ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ
ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ آزﻣﻮن 160 :دﻗﻴﻘﻪ
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺳﺆالﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه 150 :ﺳﺆال

oo
n

-ir
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ﻧﺎم درس

ﺗﻌﺪادﺳﺆال

ﺷﻤﺎره ﺳﺆال

زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ

ﺷﻤﺎرة ﺻﻔﺤﻪ

ﻓﺎرﺳﻲ 2

20

1 - 20

 15دﻗﻴﻘﻪ

3-4

ﻋﺮﺑﻲ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن 2

10

21 - 30
 15دﻗﻴﻘﻪ

5-7

ﻋﺮﺑﻲ زﺑﺎن ﻗﺮآن)2ﮔﻮاه(

10

31-40

an

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ 2

10

41-50

 10دﻗﻴﻘﻪ

8

اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 2

10

51 - 60

 10دﻗﻴﻘﻪ

9

زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ

10

61-70

 10دﻗﻴﻘﻪ

10
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زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ 2

20

91-110

 20دﻗﻴﻘﻪ

ﻋﺎدي

10

111-120

ﮔﻮاه

10

121-130

ﻓﻴﺰﻳﻚ 2

13-16

w

رﻳﺎﺿﻲ2

20

71-90

 30دﻗﻴﻘﻪ

11-12

 30دﻗﻴﻘﻪ

17-19

w
w

ﺷﻴﻤﻲ 2

20

131-150

 20دﻗﻴﻘﻪ

20-23

ﺟﻤﻊ ﻛﻞ

150

ـــ

 160دﻗﻴﻘﻪ

ـــ

ﮔﺮوه آزﻣﻮن
ﺑﻨﻴﺎد ﻋﻠﻤﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﻠﻢﭼﻲ )وﻗﻒ ﻋﺎم(

دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي :ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ،ﺑﻴﻦ ﺻﺒﺎ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﭘﻼك 923
ﺗﻠﻔﻦ0216463 :
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فارسي 2

(ستایش :لطف خدا)

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

ادبیات تعلیمي
(نیکي ،قاضي بُست)
صفحهي  01تا 52

an
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 -1معنای کدام واژه ،نادرست است؟
(ادبار :سیهروزی)( ،تیرهرایی :گمراهی)( ،نژند :اندوهگین)( ،شوریدهرنگ :آشفتهحال)( ،زنخدان :چانه)( ،دونهمّت :درمانده)( ،شل :دست و پای
از کار افتاده)( ،فروماندن :متحیر شدن)
 )۴فروماندن
 )۳دونهمّت
 )۲شوریدهرنگ
 )1تیرهرایی
 -۲معنای واژههای زیر بهترتیب در کدام گزینه آمده است؟
«افگار ،مقرون ،مؤکَّد ،کافی ،حَشَم»
 )1خسته ،همراه ،تأکید کننده ،خدمتکار ،صاحب مقام
 )۲خسته ،نزدیک ،تأکید شده ،مناسب ،صاحب مقام
 )۳مجروح ،تأکید شده ،لیاقت ،پیوسته ،کارگر
 )۴مجروح ،همراه ،استوار ،کارآمد ،خدمتکاران
 -۳معنای چند واژه در برابر آن نادرست است؟
(خطوات :گامها)( ،دربایست :شایستگی)( ،دغل :حیلهگران)( ،روضه :غم)( ،جیب :لباس)( ،غیب :عالمی که انسانها در آن قرار دارند)( ،شغال:
جانور پستانداری از رستة گوشتخواران)
 )۴دو
 )۳پنج
 )۲سه
 )1چهار
 -۴در بیت کدام گزینه ،غلط امالیی وجود دارد؟
به خون غرقه سازد بَر و پیکرش
 )1همیخواست کز تن بِبُرّد سرش
بحر ،طوفانی شد و ترسید و رفت
 )۲موج و سیل و فتنه و آشوب خاست
این چنین سعب باشد و دلسوز
 )۳گر بدانستمی که فرقت تو
دوات ،حشمت و کاغذ ،جمال و کِلک ،خطر (کِلک :قلم)
 )۴سه چیز ازو گهِ توقیع یافتند سه چیز
 -5در کدام گزینه ،غلط امالیی وجود ندارد؟
 )1مردان ،بار را به نیروی همّت و بازوی همیّت کشند ،نه به قوت تن.
 )۲روز پنجشنبه ،امیر را تب گرفت؛ تب سوزان و سرسامی افتاد و محجوب گشت از مردمان.
 )۳ایزد رحمت کرد پس از نمودن قدرت .صوری و شادیای به آن بسیاری ،تیره شد.
 )۴تا این عارضه افتاده بود؛ بونصر ،نُکَت بیرون آورد؛ آنگاه که نامهها پیش بردم ،آقاجی بستد و پیش برد.
 -6در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟
مطرب بزن نوایی کز توبه آر دارم
 )1ساقی بیار جامی کز زهد توبه کردم
جز سرّ عشق هر چه بگویی بطالت است
 )۲جز یاد دوست هر چه کنی عمر ضایع است
تا گلت در پا بریزد و ارغوان بر سر ببارد
 )۳باغ میخواهم که روزی سرو باالیت ببیند
چشمش بر ابرو افکند باطل کند محراب را
 )۴هر پارسا را کان صنم در پیش مسجد بگذرد
 -7آرایههای « حسن تعلیل ،تضاد ،تشخیص ،جناس» بهترتیب در کدام ابیات آمده است؟
هرگزت روزی ز غفلت سر ز فرمان تافته است؟
الف) بنده تا دست طلب در دامن عشق تو زد
زردی چهرة خورشید ز درد طلب است
ب) عشق بیتابی ذرات جهان را سبب است
یک طربناک است بر گردون و آن هم مرد نیست
ج) در جهان مردی نمیبینم که از دردی جداست
مار این خون دل زار بنوشد هموار
د) مار آن مغز سر خلق بخوردی پیوست
 )۴ب ،الف ،ج ،د
 )۳ج ،د ،الف ،ب
 )۲د ،الف ،ب ،ج
 )1ب ،ج ،الف ،د
 -8کدام گزینه هر دو آرایة جناس تام و کنایه را دارد؟
زندهرود باغ کاران یاد باد
 )1گرچه صد رود است در چشمم مدام
فرسته فرستاد زی شاه چین
 )۲به دل پر ز کین شد به رخ پر ز چین
چهره روشنتر از چراغ بهشت
 )۳قامتش گلبنی ز باغ بهشت
گل بوی ربود از مُل ،مُل رنگ ربود از گل
 )۴مُل رفت به سوی گل ،گل رفت به سوی مُل
 -9بخش مشخص شده در بیت کدام گزینه ،عبارت کنایی نیست؟
که تیغ ما به جز از نالهای و آهی نیست
 )1عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم
که از شراب غرورش به کس نگاهی نیست (جمّاش :مست)
 )۲غالم نرگس جمّاش آن سهی سروم
حافظ این دیدة گریان تو بی چیزی نیست
 )۳درد عشق ار چه دل از خلق نهان میدارد
که نیست بر سر راهی که دادخواهی نیست
 )۴عنان کشیده رو ای پادشاه کشور حُسن
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 -11ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایههای «تشبیه ،ایهام ،تشخیص و کنایه» کدام است؟
بیصبری پروانه درآموخت مرا
الف) عشق تو که همچو شمع میسوخت مرا
وز زلف تو عقل خوشهچین میدانم
ب) در کوی تو جان گوشهنشین میدانم
دور از تو غم مرا کناری نبوَد
ج) گر با غم تو مرا شماری نبوَد
ز آینه دل تافت بر موسی ز جیب
د) صورت بی صورت بی حدّ غیب
 )۴د ،الف ،ج ،ب
 )۳ج ،د ،الف ،ب
 )۲ج ،د ،ب ،الف
 )1د ،ج ،الف ،ب
 -11آرایههای ادبی نسبت داده شده به چند بیت درست است؟
خرد سوخته چشم دل دوخته (جناس)
الف) که روزی شوی ناگهان سوخته
ز سودای جان مرغ دل پر زند (تشبیه)
ب) در آن دم که جان عزم رفتن کند
ز نقش پای چراغی به هر گذر سوزد (حس آمیزی)
پ) خوشا کسی که چو صائب ز گرمرفتاری
از آب دیده تو گویی کنار جیحون است (تلمیح)
ت) کنار سعدی از آن روز کز تو دور افتاد
این تراق از چیست از بهر فراق (حسن تعلیل)
ث) چوب را گر بشکنی گوید تراق
 )۴پنج
 )۳سه
 )۲چهار
 )1دو
 -1۲در کدام بیت فعل مجهول وجود ندارد؟
پذرفته نشد حدیث آن پند
 )1در گوش سالم آرزومند
بگشت و جهان شد پر از گفتوگوی
 )۲چو این گفته شد فرّ یزدان از اوی
همی سوی پوزش نمایند راه
 )۳پشیمان شده داغ دل بر گناه
از این طبع سنگ آتش آمد فراز
 )۴نشد مار کشته ولیکن ز راز
 -1۳رابطة معنایی میان جفت واژههای همة گزینهها بهجز گزینة … کامالً یکسان است.
 )1قوّت و خوراک  /اقبال و سعادت  /دیده و چشم  /دلدار و معشوق
 )۲درویش و شاه  /گران و سبک  /نام و ننگ  /شام و سحر
 )۳جانور و شغال  /ارغوان و گل  /گوهر و سنگ  /دست و بدن
 )۴فرش و گلیم  /شلوار و پیراهن  /شیر و پلنگ  /زنخدان و پا
 -1۴در کدام گزینه فعل «شد» معنای متفاوت دارد؟
وقت آن است که بدرود کنی زندان را
 )1ماه کنعانی من مسند مصر آنِ تو شد
گرچه جام ما نشد پر می به دوران شما
 )۲عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم
که به پیمانهکشی شهره شدم روز الست
 )۳مطلب طاعت و پیمان و صالح از منِ مست
خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا
 )۴بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال
 -15در همة گزینهها هر دو نوع پیوند همپایهساز و وابستهساز وجود دارد ،به جز:
به سمع پادشه کامگار ما نرسد
 )1بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصة او
گر میان همنشینان ناسزایی رفت ،رفت
 )۲از سخنچینان ماللتها پدید آمد ولی
کنونم بر عدو امروز مفروش
 )۳مرا چون از ولی بخریدهای دی
بینی که همی سوزم و گویی که بساز
 )۴آتش به دلم زنی و گویی که مسوز
 -16مفهوم کدام گزینه با بیت «با زمانی دیگر انداز ای که پندم میدهی  /کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست» تناسب دارد؟
کنون به بند جنون مستحق پند شدم
 )1ز بس به مردم دیوانه پند میدادم
بند بر گوشم صدای صوت مطرب راه پند
 )۲ناصحا ،پندم مده کز باده باز آ زان که کرد
چهها تا پیشت آید زین نصیحت ناشنیدنها
 )۳نصیحتهای نیکاندیشیات گفتیم و نشنیدی
نصیحت نگیرد مگر در خموش
 )۴فراوان سخن باشد آگنده گوش
 -17مفهوم عبارت «حاسبوا قبل ان تحاسبوا» در کدام گزینه آمده است؟
زان پیشتر که بانگ برآید فالن نماند
 )1خیری کن ای فالن و غنیمت شمار عمر
در موقف محاسبه یک یک عیان شود
 )۲از گفتن و شنیدن و از کردههای بد
کنجی نشین و از نفس خود حساب گیر
 )۳زان پیشتر که حشر به دیوان کشد تو را
حساب دولت و اقبال تا به روز حساب
 )۴نوشته دست زمانه برو به خط قضا
 -18مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟
کز یُمن آن به عالم تحقیق وارسی
 )1ای دل برو مقلّد احکام شرع باش
شمع مقلد فرونشست به یک پُف
 )۲نور محقق گرفت جهان را
پامال نور شمع است رنگ لقای نرگس
 )۳تقلید چند باید در جلوهگاه تحقیق
خضر نتوان شد کُنی گر جامه و دستار سبز
 )۴بهرة تحقیق از تقلید بردن مشکل است
 -19مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟
نگهدار وزن ترازوی خویش
 )1مکن تکیه بر زور بازوی خویش
نخارد کس اندر جهان پشت من
 )۲به غمخوارگی چون سر انگشت من
در هوای چمن آزاد پریدن آموز
 )۳تا کجا در ته بال دگران میباشی
واماند آن که تکیه کند بر عصای خویش
 )۴بر عزم خویش تکیه کن ار سالک رهی
 -۲1مفهوم کدام گزینه با بقیه در تقابل است؟
گندم نتوانست لب از حسرت نان بست
 )1ترک طلب روزی از آدم چه خیال است
امید رزق ز دست دعا نباید داشت
 )۲ز کار تا نرود دست و پای سعی تو را
ما این عرق ز جبهة خود پاک کردهایم
 )۳سعی از برای رزق مقدّر نمیکنیم
در طلب ،کاهلی نشاید کرد
 )۴گرچه بیرون ز رزق نتوان خورد
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هدف گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای درس عربي ،زبان قرآن ( ،)2هدفگذاری چند از  01خود را بنویسید:
از هر  01سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از  01بوده است؟
چند از  01آزمون قبل هدفگذاری چند از  01برای آزمون امروز
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

