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 آموزان عزيز رشتة تجربي سالم دانش

 آموزان سراسر كشور، نوآوري جديدي دارد.   كانون فرهنگي آموزش هر ساله در جهت باالبردن خدمات آموزشي به دانش

 نامه از مباحث آزمون بعد براي شما تدارك ديده شده است. درسدفترچة  ،تشريحي رو همراه با دفترچة پاسخ در سال تحصيلي پيش

آموزاني كه سه روز قبـل از   دانشهمة آموزشي دارند يا  خاص نياز به مطلب كمك آموزاني كه در درسي نامه به دانش اين درس

 تواند كمك كند. پردازند، مي آزمون اصلي به تورق سريع مطالب آزمون مي

درضمن فيلم حل پاسخ تشريحي سؤاالت آزمون نيز جمعه عصـر آزمـون در سـايت كـانون فرهنگـي آمـوزش، صـفحه مقطـع         

 ها قابل دسترس است. ن قسمت تازهچني دوازدهم تجربي و هم

تجربي در سـايت كـانون مراجعـه     12توانيد به صفحه مقطع  اي و درسي مرتبط با رشتة خود نيز مي براي دريافت مطالب مشاوره

 آموزشي استفاده كنيد. ها به عنوان منبع كمك كنيد و از روزدرس
 
 
 
 

 مهنا پديدآورندگان دفترچة درس
 

 اسدي آرین فالح–انعلی رفیعیمؤلفان
  زهراالسادات غیاثییر گروهمد

انعلی رفیعیمسئول دفترچه آزمون
 مهساسادات هاشمیمستندسازيمسؤل درس
 سیده صدیقه میرغیاثیآراهصفح

  
 هاي سايت كانون جدول روزدرس

 درسروزنام درس
 هادوشنبهشناسیزمین

 ها ارشنبهچهریاضی
 ها ها و دوشنبهشنبهشناسیزیست

 هایکشنبهفیزیک
 هاشنبهسهشیمی

 

  
  
  

  14001400ماه ماه مهرمهر 2323آزمونآزمون نامةنامة  درسدرس
  تجربيتجربينكور رشتةنكور رشتةكك

 مراجعه كنيد. @zistkanoon2براي دريافت اخبار گروه تجربي و مطالب درسي به كانال 

 مراجعه كنيد. kanoon_12Tاينستاگرام براي دريافت اخبار گروه تجربي و مطالب درسي به
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 آفرينش كيهان
 از يكديگر هستند. ها در حال دورشدن دهند كه كيهان در حال گسترش است و كهكشان هاي نجومي نشان مي گيري اندازه ●
كننـد. در اثـر كـاهش دمـا و بـا گذشـت زمـان،         ) تعريف ميBig Bangبانگ ( دانشمندان پيدايش جهان را با انفجاري عظيم به نام مه ●

هايي هستند كه در فاصلة بسيار دور  ها، كهكشان مجموعه گازهايي به نام سحابي تشكيل شدند. ادويل هابل ثابت كرد كه بعضي از سحابي
 ز كهكشان ما قرار دارند.ا

 كهكشان راه شيري
اي (اغلب گاز و گرد و غبـار)   ها، از تعداد زيادي ستاره، سياره و فضاي بين ستاره در كيهان، صدها ميلياد كهكشان وجود دارد. كهكشان ●

 اند. داشته اند كه تحت تأثير نيروي گرانس متقابل، يكديگر را نگه تشكيل شده
 منظومة شمسي

بطلميوس با مشاهدة حركت ظاهري ماه و خورشيد به اين نتيجه رسيد كـه زمـين    مركزي:  نظرية زمين ●
گردند. براساس اين نظريه، زمين ثابت است و ماه  در مركز عالم است و اجرام آسماني ديگر به دور آن مي

زحل، در مدارهايي  و خورشيد و پنج سيارة شناخته شده آن روزگار، يعني عطارد، زهره، مريخ، مشتري و
 گردند. اي به دور زمين مي دايره

شناس لهستاني كه با علم رياضي نيز به خوبي آشنا بود، با  نيكوالس كوپرنيك، ستاره نظرية خورشيد مركزي: ●
 هاي مختلف، نظرية خورشيد مركزي را به شرح زير بيان كرد: مطالعة حركت سيارات در زمان

 گردد. هاي ساعت به دور خورشيد مي اي و مخالف حركت عقربه ها در مدار دايره زمين همراه با ماه، مانند ديگر سياره -1
 و نتيجة چرخش زمين به دور محور خود است. حركت روزانة خورشيد در آسمان، ظاهري (از شرق به غرب) -2
شناسـان دريافـت، كـه سـيارات در مـدارهاي       هـاي سـتاره   يوهانس كپلر، با بررسي دقيق يادداشت نظرية خورشيد مركزي اصالح شده كپلر: ●

 باشند. او با ارائة سه قانون زير، نظرية خورشيد مركزي را اصالح نمود. بيضوي، به دور خورشيد در حركت مي
 همواره، در يكي از دو كانون آن قرار دارد. گردد كه خورشيد هر سياره در مداري بيضوي، چنان به دور خورشيد ميقانون اول:  -1
گردد كه خط فرضي كـه سـياره را بـه     هر سياره، چنان به دور خورشيد ميقانون دوم:  -2

 كند. هاي مساوي ايجاد مي هاي مساوي، مساحت كند، در مدت زمان خورشيد وصل مي
، بـا افـزايش فاصـله از    (p)زمان گردش يك دور سياره به دور خورشيد قانون سوم:  -3

طوري كه مربع زمان گـردش سـياره بـه دور خورشـيد،      يابد، به افزايش مي (d)خورشيد 
2معادل مكعب فاصـله آن سـياره تـا خورشـيد اسـت       3(p d )   ،در ايـن رابطـه .p 

