پاسخ سؤاالت پنج گزینهای
علوم تجربی
.1

گزینه  4صحیح است.
کرۀ (الف)  800الکترون ا ضافه دارد و کرۀ (ب)  600الکترون از حالت
خنثی کم دارد .ب عد از ت ماس ،کرۀ (ب)  600الکترون از کرۀ (الف)
میگیرد و خنثی میشود .حاال  200الکترون اضافه باقی میماند که بین
دو کره به نسبب ت مسبباوس ت سببیم میشببود .بنابرا ن در مومو 700
الکترون از کرۀ (الف) به (ب) منت ل میشود.

.2

گزینه  2صحیح است.
در قسببب مت بیرون را بار مث ت ال ا میشبببود و ب عد از ت ماس با
الکتروسکوپ بیبار ،بار مث ت در الکتروسکوپ پخش می شود .در نتیوه
ورقهها بار مث ت پیدا میکنند و از هم دور میشوند.

.3

گزینه  3صحیح است.
دقت کنید که مومو بار سه کره با د صفر باشد و از طرفی جسمها بار
منفی را در کرههاس مواورشان ال ا میکنند.

.4

گزینه  2صحیح است.
از آنوا که دار م  V  IRدر نتیوه  Rشیب نمودار  V  Iاست ،ولی
ا نوا نمودار برعکس رسم شده است .عنی  Vروس محور اف ی و  Iروس
محور عمودس است .به ا ن ترتیب  R 2از  R1بزرگتر است.

.5

گزینه  3صحیح است.
توجه داشببته باشببید که قمب شببماف جیرافیا ی زمین دقی اط بر قمب
جنوب میناطیسی آن منم ق نیست.

.6

گزینه  5صحیح است.
با توجه به قانون اهم  V  IRولتاژ برابر ا ست ،ز را هر دو و سیله را به
برق ش ب ر وصببل میکنیم .م اومت المپ از اتو بیشببتر اسببت ،در نتیوه
جر ان ع ورس از اتو بیشتر است ،اما گرماس تولید شده و جرم کم رشته
سیم باعث می شود ،درجه حرارت سیم تا نزد ک  2000درجه افزا ش
ابد ،اما باالتر بودن جرم المنت اتو علیرغم ا نکه جر ان بی شترس از آن
ع ور میکند ،آن را حداکثر تا  300درجه افزا ش دما میدهد.

.7

گزینه  1صحیح است.
دقت کنید که و ضعیت مت ارن ا ست و کرۀ آهنی به سرعت خا صیت
میناطیسی خود را با دور شدن آهنربا از دست میدهد و دوباره با شدت
کسان جذب قمب  Nا  Sآهنربا میشود.

.8

گزینه  4صحیح است.

.9

گزینه  4صحیح است.

 .10گزینه  3صحیح است.
 .11گزینه  3صحیح است.

 .12گزینه  1صحیح است.

زیستشناسی
 .13گزینه 4صحیح است.
ف ط مورد (ج) صحیح است.
الف) عالوه بر قمورتر ن عصببب محیمی که از پا خارج شببده و از طر ق
بیش از ک انشعاب به بخش مرکزس مت صل می شود .عصب د گرس نیز
از هر پا خارج شببده و با بیش از ک انشببعاب به بخش مرکزس متصببل
است.
ب) در گزینۀ  2به اعصببباب اشببباره شبببده که جزو بخش مرکزس
نیستند.
ج) تعدادس از اندامکهاس نورونها در آکسون و دندر ت قرار دارند و هر
عصب از آکسونها و دندر تهاس بلندس تشکیل شده که داراس اندامک
ه ستند ،پس در هر ع صب اندامکهاس ب سیارس قرار دارند که متعلق به
نورونها هستند.
د) سلوفهاس پ شتی ان نیز جزو بافت ع ص ی ه ستند ،ولی تحر ک آن ا
پیام عص ی ا واد نمیکند.
ه) نخا ف ط رابط میان بخشها ی از دسببتگاه عصبب ی محیمی با میز
ا ست که از ناحیه گردن به پا ین قرار دا شته با شند نه تمامی بخشهاس
دستگاه عص ی محیمی
 .14گزینه  4صحیح است.
برخالا سبببا ر هورمونها ،هورمونهاس دو غدۀ فوقکلیه پس از مدتی
خود به خود کاهش می ابند.
 )1اثر انسبببولین و گلو کاگون ف ط در ک بد عکس کبد گر ند ،ز را
گلوکاگون ف ط بر ک د اثر میکند.
 )2در گلوس انسان ک غده تیروئید و چ ار غدۀ پاراتیروئید (در مومو
پنج غده) قرار دارند.
 )3پا ینتر ن غدۀ ترشبببح کنندۀ هورمون در حفرۀ شبببکمی مردان
لوزالمعده است که در گوارش نیز ن ش دارد.
 )5در بدن ان سان غدۀ فوقکلیه را ست کمی پا ینتر از غدۀ فوقکلیه
چپ قرار دارد.
 .15گزینه  5صحیح است.
براساس شکل صفحه  41کتاب درسی:
 )1ممکن است تاندونی به استخوان متصل نشود.
 )2تعدادس از مفاصببل ثابت هسببتند (مانند مفاصببلی در جمومه) که
حرکت نداشته و نیازس به حضور غضروا ندارند.
 )3هر چند تعداد سلوفهاس ا ستوانهاس از مخروطی بی شتر ا ست ،ولی
پس از ا ن سلوفها ک رد ف سلوف د گر نیز در ش کیه چ شم وجود
دارد( .شکل  2در صفحه  37کتاب درسی)
 )4از م حل قرارگیرس هر عصبببب بی نا ی تن ا ک سبببرخرگ و ک
سببیاهرگ با کهره چشببم ارت ار دارند( .شببکل  2در صببفحه  37کتاب
درسی)

پاسخ سؤاالت پاسخکوتاه
علوم تجربی
 .16پاسخ:
الف) مدار  bز را ک م اومت حذا شده است.
ب) المپهاس  4و  6ز را جر ان در مدار آن ا بیشتر است.
 .17پاسخ:
چون دو م اومت پ شت سر هم ه ستند ،جر ان ک سانی از هر دو ع ور
میکند .با توجه به قانون اهم  V  IRو از آنوا که  V1نصبببف V2
است بنابرا ن  R1نیز نصف  R 2است .عنی  R 2دو برابر  R1است.
 .18پاسخ:
وقتی سیم را میک شیم ،حوم آن تیییر نمیکند ،پس سمح م مع آن
ن صف شده ا ست .دو برابر شدن طوف ،م اومت را دو برابر ،ن صف شدن
سمح م مع هم همینطور ،پس در مومو م اومت  4برابر میشود.
 .19پاسخ:
بیشتر ب ز اد میشود
 .20پاسخ:
آب آهک