مِن آیاتِ األخالقِ
(متن درس ،اسمُ التّفضيل
و اسمُ المَکانِ ،في سوقِ
مشهد)
صفحة  0تا 01

 عيِّن األصحّ و األدقّ في الجواب للتّرجمة من أو إلي العربية)12 - 12( :
« -۲1اإلنسان الّذی یَفتخرُ بنفسه کثيراً ال یتقدَّمُ و ال ینجحُ في الحياة!»:

-ir

 )1انسانی که به خود افتخار کند در زندگی پیشرفت نمیکند و پیروز نمیشود!
 )2انسانی که بسیار به خودش افتخار میکند در زندگی پیشرفت نمیکند و موفق نمیشود!
 )3انسانی که زیاد به خودش افتخار کند در زندگی خود پیشرفت نکرده و پیروز نمیشود!

oo
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 )4انسانی که به خود افتخار میکند در زندگی زیاد پیشرفت نمیکند و موفق نمیشود!

« -۲۲الّذینَ یَقُومونَ بالغيبةِ فَهُم یرتکبونَ أعماالً قبيحةً یُسبّبونَ بَثَّ التَّفرقةِ بينَ النّاسِ!»:
 )1آنانکه برای غیبت کردن برمیخیزند ،اعمال بدی را مرتکب میشوند که تفرقه را بین مردم گسترش میدهند!
 )2کسانیکه اقدام به غیبت می کنند ،کارهای زشتی را مرتکب میشوند و باعث پراکندن تفرقه بین مردم میشوند!

an

 )3کسانیکه برای غیبت بلند میشوند ،کار بدی را مرتکب شدهاند که باعث تفرقه بین مردم میشوند!

 )4هر کسکه به غیبت اقدام می کند ،مرتکب کارهای زشتی شده است که باعث پراکندن تفرقه در میان مردم میشود!

-k

 -۲۳عَيّن الصّحيح:

 )1یُحاوِلُ بعض النّاس لِکشف أسرار النّاس لفضحهم! :برخی مردم برای افشای رازهای مردم جهت رسوا کردن آنها تالش کردند!
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 )2مَن یُلقّب اآلخرین بألقابٍ یکرهونها فهو مِن أظلم النّاس! :هرکس به دیگران لقبهایی را بدهد که آن را ناپسند می دارند از ستمکارترین مردم است!
 ) 3أسعارُ سَراویل مَتجر صدیقی غالیة لهذا طلبت منه التَّخفیض!  :قیمت شلوارهای مغازه دوستم گران است بدین سبب از او تخفیف خواستم!

 -۲۴عيّن الخطأ:
 )1کنتُ أستطیعُ أن أشتری سراویل أفضل مِنها! :میتوانستم که شلوارهایی بهتر از آن بخرم!
 )2أفضل الجَلیس لإلنسان فی الحیاة الکُتُب!  :برترین همنشین برای انسان در زندگی کتاب است!
 )3إنَّ أحَبَّ األعمال عند اللّه أدوَمها! :همانا محبوبترین کارها نزد خداوند بادوامترین آنهاست!
 )4أصدقائی المُحسنونَ ال یَتنابزون باأللقاب! :دوستان نیکوکارم به یکدیگر لقبهای زشت نمیدهند!

« -۲5سکوت خجالتيترین حرف در دنيای پر از شلوغي ميباشد!»:
 )1یکونُ الصّمت أخجل کالمٍ فی الدنیا المملوءة باإلزدحام!
 )2کان السّ کوت أخجل مِن کالمٍ فی الدنیا المملوءة باإلزدحام!
 )3یکونُ الصّمت أخجل مِن کالمٍ فی الدنیا المزدحمة!
 )4کان السّکوت أخجل کالمِ الدنیا المملوءة باإلزدحام!

www.kanoon.ir

w
w

 )4أذکی المؤمنینَ هُم الّذینَ یتذکّرون نعم الحیاة کثیراً! :مؤمنان باهوش کسانی هستند که نعمتهای زندگی را بسیار یاد میکنند!

عمومي یازدهم

پروژة  - 2آزمون  2آبان 99

صفحة6 :

 -۲6عيّن المترادف لکلمة «سِعر»:
 )1مُنعنا فی القرآن عن تسمیة اآلخرین باألسماء القبیحة!
 ) 2إنّ اهلل حرّم الغیبة و هی من کبائر الذّنوبِ فی دیننا!
 ) 3الصّدق هدیّة بال ثَمَن ال نتوقّع من أناس رخیصة!
 )4یا صدیقی؛ أجناس متجرك من أفضل األنواع!

 -۲7عَيِّن ما فيه اسم التفضيل و اسم المکان معاً:
 )1إِنَّهُ أَطعمَ المساکین فی منزله کثیراً فی سَنواتٍ طویلةٍ!
 )2الالعبونَ یلعبونَ فی مالعِب و العُمّال یعملونَ فی المصانع!
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 )3قالَ أَبوكَ فی المزرعةِ :لَونُ السَّحابِ أَزرَق وَ لَونُ الشّجر أَخضَر!

 )4قال التلمیذُ :طالعتُ أکثر الکتب العلمیّة الّتی توجد فی مکتبة مدینتی!

 -۲8عَيّن «خير» یَدلُّ علي الرجحان:
 )1الخیرُ و الشّر ضدّان!
 )2الخیرُ فی ما وَقَع!

 )3الباقیاتُ الصّالحات خیرٌ عند ربّک ثواباً!
 )4قَسِّم أعمالَ الخیر إلی أنواع عدیدة!

 -۲9عيّن الخطأ عن اسم التفضيل:

 )1الحدیقة الصّغری مع األشجار المُ ثمرة أحسن من الحدیقة الکبری من دون األثْمار!
 )2اإلخوان الّذین یساعدوننا فی أمورنا الصّعبة خیر إخوان فی حیاتنا!
 )3إنّ األعمال الّتی نعملها لکسب الحالل فُضلی من بقیّة أعمالنا!
 )4ساعات تفکُّرنا فی الیوم أقلّ من نومنا عادةً!

 -۳1عيّن الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:
 )1لمْ اَعرفْ طالباً آخَر فی هذه المدرسةِ اِلّا محمداً!
 )2لم أعْرِف عالماً آخَر اَن یَکشِف اِختراعاً جدیداً!
 )3أیّها التالمیذُ اِعلَموا أنَّ هذا آخَر اختراعی!
 )4االنسانُ لِیَعتَمِد علی نفسِهِ ال علی انسانٍ آخَر!
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صفحة7 :

گواه(سواالت آشنا)

 عيِّن األصحّ و األدقّ في الجواب للتّرجمة)11 - 12( :
« -۳1لي اآلن مکتبة کبيرة ،و ما کان لي قبل هذا أکثر من مائة کتاب!»:
)1
)۲
)۳
)۴

فعالً کتابخانهای بزرگ دارم ،ولی پیش از این فقط یکصد کتاب داشتم!
کتابخانة من در حال حاضر بزرگ است ،ولی قبالً بیش از صد کتاب نداشت!
اکنون کتابخانة بزرگی دارم ،و حال اینکه قبل از این بیش از یکصد کتاب نداشتم!
کتابخانهای در حال حاضر دارم که بزرگ است ،اما پیش از این بیشتر از صد کتاب نداشت!

« -۳۲إنّ عقائدنا هي الّتي تَدعونا إلي أحسن األعمال أو أسوئها و تُبعِّدنا من الخير أو الشرّ!»:بي تردید ...
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)1
)۲
)۳
)۴

این عقاید ماست که ما را به بهترین اعمال یا بدترین آن دعوت میکند و ما را از خوبی و بدی میراند!
عقاید ماست که ما را دعوت به اعمال نیک یا زشتترین آنها میکند و ما از خوب بودن و بد بودن دوری میکنیم!
عقاید ماست که برای ما خوبترین کارها و زشتترین آنها را میخواند و ما از خوبی و بدی دوری میکنیم!
عقاید ماست که ما را به نیکوترین کارها یا بدترین آنها فرا میخواند و ما را از خوبی یا بدی دور میکند!

« -۳۳الغریب في هذه الظّاهرة أنّ األسماک متعلِّقةٌ بمياه المحيط األطلسيّ الّذی هو أبعد من هناک بمائتي کيلومتر!»:

 -۳۴عيِّن ما یدلّ علي المکان:
 )1هو من مُقاتلینا!
 )3هو من مفاخر اُمّتنا!
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)1
)۲
)۳
)۴

عجیب است در این پدیده که ماهیان متعلّق به آبهای اقیانوس اطلس است که دویست کیلومتر دور از آنجاست!
عجیب در این پدیده این است که ماهیها به آبهای اقیانوس اطلس که دویست کیلومتر دورتر از آنجاست تعلّق دارد!
در این پدیده ،شگفتآور است که این ماهیان به آبهای اقیانوس اطلس تعلّق دارند که از آنجا دویست کیلومتر دورتر است!
در این پدیده ،شگفتی در این است که این ماهیها به آبهای اقیانوس اطلس متعلّقند که از آنجا دویست کیلومتر ،دور میباشد!
 )2یَمشون فی مساکنهم!
 )4مصالح االُمّة نحفظها!