 برحسب واحد نجومي است. dبرحسب سال زميني و 

15تا  8هاي صفحه: آفرينش...١
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 مركزي  نمايش نظرية زمين

 نمايش قانون دوم كپلر

آفرينش كيهان و تكوين زمين
1

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

 مهر 23 -نامة آموزشي درس  ٣دوازدهم تجربي
کشد تا به زمین برسد فاصلۀ متوسـط زمـین تـا خورشـید چنـد  دقیقه نوري طول می 3/8که، نور خورشید حدود  با توجه به این
 کیلومتر است؟

  کیلومتر 300000کند تقریباً:  هر ثانیه طی میمسافتی که نور در خأل در 

608 فاصلۀ متوسط زمین تا خورشید (واحد نجومی): 3 498 500 498 300000 150 000 0001
s

/ min s s / / km
min

      

 
 میلیون کیلومتري خورشید قرار داشته باشد، زمان گردش آن به دور خورشید چند سال است؟ 600اي در فاصلۀ  اگر مدار سیاره

150شناسی)    واحد نجومی (ستارهدانیم  می 000 000 / / km :600واحد نجومی است. لذا داریم 4150d    

2 سال   3 2 34 64 8p d p p      
 

 حركات زمين
 شود. ساعت انجام می 24و در مدت  هاي ساعت خالف عقربهچرخش زمین به دور محورش را گویند. در حرکت وضعی:  -1

 آید.  شب و روز در اثر حرکت وضعی به وجود می ●
اي محور زمین، نسبت به  درجه 5/23انحراف  هاي جغرافیاي مختلف چیست؟ عامل ایجاد اختالف مدت زمان روز و شب در عرض ●

ز در تمام مـدت صورتی که به جز در مدار استوا (صفردرجه)، طول مدت شب و رو خط عمود بر سطح مدار گردش زمین به دور خورشید. به
 شود. تر می ساعت است. با افزایش عرض جغرافیایی این اختالف ساعت بیش 12سال با هم برابر و 

سـاعت  هاي خالف عقربهشود که در جهت  به گردش زمین بر روي مدار بیضوي به دور خورشید، حرکت انتقالی گفته میحرکت انتقالی:  -2
 شود. انجام می

 شمالی و جنوبی را مقایسه کنید.ها در نیمکرة  وضعیت فصل
هاي شمالی و جنوبی، وضعیت عکس یکدیگر دارند. یعنی همزمان با فصل بهار در نیمکرة جنوبی، در نیمکرة شمالی، فصل پاییز  ها در نیمکره فصل

 زمان با تابستان نیمکرة شمالی، در نیمکرة جنوبی، فصل زمستان است. است و هم
 

 شمالی و جنوبی را با هم مقایسه کنید.جهت تشکیل سایه در نیکرة 
تابد، به این ترتیب در آن مدار به هنگام ظهـر شـرعی،  اوال باید توجه کرد که خورشید در زمان مطرح شده در سؤال، به کدام مدار زمین عمود می

شوند. بـراي مثـال در  ها رو به جنوب تشکیل می سایهتر  ها رو به شمال و در مدارهاي پایین شود و در مدارهاي باالتر از آن، سایه سایه تشکیل نمی
ها رو بـه شـمال و در همـۀ  اند و در کلیۀ مدارهاي نیمکرة شمالی، سـایه اول بهار و پاییز، هنگام ظهر شرعی اجسام در مدار صفر درجه بدون سایه

 ها رو به جنوب است. مدارهاي نیمکرة جنوبی سایه
لوع آفتاب تا ظهر شرعی، از سمت غرب به شمال و از ظهر شرعی تا غروب آفتاب از شـمال بـه شـرق تغییـر ها در نیمکرة شمالی از ط سایه نکته:

 دهند و این امر براي اجسام در نیمکرة جنوبی برعکس نیمکرة شمالی است. جهت می
 

 
 موقعیت فرضی تابش عمود نور خورشید نسبت به مدارهاي مختلف زمین (براساس نیمکرة شمالی)

لايرأسالسرطان مدالاير

N

تابستان اول

بهالاير اول
پا �ز اول

زمستان اول

بهالاير اول
استوا مدالاير

لايرأسالجدي مدالاير

S
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www.konkur.in

forum.konkur.in
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 مين و آغاز زندگي در آنتكوين ز
 گیري منظومۀ شمسی آغاز شکل←نخستین تجمعات ذرّات کیهانی←میلیارد سال قبل 6حدود  -1

 اي مذاب و قرارگیري در مدار خود تشکیل سیارة زمین به شکل کره←میلیارد سال قبل 6/4حدود -2

 تشکیل شدند. کره سنگهاي آذرین به عنوان نخستین اجزاي  با گذشت زمان و سردشدن گوي مذاب سنگ←میلیاردسال قبل 4حدود  -3

تدریج گازهاي مختلف مانند اکسـیژن، هیـدروژن، نیتـروژن،  گازهایی که از داخل زمین خارج شدند، به←هاي متعدد فوران آتشفشان -4

 وجود آوردند. را به هواکره

 کره آبایجاد ←صورت مایع درآمد بهبخار آب ←سردترشدن کرة زمین -5

 عمق ها در دریاهاي کم آغاز زندگی انواع یاخته←کره زیستشدن شرایط تشکیل  فراهم←ها و تحت تأثیر انرژي خورشید با تشکیل اقیانوس -6

 هاي رسوبی ها، تشکیل رسوبات و سنگ فرسایش سنگ←وجود آمدن چرخۀ آب سبب به -7

 هاي دگرگونی ایجاد سنگ←گرماي زیاد در مناطق مختلفایجاد فشار و ←کره هاي سنگ حرکت ورقه -8

           
 دانشمندان معتقدند شرایط محیط زیست فعلی به تدریج و در طی صدها میلیون سال مهیا شده و جانداران از ساده تا پیچیده آفریده شدند. -9

