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(تجربی رشتۀ)  قدیم نظام – 98سراسری کنکور  ادبیات پاسخ تشریحی   
 

 دکتر وسکری- ساری  

 

 لغت

 سوال   1 ←         گزینه  1

  ػلت ًبدرستٖ سبٗز گشٌِٗ ّب :

خفبٗب : ًْبًٖ ّب « 4»هظبلن  : ستن ّب / گشٌٗٔ « 3»سحبة : اثز / گشٌٗٔ « 2»گشٌٗٔ   

 سوال   2 ←         گزینه 2 

تبن : درخت اًگَر  -4اػَر : ٗه چطن    -3هجبّبت : افتخبر  -2لِ٘ : ج٘غ   -1هَارد ًبدرست :   

 سوال   3 ←         گزینه 3 

 آثشى : حَض

 

   امال

 

 سوال   4 ←         گزینه  1      
ح٘ح  دارد ) اٗي ولوِ  فمط ٗه  ضىل صاّتشاس  ←احتشاس    

 سوال   5 ←         گزینه   4  

بٕ سَال ثِ اٗي تزت٘ت است : ًبدرستٖ گشٌْٗ  

ثحز )درٗب( ←ثْز « 3»لعب  ) سزًَضت ( / گشٌٗٔ   « 2»گشٌٗٔ /  فشا ًطئِ «1»گشٌٗٔ   



 

 

 تاریخ ادبیات

  

 سوال   6 ←         گزینه2   

 

 سوال   7 ←         گزینه   3 

 

 سوال   8 ←         گزینه   4   

 ضىل درست  سبٗز هَارد :

لصص الؼلوب: اثَ اسحبق ً٘طبثَرٕ / « 2»ثذاٗغ الَلبٗغ : هحوَد ٍاصفٖ   / گشٌٗٔ « 1»گشٌٗٔ 

س٘زت  رسَال اهلل : ػجبس سرٗبة خَٖٗ« 3»گشٌٗٔ   

 سوال   9 ←         گزینه   2    

سز( / وٌبِٗ :  ػطز ٍ راٗحِ   / تطجِ٘  : هي  هثل غٌچِ  / جٌبس : )ثز ،  -2آرسٍ    -1اْٗبم  : ثَ 

  .  راس  ضذى فبش پزدُ  درٗذى  :

 سوال   11←         گزینه    1   

ٍ   )صزاع  اٍل ً٘ستدٍم  هثبل ٍ هصذالٖ ثزإ ه اسلَة ٍجَد ًذارد چَى هصزاع« 1»در گشٌٗٔ 

...( ٍ  استؼبرُ  ٍجَد دارد چَى  تطخ٘ص دارد ) اللِ  دل  هٖ ثٌذد( . ٗب  ثز ػىس   

هٌذٕ دل هب  ثِ ٗبر اٗي  است  وِ  ّز تبر گ٘سَٗص ثِ جبى  ػلت ػاللِ: حسي تؼل٘ل  « 2»گشٌٗٔ 

« خبن»حس اه٘شٕ : ثَ را ضٌ٘ذى / هجبس « 3»(  گشٌٗٔ  هي  ثستِ است   . / تٌبست ) سز ٍ سلف

استؼبرُ  : سز افزاسٕ وزدى  سلف ) چَى تطخ٘ص « 4»وِ  هزاد اس آى  لجز ٍ گَر است  / گشٌٗٔ 

لط ًوب ) تَاًبٖٗ در ًبتَاًٖ ثَدى ( دارٗن  ( / پبرادٍوس ٗب هتٌب  

 سوال   11 ←         گزینه   3        

سز « د» سزٍ  سزوص / هجبس  ضوبرٓ « الف»وَٕ ، ثَٕ  / تطخ٘ص ضوبرٓ « ة»جٌبس ضوبرٓ 



 

 

  بد  ، ًطست تاٗس« ج»)ٍجَد( / تعبد ضوبرٓ 

 

 دستور

 سوال   12 ←         گزینه    4

ًَٗسٌذٓ  -5 اٗي ًَٗسٌذُ -4هؼلن  ثب سَاد  -3هؼلن  ضزٗف  -2اٗي  هؼلّن -1:  تزو٘ت ٍصفٖ

  چِ حذ   -8اٗي ًَٗسٌذُ   -7اٗي ًبهِ   -6  ثشري 

       حذ چِ -5  ًَٗسٌذُ اٗي -4  ًبهِ اٗي -3 ًَٗسٌذُ اٗي -2  هؼلّن  اٗي- -1 ٍاثستٔ پ٘ط٘ي :

 سوال   13 ←         گزینه   2 

اس ) ًْبد + هفؼَل + فؼل ( سبختِ ضذُ است  : خذاًٍذ سر ) ًْبد( چطن  دَٗ را ) « 2»گشٌٗٔ 

ل( . هفؼَل ( ثزوٌَذ ) فؼ  

 سبٗز جوالت اس ) ًْبد + هفؼَل + هسٌذ + فؼل( تطى٘ل  ضذُ اًذ . 

 سوال   14 ←         گزینه   3  

صجح ،  -1: سِ  هسٌذ «  ة»هي گوٌبم  / ضوبرٓ  -2تَ هؼزٍفٖ    -1:دٍ هسٌذ «  الف  »  گشٌٗٔ

-2هي خبن  ضَم    -1سِ هسٌذ :« ج»ثبدُ حزام ضذ / گشٌٗٔ  -3م ضذ  خَاة حزا -2ضبم ضذ 

   رخ  تَ  دٗجبچِ است  . -1ٗه هسٌذ « د»ثخت هَافك ًطَد / ضوبرٓ  -3هي  ثز اٗي ّستن  

 سوال   15 ←         گزینه    3  

دلن  ًگزاى  است     -1وِ  ػجبرتٌذ اس : «(  3»دٍجولٔ اسٌبدٕ در ث٘ت ٍجَد دارد ) تبٗ٘ذ گشٌٗٔ 

تَ ًگزاى ثبش .  -2  

ًمص هفؼَلٖ ثزإ فؼل گفتب را   ثِ  تَام  دل ًگزاى است »جولٔ  ػلت ًبدرستٖ سبٗز گشٌِٗ ّب :  

) دل -2 ) ًْبد ( گفتب  ذاردل -1آضىبر دارد وِ ػجبرتٌذ اس : ث٘ت  دٍ ًْبد «(  / 1»گشٌٗٔ  )ردّ «دارد

ٗه  ٍاصٓ هزوت در ث٘ت «( / 2. ) ردّ گشٌٗٔ در هصزاع  دٍم  ًْبد ظبّزٕ ًذارٗن  ًگزاى (  است .

  « .4») ردّ گشٌٗٔ   «دلذار »ِ است ثِ وبر رفت 



 

 

 سوال   16←         گزینه   3  

ٍاصُ دارًذ .ّفت  ٍاصُ  دارد ٍ سبٗز گشٌِٗ ّب  ّطت  «  3»گشٌٗٔ   

  ٍاصُ  8=  ثَد  چ٘ذُ/ ــِ / ػبضمبى  / تب / ػزش / پ٘ حىبٗت  / ــِ / طزة اًگ٘ش« 1»گشٌٗٔ 

  ٍاصُ  8= / سه٘ي / آهذُ ثَدًذ فزضتگبى  / ــ ِ/ پز رهش ٍ راس/ اس / آسوبى  / ثِ« 2»گشٌٗٔ 

ٍاصُ  7ضبدٕ وٌبى  / ثِ / آض٘بًِ  / ثبسگطتٌذ = جبى ّبٕ / ــ ِ / اس دست رفتِ / « 3»گشٌٗٔ 

  ٍاصُ 8ّب / ــ ِ / حك طلجبًِ / گوبضتِ ضذُ است  =  سزٍش / ثِ  / ًگْجبًٖ / اس / ًغوِ« 4»گشٌٗٔ 

 قرابت

 سوال   17←         گزینه   2

صَرت  سَال ٍ ث٘ت گشٌٗٔ  وِ  اًتظبرش ًوٖ رٍد هفَْم هطتزن گزفتي ًت٘جِ  ػىس اس چ٘شٕ 

است  « 2»  

 سوال   18 ←         گزینه  2  ) بهتر بود در صورت  سوال زیر »تقابل« کشیده  شود .(.

ثز ثَدى  هَرد ستبٗص لزار گزفتِ است  ٍ ظذ اٗي هفَْم  در ث٘ت   ثٖ « الف»در ث٘ت  ضوبرٓ 

  آهذُ است  .« د»ضوبرٓ 

  دردهٌذ ثَدى  ٍ غزق در دضَارٕ ّب ٍ سختٖ ّب گزدٗذى  .  « :ج« . »ة»هفَْم هطتزن  اث٘بت  

 سوال   19 ←         گزینه  4

اٗي  سَال در وٌىَر ّبٕ سبل لجل تىزار ضذُ است  . ػبضك اس هؼطَق چ٘شٕ ًوٖ خَاّذ هگز 

 اٍ را . 

 سوال   21 ←         گزینه     1    

ٍصبل سختٖ ّبٕ ّجزاى  را  اس ث٘ي  هٖ ض٘زٌٖٗ  « 1»هفَْم هطتزن  صَرت  سَال ٍ  گشٌٗٔ 

 ثزد . 



 

 

  سوال   21 ←         گزینه    2   

در اٗي  ًىتِ است وِ ّز ثالٖٗ وِ  ثِ  سز « 2»صَرت سَال ٍ ث٘ت  گشٌٗٔ هفَْم هطتزن  

.اًسبى هٖ رسذ رٗطِ در ٍجَد اٍ دارد    

 سوال   22 ←         گزینه  4   

هطتزن  است  . ث٘ت  گشٌٗٔ  «ثٖ ثجبت ثَدى  ػوز ٍ گذر سزٗغ آى » هفَْم   در اث٘بت  هزتجط

وسٖ اس حبصل ػوز ًوٖ پزسذ . رٕ؟ اهب هٖ گَٗذ ّوِ اس ٗىذٗگز هٖ پزسٌذ وِ  چٌذ سبل دا« 4»  

 سوال   23 ←         گزینه   1 

ّ٘چ وس اس راس جْبى  اطالػٖ ًذارد  اٗي است وِ«  2،  3، 4»هطتزن  اث٘بت  گشٌِٗ ّبٕ هفَْم 

  «دٍست هحزم اسزار هبست » ثِ اٗي ًىتِ اضبرُ دارد وِ  « 1»شٌٗٔ . در ث٘ت  گ

 سوال   24 ←         گزینه  4 

ًب ضى٘جبٖٗ است  .« 4»َْم هطتزن  در گشٌٗٔ هف  

  درست سبٗز گشٌِٗ ّب هفبّ٘ن 

 «لت ٗبر وَچىٖ  »در ستبٗص ٍ هذح « 2»گشٌٗٔ  / َم اس وَسُ ّوبى  ثزٍى تزاٍدثز هفْ« 1»گشٌٗٔ 

  سبرًذگٖ ػطك« 3»/ گشٌٗٔ 

 سوال   25 ←         گزینه    1

ل اًسبى دردهٌذ را درن هٖ هفَْم هطتزن  اث٘بت  سبٗز گشٌِٗ ّب  اٗي است وِ  درد وط٘ذُ  حب

اٗي است وِ ػبضك ثبٗذ در راُ  هؼطَق فٌب گزدد .« 1»فَْم  ث٘ت  گشٌٗٔ وٌذ . ه  
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 استراتژی حل سواالت ترجمه و تعریب:
ابتدا در صورت سوال به مطالبی چون ترکیب وصفی و اضافی،فعل ضمیر متصل به اسم یا فعل،اسم اشاره، معرفه و 

نکره،جمع مکسر و.... .دقت کنید و با پیدا کردن یکی از این نکات به سراغ گزینه بروید،معموال یک یا دو گزینه 
حذف می شود سپس دیگر به صورت سوال نروید بلکه گزینه ها را مقایسه و با پیدا کردن اختالف مهمی و بررسی 

 آن گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 

 

 

 مدرس عربی در مشهد،تهران و شهرستان ها

برگزار کننده همایش های عربی کنکور در سراسر کشور   

آموزشیمؤلف جزوات   

 فعال آموزشی،انگیزشی فضای مجازی

 دانیال حیدری  
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 26-یا أّیتها الّنفس المطمئّنة؛ِارجعي ....