 -۳5عيّن ما ليس فيه اسم التفضيل:

 )3أعلم أنّ مَن جَمع علمَ النّاس إلى علمه فهو علیمٌ!

 إقرأ النّصّ التّالي ثمَّ أجِب عن األسئلة( )04-13بدقّةٍ:
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 )1أتقی النّاسِ من ال یخاف النّاسُ من لسانه!

 )2کان من بین أصدقائی مَن هو أنجح التالمیذ!
 )4إنّ اللّون األبیض أحسن لونٍ أللبسة الممرّضات!

في یومٍ من األیّامِ شاهَدَ شابّانِ رَجُالً مُسِنّاً مُنحَني الظَّهْرِ ،لَهُ یَدانِ خَشِنَتانِ و یَستَعينُ بعَصاً خشبيَّةٍ للْمَشْيِ .و دَلَّ ظاهِرُه عَلَي أنَّه قَد تَحَمَّلَ صُعوباتٍ کثيرةً
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في حَياتِهِ .فَقالَ أحَدُ الشّابّينِ :اُنْظُرْ إليهِ إنّهُ کَالقَوسِ تَماماً! وَ قالَ صَدیقُه :ال تَستَهِزئ باآلخَرینَ ،هذا عَ مَلٌ قَبيح ..ولکنَّه ما اِنْتبَهَ ،فَسَألَهُ :أیهها العَجوزُ! بِکَم
اشْتَرَیْتَ هذهِ الْقَوْسَ؟ و هُوَ نَظَرَ إليهِ کَریماً وَ قالَ بِهُدوءٍ :إنْ تَعِشْ (تعيش) یا وَلَدی تأخُذْها بِال سِعْرٍ ،فتَعَجَّبَ الفَتي و سَألَ صَدیقَه :ما هُوَ مَقصودُه؟ فأجابَ:
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األفْضَلُ لکَ أنْ تُفَکِّر فيهِ بَنَفسِکَ جيِّداً لَعلّه یُسَبِّبُ عبرتَکَ!
 -۳6عيّن ما یَرتبِطُ بمفهومِ النَّصِّ أکثَر:
 )1افتادگی آموز اگر طالب فیضی  /هرگز نخورد آب زمینی که بلند است
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 )2به دست آوردن دنیا هنر نیست  /یکی را گر توانی دل به دست آر
 )3همه کس به یک خوی و یک خواست نیست  /ده انگشت مردم به هم راست نیست
 )4هر چند کازمودم از وی نبود سودم  /من جَرَّبَ المُ جَرَّبَ حَلَّتْ بِهِ النَّدامة

 -۳7عيِّن الصَّحيحَ حَسبَ النَّصِّ:
 )1قامَ الشّابّان بالسُّخریةِ مِن رَجُلٍ!

 )2مِنَ الْبِدایةِ فَهِمَ الشّابّانِ ما قالَ الرّجُلُ العَجوزُ!

 )3حَزِنَ الرَّجُلُ مِنْ سؤالِ الْفَتی و ما أجابَه!

 )4حَسِبَ أحدُ الصَّدیقینِ عَمَلَ صَدیقِهِ قَبیحاً!

 -۳8لـماذا تَعَجَّبَ الفَتَي بَعْدَ سُؤالِهِ؟ :ألنّهُ …
 )1ال یَنتظرُ أن یَسْمَعَ هذا الْجَوابَ!

 )2اِنتَبَهَ و أدْرَكَ جَوابَ السّؤالِ و قُبحَ عَمَلِه!

 )3ما کانَ قد فَهِمَ کالمَ الرّجلِ و مقص ودَهُ!

 )4شاهَدَ کرامةَ الرّجُل المُسِنّ و تواضُعِه!

 -۳9ما هو المقصودُ مِنْ «إنْ تَعِشْ یا ولدی تأخُذْها بال سِعْرٍ!»؟
 )1ال یُمْکِنُ أنْ تَحْصُلَ عَلَیْها یَوْماً!

 )2سَوفَ تَکْبَرُ و تُصْبِحُ مُنْحَنیاً مِثلی!

 )3یَحصُلُ عَلَیْها کلّ شخصٍ بسُهولةٍ!

 )4إنْ تَجْتَهِدْ فی حیاتِکَ یُمْکِن لکَ الْوُصولُ إلیهِ!

 -۴1عَيِّن الخطأ عَن نوعيّةِ الکلماتِ أوْ مَحلِّها اإلعْرابيِّ« :األفْضَلُ لَکَ أن تُفَکِّرَ فيه بنفسِکَ جيّداً لَعلَّهُ یُسَبِّبُ عِبرتَکَ!»
 )1یُسَبِّبُ :الفعل المجهول

 )2لَکَ :الجارّ و المجرور

 )3عبرةَ :ال مفعول

 )4األفْضَلُ :اسم التفضیل

www.kanoon.ir

عمومي یازدهم

پروژة  - 2آزمون  2آبان 99

صفحة8 :
 51دقیقه

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

تفکر و اندیشه
(هدایت الهي)،
(تداوم هدایت)
«فطرت مشترک
منشأ دین واحد ،علل
فرستادن پیامبران
متعدد»
صفحة  8تا 58
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 -۴1حدیث «إنّا معاشر االنبیا أمرنا أن نُکَلِّم الناس علی قدر عقولهم» مؤید کدامیک از علل فرستادن پیامبران متعدد است؟
 )۲رشد تدریجی سطح فکر مردم
 )1استمرار و پیوستگی در دعوت
 )۴پویایی و روزآمد بودن دین اسالم
 )۳تحریف تعلیمات پیامبران گذشته
 -۴۲با توجه به اینکه «راه های پیشنهادی به سؤال های اساسی بسیار زیاد است» و « ارتباط کامل و تنگاتنگی بین ابعاد وجودی انسان وجود
دارد» بهترتیب پاسخ به نیازهای برتر ،باید کدام ویژگی را داشته باشد؟
 )۲کامالً درست و قابل اعتماد باشد  -کامالً درست و قابل اعتماد باشد.
 )1همهجانبه باشد  -کامالً درست و قابل اعتماد باشد.
 )۴کامالً درست و قابل اعتماد باشد – همهجانبه باشد.
 )۳همهجانبه باشد – همهجانبه باشد.
 -۴۳عامل زندهکنندة جهان هستی و از جمله انسان چیست و پذیرش فرمان خدا و پیامآورش ،چه تأثیری بر روح انسان دارد؟
« )۲و جعلنا مِنَ الماء» « -لنحیی به»
« )1و جعلنا مِنَ الماء» « -لِما یُحییکُم»
« )۴تَواصَوا بالحقّ» « -لِما یُحییکُم»
« )۳تَواصَوا بالحقّ» « -لنحیی به»
-۴۴امام سجاد (ع) در مناجات خود ،اختصاص دادنایام زندگانی خود به چه چیزی را از خداوند متعال درخواست میکند و عدم التفات به این
نیاز برتر چه پیامدی دارد؟
 )1راهی که آن را برای زندگیام برگزیدی – از دست دادن عمر
 )۲راهی که آن را برای زندگیام برگزیدی – عدم بهرهمندی از سرمایههای برتر
 )۳آنچه مرا به خاطر آن آفریدی – از دست دادن عمر
 )۴آنچه مرا به خاطر آن آفریدی – عدم بهرهمندی از سرمایههای برتر
-۴5هدف خداوند تبارک و تعالی از ارسال پیامبرانی بشارتدهنده و هشداردهنده چه بوده است و برگزیدن برنامة غیرالهی چه آثاری برای انسان
مختار دارد؟
« )1إذا دَعاکُم لِما یُحییکُم»  -نمیتواند پاسخ درستی به نیازهای برتر بدهد و دچار زیان اخروی میشود.
« )۲إذا دَعاکُم لِما یُحییکُم»  -درونی ناآرام و شخصیتی ناپایدار او را آزار میدهد و دچار زیان آشکار میشود.
« )۳لِئال یَکونَ للناس علی اهلل حُجةٌ»  -درونی ناآرام و شخصیتی ناپایدار او را آزار میدهد و دچار زیان آشکار میشود.
« )۴لِئال یَکونَ للناس علی اهلل حُجةٌ»  -نمیتواند پاسخ درستی به نیازهای برتر بدهد و دچار زیان اخروی میشود.
 -۴6اگر بگوییم «خداوند متعال عالوه بر نیازهای بنیادین ،نیازهای طبیعی انسان را نیز در نظر میگیرد» کدام آیة شریفه ،بیانگر این مفهوم است؟
« )1یا أیها الذین آمَنوا استجیبوا هلل و للرسول »...
« )۲الذینَ آمَنوا و عملوا الصّالحات و تواصوا بالحق »...
« )۳وَ جعلنا من الماء کلّ شیءٍ حیّ»
« )۴رسالً مبشرینَ و منذرین لئِلّا یکونَ للناسِ »...
 -۴7انسانی که به دنبال تضمین سعادت زندگی خود میباشد ،شایسته است که کدام رویه را در پیش بگیرد؟
 )1مواجهه با نیازهای اهمّ زندگی با تفکر در افق باالی زندگی
 )۲درک نیاز دائمی انسان به برنامهای قابل اعتماد برای زندگی
 )۳پاسخ صحیح به نیازهای برتر و اساسی خویش
 )۴عدم انحصار نیازهای انسان به نیازهای طبیعی و غریزی
-۴8کدام مورد ،از برنامههای اسالم به عنوان تنها دین مورد رضایت خداوند ،در عرصة عمل است و تفاوت تعالیم دینی در سطح احکام فرعی،
نزد خداوند چه جایگاهی دارد؟
 )۲عقیده به عادالنه بودن نظام هستی  -مردود
 )1عقیده به عادالنه بودن نظام هستی – مقبول
 )۴بنا نهادن جامعة دینی بر اساس عدالت  -مقبول
 )۳بنا نهادن جامعة دینی بر اساس عدالت – مردود
-۴9با توجه به حدیث امام کاظم (ع) ،باالتر بودن رتبة فرد در دنیا و آخرت معلول چیست و برخورداری از معرفت برتر ،سبب چه چیزی میشود؟
 )۲ایمان و معرفت او بیشتر باشد – پذیرش بهتر پیام الهی
 )1عقل آن فرد کاملتر باشد – پذیرش بهتر پیام الهی
 )۳عقل آن فرد کاملتر باشد – داناتر بودن نسبت به نیازهای اساسی  )۴ایمان و معرفت او بیشتر باشد – داناتر بودن نسبت به نیازهای اساسی
-51تنها نگذاشتن انسان و هدایت او به راه مستقیم خوشبختی ،برآمده از کدام صفت الهی است و در بیان قرآن کریم ،در این مسیر ،انبیا چه
مسئولیتی دارند؟
 )۲تدبیر و قدرت  -اقامة دین الهی و عدم تفرقه در آن
 )1لطف و رحمت – اقامة دین الهی و عدم تفرقه در آن
 )۴لطف و رحمت  -زدودن رشک و حسد از قلوب مؤمنین
 )۳تدبیر و قدرت – زدودن رشک و حسد از قلوب مؤمنین
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2 زبان انگلیسي

 دقیقه51

هدف گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
: خود را بنویسید01  هدفگذاری چند از،)2( لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای درس زبان انگلیسي
 سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟01 از هر
 بوده است؟01 عملکرد شما در آزمون قبل چند از
 برای آزمون امروز01  آزمون قبل هدفگذاری چند از01 چند از
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

Understanding People
(Get Ready,…,
Reading, Vocabulary
Development)
52  تا02 صفحهي

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

51- Many people can tell the … between Iranian handicrafts and imported ones.
1) development
2) means
3) difference
4) point

-ir

52- The availability of good medical care seems to … from region to region.
1) vary
2) explain
3) communicate

4) scan

53- The conference is a good place to share information and … ideas related to a particular topic.
1) exchange
2) host
3) respect
4) range

oo
n

54- Ivan Turgenev once stated that if we wait for the moment when everything, …. everything is
ready, we shall never begin.
1) fluently
2) frequently
3) honestly
4) absolutely
PART B: Cloze Test
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice
on your answer sheet.

