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ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ
 10ﺑﻬﻤﻦ 99
ﺗﻌﺪاد ﺳﺆال دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ130 :

ﻧﺎم درس

ﻋﻨﻮان

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ 165 :دﻗﻴﻘﻪ

ﺗﻌﺪاد ﺳﺆال

ﺷﻤﺎرة ﺳﺆال

ﺷﻤﺎرة ﺻﻔﺤﻪ

زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ

ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻓﺎرﺳﻲ و ﻧﮕﺎرش )(1

10

1

3

 10دﻗﻴﻘﻪ

ﻋﺮﺑﻲ زﺑﺎن ﻗﺮآن )(1

10

11

5

 15دﻗﻴﻘﻪ

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )(1

10

41

9

رﻳﺎﺿﻲ )(1

20

51

10

 30دﻗﻴﻘﻪ

زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )(1

20

71

13

 20دﻗﻴﻘﻪ

ﻓﻴﺰﻳﻚ )) (1ﻃﺮاﺣﻲ  +آﺷﻨﺎ(

20

91

16

 35دﻗﻴﻘﻪ

ﺷﻴﻤﻲ )(1

20

111

20

 20دﻗﻴﻘﻪ

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ )) (1ﻃﺮاﺣﻲ  +آﺷﻨﺎ(

20

21

7

 20دﻗﻴﻘﻪ
 15دﻗﻴﻘﻪ

ﻃﺮاﺣﺎن
ﻧﺎم ﻃﺮاﺣﺎن

ﻧﺎم درس
ﻓﺎرﺳﻲ و ﻧﮕﺎرش )(1

ﺳﭙﻬﺮ ﺣﺴﻦﺧﺎن ﭘﻮر ،ﺣﻤﻴﺪ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،آﮔﻴﺘﺎ ﻣﺤﻤﺪزاده ،ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺗﻀﻮي

ﻋﺮﺑﻲ زﺑﺎن ﻗﺮآن )(1

ﻣﺤﻤﺪ داورﭘﻨﺎﻫﻲ ،رﺿﺎ ﻳﺰدي ،ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺸﻴﺮﭘﻨﺎﻫﻲ ،ﺑﻬﺰاد ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ،ﻣﺠﻴﺪ ﻫﻤﺎﻳﻲ

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ )(1

ﺑﻬﺎره ﺣﺎﺟﻲ ﻧﮋادﻳﺎن ،ﺷﻌﻴﺐ ﻣﻘﺪم ،ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎﺻﺎﻟﺢ ،ﻣﺮﺿﻴﻪ زﻣﺎﻧﻲ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺣﺪزاده ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ذواﻟﻔﻘﺎري زﺣﻞ

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )(1

ﺳﺎﺳﺎن ﻋﺰﻳﺰيﻧﮋاد ،ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺗﻮﻛﻠﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺷﻜﻮﻫﻲ
داوود ﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﻲ ـ ﻫﺎدي ﭘﻼور ـ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮراﺣﻤﺪي ـ ﻣﻬﺪي ﺣﺎﺟﻲﻧﮋادﻳﺎن ـ ﺳﻬﻴﻞ ﺣﺴﻦﺧﺎنﭘـﻮر ـ ﺳـﺠﺎد ﺣﺴـﻦزاده ـ ﺟﻤﺸـﻴﺪ ﺣﺴـﻴﻨﻲﺧـﻮاه

رﻳﺎﺿﻲ )(1

اﺳﺪاﻟﻪ ذاﻛﺮيﻓﺮ ـ ﺷﻜﻴﺐ رﺟﺒﻲ ـ ﻧﻴﻤﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ـ رﺿﺎ ﺳﻴﺪﻧﺠﻔﻲ ـ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﻗﭽﻴﺎن ـ وﻫﺎب ﻧﺎدري ـ ﻣﻬﺪي ﻧﺼﺮاﻟﻬﻲ
ﻋﺒﺎس آراﻳﺶ ـ ﻣﻬﺮزاد اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ـ ﻧﻮﻳﺪ اﻣﻴﺪﻳﺎن ـ اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺑﻬﺮوزيﻓﺮد ـ ﻣﺤﻤﺪاﻣﻴﻦ ﺑﻴﮕﺪﻟﻲ ـ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎهﻟﻮ ـ ﻣﻌﻴﻦ ﺧﻨﺎﻓﺮه ـ ﺷﺎﻫﻴﻦ راﺿـﻴﺎن

زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )(1

ﺳﻬﻴﻞ رﺣﻤﺎنﭘﻮر ـ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم رﺳﻮﻟﻲ ـ رﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎنزاده ـ ﻣﻬﺮداد ﻣﺤﺒﻲ ـ ﻣﻬﺪي ﻣﻬﺪيزاده ـ
اﺷﻜﺎن ﺗﻮﻛﻠﻲ ـ ﻣﻴﺜﻢ دﺷﺘﻴﺎن ـ ﺣﻤﻴﺪ زرﻳﻦﻛﻔﺶ ـ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺮﻳﻔﻲ ـ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻓﻘﻪزاده ـ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪس ـ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻛﻴﺎﻧﻲ ـ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻧﻜﻮﺋﻴﺎن

ﻓﻴﺰﻳﻚ )(1

اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺟﺸﺎﻧﻲﭘﻮر ـ ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔﺮي ـ اﻣﻴﺮ ﺣﺎﺗﻤﻴﺎن ـ ﻫﺎدي ﺣﺎﺟﻲﻧﮋادﻳﺎن ـ رﺳﻮل ﻋﺎﺑـﺪﻳﻨﻲزواره ـ ﻣﺴـﻌﻮد ﻋﻠـﻮياﻣـﺎﻣﻲ ـ ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﻗﻨﺒﺮآﺑـﺎدي

ﺷﻴﻤﻲ )(1

ﻋﺒﺎس ﻣﻄﺒﻮﻋﻲ ـ ﻫﺎدي ﻣﻬﺪيزاده ـ ﺻﻨﻌﺎن ﻧﺎدري ـ ﻧﻮﻳﺪ ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ درس و وﻳﺮاﺳﺘﺎران
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ درس ﮔﺮوه

ﻧﺎم درس

آزﻣﻮن

ﺣﻤﻴﺪ ﻟﻨﺠﺎنزاده

ﻓﺎرﺳﻲ و ﻧﮕﺎرش )(1

اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ

وﻳﺮاﺳﺘﺎر ان ﻋﻠﻤﻲ

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ

ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ درس ﮔﺮوه
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي

-

اﻟﻨﺎز ﻣﻌﺘﻤﺪي

ﻋﺮﺑﻲ زﺑﺎن ﻗﺮآن )(1

ﻣﻴﻼد ﻧﻘﺸﻲ

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻨﺼﻮرﺧﺎﻛﻲ ،دروﻳﺸﻌﻠﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ

-

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ )(1

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ

ﺳﻜﻴﻨﻪ ﮔﻠﺸﻨﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎزﻧﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ذواﻟﻔﻘﺎري

-

ﻣﺤﺪﺛﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎر

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )(1

ﻧﺴﺘﺮن راﺳﺘﮕﻮ

ﻣﺤﺪﺛﻪ ﻣﺮآﺗﻲ ،ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺗﻮﻛﻠﻲ ،ﭘﺮﻫﺎم ﻧﻜﻮﻃﻠﺒﺎن

-

ﺳﭙﻴﺪه ﺟﻼﻟﻲ

رﻳﺎﺿﻲ )(1

اﻳﻤﺎن ﭼﻴﻨﻲﻓﺮوﺷﺎن

ﻣﻬﺮداد ﻣﻠﻮﻧﺪي ـ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺷﺪ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ روﺷﻦﺿﻤﻴﺮ

ﺣﺴﻴﻦ اﺳﺪزاده

زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )(1

ﻣﻬﺮداد ﻣﺤﺒﻲ

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺑﻬﺮوزيﻓﺮد ـ ﺳﭙﻴﺪه ﻧﺠﻔﻲ –ﻟﻴﺪا ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮي

ﻛﻴﺎرش ﺳﺎداترﻓﻴﻌﻲ

ﻣﻬﺴﺎﺳﺎدات ﻫﺎﺷﻤﻲ

ﻓﻴﺰﻳﻚ )(1

ﺣﻤﻴﺪ زرﻳﻦﻛﻔﺶ

ﺑﺎﺑﻚ اﺳﻼﻣﻲ ـ اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﻮدياﻧﺰاﺑﻲ ـ ﺑﻬﻨﺎم ﺷﺎﻫﻨﻲ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ روﺷﻦﺿﻤﻴﺮ

آﺗﻨﻪ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎري

ﺷﻴﻤﻲ )(1

ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻤﺪاري

ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻣﻌﺮوﻓﻲ ـ اﻳﻤﺎن ﺣﺴﻴﻦﻧﮋاد– ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦزادهﻣﻘﺪم

ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮشﭘﺮﺳﺖ

اﻟﻬﻪ ﺷﻬﺒﺎزي

ﻟﻴﻼ اﻳﺰدي

ﮔﺮوه ﻓﻨﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه
ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ
ﮔﺮوه ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺣﺮوفﻧﮕﺎري و ﺻﻔﺤﻪآراﻳﻲ

ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي
ﻧﺎﻇﺮ ﭼﺎپ

ﻣﺤﻴﺎ اﺻﻐﺮي
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻣﻮﺳﻮيﻓﺮد
ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه :اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ رﺿﺎﻓﺮ/ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ :آﻓﺮﻳﻦ ﺳﺎﺟﺪي
ﻣﻬﻴﻦ ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪيﺟﻼﻟﻲ
ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه :ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺳﻮﻟﻲﻧﺴﺐ  /ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ :ﻓﺮﻳﺒﺎ رﺋﻮﻓﻲ
ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪي

ﺑﻨﻴﺎد ﻋﻠﻤﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﻠﻢﭼﻲ )وﻗﻒ ﻋﺎم(

ﺗﻮﺟﻪ :دﻓﺘﺮﭼﺔ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ را ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺎﻧﻮن )ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻘﻄﻊ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ( داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي :ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﻴﻦ ﺻﺒﺎ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﭘﻼك  -923ﺗﻠﻔﻦ021 -6463 :
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صفحة3 :

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای فارسي ( ،)1هدفگذاری چند از  01خود را بنویسید:
از هر  01سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از  01بوده است؟
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

فارسي ()1

هدفگذاری چند از  01برای آزمون امروز

چند از  01آزمون قبل

 11دقيقه
يقه
ستايش ،ادبيات تعليمي ،ادبيات
پايداری ،ادبيات غنايي،
ادبيات سفر و زندگي

صفحههاي  01تا ۱0
 -1در کدام گزینه ،هر دو واژه درست معنا شده است؟
 )1تاالب :برکه ـ تناور :قویجثّه

 )2حضیض :ارزشمند ـ طالع :بخت

 )3فلق :غروب آفتاب ـ عامل :والی

 )4عزم :بزرگی ـ آیت :نشانه

 -2کدام بیت نادرستی امالیی دارد؟
 )1دلی دارم که خوی عشق دارد  /که جز با عاشقان همدم نگردد
 )2خطی بستانم از میر سعادت  /که دیگر غم در این عالم نگردد
 )3چو خاص و عام آب خضر نوشند  /دگر کس صخرة ماتم نگردد
 )4اگر فاسق بود زاهد کنندش  /وگر زاهد بود ،بلعم نگردد
 -3ابیات زیر بهترتیب از چه کسانی است؟
الف) ما بارگه دادیم ،این رفت ستم بر ما  /بر قصر ستمکاران ،گویی چه رسد خذالن
ب) بید مجنون در تمام عمر سر باال نکرد  /حاصل بیحاصلی نبود بهجز شرمندگی
 )1سیف فرغانی ،خیّام

 )2خاقانی ،صائب

 )3سیف فرغانی ،صائب

 )4خاقانی ،خیّام

 -4نوع وابستههای پیشین بیت کدام گزینه با نوع وابستههای پیشین بیت زیر یکسان است؟
« همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی  /به پیام آشنایی بنوازد آشنا را»
 )1خرد وی را بر آن دارد همه کاندیشه و همّت  /در اسباب معانی و در ارباب هنر بندد
 )2بر اطراف ممالک قلعها داری برآورده  /همه بنیاد آن از سدّ ذوالقرنین محکمتر
 )3هر مرتبه کز خدمت درگاه تو یابند  /آن را نبود تا ابدالدهر تنقّل
 )4بماند سالها این نظم و ترتیب  /ز ما هر ذرّه خاک افتاده جایی
 -5چند ضمیر پیوسته در ابیات زیر بهترتیب در جایگاه «هستة گروه مفعولی» و در جایگاه «مضافٌالیه» آمده است؟
 الهی به مستان میخانهات  /به عقلآفرینان دیوانهات به دردیکش لجّة کبریا  /که آمد به شأنش فرود انّما کز آن خوبرو ،چشم بد دور باد  /غلط دور گفتم که خود کور باد به شام غریبان ،به جام صبوح  /کز ایشانست شام و سحر را فتوح که خاکم گل از آب انگور کن  /سراپای من آتش طور کن خدا را به جان خراباتیان  /کز این تهمت هستیم وارهان به میخانة وحدتم راه ده  /دل زنده و جان آگاه ده بیا ساقیا می به گردش درآر  /که دلگیرم از گردش روزگار )1یک ـ پنج

 )2یک ـ سه

 )3دو ـ چهار

 )4دو ـ دو
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صفحة4 :

 -6کدام گزینه شعر سپید نیست؟
 )1جادهها با خاطرة قدمهای تو بیدار میمانند  /که روز را پیشباز میرفتی  /هرچند سپیده تو را  /از آن پیشتر دمید  /که خروسان  /بانگِ سحر کنند.
 )2سر کرده باد سرد ،شب آرام است / .از تیره آب ،در افقِ تاریک  /با قارقارِ وحشی اردکها  /آهنگِ شب به گوشِ من آید؛ لیک  /در ظلمتِ عبوسِ لطیفِ
شب  /من در پیِ نوای گُمیهستم.
 )3چاهِ شغاد را ماننده  /حنجرهای پُرخنجر در خاطرة من است  /چون اندیشه به گورابِ تلخِ یادی درافتد  /فریاد  /شرحهشرحه برمیآید.
 )4چندان که در پیرامنِ خویشتن دیدم  /به ناباوری گریه در گلو شکسته بودم  /بنگر چه درشتناک تیغ بر سرِ من آخته  /آن که باورِ بیدریغ در او بسته بودم/
اکنون که سراچة اعجاز پسِ پُشت میگذارم  /بهجز آهِ حسرتی با من نیست.
 -7کدام آرایه در بیت زیر نیست؟
«مگر بر کنار است زان روی زلفش  /که پیوسته چون من پریشان نشیند»
 )1ایهام

 )2تشبیه

 )3حسن تعلیل

 )4تلمیح

 -8کدام چهار آرایه را در بیت زیر میتوان یافت؟
« ز دست و پا و سر ما اثر نبود هنوز  /که جان شراب محبّت کشید و رفت از دست»
 )1شخصیتبخشی ـ استعاره ـ مراعاتنظیر ـ کنایه
 )2مبالغه ـ تلمیح ـ مجاز ـ حسآمیزی
 )3جناس ـ تضاد ـ مجاز ـ حسآمیزی
 )4ایهام ـ نغمة حروف ـ مراعاتنظیر ـ کنایه
 -9کدام عبارت با ابیات زیر قرابت معنایی بیشتری دارد؟
«به سکندر نه ملک ماند و نه مال  /به فریدون نه تاج ماند و نه تخت
بیش از آن کن حساب خود که تو را  /دیگری در حساب گیرد سخت»
 )1بدان کوش که به هر محالی از حال خویش بنگردی.
 )2هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد.
 )3از آموختن ننگ مدار تا از ننگ رسته باشی.
 )4رنج هیچ کس ضایع مکن و همه کس را بهسزا حقشناس باش.
 -11کدام بیت با دیگر ابیات ارتباط معنایی کمتری دارد؟
 )1چو روی دوست بود گو بهار و الله مروی  /چه حاجتست به گل بزم ویس و رامین را
 )2جز روی ویس رامین گل در چمن نبیند  /پیش عقیق شیرین ،قدر شکر نباشد
 )3ز سایة تو جهان پر ز لیلی و مجنون  /هزار ویسه بسازد هزار گون رامین
 )4پیش رامین هیچ گل ممکن نباشد غیر ویس  /پیش سلطان هیچ کس محمود نبود جز ایاز
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عربي ،زبان قرآن()1

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای عربي ،زبان قرآن ( ،)1هدفگذاری چند از  01خود را بنویسید:
از هر  01سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از  01بوده است؟
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟
هدفگذاری چند از  01برای آزمون امروز
چند از  01آزمون قبل

صفحة5 :
 11دقيقه
يقه

ذاکَ هوَ اهللُ ،المواعِظُ العَددیَّةُ ،مطَرُ
السَّمَک ،التّعایُشُ السِّلميُُّ
درسهای  1تا 4

صفحههاي  0تا 64

 عيِّن األصحّ و األدقّ في الجواب للتّرجمة)11 - 11( :
« -11کانَ لَدیَّ الصُّداعُ فَراجَعتُ مَع أبي الحنون الطبيب فکتَبَ لي حُبوباً مُهَدِّئة!»:
 )1دچار سردرد شده بودم ،پس به همراه پدر مهربان به سوی پزشک رجوع کردیم ،پس او برایم قرصهای مسکّن تجویز کرد!
 )2من سردرد داشتم ،پس به همراه پدر مهربانم به پزشک مراجعه کردم ،پس برایم قرصهایی آرامبخش نوشت!
 )3با پدر مهربانم به علّت سردرد به پزشک مراجعه کرده بودم ،پس او قرصهای آرامبخشی برای من نوشت!
 )4پدر مهربانم سردرد داشت ،پس با هم به نزد پزشک رفتیم ،پس قرصهای آرامبخشی برایش نوشت!

« -12خَمسةٌ و سَبعونَ فِي المِئة مِن تالميذ تلک المدارس أَصبَحوا فائزینَ في امتحانات نهایة السَّنة!»:
 )1هفتاد و پنج درصد از دانشآموزان آن مدرسهها در امتحانات پایان سال موفق شدند!
 )2دانشآموزان در پنجاه و هفت درصد آن مدرسهها در امتحانات پایان سال موفق شدند!
 )3پنجاه و هفت درصد از دانشآموزان آن مدارس در امتحانات پایان سال موفق میشوند!
 )4در امتحانات پایان سال هفتاد و پنج درصد از دانشآموزان آن مدرسه موفق میشوند!

« -13علي کلّ المسلمين أن یصرّوا علي نقاط االتّحاد و المحبّة بينهم کما تَجَلَّي إتّحاد األمّةِ اإلسالميّةِ في صوَرٍ مختلفةٍ کالحجّ !»:
 )1همة مسلمانان باید بر نقاط اتحاد و دوستی در بین خودشان پافشاری میکردند ،همانطور که اتحاد امّت اسالمی به شکلهای گوناگونی مثل حج جلوهگر شده است!
 )2هر مسلمان باید بر نقاط اتحاد و دوستی در بینشان پافشاری کند ،همانطور که اتحاد امّت اسالمی به شکلهای گوناگونی مثل حج جلوهگر میشود!
 )3همة مسلمانان باید بر نقاط یگانگی و دوستی در بین خودشان پافشاری کنند ،همانطور که اتحاد امّت اسالمی به شکلهای مختلفی مثل حج جلوهگر شده است!
 )4همة مسلمانان باید بر نقاط یگانگی و دوستی در بین خودشان پافشاری کنند ،همانطور که اتحاد امّت اسالمی به شکلهای مختلفی مثل حج جلوهگر میشود!

« -14العبادُ المؤمنونَ الّذینَ یَمشونَ علي األرضِ هوناً و إذا یُخاطبُهم الجُهالء یَقولونَ سالماً!»:
 )1بندگان خدای مهربان کسانی هستند که روی زمین با وقار قدم میزنند و اگر نادانی با آنها برخورد کند به نرمی پاسخ میدهند!
 )2بندگان مؤمن کسانی هستند که روی زمین با آرامش و فروتنی راه میروند و هرگاه نادانان آنها را مخاطب میسازند ،سخن آرام میگویند!
 )3بندگان مؤمن به خدا کسانی هستند که روی زمین با سنگینی گام بر میدارند و اگر نادانی آنها را مخاطب سازد سخنی نرم میگویند!
 )4بندگان مؤمن همان کسانی هستند که روی زمین با وقار راه میروند و هرگاه جاهالن با ایشان برخوردی بد میکنند به آنها سالم میگویند!
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صفحة6 :

 -15عَيّن الصّحيح:
 )1أَستعینُ بِمُعجَماتٍ کثیرة فی ترجمة النُّصوص الطویلة! :در ترجمة متون بلند از واژهنامههای زیادی یاری جستم!
 )2دَخَلَ الفقراءُ فی المسجدِ فأجلَسهم والدی عندَه! :فقیران وارد مسجد شدند ،پس پدرم نزد آنها نشست!
 )3ما کُنّا نَستطیعُ أن نُصَدِّق أنّ مطرَ السّمک حقیقة و لیس فلماً خیالیّاً! :نمیتوانیم باور کنیم که باران ماهی واقعی است و فیلمیخیالی نیست!
 )4أکَلَ ذلکَ اإلبن طعامَه هناکَ ثمَّ شکر اهللَ لنعمه الکثیرة! :آن پسر غذایش را آنجا خورد ،سپس خدا را به خاطر نعمتهای بسیارش شکر کرد!

 -16عيّن الصّحيح:
 )1ساعِدِ التالمیذَ فی الصّف حتّی یَنجحوا فی االمتحانات! :دانشآموزان را در کالس کمک کرد تا در امتحانات موفق شوند!
 )2ثمانیة فِی المئة مِن الطّلّاب قاموا بِتشجیعِ تسعة مِن زُمالئهم! :هشتاد درصد از دانشآموزان به تشویق نه نفر از همکالسیها پرداختند!
 )3بعد نزول األمطار ،الشوارع کانت مزدحمة! :بعد از ریزش بارانها ،خیابانها شلوغ بود!
 )4صدیقی المُجدّ کان یُسجّلُ ذکریاته دائماً! :دوستم که تالشگر است خاطراتش را همیشه ثبت میکند!

 -17عَيِّن الخطأ فيضبط حرکات الحروف:
 )1أَنا وَ زَمیلی اِستَلَمْنا رَسائِلَ عَبْرَ الْإنتِرِنت!

 )2انَّ الْفَرْس قادِرٌ عَلَی النُّومِ واقِفاً عَلَی أَقدامِهِ!

 )3یَحْدُثُ إعْصارٌ شدیدٌ فَیَسحَبُ الْأسماکَ إلَی السَّماءِ بِقوَّةٍ!

 )4انَّ الْقُرآن یَأمُرُ المُسلِمینَ أَلّا یَسُبّوا مَعبودات المُشرِکینَ!

 -18عيّن ما فيه التّضادّ أکثر:
 )1بعض الحیوانات تَنام واقفةً و بعضها تنام جالسةً!

 )2الشّمس و القمر کرتانِ من الکرات السّماویّة!

 )3اِعلم بأنّ األلف من األصدقاء قلیلٌ و الواحد من األعداء کثیر!

 )4فی بدایة األمر ما شاهدتُ تقدّماً فی عملی و لکن فی النّهایة نجحتُ!

 -19عيّن الصّحيح:
 )1األمر من «اِستَغفَرَ» :اِستَغفَرْ

 )2النّهی من «تَستَمِعُ» :ال تَسمَعْ

 )3المضارع مِن «اِنتِباه» :یَنتَبِهُ

 )4الماضی من «یَنتَظِرُ» :اِنتَظِرَ

 -21عيّن فعالً یختلف وزنه:
 )1المعلّمة تکلّف تلمیذاتها بأداء واجباتهنّ!

 )2أعمالنا الحسنة تحوّل سیّئاتنا إلی الحسنات!

 )3تخرّج صدیقی قبل سنة من جامعة شیراز!

