عمومی پایة دهم تجربی

آزمون  9خرداد (فوقالعاده)  -مشترک

صفحة2 :

 -7گزینة «»1

فارسی و نگارش ( )1مشترک

 -1گزینة «»2

«محمّدعلی مرتضوی»

«آگیتا محمّدزاده»

در بیت نخست میخوانیم اکنون که نوبهار ترّ و تازه بخندید ،ما و سماع و بادة
رنگین و زلف یار ]در کنار هم هستیم[.

واژة «فراق» به معنای «جدایی» بیت صورت سؤال را درستتر کامل میکندد

(صفحة  91كتاب فارسی) (دانشهای ادبی و زبانی)

دوری یار آن میکند که نمیتوان گفت.

i. r

(واژهنامة كتاب فارسی) (واژه)

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

دمان :غرّنده ،هولناک

n
o
o
n
a
«محمّدعلی مرتضوی»

«محمّدعلی مرتضوی»

پالس نوعی گلیم کمبها  /وقب هر فرورفتگی اندام چون گودی چشم

(واژهنامة كتاب فارسی) (واژه)

------------------------- -------------------- -4گزینة «»1

 -8گزینة «»2

«آگیتا محمّدزاده»

حرف های ربط «که» و «گرچه» در ابیات صورت سؤال جملة غیرساده ساخته
است.

(صفحة  91كتاب فارسی) (دانشهای ادبی و زبانی)

(واژهنامة كتاب فارسی) (واژه)

--------------------------------------------- -3گزینة «»۳

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

«محمّدعلی مرتضوی»

امالی «درع و زره» به همین شکل درست است.

--------------------------------------------- -9گزینة «»2

در عبارتهای «که دید و که دانست» و «ابرام گشدت بدی حدد و گفتدار شدد

k
.
w

دراز» در ابیات صورت سؤال واو ربط دیده میشود.

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

(صفحة  66كتاب فارسی) (دانشهای ادبی و زبانی)

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

 -11گزینة «»۳

(واژهنامة كتاب فارسی) (امال)

«آگیتا محمّدزاده»

w

«حمید اصفهانی»

ضمیر پیوستة مدّ نظر در ابیات گزینهها همگی مضافٌالیه است بدهجدز گزیندة

w

« »۳که ضمیر در آن در نقش مفعول آمده است.

 -5گزینة «»4

«آگیتا محمّدزاده»

واژة «نسیان» در متن صورت سؤال نادرست نوشته شده است.

(صفحة  84كتاب فارسی) (دانشهای ادبی و زبانی)

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

(واژهنامة كتاب فارسی) (امال)
--------------------------------------------- -6گزینة «»1

«آگیتا محمّدزاده»

«اسرالتّوحید» :محمّد بن منوّر ـ «سیاستنامه» :خواجه نظامالملـ

توسـ ـ

 -11گزینة «»۳

«حمید اصفهانی»

اینکه عقل دم میزند یا نمیزند ،شخصیتبخشی و استعاره اسدت« .دم زدن»
به معنای «سخن گفتن» کنایه است و «دم» و «کم» جناس دارد.

(تركیبی) (آرایههای ادبی)

«سه پرسش» :تولستوی

(تركیبی) (تاریخ ادبیات)
----------------------------------------------

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

عمومی پایة دهم تجربی

آزمون  9خرداد (فوقالعاده)  -مشترک
 -12گزینة «»4

«سپهر حسنخانپور»

صفحة3 :

 -17گزینة «»4

«حمید اصفهانی»

مصراع «شاه شمشادقدان خسدرو شدیریندهندان» مصدراع مشدهوری اسدت از

همة موجودات خداوند را ستایش میکنند .این مفهوم در بیدت صدورت سدؤال

حافظ که شاعر آن را در ابیات صورت سؤال تضمین کرده است.

آمده است .در بیت گزینة « »۴نیز بلبل مشغول به سدتایش خداوندد توصدیف

(صفحة  929كتاب فارسی) (آرایههای ادبی)

شده است.

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

i. r

 -13گزینة «»1

«سپهر حسنخانپور»

بیت «د» تکرار «صبحدم»

n
o
o
n
a

بیت «ج» تشبیه «چشم» به «گلستان»

(مشابه صفحة  66كتاب فارسی) (مفهوم)
------------------------------ --------------- -18گزینة «»4

«حمید اصفهانی»

بهجز بیت گزینة « »۴همهی ابیات در بیان تواضع است.

بیت «هد» ایهام در واژهی «مجنون» دیوانه یا قیس عاشق لیلی

(مشابه صفحههای  96و  98كتاب فارسی) (مفهوم)

بیت «الف» تعلیل بازبودن دهانهی غار به حیرت او از بخشش ممدوح
بیت «ب» تلمیح به داستان انگشتری سلیمان

(تركیبی) (آرایههای ادبی)

--------------------------------------------- -14گزینة «»۳

«سپهر حسنخانپور»

در راه دوست باید سختیها را تحمّل کرد .این مفهوم در ابیات صورت سؤال و
گزینة « »۳آمده است.

(صفحة  55كتاب فارسی) (مفهوم)
--------------------------------------------- -15گزینة «»1

«سپهر حسنخانپور»

همه میمیریم .این مفهوم در عبارت صورت سؤال و گزینة « »۱دیده میشود
سرشت فلک ،انداختن سرهاست.

 -19گزینة «»1

«حمید اصفهانی»

در بیت گزینة « »۱برخالف بیت صورت سؤال ،شاعر از این میگوید که نبایدد
پس از مرگ دشمن شاد شد ،چرا که همین سرنوشت خود آدمی نیز هست.

k
.
w

(صفحة  922كتاب فارسی) (مفهوم)

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

 -21گزینة «»1

«حمید اصفهانی»

w

بهجز بیت گزینة « »۱همهی ابیات در بیان ناتوانی انسان از درک ذات خداوند
است.

w

(صفحة  91كتاب فارسی) (مفهوم)

---------------------------------------------(صفحة  89كتاب فارسی) (مفهوم)

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

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

«سپهر حسنخانپور»

بیت صورت سؤال از تأثیر جبر و سرنوشت سخن میگوید .بیت گزینة « »۴نیز
همین موضوع را بیان میکند «کسی از قضدا و قددر رهدایی نددارد .بدا گریده
نمیتوان خط سرنوشت را تغییر داد».

(مشابه صفحة  925كتاب فارسی) (مفهوم)
----------------------------------------- -----

ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

آزﻣﻮن  9ﺧﺮداد )ﻓﻮقاﻟﻌﺎده(  -ﻣﺸﺘﺮك

ﺻﻔﺤﺔ4 :

 -26ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

ﻋﺮﺑﻲ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن) (1ﻣﺸﺘﺮك

»ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺸﻴﺮﭘﻨﺎﻫﻲ«

ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ:
 -21ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

»ﻛﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ«

»أدﻋﻮ« :ﺻﺪا ﻣﻲزﻧﻢ ،ﻓﺮا ﻣﻲﺧﻮاﻧﻢ» /اُﻣﻲ اﻟﺤﻨﻮﻧﺔ«) :اﺳﻢ +ﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ +ﺻـﻔﺖ(
ﻣﺎدر ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ» /ﻳﺘﺠﻠﱠﻲ« :ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﻲﺷﻮد» /ﺣﺒﻲ ﻟﻬﺎ« :ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻪ او

ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«1أﺳﺄَلُ« ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺘﻜﻠّﻢ وﺣﺪه )اول ﺷﺨﺺ ﻣﻔﺮد( اﺳـﺖ
و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ »ﻣـﻲﺧـﻮاﻫﻢ ،درﺧﻮاﺳـﺖ ﻣـﻲﻛـﻨﻢ« ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ») .ﺳـﺄﻟﺖ «ﻳﻌﻨـﻲ
»ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮدم«(

ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«2اﻧﻔَﺘَﺤﺖ ﻧﺎﻓﺬةُ ﻏُﺮﻓَﺘﻲ« ﻳﻌﻨﻲ »ﭘﻨﺠﺮة اﺗـﺎﻗﻢ ﺑـﺎز ﺷـﺪ« )»ﻓَﺘَﺤـﺖ

)ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ()ﺗﺮﺟﻤﻪ(

i. r
n
o
o
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 -22ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

ﻧﺎﻓﺬةَ ﻏُﺮﻓَﺘﻲ« ﻳﻌﻨﻲ »ﭘﻨﺠﺮة اﺗﺎﻗﻢ را ﺑﺎز ﻛﺮدم«(
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«3ﺣﻴﺮ اﻟﻨّﺎس ﻧُﺰُولُ اﻟﻤﻄﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ« ﻳﻌﻨﻲ »ﺑﺎرش ﺑﺎران زﻳﺎد ﻣـﺮدم را

»ﻛﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ«

ﻣﺘﺤﻴﺮ ﻛﺮد«

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:

)ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ()ﺗﺮﺟﻤﻪ(

ﮔﺰﻳﻨﺔ » … :«1ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن ﻳﺎد ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﺪ … آﻧﺎن …

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

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ … ﺑﻪ ﻛﺴﻲ …

 -27ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

ﮔﺰﻳﻨﺔ » … :«4ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ … و ﻓﺮوﺗﻨﻲ ﻛﺮدﻧﺪ … ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ … ﻳﺎد دادﻧﺪ.

)ﺗﺮﺟﻤﻪ(

در ﮔﺰﻳﻨﺔ » «2ﻓﻌﻞ »ﻻ ﺗُﺘﺮَك« ﻣﻀﺎرع ﻣﺠﻬﻮل اﺳـﺖ و »ﻻ ﺗُﺘﺮَك اﻟﺤﺴـﻨﺎت«
ﻳﻌﻨﻲ »ﻧﻴﻜﻲﻫﺎ )ﺧﻮﺑﻲﻫﺎ( ﺗﺮك ﻧﻤﻲﺷﻮد« ﻛﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻬﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ

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

 -23ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

»ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺸﻴﺮﭘﻨﺎﻫﻲ«

»ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺸﻴﺮﭘﻨﺎﻫﻲ«

ﺷﺪه اﺳﺖ» .ﻻ ﺗَﺘﺮُك اﻟﺤﺴﻨﺎت «ﻳﻌﻨﻲ »ﺧﻮﺑﻲﻫﺎ را ﺗﺮك ﻧﻜﻦ«

)ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ()ﺗﺮﺟﻤﻪ(

»ﺗَﻨﻤﻮ« :رﺷﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ )»ﻣـﻲروﻳﻨـﺪ« در ﮔﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎي  1و  3ﻧﺎدرﺳـﺖ اﺳـﺖ.

a
k

»ﺗَﻨﺒﺖ «ﻳﻌﻨﻲ »ﻣﻲروﻳﻨﺪ» / (.ﻫـﺬه اﻷﺷـﺠﺎر« :اﻳـﻦ درﺧﺘـﺎن )رد ﮔﺰﻳﻨـﺔ / (4

»ﺟﺬوة اﻟﺸّـﻤﺲ اﻟﻤﺴـﺘﻌﺮة )ﺗﺮﻛﻴـﺐ اﺿـﺎﻓﻲ -وﺻـﻔﻲ(« :ﭘـﺎرة آﺗـﺶ ﻓـﺮوزان

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

 -28ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

»ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺸﻴﺮﭘﻨﺎﻫﻲ«

ﺧﻮرﺷﻴﺪ )رد ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  1و » / (4ﺗﺨﺮج« :ﺑﻴﺮون ﻣﻲآﻳﺪ ،ﺧﺎرج ﻣـﻲﺷـﻮد )رد

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﺔ آﻳﺔ ﺻﻮرت ﺳﺆال »آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ )از ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻮب( ﻛﺴﺐ ﻛﺮده

ﮔﺰﻳﻨﺔ » / (3ﻣﻨﻬﺎ« :از آن » /أﺛﻤﺎر :«ﻣﻴﻮهﻫﺎﻳﻲ

اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد اوﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ از )ﺑـﺪيﻫـﺎ( ﻛﺴـﺐ ﻛـﺮده اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ زﻳـﺎن

)ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ()ﺗﺮﺟﻤﻪ(
---------------------------------- -24ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

»اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺣﻤﺎﻧﻲﻋﺮب«

»إنّ« :ﺑﻪ درﺳﺘﻲ » /ﺷـﺠﺮات ﺣـﺪﻳﻘﺘﻲ« :درﺧﺘـﺎن ﺑـﺎغ ﻣـﻦ » /ذات :«داراي /
»ﻏﺼﻮن« :ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ » /ﻧﻀﺮة« :ﺗﺮوﺗﺎزه » /ﻟﺄنّ« :زﻳﺮا  /اﻫﺘﻤﺎﻣﻲ :رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﻣـﻦ/

.

اوﺳﺖ «.ﺑﻴﺖ داده ﺷﺪه در ﮔﺰﻳﻨﺔ » «1ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨـﺎﻳﻲ دارد و داراي اﻳـﻦ

w
w

ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﻛﺎري را –ﺧﻮب ﻳﺎ ﺑﺪ -اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ آن ﺑﻪ ﺧـﻮد
او ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺮدد و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﮔﺮ ﮔﻨﺪم ﺑﻜﺎرد ،ﺟﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤـﺎن
ﮔﻨﺪم را ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

)ﺻﻔﺤﺔ  33ﻛﺘﺎب درﺳﻲ()ﻣﻔﻬﻮم(

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

w

»ﺑﺸﺆوﻧﻬﺎ« :ﺑﻪﻛﺎرﻫﺎي آنﻫﺎ » /ﻛﺜﻴﺮة« :زﻳﺎد

ﺗﺮﺟﻤﺔ درك ﻣﻄﻠﺐ:

»إنﱠ« از ﻣﻮارد ﺗﺎﻛﻴﺪ در ﺟﻤﻠﺔ اﺳﻤﻴﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و از ﻛﻠﻤﺎت »ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﻛﻪ ،ﻗﻄﻌﺎً،

»در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ» :آﻳﺎ اﻧﺴﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﻮانﻫـﺎﻳﺶ را

ﻣﺴﻠﻤﺎً ،ﺑﻲﺷﻚ ،ﺑﻲﮔﻤﺎن و  « ...ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ در ﺗﺮﺟﻤﺔ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ.

ﺟﻤﻊ ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد ،آري ﻣﺎ ﻗﺎدرﻳﻢ ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﺎن او را ﺑﺎزﺳﺎزي ﻛﻨﻴﻢ «.ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ

)ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ()ﺗﺮﺟﻤﻪ(
---------------------------------- -25ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

»ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺸﻴﺮﭘﻨﺎﻫﻲ«

ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص( ﻧﺎزل ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﺮدم ﺟﺰ ﻇﺎﻫﺮ ﺳـﺨﻦ را درك
ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻨﺎي واﻗﻌﻲ آن )آﻳﻪ( را ﻧﻤـﻲﻓﻬﻤﻨـﺪ ،ﻛـﺎﻓﺮان آن )آﻳـﻪ( را اﻧﻜـﺎر
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و دروﻏﺶ ﻣﻲﭘﻨﺪارﻧﺪ.

ﭘﺲ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ» :آﻳﺎ آنﮔﺎه ﻛﻪ ﺑﻤﻴـﺮﻳﻢ و ﺧـﺎك و اﺳـﺘﺨﻮان ﺷـﻮﻳﻢ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘـﻪ

»ﻗُﻠﻨﺎ )ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﻲ(« :ﮔﻔﺘﻴﻢ » /ﻟﺼﺪﻳﻘﻨﺎ« :ﺑﻪ دوﺳﺘﻤﺎن ،ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺧﻮد » /ﻟـﻚ

ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ؟« ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻓﺮاوان از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻗﺮنﻫـﺎي

زﻣﻴﻞٌ ﺣﻤﻴﻢ :«ﺗﻮ ﻳﻚ ﻫﻢﺷﺎﮔﺮدي )ﻫﻤﻜﻼﺳﻲ( ﺻﻤﻴﻤﻲ داري )رد ﮔﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎي

اﺧﻴﺮ را ﻣﻲﺧﻮاﻧﻴﻢ ،ﺷﮕﻔﺘﻲ ﻣﺎ را ﻓﺮا ﻣﻲﮔﻴﺮد ،زﻳﺮا داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻛﺸﻒ ﻛـﺮدهاﻧـﺪ

 2و » / (3ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ« :آﻳﺎ اﻣﻜﺎن دارد ،آﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ » /أن ﺗُﻌﺮﱢﻓَﻨـﺎ ﻋﻠـﻲ:«...

ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﻲ ﺧﻂﻫـﺎي ﻣﺸﺨﺼـﻲ ﻫﺴـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ ﻧﻴﺴـﺖ در دو

ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ...آﺷﻨﺎ ﻛﻨﻲ )رد ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  1و » / (3ﻫﺬا اﻟﺰّﻣﻴﻞ« :اﻳﻦ ﻫﻢﺷﺎﮔﺮدي

ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ از ﻣﻌﺠﺰات ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﻗﺮآن اﺳﺖ و دﻟﻴﻠـﻲ اﺳـﺖ ﺑـﺮ

)ﻫﻤﻜﻼﺳﻲ( )رد ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  2و (3

اﻳﻦﻛﻪ آن از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاي ﻣﻨﺰه و ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟـﺐ اﺳـﺖ ﻛـﻪ آﻳـﺎت

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

ﻛﺮﻳﻤﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ و ﭘﻴﺮاﻣﻮن آنﻫﺎ ﺗﻔﻜّﺮ و ﺗﺪﺑﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ در ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺳﺎﻟﻢ و اﻳﻤـﻦ
زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻴﻢ!«

عمومی پایة دهم تجربی

آزمون  9خرداد (فوقالعاده)  -مشترک
 -29گزینة «»1

«مجید همایی»

آن کتاب هیچ تردیدی در آن نیست ،هدایتی است برای پرهیزگاران.

 -36گزینة «»1

«ابراهیم رحمانیعرب»

در این گزینه «ن» در فعل «ال تحزنی» از حروف اصلی فعل میباشد.

(درک مطلب)
---------------------------------- -31گزینة «»۳

صفحة5 :

در سایر گزیندههدا بده ترتیدب افعدال «إجعلندی»« ،یعرفندی»« ،یسداعدنی» و
«یرحمنی» دارای نون وقایه هستند.

«مجید همایی»

بسیاری از آیات علمی در قرآن ثابت میکند که آن (قرآن از سوی خدا ندازل

i. r

شده است.

(درک مطلب)

n
o
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n
a
«مجید همایی»

با توجه به متن« ،تعجب و شگفتی کافران را فرا مدیگیدرد زمدانی کده اسدرار
سرانگشتان انسان را بدانند!» نادرست است.

(درک مطلب)

---------------------------------- -32گزینة «»2

------------ ---------------------- -37گزینة «»1

«ابراهیم رحمانیعرب»

مهمترین حروف جر عبارتند از

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

 -31گزینة «»1

(صفحة  41كتاب درسی)(قواعد)

«بد د ک د ل د مِنْ د فی د عن د علی د إلی»
جارو و مجرور در سایر گزینهها
گزینة « »2بما
گزینة « »۳مِنْ ذَهَبِ
گزینة « »۴بِهِ

(صفحههای  99تا  91كتاب درسی) (قواعد)

«مجید همایی»

«تُنزَلُ» فعل مضارع ثالثی مزید از باب «افعال» و مجهول است کده فاعدل آن
حهف شده است.

(صفحة  65كتاب درسی)( نوع كلمه و محلّ اعرابی آن)
---------------------------------- -33گزینة «»4

«مجید همایی»

«عِظام» اسم مهکر و جمع مکسّر و مفرد آن «عَظم» است و در جملده نقدش
مفعول را دارد.

(صفحة  59كتاب درسی)(قواعد)

«مجید همایی»

القرآن مضافالیه و مجرور است .بر وزن «فُعالن» مصدر ثالثی مجرد است.

(صفحة  11كتاب درسی) ( نوعیّة كلمه و محلّ اعرابی آن)
---------------------------------- -35گزینة «»۳

 -38گزینة «»4

«كتاب جامع»

k
.
w

در این گزینه« ،یُستخدم» و «اُنزل» هدر دو فعدل مجهدول هسدتند ،در سدایر
گزینهها «اُمرتُ»« ،ضُربَ» و «خُیِّرنا» فعل مجهولاند.

(صفحة  65كتاب درسی)(قواعد)

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

 -39گزینة «»1

«ابراهیم رحمانیعرب»

w

«الناسَ و انفسَ» مفعولهای جمله میباشند.

------------------------------- --- -34گزینة «»1

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

«كتاب جامع»

بررسی سایر گزینهها

w

گزینة «« »2عباد» مضافالیه و «أنفع» خبر میباشد.
گزینة «« »۳حسنُ» مبتدا ولی «قبحَ» مفعول برای فعل «یَسْتُةُ» میباشد.
گزینة «« »۴عداوةُ» مبتدا و «الجاهل» مضافالیه میباشند.

«ذَنَب» با فتحة نون به معنی «دُم» و با سکون نون (ذَنْب به معندی «گنداه»،

(تركیبی)(قواعد)

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

مترادفِ «إثم گناه» است.
تشریح گزینههای دیگر

 -41گزینة «»4

گزینة « »۱دوست دارد ≠ ناپسند میدارد

«مجید همایی»

در گزینة « ،»۴تُرضِعُ صحیح است.

گزینة « »2نپهیرفت ≠ پهیرفت

(صفحة  98كتاب درسی)(حركتگذاری)

گزینة « »۴بست ≠ باز کرد

(تركیبی)(مترادف و متضاد)
------------- ----------------------

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

عمومی پایة دهم تجربی

آزمون  9خرداد (فوقالعاده)  -مشترک

صفحة6 :

 -46گزینة «»2

دین و زندگی ( )1مشترک

«ابوالفضل احدزاده»

ما برای استفاده از سرمایههای خود ،فرصت محدودی داریم ،فرصتی که با مدرگ
 -41گزینة «»۳

«محمد آقاصالح»

انسان پایان مییابد.

ادیان الهی همواره بر پوشش تأکید کردهاند و آن را الزمة دینداری شمردهاند.

هنگامی که انسان چشم از این دنیا فرو میبندد و پروندة زندگی چنددین سدالهاش

امام صادق (ع میفرماید «لباس نازک و بدننمدا نپوشدید؛ زیدرا چندین لباسدی

با مرگ بسته میشود ،چه سرنوشتی در انتظار اوست؟ آیا یکباره راهدی دیدار فندا و

نشانة سستی و ضعف دینداری فرد است».

نیستی میشود؟ اگر چنین است ،پس داستان زندگی انسان پایانی اندوهناک دارد.

i. r

(صفحههای  981و  981كتاب درسی) (تركیبی)

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

 -42گزینة «»۳

«محمد رضاییبقا»

انسان نیز مانند سایر موجودات ،از قاعدة کلی هدفداری جدا نیست و قطعاً هدفی
از آفرینش او وجود داشته است و گام نهادن او در ایدن دنیدا ،فرصدتی اسدت کده

n
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a

برای رسیدن به آن هدف به او داده شده است.

خدا سرچشمة زیباییها و خوبیهاست و انسدانهدا بده میزاندی کده زیبداییهدا و
خوبیها را کسب کنند ،به خدا نزدیکتر میشوند.

دلیل نادرستی گزینههای « »2و « »۴دقت شود که هرکس انددکی تأمدل کندد،

(صفحههای  81و  89كتاب درسی) (پنجرهای به روشنایی)

---------------------------------- -47گزینة «»2

«ابوالفضل احدزاده»

پروردگار ،به ما نیرویی عنایت کرده (عقل تا با آن بیندیشیم و مسیر درست زندگی
را از راههای غلط تشخیص دهیم .حقایق را دریابیم و از جهل و نادانی دور شویم.
آیة  85سورة مائده
«آنها هنگامی که مردم را بده نمداز فدرا مدیخوانیدد ،آن را بده مسدخره و بدازی
میگیرند؛ این بهخاطر آن است که آنها گروهی هستند که تعقل نمیکنند».

(صفحة  21كتاب درسی) (پر پرواز)

میبیند که در ذات خود در جستوجوی سرچشمة خوبیها و زیباییهاسدت ،امدا
این روحیة جستوجوگری ،لزوماً موجب نزدیکتر شدن به خدا نمیشود.

(صفحههای  95و  29كتاب درسی) (هدف زندگی)

---------------------------------- -43گزینة «»4

«شعیب مقدم»

هر میزان که ایمان انسان به خدا بیشتر شود ،محبت وی نیدز بده خددا بدیشتدر
میشود .قلب انسان جایگاه خداست و جز با خدا آرام و قرار نمییابد.

(صفحة  992كتاب درسی) (دوستی با خدا)

---------------------------------- -44گزینة «»4

«ابوالفضل احدزاده»

دوزخیان گاهی دیگران را مقصر مدیشدمارند و مدیگویندد شدیطان و بزرگدان و
سرورانمان سبب گمراهی ما شدند .شیطان میگوید من فقط شما را فدرا خوانددم
و شما نیز دعوت مرا پهیرفتیدد .مدرا مالمدت نکنیدد ،خدود را مالمدت کنیدد .بده

---------------------------------- -48گزینة «»1

«ابوالفضل احدزاده»

یکی از دالیلی که سبب میشود عدهای معاد را انکار کنند ،این اسدت کده چندان
واقعة بزرگ و با عظمتی را با قدرت محدود خود میسنجد و هنگامی کده تحقدق

k
.
w

آن را با قدرت بشری ناممکن میبینند ،به انکار آن میپردازند.
عدل یکی از صفات الهی است .خداوند عادل است و نیکوکاران را با بدکاران برابدر

قرار نمیدهد ،از ایدنرو ،خداوندد وعدده داده اسدت کده هدر کدس ،را بده آنچده
استحقاق دارد برساند و حق کسی را ضایع نکند.

(صفحههای  58و  59كتاب درسی) (آیندة روشن)

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

 -49گزینة «»۳

w

«محمد آقاصالح»

قرانکریم در آیة  77سورة آلعمدران مدیفرمایدد «کسدانی کده پیمدان الهدی و

نگهبانان جهنم رو میآورند تدا آنهدا برایشدان از خداوندد تخفیفدی بگیرندد؛ ولدی

سوگندهای خود را به بهای ناچیزی (نه برای کسب ثروت زیاد میفروشند آنهدا

فرشتگان میگویند مگر پیامبران برای شما دالیل روشنی نیاوردند؟ آنان میگویند

بهرهای در آخرت نخواهند داشت».

بلی! فرشتگان نیز تقاضای آنها را نمیپهیرند و درخواستشان را بیجا میدانند.

آیة  ۱5سورة نساء «برای کسانی که کارهای زشت انجدام دهندد و هنگدامی کده

(صفحة  44كتاب درسی) (فرجام كار)

---------------------------------- -45گزینة «»2

هستند که عهاب دردناکی برایشان فراهم کردیم».

(صفحههای  41و  911كتاب درسی) (تركیبی)

«ابوالفضل احدزاده»

برخی آیات و روایات از شهادت اعضای بدن انسان یاد میکنندد .بددکاران در روز
قیامت سوگند دروم میخورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند .در این حال،
خداوند بر دهان آنها مهر خاموشی میزند و اعضای آنها به اذن خداوندد شدروع
به سخن گفتن میکنند و علیه صاحب خود شهادت میدهند.
«اَلْیَوْمَ نَخّتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَ تُکَلِّمُنَا أَیْدیهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا کانوا یَکْسِبُونَ
امروز بر دهانشان مهر مینهیم و دستهایشان با ما سخن میگوید و پاهایشان
شهادت میدهد دربارة آنچه انجام دادهاند».

(صفحة  99كتاب درسی) (واقعة بزرگ)

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

w

مرگ یکی از آنها فرا رسد میگوید االن توبه کردم ،توبه نیست و اینها کسدانی

-------------------- -------------- -51گزینة «»2

«محمد آقاصالح»

اگر فرزندی با نهی پدر و مادر (نه بدون اذن آنها به سفری برود که آن سفر بدر
او واجب نبوده است ،باید نماز را تمام بخواند و روزهاش را بگیدرد .پدس مسدافرت
بدون اذن (نه همراه با نهی پدر و مادر سفر حدرام نیسدت و بایدد در آن ،نمداز را
شکسته خواند و نباید روزه گرفت.

(صفحة  969كتاب درسی) (یاری از نماز و روزه)

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

عمومی پایة دهم تجربی

آزمون  9خرداد (فوقالعاده)  -مشترک
 -51گزینة «»4

«كتاب جامع با تغییر»

اگر شخصی برای کار حرام سفر کرده باشد ،مثالً اگر به قصد ستم بر مظلوم یا
همکاری با یک ظالم در ظلم او سفر کند یا به طاغوت کمک کند باید روزهاش
را بگیرد و نمازش را تمام بخواند و سفر او معصیت است.

(صفحة  969كتاب درسی) (یاری از نماز و روزه)

صفحة7 :

 -57گزینة «»4

«كتاب جامع با تغییر»

عبارات «دریاها با آن همه وسعت و عظمت به هم متصل میشوند» مربوط بده
تغییر در ساختار زمین و آسمانها و عبارت «دلهای آنان سخت هراسان است
و چشمهایشان از ترس  »...مربوط به زنده شدن همة انسانهاست.

(صفحههای  95و  96كتاب درسی) (واقعة بزرگ)

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

i. r

 -52گزینة «»1

«كتاب جامع با تغییر»

محاسبه و ارزیابی ،اصالح نفس است و حضرت علی (ع میفرماید «من
حاسب نفسه سعد کسی که نفس خود را محاسبه کند ،خوشبخت است».

n
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(صفحة  912كتاب درسی) (آهنگ سفر)

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

 -53گزینة «»1

(صفحة  65كتاب درسی) (منزلگاه بعد)

---------------------------------- -54گزینة «»۳

«كتاب جامع با تغییر»

در آیة شریفة «من آمن باهلل و الیوم اآلخر و عمل صالحاً فال خوف علدیهم و ال

هم یحزنون» ،کسانی که به خدا و روز قیامت ایمدان آوردهاندد و عمدل صدالح
انجام میدهند ،ترس و اندوهی ندارند.

(صفحة  82كتاب درسی) (پنجرهای به روشنایی)

---------------------------------- -55گزینة «»4

«كتاب جامع با تغییر»

آراستگی ،اختصاص به زمان حضور در اجتماعدات و معاشدرتهدا نددارد؛ بلکده
شامل زمان حضور در خانواده ،و از آن مهمتر ،زمان عبدادت نیدز مدیشدود .بدا
تکرار دائمی نماز در شدبانهروز ،ایدن آراسدتگی و پداکی در طدول روز حفدظ و

حددود و میدزان پوشدش

عبارت «یدنین علیهنّ من جالبیبهنّ»

است ولی چگونگی و نوع پوشش تا حدود زیادی بده آداب و رسدوم ملدتهدا و
اقوام بستگی دارد.

(صفحة  984كتاب درسی) (زیبایی پوشیدگی)

---------------------------------- -59گزینة «»2

«كتاب جامع با تغییر»
چیزی است که دوست میدارد ».بدا

حدیث شریف «ارزش هر انسانی به

بیت «تا در طلب گوهر کانی ،کانی  /تدا در هدوس

k
.
w

ندانی ،ندانی» قرابدت

معنایی دارد .امام سجاد (ع میفرماید «بارالها! خوب میدانم هدر کدس لدهت

دوستیات را چشیده باشد ،غیر تو را اختیار نکندد و آنکدس کده بدا تدو اندس
گیرد ،لحظهای از تو رویگردان نشود».

(صفحههای  991و  999كتاب درسی) (دوستی با خدا)

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

 -61گزینة «»1

w

«كتاب جامع با تغییر»

مطابق با آموزههای حیاتبخش اسالم ،در دنیا فقط آثار ظداهری عمدل ظهدور

w

دارد و در برزخ بهرهای از آثار اخروی عمل ظهور پیدا مدیکندد و بدرزخ محدل
عمل نیست و آثار اخروی عمل در آخرت به طور کامل ظاهر میشود.

زندگی پاک و باصفا میشود.

(صفحة  964كتاب درسی) (فضیلت آراستگی)

---------------------------------- -56گزینة «»2

 -58گزینة «»4

«كتاب جامع با تغییر»

«كتاب جامع با تغییر»

در عالم برزخ ،فرشتگان حقیقت وجود انسان را که همان روح است (نه جسم
توفّی میکنند.

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

«كتاب جامع با تغییر»

عبارات «تلف شدن استعدادها در پی تعدّی متجداوزان» و «محددودیت نظدام
دنیا در مجازات واقعی ظالم» و آیة «ام نجعل الّهین آمندوا و عملدوا الصّدالحات
کالمفسدین فی اشرض ام نجعل المتّقین کالفجّدار» ،بیدانگر ضدرورت معداد در
پرتو عدل الهی و عبارت «گرایش به بقا و جداودانگی» و آیدة «افحسدبتم انّمدا
خلقناکم عبثا  »...بیانگر ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی است.

(صفحة  59كتاب درسی) (آیندة روشن)

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

(صفحههای  11و  16كتاب درسی) (فرجام كار)

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

عمومی پایة دهم تجربی

آزمون  9خرداد (فوقالعاده)  -مشترک

صفحة8 :

 -64گزینة «»4

زبانانگلیسی ( )1مشترک

«ساسان عزیزینژاد»

ترجمة جمله «آن تصادف وحشتناک ،تمام امید او را برای موفقیت از بین برد».
 -61گزینة «»4

«ساسان عزیزینژاد»

ترجمة جمله «کدام جمله از نظر گرامری درست است؟»« ،مدن جمعدة گهشدته

 ۱محافظت کردن

 2تقسیم کردن

 ۳نجات دادن ،صرفهجویی کردن

 ۴از بین بردن ،نابود کردن

در باموحش سه تا گرگ دیدم».

(صفحة  21كتاب درسی) (واژگان)

نکتة مهم درسی

i. r

گزینة « »۱جمع کلمة ” “mouseبهشکل ” “miceمیباشد( .نادرست
گزینة « »2کلمة ” “Avicennaاسدم خداص ( proper nounاسدت و بدا

---------------------------------- -65گزینة «»4

«ساسان عزیزینژاد»

حرف تعریف ” “theبهکار نمیرود( .نادرست

ترجمة جمله «مادرم فکر میکند که لباس مدری بدرای یدک مراسدم رسدمی

گزینة « »۳کلمة ” “shoesجمع است و ضمیر اشارة جمدع ” “theseبدرای

مناسب نیست».

آن بهکار میرود( .نادرست

n
o
o
n
a

گزینة « »۴جمع کلمة ” “wolfبده صدورت ” “wolvesدرسدت مدیباشدد.
(درست

(صفحههای  69تا  61كتاب درسی)(گرامر)

---------------------------------- -62گزینة «»۳

«فریبا توكلی»

ترجمة جمله «شما نباید چیزهای کوچک را در اطراف رها کنید ،زیرا چندین
چیزهایی ممکن است برای بچههای کوچک خطرناک باشد».
نکتة مهم درسی

فعل کمکی ” “shouldبرای بیان توصیه و پیشدنهاد و ” “mustبدرای بیدان
دستور بهکار میرود “can” .عمدتا برای بیان توانایی انجام کار بهکار مدیرود،

اما از آن میتوان برای درخواست و پیشنهاد نیز استفاده کدرد “may” .بدرای
مواقعی است کده در مدورد احتمدال وقدوع چیدزی صدحبت مدیکندیم .طبدق
توضیحات ،برای جای خالی اول تمام گزینهها درستند ،اما در جای خدالی دوم
فقط ” “mayمیتواند بهکار رود.

(صفحة  914كتاب درسی)(گرامر)

---------------------------------- -63گزینة «»۳

 ۱شگفتانگیز

 2عالقهمند

 ۳مورد عالقه

 ۴مناسب

(صفحة  69كتاب درسی) (واژگان)

---------------------------------- -66گزینة «»۳

ترجمة جمله «ما سعی میکنیم بهترین کدار را بدرای مشدتریان خودمدان ،در
ارتباط با کیفیت محصوالتمان انجام بدهیم».

k
.
w
 ۱درحقیقت

 ۴از قبیل

(صفحة  62كتاب درسی) (واژگان)

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

 -67گزینة «»4

w

«ساسان عزیزینژاد»

ترجمة جمله «آنها گفتند که میخواسدتند تعطدیالت تابسدتانی خدود را در

دماوند سپری کنند».

 ۱سرگرمی ،تفریح

«فریبا توكلی»

بمانم و تلویزیون تماشا کنم».

 2بهجایِ

 ۳در ارتباط ،راجعبه

 ۳پیشنهاد

ترجمة جمله «من دوست ندارم امروز عصر بیرون بروم .من قصد دارم در خانه

«ساسان عزیزینژاد»

w

 2مقصد
 ۴تعطیالت

(صفحة  919كتاب درسی) (واژگان)

---------------------------------- -68گزینة «»1

نکتة مهم درسی

«ساسان عزیزینژاد»

کاربرد ” “be going toبرای زمانی است که عملی با برنامهریزی قبلی انجام

ترجمة جمله «هفتة گهشته ،دبیر تاریخ ما ،آقای رحمانی ،یک داستان عجیب

شود ،یا وقوع یک اتفاق در آینده با وجود شواهد با قطعیت همراه باشد .در این

دربارة جنگ بین ایران و عراق روایت کرد».

سؤال این که شخص «عالقهای به بیرون رفتن ندارد ».شاهدی بر وقوع قطعدی

 ۱روایتکردن (داستان  ،شرح دادن

 2حرف زدن

«در خانه ماندن» در آینده است.

 ۳حمل کردن ،با خود بردن

 ۴فکر کردن

(صفحة  21كتاب درسی)(گرامر)

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

(صفحة  49كتاب درسی) (واژگان)

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

عمومی پایة دهم تجربی

آزمون  9خرداد (فوقالعاده)  -مشترک
 -69گزینة «»1

«فریبا توكلی»

صفحة9 :

 -73گزینة «»۳

«ساسان عزیزینژاد»

ترجمة جمله «لوئیس بریل ،که از سهسالگی قادر به دیدن نبود ،راهی را برای

 ۱دقیق ،مراقب

 2مفید ،سودمند

افرادی مانند خودش ابداع کرد تا بخوانند».

 ۳امیدوار

 ۴دردناک

(كلوزتست)

 ۱ابداع کردن

 2باور کردن

 ۳حل کردن

 ۴جمعآوری کردن

i. r

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

(صفحة  94كتاب درسی) (واژگان)

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

 -71گزینة «»۳

ابنسینا (ابوعلی سینا دانشمندی ایرانی و برجسدتهتدرین پزشدک و فیلسدوف

«مهدی رسولیآبیز»

n
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ترجمة جمله «نباید تمام روز تلویزیون تماشا کنی چون برای سالمتی خدوب
نیست».

 ۱کسالتآور

 ۳سالم ،مفید برای سالمت

 2شفاف ،زالل
 ۴پُرانرژی

(صفحة  81كتاب درسی) (واژگان)

----------------------------------ترجمة متن کلوزتست

آلفردو یک گردشگر ایتالیایی است .او به حیات وحش عالقهمند است ،بهویدژه
حیوانات در معرض خطر انقراض .او دوست دارد سفر کندد و جاهدای مختلدف
جهان را ببیند .هر بار که آلفردو سفر میکند ،دوربین دیجیتالش را با خدودش
میبرد تا از حیوانات عکس بگیرد .هفتة بعد ،آلفردو و همسرش به ایدران سدفر
خواهند کرد .آنها قصد دارندد بده دشدت تدوران ،زیسدتگاه طبیعدی برخدی از
حیوانات در معرض خطر انقراض ،بروند .آنها امیدوارند که گورخرهای ایراندی،
یوزپلنگهای ایرانی و پلنگهای ایرانی را در زیستگاه طبیعیشان ببینند .آنها
همچنین برخی شهرهای دیگر را در ایران بازدید خواهند کرد.
 -71گزینة «»2
 ۱خوشبختانه

 2بهویژه ،مخصوصاً

 ۳بهطرز شگفتانگیزی

 ۴اخیراً

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

 ۱دقیق
 ۳متفاوت

ابنسینا در حوالی بخارازاده شد .در دورة کودکی معلمان خیلی خوبی داشدت.
تا  ۱۴سالگی در بسیاری زمینهها به تبحر رسیده و قرآن را حفظ بود .از  ۱۴تا
 ۱5سالگی خود به تعلیم خودش پرداخت ،چرا که کسی را نمیتوانسدت پیددا
کند که بیش از آنچه خود میدانست به او بیاموزد .در  ۱1سدالگی شدروع بده
یادگیری و انجام طبابت کرد .وی همچنین به یدادگیری علدم حقدوق و علدوم
طبیعی پرداخت .او در همه زمینهها خوب بود ،اما [نهایتا] به این نتیجه رسید
که پزشکی برای او از ریاضیات سهلتر است .او پیش از  ۱5سالگیاش ،پزشک
خیلی معروفی شده بود و در  21سالگی از داناترین افراد روزگار خود محسوب

k
.
w
میشد.

 -74گزینة «»1

«مهدی رسولیآبیز»

ترجمة جمله «طبق متن بیشتر کتابها و مقاالت ابنسینا در زمیندة فلسدفه

بود».

(درک مطلب)

w

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

 -75گزینة «»4

w

«مهدی رسولیآبیز»

(درک مطلب)

----------------------------------«مهدی رسولیآبیز»

ترجمة جمله «کدام جمله دربارة ابنسینا درست نیست؟»
«او در  ۱۴سالگی شروع به یادگیری طبابت کرد».

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

نمددیدیددد ،زیددرا خددود بددیش از آنچدده اسدداتید مددیتوانسددتند بدده او بیاموزنددد

 -76گزینة «»2

«ساسان عزیزینژاد»

 ۴طبیعی

به نگارش درآورد ،از جمله  ۱81عنوان در زمینة فلسدفه و  ۴1مدورد در طدب.

میدانست».

(كلوزتست)

 2خطرناک

مسلمان عصر خویش بود .او کتابها و مقاالت زیادی دربارة موضوعات مختلف

ترجمدة جملدده «در دورهای از زندددگیاش ،ابددنسددینا دیگددر از اسدداتید تعلددیم
«ساسان عزیزینژاد»

 -72گزینة «»4

ترجمة متن درک مطلب (۱

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

عمومی پایة دهم تجربی

آزمون  9خرداد (فوقالعاده)  -مشترک
ترجمة متن درک مطلب (2

صفحة01 :

 -78گزینة «»۳

«شهاب اناری»

بیشتر سگها عاشق غها هستند و به خصوص آنچده را کده مدیبینندد و مدا

ترجمدددة جملددده «واژة " "hazardousدر پددداراگراف اول از نظدددر معندددایی بددده

داریم میخوریم ،توجهشان به آن جلب میشود .در حالی که گاهی اوقدات بده

"( "dangerousخطرناک نزدیکترین است».

اشتراک گهاشتن با سگتان خوب است  ،الزم اسدت بدانیدد کده برخدی غدهاها

سادهترین راه برای پاسخ دادن به اینگونه سؤاالت آن است که گزیندههدا را در مدتن
جاگهاری کنید.

میتوانند برای سگها بسیار خطرناک باشند.

(درک مطلب)

i. r

به عنوان مثال ،اطمینان حاصل کنید که سگ شما هرگز به شکالت دسترسی

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

پیدا نمیکند .اگر این کار را نکنید  ،اگر او به پیشخوانهای آشپزخانه ،کمدد و
ظروف زباله رفت ،سگ شما ممکن است چیزی بخدورد کده بدرای سدالمتی او
خطرناک باشد.
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 -79گزینة «»4

«شهاب اناری»

ترجمة جمله «کلمدة ” “itدر پدارگراف دوم بده ”“chocolate problem
برمیگردد».

مشکل شکالت معموالً در بعضی از تعطیالت خاص مانند عید پداک ،کریسدمس،

هالووین و روز ولنتاین مشاهده میشود ،اما ممکن اسدت هدر زمدان سدگهدا بده
محصوالتی کده حداوی شدکالت هسدتند مانندد آب نبدات شدکالتی ،کلوچدههدا،
براونیها ،کاالهای شیرینپزی شکالتی و پودر کاکائو دسترسی پیدا کنند.

ترکیبات موجود در شدکالت کده باعدث ایجداد مشدکل مدیشدوند ،کداف ین و
ت وبرومین هستند که متعلق به گروهی از مواد شیمیایی به نام متیل زانتینها
است.

به عنوان قاعده کلی« ،شکالت هرچه تیرهتر )تلختر یا با درصد خلوص بداالتر(

باشد ،خطرناکتر است ».بسته به نوع و میزان مصرف شکالت مصدرفی ،عالئدم
دیده شده مدیتواندد شدامل اسدتفرام ،افدزایش تشدنگی ،نداراحتی در شدکم و
بیقراری تا لرزهای عضالنی ،ریتم نامنظم قلدب ،درجده حدرارت بداالی بددن،
تشنج و مرگ باشد.
سگهایی که بیش از بی قراری خفیف نشان میدهند باید سریعاً توسدط یدک
دامپزشک دیده شوند.

 -77گزینة «»2

«شهاب اناری»

ترجمة جمله «بهترین عنوان برای این متن میتواند «شکالت ،غهای خوبی برای
سگها نیست» باشد».
یادتان باشد موضوع اصلی متن باید به طور جامع ،موضوع پاراگرافهدای مختلدف
متن را پوشش دهد.

(درک مطلب)

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

(درک مطلب)

---------------------------------- -81گزینة «»۳

«شهاب اناری»

ترجمة جمله «از متن میفهمیم که کمضررترین شکالت ،شکالت سفید است».
به این جمله در پاراگراف آخر برگردید

k
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”“the darker it is, the more dangerous it is

(درک مطلب)

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

w

w

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

آزﻣﻮن  9ﺧﺮداد )ﻓﻮقاﻟﻌﺎده( -ﻣﺸﺘﺮك

ﺻﻔﺤﺔ11 :

 -85ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

رﻳﺎﺿﻲ ) - (1ﻣﺸﺘﺮك

»ﺳﺠﺎد داوﻃﻠﺐ«

در ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢ اﻟﺰاوﻳﺔ روﺑﺮو دارﻳﻢ:
 -81ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

»ﻋﻠﻲ ﻓﺎرﺳﻲ«
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)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  14ﺗﺎ  18ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،اﮔﻠﻮ و دﻧﺒﺎﻟﻪ(
راﺑﻄﺔ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻫﻤﺎن

--------------------------------------------- -82ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

»رﺣﻴﻢ ﻣﺸﺘﺎق ﻧﻈﻢ«

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  29ﺗﺎ  35ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻣﺜﻠﺜﺎت(

) A  C  ( 2, 5]  B  (A  C)  (1,  )  ( 2, 5]  (5, 

 -83ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

 : t 81  t1  80d  12  28  80d  12  d ﺟﻤﻠﺔ ﻫﺸﺘﺎد و ﻳﻜﻢ
t 0

1

n
 : tn  t1  (n  1)d ﺟﻤﻠﺔ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻧﺒﺎﻟﻪ
28  (n  1)  0
2

1
nN
(n  1)  28  n  1  56  n  57  n  56
2

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  21ﺗﺎ  24ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،اﮔﻠﻮ و دﻧﺒﺎﻟﻪ(
--------------------------------------------- -84ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

»ﻋﻠﻲ ﻏﻼمﭘﻮرﺳﺮاﺑﻲ«
)(I

cos3   cot   0  cot  , cos 



ﻫﻢ ﻋﻼﻣﺖ

»ﻣﻬﺮﻧﻮش رﺿﻮي«

ﺻﻮرت و ﻣﺨﺮج ﻛﺴﺮ اول را در ﻣﺰدوج ﻣﺨﺮج اﻳﻦ ﻛﺴﺮ ﺿﺮب ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.

a
k

»ﺳﺠﺎد داوﻃﻠﺐ«

 : t1  28ﺟﻤﻠﺔ اول دﻧﺒﺎﻟﻪ

1
2

--------------------------------------------- -86ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  3ﺗﺎ  5ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،اﮔﻠﻮ و دﻧﺒﺎﻟﻪ(

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

ˆ
tan B

اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﮔﺰﻳﻨﺔ » «1درﺳﺖ اﺳﺖ.

cos 
1  sin 
) cos (1  sin 

 cot  
 cot 
1  sin  1  sin 
1
 sin2 

cos2 

.

cot

1  sin 
1  sin  cos  1  sin 
 cot 


cos 
cos 
sin 
sin 

w
w



)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  42ﺗﺎ  46ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻣﺜﻠﺜﺎت(

----------------------------------------------
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زاوﻳـــﺔ



cos   0

ﭘﺲ:

»ﻣﻬﺮﻧﻮش رﺿﻮي«

w

در ﻧﺎﺣﻴـــﺔ دوم ﻣﺜﻠﺜـــﺎﺗﻲ ﻗـــﺮار دارد ﻳﻌﻨـــﻲ

sin   0

و

 sin   sin و  cos    cos و sin  cos    sin  cos 

در ﻧﺘﻴﺠﻪ:
)(I

cos   cot   0  cos  , cot 



ﻫﺮ دو ﻣﻨﻔﻲ

ﭼــﻮن  cos و  cot ﻫــﺮ دو ﻣﻨﻔــﻲ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﭘــﺲ  در ﻧﺎﺣﻴــﻪي دوم
ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  36ﺗﺎ  39ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻣﺜﻠﺜﺎت(
----------------------------------------------

 sin  cos   sin  cos 
sin   c os 



sin  cos   sin   c os 
| sin  | cos 
2s in c os 
 2
s in c os 



)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  36ﺗﺎ  39ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻣﺜﻠﺜﺎت(
----------------------------------------------

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

آزﻣﻮن  9ﺧﺮداد )ﻓﻮقاﻟﻌﺎده( -ﻣﺸﺘﺮك
 -88ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

ﭼﻮن ﻋﺪد

a

»داوود ﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﻲ«

ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ و ﻳﻚ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺑﺰرگﺗـﺮي ﺑﺮﺳـﺪ،

ﺻﻔﺤﺔ12 :

 -92ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

»ﺳﺠﺎد داوﻃﻠﺐ«

در ﺳﻬﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﺔ  ، y  ax2  bx  cﺧﻂ ﺑـﻪ ﻣﻌﺎدﻟـﺔ

ﻣﻘﺪارش ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد .ﭘﺲ:
ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن اﺳﺖ.

3
2
3 2 0 a 1 1
 
a  a4  a3
4 3

1

1
1
x 2

2
)2(a  1
)2(a  1

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  48ﺗﺎ  61ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﻮانﻫﺎي ﮔﻮﻳﺎ و ﻋﺒﺎرتﻫﺎي ﺟﺒﺮي(

i. r
n
o
o
n

»ﻋﻠﻲ ارﺟﻤﻨﺪ«

ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر

)ﺻﻔﺤﺔ  61ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﻮانﻫﺎي ﮔﻮﻳﺎ و ﻋﺒﺎرتﻫﺎي ﺟﺒﺮي(

8

 -90ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

قق

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  78ﺗﺎ  82ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎ(
----------------------------------------------

»ﻣﻬﺮداد ﺧﺎﺟﻲ«

16 3 2  3 2
15

3 2 (23 2  3 4  1) 23 2  3 4  1

15
)(3 4  1) 15(3 4  1


 A  33 4  3
3
3
5
)2 2  4  1 (3 4  1

A

--------------------------------------------- -91ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

 -93ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

a
k

»وﻫﺎب ﻧﺎدري«

رأس ﺳﻬﻤﻲ روي ﻧﻴﻢ ﺳﺎز رﺑﻊ اول اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺨﺘﺼﺎت آن را ﺑﻪ ﺻـﻮرت

در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ و ﭼﻮن ﺳﻬﻤﻲ ﻣﺤﻮر xﻫﺎ را در ﻧﻘﺎط  -1و 3

.

ﺑﻪ

x5

w
w

x  5 0

در ﺳﻬﻤﻲ ﺻﺪق ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 1
 1
  1  a(1  1)(1  3 )  a   1

4
1
3
x 0
y   (x  1)(x  3 ) 
y 
4
4

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  78ﺗﺎ  82ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎ(
----------------------------------------------



x3

5







ﺗﻮﺟﻪ:

2

3
 0 

·R

ﻣﺤﻞ رأس ﺳﻬﻤﻲ روي ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن ﺳﻬﻤﻲ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل

)3  ( 1
1
2

ﺟﺪول ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻼﻣﺖ را رﺳﻢ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:




) y  a(x  1)(x  3

xs 

ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ،اوﻻً زﻳﺮا رادﻳﻜﺎل ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .ﭘـﺲ

 ، x  5ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺣﺎﺻﻞ رادﻳﻜﺎل ﺑـﺎ ﻓﺮﺟـﺔ زوج ،ﻣﻨﻔـﻲ ﻧﻤـﻲﺷـﻮد .ﭘـﺲ

ﻗﻄﻊ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:

ﻧﻘﺎط ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﻃﻮلﻫﺎ ،ﻃﻮل رأس ﺳﻬﻤﻲ را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲدﻫﺪ:

»ﺳﺠﺎد داوﻃﻠﺐ«

(x  3 )2 x  5
ÁIÀï¾zÄn

 x  3 , x  5 , x  2
Zoh¶ » Rn¼Å
)(x  3 )(x  2

A

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

ﭘﺲ ﻧﻘﻄﻪ

ﻫﺎ از ﻣﻌﺎدﻟﺔ  y  0ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ:

x  6
x 0


 x6
 x  2

8

2

1

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

1

x

 1  4(a  1)  a  1 

8

1 1


1

·nI£U

1 2
) ( 4
x  x  3  0 
 x2  4x  12  0  (x  6 )(x  2)  0
4

6 15  6 30  ( 62 ) 6 5  8 5 6 36

) S(, 

¶n¼d
y  (a  1)x2  x  3 
x 

1
1 2
y
x x3
4
4

--------------------------------------------- -89ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

 b
2a

x

0




x3
0

w


x5
x2

0

·R

(x  3 ) x  5
x2

ﻫﻢرﻳﺸﺔ ﺻﻮرت اﺳﺖ و ﻫﻢﻣﺨﺮج.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻼﻣﺖ ،ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرت در ﻓﺎﺻـﻠﻪ

2  x  3

ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻴﻢ:
1
1
1
 x  3
2
2
2

2  x  3  2 

5
1 5
1 5
 x   x 
2
2 2
2 2



)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  83ﺗﺎ 93ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎ(
----------------------------------------------

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

آزﻣﻮن  9ﺧﺮداد )ﻓﻮقاﻟﻌﺎده( -ﻣﺸﺘﺮك
 -94ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

»ﻣﻬﺮداد ﺧﺎﺟﻲ«

اﮔﺮ  fﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺎﺑﻄﻪﻫـﺎي آن ﺑـﻪ ازاي

x 0

ﻣﻘـﺪار ﻳﻜﺴـﺎﻧﻲ

 -97ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

»ﻋﻠﻲ ارﺟﻤﻨﺪ«

اﺑﺘﺪا ﺑﻪ  3ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺮف ﺑﻴﻦ »و« و »م« را از ﺑﻴﻦ ﺣـﺮوف }ت،
ق ،ي{ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ  2ﻃﺮﻳـﻖ ﺣـﺮف »م« و »و« ﻣـﻲﺗﻮاﻧﻨـﺪ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 a  1
(0)  a  2a  1  (0)  b  
b  1

ﻳﻌﻨﻲ:

ﺻﻔﺤﺔ13 :

از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ دارﻳﻢ:

ﺟﺎﻳﺸﺎن را ﻋﻮض ﻛﻨﻨﺪ .ﺣﺎل ﺣﺮف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺣﺮوف »و« و »م« را
در ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ .اﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ و دو ﺣﺮف ﺑـﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧـﺪه ﺑـﻪ ! 3

ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎﻳﮕﺸﺖ دارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

i. r
n
o
o
n

a 1,b 1
f (0)  g( 1)  2a  1  b  c  2  1  1  c

3  2  3 !  36

 c 0

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  119ﺗﺎ  132ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺷﻤﺎرش ﺑﺪون ﺷﻤﺪدن(

| x | 1 x  0
 g(x)  
 g( 2)  2
x 0
 x

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  95ﺗﺎ  108و  112ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﺎﺑﻊ(

--------------------------------------------- -95ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

--------------------------------------------- -98ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

»ﻓﺮﺷﺎد ﺣﺴﻦزاده«

ﻛﻞ ﺣﺎﻻت ﻣﻤﻜﻦ

و رﻗﻤﻲ ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد را ﺣﺴﺎب ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.