هاي مختلف جانداران در سـطح  هاي مختلف شرایط آب و هوایی و محیط زیست تغییرات فراوانی داشته و بر این اساس گونه در دوران -10

 ها بزرگ شد: میلیون سال جثۀ آن 70-80زمین ظاهر و منقرض شدند. مثال: خزندگان در اوایل دورة کربونیفر ظاهر و در طی 

 گسترش در کرة زمین←

 

  

ز ست9رهآب9رههوا9رهسنگ9ره دگرگوهن0لايرسوب0آذلاير ن

 نامساعد شدن شرایط محیط زیست
 میلیون سال قبل  65انقراض در  تغییرات محیطیعدم توانایی دایناسورها براي سازگاري با 
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سـپس بـا هـم     كنيم  در سؤاالتي كه بايد دامنة تابعي با دو راديكال را پيدا كنيم، جواب و دامنة هر راديكال را پيدا مي نكته:
 گيريم. مياشتراك 

f اگر دو تابع نكته: (x) x a x b    4  وg(x) {c , )} a با هم مساوي باشند، مقدار 2 b c   ؟  

Df(x) با هم برابر باشند gو  fاگر  نكته: Dg(x)    

  چونg(x)  يك عضو داردf (x)  .هم يك عضو دارد 

 a f (x) x x b      4 4 4  
 fD { } C  4 4  
 f ( ) b b a b c         4 2 2 4 4 10 

|شكل  x  .تر فقط بسته ،است x2شكل  تقريباً هم 3|
 شوند. دارد، تابع حساب نمي yدارد اما يك  xخواهد عباراتي كه دو يا چند مقدار  در سؤاالتي كه از ما تابع بودن يا نبودن يك عبارت را مي

 اي كه به هر سبك غذا، طرفداران آن را نسبت دهيم رابطه مثالً 

 xچند                              yیک                        
 

 تابع نیست     

xyتابع  a 0، به ازاي 1a   اكيداً نزولي است و به ازايa 1  اكيداً صعودي است و به ازايa 0  ياa 1 تابع ثابت و ،
 .هم نزولي و در نتيجه هم صعودي است

را بايد كنار گذاشت و معادله را حل كرد  3گاهي اوقات همان توان  ،اش در پيدا كردن نقطة برخورد يك تابع درجة سه با انتقال يافته

 هميشه نياز به باز كردن معادله نيست. ( x ) x x x x x          3 34 4 2 4 2 

)نویسیم  جا کنیم، می واحد جابه ها قرینه کنیم و yرا نسبت به محور  x3اگر بخواهیم تابع  x )   3 
 

 گیرد نه پشت پرانتز قرار می xفقط پشت منفی  

10تا  1هاي صفحهتابع: ٢

 تابع

2
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 دوازدهم تجربي مهر23-نامة آموزشي درس ٦

 به يك: بندي يكنوا و يك جمع
 يك است. به اكيداً يكنوا يك توان گفت هر تابع مي
 توان گفت تابع ثابت، هم صعودي و هم نزولي است. مي
 [x]تابع  يك است  به توان گفت هر تابع يكنوا، يك نمي

ابع ت يك، يكنوا است.  به توان گفت هر تابع يك نمي
x

1 

تابع  يك است.  به يك  يكنوا، غير توان گفت هر تابع غير نمي
x

1
 

 تابع ثابت  يك است. به وجود دارد كه غير يك خطيتنها يك تابع  نكته:

bاش رو به باال است در  يك سهمي كه دهانه
( , )

a


 2 .صعودي است 

Rدامنة تابع گويا  وجود داشته باشد و صورت سؤال بگويد IIگاه تابعي گويايي داشته باشيم كه در مخرج آن، تابع درجة  هر { }   است 

x)) بايد ريشة مضاعف داشته باشد IIمخرج تابع گويا (تابع درجة  )  2 
، تعريف شده باشد، بايد x مقاديربراي آنكه يك تابه به ازاي جميع  0 .باشد 

 

]بازة  fاگر دامنة تابع  , ]1 xyباشد، دامنة تابع  4 F( )  ؟ چيست 2

xyتابع  f ( ) 2 است: x2و  fترکیب دو تابع  2 1 2 4 1 2 4 0 2x x xDf ( ) {x | } x         

 2 0 2xDf ( ) [ , ] 

 
yاگر دامنة تابع  f (x ) 1 صورت  به[ , ]2 fباشد، دامنة  3 ( x )2  چيست؟ 3

 2 3 3 1 2x x       گام اول: 

 3 2 3 2x     

 50 2 5 0 2x x     

  حاال استفاده در معادلة اصلي 

fيافتة  اگر بخواهيم نمودار انتقال :هنكت (x a) b  ها ( را نسبت به محور طولxشود: ) قرينه كنيم، مي 

 f (x a) b    
 
 

 شوند. تنها اين دو عوض مي                
 :ت به نيمساز ربع اول و سوم باشنداگر دو خط وارون هم نسب

 ax by c a b c

a x b y c b a c

  
          

 

 98دار براي دامنة تابع (مشابه كنكور) داخل  سؤالي ايده

 98داخل سؤالي خيلي مهم: (مشابه كنكور) 
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 مهر 23 -نامة آموزشي درس  ٧دوازدهم تجربي
رسم تابع 

x



42 2: 

 

 اگر ...................... نكته:
f) اگر داشتيم 1 ( x)   نمودار نسبت بهyشود. ها قرينه مي 
f) اگر داشتيم 2 (x)  نمودار نسبت بهxشود. ها قرينه مي 

دهيم،  ، انبساط ميxدر راستاي محور  است، اگر بگويد اين تابع را با ضريب  x2در نوعي سؤال كه مربوط به تابع 


uÄ¼¹M Â¹÷Ä x

( )