 )4تقدّم الطّالبات غداً هدیّة إلی کلّ من المعلّمات!
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دين و زندگي()1

صفحة7 :

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای دين و زندگي ( ،)1هدفگذاری چند از  01خود را بنویسید:
از هر  01سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از  01بوده است؟
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟
هدفگذاری چند از  01برای آزمون امروز
چند از  01آزمون قبل

 01دقيقه
يقه

تفکر و اندیشه
هدف زندگي ،پر پرواز ،پنجرهای
به روشنايي ،آيندة روشن،
منزلگاه بعد ،واقعة بزرگ

صفحههاي  00تا 01

 -21این پیام که «هدف از وجود شناخت نیکی و زشتی در انسان ،روی آوردن به نیکی و پرهیز از زشتی است» از دقت در کدام آیه برداشت میشود؟
« )1و ما بینهما العبین ما خلقناهما اال بالحق»

« )2و ال اقسم بالنفس اللوامة»

« )3إنّا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا»

« )4و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها»

 « -22دریافت عامل شعور و آگاهی انسان» به چه مفهومی اشاره دارد و چه چیزی را می توان از نمونه اعمال دارای آثار ماتأخر برشمرد؟
 )2توفی – انتشار مطالب غیر اخالقی

 )1روح – ایجاد آداب و رسوم صحیح

 )4روح – زیارت قبور درگذشتگان

 )3توفی – انجام نماز و روزة مستحب
 -23از منظر پیامبران الهی ،ایمان به آخرت الزمة موضوع مطرح شده در کدام عبارت است و عامل اطمینان بخش در مورد خبر از وقوع معاد چه میباشد؟
« )1لیجمعنکم الی یوم القیامة»  -راستکرداری خداوند در حسابرسی اعمال « )2اهلل ال اله اال هو»  -راستکرداری خداوند در حسابرسی اعمال
« )4اهلل ال اله اال هو»  -وجود صداقت گفتار الهی

« )3لیجمعنکم الی یوم القیامة»  -وجود صداقت گفتار الهی

 -24زیرکترین افراد این جهان  ... ،هستند که با یک تیر چند نشان می زنند ،این افراد حیات و ممات زندگی خویش را برای خدا قرار میدهند؛ بنابراین مصداق
آیة  ...میباشند.

 )1مؤمنان – «قل ان صالتی و نسکی و محیای و مماتی هلل رب العالمین»
 )2متقیان – «قل ان صالتی و نسکی و محیای و مماتی هلل رب العالمین»
 )3مؤمنان – «و ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما اال بالحق»
 )4متقیان – «و ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما اال بالحق»
 -25ظن و گمان کسانی که انسان را محصور در بُعد تحلیل و تجزیهپذیر او میبینند ،چیست و چه دیدگاهی نسبت به زندگی دنیا دارند؟

« )1مَا هِیَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا» – زندگی دنیوی را همچون خوابی کوتاه و گذرا میبینند.
« )2وَ ما هذِهِ الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ» – مرگ را پایان زندگی میپندارند.
« )3وَ ما هذِهِ الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ» – زندگی دنیوی را همچون خوابی کوتاه و گذرا میبینند.
« )4مَا هِیَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا» – مرگ را پایان زندگی میپندارند.
 -26چه زمانی خداوند بانگ بر میآورد که « الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ» و پس از آن چه اتفاقی میافتد؟

 )1زمانی که بدکاران از مشاهدة گواهی فرشتگان به شگفت میآیند و دست به انکار میزنند« - .وَ تُکَلِّمُنا أَیْدِیهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ»
 )2زمانی که بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ میخورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند« – .وَ تُکَلِّمُنا أَیْدِیهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ»
 )3زمانی که بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ میخورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند« – .یُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ یَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَ أَخَّرَ»
 )4زمانی که بدکاران از مشاهدة گواهی فرشتگان به شگفت میآیند و دست به انکار میزنند« – .یُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ یَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَ أَخَّرَ»
 -27بنابر فرمایش قرآن کریم ،دوزخیان دلیل دوزخی شدن خود را عدم استفاده از چه سرمایهای میدانند؟

 )2قدرت اختیار

 )1گرایش به نیکی و بیزاری از بدی

 )4سرشت خداآشنا

 )3نیروی عقل
 -28بدکارانی که حقیقت اعمال خود را در آخرت می بینند ،چه چیزی را سبب غفلت خود از یاد الهی می دانند و چه آرزویی میکنند؟
 )1دوست نااهل – «مرا بازگردانید باشد که عمل صالح انجام دهم».
 )2گناهان بزرگشان « -مرا بازگردانید باشد که عمل صالح انجام دهم».
 )3دوست نااهل « -ای کاش بازگردانده میشدیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمیکردیم».
 )4گناهان بزرگشان « -ای کاش بازگردانده میشدیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمیکردیم».

forum.konkur.in

www.konkur.in
عمومي دهم

پروژة ( -)4آزمون  01بهمن 99

صفحة8 :

« -29محال و ناروا بودن عدم وقوع معاد» و « خارج بودن معاد از یک امر بعید» به ترتیب بیانگر  ...و  ...است و آیة  ...به یکی از براهین امکان معاد اشاره دارد.

 )1امکان معاد – امکان معاد – «آیا ما آنها را که ایمان آورده ،و کارهای شایسته انجام دادهاند با مفسدان در زمین یکسان قرار خواهیم داد؟»
 )2ضرورت معاد – ضرورت معاد – «خداست که بادها را میفرستد تا ابر را برانگیزند سپس آن ابر را سوی زمین مرده میرانیم».
 )3امکان معاد – ضرورت معاد – «نه تنها استخوانهای آنها را به حالت اول در میآوریم بلکه سرانگشتان آنان را نیز همانگونه که بوده است ،مجدداً خلق میکنیم».
 )4ضرورت معاد – امکان معاد – «و برای ما مثلی زد ،در حالیکه آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود».
 -31به استقبال شهادت رفتن خداپرستان حقیقی برآمده از چیست و به چه میانجامد؟
 )1داشتن انرژی فوقالعاده و همتی خستگیناپذیر – بازشدن پنجرة امید و روشنایی به روی انسان
 )2ذلتیابی حیات دنیوی در صورت زندگی با ظالمان و ضروری شدن فداکاری در راه خدا – هموار کردن راه آزادی انسانها
 )3داشتن انرژی فوقالعاده و همتی خستگیناپذیر – هموار کردن راه آزادی انسانها
 )4ذلتیابی حیات دنیوی در صورت زندگی با ظالمان و ضروری شدن فداکاری در راه خدا – باز شدن پنجرة امید و روشنایی به روی انسان
گواه  -آشنا
 -31ریشه و منشأ اختالف ها در انتخاب هدف چیست؟

 )2نوع اندیشة انسان

 )3میزان کماالت و خوبیها

 )4میزان بینهایتطلبی انسان

 )1ابزارهای رسیدن به هدف
 -32مهمترین خبری که انبیا برای بشریت آورده اند ،خبر از  .........است و ایمان به خدا  .........ایمان به آخرت است و در قرآن کریم بیش ترین موضوعی که از آن
سخن به میان رفته است ......... ،میباشد.

 )2توحید و یکتاپرستی -مقدم بر -معاد
 )4توحید و یکتاپرستی -مؤخر از -توحید

 )1معاد و سرای آخرت -مقدم بر -توحید
 )3معاد و سرای آخرت -مؤخر از -معاد
 -33آنجا که «نامة عمل» خود و حقیقت عمل و آن جا که گزارشی از عمل باشد ،به ترتیب معیار  ......و  ......ترسیم میشود.
 )4دنیا ـ دنیا
 )3آخرت ـ آخرت
 )2آخرت ـ دنیا
 )1دنیا ـ آخرت
 -34وقتی خداوند متعال آنچه در آسمان ها و زمین است برای انسان آفریده و توانایی بهرهمندی از آن ها را در وجود او قرار داده است ،میفهمیم که:
 )2راه رستگاری و شقاوت به ما نشان داده شده است.
 )1در نظام هستی جایگاه ویژهای برای انسان قائل شده است.
 )4پروردگار ،به ما نیرویی عنایت کرده تا با آن حقایق را دریابیم.
 )3انسان صاحب اراده و مسئول سرنوشت خویش است.
 -35آثار و پیامدهای غفلت از مرگ ،گریبان برخی افرادی که معاد را قبول دارند را نیز میگیرد و دلیل آن  .........است.
 )2سرگرم شدن آنها به هر کار برای فراموشی معاد
 )1کنارهگیری از دنیا و بیتفاوتی نسبت به آخرت
 )4عدم ایمان و باور قلبی به معاد
 )3بیتفاوتی آنها نسبت به منکران معاد
 -36با توج ه به روایت نبوی ،هرکس سنت و روش نیکی را در جامعه جاری سازد و مردمی در دنیا به آن سنت عمل کنند ،کدام پاداش را دریافت میکند؟
 )1مردمیکه به آن سنت عمل میکنند ،بخشی از ثواب خود را به آن فرد هدیه خواهند کرد.
 )2ثواب آن اعمال را به حساب آن شخص میگذارند ،بدون آنکه از اجر انجامدهندة آن کم کنند.
 )3شخصی که آن سنت را جاری ساخته از اصل ثواب و مابقی از ثمرات و آثار آن استفاده خواهند کرد.
 )4ثواب آن اعمال میان تمام افرادی که آن سنت را انجام دادهاند تقسیم میشود ،هرچند مرده باشند.
 -37از کدام آیه میتوان فهمید «اگر هدف های دنیوی اصل قرار گیرند ،مانع رسیدن به هدفهای اخروی میشوند»؟
« )1و آنکس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند ،پاداش داده خواهد شد».
« )2و بعضی میگویند :پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن ،و در آخرت نیز مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاهدار».
« )3بعضی از مردم میگویند :خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن ولی در آخرت بهرهای ندارند».
« )4هر کس نعمت و پاداش دنیا را میخواهد ،پاداش دنیا و آخرت هر دو نزد خداست».
 -38آیة شریفة « دریاها با آن همه وسعت و عظمت به هم متصل می شوند» و «دل های آنان سخت هراسان و چشم هایشان از ترس به زیر افکنده است» بـه
ترتیب مربوط به وقایع  ...........و  ...........است.

 )2زنده شدن همة انسانها -تغییر در ساختار زمین و آسمانها
 )4تغییر در ساختار زمین و آسمانها -زنده شدن همة انسانها

 )1شنیدن صدایی مهیب -مرگ اهل آسمانها و زمین
 )3مرگ اهل آسمانها و زمین -شنیدن صدایی مهیب
 -39عدم امکان دستیابی درست کاران و بدکاران به لوازم و نتایج اعمالشان ،بیانگر کدام مورد است و چه چیزی را محقق میسازد؟
 )2ضرورت معاد در پرتو عدل الهی -وعدههای خداوند
 )1امکان معاد در پرتو عدل الهی -وعدههای خداوند
 )4ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی -هدفداری و غایتمندی
 )3امکان معاد در پرتو حکمت الهی -هدفداری و غایتمندی
 -41با توجه به آیات قرآنی ،شیطان چه کسانی را با آرزوهای طوالنی فریفته است و به چه وسیلهای در میان انسانها عداوت و کینه ایجاد میکند و انسان را از
یاد خدا و نماز باز میدارد؟

 )1کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آنها به حق پشت کردند ـ زیبا جلوه دادن گناه در نظرشان
 )2آنها هنگامی که مردم را به نماز فرا میخوانید ،آن را به مسخره و بازی میگیرند؛ این به خاطر آن است که آنها گروهی هستند که تعقل
نمیکنند .ـ زیبا جلوه دادن گناه در نظرشان
 )3آنها هنگامی که مردم را به نماز فرا میخوانید ،آن را به مسخره و بازی میگیرند؛ این به خاطر آن است که آنها گروهی هستند که تعقل
نمیکنند .ـ شراب و قمار
 )4کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آنها به حق پشت کردند ـ شراب و قمار
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 دقيقه11

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
: خود را بنویسید01  هدفگذاری چند از،)1( لطف ًا قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای زبان انگليسي
 سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟01 از هر
 بوده است؟01 عملکرد شما در آزمون قبل چند از
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟
 برای آزمون امروز01 هدفگذاری چند از
 آزمون قبل01 چند از

Saving Nature
Wonders of Creation
2  و0 درسهاي
46  تا01 صفحههاي

PART A: Grammar and Vocabulary
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer
sheet.

41- A:“My car isn’t working properly. It needs to be repaired.”
B:“How much do you think it … ?”
1) does cost
2) is going to cost
3) will cost
4) is costing
42- Last week, I visited the British Museum, … in London. It is one of … famous museums that I have
ever seen.
1) a museum interesting – the most
2) interesting museums – more
3) an interesting museum – much
4) an interesting museum – the most
43- Jerry wants to learn Chinese so well that he wouldn’t need to … a dictionary with him when he
travels to China.
1) send
2) carry
3) use
4) match
44- He was talking to his friend, but he suddenly stopped speaking when he heard a/an … noise.
1) important
2) strong
3) strange
4) careful
45- When they told Mary that her mother was not well, she quickly … her books and left the library.
1) saved
2) kept
3) collected
4) described
46- I looked in my closet for something to wear, but couldn’t find anything … for the birthday party.
1) correct
2) safe
3) common
4) appropriate
PART B: Reading Comprehension
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice
on your answer sheet.

Clarkson is a large town. It has more than fifty thousand people living there. It sits next to a large
river, the Clark River. Every day, people take the ferryboat from North Clarkson to South Clarkson
to go to work.
Most people live in North Clarkson. There are many trees, and the streets are very broad. When the sun
shines and the children run and play in the safe streets, North Clarkson is a wonderful place to live.
South Clarkson has a lot of shops and factories. People don’t live there, but they come in the
morning to work. There is also a big stadium where the Clarkson Tigers play. On Sundays, many
people go there to watch their favorite team.
At the weekend, the people from Clarkson enjoy walking along the bank of the Clark River. They
also sail small boats and if there is a little wind, they fly kites in the large park.
Every year, Clarkson grows in size because a lot of people come to live there. The government builds
more houses and the streets get busier. Maybe in the future, if the town continues to grow, it will
become a city!
47- From the passage, it can be understood that … .
1) there are a lot of mountains around Clarkson
2) no big shops or factories are found in Clarkson
3) Clarkson streets are not suitable for safe driving
4) Clarkson is becoming a more favorite place for living
48- Which of the following statements is NOT true, according to the passage?
1) People sail boats to go to work because the streets are not wide enough.
2) You can see lots of people walking along the river bank at the weekend.
3) Although Clarkson is not very big, it is quite popular.
4) Clarkson stadium is in the southern part of the town.
49- The underlined word “it” in the last paragraph refers to … .
1) the city
2) the government
3) building more houses
4) Clarkson
50- What does the third paragraph mainly discuss?
1) Clarkson Tigers is a very popular sports team.
2) South Clarkson has some nice places to visit.
3) Many people go to the stadium to watch the games.
4) Clarkson will be a city if more people come to live there.
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ﭘﺮوژه ) – (4آزﻣﻮن  10ﺑﻬﻤﻦ

ﺻﻔﺤﺔ10 :

رﻳﺎﺿﻲ )(1

 30دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،اﻟﮕﻮ و دﻧﺒﺎﻟﻪ/
ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎً ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي رﻳﺎﺿﻲ ) ،(1ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻤﺎ در آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ از  10ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز
ﭼﻨﺪ از  10آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ

 -51اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ  Aﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻀﺮبﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  B ،5ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻀﺮبﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  10و ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮﺟﻊ،

A   B  (1

A   B (2

A  B (4

 -52اﮔﺮ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  Aو  Bداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﻪﻃـﻮريﻛـﻪ  n(B)  5 ، n(A)  3و  n(A  B)  7ﺑﺎﺷـﺪ،
آنﮔﺎه ﻣﺘﻤﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  B  Aﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ دارد؟
3 (1

4 (2

5 (3

6 (4

 -53در اﻟﮕﻮي زﻳﺮ ،ﺷﻜﻞ ﺑﻴﺴﺘﻢ از ﭼﻨﺪ داﻳﺮة ﺗﻮﭘﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
828 (1
820 (2
838 (3
868 (4

 -54ﺟﻤﻠﺔ اول و ﻫﺸﺘﻢ ﻳﻚ دﻧﺒﺎﻟﺔ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ  2و  37اﺳﺖ .ﺑﻴﻦ اﻋﺪاد  46و  10ﭼﻨﺪ واﺳﻄﺔ
ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺟﻤﻼت ﭘﻨﺠﻢ دﻧﺒﺎﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪ و دﻧﺒﺎﻟﺔ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ )ﺟﻤﻠﺔ اول دﻧﺒﺎﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪ  46اﺳﺖ(.
3 (1

4 (2

5 (3

6 (4

 -55ﺟﻤﻠﺔ ﻫﺸﺘﻢ دﻧﺒﺎﻟﺔ ﻫﻨﺪﺳﻲ  8 ، t nﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻠﺔ ﭘﻨﺠﻢ آن اﺳﺖ .اﮔﺮ  t 8  t 5  84ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺟﻤﻠـﺔ اول اﻳـﻦ
دﻧﺒﺎﻟﺔ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
2 (1

3
(2
4

3 (3

sin 60 cos 30  sin 30 cos 60
 -56ﻣﻘﺪار  xدر ﺗﺴﺎوي  tan x
cos 30
30 (1

60 (2

45 (3

ﻋﺒﺎرتﻫﺎي ﺟﺒﺮي
 /ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎ
ﻓﺼﻞ  1ﺗﺎ ﻓﺼﻞ  3و ﻓﺼﻞ  4ﺗﺎ
ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻌﺎدﻟﺔ درﺟﺔ دوم و
روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻞ آن
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ 77
ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻋﺪاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺪام ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ زﻳﺮ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ؟
A  B (3

ﻣﺜﻠﺜﺎت/ﺗﻮانﻫﺎي ﮔﻮﻳﺎ و

4
(4
3

ﻛﺪام ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
90 (4
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 -57ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ ﻗﺪ  180ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ در  12ﻣﺘﺮي ﻳﻚ درﺧﺖ و ﺑﺮروي زﻣﻴﻦ ﺻﺎف اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻳﻦ ﻓﺮد ﻧﻮك
درﺧﺖ را ﺑﺎ زاوﻳﺔ  13ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ اﻓﻖ ﺑﺒﻴﻨﺪ ،ﻃﻮل درﺧﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟ ) (tan13  0 / 23
7 / 06 (2

4 / 56 (1

sin x
 -58ﻫﺮ ﮔﺎه  a
1  cos x

a2 (1

5 / 76 (3

 cot x ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ  1  cot2 xﺑﺮﺣﺴﺐ  aﻫﻤﻮاره ﻛﺪام اﺳﺖ؟ )(a  R
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 -59اﮔﺮ  0  x  90ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرت
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 -60ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرت
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 -61اﮔﺮ  1  b  0  a  1ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﻤﻮاره درﺳﺖ اﺳﺖ؟
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 -62اﮔــﺮ  Aو  Bدو ﻋــﺪد ﺻــﺤﻴﺢ ﻣﺘــﻮاﻟﻲ و  A  4 173  Bﺑﺎﺷــﺪ ،ﻛــﺪام ﻳــﻚ از اﻋــﺪاد زﻳــﺮ در ﺑــﺎزة
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 -63اﮔﺮ رﻳﺸﺔ ﺳﻮم ﻋﺪد  ( )x  2ﺑﺎ رﻳﺸﺔ ﭼﻬﺎرم ﻣﺜﺒﺖ ﻋﺪد  42x1ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺪار  xﻛﺪام اﺳﺖ؟
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 -64اﮔﺮ  x  6 3ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرت
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 -67اﮔﺮ  x  y  6و  ، xy  4ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرت  x y  y xﻛﺪام اﺳﺖ؟
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 -68اﮔﺮ در ﻣﻌﺎدﻟﺔ درﺟﻪ دوم  ax2  (4a2  4a)x  (4a3  6a2  2a)  0ﻳﻜﻲ از رﻳﺸﻪﻫﺎ  x  2و  aﻳﻚ
ﻋﺪد ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮاي  aﻛﺪام اﺳﺖ؟

 (1ﺻﻔﺮ
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 -69اﮔﺮﺟﻮابﻫﺎي ﻣﻌﺎدﻟﺔ درﺟـﺔ دوم  8 ، (x  2)2  (k  1)4واﺣـﺪ ﺑـﺎ ﻫـﻢ اﺧـﺘﻼف داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،آنﮔـﺎه
ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮاي  kﻛﺪام اﺳﺖ؟
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 -70ﺑــﻪ ازاي ﻛــﺪام ﻣﻘــﺎدﻳﺮ  ، mﻣﻌﺎدﻟــﺔ درﺟــﻪ دوم  (m  2)x2  3 x  (m  2)  0داراي ﻳــﻚ رﻳﺸــﺔ
ﻣﻀﺎﻋﻒ ا ﺳﺖ؟
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ﺻﻔﺤﺔ13 :

زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )(1

 20دﻗﻴﻘﻪ

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎً ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ) ،(1ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻤﺎ در آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ از  10ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﭼﻨﺪ از  10آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ

ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز

دﻧﻴﺎي زﻧﺪه/ﮔﻮارش و ﺟﺬب
ﻣﻮاد /ﺗﺒﺎدﻻت ﮔﺎزي/ﮔﺮدش
ﻣﻮاد در ﺑﺪن
ﻓﺼﻞ  1ﺗﺎ ﻓﺼﻞ  3و ﻓﺼﻞ  4ﺗﺎ
ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻗﻠﺐ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ 51

 -71ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﺑﻨﺪي ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
 (1ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي ﺳﺴﺖ ،ﺗﻌﺪاد ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد.
 (2ﻣﺎدۀ زﻣﻴﻨﻪاي ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داراي رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻛﻼژن ﻳﺎ ﻛﺸﺴﺎن )ارﺗﺠﺎﻋﻲ( ﺑﺎﺷﺪ.
 (3ﻫﺮ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﻪ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪاي ﺷﻜﻞ دارد ،ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از ﻏﺸﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﮔﻴﺮد.
 (4در زﻳﺮ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ،ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻏﺸﺎي ﭘﺎﻳﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي زﻳﺮ آن ،ﻣﺘﺼﻞ ﻧﮕﻪ ﻣﻲدارد.

 -72ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
»ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن ﺻﺪاﻳﻲ ﻛﻪ از ﺑﺨﺶ …… ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻲرﺳﺪ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ …… «
 – C (1ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮاي ورود ﺧﻮن ﺑﻪ دﻫﻠﻴﺰﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 – B (2ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮن ﺑﻪ ﺑﻄﻦ ﭼﭗ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 – D (3ﻧﻮﻋﻲ ﻧﻘﺺ ﻣﺎدرزادي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﺷﻨﻴﺪن اﻳﻦ ﺻﺪا ﺑﺎﺷﺪ.
 – A (4اﻳﻦ ﺻﺪا ﺑﻪ ﺑﺎز ﺷﺪن درﻳﭽﺔ ﺑﻴﻦ دﻫﻠﻴﺰ راﺳﺖ و ﺑﻄﻦ راﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.

