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فارسي 2

 51دقيقه

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای درس فارسي( ،)2هدفگذاری چند از  01خود را بنویسید:
از هر  01سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از  01بوده است؟
چند از  01آزمون قبل هدفگذاری چند از  01برای آزمون امروز
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

مباحث نيمسال اول
صفحههای01تا58


 -1معنی واژههای «زیادهروی ،کوتاهیکردن در کار ،آرزومند ،آگاهی» بهترتیب در کدام گزینه آمده است؟
الف) چون به تفریط گرایند از عجب

عشق را معصیتی انگارند

ب) بر این یکی شده بودم که گِرد عشق نگردم

قضای عشق درآمد بدوخت چشم درایت

ج) شغل فنای ما شد عیش مجدّد ما

افراط ،ناقبولی بر خاک آبرو چید

د) بیدلیل و بهانه ،میر سپاه

بود شایق به خلع احمد شاه

 )1ج ،ب ،الف ،د

 )۳ب ،الف ،د ،ج

 )۲ج ،الف ،د ،ب

 )۴ب ،ج ،الف ،د

 -۲معنای کلمات مشخص شده بهترتیب در کدام گزینه آمده است؟
«در اثنای جنگ ایران و روس ،التهاب جنون ،توازن قوای دو سپاه را برهم زده بود ،جهد و تالش هر دو سپاه نیز بختک زبونی را که بر هر دو
ملّت چنبره زده بود ،به غایت نمیرسانید».
 )1برافروختن ،شکل ،کابوس ،مکر و حیله ،هدف

 )۲شعلهور شدن ،تعادل ،جادو ،مکر و حیله ،هدف

 )۳برافروختن ،تعادل ،کابوس ،فرومایگی ،فرجام

 )۴شعلهور شدن ،شکل ،موجود خیالی ،فرومایگی ،پیروزی

 -۳در متن زیر چند غلط امالیی به کار رفته است؟
« و پیش از این خری را داللت کردهام و امروز در عرسة فراق میخرامد و در ریاض امن و مسرّت میگرازد .چون خر این فصل بشنود خامطمعی او
را برانگیخت تا نان روباه پخته شد و از آتش گرسنگی فرج یافت .گفت :از اشارت تو گذر نیست ،چه میدانم که برای دوستی و شفقت این
دلنمودگی و مکرمت میکنی».
 )1سه

 )۳دو

 )۲چهار

 )۴یک

 -۴تعداد غلطهای امالیی یا رسمالخطی در کدام بیت ،بیشتر است؟
 )1زهره خنیاگری است گر نکند

تا عبد صور زهره ماتم باد

 )۲تا یکی گوساله برپا خیزد و بانگی کند

دین او گیرند و نغز بیعت موسی کنند

 )۳پیش عشاق لطف باشد قهر

نزد مشتاق فخر باشد آر

 )۴گه زند صعب و گاه بنوازد

گاه دورش کند بیاندازد

 -5تعداد ابیاتی که در آنها آرایة «تناقض» به کار رفته است ،در کدام گزینه آمده است؟
الف) دولتی بهتر ز گمنامی نخواهی یافتن

سر به جیب از سایة بال هما باید کشید

ب) میکاهم از شکفتگی خویشتن مدام

شمعم که کس بهار مرا در خزان ندید

ج) با وجود سرکشی چون گردبادم خاکسار

شعلهام ،و از عجز در پای گیا افتادهام

د) ای دل از گرمی خورشید قیامت باک نیست

آه سردی میتوان در عرصة محشر کشید

هـ) صبح من شام غریبان است ،از شامم مپرس

تا به کام دل در این غربتسرا افتادهام

 )1دو

 )۲سه

 )۳چهار

 )۴پنج

 -6آرایههای «تشبیه ،کنایه ،ایهام ،جناس ،تلمیح» در ابیات زیر کدام است؟
الف) جدل به کس نکنم ز آن که غیر زانو نیست

قرینهای که توانم نهاد سر به سرش

ب) کنون گر رسد مرگ را چاره نیست

که انجام هر زنده جز خاک نیست

ج) تن سرد گشت و داغ جنون گرم سوختن

سر در ره تو رفته و سامان نمیرود

د) تیغ بیداد تو هرجا شد عَلم

شعله هم سر در گریبان میکشد

هـ) تا تواند بر سر من خاک بیخت

بخت ،دست از آب حیوان میکشد

 )1ج ،هـ ،ب ،الف ،د

 )۲د ،هـ ،ج ،ب ،الف

 )۳ج ،د ،الف ،هـ ،ب
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 -7در کدام بیت ،نقش تبعی به کار نرفته است؟
 )1رضا به داده بده وز جبین گره بگشای

که بر من و تو درِ اختیار نگشاده است

 )۲سرنوشت خود «حزین» از شمع محفل فهم کن

زندگانی صرف آه بی اثر خواهد شدن

 )۳دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری

تو خود چه آدمیای که از عشق بیخبری

 )۴ماه چون در جامهای از نور پنهان شد

پادشاه آسمان ،خورشید سر بر کرد

 -8در عبارت زیر چند ت رکیب وصفی به کار رفته است؟
« این کارنامه همان مقواهای کوچک بود که یکی از دوستان روی آن نقاشیهایی انجام داد و خطاط مشهور آسایشگاه ،آقای شایق ،با خط
زیبای خودش روی آن مینوشت».
 )1پنج

 )۳سه

 )۲شش

 )۴چهار

 -9مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟
 )1ما چو سیلیم و تو دریا ز تو دور افتادیم

به سر و روی دوان گشته به سوی وطنیم

 )۲از ازل باالنشین بودیم و گویی تا ابد

جذبة او میرسد ما را به باال میکشد

 )۳تو مرغ گلشن قدسی ،نه درخور قفسی

قفس شکن که به گلزار قدس بازرسی

 )۴ترک کوی تو نمیگیرم اگر میمیرم

روضة کوی تو فردوس برین است مرا

 -11مفهوم کدام گزینه با عبارت «العبد یُدبّر و اهلل یُقَدِّر» در تقابل است؟
 )1رد نشد تیر بالی تو به تدبیر از ما

ما همانا هدف ناوک تقدیر شدیم

 )۲نیست روزی کز برای ضبط گیتی نشنود

گوش تقدیر از زبان شخص تدبیر تو راز

 )۳کس را گذر از جادة تقدیر تو نیست

تقدیر تو کردهای بکن تدبیرم

 )۴چه میآید ز تدبیر تو با تقدیر حق واعظ

بنه گردن به تقدیرش که به زین نیست تدبیرت

گواه (آشنا)

 -11واژههای «ننگ ،اقبال ،حمیّت ،گران» بهترتیب چه معنایی دارند؟
 )1آبرو ،خوشبختی ،مردانگی ،سبک

 )۲بدنامی ،سعادت ،جوانمردی ،سبک

 )۳حرمت ،خوشبختی ،غیرت ،سنگین

 )۴بیآبرویی ،نیکبختی ،شرک ،سنگین

 -1۲در کدام گزینه معنای واژهای نادرست آمده است؟
( )1سرسام :سردرد)( ،آغاجی :پردهدار)( ،عِقد :پیمان)
( )۲علّت :بیماری)( ،همایون :خجسته)( ،توقیع کردن :امضا کردن)
( )۳کافی :الیق)( ،گسیل کردن :فرستادن)( ،خیلتاش :هریک از سپاهیانی که از یک دسته باشند)
( )۴رقعت :نامة کوتاه)( ،مهمّات :کارهای خطیر)( ،نماز پیشین :نماز ظهر)
 -1۳در متن زیر امالی چند واژه نادرست است؟
«این غدر از فضایل ملک که تالی دین است تقریر افتاد ،اکنون شمّهای از محاسن عدل که پادشاهان را ثمینتر حلیتی و نفیستر موهبتی است
یاد کرده شود ،و در آن هم جانب ایجاز و اختصار را به رعایت رسانیدهاید».
 )1یک

 )۳سه

 )۲دو

 )۴چهار

 -1۴در همة ابیات به جز بیت گزینة  ...غلط امالیی یافت میشود.
 )1بس که ز معنی جمال یافته صورتت کمال

جلوهات از جمال خود صــلب کمــال میکند

 )۲دل دادهام به دلـــبر و جـــانی خــریدهام

این تحــفه بحـــر جــــان خراب آوریـــدهام

 )۳بعد از اینـم نبـــود شــاعبه در جوهــر فرد

که دهان تو در این نکته خوش استداللی است

 )۴آن شکایتها که دارم از تو هم پیش تو گویم

من چه گویم چون ندارد قصّة هجران نهایت
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 -15یکی از آرایه های مقابل کدام گزینه نادرست است؟
 )1به خوناب شفــق در دامــن شام

به خون آلوده ،ایران کهن دیـد (تشبیه  /تشخیص)

 )۲میان موج مـــیرقصــید در آب

به رقص مرگ ،اخترهای انبوه (استعاره /مراعاتنظیر)

 )۳از این سدّ روان در دیدة شـــاه

ز هر موجی هزاران نیش میرفت (تشبیه /پارادوکس)

 )۴چه اندیشید آن دم ،کس ندانست

که مـــژگانـش به خـون دیده تر شد (مجاز /تشبیه)

 -16در کدام بیت تمام آرایههای «تشبیه ،تشخیص ،حسن تعلیل ،واجآرایی» دیده میشود؟
 )1گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود

تا ریــــا ورزد و ســــالوس ،مسلمان نشود

 )۲گوهر پاک بباید که شود قابـــــل فیــض

ورنه هر سنگ و گــلی ،لؤلؤ و مرجان نشود

 )۳حسن خلقی ز خدا میطلبم خـــوی تو را

تا دگر خــــاطر مــــا از تو پریشان نشود

 )۴ذره را تا نبود همــــت عـــــــالی ،حافظ

طالب چشـــمة خورشید درخشان نشود

 -17در همة گزینهها به استثنای گزینة … چهار رابطة معنایی بین واژگان به درستی آمده است.
 )1ترادف :فرشته ،ملَک  /تضاد :حیات ،ممات  /تضمّن :پوپک ،پرنده  /تناسب :کشتی و بارانداز
 )۲ترادف :سیمرغ ،عنقا  /تضاد :هالل ،قمر  /تضمّن :کیوان ،سیّاره  /تناسب :نرگس ،نسرین
 )۳ترادف :صعب ،سخت  /تضاد :منعِم ،مفلس  /تضمّن :سیاه ،رنگ  /تناسب :انجیل ،زبور
 )۴ترادف :سیمرغ ،عنقا  /تضاد :گنگ ،گویا  /تضمّن :فارسی ،زبان  /تناسب :شاخ ،برگ
 -18کدام ابیات با بیت زیر قرابت معنایی دارند؟
«معیار دوستانِ دغل روز حاجت است

قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب»

 )1اگر رفیق شفیقی درستپیمــان بـاش

حریف خانه و گرمابه و گلستــــان بــاش

طریق خدمت و آیـین بندگـــی کـــردن

خدای را که رها کن به ما و سلطان بــاش

 )۲وداع خویش کـن اوّل اگر رفـیق منــی

که این رهیست خطرناک و ترکتازی هست

نه احتراز از آن جانـــب اســـت همـــواره

گهی ز جانب وحشی هم احـــترازی هست

 )۳دوست مشمار آن کــه در نعمـــت زند

الف یـــــاری و بــــرادرخــــــــواندگی

دوست آن دانم که گیرد دست دوســـــت

در پریــــــشانحـــــالی و درمــــاندگی

 )۴وگر نگاه امیدی بهسوی هیچکسم نیست

چرا که تیر ندامت بدوخت چشـــــم امیدم

رفیق اگر تو رسیدی ســـالم مـــا برسـانی

که مــــن به اهـــل وفــا و مروّتی نرسیدم

 -19همة گزینهها بهجز گزینة … با عبارت زیر قرابت مفهومیدارند.
«و نگویم که مرا سخت دربایست نیست امّا چون به آنچه دارم و اندک است قانعم ،وزر و وبال این چه به کار آید؟»
 )1گنج عزّت کنج عزلت بــود آن را دل چو یافت

دیگرش از بینیازی حاجت گنجینه نیست

 )۲عـــزیــز مــن در درویـــشی و قناعت زن

که خواری از طمع و عزّت از قنـــاعت زاد

 )۳دال به عزّ قــناعت بـــساز و عــــزّت نفس

که بار منّت احسان هر گدا ،خـوش نیست

 )۴جامی ز خوان رزق چو یک نان کفایت است

آزاده بــار مـــنّت دونان چـــرا کشـــد

 -۲1مفهوم بیت « به پاس هر وجب خاکی از این ملک  /چه بسیار است ،آن سرها که رفته» با کدام بیت قرابت دارد؟
 )1میروم تنها در این ره تا چه پیش آید مرا

هر قدم اینجا دهان شیر و کام اژدهاست

 )۲سیل آشوب ،روان گشت به کاشانـــة ما

سوخت از آتــش بیدادگری خـــانة ما

 )۳از آن پس که پیـــروز گشــــتیم و شــاد

نبــــایــد ســـر خویـــش دادن بـه باد

 )۴در ره عشق وطن از سـر و جان خـاستهایم

تا در این ره چـــه کند همّت مردانة ما
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عمومي یازدهم

عربي ،زبان قرآن 2

صفحة6 :

 51دقيقه

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای درس عربي ،زبان قرآن ( ،)2هدفگذاری چند از  01خود را بنویسید:
از هر  01سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از  01بوده است؟
چند از  01آزمون قبل هدفگذاری چند از  01برای آزمون امروز
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

مباحث نيمسال اول
صفحههای0تا24


 عيِّن األصحّ و األدقّ في الجواب للتّرجمة من أو إلي العربية)12 - 12( :
« -۲1یَجعل الطفل کالمه کَالحسام بعض األحيان لِلحصول علي مطلوبه!»:
 )1بعضی وقتها کودک برای رسیدن به هدف ،سخن را همچون شمشیر قرار میدهد!
 )2بعضی وقتها کودک برای رسیدن به خواستهاش ،سخنش را همچون شمشیر قرار میدهد!
 )3کودک برای رسیدن به خواسته ،سخن را همچون شمشیر قرار داد!
 )4برخی اوقات کودکی برای دستیابی به هدفهای خود سخنش را مثل شمشیر قرار میداد!

« -۲۲من أهدی إلي إخوانه عيوبهم و صدقَهم فهو یُحسَبُ مِن أجلّ األصدقاء!»:
 )1هرکسی که به برادرانش عیبهای آنان را هدیه کرد و به آنان راست گفت ،او از دوستان گرانقدر به حساب میآید!
 )2کسی که عیبهای دوستانش را به آنان هدیه کند و به آنان راست بگوید او از دوستان گرانقدر به شمار میرود!
 )3هر آن که به دوستانش عیبهایشان را هدیه دهد و به آنان راست بگوید او از گرانقدرترین دوستان شمرده میشود!
 )4هرکسی به برادرانش عیوبشان را هدیه کند ،با آنان دوستی نموده ،پس او گرانقدرترینها را دوستان میپندارد!

« -۲۳الحقيقةُ أَنَّ الّذینَ یُحاولونَ أَن یکشفوا أسرارَ النّاسِ لفَضحِهِم سيَرتکبونَ ذُنوباً کبيرةً!»:
 )1حقیقت است که کسانیکه میکوشند اسرار مردم را برای رسوا کردنشان فاش کنند ،گناهان بزرگی را مرتکب خواهند شد!
 )2به حق گناه بزرگی انجام خواهند داد کسانیکه کوشش کنند که راز مردمان را بر مال کنند و آنها را رسوا نمایند!
 )3حقیقتاً کسانیکه میکوشند رازهای مردم را برای رسوا کردنشان افشا شود ،گناهان زیادی مرتکب شدهاند!
 )4واقعیت است کسانیکه تالش کنند راز مردم را برای بدنام کردنشان آشکار کنند ،مرتکب گناهان بزرگی خواهند شد!

« -۲۴أیُّها الطلّابُ ،حاولوا أن تستفيدوا نهایة االستفادة من حضور هذا األستاذ الجليل في صفّکم!»:
 )1ای دانشآموزان کوشا ،سعی شما این باشد که از محضر این استاد ارزشمند در کالس بینهایت بهرهمند شوید!
 )2ای دانشجویان تالشگر ،سعی کنید تا از حضور استاد با ارزش خود در کالستان به طور کامل بهرهمند شوید!
 )3ای دانشآموزان ،تالش کنید تا تمام بهره را از محضر این استاد جلیل در کالسهای خود ببرید!
 )4ای دانشجویان ،سعی کنید از حضور این استاد گرانقدر در کالس خودتان نهایت استفاده را ببرید!

 -۲5عَيّن الصّحيح:
 )1مَن یَبتَعِدْ عنِ المعاصی یَبدأْ فی حیاتِه صفحةً جدیدةً! :هرکس از گناه دور شود صفحة جدیدی را در زندگیاش آغاز میکند!
 )2ذَهَبتُ قبلَ اُسبوعٍ إلی مَلعَبٍ ریاضیٍّ لِمشاهَدَةِ مُباراةٍ! :یک هفته قبل برای دیدن مسابقه به ورزشگاه رفتم!
 )3اُریدُ أن أَصِفَ مُواصَفات الطّالبِ المُشاغب الّذی یَضُر اآلخَرِینَ! :میخواهم خصوصیات دانش آموز شلوغی را وصف کنم که به دیگران آسیب میرساند!
 )4إنْ جالَستَ األصدقاء الصّالحینَ و أصبحتَ مِثلَهُم فی العَمَلِ حَصلتَ عَلی الفضائل! :اگر دوستان شایسته با تو همنشینی کنند و در عمل مانند آنها شوی،
فضیلتها را به دست میآوری!

 -۲6عيّن الخطأ:
 )1ال یَکونُ علی غصن شجرة الخبز طائرٌ! :بر شاخة درخت نان پرندهای نمیباشد!
 )2العقالء الّذین یبتعدون عن األراذل و یقربون إلی األفاضل! :عاقالن کسانی هستند که از فرومایگان دوری میکنند و به دانشمندان نزدیک میشوند!
 )3أفضل النِعَم صحّة األبدان و أفضل مِنها تقوَی القلوب! :برترین نعمتها سالمتی بدن و برتر از آن تقوای دلها است!
 )4نِعمَ االمّ ،االمّ التی التمنع أوالدها عَن الحرکة فی طریق التَّقدُّم! :مادری که فرزاندانش را از حرکت در راه پیشرفت منع نمیکند ،نیکو مادری است!

« -۲7خواهر بزرگترم در زمينههای مختلف مقاالتي نگاشته است ،برخي به آداب آموزش ارتباط دارد!»:
 )1ألّفَت أختی األکبر مقاالت فی مجاالت مختلفة ،ترتبط بعضها بآداب التعلیم!
 )2قد ألّفَت أختی الکبری مقاالتٍ فی المجلّات المختلفة ،ترتبط بعضُها بآداب التّعلّم!
 )3أختی الکبری قد ألّفَت مقاالتٍ فی المجاالت المختلفة ،ترتبط بعضها بآداب التعلیم!
 )4قد ألّفَت أختی الکبیرة مقاالتٍ فی مجلّاتٍ مختلفةٍ ،ترتبط بعضها بآداب التعلّم!
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صفحة7 :

 اقرأ النّصّ التّالي ثمَّ أجب عن األسئلة ( )21 - 12بما یناسب النصّ:
«فصـل الخـریف هو من أجمل فصول السّنة و مشهورٌ بملك الفصول .تتغيّر فيها األوضاع الجَوّیة و البيئية و تَنخَفض درجات الحرارة تدریجياً في هذا الفصل و
یکثر هجرة الطّيور الّتي تقوم ببحث عن العُشّ المناسب خالل أوقات معيّنة من هذا الفصل .في اليوم األول من الخریف ،یتساوى طول النّهار و اللّيل .و کان
اإلیرانيّون یحتفلون بهذا اليوم و یُسمّونه حفلة «مهرگان» .في فصل الخریف یختفي اللّون االخضر وراء الوان جميلة مثل اللّون األحمر أو اللّون األصفر أو اللّون
البرتقالي .ففي النّهار یعتدل الجوّ و یبرد في اللّيل و في بعض األحيان تمطر الغيوم بشدّة و تزیدُ جمال هذا الفصلَ .إنّ بعض األشخاص یعتبرون الخریف فصالً
رومانسيا من خالل المَشي (قدم زدن) بين األشجار و رؤیة السّماء الملبّدة بالسّحاب و البعض اآلخر یقولون انّ فصل الخریف یحمل جوّا من الکآبة (افسردگي) و
الحُزن ،خصوصاً منظر أوراق الشّجر المتساقطة و األشجار الجافّة!»

 -۲8عيّن الصّحيح:

 )1یَحتفل اإلیرانیّون بالخریف کلّ سنةٍ!
 )3النّاسُ یعتقدون بأنّ الخریف فصل رومانسیّا!

 )2الفصلُ الثالثُ فی سنة اإلیرانییّنَ مشهور بملک الفصول!
 )4فی الخریف یتساوی طول النّهار و اللّیل!

 )1فی الخریف یعتدل الجوّ فی النّهار و یبرد فی اللّیل!
 )3تبحث الطّیور المهاجرة فی الخریف عن عشّ مناسب!

 )2یصیرُ أوراقُ األشجارِ فی الخَریف ملوّنةً!
 )4أوراق األشجار المتساقطة تجعل الخریف رومانسیاً!

 )1کانت حفلة «مهرگان» من احتفاالت اإلیرانییّن فی الماضی!
 )3الخریف یحزن الناسَ بسَماءه الملبّدة بالغیوم!

 )2فی الخریف تختفی األوراق الملوّنة وراء األوراق األُخری!
 )4مع وصول الخریف تنخفضُ درجة الحرارة و تمطر السماء دائماً!

 -۲9عيّن الخطأ علي حسب النّص:
 -۳1علي حسب النّصّ ...

 عيّن الصّحيح في اإلعراب و التّحليل الصّرفي (  22و :) 21
« -۳1یَعتدل»:

 )1للغائب -مزید ثالثی (من وزن «یُفعلُ»)  /فعل و فاعله «الجوّ»
 )2مضارع -للغائب -حروفه األصلیّة «ع د ل» و وزنه «یُعدِلُ»  /فعل و مع فاعله جملةٌ فعلیّ ٌة
 )3للغائب -مزید ثالثی (ماضیه :اعتدلَ ،مصدره :اعتدال ،علی وزن «افتعال») /فعل و فاعله «الجوّ»
 )4فعل مضارع -مزید ثالثی (مصدره« :معادلة»)  /فعل و مع فاعله جملةٌ فعلیّةٌ

« -۳۲معيّنة»:

 )1مفرد مؤنّث  -اسم مفعول (فعله :عَیَّنَ)  /مضافٌالیه و مضافه «أوقات»
 )3اسم  -مفرد مؤنّث  -اسم مفعول (مصدره :تَعَیُّن)  /مضافٌالیه و مضافه «أوقات»

 )2اسم  -مؤنّث  -اسم مفعول (مصدره :تعیین)  /صفة للموصوف «أوقات»
 )4مفرد مؤنّث  -نکرة  -اسم مفعول (فعله :تَعَیَّنَ)  /صفة ،و الموصوف :أوقات

 )1مَن یُسَجَّل هدفاً یَذْهَبْ إلی النِّهائیّ!
 )3الغیبةُ هی مِن أهمِّ أسبابِ قطعِ التَّواصِلِ بینَ النّاسِ!

 )2شَجرةُ البلّوطِ هی مِن األشجارِ المُعَمِّرة!
 )4أیّها المُسلِمونَ ،السُّکوتُ فی بَعض األوقاتِ أشدُّ مِن الظُّلمِ!

 )1ما ینتقل من نسل إلی نسل آخر! ⇦ التّراث
 )3التّجمّع و الدّوران حول شیء! ⇦ االلتفات

 )2شیء کُرَویّ لبعض األلعاب الریاضیّة! ⇦ الکُرة
 )4من األخطاء الشّائعة فی کرة القدم! ⇦ التّسلل

 )1إنّ وجه األمّ یُعدّ أجمل صورة فی التّاریخ!
 )3أجهَل النّاس مَن ترک یقینَ ما عِندهُ لِظنّ ما عِند النّاس!

 )2وافق المدیر تأجیل االمتحان لکِن المعلّم خالفه!
 )4قَبِل الحکم فی البدایة الهدفَ و لکن رفَضَه بعد دقیقة!

 -۳۳عيّن الصّحيح في ضبط حرکات الحروف:
 -۳۴عيّن الخطأ:

 -۳5عيّن ما ليس فيه التّضادّ أو التّرادف:

 -۳6کم اسم مکانٍ و کم فاعالً في العبارة التّالية؟

«تعادل الفریقان قبلَ اُسبوعين ،کالهما قویّان ،ذهبت مَریمُ إلي المَلعَبِ مَع أخيها الصادق قبلَ اِمتالءه بالمتفرِّجين ،کانت مریم مسرورةً من هجمةٍ قویةٍ مِن جانِبِ العِبِ فریقها!»
 )1واحد  -أربعة

 -۳7عيّن ما فيه اسم التّفضيل:

 )2واحد – اثنان

 )3اثنان – اثنان

 )4اثنان  -أربعة

 )1ما أجمَل القلوب الّتی تتمنّی الخیر للنّاس!
 )3سیموت نصف إبداعک إن فکّرتَ طبق رأی اآلخرین!

 )2من یُرید خیرَ اآلخرة فعلیه أن یعمل الحسنات!
 )4لون هذا القلم أبیض فال یُری علی الورقة البیضاء!

 )1وَ إذا خاطَبَهُم الجاهِلونَ قالوا سَالماً!
 )3یَدفِنُ السِّنجابُ بعضَ جوزات البَلوطِ السَّلیمَةِ!

 )2شَجَرَةُ النِّفطِ شَجَرَةٌ یَستَخدِمُها المُزارعونَ کَسیاجٍ!
 )4سَمّی مُفَسِّرونَ سَورةَ الحُجُراتِ بِسورة األخالقِ!

 -۳8عَيِّن الفاعل ليس معرفة:

 -۳9عيّن اسماً نکرة یُترجَم معرفة:
 )1رائحة شجرة النّفط کریهةٌ و تهرب منها الحیوانات!

 )2تُوجد غاباتٌ جمیلةٌ من أشجار البلّوط فی جبال إیران!

 )3شجرة الخُبز شجرةٌ إستوائیّةٌ تَنمو فی جزر المُحیط الهادئ!

 )4ظواهر الطّبیعة تُثبت لنا حقیقةً و هی قدرة اهلل تعالی!

 -۴1عيِّن «ما» یَختلفُ عَنِ الباقي:
 )1ما اَنفَقوا اموالهم لِأنّهم یحبّونها!

 )2ما انفقوا فی سبیل اهلل یَعْلمْهُ اهللُ!

 )3ما انفقتَ مِن اموالک تجد عنداهلل ثوابَها!

 )4ما تُنفقوا فی سبیله فهو یری!
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عمومي یازدهم

صفحة8 :

دین و زندگي 2

 51دقيقه

مباحث نيمسال اول

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای درس دین و زندگي( ،)2هدفگذاری چند از  01خود را بنویسید:
از هر  01سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از  01بوده است؟
چند از  01آزمون قبل هدفگذاری چند از  01برای آزمون امروز
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

صفحههای5تا52


 -۴1چه چیزی در مورد نیازهای برتر ،سعادت انسان را تضمین می کند و انسان در چه صورتی سرمایة عمر خود را از دست میدهد؟
 )1پاسخ صحیح به آنها – اگر به نیازهای برتر خود ،پاسخی احتمالی و مشکوک دهد.
 )۲پاسخ صحیح به آنها – اگر هدف حقیقی خود را نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود.
 )۳صرفاً تکیه بر عقل برای پاسخ دادن به آنها  -اگر هدف حقیقی خود را نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود.
 )۴صرفاً تکیه بر عقل برای پاسخ دادن به آنها  -اگر به نیازهای برتر خود ،پاسخی احتمالی و مشکوک دهد.
 -۴۲در پاسخ به این پرسش که « :چه چیزی به روح و درون انسان شادابی میبخشد؟» کدام آیة مبارکه را میتوان مطرح ساخت؟
« )1إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِی خُسْر إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ »...