-k

an

Last week, I received a call from my hard-working and skillful teacher, and he generously expressed his
valuable opinions about my recent report. He also made some helpful suggestions and key points about
how to develop my skills to speak my favorite language fluently …(55)… writing it. Actually he has a
large amount of …(56)… in teaching different languages no matter how difficult they are. It’s almost
impossible to …(57)… how I could prepare the final report without his help. In my opinion, he is by far
the best teacher in this region.
55- 1) besides
2) together
3) despite
4) without
56- 1) society
2) experience
3) space
4) century
57- 1) communicate
2) range
3) exist
4) imagine
PART C: Reading Comprehension

w

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice
on your answer sheet.

w
w

What would your life be like if you were Albert Einstein? What clothes would be in your wardrobe if
you were Mark Twain? or Edison?
Well, now you can discover the answer to all these questions and many more at the Fame Hotel in
California. Ten miles outside Los Angeles, the Fame Hotel promises to answer the question “What if?”.
When you check into the hotel, you choose a room. Each room has a name. In total, the Fame Hotel has
32 rooms, most of which are named after stars of Hollywood or music. But there are also famous writers
and even some scientists and sports stars.
When you enter the room, you enter the life of that person. There are pictures everywhere. The owner
of the hotel has tried to fill the room with objects, clothes, even food that he thinks the stars would have
liked. Albert Einstein doesn’t have any socks in his wardrobe because the real Einstein never wore
them! If you choose Mike Tyson’s room, you’ll be able to practice boxing in one corner of the room.
58- Which statement is TRUE, according to the passage?
1) You can meet famous people in the hotel.
2) Some famous people have stayed at the hotel.
3) Guests are able to choose which room they stay in.
4) There is also a Fame Hotel in Los Angeles.
59- The underlined word “which” in paragraph 2 refers to … .
1) rooms
2) name
3) hotel
60- The best title for this passage would be … .
1) Famous People
3) Hollywood and Music Stars

4) stars

2) The Hotel of the Famous
4) Hotels in California
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زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ

 10دﻗﻴﻘﻪ
آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻛﻴﻬﺎن و ﺗﻜﻮﻳﻦ زﻣﻴﻦ

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

ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  9ﺗﺎ 22
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 -61ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1در ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻴﺎرات ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 (2در ﻧﻈﺮﻳﺔ زﻣﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰي ،ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺪار ﮔﺮدش زﻫﺮه و ﻣﺮﻳﺦ ﻗﺮار دارد.
 (3ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻄﻠﻤﻴﻮس زﻣﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﺳﻴﺎرات زﻫﺮه ،ﻣﺮﻳﺦ ،ﻣﺸﺘﺮي ،زﺣﻞ و اوراﻧﻮس ﺑﻪ دور آن ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.
 (4ﻋﻨﺼﺮ ﭘﺮﺗﻮزاي ﺗﻮرﻳﻢ  ،232ﭘﺲ از واﭘﺎﺷﻲ ،ﺑﻪ ﺳﺮب  208ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
 -62ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ،ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﭙﻠﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ؟
 (1زﻣﺎن اوج ﺧﻮرﺷﻴﺪي ،در اول ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﻮده و ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﻴﺪ در آن ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺖ.
 (2زﻣﺎن ﺣﻀﻴﺾ ﺧﻮرﺷﻴﺪي ،در اول دي ﻣﺎه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 (3ﻣﺪار ﮔﺮدش زﻣﻴﻦ ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﻴﺪ ،ﺑﻴﻀﻮي ﺷﻜﻞ اﺳﺖ.
 (4ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ در اوج ﺧﻮرﺷﻴﺪي ،ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﻀﻴﺾ ﺧﻮرﺷﻴﺪي اﺳﺖ.
 -63ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زاوﻳﺔ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻧﻴﻤﻜﺮة ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﻴﻦ ،ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
 (1ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﻣﺪار اﺳﺘﻮا ﻋﻤﻮد ﻣﻲﺗﺎﺑﺪ.
 (2در اول زﻣﺴﺘﺎن ،ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺪار رأساﻟﺴﺮﻃﺎن ﻋﻤﻮد ﻣﻲﺗﺎﺑﺪ.
 (3در اول ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺪار رأساﻟﺠﺪي ﻋﻤﻮد ﻣﻲﺗﺎﺑﺪ.
 (4در اول ﺑﻬﺎر ،ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺪار اﺳﺘﻮا ﻋﻤﻮد ﻣﻲﺗﺎﺑﺪ.
 -64ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻓﺼﻞﻫﺎ ،در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮة زﻣﻴﻦ ،ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺪامﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ اﺳﺖ؟
 (1ﺣﺮﻛﺖ وﺿﻌﻲ زﻣﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف  23/5درﺟﻪاي ﻣﺤﻮر آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺪار ﮔﺮدش آن ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﻴﺪ
 (2ﮔﺮدش زﻣﻴﻦ ﺑﺮ روي ﻣﺪار ﺑﻴﻀﻮي ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﻴﺪ و اﻧﺤﺮاف  23/5درﺟﻪاي ﻣﺤﻮر آن
 (3ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮوي زﻣﻴﻦ ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﻴﺪ و اﺧﺘﻼف زاوﻳﺔ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻋﺮضﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻳﻜﺴﺎن
 (4ﺣﺮﻛﺖ داﻳﺮهاي زﻣﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﺤﻮر زﻣﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻋﺮضﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 -65اوﻟﻴﻦ روﻳﺪاد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻮاﻛﺮه ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
 (4ﺗﺸﻜﻴﻞ زﻳﺴﺖﻛﺮه
 (3ﺗﺸﻜﻴﻞ آبﻛﺮه
 (2اﻳﺠﺎد ﺳﻨﮓﻛﺮه
(1ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻨﮓﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ
 -66ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻛﺪام اﺳﺖ؟
A (1
B (2
C (3
D (4
 -67ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،در زﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،ﭼﻪ روﻳﺪادﻫﺎﻳﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟
 : X (1ﻧﺎﺑﻮدي داﻳﻨﺎﺳﻮرﻫﺎ : Y ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن
 : X (2ﺗﺸﻜﻴﻞ درﻳﺎﻫﺎي اوﻟﻴﻪ : Y ،ﻧﺎﺑﻮدي داﻳﻨﺎﺳﻮرﻫﺎ
 : X (3ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻨﮓﻫﺎ : Y ،ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪدار
 : X (4ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪدار : Y ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن
 -68در ﻓﺎﺻﻠﺔ زﻣﺎﻧﻲ ﻇﻬﻮر ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ دوزﻳﺴﺘﺎن ﺗﺎ اﻧﻘﺮاض داﻳﻨﺎﺳﻮرﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻛﺪام روﻳﺪادﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ رخ داده اﺳﺖ؟
 (1ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار -ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﺰﻧﺪه
 (2اﻧﻘﺮاض ﮔﺮوﻫﻲ -ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﺮﻧﺪه
 (4ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻞدار -ﺗﻨﻮع ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران
 (3ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن آوﻧﺪدار -ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﺮﻧﺪه
 -69ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ ،ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺪام ﭘﺪﻳﺪه را ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
د( ﺟﺰاﻳﺮ آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ
ج( دراز ﮔﻮدال اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ
ب( اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺟﺪﻳﺪ
اﻟﻒ( ﺟﺰاﻳﺮ ﻗﻮﺳﻲ
 (1اﻟﻒ و ج
 (2اﻟﻒ و د
 (3ب و ج
 (4ب و د
 -70اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ،در ﺷﺎﺧﺔ دﻳﺮﻳﻨﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻤﻊآوري ﻣﻲﮔﺮدد؟
 (2ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﺎﻫﻤﻮاريﻫﺎي ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ
 (1ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻮادث و ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻞ و زﻟﺰﻟﻪ
 (3ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ رﻳﺰﮔﺮدﻫﺎ و اﺛﺮات آن ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه
 (4ﺳﻦ ﻧﺴﺒﻲ ﻻﻳﻪﻫﺎي زﻣﻴﻦ و ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮدات در ﮔﺬﺷﺘﻪ
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 30دﻗﻴﻘﻪ
ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺟﺒﺮ
)ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ،ﻣﻌﺎدﻟﻪي
درﺟﻪ دوم و ﺗﺎﺑﻊ درﺟﻪ ، 2

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔ ًﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي درس رﻳﺎﺿﻲ ) ،(2ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻤﺎ در آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ از  10ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز
ﭼﻨﺪ از  10آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ

ﻣﻌﺎدﻻت ﮔﻮﻳﺎ و ﻣﻌﺎدﻻت
رادﻳﻜﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ اول(

ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ 24

 -71اﮔﺮ ) A(5,1و )  B( 3 , 3ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﺔ وﺳﻂ ﭘﺎرهﺧﻂ  ABاز ﺧﻂ  3 x  4y  2  0ﻛﺪام اﺳﺖ؟
6 5 (2

-ir

5 (1

6
(3
5

6 5
(4
5

 -72ﻳﻜﻲ از اﺿﻼع ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺑﺮ ﺧﻂ  2y  3 x  1واﻗﻊ اﺳﺖ .اﮔﺮ ) A(3,1ﻳﻜﻲ از رﺋﻮس اﻳﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
80(3

oo
n

40 13
(1
13

40 (2

20 13
(4
13

 -73اﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ  f (x)  2x2  8x  2k  1ﺑﺮاﺑﺮ  17ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺪار  kﻛﺪام اﺳﺖ؟
5 (1

6 (2

7 (3

 -74ﻛﺪام ﻣﻌﺎدﻟﺔ زﻳﺮ داراي دو ﺟﻮاب  2  3و 3

اﺳﺖ؟

x2  2 x  2 3  0 (2

x2  2x  2 3  3  0 (3

an

x2  5 x  2 3  0 (1

8 (4

x2  5 x  2 3  3  0 ( 4

 -75ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻮابﻫﺎي ﻣﻌﺎدﻟﺔ  (3 x2  1)2  2(3 x2  1)  3  0ﻛﺪام اﺳﺖ؟