 -73در ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻗﻠﺐ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺑﻬﺘﺮ  ...اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ دﻳﻮارة  ....ﺑﺮش داده ﺷﻮد.
 (1درﻳﭽﺔ ﻣﻴﺘﺮال ـ ﻳﻜﻲ از ﺳﻴﺎﻫﺮگﻫﺎي ﺷﺸﻲ
 (2ﻃﻨﺎبﻫﺎي ارﺗﺠﺎﻋﻲ دﻳﻮارة ﺑﻄﻦ ﭼﭗ ـ ﺳﺮﺧﺮگ آﺋﻮرت
 (3ﻣﺪﺧﻞ ﺳﺮﺧﺮگﻫﺎي آﻛﻠﻴﻠﻲ ـ دو ﺳﺮﺧﺮگ ﺧﺮوﺟﻲ از ﻗﻠﺐ
 (4ﺳﻄﺢ دروﻧﻲ دﻫﻠﻴﺰ راﺳﺖ ـ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرگﺳﻴﺎﻫﺮگﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎ زﺑﺮﻳﻦ

 -74ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺟﻤﻠﺔ زﻳﺮ را ﺑﻪدرﺳﺘﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
»در ﺑﺨﺸﻲ از ﻟﻮﻟﺔ ﮔﻮارش ﻛﻪ …… ﻣﻲﺷﻮد )ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ( …… ،دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ«.
 (1ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ،ﺗﺠﺰﻳﻪ -ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻔﺮا ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻓﺎﻗﺪ آﻧﺰﻳﻢ اﺳﺖ،
 (2در ﭘﻲ ﺟﺬب آب و ﻳﻮنﻫﺎ ،ﻣﺪﻓﻮع ،ﺗﺸﻜﻴﻞ -وﺟﻮد ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ در ﺑﻴﻦ دو ﻻﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪاي
 (3ﺳﺪ ﻣﺤﻜﻤﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ،ﺗﺸﻜﻴﻞ -ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺣﺮﻛﺎت ﻛﺮﻣﻲ
 (4ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺻﻔﺮا ،ﮔﻮارش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭼﺮﺑﻲﻫﺎ ،اﻧﺠﺎم -در ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻠﻴﺎك ،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﭘﺮز

 -75ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﺸﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮد ،ﻗﻄﻌﺎً ……
 (1ﺷﻜﻠﻲ ﻣﺎرﭘﻴﭻ و ﻧﺮدﺑﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ دارد.

 (2واﺟﺪ اﺗﻢﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 (3اﻃﻼﻋﺎت وراﺛﺘﻲ را در ﺧﻮد ذﺧﻴﺮه ﻣﻲﻛﻨﺪ.

 (4ﻓﻘﻂ در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.

 -76ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ از ﻧﻈﺮ درﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ؟
»داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻓﻘﻂ در ﺟﺴﺖوﺟﻮي ﻋﻠﺖﻫﺎي ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪهاﻧﺪ«
 (1ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﻧﺮژي از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎزوﺋﻴﻞ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.
 (2ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺪاري ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﺸﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﻮﻟﻜﻮل زﻳﺴﺘﻲ دارد.
 (3ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺟﺎﻧﺪاراﻧﻲ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﺸﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﻮﻟﻜﻮل زﻳﺴﺘﻲ واﺟﺪ اﺗﻢ
ﻛﺮﺑﻦ وﺟﻮد دارد.
 (4ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻪ در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاوانﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺸﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﭘﺮواﻧﻪ
ﻣﻮﻧﺎرك واﺟﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺴﻔﺮ اﺳﺖ.
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ﺻﻔﺤﺔ14 :

 -77ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ،ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
»در ﺑﺨﺸﻲ از ﻟﻮﻟﺔ ﮔﻮارش اﻧﺴﺎن ﻛﻪ «..............
 (1ﮔﻮارش ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد ،ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻠﻊ ﻧﻴﺰ آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد.
 (2ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ رودهاي ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
 (3آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻴﺮهاي ﺣﺎوي ﻳﻮنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 (4ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎت ﻛﺮﻣﻲ ﻏﺬا را وارد ﻣﻌﺪه ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻏﺪهﻫﺎي ﻣﺨﺎط آن ،ﻣﺎدة ﻣﺨﺎﻃﻲ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻏﺬا آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﻮد.

 -78ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪدرﺳﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
»ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ …… ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره …… ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ«.
 (1دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن -در ﻳﻚ اﺟﺘﻤﺎع

 (2دو ﻓﺮدي ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ -در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ

 (3دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ -در ﻳﻚ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن

 (4دو ﻓﺮد ﻛﻪ از ﻳﻚ اﺟﺘﻤﺎع -در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ

 -79ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪدرﺳﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
»در ﺟﺎﻧﻮران …… ،ﺑﺮﺧﻼف …… ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ …… «
 (1ﺣﺠﻴﻢﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﭘﺮﻧﺪه داﻧﻪﺧﻮار -ﻛﺒﺪ در ﭘﺮﻧﺪه -در ﻣﺠﺎورت ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
 (2اﺗﺎﻗﻚ ﻻﻳﻪ ﻻﻳﻪ ﻣﻌﺪه ﮔﺎو -ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش آن ﺑﻪ ﻣﺨﺮج -ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً از ﻧﮕﺎري درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ.
 (3ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه ﺣﻔﺮه ﮔﻮارﺷﻲ ﻫﻴﺪر -ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در دﻳﻮاره ﺷﻴﺮدان ﮔﺎو -ﺑﻪ ﮔﻮارش ﻣﻮاد در ﺑﻴﺮون ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺑﭙﺮدازد.
 (4ﺑﺨﺶ ﺣﺠﻴﻢ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺮي در ﻣﻠﺦ -ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﻛﻴﺴﻪﻫﺎي ﻣﻌﺪه ﻗﺮار دارد -ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

 -80در اﻧﺴﺎن ،ﻫﺮ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون ﮔﻮارش ﺟﺬب ﻣﻲﺷﻮد ،ﻗﻄﻌﺎً ……
 (1داراي ﺷﺶ اﺗﻢ ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺖ.
 (2از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﺗﺸﻜﻴﻞ ديﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻧﻘﺶ دارد.
 (3ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎ ،ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖ.
 (4داراي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻴﻦ اﺗﻢﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪة ﺧﻮد اﺳﺖ.

 -81ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد زﻳﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »ﺟﺎﻧﺪاراﻧﻲ ﻛﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش در آنﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮد« ،ﻗﻄﻌﺎً ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي را از ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ب( ﺣﺮﻛﺖ ﻣﮋكﻫﺎ ﻏﺬا را از ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺣﻔﺮة دﻫﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ج( ﻣﻮادي ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻣﻘﺪاري ﮔﻮارش ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،در واﻛﻮﺋﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.
د( ﻏﺬاي ﮔﻮارش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺳﻮراخ وارد و ﺧﺎرج ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 (1ﺻﻔﺮ

3 (2

1 (4

2 (3

 -82ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﺟﻤﻼت زﻳﺮ درﺳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
اﻟﻒ( ﻳﺎﺧﺘﻪ ) (2در ﺣﻔﺮه ﻣﻌﺪه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺎده ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت را ﻧﺪارد.
ب( ﻳﺎﺧﺘﻪ ) (5ﻓﺎﻗﺪ رﻳﺰﭘﺮز ﺑﻮده و ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس روده ﺑﺎرﻳﻚ را ﺑﺎ ﻛﻴﻤﻮس اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.
ج( ﺑﺨﺶ ) (4ﻏﺪه روده ﺑﻮده و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮز در ورود ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ دارد.
د( ﻫﺮ آﻧﺰﻳﻢ داراي ﻗﺪرت آبﻛﺎﻓﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي زﻳﺴـﺘﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در دوازدﻫـﻪ ،ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺧـﻮد را
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ دو ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻮﻳﺮﮔﻲ ) (1و ) (3وارد ﻣﻲﻛﻨﺪ.
1 (1

2 (2

4 (4

3 (3

 -83ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﺎرج ﺷﺪه از …… ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﺎرج ﺷﺪه از ……
 (1دﻫﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻠﻖ -روده ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻪ روده ﺑﺰرگ ،ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج در ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺶ ﮔﻮارش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 (2ﻣﺠﺮاي ﻣﺸﺘﺮك ﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﺻﻔﺮا -ﻣﻌﺪه ﺑﻪ روده ﺑﺎرﻳﻚ ،ﻫﻤﮕﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﺑﻜﺎﻓﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 (3ﻣﻌﺪه ﺑﻪ روده ﺑﺎرﻳﻚ -ﻣﺮي ﺑﻪ ﻣﻌﺪه ،در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﻣﺨﺎﻃﻲ داراي ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﭼﻨﺪﻻﻳﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 (4ﻣﺮي ﺑﻪ ﻣﻌﺪه -ﻣﺨﺮج ،ﻓﻘﻂ از ﺑﻨﺪارهﻫﺎي داراي ﻣﺎﻫﻴﭽﺔ ﭼﻨﺪﻫﺴﺘﻪاي ﻋﺒﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﺮدهاﻧﺪ.
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ﺻﻔﺤﺔ15 :

 -84درﻳﭽﻪاي از ﻗﻠﺐ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از ﻫﺮ درﻳﭽﺔ دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﺧﻮن ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺳﻴﺎﻫﺮگ ﻓﻮق ﻛﺒﺪي ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﻛﻨﺪ…… ،
 (1ﺻﺪاي ﺷﻨﻴﺪه ﺷﺪه در ﻃﻮل اﻧﻘﺒﺎض ﺑﻄﻦ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 (2ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻄﻦ ﭼﭗ ،ﺑﺎ ﺧﻮن داراي ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ.
 (3ﺑﺮﺧﻼف درﻳﭽﻪﻫﺎي ﺳﻴﻨﻲ ،داراي ﺳﻪ ﺑﺨﺶ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد اﺳﺖ.
 (4ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺧﺎرج ﺷﺶ ،ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻫﻴﭽﻪاي اﺳﺖ.

 -85در اﻧﺴﺎن ،ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪة ﻣﺨﺎط ﻧﺎي ﭼﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪاي دارﻧﺪ؟
 (1ﺗﻚ ﻫﺴﺘﻪاي ﺑﻮده و ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺘﻮاﻧﻪي دارﻧﺪ.
 (2ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﺨﺎﻃﻲ را ﺑﻪﺳﻮي ﺣﻠﻖ ﻣﻲراﻧﻨﺪ.
 (3ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪاي از رﺷﺘﻪﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺘﺼﻞاﻧﺪ.
 (4ﻣﻮﻟﻜﻮل دﻧﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺴﺘﻪ آنﻫﺎ ،در ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي آنﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارد.

 -86ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ اﻧﺴﺎن ،ﻫﺮ ﻣﺠﺮاي ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه از …… ﻗﻄﻌﺎً ……
 (1ﻧﺎي -ﻏﻀﺮوفﻫﺎﻳﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﻧﻌﻞ اﺳﺐ دارد.
 (2ﻧﺎﻳﮋة اﺻﻠﻲ -ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي ﻏﻀﺮوﻓﻲ اﺳﺖ.
 (3ﻧﺎﻳﮋهﻫﺎ -ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﮓ و ﮔﺸﺎد ﺷﻮد.
 (4ﻧﺎﻳﮋك اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ -ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﻴﺴﺔ ﺣﺒﺎﺑﻜﻲ ﺧﺘﻢ ﻣﻲﺷﻮد.

 -87وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﭼﻬﺎر روش اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻨﻔﺲ در ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻛﺪام اﺳﺖ؟
 (1ﺗﺒﺎدل ﮔﺎزﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ در ﺳﻄﺢ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﺮﻃﻮب ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.
 (2ﻣﺠﺎرياي ﺑﺎ ﻳﻚ اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺴﺘﻪ ،اﻛﺴﻴﮋن را ﺑﻪ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 (3ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎﻳﻲ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﮔﺮدش ﻣﻮاد ،ﮔﺎزﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 (4ﺗﺒﺎدل ﮔﺎزﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﺪن و ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻘﻂ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺤﺪودي از ﺑﺪن ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.

 -88ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت ،درﺑﺎرة ﺳﺎﺧﺘﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﻧﺎي ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ درون ﺷﺶﻫﺎ وارد ﻣﻲﺷﻮد.
 (2ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﺴﻪﻫﺎي ﻫﻮادار در ﻋﻘﺐ ﺷﺶﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
 (3ﻫﺮ ﻛﻴﺴﺔ ﻫﻮادار ،داراي ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﺷﺶ اﺳﺖ.
 (4ﻫﺮ ﻛﻴﺴﺔ ﻫﻮادار ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎي ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺪن ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ.

 -89در ﻓﺮدي ﻛﻪ دﭼﺎر ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻮﻧﻮﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻛﺪام ﻣﻮرد دور از اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ؟
 (1ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﻧﺎب ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.
 (2ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﺑﺪن ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﺔ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
 (3اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻦدياﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  pHﺧﻮن ﻣﻲﺷﻮد.
 (4ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻮﻧﻮﻛﺴﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ،ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺖ.

 -90ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ،ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
»در ﺑﺨﺶ ﻫﺎدي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ اﻧﺴﺎن ،ﮔﺮوﻫﻲ از ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي …… «
 (1ﺳﻨﮕﻔﺮﺷﻲ ،ﺑﻪ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮاي دﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 (2ﺗﺮﺷﺤﻲ ،ﻻﻳﻪاي ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻲآورﻧﺪ.
 (3ﭘﻮﺷﺸﻲ و ﻣﻮﻳﺮﮔﻲ ،از ﻏﺸﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 (4ﻏﻴﺮﭘﻴﻮﻧﺪي ،زواﺋﺪي ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.
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ﻓﻴﺰﻳﻚ )(1

 35دﻗﻴﻘﻪ

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎً ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ ) ،(1ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻤﺎ در آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ از  10ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز
ﭼﻨﺪ از  10آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ

cm 3

روﻏﻦ را ﺧﺎﻟﻲ ﻛﺮده و داﺧﻞ ﻇﺮف را ﺑﺎ ﺳﺎﭼﻤﻪﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻓﻠﺰي ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ

 0 / 8ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﭘـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
g

cm 3

 5ﻃﻮري ﭘﺮ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ

ﺳﺎﭼﻤﻪاي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻟﺒﺔ ﻇﺮف ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد .اﮔﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮ ﺷﺪن ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ و ﺑﺎﻻي ﺳﺎﭼﻤﻪﻫـﺎ 36 g ،ﻧﻔـﺖ ﺑـﺎ
g

ﭼﮕﺎﻟﻲ

cm 3

 0 / 9ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺮم ﺳﺎﭼﻤﻪﻫﺎ ﭼﻨﺪﮔﺮم اﺳﺖ؟

1014 (1

1214 (3

1050 (2

1250 (4

 -92ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎده ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺣﺮﻛﺖ ذرهﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪة ﻣﺎده و اﻧﺪازة ﻧﻴﺮوي ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.
ب( در اﻟﻤﺎس و ﺷﻴﺸﻪ ،اﺗﻢﻫﺎ در ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺟﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﻠﻮرﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
پ( دﻟﻴﻞ ﭘﺨﺶ ذرات ﻧﻤﻚ و ﺟﻮﻫﺮ در آب ،ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و ﻛﺎﺗﻮرهاي ذرات ﻧﻤﻚ و ﺟﻮﻫﺮ اﺳﺖ.
ت( ﻗﻄﺮهﻫﺎي ﺷﺒﻨﻢ ﻛﻪ روي ﺷﺎخ و ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن در ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲدرﺧﺸﻨﺪ ،ﻧﺸـﺎﻧﻪاي از ﻧﻴـﺮوي
ﻫﻢﭼﺴﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي آب اﺳﺖ.
1 (1

3 (3

2 (2

4 (4

 -93در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻣﺎﻳﻊ در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل اﺳﺖ .اﻧﺪازة اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﺑﻴﻦ دو ﻧﻘﻄﺔ  Aو  Bﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ
ﺟﻴﻮه اﺳﺖ؟ )ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻳﻊ درون ﻇﺮف

g
cm 3

 ، 2ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺟﻴﻮه

g
3

cm

 13 / 5و  sin 37  0 / 6اﺳﺖ(.

13 / 5 (1
2 (2

6 / 75 (3
3 / 3 (4

 -94در ﻟﻮﻟﺔ  Uﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻘﻄﻊ ﺷﺎﺧﺔ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻘﻄﻊ ﺷﺎﺧﺔ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در
ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل اﺳﺖ .ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺳﺘﻮن اﻟﻜﻞ در ﺷﺎﺧﺔ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ اﻟﻜﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮك ﺟﻴﻮه و
اﻟﻜـــــﻞ در ﺷـــــﺎﺧﺔ ﺳـــــﻤﺖ ﭼـــــﭗ ﻧﺴـــــﺒﺖ ﺑـــــﻪ ﺣﺎﻟـــــﺖ اوﻟﻴـــــﻪ  1cmﺟﺎﺑـــــﻪﺟـــــﺎ ﺷـــــﻮد؟
)

g
cm 3

  ®§²H  0 / 8و

g
3

cm

ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد  /ﻛﺎر ،اﻧﺮژي و ﺗﻮان
ﻓﺼﻞ  ،1ﻓﺼﻞ  2و ﻓﺼﻞ  3ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن
ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوي ﺛﺎﺑﺖ
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ 60
ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

g

 -91ﻳﻚ ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺟﺮم ﻧﺎﭼﻴﺰ ،ﺗﻮﺳﻂ  200gروﻏﻦ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ

ﻓﻴﺰﻳﻚ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮي /وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي

( ½¼Ã]  13 / 6

17 (1

25 / 5 (2
34 (3
68 (4
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 -95در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،اﮔﺮ  15ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎﻳﻊ درون ﻇﺮف ﺑﺮﻳﺰﻳﻢ ،اﻧﺪازة ﻧﻴﺮوي وارد از ﻃﺮف ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺮ ﻛﻒ ﻇـﺮف ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ
 2400Nﻣﻲﺷﻮد .اﮔﺮ ﻗﻄﺮ ﻣﻘﻄﻊ داﻳﺮهاي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻇﺮف ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  40cmو ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻣﻘﻄـﻊ ﺑـﺎﻻي آن 100cm2
N
kg
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻳﻊ درون ﻇﺮف ﭼﻨﺪ
اﺳﺖ؟ )
kg
m3

 g  10و (   3

2000 (1
4000 (2
5000 (3

6000 (4

 -96ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،وزﻧﻪاي ﺑﻪ ﺟﺮم  200gﺑﺮ روي ﺳﻮراﺧﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  8cm2ﻛﻪ در ﺑﺎﻻي ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﮔـﺎز
ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ،ﻗﺮارداده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺰن ﮔﺎز ،وزﻧﻪ در آﺳﺘﺎﻧﺔ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن از ﺑﺎﻻي ﺳﻮراخ ﻗـﺮار
ﮔﻴــﺮد ،در اﻳــﻦﺻــﻮرت ﺳــﻄﺢ ﻣــﺎﻳﻊ در ﺷــﺎﺧﺔ ﺳــﻤﺖ راﺳــﺖ ﻟﻮﻟــﻪ ﭼﻨــﺪ ﺳــﺎﻧﺘﻲﻣﺘــﺮ ﺑــﺎﻻﺗﺮ ﻣــﻲرود؟
N
g
)   ÍÄI¶  2 3و
kg
cm

 g  10و ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻮﻟﻪ در دو ﻃﺮف ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ(.

2

A  8 cm

1 / 25 (1
2 / 5 (2
12 / 5 (3
25 (4

 -97ﻳﻚ ﺗﻮپ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺟﺮم  m1و ﻳﻚ ﮔﻠﻮﻟﺔ آﻫﻨﻲ ﺑﻪ ﺟﺮم  m2را زﻳﺮ آب رﻫﺎ ﻛﺮده و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨـﻴﻢ
ﻛﻪ ﺗﻮپ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲآﻳﺪ و ﮔﻠﻮﻟﺔ آﻫﻨﻲ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ اﮔﺮ اﻧﺪازة ﻧﻴﺮوي
ﺷﻨﺎوري ﻛﻪ آب ﺑﻪ ﺗﻮپ و ﮔﻠﻮﻟﻪ وارد ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ  Fb1و  Fb2ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 Fb1  m1g (1و Fb2  m2 g

 Fb1  m1g (2و Fb2  m2 g

 Fb1  m1g (3و Fb2  m2 g

 Fb1  m1g (4و Fb2  m2 g

 -98ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰرگﺷﺪه از ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﺔ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .اﮔـﺮ آب ﺑـﺎ ﺗﻨـﺪي
m
s

 v1  1 / 5از ﻟﻮﻟﻪ وارد ﺷﻴﺮ ﺷﻮد و ﻗﻄـﺮ دﻫﺎﻧـﺔ ورودي ﺷـﻴﺮ  d1  9 / 6cmو ﻗﻄـﺮ دﻫﺎﻧـﺔ ﺧﺮوﺟـﻲ آن

 d2  2 / 4cmﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﺪي آب ﺧﺮوﺟﻲ از ﺷﻴﺮ )  (v2ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ؟
24 (1
18 (2
12 (3
6 (4
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 -99ﺟﺴﻤﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ روي ﻳﻚ ﺳﻄﺢ اﻓﻘﻲ ،در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻛﺎر ﻧﻴﺮوي  F1در ﺟﺎﺑﻪﺟـﺎﻳﻲ d

ﺑﻪﻃﺮف راﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  12Jﺑﺎﺷـﺪ ،ﻛـﺎر ﻛـﻞ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه روي ﺟﺴـﻢ در اﻳـﻦ ﺟﺎﺑـﻪﺟـﺎﻳﻲ ﭼﻨـﺪ ژول اﺳـﺖ؟
1
)  cos 37  0 / 8و
2

 cos 60 و از اﺻﻄﻜﺎك ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﺷﻮد(.

12 (1

38 / 4 (2
26 / 4 (3
50 / 4 (4

 -100ﻛﻞ ﻛﺎر اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺟﺴﻢ زﻳﺮ در ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ اﻓﻘﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازة  dﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛـﺎر ﻧﻴـﺮوي


 F1اﺳﺖ؟ )از ﻛﻠﻴﺔ اﺻﻄﻜﺎكﻫﺎ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻛﻨﻴﺪ(.

F2  2F

2
(1
3

1 (2

3
(3
2

2 (4

ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ

F
2

F3  3F
F1  F

F4 

ﺳ ﺆ اﻻت آﺷﻨﺎ -ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳ ﺆ اﻻت اﺟﺒﺎري اﺳﺖ و در ﺗﺮاز ﻛﻞ ﺷﻤﺎ ﺗ ﺄ ﺛﻴﺮ دارد.

 -101ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﻜﺎﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﮕﺎه  SIدرﺳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ؟
اﻟﻒ( 382  103 km  3 / 82  108 m

ب( 0 / 0529 nm  5 / 29  1011 m

ج( 199  1025 ton  1 / 99  1030 kg

د( 16 / 7  1025 g  1 / 67  1027 kg

2 (2

1 (1

4 (4

3 (3

 -102ﻋﺎﻣﻞ ﻧﮕﻪدارﻧﺪة ﺳﻮزن ﻓﻮﻻدي ﻛﻮﭼﻚ روي آب ،ﻧﻴﺮوي … و ﻣﺎﻫﻴﺖ آن ،ﻧﻴﺮوي … اﺳﺖ.
 (1ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ – ﮔﺮاﻧﺸﻲ

 (2اﺻﻄﻜﺎك – اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

 (3ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ – اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

 (4اﺻﻄﻜﺎك – ﮔﺮاﻧﺸﻲ

 -103درون ﻳﻚ ﻇﺮف اﺳﺘﻮاﻧﻪاي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ  20ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ 400 ،ﮔﺮم آب و  800ﮔﺮم روﻏﻦ رﻳﺨﺘﻪاﻳﻢ .ﺑﻌﺪ از
اﻳﺠــﺎد ﺗﻌــﺎدل ،ﻓﺸــﺎر ﻧﺎﺷــﻲ از اﻳــﻦ دو ﻣــﺎﻳﻊ در ﻛــﻒ ﻇــﺮف ﭼﻨــﺪ ﭘﺎﺳــﻜﺎل اﺳــﺖ؟ )
N
g
   3 ،  ¸ü»n  0 / 8و
kg
cm 3

400 (2

200 (1

g
cm 3

  1آب، 

( g  10
2000 (3

4000 (4

 -104در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،آب در درون ﻇﺮف در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل اﺳﺖ .ﻓﺸﺎر در ﻧﻘﻄﺔ  Bﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر در ﻧﻘﻄﺔ  Aاﺳـﺖ؟
N
)
kg

، g  10

g
3

cm

  JA  1و (P  9 / 9  104 Pa

5
(1
4

6
(2
5

20
(3
19

21
(4
20
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 -105ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،دو ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺨﻠﻮطﻧﺸﺪﻧﻲ آب و ﻧﻔﺖ در ﻳﻚ ﻟﻮﻟﺔ  Uﺷﻜﻞ در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدلاﻧﺪ .اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر
ﺑﻴﻦ دو ﻧﻘﻄﺔ  Aو  A را ﺑﺎ  P1و اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﺑـﻴﻦ دو ﻧﻘﻄـﺔ  Bو  Bرا ﺑـﺎ  P2ﻧﻤـﺎﻳﺶ دﻫـﻴﻢ ،ﻛـﺪامﻳـﻚ از
ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي زﻳﺮ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
P1  P2 (1

P1  P2   (2

P1  P2   (3

P1  P2 (4

 -106در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،اﻧﺪازة ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺟﻴﻮه ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺴﺘﺔ ﻟﻮﻟـﺔ ﻗـﺎﺋﻢ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻣﻘﻄـﻊ  5cm2وارد
ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻴﻮﺗﻮن اﺳﺖ؟ )ﻓﺸﺎر ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  75ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه ،ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺟﻴﻮه
N
و
kg

 g  10اﺳﺖ(.

g
cm 3

13 / 6

55 cm
ﺟﻮه

68 (1

74/8 (2

34 (3

13/6 (4

 -107در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،آب در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺰن ) (1ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  12  104 Paﺑﺎﺷـﺪ ،در اﻳـﻦ
N
kg
ﺻﻮرت  xﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟ )ﻓﺸﺎر ﻫﻮا  ، P0  105 Paﭼﮕﺎﻟﻲ آب  1000 3و
kg
m
0/5 (1

 g  10اﺳﺖ(.

