها گهای هاپلوئيدی درون کیسههای میکروسکوپی تشکیل میشوند.
 )۳با رها شدن ها گهای غیر جنسی ،میسلیومهای جدید تشکیل میگردد.
 )۴همهی  DNAهای خطی درون سلول و خارجسیتوسل مضاعف می گردند.
قار چهای آسکومیست و بازیدیومیست با جانداران دیگر همزیستی از نوع همیاری دارند و دئوترومیست ها مثل قار چ الی
انگشتان پا رابطه همزیستی از نوع انگلی پس  ۳نوع قار چ هم رابطه هم زیستی دارند.
همهی قار چ ها میتوز هسته ای دارند و چون یوکاریوت هستند  DNAخطی داشته و  DNAانها درون هسته است خار ج از
سیتوسل منظور درون هسته است.
 )۱در دئوترومیستها اتفاق نمی افتد.
 )۲ها گهای هاپلوئیدی در بازیدی ها روی بازیدی یا کیسه میکروسکوپی ایجاد میشه نه درونش.
)۳بازیدیومیست های پر سلولی تولید مثل غیر جنسی ندارند.
تمامی نکته های سوال و خیلی خیلی کاملترش در جزوه پیش  ۲آکادمی کنکور(نمونه ای از صفحات جزوهاکادمی کنکور در
شکل پایین)
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 -198در پـی مصـرف گلوکـوز در نوعـی سـلول ،پیـرووات بـه طـور مسـتقیم توسـط مولکولـی پـر انـرژی احیـا میشـود .کدام

عبـارت ،دربـارهی ایـن نـوع تنفـس صحیح اسـت؟

 )۱به دنبال آزاد شدن  ،CO2یک مولکول  NAD+مصرف میگردد.

 )۲الکترونهای یک مولکول  NADHبه ترکیب دو کربنی انتقال مییابد.

 )۳تولید مولکولهای پر انرژی  ۳فسفاته در غیاب اکسیژن صورت میگیرد.

 )۴همزمان با تولید اگزالو استات از ترکیب  ۴کربنی NADH ،تولید میشود.

گزینه  ۳صحیح است .ابتدا باید به صورت سوال توجه کنید صورت سوال به تخمیر الکتیکی بعد از انجام گلیکولیز اشاره داره.

گزینه  ۱به مرحله پل که مربوط به تنفس هوازی است اشاره داره پس این گزینه میره کنار.گزینه دوم هم به تخمیر الکلی اشاره

داره که در شکلی که از جزوه زیست پیش آکادمی کنکور آوردیم کامال مشخصه .مورد سوم به تخمیر الکتیک اسید و یا گلیکولیز
اشاره داره .اگزالواستات مربوط به چرخه کربس( تنفس هوازی) مربوطه که برای این سوال درست نیست.پس تنها گزینه سوم
پاسخه .ببنید شکل های دقیق که در جزوه آکادمی کنکور مطر ح کشیده شده چقدر میتونه در پاسخگویی به سواالت کنکور اثر

گذار باشه.

۲
 ۲ﭘﯿﺮﻭﻭﺍﺕ
C

C

۲

۲

۲
ﮔﻠﻮﮐﻮﺯ

ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ
ﺍﺣﯿﺎی NAD+

C

۲
۲

C

C

C

C

ﭘﯿﺮﻭﻭﺍﺕ
C

۲

C

۲
ﻣﻮﻟﮑﻮﻝ

ﺍﮐﺴﯿﺪ NADH

 ۲ﮐﺮﺑﻨﯽ

ﺍﺣﯿﺎی ﭘﯿﺮﻭﻭﺍﺕ

ﺗﺨﻤﯿﺮ ﻻﮐﺘﯿﮑﯽ

C

C

C

C

 ۲ﻻﮐﺘﺎﺕ
C

C

C

۲

۲

ﮔﻠﻮﮐﻮﺯ

ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﺰ
ﺍﺣﯿﺎی NAD+

۲
۲

C

C

C

C

C

۲

ﺍﮐﺴﯿﺪ NADH

C

)ﻣﻮﻟﮑﻮﻝ  ۲ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺍﺣﯿﺎ ﻣﯽﺷﻮﺩ(

ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺍﻟﮑﻠﯽ

 ۲ﺍﺗﺎﻧﻮﻝ
C

C

C
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 -199هـر تـار عصبـی کـه به مسـیر انعکاسـی زردپی زیر زانـو تعلـق دارد و بـا ماهیچـهی  .................سـر ران ارتباط مسـتقیم
دارد..............
 )۱دو  -پیامهای عصبی را به نخاع ارسال مینمایند.
 )۲چهار  -با نوعی نورون رابط سیناپس برقرار میکند
 )۳چهار  -در شرایطی ،پیوات را به الکتات تبدیل مینماید
 )۴دو -تحت تاثیر نوعی مادهی شیمیایی ،پتانسیل الکتریکی خود را تغییر میدهد.
 )۱نورون حرکتی مربوط به ماهیچه عقب ران پیام عصبی را به
ماهیچه عقب ران میبره نه اینکه اون رو از عقب ران به نخاع
بیاره نورونهای حسی پیام رو به نخاع میارن(.رد گزینه)
 )۲نورون حرکتی ماهیچه چهار سرن ران یا جلوی ران به طور
مستقیم با نورون حسی ماهیچه جلو ران سیناپس برقرار کرده
پس این گزینه هم نادرسته.
 )۳تخمیر الکتیکی در ماهیچه ها اتفاق می افته نه نورونها.
 )۴نورون حرکتی ماهیچه عقب را با نورون رابط سیناپس دارند
و به این ترتیب انتقال دهنده پیام عصبی پتانسیل الکتریکیش تغییر میکنه.طبق شکل کتاب درسی میشد به این سوال پاسخ
داد تمامی شکل های کتاب درسی در جزوه زیست آکادمی کنکور وجود داره.
 -200در گیـاه نخـود فرنگـی ،صفـت بلنـدی سـاقه بر کوتاهـی و رنگ زرد دانه به رنگ سـبز و صفـت صافی دانه بـر چروکیدگی
دانـه غالـب اسـت .اگـر افـرادی کـه از نظر هـر  ۳صفـت هتروزیگوت هسـتند ،خـود لقاحـی نمایند در نسـل اول ،نسـبت به
زادههایـی کـه فقـط در یـک صفـت هموزیگـوت هسـتند بـه زادههایی کـه از نظـر هر  ۳صفـت هتروزیگـوت هسـتند ،کدام
است ؟

۱

۳

			
)۳
			
۳)۲
			
)۱
۳
۱۱

)۴

۱۱
۳

BbRrSs × BbRrSs
BB,Bb,Bb,bb / RR,Rr,Rr,rr/SS,Ss,Ss,ss
= 2× 2× 2
ببنید در صفت اول  ۲تا هتروزیگوت صفت دوم  ۲تا و سوم هم  ۲تا پس در مجموع با ترکیب این حالت ها 8
فرزند فقط هتروزیگوت خواهیم داشت.
خب حاال بریم حالتی که یک صفت هموزیگوت و  ۲تای دیگه هتروزیگوته در صفت اولBBو  bbهموزیگوته رو هم  ۲حالت
هستند پس مینوسیم .۲به ازای هر کدوم ازین  ۲ ،۲تا از صفت  Rrداریم پس ضرب در  ۲میکنیم میشه  ۴و دوباره به ازای هر

= 2× 2× 2
کدوم ازین  ۴تا  ۲ ،تا  Ssداریم پس دوباره ضرب در  ۲میکنیم میشه 8 .۸

این کار رو برای صفت  RR, rrو صفات  SS , ssتکرار میکنیم و در مجموع  ۲۴حالت به دست میاد .سوال گفته نسبت این
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حالت به حالت هتروزیگوت که  ۸تا بود  ۲۴ .تقسیم بر  ۸میشه چند ؟ ۳
ژنتیک کنکور سواالت خیلی تکراری و مشخصی داره که با یه جزوه کامل و چکیده خیلی راحت میتونید به همه سواالتش
پاسخ بدید جزوه ژنتیک آکادمی کنکور به زودی منتشر خواهد شد!
 -201کدام گزینه درست است؟
 )۱باکتری غیر گوگردی ارغوانی همانند نیتروزموناس از ترکیبات آلی به عنوان منبع الکترون برای فتوسنتز استفاده میکند.
 )۲باکتری گوگردی سبز همانند سیانوباکتر یهای میتواند با کمک تزکیبات غیر آلی ،دی اکسید کربن جو را تثبیت نماید.
 )۳باکتری گوگردی ارغوانی برخالف بعضی باکتریهای شیمیواتوتروف می تواند در استخراج معادن و پاکسازی محیط موثر باشد.
 )۴باکتـری گوگـردی سـبز برخلاف همـهی باکتر یهای شـیمیو اتوتـروف ،انرژی خـود را از طریق برداشـتن الکتـرون از ترکیبات
گوگردی به دسـت مـیآورد.
به جدول پایین که از جزوه پیش آکادمی کنکور برداشتم نگاه کنید خیلی خیلی راحت میتونید به این سوال پاسخ بدید.
گزینـه  : ۱طبـق جـدول پاییـن باکتـری غیـر گوگردی غیـر ارغوانـی برخلاف نیتروزمونـاس از ترکیبات آلـی برای منبـع الکترون
اسـتفاده میکنه(.رد)
گزینه  : ۲باکتری گوگردی سبز همانند سیانوباکتری از ترکیبات غیر آلی برای منبع الکترون استفاده میکنه.
باقی گزینه ها رو خودتون بررسی کنید!

 -202کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکند؟
 )۱به طور معمول ،در همهی جانداران پرسلولی تعداد کمی سلول دارد.............
 )۲فاقد آوند ،اسپروفیت بالغ ،ساختاری کوچکتر از گامتوفیت دارد.
 )۳ریشهدار ،گامتوفیت ،غیر فتوسنتز کننده و وابسته به اسپروفیت است..
 )۴فاقد گل ،سلول حاصل از لقاح با میتوز یک ساختار پر سلولی ایجاد میکند.
ابتدا ساده سازی صورت سوال  :جانداران پرسلولی فتوسنتز کننده یعنی جلبک ها(اسپیروژیر و وولوکس) ،گیاهان و کاهوی
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دریایی
 )۱خب در گیاهان گلدار گامتوفیت نر  ۲سلولی و گامتوفیت ماده ۷سلولیه(.پاسخ)
 )۲فاقد آوند یعنی کاهوی دریایی و جلبک ولی در کاهوی دریایی گامتوفیت با اسپروفیت برابره.
 )۳ریشه دار یعنی نهانزادان آوندی ،بازدانه و نهاندانه
 )۴فاقد گل یعنی همشون به جز نهاندانگان ،سلول حاصل از لقاح یعنی زیگوت یا سلول تخم که با تقسیم میتوز ساختار
پرسلولی ایجاد میکنه.خب این گزینه میتونست قربانیان زیادی داشته باشه ولی نه برای کسانی که جزوه زیست آکادمی کنکور
رو داشتن همونطور که در تصویر زیر می بینید که از مربوط به جزوه دوم میشه در اسپیروژیر این اتفاق نمی افته و زیگوت
میوز میکنه نه میتوز :

 -203چند مورد دربارهی خون هر سیاهرگ بدن انسان صادق است ؟
محتویات مویرگهای لنفی را دریافت میکند.
مقادیر نا چیزی گلوکوز و مقادیر فراوانی دی اکسید کربن دارد.
بیش از نیمی از هموگلوبین آن توسط اکسیژن اشباع شده است.
فقط تحت تاثیر باقی ماندهی فشار سرخرگی به سمت قلب جریان مییابد.
		
۳)۳
		
۲)۲
		
۱)۱

۴)۴

تنها مورد سوم درست است طبق نکته زیر در جزوه زیست آکادمی کنکور اختالف میزان هموگلوبین در خون سیاهرگی و ششی
 ۱۹درصد است.پس بیش از نیمی از هموگلوبین آن توسط اکسیژن اشباع شده.
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 )۱در مورد همه سیاهرگ ها صدق نمیکنه لنف جمع اوری شده از بخش های
مختلف بدن در نهایت به سیاهرگ های زیرترقوه ای که در نزدیک گردن قرار
دارند میریزه(.شکل رو به رو)
 )۲سیاهرگ ششی یا سیاهرگ بند ناف مقدار فراوانی اکسیژن داره.
 )۴علت نادرست بودن مورد چهارم رو در جدول زیر بخونید:
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 -204کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکند؟
دودمانهی زیر مربوط به نوعی صفت  ...................است ،اگر فرد شماره ..................با فرد که پدر و کادر سالم ازدواج کند
احتمال دارد که  ...............درصد فرزندان این خانواده سالم باشند.

2

ابتدا باید بگم از کلید

که در شجره نامست میتونیم بفهمیم که این شجره

نامه قطعا وابسته به

جنس مغلوب نیست پس گزینه  ۴میره کنار .برای باقی

۶

1
۵

۳

۴

موارد باید مثال بزنیم.
اگر این شجره نامه اتوزوم غالب باشه و فرد شماره  ۱۴بیمار باشه مطمئنا ژنوتیپش
ناخالصه (یعنی )Ttچون پدرش کامال خالصه یعنی  ttهست چون اگر ناخالص بود

۱۲

حتما بیمار بود اما میبینیم که سالمه .چون پدر  ttهست پس پسر  Ttهست.

۱۱
۱۶

حاال اگر این پسر  Ttبا کسی که پدر مادر سالم داره ازدواج کنه یعنی با دختر tt

۹
۱۴

۱۵

۱۳

۱۷

۱۸
همونطور که میبینید  ۵۰درصد بچه ها بیمار میشن پس این گزینه رده

۱۰

۸

Tt × tt
Tt, Tt, tt, tt

اگر وابسته به  Xغالب باشه ژنوتیپ فرد شماره  ۱۱اینطوریه  XtXTچرا؟

چون پدر مادرش پسر سالم دادن

پس مادره حتما نا خالص بوده و یه  Xسالم به پسره داده.اگر این دختر با یه پسر سالم ازدواج کنه یعنی مثل زیر :

X t XT × X t Y
X t X t , X t Y, X t X T , X T Y
همونطور که میبینید

X t XT , XT Y

بیمار هستند یعنی  ۵۰درصد پاسخ گزینه  ۳هست.

 -205کدام گزینه  ،در مورد چارلز داروین درست بیان شده است؟
 )۱نتوانست شواهد قانع کنندهای مبنی بر تغییر گونه ها به دست آورد.
 )۲نتوانست از نظریه المارک در جهت پژوهش های خود استفاده کند.
 )۳توانست اندیشه مالتوس را درباره جمعیتهای انسانی به همهی گونه ها تعمیم دهد.
 )۴توانست اثر انتخاب طبیعی را بر فراوانی نسبی اللهای یک جمعیت به اثبات برساند.
عبارت  ۳عین جمله کتاب درسی صفحه  -۷۲در زیست پیش آکادمی کنکور همهی جمالت کتاب درسی وجود داره.

۷
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پاسخ تشریحی سواالت فیزیک کنکور تجربی داخل کشور

سال 96

پاسخنامه کامال تشریحی فیزیک کنکور تجربی
سال تحصیلی  1395-96داخل کشور

ویرایش اول

صفحه 1

توجه :هر گونه کپی برداری از صفحات این دفترچه و دفترچههای قبلی ممنوع است(.رسول گلستانه و همکاران)

کلیک کنید

پاسخ تشریحی سواالت فیزیک کنکور تجربی داخل کشور

سال 96

با همکاری جمعی از معلمان فیزیک کشور

توجه :هر گونه کپی برداری از صفحات این دفترچه و دفترچههای قبلی ممنوع است(.رسول گلستانه و همکاران)

نورآبی

صفحه 2

رسول گلسـتانه
محمد نـادری
آریا جعفری
مجید سـاکی
نعیمه شادمهر
مجتبی فریادرس

کلیک کنید

سال 96
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پاسخ گزینه «»3

بردار مکان متحرک داده شده است .از آن ،دو بار مشتق میگیریم تا بردار شتاب آن بهدست آید:
→

→

𝐣= 2𝐢 + 4

d2 r
dt 2

= ⃗a

در رابطه ی باال ،بردار شتاب مستقل از زمان و پیوسته ثابت است .در نتیجه شتاب متوسط در هر بازهی زمانی برابر با
a̅ = a = √ax 2 + ay 2 = √22 + 42 = 2√5 m/s 2

شتاب (لحظهای) است:

پاسخ گزینه «»2

برای چنین پرتابهای ،مقدار سرعت اولیهی آن را بر حسب ارتفاع اولیه و زمان حرکت ،مینویسیم:
𝐲+

1
)y = − gt 2 + v° t (1
2
−h° = −5t 2 + v° t

موقع به زمین رسیدن پرتابه داریم  .y = −h°در نتیجه:
h°

)(2

t

⟹ v° = 5 t −

𝐕°

حال رابطهی ( )2را برای دو پرتابهی داده شده در سوال مینویسیم:
∘h
5
)(3
∘2 h
5

اولی

→ v = 25 −

v′ = 50 −

دومی

⟹

→ {
=2

∘4 h
10

v′
v

5

v′ = 5 × 10 −

→

دومی

→
{ 𝐡°

⟹ v′ = 2 v

توجه :مبدأ را محل پرتاب و سوی مثبت محور  yرا رو به باال گرفتهایم.

توجه :هر گونه کپی برداری از صفحات این دفترچه و دفترچههای قبلی ممنوع است(.رسول گلستانه و همکاران)

صفحه 3

از دو رابطهی ( )3مشخص است که:

∘h

v= 5×5−

اولی

کلیک کنید
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پاسخ گزینه «»3

زمانی که سرعت متحرک منفی باشد ،متحرک در خالف جهت محور  xحرکت میکند .پس ابتدا معادلهی سرعت متحرک
را بدست میآوریم:
= 6t 2 − 24 t + 10⁄5

)(1

dx
dt

=v

حال باید این تابع را تعیین عالمت کنیم تا مشخص شود در چه لحظاتی سرعت منفی است  .برای همین معادله تابع را
مساوی صفر قرار میدهیم تا ریشههای تابع بدست آید:
6t 2 − 24 t + 10⁄5 = 0
⟹ t 2 − 4 t + 1⁄75 = 0
⟹ (t − 2)2 − 4 + 1⁄75 = 0
⟹ (t − 2) 2 = 1⁄5 2
⟹ t − 2 = ± 1⁄5
3⁄5
0⁄5

{=⟹ t

بین این دو لحظه سرعت منفی است (چرا؟) .این مطلب را می شود با رسم نمودار سرعت بر حسب زمان که مطابق شکل
رسم شده است ،نشان داد .توجه شود که طبق معادلهی سرعت ،تقعر منحنی به سمت باالست .هم چنین می توان با رسم
جدول ،معادلهی سرعت را تعیین عالمت کرد.
3⁄5

+

0

0⁄5

-

0

t

+

v

پس طبق خواستهی سوال ،بین دو لحظهی  2و  4ثانیه ،متحرک  1⁄5ثانیه در جهت منفی محور  xحرکت میکند.

صفحه 4

توجه :هر گونه کپی برداری از صفحات این دفترچه و دفترچههای قبلی ممنوع است(.رسول گلستانه و همکاران)

کلیک کنید
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پاسخ گزینه « »1

جهت نیروی ا صطکاک وارد بر شخص و صندوق در شکل ر سم شدهاند.

سال 96

شرق

غرب

نیروی اصطکاک وارد بر شخص ،در جهت حرکت شخص و نیروی اصطکاک
وارد بر صندوق ،در خالف جهت حرکت صندوق است .نوع نیروی اصطکاک
هم بس تتته به اینکه ش تتخص یا ص تتندوق لین بخورند یا نه ،از نوع جنبش تتی یا
ایستایی است .پس نیروی اصطکاک وارد بر شخص به سمت غرب و نیروی
اصطکاک وارد بر صندوق به سمت شرق خواهد بود.

پاسخ گزینه «»4

سوال را در سه قسمت تحلیل میکنیم.
آ) دو جسم را به صورت یک جسم واحد تلقی میکنیم .نیروهای وارد بر این جسم
 5کیلوگرمی به صورت روبهرو است:
شرط حرکت این ج سم آن ا ست که ،نیروی  Fاز ا صطکاک آ ستانه حرکت ،بی شتر
باشد .اصطکاک آستانه حرکت وارد بر جسم  Mبرابر است با:
× 50 = 25 N

1
2

= fsmax = μs N

یک مجموعهی واحد به حرکت درآیند.

توجه :هر گونه کپی برداری از صفحات این دفترچه و دفترچههای قبلی ممنوع است(.رسول گلستانه و همکاران)

صفحه 5

که از مقدار نیروی  Fبیشتر است .پس امکان ندارد دو جسم به صورت

کلیک کنید
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ب) جسم باالیی را در نظر میگیریم .نیروهای وارد بر آن به صورت زیر
است:
نیروی اصطکاک  f21از طرف جسم پایینی به جسم باالیی وارد
می شود .حداکثر مقدار آن برابر است با:
× 20 = 10 N

1
2

= f21 smax = μs N ′

چون کمتر از  Fاست ،این جسم بر روی جسم پایینی ساکن نخواهد ماند و به حرکت درخواهد آمد.
پ) جسم پایینی و نیروهای وارد بر آن را در نظر میگیریم:
نیروی اصطکاک  f12از طرف جسم باالیی و نیروی اصطکاک  fاز طرف سطح افقی
به جسم وارد می شوند .نیروی  Nاز طرف سطح افقی و نیروی  N′از طرف جسم
باالیی نین به جسم پایینی وارد می شوند .حداکثر مقدار  f12و  fبرابر است با:
1
f12 smax = μs N ′ = × 20 = 10 N
2
{
1
fsmax = μs N = × 50 = 25 N
2
پس تحت هیچ شرایطی امکان اینکه جسم پایینی در این وضعیت ،به حرکت درآید ،نیست .توجه شود که مقدار نیروی N′
برابر وزن جسم باالیی و مقدار نیروی  Nبرابر وزن دو جسم است (چرا؟).

پاسخ گزینه «»4

آسانسور با سرعت ثابت یعنی شتاب صفر باال میرود .با توجه به شکل،
طبق قانون دوم نیوتون می توان نوشت:

توجه  :جرم شخص و کوله پشتیاش در مجموع 75 ،کیلوگرم و وزن آنها  750نیوتون می باشد.

W = 750 N

توجه :هر گونه کپی برداری از صفحات این دفترچه و دفترچههای قبلی ممنوع است(.رسول گلستانه و همکاران)

صفحه 6

N − W = 0 ⟹ N = W = mg = (70 + 5) × 10 = 750 N

N = 750 N

کلیک کنید
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WN = Ndcosθ = mgd cos∘ = 750 × 6 × 1 = 4500 J
روش دوم:
کار نیروی وزن از رابطه  Wmg = −mg∆hبه دست میآید .طبق قضیهی کار و انرژی داریم:
WN = − Wmg = −(−mg∆h) = −(−750 × 6) = 4500 J

∘=∆K

→ WN + Wmg = ∆K

پاسخ گزینه « »1

روش اول:
آینه مقعر تصویر خورشید (پرتوهای موازی که از بینهایت به آینه میرسند) را بر روی کانون خود به صورت تصویر حقیقی
تشکیل می دهد .کانون آینه مقعر جلوی آینه قرار دارد .بنابراین تصویر روی کانون آینه و در فاصلهی
r

 q = f = = 5 cmاز آینه و جلوی آن تشکیل میدهد.
2

روش دوم :

⟹ q = +5 cm

1
q

+

1
∞

=

1
5

⟹

1
q

+

1
p

=

1
f

تذکر :بیان جملهی« از موقعیت مناسبی نگاه کنیم» چه لنومی دارد؟
توجه کنید که تصویر خورشید از همه موقعیتهای جلوی آینه قابل
دیدن نیست ،ناظر باید رو به آینه و بعد از کانون بیاستد ،وگرنه تصویر
خورشید را نمیبیند .به نظرتان فاصله دستگاهی که روبروی آینه قرار
دارد تا آینه باید چقدر باشد تا بیشترین انرژی نور خورشید را دریافت
کند؟
بیشتر بدانید :یکی از کاربردهای آینه های مقعر ،استفاده از آنها در
ساخت کوره آفتابی میباشد( .کوره آفتابی)solar furnace :

صفحه 7

توجه :هر گونه کپی برداری از صفحات این دفترچه و دفترچههای قبلی ممنوع است(.رسول گلستانه و همکاران)

کلیک کنید
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پاسخ گزینه «»4

با توجه به شکل طبق تشابه بین دو مثلث  AFBو  HFEمی توان نوشت :

→ f = 0/2 m

1
6

=

f
f+1

AB=d

→

AB
HE

=

f
f+x

بنابراین توان عدسی برابر است با:
1
1
= − 2 = −5 d
)f (m
10

D =−

پاسخ گزینه « »1

میآید ،که  αزاویهی حادهی بین دو آینه و یا امتداد آن ها است .طبق این رابطه زاویه انحراف به زاویه تابش بستگی ندارد.
( βهمان زاویهی انحرافی است که ،کتاب با حرف  Dنشان داده است).

توجه :هر گونه کپی برداری از صفحات این دفترچه و دفترچههای قبلی ممنوع است(.رسول گلستانه و همکاران)

صفحه 8

زاویه انحراف پرتو تابش اولیه و پرتو بازتاب پس از دو بار بازتاب در دو آینه تخت متقاطع ،βاز رابطهی  β = 2 αبهدست

کلیک کنید

پاسخ تشریحی سواالت فیزیک کنکور تجربی داخل کشور

سال 96

اثبات:
زاویهی  βرا بر حس ب سایر زاویهها حساب میکنیم.
زاویهی βبرای مثلث  ABCدر حکم یک زاویهی خارجی هست .پس داریم:
)(1

β=2i+z

اما داریم:
)(2
)(3

2 i = 180 − 2 y
z = 180 − 2 x

{

با جایگذاری این دو رابطه در رابطهی ( )1خواهیم داشت:
)(4

)β = 360 − 2(x + y

در مثلث  NABهم داریم:
)(5

x + y = 180 − α

سرانجام از دو رابطهی اخیر داریم:
)(6

β = 2α

از رابطه آخر نتیجه میگیریم که زاویهی  ،βبه زاویه تابش بستگی ندارد.
توجه :این سوال در المپیاد فینیک سال  75و همچنین کنکور سراسری ریاضی  92مطرح شده بود.

صفحه 9

توجه :هر گونه کپی برداری از صفحات این دفترچه و دفترچههای قبلی ممنوع است(.رسول گلستانه و همکاران)

کلیک کنید

سال 96

پاسخ تشریحی سواالت فیزیک کنکور تجربی داخل کشور

پاسخ گزینه « »1

تغییر دمای جسم با گرمای داده شده به آن رابطهی زیر را دارد:
)(2

Q
ρVc

= ∆θ

m=ρV

)(1

→

Q = m c ∆θ

که با توجه به رابطهی ( )2می توان نوشت:
ρB VB c B

)(3

ρA VA c A
10

1
5
= × ×2
)(4
8 2
4

=

cB
cA

×

=

VB
VA

∆θA
∆θB
×

ρB
ρA

=

∆θA
∆θB

⟹

پاسخ گزینه «»2

گرمای شارش یافته بین دو سر میله در مدت زمان  tبرابر است با:
At Δθ
Q= κ
ℓ

ℓ

از طرفی ،مقدار گرمای الزم برای ذوب شدن یخ مورد نظر برابر است:
Q = mLF
از این دو رابطه خواهیم داشت:

s ⋅m ⋅K

7 × 10−4 × 10 × 60 × 100

=

ℓmLF
At Δθ

=⟹ κ

صفحه 10

J

= 400

At Δθ
mLF = κ
ℓ
0⁄25 × 0⁄2 × 80 × 4200

◄ می توان نوشت.336000 = 80×4200 :

توجه :هر گونه کپی برداری از صفحات این دفترچه و دفترچههای قبلی ممنوع است(.رسول گلستانه و همکاران)

کلیک کنید

پاسخ تشریحی سواالت فیزیک کنکور تجربی داخل کشور

سال 96

پاسخ گزینه «»4

m2

36
100

= استوانهA

m2

36
100

=

6
10

×

6
10

= مکعبA

مساحت کف مکعب و استوانه با هم برابر است و حجم آب در هردو ظرف یکسان است در نتیجه جرم آب موجود در هر دو
ظرف یکسان است ،بنابراین طبق رابطهی

mg
A

=  Pفشار در کف هر دو ظرف برابر است.

پاسخ گزینه «»4

قبل از اینکه جیوه به شاخه سمت چپ افنوده شود ،با توجه به شکل صورت سوال ،برای گاز محبوس در سمت راست لوله
میتوانیم بنویسیم A( :سطح مقطع لوله)
= 30 × A

گاز

 V1و  = P∘ = 76 cmHgگاز P1

پس از اضافه کردن جیوه به شاخه سمت چپ ،با توجه به شکل مقابل میتوانیم بنویسیم:

38 cm
𝐡

 = 𝐡 × Aگاز  V2و  = P∘ + 38 = 76 + 38 = 114 cmHgگاز P2

P1V1 = P2 V2 → 76 × (30 × A) = 114 × (h × A) → 𝐡 = 20 cm

T1=T2

→

P2 V2
T2

توجه :هر گونه کپی برداری از صفحات این دفترچه و دفترچههای قبلی ممنوع است(.رسول گلستانه و همکاران)

=

P1 V1
T1

صفحه 11

بنابراین داریم:

کلیک کنید

پاسخ تشریحی سواالت فیزیک کنکور تجربی داخل کشور

سال 96

پاسخ گزینه «»4

با توجه به شکل ،بردار  ⃗F23تصویر بردار  ⃗F3روی راستای ضلع به طول  3 cmاست .بنابراین:

2 × 10−12
× ⃗ 23 = 9 × 10
F
= 20 N
9 × 10−4
9

1
√5

=

3
3√5

=

ضلع مجاور

1
= 20 → F3 = 20√5 N
√5

وتر

= cosα

× F3 × cosα = F23 → F3

صفحه 12

توجه :هر گونه کپی برداری از صفحات این دفترچه و دفترچههای قبلی ممنوع است(.رسول گلستانه و همکاران)

کلیک کنید

سال 96

پاسخ تشریحی سواالت فیزیک کنکور تجربی داخل کشور

پاسخ گزینه «»3

قبل از وصل کردن کلید دو خازن با هم سری هستند .بار هر کدام از خازن ها با بار خازن معادل برابر است .بنابراین:
3

3

→ q 2 = q T = CT × VT = × 24 = 36 μC

2

2

=

C 1×C 2
C 1+C 2

= CT

پس از وصل کلید ،خازن  1اتصال کوتاه و از مدار حذف می شود .بنابراین:
q 2 = C2 × V2 = 6 × 24 = 144 μC
افنایش بار خازن  2برابر است با :

∆q = 144 − 36 = 108 μC

طرح یک سوال چ الشی و مفهومی از سوال فوق :اگر سوال کنکور به صورت زیر مطرح شود ،پاسخ شما چه خواهد بود؟

فرض کنید در سوال فوق کلید ابتدا وصل باشد و سپس قطع شود .بار هر کدام از خازن ها پس از قطع کردن کلید،
نسبت به حالت وصل بودن کلید ،چه اندازه و چگونه تغییر میکند؟ پاسخ :بار خازنها تغییری نمیکند ! !

پاسخ گزینه « »1

پس از اتصال صفحات ناهم نام خازنها به یکدیگر ،بار تا زمانی شارش میکند که صفحات متصل به هم ،هم پتانسیل
شده و اختالف پتانسیل آنها  V ′شود.
C2 V2 − C1 V1
50C2 − 100
× ⇒ q́2 = C2
C2 + C1
C2 + 2

q2 − q́2 = 160 ⇒ 50 c2 −

روش دوم :از آنجا که صتفحات ناهمنام خازن ها به یکدیگر وصتل شتده اند ،از  160میکروکولن باری که به خازن اول میرستد،
 100میکروکولن آن خنثی می شود و بار نهایی این خازن 60میکروکولن خواهد شد .بنابراین:
با داشتن ولتاژ اولیه و نهایی برای خازن دوم می توانیم بنویسیم:

= 8 μF

160
50−30

=

= 30 V

q2−q́2

´−V

V2

=

∆q
∆V

60
2

=

q́1
C1

= V′

صفحه 13

50C2 − 100
= 160 ⇒ C2 = 8 μF
C2 + 2

× q́2 = C2 V ′ = C2

= C2

توجه :هر گونه کپی برداری از صفحات این دفترچه و دفترچههای قبلی ممنوع است(.رسول گلستانه و همکاران)

کلیک کنید

پاسخ تشریحی سواالت فیزیک کنکور تجربی داخل کشور

پاسخ گزینه «»2

جریان در مدار تک حلقه از رابطه مقابل بدست میآید:

) (1

سال 96

∑ε

2ε

I = ∑ 𝑟+𝑅 = 2⁄5 +R

از آنجا که ولت سنج عدد صفر را نشان می دهد ،باید اختالف پتانسیل دو سر مولد شماره دو صفر شود ،داریم:
2ε
ε
4
1
⟹ =
= ⟹ R = 1 ⁄5 Ω
2⁄5 + R 2
5+2R 2

)( 1

⇒

ε
2

=ε−2I = 0 ⟹ I

روش دوم طبق صورت سوال داریم:
∆VAB = ∆VBC =∘ ⟹ ℰ − I (0 ⁄5 + R) = ℰ − 2 I ⟹ 2 = 0 ⁄5 + R ⟹ R = 1 ⁄5 Ω

 #گز ینه  4صحیح است.

پاسخ گزینه «»3

مقاومت معادل  nمقاومت مشابه و موازی برابر

R
n

است .بنابراین داریم:
ε

R
R
n+1
R
+
(n + 1) 2
4×4
n+1
n
n
=
ε
R = n + 2 ⇒ 3 × 5 = n(n + 2) ⇒ n = 3
R
+
R
n+1 n+1
R+
n

R+
=

16
15

⇒

ε
r+R T

=I

صفحه 14

توجه :هر گونه کپی برداری از صفحات این دفترچه و دفترچههای قبلی ممنوع است(.رسول گلستانه و همکاران)

کلیک کنید

سال 96

پاسخ تشریحی سواالت فیزیک کنکور تجربی داخل کشور

پا سخ گزینه «»3

توان مصرفی المپ  19درصد کاهش یافته است؛ یعنی ،توان مصرفی در حالت دوم  81درصد حالت اول است.
فرض میکنیم که دمای المپ ثابت و در نتیجه تغییر مقاومت آن قابل چشم پوشی باشد .بنابراین داریم:
9
10

=

2

V2

⇒

V1

)

V2
V1

(=

81
100

2

⇒ )

V2
V1

(=

P2
P1

V1=200

 | ∆V| = 20و V2 = 180 V

⇒

V2
R

=P

→

 #گزینه  4صحیح است.
پاسخ گزینه «»2

با توجه به شکل ،سیم  I ′باید جریانی درون سو داشته باشد تا نیرویی رانشی ایجاد کند.
μ0 II ′
2 πd′

= F′

μ0 I 2
2 πd

F23 = 2 F cos 30
d′ = d cos 30

= F2 = F3

F2
F23 d′

{

F3

نیروی  F ′باید ،برآیند دو نیروی  F2و  F3را که  F23نامیدیم ،خنثی کند.
2 πd′

= × cos 30

2 πd

×⇒ 2

′

F23 = F

توجه :هر گونه کپی برداری از صفحات این دفترچه و دفترچههای قبلی ممنوع است(.رسول گلستانه و همکاران)

صفحه 15

3
⇒ I′ = I
2

μ0 II ′

μ0 I 2

F′

کلیک کنید

پاسخ تشریحی سواالت فیزیک کنکور تجربی داخل کشور

سال 96

X

L

پاسخ گزینه «»2

سعی میکنیم پاسخ سوال را با ارایه اثبات فرمول نهایی آن بیان کنیم ،تا برای خواننده این مبحث مرور شود .مساحت
حلقه  Uشکل(قسمت صورتی رنگ) برابر است با:
= LV

BLV cos θ
R

=

dX
dt

B cos θ dA
dt

R

=L

=

dA
dt

⟹ A = LX

) 1 d (AB cos θ
dt
IR

R

=

)1 d (ϕ
R dt

=

ε
R

=I

=V

B L cos θ
0⁄5 × 0⁄2
=v
= 4 m⁄s
0⁄1 × 0⁄2 5 × 1

توجه :دانش آموز می تواند مستقیم از فرمول 𝐑𝐈 = 𝐕𝐋𝐁 = 𝛆 استفاده کند و جواب را بدست آورد.

صفحه 16

توجه :هر گونه کپی برداری از صفحات این دفترچه و دفترچههای قبلی ممنوع است(.رسول گلستانه و همکاران)

کلیک کنید

پاسخ تشریحی سواالت فیزیک کنکور تجربی داخل کشور

سال 96

پاسخ گزینه «»3

دامنه نوس تتان نص تتف پاره خط نوس تتان

)X (cm

استتت .بنا براین دامنه نوستتان برابر 5

5

ستتانتی متر میباشتتد .با استتتفاده از
رابطه ستترعت  -مکان ،ابتدا ستترعت
نو سانگر را محا سبه نموده و سپس با
استفاده از رابطه انرژی جنبشی ،انرژی
جنبشی آن را بدست میآوریم :

−5

x=2

k

20
rad
√= √=ω
= 10
m
0⁄2
s

⟹

A = 5 cm = 0⁄05 m
{
..
m = 200 g = 0⁄2 kg

21

√ V = ±ω√A2 − x 2 = ±10√(0⁄05 )2 − (0⁄02 ) 2 = ±10
10000
1
1
21 2
√ K = mV 2 = × 0⁄2 × (10
) = 0⁄021 J = 21 mJ
2
2
10000
روش دوم  :برای محاسبه انرژی جنبشی میتوانیم از فرمول زیر استفاده کنیم.

1
1
21
( × K = k(A2 − x 2 ) = × 20
) = 0⁄021 J = 21 mJ
2
2
10000

صفحه 17

توجه :هر گونه کپی برداری از صفحات این دفترچه و دفترچههای قبلی ممنوع است(.رسول گلستانه و همکاران)

کلیک کنید

پاسخ تشریحی سواالت فیزیک کنکور تجربی داخل کشور

سال 96

پاسخ گزینه «»4

با توجه به فرمول مقابل و مقایسه آن با معادله صورت سوال داریم:
m = 2 cm

1
50

=

1
2500

√=A

000
π2 π
rad
= √ = Vmax = Aω
⟹ ω = 10 π
25 5
s
{

2π
1
T 1
= ⟹ =⟹ T
T
5
4 20
در نتیجه یک چهارم دوره هم

1
20

V2

x2
+ =1
Vmax 2 A2
..
⟹
..
25 2
2
{ π2 V + 2500x = 1

=ω

ثانیه است .بنابراین گنینه  4صحیح است.

توجه :هر گونه کپی برداری از صفحات این دفترچه و دفترچههای قبلی ممنوع است(.رسول گلستانه و همکاران)

صفحه 18

توجه :این سوال عینا با همین معادله در کنکور ریاضی  94مطرح شده بود.

کلیک کنید

پاسخ تشریحی سواالت فیزیک کنکور تجربی داخل کشور

سال 96

پاسخ گزینه « »1

2π
2π
rad
با توجه به داده های سوال داریم:
A = 2 cm = 0⁄02 m
=K
=
= 5π
λ
0⁄4
m
00
{ λ
00
⟹
rad
= 0⁄1 m ⟶ λ = 0⁄4 m
ω = kv = 5π × 80 = 400π
4
{
s

m
s

با توجه به اینکه

⟹ 𝐕𝐦𝐚𝐱 = Aω = 0⁄02 × 400π = 8π

m
s

 8πسرعت ماکنیمم است ،بنابراین ذره  Mباید از مرکن نوسان عبور کند .با توجه به جهت انتشار

موج ،نقش موج باید  15سانتی متر حرکت کند تا ذره  Mبه مرکن نوسان برسد.

صفحه 19

(به اطالعات روی شکل مساله دقت شود)

Δx 0⁄15
3
=
=
s
V
80
1600

= Δt

توجه :هر گونه کپی برداری از صفحات این دفترچه و دفترچههای قبلی ممنوع است(.رسول گلستانه و همکاران)

کلیک کنید

پاسخ تشریحی سواالت فیزیک کنکور تجربی داخل کشور

سال 96

پاسخ گزینه « »1

اختالف بسامد دو تشدید متوالی برای تار دو انتها بسته ،برابر با بسامد اصلی است.

v
FL
√ = ⟹ v = 2Lf1 ⟺ v
2L
m

= Δf = f1 ⟹ 900 − 600 = 300 = f1

F = 4 Lf1 2 m = 4 × 0⁄25 × 3002 × 5 × 10−4 = 45 N

پاسخ گزینه « »1

با توجه به رابطه طول موج و طول لوله برای لوله های باز داریم:

⟹ λ = 80cm

3λ
2

= ⟹ 120

nλ
2

=L

با توجه به شکل زیر فاصله نندیک ترین گره از یک انتهای لوله برابر است با:
4

4

λ

λ

صفحه 20

= 20cm

80

=

λ

4

توجه :هر گونه کپی برداری از صفحات این دفترچه و دفترچههای قبلی ممنوع است(.رسول گلستانه و همکاران)

کلیک کنید

پاسخ تشریحی سواالت فیزیک کنکور تجربی داخل کشور

سال 96

پاسخ گزینه «»3

فاصله دو نقطه  Aو  Bاز نوار مرکنی را برحسب پهنای نوار( )wبدست
میآوریم و سپس از روی پهنای نوار طول موج را محاسبه میکنیم:

 nامین نوار روشن
 mامین نوار تاریک

xn = 2 nw
xm = (2 m − 1)w

{

AB = xA + xB = 3⁄3 mm
{ xA = x3 = 6 w
⟹ 11 w = 3⁄3 mm ⟹ w = 3 × 10−4 m
xB = x3 = 5 w
2 × 10−3 × 3 × 10 −4
=
= 5 × 10−7 m
1⁄2

2aw
D

=⟹λ

λD
2a

= 6 × 1014 Hz

=  ⟹ wمی دانیم

3 × 108
5 × 10−7

=

c
λ

=f

پاسخ گزینه «»3

صفحه 21

توجه :هر گونه کپی برداری از صفحات این دفترچه و دفترچههای قبلی ممنوع است(.رسول گلستانه و همکاران)

کلیک کنید

سال 96

پاسخ تشریحی سواالت فیزیک کنکور تجربی داخل کشور

پاسخ گزینه «»2

با توجه به اینکه تابع کار فلن برحسب الکترونولت و ثابت پالنک هم برحسب الکترونولت ثانیه است ،نیازی به تبدیل
واحد نیست:
= 625 × 1012 Hz = 625THz

2⁄5
4 × 10−15

=

∘w
h

= ∘f

توجه :پیشوند ترا معادل  1012میباشد.

پاسخ گزینه «»2

ابتدا با استفاده از پایستگی جرم A ،را بدست میآوریم.

1 + 235 = 141 + A + 3 × 1 ⟹ A = 92
سپس با استفاده از پایستگی بار Z ،را محاسبه میکنیم.

∘ +92 = 56 + Z + 3 ×∘ ⟹ Z = 36
در نهایت ،از تفاضل عدد جرمی و عدد اتمی ،تعداد نوترونهای عنصر  Xبدست میآید.

N = A − Z = 92 − 36 = 56

صفحه 22

توجه :هر گونه کپی برداری از صفحات این دفترچه و دفترچههای قبلی ممنوع است(.رسول گلستانه و همکاران)

کلیک کنید