-k

2 2
(1
3

2
(2
3

2

2 3 (3

 (4ﺻﻔﺮ

 -76ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺳﻪ رأس ﻳﻚ ﻣﺘﻮازياﻻﺿﻼع ) (2,1) ، (0,1و ) (1,0ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺨﺘﺼﺎت رأس ﭼﻬﺎرم آن ﻛﺪامﻳﻚ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
(1, 2) (1

( 1,0) (2

(3,0) (3

(1, 3 ) (4

w

 -77اﮔﺮ ﺧﻄﻮط  y  (k  2)x  3و  ky  x  5  0ﻣﻌﺎدﻻت ﻗﻄﺮﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻼﻗﻲ دو ﻗﻄﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﻣﺒﺪأ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻛﺪام اﺳﺖ؟

w
w

15 (1

17 (2

18 (3

19 (4

 -78ﺳﻪ ﻧﻘﻄﺔ ) B( 2,1) ، A( 1, 2و ) ، C(2, 1ﺳﻪ رأس ﻳﻚ ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﻳﻪاﻧﺪ .ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺧﻂ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ وﺗﺮ اﻳﻦ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺤﻮر  xﻫﺎ را ﺑﺎ ﻛﺪام ﻃﻮل ﻗﻄﻊ
ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
 (1ﺻﻔﺮ

1 (2

-1 (3

1
(4
2

3
0
 -79ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻘﺎط  Bو  Dدو رأس ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮزي  ABCDﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻂ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻗﻄﺮ  ACاﻳﻦ ﻟﻮزي ،ﻣﺤﻮر ﻋﺮضﻫﺎ را ﺑﺎ ﻛﺪام ﻋﺮض ﻗﻄﻊ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
7
1

3 (1

3/25 (2

4 (3

4/25 (4

 -80ﻳﻚ ﺿﻠﻊ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ  ABCDﺑﺮ روي ﺧﻂ  y  2x  3ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮده و ﻣﺨﺘﺼﺎت دو ﺳﺮ ﻗﻄﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ) A( 1,1و ) C( 4,0اﺳﺖ .اﻧﺪازة
ﺿﻠﻊ  BCاﻳﻦ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
2 (1

7 (2

10 (3
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 -81ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻧﻘﻄﺔ )  A( 1, 4ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ  ، y  x  1ﻧﻘﻄﺔ  Bاﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻮل و ﻋﺮض ﻧﻘﻄﺔ  Bﻛﺪام اﺳﺖ؟
4/5 (1

3 (2

4 (4

3/5 (3

 -82از ﻧﻘﻄﻪاي ﺑﻪ ﻃﻮل  6روي ﻣﺤﻮر  xﻫﺎ ،ﺧﻂ  dرا ﺑﺮ ﺧﻂ  2y  3 x  7ﻋﻤﻮد ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ ﺧﻂ  dﻛﺪام اﺳﺖ؟
-9 (1

9 (2

4 (4

-4 (3

 -83اﮔﺮ  x  2ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻔﺮ ﺗﺎﺑﻊ  f (x)  x2  bx  cﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ ) f (b  cﻛﺪام اﺳﺖ؟
100 (2

2 (1

25 (4

4 (3

-ir

 -84داﻳﺮهاي از دو ﻧﻘﻄﺔ ) A(0, 2و ) B(1,0ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻳﻚ ﻗﻄﺮ آن  y  x  1اﺳﺖ .ﺷﻌﺎع داﻳﺮه ﻛﺪام اﺳﺖ؟
2
(1
4

10
(2
2

2
(4
2

10
(3
4

oo
n

 -85اﮔﺮ ﺧﻂ  y  2ﺑﺮ ﺳﻬﻤﻲ  y  x2  ax  a  1ﻣﻤﺎس ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺪام ﺧﻂ ،ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن ﺳﻬﻤﻲ اﺳﺖ؟
x  2 (1

x  1 (2

3x
x
2


 -86ﺗﻌﺪاد ﺟﻮابﻫﺎي ﻣﻌﺎدﻟﺔ
2
x 1 x 1 x 1

 -87اﮔﺮ  x  kﺟﻮاب ﻣﻌﺎدﻟﺔ x  3  x  3

ﻛﺪام اﺳﺖ؟

3 (3

 (4ﺻﻔﺮ

ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻮابﻫﺎي ﻣﻌﺎدﻟﺔ  3 x2  (k  1)x  x  1ﻛﺪام اﺳﺖ؟

-k

1 (1

2 (2

x  1 (3

an

1 (1

2 (2

x  2 (4

7
(4
3

7
(3
3



w

 -88ﻋﻠﻲ زﻣﻴﻨﻲ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  20در  80ﻣﺘﺮ داﺧﻞ زﻣﻴﻦ ﺣﺴﻴﻦ دارد .ﻋﻠﻲ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻋﺮض زﻣﻴﻨﺶ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ ،ﺷﺮط ﺣﺴﻴﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪاري ﻛﻪ ﻋﺮض زﻣﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ،ﻃﻮﻟﺶ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ؟

w
w

1600 (1

1800 (2

2000 (3

2400 (4

 -89در ﻣﻌﺎدﻟﺔ درﺟﺔ دوم  ، 4x2  bx  1  0ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺬر رﻳﺸﻪﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﻜﻮس ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮﺑﺸﺎن اﺳﺖ b .ﻛﺪام اﺳﺖ؟
-30 (1

30 (2

-60 (3

60 (4

 -90ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻘﺎﺑﻞ  90ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮردﻫﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ y ،ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺪام ﺑﺎﺷﺪ؟

2x

15 (1

x
16 (2

y

18 (3
20 (4
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ﺻﻔﺤﺔ13 :

زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )(2

 20دﻗﻴﻘﻪ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺼﺒﻲ

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔ ًﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي درس زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ) ،(2ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻤﺎ در آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ از  10ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز
ﭼﻨﺪ از  10آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ

ﺣﻮاس
)ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎي ﺣﺴﻲ /ﺣﻮاس
وﻳﮋه ﺗﺎ ﺳﺮ ﺷﻨﻮاﻳﻲ و ﺗﻌﺎدل(
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ 28

 -91ﻫﺮ ﻳﺎﺧﺘﺔ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ داراي ﭼﻨﺪﻳﻦ رﺷﺘﺔ واردﻛﻨﻨﺪه ﭘﻴﺎم ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻳﺎﺧﺘﻪاي ﺧﻮد اﺳﺖ… ،
 (1دارﻳﻨﻪ)دﻧﺪرﻳﺖ(ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮ از آﺳﻪ)آﻛﺴﻮن( ﺧﻮد دارد.

-ir

 (2در ﺧﺎرج از دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
 (3ﭘﻴﺎم را از ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي اﻧﺪامﻫﺎ ﻣﻲﺑﺮد.

oo
n

 (4در اﺛﺮ اﺑﺘﻼي ﻓﺮد ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻟﺘﻴﭙﻞ اﺳﻜﻠﺮوزﻳﺲ ،دﭼﺎر اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد ﻣﻲﺷﻮد.
 -92در ﻳﻚ اﻧﺴﺎن اﻳﺴﺘﺎده و ﺳﺎﻟﻢ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﻗﺔ ﻣﻐﺰ … ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ آن… ،
 (1ﺑﺮﺧﻼف – ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰي در ﻣﻐﺰ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﭘﻴﺎمﻫﺎي ﺣﺴﻲ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 (2ﺑﺮﺧﻼف – ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﺼﺒﻲ ﻧﻮرونﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﺑﺪن اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد.

an

 (3ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ – ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮن را دارد.
 (4ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ – ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﻮﻋﻲ ﺣﺲ وﻳﮋه ﻳﺎ اﻧﺪام ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺣﺲ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺲ در ﺑﻴﻤﺎري ام.اس دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣﻲﺷﻮد.

-k

 -93ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻐﺰ ﺳﺎﻟﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪة  . . . . . .از ﺳﻄﺢ  . . . . . .ﺑﻪﻃﻮرﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﺑﺮش اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

 (3اﭘﻲﻓﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺎر ﺑﻴﻦ دو ﻧﻴﻤﻜﺮه – ﭘﺸﺘﻲ

 (4ﺑﻄﻦ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮﺧﻼف اﺟﺴﺎم ﻣﺨﻄﻂ – ﺷﻜﻤﻲ

w

 (1ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻛﺮﻣﻴﻨﻪ – ﺷﻜﻤﻲ

 (2ﻧﻴﻤﻜﺮهﻫﺎي ﻣﺨﭽﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮبﻫﺎي ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ – ﭘﺸﺘﻲ

 -94ﻛﺪام ﻣﻮرد ،درﺑﺎرة ﺳﺮﺧﺮﮔﻲ ﻛﻪ از ﻣﺤﻞ ﻋﺼﺐ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ وارد ﻛﺮة ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟

 (2ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺧﻮنرﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﻔﺎف ﻻﻳﺔ ﺧﺎرﺟﻲ ﭼﺸﻢ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ.
 (3اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت اﻳﻦ رگ ﺧﻮﻧﻲ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﻲ ﻋﺪﺳﻲ ﭼﺸﻢ ،اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

w
w

 (1ﻣﺎﻳﻊ ﺷﻔﺎﻓﻲ ﻛﻪ در ﺟﻠﻮي ﻋﻨﺒﻴﻪ ﻗﺮار دارد را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

 (4اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آن در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎدة ژﻟﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻔﻆ ﺷﻜﻞ ﻛﺮوي ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺷﻮد.
 -95در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ – ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺸﺎي ﻧﻮﻋﻲ ﻳﺎﺧﺘﺔ ﻋﺼﺒﻲ ﻛﻪ در ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ …
 (1اﻳﻦ ﭘﻤﭗ در ﺳﻤﺘﻲ از ﻏﺸﺎ ﻛﻪ داراي رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻲ زﻳﺎدي اﺳﺖ ،ﺷﻜﻞ راﻳﺞ اﻧﺮژي در ﻳﺎﺧﺘﻪ را ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 (2وﻗﺘﻲ ﮔﺮوه  Piﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﻤﭗ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ،ﺳﻪ ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ از ﭘﻤﭗ ﺧﺎرج ﺷﺪه و وارد ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻧﻮرون ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
 (3وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ راﻳﺞ اﻧﺮژي در ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ،ﻣﻴﺰان ﻳﻮن ﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ داﺧﻞ ﻳﺎﺧﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
 (4درﭘﻲ ﺗﺠﺰﻳﺔ ﻫﺮ  ،ATPاﺑﺘﺪا دو ﻳﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﻪ ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ از ﺳﻠﻮل ﺧﺎرج ﻣﻲﻛﻨﺪ.
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ﺻﻔﺤﺔ14 :

 -96ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رﺷﺘﻪﻫﺎي آﻛﺴﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺐ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ،در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ ؟
اﻟﻒ( ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻴﻤﻜﺮهﻫﺎي ﻣﺦ

ب( ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻌﺎدل ﺑﺪن

ج( ﻣﺮﻛﺰي در ﭘﻞ ﻣﻐﺰي

د( ﻣﺮاﻛﺰي در زﻳﺮراﺑﻂ ﺳﻪﮔﻮش

2 (1

5 (2

ه( ﺑﺨﺶ داراي ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ
3 (4

4 (3

 -97ﻫﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ در … ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﺣﺘﻢ …
 (1ﺣﻔﻆ ﻫﻮﻣﺌﻮﺳﺘﺎزي – ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ و اﻧﺘﻘﺎل دادن آن را ﻧﺪارد.
 (2ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﺎمﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ – ﭘﻴﺎمﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻬﺸﻲ در ﻃﻮل ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
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 (3ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺼﺒﻲ – ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻧﻤﻮدار ﻧﻮار ﻣﻐﺰي ﻓﺮد ﺷﻮد.
 (4اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻪ ﻧﻮرونﻫﺎ – در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻴﻦﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد.

oo
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 -98ﺑﺨﺸﻲ از … ﻛﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﺮدة ﻣﻨﻨﮋ ﻗﺮار دارد ،ﻗﻄﻌ ًﺎ …

 (1ﻧﺨﺎع – ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﻧﻮرون ﺑﺪون ﻣﻴﻠﻴﻦ را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ.

 (2ﻣﺦ – در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ام.اس ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ.

an

 (3ﻣﺦ – اﻏﻠﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﻲ را ﺑﺮاي ﭘﺮدازش ﻧﻬﺎﻳﻲ ،از ﺗﺎﻻﻣﻮسﻫﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

 (4ﻧﺨﺎع – ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺟﺴﻢ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﻧﻮرون ﻫﺎي ﺣﺴﻲ رﻳﺸﺔ ﭘﺸﺘﻲ ﻧﺨﺎع اﺳﺖ.
 -99ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟

-k

» در اﻧﻌﻜﺎس ﻋﻘﺐ ﻛﺸﻴﺪن دﺳﺖ ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺟﺴﻢ داغ ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺎده اي ،ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎي ﻧﺎﻗﻞ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﺮ روي ﻧﻮرون ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﭽﺔ دو ﺳﺮ ﺑﺎزو ﻣﻬﺎر

w

ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در اﻳﻦ ﻧﻮرون ﻫﺎ …«

 (1ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎز ﺷﺪن ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎي درﻳﭽﻪدار ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﻲ اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪار اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ دو ﻃﺮف ﻏﺸﺎ ﻛﺎﻫﺶ و ﺳﭙﺲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

w
w

 (2ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎز ﻧﻮرون ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﺷﻜﻞ راﻳﺞ اﻧﺮژي در ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 (3ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﻳﻮنﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻴﻦ دو ﻃﺮف ﻏﺸﺎ ﻧﻮرون ﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﻳﺔ  ATPاﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 (4ﺧﺮوج ﻳﻮنﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ از ﻧﻮرون ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ورود ﻳﻮن ﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻴﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
 -100ﺑﺨﺶ)ﻫﺎﻳﻲ( از ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و اﻳﺴﺘﺎده ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل … ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ)ﻫﺎﻳﻲ( … اﺳﺖ.
 (1ﭘﺮدازش اوﻟﻴﺔ اﻏﻠﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﻲ – ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻟﻮب ﻫﺎي ﻣﻐﺰي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﻠﻮﺗﺮ
 (2اﻳﺠﺎد ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت – ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪن و ﺗﻌﺎدل آن ،ﻋﻘﺐﺗﺮ
 (3ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺮﺷﺢ اﺷﻚ و ﺑﺰاق – ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ،ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﺣﺮﻛﺖ در ﺳﺎﻗﺔ ﻣﻐﺰ ،ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ
 (4ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﻌﻜﺎسﻫﺎي ﺑﻠﻊ و ﺳﺮﻓﻪ – اﺻﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻨﻔﺲ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ

www.kanoon.ir

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﭘﺮوژه ) -(2آزﻣﻮن  2آﺑﺎن 99

ﺻﻔﺤﺔ15 :

 -101ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت ،درﺑﺎرة ﻫﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎﻟﻎ ﻛﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻘﺶ دارد ،ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 (1ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﺮدازش ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ورودي ﺑﻪ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ.

 (2ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻏﻴﺮﻋﺼﺒﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 (3ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاي ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﻟﻴﻤﺒﻴﻚ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد.

 (4در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارد.

 -102ﺟﺎﻧﺪار ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﺎ ﮔﻮارش ﮔﺮوﻫﻲ از ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎﻟﻎ ،ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ درﺑﺎرة ﻫﻤﺔ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎﻟﻎ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻫﺎي آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮه ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن آن ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ب( اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آرواره ﻫﺎ ي ﺧﻮد  ،ﻣﻮاد ﻏﺬا ﻳﻲ را ﺧﺮد و ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﻲ ﻛﻨﺪ.
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ج( در اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ،ﻃﻨﺎب ﻋﺼﺒﻲ ﺷﻜﻤﻲ ﮔﺮهدار در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﺔ ﮔﻮارش ﻗﺮار دارﻧﺪ.
د( ﻣﻨﺎﻓﺬ ورود ﻫﻮا ﺑﻪ ﻧﺎﻳﺪﻳﺲ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻔﺬ دار ﺟﺎﻧﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 (3ﺗﻌﺪاد ﻋﺒﺎرت)ﻫﺎي( درﺳﺖ از ﻋﺒﺎرت)ﻫﺎي( ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

 (4ﺗﻌﺪاد ﻋﺒﺎرت)ﻫﺎي( درﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻋﺒﺎرت)ﻫﺎي( ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.

oo
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 (1ﻣﻮرد ب از ﻧﻈﺮ درﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮرد ج اﺳﺖ.

 (2ﻣﻮرد اﻟﻒ از ﻧﻈﺮ درﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮرد د ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 -103ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ،ﻣﺸﺨﺼﺔ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻜﻮن و ﺣﺮﻛﺖ اﻃﻼع ﻳﺎﺑﺪ؟
 (1ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﻫﺎي اﺳﻜﻠﺘﻲ ،رﺑﺎط ﻫﺎ و ﻛﭙﺴﻮل ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪة ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

an

 (2ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 (3ﺟﺰﺋﻲ از دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻲ در ﭘﺸﺖ ﺳﺎﻗﺔ ﻣﻐﺰ ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ ارﺳﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

-k

 (4ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﻐﺰ وارد ﺷﺪه و ﻣﻐﺰ را از ﻧﺤﻮة ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﺪن ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲ ﺳﺎزد.
 -104ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺸﺮﻳﺢ ﭼﺸﻢ ﮔﺎو ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟

 (3رﻫﺎ ﺷﺪن داﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه ﻣﻼﻧﻴﻦ ﺑﻪ درون ﻗﺮﻧﻴﻪ و زﻻﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻴﺮه و ﻛﺪر ﺷﺪن آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 (4ﺟﻬﺖ ﺧﻢ ﺷﺪن ﻋﺼﺐ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﭼﺸﻢ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺎرﻳﻚ ﺗﺮ ﻗﺮﻧﻴﺔ ﻫﻤﺎن ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 -105ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟

w
w

 (2ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﻧﻮري ﻻﻳﻪاي از ﭼﺸﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎزﻛﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد ،در ﻧﻘﻄﺔ ﻛﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.

w

 (1ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻛﺮة ﭼﺸﻢ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻋﺼﺐ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﻗﺮﻧﻴﻪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

»ﻫﺮﭼﻪ ﻳﻚ ﺟﺴﻢ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﻛﻨﻴﻢ … ،ﻣﻲ ﺷﻮد«.
اﻟﻒ( ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻀﻼت ﺟﺴﻢ ﻣﮋﮔﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ

ب( ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺪﺳﻲ و ﻣﻴﺰان ﻛﺸﺶ ﺗﺎرﻫﺎي آوﻳﺰي ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮ

ج( ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺎر وارده ﺑﻪ زﺟﺎﺟﻴﻪ از ﺳﻤﺖ ﻋﺪﺳﻲ ﭼﺸﻢ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ

د( ﻣﻴﺰان ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺳﻄﺢ ﻋﺪﺳﻲ ﭼﺸﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ رﻧﮕﻴﻦ ﺟﻠﻮي ﭼﺸﻢ ،ﻛﻤﺘﺮ
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 -106ﻫﺮ ﻧﻮع ﮔﻴﺮﻧﺪة ﺣﺲ ﭘﻴﻜﺮي . . . . .
 (1ﻧﻮﻋﻲ ﻳﺎﺧﺘﺔ ﻋﺼﺒﻲ اﺳﺖ.

 (2ﻣﺤﺮك ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دارد.

 (3در اﻧﺪام وﻳﮋه اي ﻗﺮار دارد.

 (4در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارد.

 -107در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن …  ،ﺑﺎ … در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ و … از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻛﺮة ﭼﺸﻢ اﺳﺖ.
 (1ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ذﺧﻴﺮهﻛﻨﻨﺪة اﻧﺮژي در ﺑﺪن اﺳﺖ – ﻻﻳﻪاي ﻣﺤﻜﻢ و ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ – ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﻘﺒﻲ ﻛﺮة ﭼﺸﻢ
 ( 2ﺑﺨﺸﻲ از ﻻﻳﺔ داﺧﻠﻲ ﻛﻪ در اﻣﺘﺪاد ﻣﺤﻮر ﻧﻮري ﻗﺮار دارد – رگ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ – ﻛﻤﻚ ﺑﻪ دﻳﺪن ﺟ ﺰﺋﻴﺎت اﺟﺴﺎم

-ir

 ( 3ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺪﺳﻲ ﭼﺸﻢ ﻧﻘﺶ دارد – ﻣﺎﻳﻌﻲ ﺷﻔﺎف و ﻣﺎدة ژﻟﻪ اي – ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻴﺔ ﭼﺸﻢ
 (4ﻻﻳﻪاي ﻛﻪ ﺳﺮﺧﺮگ ورودي از ﻧﻘﻄﺔ ﻛﻮر در ﻣﺠﺎورت آن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد – ﻣﺎدهاي ﺷﻔﺎف – داﺷﺘﻦ ﺑﻴﺶ از دو ﻧﻮع ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﺎم

oo
n

 -108ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ درﺑﺎرة ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﻋﻲ ﻋﺪﺳﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﻫﺎي ﻧﻮري را ازﻫﻢ دور ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮد؟
 (1ﻓﺎﺻﻠﺔ ﭘﺮدة ﺷﻔﺎف ﺟﻠﻮي ﭼﺸﻢ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ در دﻗﺖ و ﺗﻴﺰﺑﻴﻨﻲ ﻧﻘﺶ دارد ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 (2ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺴﺎم ﻧﺰدﻳﻚ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮ روي ﺷﺒﻜﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ.

an

 (3در زﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪة اﺟﺴﺎم دور ،ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ ﺣﺴﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﻧﻮري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
 (4ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺴﻢ دور از ﭼﺸﻢ ،در ﻧﻘﻄﻪ اي درون زﺟﺎﺟﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ.

-k

 -109در ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ از ﻳﺎﺧﺘﺔ ﻋﺼﺒﻲ ،در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ … ،ﻣﻲﺗﻮان … را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.