ﻣﺨﺰن )(2

150cm

50 (2

x

100 (3
10 (4

g
3

cm

  1آب 

g
3

cm

P1  12  104 Pa
ﻣﺨﺰن )(1

  1آب 

 -108ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻳﻚ ﻟﻮﻟﺔ اﻓﻘﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻮﻟـﺔ  Uﺷـﻜﻞ ﺣـﺎوي ﻣـﺎﻳﻌﻲ ﺑـﻪ ﭼﮕـﺎﻟﻲ
g
cm 3

 2ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل ﻗﺮار دارد ،ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ از ﮔﺎز  CO2از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ در ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﻗﺮار

ﺷﻮد ،اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎري ﻣﻌﺎدل  500Paﺑﻴﻦ دو ﻧﻘﻄﺔ  Aو  Bاﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد .در اﻳـﻦﺻـﻮرت ،ﺳـﻄﺢ ﻣـﺎﻳﻊ در
N
ﺷﺎﺧﺔ  Aدر ﻟﻮﻟﺔ  Uﺷﻜﻞ … ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ … از ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ در ﺷﺎﺧﺔ  Bﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ) .
kg
 - 2 / 5 (1ﺑﺎﻻﺗﺮ

B

 - 2 / 5 (2ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ

(g  10

CO 2
A

 - 25 (3ﺑﺎﻻﺗﺮ
 - 25 (4ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ

 -109اﺗﻮﻣﺒﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﺪي ﺛﺎﺑﺖ  90km / hدر ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ .ﺗﻨﺪي اﻳﻦ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ
اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﻲ آن  2ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد؟ ) ( 2  1 / 4

10 (1

25 (2

35 (3

50 (4

 -110ﻧﺨﻲ را ﺑﻪ ﻳﻚ وزﻧﺔ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ ﺑﺴﺘﻪ و آن را ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي ﻛﺸﺶ  4ﻧﻴﻮﺗﻮن روي ﺳﻄﺢ اﻓﻘﻲ ﺑﻪ اﻧـﺪازة ﻳـﻚ
ﻣﺘﺮ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﻛﺎر ﻧﻴﺮوي وزن در اﻳﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﭼﻨﺪ ژول اﺳﺖ؟
 (1ﺻﻔﺮ

4 (2

9/8 (3

19/6 (4
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ﺷﻴﻤﻲ )(1

 20دﻗﻴﻘﻪ

ﻛﻴﻬﺎن زادﮔﺎه اﻟﻔﺒﺎي ﻫﺴﺘﻲ/
ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎً ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي ﺷﻴﻤﻲ ) ،(1ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻤﺎ در آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ از  10ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز
ﭼﻨﺪ از  10آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ

ردﭘﺎي ﮔﺎزﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ
ﻓﺼﻞ  1و ﻓﺼﻞ  2ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن رﻓﺘﺎر
اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي ﻓﻠﺰي و ﻧﺎﻓﻠﺰي
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ 60

 -111ﻫﻤﺔ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي زﻳﺮ درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﺟﺰ ....
 (1آﻫﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻛﺴﻴﺪ اﺳﻴﺪي ،ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰان  pHآب درﻳﺎﭼﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
 (2ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺤﻼل ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ اﻛﺴﻴﺪ در آب ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺤﻼل ﮔﻮﮔﺮد دياﻛﺴﻴﺪ در آب pH ،ﺑﻴﺶﺗﺮ از  7دارد.
 (3ﺑﺎران ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ ﺣﻞ ﺷﺪه در آن pH ،ﻛﻢﺗﺮ از  7دارد.
 (4اﻛﺴﻴﺪ ﻧﺎﻓﻠﺰي ﺧﺎرج ﺷﺪه از آﺗﺸﻔﺸﺎنﻫﺎ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرش ﺑﺎران در آب ﺣﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺳﻴﺪي ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﻪ آب ﺑﺎران ﻣﻲدﻫﺪ.

 -112ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﻣﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن ﺑﺎ ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻮﻧﻮﻛﺴﻴﺪ ،ﺑﻴﺶ از  200ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺖ.
 (2ﺳﻮﺧﺘﻦ ،واﻛﻨﺸﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻳﻚ ﻣﺎده ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻛﻨﺪي واﻛﻨﺶ ﻣﻲدﻫﺪ و ﺑﺨﺸﻲ از اﻧﺮژي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻣﺎ و ﻧﻮر آزاد ﻣﻲﺷﻮد.
 (3ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ،ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ و ﺑﺨﺎر آب اﺳﺖ و رﻧﮓ ﺷﻌﻠﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮع از ﺳﻮﺧﺘﻦ ،آﺑﻲ اﺳﺖ.
 (4ﻳﻜﻲ از ﻓﺮاوردهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮﺧﺘﻦ زﻏﺎلﺳﻨﮓ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد ،ﮔﺎز  SO2اﺳﺖ.

 -113ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد اﻳﺰوﺗﻮپﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻴﺪروژن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻳﺰوﺗﻮپﻫﺎي ﭘﺮﺗﻮزاي آن ،ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮونﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﭘﺮوﺗـﻮنﻫـﺎ در
ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮﻳﻦ اﻳﺰوﺗﻮپ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻴﺪروژن اﺳﺖ؟
0 / 4 (1

0 / 3 (2

5
(3
6

3
(4
15

 -114ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﻪدرﺳﺘﻲ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﺧﺮوج ﮔﺎزﻫﺎي ﻫﻮاﻛﺮه از اﺗﻤﺴﻔﺮ ﭼﻴﺴﺖ؟  ﺟﺎذﺑﻪ زﻣﻴﻦ
ب( ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮاﻛﺮه ،ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ درﺣﺎل ﺟﻨﺐوﺟﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻴﺴﺖ؟  ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎ
پ( ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻻﻳﻪﻻﻳﻪ ﺑﻮدن ﻫﻮاﻛﺮه ﺑﺎﺷﺪ؟  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺸﺎر
ت( ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاي زﻣﻴﻦ در ﻛﺪام ﻻﻳﻪ از ﻫﻮاﻛﺮه رخ ﻣﻲدﻫﺪ؟  ﻻﻳﻪ ﺗﺮوﭘﻮﺳﻔﺮ
1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

 -115ﻛﺪام ﻳﻚ از ﻋﻨﺎﺻﺮ دادهﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻤﺎد ﻓﺮﺿﻲ ،ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﺑﺮاﺑﺮي ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ؟
» ، 2A
 A (1و D

 A (2و B

 M (3و X
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،
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ﭘﺮوژة ) - (4آزﻣﻮن  10ﺑﻬﻤﻦ

ﺻﻔﺤﺔ21 :

 -116در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﺟﻔﺖ اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪي دو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺴﺖ؟
CCl4 ، CH2O (1

SiCl 4 ، HCN (2

CO ، PCl 3 (3

NH 3 ، SO3 (4

 -117ﻧﻮر ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮي  Aﻃﻮل ﻣﻮج ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮي  Bداراي اﻧﺮژي ﺑﻴﺶﺗﺮي اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﻣﻨﺸﻮر ﭘﺮﺗـﻮ
 Cاز ﻧﻮر ﺳﺒﺰ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد B ، A ،و  Cﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺪام اﻣﻮاج ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
 (1رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ـ اﻣﻮاج رادﻳﻮﻳﻲ ـ رﻧﮓ آﺑﻲ

 (2رﻧﮓ زرد ـ ﻓﺮوﺳﺮخ ـ اﻣﻮاج ﭘﺮﺗﻮ X

 (3اﻣﻮاج ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ـ رﻧﮓ ﺳﺮخ ـ رﻧﮓ زرد

 (4رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ـ اﻣﻮاج رادﻳﻮﻳﻲ ـ رﻳﺰﻣﻮجﻫﺎ

 -118ﺟﺮم اﺗﻤﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮي ﺑﺎ اﻳﺰوﺗﻮپﻫﺎي

p
20 X

و

q
20 X

ﺑﺮاﺑﺮ  40 / 4اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﺰوﺗﻮپ  p Xﺷﻤﺎر ﻧﻮﺗﺮونﻫﺎ  10درﺻﺪ از

ﺷﻤﺎر اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ اﺗﻢ اﻳﺰوﺗﻮپ ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ  4اﺗﻢ اﻳﺰوﺗﻮپ دﻳﮕﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ذرات
ﺑﺎردار ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ذرات ﺧﻨﺜﻲ در اﻳﺰوﺗﻮپ  q Xﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟
2 (1

2 / 2 (2

2 / 5 (3

 -119آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻛﺎﺗﻴﻮن ﻛﺪام ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻮﻧﻲ زﻳﺮ ،ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ) ، 26 Fe ، 29 Cu

3 (4
20 Ca

و ( 25 Mn

CuCl2 : [Ar]3d9 (1

Fe2 O3 : [Ar]3d5 (2

CaO : 1s2 / 2s2 2p6 / 3s2 3p 6 (3

MnO : 1s2 / 2s2 2p6 / 3s2 3p6 3d4 (4

 -120ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي ﻫﻮاﻛﺮه ﺑﺮﺣﺴﺐ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻋﺒﺎرتﻫـﺎي زﻳـﺮ ﻧﺎدرﺳـﺖ
اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در  Bﺑﻴﺶﺗﺮ از  Cاﺳﺖ.
ب( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻴﻦ  Bو  Cﺣﺪود  287ﻛﻠﻮﻳﻦ اﺳﺖ.
پ( ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﭘﺮاﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ در ﻧـﻮاﺣﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از  Dﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ
ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ذرات ﺑﺎردار ﺷﻮد.
ت( در ﻓﺎﺻﻠﺔ  Bﺗﺎ  ، Cﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ،دﻣﺎ ﺣﺪود  6Cﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

 -121ﻛﺪام ﻣﻮارد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( اﻏﻠﺐ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻤﺎر ﻧﻮﺗﺮونﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﻮنﻫﺎي آنﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺶ از  1 / 5اﺳﺖ ،ﻧﺎﭘﺎﻳﺪارﻧﺪ.
ب( ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﻚ ﮔﺮوه در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ،ﺧﻮاص ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻴﻒ ﻧﺸﺮي ﺧﻄﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ.
پ( ﻓﺮاوانﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺎرة ﻣﺸﺘﺮي ،در ﻃﻴﻒ ﻧﺸﺮي ﺧﻄﻲ ﺧﻮد داراي  4ﻧﻮار رﻧﮕﻲ اﺳﺖ.
ت( ﻋﻨﺼﺮ ﮔﺎﻟﻴﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻨﺼﺮ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻮن  3ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ آراﻳﺶ ﮔﺎز ﻧﺠﻴﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد دﺳﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
» (1اﻟﻒ«» ،ب« و »پ«

» (2ب«» ،پ« و »ت«

» (3اﻟﻒ«» ،پ« و »ت«

» (4اﻟﻒ« و »پ«
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ﺻﻔﺤﺔ22 :

 -122ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺪا ﺷﺪن ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺎزﻫﺎ از ﻫﻮاي ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎرت ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟

 (1در دﻣﺎي  185درﺟﺔ ﺳﻠﺴﻴﻮس ،ﮔﺎز ﺧﺎرج ﺷﺪه ،ﻣﻴﺎن ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﺮوه  18ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺣﺠﻤﻲ را در ﻫﻮاي ﭘﺎك و ﺧﺸﻚ دارد.
 (2در دﻣﺎي  195درﺟﺔ ﺳﻠﺴﻴﻮس ،ﮔﺎز ﺧﺎرج ﺷﺪه ،ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
 (3در دﻣﺎي  73ﻛﻠﻮﻳﻦ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪة ﻫﻤﺔ ﻣﻮاد داﺧﻞ ﻇﺮف ،در دورة دوم ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
 (4ﮔﺎز ﻧﺠﻴﺒﻲ ﻛﻪ در ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ ،در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ داﺧﻞ ﻇﺮف ﺣﻀﻮر دارد.

 -123ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﮔﺎز آرﮔﻮن ﻛﻪ در ﺟﻮﺷﻜﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻓﻠﺰ ﺟﻮﺷﻜﺎري ﺷﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
ب( در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬﻴﺔ ﻫﻮاي ﻣﺎﻳﻊ ،ﮔﺎز  CO2در دﻣﺎي  78Cﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺎﻣﺪ از ﻫﻮا ﺟﺪا ﻣﻲﺷﻮد.
پ( ﺗﻬﻴﺔ اﻛﺴﻴﮋن ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺧﺎﻟﺺ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺟﺰءﺑﻪﺟﺰء ﻫﻮاي ﻣﺎﻳﻊ دﺷﻮار اﺳﺖ.
ت( ﻓﻠﺰﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ و ﭘﻼﺗﻴﻦ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪﺻﻮرت آزاد ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 (1ﺻﻔﺮ

1 (2

2 (3

3 (4

 -124ذرات  D ، C2 ، B2 ، A و  Gﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  3p6ﺧﺘﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
اﻟﻒ(  Bو  Dﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻳﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل  BD2ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ ﻛﻪ در آن ﻫﺮ دو ذره ﺑﻪ آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﮔﺎز ﻧﺠﻴﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد رﺳﻴﺪهاﻧﺪ.
ب( ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮون ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه ﺣﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺮ ﻣﻮل  ADو  BCﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
پ( ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮون ﺑﺎ  l  1در اﺗﻢ  Aﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار در ﻳﻮن  C2ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
ت( از ﻣﻴﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻨﺜﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ داده ﺷﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ذره وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻻﻳﻪﻫﺎي اﺷﻐﺎلﺷﺪة آن ﭘﺮ اﺳﺖ.
1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

 ........ -125ﮔﺮم از ﻣﺎدة ............داراي  ............اﺳﺖ( C  12 ، H  1 ، O  16 ، Ca  40 : g.mol 1 ) .
 2 / 5 - CaCO3 - 25 (1ﻣﻮل ﺗﺮﻛﻴﺐ
 3 / 01 1023 - CO2 - 2 / 2 (2ﻣﻮﻟﻜﻮل
 9 / 632  1023 - CH4 - 6 / 4 (3اﺗﻢ ﻫﻴﺪروژن
 0 / 2 - O2 - 1 / 6 (4ﻣﻮل اﺗﻢ اﻛﺴﻴﮋن

 -126اﺗﻢ  Mﻳﻚ ﻓﻠﺰ و اﺗﻢ  Nﻳﻚ ﻧﺎﻓﻠﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ دورة ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ دو اﺗﻢ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1اﺗﻢ  Nﺗﻤﺎﻳﻞ دارد ﺑﻪ آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﮔﺎز ﻧﺠﻴﺐ ﻫﻢ دورة ﺧﻮد و اﺗﻢ  Mﺗﻤﺎﻳﻞ دارد ﺑﻪ آراﻳﺶ ﮔﺎز ﻧﺠﻴﺐ دوره ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد در ﺟﺪول دورهاي ﺑﺮﺳﺪ.

 (2اﮔﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺗﻢ  Mﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ  Nﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل  M2 Nﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ ،آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮون ﻧﻘﻄﻪاي ﻣﻮﻟﻜﻮل  Nﺑﻪﺻﻮرت   Nاﺳﺖ.


 (3در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻮﻧﻲ  ، M2 Nﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻧﺪازة ذرات  Nو  Mﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﻲﺷﻮد.
 (4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل  ، M2 Nاﮔﺮ آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  Mﺑﻪﺻﻮرت  [18 Ar]4s1ﺑﺎﺷﺪ ،آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  Nﺑﻪﺻﻮرت  [18 Ar]3d10 4s2 4p4اﺳﺖ.
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ﭘﺮوژة ) - (4آزﻣﻮن  10ﺑﻬﻤﻦ

ﺻﻔﺤﺔ23 :

 -127اﮔﺮ ﻋﻨﺼﺮ  Xدر ﮔﺮوه  16ﺟﺪول دورهاي ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮي ﻛﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲﺗﺮﻳﻦ زﻳﺮﻻﻳﺔ اﺗﻢ آن  3p5اﺳﺖ ،ﻫﻢدوره ﺑﺎﺷﺪ .ﻛـﺪام ﮔﺰﻳﻨـﻪ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ آن
ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﺑﻴﺮوﻧﻲﺗﺮﻳﻦ ﻻﻳﺔ اﺗﻢ  Xداراي  4اﻟﻜﺘﺮون اﺳﺖ.
 (2در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﻮوﻳﺲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺎ ﻫﻴﺪروژن ،دو ﺟﻔﺖ اﻟﻜﺘﺮون ﻧﺎﭘﻴﻮﻧﺪي وﺟﻮد دارد.
 (3ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎﺻﻞ از واﻛﻨﺶ آن ﺑﺎ  ، 13 Alﺑﻪﺻﻮرت  Al2 X3اﺳﺖ.
 (4ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﺑﺎ  l  0ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﺑﺎ  l  1ﺑﺮاﺑﺮ  0 / 6اﺳﺖ.

 -128ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺟﻤﻠﺔ زﻳﺮ را ﺑﻪدرﺳﺘﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ؟
»ﺷﻤﺎر  ...................... ، ................ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎر  ..................اﺳﺖ«.
 (1ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻛﻮواﻻﻧﺴﻲ در ﻣﻮﻟﻜﻮل  2  SO2Cl2ﻋﻨﺎﺻﺮي از دورة ﭼﻬﺎرم ﺟﺪول دورهاي ﻛﻪ از ﻗﺎﻋﺪة آﻓﺒﺎ ﭘﻴﺮوي ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ.
 (2اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻻﻳﺔ ﻇﺮﻓﻴﺖ در اﺗﻢ  2 / 4  30 Znاﻟﻜﺘﺮونﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ  l  2در اﺗﻢ
 (3اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﺑﺎ  n  3در اﺗﻢ Cu

 (4زﻳﺮﻻﻳﻪﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪﭘﺮ در اﺗﻢ

24 Cr

29

24 Cr

 1 / 8 ﺟﻔﺖ اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻧﺎﭘﻴﻮﻧﺪي در ﻣﻮﻟﻜﻮل NCl 3

1
  زﻳﺮﻻﻳﻪﻫﺎي ﭘﺮ در اﺗﻢ
8

36 Kr

 -129ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻛﺴﻴﺪ ﻋﻨﺼﺮ  Aاز دورة ﭼﻬﺎرم ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺑﻪﺻﻮرت  AOاﺳﺖ .ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ اﺗـﻢ A

درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ؟
 (1ﻗﻄﻌﺎً اﺗﻢ ﻋﻨﺼﺮ  Aداراي دو اﻟﻜﺘﺮون ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺖ.
 (2اﺗﻢ ﻋﻨﺼﺮ  Aﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ  13اﻟﻜﺘﺮون در ﻻﻳﻪ ﺳﻮم ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 (3ﻗﻄﻌﺎً داراي دو زﻳﺮﻻﻳﻪ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﺘﺮون ﺑﺎ  n  lﺑﺮاﺑﺮ  4اﺳﺖ.
 (4اﺗﻢ ﻋﻨﺼﺮ  Aﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ زﻳﺮﻻﻳﺔ ﻧﻴﻤﻪﭘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 -130ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﻃﻮل ﻣﻮج رﻧﮓ ﺷﻌﻠﺔ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﮔﻮﮔﺮد ،ﻛﻢﺗﺮ از ﻃﻮل ﻣﻮج ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻜﺘﺮون از ﻻﻳﺔ  5ﺑﻪ ﻻﻳﺔ  2در ﻃﻴﻒ ﻧﺸﺮي ﺧﻄﻲ
ﻫﻴﺪروژن اﺳﺖ.
ب( در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﻮوﻳﺲ ﻓﺮاوردهﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﺳﻮﺧﺘﻦ زﻏﺎلﺳﻨﮓ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  9ﺟﻔﺖ اﻟﻜﺘﺮون اﺷﺘﺮاﻛﻲ وﺟﻮد دارد.
پ( ﺑﺎ روش ﻃﻴﻒﺳﻨﺠﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ،آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﺗﻢﻫﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ت( اﺗﻢ
1 (1

37 Rb

ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻳﻮن ،اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ را از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ آن ﺑﺮاﺑﺮ  5اﺳﺖ.
2 (2

3 (3
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صفحة2 :

(حمید اصفهانی)

 -9گزینة «»۲

فارسي ۱

مفهوم مشترک مدّ نظر« ،حاسبوا قبل ان تحاسبوا» است.

(مفهوم) (صفحههای  ۴۴و  ۰۲كتاب فارسی)

(محمّدعلی مرتضوی)

 -1گزینة «»۱

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

حضیض :جای پست در زمین یا پایین کوه
فلق :سپیدة صبح ،فجر

(حمید اصفهانی)

 -11گزینة «»۳

عزم :قصد و اراده

(واژه) (بخش واژهنامة كتاب فارسی)
---------------------------------------------(سپهر حسنخانپور)

 -2گزینة «»۳

امالی صحیح کلمة «سخره» به این شکل در گزینة « »۳مدّ نظر است.

(امال) (بخش واژهنامة كتاب فارسی)
---------------------------------------------(سپهر حسنخانپور)

 -3گزینة «»۲
بیت «الف» از خاقانی و بیت «ب» از صائب است.

(تاریخ ادبیات) (صفحههای  ۴۳و  ۳۴كتاب فارسی)
----------- ----------------------------------(سپهر حسنخانپور)

 -4گزینة «»۴

«همه شب» و «هر ذرّه» صفت مبهم و «این امید» و «این نظم و ترتیب» صفت اشاره دارد.

(دانشهای ادبی و زبانی) (صفحة  ۳۴كتاب فارسی)
---------------------------------------------(آگیتا محمّدزاده)

 -5گزینة «»۳
الهی به مستان میخانهات« :ت» مضافٌالیه «میخانه»
به عقلآفرینان دیوانهات« :ت» مضافٌالیه «عقلآفرینان»
که خاکم گل از آب انگور کن« :م» مضافٌالیه «خاک»
به میخانة وحدتم راه ده :من را به میخانة وحدت راه ده :مفعول

(دانشهای ادبی و زبانی) (صفحة  ۳۴كتاب فارسی)
---------------------------------------------(آگیتا محمّدزاده)

قطعة گزینة « »۲وزن عروضی دارد .شعر سپید وزن عروضی ندارد .این مورد را صررفا
با درستخواندنِ عبارات میتوان فهمید.

(دانشهای ادبی و زبانی) (صفحة  ۴۳كتاب فارسی)
---------------------------------------------(آگیتا محمّدزاده)

ایهام «روی» :چهره ر دلیل

---------------------------------------------عربي ،زبان قرآن ۱
 -11گزینة «»۲

(بهزاد جهانبخش -قائمشهر)

«کانَ لَدیَّ الصُّداعُ» :سردرد داشرتم «فَراجَعرتُ» :پر مراجعره کرردم «مَر ببری
الحنون» :به همراه (با) پدر مهربانم «إلی الطبیب» :بره پزشر «فکتَربَ لری حُبوبرا
مُهَدِّئة» :پ

برایم قرصهایی آرامبخش (مسکّن) نوشت

(ترجمه)
--------------- ------------------------------(رضا یزدی  -گرگان)

 -12گزینة «»۱

«خَمسةٌ و سَبعونَ فِی المِئة» :هفتاد و پنج درصد «المدارس» :مدرسرههرا ،مردارس
«بَصبَحوا فائزینَ» :موفق شدند

(ترجمه)
---------------------------------------------(بهزاد جهانبخش -قائمشهر)

االتّحاد و المحبّة بینهم» :بر نقاط یگانگی و دوستی در بین خودشان «کما» :همانطور
که «تَجَلَّی» :جلوهگر شده است « إتّحاد األمّةِ اإلسالمیّةِ فی صوَرٍ مختلفة کاالح ّ»:
اتحاد امّت اسالمی به شکلهای مختلفی مثل حج

(ترجمه)
--------------------------------------------- -14گزینة «»۲

تشبیه «زلف» به «منِ» شاعر

(مجید همایی)

«العبادُ المؤمنونَ» :بندگان مؤمن «الّذین» :کسانی هستند «یمشونَ» :راه میرونرد
«هونا» :با آرامش ،با وقار «إذا» :هرگاه «یخاعبهم» :آنها را مخاعب مریسرازند
«الجهالء» :نادانان ،جاهالن «یقولون» :میگویند «سالما» :سخن آرام

(ترجمه)
--------------------------------------------- -15گزینة «»۴

(رضا یزدی  -گرگان)

نکات مهم درسي:

حسنتعلیل :پریشانی زلف یار به دلیلِ در کناره بودن ،در مرکز نبودن

(آرایههای ادبی) (تركیبی)
--------------------------------------------- -8گزینة «»۱

(مفهوم) (مشابه صفحة  ۵۵كتاب فارسی)

«علی کلّ المسلمین» :همة مسلمانان باید «بن یصرّوا» :پافشاری کنند «علی نقاط

کز این تهمت هستیم وارهان :من را از این تهمت هستی وارهان« :م» مفعول

 -7گزینة «»۴

دیگری میداند.

 -13گزینة «»۳

که آمد به شأنش فرود انّما« :ش» مضافٌالیه «شأن»

 -6گزینة «»۲

همة ابیات به جز بیت پاسخ ،حضور محبوب را کافی و مران تعلّرق خراعر عاشرق بره

(حمید اصفهانی)

شخصیتبخشی و استعاره برای «جان» ،تکرار «دست» ،مراعاتنظیر «دست» و «پرا»
و «سر» و «شراب کشیدن» کنایه از شراب نوشیدن است .بیت ایهرام و حر آمیرزی
ندارد که برای ردّ سایر گزینهها کافی است.

(آرایههای ادبی) (تركیبی)
----------------------------------------------

«نعمه الکثیرة» به صورت «نعمتهای بسیارش» ترجمه میشود.
تشریح گزینههاي دیگر:

گزینة «« :»1بَستعینُ» :فعل مضارع اول شخص مفرد (للمرتکلم وَحردَه) ،بره صرورت
«یاری میجویم» ترجمه میشود.
گزینة «« :»۲بجلَسَهم»( :فعل ماضی باب افعال) :بهصرورت «آنهرا را نشراند» ترجمره
میشود نه «نشست»« ،فأجلَسهم والدی عنده» :پ پدرم آنها را نزدش نشاند.
گزینة «« :»۳ما کُنّا نَستطی ُ» (ما کانَ  +مضارع = ماضی استمراری منفی) :به صورت
«نمیتوانستیم» ترجمه میشود نه «نمیتوانیم».

@fanooseshimi
(ترجمه)
----------------------------------------------
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(محمد داورپناهی  -بجنورد)

 -16گزینة «»۳
تشریح گزینههاي دیگر

گزینة «« :»1ساعِد» :کم

صفحة3 :

دین و زندگي ۱

کن (فعل امر باب مفاعَلَة)

(بهاره حاجینژادیان)

 -21گزینة «»۴

گزینة «« :»۲ثمانیة» :هشت «زمالئهم» :همکالسیهایشان
گزینة «« :»4صدیقی المُجدّ» :دوست تالشگرِ من «کان یُسجِّلُ» :ثبت میکرد

(ترجمه)
----------------------------------------------

خدای متعال شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و بدی و زشتی و بیزاری از آنهرا را
در وجود ما قرار داد ،تا به خیر و نیکی روی آوریم و از گناه و زشتی بپرهیزیم و ایرن
واقعیت در آیة «و نف

و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها» تجلی یافته است.

(پر پرواز) (صفحة )۴۲

(رضا یزدی  -گرگان)

 -17گزینة «»۲

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

«الْفَرْس» خطاست و صحیح آن «الْفَرَس» است.
«النُّومِ» خطاست و صحیح آن «النَّومِ» است.

 -22گزینة «»۲

(ضبط حركات)
---------------------------------------------(خالد مشیرپناهی  -دهگالن)

 -18گزینة «»۳

(علیرضا ذوالفقاری زحل  -قم)

در گزینة « »۳دو متضاد آمده است1 :ر «األصدقاء :دوستان» ≠ «األعرداء :دشرمنان»
۲ر «قلیل :کم» ≠ «کثیر :زیاد»

دقت کنید که عامل شعور و آگاهی انسان در دنیا روح وی است ولی دریافت آن به عرور
تمام و کمال توسط فرشتگان «توفی» نام دارد .مدسازی های غلط ،تولید و نشر مطالرب
نامناسب و غیراخالقی در فضای مجرازی ،نمونره هرایی از اعمرال ناشایسرتی اسرت کره
موجب سنگین شدن پروندة گناهان فرد ،حتی پ

از مرگ (آثار ماتأخر) وی میشود.

(منزلگاه بعد) (صفحههای  5۵تا )56

بررسي سایر گزینهها:

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

گزینة «« :»1واقفةً :ایستاده» ≠ «جالِسةً :نشسته»
گزینة « :»۲متضاد نیامده است«[ .الشّرم ( :خورشرید)» و «القمرر( :مراه)» برا هرم
متضاد نیستند].

(محمد آقاصالح)

 -23گزینة «»۴

همة پیامبران ،ایمان به آخرت را الزمة ایمان به خدا که عبارت «اهلل ال اله اال هو» مویرد
آن است ،دانستهاند و عامل اعمینانبخش در مورد خبر از وقروع معراد ،در آیرة «وَ مَرن

گزینة «« :»4بدایة :آغاز» ≠ «النّهایة :پایان»

(متضاد)

اصدق من اهلل حدیثا :و چه کسی در سخن از خدا راستگوتر است؟» آمده است.

(آیندة روشن) (صفحة )۵۴

----------- ----------------------------------(خالد مشیرپناهی  -دهگالن)

 -19گزینة «»۳

در گزینة «« ،»۳اِنتِباه» مصدر براب «اِفتِعرال» اسرت و مضرارع آن «یَنتَبِرهُ» برر وزن

--------------------------------------------- -24گزینة «»۱
زیرکترین افراد ،مؤمنان هستند که با ی

«یَفتَعِلُ» است«[ .اِنتَبَهَ ،یَنتَبِهُ ،اِنتَبِهْ ،اِنتِباه»]

(مرضیه زمانی)
تیر چند نشان میزنند ،این افراد حیات و

تشریح گزینههاي دیگر:

ممات زندگی خویش را برای خدا قرار میدهند .بنابراین مصداق آیة «قل ان صرالتی

گزینة « :»1امر «اِستَغفَرَ» که از باب «اِستِفعال» اسرت« ،اِسرتَغفِرْ» اسرت«[ .اِسرتَغفَرَ،

و نسکی و محیای و مماتی هلل رب العالمین» میباشند.

یَستَغفِرُ ،اِستَغفِرْ ،اِستِغفار»]

(هدف زندگی) (صفحههای  ۰۰ ، ۰۲و )۰۴

گزینة «« :»۲تَستَمِ ُ» مضارع براب «اِفتِعرال» اسرت و نهری آن «ال تَسرتَمِ ْ» اسرت.
[«اِستَمَ َ ،یَستَمِ ُ ،اِستَمِ ْ ،اِستِماع»]
گزینة «« :»4یَنتَظِرُ» که باب «اِفتِعال» است ،ماضی آن «اِنتَظَرَ» است«[ .اِنتَظَررَ ،یَنتَظِررُ ،اِنتَظِررْ،
اِنتِظار»]

(قواعد)
---------------------------------------------(خالد مشیرپناهی -دهگالن)

 -21گزینة «»۳

«تخرّج» در گزینة « »۳فعل ماضی باب «تفعّل» است و بر وزن «تَفَعَّلَ» میباشد ،امّرا
فعلهای «تُکَلِّفُ»« ،تُحَوِّلُ» و «تُقَدِّمُ» در سایر گزینهها همگی مضارع باب «تفعیل»
و بر وزن «تُفَعِّلُ» میباشند.
ترجمة گزینهها:

گزینة « :»۲کارهای نی

ما بدیهایمان را به حسنات تبدیل میکند!

گزینة « :»۳دوستم ی

 -25گزینة «»۴

(ابوالفضل احدزاده)

کسانی که انسان را محصور در بُعد تحلیل و تجزیهپذیر او میبیننرد ،همران منکرران
معاد هستند که براساس آیة شریفة «وَ قَالُوا مَا هِیَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَ نَحْیَا وَ مَاا
يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّاونَ» گمانشران ایرن اسرت کره
زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیایی نیست ،گروهی وجود جهان پ

از

مرگ را انکار میکنند و با فرا رسیدن مرگ انسان و متالشی شدن جسم او ،پروندة او
را برای همیشه می بندند .در این دیدگاه ،مرگ پایان زندگی است و هر انسانی پ

از

مدتی زندگی در دنیا ،دفتر عمرش بسته میشود و حیات او پایان مییابرد و رهسرپار
نیستی میگردد.

گزینة « :»1معلّم دانشآموزانش را به انجام تکالیفشان مکلّف میکند!
سال پیش از دانشگاه شیراز فارغالتحصیل شد!

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

نکته :آیة شریفة «وَ مَا هَذِهِ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوَانُ لَاوْ

گزینة « :»4دانشآموزان فردا هدیهای را به هر کدام از معلّمان تقدیم میکنند!

كَانُوا يَعْلَمُونَ» مربوط به دیدگاه الهیون و مؤمنان در مورد معاد میباشد.

(قواعد)
----------------------------------------------
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(ابوالفضل احدزاده)

 -26گزینة «»۲

صفحة4 :

(كتاب جامع)

 -32گزینة «»۱

برخی آیات و روایات از شهادت اعضای بردن انسران یراد مریکننرد .بردکاران در روز

مهمترین خبری که انبیا برای بشریت آوردهاند ،خبر از معاد و سررای آخررت اسرت و

قیامت سوگند دروغ میخورند تا شاید خود را از مهلکه نجرات دهنرد .در ایرن حرال،

ایمان به خدا مقدم بر ایمان به آخرت است و در قرآن کریم ،بیشترین موضوعی کره

خداوند بر دهان آنها مهر خاموشی میزند و اعضرا و جروارح آنهرا بره اذن خداونرد

از آن سخن گفته شده است ،توحید و سپ

(آیندة روشن) (صفحة )۵۴

شروع به سخن گفتن میکنند و علیه صاحب خود شهادت میدهند؛ که آیة شرریفة:

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

« الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ» مؤید آن
است.

معاد میباشد.

(كتاب جامع)

 -33گزینة «»۲

(واقعة بزرگ) (صفحة )66
----------------------------------------------

گونهای است که خود عمل و حقیقت عمل را در بردارد.

(واقعة بزرگ) (صفحة )65

(شعیب مقدم)

 -27گزینة «»۳
عبق آیة  11سورة مل

نامههای ثبتشده در این دنیا ،صرفا گزارشی از عمل است ،اما نامة عمرل انسران بره

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

«میگویند :اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل میکردیم ،در

میان دوزخیان نبودیم ».دوزخیان ،علت دوزخی شدن خود را بی توجهی بره سررمایة

(كتاب جامع)

 -34گزینة «»۱

اینکه خداوند آنچه در آسمان هرا و زمرین اسرت را بررای انسران آفریرده و توانرایی

الهی عقل میدانند.

(پر پرواز) (صفحة )۰2
----------------------------------------------

بهرهمندی از آنها را در وجود او قرار داده است ،مبین این مطلب اسرت کره خداونرد
در نظام هستی جایگاه ویژهای برای انسان قائل شده است.

(پر پرواز) (صفحة )۰2

(محمد آقاصالح)

 -28گزینة «»۳

بدکاران عبق آیات  ۲2و  ۲2سورة فرقان در روز قیامت میگوینرد« :ای کراش فرالن
شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمیکردیم .او ما را از یاد خدا بازداشت».
همچنین عبق آیة  ۲2سورة انعام میگویند« :ای کاش (به دنیا) بازگردانده میشدیم

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

(كتاب جامع)

 -35گزینة «»۴

آثار و پیامد های غفلت از مرگ گریبان کسانی را نیز که معاد را قبول دارنرد امرا ایرن
قبول داشتن در آنها به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است ،میگیرد.

و آیات پروردگارمان را تکذیب نمیکردیم».

(پنجرهای به روشنایی) (صفحة )۳۵
(واقعة بزرگ) (صفحة )6۴

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

(مرضیه زمانی)

 -29گزینة «»۴
«محال و ناروا بودن عدم وقوع معاد» و «خارج بودن معاد از ی

امر بعید» برهترتیرب

بیانگر ضرورت معاد و امکان معاد است و آیة شریفة «و برای ما مثلری زد ،در حالیکره

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

(كتاب جامع)

 -36گزینة «»۲
رسول خدا (ص) میفرماید « :هر ک

سنت و روش نیکی را در جامعه جاری سازد تا

وقتی که در دنیا مردمی به آن سنت عمل میکنند .ثواب آن اعمال را به حساب ایرن
شخص میگذارند ،بدون اینکه از اجر انجام دهندة آن کم کنند».

(منزلگاه بعد) (صفحة )56

آفرینش خود را فراموش کرده بود ».به نخستین برهان امکان معاد اشاره دارد.

(آیندة روشن) (صفحههای  ۵۵ ، ۵۳و )۵5
--------------------------------------------- -31گزینة «»۲

(ابوالفضل احدزاده)

نترسیدن خداپرستان از مرگ سبب می شود که دفاع از حق و مظلروم و فرداکاری در
راه خدا آسان تر شود و شجاعت به مرحلة عالی آن برسد و آنگاه که حیات این دنیرا

--------------------------------------------- -37گزینة «»۳

از آیة  ۲11سورة بقره« :بعضی از مردم میگویند :خداوندا به ما در دنیرا نیکری عطرا
کن ولی در آخرت هیچ بهرهای ندارند ».مستفاد میشود که اگرر هردفهرای دنیروی
اصل قرار گیرند ،مان رسیدن به هدفهای اخروی میشوند.

(هدف زندگی) (صفحه های  ۴6و )۴۴

چیزی جز ننگ و ذلت نباشد ،و فرداکاری در راه خردا ضرروری باشرد ،انسرانهرا بره
استقبال شهادت بروند و با شهادت خود راه آزادی انسانها را هموار کنند؛ از ایرن رو،

(كتاب جامع)

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

(كتاب جامع)

 -38گزینة «»۴

آنگاه که امام حسین(ع) در دوراهی ذلت و شهادت قرار گرفت ،شهادت را برگزیرد و

ترجمة آیة شریفة «دریاها با آن همه وسعت و عظمت به هم متصل میشوند» مربوط

فرمود« :من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمیبینم».

به تغییر در ساختار زمین و آسمانها و آیة «دلهرای آنران سرخت هراسران اسرت و

(پنجرهای به روشنایی) (صفحة )۳۴

چشمهایشان از ترس  »...مربوط به زنده شدن همة انسانهاست.

(واقعة بزرگ) (صفحههای  6۵و )65

---------------------------------------------گواه  -آشنا

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

(كتاب جامع)

 -39گزینة «»۲
 -31گزینة «»۲

(كتاب جامع)

زندگی انسانها در داخل نظام عادالنه قرار دارد؛ از این رو خداوند وعده داده است که
هر ک

این اختالفها ،ریشه در نوع اندیشة انسانها دارد.

(هدف زندگی) (صفحة )۴5
----------------------------------------------

را به آنچه استحقاق دارد برساند و حق کسی را ضای نگرداند .این موضوع

بیانگر ضرورت معاد براساس (در پرتو) عدل الهی است که سبب میشود امکان
دستیابی درستکاران و بدکاران به لوازم و نتایج اعمالشان فراهم شود.

(آیندة روشن) (صفحة )۵6
----------------------------------------------
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(كتاب جامع)

 -41گزینة «»۴

صفحة5 :

(فریبا توكلی)

 -46گزینة «»۴

قرآن میفرماید« :کسانی که بعد از روشن شدن هدایت بررای آنهرا ،پشرت بره حرق

ترجمة جمله« :من در کمدم دنبال چیزی برای پوشیدن گشتم ،امرا نتوانسرتم چیرز

کردند ،شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای عوالنی

مناسبی برای جشن تولد پیدا کنم».

فریفته است».

 )1درست ،صحیح

 )۲ایمن

همچنین میفرماید« :شیطان میخواهد به وسیلة شراب و قمار در میان شما عرداوت

 )۳رایج ،عام

 )4مناسب

و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد».

(پرپرواز) (صفحة )۴۳
----------------------------------------------

(واژگان)
--------- ------------------------------------ترجمة متن درک مطلب:

زبان انگلیسي ۱

کالرکسون ی

شهرک بزرگ است .بیش از پنجاه هزار نفر در آن زندگی میکننرد.

آن در کنار رودخانة بزرگی بهنام رودخانرة کرالرک واقر اسرت .هرر روز ،مرردم از

(ساسان عزیزینژاد)

 -41گزینة «»۳

کالرکسون شمالی سوار قرایق هرای مسرافری مریشروند ترا بررای کرار کرردن بره

ترجمة جمله« :الف :ماشین من درست کار نمیکند .آن نیاز به تعمیر دارد».

کالرکسون جنوبی بروند.

«ب :فکر میکنید آن چقدر هزینه خواهد داشت؟»

اکثر مردم در کالرکسون شمالی زندگی میکنند .در آنجا درختان زیرادی وجرود

نکتة مهم درسي:

دارد و خیابان ها بسریار عرریض هسرتند .وقتری خورشرید مریتابرد و کودکران در

برای پیشبینی بر اساس نظر شخصی از ساختار «فعل ساده  »will +استفاده میکنیم.

خیابانهای امن میدوند و بازی میکنند ،کالرکسون شمالی جای دلپرذیری بررای

(گرامر)
--------------------- -------------------------

کالرکسون جنوبی فروشگاهها و کارخانههای بسیاری دارد .مردم در آنجرا زنردگی

(ساسان عزیزینژاد)

نمیکنند ،اما صبحها برای کار به آنجا میآینرد .در آنجرا اسرتادیوم بزرگری نیرز

موزة جالب در لندن بازدید کردم.

وجود دارد که ]تیم[ «کالرکسون تایگرز» در آنجرا برازی مریکنرد .یکشرنبه هرا،

 -42گزینة «»۴
ترجمة جمله« :هفتة پیش من از موزة بریتانیا ،ی

زندگی میشود.

بسیاری از مردم برای تماشای ]بازی[ تیم محبوبشان به استادیوم میروند.

آن یکی از مشهورترین موزههایی است که من تا بهحال رفتهام».

آخر هفته ،مردم کالرکسون از قدم زدن در امتداد حاشیة رودخانرة کرالرک لرذت

نکتة مهم درسي:

در جای خالی اول ،صفت ” “interestingقبل از اسم ” “museumبهکرار مریرود و برا

میبرند .آن ها همچنین سوار قایق های کوچ

توجه به مفرد بودن کلمة ” “museumقبل از صفت ” “interestingکره حررف اولرش

پارک بزرگ بادبادک هوا میکنند.

صدا دار است ،از حرف تعریف نامعین ” “anاستفاده میکنیم .در جرای خرالی دوم ،بررای

هر ساله ،اندازة کالرکسون بزرگ میشود؛ زیرا افراد زیادی برای زندگی بره آنجرا

صفت چند هجایی ” “famousدر حالت برترین از ” “the mostاستفاده میکنیم.

(گرامر)
------------------------------------------ ----

ترجمة جمله« :جری میخواهد زبان چینی را آنقدر خوب بیاموزد که هنگام سفر به
چین نیازی به همراه داشتن فرهنگ لغت با خود نداشته باشد».
 )1ارسال کردن

 )۲بردن ،به همراه داشتن

 )۳استفاده کردن

 )4جور کردن

(فریبا توكلی)

ترجمة جمله« :او در حال صحبت با دوست خود بود ،اما ناگهران برا شرنیدن صردای
عجیبی صحبت خود را متوقف کرد».
 )1مهم

 )۲قوی

 )۳عجیب

 )4مراقب

ترجمة جمله« :وقتی آنها به مری گفتند که مادرش حالش خوب نیسرت ،او سرری
 )1نجات دادن ،ذخیره کردن
 )۳جم کردن ،برداشتن

زندگی تبدیل میشود».

(درک مطلب)
---------------------------------------------(علی شکوهی)

ترجمة جمله« :بر عبق متن ،کدامی

از جملههای زیر درست نیست؟»

«مردم برای رفتن به سرِ کار سوار قایق میشوند ،چون خیابانها بهقدر کرافی عرریض
نیستند».

(درک مطلب)
-------------------- -------------------------(علی شکوهی)

«کالرکسون»

(درک مطلب)
--------------------------------------------- -51گزینة «»۲

(علی شکوهی)

ترجمة جمله« :پاراگراف سوم عمدتا دربارة چه چیز گفتوگو میکند؟»

کتابهای خود را جم کرد و کتابخانه را ترک کرد».
 )۲نگهداشتن

ترجمة جمله« :از این متن میتوان فهمید که کالرکسون به جای محبوبترری بررای

ترجمة جمله« :کلمه زیرخطدار ” “itدر پاراگراف آخر ،به  ...اشاره دارد» .

(ساسان عزیزینژاد)

 )4توصیف کردن

(علی شکوهی)

 -49گزینة «»۴

(واژگان)
------------------ --------------------------- -45گزینة «»۳

آینده ،اگر این شهرک به رشدش ادامه دهد ،تبدیل به شهر شود!

 -48گزینة «»۱

(واژگان)
--------------------------------------------- -44گزینة «»۳

میآیند .دولت ،خانههای بیشتری میسازد و خیابانها شلوغتر میشوند .شراید در
 -47گزینة «»۴

(فریبا توكلی)

 -43گزینة «»۲

میشوند و اگر کمری براد بروزد ،در

«کالرکسون جنوبی مکانهای خوبی برای دیدن دارد».

(واژگان)
----------------------------------------------

(درک مطلب)
----------------------------------------------
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اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﭘﺮوژة ) – (4آزﻣﻮن  10ﺑﻬﻤﻦ

ﺻﻔﺤﺔ6 :

 -53ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

رﻳﺎﺿﻲ )(1

 -51ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

»ﺳﻬﻴﻞ ﺣﺴﻦﺧﺎنﭘﻮر«
}A  {5 ,10 ,15, ...
}B  {10 , 20 , 30 , ...

در اﻟﮕﻮي داده ﺷﺪه ،ﺗﻌﺪاد داﻳﺮهﻫـﺎي ﺗـﻮﭘﺮ درون | | دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺷـﻤﺎرة
ﺷﻜﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد داﻳﺮهﻫﺎي ﺗـﻮﭘﺮ در دو ﻃـﺮف | | ﺑـﻪﺻـﻮرت 2n  2

اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دارﻳﻢ:
t1  2  12  0 , t2  2  22  2 , t 3  2  32  4 , ...

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ، Bاﻋﺪاد ﻃﺒﻴﻌﻲاي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻀـﺮب  10ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ و
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ، Aاﻋﺪاد ﻃﺒﻴﻌﻲاي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻀﺮب  5ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .اﺷﺘﺮاك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

»ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮراﺣﻤﺪي«

ﭘﺲ ﺟﻤﻠﺔ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ  tn  2n2  2n  2اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ:

 Bﺑــﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ  ، Aﺑــﻪﺻــﻮرت } {1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,11,12, ...اﺳــﺖ ﻛــﻪ

t20  2  202  2  20  2  838

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﻲ اﺳﺖ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  14ﺗﺎ  20ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،اﻟﮕﻮ و دﻧﺒﺎﻟﻪ(

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ، Aاﻋﺪاد ﻃﺒﻴﻌـﻲاي ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣﻀـﺮب  5ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ.

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

اﺷﺘﺮاك  Aﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  Bﻗﻄﻌﺎً ﺗﻬﻲ اﺳﺖ ،زﻳﺮا  Bزﻳـﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪاي از A

 -54ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

»ﻧﻴﻤﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ«

اﺳﺖ و  Aاﺷﺘﺮاﻛﻲ ﺑﺎ  Bﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﭘﺲ  A  Bﻣﺘﻨﺎﻫﻲ اﺳﺖ.
اﮔﺮ دﻧﺒﺎﻟﺔ اوﻟﻴﻪ را ﺑﺎ  tnو دﻧﺒﺎﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﺎ  anﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﻢ ،ﻃﺒﻖ ﺻـﻮرت
ﮔﺰﻳﻨﺔ » A  B :«3ﺑﻪﺻﻮرت } {5,15, 25, ...اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﻲ اﺳﺖ.
ﺳﺆال  t5  a5اﺳﺖ ،ﭘﺲ:
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4ﭼﻮن  B  Aاﺳـﺖ ،ﭘـﺲ  A  B  Bاﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪاي
t t
37  2 35
 t1  2
d 8 1 

5

8 1
8 1
7
 t 8  37

ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﻲ اﺳﺖ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  5ﺗﺎ 10ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،اﻟﮕﻮ و دﻧﺒﺎﻟﻪ(

ﺟﻤﻠﺔ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻧﺒﺎﻟﺔ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻪﺻﻮرت  tn  t1  (n 1)dاﺳﺖ.
t5  t1  4d  2  4(5 )  22

--------------------------------------------- -52ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

»وﻫﺎب ﻧﺎدري«

اﮔﺮ ﻗﺪرﻧﺴﺒﺖ دﻧﺒﺎﻟﺔ  anرا  dدر ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،دارﻳﻢ:
 a1  46
22  46
24
 a5  22  
 d 

 6
5 1
4
 a5  22

ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي اﺟﺘﻤﺎع دو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  Aو  Bﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
)n(A  B)  n(A)  n(B)  n(A  B
 7  3  5  n(A  B)  n(A  B)  1

ﻣﺘﻤﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  B  Aﺑﻪﺻﻮرت  (B  A)اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  (B)  Aﻳﺎ

ba
اﮔﺮ  mواﺳﻄﺔ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ  aو  bدرج ﺷﻮد ،ﻗﺪرﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
m 1

ﻣﻲﺷﻮد ،ﭘﺲ:
36
10  46
10  46
 6 
 6 
m 1
m 1
m 1

 B  Aاﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  B  A  B  Aاﺳﺖ .ﭘﺲ:
n(B  A)  n(B  A)  n(B)  n(A  B)  5  1  4

 m 1 6  m  5

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  8ﺗﺎ  13ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،اﻟﮕﻮ و دﻧﺒﺎﻟﻪ(
----------------------------------------------

d 

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  21ﺗﺎ  24ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،اﻟﮕﻮ و دﻧﺒﺎﻟﻪ(
----------------------------------------------
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 -55ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

»ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮراﺣﻤﺪي«

ﺟﻤﻠﺔ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻧﺒﺎﻟﺔ ﻫﻨﺪﺳﻲ را ﺑﻪﺻﻮرت  tn  t1rn 1ﻣﻲﺗﻮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ:

ﺻﻔﺤﺔ7 :

 -58ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

cos x
ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻛﻪ
sin x

t 8  8t5  t1r 7  8t1r4

3
r 2

 t1r4  12  t1  16  12  t1 
4

 cot x ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:

cos x
sin x
cos x  cos2 x  sin2 x

a
a
sin x 1  cos x
)sin x(1  cos x

t1 0

 r3  8  r  2
r 0
t 8  t5  84  t1r 7  t1r4  84  t1r4 (r 3  1)  84

»رﺿﺎ ﺳﻴﺪﻧﺠﻔﻲ«

)*(

1  cos x
1
a
a
)sin x(1  cos x
sin x

از ﻃﺮﻓﻲ:
1
)*(

1  cot2 x  a2
sin2 x

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  25ﺗﺎ  27ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،اﻟﮕﻮ و دﻧﺒﺎﻟﻪ(

1  cot2 x 

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  42ﺗﺎ  46ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻣﺜﻠﺜﺎت(

--------------------------------------------- -56ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

sin2 x  cos2 x 1



»ﺷﻜﻴﺐ رﺟﺒﻲ «

3
3 1 1
3 1
1

 

2
2
2 2  4 4  2  3  tan 30
3
3
3
3
2
2
2

ﭘﺲ  xﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  30ﺑﺎﺷﺪ.

--------------------------------------------- -59ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

»ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲﺧﻮاه«

اﺑﺘﺪا ﺻﻮرت و ﻣﺨﺮج ﻛﺴﺮ زﻳﺮ ﻫﺮ رادﻳﻜﺎل را در ﻣﺰدوج ﻣﺨﺮج آن ﺿﺮب ﻛـﺮده
و ﺳﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،دارﻳﻢ:

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  29ﺗﺎ  35ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻣﺜﻠﺜﺎت(

)(1  sin x)(1  sin x
)(1  sin x)(1  sin x

)(1  sin x)(1  sin x
)(1  sin x)(1  sin x

A

--------------------------------------------- -57ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

(1  sin x)2
(1  sin x)2

, 1  sin2 x  cos2 x
1  sin2 x
1  sin2 x

»ﺷﻜﻴﺐ رﺟﺒﻲ«

x
12

 tan13 

ﺿـــﻠﻊ ﻣﻘﺎﺑـــﻞ
ﺿــﻠﻊ ﻣﺠــﺎور

| | 1  sin x | | 1  sin x

| | cos x
| | cos x

tan  

x
23

ﻣﺘﺮ  x  2 / 76
100 12



ﻗﺪ ﻓﺮد ﻫﻢ  1 / 8ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻃﻮل درﺧﺖ  2 / 76  1 / 8  4 / 56ﻣﺘﺮ

A

ﭼﻮن  0  x  90اﺳـﺖ ،ﭘـﺲ  1  sin x  0 ، cos x  0و 1  sin x  0

ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺪرﻣﻄﻠﻖﻫﺎ را ﺑﺮ ﻣﻲدارﻳﻢ ،ﭘﺲ:
1  sin x 1  sin x 1  sin x  1  sin x


 2 tan x
cos x
cos x
cos x

اﺳﺖ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  29ﺗﺎ  35ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻣﺜﻠﺜﺎت(
----------------------------------------------

A

A

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  36ﺗﺎ  46ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻣﺜﻠﺜﺎت(
----------------------------------------------
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»ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﻗﭽﻴﺎن«

ﺻﻔﺤﺔ8 :

 -63ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

»اﺳﺪاﻟﻪ ذاﻛﺮيﻓﺮ«
x2
2x 1
1
1
3 ( )x  2  4 42x 1  ( ) 3  (4) 4
8
8

 : 2 sin2  cos2   cos4   sin4   (sin2   cos2  )2  12  1ﺻﻮرت ﻛﺴﺮ
)  : 2 cos2   (sin4   cos4 ﻣﺨﺮج ﻛﺴﺮ

x2
2x 1
x2
2x 1
() ( 3
)
)
(2
3 2
4
 (23 ) 3  (22 ) 4  2

))  2 cos2   ((sin2   cos2  )(sin2   cos2 

2x 1
2x  1
x


2
2
 2 2  x  2 
2

 2 cos2   (sin2   cos2  )  sin2   cos2   1
1
 M  1
1

3
 2x  4  2x  1  4 x  4  1  4 x  3  x  
4

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  42ﺗﺎ  45ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻣﺜﻠﺜﺎت(
)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  48ﺗﺎ  61ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﻮانﻫﺎي ﮔﻮﻳﺎ و ﻋﺒﺎرتﻫﺎي ﺟﺒﺮي(
------------------------------------------------------------------------------------------ -61ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

»ﺳﺠﺎد ﺣﺴﻦزاده«
 -64ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

»ﺳﺠﺎد ﺣﺴﻦزاده«

اﻋﺪاد ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ و ﻳﻚ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻮانﻫﺎي ﺑﺰرگﺗﺮي ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ
ﭘﺲ  a3  a2  aاﻣﺎ ﺑﺮاي اﻋﺪاد ﺑﻴﻦ ﺻـﻔﺮ و ﻣﻨﻔـﻲ ﻳـﻚ ،دﻗـﺖ ﻛﻨﻴـﺪ ﻛـﻪ
ﺗﻮانﻫﺎي زوج آنﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﻮانﻫﺎي ﻓﺮد ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ:

x2  x3  x4  ...  x16
) x2 (1  x  x2  ...  x13  x14

1
1
1
1
)(x14  x13  ...  x2  x  1


 ... 
2
3
4
16
x
x
x
x
x16

A

x2
 x18
1
x16

 0  ...  b6  b4  b2  1و 1  b  b3  b5  ...  0



)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  48ﺗﺎ  53ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﻮانﻫﺎي ﮔﻮﻳﺎ و ﻋﺒﺎرتﻫﺎي ﺟﺒﺮي(
1
x 6 3

 A  ( 6 3 )18  (3 6 )18  33  27

--------------------------------------------- -62ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  48ﺗﺎ  67ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﻮانﻫﺎي ﮔﻮﻳﺎ و ﻋﺒﺎرتﻫﺎي ﺟﺒﺮي(

»رﺿﺎ ﺳﻴﺪﻧﺠﻔﻲ«

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

اﮔﺮ  A  4 173  B  A  1ﺑﺎﺷﺪ ،دارﻳﻢ:
A  3
81  173  256  34  173  44  3  4 173  4  
B  4

 -65ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

»رﺿﺎ ﺳﻴﺪﻧﺠﻔﻲ«

ﻣﻲداﻧﻴﻢ:
B
2
2

 4  A 1 ,

1 2 1
 3 1
) a  3  (a  a )(a  2  1

a
a

 (a  1 )2  a2  1  2  9  a2  1  2  a2  1  7

a
a2
a2
a2


در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎزة ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ) (1, 2ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻓﻘﻂ  3 5در آن
ﺑﺎزه ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.

1
1
1
a3 
 2  (a  )(a2 
 1)  2  3  (7  1)  2  16
3
a
a
a2

1  5  8  13  5  23  1  3 5  2

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  62ﺗﺎ  67ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﻮانﻫﺎي ﮔﻮﻳﺎ و ﻋﺒﺎرتﻫﺎي ﺟﺒﺮي(

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  48ﺗﺎ  53ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﻮانﻫﺎي ﮔﻮﻳﺎ و ﻋﺒﺎرتﻫﺎي ﺟﺒﺮي(
----------------------------------------------

----------------------------------------------
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ﺻﻔﺤﺔ9 :
 4a3  2a2  2a  0  a(4a2  2a  2)  0

»ﻣﻬﺪي ﺣﺎﺟﻲﻧﮋادﻳﺎن«


a  0 ¡ .¡ .ù

 a(2a  2)(2a  1)  0  2a  2  0  a  1

1
2a  1  0  a  

2

3 3 1
1
3 3 1
1



4 8
5 5
4

3
2

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



) (3 3  1)(4  3
) (4  3 )(4  3

¬¼ov¨ »j oÀ ·jo¨ IÄ




ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ  a  0ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﺎدﻟﻪ دﻳﮕﺮ درﺟﻪ دوم ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ.

12 3  9  4  3 2  3 13 3  13


2 3
16  3
43
13

1
1
  (1)(  )  ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮاي a
2
2



 3 1 2  3  2 3 1

ﺣــﺎل ﻃــﺮﻓﻴﻦ را ﺑــﺮاﺑﺮ ﻫــﻢ

 2 3  1  k(2 3  1)  k  1
ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴــﻢ

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  70ﺗﺎ  77ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎ(
--------------------------------------------- -69ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

»ﻫﺎدي ﭘﻼور«

3 k  31  1

(x  2)2  (k  1)4  x  2   (k  1)2  x   (k  1)2  2

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  48ﺗﺎ  67ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﻮانﻫﺎي ﮔﻮﻳﺎ و ﻋﺒﺎرتﻫﺎي ﺟﺒﺮي(
)  ((k  1)2  2)  ( (k  1)2  2ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺟﻮابﻫﺎ

--------------------------------------------- 2(k  1)2  8  (k  1)2  4

 -67ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

»داوود ﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﻲ«

k  1  2  k  3

  3  ( 1)  3ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب 
 k  1  2  k  1

ﺑــﻪ ﺗــﻮان 2
x y  y x  A 


)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  70ﺗﺎ  77ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎ(
x2 y  y2 x  2xy xy  A2

 xy(x  y  2 xy )  A2
A 0
 4(6  4 )  A2  A   40  A  40

--------------------------------------------- -70ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3
رﻳﺸﺔ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻳﻌﻨﻲ    0اﺳﺖ ،ﭘﺲ:
9
b2  4ac  0  ( 3 )2  4(m  2)(m  2)  0  m2  4 
4

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  62ﺗﺎ  67ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﻮانﻫﺎي ﮔﻮﻳﺎ و ﻋﺒﺎرتﻫﺎي ﺟﺒﺮي(
--------------------------------------------- -68ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
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»ﻣﻬﺪي ﻧﺼﺮاﻟﻬﻲ«

ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺬاري  x  2در ﻣﻌﺎدﻟﻪ دارﻳﻢ:

»ﻣﻬﺪي ﺣﺎﺟﻲﻧﮋادﻳﺎن«

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  70ﺗﺎ  77ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎ(
----------------------------------------------
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ﺻﻔﺤﺔ10 :
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زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )(1
 -71ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

»ﺳﻬﻴﻞ رﺣﻤﺎنﭘﻮر«

»ﻣﻬﺮزاد اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ«

ﻣﺘﻦ ﺻﻮرت ﺳﻮال درﺑﺎره ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ

در زﻳﺮ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ،ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻏﺸﺎي ﭘﺎﻳﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻛﺘﺎب درﺳﻲ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ ﺟـﺰء دﻧـﺎ ،ﻣﻮﻟﻜـﻮلﻫـﺎي دﻳﮕـﺮي ﻫـﻢ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ﻛـﻪ
ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي زﻳﺮ آن ،ﻣﺘﺼﻞ ﻧﮕﻪ ﻣﻲدارد.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  15و  16ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )دﻧﻴﺎي زﻧﺪه(

ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  6و  10ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )دﻧﻴﺎي زﻧﺪه(

--------------------------------------------- -72ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

»ﺳﻬﻴﻞ رﺣﻤﺎنﭘﻮر«

 = Aدرﻳﭽﺔ ﺳﻪﻟﺨﺘﻲ  =Bدرﻳﭽﺔ ﺳﻴﻨﻲﺷﻜﻞ اﺑﺘﺪاي ﺳﺮﺧﺮگ آﺋﻮرت

--------------------------------------------- -76ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

»ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم رﺳﻮﻟﻲ«

 = Cدرﻳﭽﺔ ﺳﻴﻨﻲﺷﻜﻞ اﺑﺘﺪاي ﺳﺮﺧﺮگ ﺷﺸﻲ  =Dدﻳـﻮارة ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﺑـﻴﻦ ﺑﻄـﻦ
ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﺻﻮرت ﺳﻮال ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻛﺘﺎب درﺳﺖ اﺳﺖ .در ﺑـﻴﻦ
ﭼﭗ و ﺑﻄﻦ راﺳﺖ
ﻗﻠﺐ در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،دو ﻧـﻮع ﺻـﺪا دارد؛ ﺻـﺪاي اول )ﭘـﻮوم( ﻗـﻮي ،ﮔﻨـﮓ و

ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ،ﮔﺰﻳﻨﺔ » «4درﺳﺖ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻣﻮﻟﻜـﻮلﻫـﺎي ﺗﻮﺻـﻴﻒ ﺷـﺪه در اﻳـﻦ

ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪﺷﺪن درﻳﭽﻪﻫﺎي دوﻟﺨﺘﻲ و ﺳﻪﻟﺨﺘـﻲ ﻫﻨﮕـﺎم ﺷـﺮوع

ﮔﺰﻳﻨﻪ دﻧﺎ و ﻓﺴـﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ و در ﻫـﺮ دو ﻣﻮﻟﻜـﻮل ،ﻋﻨﺼـﺮ ﻓﺴـﻔﺮ ﻳﺎﻓـﺖ

اﻧﻘﺒﺎض ﺑﻄﻦﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.

ﻣﻲﺷﻮد.

ﻧﻜﺘﻪ :ﺻﺪاﻫﺎي ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪﺷﺪن درﻳﭽﻪﻫﺎ اﺳﺖ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  4 ،2 ،1ﺗﺎ  10 ،6و  12ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )دﻧﻴﺎي زﻧﺪه(

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  49و  50ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﮔﺮدش ﻣﻮاد در ﺑﺪن(
------------------------------------------------------------------------------------------ -77ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
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»ﻣﻬﺮداد ﻣﺤﺒﻲ«

»ﺷﺎﻫﻴﻦ راﺿﻴﺎن«

ﻃﻨﺎبﻫﺎي ارﺗﺠﺎﻋﻲ درون ﺑﻄﻦﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪة آنﻫﺎ ﺑﺎﻳـﺪ دﻳـﻮاره

در دﻳﻮارة ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش )از ﻣﺮي ﺗﺎ ﻣﺨﺮج( ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ،وﺟﻮد

ﺑﻄﻦﻫﺎ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮاي ﺑﺮﻳﺪن ﺑﻄﻦ ﻧﻴﺰ اﺑﺘﺪا دﻳﻮارة ﺳﺮﺧﺮگ اﺻﻠﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑـﻪ

دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﺗﺤﺮك و ﺗﺮﺷﺢ را در ﻟﻮﻟﺔ ﮔﻮارش ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﻄﻦ ﺑﺮﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻃﻨﺎبﻫﺎي ارﺗﺠﺎﻋﻲ ﺑﻄﻦ ﭼﭗ ،اﺑﺘﺪا

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  18ﺗﺎ  26 ،23 ،21و  27ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﮔﻮارش و ﺟﺬب ﻣﻮاد(

ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﺧﺮگ آﺋﻮرت ﺑﺮﻳﺪه ﺷﻮد.

---------------------------------------------)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  50 ،48و  51ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﮔﺮدش ﻣﻮاد در ﺑﺪن(
--------------------------------------------- -74ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

»ﻣﻬﺪي ﻣﻬﺪيزاده«

در ﻣﻌﺪه و رودة ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪة ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ.
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»ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎهﻟﻮ«

ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎع را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨـﺪ و ﻳـﻚ اﺟﺘﻤـﺎع ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه
ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ﺑﻮمﺳﺎزﮔﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ.

ﻛﺒﺪ ،ﺻﻔﺮا را ﻣﻲﺳﺎزد.

)ﺻﻔﺤﻪ  8ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )دﻧﻴﺎي زﻧﺪه(

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  21ﺗﺎ  25 ،23و  26ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﮔﻮارش و ﺟﺬب ﻣﻮاد(
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»ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎهﻟﻮ«

ﻧﺸﺨﻮارﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻏﺬا ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ ﺗﺎ در ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳـﺎ ﻣﻜـﺎﻧﻲ اﻣـﻦ،

ﺻﻔﺤﺔ11 :
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»رﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎنزاده«

ﻓﻘﻂ ﻋﺒﺎرت »ج« ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد:

ﻏﺬا را ﺑﺎ ﻧﺸﺨﻮارﻛﺮدن ﺑﻪ دﻫﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﺑﺠﻮﻧـﺪ .اﺑﺘـﺪا ﻏـﺬاي ﻧﻴﻤـﻪﺟﻮﻳـﺪه،
اﻟﻒ( ﻳﺎﺧﺘﻪ  ،2ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎده ﻣﺨﺎﻃﻲ در روده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸـﺎﺑﻪ آن
ﺑﻠﻌﻴﺪه و وارد ﺳﻴﺮاﺑﻲ ﻣﻲﺷﻮد و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﺮوبﻫﺎ ﺗﺎ ﺣـﺪي ﮔـﻮارش

در ﻏﺪه ﻣﻌﺪه ﻫﻢ ﺣﻀﻮر دارد .در ﺣﻔـﺮه ﻣﻌـﺪه ،ﻳﺎﺧﺘـﻪ ﭘﻮﺷـﺶ ﺳـﻄﺤﻲ ﻗـﺮار

ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺗﻮدهﻫﺎي ﻏﺬا ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﮕﺎري وارد و ﺑﻪ دﻫﺎن ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ .در اﻳﻦ زﻣﺎن

داﺷﺘﻪ و ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺎده ﻣﺨﺎﻃﻲ و ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت دارﻧﺪ.

ﻏﺬا ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ،ﺟﻮﻳﺪه و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻴﺮاﺑﻲ وارد ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺣﺎﻟـﺖ ﻣـﺎﻳﻊ

ب( ﻳﺎﺧﺘــﻪ  ،5ﻳﺎﺧﺘــﻪ ﭘﻮﺷﺸــﻲ داراي رﻳﺰﭘــﺮز ﻣــﻲﺑﺎﺷــﺪ و رﻳﺰﭘــﺮز ﺣﺎﺻــﻞ

ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﮕﺎري ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﮔﺎو از ﻧﮕﺎري ﺑـﻪ

ﭼﻴﻦﺧﻮردﮔﻲ ﻏﺸﺎ اﻳﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪ در ﺳﻤﺖ داﺧﻞ روده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس را
ﺑﺎ ﻛﻴﻤﻮس در روده ﺑﺎرﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ.

ﻫﺰارﻻ رﻓﺘﻪ ،ﺗﺎ ﺣﺪودي آﺑﮕﻴﺮي و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺷﻴﺮدان وارد ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ .در اﻳـﻦ
ج( ﺑﺨﺶ  4ﻏﺪه روده اﺳﺖ .در ﻏﺪه روده ﻧﻴﺰ ﻣـﻲﺗـﻮان ﻳﺎﺧﺘـﻪ ﭘﻮﺷﺸـﻲ داراي
ﻣﺤﻞ ،آﻧﺰﻳﻢﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ وارد ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﮔﻮارش اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  30ﺗﺎ  32ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﮔﻮارش و ﺟﺬب ﻣﻮاد(
--------------------------------------------- -80ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

»ﻋﺒﺎس آراﻳﺶ«

رﻳﺰﭘﺮز را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و  ...ﻧﻘﺶ دارد.
د( ﺑﺨﺶ  1ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻮﻳﺮﮔﻲ ﭘﺮز و ﺑﺨﺶ  3ﻣﻮﻳﺮگ ﻟﻨﻔﻲ اﺳﺖ .دﻗـﺖ ﺷـﻮد ﻛـﻪ
ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻮارش ﻟﻴﭙﻴـﺪﻫﺎ وارد ﻣـﻮﻳﺮگ ﻟﻨﻔـﻲ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﺷـﺒﻜﻪ
ﻣﻮﻳﺮﮔﻲ ﭘﺮز وارد ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  21ﺗﺎ  25ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﮔﻮارش و ﺟﺬب ﻣﻮاد(

ﻣﻮﻧﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ ﺑﺪون ﮔﻮارش ﺟﺬب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

---------------------------------------------ﻫﻤﺔ ﻣﻮﻧﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ داراي اﺗﻢﻫﺎي  H ، Cو  Oﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﺗـﻢﻫـﺎ ﺑـﺎ
 -83ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.

»ﻣﻬﺮداد ﻣﺤﺒﻲ«

در دﻫﺎن ،ﻣﻮاد در اﺛﺮ ﺟﻮﻳﺪن ﻏﺬا ،ﮔﻮارش ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮﺷـﺢ

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  9و  23ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(
ﺑﺰاق ﻛﻪ داراي آﻧﺰﻳﻢﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ آﻧـﺰﻳﻢ ﮔﻮارﺷـﻲ آﻣـﻴﻼز ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ؛

--------------------------------------------- -81ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

»ﻣﺤﻤﺪاﻣﻴﻦ ﺑﻴﮕﺪﻟﻲ«

ﮔﻮارش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .در روده ﺑﺎرﻳـﻚ ،ﻧﻴـﺰ ﺣﺮﻛـﺖ ﻗﻄﻌـﻪﻗﻄﻌـﻪ
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻧﺰﻳﻢﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد در رودة ﺑﺎرﻳﻚ ﮔﻮارش ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ.

ﻫﻤﺔ ﻣﻮارد ﻧﺎدرﺳﺖاﻧﺪ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  18ﺗﺎ  25 ،23و  26ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﮔﻮارش و ﺟﺬب ﻣﻮاد(

در ﺟﺎﻧﺪاراﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﻔﺮه ﮔﻮارﺷﻲ دارﻧﺪ ،ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪاري ﮔﻮارش ﺑـﺮون-
ﻳﺎﺧﺘﻪاي ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ درون واﻛﻮﺋﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﮔـﻮارش
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ درونﻳﺎﺧﺘﻪاي اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ .در ﭘﺎراﻣﺴﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﮋكﻫﺎ ﻏﺬا را
از ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺣﻔﺮه دﻫﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ .در ﺟﺎﻧﺪاراﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻴـﺪر ﻓﻘـﻂ ﻳـﻚ

--------------------------------------------- -84ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
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ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻮال ،درﻳﭽﺔ ﺳﻪ ﻟﺨﺘﻲ واﻗﻊ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﻠـﺐ اﺳـﺖ .ﻫـﻢ ﺳـﻤﺖ
راﺳﺖ و ﻫﻢ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن ،ﺑـﺎ ﺧـﻮن داراي ﻛـﺮﺑﻦ دياﻛﺴـﻴﺪ ﺗﻤـﺎس

ﺳﻮراخ ﺑﺮاي ورود و ﺧﺮوج ﻣﻮاد وﺟﻮد دارد .ﻛﺮم ﻛﺪو ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ دﻫـﺎن و دﺳـﺘﮕﺎه
دارﻧﺪ.
ﮔﻮارش اﺳﺖ ،ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي را از ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺟﺬب ﻣﻲﻛﻨﺪ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  48 ،37 ،36 ،34و  49ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(
)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  30و  31ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﮔﻮارش و ﺟﺬب ﻣﻮاد(
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»ﻣﻬﺮداد ﻣﺤﺒﻲ«

ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪة ﻣﺨﺎط ﻧﺎي از ﻧﻮع ﻳﺎﺧﺘـﻪﻫـﺎي اﺳـﺘﻮاﻧﻪاي ﻣﮋﻛـﺪار

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺶ ،داراي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﻴﺴﻪﻫﺎي ﻫﻮادار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ

ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻲ از آنﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﮋك ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻨﻔﺲ آنﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ .ﻫﻤﺎنﻃـﻮر ﻛـﻪ در

ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﺨﺎﻃﻲ ،ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲﻫﺎي ﻫﻮا را ﺿﻤﻦ ﻋﺒﻮر ﺑﻪ دام ﻣﻲاﻧﺪازﻧﺪ .ﻣﮋكﻫﺎ ﺑـﺎ

ﺷﻜﻞ  23ﻓﺼﻞ  3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴـﺪ ،ﻛﻴﺴـﻪﻫـﺎي ﻫـﻮادار ﻋﻘﺒـﻲ ﺑـﺰرگﺗـﺮﻳﻦ

ﺣﺮﻛﺎت ﺿﺮﺑﺎﻧﻲ ﺧﻮد ،ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﺨﺎﻃﻲ و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲﻫﺎي ﺑﻪ دام اﻓﺘـﺎده در آن را

ﻛﻴﺴﻪﻫﺎي ﻫﻮادار ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻋﻘﺐ ﺷﺶﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﺑﻪ ﺳﻮي ﺣﻠﻖ ﻣﻲراﻧﻨﺪ.

)ﺻﻔﺤﻪ  46ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﺒﺎدﻻت ﮔﺎزي(
)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  15و  36ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(
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»اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺑﻬﺮوزيﻓﺮد«

در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ،در اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ

از ﻧﺎﻳﮋك اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ،ﻧﺎﻳﮋك ﻣﺒﺎدﻟﻪاي ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﺎﻳﮋك ﻣﺒﺎدﻟﻪاي ﺑـﻪ

اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد .ﭘﺲ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ اﻛﺴﻴﮋن و ﻛﺮﺑﻦدياﻛﺴﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﻧﺎب

ﻳﻚ ﻛﻴﺴﺔ ﺣﺒﺎﺑﻜﻲ ﺧﺘﻢ ﻣﻲﺷﻮد.

و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ و ﺑـﺎ ﺗﺒـﺪﻳﻞ آن ﺑـﻪ

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  36و  37ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﺒﺎدﻻت ﮔﺎزي(
--------------------------------------------- -87ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1
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ﻛﺮﺑﻨﻴﻚاﺳﻴﺪ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪارد .ﭘﺲ ﻗﺮار ﻧﻴﺴﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ زﻳﺎد ﺷﻮد!
از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ،ﺗﻨﻔﺲ ﻳﺎﺧﺘﻪاي ﻛـﻢ ﻣـﻲﺷـﻮد و ﻟـﺬا ﻛـﺮﺑﻦ
دياﻛﺴﻴﺪ ﻛﻢﺗﺮي ﻫﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  34و  39ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﺒﺎدﻻت ﮔﺎزي(

در ﺗﻚﻳﺎﺧﺘﻪايﻫﺎ و ﺟـﺎﻧﻮراﻧﻲ ﻣﺜـﻞ ﻛـﺮم ﭘﻬـﻦ ﻳـﺎ ﻫﻴـﺪر آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ،ﮔﺎزﻫـﺎ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي

---------------------------------------------»ﺳﺮاﺳﺮي «99

ﺗﻨﻔﺴﻲ وﻳﮋهاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﺑﺪن را ﺑﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﻓـﺮاﻫﻢ
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ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ،ﭼﻬﺎر روش اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ

در ﺑﺨﺶ ﻣﺒﺎدﻟـﻪاي دﺳـﺘﮕﺎه ﺗـﻨﻔﺲ )ﻧـﻪ ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎدي( ،در ﺟﺎﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪد،

ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﺗﻨﻔﺲ ﻧﺎﻳﺪﻳﺴﻲ ،ﺗﻨﻔﺲ ﭘﻮﺳﺘﻲ ،ﺗﻨﻔﺲ آﺑﺸﺸﻲ و ﺗـﻨﻔﺲ ﺷﺸـﻲ،

ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺣﺒﺎﺑﻚ و ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﺳﻨﮕﻔﺮﺷﻲ ﻣﻮﻳﺮگﻫﺎ داراي ﻏﺸﺎي ﭘﺎﻳﻪ

در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر روش ،ﺗﺒﺎدل ﮔﺎزﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ در ﺳـﻄﺢ ﺗﻨﻔﺴـﻲ ﻣﺮﻃـﻮب ،ﺻـﻮرت

ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻲﮔﻴﺮد.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  35ﺗﺎ  38ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﺒﺎدﻻت ﮔﺎزي(
)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  45 ،39و  46ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﺒﺎدﻻت ﮔﺎزي(
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ﺻﻔﺤﺔ13 :

پ( دﻟﻴﻞ ﭘﺨﺶ ذرات ﻧﻤﻚ و ﺟﻮﻫﺮ در آب ،ﺣﺮﻛﺖﻫـﺎي ﻧـﺎﻣﻨﻈﻢ و ﻛـﺎﺗﻮرهاي

ﻓﻴﺰﻳﻚ )(1
 -91ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

»ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺮﻳﻔﻲ«

)ﺗﺼﺎدﻓﻲ( ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي آب و ﺑﺮﺧﻮرد آنﻫﺎ ﺑﺎ ذرات ﻧﻤﻚ و ﺟﻮﻫﺮ اﺳﺖ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  24ﺗﺎ  29ﻛﺘﺎب درﺳﻲ()وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد(
اﺑﺘﺪا ﺣﺠﻢ اوﻟﻴﺔ ﻇﺮف را ﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ:

---------------------------------------------m ¸ü»n 200g

g
 ¸ü»n 0/ 8
cm3

m ¸ü»n
 ¸ü»n

VýoË  V¸ü»n 

200
VýoË  V¸ü»n 
 250cm3
0/ 8
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اﺑﺘﺪا ارﺗﻔﺎع ﻗﺎﺋﻢ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻘﻄﺔ  Aو  Bرا ﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ:
h sin 370/ 6
h

0 / 6 
 22 / 5cm
22 / 5


sin 37 

 h  13 / 5cm

در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﻛﻪ ﺳﺎﭼﻤﻪﻫﺎ را داﺧﻞ ﻇﺮف ﻣﻲرﻳﺰﻳﻢ ،ﻣﻘﺪار  36gﻧﻔﺖ ﻧﻴﺰ
ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﭼﻤﻪﻫﺎ را ﭘﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
m Sÿº
36

 40cm3
 Sÿº 0 / 9

VÂ²Ii ÁIñÎ 

اﻛﻨﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﺳﺘﻮﻧﻲ از ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  13 / 5cmﻣﻌﺎدل
ﻓﺸﺎر ﺳﺘﻮﻧﻲ از ﺟﻴﻮه ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ اﺳﺖ:

ﭘﺲ ﺣﺠﻤﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﭼﻤﻪﻫﺎ اﺷﻐﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

g
2
,h 13 / 5cm
cm3
(h)ÍÄI¶  (h )½¼Ã] 
g
 13 / 5
cm3

VIÀï¾μaIw  VýoË  VÂ²Ii ÁIñÎ  250  40  210cm3

ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﺔ ﭼﮕﺎﻟﻲ ،ﺟﺮم ﺳﺎﭼﻤﻪﻫﺎ را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآورﻳﻢ:
2  13 / 5  13 / 5  h  h  2cm  P  2cmHg

mIÀï¾μaIw  IÀï¾μaIw VIÀï¾μaIw  5  210  1050g

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺪازة اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﺑﻴﻦ دو ﻧﻘﻄﺔ  Aو  Bﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  2cmHgاﺳﺖ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  16ﺗﺎ  18ﻛﺘﺎب درﺳﻲ()ﻓﻴﺰﻳﻚ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮي(
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)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  33ﺗﺎ  35ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد(
--------------------------------------------- -94ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

»ﺣﻤﻴﺪ زرﻳﻦﻛﻔﺶ«

ﻋﺒﺎرتﻫﺎي »اﻟﻒ« و »ت« درﺳﺖ و ﻋﺒﺎرتﻫﺎي »ب« و »پ« ﻧﺎدرﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﻟﻜﻞ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺔ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ،ﺳـﻄﺢ ﺟﻴـﻮه در اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎرتﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ:

ﻣﻲرود و در ﺷﺎﺧﺔ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻲآﻳﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﺣﺠـﻢ ﺟﻴـﻮة

ب( ﺷﻴﺸﻪ ﺟـﺰو ﺟﺎﻣـﺪﻫﺎي ﺑـﻲﺷـﻜﻞ )آﻣـﻮرف( اﺳـﺖ و ذرات ﺳـﺎزﻧﺪة آن در

ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪه ،ﻳﻜﺴﺎن و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻣﻘﻄـﻊ

ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﻨﻈﻤﻲ در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﺟﻴﻮه در ﺷﺎﺧﺔ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ  1cmﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎﻳـﺪ ،در
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ﺻﻔﺤﺔ14 :

ﺷﺎﺧﺔ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ  0 / 5cmﺑﺎﻻ ﻣﻲرود .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑـﺮي

اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻣﺎﻳﻊ  V  15  1000  15000cm3ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ

ﻓﺸﺎر در ﻧﻘﺎط ﻫﻢﺗﺮاز ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻊ ﺳﺎﻛﻦ ،دارﻳﻢ:

 V1  12000cm3آن در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻇﺮف و  V2  3000cm3آن در
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎرﻳﻚ ﻇﺮف ﺟﺎي ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎرﻳﻚ ﻇﺮف

 100cm2اﺳﺖ ،ارﺗﻔﺎع ﻣﺎﻳﻊ در آن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

)PA  PB  1h1  2h2 (1

A2 100cm2
V2  A2h2 
 3000  100  h2  h2  30cm
V2  3000cm 3

در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻳﻊ را ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ارﺗﻔﺎع ﻣﺎﻳﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻛﻒ
) PM  PN  1  (h1  h )  2 (h2  1 / 5

)(1
 1h1  1h  2h2  1 / 52 

ﻇﺮف ﻓﺸﺎر وارد ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  h  h1  h2  10  30  40cmاﺳﺖ .در
اﻳﻦﺣﺎﻟﺖ دارﻳﻢ:
h  40cm 0/ 4m,F 2400N
 P  gh
 F  ghA1 

 F  PA1
A1 1200cm2 1200104 m2

1h  1 / 52  0 / 8h  1 / 5  13 / 6

 h  1 / 5  17  25 / 5cm

kg
2400    10  0 / 4  1200  104    5000
m3

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  33ﺗﺎ  35ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد(
)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  32ﺗﺎ  35ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد(
------------------------------------------------------------------------------------------ -95ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

»ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻛﻴﺎﻧﻲ«

اﺑﺘﺪا ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻇﺮف و ﺣﺠﻢ آن را ﺣﺴﺎب ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:

 -96ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

»ﻣﻴﺜﻢ دﺷﺘﻴﺎن«

وزﻧﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ در آﺳﺘﺎﻧﺔ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﭘﻴﻤﺎﻧﻪاي ﮔﺎز ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ

D
r
2 D 40cm
1600
2
2  A   D 
 A1  3 
A1  r 
1
4
4
 A1  1200cm2

ﻓﺸﺎر ﺣﺎﺻﻞ از وزن ﺧﻮد وزﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت دارﻳﻢ:
mg
)(1
PpI¬  P0 
A

)PM  PN  PpI¬  gh  P0 (2
h1 10cm
V1  A1h1 
 V1  1200  10  V1  12  103 cm3

اﻛﻨﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ از  15ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎﻳﻊ ،ﭼﻨﺪ ﻟﻴﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎرﻳﻚ ﻇﺮف ﺟﺎي

ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺳﭙﺲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺎﻳﻊ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎرﻳﻚ را ﺣﺴﺎب ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي

ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﻪ  cm3ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﭼﻮن ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1000cm3
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mg
200  103  10
 gh 
 2  103  10  h
A
8  104

1
m  12 / 5cm
8



ﺻﻔﺤﺔ15 :

 -99ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

1
)WF  F1d cos 60  12  F  d   Fd  24 J (1
1
2

h

ﭘﺲ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﺳﺘﻮن ﻣﺎﻳﻊ در دو ﻃﺮف ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ 2 / 5cm

»ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻓﻘﻪزاده«

ﻛﺎر ﻛﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﺟﺴﻢ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا ارﺗﻔﺎع ﺳﺘﻮن ﻣﺎﻳﻊ در ﺷﺎﺧﺔ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
Wt  WF  WF  WF  12  Fd cos180  2Fd cos 37
1
2
3
2/5
ﻗﺒﻞ  1 / 25cm
2

اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
)(1
 Wt  12  24  2  24  0 / 8  26 / 4 J

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  38و  39ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد(
)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  55ﺗﺎ  60ﻛﺘﺎب درﺳﻲ()ﻛﺎر ،اﻧﺮژي و ﺗﻮان(

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

 -97ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

»ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪس«

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

ﺗﻮپ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧـﺪازة ﻧﻴـﺮوي ﺷـﻨﺎوري وارد ﺑـﺮ آن از
 -100ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

»اﺷﻜﺎن ﺗﻮﻛﻠﻲ«

اﻧﺪازة وزﻧﺶ ﺑﻴﺶﺗﺮ اﺳﺖ ) . (Fb1  m1gاز ﻃﺮﻓﻲ ﭼﻮن ﮔﻠﻮﻟﺔ ﻓﻠﺰي ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ وزﻧﺶ ﻛـﻪ ﻧﻴﺮوﻳـﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻪ ﮔﻠﻮﻟـﻪ وارد
ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺑﻴﺶﺗﺮ از اﻧﺪازة ﻧﻴﺮوي ﺷﻨﺎوري وارد ﺑﺮ آن اﺳﺖ(Fb  m2g) .
2

ﻧﻴﺮوي وزن و ﻧﻴﺮوي ﻋﻤﻮدي ﺳـﻄﺢ و ﻧﻴـﺮوي  F3ﺑـﺮ ﺟﺎﺑـﻪﺟـﺎﻳﻲ ﻋﻤﻮدﻧـﺪ و

ﻛﺎري اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲدﻫﻨﺪ ،دارﻳﻢ:

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  40ﺗﺎ  43ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد(

  WF  WF  WF  WF  WN  WmgﻛﻞW
1
2
3
4

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

 -98ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

F
dcos(180 )    
2

»ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪس«

D2
ﻃﺒﻖ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ A1v1  A2 v2 ،اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ )
4

 Fdcos   2Fdcos 60   

Fd 3
 Fd
2
2

( ، A  دارﻳﻢ:

 Fd  Fd 

3
Fd
3
 2ﻛﻞ W


2
WF
Fd
1

m
D12 v1  D22 v2  (9 / 6 )2  1 / 5  (2 / 4 )2  v2  v2  24
s

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  35و  36ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻛﺎر ،اﻧﺮژي ،ﺗﻮان(
)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  43ﺗﺎ  45ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد(
----------------------------------------------

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

forum.konkur.in

www.konkur.in

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﭘﺮوژة ) (4آزﻣﻮن  10ﺑﻬﻤﻦ
 -101ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

ﺻﻔﺤﺔ16 :
A  r2  (101 )2    102 m2

»ﻛﺘﺎب آﺑﻲ«

ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:

F (m1  m2 )g m1 0/ 4 kg



A
A
m2 0/ 8 kg

P

) 382  103 km  382  106 m  3 / 82  108 mاﻟﻒ
(0 / 4  0 / 8 )  10 1 / 2  10

 400 Pa
  102
3  102

) 0 / 0529 nm  5 / 29  102  109 m  5 / 29  1011mب
) 199  1025 ton  199  1025  103 kgج
 199  1028 kg  1 / 99  102  1028 kg  1 / 99  1030 kg

) 16 / 7  1025 g  16 / 7  1025  103 kgد
 16 / 7  1028 kg  1 / 67  1027 kg

P

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  32ﺗﺎ  35ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد(
----------------------------------------------

 -104ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

»ﻛﺘﺎب آﺑﻲ«

P
راهﺣﻞ اول :ﺻﻮرت ﺳﺆال از ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ  Bرا ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ .ﭘﺲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ PA
PA

ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﺔ» «4ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  10ﺗﺎ  13ﻛﺘﺎب درﺳﻲ()ﻓﻴﺰﻳﻚ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮي(

و  PBرا ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺣﺴﺎب ﻛﺮده و ﻧﺴﺒﺖ آنﻫﺎ را ﺣﺴﺎب ﻛﻨﻴﻢ:
h A 0/1m
PA  P0  gh A 

P0 9 / 9104 Pa

--------------------------------------------- -102ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

»ﻛﺘﺎب آﺑﻲ«
 PA  9 / 9  104  103  10  0 / 1  PA  9 / 9  104  0 / 1  104

ﻧﻴﺮوي ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻫﻤﺎن ﻧﻴﺮوي ﻫﻢﭼﺴﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎ در ﺳﻄﺢ
 (9 / 9  0 / 1)  104  105 Pa

ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺖ .ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧﻴﺮوي ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ،اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺳﺖ.
hB 0/ 6 m
PB  P0  ghB 
P0 9 /9104 Pa

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  28ﺗﺎ  30ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد(
----------------------------------------------

PB  9 / 9  104  103  10  0 / 6

 -103ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

»ﻛﺘﺎب آﺑﻲ«

دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﭼﮕﺎﻟﻲ آب و روﻏﻦ ﻣﻌﻠﻮم اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ در ﻋﻤـﻞ ﻧﻴـﺎزي ﺑـﻪ
ﭼﮕﺎﻟﻲ اﻳﻦ دو ﻣﺎﻳﻊ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن ﺟﺮم دو ﻣﺎﻳﻊ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻧﻴﺮوي وارد

 PB  9 / 9  104  0 / 6  104  (9 / 9  0 / 6 )  104  1 / 05  105 Pa

PB
ﺣﺎل ﻧﺴﺒﺖ
PA

را ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻴﻢ:

ﺑﺮ ﻛﻒ ﻇﺮف را ﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺸﺎر ،ﻓﺸﺎر وارد ﺑﺮ ﻛـﻒ
PB 1 / 05  105 105
P
21


 B 
PA
100
PA 20
1 105

ﻇﺮف ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .دارﻳﻢ:
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راهﺣﻞ دوم :ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ راه ﻛﻤﻲ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﻧﻘﻄﺔ  Bﺑﻪاﻧﺪازة

ﺻﻔﺤﺔ17 :

ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻓﺸﺎر ﻧﻘﺎط  Bو  Bﻣﻲﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:

 P  gh ABﺑﻴﺶﺗﺮ از ﻓﺸﺎر ﻧﻘﻄﺔ  Aاﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻲﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:

PB  PM   Sÿº gh2   JA  Sÿº
 PB  PB
 
PB  PN   JA gh2 


P  gh AB

) ﻧﻔﺖ  آب P2  PB  PB  gh2 (
PB PA  gh AB
gh AB

 1
PA
PA
PA

ﭼﻮن  h2  h1اﺳﺖ ،ﭘﺲ:
103  10  0 / 5
 1  0 / 05
105

 1

P
1 21
 B  1

20 20
PA

P2  P1

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  33ﺗﺎ  35ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد(
--------------------------------------------- -106ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

»ﻛﺘﺎب آﺑﻲ«

اﻳﻦ راه ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺠﺪد  PBرا ﺣﺬف ﻣﻲﻛﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻧﻘﻄﺔ  Bرا درون ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻢﺗﺮاز ﺑﺎ ﺳﻄﺢ آزاد ﺟﻴﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﻢ:

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  33ﺗﺎ  35ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد(
ﺟﻴﻮه   Pاﻧﺘﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ P0  PB  P

--------------------------------------------- -105ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

»ﻛﺘﺎب آﺑﻲ«

 75  55  P¾²¼² ÁI¿TºH  P¾²¼² ÁI¿TºH  20 cmHg

ﺣﺎل ﻓﺸﺎر اﻧﺘﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﺎﺳﻜﺎل ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآورﻳﻢ:

ﻧﻘﺎط  Mو  Nدر ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻊ ﺳﺎﻛﻦ ،ﻫﻢﺗﺮاز ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺸﺎر آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫـﻢ ﺑﺮاﺑـﺮ

h 20cm 0/ 2 m
P  gh 
kg
13600
m3

55cm

اﺳﺖ ) . (PM  PN

B

ﺟﻮه

P  gh  13600  10  0 / 2
  27200 Paاﻧﺘﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ  P

اﻧﺪازة ﻧﻴﺮوي وارد ﺑﺮ اﻧﺘﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
ﭼﻮن ﭼﮕﺎﻟﻲ آب ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﻧﻔﺖ اﺳﺖ ) ﻧﻔﺖ   آب  ، (ﭘﺲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣـﻲﮔﻴـﺮﻳﻢ

A

ﻛﻪ ﻧﻔﺖ در ﺷﺎﺧﺔ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻗﺮار دارد.

 27200  5  104

ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻓﺸﺎر ﻧﻘﺎط  Aو  Aﻣﻲﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:

اﻧﺘﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ

اﻧﺘﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ

P

A  5 cm2  5104 m2

F
 13 / 6 N

PA  PM   Sÿº gh1   JA  Sÿº
 PA  PA
 
PA  PN   JA gh1 


اﻧﺘﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ

F

اﻧﺘﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ

F

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  37 ،33 ،32و  38ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد(
----------------------------------------------

) ﻧﻔﺖ  آب P1  PA  PA  gh1(
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 -107ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

ﺻﻔﺤﺔ18 :
kg
2000
, P  500 Pa
3
m
P  gh 


»ﻛﺘﺎب آﺑﻲ«

ﻓﺸﺎر در ﻧﻘﺎط ﻫﻢﺗﺮاز از ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻊ ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﺨـﺰن
5
m  2 / 5 cm
200

500  2000  10h  h 

) (2را ﺑﺎ  P2ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ ،دارﻳﻢ:

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  33ﺗﺎ  43 ،35و  44ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد(
ﻣﺨﺰن )(2

x

g
cm 3

h1=150cm

  1آب

g
cm 3

4
P1  12  10 Pa

ﻣﺨﺰن )(1

--------------------------------------------- -109ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

»ﻛﺘﺎب آﺑﻲ«
1
mv2
2

  1آب
 P2  P0  gx

 P1  P2  gh1

K

v
 K 2 m2

 ( 2 )2

v
v
v1
 K1 m1

 2  1 ( 2 )2  2  2
25
25
 v  90 km  25 m
 1
h
s

 P1  P0  gx  gh1
m
2 1/ 4
 v2  35
s

) 12  104  105  103  10  (x  1 / 5
m
s

 v  35  25  v  10

 0 / 2  105  104 (x  1 / 5 )  x  0 / 5m  x  50cm

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  54و  55ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻛﺎر ،اﻧﺮژي و ﺗﻮان(
)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  38و  39ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد(
----------------------------------------------
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»ﻛﺘﺎب آﺑﻲ«
900
Wmg  mgd cos  
 Wmg  0

»ﻛﺘﺎب آﺑﻲ«

ﭼﻮن ﻟﻮﻟﺔ اﻓﻘﻲ در ﻧﻘﻄﺔ  Bﺑﺎرﻳﻚﺗﺮ از ﻧﻘﻄﺔ  Aو در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻨـﺪي ﺷـﺎره در

ﻧﻘﻄﺔ  Bﺑﻴﺶﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﺑﺮﻧﻮﻟﻲ ،ﻓﺸﺎر در ﻧﻘﻄﺔ  Bﻛﻢﺗـﺮ از

ﻧﻘﻄﺔ  Aﺑﻮده و ﺳﻄﺢ ﺟﻴﻮه در ﺷﺎﺧﺔ  Bﺑﺎﻻﺗﺮ از  Aﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و دارﻳﻢ:

ﻛﺎر ﻧﻴﺮوي وزن در ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲﻫﺎي اﻓﻘﻲ ،ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.

A

B
Dh

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  55ﺗﺎ  59ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻛﺎر ،اﻧﺮژي و ﺗﻮان(
----------------------------------------------
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ﭘﺮوژة ) (4آزﻣﻮن  10ﺑﻬﻤﻦ

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﺻﻔﺤﺔ19 :

روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ را ﻣﻲﺗﻮان دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻻﻳﻪﻻﻳﻪ ﺑﻮدن ﻫﻮاﻛﺮه داﻧﺴﺖ.

ﺷﻴﻤﻲ )(1
 -111ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

»ﺻﻨﻌﺎن ﻧﺎدري«

ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاي زﻣﻴﻦ در ﻻﻳﺔ ﺗﺮوﭘﻮﺳﻔﺮ رخ ﻣﻲدﻫﺪ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  45ﺗﺎ  48ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ردﭘﺎي ﮔﺎزﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ(

آﻫﻚ ﻳﻚ اﻛﺴﻴﺪ ﺑﺎزي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪي ﺑـﻮدن آب درﻳﺎﭼـﻪ

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

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  58ﺗﺎ  60ﻛﺘﺎب درﺳﻲ()ردﭘﺎي ﮔﺎزﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ(
--------------------------------------------- -112ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

»ﻫﺎدي ﻣﻬﺪيزاده«

 -115ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

»اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺟﺸﺎﻧﻲﭘﻮر«

ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻋﻨﺎﺻﺮ را ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻴﻢ:
A  1s2

  2eﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻻﻳﺔ ﻇﺮﻓﻴﺖ

ﺳﻮﺧﺘﻦ ،واﻛﻨﺸﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ،ﻳﻚ ﻣـﺎده ﺑـﺎ اﻛﺴـﻴﮋن ﺑـﻪﺳـﺮﻋﺖ

2
2 6
2 6 10
2 1
31M  1s / 2s 2p / 3s 3p 3d / 4s 4p

واﻛﻨﺶ ﻣﻲدﻫﺪ و ﺑﺨﺸـﻲ از اﻧـﺮژي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﮔﺮﻣـﺎ و ﻧـﻮر آزاد
  3eﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻻﻳﺔ ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﻣﻲﺷﻮد.
2
2 6
2 6 1
2
21D  1s / 2s 2p / 3s 3p 3d / 4s

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  56ﺗﺎ  58ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ردﭘﺎي ﮔﺎزﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ(
  3eﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻻﻳﺔ ﻇﺮﻓﻴﺖ

--------------------------------------------- -113ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

2
2 6
10 B  1s / 2s 2p

»ﻋﺒﺎس ﻣﻄﺒﻮﻋﻲ«
  8eﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻻﻳﺔ ﻇﺮﻓﻴﺖ
·r»nkÃÀ Â÷ÃLö ÁIÀïN¼U»qÄH jHk÷U  3 
3

·r»nkÃÀ Á Hp¼UoQ ÁIÀïN¼U»qÄH jHk÷U  5 
5

2
1

 ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻮﺗﺮونﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﻮنﻫﺎ در ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮﻳﻦ اﻳﺰوﺗﻮپ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻴﺪروژن )(13 H

  3eﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻻﻳﺔ ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ دو ﻋﻨﺼﺮ  Mو  Xاﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮاﺑﺮي دارﻧﺪ و در ﻳﻚ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ 0 / 3

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  5و  6ﻛﺘﺎب درﺳﻲ()ﻛﻴﻬﺎن ،زادﮔﺎه اﻟﻔﺒﺎي ﻫﺴﺘﻲ(
--------------------------------------------- -114ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

2
2 6
2 1
13 X : 1s / 2s 2p / 3s 3p

ﮔﺮوه ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﻣﺎ دو ﻋﻨﺼﺮ  Mو  Dداراي اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮاﺑﺮي
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﻲ ﻫﻢ ﮔﺮوه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﺔ » «4درﺳﺖ اﺳﺖ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  30ﺗﺎ  34ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻛﻴﻬﺎن ،زادﮔﺎه اﻟﻔﺒﺎي ﻫﺴﺘﻲ(

»ﻫﺎدي ﻣﻬﺪيزاده«

ﺟﺎذﺑﺔ زﻣﻴﻦ ،ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﮔﺎزﻫﺎي ﻫﻮاﻛﺮه ،از اﺗﻤﺴـﻔﺮ ﺧـﺎرج
ﻧﺸﻮﻧﺪ.

--------------------------------------------- -116ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي ﮔـﺎز ﻣﻮﺟـﻮد در ﻫـﻮاﻛﺮه

»ﻫﺎدي ﻣﻬﺪيزاده«

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﻮوﻳﺲ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي داده ﺷﺪه در ﻫﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ را رﺳﻢ ﻛـﺮده و ﺑـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ

ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﺟﻨﺐوﺟﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻲرﺳﻴﻢ:
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ﭘﺮوژة ) (4آزﻣﻮن  10ﺑﻬﻤﻦ
ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:

ﺻﻔﺤﺔ20 :

 -119ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

»اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺟﺸﺎﻧﻲﭘﻮر«

ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«1

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«1
CuCl2  Cu2  , Cl 

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«2

10 1
2
9
29 Cu :[Ar]3d / 4s  29Cu :[18 Ar]3d

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«2

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«3

Fe2O3  Fe3  , O2 
6
2
3
5
26 Fe :[Ar]3d / 4s 26 Fe :[18 Ar]3d

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«4
ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«3
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﻔﺖ اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪي در ﮔﺰﻳﻨﺔ » «4ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ.

CaO  Ca2 , O2

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  55و  56ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ردﭘﺎي ﮔﺎزﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ(
2
2 6
2 6
2
2 2
2 6
2 6
20Ca : 1s / 2s 2p / 3s 3p / 4s 20 Ca : 1s / 2s 2p / 3s 3p

---------------------------------------------ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«4
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»اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺟﺸﺎﻧﻲﭘﻮر«

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  19و  20ﻛﺘﺎب درﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه ،ﻧﻮر ﺳﺒﺰرﻧﮓ،
از ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي  Aو  Bاﻧﺮژي ﺑﻴﺶﺗـﺮي دارد اﻣـﺎ اﻧـﺮژي ﭘﺮﺗـﻮ  Cاز ﻧـﻮر ﺳـﺒﺰ

MnO  Mn2  , O2
2
2 6
2 6 5
2
2 2
2 6
2 6 5
25 Mn : 1s / 2s 2p / 3s 3p 3d / 4s  25 Mn : 1s / 2s 2p / 3s 3p 3d

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  Mn2ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.

ﺑﻴﺶﺗﺮ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺰﻳﻨﺔ » «2اﻳﻦ ﻣﻮرد رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  30ﺗﺎ  53 ،39 ،38 ،34و  54ﻛﺘﺎب درﺳﻲ()ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(
)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  19و  20ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻛﻴﻬﺎن ،زادﮔﺎه اﻟﻔﺒﺎي ﻫﺴﺘﻲ(
------------------------------------------------------------------------------------------ -120ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
 -118ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

»ﻋﺒﺎس ﻣﻄﺒﻮﻋﻲ«

»ﻫﺎدي ﺣﺎﺟﻲﻧﮋادﻳﺎن«
ﻋﺒﺎرتﻫﺎي »ب« و »ت« ﻧﺎدرﺳﺖاﻧﺪ.

e Z
p : N  1 / 1e 
 N  1 / 1 Z  p  2 / 1 Z  42
X
)M1f1  M2f2 42(20)  q(80

 40 / 4  q  40
f1  f2
100

 ﺟﺮم اﺗﻤﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

q : N  20 , Z  20 , e  20  e  Z  20  20  2
X
n
20

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎرتﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ:
ب( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ در روي ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ در ﺣﺪود  (287K)14Cاﺳﺖ.
ت( در ﻻﻳﺔ ﺗﺮوﭘﻮﺳﻔﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ دﻣﺎ در ﺣﺪود 6C

اﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻻﻳﺔ ﺗﺮوﭘﻮﺳﻔﺮ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  Aﺗﺎ  Bﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  6 ،5و  13ﺗﺎ  15ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻛﻴﻬﺎن ،زادﮔﺎه اﻟﻔﺒﺎي ﻫﺴﺘﻲ(
----------------------------------------------

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  47و  48ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ردﭘﺎي ﮔﺎزﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ(
----------------------------------------------

forum.konkur.in

www.konkur.in

ﭘﺮوژة ) (4آزﻣﻮن  10ﺑﻬﻤﻦ
 -121ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ
»ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻠﻮياﻣﺎﻣﻲ«

ﻋﺒﺎرتﻫﺎي »اﻟﻒ« و »پ« ﺻﺤﻴﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺻﻔﺤﺔ21 :

 -123ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

»ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔﺮي«

ﻫﻤﺔ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ ﺻﺤﻴﺢاﻧﺪ.

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ:

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  48ﺗﺎ  51و  53ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ردﭘﺎي ﮔﺎزﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ(

اﻟﻒ( اﻏﻠﺐ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻤﺎر ﻧﻮﺗﺮونﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﻮنﻫﺎي آنﻫﺎ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻳـﺎ

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

ﺑﻴﺶ از  1 / 5اﺳﺖ ،ﻧﺎﭘﺎﻳﺪارﻧﺪ.
 -124ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

»ﻧﻮﻳﺪ ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن«

ب( ﻃﻴﻒ ﻧﺸﺮي ﺧﻄﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر ذرات و آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ آنﻫﺎ ،ذرات  Aﺗـﺎ  Gﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه
پ( ﻓﺮاوانﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺎرة ﻣﺸﺘﺮي ،ﻫﻴـﺪروژن اﺳـﺖ ﻛـﻪ داراي 4
ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﻮار رﻧﮕﻲ در ﻃﻴﻒ ﻧﺸﺮي ﺧﻄﻲ ﺧﻮد اﺳﺖ.
ت( ﻋﻨﺼﺮ ﮔﺎﻟﻴﻢ ) ( 31Gaاز ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳـﻮن  3ﺑـﺎر ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﻪ آراﻳـﺶ ﮔـﺎز

 : Aﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  : B /ﻛﻠﺴﻴﻢ  : C /ﮔﻮﮔﺮد  : D /ﻛﻠﺮ  : G /آرﮔﻮن
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ:

ﻧﺠﻴﺐ ﻧﻤﻲرﺳﺪ.
)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  30 ،23 ،22 ،6 ،3ﺗﺎ  34و  37ﺗﺎ  40ﻛﺘﺎب درﺳﻲ()ﻛﻴﻬﺎن ،زادﮔﺎه اﻟﻔﺒﺎي ﻫﺴﺘﻲ(

--------------------------------------------- -122ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

»ﺻﻨﻌﺎن ﻧﺎدري«

اﻟﻒ( ﻛﻠﺮ ) (Dﺑﻪ آراﻳﺶ ﮔﺎز ﻧﺠﻴﺐ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ب( ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮون ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺮ ﻣﻮل  BCﺑﺮاﺑﺮ  2ﻣﻮل اﺳـﺖ و
ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻣﻮل  ADﺑﺮاﺑﺮ  1اﺳﺖ.
پ( در آراﻳﺶ ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺮﻻﻳﻪﻫﺎي  3pو  2pﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1درﺣﺎﻟﺖ  ، 3ﮔـﺎز آرﮔـﻮن درﺣـﺎل ﺧـﺎرج ﺷـﺪن اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦﮔـﺎز

ت( ﻫﻴﭻﻛﺪام از ذرات اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ در آرﮔﻮن

ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺣﺠﻤﻲ در ﻫﻮاي ﭘﺎك و ﺧﺸﻚ را ﻣﻴﺎن ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﺮوه  18دارد.

زﻳﺮﻻﻳﺔ  3dﭘﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2ﺟﺎﻧﺪاران ذرهﺑﻴﻨﻲ ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن را ﺑﺮاي ﻣﺼـﺮف ﮔﻴﺎﻫـﺎن در ﺧـﺎك

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرت »پ« درﺳﺖ اﺳﺖ.

ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  30ﺗﺎ  41ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻛﻴﻬﺎن ،زادﮔﺎه اﻟﻔﺒﺎي ﻫﺴﺘﻲ(

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3در ﺣﺎﻟـﺖ  ، 1آرﮔـﻮن در دورة ﺳـﻮم ﺟـﺪول دورهاي و ﻧﻴﺘـﺮوژن و

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

اﻛﺴﻴﮋن در دوره دوم ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
 -125ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

»اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺟﺸﺎﻧﻲﭘﻮر«

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4ﻫﻠﻴﻢ در ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣـﻲآﻳـﺪ ﻛـﻪ در
ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﻫﻴﭻﻛﺪام از ﻇﺮفﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«1

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  48ﺗﺎ  50ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ردﭘﺎي ﮔﺎزﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ(
----------------------------------------------

1mol CaCO3
 0 / 25mol CaCO3
100g CaCO3
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اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﭘﺮوژة ) (4آزﻣﻮن  10ﺑﻬﻤﻦ
ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«2

ﺻﻔﺤﺔ22 :

 -127ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

1mol CO2 6 / 02  1023 −¼§²¼¶CO2

CO2  2 / 2g CO2 
44g CO2
1mol CO2
CO2

¶¼−¼§²

¶¼−¼§²

?

 3 / 01  1022

»اﻣﻴﺮ ﺣﺎﺗﻤﻴﺎن«

ﻋﻨﺼﺮي ﻛﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲﺗﺮﻳﻦ زﻳﺮﻻﻳﺔ آن  3p5اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ در دورة ﺳـﻮم ﻗـﺮار دارد،

ﭘﺲ ﻋﻨﺼﺮ  Xﻧﻴﺰ در دورة ﺳﻮم و ﮔـﺮوه  16ﻗـﺮار دارد در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻳـﻦ ﻋﻨﺼـﺮ

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«3
داراي ﻋﺪد اﺗﻤﻲ  16ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﮔﺮد اﺳﺖ.
1mol CH4
6 / 02  1023 ´UH H
4mol H


16 g CH4 1mol CH4
1mol H

 H  6 / 4g CH4 اﺗﻢ ?

 9 / 632  1023 ´UH H

2
2 6
2 4
16 X : 1s / 2s 2p / 3s 3p

در ﺑﻴﺮوﻧﻲﺗﺮﻳﻦ ﻻﻳﺔ اﺗﻢ آن  6اﻟﻜﺘﺮون وﺟﻮد دارد.

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«4
1mol O2 2mol O

 0 / 1mol O
32g O2 1mol O2

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  30ﺗﺎ  34و  36ﺗﺎ  41ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻛﻴﻬﺎن ،زادﮔﺎه اﻟﻔﺒﺎي ﻫﺴﺘﻲ(
?mol O  1 / 6 gO2 

---------------------------------------------ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻳﻨﺔ » «3ﺟﻤﻠﺔ داده ﺷﺪه را ﺑﻪدرﺳﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  16ﺗﺎ  19ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻛﻴﻬﺎن ،زادﮔﺎه اﻟﻔﺒﺎي ﻫﺴﺘﻲ(
--------------------------------------------- -126ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

 -128ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

»ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻠﻮياﻣﺎﻣﻲ«

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ:

»ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﻨﺒﺮآﺑﺎدي«

ﮔﺰﻳﻨﺔ» :«1اﺗﻢ  Nﺗﻤﺎﻳﻞ دارد ﺑﻪ آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﮔﺎز ﻧﺠﻴﺐ ﻫـﻢدوره ﺧـﻮد و

ﮔﺰﻳﻨــﺔ » :«1ﻣﻮﻟﻜــﻮل  SO2Cl2ﺑــﻪﺻــﻮرت

اﺳــﺖ و 4

اﺗﻢ  Mﺑﻪ آراﻳﺶ ﮔﺎز ﻧﺠﻴﺐ دوره ﻗﺒﻞ ﺧﻮد در ﺟﺪول دورهاي ﺑﺮﺳﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ» :«2اﮔﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺗﻢ  Mﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ  Nﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣـﻮل M2 N


آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮون  -ﻧﻘﻄﻪاي ﻋﻨﺼﺮ  Nﺑﻪﺻﻮرت  N


ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﻮواﻻﻧﺴﻲ دارد .در دورة ﭼﻬﺎرم ﺟﺪول ،دو ﻋﻨﺼـﺮ  24 Crو  29 Cuاز

ﻗﺎﻋﺪة آﻓﺒﺎ ﭘﻴﺮوي ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  25ﺻﻔﺤﺔ  36ﻛﺘﺎب درﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷـﺪن اﺗـﻢ
 M ، Nﺑﻪ ﻳﻮن ﺑﻪ اﻧﺪازه ذرات آنﻫﺎ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل  M2 Nاﮔـﺮ آراﻳـﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧـﻲ  Mﺑـﻪﺻـﻮرت

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮون ﻫﺎي ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ در  30 Znﺑﺮاﺑﺮ (3d10 , 4s2 ) 12

و ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﺑﺎ  l  2در اﺗﻢ  24 Crﺑﺮاﺑﺮ  5اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ  n  3در اﺗﻢ  ، 29 Cuﺑﺮاﺑـﺮ  18و ﺗﻌـﺪاد

 [18 Ar]4s1ﺑﺎﺷﺪ ،آراﻳـﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧـﻲ  Nﺑـﻪ ﺻـﻮرت [18 Ar]3d104s2 4p4

ﺟﻔــﺖ اﻟﻜﺘــﺮونﻫــﺎي ﻧﺎﭘﻴﻮﻧــﺪي در ﻣﻮﻟﻜــﻮل  ، NCl 3ﺑﺮاﺑــﺮ  10اﺳــﺖ.
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  30ﺗﺎ  40ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻛﻴﻬﺎن ،زادﮔﺎه اﻟﻔﺒﺎي ﻫﺴﺘﻲ(

)

----------------------------------------------
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ﭘﺮوژة ) (4آزﻣﻮن  10ﺑﻬﻤﻦ

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«4در اﺗﻢ  2 ، 24 Crزﻳﺮﻻﻳﺔ ﻧﻴﻤﻪﭘﺮ و در اﺗـﻢ  8 ، 36 Krزﻳﺮﻻﻳـﺔ

ﭘﺮ وﺟﻮد دارد.

ﺻﻔﺤﺔ23 :

 -130ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

»ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻠﻮياﻣﺎﻣﻲ«

ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرت »اﻟﻒ« ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.

2 2 6 2 6 5 1
24 Cr : 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s

ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ:

اﻟﻒ( رﻧﮓ ﺷﻌﻠﺔ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﮔﻮﮔﺮد ،آﺑﻲ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺘﻘـﺎل
2 2 6 2 6 10 2 6
36 Kr : 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p

اﻟﻜﺘﺮون از ﻻﻳﺔ  5ﺑﻪ ﻻﻳﺔ  2در ﻃﻴﻒ ﻧﺸﺮيﺧﻄﻲ ﻫﻴﺪروژن ﻧﻴﻠﻲ اﺳﺖ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  30ﺗﺎ  55 ،41و  56ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(
ب( ﻓﺮاوردهﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﻦ زﻏﺎلﺳﻨﮓ  CO2 ، H2Oو  SO2اﺳﺖ ﻛﻪ

---------------------------------------------ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  9ﺟﻔﺖ اﻟﻜﺘﺮون اﺷﺘﺮاﻛﻲ دارﻧﺪ.
 -129ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

»رﺳﻮل ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲزواره«

ت(  37 Rbاﻟﻜﺘﺮون زﻳﺮﻻﻳﺔ  5sرا از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ داراي  l  0و
 n  5اﺳﺖ.

ﻋﻨﺼﺮ  Aﻋﻨﺼﺮي از دورة ﭼﻬﺎرم ﺑﺎ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  A2 اﺳﺖ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  19ﺗﺎ  24 ،21ﺗﺎ 30 ،27ﺗﺎ  41 ،34،40و 55ﺗﺎ 57ﻛﺘﺎب درﺳﻲ()ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(
ﻋﻨﺼﺮ  Aﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ  29 Cu ، 26 Fe ، 24 Cr ، 20Caو  ....ﺑﺎﺷﺪ.

---------------------------------------------ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺗﻨﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ  20Caﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.

ﮔﺰﻳﻨﺔ » 24 Cr :«2در آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧﻮد  13اﻟﻜﺘﺮون در ﻻﻳﻪ ﺳﻮم ﺧﻮد دارد.

2 2 6 2 6 5 1
24 Cr : 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3ﻫﻤﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ دورة ﭼﻬﺎرم دو زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﺑﺎ  n  lﺑﺮاﺑﺮ  4دارﻧﺪ،

)(3p , 4s

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4اﻳﻦ ﻣﻮرد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ  29 Cuﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  30ﺗﺎ  41ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻛﻴﻬﺎن ،زادﮔﺎه اﻟﻔﺒﺎي ﻫﺴﺘﻲ(

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