 رسيد). 2هم به توان  (توجه كنيم كه  2

  و اگر بگويد با ضريب  در راستاي محورx دهيم  انقباض مي
uÄ¼¹M Â¹÷Ä 2( x) 

  

x
1

-2
1 واحد2 دو

مچپ به

-2

-2

عرضها
برابر 4

به هنسبت قر نه
هامحولاير

2

واحد2- دو
باال

-2

x

3 4

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

 دوازدهم تجربي مهر23-نامة آموزشي درس ٨

 
  

 
 

اي به نام  ها بر روي بسپار دو رشته ژه ) وجه مشترك آزمايشات چارگاف و آزمايش ويلكينز و فرانكلين اين بود كه هردوي اين پرو1
DNA .انجام شد 

 بيش از يك رشته است. DNAگفتند  سهكريك و فرانكلين: هر  ،مشترك واستون  ) وجه2
 كنند، انواع رنا هستند. هاي دنا را دريافت و اجرا مي العمل هايي كه مستقيماً دستور مولكول

 ابداً مورد توجه قرار نداد.ژني را  استر و هيدرو ي هاي فسفود چارگاف، پيوند
 . نشدندها بررسي  اسيد كلئيك گاف، انواع نو هاي چار در پژوهش
 يوند ميان دو حلقه به واسطة فسفات است.، پDNAهاي  برخالف پله DNAهاي  در ستون

 وجود دارد DNAپلة   در بخش فقطدار، متعلق به باز آلي و  ژن هاي نيترو حلقه
 سازي دارد. ها، فقط يك جايگاه همانند اي هسته اغلب پيش

 بسپاراز حضور دارند. هليكاز و چهار دناسازي دو  همانند  در هر حباب
 هسته است. ها، درون محل فعاليت برخي رنا
 سازي است. سازي برابر تعداد جايگاه همانند همانند  ها، تعداد حباب هميشه در يوكاريوت

 نوعي مخمر  اي مولكول ديسك يافت شود  هسته هاي هو طور طبيعي ممكن است درون ياخته به
 طور طبيعي ممكن است: به

 صورت اختصاصي پيوند ايجاد شود. هبازها ب در يك مولكول رنا، بين جفت
 تيد به نسبت مساوي در سراسر مولكول توزيع شود. مولكول دنا، چهار نوع نوكلئو

 اكسيژن بيشتر در قند ريبوز) 1(به علت  است. بيشتر RNA در DNAو  RNAهاي مشترك بين  تيد وزن نوكلئو
 لي واتسون و كريك تنها براي دنا كاربرد دارد. مدل مولكو
 اند. هاي دنا به نسبت نامساوي توزيع شده تيد كه نوكلئو دانست ميچارگاف 

كلريد قرار داده  بلكه در سانتريفيوژ سزيم كلريد نبود  يمزوجه حاوي س آزمايش مزلسون و استال به هيچ  محيط كشت باكتري
 شده بود.

 خوب است بدانيد:
NADH ،FADH2  وNADPHكار رفته است. دار به تيد آدنين كلئو ها، نو هاي الكتروني هستند كه در ساختار آن ، حامل 

 .شود ارها بيشتر نمي شود و پس از آن با گذشت زمان، تعداد نو نوار تشكيل مي 2استال،  آزمايش مزلسون و 40در دقيقة 

14تا  1هاي صفحههاي اطالعاتي مولكول٣

 هاي اطالعاتيمولكول

3
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 مهر 23 -نامة آموزشي درس  ٩دوازدهم تجربي
  .خواهند بود N14فاقد ها  بعضي رشته هموارهدارند اما  N14ها DNAآزمايش مزلسون و استال و بعد از آن، همة  40در دقيقة 

 هستند. N15آنهايي كه                                                                      

 .دار استفاده شد هاي پوشينه هاي ايوري، از عصاره باكتري در آزمايش

 .فسفات است 3اي و  حلقه تك  ز اي آدنين، قند ريبو حلقه منبع رايج انرژي در ياخته است كه داراي باز آلي دو: ATP تشريح

 ولي ممكن است برابر باشد. نيستپيريميدين در آنها برابر  هاي رنا، لزوماً تعداد بازهاي پورين و در مولكول

 .هاي گريفيت، ماهيت مادة وراثتي مشخص نشد در آزمايش

 كند. كار آب مصرف نمي شكند، اما براي اين ژني را مي هاي هيدرو هليكاز پيوند
هـا، تنهـا يـك جايگـاه      كـاريوت  پـرو  سازي دنـاي اصـلي همـة    هاي همانند ها در جنين، تعداد جايگاه پس از تشكيل اندام نكته:

 .سازي دارند آغازهمانند
 .شود داراي توالي ژني است، توليد ميروي مادة ژنتيكي پوشينه از جنس قند است. ژن مستقيم ندارد بلكه به واسطة  نوعي آنزيم كه 

 .پالزميد هستند فاقدها  اغلب پروكاريوت

 .يابد نميسازي از قبل زياد است و افزايش  سيست، تعداد نقاط آغاز همانند ستو در هنگام جايگزيني بال

 .الز، استفاده نكرد ايوري در آزمايش اولية خود، از انواع مختلف هيدرو

 .باشند ) ميNژن ( عامل داراي نيترو 3هر  سازي نياز هستند  ها براي همانند فسفاته و آنزيم هاي آزاد سه تيد ، نوكلئوDNAسه عامل 

 .كند را از هم جدا مي DNAژني، دو رشتة  كند سپس با باز كردن پيوند هيدرو هليكاز ابتدا مارپيچ دنا را باز مي  آنزيم
 گيرد. مورد بررسي قرار نميبسپاراز  روي رشتة الگو درهمانند سازي توسط دنا تيد قرار گرفته در روبه كلئو اولين نو نكته:

 يابد. ها كاهش مي يابد اما طول حباب سازي در موروال، افزايش مي تعداد حباب همانند
 فعال است. شوند، غير ها، كه تقسيم نمي ، مثل نوروندار هستههاي  در برخي ياخته هليكاز

 شابه است.دختري با مادري م DNAهاي  تيد سازي به هر مدلي، ترتيب نوكلئو در همانند
 هر نسلي يك مولكول مشاهده كرد كه داراي دو رشتة مادري مشابه است. توان همواره در سازي حفاظتي، مي فقط در همانند

 پوشينه مونيا  كوكوس نو پتو ترين پوشش باكتري استر خارجي
 شود. دار يافت مي ژن ساخت پوشينه تنها در نوع پوشينه

 يابد آن انتقال مي DNAبلكه  شود!!!  زا منتقل نمي خود پوشينه بيماري نكته:
 هاي باکتري است. پوشش رضخامت پوشینه، بیشتر از سای

 هاي مهم آزمايش مزلسون و استال:  بررسي
 كه: در آزمايش مزلسون و استال در صورتيهمانند سازي  40و  20در دقايق 

 شود. مشاهده مي  سازي حفاظتي باشد، دو نوار در لوله ) همانند1
 شود. حفاظتي باشد، نواري در انتهاي لوله ديده نمي ) همانند سازي نيمه2
 .دارد N15، فقط DNAي هر مولكول  تيد كلئو نو ) يك نوار در وسط لوله ديده شود، يك رشتة پلي3

Ecoli ا استر ميلهشكل است. اي نيا دايره مو كوس نو كو پتو اي شكل ام 
 نيا مو كوس نو كو پتو ) استر2) موش!!! 1جانداران مورد مطالعة گريفيت: 

 بسپاراز توانايي شكستن پيوند اشتراكي را دارد. آنزيم دنا

 تيد ها از نوكلئو ها و جداشدن آن فسفات 
 .گيرد نميدنا صورت   سازي مولكول همانند الزاماًاي،  در هر ياخته نكته:

 .هاي جديدي در بدن جانور توليد گرديد در مرحلة سوم گريفيت، پادتن
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 تمرين ص / غ
دار  كپسول  هاي مرده، تعداد زيادي باكتري هاي موش ) گريفيت پس از آزمايش چهارم مشاهده كرد كه در خون و شش1

 وجود دارد. 
 نشد.  جاستخرا هاي بدون پوشينه ي، عصارة باكتري) در اولين آزمايش ايوري و همكارانش، در ارتباط با كشف مادة وراثت2
 كربنه اشتراكي دارد.   5دار خود با قند  ژن ضلعي نيترو  5) باز آلي گوانين توسط حلقة 3
 دار كمتر است.  ژن هاي آلي نيترو ها از حلقه تيد كلئو ) در ساختار يك مولكول دنا، همواره تعداد نو4
 اي برابر است.  حلقه اي با بازهاي تك حلقه توان گفت در هر مولكول دنا، تعداد بازهاي دو ) نمي5
 ت گرديد. ااده از پرتوي ايكس، مارپيچي بودن مولكول دنا، برخالف ابعاد آن اثب) با استف6
استر دخالت  ي كربنه در تشكيل پيوند فسفود  5هاي  براي مولكول دنا ارائه دادند، قند  ) با توجه به مدلي كه واتسون و كريك7

 كنند.  مي
 حفاظتي است.  پالناريا به روش نيمه  پهلو، همانند ) همانند سازي در عامل مولد بيماري سينه8
 كند.  طور كامل از هم باز مي هليكاز ابتدا مارپيچ دنا و سپس دو رشتة دنا را به  سازي، آنزيم ) در همانند9

 ژ مشاهده شد.  در وسط لولة سانتريفيو يدو نوار، يكي در باال و يك  مزلسون و استال، در نسل دوم،  ) در آزمايش10
 شود.  سازي، پيوند اشتراكي همواره شكسته مي اهي همانند سازي مولكول دنا، در محل دور ) طي همانند11
 هاي دو غشايي هم ديده شود.  ) در يك ياختة يوكاريوتي، ممكن نيست آنزيم در خارج از اندامك12

 پاسخ ص / غ
 ) درست؛ متن كتاب درسي1
 دار استفاده شد. هاي كشته شدة پوشينه عصارة باكتريهاي ايوري، از  ) درست؛ در آزمايش2
 ضلعي خود به قند متصل شده است.  5ها است و دو حلقة دارد كه توسط حلقة  ) درست؛ گوانين جزء پورين3
تيد در بخش باز آلي خود يك يا دو حلقة  كلئو ها وجود دارد كه هر نو تيد كلئو ) درست؛ در هر مولكول دنا، انواعي از نو4

 دار دارد.  ژن نيترو
 ) برابر است.Tو  C) با پيريميدين (Aو  G) نادرست؛ در هر مولكول دنا، تعداد بازهاي پورين (5
 ، عالوه بر تشخيص ابعاد مولكول، اثبات شد دنا حالت مارپيچي دارد.x؛ با استفاده از پرتو نادرست) 6
 شود. يك گروه فسفات تشكيل ميتيد و  كلئو ن قند يك نوبي  استر ي ) درست؛ پيوند فسفود7
 شود. حفاظتي انجام مي سازي به روش نيمه ) درست؛ همانند8
 شوند. شود بلكه دو رشتة آن فقط در بخشي از دنا از هم جدا مي سازي، كل دنا از هم باز نمي ) نادرست؛ در طي همانند9

دهند   تشكيل مييك نوار در وسط لوله كه تند تا داراي چگالي متوسط هس 2مولكول حاصله،  4) درست؛ در نسل دوم از 10
)تا چگالي سبك  2 و N)14 سازند كه نوار بااليي را مي دارند. 