 (1ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻴﺎن دو ﺳﻮي ﻏﺸﺎ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد – ﺑﺎز ﺷﺪن ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎي درﻳﭽﻪدار ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﻲ

w

 (2اﻳﺠﺎد  ADPﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ -ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ – ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ دو ﺳﻮي ﻏﺸﺎ

 (4ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻴﺮون ﻏﺸﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ – ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ -ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ

w
w

 (3ورود ﻳﻮنﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ درون ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ دﻳﺪه ﺷﻮد – اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻴﺎن دو ﺳﻮي ﻏﺸﺎ

 -110از ﻣﻴﺎن ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ،ﻣﺠﺮاي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻄﻦ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت درﺑﺎرة ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﻗﺔ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،درﺳﺖ اﺳﺖ؟

اﻟﻒ( ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺑﺎﻻي ﻧﺨﺎع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ واﺳﻄﺔ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ،ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﮔﺮه ﭘﻴﺸﺎﻫﻨﮓ در ﻫﺮ دﻗﻴﻘﻪ اﺛﺮي ﻧﺪارد.
ب( ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ دﻗﻴﻘﺎً در زﻳﺮ راﺑﻂ ﺳﻪ ﮔﻮش ﻗﺮار دارد ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ارﺳﺎل ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎﻟﻎ را دارد.
ج( ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﺼﺒﻲ اﻧﻌﻜﺎس ﻫﺎي ﻋﻄﺴﻪ و ﺳﺮﻓﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺳﺮﻳﻊ و ﻏﻴﺮارادي ﺑﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺣﺴﻲ ﻧﻘﺶ دارد.
د( ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ در ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪن و ﺗﻌﺎدل آن ﻧﻘﺶ دارد ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي ﺑﺎ ﻣﺎدة زﻣﻴﻨﻪ اي ﺣﺎوي رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻼژن و ﻛﺸﺴﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد.
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 30دﻗﻴﻘﻪ

ﻓﻴﺰﻳﻚ )(2

اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﺔ ﺳﺎﻛﻦ

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔ ًﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي درس ﻓﻴﺰﻳﻚ ) ،(2ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻤﺎ در آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ از  10ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز
ﭼﻨﺪ از  10آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ

)ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﭘﺎﻳﺴﺘﮕﻲ و
ﻛﻮاﻧﺘﻴﺪه ﺑﻮدن ﺑﺎر
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻮﻟﻦ،
ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﻣﻴﺪان
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ
ذرة ﺑﺎردار(
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ 16

 -111اﮔﺮ ﺑﻪ ذرهاي ﺑﺎ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺜﺒﺖ 2  1012 ،اﻟﻜﺘﺮون ﺑﺪﻫﻴﻢ ،ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺜﺒﺖ آن 16 ،درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺎر اوﻟﻴﺔ ذره ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮوﻛﻮﻟﻦ ﺑﻮده

oo
n

-ir

اﺳﺖ؟ )(e  1 / 6  1019 C
10 (2
20 (1
1 (4
2 (3
 -112ﻣﻴﻠﻪاي ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﻲ را ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ ﻛﻼﻫﻚ ﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮوﺳﻜﻮپ ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻪ ﻛﻼﻫﻚ آن ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﻴﻢ رﺳﺎﻧﺎ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ،ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﻣﻴﻠﻪ را در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻛﻼﻫﻚ اﻳﻦ اﻟﻜﺘﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪاﻳﻢ ،ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه در ورﻗﻪﻫﺎ و ﻛﻼﻫﻚ اﻟﻜﺘﺮوﺳﻜﻮپ ،ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻛﺪاماﻧﺪ؟
 (2ﺧﻨﺜﻲ -ﻣﺜﺒﺖ
 (1ﻣﻨﻔﻲ -ﻣﺜﺒﺖ
 (4ﻣﺜﺒﺖ -ﻣﻨﻔﻲ
 (3ﺧﻨﺜﻲ -ﻣﻨﻔﻲ
 

 -113ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻘﻄﻪاي  q1ﺑﻪ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻘﻄﻪاي  q2ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﺔ  dاز آن ﻗﺮار دارد ،وارد ﻣﻲﻛﻨﺪ ،در  SIﺑﻪﺻﻮرت  F12  2 i  jاﺳﺖ .اﮔﺮ
3d
ﺑﺎرﻫﺎي  q1و  q2ﻧﺼﻒ و ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺎر
2
 
9
9  
( 2 i  j) (2
(2 i  j) (1
16
16
 
1
1  
( 2 i  j) (4
(2 i  j) (3
9
9
 -114اﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﺳﻪ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻘﻄﻪاي روي ﺧﻂ راﺳﺘﻲ در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  q2ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮوﻛﻮﻟﻦ اﺳﺖ؟

ﺷﻮد ،ﻧﻴﺮوي وارد ﺑﺮ ﺑﺎر  q1ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺮدارﻫﺎي ﻳﻜﻪ در  SIﻛﺪام اﺳﺖ؟

an

q 1=5mC

?=q2

q3=20mC

w

20
(3
3
 (4ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ  ، q2ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ.


d

x

-k

20
(1
9
4 (2



 -115در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﺑﺰرﮔﻲ ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎرﻫﺎي ﻧﻘﻄﻪاي  qﺑﺮ ﻫﻢ وارد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  Fو ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﺑﺎر  Qﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  F اﺳﺖ.

1
(3
2

1 (2

w
w

Q
اﮔﺮ  F   2Fﺑﺎﺷﺪ،
q
2 (1

ﻛﺪام اﺳﺖ؟

+Q

1
(4
4

a

+q

+q

a

a

 -116در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﺳﻪ ﺟﺴﻢ ﺑﺎردار در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﻓﻀﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن آنﻫﺎ ،ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﻧﻘﻄﻪاي  0 / 5Cدر ﻧﻘﻄﺔ  ، Aﻧﻴﺮوﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻲ  25  103 Nوارد ﺷﻮد ،اﻧﺪازة ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻘﻄﺔ  Aدر  SIو ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺪان در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺪام
اﺳﺖ؟
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 -117ﻧﻤﻮدار ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻳﻚ ذرة ﺑﺎردار ،ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻜﻞ زﻳﺮ اﺳﺖ .اﻧﺪازة ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻓﺎﺻﻠﺔ  40ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮي از اﻳﻦ ذرة
) E( N
C

ﺑﺎردار ﭼﻨﺪ ﻧﻴﻮﺗﻮن ﺑﺮ ﻛﻮﻟﻦ اﺳﺖ؟
2880 (1
720 (2
320 (3
180 (4

1600
)r(cm

15

0

10

N.m2

 -118در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻴﺪانﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از دو ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻘﻄﻪاي  q1و  q2در ﻧﻘﻄﺔ  ، Oﭼﻨﺪ ﻧﻴﻮﺗﻮن ﺑﺮ ﻛﻮﻟﻦ اﺳﺖ؟ )

15cm

}

-ir

 (1ﺻﻔﺮ

1 / 44  107 (2

}

5cm

5 / 4  106 (3
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oo
n

1 / 08  107 (4
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q 2=-2mC

O

q 1=8mC

 -119اﮔﺮ در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرﻫﺎي  q1و  q2در ﻧﻘﻄﺔ  Aﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  900 2ﻧﻴﻮﺗﻮن ﺑﺮ ﻛﻮﻟﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺪازة ﺑﺎر  q1ﭼﻨﺪ
ﻧﺎﻧﻮﻛﻮﻟﻦ اﺳﺖ؟ )

N.m2
C2

A

(k  9  109

4 (1
12 (3

q1

an

8 (2

300

q2 =3q1

r=40cm

-k

16 (4

 -120در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﺑﺎرﻫﺎي  q1و  q2در ﺟﺎي ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آنﻫﺎ در ﻧﻘﻄﺔ  Oﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   E iاﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎر  q1را ﺣﺬف
2 
ﻣﻲﺷﻮد .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺣﺬف ﺑﺎر  ، q1ﺑﺎر  q3  6Cرا در ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮي از ﻣﻜﺎن اوﻟﻴﺔ
ﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﻴﺪان ﺑﺮاﻳﻨﺪ در ﻧﻘﻄﺔ  Oﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ E i
3

12  107 (1

36  107 (3

q2

O

+1

0

 (4اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
ﮔﻮاه

q 1=-4mC

w
w

24  107 (2

)x(cm

C2

w

ﺑﺎر  q1و در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آن ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ،اﻧﺪازة ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاﻳﻨﺪ در ﻧﻘﻄﺔ  Oﭼﻨﺪ ﻧﻴﻮﺗﻮن ﺑﺮ ﻛﻮﻟﻦ ﻣﻲﺷﻮد؟ )

N.m2

(k  9  109

-2

 -121ﺳﻪ ﺟﺴﻢ  B ، Aو  Cرا دو ﺑﻪ دو ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .وﻗﺘﻲ  Aو  Bﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻢدﻳﮕﺮ را ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺟﺬب
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و اﮔﺮ  Bو  Cرا ﺑﻪ ﻳﻚدﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ دﻓﻊ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻛﺪامﻳﻚ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ؟
 A (1و  Cﺑﺎر ﻫﻢﻧﺎم و ﻫﻢاﻧﺪازه دارﻧﺪ.

 B (2و  Cﺑﺎر ﻏﻴﺮﻫﻢﻧﺎم دارﻧﺪ.

 B (3ﺑﺪون ﺑﺎر و  Cﺑﺎردار اﺳﺖ.

 A (4ﺑﺪون ﺑﺎر و  Bﺑﺎردار اﺳﺖ.

 -122دو ﻛﺮة ﻓﻠﺰي ﻣﺸﺎﺑﻪ داراي ﺑﺎرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  q1  5Cو  ، q2  15Cدر ﻓﺎﺻﻠﺔ  rﻧﻴﺮوي  Fرا ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وارد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﮔﺮ اﻳﻦ دو ﻛﺮه را
در ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎس دﻫﻴﻢ ،ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻦ دو ﻛﺮه ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﺑﺎر ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﻢ ،ﻧﻴﺮوي داﻓﻌﺔ ﺑﻴﻦ دو ﻛﺮه
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
 25 (1درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

 25 (2درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

 33 (3درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

 33 (4درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
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 -123دو ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻘﻄﻪاي  qو  Q  4qدر دو ﻧﻘﻄﺔ  Aو  Bﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﺔ  AB  30cmاز ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﺎر   qرا در ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪاي ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ از ﺑﺎر  Qﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل ﻗﺮار ﮔﻴﺮد؟
30 (2

15 (1

60 (4

45 (3

 -124در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎوياﻟﺴﺎﻗﻴﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎرﻫﺎي  qB ، q Aو  qCﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ 3 q ، q
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ وارد ﺑﺮ ﺑﺎر  q Aﺑﺎ اﻣﺘﺪاد ﭘﺎرهﺧﻂ  ABﻣﻲﺳﺎزد ،ﭼﻨﺪ درﺟﻪ اﺳﺖ؟
30 (1

45 (2

53 (3

60 (4

و  qﻫﺴﺘﻨﺪ .زاوﻳﻪاي ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي

Q
 -125ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﭼﻬﺎر ذرة ﺑﺎردار در رأسﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ وارد ﺑﺮ ذرة ﺑﺎردار  q2ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.
q

2 2 (1

ﻛﺪام اﺳﺖ؟
q 1=q

-ir

q 2=Q

4 2 (2
2 2 (3

oo
n

4 2 (4

q 3=q

N
 -126اﻧﺪازة ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎر  qدر ﻓﺎﺻﻠﺔ  25ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮي از آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
C
ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﭼﻨﺪ ﻧﻴﻮﺗﻮن ﺑﺮ ﻛﻮﻟﻦ ﻣﻲﺷﻮد؟
20 (1

40 (2

q 4= - 12 Q

 200اﺳﺖ .اﮔﺮ  25ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ از ﺑﺎر  qدور ﺷﻮﻳﻢ ،ﺑﺰرﮔﻲ

100 (4

50 (3

ﺑﺎرﻫﺎي  q1و  q2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺪاماﻧﺪ؟

an

 -127ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻘﻄﻪاي  q1و  q2در ﻧﻘﻄﺔ  Mروي ﺧﻂ واﺻﻞ ﺑﺎرﻫﺎ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ اﺳﺖ .ﻧﻮع ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
 (1ﻣﻨﻔﻲ  -ﻣﻨﻔﻲ

 (2ﻣﻨﻔﻲ – ﻣﺜﺒﺖ

 (3ﻣﺜﺒﺖ – ﻣﺜﺒﺖ

 (4ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ،ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

-k

 -128دو ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻘﻄﻪاي  q1و  ، q2  4q1در ﻓﺎﺻﻠﺔ  rاز ﻫﻢ واﻗﻊاﻧﺪ .ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻧﺎﺷﻲ از دو ﺑﺎر در ﻓﺎﺻﻠﺔ  d1از ﺑﺎر  q1ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﺔ دو ﺑﺎر از ﻫﻢ  2ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد ،ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاﻳﻨﺪ در ﻓﺎﺻﻠﺔ  d2از ﺑﺎر  q2ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﻣﻲﺷﻮد d2 .ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  d1اﺳﺖ؟
3
4
(2
(1
2
3
 -129اﮔﺮ در ﻳﻚ رأس ﻣﺮﺑﻌﻲ ،ﺑﺎر  qﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺣﺎﺻﻞ از آن در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮﺑﻊ  Eاﺳﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ در ﭼﻬﺎر رأس ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎرﻫﺎﻳﻲ
2 (3

w
w

w

اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،اﻧﺪازة ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻣﺮﻛﺰ آن ﭼﻨﺪ  Eﻣﻲﺷﻮد؟

4 (4

2 (1

+4q

2 3 (2
3
2 (3
2

+5q

+2q

3 2 (4

+q

q1
 -130دو ذرة ﺑﺎردار ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،در دو رأس ﻳﻚ ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ دو ذره در رأس دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪ،
q2

ﻛﺪام اﺳﺖ؟
25
(1
144
12
(3
5

5
(2
12
144
(4
25

E

12cm
q2
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ﺻﻔﺤﺔ20 :

ﺷﻴﻤﻲ )(2

 20دﻗﻴﻘﻪ

ﻗﺪر ﻫﺪاﻳﺎي زﻣﻴﻨﻲ را
ﺑﺪاﻧﻴﻢ
)از اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﺗﺎ اﺑﺘﺪاي
دﻧﻴﺎي واﻗﻌﻲ واﻛﻨﺶﻫﺎ(
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ 22

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔ ًﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي درس ﺷﻴﻤﻲ ) ،(2ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻤﺎ در آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ از  10ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز
ﭼﻨﺪ از  10آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ

 -131ﻋﺒﺎرت ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1داﻧﺶ ﺷﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻗﻴﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﻴﻨﻲ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻪ رﻓﺘﺎر آنﻫﺎ ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻳﻢ.

-ir

 (2رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮي در ﮔﺮ ِو ﻛﺸﻒ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاد ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ.
 (3اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻓﻘﻂ از ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮب ،ﺳﻨﮓ ،ﺳﻔﺎل و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻲﺑﺮدﻧﺪ.

oo
n

 (4در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ورﻗﻪﻫﺎي ﻓﻮﻻدي و ﺗﺎﻳﺮ دوﭼﺮﺧﻪ ،ﻣﻮادي دور رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 -132ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

 (1ﻫﻤﺔ ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ از ﻛﺮة زﻣﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﻨﺪ.

 (2ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﻣﺪﻳﻮن ﺷﻨﺎﺧﺖ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﻮﻻد اﺳﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺮ اﺟﺰاﻳﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣـﻮادي ﺑـﻪ ﻧـﺎم رﺳـﺎﻧﺎﻫﺎ

 (3ﺟﺮم ﻛﻞ ﻣﻮاد در ﻛﺮة زﻣﻴﻦ ﺑﻪﺗﻘﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.

an

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

 (4ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت و ﻣﻴﻮهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ روزاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ،ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮدار رﺷﺪ ﻛﺮدهاﻧﺪ.

-k

 -133ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار زﻳﺮﻛﻪ ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد را در ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي )اﻟﻒ() ،ب( و )پ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

w

اﻟﻒ( در ﺳـﺎل  2015ﻣـﻴﻼدي ﺑـﻪ ﺗﻘﺮﻳـﺐ ﭼﻨـﺪ

w
w

ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗُﻦ ﻓﻠﺰ در ﺟﻬﺎن اﺳﺘﺨﺮاج و ﻣﺼﺮف ﺷـﺪه
اﺳﺖ؟
ب( ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﺴﺒﻲ ﻛﺪام ﻣﺎده
در ﺳﺎل ﻫﺎي  2005ﺗﺎ  2020ﻣﻴﻼدي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ؟
پ( ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل  2030ﻣﻴﻼدي
ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺐ در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗُﻦ از اﻳﻦ ﻣﻮاد
اﺳﺘﺨﺮاج و ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ؟
 -7 (1ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ72 -

 -7 (2ﻓﻠﺰﻫﺎ72 -

 -5 (3ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ100 -

 -5 (4ﻓﻠﺰﻫﺎ100 -
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ﺻﻔﺤﺔ21 :

 -134ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ روﺑﻪرو ﻫﻤﺔ ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ درﺳﺖاﻧﺪ ،ﺑﻪﺟﺰ …
 (1ﺑﻴﻦ ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ و ﺧﻮاص ﻧﺎﻓﻠﺰي اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ راﺑﻄﺔ ﻋﻜﺲ وﺟﻮد دارد.

6C

 (2ﺷﻤﺎر اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎ در دوﻣﻴﻦ ﻻﻳﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ آنﻫﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎر اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎ در ﺧﺎرﺟﻲﺗﺮﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

14 Si

 (3دو

ﻋﻨﺼﺮ 50 Sn

 (4دو

ﻋﻨﺼﺮ  14 Siو 32 Ge

و

82 Pb

32 Ge

در واﻛﻨﺶ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ اﺗﻢﻫﺎ اﻟﻜﺘﺮون از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.

50 Sn

ﺧﻮاص ﺷﺒﻪﻓﻠﺰي داﺷﺘﻪ و ﻳﻜﻲ از آنﻫﺎ داراي اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ  l  2ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

82 Pb

 -135ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول زﻳﺮ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎﺳﺖ ،ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ )ﻧﻤﺎدﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻓﺮﺿﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ(.
*  Eﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  Zﺷﻜﻨﻨﺪه اﺳﺖ و در اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﺮد ﻣﻲﺷﻮد.

*  4 ، Xزﻳﺮﻻﻳﺔ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه از اﻟﻜﺘﺮون دارد و داراي ﺳﻄﺤﻲ ﻛﺪر اﺳﺖ.

D

A

-ir

*  Dﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و  Zﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﻧﺎﻓﻠﺰي را دارد.

17

16

X

* ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎﺻﻞ از واﻛﻨﺶ ﻋﻨﺼﺮ  Xﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ  ، Aدر آب ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺳﻴﺪي دارد.
1 (1

2 (2

oo
n

3 (3

15

14

ﮔﺮوه
دوره
2

E

3

Z

4

4 (4

 -136ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ و ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﻓﺮﺿﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ داده ﺷﺪه ،ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﺧﺼﻠﺖ ﻧﺎﻓﻠﺰي ﻋﻨﺼﺮ  Gاز ﻋﻨﺼﺮﻫﺎي  Fو  Dﺑﻴﺸﺘﺮ
اﺳﺖ.

an

 (2در ﺷــﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴــﺎن ،ﺷــﺪت واﻛــﻨﺶ ﻋﻨﺼــﺮ  Eﺑــﺎ
ﻋﻨﺼﺮ  Aﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت واﻛﻨﺶ ﻋﻨﺼﺮ  Eﺑﺎ ﻋﻨﺼـﺮ B

ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

و 35 Y

-k

 (3ﺧــﻮاص ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

ﻋﻨﺼــﺮ 14 D

ﺑــﺎ ﻋﻨﺼــﺮﻫﺎي

50 X

ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ.

ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺷﻤﺎر ﻻﻳﻪﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
 -137ﻫﻤﺔ ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ درﺳﺖاﻧﺪ ،ﺑﻪﺟﺰ …

w
w

w

 (4در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ،ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻋـﺪد اﺗﻤـﻲ ،ﺷـﻌﺎع اﺗﻤـﻲ

 (1ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻤﺎر ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰي دورة ﺳﻮم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺒﻪﻓﻠﺰي ﮔﺮوه ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺟﺪول دورهاي ﺑﺮاﺑﺮ  1 / 5ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 (2در ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﺟﺪول دورهاي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ ،ﺧﻮاص ﻓﻠﺰي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
 (3در ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ دورة ﺳﻮم ﺟﺪول دورهاي ،ﺗﻔﺎوت ﺷﻌﺎع

اﺗﻤﻲ 14 Si

و

13 Al

از ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

 (4ﻓﻠﻮﺋﻮر در دﻣﺎي اﺗﺎق ﺑﺎ ﮔﺎز ﻫﻴﺪروژن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ واﻛﻨﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.
 -138ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒﻫﺎي ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در ﻋﺒﺎرتﻫﺎي )اﻟﻒ() ،ب( و )پ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد؟
اﻟﻒ( اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﺑﺎ ﮔﺎز ﻫﻴﺪروژن ﺑﻪ آراﻣﻲ واﻛﻨﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.
ب( ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آن رﺳﺎﻧﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
پ( اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ داراي ﺟﻼي ﻓﻠﺰي اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﺮد ﻣﻲﺷﻮد.
 (1ﺑﺮم -14 -ﻧﻬﻤﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ دﺳﺘﺔ p

 (2ﻛﻠﺮ -14 -ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ دﺳﺘﺔ p

 (3ﺑﺮم -15 -ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ دﺳﺘﺔ p

 (4ﻛﻠﺮ -15 -ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ دﺳﺘﺔ p
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ﺻﻔﺤﺔ22 :

 -139ﻫﻤﺔ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ درﺳﺖاﻧﺪ ،ﺑﻪﺟﺰ …
 (1ﻫﺎﻟﻮژﻧﻲ ﻛﻪ در دﻣﺎي  250 Cﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻫﻴﺪروژن واﻛﻨﺶ ﻣﻲدﻫﺪ ،در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻻﻳﻪاي ