دﻓﺘﺮﭼﺔ ﭘﺎﺳﺦ آزﻣﻮن

 2آﺑﺎن 99
ﻳﺎزدﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ
ﻃﺮاﺣﺎن
ﻓﺎرﺳﻲ 2

اﻋﻈﻢ ﻧﻮريﻧﻴﺎ ،اﻓﺸﻴﻦ ﻛﻴﺎﻧﻲ ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺿﺎﻳﻲﻣﻘﺪم ،ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮي ،ﻋﺎرﻓﻪ ﺳﺎدات ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ،ﻣﺮﻳﻢ ﺷﻤﻴﺮاﻧﻲ

ﻋﺮﺑﻲ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن 2

ﻣﺤﻤﺪ داورﭘﻨﺎﻫﻲ ،رﺿﺎ ﻳﺰدي ،ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺸﻴﺮﭘﻨﺎﻫﻲ ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺣﻤﺎﻧﻲﻋﺮب

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ 2

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﻳﻲﺑﻘﺎ ،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺤﺴﻨﻲﻛﺒﻴﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎﺻﺎﻟﺢ ،ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮﻫﻴﻢ ﻣﺎزﻧﻲ ،ﻓﺮﺷﺎد ﺧﻠﻴﻔﻪ ،اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮري

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 2

ﻋﻘﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪيروش ،رﺣﻤﺖاﻟﻪ اﺳﺘﻴﺮي ،ﺣﺴﻦ روﺣﻲ ،ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺷﻬﺎﺑﻲ

زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ

روزﺑﻪ اﺳﺤﺎﻗﻴﺎن -ﺳﺤﺮ ﺻﺎدﻗﻲ -آرﻳﻦ ﻓﻼح اﺳﺪي -ﺑﻬﺰاد ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ -آزاده وﺣﻴﺪي ﻣﻮﺛﻖ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺤﻴﺮاﻳﻲ -ﻣﻬﺪي ﻣﻼرﻣﻀﺎﻧﻲ -ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻧﻮري -ﺣﺴﻦ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ -ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻧﺎدري -ﻣﻴﺜﻢ ﺑﻬﺮاﻣﻲ ﺟﻮﻳﺎ -ﻋﻠﻲ ﺷﻬﺮاﺑﻲ -ﻣﻬﺪﻳﺲ ﺣﻤﺰهاي -ﺣﺴﻴﻦ اﺳﻔﻴﻨﻲ -ﻋﻠﻲ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي

رﻳﺎﺿﻲ )(2

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮزاﻳﻲ -اﻣﻴﺮرﺿﺎ ﺟﺸﺎﻧﻲ ﭘﻮر -ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻋﻄﺎر -ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﻠﻮ -اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻨﻲ -اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺑﻬﺮوزي ﻓﺮد -ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺸﺘﺎﻳﻲ -ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻧﻴﺎ -ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي
زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )(2
روزﺑﻬﺎﻧﻲ -ﻋﻠﻲ ﻛﺮاﻣﺖ -ﻣﻬﺮداد ﻣﺤﺒﻲ -ﻋﻠﻲ ﺟﻮﻫﺮي -ﺳﻬﻴﻞ ﺣﺒﻴﺒﻴﺎن
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ -ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻛﻴﺎﻧﻲ -ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ راﺳﺖ ﭘﻴﻤﺎن -ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻣﻴﺮﻧﻮري -ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ -ﺷﻬﺎب ﻧﺼﻴﺮي -ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻧﻜﻮﻳﻴﺎن -ﻣﻬﺪي ﺑﺮاﺗﻲ

ﻓﻴﺰﻳﻚ )(2

ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺑﻴﻚﻣﺤﻤﺪي ﻋﻴﻨﻲ-زﻳﻨﺐ ﭘﻴﺮوز -ﻣﻬﻼ ﺗﺎﺑﺶﻧﻴﺎ -اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺟﺒﻠﻪ -اﻣﻴﺮ ﺣﺎﺗﻤﻴﺎن -اﻳﻤﺎن ﺣﺴﻴﻦﻧﮋاد -ﻣﻨﺼﻮر ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲﻣﻠﻜﺎن-رﺳﻮل ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲزواره -ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﻴﻤﻴﺎنزواره -راﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺪادي-
ﺷﻴﻤﻲ )(2
ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدي ﻛﻮهﺑﺮ -ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﻴﺎﻧﻲدوﺳﺖ -ﻫﺎدي ﻣﻬﺪيزاده -ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻮري -ﺳﻴﺪرﺣﻴﻢ ﻫﺎﺷﻤﻲدﻫﻜﺮدي

ﮔﺰﻳﻨﺸﮕﺮان ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ درس و وﻳﺮاﺳﺘﺎران

ﻧﺎم درس

ﮔﺰﻳﻨﺸﮕﺮ

ﻣﺴﺌﻮل درس

وﻳﺮاﺳﺘﺎران اﺳﺘﺎد

ﮔﺮوه وﻳﺮاﺳﺘﺎري

ﻣﺴﺌﻮل درس
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي

ﻓﺎرﺳﻲ

اﻋﻈﻢ ﻧﻮريﻧﻴﺎ

اﻋﻈﻢ ﻧﻮريﻧﻴﺎ

-

اﻟﻬﺎم ﻣﺤﻤﺪي ،ﺣﺴﻦ وﺳﻜﺮي

اﻟﻨﺎز ﻣﻌﺘﻤﺪي

ﻋﺮﺑﻲ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن

ﻣﻴﻼد ﻧﻘﺸﻲ

ﻣﻴﻼد ﻧﻘﺸﻲ

-

دروﻳﺸﻌﻠﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻨﺼﻮرﺧﺎﻛﻲ

ﻟﻴﻼ اﻳﺰدي

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ

ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎزﻧﻲ

ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎزﻧﻲ

-

ﺳﻜﻴﻨﻪ ﮔﻠﺸﻨﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﻳﻲﺑﻘﺎ

ﻣﺤﺪﺛﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎر

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

رﺣﻤﺖاﻟﻪ اﺳﺘﻴﺮي

رﺣﻤﺖاﻟﻪ اﺳﺘﻴﺮي

-

ﻣﺤﺪﺛﻪ ﻣﺮآﺗﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻘﺪي

ﺳﭙﻴﺪه ﺟﻼﻟﻲ

زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ

ﺑﻬﺰاد ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ

ﺑﻬﺰاد ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ

روزﺑﻪ اﺳﺤﺎﻗﻴﺎن

آرﻳﻦ ﻓﻼحاﺳﺪي -ﺳﺤﺮ ﺻﺎدﻗﻲ

ﻟﻴﺪا ﻋﻠﻲاﻛﺒﺮي

رﻳﺎﺿﻲ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺤﻴﺮاﻳﻲ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺤﻴﺮاﻳﻲ

ﺣﺴﻴﻦ اﺳﻔﻴﻨﻲ

ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺷﺪ -اﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ

ﺣﺴﻴﻦ اﺳﺪزاده

زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي روزﺑﻬﺎﻧﻲ

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي روزﺑﻬﺎﻧﻲ

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺑﻬﺮوزيﻓﺮد

ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺑﺎﻏﭽﻲ -ﺷﺎﻫﻴﻦ راﺿﻴﺎن -ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻋﻄﺎر -ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻣﺆﻣﻦزاده

ﻟﻴﺪا ﻋﻠﻲاﻛﺒﺮي

ﻓﻴﺰﻳﻚ

ﺣﻤﻴﺪ زرﻳﻦﻛﻔﺶ

ﺣﻤﻴﺪ زرﻳﻦﻛﻔﺶ

ﺑﺎﺑﻚ اﺳﻼﻣﻲ -اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﻮدي

ﺣﺴﻦ رﻫﻨﻤﺎ

آﺗﻨﻪ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎري

ﺷﻴﻤﻲ

اﻳﻤﺎن ﺣﺴﻴﻦﻧﮋاد

اﻳﻤﺎن ﺣﺴﻴﻦﻧﮋاد

-

ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺑﻴﻚﻣﺤﻤﺪيﻋﻴﻨﻲ -ﻣﻴﻼد ﻛﺮﻣﻲ

ﺳﻤﻴﻪ اﺳﻜﻨﺪري

ﮔﺮوه ﻓﻨﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه
ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت
ﺣﺮوف ﻧﮕﺎري و ﺻﻔﺤﻪ آراﻳﻲ
ﻧﺎﻇﺮ ﭼﺎپ

ﻣﻬﺪي ﻣﻼرﻣﻀﺎﻧﻲ )اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ( – اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ رﺿﺎﻓﺮ )ﻋﻤﻮﻣﻲ(
ﻣﻬﻼ ﺗﺎﺑﺶﻧﻴﺎ )اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ( – آﻓﺮﻳﻦ ﺳﺎﺟﺪي )ﻋﻤﻮﻣﻲ(
ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه :ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺳﻮﻟﻲ
ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ :ﻟﻴﺪا ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮي )اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ( – ﻟﻴﻼ اﻳﺰدي )ﻋﻤﻮﻣﻲ(
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻲﻳﺎري – زﻫﺮا ﺗﺎﺟﻴﻚ
ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪي

ﮔﺮوه آزﻣﻮن

ﺑﻨﻴﺎد ﻋﻠﻤﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﻠﻢﭼﻲ )وﻗﻒ ﻋﺎم(

پروژة  -2آزمون  2آبان 99

عمومي یازدهم

فارسي 2

(افشین کیانی)
 -1گزینة «»3
(واژه ،ترکیبی)
«دونهمّت» :کوتاه همّت ،دارای طبع پست و کوتاه اندیشه
---------------------------------------------(سعید جعفری)
 -2گزینة «»4
افگار :مجروح ،خسته  /مقرون :پیوسته ،همراه  /مؤکد :تأکیدد ددده،اسدتوار  /کداف::
(واژه ،صفحة  71و )71
باکفایت ،الیق ،کارآمد  /حشم :خدمتکاران

---------------------------------------------(عارفه سادات طباطبایینژاد)
 -3گزینة «»3
دربایست :نیاز ،ضرورت  /دغل :حیله گر  /روضه :باغ ،گلزار  /جیب :گریبان ،یقه  /غیب:
(واژه ،ترکیبی)
عالم :که خداوند و فردتگان در آن قرار دارند.

---------------------------------------------(اعظم نورینیا)
 -4گزینة «»3
(امال ،صفحة )71
امالی واژة «صعب» نادرست آمده است.
---------------------------------------------(افشین کیانی)
 -5گزینة «»2
در سایر گزینه ها بهترتیب واژههای «حمیّت»« ،سدور» و «آغداج »:نادرسدت نوددته
(امال ،ترکیبی)
دده است.

---------------------------------------------(عارفه سادات طباطبایینژاد)
 -6گزینة «»1
(امال ،صفحة )71
واژة «عار» با امالی نادرست نودته دده است.
---------------------------------------------(عارفه سادات طباطبایینژاد)
 -7گزینة «»1
الف) دامن عشق :تشخیص
ب) علت زردی چهرة خوردید طلب عشق و عادق بودن اوست
ج) است و نیست :تضاد
(آرایه های ادبی ،ترکیبی)
د) مار و زار :جناس

---------------------------------------------(ابراهیم رضاییمقدم)
 -8گزینة «»2
جناس تام :چین (چین و دکن) ،چین (کشور چین)  /کنایه« :پدر چدیندددنرخ»
(آرایه های ادبی ،صفحة )71
کنایه از ناراحت :دَدید

---------------------------------------------(اعظم نورینیا)
 -9گزینة «»3
تشریح گزینه های دیگر

گزینة « :»1سپر انداختن ،کنایه از «تسلیم ددن»
گزینة « :»2به کس نگاه :نیست ،کنایه از «توجه نکردن به کس»:
(آرایه های ادبی ،صفحة )71
گزینة « :»4عنان کشیده ،کنایه از «آرام و آهسته»

---------------------------------------------(افشین کیانی)
 -11گزینة «»1
بیت د :تشبیه ← آینة دل
بیت ج :دور از تو -1 :بهخاطر دوری از تو -2 ،از تو دور بادد
بیت الف :ب:صبری پروانه :تشخیص
(آرایه های ادبی ،ترکیبی)
بیت ب« :خودهچین» کنایه از نیازمند

---------------------------------------------(سعید جعفری)
 -11گزینة «»2
در بیت (ت) تلمیح وجود ندارد.
بیت الف :جناس :سوخته ،دوخته
بیت ب :تشبیه :مرغ دل
بیت پ :حسآمیزی :گرمرفتاری
بیت ث :حسن تعلیل :علت صدای دکستن چدوب ،درد دوری و فدراا او (از درخدت)
(آرایه های ادبی ،ترکیبی)
است.

صفحة3 :

(عارفه سادات طباطبایینژاد)

 -12گزینة «»3
فعلهای مجهول در سایر گزینهها:
گزینة « :»1پذرفته نشد (پذیرفته نشد)
گزینة « :»2گفته دد
گزینة « :»4کشته نشد

(دستور زبان فارسی ،صفحة )17

---------------------------------------------(سعید جعفری)

 -13گزینة «»1
مورد نادرست« :قوّت» به معنای «نیرو» با «خوراک» رابطة ترادف ندارد.
تشریح گزینه های دیگر

گزینة « :»2همة واژگان دو به دو با هم رابطة تضاد دارند.
گزینة « :»3همة واژگان دو به دو با هم رابطة تضمّن دارند.
گزینة « :»4همة واژگان دو به دو با هم رابطة تناسب دارند.

(دستور زبان فارسی ،صفحة )71
---------------------------------------------(ابراهیم رضاییمقدم)

 -14گزینة «»4

فعل «دد» در بیت گزینههای « 2 ،1و « ،»3اسنادی» است اما در بیدت گزیندة«»4
به معن« :سپری دد» یا «رفت» است و غیراسنادی.

(دستور زبان فارسی ،صفحة )71

---------------------------------------------(ابراهیم رضاییمقدم)

 -15گزینة «»3
«ول :»:اسم است نه پیوند همپایهساز
تشریح گزینه های دیگر

گزینة «« :»1و» پیوند همپایهساز « /که» پیوند وابستهساز
گزینة «« :»2ول »:پیوند همپایهساز « /گر» پیوند وابستهساز
گزینة «« :»4که» پیوند وابستهساز « /و» پیوند همپایه 
ساز

(دستور زبان فارسی ،صفحة )71
---------------------------------------------(مریم شمیرانی)

 -16گزینة «»2

«داعر پند نم:پذیرد زیرا دل و حواسش جای دیگدری اسدت ».پیدام مشدترک بیدت
سؤال و گزینة « »2است.
تشریح گزینه های دیگر

گزینة « :»1دیگران را پند م:دادم و حال خودم به جنون رسیدهام و سزاوار نصیحتم.
گزینة « :»3پندهای مرا نپذیرفت :و نتیجهاش را خواه :دید.

(مفهوم ،صفحة )71

گزینة « :»4فرد پر حرف نم:تواند نصیحت دیگران را بشنود.

---------------------------------------------(مریم شمیرانی)

 -17گزینة «»3

مفهوم عبارت صورت سؤال « به حساب خود برسید ،پیش از آن که بده حسداب ددما
برسند» در گزینة « »3نیز داعر توصیه مد:کندد کده پدیش از آن کده وارد صدحرای
محشر دوی به حساب اعمال خود رسیدگ :کن.
تشریح گزینه های دیگر

گزینة « :»1برای کار خیر دتاب کن قبل از آن که از دنیا بروی.
گزینة « :»2همة اعمال در روز حساب محاسبه م:دود.
گزینة « :»4روزگار برای او تا روز حساب دولت و اقبال رقم زده است.

(مفهوم ،مشابه صفحة )12
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(مریم شمیرانی)

 -18گزینة «»1
بیت گزینة « »1توصیه به تقلید دارد اما در گزینه های دیگر حذر از تقلید سفارش دده است.
تشریح گزینه های دیگر

گزینة « :»2نور تحقیق جهان را دربرم:گیرد ول :دمع تقلید زود خاموش م:دود.
گزینة « :»3همیشه نتایج تقلید ،مغلوب تحقیق م:دود.
گزینة « :»4با تقلید نم:توان به نور حقیقت رسید ،همانطور که بدا پوددیدن لبداس
(مفهوم ،مشابه صفحة )11
سبز رنگ نم:توان خضر دد.

--------------------------------------------- -19گزینة «»1

(مریم شمیرانی)

پیام مشترک گزینههای « 3 ،2و  »4تکیه کردن بر توان و عزم خویش است اما داعر
در گزینة « »1به مخاطب م:گوید که به بازوی خود اتکا ندادته باش.
تشریح گزینه های دیگر

گزینة « :»2سر انگشت من م:تواند پشتم را بخارد و از دیگری توقع ندارم.
گزینة « :»3وابسته به دیگران نباش و از توان خود استفاده کن.
گزینة « :»4اگر راهروی راه هست :بر ارادة خود متک :باش و کسد :کده بده دیگدری
(مفهوم ،مشابه صفحة )71
تکیه کند از حرکت باز م:ماند.

--------------------------------------------- -21گزینة «»3

(مریم شمیرانی)

مفهوم مشترک گزینههای دیگر تالش برای کسدب روزی اسدت ولد :در گزیندة«»3
داعر معتقد است که روزی مقدر است و نباید برای آن تالش کرد.
تشریح گزینه های دیگر

گزینة « :»1گندم در طلب نان دهانش باز است (اداره به ددکاف دانده گنددم) پدس
ترک طلب روزی از آدم خیاالت است.
گزینة « :»2باید تالش کن :تا روزی به دست آوری و دعای تنها کفایت نم:کند.
گزینة « :»4هر چند که روزی مقدر است ول :در طلب آن نباید تنبل :کرد.

(مفهوم ،مشابه صفحة )71
----------------------------------------------

صفحة4 :

 -24گزینة «»2

(محمد داورپناهی)

الکُتُب :کتابها

(ترجمه)

--------------------------------------------- -25گزینة «»1

(محمد داورپناهی)

«م:بادد»  :یکونُ ( رد گزینه های 2و« /)4خجالت :ترین حرف»  :أخجدل کدالم
(رد گزیندده 2و« / )3دنیددای پددر از دددلوغ :»:الدددنیا المملددو ة باإلزدحددام (رد
گزینة)3

(ترجمه)

--------------------------------------------- -26گزینة «»3

(خالد مشیرپناهی)

«سِعر» و «ثَمَن» با هم مترادف هستند و هر دو به معن« :نرخ ،بها ،قیمت» م:بادند.
(مترادف)
---------------------------------------------(رضا یزدی)

 -27گزینة «»4

در گزینة «« ،»4أکثر» اسم تفضیل و «مکتب » اسم مکان هستند.
نكتة مهم درسي

«أَزرَا :آب »:و « أَخضَر :سبز» هر چند بر وزن «أَفعَل» آمددهاندد ،ولد :چدون
معنای «برتر و برترین» ندارند« ،اسم تفضیل» نیستند.
تشریح گزینه های دیگر

گزینة « « :»1أَطعَمَ (غذا داد)» فعل ماض :از باب افعال و «مَنزِل» اسم مکان است.
گزینة « « :»2مَالعِب مفردش مَلعب» و « مَصانِع مفردش مَصنع» اسم مکان هستند.
گزینة «« :»3المزرع » اسم مکان است ،ول« :أَزرَا و أَخضَر» هر چند بر وزن
أفعل هستند ،امّا اسم تفضیل نیستند.

(ترجمه)

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

عربي ،زبان قرآن 2

(محمد داورپناهی)
 -21گزینة «»2
«کثیدددراً» :بسدددیار ،زیددداد (رد گزیند دة « /)1نفسددده» :خدددودش ،خدددود« /ال
یتقدّمُ»:پیشرفت نم:کند (رد گزینة )3
نكتة مهم درسي

کلمات ج مع و مفرد در ترجمه مهم هستند.
----------------------------------------------

(ترجمه)

(رضا یزدی)
 -22گزینة «»2
«یَقُومونَ بد» :اقدام م:کنند (رد گزینههای1و« /)3یرتکبونَ» :مرتکب مد:ددوند
(رد گزینددههددای3و « /)4أعمدداالً قبیحةة ً» :کارهددای زدددت( :رد گزینددة / )3
«یُسبّبونَ» :باعث م :دوند (رد گزینة « / )1بثّ» :پراکندن (رد گزینههای 1و)3
نكتة مهم درسي

«قام» :بلند دد و برخاست« /قامَ بد» :اقدام کرد ،پرداخت« /یقدوم بدد» :اقددام
(ترجمه)
م:کند ،م:پردازد
---------------------------------------------(رضا یزدی)
 -23گزینة «»2
«مِنأظلم النّاس» :به صورت « از ستمکارترین مردم» ترجمه م:دود.
تشریح گزینه های دیگر

گزینة «« :»1یُحاولُ» بهصورت «تالش م:کنند» ترجمه م:دود.
گزینة «« :»3أسعار» جمع است و بهصورت «قیمتها» ترجمه م:دود.
گزینة «« :»4أذک :المؤمنین» بهصورت «باهوش ترین مؤمنان» ترجمه م:دود.
(ترجمه)

 -28گزینة «»3

(ابراهیم رحمانیعرب)

«خیر» در این گزینه معن« :بهتر» م :دهدد کده داللدت بدر اسدم تفضدیل و
برتری دارد.
نكتة مهم درسي

دو کلمة «خیر و در» اگر معن« :بهتر و بهترین و بدتر و بدترین» بدهندد بدر
«رجحان» و برتری داللت دارند و اسم تفضیل محسوب م:دوند.
(قواعد)
--------------------------------------------- -29گزینة «»3

(خالد مشیرپناهی)

«فُضلَ »:در گزینة« »3نادرست است و صحیح آن «أفضَل» مد:باددد .توجّده
دادته بادید که اسم تفضیل در حالت مقایسه به صورت مفرد مذکّر (بدر وزن
«أفعَل») م:آید.

(قواعد)

--------------------------------------------- -31گزینة «»3

(ابراهیم رحمانیعرب)

کلمه «آخر» در این گزینه معن « :پایان و انتها» مد :دهدد .بندابراین«آخِدر»
صحیح است نه «آخَر»
نكتة مهم درسي

ه رگاه کلمه «آخر» معن :دیگری بدهد اسم تفضیل اسدت و بایدد بدهصدورت
«آخَر» نودته دود.

(ضبط کلمات)
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 -31گزینة «»3

(کتاب جامع)

«ل :اآلن مکتب کبیرة» :اکنون کتابخانة بزرگ :دارم (رد گزینههدای 2و / )4
«و ما کانَ ل :»:ندادتم (رد سایر گزینهها)
تشریح گزینه های دیگر

گزینة «« :»1فقط ،دادتم» از موارد نادرستاند.
گزینة « « :»2کتابخانة من ،بزرگ است ،ندادت» از موارد نادرستاند.
گزینة «« :»4بزرگ است ،ندادت» از موارد نادرستاند.

(ترجمه)

--------------------------------------------- -32گزینة «»4

م:خواند « /إل :أحسنِ األعمال» (أحْسَنِ :اسم تفضیل) :بده نیکدوترین کارهدا
(رد گزینة «« / )»2أو أسوئها» :یا بدترین آن ها (رد گزینة «« / )»3و تُبعِّدنا»:
و ما را دور م :کند (رد گزینه های دیگر)  « /من الخیر أو الشدرّ» :از خدوب :یدا
بدی

(ترجمه)

---------------------------------------------(کتاب جامع)

«الغریب» :عجیب (رد گزینة « /)3هذه الظّاهرة» :این پدیده« /أنَّ» :این اسدت
که« /األسماک» :ماه :ها  « /میاه المُحیط األطلس ّ:الّذی :»...آبهای اقیانوس
اطلس که« /...أبعَد» :دورتر (رد گزینههای  1و « /)4هنداکَ» :آنجدا«/مدائت:
کیلومتر» =( :مائتینِ کیلومتر) دویست کیلومتر
گزینة «« :»1است ،دور» از موارد نادرستاند.
گزینة «« :»3دگفتآور ،این (قبل از ماهیان)» از موارد نادرستاند.
(ترجمه)
---------------------------------------------(کتاب جامع)

«مساکن» جمع مکسر «مسکن» و اسم مکان است ،پس بر مکان داللت دارد.
تشریح گزینه های دیگر

گزینة «« :»1مُقاتل» اسم فاعل است.
گزینة «« :»3مفاخر» جمع «مفخرة» است و ارتباط :به مکان ندارد.

« یک :از دو دوست کردار دوستش را زدت دمرد!»
ترجمة گزینه های نادرست

گزینة « :»1دو جوان به مسخره کردن یک مرد پرداختند!
گزینة « :»2از ابتدا دو جوان فهمیدند آنچه را مرد گفت!
گزینة « :»3آن مرد از سؤال جوان ناراحت دد و به او جواب نداد!
(درک مطلب)
----------------------------------------------

گزینة « :»1انتظار ندادت که این جواب را بشنود!
گزینة « :»2آگاه دد و به جواب سؤال و زدت :کارش پ :برد!
(درک مطلب)
گزینة « :»4بزرگواری مرد مسن و فروتن :او را دید!
---------------------------------------------(کتاب جامع)
 -39گزینة «»2
مقصود از اینکه «اگر زندگ :کن ،:بدون بها آن را م:گیری» ایدن اسدت کده
همه بدون تالش و پرداخت هزینه ای ناچار به پیری م:رسند ،بنابراین گزیندة
« »2صحیح است « :پیر( بزرگ) و مثل من خمیده خواه :دد!»
ترجمة گزینه های نادرست

گزینة «« :»4مصالح» جمع «مصلح » است و ارتباط :به مکان ندارد.
(قواعد)
---------------------------------------------(کتاب جامع)

سؤال گزینه ای را م :خواهد که در آن اسم تفضدیل نیامدده باددد .در گزیندة
« « ،»3أعلم :م :دانم» فعل صیغة متکلّم وحده (اول دخص) مضدار اسدت و
اسم تفضیل نیست .در سایر گزینه ها به ترتیب «أتقَد ::بداتقواترین»« ،أنجَدح:
موفقترین» و « أحسَدن :نیکدوترین» اسدم تفضدیل هسدتند .در گزیندة «،»4
«األبیَض :سفید» اسم تفضیل نیست.

 -37گزینة «»4

(کتاب جامع)

ترجمة گزینه های نادرست

گزینة «« :»4در این است ،این(قبل از ماه:ها) ،دور» از موارد نادرستاند.

 -35گزینة «»3

(کتاب جامع)
 -36گزینة «»1
صورت سؤال بیت :را م :خواهد که بیش تر به مفهدوم مدتن مدرتبط باددد ،از
آن جا که رفتار جوانِ ت مسخرکننده ،تکبّرآمیز بود ،گزینة « »1مناسب مفهدوم
(درک مطلب)
این بیت است.
----------------------------------------------

(کتاب جامع)
 -38گزینة «»3
« چرا جوان بعد از سؤالش تعجّب کرد؟» ← زیرا او سخن مدرد و منظدور وی
را نفهمیده بود!

تشریح گزینه های دیگر

 -34گزینة «»2

ترجمة متن درک مطلب:

در روزی از روزها دو جوان ،مردِ سالخوردة خمیده پشت :را دیدند که دو دست زبر
دادت و برای راه رف تن از یک عصای چوب :کمک م:گرفت و ظاهرش نشان از این
دادت که در زندگ :خویش سخت :های بسیاری را تاب آورده است .یک :از آن دو
جوان گفت :به او بنگر ،بهراست :او کامالً مانند یک کمان است! و دوستش گفت:
دیگران را ریشخند نکن ،این کرداری زدت است .ول :او آگاه نشد ،پس از وی پرسید:
ای پیر مرد! این کمان را به چند خریدی؟ و او با بزرگواری به وی نگریست و به آرام:
گفت :فرزندم اگر زندگ :کن :بدون بها آن را م :گیری ،جوان دگفت زده دد و از
دوست خود پرسید منظورش چیست؟ پاسخ داد :بهتر این است که خودت خوب به
آن بیندیش :داید باعث عبرتت دود!

(کتاب جامع)

« إنّ عقائدنا ه :الّت :»:بد :تردیدد عقایدد ماسدت کده «/تَددعُونا» :مدا را فدرا

 -33گزینة «»2

صفحة5 :

(قواعد)

گزینة « :»1امکان ندارد روزی آن را بهدست آوری!
گزینة « :»3هر دخص :آن را به راحت :بهدست م:آورد!
گزینة « :»4اگر در زندگیت بکود :ممکن است به آن برس!:
(درک مطلب)
---------------------------------------------(کتاب جامع)
 -41گزینة «»1
این فعل معلوم است ،زیرا فعل :مضار از افعال گدروه دوم اسدت کدهدر زیدر
دومین حرف اصل :اش (ب) کسره گرف ته است .اگدر ایدن فعدل مجهدول بدود،
بهصورت «یُسَبَّبُ» م:آمد.
هم چنین دقت کنیدد کده گزیندة« »3صدحیح اسدت :چده چیدزی را سدبب
(درک مطلب)
م:دود؟ :عبرتت را← مفعول
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صفحة6 :

(محمد آقاصالح)

 -46گزینة «»3

(فرشاد خلیفه)

 -41گزینة «»2

حدیث نبوی« :إنّا معادر االنبیا أمرنا أن نُکلِّمَ الناس عل :قددر عقدولهم :مدا پیدامبران
مأمور دده ایم که با مردم به اندازة عقلشان سخن بگوییم» بیانگر ردد تدریج :سطح
فکر مردم ،از علل فرستادن پیامبران متعدد است.

انسان هم چون سایر موجودات زنده ،یک دسته نیازهای طبیع :و غریزی دارد؛ مانندد
نیاز به آب که به یک :از مصادیق آن ،در آیة «و جعلنا من الما ٍ کلّ د ٍ :ح »ً:اداره
دده است.

(دین و زندگی  ،1درس  ،7صفحههای  9و )72

(دین و زندگی  ،1درس  ،1صفحة )11
---------------------------------------------(احمد منصوری)

 -42گزینة «»4
پاسخ به نیازها و سؤالهای اساس :باید دو ویژگ :دادته بادد:

الف) کامالً درست و قابل اعتماد بادد؛ زیرا هر پاسدخ احتمدال :ومشدکوک نیازمندد
تجربه و آزمون است .در حال :که عمر محدود آدمد :بدرای چندین تجربدهای کداف:

---------------------------------------------(محمد آقاصالح)

 -47گزینة «»3

نیازهای برتر انسان برآمده از سرمایه های ویژهای است که خداوندد بده او عطدا کدرده
است .پاسخ صحیح به این نیازهای اساس :است که سعادت انسان را تضمین م:کند.

(دین و زندگی  ،1درس  ،7صفحة )72

نیست ،به خصوص که راههای پیشنهادی هم بسیار زیاد و گوناگون است.
ب) همه جانبه بادد؛ به طوری که به نیازهای مختلف انسان به صورت هماهنگ پاسدخ

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

پیوندد و
دهد؛ زیرا ابعاد جسم :و روح ،:فردی و اجتماع :و دنیدوی و اخدروی وی ،

 -48گزینة «»4

ارتباط کامل و تنگاتنگ :با هم دارند.

(دین و زندگی  ،1درس  ،7صفحة )71
--------------------------------------------- -43گزینة «»1

(مرتضی محسنیکبیر)

عامل زندهکننده (حیات بخش) جهان هست :و از جملده انسدان« ،آب» اسدت و ایدن
موضو در آیة دریفة «و جعلنا من الما کلّ د :ح »ّ:مذکور است.
پذیرش فرمان خدا و پیامآورش ،باعث حیاتبخش :انسان م:دود که در آیة «یا ایهدا

اسالم ،در عرصة عمل از انسان ها م :خواهد که تالش نمایند جامعه ای دین :براساس
عدالت بنا نمایند.
محتوای اصل :دعوت پیامبران یکسان است .با این وجود ،تعالیم انبیا در برخ :احکام
فرع :با یک دیگر متفاوت است .بنابراین تفاوت تعالیم در سطح احکام فرع ،:مقبدول
است.

(دین و زندگی  ،1درس  ،1صفحههای  11و )11

الذین آمنوا استجیبوا هلل و للرسول اذا دعاکم لما یُحییکم» این موضو آمده است.

(دین و زندگی  ،1درس  ،7صفحة )9
--------------------------------------------- -44گزینة «»3

(محمدابراهیم مازنی)

(محمد آقاصالح)

انسان م:داند که اگر هدف حقیق :خود را نشناسد یا در دناخت آن دچار خطا دود،

---------------------------------------------(احمد منصوری)

 -49گزینة «»1

امام کاظم ( ) به داگرد برجستة خود ،هشامبدنحکدم ،فرمدود«:ای هشدام ،خداوندد

عمر خود را از دست داده است .به همین خاطر امام سجاد ( ) ،پیوسدته ایدن دعدا را

رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد ،جز برای آن که بنددگان در پیدام الهد :تعقدل

م:خواند که «خدایا ایام زندگان :مرا به آن چیزی اختصداص بدده کده مدرا بدرای آن

کنند .کسان :این پیام را بهتر م:پذیرند که از معرفت برتری برخوردار باددند و آندان

آفریدی».

که در تعقل و تفکر برترند ،نسبت به فرمانهای اله :داناترندد و آنکدس کده عقلدش

(دین و زندگی  ،1درس  ،7صفحة )72
--------------------------------------------- -45گزینة «»4

کاملتر است ،رتبهاش در دنیا و آخرت باالتر است».

(دین و زندگی  ،1درس  ،7صفحة )71

(محمد رضاییبقا)

خداوند در قرآن کریم ،دربارة تمام و کامل ددن حجت اله :با فرستادن انبیا فرموده
است« :رُسُالً مُبشرینَ وَ مندذرینَ لِللّدا یَکدونَ للنداسِ علد :اهللحُجة بَعددَ الرسسُدلِ :...
رسوالن( :را فرستاد که) بشارت دهنده و بیم دهنده بادند ،تا بعدد از آمددن پیدامبران
ب رای مردم در مقابل خداوند دستاویز و دلیل :نبادد  »...پس هدف خداوند از ارسدال
پیامبران ،اتمام حجت با مردم بوده است .انسان به علت دارا بدودن اختیدار مد:تواندد

--------------------------------------------- -51گزینة «»1

(محمدابراهیم مازنی)

خداوند با لطف و رحمت خود ،ما انسانها را تنها نگذادت و هددایت مدا را بدر عهدده
گرفت و راه :را در اختیارمان قرار داد که همان راه مستقیم خودبخت :است.

راههای دیگری غیر از برنامة خداوند را برگزیند؛ اما در این صورت ،زیان خواهد کرد و

قرآن کریم در آیة  13سورة دوری ،وظیفة انبیای اله :را معین م:فرمایدد«:دیدن را

با دست خال :به دیار آخرت خواهد دتافت.

به پا دارید و در آن تفرقه نکنید».

(دین و زندگی  ،1درس  ،7صفحة )71

(دین و زندگی  ،1درس  ،1صفحههای  11و )12

عمومي یازدهم
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صفحة7 :

(رحمتاله استیری)

 -56گزینة «»2

زبان انگلیسي 2

(پریسا شهابی)

 -51گزینة «»3

ترجمة جمله« :بسیاری از افراد م:توانند تفاوت بین صنایع دست :ایران :و واردات :را

 )1جامعه

 )2تجربه

 )3فضا ،جا

 )4قرن

(کلوزتست)

تشخیص دهند».
 )1گسترش

 )2وسیله

 )3تفاوت

 )4نکته ،نقطه

--------------------------------------------- -57گزینة «»4

(واژگان)
---------------------------------------------(پریسا شهابی)

 -52گزینة «»1

(رحمتاله استیری)

 )1ارتباط برقرار کردن

 )2متغیر بودن

 )3وجود دادتن

 )4تصور کردن

(کلوزتست)

ترجمة جمله« :دسترس :به خدمات درمان :خوب بهنظر م:رسد از منطقهای به
منطقهای دیگر متغیر است».

ترجمة متن درک مطلب:

 )1متغیر بودن

 )2توضیح دادن

اگر آلبرت انیشتین بودید ،زندگ :دما چگونه بود؟ اگر مارک تواین یا ادیسون بودید،

 )3ارتباط برقرار کردن

 )4بررس :کردن

چه لباسهای :در کمد لباس دما وجود دادت؟

(واژگان)
---------------------------------------------(حسن روحی)

 -53گزینة «»1

ترجمة جمله« :کنفرانس جای خوب :برای به ادتراک گذادتن اطالعات و تبادل
نظرات مرتبط به یک موضو خاص است».
 )1مبادله کردن ،معاوضه کردن

 )2میزبان :کردن

 )3احترام گذادتن

 )4متغیر بودن

خب ،اکنون م :توانید پاسخ همة این سؤ االت و بسیاری دیگر را در هتل  Fameدر
کالیفرنیا کشف کنید .ده مایل بیرون از لسآنجلس ،هتل  Fameاطمینان م:دهد به
سؤال «چه م :دد اگر؟» پاسخ دهد .هنگام ورود به هتل ،اتاق :را انتخاب م:کنید.
هر اتاا یک نام دارد .در کل ،هتل  Fameدارای  32اتاا است که بیشتر آنها بهنام
ستارههای هالیوود یا موسیق :نامگذاری ددهاند .اما اتااهای :به نام نویسندگان
مشهور و حت :برخ :دانشمندان و ستارههای ورزد :نیز وجود دارند.

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

وقت :وارد اتاا م:دوید ،وارد زندگ :آن دخص م:دوید .همهجا پر از عکس هست.
صاحب هتل سع :کرده است اتاا را با ادیا ،لباس ،حت :غذای :که فکر م:کند

(حسن روحی)

ستاره ها دوست دادتهاند ،پرکند .آلبرت انیشتین هیچ جوراب :در ک مد لباس خود

ترجمة جمله « :ایوان تورگنیف یک بار اظهار دادت که اگر منتظر لحظهای بمانیم که

ندارد ،زیرا انیشتین واقع :هرگز جوراب نم :پودید! اگر اتاا مایک تایسون را انتخاب

همه چیز کامالً آماده است ،هرگز درو نم:کنیم».

کنید ،م:توانید در یک گودة اتاا بوکس تمرین کنید.

 -54گزینة «»4

 )1با فصاحت ،روان

 )2غالباً ،مکرراً ،بهدفعات

 )3صادقانه

 )4کامالً ،مطلقاً

 -58گزینة «»3

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

(عقیل محمدیروش)

ترجمة جمله« :کدام عبارت با توجه به متن درست است؟»
«مهمانان م:توانند انتخاب کنند که در کدام اتاا اقامت دادته بادند».

(درک مطلب)

ترجمة متن کلوزتست:

هفتة گذدته ،من تماس :از معلم سختکوش و ماهرم دادتم و او سخاوتمندانه
نظرات ارزدمندش را دربارة گزارش اخیرم داد .او همچنین یک تعداد پیشنهاد مفید
و نکات کلیدی داد دربارة اینکه چگونه مهارتهایم را گسترش دهم تا عالوهبر
نودتار ،بتوا نم زبان مورد عالقهام را به طور سلیس و روان صحبت کنم .در حقیقت او
تجربة خیل :زیادی در آموزش زبان های مختلف صرف نظر از میزان ددواری آنها

--------------------------------------------- -59گزینة «»1

ترجمة جمله « :مرجع ضمیر ” “whichکه در پاراگراف « »2زیر آن خط کشیده
دده« ،اتااها» است».

دارد  .تصور اینکه چگونه م:توا نستم بدون کمک او گزارش نهای:ا م را آماده کنم
تقریباً غیرممکن است .بهنظر من ،او با اختالف بهترین معلم در این منطقه است.

(رحمتاله استیری)

 -55گزینة «»1
 )1عالوهبر ،در کنار

 )2با هم

 )3عل:رغم اینکه

 )4بدون

(عقیل محمدیروش)

(درک مطلب)
--------------------------------------------- -61گزینة «»2

(عقیل محمدیروش)

ترجمة جمله« :بهترین عنوان برای متن «هتل افراد مشهور» خواهد بود».

(کلوزتست)

(درک مطلب)

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﭘﺮوژه ) -(2آزﻣﻮن  2آﺑﺎن 99

 -67ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ

 -61ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

ﺻﻔﺤﺔ8 :

)آزاده وﺣﻴﺪي ﻣﻮﺛﻖ(

)روزﺑﻪ اﺳﺤﺎﻗﻴﺎن(

ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻄﻠﻤﻴﻮس )زﻣﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰي( ،زﻣﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﺳﻴﺎرات ﻋﻄﺎرد،
زﻫﺮه ،ﻣﺮﻳﺦ ،ﻣﺸﺘﺮي و زﺣﻞ در ﻣﺪارﻫﺎﻳﻲ داﻳﺮهاي ﺑﻪ دور زﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.
)زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  11و (16
--------------------------------------------- -62ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

)ﺳﺤﺮ ﺻﺎدﻗﻲ(

زﻣﺎن اوج ﺧﻮرﺷﻴﺪي در اول ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺎﺻـﻠﺔ زﻣـﻴﻦ از
ﺧﻮرﺷﻴﺪ در آن زﻣﺎن ،ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﻴﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺖ.
)زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  11و (12
----------------------------------------------

)زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺻﻔﺤﺔ (15
----------------------------------------------

)آرﻳﻦ ﻓﻼح اﺳﺪي(

)ﺑﻬﺰاد ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ(

 -63ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4

 -68ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

)زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺻﻔﺤﺔ (14
--------------------------------------------- -64ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

)ﺑﻬﺰاد ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ(

ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻓﺼﻞﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺣﺮﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ زﻣﻴﻦ )ﮔـﺮدش زﻣـﻴﻦ ﺑـﺮ روي ﻣـﺪار
ﺑﻴﻀﻮي ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﻴﺪ( و اﻧﺤﺮاف  23/5درﺟﻪاي ﻣﺤﻮر آن اﺳﺖ.
)زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  12و (13
----------------------------------------------

)زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺻﻔﺤﺔ (17
----------------------------------------------

)ﺳﺤﺮ ﺻﺎدﻗﻲ(

)ﺳﺮاﺳﺮي داﺧﻞ ﻛﺸﻮر (99
 -69ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭼﺮﺧﺔ وﻳﻠﺴﻮن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺑـﺮ
اﺛﺮ ﻓﺮوراﻧﺶ ورﻗﺔ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﺑﻪ زﻳﺮ ورﻗﺔ ﻗﺎرهاي ﻳﺎ ﻓـﺮوراﻧﺶ ورﻗـﺔ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳـﻲ ﺑـﻪ
زﻳﺮ ورﻗﺔ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ دﻳﮕﺮ ،دراز ﮔﻮدال اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ و ﺟﺰاﻳﺮ ﻗﻮﺳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

 -65ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻮاﻛﺮه ،ﻛﺮة زﻣﻴﻦ ﺳﺮدﺗﺮ ﺷﺪ و ﺑﺨﺎر آب ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﺎﻳﻊ در
آﻣﺪ و آبﻛﺮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ.
)زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺻﻔﺤﺔ (14
--------------------------------------------- -66ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

)آزاده وﺣﻴﺪي ﻣﻮﺛﻖ(

)زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺻﻔﺤﺔ (19
----------------------------------------------

ﺣﺎﻟﺖ اﻓﻘﻲ ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﻻﻳﺔ  Cروي آنﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ و ﭘـﺲ

)آرﻳﻦ ﻓﻼح اﺳﺪي(
 -70ﮔﺰﻳﻨﺔ »«4
دﻳﺮﻳﻨﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺎﺧﻪاي از ﻋﻠﻢ زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر و ﺑﻘﺎﻳﺎي
ﻣﻮﺟﻮدات ﮔﺬﺷﺘﺔ زﻣﻴﻦ در ﻻﻳﻪﻫـﺎي رﺳـﻮﺑﻲ ﻣـﻲﭘـﺮدازد .ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ
ﻓﺴﻴﻞﻫﺎ ،ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﻧﺎﺑﻮدي آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺑـﻪ ﺳـﻦ ﻧﺴـﺒﻲ ﻻﻳـﻪﻫـﺎي زﻣـﻴﻦ و
ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮدات در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻲ ﺑﺮد.

)زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺻﻔﺤﺔ (16

)زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺻﻔﺤﺔ (20

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺳﻦ ﻧﺴﺒﻲ ﻻﻳﻪﻫﺎ ،در اﺑﺘﺪا ﻻﻳـﻪﻫـﺎي رﺳـﻮﺑﻲ ﺗﺸـﻜﻴﻞ و از
از آن ﺗﻮدة  Aﺑﻪ داﺧﻞ ﻻﻳﻪﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده اﺳـﺖ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ،ﻧﻔـﻮذ ﺗـﻮدة B
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺟﻮانﺗﺮﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺮوژه ) - (2آزﻣﻮن  2آﺑﺎن 99

ﺻﻔﺤﺔ 9 :

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

رﻳﺎﺿﻲ )(2

x  2x  2 3  3  0
2

 -71ﮔﺰﻳﻨﺔ »«3

)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺤﻴﺮاﻳﻲ(

دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻀﺮﺑﻲ از اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮاب ﺑﺎﺷﺪ.

اﺑﺘﺪا ﻧﻘﻄﺔ  Mوﺳﻂ ﭘﺎره ﺧﻂ  ABرا ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآورﻳﻢ.

)رﻳﺎﺿﻲ  ،2ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺟﺒﺮ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  11ﺗﺎ (13

3  5
 2  4 
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 2 
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3 x2  1  u  u2  2u  3  0
) *(
u  1
 (u  1)(u  3 )  0  
) **( u  3

 ﻓﺎﺻﻠﺔ  Mاز ﺧﻂ داده ﺷﺪه
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2
2
x
3
3

10 13
13



10
13

22  32

2
2

0
3
3
)رﻳﺎﺿﻲ  ،2ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺟﺒﺮ ،ﺻﻔﺤﺔ (11

40 13
13
)رﻳﺎﺿﻲ  ،2ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺟﺒﺮ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  8ﺗﺎ (10
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ﻗﻄﺮﻫﺎ ﻣﻨﺼﻒ ﻳﻚدﻳﮕﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ،ﻧﻘﻄﺔ ﭼﻬﺎرم
ﻣﺘﻮازياﻻﺿﻼع ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﺔ  D2 ، D1و  D3ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

)D1  A  B  C  (0,1)  (2,1)  (1,0)  (1, 2

8
2
) 2  ( 2

 f (2)  2  22  8  2  2k  1  17
 8  16  2k  1  17  2k  10  k  5
)رﻳﺎﺿﻲ  ،2ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺟﺒﺮ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  14ﺗﺎ (18

---------------------------------------------)ﻣﻬﺪي ﻣﻼرﻣﻀﺎﻧﻲ(
 S  3  2  3  2ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻮابﻫﺎ
 P  3 (2  3 )  2 3  3ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺟﻮابﻫﺎ
ﻣﻌﺎدﻟﺔ درﺟﺔ دوﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع رﻳﺸﻪﻫﺎي آن  Sو ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب
رﻳﺸﻪﻫﺎي آن  Pﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﺻﻮرت  x2  Sx  P  0اﺳﺖ.

)D2  A  C  B  (0,1)  (1,0)  (2,1)  ( 1,0

x

 xmax 

)ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻧﻮري(

اﮔﺮ ) B  (2,1) ، A  (0,1و ) C  (1,0ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن در ﻣﺘﻮازياﻻﺿﻼع

)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺤﻴﺮاﻳﻲ(

b
ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ  f (x)  ax2  bx  cﺑﻪ ازاي
2a
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ.
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  4a ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮﺑﻊ

2

  ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻮابﻫﺎ

  aﻃﻮل ﺿﻠﻊ ﻣﺮﺑﻊ  ﻓﺎﺻﻠﺔ  Aاز ﺧﻂ داده ﺷﺪه


) **(


ﺟﻮاب ﻧﺪارد  3 x  1  3  3 x  2

2y  3 x  1  2y  3 x  1  0
| | 2 1  3  3  1

) *(

 3x2  1  1  3x2  2  x2 
2

)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺤﻴﺮاﻳﻲ(

a

)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺤﻴﺮاﻳﻲ(

)D3  B  C  A  (2,1)  (1,0)  (0,1)  (3,0
ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﻄﻪاي ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ رأس ﻣﺘﻮازياﻻﺿﻼع ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻘﻄﺔ ) (1, 3

اﺳﺖ.

)رﻳﺎﺿﻲ  ،2ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺟﺒﺮ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  6ﺗﺎ (10
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)ﺣﺴﻦ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ(

ﻗﻄﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻋﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻴﺐ ﻗﻄﺮﻫﺎ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﻫﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 y  (k  2)x  3  m  k  2


1
ky  x  5  0  m   k

k2
 ) ﺷﺮط ﻋﻤﻮد ﺑﻮدن  (mm  1
 1
k
 k  2   k  k  1
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ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن  ، kﻣﻌﺎدﻻت دو ﺧﻂ را ﻧﻮﺷﺘﻪ و آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ
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)ﺣﺴﻦ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ(

ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻗﻄﺮ  ACﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ و ﺷﻴﺐ آن ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ.

ﺗﻼﻗﻲ ﻣﻲدﻫﻴﻢ.

ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻧﻘﻄﺔ  Oﻛﻪ وﺳﻂ ﭘﺎره ﺧﻂ  BDاﺳﺖ و ﺷﻴﺐ آن ﻛﻪ ﺑﻪ
y  x3
k  1  
 x  4, y  1
y  x  5  0
0
,O  AO  ( 4 )2  ( 1)2  17
0

4
1

ﻋﻠﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﻮدن ﺑﺮ  ، BDﻗﺮﻳﻨﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﺷﻴﺐ  BDاﺳﺖ:
A

A
B

D

O

)رﻳﺎﺿﻲ  ،2ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺟﺒﺮ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  2ﺗﺎ (8
C
y2  y1 7  1


 2
x2  x1 0  3
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)ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻧﺎدري(

1
1

m BD 2

اﺑﺘﺪا رأس ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺜﻠﺚ را ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ وﺗﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر
دارﻳﻢ:

m BD

m AC  

xB  x D y B  y D
3
,
))  ( , 4
2
2
2
)  : y  y0  m(x  x0ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻗﻄﺮ AC

(  :ﻣﺨﺘﺼﺎت O

2 1
1

 m AB  1  ( 2)  1


)1  ( 1
2
1


m BC 
2  2 4
2


)2  ( 1
3
 m AC  1  2  3  1

)C  (2, 1), B  ( 2,1), A  ( 1, 2
ﭼﻮن  m AB  m AC  1ﭘﺲ  ABﺑﺮ  ACﻋﻤﻮد ﺑﻮده ،ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺜﻠﺚ
در رأس  Aﻗﺎﺋﻤﻪ اﺳﺖ و وﺗﺮ آن  BCاﺳﺖ.

1
3
1
3
y  4  (x  )  y  4  x 
2
2
2
4
3
13
x 0

 y  4  0  y 
 3 / 25
4
4
)رﻳﺎﺿﻲ  ،2ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺟﺒﺮ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  6ﺗﺎ (10
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)ﻣﻴﺜﻢ ﺑﻬﺮاﻣﻲﺟﻮﻳﺎ(

ﻧﻘﻄﺔ ) A ( 1,1روي ﺧﻂ  y  2x  3اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺷﻜﻞ ﻓﺮﺿﻲ ﺑﻪ
ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ:

ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺧﻂ ﮔﺬرﻧﺪه از ﻧﻘﺎط  Bو  Cرا ﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﻢ.
1
)B( 2,1
y  y0  m(x  x0 ) 
) y  1   (x  2
1
2
m 
2

B

)A(-1,1

y-2x=3

D

)C(-4,0

m AB  2  m DC  2
1
 y 1   x 1
2
1
y x
2

 : y  0  2(x  4)  y  2x  8ﻣﻌﺎدﻟﺔ DC
 y  2x  3  0
 : ﻓﺎﺻﻠﺔ دو ﺧﻂ  DCو AB
 y  2x  8  0
 5

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺧﻂ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺧﻂ از ﻣﺒﺪأ
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺤﻮر  xﻫﺎ را ﺑﺎ ﻃﻮل ﺻﻔﺮ ﻗﻄﻊ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

)رﻳﺎﺿﻲ  ،2ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺟﺒﺮ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  2ﺗﺎ (4

اﻧﺪازة ﺿﻠﻊ  ADو 5 ، BC

5
5



| ) | 8  ( 3
)1  ( 2

2

2

d

اﺳﺖ.

)رﻳﺎﺿﻲ  ،2ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺟﺒﺮ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  8ﺗﺎ (10
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)ﻋﻠﻲ ﺷﻬﺮاﺑﻲ(

اول ﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﻓﺮﺿﻲ رﺳﻢ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:

y=x+1

)A(-1,4

f (x)  (x  2)2  x2  4x  4 
  b  4 ,c  4
f (x)  x2  bx  c

f (x)  x2  4 x  4  f (b  c)  f (0)  4

H

)رﻳﺎﺿﻲ  ،2ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺟﺒﺮ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  11ﺗﺎ (18
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B

)ﻣﻬﺪﻳﺲ ﺣﻤﺰهاي(

)A(0,2

ﺷﻴﺐ ﺧﻂ  ، ABﻗﺮﻳﻨﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﺷﻴﺐ ﺧﻂ  y  x  1اﺳﺖ:
ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺧﻂ  ABرا ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻴﻢy  4  1(x  1)  y   x  3 :
دو ﺧﻂ  y  x  1و  y   x  3را ﻗﻄﻊ ﻣﻲدﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت H

O
B(1,0) 
) O(x, x  1
ﻣﺨﺘﺼـــﺎت O

ﺑﻪدﺳﺖ آﻳﺪ:
x  1  x  3  x  1  y  2
) H(1, 2
ﻧﻘﻄﺔ  Hوﺳﻂ  Aو  Bاﺳﺖ:
x  xB
1  xB
xH  A
1
 xB  3
2
2
y  yB
4  yB
yH  A
2
 yB  0
2
2
xB  y B  3  0  3

ﭘﺲ:

| | OA |  | OB
(x  0)2  (x  1  2)2  (x  1)2  (x  1  0)2
 x2  (x  1)2  (x  1)2  (x  1)2  x2  (x  1)2

غقق  x  x  1  0  1

2
2
x  (x 1)  x  (x 1)  
1
قق  x  x  1  x  
2
1 1
) O ( ,
2 2
)A (0, 2

)رﻳﺎﺿﻲ  ،2ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺟﺒﺮ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  2ﺗﺎ (10
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)ﻋﻠﻲ ﺷﻬﺮاﺑﻲ(

3
ﺷﻴﺐ ﺧﻂ  2y  3 x  7ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
2

1
1
 | OB | (   0)2  (  2)2ﻳﺎ |   | OAﺷﻌﺎع داﻳﺮه
2
2

 اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺷﻴﺐ ﺧﻂ  dﻛﻪ ﺑﺮ

2
2
آن ﻋﻤﻮد اﺳﺖ اﺳﺖ .از ﺧﻂ  ، dﻧﻘﻄﺔ ) (6 ,0و ﺷﻴﺒﺶ
3
3
دارﻳﻢ .ﻣﻌﺎدﻟﻪاش را ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻴﻢ:

 m را

2
2
(x  6 )  y  x 4
3
3 

y 0 

1 9
10
10
 

4 4
4
2
)رﻳﺎﺿﻲ  ،2ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺟﺒﺮ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  4ﺗﺎ  22 ،6ﺗﺎ (24
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)ﻣﻴﺜﻢ ﺑﻬﺮاﻣﻲﺟﻮﻳﺎ(

y=x2+ax+a+1

ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ d

y=2

)رﻳﺎﺿﻲ  ،2ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺟﺒﺮ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  2ﺗﺎ (4
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ﭘﺲ ﻋﺮض رأس ﺳﻬﻤﻲ 2 ،اﺳﺖ.

)(a2  4a  4
2
2
4a
4

)ﻣﻴﺜﻢ ﺑﻬﺮاﻣﻲﺟﻮﻳﺎ(

اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻔﺮ ﺗﺎﺑﻊ درﺟﺔ دوﻣﻲ  x  2ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ

 a  4a  4  8  a  4a  4  0  a  2
2

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻘﺎﻳﺴـــﻪ ﺑـــﺎ f (x) x2  bx  c

 a  1
f (x)  a(x  2)2 
ﭘﺲ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ.

2
 1
2

2

 y  x2  2x  3  x 
ﻣﺤﻮر ﺗﻘــﺎرن

)رﻳﺎﺿﻲ  ،2ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺟﺒﺮ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  14ﺗﺎ (18
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)ﻣﻬﺪي ﻣﻼرﻣﻀﺎﻧﻲ(
x  1

ﺻﻔﺤﺔ 12 :
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)ﻋﻠﻲ ﺷﻬﺮاﺑﻲ(

)3 x(x  1)  x(x  1
2
و

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



3 x2  3 x  x2  x
x 1
2

b
4
1
4



x 1

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

 2x2  x  1  0



ﻣﻌﻜﻮس ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب
رﻳﺸﻪﻫﺎ

 


ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺬر رﻳﺸﻪﻫﺎ

1
1
b
 S2 P 

2

2
1
4
4
P
( )2
4
b

 1  16  b  60
4
1

x1,2

)رﻳﺎﺿﻲ  ،2ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺟﺒﺮ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  19ﺗﺎ (24
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    P ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب رﻳﺸﻪﻫﺎ

1
1
ﺗــﻮان 2
     2  

( )2


  1  4  2  ( 1)  9
غقق
x  1
1 3  1


قق 1
4
 x2   2


      S ﺟﻤﻊ رﻳﺸﻪﻫﺎ

)ﺣﺴﻴﻦ اﺳﻔﻴﻨﻲ(
x  3  x  3  x  3  x  3
ﺗ ــﻮان 2
x 3

 x  3  x2  6 x  9
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ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻨﺠﺮه  90ﻣﺘﺮ اﺳﺖ:
6 x  2y  4x  90  2y  10x  90
 y  45  5x

 x2  7 x  6  0  (x  1)(x  6 )  0
غقق  x  1

قق  x  6

)ﻋﻠﻲ ﺷﻬﺮاﺑﻲ(

ﻣﺴﺎﺣﺖ را ﺑﺮﺣﺴﺐ  xﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻴﻢ:

k 6


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

)  (2x)(x)  (4 x) (yﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ   Sﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺑﺎﻻ   Sﻛﻞ S


)(45  5 x

 : S  ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻮابﻫﺎ

 2x2  180x  20x2

)رﻳﺎﺿﻲ  ،2ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺟﺒﺮ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  11ﺗﺎ  13و  22ﺗﺎ (24

 S(x)  18 x2  180x
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b 180
xS 

5
2a
36

)ﻋﻠﻲ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي(

S(x)  (20  x)(80  2x)  2x2  40x  1600
b
40
xmax  

 10
2a
4

در ﺳﻬﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ازاي ﻃﻮل رأس ﺳﻬﻤﻲ رخ ﻣﻲدﻫﺪ.
 yﺑﻪ ازاي  x  5ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

 Smax  S(10)  2  102  40  10  1600  1800

y  45  5x  45  5(5 )  20

)رﻳﺎﺿﻲ  ،2ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺟﺒﺮ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  11ﺗﺎ (18

)رﻳﺎﺿﻲ  ،2ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺟﺒﺮ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  11ﺗﺎ (18

ﭘﺮوژه ) -(2آزﻣﻮن  2آﺑﺎن 99

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )(2
)اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮزاﻳﻲ(
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ﻧﻮرونﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ و راﺑﻂ داراي ﭼﻨﺪ دﻧﺪرﻳﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻳﺎﺧﺘﻪاي ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎي دﻧﺪرﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ را ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻳﺎﺧﺘﻪاي وارد
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .در ﻧﻮرونﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮرونﻫﺎي راﺑﻂ ،آﻛﺴﻮن از دﻧﺪرﻳﺖﻫﺎ
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
 (2ﻧﻮرونﻫﺎي راﺑﻂ ،ﻃﺒﻖ ﻣﺘﻦ ﻛﺘﺎب درﺳﻲ در ﻣﻐﺰ و ﻧﺨﺎع ﻗﺮار دارﻧﺪ.
 (3در ﻣﻮرد ﻧﻮرونﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻮرون ﻫﺎي راﺑﻂ ﺻﺎدق اﺳﺖ.
 (4ﮔﺮوﻫﻲ از ﻧﻮرونﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻴﻠﻴﻦ در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد
ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻧﻮرونﻫﺎ ،در ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻟﺘﻴﭙﻞ اﺳﻜﻠﺮوزﻳﺲ دﭼﺎر
اﺧﺘﻼل ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.
)زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  ،2ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺼﺒﻲ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  3 ،2و (6
---------------------------------------------)اﻣﻴﺮرﺿﺎ ﺟﺸﺎﻧﻲﭘﻮر(
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ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﻗﺔ ﻣﻐﺰي ،ﻣﻐﺰ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ آن ﭘﻞ ﻣﻐﺰي اﺳﺖ.
ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻐﺰ ﻣﻴﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻞ ﻣﻐﺰي ﻧﻴﺰ ﺑﺎ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺮﺷﺢ اﺷﻚ ﺑﺮ ﭼﺸﻢﻫﺎ و ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻓﺮد اﺛﺮ ﻣﻲﮔﺬارد .ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺣﺲ وﻳﮋهاي
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻤﺎري ام.اس ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﻫﺮدو ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﺗﺎﻻﻣﻮس )ﻣﺮﻛﺰي در ﻣﻐﺰ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﭘﻴﺎمﻫﺎي ﺣﺴﻲ را ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﻣﻲﻛﻨﺪ( ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 (2درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺮﻛﺖ اﺛﺮ ﻣﻲﮔﺬارد ،اﻣﺎ ﭘﻞ ﻣﻐﺰي ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺮﺷﺢ ﻏﺪد اﺷﻚ و ﺑﺰاق ،از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻮرونﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﻴﺎم
ﻣﻲدﻫﺪ.
 (3از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻞ ﻣﻐﺰي ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺧﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻨﻔﺲ و ﻣﻴﺰان ورود اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﺧﻮن اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد.
)زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  ،2ﺣﻮاس ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  11 ،10 ،6و (23
---------------------------------------------)ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻋﻄﺎر(
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ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  7ﻓﺼﻞ  1زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  ،2از ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮان
ﻧﻴﻤﻜﺮهﻫﺎي ﻣﺨﭽﻪ و ﻟﻮب)ﭘﻴﺎز(ﻫﺎي ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﺔ  (1ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ از ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ و ﺑﺪون ﺑﺮش دﻳﺪه
ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ  (3اﭘﻲ ﻓﻴﺰ در ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دروﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﮔﺰﻳﻨﺔ  (4اﺟﺴﺎم ﻣﺨﻄﻂ و ﺑﻄﻦ ﭼﻬﺎرم از ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺪون ﺑﺮش ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.
)زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  ،2ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺼﺒﻲ ،ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎي  14و (15
---------------------------------------------)ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﻠﻮ(
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اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺳﺮﺧﺮگ ورودي ﺑﻪ ﻛﺮة ﭼﺸﻢ از ﻣﺤﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﻛﻮر در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ زﺟﺎﺟﻴﻪ
اﺳﺖ.

ﺻﻔﺤﺔ13 :

ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﺔ  (1زﻻﻟﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻳﺮگﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺸﻴﻤﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد.
ﮔﺰﻳﻨﺔ  (2ﻗﺮﻧﻴﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮﻳﺮگ ﺧﻮﻧﻲ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ  (3دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﻛﺘﺎب درﺳﻲ ،اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت اﻳﻦ رگ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ
ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﻋﺪﺳﻲ اﻣﺘﺪاد ﻧﺪارد.
)زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  ،2ﺣﻮاس ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  23و (24
---------------------------------------------)اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻨﻲ(
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دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻏﺸﺎ ،رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻲ زﻳﺎدي ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﻲﺷﻮد) .رد ﮔﺰﻳﻨﺔ  ،(1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  6ﻗﺴﻤﺖ ب ﺻﻔﺤﺔ  4ﻛﺘﺎب
زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ) ،(2وﻗﺘﻲ ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ -ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ ﻏﺸﺎ ﺑﻪ ATP
)اﻧﺮژي راﻳﺞﻳﺎﺧﺘﻪ( ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ .دو ﻳﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ از ﺟﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻪ
درون ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ وارد ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ داﺧﻞ ﻳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ – ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻫﺮ  ATPاﺑﺘﺪا ﺳﻪ ﻳﻮن
ﺳﺪﻳﻢ از ﺳﻠﻮل ﺧﺎرج ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ دو ﻳﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
)زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  ،2ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺼﺒﻲ ،ﺻﻔﺤﺔ (4
)زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،1ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎي  12و (14
---------------------------------------------)اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺑﻬﺮوزي ﻓﺮد(
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اﻟﻒ( ﻗﺸﺮ ﻣﺦ ﻣﺤﻞ ﭘﺮدازش ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﻲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ اﺳﺖ.
ب( ﭘﻴﺎم ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺨﭽﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻌﺎدل ﺑﺪن ارﺳﺎل ﻣﻲﺷﻮد )اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺘﺎب درﺳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
ج( دﻳﺪن ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺰاق )ﭘﻞ ﻣﻐﺰي( ﻣﻲﺷﻮد.
د( ﺗﺎﻻﻣﻮسﻫﺎ در زﻳﺮ راﺑﻂ ﺳﻪﮔﻮش ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﭘﻴﺎم ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ه( ﻣﻐﺰ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺎم ﺣﺲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
)زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  ،2ﺣﻮاس ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  15 ،11 ،10و (24
)زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،1ﺻﻔﺤﺔ (27
---------------------------------------------)ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺸﺘﺎﻳﻲ(
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دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺤﺚ ﺳﻮال درﺑﺎرة ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ .ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن در
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن
دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺷﻮد ،ﻧﻮرونﻫﺎ ﻧﻴﺰ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﻮار ﻣﻐﺰي
ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ:
 (1ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻧﻮرونﻫﺎ و ﻫﻢ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن در ﺣﻔﻆ
ﻫﻢاﻳﺴﺘﺎﻳﻲ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ .ﻧﻮرونﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺪاﻳﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ را دارﻧﺪ
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
 (2ﻧﻮرونﻫﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﺎمﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻧﻮرونﻫﺎ
ﻣﻴﻠﻴﻦ دارﻧﺪ و ﭘﻴﺎم را ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﻬﺸﻲ در ﻃﻮل ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 (4ﻧﻮرونﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ در اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎمﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ .ﻧﻮرونﻫﺎ
ﻫﻤﻮاره در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ.
)زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  ،2ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺼﺒﻲ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  4 ، 2 ،1و (6

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﭘﺮوژه ) -(2آزﻣﻮن  2آﺑﺎن 99

)ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺸﺘﺎﻳﻲ(
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ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺦ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﺮدة ﻣﻨﻨﮋ ﻗﺮار دارد .اﻳﻦ ﺑﺨﺶ )ﻗﺸﺮ ﻣﺦ(
ﭘﺮدازش ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻃﻼﻋﺎت را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ و اﻏﻠﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﻲ را از ﺗﺎﻻﻣﻮسﻫﺎ
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﺑﺨﺶ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺨﺎع در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﺮدة ﻣﻨﻨﮋ ﻗﺮار دارد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﻴﺪ
ﺑﺨﺶ ﺳﻔﻴﺪ در دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﻣﻴﻠﻴﻦ اﺳﺖ.
 (2در ﺑﻴﻤﺎري ام.اس ،ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﻴﻠﻴﻦدار )ﺳﻔﻴﺪ( ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ
ﻗﺸﺮ ﻣﺦ ،از ﻣﺎدة ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي اﺳﺖ.
 (4ﺟﺴﻢ ﻳﺎﺧﺘﻪاي ﻧﻮرونﻫﺎي ﺣﺴﻲ در رﻳﺸﺔ ﭘﺸﺘﻲ در ﺧﺎرج از ﻧﺨﺎع ﻗﺮار دارد؛
ﻧﻪ در ﺑﺨﺶ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺨﺎع.
)زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  ،2ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺼﺒﻲ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  9 ،6ﺗﺎ  11و (15
---------------------------------------------)ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻧﻴﺎ(
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در اﻳﻦ ﺳﻮال ذﻛﺮﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪة ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﻧﺎﻗﻞ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻬﺎر
ﺷﺪه اﺳﺖ؛ درﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻃﻲ اﻳﻦ اﻧﻌﻜﺎس ،ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ در اﻳﻦ ﻧﻮرون ﻫﺎ اﻳﺠﺎد
ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﺑﺎزﺷﺪن ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي درﻳﭽﻪدار ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﻲ در ﻃﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ رخ ﻣﻲدﻫﺪ،
اﻣﺎ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎي ﻧﺎﻗﻞﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻬﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ.
 (2دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 (3اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ  ،زﻳﺮا ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻳﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻧﺸﺘﻲ
و ﺑﺪون ﺻﺮف  ATPﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.
 (4دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻧﺸﺘﻲ،
ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻳﻮن ﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در دوﺳﻮي ﻏﺸﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
)زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  ،2ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺼﺒﻲ ،ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎي  8 ،5 ،4و (16
)زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،1ﺻﻔﺤﺔ (14
---------------------------------------------)اﻣﻴﺮرﺿﺎ ﺟﺸﺎﻧﻲﭘﻮر(
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در ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ،ﭘﻞ ﻣﻐﺰي )ﺗﻨﻈﻴﻢﻛﻨﻨﺪة ﺗﺮﺷﺢ اﺷﻚ و ﺑﺰاق( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﻴﺎﻧﻲ
)ﺑﺨﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ،ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﺣﺮﻛﺖ( در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮي ﻗﺮار دارد.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﺗﺎﻻﻣﻮسﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮدازش اوﻟﻴﺔ اﻏﻠﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﻲ ورودي ﺑﻪ ﻣﻐﺰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺎز )ﻟﻮب(ﻫﺎي ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻋﻘﺐﺗﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ
ﻛﻪ ﻟﻮبﻫﺎي ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻟﻮب ﻫﺎي ﻣﻐﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 (2اﺳﺒﻚ ﻣﻐﺰ ﻛﻪ در اﻳﺠﺎد ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
ﻧﻘﺶ دارد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﭽﻪ )ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪن و ﺗﻌﺎدل( ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻗﺮار
دارد.
 (4ﺑﺼﻞاﻟﻨﺨﺎع ﻫﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﻌﻜﺎسﻫﺎي ﺑﻠﻊ و ﺳﺮﻓﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻠﻲ
ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
)زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ،2ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺼﺒﻲ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  10ﺗﺎ (12

ﺻﻔﺤﺔ14 :

)اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮزاﻳﻲ(
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اﺳﺒﻚ ﻣﻐﺰ )ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ( ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاي ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﻟﻴﻤﺒﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻘﺶ دارد .ﻗﺸﺮ ﻣﺦ ،ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﺮدازش ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ورودي
ﺑﻪ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ آن ﻳﺎدﮔﻴﺮي ،ﺗﻔﻜﺮ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺼﺒﻲ از ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ و ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن )ﻧﻮروﮔﻠﻴﺎ ،ﻏﻴﺮ ﻋﺼﺒﻲ(
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ،ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،در ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻐﺰي ،ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻓﺮاوانﺗﺮﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
 (1ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﻗﺸﺮ ﻣﺦ ﺻﺎدق اﺳﺖ.
3و (4ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد اﺳﺒﻚ ﻣﻐﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ.
)زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  ،2ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺼﺒﻲ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  10 ،2و (11
---------------------------------------------)ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي روزﺑﻬﺎﻧﻲ(
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ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻮرت ﺳﺆال ،ﺣﺸﺮات ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ) .ﮔﻴﺎه ﺗﻮﺑﺮه واش در ﺷﻜﻞ ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد از ﺣﺸﺮات ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻣﻲﻛﻨﺪ(.
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺔ ﻣﻮارد:
اﻟﻒ( ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ  – 21پ ﺻﻔﺤﺔ  18زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ) ،(2رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ
ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﻫﺎي ﻋﻘﺒﻲ )ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻫﺎ(  ،ﺑﺎ ﮔﺮهﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن در ارﺗﺒﺎط
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ) .ﻧﺎدرﺳﺖ(
ب( دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮاي ﺣﺸﺮات ﮔﻴﺎه ﺧﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﺦ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؛ ﻧﻪ ﻫﺮ
ﺣﺸﺮه اي! )ﻧﺎدرﺳﺖ(
ج( ﺣﺸﺮات ﻃﻨﺎب ﻋﺼﺒﻲ ﺷﻜﻤﻲ دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﻃﻨﺎب در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻟﻮﻟﺔ ﮔﻮارش ﻗﺮار دارد) .درﺳﺖ(
د( ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ  18ﺻﻔﺤﺔ  45و ﺷﻜﻞ  23ﺻﻔﺤﺔ  66زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ )،(1
ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﺗﻨﻔﺲ ﻧﺎﻳﺪﻳﺴﻲ در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺟﺎﻧﻮر ﻗﺮار دارد.
)درﺳﺖ(
)زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  ،2ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺼﺒﻲ ،ﺻﻔﺤﺔ (18
)زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ،1ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  66 ،45 ،31و (104
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)ﻋﻠﻲ ﻛﺮاﻣﺖ(

ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻮال ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺣﺲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻲ از دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺨﭽﻪ در ﭘﺸﺖ ﺳﺎﻗﺔ ﻣﻐﺰ  ،ﭘﻴﺎم ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﺪ.
دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎ ،ﮔﻴﺮﻧﺪة ﺗﻤﺎﺳﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و در زردﭘﻲ ﻫﺎ ،ﻋﻀﻼت
اﺳﻜﻠﺘﻲ و ﻛﭙﺴﻮل ﻣﻔﺼﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎ در ﺣﺮﻛﺖ
ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ .دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﮔﺮوﻫﻲ از اﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﭘﻴﺎمﻫﺎي ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻧﺨﺎع وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
)زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  ،2ﺣﻮاس ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  21 ،16 ،15 ،11 ،9و (22
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)ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻋﻄﺎر(

ﻻﻳﺔ ﺷﺒﻜﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎزك اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد .در ﻧﻘﻄﺔ
ﻛﻮر ،ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﻧﻮري وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﭘﺮوژه ) -(2آزﻣﻮن  2آﺑﺎن 99

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﺔ  (1در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﭼﺸﻢ ،ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻋﺼﺐ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﻗﺮﻧﻴﻪ ،ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ (3داﻧﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎه ﻣﻼﻧﻴﻦ درون زﻻﻟﻴﻪ رﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻗﺮﻧﻴﻪ ﺷﻔﺎف دﻳﺪه
ﻣﻲﺷﻮد.
ﮔﺰﻳﻨﺔ  (4ﺧﻢ ﺷﺪن ﻋﺼﺐ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﭘﻬﻦﺗﺮ ﻗﺮﻧﻴﻪ اﺳﺖ.
)زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  ،2ﺣﻮاس ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي 27 ،25 ،24و (28
---------------------------------------------)اﻣﻴﺮرﺿﺎ ﺟﺸﺎﻧﻲﭘﻮر(
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در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﻘﺒﺎض ﻋﻀﻼت ﻣﮋﮔﺎﻧﻲ )اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در
اﻳﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ( ،ﺗﺎرﻫﺎي آوﻳﺰي ﺷﻞ ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﻛﺸﺶ آن ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد؛
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻄﺮ ﻋﺪﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺎر وارده از ﺳﻤﺖ
ﻋﺪﺳﻲ ﺑﻪ زﺟﺎﺟﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻋﺪﺳﻲ ﺗﺎ ﻋﻨﺒﻴﺔ ﭼﺸﻢ ﻛﺎﻫﺶ
ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
)زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  ،2ﺣﻮاس ،ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎي  24و (25
---------------------------------------------)ﻣﻬﺮداد ﻣﺤﺒﻲ(
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ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎي ﺣﺴﻲ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻫﻤﮕﻲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ .دﻗﺖ
ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺣﻴﺎت اﺳﺖ.
)زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  ،2ﺣﻮاس ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  20و(21
)زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ،1ﺻﻔﺤﺔ (7
---------------------------------------------)ﻋﻠﻲ ﺟﻮﻫﺮي(
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ﺳﺮﺧﺮگ ورودي از ﻣﺤﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﻛﻮر در ﻣﺠﺎورت ﻻﻳﺔ ﺷﺒﻜﻴﻪ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺷﺒﻜﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدة ژﻟﻪاي و ﺷﻔﺎف )زﺟﺎﺟﻴﻪ( در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ .ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪة ﻧﻮر
ﻛﻪ دو ﻧﻮع اﺳﺘﻮاﻧﻪاي و ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ
)ﻧﻮرونﻫﺎ( در اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ را دارﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ:
 (1ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﻪ ذﺧﻴﺮهﻛﻨﻨﺪة اﻧﺮژي در ﺑﺪن اﺳﺖ ،ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﭼﺸﻢ ﮔﺎو ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﺻﻠﺒﻴﻪ در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ .دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ
ﺻﻠﺒﻴﻪ ،ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﻘﺒﻲ ﻛﺮة ﭼﺸﻢ را ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ) .اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در ﻛﻨﻜﻮر
ﺳﺮاﺳﺮي  97ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ(
 (2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  5ﺻﻔﺤﺔ  25ﻛﺘﺎب زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ،2در ﻣﺤﻞ ﻟﻜﺔ زرد ﻛﻪ
در اﻣﺘﺪاد ﻣﺤﻮر ﻧﻮري ﻛﺮه ﭼﺸﻢ ﻗﺮار دارد ،اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت رگﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﻤﻲﺷﻮد.
 (3ﺟﺴﻢ ﻣﮋﮔﺎﻧﻲ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺪﺳﻲ ﻧﻘﺶ دارد .ﺟﺴﻢ ﻣﮋﮔﺎﻧﻲ ﺑﺎ
زﺟﺎﺟﻴﻪ و زﻻﻟﻴﻪ در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ .دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺟﺴﻢ ﻣﮋﮔﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻴﺔ ﭼﺸﻢ در
ﺗﻤﺎس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ) .اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺮاﺳﺮي  99ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ(
)زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  ،2ﺣﻮاس ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  23 ، 2ﺗﺎ  25و (27
---------------------------------------------)ﺳﻬﻴﻞ ﺣﺒﻴﺒﻴﺎن(
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ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻮرت ﺳﻮال ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﺮاي دﻳﺪن اﺟﺴﺎم
دور از ﻋﺪﺳﻲ واﮔﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﻄﺮ ﻛﺮة
ﭼﺸﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ اﺧﺘﻼل در ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﻋﺪﺳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ در
ﻫﺮ ﺻﻮرت ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻧﻮري در ﻧﻘﻄﻪ اي درون زﺟﺎﺟﻴﻪ )ﺟﻠﻮي ﺷﺒﻜﻴﻪ( ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻣﻲرﺳﻨﺪ.

ﺻﻔﺤﺔ15 :

ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
 (1اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮاي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺧﺘﻼل در ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﻋﺪﺳﻲ رخ داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺤﻴﺢ
ﻧﻴﺴﺖ.
 (2اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري آﺳﺘﻴﮕﻤﺎﺗﻴﺴﻢ اﺳﺖ.
 (3دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺟﺴﺎم دور ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎواﺿﺢ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد؛ درواﻗﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ.
)زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  ،2ﺣﻮاس ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  25و (26
---------------------------------------------)ﻋﻠﻲ ﺟﻮﻫﺮي(
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ﻃﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﻻروي ﻧﻤﻮدار ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ،ورود ﻳﻮنﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ درون ﻳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد .در اﺑﺘﺪاي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ رﺳﻴﺪن اﺧﺘﻼف
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ دو ﺳﻮي ﻏﺸﺎ از  -70ﻣﻴﻠﻲوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ،اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ دو ﺳﻮي
ﻏﺸﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  +30ﻣﻴﻠﻲوﻟﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ دو ﺳﻮي ﻏﺸﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ:
 (1ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ دو ﺳﻮي ﻏﺸﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺘﺎب درﺳﻲ-70 ،
ﻣﻴﻠﻲوﻟﺖ اﺳﺖ .ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎي درﻳﭽﻪدار ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﻲ در اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ +30
ﻣﻴﻠﻲوﻟﺖ ﺑﺎز ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 (2ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ -ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎي درﻳﭽﻪدار
ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ اﺧﺘﻼف
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻴﻦ دو ﺳﻮي ﻏﺸﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.
 (4در ﻧﻤﻮدار ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ در ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  +30ﻣﻴﻠﻲ وﻟﺖ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
ﺑﻴﺮون ﻏﺸﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ آن ،ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ -ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.
)زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  ،2ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺼﺒﻲ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  3ﺗﺎ (5
---------------------------------------------)ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي روزﺑﻬﺎﻧﻲ(
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ﻣﻐﺰﻣﻴﺎﻧﻲ دو ﻗﺴﻤﺖ دارد ﻛﻪ ﻣﺠﺮاي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻄﻦ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻣﻐﺰي از ﻣﻴﺎن
آن ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﭘﻞ ﻣﻐﺰي ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﻗﺔ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ.
)اﻳﻦ ﻣﺪل در ﻛﻨﻜﻮر  99ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ(
اﻟﻒ( ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻛﺘﺎب زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ) ،(1اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﻠﺐ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ،ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻋﺼﺎب دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻳﻦ اﻋﺼﺎب در ﺑﺼﻞ اﻟﻨﺨﺎع و ﭘﻞ ﻣﻐﺰي و در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺮﻛﺰ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻨﻔﺲ ﻗﺮار دارد و ﻫﻤﻜﺎري اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ،ﻧﻴﺎز ﺑﺪن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و اﻛﺴﻴﮋن
را در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ اﻋﺼﺎب ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ
)اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﮔﺮه ﭘﻴﺸﺎﻫﻨﮓ( اﺛﺮ ﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﻧﺎدرﺳﺖ(
ب( دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎﻻﻣﻮسﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺦ ارﺳﺎل
ﻛﻨﻨﺪ) .ﻧﺎدرﺳﺖ(
ج( دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺰاق ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ و ﻏﻴﺮارادي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﭘﻞ ﻣﻐﺰي
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺼﻞ اﻟﻨﺨﺎع در ﺑﺮﺧﻲ اﻧﻌﻜﺎس ﻫﺎي ﺑﺪن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ) .درﺳﺖ(
د( دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻐﺰ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﭽﻪ و ﺳﺎﻗﺔ ﻣﻐﺰ( ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻓﺖ
ﭘﻴﻮﻧﺪي ﭘﺮده ﻫﺎي ﻣﻨﻨﮋ و اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎي ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ دﻗﺖ
ﻛﻨﻴﺪ ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻛﺘﺎب زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ) ،(1رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻼژن و ﻛﺸﺴﺎن
ﺟﺰﺋﻲ از ﻣﺎدة زﻣﻴﻨﻪ اي ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ) .ﻧﺎدرﺳﺖ(
)زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ،2ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺼﺒﻲ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  9ﺗﺎ  14 ،11ﺗﺎ (16
)زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ،1ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎي  52 ،27 ،15و (60

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ
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ﺻﻔﺤﺔ16 :



   F12

F21

ﻓﻴﺰﻳﻚ )(2

 
 


1
1
  ( 1)(2 i  j)  F21
)  ( 2 i  j
 F21
9
9

)ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ(
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ﺑﺎر ﻧﻬﺎﻳﻲ ذره ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎ ،ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  5و (6

16
84
q1 
q1
100
100
 ne 

q2  q1 

q2  q1
84
16
q  q1  ne 
q  ne
100 1
100 1
100
اﻟﻜــــﺘﺮون n 21012
 q1 
ne 

e 1/ 61019 C
16
100
q1 
 2  1012  1 / 6  1019  2  106 C  2C
16
)ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  3و (4
---------------------------------------------)ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻛﻴﺎﻧﻲ(
 -112ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
وﻗﺘﻲ ﻣﻴﻠﻪاي ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﻲ را ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ ﻛﻼﻫﻚ اﻟﻜﺘﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺧﻨﺜﻲ ﻧﺰدﻳﻚ
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ )اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي آزاد( ﻛﻼﻫﻚ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﻢ رﺳﺎﻧﺎ ﺑﻪ
زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻛﻼﻫﻚ ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ ،وﻟﻲ در
ورﻗﻪﻫﺎ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻲﺷﻮد و ﺧﻨﺜﻲ اﺳﺖ.
دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﻼﻫﻚ ﺑﺎ ﺳﻴﻢ رﺳﺎﻧﺎ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ
ﺑﻪ ورﻗﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﺪ.
ﺗﺬﻛﺮ :در اﺛﺮ اﻟﻘﺎ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎر ورﻗﻪﻫﺎ ﻫﻢﻧﻮع ﺑﺎر ﻣﻴﻠﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻼﻫﻚ
اﻟﻜﺘﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻨﺰوي ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺎر ﻛﻼﻫﻚ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎر آن .در ﺗﻤﺎس
ﻣﻴﻠﺔ ﺑﺎردار ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻨﺰوي ﻧﻴﺰ ﻛﻼﻫﻚ و ورﻗﻪﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﺳﻜﻮپ ،ﺑﺎر
ﻫﻢﻧﻮع ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﻴﻠﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 - - - - - -+ ++ +
+ ++ +
 - -ﺑﻪ زﻣ ﻦ وﺻﻞ ﻬﻧ ﺴﺖ - .

-e

)ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻣﻴﺮﻧﻮري(
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ﺑﺮاي اﻳﻦﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺎر در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺮوي ﺧﺎﻟﺺ وارد ﺑﺮ ﻫﺮ
ﻳﻚ از آنﻫﺎ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺑﺎر  q2دارﻳﻢ:
F21

d
q3=20mC

q2

F32

| | q 3 || q2
2
r32

k

| | q1 || q2
2
r12

 d  2x

||q1
3d
,d 
2
2 

| |q
q2  2
2
q1 

F 1

F 9
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮم ﻧﻴﻮﺗﻮن ،ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ وارد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ،
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻋﻤﻞ و ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢاﻧﺪازه ﺑﻮده وﻟﻲ در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﺎر  q1وارد ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:


F31

q 1=5mC

F12

FT,2  0  F12  F32  k

20
d2



5



2

x

| | q3
2
r32

| | q1





2
r12

از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎر  q1ﺗﻌﺎدل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،او ًﻻ ﺑﺎﻳﺪ  q2ﻣﻨﻔﻲ
ﺑﺎﺷﺪ )ﭼﺮا؟( و ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي وارد ﺑﺮ آن ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
| | q1 || q3
2
r31

k

| | q1 || q2
2
r21

FT,1  0  F21  F31  k

r r  r  3 x

31 21 32



20
20
q2 0
C 
 q2 
C
9
9

| | q3
2
r31

| q2 | 



| | q2
2
r21

20
2





| | q2

)(3 x

2

x

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  5ﺗﺎ (10

ﺑﻪ زﻣ ﻦ وﺻﻞ اﺳﺖ.

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  2و (3
---------------------------------------------)ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ راﺳﺖﭘﻴﻤﺎن(
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﺔ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاي ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻮﻟﻦ ،دارﻳﻢ:
F  | q1 || q2 | d 2

) (
F | q1 || q2 | d
| | q1 | | q2
F
2  ( d )2  1  4
 2
3
F
| | q1 || q2
4 9
d
2

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

---------------------------------------------)ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ(
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اﺑﺘﺪا اﻧﺪازة ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻴﺮوﻫﺎي  Fو  F را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآورﻳﻢ:
q2
4a2

k

| | q || q
(2a)2

k

| | q1 || q2
r2

Fk

ﭼﻮن ﻓﺎﺻﻠﺔ دو ﺑﺎر  qاز ﺑﺎر  Qﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻧﻴﺮوي وارد ﺑﺮ ﺑﺎر  Qاز
ﻃﺮف دو ﺑﺎر  qﻫﻢاﻧﺪازه ﻫﺴﺘﻨﺪ و دارﻳﻢ:
qQ
2a2

k

| | q || Q
2

F1  F2  k

)( 2a
qQ
F   2F1  2k
2a2

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ
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F
F1
2a

F
+q

a

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺪان ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎرﻫﺎي  q1و  q2در ﻧﻘﻄﺔ O
ﺑﻪﻃﺮف راﺳﺖ اﺳﺖ .ﺣﺎل اﻧﺪازة ﻫﺮ ﻳﻚ را ﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ:

2a

a

E2

F

x

+q

ﻃﺒﻖ ﻓﺮض ﺳﺆال F   2F ،اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:
q2
4a2

)ﻣﻬﺪي ﺑﺮاﺗﻲ(

 -118ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

F2

a

ﺻﻔﺤﺔ17 :

 2k

qQ
2a2

E1

q 2=-2mC

N
C

F   2 F  2k

 72  105

Q 1

q 2
)ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  5ﺗﺎ (10
----------------------------------------------

N
C


 F
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﺔ  ، E ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻧﻘﻄﺔ  Aرا ﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ .دﻗﺖ
q
ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺑﺎر ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ ،در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺪان ﺑﻪ آن ﻧﻴﺮو وارد
ﻣﻲﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺪان در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺮوي وارد ﺑﺮ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ.

F 25  103
N

 5  104
q 0 / 5  106
C
)ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  10و (11
----------------------------------------------

 72  105

Ek

E2 | q2 | r1 2
| |q1|  |q2

 ( ) 

r1 10cm ,r2 15cm
E1 | q1 | r2
)(1

r
E2
10
4
 ( )2 
E1
15
9

از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﻣﻲﺗﻮان
ﻧﻮﺷﺖ:
N
)(2
C
4
)(2 ),(1
 E1  E1  1600
9
5
N
 E1  1600  E1  2880
C
9
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻓﺎﺻﻠﺔ  r3  40cmاز
ذرة ﺑﺎردار ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﺔ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاي ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ دارﻳﻢ:
E1  E2  1600

E3
r
E
1
N
 ( 1 )2  3 
 E3  180
E1
r3
2880 16
C
)ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  10ﺗﺎ (12

2  106
2 2

) (5  10

 9  109 

| | q2
r22

E2  k

)ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻧﻜﻮﺋﻴﺎن(

اﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﺎر  q1از ﻧﻘﻄﺔ  Aرا ﺑﺎ  r1و ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﺎر  q2از ﻧﻘﻄﺔ  Aرا ﺑﺎ r2

r1 =20cm



) (10  10
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)ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻧﻜﻮﺋﻴﺎن(
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﺔ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاي ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ ذرة ﺑﺎردار ،دارﻳﻢ:
2

2 2

r12

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

ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ ،دارﻳﻢ:

||q

8  10

 9  109 

| | q1

E1  k

 N

) (  E2  7 / 2  106 i
C





 ET,O  E1  E2  7 / 2  106 i  7 / 2  106 i

 N

) (  ET,O  14 / 4  106 i  1 / 44  107 i
C
)ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  10ﺗﺎ (16

)ﺷﻬﺎب ﻧﺼﻴﺮي(

E

6

 N

) (  E1  7 / 2  106 i
C
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O

q 1=8mC

A

q1

r2 =20 3cm

300

600

q 2= 3q1

r=40cm
r1
1 r
  1  r1  20cm
r
2 40
r
3 r2
sin 600  2 

 r2  20 3 cm
r
2
40
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﺔ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاي ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺣﺎﺻﻞ از دو ذرة ﺑﺎردار
sin 300 

اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  q1و  q2در ﻧﻘﻄﺔ  ، Aدارﻳﻢ:
E2 | q2 | r1 2
E
1 2

(( )  2  3
) 1
E1 | q1 | r2
E1
3
 E1  E2


ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮد ﺑﻮدن دو ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  E1و  E2در ﻧﻘﻄﺔ  ، Aﻣﻴﺪان

اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاﻳﻨﺪ در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ:
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E E

1
2
E A  E12  E22 
 E A  2E1  900 2

N
C
| (9  109 ) | q1

 | q1 |  4nC

4  102

 E1  900
||q1
r2

E1  k

1

 900 

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  10ﺗﺎ (16
---------------------------------------------)ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ(
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اﺑﺘﺪا اﻧﺪازة ﻣﻴﺪان ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎر  q1در ﻧﻘﻄﺔ  Oرا ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآورﻳﻢ:
N
C

 9  107

4  106
2 2

) (2  10

 E1  9  109 

| | q1
r12

E1  k

2 
ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺆال ،اﮔﺮ  q1ﺣﺬف ﺷﻮد ،ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ   E iﻣﻲﺷﻮد.
3
1 
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻲﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:
ﭘﺲ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎر E i ، q1
3
1
1
N
E  9  107   E  E  27  107
3
3
C
اﻧﺪازة ﻣﻴﺪان ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎر  q2ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

E1 

2
2
N
E   27  107  18  107
3
3
C
ﺣﺎل ﻣﻲﺗﻮان اﻧﺪازة ﺑﺎر  q2را ﺑﻪدﺳﺖ آورد:

E2 

| | q2

(1 102 )2

 18  107  9  109 

| | q2
r22

E2  k

 | q2 | 2  106 C

ﭼﻮن ﺑﺮدار ﻣﻴﺪان ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎر  q2در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮر  xﻫﺎﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﺑﺎر  q2ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ(q2  2  106 C) .
ﺣﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻣﻲﺗﻮان اﻧﺪازة ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاﻳﻨﺪ در ﻧﻘﻄﺔ  Oرا

ﺻﻔﺤﺔ18 :

ﮔﻮاه
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)ﻛﺘﺎب آﺑﻲ(

ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﺳﺆال ﺑﻪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ:
 (1اﮔﺮ دو ﺟﺴﻢ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪ ،ﻳﺎ داراي ﺑﺎر ﻧﺎﻫﻢﻧﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﻳﻜﻲ
از آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﺑﺎر اﺳﺖ و از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺟﺬب ﻛﺮدهاﻧﺪ.
 (2اﮔﺮ دو ﺟﺴﻢ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را دﻓﻊ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً ﻫﺮ دو ﺑﺎردار و داراي ﺑﺎر ﻫﻢﻧﺎم
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
A
B
C
+
+
+
ﺑﺪون ﺑﺎر
ﺑﺪون ﺑﺎر
+
+
)ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  2و (3
---------------------------------------------)ﻛﺘﺎب آﺑﻲ(
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدن دو ﻛﺮه ،ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺮ
q q
ﻳﻚ از آنﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  1 2اﺳﺖ و دارﻳﻢ:
2
q1  q2 5  15
q1  q2 

 10C
2
2
| | q || q
F  | q1 || q2 | r 2
Fk 1 2 

) (
2
F | q1 || q2 | r 
r
F  10  10
100 4
133


1 
  1 / 33 
F 5  15
75 3
100
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺪازة ﻧﻴﺮوي داﻓﻌﺔ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  33درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
)ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  5و (6
---------------------------------------------)ﻛﺘﺎب آﺑﻲ(
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ﭼﻮن دو ﺑﺎر  4qو  qﻧﺎﻫﻢﻧﺎماﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎر   qﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎرج از ﻓﺎﺻﻠﺔ
اﻳﻦ دو ﺑﺎر و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﺎ اﻧﺪازة ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻳﻌﻨﻲ  qﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﺑﻪدﺳﺖ آورد:
q 2=+2mC

)x(cm

q 3=+6mC

+q0
O

0 E3 +1

-3

E2
N
C

N
C

 6  107

6  106
2 2

) (3  10

 9  109 

E2  18  107
| | q3
r32

E3  k

N
ET  | E3  E2 |  | (6  107 )  (18  107 ) |  12  107
C
)ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  10ﺗﺎ (16

 


 : F  F  0  F   Fﺷﺮط ﺗﻌﺎدل ﺑﺎر  q
 
| | q | | q
| | q | | Q
| F || F | k
k
2
r
r 2
||q
|4|q
1
2


 
2
2
x 30  x
x
)(30  x
 30  x  2x  x  30cm
  x  30  30  30  60cmﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺎر Q

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  5ﺗﺎ (10

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﭘﺮوژة ) -(2آزﻣﻮن  2آﺑﺎن 99

ﺻﻔﺤﺔ19 :

1
| | Q || Q
| 1 k | Q || Q
2

F42  k
2
4
)( 2a
a2

)ﻛﺘﺎب آﺑﻲ(
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FBA
A

R
a
=-q

C

C

q =q
A

 : R  F42ﺷﺮط ﺻﻔﺮ ﺷﺪن ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﺑﺎر q2
a

FCA

0
45

0
45

q

q2
a2

 3k
q2
a2

B

3q  q

k

qq
a2

k

q = 3q
B

| | qB || q A

FBA  k

| | qC || q A

FCA  k

k

a2

| 1 | Q || Q
1
k
|  2 | q | | Q
2
4
4
a

2
rBA

q2

k

a2  1    30
3
q2
3k 2
a

a

|

Q
 4 2
q

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  5ﺗﺎ (10
----------------------------------------------

FCA

FBA

tan  

)ﻛﺘﺎب آﺑﻲ(
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 q E  ( r )2ﺛﺎﺑﺖ

E
r
r2

||q

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  5ﺗﺎ (10

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  10ﺗﺎ (12

)ﻛﺘﺎب آﺑﻲ(

 -125ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2

Ek

E
25 2 1
1
N

(
)   E  200   50
200 25  25
4
4
C

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

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

ﺑﺎرﻫﺎي  q2و  q4ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را
ﺟﺬب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺮآﻳﻨﺪ

®

ﻧﻴﺮوﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﺑﺎر  q2ﺻﻔﺮ ﺷﻮد ،ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺑﺎﻳﺪ

®
F12

R

ﺑﺎرﻫﺎي  q1و  q2ﻫﻢﻧﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﻳﻨﺪ




ﻧﻴﺮوﻫﺎي  F 32و  F12ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎن R

®
F32
a

q =Q
2
a

q3=q

®
F42

_

+ q0

_

q1

M

q2

1

q4 =- 2 Q


ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺛﺮ  F42را ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﺪ.

E1

+

2
2
 R  F12
 F32
 F2  F2  2 F

a2

 R  2k

E2

®
+ q0 E
2
®
M
E1

F  F12  F32  k

| | q || Q

q1  0
 : ﺣﺎﻟﺖ اول
| , | q1 || q2
q2  0

q1=q

q
1

| | q || Q

)ﻛﺘﺎب آﺑﻲ(
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_

a2

2

Q
| 4 2
q

ﭼﻮن ﺑﺎرﻫﺎي  qو  Qﻫﻢﻋﻼﻣﺖاﻧﺪ:

2
rCA



| | q || Q

 2k

q1

+
q
2

q1  0
 : ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم
| , | q2 |  | q1
q2  0

+ q0

E2

M

q1  0
 : ﺣﺎﻟﺖ دوم
q2  0

E1

+

q2



در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻻ ،ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻴﺪانﻫﺎي  E1و  E2ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﺮف راﺳﺖ

ﺑﺎﺷﺪ.
)ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  10ﺗﺎ (16

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﭘﺮوژة ) -(2آزﻣﻮن  2آﺑﺎن 99

)ﻛﺘﺎب آﺑﻲ(
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)ﻛﺘﺎب آﺑﻲ(
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q

ﻓﺮض ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

a2

ﭼﻮن ﺑﺎرﻫﺎ ﻫﻢﻧﺎماﻧﺪ ،ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻧﻘﻄﻪاي داﺧﻞ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺎر و

ﺻﻔﺤﺔ20 :

 : E  kاﻧﺪازة ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎر  qواﻗﻊ در ﻳﻚ رأس ﻣﺮﺑﻊ

q2=4q

ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﺎ اﻧﺪازة ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ،ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

q1=5q


| q | k  5q
kq
5
 5E
| E1 | k 1 
2
2
r1
a
a2

E3


| q | k  4q
kq
| E2 | k 2 
4
 4E
2
2
r2
a
a2

E4
r
®
E1

q =+4q
1
2

+ q E1

+ q0

®
+q1 E
2

O

r2=r-d1

E2


| q | k  2q
kq
| E3 | k 3 
2
 2E
2
2
r3
a
a2

q4=q

q3=2q

r1 =d1


| q | k q
| E4 | k 4 
E
r42
a2

 :ﺣﺎﻟﺖ اول
E


 




| EO  0  E1  E2  0  E1   E2 | E1 || E2

q
4q1
 1 
2
d1 (r  d1 )2

| | q2

k

r22

| | q1
r12

k

1
2
r

 3d1  r  d1 
d1 r  d1
3

2E
4E

5E

3E



3E

 E2,4  E2  E4  4E  E  3 E

 E1,3  E1  E3  5E  2E  3E

  (3 E)2  (3 E)2  2  (3E)2ﻛﻞ E

ﻞE

3 2

2r
®
E1

q =+4q
1
2

ﻛﻞ E
E

  3 2E ﻛﻞ E

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  10ﺗﺎ (16

+ q0

®
E2

O

+q1

r1=2r-d2

r2=d2

---------------------------------------------)ﻛﺘﺎب آﺑﻲ(
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از راﺑﻄﺔ ﺗﺎﻧﮋاﻧﺖ در ﻣﺜﻠﺚ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺪانﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  E1و  E2را

 :ﺣﺎﻟﺖ دوم

ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:








| EO  0  E1  E2  0  E1   E2 | E1 || E2
4q1
d22



q1
(2r  d2 )2



q2
(r2 )2

k

q1
(r1)2

E1
E2

k

1
2
4r

 3d2  4r  d2 
2r  d2 d2
3

12
, tan  
5

kq2
122



r
d2 4 3


4
r
d1
3

E1

E
b

12 cm
q2

13 cm

kq1
52

E1 

E
12
tan   tan   1 
5
E2

E2
5cm
5

a

, E2 

tan  

q1

kq1
12
 25 
kq2
5
144

دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻓﺮﺿﻲ ﻛﻪ روي ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎرﻫﺎ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﺗﺄﺛﻴﺮي در ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻬﺎﻳﻲ

q 144 12
q
5
 1
  1 
q2 25
5
q2 12

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  10ﺗﺎ (16

)ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  10ﺗﺎ (16

ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﭘﺮوژه ) -(2آزﻣﻮن  2آﺑﺎن 99

ﻋﻨﺼﺮﻫﺎي  Eو  Zﻫﺮ دو ﺷﺒﻪﻓﻠﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻃﺒﻖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ ﺻـﻔﺤﺔ
 7ﻛﺘﺎب درﺳﻲ ،ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ و ﺧﺮد ﺷﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮاص آنﻫﺎﺳﺖ.

ﺷﻴﻤﻲ )(2
)ﻣﻬﻼ ﺗﺎﺑﺶﻧﻴﺎ(
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اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻓﻘﻂ از ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮب ،ﺳﻨﮓ ،ﺧﺎك ،ﭘﺸﻢ
و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻲﺑﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣـﻮادي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻔﺎل را
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻠﺰﻫﺎ را ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاص ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ.
)ﺷﻴﻤﻲ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ (3
----------------------------------------------

ﺧﺼﻠﺖ ﻧﺎﻓﻠﺰي در ﻳﻚ دوره از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ و در ﻳﻚ ﮔﺮوه از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﻋﻨﺼﺮ  Dﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻋﻨﺼـﺮ Z
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﻧﺎﻓﻠﺰي را داراﺳﺖ.
از ﺷﻴﻤﻲ دﻫﻢ ﺑﻪ ﻳﺎد دارﻳﻢ ﻛﻪ اﻛﺴﻴﺪ ﻧﺎﻓﻠﺰات در آب ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺳـﻴﺪي دارد؛
ﻋﻨﺼﺮ  Xﻧﺎﻓﻠﺰ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻛﺴﻴﺪ آن در آب ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺳﻴﺪي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
X  1s2 2 s2 2 p 6 3 s2 3 p4

  5ﺗﻌﺪاد زﻳﺮﻻﻳﻪ داراي اﻟﻜﺘﺮون
)ﺷﻴﻤﻲ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  6ﺗﺎ (9

)ﻫﺎدي ﻣﻬﺪيزاده(
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ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰﻳﻨﺔ ﻧﺎدرﺳﺖ:

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

ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ← ﻓﻮﻻد
)ﺷﻴﻤﻲ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  2ﺗﺎ (4
----------------------------------------------

)اﻳﻤﺎن ﺣﺴﻴﻦﻧﮋاد(
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ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﻫﺮ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ داده ﺷﺪه در ﮔﺰﻳﻨﺔ » «2آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ:
ﭘﺮﺳﺶ »اﻟﻒ« :در ﺳﺎل  2015ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺐ  7ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗُﻦ ﻓﻠﺰ در ﺟﻬﺎن
اﺳﺘﺨﺮاج و ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ »ب« :ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻳـﺎ ﻣﺼـﺮف ﻧﺴـﺒﻲ ﻣـﻮاد در
ﺳﺎلﻫﺎي  2005ﺗـﺎ  2020ﻣـﻴﻼدي ﺑـﻪ ﺻـﻮرت »ﻓﻠﺰﻫـﺎ < ﻣـﻮاد ﻣﻌـﺪﻧﻲ <
ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ« اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ »پ« :ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮدﻛﻪ در ﺳـﺎل  2030ﻣـﻴﻼدي ﺑـﻪ ﺗﻘﺮﻳـﺐ در
ﻣﺠﻤﻮع  72ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗُﻦ از اﻳﻦ ﻣﻮاد اﺳﺘﺨﺮاج و ﻣﺼﺮف ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
)ﺷﻴﻤﻲ  ،2ﺻﻔﺤﺔ (4
----------------------------------------------

)ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﻴﻤﻴﺎنزواره(
-134ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2
در آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺼﺮ  ، 6 Cدر ﻻﻳﺔ دوم )ﺧﺎرﺟﻲﺗﺮﻳﻦ ﻻﻳـﻪ(  4اﻟﻜﺘـﺮون
وﺟﻮد دارد.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1در ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪول دورهاي از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ )ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ
ﻋﺪد اﺗﻤﻲ( ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺧﻮاص ﻧﺎﻓﻠﺰي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3زﻳﺮا ﺧﻮاص ﻓﻠﺰي دارﻧﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«4

داراي اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ  l  2اﺳﺖ.
)ﺷﻴﻤﻲ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  7ﺗﺎ (9

ﻋﻨﺼﺮ 14 D

ﻫﻤﺎن ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻢ ) (14 Siﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﺒﻪﻓﻠﺰ اﺳـﺖ و

ﺧﻮاص ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺒﻪﻓﻠﺰﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻓﻠﺰﻫﺎ اﺳـﺖ در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻋﻨﺼـﺮ

)ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدي ﻛﻮهﺑﺮ(
E 14 Si 
ﺷﺒﻪﻓﻠﺰ 
Z  32 Ge 
A 8 O
X 16 S

D 9 F

50 X

)ﻗﻠﻊ ( 50Sn ،ﻳﻚ ﻓﻠﺰ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1در ﻫﺮ دوره ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺧﺼﻠﺖ ﻧﺎﻓﻠﺰي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2زﻳﺮا ﺧﺼﻠﺖ ﻓﻠـﺰي )ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ از دﺳـﺖ دادن اﻟﻜﺘـﺮون( ﺑـﺮاي
ﻋﻨﺼﺮ  Aاز ﻋﻨﺼﺮ  Bﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4در ﻫﺮ دوره ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑـﺪ اﻣـﺎ
ﺷﻤﺎر ﻻﻳﻪﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ.
)ﺷﻴﻤﻲ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  7ﺗﺎ (13
----------------------------------------------

)ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﻴﻤﻴﺎنزواره(
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در ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ دورة ﺳﻮم ﺟﺪول دورهاي ﺗﻔﺎوت ﺷﻌﺎع
از ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

اﺗﻤـﻲ 11 Na

و

18 Ar

ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1در دورة ﺳﻮم ﺟﺪول دورهاي ﺳﻪ ﻋﻨﺼـﺮ ﻓﻠـﺰي ، 11 Na
و 13 Al

وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و درﮔﺮوه  14ﺟﺪول دورهاي دو ﻋﻨﺼﺮ

و 32 Ge

وﺟﻮد دارﻧﺪ.

12 Mg

ﺷﺒﻪﻓﻠﺰي 14 Si

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺟـﺪول دورهاي ،از ﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ،ﺷـﻌﺎع اﺗﻤـﻲ و
ﺧﺼﻠﺖ ﻓﻠﺰي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﮔﺰﻳﻨــﺔ » :«4ﺑــﻪ دﻟﻴــﻞ واﻛــﻨﺶﭘــﺬﻳﺮي زﻳــﺎد ﻓﻠﻮﺋــﻮر ،اﻳــﻦ ﮔــﺎز ﺣﺘــﻲ در
دﻣﺎي  2000Cﺑﺎ ﮔﺎز  H2ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ واﻛﻨﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.
)ﺷﻴﻤﻲ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  7ﺗﺎ (14
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)ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﻴﻤﻴﺎنزواره(
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ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ← ﻧﻴﻤﻪ رﺳﺎﻧﺎﻫﺎ

ﻋﻨﺼﺮ  32 Geﺑﺮﺧﻼف 14 Si

ﺻﻔﺤﺔ21 :
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)ﻣﻨﺼﻮر ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲﻣﻠﻜﺎن(

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ:
اﻟﻒ( ﮔﺎز ﻛﻠﺮ در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻫﻴﺪروژن ﺑﻪ آراﻣﻲ واﻛﻨﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.
ب( ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﺮوه 14ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﻫﻤﮕﻲ ﻛﻢ ﻳـﺎ زﻳـﺎد رﺳـﺎﻧﺎي ﺟﺮﻳـﺎن ﺑـﺮق
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﭘﺮوژه ) -(2آزﻣﻮن  2آﺑﺎن 99

پ( اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮاص ﺷﺒﻪﻓﻠﺰات اﺳﺖ .در ﻛﺘﺎب ﺑﻪ دو ﻣﻮرد اﺷﺎره
ﺷﺪه اﻳﻦ دو ﻣﻮرد ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ و ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ دﺳﺘﺔ  pﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
)ﺷﻴﻤﻲ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  7ﺗﺎ (14
----------------------------------------------

1s2 2 s2 2 p 6 3 s2 3 p6 3 d 3

اﺳﺖ ،ﭘﺲ  3اﻟﻜﺘﺮون ﺑﺎ  l  2دارد.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺼﺮ : 29 Cu
2 2
6 2
6
10 1
s
29 Cu : 1s 2 s 2 p 3 s 3 p 3 d 4

)ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﻴﺎﻧﻲدوﺳﺖ(
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 1زﻳﺮﻻﻳﻪ

رﻧﮓ زرد ﺷﻌﻠﻪ ﻧﺸﺎﻧﺔ واﻛﻨﺶ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻛﻠﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در آراﻳـﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧـﻲ
ﻳﻮن ﭘﺎﻳﺪار ﺧﻮد  4اﻟﻜﺘﺮون ﺑﺎ  l  0دارد.
)ﺷﻴﻤﻲ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  10ﺗﺎ (14
----------------------------------------------

)ﻫﺎدي ﻣﻬﺪيزاده(
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در ﮔﺮوهﻫﺎﻳﻲ از ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ آن را ﻓﻠﺰات ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ،ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ و ﺧﺼﻠﺖ ﻓﻠﺰي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺳﺎدهﺗـﺮ ﻫـﺮ ﭼـﻪ
ﻋﻨﺼﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ،ﺧﺼﻠﺖ ﻓﻠﺰي و ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد ﭘﺲ ﺧﺼـﻠﺖ
ﻓﻠﺰي  Fﺑﻴﺸﺘﺮ از  Eﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﺒﻪﻓﻠﺰات ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ؛
ﻳﻚ ﺷﺒﻪﻓﻠﺰ اﺳﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﻛـﺪام از ﻋﻨﺎﺻـﺮ
ﻣﻮﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ ﻓﻠﺰي ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺼﻠﺖ ﻓﻠﺰي آن ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﺑﻮده و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ آﺳﺎنﺗﺮ اﻟﻜﺘﺮون از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.

آﻧﻴﻮنﻫﺎي ﭘﺎﻳـﺪار اﻛﺴـﻴﮋن ،ﮔـﻮﮔﺮد و ﻛﻠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  S2 ، O2و Cl 

ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«1
 Fe O  Fe3  :[Ar] 3 d5
2 3

 MnO  Mn2 :[Ar] 3 d5

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«2
 NiCl  Ni 3  :[Ar] 3 d7
3

CoS  Co2 :[Ar] 3 d7

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«3
Cr O  Cr 3  :[Ar] 3 d3
 2 3

 V2O3  V 3  :[Ar] 3 d2

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«4

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

Cu S  Cu  :[Ar] 3 d10
2

 ZnS  Zn2 :[Ar] 3 d10

)اﻣﻴﺮ ﺣﺎﺗﻤﻴﺎن(
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ﻋﻨﺼﺮﻫﺎي  C ، B ، Aو  Dﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ، 24 Cr ، 21Sc
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 29 Cuو 30 Zn

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1ﻛﺎﺗﻴﻮن ﭘﺎﻳﺪار ﻋﻨﺼﺮ اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻢ،

)ﺷﻴﻤﻲ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  14ﺗﺎ (16
----------------------------------------------

ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
3

)ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻮري(
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ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4آزادﺳﺎزي ﻧﻮر و ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺖ ﻓﻠﺰي راﺑﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷـﺘﻪ و ﺑـﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ آن ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
)ﺷﻴﻤﻲ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  9ﺗﺎ (13

)ﺷﻴﻤﻲ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  14ﺗﺎ (16

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

ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﭼـﻮن 32 Ge

ﺻﻔﺤﺔ22 :
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21Sc

ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

: 1s2 2 s2 2p 6 3 s2 3p 6

  12  12ﺗﻌﺪاد e
 2
6
  6 ﺗﻌﺪاد e

3

)ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﻴﺎﻧﻲدوﺳﺖ(

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ:
21Sc

اﻟﻒ( در ﻛﺎﺗﻴﻮن ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ6 ، Mn2  1s2 2 s2 2 p6 3 s2 3 p6 3 d5 :
زﻳﺮﻻﻳﻪ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه از اﻟﻜﺘﺮون وﺟﻮد دارد.

ﺑﺎ )(l  1
ﺑﺎ )(l  0

ب( در ﻛﺎﺗﻴﻮن ﻓﻠﺰي ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻴﺸﻪﻫـﺎ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳـﻮن وﺟـﻮد دارد ،ﻳﻌﻨـﻲ

ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2ﻻﻳﺔ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﻨﺼﺮ  30 Znﺑﻪ ﺻﻮرت  3 d10 4 s2اﺳﺖ .ﻣﺠﻤـﻮع
اﻋﺪاد ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ اﻳﻦ اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

ﻛــﺎﺗﻴﻮن اﺳــﻜﺎﻧﺪﻳﻢ )  12 ، (Sc3   1s2 2 s2 2 p6 3 s2 3 p6اﻟﻜﺘــﺮون در
زﻳﺮﻻﻳﺔ  pﺑﺎ  l  1و  6اﻟﻜﺘﺮون در زﻳﺮﻻﻳﺔ  sﺑﺎ  l  0ﻗﺮار دارد.

ﻇﺮﻓﻴﺖ 30 Zn

پ( ﻫﺮﮔﺎه آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  X3 ﺑﻪ  3 d5ﺧﺘﻢ ﺷﻮد ،آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧـﻮد

ﻣﺠﻤﻮع  nو  lاﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻻﻳﺔ

 10(3  2)  2(4  0)  58
n  4
4s  
l  0
2
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3در اﻛﺴﻴﺪ  Cr2O3ﺷﻤﺎر ﻛﺎﺗﻴﻮنﻫﺎ
3

و آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻳﻮن  Cr 3 ﺑﻪ ﺻﻮرت:

n  3
3d  
l  2

ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎر آﻧﻴﻮنﻫﺎ اﺳـﺖ

اﺗﻢ  Xﺑﻪ ﺻﻮرت  X  [Ar] 3 d6 4 s2اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ
اﻳــﻦ اﺗــﻢ ﻳﻌﻨــﻲ اﻟﻜﺘــﺮونﻫــﺎي زﻳﺮﻻﻳــﻪﻫــﺎي »  4 ،« 3 d6 4 s2ﺑﺮاﺑــﺮ ﺗﻌــﺪاد
اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲﺗﺮﻳﻦ زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻳﻌﻨﻲ »  « 4 s2اﺳﺖ.

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﭘﺮوژه ) -(2آزﻣﻮن  2آﺑﺎن 99

ت( ﻋﻨﺼﺮي ﻛﻪ در دورة  4و ﮔﺮوه  11ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﻗﺮار دارد ،ﻫﻤﺎن ﻋﻨﺼـﺮ
ﻣﺲ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ  29اﺳﺖ ﻛـﻪ داراي ﻛـﺎﺗﻴﻮنﻫـﺎي ﭘﺎﻳـﺪار  Cu2و Cu 

اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻳﻮنﻫﺎ زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
)ﺷﻴﻤﻲ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  14ﺗﺎ (16
----------------------------------------------

)ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺑﻴﻚﻣﺤﻤﺪيﻋﻴﻨﻲ(
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ﻓﻠﺰ ﻃﻼ داراي رﺳﺎﻧﺎﻳﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ زﻳﺎدي اﺳﺖ و اﻳـﻦ رﺳـﺎﻧﺎﻳﻲ را در ﺷـﺮاﻳﻂ
دﻣﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﻔﻆ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
)ﺷﻴﻤﻲ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  17و (18
----------------------------------------------

ﺻﻔﺤﺔ23 :

)اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺟﺒﻠﻪ(
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ﮔﻮﮔﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد وﺟﻮد دارد.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻛﺘﺎب درﺳﻲ درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2ﺳﺮﻋﺖ واﻛﻨﺶ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ از ﻣﺲ در ﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3ﻃﺒﻖ ﻣﻌﺎدﻟﺔ زﻳﺮ:
)Fe2O3 (s)  6 HCl(aq)  2FeCl3 (aq)  3 H2O(l

ﻣﺠﻤﻮع ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﻮاد ﺑﺮاﺑﺮ  12ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

)راﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺪادي(

 -145ﮔﺰﻳﻨﺔ »«1

واﻛﻨﺶ ﻣﺤﻠﻮل  FeCl2و ﺳﺪﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ رﺳـﻮب ﺳـﺒﺰ
ﻟﺠﻨﻲ  Fe(OH)2ﻣﻲﺷﻮد.
)FeCl2 (aq)  2NaOH(aq)  Fe(OH)2 (s)  2NaCl(aq
رﺳﻮب ﺳﺒﺰ ﻟﺠﻨﻲ

ﺑﻲرﻧﮓ

ﺳﺒﺰ

ﻣﺤﻠﻮل اوﻟﻴﻪ  FeCl2ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳـﺒﺰ اﺳـﺖ و ﻣﺠﻤـﻮع ﺿـﺮاﻳﺐ ﻣـﻮاد ﻣﺤﻠـﻮل
)  Fe(OH)2ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺖ( ﺑﺮاﺑﺮ  5اﺳﺖ.
)ﺷﻴﻤﻲ  ،2ﺻﻔﺤﺔ (19

)ﺷﻴﻤﻲ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  14و  18ﺗﺎ (20
----------------------------------------------

)زﻳﻨﺐ ﭘﻴﺮوز(
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واﻛﻨﺶﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﺔ » «1و ﮔﺰﻳﻨﺔ » «3ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«2
)2FeO(s)  C(s)  CO2 (g)  2Fe(s

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

1mol FeO 1mol CO2
? m LCO2  0 / 6 g FeO 

72 g FeO 2 mol FeO

)ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدي ﻛﻮهﺑﺮ(
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ﻣــﺎدهاي ﻛــﻪ ﺑﺘﻮاﻧ ـﺪ ﻣــﺎدة دﻳﮕــﺮي را از ﻧﻤــﻚ ﻳــﺎ ﺗﺮﻛﻴــﺐ آن ﺟــﺪا ﻛﻨــﺪ،
واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد.
 : B  Aﻣﻘﺎﻳﺴﺔ واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي ACl 3  B  BCl2  A 

 : A  Dﻣﻘﺎﻳﺴﺔ واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي DO  A  D  A2O3 

22400mL CO2

 93 / 3 mL CO2
1mol CO2

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«4

BAD

EB

)CuO(s)  Fe(s)  Cu(s)  FeO(s

 :ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي E  BI2  EI2  B 

EB AD

ﻼ ﮔﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺠﻢ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻴﻢ.
اﺻ ً
)ﺷﻴﻤﻲ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  20ﺗﺎ (22

)ﺷﻴﻤﻲ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  20و (21
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)ﺳﻴﺪرﺣﻴﻢ ﻫﺎﺷﻤﻲدﻫﻜﺮدي(

ﻋﻨﺼﺮ  Bاز ﻋﻨﺎﺻﺮ دﺳﺘﺔ  dﺑﻮده و ﺑﻴﺮوﻧﻲﺗﺮﻳﻦ زﻳﺮﻻﻳﺔ آن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑـﻪ
ﺻــﻮرت  4 s1ﺑﺎﺷــﺪ ﻛــﻪ ﻣــﻲﺗــﻮان ﻳﻜــﻲ از آراﻳــﺶﻫــﺎي [Ar] 3 d5 4 s1

ﻳﺎ  [Ar] 3 d10 4 s1را ﺑﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ داد .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آنﻛﻪ زﻳﺮﻻﻳـﺔ  ، pﺣـﺪاﻛﺜﺮ
ﮔﻨﺠـــﺎﻳﺶ  6اﻟﻜﺘـــﺮون دارد ،آراﻳـــﺶ ﻗﺎﺑـــﻞ ﻗﺒـــﻮل ﺑـــﺮاي ﻋﻨﺼـــﺮ ، B
 [Ar] 3 d5 4 s1و ﺑﺮاي  [Ne] 3 s2 3 p5 ، Aاﺳﺖ A .ﺑﺎ ﻋـﺪد اﺗﻤـﻲ 17
ﻳﻚ ﻫﺎﻟﻮژن و  Bﻋﻨﺼﺮ واﺳﻄﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دورة ﭼﻬﺎرم ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ اﺳـﺖ .از
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻋﻨﺎﺻﺮ واﺳﻄﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رﻧﮕـﻲ اﺳـﺖ اﻣـﺎ در ﻫـﺮ ﺻـﻮرت
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻠﺰي ﻛﻤﺘﺮي از ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻓﻠـﺰي ﮔـﺮوهﻫـﺎي ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ و ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ ﺧـﺎﻛﻲ
ﻫﻢدورة ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ  20دارﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﻛﻮاﻧﺘـﻮﻣﻲ
ﻓﺮﻋﻲ اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي زﻳﺮﻻﻳﻪﻫﺎي ﻇﺮﻓﻴﺖ در ﻋﻨﺎﺻﺮ  Aو  Bﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ 5
و  10اﺳﺖ.
)ﺷﻴﻤﻲ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  9و  14ﺗﺎ (16

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

)رﺳﻮل ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲزواره(

ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي  Feاز واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي  Naو  Cﻛﻤﺘﺮ اﺳـﺖ .زﻳـﺮا
در ﻫﺮ واﻛﻨﺶ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي ﻓـﺮاوردهﻫـﺎ از
واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي واﻛﻨﺶدﻫﻨﺪهﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻛﻪ واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري آنﻫـﺎ
آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج آﻫـﻦ از ﺳـﻨﮓ ﻣﻌـﺪن آن اﺳـﺘﻔﺎده از  Cﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ  Naاز ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي ﻣﺲ از واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي ﺳﺪﻳﻢ و آﻫﻦ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
)ﺷﻴﻤﻲ  ،2ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  20و (21