« )۲رُسُلًا مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ »...

« )۴وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ »...
« )۳یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا استَجیبوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسولِ إِذا دَعاکُم»
 -۴۳انسان پس از تفکر دربارة هر کاری و پیش از انتخاب کردن و انجام دادن آن کار ،چه مراحلی را در قوة عقل خود میگذراند؟
 )۲به کار بستن آن در زندگی و پیش رفتن در مسیر آن برنامه
 )1تشخیص مفید و رساننده بودن کارها به سوی هدف
 )۴اجتناب از زیانکاری در آخرت با برگزیدن دین غیرالهی
 )۳برگزیدن برنامة خداوند یا مکاتب بشری
 -۴۴کدام عناوین ،با عبارت های مربوط به خود مناسبت دارند؟
الف) کشف راه درست زندگی  چرا زیستن
ب) تنها هدفِ فرستادن رسوالن طبق سخن امام کاظم (ع)  ایمان آوردن بندگان به پیام الهی
ج) درک آیندة خویش  پاسخ به سؤال «خوشبختی در سرای دیگر در گرو انجام چه کارهایی است؟»
د) پاسخ به سؤاالت اساسی انسان  کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی
 )۴ج – د
 )۳ب – ج
 )۲الف – د
 )1الف – ج
 -۴5بازتاب برگزیدن برنامة دیگری غیر از برنامة خداوند ،در کدام آیة شریفه تجلی دارد و در بیان امام کاظم (ع) ،آن کس که در پیام الهی تعقل
میکند و عقلش کاملتر است ،دارای کدام ویژگی است؟
« )۲إذا دَعاکُم لما یُحییکُم»  -رتبهاش در دنیا و آخرت باالتر است.
« )1إذا دَعاکُم لما یُحییکُم»  -برخوردار از معرفت برتر است.
« )۳وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ»  -رتبهاش در دنیا و آخرت باالتر است« )۴ .وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ»  -برخوردار از معرفت برتر است.
 -۴6فراموش شدن تعلیمات انبی ا و تغییر آن به طوری که با اصل آن متفاوت میشد ،معلول چه بود و این موضوع اشاره به کدام مفهوم دارد؟
 )1رشد تدریجی سطح فکر مردم جامعه – ختم نبوت
 )۲رشد تدریجی سطح فکر مردم جامعه – تجدید نبوت
 )۳عدم توسعة کتابت و ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی – تجدید نبوت
 )۴عدم توسعة کتابت و ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی – ختم نبوت
 -۴7آنچه در طول زمان های مختلف باعث شد که تعالیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان دین نتوانند آن را بـه
راحتی کنار بگذارند ،در کدام گزینه آورده شده است؟
 )۲رشد تدریجی سطح فکر مردم
 )1استمرار و پیوستگی در دعوت
 )۴تطبیق دین با شرایط زمان
 )۳پویایی و روزآمد بودن دین اسالم
 -۴8اینکه «مُفاد قرآن از قلم هیچ اندیشمندی تراوش نکرده است» و اینکه «در افکار و قلوب نفوذ خارقالعادهای دارد» کدام جنبة اعجاز آن را نشان میدهد؟
 )۲اعجاز لفظی – اعجاز محتوایی  )۳اعجاز محتوایی – اعجاز لفظی  )۴اعجاز محتوایی – اعجاز محتوایی
 )1اعجاز لفظی – اعجاز لفظی
 -۴9از منظر قرآن کریم ،نتیجة ایمان و عمل صالح هر زن و مرد چگونه متجلی میشود و این مسئله بیانگر کدام جنبة اعجاز این کتاب آسمانی است؟
« )1عمل هیچ مرد و زنی را ضایع نمیکند - ».جامعیت و همهجانبه بودن
« )۲عمل هیچ مرد و زنی را ضایع نمیکند - ».تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت
« )۳به او حیات پاک و پاکیزه میبخشد - ».جامعیت و همهجانبه بودن قرآن
« )۴به او حیات پاک و پاکیزه میبخشد - ».تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت
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صفحة9 :

 -51بنابر آیات قرآن کریم « نتیجة مراجعة به طاغوت در داوری» و همچنین « هدف ارسال رسوالن با دالیل روشن» بهترتیب کدام است؟
« )۲ان یکفروا»  « -یریدون اَن یَتحاکموا الی الطاغوت»
« )1ان یکفروا» « -لن تضلّوا ابداً»
« )۴ضالالً بعیداً» « -لیقوم الناس بالقسط»
« )۳ضالالً بعیداً» « -لن تضلّوا ابداً»
 -51پیامبر (ص) از چه طریقی به مقام والیت معنوی نایل آمدند و هدایت از طریق این قدرت و والیت واجد کدام ویژگی است؟
 )1انجام وظایف عبودیت و بندگی  -از طریق آموزش معمولی و عمومی و تعلیم عادی
 )۲انجام وظایف عبودیت و بندگی  -از طریق امداد غیبی و الهامات و مانند آن
 )۳عصمت از خطا و گناه  -از طریق امداد غیبی و الهامات و مانند آن
 )۴عصمت از خطا و گناه  -از طریق آموزش معمولی و عمومی و تعلیم عادی
 -5۲اگر بگوییم «آیا می شود که خداوند هدفی را برای ارسال پیامبر خود تعیین کند ولی ا بزار و شیوة رسیدن به آن را نادیده بگیرد؟» کدام آیة
شریفه پاسخگوی ما خواهد بود؟
« )1أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ »...
« )۲لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَ أَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَ المیزانَ »...
« )۳اللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ»
« )۴بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلى خَمْسٍ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الْحَجِّ »...
 -5۳اینکه رسول خدا (ص) «کاتبان قرآن را مأمور به نوشتن قرآن کرد» و «بزرگترین معلم قرآن بود» بهترتیب بیانگر کدامیک از مسئولیتهای
ایشان است؟
 )۲دریافت و ابالغ وحی – دریافت و ابالغ وحی
 )1دریافت و ابالغ وحی – مرجعیت دینی
 )۴مرجعیت دینی – دریافت و ابالغ وحی
 )۳مرجعیت دینی – مرجعیت دینی
 -5۴عبارت « ایّها الناس من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم» اهمیت کدام حدیث را یادآوری میکند و به دنبال کدام آیه ،این حدیث بیان شد؟
 )1حدیث غدیر « -إِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ أَهلَ البَیتِ  )۲ »...حدیث ثقلین « -إِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ أَهلَ البَیتِ »...
 )۴حدیث ثقلین « -یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ »...
 )۳حدیث غدیر « -یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ »...
 -55به ترتیب کدام آیات و روایات با عبارات زیر مرتبط هستند؟
 آیهای که پیامبر (ص) هر روز هنگام رفتن به مسجد میخواندند. اعالم حفظ حیات پیامبر (ص) از شر منافقان حدیث مربوط به آیة اطاعت )۲آیة تطهیر – آیة تبلیغ – حدیث جابر
 )1آیة تطهیر  -آیة انذار – حدیث جابر
 )۴آیة اطاعت – آیة تبلیغ – حدیث غدیر
 )۳آیة اطاعت – آیة انذار – حدیث غدیر
 -56همراهی قرآن کریم و اهل بیت (ع) از کدام بخش حدیث شریف ثقلین برداشت میشود و نتیجة تمسک به اهل بیت (ع) چیست؟
« )۲انّما لن یفترقا» – «لن تضلوا ابداً»
« )1انّهما لن یفترقا» – «ان تمسکتم بهما»
« )۴لَن تضلّوا ابداً» – «ان تمسکتم بهما»
« )۳لن تضلّوا ابداً» – «حتی یردا علیّ الحوض»
 -57اعالم والیت امیرالمؤمنین (ع) پس از نزول آیة والیت توسط پیامبر (ص) ،برای چه امری بود و این موضوع در کدام آیة شریفه متجلی است؟
 )1مردم با چشم خود ببیند و از زبان پیامبر بشنوند تا امکان مخفی کردن نماند « -انّما ولیکم اهلل و رسوله و الّذین آمنوا»...
 )۲مردم با چشم خود ببیند و از زبان پیامبر بشنوند تا امکان مخفی کردن نماند « -و انذر عشیرتک االقربین»
 )۳مردم از همان روز نخست با وصی و جانشین پیامبر(ص) آشنا شوند « -و انذر عشیرتک االقربین»
 )۴مردم از همان روز نخست با وصی و جانشین پیامبر(ص) آشنا شوند « -انمّا ولیکم اهلل و رسوله و الّذین آمنوا»...
 -58بهترتیب «شرط شیعه بودن» و « تبدیل شدن به بهترین آفریدگان از دید آفریننده» چیست؟
 )۲اعتقاد به جایگاه خالفت در اسالم – انجام کارهای شایسته
 )1تسلیم بودن در برابر خدا – اسوه قرار دادن پیامبر (ص)
 )۴اعتقاد به جایگاه خالفت در اسالم – اسوه قرار دادن پیامبر (ص)
 )۳تسلیم بودن در برابر خدا – انجام کارهای شایسته
 -59کدام گزینه بهترتیب ویژگیهای فردی و اجتماعی شخصیت امیرالمؤمنین علی (ع) را از زبان رسول خدا (ص) به عنوان الگوی نیکو مطرح میکند؟
 )۲بهترین افراد در رعایت مساوات – صادقترین افراد در داوری بین مردم
 )1وفادارترین مردم در پیمان با خدا  -اولین ایمانآورندة به خدا
 )۳وفادارترین مردم در پیمان با خدا – صادقترین افراد در داوری بین مردم  )۴بهترین افراد در رعایت مساوات – اولین ایمانآورندة به خدا
 -61دانش وصی و جانشین بر حق پیامب ر خاتم (ص) از کجا سرچشمه میگرفت و کتاب نهج البالغه چه موضوعاتی را در بردارد؟
 )۲وحی الهی – زندگینامه و شرح جنگها
 )1ذات ایشان – سخنرانیها و اندرزها
 )۴وحی الهی – سخنرانیها و اندرزها
 )۳ذات ایشان – زندگینامه و شرح جنگها
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2 زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

 دﻗﻴﻘﻪ15

● ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻴﻢﺳﺎل اول

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
: ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ10  ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از،(2)ﻟﻄﻔﺎً ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي درس زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
 ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺪﻫﯿﺪ؟10 از ﻫﺮ
 ﺑﻮده اﺳﺖ؟10 ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻤﺎ در آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ از
 ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز10  آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از10 ﭼﻨﺪ از
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﯿﺴﺖ؟

60  ﺗﺎ15 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.

61- At the age of …, Martha cannot even eat a small … of her birthday cake as she has diabetes.
1) fifty two __ slice

2) fifty-two __ loaf

3) fifty two __ kilo

4) fifty-two __ piece

62- Taylor spends … time looking after his marketing business and enjoys hanging out only with …
close friends.
1) lots of __ a few

2) many __ some

3) a lot of __ much

4) a little __ a lot

63- My sister cut … from … of bread and put them on the table for us to eat.
1) slices __ a loaf

2) a slice __ loaves

3) slice __ loaves

4) slices __ loaf

64- Why are there … in … than in any others of its size?
1) fewer traffic camera __ one certain city

2) less traffic cameras __ certain one city

3) less traffic camera __ certain one city

4) fewer traffic cameras __ one certain city

65- We know that researchers are trying hard to measure the … of this serious illness in this area.
1) weight

2) heartbeat

3) lifestyle

4) frequency

66- The little kids who lose one of their parents are terribly in danger of … harm.
1) confident

2) emotional

3) balanced

4) depressed

67- Japan is an economically developed country. People in this country … a high standard of living.
1) improve

2) prevent

3) enjoy

4) belong

68- Sadly, when she was a high school student, she was under a lot of … from her parents to become
a doctor.
1) addiction

2) prediction

3) laughter

4) pressure

69- I suggest that we should stay at home because the new disease is … from one person to another
through the air.
1) existed

2) experienced

3) made up

4) communicated

70- I thought he was a/an … person, but it just goes to show that people are rarely what they seem.
1) honest

2) recent

3) probable

4) mental

71- If you want to buy a new house, you can find a lot of information on the Internet, but be careful,
because house prices … greatly from one area to the next.
1) keep off

2) look for

3) vary

4) imagine

72- It’s a/an … beautiful place to go for a holiday! You’ll think you’re in paradise.
1) frequently

2) absolutely

3) nearly
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PART B: Cloze Test
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice
on your answer sheet.

An eating problem is any ...(73)… with food that you find difficult. Food plays an important part in
our lives and most of us spend a lot of time thinking about what we eat. Sometimes we may ...(74)…
or eat more than usual or go on a diet. Changing your eating ...(75)… every now and again is
normal. Lots of people think that gaining weight is the result of an eating problem, but very ...(76)…
know that depression can be another sign of it.
73- 1) value

2) education

3) medicine

4) relationship

74- 1) try to eat more healthily

2) to try eat more healthily

3) more healthily try to eat

4) healthily more try to eat

75- 1) abilities

2) centuries

3) habits

4) tongues

76- 1) a little

2) some

3) few

4) a few

PART C: 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.

As it turns out, healthy habits make a big difference. According to an analysis, people who met
criteria for all five habits enjoyed significantly, impressively longer lives than those who had none:
14 years for women and 12 years for men (if they had these habits at age 50). People who had none
of these habits were far more likely to die prematurely from cancer or cardiovascular disease.
Study investigators also calculated life expectancy by how many of these five healthy habits people
had. Just one healthy habit (and it didn’t matter which one) extended life expectancy by two years in
men and women. Not surprisingly, the more healthy habits people had, the longer their lifespan.
This is huge and it confirms a lot of prior similar research. A 2017 study, using data from the
Health and Retirement Study, found that people aged 50 and older who were of normal weight and
had never smoked lived on average seven years longer. A 2012 mega-analysis of 15 international
studies that included over 500,000 participants found that over half of premature deaths were due to
unhealthy lifestyle factors such as poor diet, inactivity, obesity, and smoking. And the list of
supporting research goes on.
77- The best topic for this passage can be … .
1) How to Prevent Cancer

2) Life Expectancy

3) A Mega-Analysis

4) Healthy Habits

78- The underlined word “extended” in paragraph 2 is closest in meaning to … .
1) decreased

2) compared

3) increased

4) identified

79- According to the passage, all of the following can be among the healthy habits EXCEPT… .
1) eating too much

2) daily exercise

3) proper diet

80- The passage tries to answer which of the following questions?
1) How do researchers estimate life expectancy?
2) Does a healthy lifestyle make a difference?
3) How many people took part in a 2017 study?
4) Will people live longer if the researchers work out the lifespan properly?
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ﺻﻔﺤﻪ12 :

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ رﻳﺎﺿﻲ

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي درس ﺣﺴﺎﺑﺎن ) ،(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

 30دﻗﻴﻘﻪ

ﺣﺴﺎﺑﺎن )(1
ﺟﺒﺮ و ﻣﻌﺎدﻟﻪ )ﻛﻞ ﻓﺼﻞ /(1
ﺗﺎﺑﻊ )ﻛﻞ ﻓﺼﻞ  /(2ﺗﻮاﺑﻊ ﻧﻤﺎﻳﻲ
و ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ )ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻤﺎﻳﻲ(
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ 79

 -81ﺟﻤﻠﺔ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻚ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  an  3n 1اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﺔ اول آن ﺑﺮاﺑﺮ  364اﺳﺖ؟
6 (2

5 (1

8 (4

7 (3

 -82ﻣﺠﻤﻮع  10ﺟﻤﻠﺔ اول دﻧﺒﺎﻟﺔ ﺣﺴﺎﺑﻲ  a , 5 , b , ...ﺑﺮاﺑﺮ  155اﺳﺖ .ﻗﺪرﻧﺴﺒﺖ اﻳﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
3 (2

2 (1

5 (4

4 (3

 -83ﻣﻌﺎدﻟﺔ درﺟﺔ دوم  2x2  ( 3m  7 )x  m  1  0داراي دو رﻳﺸﺔ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮع رﻳﺸﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﻌﻜﻮس ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب آن دو
رﻳﺸﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي  mﻛﺪام اﺳﺖ؟

1
{ } (4
3

1
{  } (3
3

1
1
{  3 ,  } (2
{ 3 , } (1
3
3
a4
ﻛﺪام اﺳﺖ؟
 -84اﮔﺮ  2a  4a  1  1ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺪد
a2
- 2 (3
 0 / 5 (2
2 (1

0 / 5 (4

2
7
 -85ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺗﻮاﺑﻊ  y  x2  2x  1  xو x 
3
3
7 (2

6/5 (1

 y  ﻛﺪام اﺳﺖ؟
8 (4

7/5 (3

 -86ﺧﻂ  my  x  mx  1ﺑﺮ ﺧﻂ ﮔﺬرﻧﺪه از دو ﻧﻘﻄﺔ )  A(1 , 3و )  B( 1 , 7ﻋﻤﻮد اﺳﺖ m ،ﻛﺪام اﺳﺖ؟
1 (2

- 2 (1

- 1 (4

2 (3

 -87ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻮاب ﻣﻌﺎدﻟﺔ  | 2  x  x2 |  | x  2 |  x2ﺑﺎ ﺷﺮط  ، x  1ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
2 (2

1 (1

3 (3

xa
b
abc
 -88دو ﺗﺎﺑﻊ
 g(x)  2ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ .ﺣﺎﺻﻞ
 f (x) و
x
3
d
x  cx  d

- 2 (2

- 1 (1

x 1
 -89در داﻣﻨﺔ ﺗﺎﺑﻊ
x2
1
2x  3
1 (1

2x  3
 -90اﮔﺮ
x2
2 (1

 (4ﺻﻔﺮ
ﻛﺪام اﺳﺖ؟

1 (3

2 (4

 f (x) ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺮار ﻧﺪارد؟

2 (2

3 (3

 (4ﺻﻔﺮ

 f (x) و  g(x)  x  2 xﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ ) (g 1of 1 )(9ﻛﺪام اﺳﺖ؟
3 (2

3
(3
2

1 (4

 -91اﮔﺮ ﺗﺎﺑﻊ ) g(xﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﺿﺎﺑﻄﺔ  f (x)  x  3 xﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ  y  xﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ ) g(4 )  g(10ﻛﺪام اﺳﺖ؟
 (1ﺻﻔﺮ

4 (2

5 (3
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ﺻﻔﺤﻪ13 :

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ رﻳﺎﺿﻲ

2x
 -92ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻧﻤﻮدار ﺗﺎﺑﻊ ]  1
n

[  ، f (x) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺪار )  f ( 3ﻛﺪام اﺳﺖ؟ )(n  N

 (1ﺻﻔﺮ
1 (2
2 (3
3 (4

f 9
 -93ﺗﻮاﺑﻊ  f (x)  x2  3و }) g 1  {( 1 , a) , (3 , 1) , (1 , 2ﻃﻮري ﻣﻔﺮوض اﻧﺪ ﻛﻪ ))(a
g

(  (f  g)(a) ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﻣﻘـﺪار a

ﻛﺪام اﺳﺖ؟
- 1 (2

1 (1

3/5 (3

-1/5 (4

 -94در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎي دو ﺗﺎﺑﻊ  fو  f  gرﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﺻﻞ )  g(4 )  g( 4ﻛﺪام اﺳﺖ؟
27 (1
28 (2
29 (3

30 (4

 -95ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻧﻤﻮدار ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﺿﺎﺑﻄﺔ  f (x)  3  2ax  bاﺳﺖ f (4 ) .ﻛﺪام اﺳﺖ؟
-61 (1
-131 (2
-125 (3
-67 (4
3
1
2
3

7
 2و  2ﺑﻴﻦ دو ﻋﺪد  2و  2ﻗﺮار دارﻧﺪ؟
 -96ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از اﻋﺪاد ، 2 2 ، ( ) 8

2

 (4ﭼﻬﺎر ﻋﺪد

 (3ﺳﻪ ﻋﺪد
 (2دو ﻋﺪد
 (1ﻳﻚ ﻋﺪد
 -97ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎ در ﻳﻚ ﻧﻮع ﻛﺸﺖ ،ﺑﻌﺪ از  tدﻗﻴﻘﻪ از راﺑﻄﺔ )  f (t)  A(2ktﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ .اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫـﺎ در ﺷـﺮوع ﻛﺸـﺖ،
 800و در دﻗﻴﻘﺔ ﭼﻬﺎرم  3200ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ در دﻗﻴﻘﺔ ﻫﺸﺘﻢ ﻛﺪام اﺳﺖ؟

12200 (4
12800 (3
12600 (2
12400 (1
1 4 x 10
(  h(x) ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ  b  aﻛﺪام اﺳﺖ؟
)
 -98اﮔﺮ ﺗﺎﺑﻊ  f (x)  31 3 xدر ﺑﺎزة ) (a , bﺑﻴﻦ دو ﺗﺎﺑﻊ  g(x)  9x  2و
3
3 (1

4 (2

5 (3

6 (4

 -99ﻧﻤﻮدارﻫﺎي دو ﺗﺎﺑﻊ |  f (x)  | x2  4و  g(x)  x2  2xدر دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺘﺼﺎت در دو ﻧﻘﻄﻪ ،ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻗﻄﻊ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻓﺎﺻﻠﺔ دو ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻼﻗﻲ
ﻛﺪام اﺳﺖ؟

4 2 (4

3 2 (3
4 (2
3 (1
 -100ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻳﻚ ﻣﺎدة ﻫﺴﺘﻪاي  40ﺳﺎل اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  200ﺳﺎل از ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﺔ  256ﮔﺮﻣﻲ از اﻳﻦ ﻣﺎده ،ﭼﻨﺪ ﮔﺮم آن از ﺑﻴﻦ ﻣﻲرود؟
242 (1

248 (2

232 (3
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ﻫﻨﺪﺳﻪ )(2

ﺻﻔﺤﻪ14 :

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ رﻳﺎﺿﻲ

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي درس ﻫﻨﺪﺳﻪ ) ،(2ﻫﺪفﮔﺬاري 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

 15دﻗﻴﻘﻪ

ﻫﻨﺪﺳﻪ )(2
داﻳﺮه )ﻛﻞ ﻓﺼﻞ
/(1ﺗﺒﺪﻳﻞﻫﺎي ﻫﻨﺪﺳﻲ
)ﺗﺒﺪﻳﻞﻫﺎي ﻫﻨﺪﺳﻲ -ﺑﺎزﺗﺎب(
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  9ﺗﺎ 40

 -101ﻛﺪام ﻳﻚ از ﮔﺰارهﻫﺎي زﻳﺮ در ﻣﻮرد ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (2ﺑﻲﺷﻤﺎر ﻧﻘﻄﺔ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ دارد.
 (1ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﻃﻮﻟﭙﺎ اﺳﺖ.
 (4ﺟﻬﺖ ﺷﻜﻞﻫﺎ را ﺣﻔﻆ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻟﺰوﻣﺎ ﺷﻴﺐ ﺧﻂﻫﺎ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.
ً
(3
 -102ذوزﻧﻘﺔ ﻣﺘﺴﺎوياﻟﺴﺎﻗﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  6ﺑﺮ داﻳﺮهاي ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  1ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ .ﻣﺤﻴﻂ اﻳﻦ ذوزﻧﻘﻪ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
16 (2
12 (1
24 (4
20 (3
0
 -103در ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻪ ﺿﻠﻊ ﻣﺘﻮاﻟﻲ از ﻳﻚ  nﺿﻠﻌﻲ ﻣﻨﺘﻈﻢ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ  M̂  100ﺑﺎﺷﺪ n ،ﻛﺪام اﺳﺖ؟
7 (1
8 (2
9 (3
10 (4

 -104در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،دو داﻳﺮه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ  Oو  Oﻣﻤﺎس ﺑﺮون ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺪازة  MTﻛﺪام اﺳﺖ؟ )ﻧﻘﺎط  T ، Mو  Tروي ﻳﻚ ﺧﻂ راﺳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ(.
9 (1

28
(2
3
10 (3
32
(4
3

 -105ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻧﻘﻄﺔ  Mاز داﻳﺮة ) C(O , Rﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  3و  15اﺳﺖ .از ﻧﻘﻄﺔ  Mدو ﻣﻤﺎس ﺑﺮ اﻳﻦ داﻳﺮه رﺳﻢ ﻣﻲﻛﻨـﻴﻢ.
ﻓﺎﺻﻠﺔ دو ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻤﺎس از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﺪام اﺳﺖ؟

4 5 (3

4 3 (4

2 3 (2
2 5 (1
 -106در ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺑﺎ اﺿﻼع  b ، aو  ،6اﮔﺮ  raو  rbﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻌﺎع داﻳﺮهﻫﺎي ﻣﺤﺎﻃﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺿـﻼع  aو  bو  rb  2raﺑﺎﺷـﺪ ،آنﮔـﺎه  b  aﻛـﺪام
اﺳﺖ؟
4 (4
3 (3
2 (2
1 (1
 -107ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوياﻟﺴﺎﻗﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻗﺎﻋﺪه و ﺳﺎق  8و  6ﻣﻔﺮوض اﺳﺖ .ﻃﻮل ﻣﻤﺎس ﻣﺸﺘﺮك ﺧﺎرﺟﻲ داﻳﺮة ﻣﺤـﺎﻃﻲ داﺧﻠـﻲ و داﻳـﺮة ﻣﺤـﺎﻃﻲ
ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺎﻋﺪة اﻳﻦ ﻣﺜﻠﺚ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
14 (4
10 (3
8 (2
6 (1
 -108ﻣﺤﻴﻂ دو  nﺿﻠﻌﻲ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺤﺎﻃﻲ داﻳﺮهاي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  12و  6اﺳﺖ .ﺷﻌﺎع اﻳﻦ داﻳﺮه ﻛﺪام اﺳﺖ؟

2 3
1
(2
(1
2
3
 -109ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢ اﻟﺰاوﻳﺔ ˆ  900 ) ABC
 ، (Aرا ﻛﻪ در آن  AB  2و  AC  4اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ  dﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻲدﻫﻴﻢ .اﮔﺮ  Bو  ، Cﻧﻘـﺎط
ﺛﺎﺑﺖ اﻳﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ و  Aﺑﺎزﺗﺎب ﻳﺎﻓﺘﺔ  Aﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ  AACﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ  AABاﺳﺖ؟
1 (3

3
(4
3

2 2 (4

4 (2
8 (1
4 2 (3
 -110ﻃﻮل ﻣﻤﺎس ﻣﺸﺘﺮك ﺧﺎرﺟﻲ دو داﻳﺮة ) C(O , 12و ) ، C(O , 12ﺑﺮاﺑﺮ  26اﺳﺖ .داﻳﺮة  Cرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻳﻜـﻲ از دو ﻣﻤـﺎس ﻣﺸـﺘﺮك
ﺧﺎرﺟﻲ دو داﻳﺮه ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻲدﻫﻴﻢ ﺗﺎ داﻳﺮة  Cﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ .ﻃﻮل ﻣﻤﺎس ﻣﺸﺘﺮك داﺧﻠﻲ دو داﻳﺮة  Cو  Cﻛﺪام اﺳﺖ؟
26 (4
20 (3
15 (2
10 (1
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آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل

ﺻﻔﺤﻪ15 :
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ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي درس آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل ،ﻫﺪفﮔﺬاري 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

 15دﻗﻴﻘﻪ

آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ رﻳﺎﺿﻴﺎت
)ﻛﻞ ﻓﺼﻞ  /(1اﺣﺘﻤﺎل
)ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺣﺘﻤﺎل -اﺣﺘﻤﺎل
ﻏﻴﺮﻫﻢﺷﺎﻧﺲ(
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ 51

 -111اﮔﺮ } An  {x   |  n  x  2n  1ﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ )  (A2  A1 )  (A 3  A1ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ دارد؟
24 (4
18 (3
15 (2
12 (1
 -112در ﭘﺮﺗﺎب ﻳﻚ ﺗﺎس ،اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻫﺮ ﻋﺪد ﻏﻴﺮاول ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻫﺮ ﻋﺪد اول اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﺎس را ﺑﻪ ﻫﻮا ﭘﺮﺗﺎب ﻛﻨـﻴﻢ ،اﺣﺘﻤـﺎل
ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻛﺪام ﻳﻚ از ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ؟
 (1آﻣﺪن ﻋﺪدي ﻓﺮد

 (2آﻣﺪن ﻋﺪدي ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎﻣﻞ

 (3آﻣﺪن ﻋﺪدي ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ از 4

 (4آﻣﺪن ﻋﺪدي ﻣﻀﺮب 3

3
 -113اﮔﺮ } S  {1 , 2 , 3 , 4ﻓﻀﺎي ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺼﺎدﻓﻲP(2) ،
2
ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ }  {1 , 3ﻛﺪام اﺳﺖ؟
7
2
3
1
(1
(4
(3
(2
10
3
5
2
 -114در آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﭘﺮﺗﺎب ﻳﻚ ﺗﺎس A ،ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ وﻗﻮع ﻋﺪدي اول اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ در ﻓﻀﺎي ﻧﻤﻮﻧﺔ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺼﺎدﻓﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ
ﺑﺎ  Aﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ؟

 P(1) و )  P(2)  2P( 3 )  3 P(4ﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع

4 (1

6 (2

8 (3

12 (4

 -115اﮔﺮ  Aو  Bدو ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ دﻟﺨﻮاه از ﻓﻀﺎي ﻧﻤﻮﻧﺔ  Sﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻛﺪام ﻳﻚ از رواﺑﻂ زﻳﺮ ﻫﻤﻮاره درﺳﺖ اﺳﺖ؟

P(A  B)  P(A)  P(A  B) (2
P(A  B)  P(A)  P(B) (1
P(A  B)  P(A  B)  P(A  B) (4
P(A  B)  P(A  B)  P(B) (3
 -116اﮔﺮ  Aو  Bدو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دﻟﺨﻮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آنﮔﺎه ﺣﺎﺻﻞ ]) [A  (A  B)]  [B  (A  Bﻫﻤﻮاره ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
A  (2
B  (1
B (4
A (3
 -117اﮔﺮ }  S  {a1 , a2 , a3 , a4 , a5ﻓﻀﺎي ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻳـﻚ آزﻣـﺎﻳﺶ ﺗﺼـﺎدﻓﻲ B  {a2 , a3 } ، A  {a1 , a2 } ،و } C  {a4 , a5
1
2
1
اﺳﺖ .اﮔﺮ  P(B)  ، P(A) و  P(C) ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ }  {a1ﻛﺪام اﺳﺖ؟
2
5
3
1
1
2
1
(1
(4
(3
(2
5
6
15
10
 -118اﮔﺮ } ، A  {x   | 0  x  5داﻣﻨﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ارزش ﻛﺪام ﮔﺰارة ﺳﻮري ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
x  A , y  A ; xy  y (2
x  A , y  A ; xy  0 (1
x  A , y  A ; xy  5 (4
 x  A ,  y  A ; x  y  5 (3
 -119اﮔﺮ  Aو  Bﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻳﻲ دﻟﺨﻮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻛﺪام ﻳﻚ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1اﮔﺮ  A  Bو ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي  Aو  Bﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﮔﺎه  A  Bاﺳﺖ.
 (2اﮔﺮ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎي  Aﺑﻪ  Bﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آن ﮔﺎه  A  Bاﺳﺖ.
 (3اﮔﺮ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮﺟﻊ ﻛﻪ ﺑﻪ  Aﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ  Bﻧﻴﺰ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه  B  Aاﺳﺖ.
ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻀﻮي در ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮﺟﻊ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻋﻀﻮ  Aﻧﺒﻮده وﻟﻲ ﻋﻀﻮ  Bﺑﺎﺷﺪ.
ً
 (4اﮔﺮ  A  Bﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه
ﺣﺘﻤﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ً
 -120اﮔﺮ ﮔﺰارة ) p  (q  rدرﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه ﻛﺪام ﻳﻚ از ﮔﺰارهﻫﺎي زﻳﺮ
q  (p  r) (4
q  (p  r) (3
~ p  q  r (2
p  ~ q  r (1
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ﺻﻔﺤﻪ16 :

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ رﻳﺎﺿﻲ

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي درس ﻓﻴﺰﻳﻚ ) ،(2ﻫﺪفﮔﺬاري 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

 25دﻗﻴﻘﻪ

ﻓﻴﺰﻳﻚ )(2
اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﺔ ﺳﺎﻛﻦ )ﻛﻞ ﻓﺼﻞ /(1
ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ )از اﺑﺘﺪاي
ﻓﺼﻞ ﺗﺎ اﺑﺘﺪاي ﺗﻮان در ﻣﺪارﻫﺎي
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ(
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ 66

 -121ﻳﻚ ﻣﻴﻠﺔ ﺷﻴﺸﻪاي ﺧﻨﺜﻲ را ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﺔ اﺑﺮﻳﺸﻤﻲ ﺑﺪون ﺑﺎري ﻣﺎﻟﺶ ﻣﻲدﻫﻴﻢ .اﮔﺮ ﭘﺲ از ﻣﺎﻟﺶ ،ﺑﺰرﮔﻲ ﺑـﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ ﻣﻴﻠـﺔ ﺷﻴﺸـﻪاي ﺑﺮاﺑـﺮ
ﺑﺎ  8nCﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻮع ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﭘﺎرﭼﺔ اﺑﺮﻳﺸﻤﻲ و ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ دو ﺟﺴﻢ ﻛﺪام اﺳﺖ؟ ) ( e  1 / 6  1019 C

 (1ﻣﻨﻔﻲ8  1010 ،

 (2ﻣﻨﻔﻲ5  1010 ،

 (3ﻣﺜﺒﺖ8  1010 ،

 (4ﻣﺜﺒﺖ5  1010 ،

q2
 -122در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ وارد ﺑﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺎرﻫﺎي ﻧﻘﻄﻪاي ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.
q1
1
(1
4
1
(3
25

ﻛﺪام اﺳﺖ؟

1
(2
4
1

(4
25



 -123ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﺳﻪ ﺑﺎر ﻧﻘﻄﻪاي  qB ، q Aو  qCروي ﻣﺤﻴﻂ داﻳﺮهاي ﺑـﻪ ﺷـﻌﺎع  Rﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪاﻧـﺪ .اﮔـﺮ ﺑـﺎر ﻧﻘﻄـﻪاي  qCرا ﻣﻄـﺎﺑﻖ
ﺷﻜﻞ  30درﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎدﺳﺎﻋﺘﮕﺮد از ﻣﺤﻞ ﻓﻌﻠﻲاش ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻧﻴﺮوي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺧﺎﻟﺺ وارد ﺑﺮ آن از ﻃﺮف دو ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲﺷﻮد؟

2
(1
3
2
(2
3
2 5
(3
3
2 (4



 -124ﺑﺎر  q0  1Cرا در ﻧﻘﻄﺔ  Aاز ﻓﻀﺎي اﻃﺮاف ﺑﺎر  q  2Cﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ .اﮔﺮ ﻧﻴﺮوي ) F  2  102 j(Nﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺑﺎر  qﺑﺮ ﺑﺎر  q0وارد ﺷﻮد ،اﻧﺪازة ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎر  qدر ﻧﻘﻄﺔ  Aﭼﻨﺪ واﺣﺪ  SIو در ﭼﻪ ﺟﻬﺘﻲ اﺳﺖ؟

 ، 104 (1در ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﻮر y

 ، 2  104 (2در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺤﻮر y

 ، 2  104 (3در ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﻮر y

 ، 104 (4در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺤﻮر y

3 cm
9 cm
 Aواﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺪازة ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺎر در ﻧﻘﻄﺔ
 -125ﺑﺎر ﻧﻘﻄﻪاي  20nCدر ﻧﻘﻄﺔ
8 cm
8 cm
ﻛﻮﻟﻦ اﺳﺖ؟ )
4500 (1

N .m2
C2

(k  9  109
45 (2

4/5 (3
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m
 -126در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ذرهاي ﺑﺎ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  12Cرا از ﻣﺠﺎورت ﺻﻔﺤﺔ  Aﺑﺎ ﺗﻨﺪي اوﻟﻴﺔ
s

 100ﺑﻪ ﻃﺮف ﺻﻔﺤﺔ  Bﭘﺮﺗﺎب ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .اﮔﺮ ﺟﺮم

ذره  24 mgو اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻴﻦ دو ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  104 Vﺑﺎﺷﺪ ،ذره ﺑﺎ ﺗﻨﺪي ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺔ  Bﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﻛﻨـﺪ؟ )از اﻧﺤـﺮاف
ذره در اﺛﺮ ﻧﻴﺮوي وزن آن ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ(.

200 (1
400 (2
50 (3
 (4ذره در ﻣﺠﺎورت ﺻﻔﺤﺔ  ، Bﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲﺷﻮد.

 -127ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،دو ﻛﺮة ﻛﻮﭼﻚ رﺳﺎﻧﺎ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ داراي ﺑﺎرﻫﺎي  q A  3Cو  qB  5Cﻫﺴﺘﻨﺪ ،درون ﭘﻮﺳﺘﻪﻫـﺎي رﺳـﺎﻧﺎي C
و  Dﻗﺮار دارﻧﺪ .اﺑﺘﺪا ﻛﻠﻴﺪ  k1را ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎز ﻛﺮده ،ﺳﭙﺲ ﻛﻠﻴﺪ  k 2را ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎز ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﺪ  k 3را ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎز ﻣـﻲﻛﻨـﻴﻢ .ﺑـﺎر
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﺮة  Aو ﭘﻮﺳﺘﺔ  Cﭼﻘﺪر ﻣﻲﺷﻮد؟ )در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺑﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ،ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎدل وﺟـﻮد دارد و
ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ روي ﺳﻴﻢﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ(.

 qC  1C (1و q A  1C
 qC  1C (2و q A  0

 qC  0 (3و q A  1C
 q C  0 (4و q A  0

 -128ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻣﻘﺪاري ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﻜﺴﺎن را ﺑﻪ ﻧﻮك دو ﻣﺨﺮوط ﻫﻢاﻧﺪازة  Aو  Bﻛﻪ ﻳﻜﻲ رﺳﺎﻧﺎ و دﻳﮕﺮي ﻧﺎرﺳﺎﻧﺎ اﺳـﺖ ،ﻣـﻲدﻫـﻴﻢ.
ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاﻳﻨﺪ دو ﻣﺨﺮوط در ﻧﻘﻄﺔ  Oﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪاي ﺑﺮاﺑﺮ از ﻧﻮك دو ﻣﺨﺮوط ﻗﺮار دارد ،اﻟﺰاﻣﺎً درﺳﺖ اﺳﺖ؟
)ﻣﺨﺮوطﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﺪون ﺑﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و روي ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﻋﺎﻳﻖ ﻗﺮار دارﻧﺪ(.
 (1ﻣﻴﺪان ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.
 (2ﻣﻴﺪان ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  Aاﺳﺖ.
 (3ﻣﻴﺪان ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  Bاﺳﺖ.
 (4ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي » «2و » «3ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -129اﮔﺮ ﻛﺮة رﺳﺎﻧﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  2 cmرا ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﻴﻢ رﺳﺎﻧﺎ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺗﻌﺪاد  5  1013اﻟﻜﺘﺮون از زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺮة رﺳﺎﻧﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷـﻮد.

C
اﺳﺖ؟ )    3و ( e  1 / 6  1019 C
ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اوﻟﻴﺔ آن ﭼﻨﺪ
cm2

1
(1
3

1
(2
6

1
(3
12
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 -130ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎزن ﺗﺨﺘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  Cاﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎر  qرا از ﻳﻜﻲ از ﺻﻔﺤﺎت اﻳﻦ ﺧﺎزن ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺔ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻴﻢ ،اﻧﺮژي ﺧﺎزن ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
اﻟﺰاﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ً
(1

 (2ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

اﻟﺰاﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ.
ً
(3

 (4ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

 -131ﻳﻚ ﺧﺎزن ﺗﺨﺖ را ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺤﺎت آن ﻫﻮا ﻗﺮار دارد ،ﭘﺲ از ﭘﺮ ﺷﺪن ،از ﻣﻮﻟﺪ ﺟﺪا ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .اﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺻـﻔﺤﺎت ﺧـﺎزن را ﻛـﺎﻫﺶ دﻫـﻴﻢ،
ﻛﺪامﻳﻚ از ﻛﻤﻴﺖﻫﺎي زﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ؟
 (1ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎزن
 (2وﻟﺘﺎژ ﺧﺎزن
 (3ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺧﺎزن
 (4اﻧﺮژي ﺧﺎزن
 -132ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺧﺎزﻧﻲ ﺗﺨﺖ ﺑﺎ دياﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﻫﻮا ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  100ﻣﻴﻜﺮوﻛﻮﻟﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ  1 / 6  1018ژول اﻧﺮژي ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ اﻟﻜﺘـﺮون ﺑـﺎ
ﺗﻨﺪي ﺛﺎﺑﺖ از ﺻﻔﺤﺔ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎزن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﻔﻲ آن ﺑﺮﺳﺪ ،ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎزن ﭼﻨﺪ ﻓﺎراد اﺳﺖ؟ )ﺑﺎر ﻫﺮ اﻟﻜﺘﺮون  1 / 6  1019ﻛﻮﻟﻦ اﺳﺖ(.

106 (1

105 (2

10 (3

100 (4

 -133ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻋﺒﻮري از ﻳﻚ ﺳﻴﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  16آﻣﭙﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺪت  10sﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮون از ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ اﻳﻦ ﺳﻴﻢ ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﺪ؟

)(e  1 / 6  1019 C

1021 (1

1020 (2

1019 (3

1018 (4

 -134اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ دو ﺳﺮ ﺳﻴﻤﻲ  100 Vو ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮري از آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  10 Aﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﮕـﺎﻟﻲ ﻣـﺎدة ﺳـﺎزﻧﺪة ﺳـﻴﻢ

g
cm 3

 4و ﺟـﺮم

آن  10 gﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﻳﮋة ﺳﻴﻢ  4  108  .mﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﻮل ﺳﻴﻢ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟ )ﺳﻴﻢ ﻳﻚ رﺳـﺎﻧﺎي اﻫﻤـﻲ و دﻣـﺎ ﺛﺎﺑـﺖ
اﺳﺖ(.

0 / 5 (1

2/5 (2

25 (3

5 (4

1
 -135ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﻚ رﺳﻴﻢ رﺳﺎﻧﺎ در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ 18 ،درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﺿﺮﻳﺐ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﺳﺎﻧﺎ در ، SI
K

3  103

ﺑﺎﺷﺪ ،دﻣﺎي ﺳﻴﻢ ﭼﻨﺪ درﺟﺔ ﺳﻠﺴﻴﻮس اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

50 (1

60 (2

40 (3

30 (4

 -136در ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ دو ﺳﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ  6 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  2Vﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ  R 3ﭼﻨﺪ ُاﻫﻢ اﺳﺖ؟
6 (1
9 (2
12 (3
15 (4

forum.konkur.in

www.konkur.in
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ رﻳﺎﺿﻲ

ﭘﺮوژة ) -(4آزﻣﻮن  10ﺑﻬﻤﻦ 99

ﺻﻔﺤﻪ19 :

 -137در ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﺋﻮﺳﺘﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  3 ﺑﻮده و آﻣﭙﺮﺳﻨﺞ اﻳﺪهآل  2/5آﻣﭙﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ رﺋﻮﺳﺘﺎ را
ﭼﻨﺪ اُﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻋﺒﻮري از آﻣﭙﺮﺳﻨﺞ اﻳﺪهآل  0 / 5آﻣﭙﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ؟
4 (1
3 (2
2 (3
1 (4

 -138در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﻮدار اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ دو ﺳﺮ ﺑﺎﺗﺮي ) (Vﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﺋﻮﺳﺘﺎ ) (Rﺑﺮاي ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ رﺳـﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ؟

(2

(1

(4

(3

 -139ﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪ اﻳﺪهآل ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﺔ  5وﻟﺖ ،ﺑﺎ ﺻﺮف  800 Jاﻧﺮژي ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮﻳﺎن  8آﻣﭙﺮ را در ﻣﺪار ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ؟

100 (1

200 (2
20 (3
10 (4
 -140در ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ زﻳﺮ ،اﮔﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﺋﻮﺳﺘﺎي  R را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﻢ .ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟ )وﻟﺖﺳﻨﺞﻫﺎ اﻳﺪهآل ﻫﺴﺘﻨﺪ(.
 (1وﻟﺖﺳﻨﺞ ﺷﻤﺎرة ) ،(1ﻋﺪد ﺻﻔﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
 (2اﻧﺪازة ﻋﺪد وﻟﺖﺳﻨﺞ ﺷﻤﺎرة ) ،(2ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
 (3اﻧﺪازة ﻋﺪد وﻟﺖﺳﻨﺞ ﺷﻤﺎرة ) ،(3اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
 (4اﻧﺪازة ﻋﺪد وﻟﺖﺳﻨﺞ ﺷﻤﺎرة ) ،(4اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
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 25دﻗﻴﻘﻪ

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي درس ﺷﻴﻤﻲ ) ،(2ﻫﺪفﮔﺬاري 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

ﺷﻴﻤﻲ )(2
ﻗﺪر ﻫﺪاﻳﺎي زﻣﻴﻨﻲ را ﺑﺪاﻧﻴﻢ
)ﻛﻞ ﻓﺼﻞ( /در ﭘﻲ ﻏﺬاي
ﺳﺎﻟﻢ )از اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﺗﺎ اﺑﺘﺪاي
آﻧﺘﺎﻟﭙﻲ ،ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺘﻮاي اﻧﺮژي
اﺳﺖ(

ﺳﺆالﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ

ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ 63

 -141ﻛﺪام ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ )ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ(.
 (1رﺳﺎﻧﺎﻳﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ11 Na 16 S 14 Si :
 (2ﺧﺼﻠﺖ ﻓﻠﺰي12 Mg 20 Ca  38 Sr :
 (3ﺧﺼﻠﺖ ﻧﺎﻓﻠﺰي9 F  8 O  7 N :
 (4ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن اﻟﻜﺘﺮون13 Al 12 Mg 11 Na :
 -142ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

* ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻳﻚ ﻣﻴﺦ آﻫﻨﻲ درون ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺲ ) (IIﺳﻮﻟﻔﺎت ،ﻓﻠﺰ ﻣﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد.
* ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻛﻠﺮﻳﺪ را ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺲ ) (IIﺳﻮﻟﻔﺎت ،ﻣﻲﺗﻮان در ﻇﺮﻓﻲ از ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺰ روي ﻧﮕﻪداري ﻛﺮد.
* اﮔﺮ ﻛﺎﺗﻴﻮن ﻓﻠﺰ  Aﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻓﻠﺰ  Bاﻟﻜﺘﺮون ﺑﮕﻴﺮد ،آنﮔﺎه ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﻓﻠﺰي ﻓﻠﺰ  Bﻛﻤﺘﺮ از ﻓﻠﺰ  Aاﺳﺖ.
* اﮔﺮ ﺗﻴﻐﻪاي از ﻓﻠﺰ ﻧﻘﺮه را درون ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ  Cu(NO3 )2ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ،واﻛﻨﺸﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲﺷﻮد.
1 (4
2 (3
3 (2
4 (1

 -143واﻛﻨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺗﺎﻧﻮل در ﻛﺪام ﺣﺎﻟﺖ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزده درﺻﺪي را دارد؟ )ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ(C  12 , O  16 , H  1 : g .mol 1 ) (.
H SO

)2 4  C H OH(aq
C2 H4 (g)  H2O(l) 
2 5

ﺷﻤﺎرة واﻛﻨﺶ

اﺗﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه

ﺟﺮم اﺗﺎﻧﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه )(g

1

28 g

23

2

14 g

13 / 8

3

22 / 4 L

18 / 4

4

ﻣﻮﻟﻜﻮل 3 / 01  1023

6/9

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

 -144ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ زﻳﺮ ،ﻛﺪام ﻣﻮارد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

اﻟﻒ( درﺻﺪ ﺟﺮﻣﻲ  Hﺑﻪ  Cدر آن ﺣﺪود  0 / 18اﺳﺖ(H  1 , C  12 : g .mol 1 ) .
ب( ﻧﺎم آﻳﻮﭘﺎك آن -5 ،4 ،3 ،ﺗﺮي اﺗﻴﻞ -6 ،4 ،2 -ﺗﺮي ﻣﺘﻴﻞ اوﻛﺘﺎن اﺳﺖ.
پ( ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آن ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ  -4 ،4دياﺗﻴﻞ -6 ،6 ،5 -ﺗـﺮي
ﻣﺘﻴﻞ ﻧﻮﻧﺎن ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ.
ت( ﺑﺎ ﻓﺮض ﺣﺬف ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ اﺗﻴﻞ از روي زﻧﺠﻴﺮ اﺻﻠﻲ ،ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ث( در اﺛﺮ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﻮل از اﻳﻦ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ  35 ، STPﻣﻮل ﻓﺮاورده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد.
» (1اﻟﻒ«» ،ب« و »ت«

» (2ب«» ،ت« و »ث«

» (3اﻟﻒ« و »ث«

» (4پ« و »ت«
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ﺻﻔﺤﻪ21 :

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ رﻳﺎﺿﻲ

 -145ﻧﻮﻋﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  Cx H2xرا در ﻣﺤﻔﻈﻪاي ﺣﺎوي ﮔﺎز ﺑﺮم ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن رﻧﮓ ﮔﺎز ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺤﻔﻈـﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ .ﻛﺪام ﻳﻚ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي زﻳﺮ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻤﻮاره درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮاي  xﻋﺪد  2اﺳﺖ.
 (2اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻠﻮآﻟﻜﺎن ﺑﺪون ﺷﺎﺧﺔ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﺳﺖ.
 (3ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻛﺮﺑﻦ-ﻛﺮﺑﻦ ﻧﺼﻒ ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻛﺮﺑﻦ -ﻫﻴﺪروژن اﺳﺖ.
 (4اﻳﻦ ﻣﺎده در واﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط آب و ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 -146ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻳﻚ آﻟﻜﺎن ﮔﺎزي در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻮﻟﻲ ﮔﺎزﻫﺎ  24ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ  3 g .L1اﺳﺖ .از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ  14/4ﮔـﺮم از اﻳـﻦ آﻟﻜـﺎن

ﭼﻨﺪ ﮔﺮم ﻓﺮاورده ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ؟ ) (C  12 , H  1 : g .mol 1
72 (1

44 (2

21/6 (3

65/6 (4

 -147ﻋﺒﺎرت ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪة ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻔﺖ ﺧﺎم را آﻟﻜﺎنﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي ﻧﺎﻗﻄﺒﻲ ،اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان
ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ.
 (2ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺟﺰءﺑﻪﺟﺰء ،ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﺎم را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 (3ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﺳﺒﺐ ورود ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮي از اﻧﻮاع آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻮاﻛﺮه ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﺛﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ﻣﻲﺷﻮد.
 (4ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻘﺪار ﮔﺎز ﻣﺘﺎن در ﻫﻮاي ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  15درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل اﻧﻔﺠﺎر وﺟﻮد دارد.
 -148اﮔﺮ اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻇﺮف  Aﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻇﺮف  Bو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﻲ ذرات دو ﻇﺮف ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺪام ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﺷﻤﺎر ذرات ﺳﺎزﻧﺪه در ﻇﺮف  Aﺑﻴﺸﺘﺮ و دﻣﺎي دو ﻇﺮف ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
 (2دﻣﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﻇﺮف  Aو ﺷﻤﺎر ذرات ﺳﺎزﻧﺪة آن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
 (3ﺷﻤﺎر ذرات ﺳﺎزﻧﺪه در دو ﻇﺮف ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺎ دﻣﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﻇﺮف  Bﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
 (4ﺷﻤﺎر ذرات ﺳﺎزﻧﺪة دو ﻇﺮف ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺎ دﻣﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﻇﺮف  Aﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
 -149ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي  400ﮔﺮم آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازة  ، 50 Cدﻣﺎي  5ﮔﺮم آب ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳـﺐ ﭼﻨـﺪ درﺟـﺔ ﺳﻠﺴـﻴﻮس اﻓـﺰاﻳﺶ
ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ؟ )ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ وﻳﮋة آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ و آب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  0 / 9و  4/2ژول ﺑﺮ ﮔﺮم درﺟﺔ ﺳﻠﺴﻴﻮس اﺳﺖ(.
18 (1

19 (2

75 (3

86 (4

 -150ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﺎن ﺷﺪة زﻳﺮ درﺳﺖاﻧﺪ؟ ) (C  12g .mol 1
 )  O2 (g)  CO2 (g)  393 / 5kJﮔﺮاﻓﻴﺖ C(s ,
اﻟﻒ( ﮔﺮﻣﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ از آﻟﻮﺗﺮوپﻫﺎي ﻛﺮﺑﻦ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
ب( اﻟﻤﺎس از ﮔﺮاﻓﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  118 kJﮔﺮﻣﺎ آزاد ﻣﻲﺷﻮد.
ً
پ( از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ  3/6ﮔﺮم ﮔﺮاﻓﻴﺖ
ت( ﮔﺮﻣﺎي ﻳﻚ واﻛﻨﺶ در دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﺛﺎﺑﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار واﻛﻨﺶدﻫﻨﺪهﻫﺎ ،ﻧﻮع ﻓﺮاوردهﻫﺎ و ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آنﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.
1 (1

2 (2

3 (3

4 (4
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ﺳﺆالﻫﺎي ﮔﻮاه )ﺷﺎﻫﺪ(

ﺻﻔﺤﻪ22 :

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ رﻳﺎﺿﻲ

ﭘﺎﺳﺦدادن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆاﻻت اﺟﺒﺎري اﺳﺖ و در ﺗﺮاز ﻛﻞ ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد.

 -151ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻛﻪ ﺟﺪول دورهاي ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻛﺪام ﻣﻮارد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ )ﻧﻤﺎد ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ ﻓﺮﺿﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ(.