فسفاته، دو فسفات خود  هاي سه تيد گيرد. چرا كه نوكلئو سازي صورت مي ) درست؛ شكستن پيوند اشتراكي در طول همانند11
 دهند. را از دست مي

پالسم ساخته  اي سيتو ها در مادة زمينه شود!! همچنين اين آنزيم نادرست؛ در طي تقسيم ياخته كه پوشش هسته ناپديد مي) 12
 شوند. مي
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xباشد و  x2و مكان نهايي متحرك  x1اگر مكان مبدأ حركت  x2 ها، و جهت حركت اوليه در جهت مثبت  باشد حالت مكان 1
 ها باشد، قطعاً متحرك حداقل يكبار تغيير جهت داده است.xمحور 
 طور مثال: به 

 
t:      tلحظة  فرمول پيدا كردن فاصلة متحرك از مبدأ در  :x vt x  0 

تر  سريع متحركيفاصلة دو متحرك حداكثر است كه:   در حركت دو متحرك با سرعت ثابت براي رسيدن به مكاني مشترك، هنگامي
xكنيم و در فرمول  را پيدا ميتر  سريعمتحركي  tپس  به مقصد رسيده باشد  vt  دهيم. تر قرار مي متحرك كند 

 كنيم  دست آمد از مسافت كل كم مي  چقدر به فاصله هر اصله حداكثر فاصله است.عدد ح 
ي بايد توجه داشت كه متحركي كه ديرتر از طرف هم آن است كه: در يك لحظه، در يك مكان باشند  شرط رسيدن دو متحرك به

 بايد زمان كمتري در راه باشد. افتد  به راه مي
 كنيم. ها حركت ميxمثبت باشد: يعني در جهت  vگاه   زمان، هر –در نمودار سرعت 

 .كنيم ها داريم حركت ميxمنفي باشد: يعني در خالف جهت محور  vزمان،  تهرگاه در نمودار سرع
 در حركت با سرعت ثابت بر روي مسير مستقيم:

 ست.دهندة سرعت متحرك ا افقي است كه شيب آن نشان صورت خط راست و غير زمان به –الف) نمودار مكان 
 صورت خط افقي است. به زمان  –ب) نمودار سرعت 

 همواره صفر است. زمان  -ج) نمودار شتاب 
 طور كامل)، بايد مجموع طول قطارها پيموده شود. در سؤاالت، هرگاه دو قطار يا متحرك از كنار هم عبور كنند (به نكته:
 ممكن است تندي جسمي ثابت اما شتاب آن متغير باشد. نكته:

متر در جهت غرب)  متر در جهت شمال و  متر باال برود سپس  nبعدي داشته باشد، مثالً (اول  اگر متحركي حركت سه

B جايي آن برابر است با: جابه A B A B A(x x ) (y y ) (x x )    2 2 2  

xاي جسم، يا  براي پيدا كردن تندي لحظه

t
 بايد شيب خط بگيري و از آنجا جواب را پيدا كنيم. جا بگير  در همان 

x
1

مJان
فرض0

0x
2

10تا  1هاي صفحهحركت بر خط راست:٤

 حركت بر خط راست
4
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 دوازدهم تجربي مهر23-نامة آموزشي درس ١٢

xدر نمودار  t رو، نكتة جالبي داريم:  روبه 
 شيب خط اندازةثانيه،  4تا  2در بازة زماني 
 يابد. ابتدا كاهش و سپس افزايش مي مماس (تندي)

 
 اي، همواره بر مسير حركت مماس است. بردار سرعت لحظه نكته:

 كنند زماني است كه سرعت دو خودرو با هم برابر شود. حداكثر فاصلة زماني دو متحرك كه در يك مسير حركت مي
توانـد در دو مكـان    به عبارتي در يك لحظـه، متحـرك نمـي    صورت يك تابع باشد  زمان بايد الزاماً به –نمودار مكان  تذكر:

 مختلف قرار بگيرد.
 گويند. به طول مسير طي شده توسط متحرك در طول حركت، مسافت پيموده شده يا به اختصار مسافت مي تعريف مسافت طي شده:

 اي و همواره مثبت است. مسافت كميتي نرده نكته:

av(Vتعريف سرعت متوسط  ): d( x)
Vav

t





 

 در هر بازة مشخص:   نكته:

 است. صفرها، سرعت  زمان، هرگاه قله يا دره داشتيم، در آن مكان –در نمودار مكان 
 زمان بايد دو گام زير را طي كنيم. –براي محاسبة مسافت از روي نمودار مكان 

 در هر بازه xدهد و محاسبة  ) پيدا كردن نقاطي كه متحرك تغيير جهت مي1
1 ها جايي جابه قدر مطلق) مسافت طي شده برابر است با مجموع 2 2| x | x | ...     

 
ها در حال حركت است اگر متحرك در حال دور شدن از مبدأ مكان باشد، كدام گزينه حتماً درست xمتحركي روي محور 

 مكان متحرك در لحظة گفته شده است) xاست؟(
1 (v 0  وx  2 (v 0  وx 3 (xv 0 4 (xv 0 

x )xپاسخ: اگر متحرك در سمت راست محور   هم به سمت مثبت حركت ) در حال دور شدن از مبدأ مكان باشد، جهت 0
xvاست.  xمحور  (v )   0 x)ها xهمچنين اگر متحرك در سمت چپ محور  0 ) در حال دور شدن از مبدأ  0

xv)ها است. xمكان باشد، جهت حركت هم به سمت منفي محور  ) (v )  0 0 
 است. »3«اي كه حتماً درست است گزينة  ترين گزينه و گزينه پس كامل
 كنيم: كه روي محيط يك دايره حركت مي هنگامي

 جايي صفر است جابه ) اگر دور كامل بزنيم 1
 )شعاع دايره R(  R2دور  جايي در نيم ) جابه2
 Rدور  مسافت طي شده در نيم )3  2