»وﻫﺎب ﻧﺎدري«

!2  4

 f (1)  2و f (x)  xf (x  1)  x2  1

x3
 f (3 )  3f (2)  8  29

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  101ﺗﺎ  109ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﺎﺑﻊ(

 -96ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

»وﻫﺎب ﻧﺎدري«

اﺑﺘﺪا ﺗﺎﺑﻊ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎﻣﻞ در ﻣﻲآورﻳﻢ.

y  x2  4x  1  4  4  (x  2)2  5

ﺣﺎل  x  x  3ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻳـﻚ واﺣـﺪ

----------------------------------------------
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»ﻓﺮﺷﺎد ﺣﺴﻦزاده«

در ﻣﺴﻴﺮ رﻓﺖ  3×4ﻣﺴﻴﺮ وﺟـﻮد دارد .در ﻣﺴـﻴﺮ ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﭼـﻮن ﻳـﻚ

.

ﻣﺴﻴﺮ از

ﺑﻪ  Bﻗﺒﻼً اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ  3ﻣﺴﻴﺮ و از

C

ﺑﻪ ﺷﻬﺮ  2 ، Aﻣﺴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ.

w
w

x x  3
1
 y  (x  1)2  5  y  (x  1)2  4
y  (x  2)2  5 

ﺣﺎل دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﮔﺰﻳﻨﺔ » «3در ﺗﺎﺑﻊ ﺻﺪق ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.

( 1, 5 )  f

 -100ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ
ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«2

روش دوم :ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻧﻘﺎط ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ را  3واﺣﺪ ﺑﻪ راﺳﺖ ﻳﻚ واﺣﺪ ﺑـﻪ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﺻﻮرت ﺳﻮال ﭼﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«3

(1,0)  (4, 1)  y  x2  4x  1

ﺟﻮاب

ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ

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

w

! 27 ! 28
28
28
 27 ! 27 !
 (27 !)2 
3
3
3

25 ! 26 ! 25 ! 25 ! 26
26

 (25 !)2 
3
3
3

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«4

( 1, 5 )  (2, 4 )  y  x2  4x  1

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  113ﺗﺎ  117ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﺎﺑﻊ(

»ﻓﺮﺷﺎد ﺣﺴﻦزاده«

! 27 ! 26 ! 27  26 ! 26

اﺳﺖ  9  (26 !)2  ( 3  26 !)2
3
3

ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ
(2, 5 )  (5, 4)  y  x2  4x  1

3  4  3  2  72

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

ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎﻣﻞ

(0, 3 )  (3, 4 )  y  x2  4 x  1

ﺷـﻬﺮ B

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  119ﺗﺎ  126ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺷﻤﺎرش  ،ﺑﺪون ﺷﻤﺮدن(

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«1

اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.

2

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  119ﺗﺎ  132ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺷﻤﺎرش  ،ﺑﺪون ﺷﻤﺮدن(

a
k

x4
 f (4)  4f (3 )  15  116  15  131

5 

4

3

1

5 ! (2  4 !)  5  4 ! 2  4 !  3  4 !  72

x 2
 f (2)  2f (1)  3  7

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

!5

اﺳﺖ .ﺣﺎل ،ﺣﺎﻟﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ  3و  1ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ

! 23 ! 24 ! 23 ! 24  23

 8  (23 !)2
3
3

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  127ﺗﺎ  132ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺷﻤﺎرش  ،ﺑﺪون ﺷﻤﺮدن(
----------------------------------------------

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

آزﻣﻮن  9ﺧﺮداد )ﻓﻮقاﻟﻌﺎده(  -ﻣﺸﺘﺮك

ﺻﻔﺤﺔ14 :

 -104ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ) - (1ﻣﺸﺘﺮك

 -101ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

»ﻣﻬﺮداد ﻣﺤﺒﻲ«

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺴﻴﺎر زودﮔﺬر ﭼﺮﺧﻪ ﻗﻠﺒﻲ اﻧﺴﺎن ،اﻧﻘﺒﺎض دﻫﻠﻴﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﻄﻦﻫﺎ

ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ از ﺧﻮن ﭘﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ،در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻓﺮق ﻣﻲﻛﻨﺪ.

i. r
n
o
o
n

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  52ﺗﺎ  54ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﮔﺮدش ﻣﻮاد در ﺑﺪن(

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  84و  85ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )از ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﮔﻴﺎه(

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

----------------------------------------------
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»ﻣﻬﺮداد ﻣﺤﺒﻲ«

 -105ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  8و  95ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ  23ﻓﺼﻞ  4ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﺪ ،ﻛﺮمﺧـﺎﻛﻲ ﻧﻴـﺰ واﺟـﺪ درﻳﭽـﻪ در

اﺑﺘﺪاي ﺳﺮﺧﺮگ ﺧﺮوﺟﻲ از ﻗﻠﺐ اﺳﺖ.

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

a
k

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  65 ،45 ،31 ،30ﺗﺎ  67و  76ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(

»ﻣﻬﺮداد ﻣﺤﺒﻲ«

ﻣﻮارد »اﻟﻒ« و »ب« ﻧﺎدرﺳﺖاﻧﺪ.

در ﺑﺎزدم ﻋﻤﻴﻖ ،ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ و ﺑﻴﻦدﻧﺪهاي داﺧﻠﻲ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.

»ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎهﻟﻮ«

ﻛﺮمﺧﺎﻛﻲ و دوزﻳﺴﺘﺎن داراي ﺗﻨﻔﺲ ﭘﻮﺳﺘﻲاﻧﺪ.

ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي ﺣﺮا از ﺑﻮمﺳﺎزﮔﺎنﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ اﻳﺮاناﻧﺪ.

 -103ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

»ﻋﺒﺎس آراﻳﺶ«

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد:

.

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

w
w

 -106ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

»ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎهﻟﻮ«

ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺨﺎط ﻣﻌﺪه و ﺑﺮﺧﻲ از ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻏﺪهﻫﺎي آن ،ﻣﺎده
اﻟﻒ( ﻫﻴﭻﻛﺪام از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﺮدن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺨﺎﻃﻲ ﻓﺮاوان ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ب( ﻓﺸﺎر ﻣﻜﺸﻲ ﻗﻔﺴﺔ ﺳﻴﻨﻪ ﻫﻨﮕﺎم »دم« ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺑـﺎز

w

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  28 ،27 ،21و  63ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(

ﻣﻲﺷﻮد و ﻓﺸﺎر از روي ﺳﻴﺎﻫﺮگﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﻗﻠﺐ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

---------------------------------------------ج( ﮔﻠﻴﻜﻮژن در ﺟﺎﻧﻮران و ﻗﺎرچﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﭘﻠﻲﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪ در ﻛﺒـﺪ و
 -107ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

»ﺳﻌﻴﺪ ﺷﺮﻓﻲ«

ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ وﺟﻮد دارد و ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﻴﺮة ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﺟﺎﻧﻮران اﺳﺖ.

د( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻘﺒﺎض ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ( اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  41 ،10و  59ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(
----------------------------------------------

ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ،ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از آب را ﺑﻪ ﺻﻮرت ادرار رﻗﻴﻖ دﻓﻊ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

)ﺻﻔﺤﺔ  77ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي و دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ(

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

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

آزﻣﻮن  9ﺧﺮداد )ﻓﻮقاﻟﻌﺎده(  -ﻣﺸﺘﺮك
 -108ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

»اﻣﻴﺮﺣﺴﻦ ﺑﻬﺮوزيﻓﺮد«

اورﻳﻚاﺳﻴﺪ اﻧﺤﻼلﭘﺬﻳﺮي زﻳﺎدي در آب ﻧﺪارد.

 -111ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

»ﻣﻬﺮداد ﻣﺤﺒﻲ«

ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﻣﻮاد ﺗﺮاوش ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﻮﻟﺔ ﭘﻴﭻﺧﻮردة ﻧﺰدﻳﻚ ،ﺑﺎزﺟﺬب آﻏﺎز

)ﺻﻔﺤﺔ  75ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي و دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ(

----------------------------------------------
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ﺻﻔﺤﺔ15 :

ﻣﻲﺷﻮد.

دﻳﻮارة ﻟﻮﻟﺔ ﭘﻴﭻﺧﻮردة ﻧﺰدﻳﻚ از ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه

»ﻋﻠﻲرﺿﺎ ﻋﻈﻴﻤﻲﭘﻮر«

ﻫﻤﺔ ﻣﻮارد ﻧﺎدرﺳﺖاﻧﺪ.

اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺰﭘﺮز دارﻧﺪ .رﻳﺰﭘﺮزﻫﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎزﺟﺬب را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ

وﺟﻮد رﻳﺰﭘﺮزﻫﺎي ﻓﺮاوان در ﻟﻮﻟﺔ ﭘﻴﭻﺧﻮردة ﻧﺰدﻳﻚ ،ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﺑﺎزﺟﺬب ﺷﺪه در

ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ارﻳﺘﺮوﭘﻮﻳﺘﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.

اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﮔﺮدﻳﺰه ،ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد:

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  72ﺗﺎ  74ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي و دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ(

اﻟﻒ( در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﻳﺮگﻫﺎي ﻣﻨﻔﺬدار و در ﺟﮕﺮ ﻣﻮﻳﺮگﻫﺎي ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ وﺟﻮد دارد.

a
k

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

ب( ﻛﺒﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اوره ﻧﻘﺶ دارد و ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻣﻮﻧﻴﺎك و دياﻛﺴﻴﺪ ﻛـﺮﺑﻦ ،اوره

اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻛﻠﻴﻪ در دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻧﻴﺘﺮوژندار ﻧﻘﺶ دارد.

 -112ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

»ﻣﻬﺮداد ﻣﺤﺒﻲ«

.

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﺶﻫﺎ ﺑﺎ  5ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻮا ﭘﺮﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻓﺮد ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم دم

ج( ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺮده و آﺳﻴﺐ دﻳﺪه در ﻛﺒﺪ و ﻃﺤﺎل رخ ﻣﻲدﻫﺪ.

w
w

ﻋﻤﻴﻖ ﻳﺎ ﺑﺎزدم ﺑﻪدﻧﺒﺎل دم ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻳﺮگ و

د( ﺧﻮن ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ از ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎﻫﺮگ ﺑﺎب ﺑﻪ ﻛﺒـﺪ ﻣـﻲرود ﺗـﺎ

ﺣﺒﺎﺑﻚ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﺒﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  63 ،62 ،57 ،27و  75ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(

----------------------------------------------
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»ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻈﻴﻤﻲﭘﻮر«

ورود ﺧﻮن ﺑﻪ ﺳﺮﺧﺮگ آﺋﻮرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﻘﺒﺎض ﺑﻄﻦﻫﺎ اﺳﺖ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  52 ،50و  53ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﮔﺮدش ﻣﻮاد در ﺑﺪن(

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

w

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  40 ،38ﺗﺎ  43و  46ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﺒﺎدﻻت ﮔﺎزي(

----------------------------------------------
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»اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺑﻬﺮوزيﻓﺮد«

ﻛﻼﻓﻚ و ﻟﮕﻨﭽﻪ ﺑﺎ ادرار )ﻣﺎﻳﻊ ﺣﺎوي اورﻳﻚاﺳﻴﺪ( در ﺗﻤﺎساﻧﺪ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  72 ،71و  75ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي و دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ(

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

آزﻣﻮن  9ﺧﺮداد )ﻓﻮقاﻟﻌﺎده(  -ﻣﺸﺘﺮك
 -114ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ
»ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻗﺮاﺟﻪﻣﺮﻧﺪ«

ﺳﻠﻮﻟﺰ در ﮔﻮارش ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﮔﺎو ،ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺻﻔﺤﺔ16 :

 -118ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

»ﻣﻬﺮداد ﻣﺤﺒﻲ«

در ﺣﺸﺮات دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮدش ﻣﻮاد ،ﻧﻘﺸﻲ در اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎزﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻧﺪارد.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  65 ،45 ،31و  66ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  8ﺗﺎ  10و  32ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(

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

----------------------------------------------
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»ﻣﻌﻴﻦ ﺧﻨﺎﻓﺮه«

ﻣﻮارد »اﻟﻒ« و »د« ﺻﺤﻴﺢاﻧﺪ.

 -119ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

»ﺣﻤﻴﺪ راﻫﻮاره«

ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺆال ،ﻋﻨﺎﺻﺮ آوﻧﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻗﻄﻌﺎ در ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ،ﺳـﻪ ﻋﻨﺼـﺮ ﻛـﺮﺑﻦ ،ﻫﻴـﺪروژن و اﻛﺴـﻴﮋن دﻳـﺪه

ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ در دﻳﻮارة ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي آوﻧﺪ ﭼﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.

ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎ در دﻧﻴﺎي ﻏﻴﺮزﻧﺪه دﻳﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.

)ﺻﻔﺤﺔ  89ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )از ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﮔﻴﺎه(

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  8ﺗﺎ  12ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )دﻧﻴﺎي زﻧﺪه(

----------------------------------------------
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»ﻧﻮﻳﺪ اﻣﻴﺪﻳﺎن«

 -120ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

»اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺑﻬﺮوزيﻓﺮد«

.

ﻣﻮارد »ب« و »ج« ﺻﺤﻴﺢاﻧﺪ.

w
w

ﻣﻨﻈﻮر از رگﻫﺎي ﺗﺒﺎدل ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﻳﺮگﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴـﻲ

ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻮال ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﺑﺎﻓﺖ زﻣﻴﻨﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﭘﺎراﻧﺸﻴﻤﻲ ،ﻛﻼﻧﺸﻤﻲ و

ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.

اﺳﻜﻠﺮاﻧﺸﻴﻤﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺣﻠﻘﺔ ﻏﻀﺮوﻓﻲ در ﺑﺨﺶ ﻣﺒﺎدﻟﻪاي دﻳﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮد.

ﭼﻮﺑﻲ ﺷﺪن دﻳﻮاره در ﻳﺎﺧﺘﻪﻫـﺎي اﺳﻜﻠﺮاﻧﺸـﻴﻤﻲ ﺳـﺒﺐ ﻣـﺮگ ﭘﺮوﺗﻮﭘﻼﺳـﺖ و

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  15و  35ﺗﺎ  37ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﺒﺎدﻻت ﮔﺎزي(

----------------------------------------------
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»اﻣﻴﺮ رﻫﺒﺮدﻫﻘﺎن«

دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ در ﻣﻠﺦ ﻏﺬاي ورودي ﺑﻪ ﭼﻴﻨﻪدان ،در دﻫﺎن ﮔﻮارش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  31 ،26و  32ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﮔﻮارش و ﺟﺬب ﻣﻮاد(

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

ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ ﻣﻲﺷﻮد.

w

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  88 ،87 ،81و  90ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )از ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﮔﻴﺎه(

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

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

آزﻣﻮن  9ﺧﺮداد )ﻓﻮقاﻟﻌﺎده(  -ﻣﺸﺘﺮك

ﺻﻔﺤﺔ17 :

ﺣﺠﻢ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺟﺴﻢ ﻛﻪ از ﻣﺎده ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه را ﻣـﻲﺗـﻮان ﺑـﺎ راﺑﻄـﺔ

ﻓﻴﺰﻳﻚ ) - (1ﻣﺸﺘﺮك

»ﻛﻴﺎﻧﻮش ﺷﻬﺮﻳﺎري«
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ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد:
3000g
 400cm3
g
7/5
cm3

آزﻣﺎﻳﺶ و ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻓﻴﺰﻳﻚ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد ،اﻣـﺎ آنﭼـﻪ ﺑـﻴﺶ از
ﻫﻤﻪ در ﭘﻴﺶﺑﺮد و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻢ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎ ﻛﺮده و ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺗﻔﻜـﺮ

¶ ½jI

V½jI¶ 

V½oÿe  V®¨  V½jI¶  500  400  100cm3

ﻧﻘﺎداﻧﻪ و اﻧﺪﻳﺸﻪورزي ﻓﻌﺎل ﻓﻴﺰﻳﻚداﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ

i. r
n
o
o
n



]m ´v

ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

100
 100  20%
500

 100 

V½oÿe
¨®V

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  7 ،2و  14ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻓﻴﺰﻳﻚ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮي(
)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  16ﺗﺎ  18ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻓﻴﺰﻳﻚ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮي(

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

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

»زﻫﺮه آﻗﺎﻣﻤﺪي«
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ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻫﺮ ژول ﻣﻌﺎدل

m2
s2
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 1kgاﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﻣﮕﺎژول را ﺑﻪ ژول ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده

ﻣﻮارد »اﻟﻒ« و »ب« ﺻﺤﻴﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺒﺎرات:

و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ روش ﺗﺒﺪﻳﻞ زﻧﺠﻴﺮهاي واﺣﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآورﻳﻢ:
56 MJ  56  106 J

پ( ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﻧﻈﻢ و ﺗﻘﺎرن ﺟﺎﻣـﺪﻫﺎي ﺑﻠـﻮرﻳﻦ را ﻧﺪارﻧـﺪ و ﺑـﻪ

a
k

m2 103 g
g
102 cm 2
56  106 J  56  106 kg


(
)
kg 106 g
1m
s2
109 s 2 56  106  103  104  1018
cm2
) 
 560g
1ns
106
ns2

(

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  7و  10ﺗﺎ  13ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻓﻴﺰﻳﻚ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮي(
----------------------------------------------

»ﺳﻌﻴﺪ ﻃﺎﻫﺮي«
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دﻗﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺪرج ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻛﻤﻴﻨﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﺧﻂﻛﺶ ﺑﻪ

5

ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳـﺖ ،ﭘـﺲ

دﻗﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺧﻂﻛﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ

1cm
 0 / 2cm
5

»اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﺪادي«

ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ت( ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي ﮔﺎز در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازة آنﻫـﺎ ،ﺧﻴﻠـﻲ

.

ﺑﻴﺶﺗﺮ اﺳﺖ.

w
w

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  24ﺗﺎ  26ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد(

---------------------------------------------»اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﺪادي«
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ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
m2  1kg
m1  2kg

اﺳﺖ.

w

P  1gh1  2gh2

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻇﺮف اﺳﺘﻮاﻧﻪاي اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻳﻊ ) (1و ﻣﺎﻳﻊ )(2

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  14و  15ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻓﻴﺰﻳﻚ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮي(
را ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ
---------------------------------------------»اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﺪادي«
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ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻴﺮون رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﻛﻞ ﺟﺴﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ:
1000g
 500cm3  V®¨  500cm 3
g
cm3

2



¶m ÍÄI
¶ ÍÄI

VÍÄI¶ 

V1

و

V2

ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ ،ﻣﻲﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:
V
V
( V )g  (2 V2 )g
P  1g 1  2g 2  1 1
A
A
A

m1g  m2g (m1  m2 )g (2  1)  10


 2  104 Pa
A
A
15  104



)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  32ﺗﺎ  36ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد(
----------------------------------------------

آزﻣﻮن  9ﺧﺮداد )ﻓﻮقاﻟﻌﺎده(  -ﻣﺸﺘﺮك

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﺻﻔﺤﺔ18 :
PB  PA  P0  Ph  PM

»زﻫﺮه آﻗﺎﻣﺤﻤﺪي«
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ﻓﺸﺎري ﻛﻪ ﺟﻴﻮه ﺑﺮ ﺗﻪ ﻟﻮﻟﻪ وارد ﻣﻲﻛﻨﺪ:

اﺑﺘﺪا ﻓﺸﺎر اوﻟﻴﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺮ ﻛﻒ ﻇﺮف را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.

 PM  P0  Ph  75  55  20cmHg

g
kg
1
1000
3
3
cm
m
 P1  1000  10  0 / 1  1000Pa
P1  gh1 
h1  5  5 10cm 0/1m

ﺣﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭘﺎﺳﻜﺎل ﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ:

اﮔﺮ

i. r
n
o
o
n

110cm 3

2
 27000Pa
10

از آب داﺧﻞ ﻇﺮف را ﺧﺎﻟﻲ ﻛﻨﻴﻢ ،ﭼﻮن ﺣﺠﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ

10  5  50cm 3

اﺳﺖ ﭘﺲ

60cm3

آب از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻇﺮف ﻫﻢ ﺧﺎﻟﻲ

A r2
F  PA  32 / 4  27000  3  r2

ﻣﻲﺷﻮد .ارﺗﻔﺎع آب ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪه از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻇﺮف ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

60
 1 / 5cm
40

 : P  gh  P  13500  10 ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭘﺎﺳﻜﺎل

r2  4  104  r  2  102 m  r  2cm

h

ﭘﺲ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  4cmاﺳﺖ.

ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺎﻳﻊ در ﻛﻒ ﻇﺮف ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ:

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  32ﺗﺎ  38ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد(

a
k

h2  5 1/ 5  3 / 5cm
P2  gh2 
P2  1000  10  3 / 5  102

 350Pa

ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺮوي وارد ﺑﺮ ﻛﻒ ﻇﺮف ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺸﺎر را ﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ.

F  PA  F  (P2  P1 )  A  F  (350  1000)  40  104

----------------------------------------------
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.

 650  40  104  2 / 6 N

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  32ﺗﺎ  36ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد(

w
w

اﮔﺮ ﻓﺸﺎر ﻫﻮاي ﻣﺤﺒﻮس را ﺑﺎ
---------------------------------------------N
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»ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﻴﺮواﻧﻲزاده«

»ﻣﻴﺜﻢ دﺷﺘﻴﺎن«

ﻓﺸﺎر را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ ،دارﻳﻢ:

Pg

w

ﻧﺸـﺎن داده و ﺑـﺮاي دو ﻧﻘﻄـﺔ  Mو

PM  P0  1gh1
PN  Pg  2gh2

اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺸﺎر در ﻧﻘﺎط  Mو  ، Nﻣﻲﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:
Pg  2gh2  P0  1gh1  Pg  P0  1gh1  2gh2

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺸﺎر در ﻧﻘﺎط ﻫﻢﺗﺮاز ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻊ ﺳﺎﻛﻦ دارﻳﻢ:

h1  25  15  10cm

h2  40  15  25cm

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

آزﻣﻮن  9ﺧﺮداد )ﻓﻮقاﻟﻌﺎده(  -ﻣﺸﺘﺮك

)  Pg  P0  (1 / 2  103  10  101)  (0 / 8  103  10  25  102
 Pg  P0  1200  2000  800Pa

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﻪ اﻧﺪازة

800Pa

از ﻓﺸﺎر ﻫﻮاي آزاد ﻛﻢﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺻﻔﺤﺔ19 :

»اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﺪادي«
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ،زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﺪي ﺟﺴﻢﻫﺎي  Aو  Bﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ
ﺑﺎ

v

و  2 vﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﻲ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ:

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  32ﺗﺎ  40ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد(

1
1
m (v )2  mB (v B )2
2 A A
2

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

i. r
n
o
o
n

vA  v

m A v2  mB (2 v)2  m A  4mB
vB 2 v

»ﻣﻴﺜﻢ دﺷﺘﻴﺎن«
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ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﺑﺮﻧﻮﻟﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻚ ﺷﺎرة ﻣﺘﺤﺮك ،ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻨـﺪي

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  54و  55ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻛﺎر ،اﻧﺮژي و ﺗﻮان(

ﺷﺎره ،ﻓﺸﺎر آن دﭼﺎر ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲﺷـﻮد .در ﮔﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎي » «3» ،«1و »«4
ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎﻳﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ رﺧﺪاد ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ اﺻﻞ ﺑﺮﻧـﻮﻟﻲ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﮔﺰﻳﻨﺔ » «2ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻫﻮاي ﮔﺮمﺗـﺮ ﻫﻨﮕـﺎم ﻫﻤﺮﻓـﺖ

K A  KB 

---------------------------------------------»ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻓﻘﻪزاده«
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در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻸ اﻧﺮژي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﭘﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺮض ﻣﻲﻛﻨـﻴﻢ در ارﺗﻔـﺎع  hاز

ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻢ ﺷﺪن ﭼﮕﺎﻟﻲ آن و ﻧﻴﺮوي ﺷﻨﺎوري وارد ﺑﺮ ﮔﺎز اﺳﺖ.

ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ،اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﻲ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﮔﺮاﻧﺸﻲ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻫـﻢ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ،در

a
k

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  40ﺗﺎ  47ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد(

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

»ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ اﻣﻴﻨﻲﻧﺴﺐ«
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اﺑﺘﺪا آﻫﻨﮓ ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺎره را ﺑﺮﺣﺴﺐ

cm3
s

L
L 103 cm3
cm3
 0 / 24 
 240
1L
s
s
s

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .دارﻳﻢ:

  0 / 24آﻫﻨﮓ ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺎره

اﻳﻦﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻞ ﭘﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﻧﺮژي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ،ﻣﻘﺪار

ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﺔ آﻫﻨﮓ ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺎره ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻮﻟـﻪ
در ﺗﻨﺪي ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮري اﺳﺖ ،دارﻳﻢ:
A1 r12  312  3cm2
A1v1  240 
 3  v1  240
cm
m
0/ 8
s
s

 v1  80

A2 r22  322 12cm2
A2 v2  240 
12  v2  240
cm
m
0/ 2
s
s

 v2  20

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  43ﺗﺎ  45ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد(
----------------------------------------------

h3

E1  E2  K1  K 2  U2  K1  U2  U2

.

وﻗﺘﻲ

را ﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ:

K2  U2

1
(20)2
K1  2U2  mv12  2(mgh2 ) 
 20h2
2
2

w
w

5m

m
20
s

 h2  10m

از اﻳﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲروﻳﻢ ،ارﺗﻔﺎع ﺑﻪ

m
v1  20
s

h3  15m

ﻣﻲرﺳﻴﻢ:

w

E1  E3  K1  K 3  U3

1
1
 mv12  mv23  mgh3
2
2

1 2 1 2
1
1
v  v  gh 3  (20)2  v23  10  15
2 1 2 3
2
2

v23
 200  150  v23  100
2

1 2
v  150 
2 3
m
s



 200 

 v 3  10

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  68ﺗﺎ  70ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻛﺎر ،اﻧﺮژي و ﺗﻮان(
----------------------------------------------

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

آزﻣﻮن  9ﺧﺮداد )ﻓﻮقاﻟﻌﺎده(  -ﻣﺸﺘﺮك

»ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻛﻴﺎﻧﻲ«

 -134ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

ﺻﻔﺤﺔ20 :

»زﻫﺮه آﻗﺎﻣﺤﻤﺪي«
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ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻀﻴﺔ ﻛﺎر  -اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﻲ ،ﻛﺎر ﻧﻴﺮوي ﺷﺨﺺ را ﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ:
ﻧﻘﻄﺔ

B

را ﻣﺒﺪأ اﻧﺮژي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﮔﺮاﻧﺸﻲ در ﻧﻈﺮ ﻣـﻲﮔﻴـﺮﻳﻢ و ﻓﺎﺻـﻠﺔ
Wt  K  Wt  K 2  K1

ﻧﻘﻄﺔ  Aرا ﺗﺎ ﺧﻂ ﺗﺮاز ﻣﺒﺪأ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﮔﺮاﻧﺸﻲ ﺑﻪدﺳـﺖ ﻣـﻲآورﻳـﻢ .ﺑـﺎ

1
mv22
2

W}h{  Wmg 

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ دارﻳﻢ:

1
mv22
2

W}h{  mgh 

i. r
n
o
o
n

OA  L 1/ 5m 1 OH

 
 OH  0 / 75m
2 1/ 5

OH
OA

1
 W}h{  mgh  mv2
2

1
 0 / 4  100
27 / 2
2

 1 / 36 W
20
20

0 / 4  10  1 / 8 

وزﻧﻪ در ﻧﻘﻄﺔ

A

---------------------------------------------»ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ اﻣﻴﻨﻲﻧﺴﺐ«
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OB 1/ 5m
h A  HB  OB  OH  h A  1 / 5  0 / 75  0 / 75m

ﻓﻘﻂ اﻧﺮژي ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ ﮔﺮاﻧﺸـﻲ و در ﻧﻘﻄـﺔ

t

P

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  61ﺗﺎ  73 ،64و  74ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻛﺎر ،اﻧﺮژي و ﺗﻮان(

cos 60 

B



{W}h

اﺑﺘﺪا ﺟﺮم آب را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآورﻳﻢ:

a
k

ﻓﻘـﻂ

اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﻲ دارد .ﭼﻮن در ﻃـﻮل ﻣﺴـﻴﺮ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻫـﻮا وﺟـﻮد دارد،

m  V  1  400  400kg

ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻋﻤﻖ ﭼﺎه ﺑﺮاﺑﺮ

.

h

ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و آب ﺑـﻪ اﻧـﺪازة

)(h  5

ﻣﺘـﺮ در

راﺳﺘﺎي ﻗﺎﺋﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻠﻤﺒـﻪ ﺑـﺎﻻ ﻣـﻲآﻳـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺒـﻖ راﺑﻄـﺔ ﺗـﻮان

ﺧﺮوﺟﻲ دارﻳﻢ:

اﻧﺮژي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﭘﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺧﺘﻼف اﻧﺮژي ﻧﻘﻄﻪﻫـﺎي

A

و  Bﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻛﺎر ﻧﻴﺮوي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮا اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ دارﻳﻢ:
U B 0 , K A 0
EB  E A  WR  (U B  K B )  (U A  K A )  WR 


1
WR 18J , h A 0/ 75m
mv2B )  (mgh A  0)  WR 

m  6kg
2

(0 

w
w

mg(h  5 ) P  5kW  5000W,t  60s



m  400kg
t

PÂ]»oi

) 400  10  (h  5
5000 
)  300  103  4  103 (h  5
60

w

 300  4(h  5 )  h  5  75  h  70m

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  73و  74ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻛﺎر ،اﻧﺮژي و ﺗﻮان(

---------------------------------------------1
 6  v2B  6  10  0 / 75  18
2
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»ﺳﻌﻴﺪ ﻃﺎﻫﺮي«

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻠﺴﻴﻮس و ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ ،دارﻳﻢ:
m
 3 v2B  45  18  27  v2B  9  v B  3
s

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  71ﺗﺎ  73ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻛﺎر ،اﻧﺮژي و ﺗﻮان(
----------------------------------------------

9
)F    32 (1
5

ﻋﺪدي ﻛﻪ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ

80

درﺻﺪ ﻛﻢﺗﺮ از دﻣـﺎي

ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺘﺶ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ:
)(2

F
5



آزﻣﻮن  9ﺧﺮداد )ﻓﻮقاﻟﻌﺎده(  -ﻣﺸﺘﺮك

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

9 F
9
)(2) , (1
 F  ( )  32  F 
F  32
5 5
25

ﺻﻔﺤﺔ21 :

»اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺧﺎﻟﻘﻲ«
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ﻃﺒﻖ راﺑﻄﺔ اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺠﻤﻲ در اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎ دارﻳﻢ:
9
16 F
F  32 
 32  F  50F
25
25

F

V  V1(3  )

9
9
)(1
 50    32    18    10C
5
5

i. r
n
o
o
n

 ، 

ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻢ ﺣﻔﺮه و ﻫﻢ ﻓﻠﺰ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ:
4 2 3
)( R
3 3

4
4 2
R 3  ( R)3
3
3 3

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  84و  85ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )دﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ(

V½oÿe
Vq±Î



V½oÿe
Vq ± Î

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

8 3
8 3
R
R
8
27
27



8 3
19 3 19
3
(R 
) R
R
27
27

»ﻣﻴﺜﻢ دﺷﺘﻴﺎن«
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در ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪ:

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  93و  94ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )دﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ(
----------------------------------------------

)L1cu  L1Fe  L1cu  L1Fe  0 (1

»ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻓﻘﻪزاده«
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a
k

در ﺣﺎﻟﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﻮدن ﺿـﺮﻳﺐ اﻧﺒﺴـﺎط ﻃـﻮﻟﻲ ﻣﻴﻠـﺔ

ﻣﺴﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻃﻮل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻴﻠﺔ ﻣﺴﻲ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و دارﻳﻢ:

)(2

L2cu  L2Fe  1 / 6  103 m

ﺑﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ دو ﻣﻌﺎدﻟﻪ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻳﻢ:

Lcu  LFe  1 / 6  103

 (cu L1cu T)  (FeL1Fe T)  1 / 6  103

ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻴﺮون رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه از ﺗﻔﺎﺿﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠـﻢ واﻗﻌـﻲ ﻣـﺎﻳﻊ و

.

اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻇﺮف ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ ،دارﻳﻢ:

w
w

V½k{ qÄnow  VÍÄI¶ Â ÷ ¤H»  VýoË

 V½k{ qÄnow   VT  (3  )VT

V 200cm 3 , T 100C
 V½k{ qÄnow  (  3  )V  T 

1
1
 8104 ,105
K
K

w

V½k{ qÄnow  (8  104  3  105 )  200  100

 T(cu L1cu   FeL1Fe )  1 / 6  103

 7 / 7  104  2  104  15 / 4cm 3

 T(2  105  1  1 / 2  105  1)  1 / 6  103

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  93و  94ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )دﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ(
----------------------------------------------

 T  200K

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  88و  89ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )دﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ(
----------------------------------------------

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

آزﻣﻮن  9ﺧﺮداد – )ﻓﻮقاﻟﻌﺎده( ﻣﺸﺘﺮك

ﺻﻔﺤﺔ22 :

از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﺪ  A2O3ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﻠـﺰ  Aداراي ﺑـﺎر  3و

ﺷﻴﻤﻲ ) - (1ﻣﺸﺘﺮك

ﻳﻮن  A 3 اﺳﺖ.
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»ﻋﻠﻲ رﺣﻴﻤﻲ«

ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮوﺳﺮخ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و اﻧﺮژي ﻛﻢﺗﺮي دارﻧﺪ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  19و  20ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻛﻴﻬﺎن زادﮔﺎه اﻟﻔﺒﺎي ﻫﺴﺘﻲ(
----------------------------------------------

i. r
n
o
o
n
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»اﻣﻴﺮ ﺣﺎﺗﻤﻴﺎن«

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  HBﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻨﺼﺮ  Bﻳﻚ ﻧﺎﻓﻠﺰ از ﮔﺮوه  17اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ  AB2ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻳـﻮﻧﻲ اﺳـﺖ و ﺑـﺎر  1 ، Bﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ
ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﻠﺰ  Aداراي ﺑﺎر  2و ﻳﻮن  A2ﻧﻴﺰ اﺳﺖ.
ﺑﺪﻳﻦﺻﻮرت ﻓﻠﺰ  Aﻳﻚ ﻳﻮن ﭼﻨﺪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﺑـﻮده ) ( 3 ,  2و ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ از
ﮔﺮوهﻫﺎي  9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5و  10ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻳﻨﺔ » «2درﺳﺖ اﺳﺖ.

در ﻛﻞ  32اﺗﻢ  Xدارﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد اﻳﺮوﺗـﻮپﻫـﺎي  34 X1ﺑﺮاﺑـﺮ  9و ﺗﻌـﺪاد

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  10ﺗﺎ  13و  53ﺗﺎ  56ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(

اﻳﺰوﺗﻮپﻫﺎي  32 X2ﺑﺮاﺑﺮ  23اﺳﺖ.

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

 : A1ﺟﺮم اﻳﺰوﺗﻮپ  1و  : A2ﺟﺮم اﻳﺰوﺗﻮپ 2
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A f  A2f2
9  34  23  32
  1 1ﺟﺮم اﺗﻤﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 100  M 
 100
¨® IÀï´UH

32

 32 / 56amu

)ﺻﻔﺤﺔ  15ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻛﻴﻬﺎن زادﮔﺎه اﻟﻔﺒﺎي ﻫﺴﺘﻲ(

--------------------------------------------- -143ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

اوزون در ﻻﻳﻪ اﺳﺘﺮاﺗﻮﺳﻔﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ دارد ،زﻳﺮا از ورود ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از
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»اﻣﻴﺮ ﺣﺎﺗﻤﻴﺎن«
  27  2  25ﺑﺎر ﻳﻮن – ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﺗﻮنﻫﺎ = ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎ

n  e  7  n  32
A  n  p  32  27  59

  32  27  59 amuﺟﺮم اﺗﻢ ﺑﺮﺣﺴﺐ amu
1 / 66  1024 g
 9 / 794  1023 g
1amu

  59amu ﺟﺮم ﻳﻚ اﺗﻢ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  13 ،5و  14ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻛﻴﻬﺎن زادﮔﺎه اﻟﻔﺒﺎي ﻫﺴﺘﻲ(
--------------------------------------------- -145ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

»ﻃﺎﻫﺮ ﺧﺸﻚداﻣﻦ«

KÃ¨oU

Ca3 (PO4 )2

{IÀï·¼ÃUI¨ nIμ

3
2

{IÀï·¼Ãº A nIμ

Mg(OH)2
1
2

BaS (NH4 )2 CO3
2
1

1

FeF3
1
3

1
2

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

ﻣﺤﻠﻮل در آب  3اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي » «1و » «2درﺳﺖ اﺳﺖ.

1molNaCl 1molAgCl

 0 / 1molAgCl
58 / 5 gNaCl 1molNaCl

?molAgCl  5 / 85gNaCl 

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«4

0 / 1molAgNO3
1L
1molNaCl
? gNaCl  100mLAgNO3 


1000mL
1 LAgNO3
1molAgNO3

.

58 / 5gNaCl
 0 / 585gNaCl
1molNaCl



ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﺔ » «4ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.

w
w

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  89و  98ﺗﺎ  100ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )آب ،آﻫﻨﮓ زﻧﺪﮔﻲ(

----------------------------------------------
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»اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺟﺸﺎﻧﻲﭘﻮر«

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻮرت ﺳﻮال A ،ﮔﺎز  B ، CO2ﮔﺎز ، CO
 Cﺗﺮﻛﻴﺐ  CaOو  Dﮔﺎز  SO2ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺔ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:

w

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1ﮔﺎز  SO2ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﺑﺎرانﻫﺎي اﺳﻴﺪي اﺳﺖ) .درﺳﺖ(
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2از واﻛﻨﺶ  CO2و  ، CaOﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد) .درﺳﺖ(
)CaO(s)  CO2 (g)  CaCO3 (s

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3در اﺛﺮ اﻧﺤﻼل ﮔﺎز  ، CO2آب اﺳﻴﺪي ﻣﻲﺷﻮد و  pHﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
)درﺳﺖ(
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﻮوﻳﺲ  SO2و : CO

و

»اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺟﺸﺎﻧﻲﭘﻮر«

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻋﻨﺼﺮ  ، Dﻣﻲﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻳﻮن اﻳﻦ ﻓﻠﺰ  Dاﺳﺖ:
D2S  D  S2 

ﺑﺪﻳﻦﺻﻮرت  Dﻳﺎ از ﮔﺮوه اول اﺳﺖ ﻳـﺎ ﻓﻠـﺰي از ﻋﻨﺎﺻـﺮ واﺳـﻄﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺲ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻠﺰ ﻣﺲ ﻋﻨﺼﺮي از ﮔﺮوه  11اﺳﺖ.

ﻳﻜﻲ از ﻓﺮاوردهﻫﺎ رﺳﻮﺑﻲ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺑﻮده و ﻣﺠﻤﻮع ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﻮﻛﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﻮاد

CaCl2

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  54،53و  89ﺗﺎ  92ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(
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)NaCl(aq)  AgNO3 (aq)  AgCl(s)  NaNO3 (aq

a
k

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  73ﺗﺎ  76ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ردﭘﺎي ﮔﺎزﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ(

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

واﻛﻨﺶ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺪﻳﻢ ﻛﻠﺮﻳﺪ و ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻘﺮه ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ:

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«3

»ﺣﺴﻦ رﺣﻤﺘﻲﻛﻮﻛﻨﺪه«

ﺗﺎﺑﺶﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ.

»اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺟﺸﺎﻧﻲﭘﻮر«

ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪي آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ) .ﻧﺎدرﺳﺖ(

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  54 ،49ﺗﺎ  60و  70ﺗﺎ  72ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ردﭘﺎي ﮔﺎزﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ(
--------------------------------------------- -149ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

»ﻋﻠﻲ ﻣﺆﻳﺪي«

ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻮازﻧﻪ ﺷﺪة واﻛﻨﺶﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮع ﺿﺮاﻳﺐ آنﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ:

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

آزﻣﻮن  9ﺧﺮداد – )ﻓﻮقاﻟﻌﺎده( ﻣﺸﺘﺮك

 : 4KNO3  2K 2O  2N2  5O2ﮔﺰﻳﻨﺔ»«1
 : 4C3 H5 (NO3 )3  12CO2  10H2O  6 N2  O2ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
 : C3 H 8  5O2  3CO2  4H2Oﮔﺰﻳﻨﺔ »«3
 : 3Ca(OH)2  2H 3 PO4  Ca3 (PO4 )2  6 H2Oﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  62ﺗﺎ  64ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ردﭘﺎي ﮔﺎزﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ(
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»ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔﺮي«

ﻋﺒﺎرات »اﻟﻒ« و »ب« ﻧﺎدرﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎرتﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ:
اﻟﻒ( ﻣﺪل اﺗﻤﻲ ﺑﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻃﻴﻒ ﻧﺸﺮي ﺧﻄﻲ ﻫﻴﺪروژن را ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﻛﻨـﺪ وﻟـﻲ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻃﻴﻒ ﻧﺸﺮي ﺧﻄﻲ دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺖ.

i. r
n
o
o
n

اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  24 ،20ﺗﺎ  27ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻛﻴﻬﺎن زادﮔﺎه اﻟﻔﺒﺎي ﻫﺴﺘﻲ(

ﻫﻤﺔ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.

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

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  48ﺗﺎ  51و 58ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ردﭘﺎي ﮔﺎزﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ(
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--------------------------------------------- -151ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

»اﻣﻴﺮ ﺣﺎﺗﻤﻴﺎن«

ب( ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻻﻳﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ از ﻫﺴﺘﻪ ،اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در آن

--------------------------------------------- -150ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

ﺻﻔﺤﺔ23 :

»اﻣﻴﺮﺣﺎﺗﻤﻴﺎن«

»اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺟﺸﺎﻧﻲﭘﻮر«

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﻮوﻳﺲ اﻳﻦ ﻳﻮنﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ:

ﻋﺒﺎرتﻫﺎي »اﻟﻒ« و »پ« درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎرتﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ:

ب( ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻮازﻧﻪ ﺷﺪه ﺳﻮﺧﺘﻦ ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻮﻧﻮﻛﺴﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ.
PO43 

2CO  O2  2CO2

2
2

2 1 3

ﻣﻮل واﻛﻨﺶ دﻫﻨﺪه ﻫــﺎ

ت( اﻛﺴﻴﮋن ﮔﺎزي واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻏﻠﺐ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ و ﻣﻮاد واﻛﻨﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.
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»اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺟﺸﺎﻧﻲﭘﻮر«

اﺑﺘﺪا واﻛﻨﺶ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﺘﺎن )  (CH4و ﻫﻴﺪروژن )  (H2را ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻴﻢ ،ﺳﭙﺲ
ﺟﺮم  H2را  xو ﺟﺮم ﻣﺘﺎن را  yدر ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ) (x  y  16

)2H2 (g)  O2 (g)  2H2O(l
)CH4 (g)  2O2 (g)  CO2 (g)  2H2O(l

ب( ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻧﺎﭘﻴﻮﻧﺪي در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻦ ﻳﻮنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺴﺖ) .ﻧﺎدرﺳﺖ(
پ( اﺗﻢ ﻣﺮﻛﺰي در ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻳﻮنﻫﺎ اﻟﻜﺘﺮون ﻧﺎﭘﻴﻮﻧﺪي ﻧﺪارد) .درﺳﺖ(
ت( ﻧﺴﺒﺖ اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪي ﺑـﻪ ﻧﺎﭘﻴﻮﻧـﺪي در دو ﻳـﻮن  CO23و NO3

.

1
ﺑﺮاﺑﺮ
2

اﺳﺖ) .درﺳﺖ(

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  54ﺗﺎ  56و  89ﺗﺎ  92ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ(

w
w

----------------------------------------------
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1molH2 2molH2O 18gH2O


 9x gH2O
2gH2
2molH2 1molH2O

xgH2 

اﻟﻒ( ﻧﺎدرﺳﺖ:
ب( درﺳﺖ:

ygCH4 

ﺟـــﺮم ﻛـــﻞ آب ﺗﻮﻟﻴـــﺪ ﺷـــﺪه ﺑﺮاﺑـــﺮ ﺑـــﺎ  90ﮔـــﺮم اﺳـــﺖ ﺑـــﻪ ﻋﺒـــﺎرﺗﻲ:

  6ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي زﻳﺮﻻﻳﻪ d

)(9x  2 / 25y  90

پ( درﺳﺖ:

اﻛﻨﻮن ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ دو ﻣﻌﺎدﻟﻪ و دو ﻣﺠﻬﻮل x ،و  yرا ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻮد.
 x  y  16

9x  2 / 25 y  90  x  8g , y  8g

در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺣﺠﻢ ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮف ﺷﺪه را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآورﻳﻢ:

1molH2 1molO2 11 / 2LO2


 22 / 4LO2
2gH2
2molH2 1molO2

2
2 2
6 X  6 C : 1s / 2s 2p

w

2
2 6
2 6 6
2
26 X 26 Fe : 1s / 2s 2p / 3s 3p 3d / 4s

  12ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي زﻳﺮﻻﻳﻪ p

1molCH4 2molO2 11 / 2LO2


 11 / 2LO2
16 gCH4 1molCH4 1molO2

»اﻣﻴﺮ ﺣﺎﺗﻤﻴﺎن«

ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺔ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ:

اﻛﻨﻮن ﺟﺮم آب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در دو واﻛﻨﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآورﻳﻢ:

1molCH4 2molH2O 18gH2O


 2 / 25 y gH2O
16 gCH4 1molCH4 1molH2O

اﻟﻒ( در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻤﺔ اﻳﻦ ﻳﻮنﻫﺎ ﭼﻬﺎر ﭘﻴﻮﻧﺪ اﺷﺘﺮاﻛﻲ وﺟﻮد دارد) .ﻧﺎدرﺳﺖ(

a
k

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  56ﺗﺎ  62 ،58ﺗﺎ  67 ،64و  72ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ردﭘﺎي ﮔﺎزﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ(
----------------------------------------------

NO3

ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺔ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ:

¶¼½jn»AoÎ −



CO23

SO24

5

½n»j

5 1
42 X :[36 Kr]4d 5s  ½»o¬  6 ,

ﻋﻨﺼﺮي ﻛﻪ آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ آن ﺑﻪ  4s1ﺧﺘﻢ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ در دوره 4
ﺟﺪول دورهاي و ﮔﺮوهﻫـﺎي ﻳـﻚ ) ، (19 Kﺷـﺶ ) (24 Crو ﻳـﺎزده )(29 Cu

ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
? LO2  8gCH4 

? LO2  8gH2 

  22 / 4  11 / 2  33 / 6 LO2ﻣﺠﻤﻮع ﮔﺎز O2

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  80و  81ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ردﭘﺎي ﮔﺎزﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ(
----------------------------------------------

ت( ﻧﺎدرﺳﺖ:
5 1
5 2
24 Cr :[18 Ar]3d 4s 25Mn :[18 Ar]3d 4s

ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي زﻳﺮﻻﻳﺔ آﺧﺮ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺴﺖ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  27ﺗﺎ  34ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻛﻴﻬﺎن زادﮔﺎه اﻟﻔﺒﺎي ﻫﺴﺘﻲ(
----------------------------------------------

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

آزﻣﻮن  9ﺧﺮداد – )ﻓﻮقاﻟﻌﺎده( ﻣﺸﺘﺮك
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»اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺟﺸﺎﻧﻲﭘﻮر«

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫـﺎﺑﺮ ،ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ
واﻛﻨﺶ ﺑﻮد.

اﺑﺘﺪا اﻧﺤﻼلﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﻧﻤﻚ را در دﻣﺎي  25Cﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآورﻳﻢ:
g
100gH2O

ﺻﻔﺤﺔ24 :

25C
S  0 / 3  25 
 S  0 / 3(25)  25  32 / 5

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎﺑﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ،ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻲﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ واﻛﻨﺶدﻫﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻓـﺮاورده ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ،زﻳـﺮا اﻳـﻦ

ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت در  100ﮔﺮم آب  25Cﻣﻘﺪار  32 / 5ﮔﺮم از اﻳﻦ ﻧﻤـﻚ ﺣـﻞ

واﻛﻨﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

ﺷﺪه ﺗﺎ  132 / 5ﮔﺮم ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻴﺮ ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ،اﻛﻨﻮن ﺟﺮم ﺣـﻞ ﺷـﻮﻧﺪه

i. r
n
o
o
n

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  81و  82ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ردﭘﺎي ﮔﺎزﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ(

ﻣﻮﺟﻮد در  530ﮔﺮم ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآورﻳﻢ:

½kº ¼{ ®e

32 / 5g  x  130g
xg

--------------------------------------------- -159ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

¶−¼±d

132 / 5g
530g

»اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺟﺸﺎﻧﻲﭘﻮر«

ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺔ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«1

ﺣﺎل ﻣﻮل ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪه و ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:
1molX
 2molX
65g X

2
2 6
2 6 6
2
26 X  1s / 2s 2p / 3s 3p 3d / 4s

?molX  130gX 

1mL
1L

 0 / 5L
1 / 06 g 1000mL

اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ داراي  2اﻟﻜﺘﺮون در زﻳﺮﻻﻳﺔ آﺧـﺮ ﺑـﻮده و ﻋﻨﺼـﺮي از ﮔـﺮوه ﻫﺸـﺘﻢ
ﺟﺪول دورهاي اﺳﺖ.

? L−¼±d¶  530g 

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«2
2
2 6
2 5
17 X  1s / 2s 2p / 3s 3p

در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻴﺮ ﺷﺪه را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآورﻳﻢ:
2
 4mol.L1
0/ 5

 Â²¼¶ SÊ±ü 

¶¼½kº ¼{ ®e −
−¼±d¶ ´\e

 ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻟﻲ

 -157ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

ﺑﻮده و از دورة ﺳﻮم ﺟﺪول دورهاي اﺳﺖ.

a
k

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  98ﺗﺎ  103ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )آب ،آﻫﻨﮓ زﻧﺪﮔﻲ(

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

اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ داراي  11اﻟﻜﺘﺮون ﺑﺎ ) l  1اﻟﻜﺘﺮونﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در  2pو ( 3p

»اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺟﺸﺎﻧﻲﭘﻮر«

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«3
2
2 6
2 6
2
20 X  1s / 2s 2p / 3s 3p / 4s

.

اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ از ﮔﺮوه دوم ﺑﻮده و داراي ﻛﺎﺗﻴﻮن ﭘﺎﻳﺪار  X2 اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﻨﺼـﺮي از

دورة ﭼﻬﺎرم ﺟﺪول دورهاي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ) .ﻧﺎدرﺳﺖ(

ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻏﻠﻈﺖ  KOHﺑﺮﺣﺴﺐ  ppmﺑﺎﻳﺪ ﺟﺮم ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪة KOH

در ﻣﺤﻠﻮل و ﺟﺮم ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎورﻳﻢ:

)2K(s)  2H2O(l)  2KOH(aq)  H2 (g
1gK
1molK 2molKOH 56gKOH



1000mgK 39gK
2molK
1molKOH

? gKOH  3 / 9mgK 

 5 / 6  103 gKOH
1000mL 1g

¶ 2000g −¼±d
1L
1mL
5 / 6  103
 106  ppm 
 106  2 / 8ppm
2  103

? g −¼±d¶  2L 

]½kº ¼{ ®e ³o
]−¼±d¶ ³o

ppm 

---------------------------------------------»ﺣﺴﻦ رﺣﻤﺘﻲﻛﻮﻛﻨﺪه«

ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ:
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﮔﺎزﻫﺎي اﻛﺴـﻴﮋن و ﻫﻴـﺪروژن در ﺣﻀـﻮرﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰﮔﺮ ﻳـﺎ
ﺟﺮﻗﻪ در ﻳﻚ واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ و ﺷﺪﻳﺪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺷﻮد و آب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ اﻣـﺎ در
ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﮔﺎزﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻫﻴﺪروژن ﺣﺘﻲ در ﺣﻀﻮر ﻛﺎﺗـﺎﻟﻴﺰﮔﺮ ﻳـﺎ ﺟﺮﻗـﻪ،
ﻫﻴﭻ واﻛﻨﺸﻲ رخ ﻧﻤﻲدﻫﺪ.

2
2 6
10 X  1s / 2s 2p

اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻳﻚ ﮔﺎز ﻧﺠﻴﺐ ﺑﺎ  8اﻟﻜﺘﺮون ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ و از ﮔﺮوه  18ﺟﺪول دورهاي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  27ﺗﺎ  34ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ﻛﻴﻬﺎن زادﮔﺎه اﻟﻔﺒﺎي ﻫﺴﺘﻲ(

--------------------------------------------- -160ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

w

»اﻣﻴﺮ ﺣﺎﺗﻤﻴﺎن«

در دﻣﺎي  0Cو ﻓﺸﺎر  1atmﺣﺠﻢ ﻫﺮ ﻣﻮل ﮔﺎز  22 / 4ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺣﺠﻢ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺎز در دﻣﺎي  0Cو ﻓﺸﺎر  1atmﺑﺮاﺑﺮ  162 / 4ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  94و  95ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )آب ،آﻫﻨﮓ زﻧﺪﮔﻲ(

 -158ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

w
w

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«4

ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻣﻲﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:

P1V1 P2 V2
1  162 / 4 2  V2



 V2  89 / 23
T1
T2
273
300

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  77ﺗﺎ  80ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )ردﭘﺎي ﮔﺎزﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ(
----------------------------------------------

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

آزﻣﻮن  9ﺧﺮداد )ﻓﻮقاﻟﻌﺎده(  -ﻏﻴﺮﻣﺸﺘﺮك

ﺻﻔﺤﺔ25 :

 -164ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

رﻳﺎﺿﻲ ) - (1ﻏﻴﺮﻣﺸﺘﺮك

»ﻛﻴﻤﻴﺎ ﺷﻴﺮزاد«
n(S)  9  10  10  900

ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻋﺪاد ﻃﺒﻴﻌﻲ  3رﻗﻤﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 -161ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

اﮔﺮ

A

»ﻣﻬﺮداد ﺧﺎﺟﻲ«

ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ارﻗﺎم ﻋﺪد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮ  5ﺑﺨﺶﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷـﺪ

ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،دارﻳﻢ:
})A  {(3, 6 ),(4, 5),(4, 6 ),(5, 4),(5, 6 ),( 6 , 3 ),( 6 , 4),( 6, 5

ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻔﺮ و  5را ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻳﻢ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ارﻗﺎم ،3 ،4 ،6 ،7 ،8 ،9

 n(A)  8 , n(S)  36

 1 ،2ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺗﻌﺪاد اﻋﺪاد  3رﻗﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻋﺪاد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ

i. r
n
o
o
n
n(A) 8 2


n(S) 36 9

 P(A) 

ﺑﺮاﺑﺮ

n(A)  8  8  8

اﺳﺖ .ﭘﺲ:
888
9  10  10

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  142ﺗﺎ  151ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(

--------------------------------------------- -162ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4





ﻛﻤﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ

ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻓﻴﻠﻢ )ﻛﻢ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،زﻳﺎد(

ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺸﺖ  ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ

ﺳﺮﻋﺖ وزش ﺑﺎد  ﻛﻤﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
ﺗﻌﺪاد درﺧﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎرك



ﭘﺲ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ 5 ،ﺗﺎ اﺳﺖ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  159ﺗﺎ  170ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(
--------------------------------------------- -163ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

»وﻫﺎب ﻧﺎدري«

n
 
3
 
2n

ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ اﮔﺮ

ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻛﻴﻔـﻲ اﺳـﻤﻲ

.

اﺳﺖ .درﺟﻪﻫﺎي اﺷﺨﺎص در ارﺗﺶ ﻧﻴﺰ داراي ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ،ﭘﺲ

w
w

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  159ﺗﺎ  170ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(

----------------------------------------------
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ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ

»ﻛﻴﻤﻴﺎ ﺷﻴﺮزاد«

w

! n(S)  5

ﺻﻒ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان در ﻣﻴﺎن آنﻫﺎ
اﺣﺘﻤﺎل داﺷﺘﻦ  2دﺧﺘﺮ

اﺳﺖ .ﭘﺪر و ﻣﺎدر در  2اﻧﺘﻬـﺎي
23 211
n(A)  2  3 ! 1

n(A) 2  3 ! 1

0/1
)n(S
!5

اﺣﺘﻤﺎل داﺷﺘﻦ  3دﺧﺘﺮ

n n
   
2
3
n n
        n5
n
n
2  3 
2
2
n n
  
a  b

ﻛﻤﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﻐﻞ اﻓﺮاد ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﻘﺪار ﻧـﺪارد و ﻓﻘـﻂ داراي

ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺳﺖ.

ﻛﻤﻲ ﮔﺴﺴﺘﻪ

n
 
2
 
2n

او ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ و ﻫﺮ ﻣﻘﺪار را ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨـﺪ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ

a
k

ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﻗﻲ  ﻛﻤﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ

»ﺳﻬﻴﻞ ﺣﺴﻦﺧﺎنﭘﻮر«

ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮدة ﺑﺪن ﻛﻤﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻘﺴﻴﻢ وزن ﺷﺨﺺ ﺑﺮ ﻣﺠﺬور ﻗﺪ

ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ

ﻣﻘﺪار آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا  ﻛﻤﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ

--------------------------------------------- -165ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

ﻛﻤﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ



ﺑﺎﺷﺪ،

ab

ab n

اﺳﺖ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  142ﺗﺎ  151ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(
----------------------------------------------

 P(A) 

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  142ﺗﺎ  151ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(
--------------------------------------------- -167ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

اﺳﺖ ﻳﺎ

P(A) 

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  142ﺗﺎ  151ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(

»وﻫﺎب ﻧﺎدري«

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻳﻚ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮر
ﺷﺪت زﻟﺰﻟﻪ

اﺳﺖ.

»وﻫﺎب ﻧﺎدري«
ﺟﺎﻳﮕﺸﺖ  4ﺣﺮف

اﻧﺘﺨﺎب  4ﺣﺮف


6 
n(S)    4 !  15  4 !  360
4

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

آزﻣﻮن  9ﺧﺮداد )ﻓﻮقاﻟﻌﺎده(  -ﻏﻴﺮﻣﺸﺘﺮك

در ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ  ، Aدو ﺣﺮف »گ« و »ل« اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪهاﻧـﺪ ﻛـﻪ آنﻫـﺎ را
داﺧﻞ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ .اﻳـﻦ دﺳـﺘﻪ ﺑـﺎ دو ﺣـﺮف دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ

!3

ﺟﺎﻳﮕﺸﺖ

ﺟﺎﻳﮕﺸﺖ
دارﻧﺪ.
داﺧﻞ دﺳﺘﻪ

 4
n(A)    3 ! 2!  6  6  2  72
2 
ﺟﺎﻳﮕﺸﺖ 
ﻛﻞ اﻧﺘﺨﺎب 2
ﺣﺮف دﻳﮕﺮ

i. r
n
o
o
n
n(A) 72 1


n(S) 360 5

ﺻﻔﺤﺔ26 :

 -170ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

اﮔﺮ

AB

ﺑﺎﺷﺪ آنﮔﺎه

»وﻫﺎب ﻧﺎدري«
)P(A)  P(B)  n(A)  n(B

وﻟﻲ ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ  Aو  Bدو ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ از ﻓﻀﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪاي
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن
ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ

A

)n(A)  n(B

اﺳﺖ ،ﭘﺲ

زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ

B

)P(A)  P(B

S

ﻣﻲ ﺷـﻮد وﻟـﻲ

ﻧﻴﺴﺖ.

 P(A) 

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي 142ﺗﺎ  151ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(
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)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  142ﺗﺎ  151ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(

»ﻛﻴﻤﻴﺎ ﺷﻴﺮزاد«

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

P(B)  P(B )  1  P(B)  0 / 7  1  P(B)  0 / 3
)P(A  B )  P(A  B)  P(A)  P(A  B

زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ) - (1ﻏﻴﺮﻣﺸﺘﺮك

 0/ 4 0/ 2  0/ 2

)P(A  B)  P(A)  P(B)  P(A  B
 0/ 4 0/ 3 0/ 2  0/ 5

P(A  B ) 0 / 2

0/ 4
P(A  B) 0 / 5

a
k

ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ دو ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ و ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي



وراﺛﺘﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  142ﺗﺎ  151ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(

--------------------------------------------- -169ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

»ﻋﻠﻲ ﻓﺎرﺳﻲ«

ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ از  100ﻧﻔﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﺲ:

n(S)  100

اﮔـﺮ

A
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و

B

را ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑـﻪ دروس رﻳﺎﺿـﻲ و زﻳﺴـﺖ در ﻧﻈـﺮ
ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،آنﮔﺎه ﻃﺒﻖ ﻓﺮض:
n(A  B)  30

n(A )  50

.

)ﺻﻔﺤﺔ  98ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(

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

w
w
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دارﻳﻢ:
n(A)  n(S)  n(A )  100  50  50

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻋﻀﺎي  Aﺑﻪ دو دﺳﺘﺔ  A  Bو

ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ:

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

ﻫﻮازدﮔﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﺲ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻳﻌﻨﻲ

w

»اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺑﻬﺮوزيﻓﺮد«

ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي آﻣﻮﻧﻴﺎكﺳﺎز ،آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﮔﻴﺎﺧﺎك )ﻫﻮﻣﻮس( ،ﻻﻳﺔ ﺳﻄﺤﻲ
ﺧﺎك اﺳﺖ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ،ﻳﻮن ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ )ﻧﻈﻴﺮ  (NH4+را در ﺳﻄﺢ
ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﻲدارﻧﺪ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  98و  99ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(
----------------------------------------------

ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎ:

n(A  B) 20 1


)n(S
100 5

)ﺻﻔﺤﺔ  98ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(

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

 50  30  n(A  B)  n(A  B)  20
)P(A  B

»ﻣﻬﺮداد ﻣﺤﺒﻲ«

ذرات ﻏﻴﺮآﻟﻲ ﺧﺎك از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻨﮓﻫﺎ در ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم
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AB

»ﻣﻬﺮداد ﻣﺤﺒﻲ«

P(A  B) 

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  142ﺗﺎ  151ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(
----------------------------------------------
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»اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر ﻃﺎﻫﺮي«

روزﻧﻪﻫﺎي آﺑﻲ ﻳﺎﺧﺘﺔ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﺪارﻧﺪ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  87و  107ﺗﺎ  109ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(
----------------------------------------------

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

آزﻣﻮن  9ﺧﺮداد )ﻓﻮقاﻟﻌﺎده(  -ﻏﻴﺮﻣﺸﺘﺮك
 -175ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

»اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮزاﻳﻲ«

ﺻﻔﺤﺔ27 :

 -179ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

»ﺳﻌﻴﺪ ﺷﺮﻓﻲ«

ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي درون ﭘﻮﺳﺖ در دﻳﻮارة ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺧﻮد داراي ﻧﻮاري از ﺟﻨﺲ ﭼﻮبﭘﻨﺒﻪ

ﻣﻮارد »اﻟﻒ« و »ج« ﺑﺮاي ﮔﻴﺎه ﺳﺲ و ﻣﻮرد »ب« ﺑﺮاي ﮔﻴﺎه آزوﻻ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻮار ﻛﺎﺳﭙﺎري ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آب و ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در آن،

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد:

ﻓﻘﻂ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از درون ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي درون ﭘﻮﺳﺖ )ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻴﻤﭙﻼﺳﺘﻲ( ﺑﻪ اﺳﺘﻮاﻧﺔ

اﻟﻒ( ﮔﻴﺎه ﺳﺲ ﺑﻪ دور ﮔﻴﺎه ﺳﺒﺰ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﻲﭘﻴﭽﺪ و ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﻜﻨﺪه اﻳﺠﺎد

آوﻧﺪي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ .اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﻤﭙﻼﺳﺘﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻮاد از ﭘﺮوﺗﻮﭘﻼﺳﺖ ﻳﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ

ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ درون آوﻧﺪﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﻧﻔﻮذ و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻧﮕﻞ را ﺟﺬب ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﻳﺎﺧﺘﺔ ﻣﺠﺎور ،از راه ﭘﻼﺳﻤﻮدﺳﻢﻫﺎﺳﺖ.

ب( ﮔﻴﺎه آﺑﺰي آزوﻻ ،در ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﺷﻤﺎل و ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ وﺟﻮد دارد.

i. r
n
o
o
n

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي 105ﺗﺎ  111ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(
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ج( ﺳﺲ ،ﻧﻮﻋﻲ ﮔﻴﺎه اﻧﮕﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻧﺪارد.
د( ﮔﻴﺎه ﮔﻮﻧﺮا ﻧﻴﺰ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻓﻘﻴﺮ از ﻧﻴﺘﺮوژن رﺷﺪ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰي دارد.

»ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺴﺎﺋﻲ«

رﻳﺰوﺑﻴﻮمﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻴﺮه ﭘﺮواﻧﻪواران راﺑﻄﺔ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ دارد .دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻫﺮ دوي

ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ درون ﺳﺎﻗﻪ و دﻣﺒﺮگ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ،ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن اﻧﺠﺎم
ﻣﻲدﻫﻨﺪ و از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﮔﻴﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

آنﻫﺎ در ﻳﻚ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  103و  104ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  99 ،8و  103ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(
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»ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ آروﻳﻦ«

»ﺳﻴﺪﭘﻮرﻳﺎ ﻃﺎﻫﺮﻳﺎن«

اﻧﺘﻘﺎل آب از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﻤﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .اﺳﻤﺰ ﻧﻮﻋﻲ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺖ.

a
k

ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي درونﭘﻮﺳﺖ در دﻳﻮارة ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺧﻮد داراي ﻧﻮاري از ﺟﻨﺲ ﭼﻮبﭘﻨﺒﻪ

ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي درونﭘﻮﺳﺖ و ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي زﻧﺪه ﭘﻴﺮاﻣﻮن آوﻧﺪﻫﺎي رﻳﺸﻪ ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻌﺎل،

)ﺳﻮﺑﺮﻳﻦ( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻮار ﻛﺎﺳﭙﺎري ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،آب و ﻣﻮاد

ﻳﻮنﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ را ﺑﻪ درون آوﻧﺪﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ

ﻣﺤﻠﻮل آن ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﻴﺮ آﭘﻮﭘﻼﺳﺘﻲ وارد ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي درونﭘﻮﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻳﻮنﻫﺎ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ورود آب ﺑﻪ درون آوﻧﺪ

ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي درونﭘﻮﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻻﻳﻪ در رﻳﺸﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﭼﻮﺑﻲ ﻣﻲﺷﻮد .در اﺛﺮ ﺗﺠﻤﻊ آب و ﻳﻮنﻫﺎ ،ﻓﺸﺎر در آوﻧﺪﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ رﻳﺸﻪ اﻓﺰاﻳﺶ

ﺻﺎﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ورود ﻣﻮاد ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﻀﺮ ﻣﺴﻴﺮ آﭘﻮﭘﻼﺳﺘﻲ ﺑﻪ

ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﻓﺸﺎر رﻳﺸﻪاي را اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ.

درون ﮔﻴﺎه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .درونﭘﻮﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻮاد ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﺮون از

رﻳﺸﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از درونﭘﻮﺳﺖ ﺣﺮﻛﺖ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺴﻴﺮ اداﻣﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
در رﻳﺸﺔ ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﻧﻮار ﻛﺎﺳﭙﺎري ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻳﻮارهﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ درونﭘﻮﺳﺖ،
دﻳﻮارة ﭘﺸﺘﻲ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد از اﻳﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎ را ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ .در
ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ و زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري اﻳﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻌﻠﻲ ﻳﺎ  Uﺷﻜﻞ دارﻧﺪ.

.

w
w

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  12ﺗﺎ  15و  107ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(

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

ﻓﻴﺰﻳﻚ ) - (1ﻏﻴﺮﻣﺸﺘﺮك
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w

»ﻣﻴﺜﻢ دﺷﺘﻴﺎن«

در اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي درونﭘﻮﺳﺘﻲ وﻳﮋهاي ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﻳﺎﺧﺘﺔ ﻣﻌﺒﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ

اﮔﺮ ﻛﺎر ﻧﻴﺮوي اﺻﻄﻜﺎك را ﺑﺎ

ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻮار ﻛﺎﺳﭙﺎري در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﺑﻪ آوﻧﺪﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ

روي ﺳﻄﺢ اﻓﻖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺮوي وارد ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﻛﻪ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻧﻴـﺮوي

ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.

اﺻﻄﻜﺎك اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:
)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  105و  106ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(

--------------------------------------------- -178ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

»ﺳﻴﺪﭘﻮرﻳﺎ ﻃﺎﻫﺮﻳﺎن«

ﺷﻜﻞ ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻓﺸﺎر رﻳﺸﻪاي اﺳﺖ .در ﺑﻴﺶﺗﺮ
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻓﺸﺎر رﻳﺸﻪاي ﻧﻘﺶ ﻛﻤﻲ در ﺻﻌﻮد ﺷﻴﺮة ﺧﺎم دارد.
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ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﻢ ،در ﭘﺮﺗﺎب ﻳﻚ ﺟﺴـﻢ
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)ﺻﻔﺤﺔ  107ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(
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)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  96ﺗﺎ  99ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )دﻣﺎ وﮔﺮﻣﺎ(
----------------------------------------------

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

آزﻣﻮن  9ﺧﺮداد )ﻓﻮقاﻟﻌﺎده(  -ﻏﻴﺮﻣﺸﺘﺮك
 -182ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

»ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻓﻘﻪزاده«

ﻣﻘﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي ﻣﺎﻳﻊ را ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺑﺮد در اﺑﺘﺪا ﺣﺴﺎب ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:

ﺻﻔﺤﺔ28 :
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»ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻛﻴﺎﻧﻲ«

ﻃﺒﻖ ﻃﺮحوارة زﻳﺮ ،ﻛﻞ ﮔﺮﻣﺎي داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻳﺦ

m  60g 0/06kg
Q  mc 

J
c 1500
,  50 3020C
kg.K
Q  0 / 06  1500  20  1800J

ﺣﺎل درﺻﺪ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺟﺴﻢ رﺳﻴﺪه ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗـﻮان
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ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد ﺑﺮاﺑﺮ

Qt  mLF  mc

0 C

ﺗـﺎ ﺑـﻪ آب

C

اﺳﺖ.

 80درﺻﺪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﺮﻣﺎ ﺻﺮف ذوب ﻳﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻮن ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻛـﻪ
ﺻﺮف ذوب ﻳﺦ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺮاﺑﺮ
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اﺳﺖ ،ﻣﻲﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:
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»ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻓﻘﻪزاده«

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﺔ ﮔﺮﻣﺎ دارﻳﻢ:
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ﻃﺒﻖ راﺑﻄﺔ



)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  96ﺗﺎ  99ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )دﻣﺎ وﮔﺮﻣﺎ(
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)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  96ﺗﺎ  106ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )دﻣﺎ وﮔﺮﻣﺎ(

»ﺷﻬﺮام اﺣﻤﺪيداراﻧﻲ«

ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ،ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮي ﮔﺮﻣﺎﻫﺎي ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ آب

Q J»l  mLF

Q1  Q2  0
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اﺳﺖ )ﭼﺮا؟( ﭘﺲ:
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)LF(A
)LF(B

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن ﺣﺠﻢ دو ﻣـﺎده و

اﻳﻦﻛﻪ ﭼﮕﺎﻟﻲ  Aدو ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﮕﺎﻟﻲ  Bﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ:

 0 / 760  4200(e  20)  0 / 5  380(e  109)  0

 u¶  25  109  84C

اﺳﺖ .ﻃﺒـﻖ اﻃﻼﻋـﺎت درج ﺷـﺪه روي ﻧﻤـﻮدار

ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﺐ ﺧﻂ  ، Aﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻴﺐ ﺧﻂ

 m1c1(e  1 )  m2c2 (e  2 )  0

 e  25C

ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﻧﻤﻮدار  Q J»lﺑﺮﺣﺴﺐ ، m

w
w

ﺷﻴﺐ ﻫﺮ ﺧﻂ ﺑﻴﺎنﮔﺮ

از ﻃﺮﻓﻲ ﻃﺒﻖ راﺑﻄﺔ

و ﻗﻄﻌﺔ ﻣﺴﻲ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.

»ﻣﻴﺜﻢ دﺷﺘﻴﺎن«
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زﻣﺎﻧﻲﻛﻪ دو ﻣﺎده در دﻣﺎي ذوب ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺮﻣﺎي ﻻزم ﺑـﺮاي
ذوب آنﻫﺎ ،ﻃﺒﻖ راﺑﻄﺔ
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ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ .ﭘﺲ:
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ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎ درﻣﻘﻴﺎس ﺳﻠﺴﻴﻮس و ﻛﻠﻮﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ:
T  84K

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  96ﺗﺎ  102ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )دﻣﺎ وﮔﺮﻣﺎ(
----------------------------------------------

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  103ﺗﺎ  106ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )دﻣﺎ وﮔﺮﻣﺎ(
----------------------------------------------

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

آزﻣﻮن  9ﺧﺮداد )ﻓﻮقاﻟﻌﺎده(  -ﻏﻴﺮﻣﺸﺘﺮك
 -187ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

»ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻛﻴﺎﻧﻲ«

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار در دﻣﺎي   Cﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻲدﻫﻴﻢ و دﻣـﺎي آن

ﺻﻔﺤﺔ29 :
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»ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻓﻘﻪزادده«

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎرات:

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺟﺴﻢ در اﻳﻦ دﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲدﻫـﺪ و از ﺟﺎﻣـﺪ
اﻟﻒ( درﺳﺖ ـ در ﺷﺐﻫﺎ ،زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺣﻞ ﺳﺮدﺗﺮ از آب درﻳﺎ اﺳـﺖ ،ﭘﺪﻳـﺪة
ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﮔﺮﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑـﺮاي ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺣﺎﻟـﺖ
ﻫﻤﺮﻓﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺴﻴﻤﻲ از ﺳﻮي ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳﺎ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
kJ
kg
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m 1kg

mLF  344 / 5  10 / 5  334kJ 
 LF  334

ب( درﺳﺖ ـ در ﻫﻤﺮﻓﺖ ﺑﺮﺧﻼف رﺳﺎﻧﺶ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ،اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ

ﻫﻨﮕــﺎﻣﻲﻛــﻪ ﺟﺴــﻢ از دﻣــﺎي  5 Cﺑــﻪ ﺻــﻔﺮ ﻣــﻲرﺳــﺪ ،ﺗﻐﻴﻴــﺮ دﻣــﺎ

اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ از ﺧﻮد ﻣﺎده ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.

ﺑﺮاﺑﺮ  5 Cﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ:

ج( درﺳﺖ ـ در ﻓﻠﺰات ﻋﻼوه ﺑﺮ ارﺗﻌـﺎشﻫـﺎي اﺗﻤـﻲ ،اﻟﻜﺘـﺮونﻫـﺎي آزاد در

m 1kg ,  5 C
Q 10/ 5kJ 10500J

Q  mc  Q  1 c  5  10500

J

kg.  C

 c  2100

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  96ﺗﺎ  106ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )دﻣﺎ وﮔﺮﻣﺎ(
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اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺴﺎم ،رﺳﺎﻧﺎﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر
ﻗﻮيﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ.
در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎ و اﺗﻢﻫﺎ ﺳﺒﺐ رﺳﺎﻧﺶ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

a
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»ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻓﻘﻪزاده«

اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻛﻪ آب از دﺳـﺖ ﻣـﻲدﻫـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ آب ﺻـﻔﺮ درﺟـﻪ

د( درﺳﺖ ـ ﺗﺎﺑﺶ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ از ﺳﻄﺢ ﻋﻼوه ﺑـﺮ دﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ،ﻣﻴـﺰان

ﺻﻴﻘﻠﻲ ،رﻧﮓ ﺳﻄﺢ آن ﺟﺴﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .ﺳﻄﻮح ﺻﺎف و درﺧﺸﺎن

.

ﺗﺎﺑﺶ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻛﻢﺗﺮي دارﻧﺪ.

ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد را ﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ:

Q JA  m JA c JA  JA  400  4 / 2  (20  0)  33600J

ﺣﺎل ﻣﻘﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﺦ ﻧﻴﺎز دارد ﺗﺎ ﺑـﻪ آب ﺻـﻔﺮ درﺟـﺔ ﺳﻠﺴـﻴﻮس
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد را ﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ:

w
w

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  111ﺗﺎ  117ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )دﻣﺎ وﮔﺮﻣﺎ(
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QgÄ  m gÄ c gÄ  gÄ  m gÄ LF  50  2 / 1  10  50  336

»ﻣﻴﺜﻢ دﺷﺘﻴﺎن«

w

در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در دﻣﺎﻧﮕﺎر ،ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮمﺗﺮ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ و ﻧـﻮاﺣﻲ
 1050  16800  17850J

ﭘﺲ ﻣﻘﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻛﻪ آب از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﮔﺮﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﻳﺦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﮔﺮﻣﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ
آب و ﻳﺦ آب ﺷﺪه ﻣﻲﺷﻮد.

ﺳﺮدﺗﺮ ﺑﺎ رﻧﮓ آﺑﻲ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣـﻲﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﺟﺴـﻢ
ﮔﺮمﺗﺮ از ﺟﺴﻢ

B

A

ﺑﻮده و داراي دﻣﺎي ﺑﻴﺶﺗﺮي اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼـﻮن

اﺑﻌﺎد و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺳﻄﺢ دو ﺟﺴﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳـﺖ ،ﭘـﺲ ﺟﺴـﻢ

A

داراي

(m JA  m gÄ )c JA   Q JA  QgÄ
 (50  400)  4 / 2  (e  0)  33600  17850
 450  4 / 2  e  15750  e  8 / 3C

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  96ﺗﺎ  106ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )دﻣﺎ وﮔﺮﻣﺎ(
----------------------------------------------

ﺗﺎﺑﺶ ﮔﺮﻣﺎي ﺑﻴﺶﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ  Bﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  115ﺗﺎ  117ﻛﺘﺎب درﺳﻲ( )دﻣﺎ وﮔﺮﻣﺎ(
----------------------------------------------

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

آزﻣﻮن  9ﺧﺮداد )ﻓﻮقاﻟﻌﺎده(  -ﻏﻴﺮﻣﺸﺘﺮك

ﺻﻔﺤﺔ30 :
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ﺷﻴﻤﻲ ) - (1ﻏﻴﺮﻣﺸﺘﺮك

»ﺣﺴﻦ رﺣﻤﺘﻲﻛﻮﻛﻨﺪه«

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎرتﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ:
 -191ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

»اﻣﻴﺮ ﺣﺎﺗﻤﻴﺎن«

ﭼﻮن ﭘﺲ از ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوبﻫﺎ ،ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي آﻟﻲ ﻓﺮار ﻧﻴﺰ ﺑـﺎﻗﻲ

ﺑﻠﻜـﻪ روزاﻧــﻪ در ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن ،ﺣﺠـﻢ ﺑﺴــﻴﺎر زﻳـﺎدي آب اﺳــﺘﻔﺎده
ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺮآورد ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ردﭘﺎي آب ﺑﺮاي

ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ )ﻛﻠﺮزﻧﻲ ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻴﻜﺮوبﻫﺎ اﺳﺖ(.

i. r
n
o
o
n

ﻫﺮ ﻓﺮد در ﻳﻚ ﺳﺎل در ﺣﺪود

)ﺻﻔﺤﺔ  119ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(

--------------------------------------------- -192ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

اﻟﻒ( ﻣﺼﺮف آب ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي روزاﻧﻪ ﻫﺮ ﺷـﺨﺺ ﻣﺤـﺪود ﻧﻤـﻲﺷـﻮد،

1,000,000

ت( روزﻧﻪﻫﺎي ﻏﺸﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺮاوا ﻓﻘﻂ اﺟﺎزة ﮔﺬر ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از ذرهﻫـﺎ و
ﻣﻮﻟﻜــﻮلﻫــﺎي ﻛﻮﭼــﻚ ﻣﺎﻧﻨــﺪ آب و ﻳــﻮنﻫــﺎ را ﻣــﻲدﻫﻨــﺪ و از ﮔــﺬر

»ﻣﻨﺼﻮر ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲﻣﻠﻜﺎن«

ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي درﺷﺖﺗﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  116و  117ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(

ﺑﺎرﻳﻢ ﻛﻠﺮﻳﺪ ،ﺳﺪﻳﻢ ﻛﻠﺮﻳﺪ و ﺳـﺪﻳﻢ ﺳـﻮﻟﻔﺎت در آب ﻣﺤﻠـﻮل ﻫﺴـﺘﻨﺪ،

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

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺮوي ﻳﻮن ـ دوﻗﻄﺒـﻲ از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﻴﻮﻧـﺪﻫﺎي اوﻟﻴـﻪ ﻗـﻮيﺗـﺮ
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ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺎرﻳﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮده و ﻧﻴﺮوي ﻳﻮن ـ دوﻗﻄﺒﻲ ﻗﻮي
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻤﻲدﻫﺪ.
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»اﻣﻴﺮ ﺣﺎﺗﻤﻴﺎن«

ﻓﺮض ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺣﺠﻢ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎ

1L

ﺑﺎﺷﺪ.

»اﻣﻴﺮ ﺣﺎﺗﻤﻴﺎن«

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎرتﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ:
پ( ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﻼل آنﻫﺎ آﻟﻲ اﺳـﺖ ،ﻣﺤﻠـﻮلﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ آﺑـﻲ

a
k

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  112و  113ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(

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

ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.

ت( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻲ اﺗﺎﻧﻮل و آب ،اﺗﺎﻧﻮل ﻧﻘﺶ ﺣﻞﺷﻮﻧﺪه را دارد.

.

)ﺻﻔﺤﺔ  109ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(

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

w
w
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»ﺣﺴﻦ رﺣﻤﺘﻲﻛﻮﻛﻨﺪه«

ﻓﻘﻂ ﻋﺒﺎرت »ب« درﺳﺖ اﺳﺖ.
CaCl2  Ca2   2Cl 

1mol 2mol  3mol

·¼Ä

 Cu2   SO24

 : CuSO4ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

 Cu2  SO24

 : CuSO4ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

 0 / 5mol  1mol ·¼Äو 0 / 5mol

·¼Ä

1mol

1mol  2mol

1mol

0 / 5mol

ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺔ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ:
اﻟﻒ(

H2 O

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﻴـﺪروژﻧﻲ ﻧﻘﻄـﻪ ﺟـﻮش ﺑـﺎﻻﺗﺮي

H2S

دارد.

w

ب( در ﻣﻮﻟﻜﻮل آب ،ﻫﺮ اﺗﻢ  Hﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﺑـﺎ اﺗـﻢ اﻛﺴـﻴﮋن و
ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﻴﺪروژﻧﻲ ﺑﺎ اﺗﻢ اﻛﺴﻴﮋن از ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻣﺠﺎور ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ.

1mol

پ(  HFﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﻴﺪروژﻧﻲ دﻣﺎي ﺟﻮش ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ
·¼Ä

 2Na   SO24

 : Na2SO4ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

ﺑﻪ

 2Na   SO24

 : Na2SO4ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

ت( اﺳﺘﻮن

0 / 5mol  1 / 5mol

1mol

0 / 5 mol

HBr

دارد.
O

·¼Ä

1mol  3mol

2mol

||
) (CH 3  C CH 3

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺗﺎﻧﻮل

)(C2H5OH

ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

1mol

ﻗﻄﺒﻲ اﺳﺖ.
)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  98ﺗﺎ  112 ،100و  113ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(
----------------------------------------------

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  103ﺗﺎ  109ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(
----------------------------------------------

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

آزﻣﻮن  9ﺧﺮداد )ﻓﻮقاﻟﻌﺎده(  -ﻏﻴﺮﻣﺸﺘﺮك
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اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﻢ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻠـﻮل اﻳـﻦ ﮔـﺎز در

ﺻﻔﺤﺔ31 :

»اﻣﻴﺮ ﺣﺎﺗﻤﻴﺎن«

 -200ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

ﭼﮕﻮﻧـﻪ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد:

30C

»اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺟﺸﺎﻧﻲﭘﻮر«

اﻟﻒ( در ﻣﻴﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﺎﻗﻄﺒﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻲ ﺑﻴﺶﺗـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻘﻄـﻪ

ﺑﻮده اﺳﺖ.
 x1  0 / 04g

ﺟﻮش ﺑﻴﺶﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺟـﻮش ﻳـﺪ ﺑـﻴﺶﺗـﺮ از ﻛﻠـﺮ اﺳـﺖ.

¬½k{ ®e pI

JA

0 / 1g

100g

x1

40g

در دﻣﺎي

30C

)ﻧﺎدرﺳﺖ(

ﮔﺮم ﮔﺎز ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در  40ﮔﺮم آب ﻣﻮﺟﻮد

ب( اﺗﺎﻧﻮل و آب ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﻴﺪروژﻧﻲ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش ﺑـﺎﻻﺗﺮي

A

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻴـﺪروژن ﺳـﻮﻟﻔﻴﺪ دارﻧـﺪ .در ﺑـﻴﻦ آب و اﺗـﺎﻧﻮل ﻫـﻢ ﺗﻌـﺪاد

داده اﺳﺖ ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣـﺪ ﮔـﺎز در آب

ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻫﻴـﺪروژﻧﻲ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه در آب ﺑـﻴﺶﺗـﺮ از اﺗـﺎﻧﻮل اﺳـﺖ.

در دﻣﺎي  30Cﻣﻘﺪار

0 / 04

ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺳﻮال ﻣﻘﺪار

ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺑﺘﺪا

0 / 03

0 / 07

ﮔﺮم را ﺑـﺮاي ﮔـﺎز

ﮔـﺮم ﮔـﺎز از اﻳـﻦ ﻣﺤﻠـﻮل ﺧـﺎرج

ﻣﻲﺷﻮد در اداﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ از ﮔﺮم ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل از دﻣﺎي
ﺗﺎ

45C

ﭼﻨﺪ ﮔﺮم دﻳﮕﺮ ﮔﺎز

 0 / 1  0 / 06  0 / 04g

A

30C

ﻣﻘﺪار ﺟﺮم ﮔﺎز

ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻪ ازاي

 x2  0 / 016 g

 0 / 03 g  0 / 016 g  0 / 046g

100g

¬½k{ ZnIi pI

JA

0 / 04g
x2

100g
40g

آب

ﻛﻞ ﮔﺎز ﺧﺎرج ﺷﺪه

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  100ﺗﺎ  104و  113ﺗﺎ  115ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(
--------------------------------------------- -198ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

»ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻼحﻧﮋاد«

در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﻤﺰ ،آب از ﻟﻮﻟﺔ  Bﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﻴﻆ ﻟﻮﻟﺔ  Aﻣﻲرود
و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﺟﺮم و ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠـﻮل  Bﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲﻳﺎﺑـﺪ .ﺟـﺮم و
ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل

A

اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮل

A

ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن ﻧﻴﺮو ﺑﺮ ﻣﺤﻠﻮل  ، Aﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﻤﺰ ﻣﻌﻜﻮس روي ﻣﻲدﻫﺪ و
ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي آب ازﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﻴﻆ

A

ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ

B

ﻣﻲروﻧﺪ.

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  117و  118ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(
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پ( از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﻴـﺪروژن ﻫﺎﻟﻴـﺪ HF ،ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﭘﻴﻮﻧـﺪ
ﻫﻴﺪروژﻧﻲ ،ﻧﻴﺮوي ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ و ﻧﻘﻄـﺔ ﺟـﻮش ﺑـﺎﻻﺗﺮي دارد .ﺗﻮﺟـﻪ

از ﻣﺤﻠﻮل ﺧﺎرج ﻣﻲﺷﻮد.
A

)درﺳﺖ(

»ﺑﻬﺰاد ﺗﻘﻲزاده«

در ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻲﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي ﻗﻄﺒﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﻮي ﺑﻮدن
ﻗﺪرت ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ،ﻧﻘﻄﻪ ذوب و ﺟﻮش ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ.
)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  103ﺗﺎ  107ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(
----------------------------------------------

ﻛﻨﻴﺪ از ﺑـﻴﻦ دو ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ
HBr

HCl

و  ، HBrﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ

ﺟﺮم ﺑﻴﺶﺗﺮي دارد) .ﻧﺎدرﺳﺖ( ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:
HCl  HBr  HF

ت(

Br2

ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺎﻳﻊ دارد )در دﻣﺎي اﺗﺎق( و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﮔـﺎزي

ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﻮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﻴـﺪروژﻧﻲ دارد و
ﻧﻘﻄــﺔ ﺟــﻮش آن ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺟــﺪول ﺻــﻔﺤﺔ  107ﻛﺘــﺎب درﺳــﻲ
33 / 5C

اﺳﺖ .ﮔﺎز

H2S

ﺗﻮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﻴﺪروژﻧﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟـﺪول ﺻـﻔﺤﺔ  ،106ﻧﻘﻄـﺔ ﺟـﻮش  60Cدارد ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ
H2S  NH 3

اﺳﺖ .ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﻳﻚ ﮔﺎز ﻧﺎﻗﻄﺒﻲ ﺑﻮده و ﺟﺮم ﻛﻢﺗﺮي ﻧﻴﺰ

از دو ﮔــﺎز ﻗﻄﺒــﻲ

NH 3

و

H2S

دارد ،ﺑﻨــﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﻄﻌـﺎً ﻧﻘﻄــﻪ ﺟــﻮش

ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮي ﻧﻴﺰ دارد ،ﭘﺲ:
CH4  H2S  NH 3  Br2

)درﺳﺖ(

)ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  103ﺗﺎ  107ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(
----------------------------------------------