آ(  Fﻋﻨﺼﺮي ﻧﺎﻓﻠﺰي از ﮔﺮوه ﭼﻬﺎردﻫﻢ و دورة ﺳﻮم ﺟﺪول دورهاي اﺳﺖ.
ب( ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﺼﻠﺖ ﻓﻠﺰي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه دﺳﺘﺔ  sو  dﺟﺪول ﺑﻪ ﺻﻮرت »  « E  D  A  B  Cﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
پ( در ﻣﻴﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ  H ،Gو  ،Iﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻟﻜﺘﺮون و ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻧﻴﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ  Gاﺳﺖ.
ت( ﻋﻨﺼﺮ  Aﺑﺮﺧﻼف  Fرﺳﺎﻧﺎي ﺧﻮب ﮔﺮﻣﺎ و ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق اﺳﺖ.
» (1آ« و »ب«

» (2ب« و »پ«

» (3پ« و »ت«

» (4آ« و »ت«

2
 -152اﮔﺮ آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﺸﺮدة ﻛﺎﺗﻴﻮن  Mﺑﻪ ﺻﻮرت  [Ar]3d4ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺒﺎرت ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﻣﻮرد ﻋﻨﺼﺮ  Mدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

 (1اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺰو ﻋﻨﺎﺻﺮ دﺳﺘﺔ  sاﺳﺖ.
 (2اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﮔﺮوه  4ﺟﺪول دورهاي اﺳﺖ.
2
 (3اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻧﺎﻓﻠﺰﻫﺎ دو ﻛﺎﺗﻴﻮن  Mو

3

 Mﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ.

 (4در اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ  8اﻟﻜﺘﺮون در زﻳﺮﻻﻳﻪﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﺪد ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ ﻓﺮﻋﻲ ﺻﻔﺮ وﺟﻮد دارد.
 -153در ﭘﺎﻳﺎن واﻛﻨﺶ ﺗﺠﺰﻳﺔ  50ﮔﺮم ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ،ﺟﺮم ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻇﺮف ﺑﻪ  39ﮔﺮم ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ،درﺻـﺪﺧﻠﻮص اﻳـﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﺪام اﺳﺖ؟ ) ) (Ca  40 ,C  12 ,O  16 : g.mol 1ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﺪ در ﻇﺮف ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ(.
)CaCO 3 (s)  CaO(s)  CO2 (g

25 (1

50 (2

75 (3

90 (4

 -154از واﻛﻨﺶ ﻳﻚ ﻣﻮل آﻟﻜﻦ ﺑﺎ ﺑﺮم ﻛﺎﻓﻲ 216 ،ﮔﺮم ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻴﺮ ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﻮل اﻳﻦ آﻟﻜﻦ و ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻤﺎر اﺗﻢﻫﺎي ﻫﻴـﺪروژن ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎر ﺟﻔﺖ اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪي در ﻫﺮ واﺣﺪ ﻓﺮﻣﻮﻟﻲ آن ﻛﺪام اﺳﺖ؟ ) ) (C  12, H  1, Br  80 : g.mol 1ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ را از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼـﭗ
ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ(.
3
2
 C 3 H 6 (2
 C 3 H 6 (1
2
3
 -155ﻛﺪام ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

2
 C4 H 8 (3
3

3
 C4 H 8 (4
2

 (1در واﻛﻨﺶ ﻫﻴﺪروژندار ﻛﺮدن آﻟﻜﻦﻫﺎ ،از ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰﮔﺮ ﻧﻴﻜﻞ ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
 (2ﻣﻮﻟﻜﻮل  -3ﻫﮕﺰن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻟﻜﻮل  -2ﺑﻮﺗﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺘﻘﺎرن دارد.
 (3ﻣﺤﺼﻮلﻫﺎي واﻛﻨﺶﻫﺎي اﺗﻦ ﺑﺎ ﺑﺮم ﻣﺎﻳﻊ و ﮔﺎز ﻫﻴﺪروژن ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  -2 ،1ديﺑﺮﻣﻮاﺗﺎن و ﻛﻠﺮواﺗﺎن اﺳﺖ.
 (4ﻫﺮ دو ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻴﻜﻠﻮﻫﮕﺰان و ﺑﻨﺰن ،داراي ﻳﻚ ﺣﻠﻘﺔ ﺷﺶ ﻛﺮﺑﻨﻲ ﺑﻮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺘﺎﻟﻦ ،ﺳﻴﺮ ﻧﺸﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -156در زﻳﺮ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 (aﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮج ﺗﻘﻄﻴﺮ

 (bورود ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻲﻫﺎي ﺑﺮج

 (cﮔﺮم ﺷﺪن ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﻣﺤﻔﻈﻪﻫﺎي ﺑﺰرگ

 (dﺳﺮد ﺷﺪن و ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦﻫﺎ

 (eﺧﺮوج ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦﻫﺎي ﺳﺒﻚ از ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺑﺎﻻي ﺑﺮج

b  d  e  c  a (1
e  d  a  b  c (3

b  d  e  a  c (2
d  e  b  c  a (4
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ﺻﻔﺤﻪ23 :

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ رﻳﺎﺿﻲ

 -157ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آراﻳﺶﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ داده ﺷﺪه ،ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ ،درﺳﺖ اﺳﺖ؟

A  : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
B3  :1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

اﻟﻒ( اﺗﻢ  Aدر دورة ﺧﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ را دارد.

C : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
D2 : [Ar]3d10

ب( اﺗﻢ  Cرﺳﺎﻧﺎﻳﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﻤﻲ دارد و داراي ﺳﻄﺢ درﺧﺸﺎن اﺳﺖ.
پ( واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي اﺗﻢ  Dاز اﺗﻢﻫﺎي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪش ﻛﻢﺗﺮ اﺳﺖ.
ت( اﺗﻢ  Bﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮوم داراي ﻳﻮنﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﺧﻼف آن ﺑﻪ آراﻳﺶ ﻫﺸﺖﺗﺎﻳﻲ ﻣﻲرﺳﺪ.
ث( ﻋﻨﺼﺮ  Aﺣﺘﻲ در دﻣﺎي  200Cﺑﺎ ﮔﺎز ﻫﻴﺪروژن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ واﻛﻨﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.
1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

 -158ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ وﻳﮋة آب  8ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ وﻳﮋة ﻣﺲ اﺳﺖ .اﮔﺮ  0/4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آب  30Cرا در ﻳﻚ ﻇﺮف ﻣﺴﻲ  200ﮔﺮﻣﻲ ﺑـﺎ دﻣـﺎي
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﭼﻨﺪ درﺟﺔ ﺳﻠﺴﻴﻮس اﺳﺖ؟ )ﭼﮕﺎﻟﻲ آب  1 g .mL1اﺳﺖ و از ﻣﺒﺎدﻟـﺔ ﮔﺮﻣـﺎ ﺑـﺎ
ً
 140Cﺑﺮﻳﺰﻳﻢ ﺗﺎ اﻳﻦ دو ﻫﻢدﻣﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،دﻣﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻛﻨﻴﺪ(.
36/47 (1

38/27 (2

47/36 (3

34/82 (4

 -159ﺑﺎ ﻓﺮض اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺮﻣﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻳﻚ ﻣﻮل آب دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎي ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻮﻟﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺪار ﮔﺮﻣﺎي ﺣﺎﺻﻞ از واﻛﻨﺶﻫـﺎي
)آ( ﺗﺎ )ت( در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
آ( )4NH 3 (g)  3O2 (g)  2N2 (g)  6 H2O(g

ب( )4NH 3 (l)  3O2 (g)  2N2 (g)  6 H2O(l

پ( )4NH 3 (g)  3O2 (g)  2N2 (g)  6 H2O(l

ت( )4NH 3 (l)  3O2 (g)  2N2 (g)  6 H2O(g

 (1ب < پ < ت < آ

 (2پ < ب < آ < ت

 (3پ < آ < ب < ت

 (4ت < ب < آ < پ

 -160ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺮم ﺟﺴﻢ ﺟﺎﻣﺪي ﺣﺮارت ﻣﻲدﻫﻴﻢ و اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ را در ﻧﻤﻮداري ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﻣـﻲﻛﻨـﻴﻢ .ﻛـﺪام
ﻋﺒﺎرت ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟ )ﺟﺴﻢ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲﺷﻮد(.

 (1ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺟﺴﻢ از ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﮔﺎز در ﻧﻘﻄﺔ ﺟﻮش ،ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺟﺴﻢ از ﺟﺎﻣـﺪ ﺑـﻪ
ﻣﺎﻳﻊ در ﻧﻘﻄﺔ ذوب اﺳﺖ.
 (2ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ وﻳﮋة ﺟﺴﻢ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻢﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺖ.
 (3ﭘﺎرهﺧﻂ  ، CDﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺟﺴﻢ اﺳﺖ.
 (4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻨﺒﺶ ذرات ﺟﺴﻢ در ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ  BCﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
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ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪﮔﺎن آزﻣﻮن  10ﺑﻬﻤﻦ
ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ رﻳﺎﺿﻲ
ﻃﺮاﺣﺎن
ﻧﺎم ﻃﺮاﺣﺎن

ﻧﺎم درس

ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮي -اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺿﺎﻳﻲﻣﻘﺪم -اﻓﺸﻴﻦ ﻛﻴﺎﻧﻲ -ﻣﺮﻳﻢ ﺷﻤﻴﺮاﻧﻲ -ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮراﺋﻲ

ﻓﺎرﺳﻲ )(2
ﻋﺮﺑﻲ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن )(2

ﻣﺤﻤﺪ داورﭘﻨﺎﻫﻲ -رﺿﺎ ﻳﺰدي -ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺸﻴﺮﭘﻨﺎﻫﻲ -ﻣﻴﻼد ﻧﻘﺸﻲ -ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻨﺼﻮرﺧﺎﻛﻲ -ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻬﺎنﺑﻴﻦ -اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺣﻤﺎﻧﻲ ﻋﺮب

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ )(2

ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺤﺴﻨﻲﻛﺒﻴﺮ -ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎزﻧﻲ -ﻣﺠﻴﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن -ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎﺻﺎﻟﺢ -ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﻳﻲﺑﻘﺎ -ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ذواﻟﻔﻘﺎريزﺣﻞ

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )(2

ﻋﻘﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪيروش -ﺣﺴﻦ ﺧﺎﻛﭙﻮر -ﻋﻤﺮان ﻧﻮري -ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻬﺪﻳﺎن -رﺣﻤﺖاﻟﻪ اﺳﺘﻴﺮي -ﺳﺎﺳﺎن ﻋﺰﻳﺰيﻧﮋاد -ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ زاﻫﺪي
اﻛﺒﺮ ﻛﻼهﻣﻠﻜﻲ -ﻣﻴﺜﻢ ﺣﻤﺰهﻟﻮﻳﻲ -ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻌﻴﺪي -ﺳﻴﺪوﺣﻴﺪ ﺳـﻴﺪان -ﻋﻠـﻲ ﺷـﻬﺮاﺑﻲ -ﺳـﻌﻴﺪ اﻛﺒـﺮزاده -ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺻـﺎﻟﺢ ارﺷـﺎد -اﻣﻴـﺮ
ﻣﺮادﻳﺎن -اﻣﻴﺮﻫﻮﺷﻨﮓ ﺧﻤﺴﻪ -وﺣﻴﺪ راﺣﺘﻲ -ﺣﺎﻣﺪ ﻓﺮﺿﻌﻠﻲﺑﻴﻚ -ﭘﺪرام ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر -ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻧﺎدري -ﻳﻮﺳـﻒ ﺣﺴـﻨﻲ -ﻻدن ﺑـﺎﻗﺮي -روحاﻟـﻪ

ﺣﺴﺎﺑﺎن )(1

ﭘﻬﻠﻮاﻧﻲ -ﻋﻠﻲ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي -اﻣﻴﺮ وﻓﺎﺋﻲ
اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ اﺑﻮﻣﺤﺒﻮب -اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺠﻔﻲ -ﻓﺮﺷﺎد ﻓﺮاﻣﺮزي -رﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﻲاﺻﻞ -ﻧﻮﻳﺪ ﻣﺠﻴﺪي -اﻣﻴﺮ وﻓﺎﺋﻲ

ﻫﻨﺪﺳﻪ )(2

ﻧﻮﻳﺪ ﻣﺠﻴﺪي -ﺳﻴﺪوﺣﻴﺪذواﻟﻔﻘﺎري -اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ اﺑﻮﻣﺤﺒﻮب -ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻓﻬﻴﻢﻋﻠﻮي -ﻓﺮزاﻧﻪ ﺧﺎﻛﭙﺎش

آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل

ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺨﺮوﺟﻲ -ﺑﻴﺘﺎ ﺧﻮرﺷﻴﺪ -ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻛﻴﺎﻧﻲ -ﻣﻬﺪي ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ -ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ اﻣﻴﻨﻲﻧﺴﺐ -ﺷﺎدﻣﺎن وﻳﺴﻲ -ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺤﺒـﻲ -ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ-

ﻓﻴﺰﻳﻚ )(2

وﺣﻴﺪ ﻣﺠﺪآﺑﺎدي -ﻣﺤﺴﻦ ﻗﻨﺪﭼﻠﺮ
ﻣﻴﻼد ﻣﻴﺮﺣﻴﺪري -ﺷﻬﺮام ﻫﻤﺎﻳﻮنﻓﺮ -اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺟﺸﺎﻧﻲﭘﻮر -ﻋﻠﻲ ﺑﻴﺪﺧﺘﻲ -رﺳﻮل ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲزواره

ﺷﻴﻤﻲ )(2

ﮔﺰﻳﻨﺸﮕﺮان ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ درس و وﻳﺮاﺳﺘﺎران
ﻣﺴﺌﻮل درس

ﻧﺎم درس

ﮔﺰﻳﻨﺸﮕﺮ

ﻣﺴﺌﻮل درس

ﮔﺮوه وﻳﺮاﺳﺘﺎري

ﻓﺎرﺳﻲ )(2

اﻋﻈﻢ ﻧﻮريﻧﻴﺎ

اﻋﻈﻢ ﻧﻮريﻧﻴﺎ

اﻟﻬﺎم ﻣﺤﻤﺪي -ﺣﺴﻦ وﺳﻜﺮي

اﻟﻨﺎز ﻣﻌﺘﻤﺪي

ﻋﺮﺑﻲ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن )(2

ﻣﻴﻼد ﻧﻘﺸﻲ

ﻣﻴﻼد ﻧﻘﺸﻲ

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻨﺼﻮرﺧﺎﻛﻲ -دروﻳﺸﻌﻠﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ

ﻟﻴﻼ اﻳﺰدي

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ )(2

ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎزﻧﻲ

ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎزﻧﻲ

ﺳﻜﻴﻨﻪ ﮔﻠﺸﻨﻲ -ﺻﺎﻟﺢ اﺣﺼﺎﺋﻲ

ﻣﺤﺪﺛﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎر

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )(2

رﺣﻤﺖاﻟﻪ اﺳﺘﻴﺮي

رﺣﻤﺖاﻟﻪ اﺳﺘﻴﺮي

ﻣﺤﺪﺛﻪ ﻣﺮآﺗﻲ -ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻘﺪي -ﺳﻌﻴﺪ آﻗﭽﻪﻟﻮ

ﺳﭙﻴﺪه ﺟﻼﻟﻲ

ﺣﺴﺎﺑﺎن )(1

اﻛﺒﺮ ﻛﻼهﻣﻠﻜﻲ

اﻳﻤﺎن ﭼﻴﻨﻲﻓﺮوﺷﺎن

ﻣﻬﺮداد ﻣﻠﻮﻧﺪي -ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ رﺣﻴﻢﺧﺎﻧﻠﻮ

ﺳﻤﻴﻪ اﺳﻜﻨﺪري

ﻫﻨﺪﺳﻪ )(2

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ اﺑﻮﻣﺤﺒﻮب

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ اﺑﻮﻣﺤﺒﻮب

ﻧﺪا ﺻﺎﻟﺢﭘﻮر -ﻣﻬﺮداد ﻣﻠﻮﻧﺪي

ﻣﻬﺪﻳﻪ ﻣﻼﺑﻴﮕﻲ

آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ اﺑﻮﻣﺤﺒﻮب

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ اﺑﻮﻣﺤﺒﻮب

ﻣﻬﺮداد ﻣﻠﻮﻧﺪي -ﻧﺪا ﺻﺎﻟﺢﭘﻮر

ﻣﻬﺪﻳﻪ ﻣﻼﺑﻴﮕﻲ

ﻓﻴﺰﻳﻚ )(2

ﺑﺎﺑﻚ اﺳﻼﻣﻲ

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﻓﻀﻠﻲ

اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﻮدي -اﻳﻤﺎن ﭼﻴﻨﻲﻓﺮوﺷﺎن

آﺗﻨﻪ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎري

ﺷﻴﻤﻲ )(2

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻌﺮوﻓﻲ

اﻳﻤﺎن ﺣﺴﻴﻦﻧﮋاد

ﻫﺎدي ﻣﻬﺪيزاده -ﻣﻴﻼد ﻛﺮﻣﻲ -ﻋﻠﻲ ﻳﺎراﺣﻤﺪي

اﻟﻬﻪ ﺷﻬﺒﺎزي

ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي

ﮔﺮوه ﻓﻨﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه

ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺟﻴﻠﻮ

ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

ﻓﺮزاﻧﻪ ﺣﺮﻳﺮي
ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه :اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ رﺿﺎﻓﺮ -ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ :آﻓﺮﻳﻦ ﺳﺎﺟﺪي

ﮔﺮوه ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه :ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺳﻮﻟﻲﻧﺴﺐ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت
ﺣﺮوفﻧﮕﺎري و ﺻﻔﺤﻪآراﻳﻲ
ﻧﺎﻇﺮ ﭼﺎپ

ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ :آﺗﻨﻪ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎري -ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ :ﻟﻴﻼ اﻳﺰدي
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ :ﻓﺮزاﻧﻪ ﻓﺘﺢاﷲزاده – ﻋﻤﻮﻣﻲ :زﻫﺮا ﺗﺎﺟﻴﻚ
ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪي

@fanooseshimi
ﺑﻨﻴﺎد ﻋﻠﻤﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﻠﻢﭼﻲ )وﻗﻒ ﻋﺎم(

forum.konkur.in

www.konkur.in

عمومي یازدهم

پروژة  -4آزمون  01بهمن 99
فارسي 2

صفحة3 :

 -9گزینة «»4

(افشین کیانی)

 -1گزینة «»2
الف) تفریط :کوتاهیکردن در کاری
ب) درایت :آگاهی
ج) افراط :زیادهروی ،از حد در گذشتن ،مقابل تفریط
د) شایق :آرزومند ،مشتاق

پیام محوری گزینههای « »2« ،»1و « »3تعلق انسان به عالم باال و قردس و بازگشرت او
به اصل است اما شاعر در گزینة « »4معتقد است کوی یرار ماننرد بهشرت اسرت کره در
صورت مرگ هم آنجا را ترک نمیکند.

(مشابه مفهوم ،صفحة )98
----------------------------------------------

(واژه ،صفحههای  24 ،24و )24
---------------------------------------------(افشین کیانی)

 -2گزینة «»3

التهاب :برافروختن ،شعلهور شدن ،مجازاً ناآرامی ،بیقراری ،اضطراب
توازن :تعادل ،برابری
بختک :موجود خیالی یا سیاهیای که بر روی شخص خوابیده میافتد؛ کابوس
زبونی :فرومایگی ،درماندگی
غایت :پایان ،فرجام ،نهایت

(واژه ،ترکیبی)
----------------------------------------------

(سعید جعفری)

 -3گزینة «»3

 -11گزینة «»2

بنده تدبیر میکند و خدا تقدیر میکند که مفهوم آن این است کره تقردیر الهری موافرق
تدبیر بنده نیست .اما در گزینة « »2شاعر خطاب به ممدوح خود میگوید تقردیر گرو
به تدبیر تو دارد.

(مفهوم ،صفحة )08
----------------------------------------------

گواه (آشنا)

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

(سعید جعفری)

در بین این گزینه واژههای «سور» و «اَبَد» نادرست نوشته شدهاند.
در سایر ابیات واژههای «نقض»« ،عار» و «بیندازد» نادرست نوشته شدهاند.

 -11گزینة «»3

(واژه ،ترکیبی)

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

 -12گزینة «»1
عِقد :گردنبند ،مخنقه

(واژه ،ترکیبی)

در بیت «الف»« :بهتررین دولرت برودن گمنرامی» ،در بیرت «ج»« :برا وجرود سرکشری
خاکسار بودن» و در بیت «هر»« :شام غریبران صرب » و در بیرت «ب» :بهرار در خرزان
دیدن تناقض دارد.

(آرایههای ادبی ،صفحههای  94و )08

«تشبیه» در بیت «د» :تیغ بیداد [اضافة تشبیهی]
«کنایه» در بیت «هر» :خاک بر سر کسی بیختن ،دست کشیدن از چیزی
«ایهام» در بیت «الف» :سر به سر نهاد -1 :سر خود را بر زانو نهادن -2 ،اذیت و آزار کردن
«جناس» در بیت «ج»« :سرد» و «سر» « -سر» و «در»
«تلمی » در بیت «ب» :اشاره به «کل نفس ذائقة الموت».

--------------------------------------------- -14گزینة «»4

(امال ،ترکیبی)
--------------------------------------------- -15گزینة «»4

 -7گزینة «»2

(کتاب جامع)

گزینة « »4در این بیت تشبیه دیده نمیشود.ا مجازها« :دم» و «دیده»
تشری گزینههای دیگر:
گزینة « :»1خوناب شفق :اضافة تشبیهی ا دامن شام :تشخیص
گزینة «« :»2رقص مرگ و رقصیدن ستارگان» :تشخیص و استعاره ا «موج و آب» :مراعات نظیر
گزینة «« :»3سدی روان» :پارادوکس و استعاره ا «موج مثل نیش»« :تشبیه»

(آرایههای ادبی ،صفحة )44

---------------------- -----------------------تشری گزینههای دیگر:
گزینة «« :»1تو» معطوف است.
گزینة «« :»3خود»  ،بدل از «تو» است.
گزینة «« :»4خورشید» بدل از «پادشاه آسمان» است.

(کتاب جامع)

غلطهای امالیی و شکل درست آنها:
گزینة « :»1صلب  سلبا گزینة « :»2بحر  بهرا گزینة « :»3شاعبه  شائبه

(آرایههای ادبی ،ترکیبی)
(محمد نورانی)

و )...

(امال ،صفحة )24

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

(ابراهیم رضاییمقدم)

(کتاب جامع)

 -13گزینة «»1

غدر  قدر (= اندازه ،مقدارا ارز

(ابراهیم رضاییمقدم)

 -6گزینة «»4

(کتاب جامع)

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

(امال ،ترکیبی)
 -5گزینة «»3

(کتاب جامع)

ننگ :بیآبرویی ،بردنامی ،حرمرت ،آبرروا اقبرال :سرعادت ،خوشربختیا حمییرت :غیررت،
جوانمردی ،مردانگیا گران :سنگین ،عظیم

واژههای «عرصه» و «فراغ» در متن با امالی نادرست نوشته شدهاند.

 -4گزینة «»1

(مریم شمیرانی)

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

(امال ،صفحة )42

--------------------- ------------------------ -16گزینة «»4

(کتاب جامع)

«همیت عالی داشتن برای ذریه» تشرخیص و اسرتعارها «ذریه چرون همیرت عرالی دارد بره
چشمة خورشید می رسد ».حسن تعلیلا «چشمة خورشید» تشربیها واجآرایری :صرامت
« » و «رِ»

(آرایههای ادبی ،ترکیبی)
(دستور زبان فارسی ،صفحة )94

--------------------------------------------- -8گزینة «»1

(مریم شمیرانی)

(محمد نورانی)

ترکیبهای وصفی بهترتیب عبارتاند از« :این کارنامه ،همان مقواها ،مقواهرای کوچرک،
خطاط مشهور ،خط زیبا»

------------ --------------------------------- -17گزینة «»2

(کتاب جامع)

واژة «قمر» یعنی «ماه»« .هالل» یعنری «مراهِ ناکامرل» ،و «بردر» یعنری «مراهِ کامرل».
بنابراین «هالل» با «بدر» رابطة تضاد دارد.

(دستور زبان فارسی ،صفحة )94
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صفحة4 :

(کتاب جامع)

 -26گزینة «»3

فقط ابیات گزینة « »3است که همچون بیت صورت سؤال میگوید کسی که در سختیهرا

احبدان :بدنها

 -18گزینة «»3

(محمد داورپناهی-بجنورد)
(ترجمه)

پشتِ انسان باشد دوستِ واقعی است .در مفهوم سایر ابیات چنین مفهومی دیده نمیشود.
----------------------------------------------

(مفهوم ،صفحة )42

 -27گزینة «»3

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

(کتاب جامع)

 -19گزینة «»1

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و بیتهای گزینههای « »3« ،»2و « »4توصریه بره

(محمد جهانبین-سبزوار)

«خواهر بزرگترم» :أختی الکبری ا «در زمینههای مختلف» :في المجاالت المختلفةة ا
«آداب آموز » :آداب التعلیم

(ترجمه)

قناعت و پرهیز از طمع و زیادهخواهی و عواقب ناخوشایند آن است ،امیرا در بیرت گزینرة
----------------------------------------------

« »1شاعر «گوشهگیری و انزوا» را موجب عزّت و بینیازی میداند.

(مفهوم ،صفحة )48
----------------------------------------------

(کتاب جامع)

 -21گزینة «»4

در مفهوم بیت صورت سؤال وطندوستی و جان دادن برای حفظ میهن موردنظر است و
این مفهوم در گزینة « »4به وضوح دیده میشود.

(مفهوم ،صفحة )08
---------------------------------------------عربي ،زبان قرآن 2

(محمدداورپناهی -بجنورد)

 -21گزینة «»2

«یجعلُ» :قرار میدهد (فعل مضرار)) ا «کالمره» :سرخنشا «بعرض اححیران» :بعضری
وقتها ،برخی اوقاتا «مطلوبه» :خواستها  ،هدفش ا «الطفل» :کودک ا «کرَ» :مانند

(ترجمه)
---------------------------------------------(محمد جهانبین  -سبزوار)

 -22گزینة «»3

«مَن» :هر کس ،هرآن کها «أهردی» :هدیره کررد ،هدیره دهردا «إلری إخوانره» :بره
برادرانش ،به دوستانشا «عیوبهم» :عیبهایشان راا «و صردقَهم» :و بره آنران راسرت
گفت ،به آنان راست بگویدا «فهو یُحسب» :او شمرده می شودا «مِن أجلّ احصدقاء»:
از گرانقدرترین دوستان

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

(فاطمه منصورخاکی)

 -28گزینة «»2
مطابق متن ،فصل سوم از سال ایرانیان (پاییز) به پادشاه فصلها شهرت دارد.
تشریح گزینههای دیگر:

گزینة «« :»1ایرانیان هر سال پاییز را جشن میگیرند!» نادرست است ،زیرا ایرانیران
اولین روز از پاییز را در گذشته جشن میگرفتند.
گزینة «« :»3مردم معتقدند که پاییز فصل رومانتیکی اسرت!» نادرسرت اسرت ،زیررا
برخی از مردم چنین اعتقادی دارند.
گزینة «« :»4در پاییز طول روز و شب مساوی است!» نادرست است ،زیرا فقط اولین
روز آن این ویژگی را دارد.

(درک مطلب)

(رضا یزدی  -گرگان)

 -23گزینة «»1
«یُحاوِلونَ» :تال

■ ترجمة متن درک مطلب:

فصل پاییز یکی از زیبراترین فصرلهرای سرال اسرت و بره پادشراه فصرلهرا شرهرت
دارد .شرایط جوی و محیطری در آن تیییرر مریکنرد و درجرههرای حررارت نیرز بره
تدریج در این فصل کاهش مییابرد و مهراجرت پرنردگانی کره در مرواقعی مشرخص
از این فصل به جستوجوی النرة مناسرب مریپردازنرد ،فرراوان اسرت .در اولرین روز
پاییز طول روز و شب یکسران اسرت و ایرانیران ایرن روز را جشرن مریگرفتنرد و آن
را جشن مهرگان مینامیدند.
در فصل پاییز  ،رنگ سبز در پشت رنگهای زیبایی ماننرد رنرگ قرمرز یرا رنرگ زرد
یا رنگ نارنجی پنهان مریشرود .در روز هروا معتردل و در شرب سررد مریشرود و در
برخی اوقات ابرها به شدیت میبارند و زیبایی این فصل را افزایش میدهند.
برخی افراد با قدم زدن در میران درختران و دیردن آسرمان پوشریده از ابرر ،پراییز را
فصلی عاشقانه میدانند و برخی دیگرر مریگوینرد کره پراییز فضرایی از افسرردگی و
اندوه را به همراه دارد ،به ویژه منظرة برگهای افتادة درخت و درختان خشک!

میکنند ،مریکوشرند ا « أسررارَ» :اسررار ،رازهرا ا «سریَرتکبونَ»:

مرتکب خواهند شد ا «ذنوباً کبیرةً» :گناهان بزرگی

(ترجمه)
--------------------------------------------- -24گزینة «»4

(رضا یزدی  -گرگان)

«أیُّها الطلّابُ» :ای دانشآموزان ،ای دانشجویان ا «هذا احستاذ» :این استاد ا «فری صرفّکم»:

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

(فاطمه منصورخاکی)

 -29گزینة «»4
عبارت «برگ های افتادة درختان ،پاییز را رومانتیک میکنند!» درست نیست ،زیرا با
توجه به متن ،این ویژگی پاییز ،سبب غمگینی و افسردگی میشود.
تشریح گزینههای دیگر:

گزینة «« :»1در پاییز هوا در روز معتدل و در شب سرد است!» درست است.
گزینة «« :»2برگهای درختان در پاییز رنگارنگ میشوند!» درست است.
گزینة «« :»3پرندگان مهاجر در پاییز دنبال النهای مناسب میگردند!» درست است.

در کالستان ،در کالس خودتان

(درک مطلب)
----------------------------------------------

(ترجمه)
--------------------------------------------- -25گزینة «»3

(رضا یزدی  -گرگان)

تشریح گزینههای دیگر:

گزینة «« :»1المعاصی» :اسم جمع است و به صورت «گناهان» ترجمه میشود.
گزینة «« :»2مُباراةٍ» اسم نکره است و به صورت «یک مسابقه» ترجمه میشود.
«مَلعبٍ» اسم نکره است و به صورت «ورزشگاهی» ترجمه میشود.
گزینة «« :»4إنْ جالَستَ احصدقاء الصیالحینَ» به صرورت «اگرر برا دوسرتان شایسرته
همنشینی کنی» ترجمه میشود.

 -31گزینة «»1
بر اساس متن ،جشن مهرگان از جشنهای ایرانیان در گذشته بود!

(فاطمه منصورخاکی)

تشریح گزینههای دیگر:

گزینة «« :»2در پاییز برگ های رنگارنگ پشت برگهای دیگر پنهان میشروند!» ،در
متن گفته رنگ سبز پشت رنگهای دیگر پنهان میشوند.
گزینة «« :»3پاییز مردم را با آسمان پوشیده از ابرهایش غمگین میکند!» ،متن این
ویژگی پاییز را رومانتیک بیان کرده است.
گزینة «« :»4با رسیدن پاییز درجه حرارت پایین میآید و آسمان مدام میبارد!» ،در
متن گفته بعضی وقتها باران میبارد.

(ترجمه)
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(فاطمه منصورخاکی)

 -31گزینة «»3
تشریح گزینههای دیگر:

صفحة5 :

تشریح گزینههای دیگر:

گزینة «« :»1ما أجمَلَ» به معنی «چه زیباست» مریباشرد و اسرم تفضریل نیسرت.

گزینة «« :»1من وزن «یُفعلُ»» نادرست است.

«الخیر» نیز چون «الر» دارد و به معنی «خوبی» میباشد ،اسم تفضیل نیست.

گزینة «« :»2وزنه «یُعدِلُ»» نادرست است.

گزینة «« :»2خیر» در «خیر اآلخرة» بره معنری «خروبی آخررت» مریباشرد و اسرم

گزینة «« :»4مصدره« :معادلة»» نادرست است.

تفضیل نیست .همچنین خود «اآلخِرة» اسم فاعل است.

(تحلیل صرفی و محل اعرابی)
----------------------------------------------

گزینة «« :»4أبیَض» به معنی «سفید» میباشد و اسم تفضیل نیست[ .رنگهرا اسرم
تفضیل نیستند].

(فاطمه منصورخاکی)

 -32گزینة «»2

(قواعد اسم)
----------------------------------------------

تشریح گزینههای دیگر:

گزینة «« :»1مضافٌالیه و مضافه «أوقات»» نادرست است.

 -38گزینة «»4

گزینة «« :»3مصدره :تَعَیُّن» و «مضافٌالیه و مضافه «أوقات»» نادرستاند.

در این عبارت «مُفَسِّرونَ» فاعل و نکره است.

گزینة «« :»4فعله :تَعَیَّنَ» نادرست است.

(تحلیل صرفی و محل اعرابی)
----------------------------------------------

نكات مهم درسي:

نکره معموالً تنوین دارد .اسمی که معرفه نباشد ،نکره است.
تشریح گزینههای دیگر:

(میالد نقشی)

 -33گزینة «»4

(رضا یزدی  -گرگان)

گزینة « :»1در این عبارت «الجاهِلونَ» فاعل و معرفه است.

تشریح گزینههای دیگر:

گزینة « :»2در این عبارت «المُزارعونَ» فاعل و معرفه است.

گزینة «« :»1یُسَجِّلْ» :صحی است.

گزینة « :»3در این عبارت «السِّنجابُ» فاعل و معرفه است.

(قواعد اسم)

گزینة «« :»2المُعَمَّرة» :صحی است.

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

گزینة «« :»3التّواصُلِ» :صحی است.

(ضبط حرکات)
----------------------------------------------

 -39گزینة «»1

(خالد مشیرپناهی  -دهگالن)

سؤال اسم نکرهای را میخواهد که به صرورت معرفره ترجمره شرود .در گزینرة «»1

(خالد مشیرپناهی  -دهگالن)

«کریهةٌ» هر چند نکره است ،امیا به صورت معرفه ترجمه میشرود .در کتراب درسری

در گزینه « »3آمده اسرت کره «جمرع شردن و چرخیردن بره دور چیرزی ⇦ روی

آمده است که گاهی «خبر» نکره است ،امیا نیازی به نکره ترجمه کردن آن نیست .در

برگرداندن» که نادرست است .در اینجا «االِلتِفاف (در هم پیچیدن)» درسرت اسرت.

این گزینه «کریهةٌ» خبر برای «رائحة (مبتدا)» است و علی رغم نکره بودن به صورت

مراقب باشید که «االِلتِفات» و «االِلتِفاف» را با هم اشتباه نگیرید.

معرفه ترجمه میشود .ترجمه« :بوی درخت نفت ناپسند (بد) است و حیوانرات از آن

 -34گزینة «»3

تشریح گزینههای دیگر:

میگریزند!»

گزینة «« :»1آنچه از نسلی به نسلی دیگر منتقل میشود ⇦ میراث»

تشریح گزینههای دیگر:

گزینة «« :»2شیای کروی برای برخی بازیهای ورزشی ⇦ توپ»

گزینة «« :»2غاباتٌ جَمیلةٌ» هرر دو نکرره هسرتند و بره صرورت نکرره هرم ترجمره

گزینة «« :»4از خطاهای رایج در فوتبال ⇦ آفساید»

(مفهوم)
--------------------------------------------- -35گزینة «»1

(خالد مشیرپناهی  -دهگالن)

در گزینة « »1متضاد یا مترادف نیامده اسرت« .وَجره (چهرره ،صرورت)» برا «صُرورة
(عکس ،تصویر)» مترادف نیست.

میشوند .ترجمه« :جنگلهای زیبایی (جنگلهایی زیبا) از درختان بلوط در کوههای
ایران وجود دارد (یافت می شود)!»
گزینة «« :»3شجرةٌ استوائیّةٌ» هر دو نکره هستند و به صورت نکره هم ترجمره مری-
شوند .ترجمه« :درخت نان درختی استوایی است کره در جزیررههرای اقیرانوس آرام
رشد میکند!»
گزینة «« :»4حقیقةً» اسم نکره است و به صورت نکره هم ترجمه مریشرود .ترجمره:

تشریح گزینههای دیگر:

«پدیدههای طبیعت حقیقتی (یک حقیقت) را برای ما اثبات مریکننرد و آن قردرت

گزینة «« :»2وافَقَ (موافقت کرد)» ≠ «خالَفَ (مخالفت کرد)»

خداوند بلند مرتبه است!»

گزینة «« :»3یقین» ≠ «ظنّ (گمان)»
گزینة «« :»4قَبِلَ (پذیرفت ،قبول کرد)» ≠ «رَفَضَ (رد کرد ،نپذیرفت)»

(قواعد اسم)
----------------------------------------------

(مترادف و متضاد)
-------------- ------------------------------- -36گزینة «»2

(میالد نقشی)

در عبارت داده شده ،کلمههای «الفریقان» و «مریم» فاعل و کلمرة «الملعَرب» اسرم
مکان هستند.

در گزینة «« ،»1ما» نافیره اسرت امرا در سرایر گزینرههرا از ادوات شررط محسروب
میشود.
تشریح گزینههای دیگر:

(قواعد اسم)
--------------------------------------------- -37گزینة «»3

 -41گزینة «»1

(ابراهیم رحمانیعرب)

(خالد مشیرپناهی  -دهگالن)

گزینة «« :»2اَنفقوا» فعل شرط و «یَعلم» جواب شرط میباشد.
گزینة «« :»3اَنفَقتَ» فعل شرط و «تَجِد» جواب شرط است.
گزینة «« :»4تُنفقوا» فعل شرط و جملة اسمییه «فهو یری» جواب شرط میباشد.

(انواع جمالت)

«اآلخَرین» در گزینة « »3اسم تفضیل است.
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صفحة6 :

(محمد آقاصالح)

دین و زندگي 2

(محمد رضاییبقا)

 -41گزینة «»2
پاسخ صحی به نیازهای اساسی است که سعادت انسان را تضمین میکند .اگر انسان هردف
حقیقی خود را نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود ،عمر خود را از دست میدهد.

(دین و زندگی  ،4درس  ،4صفحة )40
----------------------------------------------

(محمدابراهیم مازنی)

 -42گزینة «»3
حیات روح بشر ،وابسته به پذیر فرمان خدا و پیرامبر و اجابرت کرردن دعروت خردا و
رسول است؛ زیرا دستورات دین به روح و درون انسان شادابی و طراوت مریبخشرد .ایرن
مفهوم در آیة «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا استَجیبوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسولِ إِذا دَعاکُم لِمرا یُحیریکُم»« :ای
کسانی که ایمان آورده اید دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید؛ هنگرامی کره شرما را بره
چیزی فرا میخواند که به شما زندگی حقیقی میبخشد ».بیان شده است.

(دین و زندگی  ،4درس  ،4صفحة )4
----------------------------------------------

(محمد رضاییبقا)

 -43گزینة «»1
انسان ،ابتدا دربارة هر کاری تفکر می کند ،اگر تشخیص داد آن کار مفید است و او را
به هدفش میرساند ،آن را انتخاب میکند و انجام میدهد.
سایر گزینهها مربوط به قدرت انتخاب و اختیار است ،نه قوة تعقل.

(دین و زندگی  ،4درس  ،4صفحة )48
----------------------------------------------

(محمد رضاییبقا)

 -44گزینة «»4
موارد «ج» و «د» صحی هستند.
اصالح مورد «الف» :کشف راه درست زندگی  چگونه زیستن
اصالح مورد «ب» :هدفِ فرستادن رسروالن طبرق سرخن امرام کراظم ())  تعقرل
کردن بندگان در پیام الهی

(دین و زندگی  ،4درس  ،4صفحههای  42 ،40و )44
----------------------------------------------

(مجید فرهنگیان)
 -45گزینة «»3
با کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی میتوان به پاسخ سؤالهای اساسی دسرت یافرت .البتره
انسان به علت دارا بودن اختیار میتواند راههای دیگری را نیز برگزیند امرا چنران کره گفتره
شد ،چون هر برنامة دیگری غیر از برنامة خداوند نمیتواند پاسخ درستی بره آن نیراز بدهرد
انسان زیان خواهد کرد و با دست خالی به دیار آخرت خواهد شتافت و این موضرو) در آیرة
شریفة «وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ :و هرکس کره
دینی جز اسالم اختیار کند هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران خواهرد
بود ».مطرح شده است .امام کاظم ()) به شاگرد برجستة خود ،هشام بن حکم فرمرود ...« :و
آن کس که عقلش کاملتر است ،رتبها در دنیا و آخرت باالتر است».

(دین و زندگی  ،4درسهای  4و  ،4صفحههای  44و )04
----------------------------------------------

(مجید فرهنگیان)

 -46گزینة «»3
یکی از دالیل و علل فرستادن پیامبران متعدد (تجدید نبوتها)« ،تحریرف تعلیمرات
پیامبر پیشین» است ،به علت ابتدایی بودن سط فرهنگ و زندگی اجتماعی و عردم
توسعة کتابت ،تعلیمات انبیا به تدریج فرامو میشد ،یا به گونهای تیییر مرییافرت
که با اصل آن متفاوت میشد.

(دین و زندگی  ،4درس  ،4صفحة )48
----------------------------------------------

(مجید فرهنگیان)
 -47گزینة «»1
تداوم در دعروت مرردم بره دیرن خردا و تبلیرغ دائمری و مسرتمر آن باعر شرد ترا
خداپرستی و  ...میان انسان ها جاودانه بماند و شرک و ظلم از بین بررود .ایرن ترداوم
سبب شد تا تعالیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود.

 -48گزینة «»3
قرآن از لحاظ محتوا و مطالب آن ،ویژگی هایی که دارد نشان مری دهرد از قلرم هری
اندیشمندی تراو نکرده است.
زیبایی لفظی سبب نفوذ خارقالعادة قرآن در افکار و قلوب در طول تاریخ شده است.

(دین و زندگی  ،4درس  ،0صفحة )28
----------------------------------------------

(محمدابراهیم مازنی)

 -49گزینة «»4
قرآن کریم میفرماید« :هرکس ،از زن و مرد ،عمل صال انجرام دهرد و اهرل ایمران
باشد ،خداوند به او حیات پاک و پاکیزه میبخشد ».این آیه از آنجرا کره بره حقروق
زنان اشاره دارد ،بیانگر تأثیرناپذیری از عقاید جاهلیت است.

(دین و زندگی  ،4درس  ،0صفحههای  20 ،24و )22
----------------------------------------------

(مرتضی محسنیکبیر)
 -51گزینة «»4
نتیجة مراجعه به طاغوت ،گمراهی دور و درازی است کره شریطان آن را مریخواهرد
(ضالالً بعیداً) و هدف ارسال رسوالن با دالیل روشن و کتراب آسرمانی و میرزان ایرن
است که مردم به اقامة عدل و داد برخیزند (لیقوم الناس بالقسط).
(دین و زندگی ،4درس  ،2صفحة )84
----------------------------------------------

(مرتضی محسنیکبیر)

 -51گزینة «»2
رسول خدا (ص) با انجام وظایف عبودیت و بندگی و در مسریر قررب الهری بره مرتبرهای از
کمال نائل شد که میتوانست عالم غیب و ماورای طبیعت را مشاهده کند و به اذن الهری در
عالم خلقت تصرّف نماید .این هدایت ،یک کار ظاهری و عادی و از طریق آمروز معمرولی
و عمومی نیست؛ بلکه از طریق امداد غیبی و الهامات و مانند آن صورت میگیرد.

(دین و زندگی  ،4درس  ،2صفحههای  84و )80
----------------------------------------------

(محمد آقاصالح)
 -52گزینة «»2
پاسخ این سؤال این است که قرآن کریم احکام اجتماعی متعرددی دارد کره هریرک
نیازمند اجرا در سایهسار حکومت دینی اسرت کره آیرة شرریفة «لَقَرد أَرسَرلنا رُسُرلَنا
بِالبَیِّناتِ  »...این ضرورت را بیان میکند.
(دین و زندگی  ،4درس  ،2صفحههای  88و )84
----------------------------------------------

(محمد آقاصالح)

 -53گزینة «»1
پیامبر (ص) کاتبان وحی را مأمور نوشتن قرآن نمود  دریافت و ابالغ وحی
پیامبر (ص) اولین و بزرگترین معلم قرآن بود  تعلیم و تبیین تعالیم (مرجعیت دینی)

(دین و زندگی  ،4درس ،2صفحة )24
----------------------------------------------

(مرتضی محسنیکبیر)
 -54گزینة «»3
عبارت «اییها الناس من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم» قبل از حدی غدیر بیران
شده و عبارت «من اولی الناس» اهمیت بیان حدی غدیر را میرساند و این حردی
پس از آیة ابالغ یا تبلیغ« :یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا  »...بیان شده است.
(دین و زندگی  ،4درس  ،8صفحههای  40و )44
----------------------------------------------

(مرتضی محسنیکبیر)
 -55گزینة «»2
پیامبر (ص) برای آگاهی مردم از موضو) عصمت اهرل بیرت (ص) ،مردتهرا هرر روز
صب  ،هنگام رفتن به مسجد از در خانة حضرت فاطمه (س) میگذشت و اهرل خانره
را «اهل بیت» صدا میزد و آیة تطهیر را میخواند.
با توجه به عبارت قرآنی« :و اهلل یعصمک من النراس» در آیرة تبلیرغ ،پیرامبر از شرر
مخالفان در امان است.
حدی جابر پس از نزول آیة اطاعت بیان شده است و پیامبر (ص) در آن نام یکایرک
ائمه را بهعنوان جانشین و امامان پس از خود مطرح کرده است.

(دین و زندگی  ،4درس  ،4صفحة )48
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(مرتضی محسنیکبیر)

صفحة7 :

نیاز دارد (رد گزینة « .)»4برهعرالوه ،صرفت شمارشری ” “muchپریش از اسرامی
قابلشمار جمع بهکار نمیرود (رد گزینة «.)»3

 -56گزینة «»2
جداییناپذیری ابدی قرآن کریم و اهل بیت ()) در عبارت «انّهما لن یفترقا» مشرهود
است و نتیجة تمسک به اهل بیت ()) ،عدم گمراهی است که در عبارت «لرن تضرلّوا
ابداً» مذکور است.

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

(دین و زندگی  ،4درس  ،8صفحة )49

(حمید مهدیان)

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

(مرتضی محسنیکبیر)

 -57گزینة «»1
نزول آیه والیت« :انما ولیکم اهلل و رسوله و الّذین آمنوا »...در هنگام زکات دادن امرام
علی ()) در رکو) و اعالم والیت حضرت علی ()) از جانب رسول خدا (ص) بررای آن
بود که مردم به چشم خود ببینند و از زبان پیرامبر (ص) بشرنوند ترا امکران مخفری
کردن آن واقعه ممکن نباشد.

(دین و زندگی  ،4درس  ،8صفحة )48
----------------------------------------------

(علیرضا ذوالفقاری زحل  -قم)

 -58گزینة «»3
شیعه ،مسلمانی (تسلیم در برابر خدا) است که به فرمان خدا و پیامبر ،امیرالمرؤمنین
علی ()) را جانشین پیامبر میداند و از او پیروی میکند .خداوند (آفریننده) در قرآن
میفرماید« :کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجرام دادنرد ،اینران بهتررین
مخلوقات (آفریدگان)اند».

(دین و زندگی  ،4درس  ،4صفحة )08
----------------------------------------------

(علیرضا ذوالفقاری زحل  -قم)

 -59گزینة «»3
عبارتهای وفادارترین مردم در پیمان با خدا و اولین ایمانآورندة به خدا به ویژگیهرای
فردی و عبارتهای بهترین افراد در رعایت مساوات و صرادقتررین افرراد در داوری برین
مردم به ویژگیهای اجتماعی شخصیت امام علی ()) در کالم پیامبر (ص) اشاره دارند.

(دین و زندگی  ،4درس  ،4صفحة )08
----------------------------------------------

(علیرضا ذوالفقاری زحل  -قم)

 -61گزینة «»4
امیرالمؤمنین علی ()) جز نزد پیامبر اکرم نزد کسی دیگرر شراگردی نکررده برود .در
حقیقت ،دانش ایشان متصل به دانش پیامبر بود و دانش پیرامبر نیرز از وحری الهری
سرچشمه میگرفت .پیامبر اکرم (ص) در همین باره فرمود« :من شهر علرم هسرتم و
علی در آن است ».کتاب نهجالبالغ بخشی از سخنرانیها ،نامهها و پند و ارزهای امرام
علی ()) را در خود جای داده است.

(دین و زندگی  ،4درس  ،4صفحة )00
---------------- -----------------------------زبان انگلیسي 2

 -63گزینة «»1

ترجمة جمله« :خواهرم بر هایی از یک قرص نان را برید و بر روی میز قرار داد تا ما بخوریم».
نكتة مهم درسي

با توجه به ضمیر ” “themدر جمله ،برای جای خالی اول اسم قابلشرمار جمرع
مورد نیاز است (رد گزینههای « »2و «)»3؛ گزینة « »4اشتباه اسرت .چرون کلمرة
” “loafکه اسم مفرد قابلشمار است ،نمیتواند بدون معرف اسم بهکار برود.

(گرامر)
--------------------------------------------- -64گزینة «»4

ترجمة جمله« :چرا در یک شهر مشخص ،تعداد دوربین های ترافیکی کمتری نسبت
به سایر شهرهای با اندازة یکسان وجود دارد؟»
نكتة مهم درسي

با توجه به قابل شمار بودن اسم ” “cameraباید از شرکل جمرع آن بره همرراه
کلمة ” “fewerاستفاده شود .درمورد جای خالی دوم ،در ترکیرب اسرم و صرفت و
عدد ،ترتیب «اسم  +صفت  +عدد» بهکار میرود.

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

 -61گزینة «»4
ترجمة جمله« :در پنجاه و دو سالگی ،مارتا حتی نمیتواند یک تکة کوچک از کیرک
تولد خود را بخورد ،زیرا به دیابت مبتال است».
نكتة مهم درسي

میان اعداد «پنجاه» و «دو» باید خط تیره باشد (رد گزینههای « »1و « .)»3همچنرین،
برای اشاره به تکهای از ” “cakeاز واژة ” “pieceاستفاده میکنیم (رد گزینة «.)»2

(گرامر)
---------------------------------------------(عمران نوری)

 -62گزینة «»1
ترجمة جمله« :تیلور وقت زیادی را صرف رسیدگی به تجارت بازاریابی خود میکنرد
و تنها از معاشرت با دوستان صمیمی کمی لذت میبرد».
نكتة مهم درسي

اسم غیرقابلشمار ” “timeبهمعنای «زمان» با صفت شمارشی ” “manyبهکار
نمیرود (رد گزینة « .)»2همچنین “a lot” ،پیش از اسامی به حرف اضافة ”“of

(رحمتاهلل استیری)

 -65گزینة «»4

هستند تا میرزان وقرو) ایرن

ترجمة جمله« :ما میدانیم که محققان سخت در تال
بیماری جدی را در منطقه اندازهگیری کنند».
 )2ضربان قلب
 )1وزن
 )4میزان وقو) ،فراوانی
 )3سبک زندگی

(واژگان)
--------------------------------------------- -66گزینة «»2

(رحمتاهلل استیری)

ترجمة جمله« :بچه های کوچکی که یکی از والدینشان را از دست میدهند بهشردت
در خطر آسیب عاطفی قرار دارند».
 )2عاطفی ،احساسی
 )1مطمئن
 )4افسرده
 )3متعادل

(واژگان)
--------------------------------------------- -67گزینة «»3

(عمران نوری)

(حمید مهدیان)

(ساسان عزیزینژاد)

ترجمة جمله« :ژاپن از نظر اقتصادی یک کشور پیشرفته است .مرردم ایرن کشرور از
سط زندگی باالیی برخوردار هستند».
 )1بهبود بخشیدن ،بهتر کردن
 )2جلوگیری کردن
 )3بهرهمند بودن ،برخوردار بودن ،لذت بردن
 )4تعلق داشتن

(واژگان)
--------------------------------------------- -68گزینة «»4

(ساسان عزیزینژاد)

ترجمة جمله« :متاسفانه ،وقتی او یک دانشآموز دبیرستانی برود ،از طررف والردینش
تحت فشار زیادی بود که پزشک بشود».
 )2پیشبینی ،پیشگویی
 )1اعتیاد
 )4فشار
 )3خنده
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(حسن خاکپور)

 -69گزینة «»4

ترجمة جمله« :من پیشنهاد میکنم که بهتر است در خانه بمانیم ،زیرا ایرن بیمراری
جدید از یک فرد به فرد دیگر از طریق هوا منتقل میشود».
 )1وجود داشتن ،زیستن

 )2تجربه کردن

 )3تشکیل دادن

 )4انتقال دادن (بیماری)

(حسن خاکپور)

 -71گزینة «»1

ترجمة جمله« :گمان میکردم او راست میگوید ،اما ایرن ثابرت مریکنرد کره مرردم
بهندرت آنچه که بهنظر میرسند هستند».
 )1راستگو ،صادق
 )3محتمل ،احتمالی

 )4ذهنی

(عقیل محمدیروش)

 -75گزینة «»3
 )1توانایی
 )3عادت

 )2قرن
 )4زبان

(کلوزتست)
----------------------------------------------

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

 )2اخیر

صفحة8 :

 -76گزینة «»3

(عقیل محمدیروش)

نكتة مهم درسي

بعد از ” “veryاز ” “a fewو ” “a littleو ” “someنمیتوان استفاده کرد.

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

(واژگان)
---------------------------------------------(حسن خاکپور)

 -71گزینة «»3

ترجمة جمله« :اگر میخواهی خانة جدیدی بخری ،میتروانی اطالعرات زیرادی را در
اینترنت پیدا کنی ،اما مراقب با  ،زیرا قیمت خانهها از منطقهای به منطقهای دیگرر
بسیار متفاوت است».
 )1دور نگهداشتن ،وارد نشدن

 )2در جستوجو بودن

 )3فرق داشتن ،متفاوت بودن

 )4تصور کردن ،خیال کردن

(واژگان)
---------------------------------------------(حسن خاکپور)

 -72گزینة «»2

ترجمة جمله« :برای گذراندن تعطیالت ،آنجا قطعاً مکان زیبایی است .فکر میکنری
که در بهشت هستی».
 )1مکرراً ،اغلب

 )2قطعاً ،مطلقاً

 )3تقریباً ،کمابیش

 )4بهروانی ،بهطور سلیس

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

همانگونه که آشکار میشود ،عادتهای سالم تفاوت بزرگی را بهوجود مریآورنرد .برر
طبق یک تحلیل ،افرادی که معیارهای هر پنج عادت را رعایت کردند بهطور معنادار و
موثری از عمر طوالنیتری نسبت به افرادی که بره هری یرک از آنهرا عمرل نکردنرد
بهرهمند بودند 14 :سال برای زنان و  12سال برای مردان (اگر آنها ایرن عرادتهرا را
در سن  05سالگی داشتند) .افرادی که هی یک از این عادتها را نداشتند به احتمرال
خیلی زیاد مرگشان خیلی زود بر اثر سرطان یا بیماری قلبی و عروقی اتفاق میافتاد.
محققان مطالعه همچنین امید به زندگی را باتوجه به تعرداد برخرورداری از ایرن پرنج
عادت سالم توسط افرراد محاسربه کردنرد .فقرط یرک عرادت سرالم (و مهرم نیسرت
کدامیک) __ فقط یکی __ امید به زندگی را تا دو سال در مردان و زنران افرزایش داد.
تعجبی ندارد که هر چه مردم عادتهای سالم بیشتری داشتند ،میزان طول عمرشران
بیشتر بود.
این خیلی بزرگ است و بسیاری از تحقیقات مشابه قبلی را تأییرد مریکنرد .در یرک
مطالعه در سال  2512که با استفاده از نتایج مطالعة سازمان بهداشرت و بازنشسرتگی
انجام شد ،مشخص شد که افراد  05ساله و مسنتر که وزن متعادلی داشرتند و هرگرز
سیگار نمیکشیدند بهطور میانگین هفت سال بیشتر زندگی کردند .تحلیرل کرالن در
سال  2512از  10مطالعة بینالمللی که شامل بیش از  055.555شرکتکننرده برود،
مشخص کرد که بیش از نیمی از مرگهای زودهنگام بهخاطر عوامرل سربک زنردگی
ناسالم از قبیل رژیم غذایی نامناسرب ،بریتحرکری ،چراقی مفررط و سریگار بودنرد و
فهرست تحقیقات تأیید کنندة این واقعیت ادامه دارد.
 -77گزینة «»4

(میرحسین زاهدی)

ترجمة جمله« :بهترین عنوان برای این متن میتواند «عادتهای سالم» باشد».

ترجمة متن کلوزتست:

مشکل تیذیه هر رابطهای با غذا است که برای شما دشوار است .غذا نقرش مهمری

(درک مطلب)
----------------------------------------------

میخوریم ،میکنیم .گاهی ممکن است سعی کنیم غذای سرالمترری بخروریم ،یرا

(میرحسین زاهدی)

در زندگی ما دارد و بیشتر ما وقت زیرادی را صررف فکرر کرردن در مرورد آنچره

 -78گزینة «»3

بیش از حد معمول غذا بخوریم یا رژیم بگیریم .تیییر عرادات غرذایی هرر از چنرد

ترجمة جمله« :کلمة ” “extendedکه زیر آن در پاراگراف « »2خط کشیده شرده
است به لحاظ معنایی به ” “increasedبه معنای «زیاد کردن» نزدیکترین است».

تیذیه است ،اما تعداد کمی از افراد مریداننرد کره یکری دیگرر از نشرانههرای آن،

(درک مطلب)
----------------------------------------------

گاهی طبیعی است .بسیاری از مردم فکر میکنند کره اضرافه وزن نتیجرة مشرکل
افسردگی است.

(عقیل محمدیروش)

 -73گزینة «»4
 )1ارز

 )2تحصیالت

 )3دارو ،پزشکی

 )4رابطه

(کلوزتست)
--------------------------------------------- -74گزینة «»1

(عقیل محمدیروش)

نكتة مهم درسي

ترتیب جمله در انگلیسی بهصرورت «»subject + verb + object + adverb
است که تنها در گزینة « »1بهدرستی رعایت شده است.

(کلوزتست)

 -79گزینة «»1

(میرحسین زاهدی)

ترجمة جمله« :طبق متن ،همة موارد زیر در بین عادت های سالم هستند ،بهجرز »...
«پرخوری»

(درک مطلب)
--------------------------------------------- -81گزینة «»2

(میرحسین زاهدی)

ترجمة جمله« :متن تال میکند به کدامیک از سؤاالت زیر پاسخ دهد؟»
«آیا سبک زندگی سالم تفاوتی ایجاد میکند؟»

(درک مطلب)
----------------------------------------------
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ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ »آزﻣﻮن  10ﺑﻬﻤﻦ «99

ﺻﻔﺤﻪ9 :

 -84ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

ﺣﺴﺎﺑﺎن )(1

ﺳﻴﺪان(
)ﺳﻴﺪوﺣﻴﺪ 

ﺑﻪ ﺗﻮان 2
4a  1  1  2a 
 4a  1  4a2  4a  1

 -81ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

ق ق a  0
 4a2  8a  0  4a(a  2)  0  
غ ق ق a  2

)اﻛﺒﺮ ﻛﻼهﻣﻠﻜﻲ(

ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﺔ اول دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪ ،ﻳﻚ دﻧﺒﺎﻟﺔ

 a  2ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻮاب ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺻﺪق ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.

ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﺔ اول  1و ﻗﺪرﻧﺴﺒﺖ  3اﺳﺖ:
: 1 , 3 , 9 , 27 , ...
1  qn
1  3n
 1
 364
1 q
1 3

n 1

an  3

 Sn  a1 

3n  1
 364  3n  729  n  6
2



)ﺣﺴﺎﺑﺎن  -1ﺟﺒﺮ و ﻣﻌﺎدﻟﻪ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  4ﺗﺎ (6
----------------------------------------------

 -82ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

a  4 0 4

 2
a  2 0 2

)ﻣﻴﺜﻢ ﺣﻤﺰهﻟﻮﻳﻲ(



)ﺣﺴﺎﺑﺎن  -1ﺟﺒﺮ و ﻣﻌﺎدﻟﻪ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  20ﺗﺎ (22
----------------------------------------------

 -85ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

)ﻋﻠﻲ ﺷﻬﺮاﺑﻲ(

ﻧﻤﻮدار دو ﺗﺎﺑﻊ داده ﺷﺪه را رﺳﻢ ﻣﻲ ﻛﻨـﻴﻢ .ﻣﺨﺘﺼـﺎت ﻧﻘـﺎط ﺑﺮﺧـﻮرد A

و  Bرا ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.

ﻗﺪرﻧﺴﺒﺖ دﻧﺒﺎﻟﻪ را ﺑﺮاﺑﺮ  dدرﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ .ﭘﺲ:

, x 1
 1
2
7
y   x  , y  | x  1 | x  
3
3
 2 x  1 , x  1

 : a1  5  dﺟﻤﻠﺔ اول
ﺣﺎل راﺑﻄﺔ ﻣﺠﻤﻮع  10ﺟﻤﻠﺔ اول را ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻴﻢ:
10
][2(5  d)  (10  1)d
2

2
7
y   x
3
3

S10 

 155  5[10  2d  9 d]  7d  10  31

y   2x  1

 7d  21  d  3

)ﺣﺴﺎﺑﺎن  -1ﺟﺒﺮ و ﻣﻌﺎدﻟﻪ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  2ﺗﺎ (4

y  1

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

 -83ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3
c m  1

a
2

)ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻌﻴﺪي(
P

,

b 3m  7

a
2

S

ﻃﺒﻖ ﻓﺮض ﻣﺴﺌﻠﻪ دارﻳﻢ:

1
3m  7
2
3m  7
2




P
2
2
m 1
m  1

S

 3m2  10m  7  4  3m2  10m  3  0


10  64
1

m 

6
3

10  64

 3
m 
6

 y  2x  1
  x  1ﺣﻞ دﺳﺘﮕﺎه


)  A( 1 , 3
 : ﻧﻘﻄﺔ A
2
7 
y


x

y  3

3
3

2
7

  x  5ﺣﻞ دﺳﺘﮕﺎه
y   x 
 : ﻧﻘﻄﺔ B

) B(5 ,  1
3
3 
 y  1
 y  1

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ  ABCرا ﺣﺴﺎب ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:

44
8
2

ﻣﻌﺎدﻟﻪ داراي  2رﻳﺸﺔ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺳﺖ ،ﭘﺲ دﻟﺘﺎي آن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

رﻳﺸﺔ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻧﺪاردm  3 : 2x2  2x  2  0    0  .

S

1
2
 2رﻳﺸﺔ ﺣﻘﻴﻘﻲ داردm   : 2x2  6 x   0    0  .
3
3

)ﺣﺴﺎﺑﺎن  -1ﺟﺒﺮ و ﻣﻌﺎدﻟﻪ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  23ﺗﺎ (28

)ﺣﺴﺎﺑﺎن  -1ﺟﺒﺮ و ﻣﻌﺎدﻟﻪ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  7ﺗﺎ (13
----------------------------------------------

----------------------------------------------
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 -86ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

ﺻﻔﺤﻪ10 :

b
x 3 x  a b


x3
x3 1

)ﺳﻌﻴﺪ اﻛﺒﺮزاده(

اﺑﺘﺪا ﺷﻴﺐ ﺧﻂ  my  x  mx  1را ﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ.

m 1
1
m 1
 ﺷﻴﺐ )x  
m
m
m

) (x  3

abc ( 3 )(1)( 6 ) 18


 2
d
9
9

ﭘﺲ:

ﺣﺎل ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﮔﺬرﻧـﺪه از دو ﻧﻘﻄـﺔ )  A(1 , 3و )  B( 1 , 7را ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:

2

b  1
 x  a  bx  3b  
 a  3

my  mx  x  1  (m  1)x  1
(y



xa

)ﺣﺴﺎﺑﺎن  -1ﺗﺎﺑﻊ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  41ﺗﺎ (45
----------------------------------------------

y  yA 7  3
4
m AB  B


 2
x B  x A 1  1 2
ﭼﻮن دو ﺧﻂ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻋﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻴﺐ ﻳﻜﻲ ﻋﻜﺲ و ﻗﺮﻳﻨﺔ دﻳﮕﺮي اﺳـﺖ؛
ﻳﻌﻨﻲ:
m 1 1
  2m  2  m  m  2
m
2
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)وﺣﻴﺪ راﺣﺘﻲ(

x 1
) (x  1)(2x  3

2x  3  x  2
x5
2x  3

3
2

x

در داﻣﻨﺔ ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻋﺪد ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺮار ﻧﺪارد.

----------------------------------------------
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)ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺻﺎﻟﺢ ارﺷﺎد(

ﻣــﻲداﻧــﻴﻢ |  | a |  | aاﺳــﺖ ،ﭘــﺲ |  . | 2  x  x2 |  | x2  x  2از
ﻃﺮﻓــﻲ ﻣــﻲداﻧــﻴﻢ زﻣــﺎﻧﻲ ﺗﺴــﺎوي |  | a |  | b |  | a  bﺑﺮﻗــﺮار اﺳــﺖ

ﻛــــﻪ  ab  0ﺑﺎﺷــــﺪ ،ﭘــــﺲ اﮔــــﺮ  a  x2  x  2و b  x  2
ﺑﺎﺷﺪ a  b  x2 ،اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ:
ab

2
| x
x 2 |  | x
 2 |  | x
 x  2  x  2 |  x2

)ﺣﺴﺎﺑﺎن  -1ﺗﺎﺑﻊ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  45 ،44و  63ﺗﺎ (66
----------------------------------------------
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x2

ﻣﻘـــﺪار )(9

1

 fرا ﺑـــﻪ دﺳـــﺖ آورﻳـــﻢ .ﺑـــﻪ اﻳـــﻦ ﻣﻨﻈـــﻮر ،ﻓـــﺮض

ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ  ، f 1(9)  aدر ﻧﺘﻴﺠﻪ  f (a)  9اﺳﺖ ،ﭘﺲ:
2a  3
 9  9a  18  2a  3  7a  21
a2

a

ab 0

(x2  x  2)(x  2)  0  (x  2)(x  1)(x  2)  0
x 1


(x  1)(x  2)  0  2  x  1
ﭘﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻮاب ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ  2ﻋﺪد ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.

)ﺣﺴﺎﺑﺎن  -1ﺟﺒﺮ و ﻣﻌﺎدﻟﻪ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  23ﺗﺎ (28
----------------------------------------------
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(9)  3

)اﻣﻴﺮﻫﻮﺷﻨﮓ ﺧﻤﺴﻪ(

دو ﺗﺎﺑﻊ را ﺑﺮاﺑﺮ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ .اﻟﺒﺘﻪ دﻗﺖ دارﻳﻢ ﻛـﻪ } Df  R  {3
اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺨﺮج  gﺑﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ رﻳﺸﺔ  -3داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ داﻣﻨﻪﻫـﺎ ﺑﺮاﺑـﺮ
ﺷــــﻮﻧﺪ ،ﻳﻌﻨــــﻲ ﺑﺎﻳــــﺪ  (x  3 )2ﺑﺎﺷــــﺪ ،ﭘــــﺲ ﺑﺎﻳــــﺪ ﻣﺨــــﺮج
 (x  3 )2  x2  6 x  9ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ c  6 :و ، d  9

1

a3f

ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ )  g 1(3را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﻢ ،ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ ﻓـﺮض
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ  g 1( 3 )  bو از آن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ  g(b)  3؛ ﭘﺲ:
)(9)  1

| x2 |  x2

)ﺣﺎﻣﺪ ﻓﺮﺿﻌﻠﻲﺑﻴﻚ(

ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺣﺎﺻﻞ ) (g 1of 1 )(9ﻳﺎ ﻫﻤـﺎن )) ، g 1(f 1(9اﺑﺘـﺪا ﺑﺎﻳـﺪ

2

b

x 1
f (x) 
x2
1
2x  3

3
} Df  R  { , 5
2

)ﺣﺴﺎﺑﺎن  -1ﺟﺒﺮ و ﻣﻌﺎدﻟﻪ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  29ﺗﺎ (36

ﺗﺬﻛﺮ:

f (x)  g(x) 

1

1

1

b  2 b  3  b  1  g (3 )  1  (g of

)ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﮔﻨﮓ  b  2 b  3را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗـﻮان دو رﺳـﺎﻧﺪن ﻃـﺮﻓﻴﻦ
ﻣﻌﺎدﻟﺔ  2 b  3  bﺣﻞ ﻛﺮد .اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﮔﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎ ،ﺳـﺮﻳﻊﺗـﺮ ﺑـﻪ
ﺟﻮاب رﺳﻴﺪﻳﻢ(.

)ﺣﺴﺎﺑﺎن  -1ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  20ﺗﺎ  44 ،22ﺗﺎ  54 ،48ﺗﺎ  62و  66ﺗﺎ (70
----------------------------------------------
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)ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻧﺎدري(

ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻊ ﻳﻚﺑﻪﻳﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ  fﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ) y  xﻧﻴﻤﺴـﺎز
رﺑﻊ اول و ﺳﻮم( وارون ﺗﺎﺑﻊ  fاﺳﺖ .ﻟﺬا ﺗﺎﺑﻊ ) g(xوارون ﺗﺎﺑﻊ  fﺧﻮاﻫـﺪ

forum.konkur.in

www.konkur.in

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ رﻳﺎﺿﻲ

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ »آزﻣﻮن  10ﺑﻬﻤﻦ «99

ﺻﻔﺤﻪ11 :

ﺑﻮد ﻳﻌﻨﻲ ) . f 1(x)  g(xاز ﻃﺮﻓـﻲ اﮔـﺮ ﻧﻘﻄـﻪاي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ) (a , bروي

 -94ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

ﺗﺎﺑﻊ  fﺑﺎﺷﺪ آنﮔﺎه ﻧﻘﻄﺔ ) (b , aروي  f 1ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻳﻌﻨﻲ:

اﺑﺘﺪا ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺧﻂ ﺗﺎﺑﻊ  fرا ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآورﻳﻢ:

)ﻻدن ﺑﺎﻗﺮي(

x y
  1  y  2x  8  y  f (x)  2x  8
4 8

(a , b)  f  (b , a)  f 1

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دارﻳﻢ:

f (4 )  8  8  16
 g(4 )  19

f (4 )  g(4 )  3

 g(4 )  x  f (x)  4  x  3 x  4  x  1  g(4 )  1

 g(10)  x  f (x)  10  x  3 x  10  x  4  g(10)  4

g(4 )  g(10)  1  4  5

 f (  4 )  8  8  0
 g( 4 )  9

f ( 4 )  g( 4 )  9

)ﺣﺴﺎﺑﺎن  -1ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  20ﺗﺎ  22و  54ﺗﺎ (62

 g(4 )  g( 4 )  28

)ﺣﺴﺎﺑﺎن  -1ﺗﺎﺑﻊ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  63ﺗﺎ (66

----------------------------------------------
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)اﻛﺒﺮ ﻛﻼهﻣﻠﻜﻲ(

1
ﻣﻲداﻧﻴﻢ در ﺗﻮاﺑﻊ ] f (x)  [ax  bﻃﻮل ﻫﺮ ﭘﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
a

----------------------------------------------
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و ارﺗﻔﺎع ﻫﺮ ﭘﻠﻪ

ﻳﻚ واﺣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻠﺔ ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺖ .ﭘﺲ:

)ﭘﺪرام ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر(

5
ﺗــﺎﺑﻊ  f (x)  3  2ax  bاز ﻧﻘــﺎط )
2

 (0 ,و ) (1 , 1ﻋﺒــﻮر ﻣــﻲﻛﻨــﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺟﺎيﮔﺬاري اﻳـﻦ ﻧﻘـﺎط در ﺗـﺎﺑﻊ ،ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  aو  bرا ﺑـﻪ دﺳـﺖ
ﻣﻲآورﻳﻢ:
5
5
1
  3  2b  2b   2b  21  b  1
2
2
2

f (0)  1  a  1  2(1)  3
n 3
1
  n3
ﺿﺮﻳﺐ x
2 2

2x
2 3
[ ]1 f( 3) 
]1  11  2
3
3

[  f (x) 

----------------------------------------------
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f (1)  1  1  3  2a 1  2a 1  2  a  1  1  a  2
 f (x)  3  22x 1  f (4 )  3  27  3  128  125

)ﺣﺴﺎﺑﺎن  -1ﺗﻮاﺑﻊ ﻧﻤﺎﻳﻲ و ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  72ﺗﺎ (79
----------------------------------------------
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)ﺣﺴﺎﺑﺎن  -1ﺗﺎﺑﻊ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  49ﺗﺎ (53
)ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺴﻨﻲ(

a2  3  9
 a2  4   a2  6
1

)اﻣﻴﺮ ﻣﺮادﻳﺎن(

ﻣﻲداﻧﻴﻢ  22  2 4و  23  2 9ﭘﺲ دو ﻋﺪد  2 8و  2 7ﺑﻴﻦ دو ﻋﺪد
 23و  22ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
3

از آنﺟﺎ ﻛﻪ  ( 1 , a)  g 1ﭘﺲ  ، (a ,  1)  gﺣﺎل دارﻳﻢ:
f (a)  9
)g(a

2

9

2

8

2



f (a)  g(a) 


 a2  3  1 

 2a2  2  a  1
از آنﺟﺎ ﻛﻪ  ، g 1وارونﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ  a  1ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ .ﭼﺮا ﻛـﻪ
ﺑﺎ ﻗﺮار دادن  a  1ﺗﺎﺑﻊ  g 1ﻳﻚﺑﻪﻳﻚ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

f (0) 

7

2

4

2

2 2

2  23 /14  23
3
2 2  21/ 5  22

)ﺣﺴﺎﺑﺎن  -1ﺗﻮاﺑﻊ ﻧﻤﺎﻳﻲ و ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  72ﺗﺎ (79
----------------------------------------------
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)روحاﻟﻪ ﭘﻬﻠﻮاﻧﻲ(

راهﺣﻞ اول:
f (0)  800  A(2k 0 )  800  A  800

)ﺣﺴﺎﺑﺎن  -1ﺗﺎﺑﻊ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  54ﺗﺎ (66
----------------------------------------------

forum.konkur.in

f (4 )  3200  A(24k )  3200  800(24k )  3200

www.konkur.in

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ رﻳﺎﺿﻲ
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1
2

 24k  4  22  4k  2  k 
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)اﻛﺒﺮ ﻛﻼهﻣﻠﻜﻲ(
200

t

8

ﺻﻔﺤﻪ12 :

f (t)  800(2 2 )  f (8 )  800(2 2 )  800  24
 800  16  12800

t

1
1
1
m(t)  A  ( ) n  m(200)  256( ) 40  256  ( )5
2
2
2

 28  2  5  23  8

راهﺣﻞ دوم :در ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻛﻠﻲ  f (x)  ka xاﮔﺮ ﻃﻮل ﻧﻘـﺎط اﻳـﻦ ﺗـﺎﺑﻊ

  256  8  248ﻣﻘﺪار از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ

ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻧﺒﺎﻟﺔ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻋﺮض ﻫﻤـﺎن ﻧﻘـﺎط ﺗﺸـﻜﻴﻞ دﻧﺒﺎﻟـﺔ ﻫﻨﺪﺳـﻲ

)ﺣﺴﺎﺑﺎن  -1ﺗﻮاﺑﻊ ﻧﻤﺎﻳﻲ و ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  72ﺗﺎ (79

ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
t
0
4
ﺣﺴﺎﺑﻲ 8 
ﻫﻨﺪﺳﻲ f (t) 800 3200 m 
3200  3200
 m  12800
800

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

ﻫﻨﺪﺳﻪ )(2

800m  (3200)2  m 

)ﺣﺴﺎﺑﺎن  -1ﺗﻮاﺑﻊ ﻧﻤﺎﻳﻲ و ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  72ﺗﺎ (79
----------------------------------------------
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)ﻋﻠﻲ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي(

 -101ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

)اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ اﺑﻮﻣﺤﺒﻮب(

ﺑﺎزﺗﺎب ﺟﻬﺖ ﺷﻜﻞﻫﺎ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ،ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺷـﻜﻞ در

ﺑـــﺎ ﺗﻮﺟـــﻪ ﺑـــﻪ ﺑﻴـــﺎن ﻣﺴـــﺌﻠﻪ ،ﻳـــﺎ ﺗﺮﺗﻴـــﺐ ﻗﺮارﮔﻴـــﺮي ﺗﻮاﺑـــﻊ ﺑـــﻪ

ﻣﺜﻠــﺚ  ، ABCﺗﺮﺗﻴــﺐ ﻧﻘــﺎط  B ، Aو  Cدر ﺧــﻼف ﺟﻬــﺖ ﺣﺮﻛــﺖ

ﺷﻜﻞ ) g(x)  f (x)  h(xﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﺑـﺎزه اي ﻳﺎﻓـﺖ

ﻋﻘﺮﺑــﻪﻫــﺎي ﺳــﺎﻋﺖ اﺳــﺖ وﻟــﻲ در ﻣﺜﻠــﺚ ) ABCﺑﺎزﺗــﺎب ﻳﺎﻓﺘــﺔ

ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺮارﮔﻴـﺮي ﺗﻮاﺑـﻊ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ )h(x)  f (x)  g(x

ﻣﺜﻠﺚ  ABCﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ  ،( dﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻧﻘـﺎط  B ، Aو  Cدر ﺟﻬـﺖ

ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

1 4 x 10 1 3 x
)
3
 9x 2  3 2x  5  31 3 x  32x  4
3

(

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

1  3 x  2x  4  x  1 
1  x  6

 Max(b  a)  6  1  5

)ﻫﻨﺪﺳﻪ  -2ﺗﺒﺪﻳﻞﻫﺎي ﻫﻨﺪﺳﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  34ﺗﺎ (40

)ﺣﺴﺎﺑﺎن  -1ﺗﻮاﺑﻊ ﻧﻤﺎﻳﻲ و ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  72ﺗﺎ (79
----------------------------------------------
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)اﻣﻴﺮ وﻓﺎﺋﻲ(

----------------------------------------------
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)اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺠﻔﻲ(

| x2  4 |  x2  2x

ق ق x2  4  0  x2  4  x2  2x  2x  4  x  2
x  2

) A(2 , 0
y  0

r  1  h  2r  2

x2  4  0  4  x2  x2  2x  2x2  2x  4  0

1
1
S ABCD  (AB  CD)  h  6  (AB  CD)  2
2
2

ق ق  x  1
 x2  x  2  0  
غ ق ق x  2
 x  1

)  B( 1 , 3
y  3

 AB  CD  6
  AD  BC  AB  CD  6ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﻲ  ABCDﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ
  2  6  12ﻣﺤﻴﻂ ذوزﻧﻘﻪ

AB  (2  1)2  (0  3 )2  3 2

)ﻫﻨﺪﺳﻪ  -2داﻳﺮه -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  27و (28

)ﺣﺴﺎﺑﺎن  -1ﺟﺒﺮ و ﻣﻌﺎدﻟﻪ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  23ﺗﺎ (36
----------------------------------------------

----------------------------------------------
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)ﻓﺮﺷﺎد ﻓﺮاﻣﺮزي(

ﻫﺮ  nﺿﻠﻌﻲ ﻣﻨﺘﻈﻢ ،داﻳﺮه را ﺑﻪ  nﻛﻤﺎن ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺪازة

3600
ﻫﺮ ﻛﻤﺎن ﺑﺮاﺑﺮ
n

ﺻﻔﺤﻪ13 :
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ  MA  3و  MB  15اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻃﺒﻖ رواﺑﻂ ﻃﻮﻟﻲ در اﻳﻦ
داﻳﺮه دارﻳﻢ:
2

MT  MA  MB  3  15  45  MT  3 5
اﺳﺖ.

2R  AB  MB  MA  15  3  12  R  6  OM  9
ﻧﻘــﺎط  Oو  Mاز دو ﺳــﺮ ﭘــﺎرهﺧــﻂ  Tو  Tﺑــﻪ ﻳــﻚ ﻓﺎﺻــﻠﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ،
ﭘــﺲ  OMﻋﻤﻮدﻣﻨﺼــﻒ ﭘــﺎرهﺧــﻂ  TTاﺳــﺖ ،ﻳﻌﻨــﻲ TH  TH

و  . OM  TTﻃﺒﻖ رواﺑﻂ ﻃﻮﻟﻲ در ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﻳﺔ  OTMدارﻳﻢ:
0
  360
BC
n
0

TH  OM  OT  MT  TH  9  6  3 5
 TH  2 5  TT  4 5

0

  3600  3  360  3600  1080
AED
n
n

10800 3600

n
n
2

3600 
  BC

AED
0
M̂ 
 100 
2

14400
14400

 1600  n  9
n
n

)ﻫﻨﺪﺳﻪ  -2داﻳﺮه -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  19و (20
----------------------------------------------
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S
2S

 2P  2b  P  a
Pb Pa

 2000  3600 

 a  b  6  4b  2a  3b  3a  6  b  a  2

----------------------------------------------
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rb  2ra 

ab6
 P  2b  a 
 2b  a
2

)ﻫﻨﺪﺳﻪ  -2داﻳﺮه -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  16 ،15و (29
)اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺠﻔﻲ(

)ﻓﺮﺷﺎد ﻓﺮاﻣﺮزي(

)ﻫﻨﺪﺳﻪ  -2داﻳﺮه -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  25و (26
----------------------------------------------
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)اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ اﺑﻮﻣﺤﺒﻮب(

ﻃﺒﻖ ﺗﻤﺮﻳﻦ  6ﺻﻔﺤﺔ  30ﻛﺘﺎب درﺳﻲ دارﻳﻢ:

AM  AN  P  a

دو داﻳﺮه ﻣﻤﺎس ﺑﺮون ﺑﻮده و  TTﻣﻤﺎس ﻣﺸﺘﺮك ﺧﺎرﺟﻲ اﻳـﻦ دو داﻳـﺮه

AT  AT  P

اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دارﻳﻢ:
TT  2 RR  2 8  2  8

 MT OTﺗﻌﻤﻴﻢ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺎﻟﺲ


OMT : OT || OT 
MT
OT

MT  TT 2
MT  8 1
 

MT
8
MT
4
32
3



 4MT  32  MT  MT 

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ  MTﻣﻤﺎس ﻣﺸﺘﺮك ﺧﺎرﺟﻲ داﻳﺮة ﻣﺤﺎﻃﻲ داﺧﻠـﻲ و داﻳـﺮة
ﻣﺤﺎﻃﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺜﻠﺚ  ABCاﺳﺖ ،ﭘﺲ دارﻳﻢ:

)ﻫﻨﺪﺳﻪ  -2داﻳﺮه -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  20ﺗﺎ (23

MT  AT  AM  P  (P  a)  a  8

----------------------------------------------
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)اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺠﻔﻲ(

)ﻫﻨﺪﺳﻪ  -2داﻳﺮه -ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ  6ﺻﻔﺤﺔ (30
----------------------------------------------
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)رﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﻲاﺻﻞ(

اﮔﺮ  aو  bﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﻮل اﺿﻼع  nﺿﻠﻌﻲﻫﺎي ﻣﻨـﺘﻈﻢ ﻣﺤﻴﻄـﻲ و ﻣﺤـﺎﻃﻲ
داﻳﺮهاي ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  rﺑﺎﺷﻨﺪ ،آنﮔﺎه دارﻳﻢ:
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1800
6
1800
sin
0
b 2r sin n
n  1  cos 180

 n 
12
2
a
n
1800
1800
2r tan
sin
n
n
n
1800
cos
n
1800
1800
 cos 600 
 600  n  3
n
n
ﭘﺲ ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﻲﻫﺎي ﻣﻔﺮوض ،ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوياﻻﺿـﻼع ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﺑـﺮاي ﻣﺜﻠـﺚ
 cos

ﻣﺘﺴﺎوي اﻻﺿﻼع ﻣﺤﻴﻄﻲ دارﻳﻢ:

ﺻﻔﺤﻪ14 :
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ،ﺧﻂ  dﻛـﻪ ﻣﻤـﺎس ﻣﺸـﺘﺮك ﺧـﺎري  Cو  Cاﺳـﺖ ،ﺣـﺎل
ﻣﻤﺎس ﻣﺸﺘﺮك داﺧﻠـﻲ  Cو  Cاﺳـﺖ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻃـﻮل آن ﻫﻤـﺎن 26
اﺳﺖ.

)ﻫﻨﺪﺳﻪ  -2داﻳﺮه -ﺻﻔﺤﺔ  -22ﺗﺒﺪﻳﻞﻫﺎي ﻫﻨﺪﺳﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  37ﺗﺎ (40
----------------------------------------------

آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل
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3 2
12
S 
4  4 3
4
4
3
2P  3  4  12  P  6

S 4 3 2 3


6
3
P

) a ﻃﻮل ﺿﻠﻊ(

)ﻧﻮﻳﺪ ﻣﺠﻴﺪي(

ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  Anدارﻳﻢ:

}A1  {1 , 0 , 1

) r ﺷﻌﺎع داﻳﺮة ﻣﺤﺎﻃﻲ(

} A2  {  2 ,  1 , 0 , 1 , 2 , 3

)ﻫﻨﺪﺳﻪ  -2داﻳﺮه -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  26 ،25و (30

}A 3  {  3 ,  2 ,  1 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5
}A2  A1  { 2 , 2 , 3

----------------------------------------------
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)ﻧﻮﻳﺪ ﻣﺠﻴﺪي(

ﻧﻘﺎط  Bو  ، Cﻧﻘﺎط ﺛﺎﺑﺖ اﻳﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮ روي ﺧﻂ  dﻗﺮار دارﻧـﺪ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ دو ﻣﺜﻠﺚ  AACو  AABدر ﻗﺎﻋﺪة  AAﻣﺸـﺘﺮك ﻫﺴـﺘﻨﺪ،

}A3  A1  { 3 ,  2 , 2 , 3 , 4 , 5
) n[(A2  A1 )  (A 3  A1 )]  n(A2  A1 )  n(A 3  A1
 3  6  18

ﭘﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ دو ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ارﺗﻔﺎعﻫﺎي آنﻫﺎ اﺳﺖ:

)آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل -آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ رﻳﺎﺿﻴﺎت -ﺻﻔﺤﺔ (35
----------------------------------------------
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)ﺳﻴﺪوﺣﻴﺪ ذواﻟﻔﻘﺎري(
P(1)  P(2)  P(3 )  P(4 )  P(5)  P(6 )  1

)(1

S AAC CH

S AAB BH

ﻃﺒﻖ رواﺑﻂ ﻃﻮﻟﻲ در ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﻳﺔ  ABCدارﻳﻢ:

CH  BC CH (1) S AAC AC2 42




8
2
BH  BC BH
S AAB AB2



AC2
AB2

)ﻫﻨﺪﺳﻪ  -2ﺗﺒﺪﻳﻞﻫﺎي ﻫﻨﺪﺳﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  37ﺗﺎ (40
----------------------------------------------
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)اﻣﻴﺮ وﻓﺎﺋﻲ(

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ دو داﻳـﺮة  Cو  Cدر ﻳـﻚ ﻃـﺮف ﺧـﻂ  dو دو داﻳـﺮة C
و  Cدردو ﻃﺮف ﺧﻂ  dﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻃﺮﻓـﻲ ﻧﻘـﺎط ﺗﻤـﺎس داﻳـﺮه ﻫـﺎي C

1
12

 3 x  x  x  3 x  x  3 x  1  12x  1  x 

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«1
ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«2

در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻃﻮل آن ﺑﺮاﺑﺮ  26ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

3
3
6
 
12 12 12

P({1 , 4}) 

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«3

3
1
1
5
P({1 , 2 , 3 })    
12 12 12 12

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«4

1
3
4
P({3 , 6 })   
12 12 12

و  Cﺑﺎ ﺧـﻂ  dﻣﺸـﺘﺮك اﺳـﺖ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻤـﺎس ﻣﺸـﺘﺮك داﺧﻠـﻲ دو
داﻳﺮة  Cو  Cﻫﻤﺎن ﻣﻤﺎس ﻣﺸﺘﺮك ﺧﺎرﺟﻲ دو داﻳﺮة  Cو  Cاﺳـﺖ و

3 1 1
5
  
12 12 12 12

P({1 , 3 , 5}) 

)آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل -اﺣﺘﻤﺎل -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  48ﺗﺎ (51
----------------------------------------------
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)ﺳﻴﺪوﺣﻴﺪ ذواﻟﻔﻘﺎري(

3
ﻓـــﺮض ﻛﻨﻴـــﺪ  P(4 )  xﺑﺎﺷـــﺪ .در اﻳـــﻦ ﺻـــﻮرت x
2
9
 P(2)  3 xو  P(1)  xاﺳﺖ و دارﻳﻢ:
2
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، P(3 ) 
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P(1)  P(2)  P(3 )  P(4)  1
9
3
1
 x  3 x  x  x  1  10x  1  x 
2
2
10

9
3
1 3
P({1 , 3})  P(1)  P(3 )  x  x  6 x  6  
2
2
10 5

)آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل -اﺣﺘﻤﺎل -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  48ﺗﺎ (51
----------------------------------------------
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)اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ اﺑﻮﻣﺤﺒﻮب(

در اﻳــﻦ آزﻣــﺎﻳﺶ ﺗﺼــﺎدﻓﻲ ،ﻓﻀــﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ }  S  {1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6و
ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ  Aﺑﻪ ﺻﻮرت } A  {2 , 3 , 5اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪي ﻛﻪ ﻓﺎﻗـﺪ ﺳـﻪ
ﻋﻀﻮ  3 ،2و  5ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ  Aﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاﺑـﺮ

ﺻﻔﺤﻪ15 :

 -118ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1اﮔﺮ  x  0اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،آنﮔﺎه ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ xy  0 ، y  A

اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﮔﺰارة ﺳﻮري درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨــﺔ » :«2اﮔــﺮ  x  1اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﻮد ،آنﮔــﺎه ﺑــﻪ ازاي ﻫــﺮ ، y  A
 xy  yاﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﮔﺰارة ﺳﻮري درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨــﺔ » :«3اﮔــﺮ  x  5اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﻮد ،آنﮔــﺎه ﺑــﻪ ازاي ﻫــﺮ ، y  A
 x  y  5اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﮔﺰارة ﺳﻮري درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4ﺑﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻣﻘـﺪار  xﻋﻀـﻮ  ، Aاﮔـﺮ  y  0اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻮد
آنﮔﺎه  xy  0ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻪ ﮔﺰارهﻧﻤﺎي  xy  5را ﻧﻘﺾ ﻣﻲﻛﻨﺪ!

)آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل -آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ رﻳﺎﺿﻴﺎت -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  13ﺗﺎ (15

زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ }  ، {1 , 4 , 6ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  23  8اﺳﺖ.

)آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل -اﺣﺘﻤﺎل -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  42ﺗﺎ (46
----------------------------------------------
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)ﻓﺮزاﻧﻪ ﺧﺎﻛﭙﺎش(

)ﻧﻮﻳﺪ ﻣﺠﻴﺪي(

(A  B)  B  (A  B )  B  A  (B

B)  



(A  B)  B  (A  B )  B  (A  B)  (B

B)  A  B

U

----------------------------------------------
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)ﻓﺮزاﻧﻪ ﺧﺎﻛﭙﺎش(

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1اﮔﺮ  A  Bو ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي  Aو  Bﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ،آن ﮔـﺎه
اﻋﻀﺎي  Aو  Bﻳﻜﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  A  Bاﺳﺖ.

x ; x  A  x  B  x  B

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«2
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  A  Bاﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ) (A  Bو  Bدو ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ اﺟﺘﻤـﺎع آﻧـﺎن

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮﺟﻊ ﻛﻪ ﺑﻪ  Aﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد ،ﻋﻀﻮ  Aو ﻫﺮ

ﺑﺮاﺑﺮ  A  Bاﺳﺖ ،ﭘﺲ دارﻳﻢ:

ﻋﻀــﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣﺮﺟــﻊ ﻛــﻪ ﺑــﻪ  Bﺗﻌﻠــﻖ ﻧــﺪارد ،ﻋﻀــﻮ  Bاﺳــﺖ،

)P(A  B)  P[(A  B)  B]  P(A  B)  P(B

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  A  Bو دارﻳﻢ:

)آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل -اﺣﺘﻤﺎل -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  45و (46

A  B

x ; x  B  x  B 
 x  A  x  A

----------------------------------------------
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)اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ اﺑﻮﻣﺤﺒﻮب(

ﻳﻌﻨﻲ  B  Aاﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4اﮔﺮ  A  Bﺑﺎﺷـﺪ ،آن ﮔـﺎه  A  Bوﻟـﻲ ﻫـﻴﭻ ﻋﻀـﻮي در

ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺒﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ دارﻳﻢ:

)[A  (A  B)]  [B  (A  B)]  (A  B )  (A  B

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮﺟﻊ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻀﻮ  Aﻧﺒﻮده وﻟﻲ ﻋﻀﻮ  Bﺑﺎﺷﺪ.

  A)  B  B
 (A  B )  (A  B )  (A

U

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

)آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل -آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ رﻳﺎﺿﻴﺎت -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  26ﺗﺎ (34
----------------------------------------------

 -117ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1
1 1

2 2

)ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻓﻬﻴﻢﻋﻠﻮي(

P(A  B)  P({a1 , a2 , a3 })  1  P({a4 , a5 })  1 

1 1 2
)    P(a2
2 3 5

P(A  B)  P(A)  P(B)  P(A  B) 

1 2 1 10  12  15 7
  

3 5 2
30
30
1 7 10  7 3
1




3 30
30
30 10

)آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل -آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ رﻳﺎﺿﻴﺎت -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  22ﺗﺎ (24

 P(a2 ) 

P(a1 )  P({a1 , a2 })  P(a2 ) 

)آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل -اﺣﺘﻤﺎل -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  48ﺗﺎ (51
----------------------------------------------
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)اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ اﺑﻮﻣﺤﺒﻮب(

ﮔﺰارة ) p  (q  rدر ﺻﻮرﺗﻲ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎ ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﮔـﺰارة ، p
 qو  rدرﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ ﮔﺰارة  pﻧﺎدرﺳـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ
ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ارزش  qو  ، rﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺮﻃﻲ ﺑﻪ اﻧﺘﻔﺎي ﻣﻘﺪم درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ  pو  rﻧﺎدرﺳﺖ و  qدرﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳـﻦ ﮔـﺰاره
ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2اﻳﻦ ﮔﺰاره ﺣﺘﻤﺎً درﺳﺖ اﺳـﺖ ﭼـﻮن اﮔـﺮ  pدرﺳـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ،

آنﮔــﺎه  qو  rﻧﻴــﺰ درﺳــﺖ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﮔــﺰارة )(~ p  q  r
درﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻﻮرت ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن  ، pﮔﺰارة  ~ pو در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺼﻠﻲ ﺳﻪ ﮔﺰاره درﺳﺖ اﺳﺖ.
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ﺻﻔﺤﻪ16 :

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﮔﺰارة  qدرﺳﺖ و ﮔـﺰارة  pﻧﺎدرﺳـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ،

kq2

اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺮﻃﻲ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.

R2

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﮔـﺰارة  qدرﺳـﺖ و ﻫـﺮ دو ﮔـﺰارة  pو r

2
2
FT  FAC
 FBC
 2
1

ﺣﺎﻻ ﻧﻴﺮوي وارد ﺑﺮ ﺑﺎر  qCرا ﭘﺲ از ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ آن ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:

ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺮﻃﻲ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.

)آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل -آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ رﻳﺎﺿﻴﺎت -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  6ﺗﺎ (11
----------------------------------------------
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)ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺨﺮوﺟﻲ(

ﻃﺒﻖ ﻣﺘﻦ ﻛﺘﺎب درﺳﻲ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﭘﺎرﭼـﺔ اﺑﺮﻳﺸـﻤﻲ ﭘـﺲ از ﻣـﺎﻟﺶ ﺑـﺎ
ﻣﻴﻠﻪ ي ﺷﻴﺸﻪ اي ،ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻞ



در ﻣﺜﻠﺚ  ABCدارﻳﻢ:

ﺷﺪه ،دارﻳﻢ:
ﺗﺬﻛﺮ :در اﻳـﻦ ﺳـﻮال ﻧﻴـﺎزي ﺑـﻪ ﺳـﺮي ﺗﺮﻳﺒـﻮاﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻴﺴـﺖ و در ﻳﻜـﻲ از

1
AC  AB  sin 30  2R   R
2

q  ne  8  109  n  1 / 6  1019

3
BC  ABsin 60  2R 
R 3
2

0

ﻋﻜﺲﻫﺎي ﻛﺘﺎب درﺳﻲ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﻣﺎﻟﺶ ﺷﻴﺸﻪ و اﺑﺮﻳﺸﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 5  1010

8  109

1 / 6  1019

0

n

2kq2
3 R2

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  -2اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﺔ ﺳﺎﻛﻦ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  3ﺗﺎ (5
----------------------------------------------
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k  q  2q
(R 3 )2

2

)ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺨﺮوﺟﻲ(

2

| k | q2 || q 3
(r 23 )2



) (r13

| q2 | r23 2
q
10 2 1
1
(( ) 
) 
 2 
10  40
25
25
| | q1
r13
q1

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  -2اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﺔ ﺳﺎﻛﻦ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  5ﺗﺎ (10
----------------------------------------------
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)ﺑﻴﺘﺎ ﺧﻮرﺷﻴﺪ(

اﺑﺘﺪا ﻧﻴﺮوي وارد ﺑﺮ ﺑﺎر  qCرا در ﺣﺎﻟﺖ اول ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:

R2

2
2
FT  FAC
 FBC
( 
2

2 10
2 5
2
 3 
FT
3
2
1

| F13 |  | F23 | 


R2



FAC 

FT

ﻧﺎﻫﻤﻨﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ.
2

2

2kq 2 2 kq 2 2 10 kq
() 
) 
3 R2
3 R2
R2

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎر  q3در ﺣـﺎل ﺗﻌـﺎدل اﺳـﺖ ،ﺑﺎرﻫـﺎي  q2و  q1ﺑﺎﻳـﺪ

| k | q1 || q 3

 FBC و

2kq2

k  q  2q

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  -2اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﺔ ﺳﺎﻛﻦ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  5ﺗﺎ (10
----------------------------------------------
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)ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻛﻴﺎﻧﻲ(



 F
 ، E ﺑــﺮدار ﻣﻴــﺪان
ﭼــﻮن  Fو  q0ﻣﻌﻠــﻮماﻧــﺪ ،ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از راﺑﻄــﺔ
q0

اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را ﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ:



 N
 F F 2102 j(N)  2  102 j
E


E

) ( 2  104 j

6
q0 q0 1C10 C
C
106
ﻫﻤــﺎنﻃــﻮر ﻛــﻪ ﻣﻼﺣﻈــﻪ ﻣــﻲﻛﻨﻴــﺪ ،اﻧــﺪازة ﻣﻴــﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜــﻲ ﺑﺮاﺑــﺮ


N
ﺑﺎ ) (  2  104و ﺟﻬﺖ آن ) (  jﻳﻌﻨﻲ در ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﻮر  yاﺳﺖ.
C
kq2
R2



k  q  2q
(R 2 )2



kq AqC
d2

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  -2اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﺔ ﺳﺎﻛﻦ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  10ﺗﺎ (13
FAC  FBC 

----------------------------------------------
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)ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ اﻣﻴﻨﻲﻧﺴﺐ(

اﺑﺘﺪا ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از ﻧﻘﻄﺔ  Bرا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:

 (9  ( 3 ))2  (8  ( 8 ))2  122  162  20cm  0 / 2 m

N
C

 4500

2

4  10

 -128ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

)ﺷﺎدﻣﺎن وﻳﺴﻲ(

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎر در اﺟﺴﺎم ،ﻣﻲداﻧـﻴﻢ ﺑـﺎر داده ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺟﺴـﻢ

r  AB  (x A  xB )2  (y A  y B )2

20  109

ﺻﻔﺤﻪ17 :

 9  109 

||q
2

r

Ek

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  -2اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﺔ ﺳﺎﻛﻦ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  12ﺗﺎ (14

ﻧﺎرﺳﺎﻧﺎ ،در ﻣﺤﻞ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎر داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺴـﻢ
رﺳــﺎﻧﺎ ،روي ﺳــﻄﺢ ﺧــﺎرﺟﻲ ﺟﺴــﻢ ﺗﻮزﻳــﻊ ﻣــﻲﺷــﻮد .ﭘــﺲ ﺑــﺎر در ﻧــﻮك

ﻣﺨﺮوط  Bﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻮك ﻣﺨﺮوط  Aاﺳﺖ و ﭼـﻮن ﻓﺎﺻـﻠﺔ ﻫـﺮ دو از O
ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻗﻄﻌﺎً  EB  E Aو ﻣﻴﺪان ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻬـﺖ ﻣﻴـﺪان  Bﺑﺮاﺑـﺮ
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎر داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺨﺮوطﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻴـﺪان از ﺑـﺎر ﻣﺜﺒـﺖ رو

ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج ﺑﺎر اﺳﺖ ،ﭘﺲ  Eرو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  Aاﺳﺖ) .ﮔﺰﻳﻨﺔ »(«2

)ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻛﻴﺎﻧﻲ(

اﮔﺮ ﺑﺎر داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺨﺮوطﻫﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻴﺪان از ﺑﺎر ﻣﻨﻔﻲ رو ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ

داﺧﻞ ﺑﺎر اﺳﺖ ،ﭘﺲ  Eرو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  Bاﺳﺖ) .ﮔﺰﻳﻨﺔ »(«3

ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻛﻪ  U  Kو  U  qVﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  -2اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﺘﺔ ﺳﺎﻛﻦ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  17ﺗﺎ  19و  27ﺗﺎ (31

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

اﻳﻦﻛﻪ  V  VB  VA  0اﺳﺖ ،دارﻳﻢ:
2

1

 -129ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
2

1

K  mv B  mv A
1
2
2
U  K 
) qV   m(v2B  v2A
U  q V
2

m
q 12C12106 C , V 104 V , v A 102
s

m 24m g 24103 103 kg  24106 kg

اﺑﺘﺪا ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اوﻟﻴﺔ ﻛﺮة رﺳﺎﻧﺎ را ﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ .ﭼﻮن ﺗﻌـﺪاد n  5  1013
اﻟﻜﺘﺮون از زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺮة رﺳﺎﻧﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻧﺪازة ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اوﻟﻴﺔ
آن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
n  51013

Q  ne 
 Q  5  1013  1 / 6  1019
19

1
) 12  106  104    24  106  (v2B  104
2

m
 104   v2B  104  v2B  0  v B  0
s

C

اﻛﻨﻮن ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اوﻟﻴﺔ ﻛﺮه را ﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ:
Q A  4 r2
Q
r 2 cm
  


 3
A
4 r2

ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲﺷﻮد.

1 C


2
6 cm2
) 4  3  4(cm

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

ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻛﻠﻴﺪ  ، k1ﺑﺎر ﻛﺮهﻫﺎي  Aو  Bﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
q  q B 3C  5C

 1C
qA  qB  A
2
2



)8 (C

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  -2اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﺔ ﺳﺎﻛﻦ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  21ﺗﺎ (27

)ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺨﺪوﺟﻲ(

e 1/ 610

 Q  8  106 C  Q  8 C

ﺻﻔﺮ ﺷﺪن ﺗﻨﺪي ذره ،ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ذره در ﻣﺠـﺎورت ﺻـﻔﺤﺔ B

 -127ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

)ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻛﻴﺎﻧﻲ(

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  -2اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﺔ ﺳﺎﻛﻦ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  29و (30
----------------------------------------------
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)ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺤﺒﻲ(

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎزن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧـﺎزن ﺑﺴـﺘﮕﻲ
دارد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎزن ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻧﺪه و ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻴﺶ رو دارﻳﻢ:

ﺑــﺎ ﺑﺴــﺘﻪ و ﺑــﺎز ﻛــﺮدن ﻛﻠﻴــﺪ  ، k 2ﺗﻤــﺎم ﺑــﺎر ﻛــﺮة  Bﺑــﻪ ﭘﻮﺳــﺘﺔ

اﮔﺮ از ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻘﺪاري ﺑﺎر ﻫﻢﻧﺎم ﺑﺎ آن ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺮداﺷـﺘﻪ و ﺑـﻪ ﺻـﻔﺤﺔ

ﺧﺎرﺟﻲ  Cﻣﻲرﺳﺪ و ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎز ﻛـﺮدن ﻛﻠﻴـﺪ  k 3اﻳـﻦ ﺑـﺎر ﺑـﻪ ﭘﻮﺳـﺘﺔ

دﻳﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺎر ﻫﺮ دو ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﻫﺶ )ﺑﺎر ﺧﺎزن ﻛﺎﻫﺶ( و اﻧﺮژي ﻧﻴﺰ

ﺧﺎرﺟﻲ  Dﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮد .ﭘﺲ:

 qC  0و q A  1C

ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  -2اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﺔ ﺳﺎﻛﻦ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  27ﺗﺎ (29
----------------------------------------------
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اﮔﺮ از ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻘﺪاري ﺑﺎر ﻧﺎﻫﻢﻧﺎم ﺑﺎ آن ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻـﻔﺤﺔ

ﺻﻔﺤﻪ18 :
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)ﻣﻬﺪي ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ(

دﻳﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺎر ﻫﺮ دو ﺻﻔﺤﻪ اﻓﺰاﻳﺶ )ﺑﺎر ﺧﺎزن اﻓـﺰاﻳﺶ( و اﻧـﺮژي

q  ne
I 16 A , t 10 s

q  It 


ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
اﻓﺰاﻳﺶ Q2 
2C

اﻟﻜﺘﺮون  1 / 6  1019  n  16  10  n  1021

  U اﻓﺰاﻳﺶ

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  -2ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  3ﺗﺎ  5و  46ﺗﺎ (48

اﮔﺮ از ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻘﺪاري ﺑﺎر ﻫﻢﻧﺎم ﺑﺎ آن ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺮداﺷـﺘﻪ و ﺑـﻪ ﺻـﻔﺤﺔ

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

دﻳﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ اﻧﺪازة اﻳﻦ ﺑﺎر اﻧﺘﻘـﺎﻟﻲ دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎر اوﻟﻴـﺔ
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺪار ﺑﺎر ﺻﻔﺤﺎت ﺧﺎزن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨـﺪ و ﻓﻘـﻂ ﻋﻼﻣـﺖ ﺑـﺎر

 -134ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

ﺻﻔﺤﺎت ﻋﻮض ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺮژي ﺧﺎزن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اُُﻫﻢ دارﻳﻢ:

ﺛﺎﺑﺖ Q2
2C

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

)ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ اﻣﻴﻨﻲﻧﺴﺐ(

A
ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻣﻴﺎن ﺻـﻔﺤﺎت ،ﻃﺒـﻖ راﺑﻄـﺔ
d

L
L
L
1
) (  10  4  108   2 / 5  108
A
A
A
m

)(1

Q2
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آن ﺛﺎﺑـﺖ اﺳـﺖ و ﻃﺒـﻖ راﺑﻄـﺔ
2C 

 ،  U اﻧـﺮژي ﺧـﺎزن

Q
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳـﻦ ،ﻃﺒـﻖ راﺑﻄـﺔ
C

 ،  V وﻟﺘـﺎژ دو ﺳـﺮ

 ، E ﻣﻲﺗﻮان ﭘﻲ ﺑﺮد ﻛﻪ

ﻛﺮدهاﻳﻢ.
)(2

V  2 / 5  106  A .L

از راﺑﻄﺔ ) (1و ) (2دارﻳﻢ:

L
8
L
  2 / 5  10

 2 / 5  108
A
6
/
2
5
10

 L . A  2 / 5  106
(
)

L

Q

V V C
Q C0 d
Q
E  
E

E 
d
Cd
0A

 L2  (2 / 5 )2  102  L  2 / 5  10  25 m

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  -2ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  49ﺗﺎ (52

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  -2اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﺔ ﺳﺎﻛﻦ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  26و  32ﺗﺎ (40

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

----------------------------------------------
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دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺖﻫﺎي راﺑﻄﺔ ﭼﮕﺎﻟﻲ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻳﻜﺎﻫﺎي  SIﺟﺎﻳﮕﺬاري

)ﻳﻌﻨﻲ   ، Qو  ( Aﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.

)ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺤﺒﻲ(

R

m
102
 4000 
 V  2 / 5  106 m 3
V
V

ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺗﻤﺎم ﻛﻤﻴﺖﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ

A

R

از ﻃﺮﻓﻲ ،ﺑﻨﺎﺑﻪ راﺑﻄﺔ ﭼﮕﺎﻟﻲ ،دارﻳﻢ:

 ،  C  0ﻇﺮﻓﻴـﺖ

ﺧﺎزن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .از ﻃﺮﻓﻲ ﭼﻮن ﺧﺎزن از ﻣﻮﻟﺪ ﺟﺪا ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺑـﺎر

Q
ﺧﺎزن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ راﺑﻄﺔ
0A

V 100

 10
I
10

  U ﺛﺎﺑﺖ

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  -2اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﺔ ﺳﺎﻛﻦ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  32ﺗﺎ (40
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)ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ اﻣﻴﻨﻲﻧﺴﺐ(
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)ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ اﻣﻴﻨﻲﻧﺴﺐ(

ﺑﺮاي ﺑـﻪ دﺳـﺖ آوردن ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺧـﺎزن ،اﺑﺘـﺪا از راﺑﻄـﺔ اﻧـﺮژي ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ

راﺑﻄﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ دﻣﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  R  R1ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ.

اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآورﻳﻢ:

دارﻳﻢ:

U  qV  1 / 6  1018  V  1 / 6  1019  V  10 V

Q  CV  100  10  C  C  10F  105 F

18
18
R 
R  R1  3  103      600C
100 1 100 1

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  -2ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  52ﺗﺎ (54

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  -2اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﺔ ﺳﺎﻛﻦ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  23ﺗﺎ  33 ،27و (34
----------------------------------------------

R 

----------------------------------------------
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)ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺨﺪوﺟﻲ(

ﺻﻔﺤﻪ19 :

 -140ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

)ﻣﺤﺴﻦ ﻗﻨﺪﭼﻠﺮ(

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ دو ﺳﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ  ، R2ﻣﻲﺗﻮان ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮري از

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﺋﻮﺳﺘﺎ ،اﻧﺪازة ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻋﺒﻮري از ﻣﺪار

ﻣﺪار را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد:

اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

1
A
3

V2  IR2  2  I  6  I 


1
9
 
R1  R2  R 3
3 12  6  R 3

I

 27  18  R 3  R 3  9 

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  -2ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  64ﺗﺎ (66
----------------------------------------------
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)ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﮔﻮﻧﻪ(

وﻟــﺖﺳــﻨﺞﻫــﺎﻳﻲ ﻛــﻪ ﺑــﻪ دو ﺳــﺮ ﻣﻘﺎوﻣــﺖﻫــﺎ ﺑﺴــﺘﻪ ﻣــﻲﺷــﻮﻧﺪ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ  V1و  IR ،( V2را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
وﻟﺖﺳﻨﺠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﺳﺮ ﺑﺎﺗﺮي ﻣﺤﺮك )ﻫﻢﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن( ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷـﻮد
)ﻣﺎﻧﻨﺪ    rI ،( V4را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.
وﻟﺖﺳﻨﺠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﺗﺮي ﺿﺪﻣﺤﺮك )ﺧﻼف ﺟﺮﻳـﺎن( ﺑﺴـﺘﻪ ﻣـﻲﺷـﻮد،
)ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،( V3ﻣﻘﺪار    rIرا ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ  Rﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ
ﻣﺪار اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ:

در ﺣﺎﻟﺖ اول دارﻳﻢ:



2/5
   10 V
Rr
3 1

ﻋﺪد وﻟﺖﺳﻨﺞ  V1ﺻﻔﺮ ﻧﻤﻲﺷﻮدV1  RI  .
I

ﻋﺪد وﻟﺖﺳﻨﺞ  V2اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪV2  RI  .
ﻋﺪد وﻟﺖﺳﻨﺞ  V3اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪV3    rI  .

ﺣﺎﻟﺖ دوم:

10
 R 1  5  R  4
R 1

2 / 5 0 / 5 

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  -2ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  64ﺗﺎ (66

در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﺋﻮﺳﺘﺎ را ﺑﺎﻳﺪ  R  4  3  1اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﻢ.

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

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  -2ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  64ﺗﺎ (66
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ﻋﺪد وﻟﺖﺳﻨﺞ  V4ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪV4    rI  .

)ﻣﻬﺪي ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ(

V    rI 
r
R

V

V

rR
Rr
I
rR


ﺷﻴﻤﻲ )(2
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ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺻﺤﻴﺢ در ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ:
ﮔﺰﻳﻨﺔ »11 Na 14 Si 16 S :«1

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﺔ راﺑﻄﺔ ﺑﺎﻻ ،ﻧﻤﻮدار ﻧﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺧـﻂ و ﻧـﻪ ﺑـﻪ

ﮔﺰﻳﻨﺔ »38 Sr 20 Ca 12 Mg :«2

ﺻﻮرت ﺳﻬﻤﻲ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﻮدار ﮔﺰﻳﻨﺔ » «1ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.

ﮔﺰﻳﻨﺔ »11 Na 12 Mg 13 Al :«4

)ﺷﻴﻤﻲ  -2ﻗﺪر ﻫﺪاﻳﺎي زﻣﻴﻨﻲ را ﺑﺪاﻧﻴﻢ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  7ﺗﺎ (13

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  -2ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  64ﺗﺎ (66

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

----------------------------------------------
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)وﺣﻴﺪ ﻣﺠﺪآﺑﺎدي(
W
800
800
5
q
 160C
q
q
5



q  It  160  8t  t  20s
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)ﺷﻬﺮام ﻫﻤﺎﻳﻮنﻓﺮ(

ﻓﻘﻂ ﻋﺒﺎرت ﺳﻮم ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎرت ﺳﻮم:
ﻓﻠﺰ  Bﺑﻪ ﻛﺎﺗﻴﻮن ﻓﻠﺰ  ، Aاﻟﻜﺘﺮون ﻣﻲدﻫﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﻠﺰ  Bﺧﺼﻠﺖ ﻓﻠـﺰي
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻠﺰ  Aدارد.

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  -2ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  46ﺗﺎ  61 ،48و (62
----------------------------------------------

)ﻣﻴﻼد ﻣﻴﺮﺣﻴﺪري(

)ﺷﻴﻤﻲ  -2ﻗﺪر ﻫﺪاﻳﺎي زﻣﻴﻨﻲ را ﺑﺪاﻧﻴﻢ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  20 ،9و (21
----------------------------------------------
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ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ »آزﻣﻮن  10ﺑﻬﻤﻦ «99

 -143ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

)اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺟﺸﺎﻧﻲﭘﻮر(
H SO

2
4  C H OH
C2H4  H2O 
2 5

ﺟﺮم اﺗﺎﻧﻮل ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر )ﻣﻘﺪار ﻧﻈﺮي( را ﺣﺴﺎب ﻛﺮده و ﺑـﺎزده واﻛـﻨﺶ را

ﺻﻔﺤﻪ20 :

 -144ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

)ﺷﻬﺮام ﻫﻤﺎﻳﻮنﻓﺮ(

ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ داده ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان رﺳﻢ
ﻛﺮد.

ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآورﻳﻢ:

C2H4  2C  4 H  28 g .mol 1
C2H5OH  2C  6 H  O  46 g .mol 1

اﻳﻦ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻳﻚ آﻟﻜﺎن ﺑﻮده و داراي  17اﺗـﻢ ﻛـﺮﺑﻦ اﺳـﺖ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺔ واﻛﻨﺶﻫﺎ:

ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آن  C17 H 36اﺳـﺖ؛ ﻋﺒـﺎرت ﻫـﺎي )پ( و )ت( ﻧﺎدرﺳـﺖ

واﻛﻨﺶ ):(1

ﻫﺴﺘﻨﺪ.

1mol C2 H4 1mol C2 H5OH

28 g C2 H4
1mol C2H4

?g C2 H5OH  28 g C2 H4 

46 g C2H5OH
 46 g C2H5OH
1mol C2H5OH
23
 100  50 %
46



 ﺑﺎزده

واﻛﻨﺶ ﺷﻤﺎرة ):(2

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ:
36  1
 100
 0 / 18
  240درﺻﺪ ﺟﺮﻣﻲ  Hﺑﻪ C
17  12
 100
240

اﻟﻒ(

ب( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻧﺎم ﺗﺮﻛﻴﺐ درﺳﺖ اﺳﺖ.
پ( ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ  -4 ،4دي اﺗﻴﻞ -6 ،6 ،5 -ﺗﺮي ﻣﺘﻴـﻞ ﻧﻮﻧـﺎن

1mol C2 H4 1mol C2 H5OH

28 g C2 H4
1mol C2H4

?g C2 H5OH  14 g C2 H4 

46 g C2H5OH
 23 g C2H5OH
1mol C2H5OH
13 / 8
 100  60 %
23

ﺑﻪ ﺻﻮرت  C16 H 34اﺳﺖ.
ت( ﺑﺎ ﺣﺬف ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ اﺗﻴﻞ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳـﺪ و ﺟﻬـﺖ



ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.

 ﺑﺎزده

واﻛﻨﺶ ﺷﻤﺎرة ):(3
1mol C2 H4
22 / 4 L C2H4

?g C2H5OH  22 / 4 LC2H4 

1mol C2H5OH 46 g C2H5OH

 46 g C2H5OH
1mol C2H4
1mol C2H5OH
18 / 4
 100  40 %
46



ث( ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻮازﻧﻪ ﺷﺪة واﻛﻨﺶ ﺳﻮﺧﺘﻦ اﻳﻦ آﻟﻜﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳـﺮ اﺳـﺖ و
در اﺛﺮ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻳـﻚ ﻣـﻮل از آن  35ﻣـﻮل ﻓـﺮاورده )  (17  18  35ﺑـﻪ
دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ:

C17 H 36  26O2  17CO2  18 H2O

 ﺑﺎزده

)ﺷﻴﻤﻲ  -2ﻗﺪر ﻫﺪاﻳﺎي زﻣﻴﻨﻲ را ﺑﺪاﻧﻴﻢ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  36ﺗﺎ (39
----------------------------------------------

واﻛﻨﺶ ﺷﻤﺎرة ):(4
1mol C2H4
6 / 02  1023 C2 H4

?g C2 H5OH  3 / 01  1023 C2H4 

1mol C2H5OH 46 g C2H5OH

 23 g C2H5OH
1mol C2H4
1mol C2H5OH
6/9
 100  30 %
23



 ﺑﺎزده
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)ﻋﻠﻲ ﺑﻴﺪﺧﺘﻲ(

ﻓﺮﻣﻮل ﻋﻤﻮﻣﻲ  Cx H2xﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ آﻟﻜـﻦ ﻳـﺎ ﺳـﻴﻜﻠﻮآﻟﻜﺎن اﺳـﺖ .ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﺑﺮم واﻛﻨﺶ ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﭘـﺲ ﻧﻤـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻳـﻚ
آﻟﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻠﻮآﻟﻜﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪ در ﺳﻴﻜﻠﻮآﻟﻜﺎنﻫﺎ  3اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﺷﻤﺎرة ) (2ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزده را دارد.

)ﺷﻴﻤﻲ  -2ﻗﺪر ﻫﺪاﻳﺎي زﻣﻴﻨﻲ را ﺑﺪاﻧﻴﻢ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  22ﺗﺎ  25و (40
----------------------------------------------

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﺳـﻴﻜﻠﻮآﻟﻜﺎن داراي ﺷـﺎﺧﺔ ﺟـﺎﻧﺒﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.

forum.konkur.in
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ﺻﻔﺤﻪ21 :

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3در ﺳﻴﻜﻠﻮآﻟﻜﺎن داده ﺷﺪه ،ﺗﻌـﺪاد ﭘﻴﻮﻧـﺪﻫﺎي ﻛـﺮﺑﻦ -ﻛـﺮﺑﻦ

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺟﺰءﺑﻪﺟﺰء ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ،ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦﻫـﺎي آن

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  xو ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻛﺮﺑﻦ -ﻫﻴﺪروژن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  2xاﺳﺖ.

را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻠﻮطﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﺔ ﺟﻮش ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻴﺮﻧﺸﺪه )ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻜﻦﻫﺎ( در واﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط آب و

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻘﺪار ﮔﺎز ﻣﺘﺎن در ﻫﻮاي ﻣﻌﺪن ﺑـﻪ ﺑـﻴﺶ از  5درﺻـﺪ

ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ ،اﻟﻜﻞﻫﺎ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺳﻴﻜﻠﻮآﻟﻜﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط آب و

ﺑﺮﺳﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل اﻧﻔﺠﺎر وﺟﻮد دارد.

ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ واﻛﻨﺶ ﻧﻤﻲدﻫﻨﺪ.

)ﺷﻴﻤﻲ  -2ﻗﺪر ﻫﺪاﻳﺎي زﻣﻴﻨﻲ را ﺑﺪاﻧﻴﻢ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي 43ﺗﺎ (45

)ﺷﻴﻤﻲ  -2ﻗﺪر ﻫﺪاﻳﺎي زﻣﻴﻨﻲ را ﺑﺪاﻧﻴﻢ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  39ﺗﺎ (42
----------------------------------------------
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)اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺟﺸﺎﻧﻲﭘﻮر(

اﺑﺘﺪا ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻲ آﻟﻜﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآورﻳﻢ:
ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻲ آﻟﻜﺎن ﮔﺎزي

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

)رﺳﻮل ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲزواره(

اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻣﺎده ﺑﻪ دﻣﺎ و ﺷﻤﺎر ذرات آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﻲ دو ﻇﺮف ﻣـﻲﺗـﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ

 ﭼﮕﺎﻟﻲ آﻟﻜﺎن ﮔﺎزي

ﺣﺠﻢ ﻣﻮﻟﻲ ﮔﺎزﻫﺎ

دﻣﺎي ﻣﺎﻳﻊ در دو ﻇﺮف ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻤﺎر ذرات ﺳـﺎزﻧﺪه در
ﻇﺮف  Aﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﻤﺎر ذرات ﺳﺎزﻧﺪه در ﻇﺮف  Bاﺳﺖ.

M
 M  3  24  72 g .mol 1
24

)ﺷﻴﻤﻲ  -2در ﭘﻲ ﻏﺬاي ﺳﺎﻟﻢ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  54ﺗﺎ (56
3

----------------------------------------------
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ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻲ آﻟﻜﺎنﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ: 14n  2 :

Cn H2n  2  12(n)  1(2n  2)  14n  2

)رﺳﻮل ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲزواره(

ﮔﺮﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي : Al

اﻛﻨﻮن  nرا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآورﻳﻢ:

 50C  1800 J

14n  2  72  14n  70  n  5  C5 H12

 

C5 H12  8O2  5CO2  6 H2O

J
g 0C

Q  mc  1800 J  5 g  4 / 2

? g CO2  14 / 4 g C5 H12 
44 g CO2
 44 g CO2
1mol CO2

1mol C5 H12 6 mol H2O

72 g C5 H12 1mol C5 H12

g 0C

ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎي آب:

ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ آﻟﻜﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ:

1mol C5 H12 5 mol CO2

72 g C5 H12 1mol C5 H12

J

Q  mc  400g  0 / 9

0

 86 C

J
g 0C



 

5g  4 / 2

)ﺷﻴﻤﻲ  -2در ﭘﻲ ﻏﺬاي ﺳﺎﻟﻢ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  56ﺗﺎ (58

? g H2O  14 / 4 g C5 H12 
18 g H2O
 21 / 6 g H2O
1mol H2O

1800 J

----------------------------------------------
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ﺟﺮم آب  +ﺟﺮم  = CO2ﺟﺮم ﻓﺮاورده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه

)رﺳﻮل ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲزواره(

ﻋﺒﺎرتﻫﺎي )پ( و )ت( درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ:

ﻓﺮاورده  44  21 / 6  65 / 6 g

اﻟﻒ( ﮔﺮﻣﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮي از آﻟﻮﺗﺮوپﻫﺎي ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﻫـﻢ

)ﺷﻴﻤﻲ  -2ﻗﺪر ﻫﺪاﻳﺎي زﻣﻴﻨﻲ را ﺑﺪاﻧﻴﻢ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  22ﺗﺎ  32 ،25و (33

ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ از ﮔﺮاﻓﻴـﺖ و اﻟﻤـﺎس،

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

در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﻮﺧﺘﻦ اﻟﻤﺎس ﮔﺮﻣﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي آزاد ﻣﻲﺷﻮد.
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)رﺳﻮل ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲزواره(

ب( ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي اﻟﻤﺎس ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮔﺮاﻓﻴﺖ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻟﻤﺎس از ﮔﺮاﻓﻴﺖ

ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ:

ﻧﺎﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ اﺳﺖ.

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪة ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻔﺖ ﺧﺎم را آﻟﻜﺎنﻫﺎ

پ(

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي ﻛﻢ ،اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﺑـﻪ
ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ.

forum.konkur.in

1mol C 393 / 5 kJ

 118 kJ
12 g C
1mol C

? kJ  3 / 6 g C 

www.konkur.in
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ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ »آزﻣﻮن  10ﺑﻬﻤﻦ «99

ت( ﮔﺮﻣﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ واﻛﻨﺶ در دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﻪ ﻧـﻮع و ﻣﻘـﺪار
واﻛﻨﺶدﻫﻨﺪهﻫﺎ ،ﻧﻮع ﻓﺮاوردهﻫﺎ و ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آنﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

)ﺷﻴﻤﻲ  -2در ﭘﻲ ﻏﺬاي ﺳﺎﻟﻢ -ﺻﻔﺤﺔ (62
----------------------------------------------
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ﺻﻔﺤﻪ22 :

 -153ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

)ﻛﺘﺎب آﺑﻲ(

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻛﻨﺶ داده ﺷﺪه ،ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮔـﺎز CO2
اﺳﺖ ،ﭘﺲ  11ﮔﺮم ﮔﺎز  CO2ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﺟـﺮم اﻳـﻦ
ﮔﺎز ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻘﺪار  CaCO3ﺧﺎﻟﺺ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.

)ﻛﺘﺎب آﺑﻲ(

1mol CO2
44g CO2

ﻋﺒﺎرتﻫﺎي »آ« و »ب« ﻧﺎدرﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

1mol CaCO3 100g CaCO3

)ﺧﺎﻟﺺ(  25gCaCO3
1mol CO2
1mol CaCO3

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ:
ﻋﺒﺎرت »آ« F :ﻫﻤﺎن ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰو ﺷﺒﻪﻓﻠﺰﻫﺎ اﺳﺖ.

ﻋﺒﺎرت »پ« G :ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﻧﺎﻓﻠﺰي را در ﻣﻴﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ دارد.

ﻋﺒﺎرت »ت« A :و  Fﺑﻪﺗﺮﺗﻴـﺐ ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ ) (19 Kو ﺳﻴﻠﻴﺴـﻴﻢ )(14 Si
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻢ رﺳـﺎﻧﺎي ﺧـﻮب ﮔﺮﻣـﺎ و ﺟﺮﻳـﺎن ﺑـﺮق

)ﺷﻴﻤﻲ  -2ﻗﺪر ﻫﺪاﻳﺎي زﻣﻴﻨﻲ را ﺑﺪاﻧﻴﻢ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  22ﺗﺎ (25
----------------------------------------------
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)ﻛﺘﺎب آﺑﻲ(
Cn H2n  Br2  Cn H2n Br2

اﺳﺖ .ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻢ ﻧﻴﻤﻪرﺳﺎﻧﺎ اﺳﺖ.

12n  2n  2( 80)  216  14n  56
56
n
 n  4  C4 H 8
14

)ﺷﻴﻤﻲ  -2ﻗﺪر ﻫﺪاﻳﺎي زﻣﻴﻨﻲ را ﺑﺪاﻧﻴﻢ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  7ﺗﺎ  15 ،13و (20
----------------------------------------------
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)ﻛﺘﺎب آﺑﻲ(

اﮔﺮ ﺑﻪ آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻳﻮن



25
100  50 %
 درﺻﺪ ﺧﻠﻮص CaCO3
50

ﻋﺒﺎرت »ب« :ﺧﺼﻠﺖ ﻓﻠﺰي ﻋﻨﺼﺮ  Aاز  Bﺑﻴﺶﺗﺮ اﺳﺖ.

2

? gCaCO3  11g CO2 

 Mدو اﻟﻜﺘﺮون اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨـﻴﻢ ،ﻣﺸـﺎﻫﺪه

H
|

 H  C  C  C  C  Hﻳﺎ H  C  C  C  C  H
| |
H H

ﺧــﻮاﻫﻴﻢ ﻛــﺮد ﻛــﻪ آراﻳــﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ ﻓﺸــﺮدة ﻋﻨﺼــﺮ  Mﺑــﻪ ﺻــﻮرت
4 2
 [Ar] 3d 4sاﺳﺖ .از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﻴﻦ آراﻳﺸﻲ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد،

ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﺮوم ) (24 Crاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎﺗﻴﻮنﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر را

|
H

| |
H H

|
H

ﺗﻌــﺪاد اﺗــﻢ H
8 2


 12 3ﺷــﻤﺎر ﺟﻔــﺖ اﻟﻜــﺘﺮون ﻫــﺎي ﭘﻴﻮﻧــﺪي

ﭘﺲ آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺼﺮ  Mﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

M : [Ar] 3d5 4s1

H H
| |

H H H
| | |

)ﺷﻴﻤﻲ  -2ﻗﺪر ﻫﺪاﻳﺎي زﻣﻴﻨﻲ را ﺑﺪاﻧﻴﻢ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  22ﺗﺎ  25و  39ﺗﺎ (41
----------------------------------------------

اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
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ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1ﻋﻨﺼﺮ ﻛﺮوم ﺟﺰو ﻋﻨﺎﺻﺮ دﺳﺘﺔ  dاﺳﺖ.

ﺳﻴﻜﻠﻮﻫﮕﺰان ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻔﺘﺎﻟﻦ و ﺑﻨﺰن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻴﺮ ﺷﺪهاي اﺳﺖ ،وﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﮔﺮوه ﺷﺸﻢ ﺟﺪول دورهاي ﻗﺮار دارد.

ﺑﻨﺰن ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪي ﺷﺶ ﻛﺮﺑﻨﻲ دارد.

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4در اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ 7 ،اﻟﻜﺘﺮون در زﻳﺮﻻﻳﻪﻫﺎي  sوﺟﻮد دارد.

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:

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

ﺷﻤﺎر اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در زﻳﺮﻻﻳﻪﻫﺎي (l  0) s

:2  2  2 1 7

)ﻛﺘﺎب آﺑﻲ(

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻴﺪروژندار ﻛﺮدن آﻟﻜﻦﻫﺎ از ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰﮔﺮ ﻧﻴﻜﻞ ﺟﺎﻣﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2ﺳﺎﺧﺘﺎر دو ﻣﻮﻟﻜﻮل:

)ﺷﻴﻤﻲ  -2ﻗﺪر ﻫﺪاﻳﺎي زﻣﻴﻨﻲ را ﺑﺪاﻧﻴﻢ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  14ﺗﺎ (16
----------------------------------------------
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 -2 : CH 3  CH  CH  CH 3ﺑﻮﺗﻦ
 -3 : CH 3  CH2  CH  CH  CH2  CH 3ﻫﮕﺰن
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ﺻﻔﺤﻪ23 :
) Q1   Q2  400  8cCu  (T2  30

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«3

) 200  cCu  (T2  140

) CH2  CH2 (g )  Br2 (l )  CH2  CH2 (l
|

|

Br

Br

T2  36 / 47C

)ﺷﻴﻤﻲ  -2در ﭘﻲ ﻏﺬاي ﺳﺎﻟﻢ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  56ﺗﺎ (58

 -2 ، 1ديﺑﺮﻣﻮاﺗﺎن

) CH2  CH2 (g )  HCl(g )  CH3  CH2 (g
|

Cl

----------------------------------------------
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)ﻛﺘﺎب آﺑﻲ(

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ،ﻣﻘﺎﻳﺴـﺔ ﮔﺮﻣـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ در ﮔﺰﻳﻨـﺔ » «2ﺻـﺤﻴﺢ

ﻛﻠﺮواﺗﺎن

اﺳﺖ.

)ﺷﻴﻤﻲ  -2ﻗﺪر ﻫﺪاﻳﺎي زﻣﻴﻨﻲ را ﺑﺪاﻧﻴﻢ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  39ﺗﺎ  42و (48

)4NH 3 (g
)4NH 3 (l

----------------------------------------------
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)ﻛﺘﺎب آﺑﻲ(

ﺑﺮاي ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم:

)6H2O(g

 -1ﻧﻔﺖ را درون ﻣﺤﻔﻈﻪاي ﺑﺰرگ ﺣﺮارت ﻣـﻲدﻫﻨـﺪ -2 ،آن را ﺑـﻪ ﺑـﺮج
ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ -3 ،وﻗﺘﻲ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم داغ ﺑﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﺮج ﻛـﻪ دﻣـﺎي

)6H2O(l

ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد وارد ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي ﺳﺒﻜﺘﺮ و ﻓﺮارﺗﺮ از ﻣﺎﻳﻊ ﺧـﺎرج ﻣـﻲ-
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎﻻي ﺑﺮج ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ -4 ،ﺑـﻪ ﺗـﺪرﻳﺞ ،ﺑـﺎ ﺑـﺎﻻرﻓﺘﻦ،
ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎ ﺳﺮد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد -5 ،در ﺳﻴﻨﻲﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺻـﻠﺔ

----------------------------------------------
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ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻤﻊآوري ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

)ﺷﻴﻤﻲ  -2ﻗﺪر ﻫﺪاﻳﺎي زﻣﻴﻨﻲ را ﺑﺪاﻧﻴﻢ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  43و (44
----------------------------------------------
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)ﺷﻴﻤﻲ  -2در ﭘﻲ ﻏﺬاي ﺳﺎﻟﻢ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  59ﺗﺎ (62

)ﻛﺘﺎب آﺑﻲ(

اﺗــﻢﻫــﺎي  C ،B ،Aو  Dﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ  14 Si ، 21 Sc ، 17 Clو 30 Zn
ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

)ﻛﺘﺎب آﺑﻲ(

ﺟﺴﻢ اﺑﺘﺪا ﺗﺤﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ  ABدر ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﺔ ذوب ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ،
ﺳﭙﺲ از ﻧﻘﻄﺔ  Bﺗﺎ ﻧﻘﻄﺔ  Cدر دﻣﺎي ﺛﺎﺑﺖ ،ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ اﻧـﺮژي از ﺣﺎﻟـﺖ
ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ  CDﺗﺎ ﻧﻘﻄﺔ ﺟﻮش
اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻣﻲدﻫﺪ .ﻣﺠﺪد از ﻧﻘﻄـﺔ  Dﺗـﺎ ﻧﻘﻄـﺔ  Eدر دﻣـﺎي ﺛﺎﺑـﺖ از
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺎز درﻣﻲآﻳﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﻧﻘﻄﺔ  Eﺗﺎ ﻧﻘﻄﺔ  Fدر
ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺎزي اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ دارد.

ﻓﻘﻂ ﻋﺒﺎرت )ب( ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ:

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻃﻮل ﭘﺎرهﺧﻂ  DEﺑﻴﺸﺘﺮ از  BCاﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺴـﻢ

اﻟﻒ( در ﻳﻚ دوره از ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ،از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ،ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

ﺑﺮاي ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪن اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذوب ﺷﺪن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.

ب( ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻢ ﻋﻨﺼﺮي ﻧﻴﻤﻪ رﺳﺎﻧﺎ و داراي ﺳﻄﺢ درﺧﺸﺎن اﺳﺖ.

ﮔﺰﻳﻨــﺔ » :«2ﺷــﻴﺐ ﺧــﻂﻫــﺎي  CD ، ABو  EFﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﻇﺮﻓﻴــﺖ
ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ وﻳﮋه ﺟﺴﻢ در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﺟﺎﻣـﺪ ،ﻣـﺎﻳﻊ وﮔـﺎز را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲدﻫـﺪ.

پ( واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي  Znاز  Cuﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دارﻳﻢ:

ت(  Scﻓﻘﻂ ﻳﻮن ﭘﺎﻳﺪار  Sc3 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ.
ث( ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻠﺮ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻫﻴﺪروژن واﻛﻨﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.

)ﺷﻴﻤﻲ  -2ﻗﺪر ﻫﺪاﻳﺎي زﻣﻴﻨﻲ را ﺑﺪاﻧﻴﻢ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  7ﺗﺎ  16و (20
----------------------------------------------

 -158ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

)ﻛﺘﺎب آﺑﻲ(

ﻇﺮف ﻣﺴﻲ ﮔﺮﻣﺎ از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ ) (Q1  0و آب ﻫﻤﺎن ﻣﻘـﺪار ﮔﺮﻣـﺎ را

ﺟﺎﻣﺪc  c  c
ﻣﺎﻳﻊ ﮔﺎز
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3ﭘﺎرهﺧﻂ  ، CDﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣـﺎي ﺟﺴـﻢ در ﺣﺎﻟـﺖ

ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4در ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ  BCدﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،اﻣـﺎ ﺟﺴـﻢ از ﻓـﺎز ﺟﺎﻣـﺪ
وارد ﻓﺎز ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻨـﺒﺶ ذرات ﺟﺴـﻢ ﻣـﻲﺑﺎﻳﺴـﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

ﺟﺬب ﻣﻲﻛﻨﺪ ) (Q2  0ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻢدﻣﺎ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دارﻳﻢ:

forum.konkur.in

)ﺷﻴﻤﻲ  -2در ﭘﻲ ﻏﺬاي ﺳﺎﻟﻢ -ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  54ﺗﺎ (58