½oÄHj ôÃd¶ 
 جايي به مبدأ بستگي ندارد. اما بردار جابه بردار مكان به مبدأ بستگي دارد  نكته:

 است.سرعت بيشتر  زمان بيشتر باشد،  –نمودار مكان  رچه شيب خط مماس ب هر نكته:
 :به مثال زير توجه كنيد 
 
 
 

 Aسرعت  B سرعت  A شيب  B شيب 

� �| || |dl و Sav Vav

مسافت
ط0شده جابهجا 0

متوسط تنوع متوسط سرعت

42

x

t

A

B

x

t

 )98(مشابه كنكور داخل  سؤال:
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 مهر 23 -نامة آموزشي درس  ١٣دوازدهم تجربي

 
  

 
 

 گليكول اتنگليكول است نه  ضد يخ، نام تجاري اتيلن نكته:
 ژني ندارد. وجه پيوند هيدرو به هيچ زيتونروغن  نكته:

 نقطة ذوب صابون مايع نقطة ذوب صابون جامد 
 كربني بزرگي دارد. هيدرو  بخشچون  والسي است.  گليسيريد، نيروي بين مولكولي غالب، واندر در تري

K ،Na ،NHهايي كه حاوي  نمك
2Mgهاي حاوي  كنند ولي نمك گي صابون را كم نمي كنند هستند، خاصيت پاك 4   و

Ca 2 كنند. گي صابون را كم مي كنند پاك، خاصيت 
 سال بود. 60تا  50، اميد به زندگي براي بيشتر مردم دنيا بين 50تا  45هاي  دورة زماني سال در

 شوند. نمي نشين تهها  ئيد كلو نكته:
 
 

 مانده: نمودار رابطة دما و درصد لكة باقي
 

 گي صابون: كنند بدترين شرايط براي پاك
 ) دماي پايين3استر  ) پارچة پلي2) عدم حضور آنزيم 1

 صابوني، جزو بخش ناقطبي است. هاي غير بنزني در شوينده حلقة نكته:
2   شويندة غيرصابوني: فرمول نكته: 7 3 18 29 3n nC H SO Na C H SO Na   

 −IX¶
JIT¨ 

 بدانيد: خوب است
Cسپرين: آ) فرمول مولكولي 1 H O9 8 4 
 كند.  سپرين در آب يونيده شده و خاصيت اسيدي توليد ميآ) 2
 سپرين برابر است.آكز و  ) جرم مولي گلو3

pH  است. 52/1شيرة معده در هنگام فعاليت H / /     23 10 2 0 48 1 52 
 وجود دارد.  2COهاي صابوني، گروه  كننده در پاك

 16تا  1هاي صفحهها در خدمت تندرستي: مولكول٥

لJۀ دلايرصد
باق0ماهنده

دما

ها در خدمت تندرستيمولكول

5
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 دوازدهم تجربي مهر23-نامة آموزشي درس ١٤

 تواند نوعي اسيد چرب باشد. نمي شود.  حل مي  سنگين است كه فقط در چربي  ، شكل يك استر شكل
 رشد داشته است. 45%، اميد به زندگي در مناطق كم برخوردار 1390تا  1340از سال 

6تفاوت جرم مولي  4 3R C H SO Na  وR COONa  به اندازةg112 .است 
 ها آشنا بودند. ها با واكنش ميان آن دان ها و بازها، شيمي قبل از كشف ساختار اسيد

 عناصر ديگري هم دارند. ،H و Cچون عالوه بر  ها حساب كرد  كرين توان جزء هيدرو هاي غيرصابوني را نمي ه كنند پاك
 اند. شده ضعيف و بازهاي شناخته  اغلب اسيد

n صورت كلي:  هاي جامد به فرمول مولكولي صابون nC H COONa2 1 
C)(اكسيژن) در روغن زيتون  Oبه  Cنسبت جرم  H O )57 104 7/برابر  6  است. 125

 اشتباه نكنيم:
Cهان شتر:  فرمول مولكولي چربي كو H O57 110 6  

Cفرمول مولكولي روغن زيتون:  H O57 104 6  
 كسيل ندارد. صابون گروه هيدرو

 ، تقريباً ثابت است.50هاي اول و دوم دهة   شاخص اميد به زندگي بين نيمه
2اوره ( 4CN H Oگليكول  ) همانند اتيلن(C H O )2 6  ژني است. داراي پيوند هيدرو 2

 NO2و  SO2هاي معدني:  مثالي از آينده

اوره به دليل داشتن گروه  نكته:

O

||

C NH  شود. محسوب مي  يك آميد 2
 اند. اتم كربن، در هر مولكول به دو كربن ديگر متصل 4در ساختار عسل: تنها

Cگليسيريد:  الكل سازندة تري H (OH)3 5 3  
 فرمول ساختاري با حروف انگليسي است نه با شكل 

 است. بيشترهاي جامد درصد جرمي كربن از درصد جرمي سديم  در همة صابون

صورت  فرمول صابون را به  هنگامي

O

||

RC O Na دهيم، اكسيژني كه به  نشان ميNa جفت  3خواهد متصل شود،  مي
e .ناپيوندي دارد 

 عدد باشد. 14ش از هاي كربن زنجيره، بايد بي مار اتمدر ساختار صابون، ش
ايجـاد   يـوني ، پيونـد  Naزيرا بار منفي اكسيژن متصل بـه   توان عامل استري مشاهده كرد  فرمول صابون، نمي درون نكته:
 كه در استر هر دو پيوند كوواالنسي است. در صورتي كند  مي

 .نداردگي  كنند ي صابوني، نقشي در فرآيند پاكبخش كاتيون
 وجود دارد.  دو مادهها، دست كم  در مخلوط

 پيوند اشتراكي دارد. 9گليكول،  اتيلن
 توان يافت. اتم كربن، متصل به دو اتم اكسيژن را مي در ساختار هر مولكول اسيد چرب، حداقل يك

gاختالف جرم مولي روغن زيتون و چربي كوهان شتر، 

mol
 است. 6

 نه براي از بين بردن جوش ؛شوند اي، براي موهاي چرب استفاده مي هاي سنتي مانند صابون مراغه صابون
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 مهر 23 -نامة آموزشي درس  ١٥دوازدهم تجربي
 كرد.   هاي آبي كار مي  آرنيوس بر روي رسانايي الكتريكي محلول

 .نه آمين ،عاملي اوره آميد است گروه نكته:
 گليكول از اتانول، بيشتر است. نقطة جوش اتيلن

 صفر كربني  هاي ناپيوندي در زنجيرة هيدرو الكترون  تعداد زوج صابوني  هاي صابوني و غير كننده تشابه پاك وجه
 صابون، نوعي نمك محلول در آب نيز هست.

 ها است. كننده واكنش خنثي شدن اسيد و بازها، مبنايي براي كاربرد شوينده و پاك
 افزايند. ها آهك مي ميزان اسيدي بودن خاك، به آن كاهشبراي 

 خوب است بدانيد:
 اكسيد كلسيم CaOآهك زنده 

CaCOآهك مرده (سنگ مرمر)  3 كربنات  كلسيم 
CaSOگچ سفيد  4 كلسيم سولفات 

 نبود. Hيون  كاشفآرنيوس  نكته:
 شود. تهيه مي NaOHهاي گياهي يا جانوري با  هاي جامد از گرم شدن مخلوط روغن صابون
 كند. گي را زياد مي كنند جوش شيرين به شوينده ها، قدرت پاك افزودن

اسـترها بـرخالف اسـيد     HoÄpكننـد.   ژني برقرار مي خود پيوند هيدرو  توانند با مولكول ها مي توان گفت همة چربي نمي نكته:
 ژني ندارند. هاي هيدرو چرب توانايي توليد پيوند

 زنجير و اسيد چرب است. چربي: مخلوط استرهاي بلند 
 از بين برد. توان مي هاي صابوني و غيرصابوني كننده با كمك پاكرا  شده بر روي سطوح گوناگون  رسوب تشكيل

 كند.  هاي محلول در آب، تبديل مي ها را به فرآورده هاي خورنده رسوب كننده پاك
 كنند. ايجاد مي بازيشود كه در آب خاصيت  هايي استفاده مي هاي چرب، از صابون براي شستشو مو

 صابون مراغه، فاقد افزودني است.
 هاي ناقطبي مثل هگزان دارد.  پذيري ناچيزي در حالل اوره، انحالل

COOبخش قطبي صابون  Na  .است 
 ها يكسان است. ئيد و سوسپانسيون، حالت فيزيكي و شيميايي در همة قسمت ها، برخالف كلو در محلول
 ها هستند، وجود دارد. ناپيوندي كه متعلق به اكسيژن e  جفت 9صابوني،  هاي غير كننده در پاك

 هايي با خاصيت اسيدي يا بازي هستند. ها، تركيب اغلب دارو
 دهند. اي هستند كه با آب واكنش نمي هاي نافلزي ، اكسيدNO2و  CO ،NOگازهاي 

 هاي فلزي در آب: شدن اكسيد يونيدهواكنش  :نكته
 LiO (s) H O(l) Li (aq) OH (aq)   2 2 2 2  
 BaO(s) H O(l) Ba (aq) OH (aq)   2

2 2  
 CaO(s) H O(l) Ca (aq) OH (aq)   2

2 2  
 شدن اكسيد هاي نافلزي در آب:  يونيدهواكنش  :هنكت

 SO H O SO H   2
3 2 4 2  

 N O H O NO H   2 5 2 32 2 
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 دوازدهم تجربي مهر23-نامة آموزشي درس ١٦

 »تمرين«
 با كلمة مناسب پر كنيد. هر جمله را

 كنند. (اسيدي / بازي) ) به منظور كاهش ميزان ................. بودن خاك، به آن آهك اضافه مي1
 هستند. (اغلب / همه / برخي)  هايي با خاصيت اسيدي يا بازي ها تركيب ) ................. دارو2
 است. (اسيد / باز) (كمتر / بيشتر) 7آنها ................. از  pHها داراي ................. هستند و  ) اغلب ميوه3
 زنند. (ليزي / سوزش / خارش) كنند و به آن آسيب مي ) بازها در سطح پوست احساس ................. ايجاد مي4
 ها نقش مهمي دارند. ها و باز شود، اسيد ناگوني كه در زندگي روزانه مصرف مي ) در ................. مواد شيميايي گو5

 (برخي / اغلب / همه)
 ) 4، 3، 2دارند. ( 7كمتر از  pH) از بين موارد زير ................. مورد 6
 )نمك  نياك / شربت معده / قهوه محلول سود / جوهر سركه سفيد / صابون / محلول آمو(

 »اي گزينه 4«
اند، ................. و  هاي آبي كه با چربي مسدود شده ................. به لوله) با اضافه كردن پودري شامل ................. و 7

 شود. ................. آزاد مي
1 (NaOH  وCa - گاز اكسيژن و گرما 
2 (NaOH  وAl -  اكسيژن و گرماگاز 
3 (NaOH  وFe - ژن و گرما گاز هيدرو 
4 (LiOH  وNa - ژن و گرما گاز هيدرو 

 »نامه پاسخ«
1 ( 2 اسيدي ( 3 اغلب (  كمتر -اسيدي 

/) 6 ) اغلب5 ) ليزي4 /

3jn¼¶
¦μºïoÀ¼] ½¼¿¤ ¾¨ow


  
 كند.  و گرما توليد مي H2باشد كه گاز  Alو  NaOH) گزينة سوم: طبق معادلة متن كتاب درسي بايد 7

. 
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