که نفسی ترجمه کرده غلط است  4و 2النفس معرفه است پس گزینه های   

صحیح است 3ترجمه نشده پس گزینه 1ضمیر ک در ربک در گزینه  

 

تجزعوا آالّما....آباؤنا تحّملوا المصاعب »-27  

تحمل می کنند که مضارع معنی شده حذف میشود. آالما کثیرة می شود در های بسیاری یا در های  3تحّملوا ماضی است پس گزینه
صحیح است 4رد میشود و گزینه  2و1نکره ترجمه شود پس گزینه های  بسیار که باید  

 

 

...ُتلجُئنی مشاهدةُ حال المحرومین إلی أن -28 

أن ال اُقصر یعنی کوتاهی نکنم نه کم نکنم پس   3و 2ترجمه شود رد گزینه های در صورت سوال )و( واو حالیه است پس باید در حالی که 
درست است 4گزینه   

 

  

نحتاج لهذه اإلدارة موَظًفا شاّبًا ال یمدح نفَسه...-29  

معرفه ترجمه کرده است نحاتج یعنی  4و 3قبل اداره،این ندارد و موضفاشاب نکره است گزینه  3هذه اإلدارة یعنی این اداره گزینه 
صحیح است 1نیازمندیم پس گزینه   

 

 

 30-عّین الخطأ:

فعل مجهول هم هست که غلط ترجمه شده است دائرة هم نکره است میشود  1در گزینه کان با مضارع،ماضی استمراری ترجمه میشود 
جواب است 1یره ای نه دایره پس گزینه دا  
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98تجربی کنکور   

تیر  14 جمعه-1398آزمون سراسری سال   

 دانیال حیدری

 

 

 

 31- عّین الخطأ:

کان روی فعل بعد هم تاثیر میگذارد پس مرتب –کان با مضارع،ماضی استمراری معنا میشود،کان یُحصی یعنی می شمرد نه شمرد 
صحیح است 1ت در نتیجه گزینه میکرد، صحیح اس  

 

 

«:درکشان نمیکنیم!ری میکنیم وهرگز پزندگی همین روزها ماههایی است که مابسرعت آنها را س»-32  

غلط است ، در  2و  1سپری میکنیم در عربی باید براش فعل متکلم مع الغیر بیاوریم و مضارع باشد یعنی با)ن( شروع شود پس گزینه 
صحیح است 4س گزینه پ نا اضافی استحیاتنا ضمیر  3 گزینه  

 

 

 

«:یابد! این دانش آموزی است که توانسته که با یاری معلم خود به درجات عالی علمی دست»-33  

این دانش آموزی جدا معنی میشود، در واقع یک ویرگول بین آن می خواهد که نمیگذارند، وقتی جدا معنی میشود بعد از اسم اشاره 
 2ضمیری به معلم نچسبیده است پس گزینه  4معلم خود یعنی معلمه که در گزینه –غلط است  3و  1ال نمی خواهیم پس گزینه های 

 صحیح است

 ترجمه متن:

مخلوقاتی پروردگار رحمان ما مظاهری از زیبایی و منفعت و محکمت قرار داد. احیانی مشاهده میشود در وسط صحرا مناطقی که در در 
غذیه کردم،از آن ها درختان پرثمره ای مثل نخل است. انواع چاه ها آنها را ت آن گیاهان و درختانی است با آب های چشم های متعدد و

هفته ادامه می  8یا  6ا در بعضی مناطق صحرایی بعد باران شدید ظاهر میشود،مگر که آن ها زندگیشان فقط بسیاری از گل های زیب
یابد. و همچنین می یابی بعضی گیاهان را که دارای برگ های کمی هستند برای این که از دست ندهند از آبی که تبخیر میشود مگر 

 اندکی ازآن. 
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(قدیمنظام  تجربیپاسخ نامه تشریحی عربی )   

 

 

 

  
 

98تجربی کنکور   

تیر  14 جمعه-1398آزمون سراسری سال   

 دانیال حیدری

متر و با آن میتوانند همه شان زندگی مدت طوالنی ای از زمان  50دل زمین است،در عمق بیشتر ازو بعضی گیاهان صحرایی اصلشان در 
 داشته باشند و امکان دارد زراعت محصوالت کشاورزی در قیمتی از صحرا خصوصا اطراف آن به وسیله قنات هایا لوله ها

 34- عّین الخطأ:

ورتی که متن گفته احیانی صحرا را بادرخت وگیاهان مشاهده می شود پس صحرا خشکه و هیچ چشمه ای در آن نیست غلط است در ص
جواب است  1گزینه   

 

 

الّصحیح: عّین—35  

صحیح است ناگزیر آبی که در دل زمین است برای حیات درختان صحرایی است  4گزینه  

 

 

 36- عّین الخطأ: إن األشجار فی الّصحراء تعیش مّدة طویلة ألَن...

فصول باران نازل می شود غلط است پس این گزینه جواب است بیشتر 2در گزینه   

 

 

 37- عّین الخطأ: یمکن أن نحصل فی الّصحراء علی...

اشتباه تر  4که گزینه  4باشد وهم گزینه  1این سوال چالشی است هم میتواند گزینه   

 است سوال هم خطا را خواسته است

 

«:ُتشاَهد»-38  

 4رد می شود وفعل للغائبة می باشد پس گزینه  1شود فعل از باب مفاعلة است پس گزینه  رد می 2فعل مجهول است پس گزینه 
 صحیح است

 

www.ka
no

on
.ir



(قدیمنظام  تجربیپاسخ نامه تشریحی عربی )   

 

 

 

  
 

98تجربی کنکور   

تیر  14 جمعه-1398آزمون سراسری سال   

 دانیال حیدری

 

«:َتظهر»-39  

صحیح است 3فاعلش انواع می باشد نه أزهار پس گزینه – 4و  1للمخاطب غلط، حذف گزینه ها   

 

 

 

«:َمثِمرة-40  

نیز فعل ثمر نیست بلکه  4رد میشود،در گزینه  3مثمرةصفت برای أشجار است نه نخل پس گزینه  – 1مثمرة معرفه نیست،رد گزینه
صحیح است.2پس گزینه  4فعل ثالثی مزید است،رد گزینه  

 

 

 41 -تظهرأنواع کثیرة من األزهار الجمیلة فی بعض....

صحیح است 1. پس گزینه کثیرة صفت أنواع است که أنواع مرفوع است که باید تبعیت کند یعنی)و( بگیرد  

 

 

 

 42 -بعض النباتات الصحراویة أصلها باطن األرض ....

صحیح است 3أصل مبتدا است و باید مرفوع باشد پس گزینه   

 

 

 43- عّین عالمة الرفع تقدیریة:

صحیح  2گزینه اعرابش تقدیری وفاعل است یعنی مرفوع خنثی،تقوی و راعی است همه منصوب هستند پس هدی اسم مقصور است و
 است
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(قدیمنظام  تجربیپاسخ نامه تشریحی عربی )   

 

 

 

  
 

98تجربی کنکور   

تیر  14 جمعه-1398آزمون سراسری سال   

 دانیال حیدری

 

 

 44- عّین حرف الکاّلم جازًما:

للرجوع، فعل نیست بلکه  4الم ناصبه است معنی برای این که میدهد و وسط جمله آمده ودر جمله دو بخشی آمده،در گزینه  2در گزینه 
صحیح است  3و معنی باید میدهد پس گزینه  ی آیدالم جازمه داریم که بر سر فعل مضارع م 3مصدر است ولی در گزینه   

 

  

 45- عّین الخطأ)فی المعتل(:

علّه حذف شود ال مجزوم نشده است چون اگر مجزوم شود،باید حرف نیسعی و ی 1فعل شرط و جواب شرط باید مجزوم شود که در گزینه 
جواب است 1پس گزینه   

  

 

 46-عّین الفعل الّذی ُیمکن أن ُیبنی للمجهول:

هلکتنا وبعدنا، نا در این دو فعل مفعول است  پس متعددی است  ومیتواند  2دنبال فعلی باشیم که متعددی باشد که در گزینه  باید
جواب است 2مجهول شود،در سایر گزینه ها فعل ها الزم است پس گزینه   

  

 

عّین المفعول فیه:-47  

صحیح است 2نداریم پس گزینه  4و 3فیه است در گزینه بعد مفعول  2من قبل جارومجرور است در گزینه  1در گزینه   

 

  

 48-عّین صاحب الحال لیس ضمیًرا:

  فرحین به یحصدون بر میگردد. 3گزینه مسبحین به ویدرکون بر میگردد. 2منقیة به هی مستتر بر میگردد. گزینه 1گزینه
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(قدیمنظام  تجربیپاسخ نامه تشریحی عربی )   

 

 

 

  
 

98تجربی کنکور   

تیر  14 جمعه-1398آزمون سراسری سال   

 دانیال حیدری

صحیح است 4تعبا به الفارس بر میگردد پس گزینه  4گزینه   

  

فیه التأکید للفعل:عّین ما -49  

غوصاً مفعول مطلق است که اکثر بعد آن آمده پس میشود مفعول مطلق نوعی . 1گزینه   

اختفاء مفعول مطلق است وبعد آن )و( جمله را جدا کرده پس مفعول مطلق  2گزینه   

عفواً مفعول مطلق است ولی بعد از آن جمله ی 3گزینه -تأکیدی است و همین جواب است   

،قاطعاً آمده پس بعد سمحاً 4آمده پس مفعول مطلق نوعی است چون جمله وصفیه به عنوان صفت محسوب میشود   گزینه وصفیه 
صحیح است 2مفعول مطلق نوعی است پس گزینه   

 50-عّین ما لیس فیه تمییز:

عمالً مفعول مطلق است نه تمییز پس همین گزینه جواب است جمال،جسماو حسنا تمییز هستند1گزینه   

  

  

 

 

 إنّ معی ربّی 

 

 

 

 

«موفق باشید»  
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 پاسخ تشریحی زبان انگلیسی کنکور تجربی نظام قدیم

 لیال زحلی

 1گزینه  -76

که در  .… Children who learnدر این سوال عبارت وصفی کوتاه شده داریم. اصل جمبه به این صورت بوده است: 
 میگیرد.  ingحالت کوتاه شده ضمیر موصولی حذف و فعل 

 4گزینه  -77

 می باشد. responsible ،forحرف اضافه مناسب برای 

 2گزینه  -78

 ل از فعل اصلی آمده است، بنابراین ساختار جمله مجهول است.از آنجایی که مفعول جمله قب

 1گزینه  -79

 من نظر متفاوتی دارم.وند. هرچند که ی توانند تعلیم داده شترجمه جمله: برخی میگویند حیوانات باهوش هستند چرا که م

 اگرچه -4  درحالی که  -3  در حالی که  -2  چرا که  -1

  4گزینه  -80

 از هر چهار نفر یک نفر از نوعی بیماری روانی در زمانی از زندگی ش رنج خواهد برد.ترجمه جمله: 

 نج بردن ازر -4  چسبیدن به  -3  تولید کردن -2 مراقبت کردن -1

 3گزینه  -81

 ترجمه جمله: هر حیوانی که روی زمین نفس میکشد حقوق مشخصی دارد که باید شناخته شود و مورد احترام قرار گیرد.

 تعمیم دادن -4  احترام گداشتن -3 مطلع کردن -2 عکس العمل نشان دادن -1

 2گزینه  -82

  .آن را برای هفته آینده کنم میتوانم نمالف: ترجمه جمله: 

 ب: قطعا میتوانی زودتر از آن آماده کنی 

 با قدرت -4   دقیقا -3  قطعا -2   واقعا -1

 4گزینه  -83

کشاورزان قادر به ترجمه جمله: با توجه به منابع اندک و تجهیزات ضعیف کشاورزان بسیاری از افراد بر این باورند که  
 ه تابت کنند مردم اشنتباه میکنند.اینک تالش کنند براین نیستند بلکه آماده اند که رفع مشکالتشا

 منابع -4  ماده مغذی -3  الگو -2   آب و هوا -1

 3گزینه  -84

چرا که وقت بسیار زیادی و هیچ فرصتی برای ارتباطات شخصی ضر است روابط خانوادگی م: تلویزیون برای ترجمه جمله
 باقی نمی گدارد.
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 گیج کننده -4  مضر -3 نامرتبط -2  دردسترس -1

 1گزینه  -85

 ترجمه جمله: اگر سهمت را با اسالیدها انجام ندهی، ارایه ما هرگر به موقع تمام نخواهد شد.

 موقعیت -4  الهمس -3 ارتباط -2  سهم، بخش -1

 2گزینه  -86

 برای یافتن راه حل به منظور رفع مشکل است. رد گامی بزرگ به جلودا پدیرش اینکه مشکلی وجودترجمه جمله: 

 توجه کردن -4  پیش بینی کردن -3  از بین بردن -2 بستگی داشتن -1

 3گزینه  -87

 ترجمه جمله: کاهش وزن تصمیم خودآگاهی نبود. خودبه خود اتفاق افتاد.

 شگفت انگیز -4  خودآگاه -3  ستمرم -2  مایل -1

 2گزینه  -88

 صحیح است 2با توجه به ساختار و معنای جمله گزینه 

 3گزینه  -89

 صحیح است 3ه گزینه معنای جملجه به ساختار و با تو

 1گزینه  -90

 بردن، دورکردن -4  شامل شدن -3  ادامه دادن -2 منتقل کردن -1

 4گزینه  -91

 چه جیزی -4 چه کسی -3  که  -2  درباره -1

  4گزینه  -92

 قدیمی -4  دور -3 روستایی -2  اساسی -1

 2گزینه  -93

 ترجمه جمله: بهتربن عنوان برای متن چیست؟ برنامه توسعه زیمبابوه

 3گزینه  -94

 ترجمه جمله: طبق متن پروژه زیمبابوه بر استانداردهای زندگی برخی روستاییان در زیمبابوه تانیر گداشته است.

 4گزینه  -95

ه جمله: کدام یک از موارد زیر درباره شاموا صحیح است؟ آن با سیستم های خورسیدی مشترک با خانواده هایی که ترجم
 آنجا زندگی میکنند مجهز شده است.

 2گزینه  -96

 راف دوم به سیستم های روشنایی اشاره میکند.در پاراگ  Theyکلمه 
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 1گزینه  -97

 رهنگی تقریبا توسط همه دانشجویان بین المللی تجربه می شود.ترجمه جمله: یراساس متن، شوک ف

 3گزینه  -98

او حداقل بخشی از تحصیالتش را دور از وطن  ر مورد نویسنده جمله صدق می کند؟ترجمه جماه: کدام یک از موارد زیر د
 خویش گذرانده است.

 3گزینه  -99

 یجان زده شدن از فرهنگ جدید است.ترجمه جمله: طبق متن یک تاثیر شوک فرهنگی ه

 1گزینه  -100

ترجمه جمله: هدف نویسنده از بیان اینکه " هیچ قرص یا واکسن جادویی وجود ندارد" تاگید بر این است که کنار آمدن با 
 شوک فرهنگی سائه نیست و نیازمند زمان و تالش است. 

 

 

 



 به نام خدا

 98 نظام قدیم سال سواالت درس زمین شناسی کنکور پیشنهادی پاسخ تشریحی

 ، دانشجوی دکتری زمین شناسی نفتدانشگاه تهران -ن شناسیبهزاد سلطانی، کارشناس ارشد زمی

منطقته  حجم هوا )رطوبتت مطلت د در یت     هر چه مقدار بخار آب موجود در واحد  صحیح است. پاسخ " 3 " گزینة -101
 16و  15های )صفحه باشدو دمای هوای باالتر نشانگر قابلیت جذب بخار آب بیشتر می دمای هوای آن باالتر است، بیشتر باشد

 سومد سال کتاب

 7در حتدود   د8/10) د بته کلریتد منیتزیم   7/77نسبت درصد فراوانی کلرید سدیم ) پاسخ صحیح است. " 1 " گزینة  -102
 سومد  سال کتاب 24. )صفحة ها بیشتر استدرصد بوده و از سایر گزینه

 .پاسخ صحیح است "1 " گزینة -103

 :دست آورده توان از فرمول زیر برا می ی  کانال با توجه به تعریف دبی، دبی آب

Q = V × S  

Q = دبی )متر مکعب در ثانیهد 

V = متر در ثانیهد سرعت آب(  

S = دکانال )متر مربع سطح مقطع مساحت  

Q = 1800÷ 60÷1000= 0.03 

S = 0.4 × 0.5 = 0.2 m
2 

0.03 = V × 0.2 = 0.15 m
3
/s  

 کتاب سال سومد 35 )صفحة

 60تتا   55 هتای ای هستتند )صتفحه  کوارتز، هالیت و فلدسپات دارای جالی شیشته  پاسخ صحیح است. " 2 " گزینة -104
 سومد سال کتاب

ی هتا صتفحه ) .در ترکیب شیمایی دو کانی پیریت و باریت، عنصر گوگرد وجود دارد پاسخ صحیح است. " 2 " گزینة -105
 سومد سال کتاب 62و  56

تواند مانند گرما، جدا شدن پیوندهای آب به علت ساختمان خاص مولکولی خود می پاسخ صحیح است. " 1 " گزینة -106
 سومد سال کتاب 72 ها آسان کند. )صفحةکانییونی را در 

زمانی که آب و مواد تبخیر شدنی )فرارد دیگر درصد بتاالیی را در متذاب باقیمانتد      پاسخ صحیح است. " 3 " گزینة -107
در ستنگهای پگمتاتیتی بته     دمستکوویت میکتای ستفید )  ماگما تشکیل دهند، شرایط برای تشکیل بلورهای بسیار درشت مانند 

 دعلوم زمین کتاب 134آید. )صفحة وجود می

ای دارند ها از نوع رسی و میکا هستند که حالت ورقههای تشکیل دهند  شیلکانی پاسخ صحیح است. " 4 " گزینة -108
 سومد سال کتاب 89ی . )صفحه)خاصیت تورق پذیرید
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هتا ستال، بتا افتزایا فشتار و وزن رستوبات       طول میلیتون  فرآیند زغال شدگی، در پاسخ صحیح است. " 3 " گزینة -109
 ستال  کتتاب  94 شود. )صتفحة آب، دی اکسید کربن و گازهای دیگر خارج شده و به نسبت درصد کربن آنها افزوده میفوقانی، 

 سومد

حرارتی، سنگها در میان دو نیتروی جتانبی کته باعتن چتین       -در دگرگونی حرکتی پاسخ صحیح است. " 3 " گزینة -110
آید و به اصطالح ستن  بته   دار بر سنگها وارد میافتند. در این حال، فشاری جهتشود، به دام میو رشته کوهها می هاخوردگی

 سومد سال کتاب 100 افتد. )صفحةجریان می

امواج از نیرومندترین عوامل فرسایا هستند مخصوصاً در سواحل ستنگی کته عمت      پاسخ صحیح است. "4 " گزینة -111
ها نیز زیاد است. همچنین، وجود حفرات و امالح محلول در سنگهای ساحلی باعن تخریب سنگها با سرعت بیشتتر  آب در کناره
  کتاب سال سومد 121و  120های )صفحه خواهد شد.

های جواند، سترعت آب رودخانته و   هر چه پهنای بستر کاها پیدا کند )وجود دره پاسخ صحیح است. " 3 " گزینة -112
 کتاب سال سومد 117 )صفحة .یابدشی آنها افزایا میانرژی فرسای

بر اساس نظریة خورشید مرکزی )کوپرنی د مدار گردش سیارات بته دور خورشتید    پاسخ صحیح است. " 1 " گزینة -113
کتتاب   9باشد. کپلر با مطالعات دقی  خود ابراز داشت که مدار سیارات بیضی شکل است نه دایتره ماننتد. )صتفحة    ای میدایره

 دعلوم زمین

شدت گرانا مثبت )بی هنجاری مثبتد ناشی از وجتود متواد فلتزی پتر تتراکم بتا        صحیح است. پاسخ " 1 " گزینة -114
 دکتاب علوم زمین 31. )صفحة باشدزیر پوستة زمین میچگالی زیاد )باریتد در 

درجته ناشتی از شکستت     142تتا   103در نوار حدود  زمین لرزه منطقة سایة امواج صحیح است. پاسخ " 2 " گزینة -115
 دکتاب علوم زمین 27)صفحة . باشداز هستة خارجی مایع زمین می Sهسته و عبور نکردن امواج  -در مرز گوشته Pامواج 

نگار، پیدا کتردن مرکتز   به دستگاه لرزه Sو  Pبا داشتن اختالف زمان رسیدن امواج  صحیح است. پاسخ " 4 " گزینة -116
 دکتاب علوم زمین 57 سطحی زمین لرزه آسان است. )صفحة

ای  بتا قتاره  اقیانوستی   و همگرایی ورقتة  های نوع انفجاری حاصل فروراناآتشفشان صحیح است. پاسخ " 2 " گزینة -117
 دکتاب علوم زمین 46و  45های . )صفحهباشند.می

های گاز، قطعه بلورهای در حال رشد و در آشیانة ماگما، مواد مذاب به همراه حباب صحیح است. پاسخ " 1 " گزینة -118
 دعلوم زمینکتاب  63 قطعات سنگی کنده شده )میانبارد وجود دارد. )صفحة

 )صتفحة  .شتوند های پرکامبرین سپر نامیده میهای سن مناط  وسیع بیرون زدگی پاسخ صحیح است. " 1 " گزینة -119
 دکتاب علوم زمین 99

بیتان شتود، ستن نستبی را      "ایمقایسته "ها یا رخدادها به صورت وقتی سن پدیده پاسخ صحیح است. " 2 " گزینة -120
 دعلوم زمینکتاب  85. )صفحة هادزمانی پدیده)تقدم و تأخر و هم مشخص خواهد کرد
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انتد و ستپد دچتار گستل     رستوبی چتین ختورده   هتای  با توجه به شکل، ابتدا الیته  صحیح است. پاسخ " 4 " گزینة -121
 دعلوم زمینکتاب  77و  74های )صفحه باشند.های فشاری میهر دو فرآیند ناشی از تأثیر تنا .اندخوردگی معکوس شده

توان در نقاط مختلفی یافت. بنابراین، اطالعات دار مزوزویی  را میهای فسیلسن  صحیح است. پاسخ " 1 " گزینة -122
  دعلوم زمینکتاب  102 از وضعیت جانداران این دوران وجود دارد. )صفحةزیادی 

های افقی بتا شتیب صتفر    ها شکل، بیانگر الیهدر داخل الیه "دایره ضربدر"عالمت  صحیح است. پاسخ " 2 " گزینة -123
دهنتد  ارتفتاع بتا شتیب     های تراز تراز به سمت مرکز شتکل، نشتان   همبری یا منحنیباشد. همچنین، نزدی  بودن خطوط می

 کتاب علوم زمیند 117و  116های باشد )صفحهبیشتر می

 :داریم زیر رابطة از استفاده با  پاسخ صحیح است. " 2 " گزینة -124

فاصلة افقی دو نقطه(متر)اختالف ارتفاع دو نقطه(متر)
∗  = شیب متوسط 100

20 = 
200 ارتفاع اختالف دو  نقطه ∗ 100 = 40 متر   

 دعلوم زمینکتاب  113 )صفحة 

 

کانیهای مانیتیت، گارنت )گروناد، کرندوم، اسفالریت و کالکوپیریت نتیجه دگرگونی  صحیح است. پاسخ " 3 " گزینة -125
 دعلوم زمینکتاب  135 )صفحةهای آذرین بر سنگهای مجاور آنها هستند. و تأثیر تودهمجاورتی 
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  به نام خدا
  1398واحدي (قدیم)  -پاسخ تشریحی درس زیست شناسی کنکور تجربی نظام سالی

___________________________________________________________________________________  
هرچه بخار آب محـیط اطـراف کمتـر و  بخار آب موجود در هواي اطراف با میزان آب خروجی از روزنه ها نسبت عکس دارد  .4گزینه  -156

  باشد آب بیشتري از روزنه هاي هوایی خارج میشود.
نیروهاي موثر در در خروج آب از گیاه عبارت اند از: ((کشش از باال))، ((نیروي هم چسبی مولکول هاي آب))، ((نیروي دگر چسـبی مولکـول 

وقتی سلول هاي نگهبان آب جذب مـی کننـد، متـورم میشـوند و  )2و  1ه (رد گزیناي چوبی)) و ((فشار ریشه اي)) ههاي آب و دیواره آوند
  )3(رد گزینه فشار آب در آن ها افزایش می یابد. در نتیجه دو سلول از یکدیگر دور شده و روزنه باز میشود. 

___________________________________________________________________________________  
صورت سوال به پرندگان، حشرات و خفاش ها اشاره دارد که به ترتیب اوریک اسید، اوریـک اسـید و اوره دفـع میکننـد کـه  .1گزینه  -157

  حاصل تغییر آمونیاك هستند.
(رد زنبور هاي عسل ماده نمیتوانند لقاح انجام دهند و ژن هاي خود را مستقیما به نسل بعد منتقل کنند، فقط ملکه قادر به ایـن کـار اسـت. 

جلب جفت به کمک آواز نیز ویژگـی برخـی از  )3(رد گزینه درك محیط اطراف به کمک پژواك سازي از خصوصیات خفاش است.  )2گزینه 
  )4(رد گزینه پرندگان است. 

___________________________________________________________________________________  
زمان تقسیم سلولی مضاعف شده و از دو نیمه همانند به نام کروماتید تشکیل شده اسـت. کروماتیـد هـاي یک کروموزوم در  .2گزینه -158

خواهري از نظر نوع و ترتیب ژن ها یکسان هستند اما اطالعات آن ها میتواند متفاوت باشد مثال ژن اول هر کروماتید مربوط به رنـگ چشـم، 
  اتید ها میتواند باعث یک رنگ خاص شود.ژن دوم رنگ مو و... است اما هرکدام از کروم

کاریوتیـپ  )1(رد گزینـه زنبور عسل فاقد کروموزوم جنسی است و در صورت هاپلوئید بـودن نـر و در صـورت دیپلوئیـد بـودن مـاده اسـت. 
 )3(رد گزینـه اختالالت و جهش هاي مربوط به تعداد کروموزوم ها را نشان میدهد و مثال جهش واژگونی بوسیله آن قابل تشـخیص نیسـت. 

  )4(رد گزینه  کروموزومی هستند. 48سیب زمینی، آلو و شامپانزه همگی 
___________________________________________________________________________________  

صورت سوال به شته اشاره دارد که نوعی حشره است. طناب عصبی شکمی حشـرات در هـر قطعـه از بـدن داراي یـک گـره  .4گزینه  -159
  عصبی است. هر یک از این گره ها فعالیت ماهیچه هاي آن قطعه را کنترل میکنند.

طبـق مـتن  )2(رد گزینـه توجه داشت که حشرات فاقد اسکلت درونـی هسـتند.  همچنین باید )1(رد گزینه شته فاقد کیسه گوارشی است. 
  )3(رد گزینه بصورت کلنی روي ساقه هاي گیاهان زندگی میکنند.  شته هاکتاب زیست شناسی دوم،  100صفحه 

___________________________________________________________________________________  
واینبرگ. عوامل موثر در برقرار ماندن این تعادل عبـارت انـد از: رخ  -عادل هارديتثابت ماندن خزانه ژنی یک جمعیت یعنی  .4گزینه  -160

 )4(گزینـه وابسته نبودن جفت گیري به ژنوتیپ و فنوتیـپ افـراد  )2(رد گزینه ندادن جهش یا برابر بودن تعداد جهش هاي رفت و برگشت. 
همچنین بزرگ بودن جمعیت بـه انـدازه کـافی  )3(رد گزینه رخ ندادن انتخاب طبیعی یعنی احتمال بقا و تولید مثل یکسان براي همه افراد 

  )1(رد گزینه  یعنی عدم وجود رانش ژن و توقف کامل مهاجرت یعنی توقف شارش و رانش ژن.
___________________________________________________________________________________  
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اشـاره دارد. ایـن اتفـاق در مـاتریکس میتوکنـدري رخ  CoAاسـتیل صورت سوال به تبدیل پیرووات حاصل از گلیکولیز بـه  .1گزینه  -161
  میشود. NADHمیدهد و منجر به تولید یک کربن دي اکسید و یک 

___________________________________________________________________________________  
مرکز تنظیم دماي بدن هیپوتاالموس است که با شبکه گسترده اي از نورون ها به نام دستگاه لیمبیک با قشر مخ در ارتبـاط  .3گزینه  -162
  است.

سـخت  )1(رد گزینـه فعالیت هاي بدن نقش اصلی را دارد مثال در انعکاس زردپی زیر زانو نقش اصلی با نخاع اسـت.  اکثرقشر مخ در تنظیم 
مهمتـرین مرکـز همـاهنگی حرکـات الزم بـراي  )2(رد گزینـه  و قشر مخ با نرم شامه در تماس است. شامه خارجی ترین الیه جمجمه است

  )4زینه (رد گتنظیم حاالت بدن و تعادل مخچه است. 
___________________________________________________________________________________  

  رفتار غاز در برگرداندن تخم به النه مخصوص جنس ماده است. .4گزینه  -163
یخوانیم که رفتـار هـاي این کتاب م 168کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی اشاره دارد. همچنین در صفحه  165به تیتر صفحه  1گزینه 

عـروس  )3و  1(رد گزینـه  جانوري به شکل هاي متفاوتی بروز میکنند اما همه آنها در جهت کاهش هزینه هاي مصـرفی انتخـاب شـده انـد.
دریایی و شقایق دریایی با کوچکترین تحریک مکانیکی شاخک هاي حسی خود را منقبض میکنند اما نسبت به حرکـات مـداوم آب واکنشـی 

  )2(رد گزینه  رند.ندا
___________________________________________________________________________________  

میلیون سال بعد یعنـی 20میلیون سال پیش بوجود آمدند.  370اولین مهره داران ساکن خشکی دوزیستان بودند که حدود  .2گزینه  -164
میلیون سال پیش خزندگان از تحول دوزیستان ایجاد شدند و به آنها توانایی تخم گذاري در خشکی داده شـد چـون تخـم هـاي  350حدود 

  آنها را پوسته اي محافظ میپوشاند.
___________________________________________________________________________________  

سرخرگ ها بخشی از انرژي سیستول قلب را به کمک دیواره ارتجاعی خود، در خود ذخیره میکنند و در دیاستول بـه خـون  .2گزینه  -165
  برمیگردانند و باعث پیوستگی خون در رگ ها میشوند.

مویرگ ها مسئول تبادل مـواد بـین خـون و  )1(رد گزینه مقدار خون در سیاهرگ ها وجود دارد که قطر زیاد و مقاومت کم دارند. بیشترین 
سرخرگ هاي کوچک مهمترین نقـش را در تنظـیم مقـدار  )3(رد گزینه مایع میان بافتی هستند و فقط از یک ردیف سلول ساخته شده اند. 

و واضح است که هرچه قطر رگی کمتر باشد به علت اصطکاك بیشتر خون با دیواره آن، سرعت حرکت خـون در خون بافت ها به عهده دارند 
  )4(رد گزینه آن رگ کندتر است. 

___________________________________________________________________________________  
حفره گلـویی حـاوي آبشـش  نابالغ ی ها و دوزیستان هستند. ماهی ها و دوزیستانمهره داران داراي لقاح خارجی شامل ماه .1گزینه  -166
  دارند.

(رد گزینـه ویژگی دوزیستان است. سطح مبادله اکسیژن و دي اکسید کربن در ماهی ها آبشش است که در خارج از بدن قـرار دارد.  2گزینه 
  )4(رد گزینه و در ماهی ها خون تیره از قلب خارج شده، تبادالت گازي را در آبشش انجام داده و سپس به سایر بخش هاي بدن میرود. ) 3

___________________________________________________________________________________  
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ا شحی درون ریریک ترکیب شیمیایی و ت ADH .2گزینھ   -167 ر گذاشتھ و ب ز است کھ بر روی باز جذب آب از کلیھ ھا اث
وان ترشحی درون  کم میکند. دومین مرحلھ تشکیل ادرار باز جذب است. ادرار راافزایش آن حجم  ھ عن ین آلدسترون ب ھمچن

  (درستی الف و ب) ریز نیز میتواند روی تراوش و بازجذب اثرگذار باشد.
داریم.  د و بازجذب و ترشح ن اق می افت راوش اتف ط ت ومرول فق سرخرگ  (رد ج)اولین بخش نفرون گلومرول است و در گل

عب  رون منش آوران گلومرول ھا را میسازد و سرخرگ وابران از گلومرول خارج میشود و در اطراف بخش ھای مختلف نف
  (رد د)میشود و شبکھ مویرگی دوم را میسازد. 

______________________________________________________________________________  
کپک ھای مخاطی سلولی کلنی ھایی شامل پایھ و ساقھ ای با نوک متورم تشکیل میدھند کھ نوک متورم ھاگ  .1گزینھ  -168

ول را میسازد و کپک ھای مخاطی پالسمودیومی توده ھای متعددی شامل ساقھ و کپسو ھ ھاگ درون گپس ل تشکیل میدھند ک
  ساختھ میشود.

1اوگلنا آغازی تک سلولی است کھ  وز  3 د و می ل غیرجنسی دارن د مث آن ھا فتوسنتز کننده (فتواتوتروف) ھستند و فقط تولی
د )4و  2(رد گزینھ انجام نمیدھند.  ھ شدن تولی ھ قطع وغی و قطع ل  اسپیروژیر آغازی پرسلولی است کھ بھ دو روش ھم ی مث

  )3(رد گزینھ میکند و در ھیچکدام زئوسپور نمیسازد. 
______________________________________________________________________________  

تصورت سوال بھ آسکومیست ھای موجود در گلسنگ اشاره دارد.  .3گزینھ  -169 ھ داش د توج د  بای وال نبای ن س ھ در ای ک
تن صفحھ  ھ م د  در گلسنگ  263مخمرھا را در نظر گرفت چون با توجھ ب ھ میگوی گاھی ک یش دانش ت شناسی پ اب زیس کت

ت.  ((جزء فتوسنتز کننده در الیھ ھای نخینھ پنھان شده است)) متوجھ میشویم کھ برای تشکیل گلسنگ وجود نخینھ الزامی اس
ام ھم آھنگی تغیی (درستی الف) ر گونھ ھایی کھ در یک اکوسیستم زندگی میکنند و با ھم ارتباط نزدیک دارند تکامل ھمراه ن

ی  (درستی ب)دارد پس آسکومیست در گلسنگ تحت تاثیر تکامل ھمراه قرار گرفتھ است.  ا از پل ارچ ھ دیواره سلولی ھمھ ق
ت.  در (درستی ج)ساکارید سختی بھ نام کیتین ساختھ شده اس وتروف ساخت کربوھی داران ات ات ھای ضروری ویژگی جان

  (رد د)است در حالیکھ قارچ ھا ھمگی ھتروتروف ھستند. 
______________________________________________________________________________  

یشوند، پس ژن م فعالپروتئین ھای مکمل ھمیشھ در خون وجود دارند و در صورت برخورد با میکروب ھا  .3گزینھ  -170
  موثر در تولید آنھا ھمواره بیان میشود.

ت. ان ژن در آنھاس دلیل تنظیم بی ا ب اوت در عملکرد ھای آنھ ھ  تمام سلول ھای بدن، تمامی ژن ھا را دارند و تف  )1(رد گزین
ای ا سلول ھ ا قطر پروتئین ھای مکمل در ماکروفاژھا و سلول ھای پوششی روده و کبد ساختھ میشوند کھ ماکروفاژھ  80ی ب

س از  mRnaوقتی قرار است پروتئین ساختھ شود باید از روی ژن، یک  )2(رد گزینھ میکرون ھستند.  ا پ ود ت رونویسی ش
  )4(رد گزینھ انجام میدھد.   IIپلیمراز Rnaترجمھ آن پروتئین تولید شود. این کار را 

______________________________________________________________________________  
  صورت سوال بھ کیسھ تنان اشاره دارد. کیسھ تنان فاقد پیکر کلنی ھستند. .3گزینھ  -171

ھ  ا عوامل بیماری زا مبارزه میکنند.بی مھرگان از راه دفاع غیراختصاصی ب تن صفحھ  )1(رد گزین ق م ت  8طب اب زیس کت
د.  ھ کارھای درون سلول نقش دارن ھ شناسی دوم، پروتئین ھا در انجام ھم تن صفحھ  )2(رد گزین ق م ین طب ن  115ھمچن ای
  )4(رد گزینھ کتاب حرکت بصورت ھای مختلف در ھمھ سلول ھای زنده دیده میشود. 

______________________________________________________________________________  
رزش  .4گزینھ  -172 ث ل ن ارتعاش باع د، ای ھ ارتعاش در می آورن ورد کرده و آن را ب ماخ برخ رده ص ھ پ امواج صوتی ب

ای د. ارتعاش م رزش در می آی ھ ل ی ب ایغ درون بخش حلزون د از آن م ود و بع ابی میش ع استخوان ھای چکشی، سندانی و رک
یکند و پیام از طریق عصب شنوایی منتقل میشود. خم شدن مژک ھای سلول ھای مجاری سلول ھای مژکدار را تحریک م

  نیم دایره مربوط بھ حفظ تعادل است.
______________________________________________________________________________  
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ینصورت سوال بھ اولی .3گزینھ  -173 ی اشاره دارد. اول ھ  ن و دومین گویچھ قطب ین گویچ دان و دوم ی در تخم ھ قطب گویچ
داد  238قطبی در لولھ فالوپ بوجود می آیند. ھمچنین طبق شکل صفحھ  ن دو سلول از نظر تع وم ای ت شناسی س اب زیس کت

  سانترومر بھ یکدیگر شبیھند.
   .)2و1(رد گزینھ کروموزومی ھستند  23این دو سلول ھر دو ھاپلوئید و 

داد  238نیز میتواند پاسخ صحیح باشد، طبق ھمان شکل صفحھ  4بھ نظر میرسد گزینھ  یک تناقض: ھر دو سلول از نظر تع
ن دو  ین ای ت. ھمچن دی اس ک کروماتی ی ت کروماتید متفاوت ھستند، نخستین گویچھ قطبی دو کروماتیدی و دومین گویچھ قطب

  کروموزوم ھمتا دارند.) صفرتا بھ یکدیگر شبیھند (ھر دو سلول ھر دو ھاپلوئید ھستند و از نظر داشتن کروموزوم ھای ھم
______________________________________________________________________________  

  تارھا بھ نوبت بھ انقباض در می آیند.در تونوس عضالنی . 1گزینھ  -174
ون  )2(رد گزینھ طول ماھیچھ در انقباض ایزومتریک ثابت است.  در تخمیر الکتیکی، الکتیک اسید اضافی بوسیلھ جریان خ

م  )3(رد گزینھ از ماھیچھ خارج میشود.  ط در ھ د و فق ر نمیکن در انقباض ھای مختلف طول رشتھ ھای اکتین و میوزین تغیی
  )4(رد گزینھ فرو میروند. 

______________________________________________________________________________  
  است کھ در خارج از ھستھ فعالیت دارد. tRnaجایگاه اتصال بھ آمینواسید مربوط بھ  .2گزینھ  -175

وزوم  زرگ ریب ک و ب ش کوچ اختار بخ ھ  rRnaدر س ود دارد ن د.  tRnaوج رار میکن ی برق ھ مکمل دون رابط ا ک ھ ب (رد ک
 tRnaرونویسی از ژن ھای  IIIپلیمرازRna )3رد گزینھ (ھا ھمواره پیام یک ژن را دارند. Rnaدر یوکاریوت ھا  )1گزینھ

  )4(رد گزینھ ھای کوچک آنتی کدون ندارند. rRnaھای کوچک را بر عھده دارد و  rRnaو برخی 
______________________________________________________________________________  

معده بخشی از لولھ گوارش است کھ چین خوردگی ھای زیادی در سطح داخلی خود دارد. این چین خوردگی  .3گزینھ  -176
ال ھا  ھ پپسین در محیط اسیدی آن فع زیم ھای گوارشی از جمل ت و آن با پر شدن معده از بین میروند. محیط معده اسیدی اس

  میشوند.
د  )1(رد گزینھ حرکات معده بھ دو منظور نرم شدن غذا و مخلوط شدن آن با شیره معده انجام میشوند.  ده میتوان محتویات مع

ع  )2(رد گزینھد. نتحت تاثیر انعکاس دفاعی استفراغ تخلیھ گرد ورود مواد غذایی بھ معده تحت تاثیر فرمان مرکز عصبی بل
  )4(رد گزینھ قرار دارد. 

______________________________________________________________________________  
  دیده میشود وابستھ بھ جنس است کھ در این سوال رنگ پر میباشد. 1F صفتی کھ فقط در یکی از جنس ھای  .4گزینھ  -177

BB: بال بلند                                               A , AA: پر سفید    
Bb: بال متوسط                                         Aa: پر خاکستری    
Bb: بال کوتاه                                            a , aa: پر سیاه    
 
P: BB ZAZA     ×     bb zaW 

F1: Bb ZAZa  ×    Bb ZAW                                             ×  =   
F2: BB Bb Bb bb  ZAZA ZAW ZAZa ZaW  
 
 
______________________________________________________________________________  
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رار  .3گزینھ  -178 ونی ق ت تاثیرعوامل عصبی و ھورم منظور سوال غده پانکراس است. این غده ھمانند غده فوق کلیھ تح
وفیز پیشین و یکی  میگیرد. یکی از عوامل ھورمونی موثر برغده  فوق کلیھ ھورمون محرک غده فوق کلیھ مترشحھ از ھیپ

د. از عوامل ھورمونی موثر بر پانکراس ھورمون سکرتین است. ھمچنین  اثیر میگذارن ن دو غده ت ر ای اعصاب خودمختار ب
ژه در  ور وی داثر گذاری اعصاب خود مختار بر این دو غده بط وم نشان داده  48صفحھ  بیشتر بدانی ت شناسی س اب زیس کت

مپاتیک و  ر اعصاب س ودن اث ین یکسان ب شده است اما با توجھ بھ اثر اعصاب خود مختار بر فعالیت ھای گوارشی و ھمچن
  بدانید نیز قادر بھ پاسخگویی بھ این تست بود.ریز داوطلب بدون مطالعھ بیشترمون ھای ستیز و گھور

ھ غدد دیواره معده سلول ھایی با اندازه متفاوت دارند.  ازی) 1(رد گزین ز ھستند.  -غدد پی رون ری ھ میزراھی ب  )2(رد گزین
  )4(رد گزینھ در روده را آسان میکند.  حرکت موادغدد دیواره روده باریک مایعی نمکی ترشح میکنند کھ 

______________________________________________________________________________  
ھ  -179 ی  .3گزین فات وراثت ال ص لی انتق ل اص ت. در  Dnaعام ل اس لولی متص ای س ھ غش ا ب اریوت ھ ھ در پروک ت ک اس

  یوکاریوت ھا یک انتھای ھر رشتھ قند و انتھای دیگر آن فسفات است.
د.  تون ندارن ا ھیس اریوت ھ ھ پروک ود دارد.  Dnaدر  )1(رد گزین ازی وج د س از ھمانن اه آغ دین جایگ ا چن اریوت ھ (رد یوک

ا نوکلئو Dnaساختار تکرار شونده  )2گزینھ  ک از آنھ ھ درون ھری ت ن ین نوکلئوتیدھاس (رد تید است و پیوند فسفودی استر ب
  )4گزینھ 

______________________________________________________________________________  
  گامتوسیت ھا توانایی تغییر و نمو در بدن پشھ را دارند و بھ سلول جنسی تبدیل میشوند. .1گزینھ  -180

مروزوئیت ھا  )2(رد گزینھ مت ھا توانایی انجام لقاح دارند اما تکثیر شدن در گلبول ھای قرمز ویژگی مروزوئیت ھاست گا
اسپوروزوئیت ھا در سلول  )3(رد گزینھ از گلبول ھای قرمز آزاد میشوند اما آلوده کردن جگر ویژگی اسپروزوئیت ھاست. 

  )4(رد گزینھ جود می آورند. ھای جگر تکثیر میشوند و مروزوئیت ھا را بو
______________________________________________________________________________  

  یرا مرحلھ ترجمھ انرژی خواه است.ز تولید پروتئین ھا با مصرف انرژی ھمراه است. .2گزینھ  -181
ھ  21پادتن ھا در شبکھ آندوپالسمی زبر کامل و فعال میشوند و طبق شکل صفحھ  ایی اتصال ب کتاب زیست شناسی دوم توان

روتئین ھای مکمل در د )4و1(رد گزینھ دو مولکول آنتی ژن را دارند.  ر اختصاصی وپ اع غی ین خط دف د. نقش م رد (دارن
  )3گزینھ 

______________________________________________________________________________  
کل صفحھ  .2گزینھ  -182 ھ ش ھ ب ت  29با توج ای جھ تفاده از آنزیمی باکتری ام، اس گاھی نخستین گ یش دانش ت پ اب زیس کت

  برش دادن ژن خارجی و پالزمید است.
______________________________________________________________________________  

ت.  .4گزینھ  -183 وعی غده دانس وان آن را ن ویتین میت صورت سوال بھ کبد اشاره دارد کھ بھ علت ترشح صفرا و اریتروپ
ره آھن نقش  کبد با استفاده از ھورمون اریتروپویتین میتواند سرعت تولید گلبول ھای قرمز را افزایش دھد و ا ذخی ین ب ھمچن

ھمچنین امالح صفرا حرکات دودی روده را شدت میدھند و در بھ جلو راندن  (درستی الف و ج)در تولید آن ھا دارد.  اساسی
  (درستی ب و د)مواد غذایی نقش دارند. صفرا حاوی بیلی روبین و بیلی وردین است کھ مواد رنگی ادرار را تشکیل میدھند.

______________________________________________________________________________  
دارد از . 4گزینھ  -184 این گزینھ بھ بیماری ھانتینگتون اشاره دارد کھ اتوزوم غالب است. در بیماری اتوزوم غالب امکان ن

ھ  نکتھ جالبپدر و مادری سالم فرزندی بیمار بھ دنیا بیاید.  این سوال این است کھ اگر بھ نکتھ گفتھ شده توجھ نشود ھمھ گزین
  ھا صحیح خواھند بود. 

  4    3       
      10             

______________________________________________________________________________  
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ھ  -185 ادگی  .4گزین رچم و م ای پ ھ ھ ھ حلق ت ک اھی اس ی گی اه دو جنس ای گی ت. سلول ھ ھ اس ان دان ھ نھ را دارد ، در نتیج
انی  ھ روی ھاپلوئید در نھان دانگان عبارت اند از: دانھ گرده نارس، دانھ گرده رسیده، سلول حاصل از میوز در تخمک و کیس

  کھ ھمگی توسط سلول ھای دیپلوئید احاطھ شده اند.
ز  2گزینھ  )1(رد گزینھ سلول رویشی در کیسھ گرده میتوز انجام نمیدھد.  ویژگی دانھ گرده نارس است و تغییرات دیواره نی

  )3و2(رد گزینھ بھ کیسھ گرده مربوط است. 
______________________________________________________________________________  

 لروپالست اشاره دارد.صورت سوال بھ پروکاریوت ھا و یوکاریوت ھای تک سلولی دارای میتوکندری و ک .4گزینھ  -186
Rna د مار میرون ھ ش وئین ب وعی پروت ھ ن ا ک ورد  Dnaپلیمراز یک آنزیم است و برای تولید آنزیم ھ ر مستقیم م ورت غی بص

  استفاده قرار میگیرد. (از روی آن رونویسی میشود و سپس ترجمھ اتفاق می افتد.)
ده باشند. در پروکاریوت ھا ممکن است چند ژن تحت کنترل یک بخش تنظیم کن ھ ن ا  )1(رد گزین اریوت ھ ین در پروک ھمچن

ت.  ان اس ی یکس ھ و رونویس ل ترجم ھ مح ای  )2(رد گزین ی ھ ز از ویژگ ی نی د رونویس ی در فرآین ل رونویس ود عوام وج
  )3(رد گزینھ  یوکاریوت ھاست.

______________________________________________________________________________  
  ) خواھد بود.2n) باشد گامت حاصل از آن دیپلوئید (4nاگر سلول زاینده تتراپلوئید ( .4گزینھ  -187

ود.  ا میش ھ انتخاب متوازن کننده نوعی از انتخاب طبیعی است کھ سبب حفظ تنوع در جمعیت ھ زی و  )1(رد گزین درون آمی
راد ناخالص  ی اف راد خالص و کاھش فراوان ی اف زایش فراوان ث اف ی باع د ول خودلقاحی فراوانی نسبی الل ھا را تغییر نمیدھن

  )3(رد گزینھ شایستگی تکاملی پروانھ ھای مقلد ھنگامی باالست کھ تعداد آنھا کم باشد.  )2(رد گزینھ میشوند. 
______________________________________________________________________________  

ش  .1گزینھ  -188 ا نق وه ھ ت مکانیکی می ھیل برداش اتیلن ھورمونی است کھ در پاسخ بھ آلودگی ھوا ترشح میشود و در تس
  دارد.

ود. آبسیزیک اسید ھورمونی است کھ از رشد دانھ ھا و جوانھ ھا جلوگیری میک ند و باعث بستھ شدن روزنھ ھای ھوایی میش
ا  )2(رد گزینھ  ت. ام ھ اس دون دان وه ھای ب د می ک تولی ت و از عملکردھای آن تحری ژیبرلین یک ھورمون محرک رشد اس

ت.  ای رشد اس ده ھ ایف بازدارن و از وظ ایی نم ل انتھ ھ مراح وط ب دھای مرب رل فرآین ھ کنت زایش  )3(رد گزین ث اف یلن باع ات
  )4(رد گزینھ سیدن میوه ھا میشود اما افزایش انعطاف پذیری دیواره ھای سلولی از عملکرد ھای اکسین است. سرعت ر

______________________________________________________________________________  
  ویژگی اصلی پالزمیدھا توانایی تکثیر آنھا بصورت مستقل از ژنوم میزبان است. .2گزینھ  -189

ده  31در صفحھ  زیم محدود کنن کتاب زیست شناسی پیش دانشگاھی میخوانیم کھ وکتورھا فقط دارای یک جایگاه تشخیص آن
ود د )1(رد گزینھ ھستند.  م وج ا ھ اکتری ھ وی ھستند و در ب د. پالزمیدھا دو رشتھ ای و حلق ھ ارن ت  )3(رد گزین ممکن اس

ھ دپالزمید و کروموزوم میزبان ژن ھای مشابھ  ا ھمیش دارد و تقریب ان را ن ھ ژن ھای میزب د ھم ا پالزمی ا لزوم اشتھ باشند ام
   )4(رد گزینھ ژنوم متفاوتی دارد. 

______________________________________________________________________________  
دون Dna .2گزینھ  -190 ود و ب ھ خ ود ب ا خ ین آنھ دروژنی ب د ھی ا پیون د ام رار میدھ م ق روی ھ ا را روب د ھ پلیمراز نوکلئوتی

ھ چشم  17کھ در عکس صفحھ  باید دقت داشتدخالت آنزیم شکل میگیرد.  ارت ب کتاب زیست شناسی پیش دانشگاھی این عب
 ا ھیدرولیز میکند.))با پلی پپتید ر tRnaمیخورد : ((یک آنزیم پیوند آخرین 

____________________________________________________________________________  
ھ  -191 ان  .1گزین وال گیاھ ورت س ور ص ی  CAMمنظ ید را ط ربن دی اکس ان ک ن گیاھ ت. ای د،  2اس ت میکنن ھ تثبی مرحل

ھ  در ترکیبی 2COمرحلھ اول کھ در شب رخ میدھد، درون واکوئل اتفاق می افتد و  ھ دوم ک چھار کربنی ذخیره میشود. مرحل
ھ گیاھان در روز  الوین در ھم ھ ک ت. چرخ الوین اس ھ ک د و شامل چرخ اق می افت ت اتف در روز رخ میدھد، درون کلروپالس

 انجام میشود.
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دری برخالف  H+الکترون عبوری از زنجیره باعث خروج  .1گزینھ  -192 ین دو غشا میتوکن ھ فضای ب ی ب از فضای داخل
  بین دوغشا سبب انتشار آن بھ فضای داخلی میتوکندری میشود. H+شیب غلظت میشود و سپس افزایش غلظت 

فحھ  کل ص ق ش گاھی  199طب یش دانش ی پ ت شناس اب زیس ی  NADHکت طح داخل رون در س ده الکت ک دھن وان ی ھ عن ب
دارد.  H+اکسیژن یکی از گیرنده ھای الکترون است کھ نقشی در انتقال  )2گزینھ  (ردمیتوکندری قرار دارد.  ھ ن ) 3(رد گزین

  )4(رد گزینھ ورود یون ھای ھیدروژن بھ بخش داخلی میتوکندری بدون صرف انرژی است. 
______________________________________________________________________________  

ھ  -193 ھ  .4گزین وال ب ورت س ھ ص ت در حالیک اریوت ھاس وص یوک از مخص ھ اینترف ل آن از جمل لول و مراح ھ س چرخ
  پروکاریوت ھا اشاره دارد.

زیم ھای آن (پلیمر) استفاده کرده و  ل آن اکتری مث ات ب ویروس در صورت ورود بھ باکتری و شروع چرخھ لیتیک از امکان
ود.  ھ تکثیر میش و )1(رد گزین ر گ اکتری ھای غی رون گردی ارب ع الکت وان منب ھ عن ی ب ات آل رای فتوسنتز از ترکیب وانی ب غ
  )3(رد گزینھ عبارت گزینھ سوم آندوسپرم است. منظور )2(رد گزینھ استفاده میکنند. 

______________________________________________________________________________  
بیماری ھموفیلی وابستھ بھ جنس مغلوب و بیماری فنیل کتونوریا اتوزوم مغلوب است. با توجھ بھ گروه ھای  .2گزینھ  -194

  خونی فرزندان و بیماری ھای آن ھا ژنوتیپ پدر و مادر مشخص میشود.
XhY Ff BO Rr   ×    XHXh ff AO Rr 

گروه خونی متفاوت = 1 − 116 + 316 = 34 

XhY:پدر ھموفیلی  
XHXh: مادر ناقل ھموفیلی  × =  

Ff: ناقل فنیل کتونوریا       دختر مبتال بھ فقط یک بیماری 

ff: مبتال بھ فنیل کتونوریا    × =  
 

 × =  
______________________________________________________________________________  

  صورت سوال بھ آغازیان اشاره دارد. دیواره از جنس کیتین ویژگی قارچ ھاست. .3گزینھ  -195
ھای مخاطی سلولی ھاپلوئید بوده و تشکیل  کپک )1(رد گزینھ دیاتوم فتوسنتز کننده است و دیواره ای از جنس سیلیس دارد. 

د.  )2(رد گزینھ کلنی میدھند.  ر جنسی انجام میدھن (رد تاژکداران چرخان شکل ھای غیر متعارفی دارند و فقط تولید مثل غی
  )4گزینھ 

______________________________________________________________________________  
ھ  -196 ا دارای ریز .2گزین ت ھ ودوزیگومیس ی خ ل جنس د مث تند و در تولی ده ھس اقھ رون د و س کیل  ئی پرانژ را تش زیگوس

  میدھند کھ محتوی چندین زیگوت است.
دی ھستند.  د بازی ا فاق ت ھ ھ آسکومیست ھا و بازیدیومیست ھا نخینھ ھایی با دیواره عرضی دارند اما آسکومیس  )1(رد گزین
 ر آسکوکارپکیسھ میکروسکوپی حاوی ھاگ آسک است اما مخمرھا کھ انواعی از آسکومیست ھا ھستند فاقد نخینھ و ساختا

+ 
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د  )3(رد گزینھ میباشند.  ا ساختار تولی ود ام کیل میش ا تش ھ ھ د از ادغام نخین ھ بع ت ک ی اس آسکوکارپ یک ساختار تولید مثل
	_________________________________________________________________________________________________________ )4(رد گزینھ مثلی گرز مانند ویژگی بازیدیومیست ھاست.  	

ار دستگاه . 2 گزینھ -197 د و بخش خودمخت رار دارن ھمھ حرکات ارادی تحت تاثیر بخش پیکری دستگاه عصبی محیطی ق
ین برخی  دارد. ھمچن ت ارادی ن ھ حرک و عصبی محیطی ھیچگون ر زان ی زی ل انعکاس زردپ ر ارادی مث ت ھای غی از حرک

میتوانند متاثر از بخش پیکری دستگاه عصبی محیطی باشند. الزم بھ ذکر است کھ بخش پیکری فاقد ھرگونھ نقشی در تنظیم 
  ھستند.ترشح غدد است اما بخش خودمختار میتواند بر روی ترشح غدد تاثیر بگذارد. بھ این ترتیب موارد الف و د صحیح 

______________________________________________________________________________  
ھ ھر دو در  .1گزینھ  -198 ت ک ورش اس ھاگ در بازدانھ ھا، دانھ گرده نارس و سلول باقی مانده از تقسیم میوز پارانشیم خ

  ن اسپوروفیت است.بخش ھایی از گیاه اصلی تمایز می یابند و گیاه اصلی در بازدانگا
د  )2(رد گزینھ در سرخس اسپوروفیت جوان بھ گامتوفیت وابستھ است اما اسپوروفیت بالغ نھ.  ددار و فاق اھی آون سرخس گی

  )4(رد گزینھ در خزه گامت ماده تحرک ندارد.  )3(رد گزینھ دانھ و لپھ است. 
______________________________________________________________________________  

  مورد نیاز جاندار تغییر پیدا کند چون ھمھ جانداران گلیکولیز را انجام میدھند.. گلوکز میتواند بھ مواد آلی 3گزینھ  -199
ھای گوگردی سبز و ارغوانی نمیتوانند از آب بھ عنوان  باکتری )1(رد گزینھ باکتری ھای فتوسنتزکننده فاقد اندامک ھستند. 

د.  تفاده کنن ھ منبع الکترون اس الوین  CAMو  4Cگیاھان  )2(رد گزین ھ ک تفاده از چرخ ا اس ط ب د.  2COفق ت نمیکنن (رد را تثبی
  )4گزینھ 

______________________________________________________________________________  
انتخاب طبیعی در محیط ھای متغیر انتخاب جھت دار است کھ بعد از گذشت مدت زمان طوالنی فنوتیپ یک  .3گزینھ  -200

  آستانھ بر فنوتیپ آستانھ دیگر برتری می یابد. انتخاب طبیعی در محیط ھای ناھمگن نیز انتخاب گسلنده است.
______________________________________________________________________________  

ن  .3گزینھ  -201 د از داروی دل بع ون من ت چ ت اس ات مورد الف نادرس دامات و نظری دل از اق ع من دگی میگرد و در واق زن
  داروین با خبر بود نھ بالعکس.

______________________________________________________________________________  
راد رانش ژن  .2گزینھ  -202 پ اف پ و فنوتی ھ مستقل از ژنوتی ت ک یکی از عوامل تغییر دھنده ساختار ژنی در جمعیت ھاس

ود می  Dnaانجام میگیرد و باعث تغییر در  نمیشود.رانش ژن باعث کاھش تنوع در جمعیت ھا شده و خطر انقراض را بوج
ایین میتوان گ با کمی سخت گیریآورد. رانش ژن تاثیری بر سازگاری ندارد و حتی  فت با کاھش تنوع شانس سازگاری را پ

  می آورد.
______________________________________________________________________________  

باکتری اشریشیاکالی ممکن است رونویسی از آن جھت تولید آنزیم تجزیھ  Dna. در صورت وقوع جھش در 3گزینھ  -203
ود. جکننده الکتوز بھ آلوالکتوز با مشکل موا دیل نش وز تب ھ آلوالکت وز ب ر کرده و الکت ال آن تغیی ھ شود و در نتیجھ جایگاه فع

د ھمچنین ممکن است اپراتور در اپران لک دچار جھش و اختالل  (درستی موارد الف و ج) ده نتوان ھ مھارکنن شود و در نتیج
ور نکتھ جالب  د)(درستی پلیمراز بطور مداوم افزایش پیدا کند. Rnaبھ آن متصل شود و فعالیت  ھ اپرات این سوال این است ک

ھ بخشی از  Dnaبخشی از  ده ب ارت ((اتصال مھارکنن ابراین عب ت. ژناست اما بخشی از ژن نیست و بن ت اس (رد )) نادرس
  مورد ب)

______________________________________________________________________________  
صورت سوال بھ کوریون اشاره دارد کھ تحت تاثیر ھورمون ھای تیروئیدی قرار میگیرد و با تعامل با رحم  .1گزینھ  -204

جفت را تشکیل میدھد کھ در انتقال مواد غذایی بھ جنین نقش موثری دارد و از تقسیم و تمایز سلول ھای خارجی بالستوسیت 
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ا ر )4و3و2(رد گزینھ حاصل شده است.  ا تعامل ب ون ب ادر و کوری ون م انع اختالط خ ت م د و جف کیل میدھ ت را تش حم جف
  جنین میشود.

______________________________________________________________________________  
  عبور میکنند.بار مثبت از کانال ھای دریچھ دارفقط در شرایط تحریک و پتانسیل عمل یون ھای با  .1گزینھ  -205

ون ھای سدیم را از پتاسیم  -پمپ سدیم )2(رد گزینھ یچھ دار سدیمی و پتاسیمی ھرگز ھمزمان باز نمیشوند. ی درکانال ھا ی
د.  ارج میکن لول خ ھ س ت.  )3(رد گزین لول اس روج از س ال خ ھ در ح دون دریچ ای ب ال ھ ق کان واره از طری یم ھم (رد پتاس

  )4گزینھ
______________________________________________________________________________  

  
  
  
  

  موفقیت یعنی تبدیل ((ای کاش)) بھ (( خواستم و توانستم))
                                                                                       

  
  

  علیرضا رھبر و پیام ھاشم زاده                                                                                                         
  و پزشکی، مدرس زیست شناسیجدانش                                                                                                      
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 کنکور شیمی مدرس -شیمی لمپیادا ی نقره مدال -تجربی علوم کنکور 2 منطقه 16 ی رتبه -تهران دانشگاه پزشکی دانشجوی بیدختی، علی

 

 علی بیدختی – قدیمنظام  – 1398پاسخنامه تشریحی درس شیمی کنکور علوم تجربی 
 «2». گزینه 236سوال 

 نوترون دارد. 2، است که یک پروتون و H13سنگین ترین ایزوتوپ طبیعی هیدروژن 
 

 «3». گزینه 237سوال 
 مورد آ( طول موج نور بنفش کوچکتر از موج رگ سبز است.

 مورد ب( انرژی همه ی موج های الکترومغاطیسی با طول موج آن ها نسبت معکوس دارد.
مورد پ( نوار های رنگی طیف نشری خطی هیدروژن ناشی از انتقال الکترون از الیه های باالتر به الیه 

 است. n=2ی 
ت( هر چه فاصله بین الیه های انتقال الکترون بیشتر باشد، انرژی آن بیشتر و طول موج آن کوتاه  مورد

 تر است.
 «2». گزینه 238سوال 

عنصر بین اولین  34در مجموع ، 6در تناوب  است. 81، 6در تناوب  pعدد اتمی اولین عنصر دسته 
56              فاصله وجود دارد. Sو آخرین عنصر دسته ی  pعنصر دسته ی  + 34 + 1 = 81 

 
 «1». گزینه 239سوال 

در گروه های جدول تناوبی، از باال به پایین شعاع اتمی افزایش می یابد. زیرا شمار الیه های الکترونی 
 اشغال شده ی آن اتم افزایش می یابد.

 
 «3». گزینه 240سوال 
 اتم اکسیژن PO3Cd ،8)4(2( 2تم اکسیژن                      گزینه ا C  ،6)2O7H4Cd(3(  1گزینه 
 اتم اکسیژن 4O2(C 2Fe ،12(3( 4اتم اکسیژن                        گزینه  Cr2Al  ،21)7O2(3( 3گزینه 

 
 «4». گزینه 241سوال 

 ساختار لوویس گزینه ها را مشاهده می کنید:
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 کنکور شیمی مدرس -شیمی لمپیادا ی نقره مدال -تجربی علوم کنکور 2 منطقه 16 ی رتبه -تهران دانشگاه پزشکی دانشجوی بیدختی، علی

 

 «2». گزینه 242سوال 
 به ساختار یون های آمونیوم و سولفات دقت کنید:

 است. 6+و در یون سولفات،  3-عدد اکسایش اتم مرکزی در یون آمونیوم، 
 جفت است. 4شمار جفت الکترون های پیوندی در هر دو گونه، 

 هر دو مولکول ناقطبی هستند و شکل هندسی چهاروجهی منتظم دارند.
 جفت است. 12شمار جفت الکترون های ناپیوندی در آمونیوم صفر و در سولفات 

 
 «3». گزینه 243سوال 
آمینواسید ها، به کربن اصلی، گروه عاملی آمین و گروه کربوکسیل متصل است. اگر  -لفا( در آ1گزینه 

در این ترکیب به جای برم گروه عاملی آمین قرار گیرد، این ترکیب دارای دو نیتروژن خواهد بود که ایزومر 
 آمینو اسید ها نیست.-آلفا

 هیدروژن دارد. 10است که  10H4Cکربنه،  4است. آلکان  4( تعداد اتم های کربن 2گزینه 
 ( در این مولکول، برم سه جفت، اکسیژن دو جفت و نیتروژن یک جفت الکترون ناپیوندی دارد.3گزینه 
 ( اکسیژن و کربن متصل به آن دارای سه قلمرو الکترونی هستند.4گزینه 

 
 «3». گزینه 244سوال 
 گرم بر مول است. 11  است. اختالف جرم آن ها 6H3Cو پروپن  C=CHCN2H( سیانواتن، 1گزینه 
 و مشابه سیکلوهگزان است. 12H6Cهگزن، -2( فرمول مولکلولی 2گزینه 
 ایجاد می شود )کلرواتن( C=CHCl2H( پلی وینیل کلرید از پلیمر شدن 3گزینه 
 است. Br2CHو فرمول تجربی آن،  2Br4H2Cدی برومو اتان،  -2،1( فرمول مولکولی 4گزینه 

 
 «2». گزینه 245سوال 
 نیست. CHاست که فرمول تجربی آن  4H3C( آلکین بعد از اتین، 1مورد 
 عامل هیدروکسیل دارد. 5 عامل هیدروکسیل و گلوکز 3یسرین ( در مولکول گل2مورد 
 است. 4H5C( فرمول تجربی نفتالن 3مورد 
یک حلقه ی بنزنی، یک گروه عاملی استری و یک گروه عاملی کربوکسیلیک آسپرین،  ( در ساختار4مورد 

 اسید وجود دارد.
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 کنکور شیمی مدرس -شیمی لمپیادا ی نقره مدال -تجربی علوم کنکور 2 منطقه 16 ی رتبه -تهران دانشگاه پزشکی دانشجوی بیدختی، علی

 

 «2». گزینه 246سوال 
 موازنه می کنیم: ابتدا واکنش مورد نظر را

SiO2 + 3 C  SiC + 2 CO 

مول است. در نتیجه، دو  25گرم از آن معادل  1000گرم بر مول است. پس  40، برابر با SiCجرم مولی 
لیتر کربن مونوکسید در  1120مول کربن مونوکسید تولید می شود. این مقدار معادل  50برابر آن یعنی 

 است. STPشرایط 
 

 «2». گزینه 247سوال 
 

TiCl4 + 4LiH  Ti + 4LiCl + 2H2 

PCl5 + 4 H2O  5 HCl + H3PO4 

 همراه است. pH( واکنش ب با تولید اسید و کاهش 1گزینه 
 ( در واکنش دوم، عدد اکسایش همه ی عنصر ها ثابت باقی می ماند.2گزینه 
 مول گاز تولید می شود. 5مول و در واکنش ب،  2(  در واکنش آ، 3گزینه 
 است. 11و مجموع ضرایب واکنش ب،  12( مجموع ضرایب واکنش آ، 4گزینه 

 
 «3». گزینه 248سوال 

 مول منیزیم سولفات تشکیل می شود که جرم آن 3مول است. در نتیجه،  3منیزیم، معادل گرم  72
 گرم می شود. 360
مول سدیم سولفات تشکیل می شود که جرم آن  4مول است. در نتیجه،  8گرم سدیم، معادل  184
568360 گرم می شود. 568 = 1.58 

 
 «1». گزینه 249سوال 

1.361000 کلسیم وجود دارد. پس درصد جرمی آن معادل: گرم 1.36گرم آب دریا،  1000در  × 100 = 0.136 

مول کلسیم است. پس با توجه به حجم یک لیتر، غلظت  0.034گرم کلسیم، معادل  1.36از طرفی، 
 موالر است. 0.034مولی آن 

 
 

www.ka
no

on
.ir



 کنکور شیمی مدرس -شیمی لمپیادا ی نقره مدال -تجربی علوم کنکور 2 منطقه 16 ی رتبه -تهران دانشگاه پزشکی دانشجوی بیدختی، علی

 

 «4». گزینه 250سوال 
1115گرمای انحالل یک مول جامد یونی،  = گرم جامد یونی  5برابر مقدار گرمای ناشی از حل شدن  22.2

Q است: = 111
5 × 5 × 70 × 4.2 = 32634 J = 32.634 kJ 

 
 «3». گزینه 251سوال 

ایط یکسان فشار بخار آن کمتر است و هر چه آنتالپی استاندارد تخریب یک مایع بیشتر باشد، در شر 
 دمای جوش آن بیشتر است.

 .است Cو بیشترین دمای جوش مربوط به  Bپس در این میان، بیشترین فشار بخار، مربوط به 
 

 «2». گزینه 252سوال 
باید واکنش اول، معکوس و نصف شود  6H2Cبرای  (.-1780باید واکنش دوم دو برابر شود )، 4CH2برای 

  (.286، واکنش سوم باید معکوس و نصف شود )2Hبرای  (.1560)
1560 + 286 − 1780 = 66 

 
 «4». گزینه 253سوال 

حل شده است. در نتیجه،  3SOمول  2چون به طور یکنواخت این اتفاق افتاده است، پس در هر دقیقه 
مول آب، معادل  10دقیقه،  5کیلوژول انرژی آزاد شده است. از طرفی در این مدت  456در هر دقیقه 

 کیلوگرم می رسد. 10جرم آب به  کیلوگرم آب مصرف شده است. پس 0.18گرم یا  180
456 = 10.× 4.2 × ∆θ →  ∆θ = 10.86 

 
 «2». گزینه 254سوال 
 نسبت به متانول آبگریز تر است. OH13H6C( 1گزینه 
 در این مولکول، پیوند هیدروژنی بر نیروی واندروالسی غلبه می کند.( 2گزینه 
 در این مولکول هنوز بخش ناقطبی به طور کامل بر بخش قطبی غلبه نکرده است. (3گزینه 
 ( افزایش زنجیره ی کربنی باعث افزایش انحالل پذیری در چربی می شود.4گزینه 

 
 «1». گزینه 255سوال 

فرمول صابون مورد نظر  S3NaO29H18C سدیم دودسیل بنزن سولفوناتفرمول کلی 
COONa17)2(CH3CH  ،است. 28است. اختالف آن ها  320و  348است. جرم آن ها به ترتیب 
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 «3». گزینه 256سوال 
 ابتدا واکنش مورد نظر را می نویسیم و موازنه می کنیم:

N2O5 + H2O  2 HNO3 

مول از آن تشکیل  0.1موالر است. پس با توجه به حجم نیم لیتری ظرف،  0.2غلظت نیتریک اسید 
گرم است.  5.4مول از دی نیتروژن پنتا اکسید مصرف شده است که معادل  0.05شده است. در نتیجه، 

5.47.2پس درصد خلوص آن معادل  × 100 =  درصد است. 75
 

 «3». گزینه 257سوال 
 میلی مول یون هیدرونیوم است. 50عادل موالر هیدروکلریک اسید است که م 1میلی لیتر محلول  50
 میلی مول یون هیدروکسید. 30موالر پتاسیم هیدروکسید، یعنی  1.5میلی لیتر محلول  20

واکنش می دهد.  Mمیلی مول  10یا  0.01میلی مول از هیدروکلریک اسید با  20پس مقدار باقی مانده 
 باشد. Feیا  8می تواند مربوط به گروه است. در نتیجه،  2، برابر با Mدر نتیجه، بار فلز 

 
 «1». گزینه 258سوال 

مول از آن حل  0.5میلی لیتر حل شده است پس در هر لیتر،  400مول در  0.2عادل وکز مگرم گل 36
 موالر است. 0.5شده است و غلظت محلول 

گرم می  500رم بر میلی لیتر، گ 1.25میلی لیتر با چگالی  400 از طرفی
 آب است.از آن گرم  464گرم از آن گلوکز و  36شود. پس 

 

 گلوکز مول 0.2 0.431
 آب گرم 464 گرم 1000

 «2». گزینه 259سوال 
 

 از چپ به راست :

 

 Q 2AX 2X 2A حرکتجهت  G∆عالمت  ظرف

در جهت  مثبت اول
 برگشت

125 0.5 0.1 0.2 

در حال  صفر دوم
 تعادل

20 0.4 0.2 0.2 

در جهت  منفی سوم
 رفت

2.5 0.2 0.2 0.4 
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 «2». گزینه 260سوال 
 

N2 + 3 H2  2 NH3 

مول  7.5مول آمونیاک،  5برای تولید  مول آمونیاک است. 5گرم آمونیاک،  85در زمان برقراری تعادل 
 مول نیتروژن مصرف شده است. 2.5هیدروژن و 

با توجه به  مول نیتروژن وجود دارد. 2.5مول هیدروژن و  2.5مول آمونیاک،  5پس در حال تعادل، 
 موالر است. 0.5موالر و  0.5موالر،  1لیتری، غلظت در نهایت،  5حجم 

 K = 12

0.54 = 16 

 

 درجه انجام شده است. 40پس با توجه به نمودار در دمای 
 

 «1». گزینه 261سوال 
 واکنش مورد نظر را موازنه می کنیم: بتداا

PCl3 + 3 NH3  P(NH2)3 + 3 HCl 

ولید شده است. نیز ت HClمول  0.3تولید شده است. پس  2P(NH(3مول  0.1تعادل  برای رسیدن به
و مول نهایی  0.1برابر با  3NHمول نهایی ) است.شده  مصرف 3PClمول  0.1و  3NHمول  0.3همچنین، 

3PCl  است. 0.4برابر با)  K = 0.1 × 0. 33

0.4 × 0. 13 = 6.75 

 گرم است. 55معادل  3PClمول  0.4
 

 «4». گزینه 262سوال 
در حالت تعادل، افزایش غلظت فراورده یا کاهش غلظت واکنش دهنده ها باعث جا به جایی تعادل در 

 جهت برگشت می شود.
یا افزایش غلظت واکنش دهنده ها باعث جا به جایی تعادل در  در حالت تعادل، کاهش غلظت فراورده

 جهت رفت می شود.
 همچنین، در دمای ثابت ثابت تعادل تغییری نمی کند.
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 «1». گزینه 263سوال 
اکنش تعادلی است، پس باید آنتروپی آن نیز آنتالپی این واکنش مثبت است. از آنجا که ومورد اول( 

 مثبت باشد.
در نتیجه، از آنجا که آنتالپی واکنش مثبت  آنتالپی تشکیل هیدروژن و آهن جامد صفر است. مورد دوم(

 است. 4O3Fe(s)مثبت تر از تشکیل یک مول  O (g)2Hمول  4است، پس آنتالپی تشکیل 
از آنجا که واکنش گرماگیر است، افزایش دما، باعث افزایش ثابت تعادل و جاب به جایی مورد سوم( 

 تعادل در جهت رفت می شود.
تعداد مول های گازی در دو طرف یکسان است. در نتیجه، تغییر حجم ظرف، تاثیری بر جا مورد چهارم( 

 به جایی تعادل ندارد.
 

 «3». گزینه 264سوال 
 حاصل از اسید و باز قوی است و خنثی است. 3NaNOمورد اول( نمک 
آن کمتر  pHحاصل از اسید قوی و باز ضعیف است و یک نمک اسیدی است و  Cl4NHمورد دوم( نمک 

 است. 3NaNOاز 
 3NaNOیک نمک اسیدی است که با سدیم هیدروکسید واکنش می دهد. اما  Cl4NHنمک مورد سوم( 

 یک نمک خنثی است که با سدیم هیدروکسید واکنش نمی دهد.
بی رنگ در آن فنول فتالئین  دو نمک، خاصیت اسیدی دارد که محلول دارای مخلوط اینمورد چهارم( 

 است.
 

 «4». گزینه 265سوال 
لیتر  0.5میلی مول گاز هیدروکلریک اسید است. چون حجم محلول  2معادل  HClمیلی لیتر گاز  44.8

 موالر خواهد بود. 0.004است، غلظت یون هیدرونیوم در آن برابر 

 pH = −log 0.004 = 3 − log4 = 3 − 0.6 = 2.4 

 

 هیدروکسید:موالر است، غلظت یون  0.004وقتی غلظت یون هیدرونیوم 
 

[OH −] = 10
−14

0.004 = 2.5 × 10
−12 → 4 × 10

−3

2.5 × 10
−12 = 1.6 × 10

9
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 «1». گزینه 266سوال 
HCl + NaOH  NaCl + H2O 

میلی  45پس  میلی مول هیدروکلریک اسید واکنش می دهند. 45و  میلی مول سدیم هیدروکسید 50
 میلی مول سدیم هیدروکسید باقی می ماند. 5میلی مول سدیم کلرید تولید می شود و  45مول آب و 
4550غلظت موالر نمک برابر با میلی لیتر است. در نتیجه،  50حجم کلی  = 0.9 = 9 × 10−1

 موالر است.  
550میلی لیتر وجود دارد که غلظت آن برابر با  50میلی مول یون هیدروکسید در  5در نهایت  = موالر  0.1
pOH می شود. = −log 0.1 = 1 → pH = 14 − 1 = 13  

 «1»گزینه . 267سوال 
مول از استر مورد نظر می شود، اما  1واکنش موازنه شده است. یک مول استیک اسید، منجر به تولید 

مول استر مورد  0.8مول است. جرم  0.8درصد، میزان استر تولید شده در عمل  80با توجه به بازدهی 
0.8نظر برابر است با :  × 130 = 104 

 
 «3». گزینه 268سوال 

1 Cr2O72- + 6 Cu+ + 14 H+  2 Cr3+ + 6 Cu2+ + 7 H2O 

آب  و برای  2یون کروم ضریب  و در نتیجه، برای ابتدا برای کرومات ضریب یک می گذاریم برای موازنه
می گذاریم. برای موازنه ی  14موازنه ی هیدروژن برای یون هیدروژن ضریب  می گذاریم. برای 7ضریب 

هر چند ضریب مس، تاثیری بر جواب نهایی بگذاریم ) 6بار یون باید برای مس در هر دو طرف ضریب 
 (.ندارد

 است. 5پس اختالف مجموع ضرایب واکنش دهنده ها و فراورده ها، 
 

 «2». گزینه 269سوال 
کیلوگرم باید تعویض  450درصد آن ها، یعنی  75کیلوگرم وزن دارد و پس از مصرف  600هر الکترود 

 کیلوگرم می کنیم: 450س جرم کلی کربن مصرفی را محاسبه می کنیم و تقسیم بر شود. پ
2 Al2O3 + 3 C  4 Al + 3 CO2 

10آلومینیم تولید شده در سی شبانه روز :  کیلومول × 24 × 30 = 7200 kmol 

72004پس در این مدت مقدار کیلومول کربن برابر است با :  × 3 = 5400 kmol 

5400: کیلوگرم کربن دی اکسید × 12 = 64800 kg 

64800450تعداد الکترود الزم در سی شبانه روز:  = 144 
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 «4». گزینه 270سوال 
 

 Ag + e  +Agو در محلول دوم:  Cr e 3+  +3Crدر محلول اول: 

گرم( و در محلول  17.33مول کروم ) 0.33پس عبور یک مول الکترون در محلول اول باعث آبکاری 
 ( گرم می شود. اختالف جرم برابر است با :108دوم، باعث آبکاری یک مول نقره )

 108 − 17.33 = 90.66 

 
 




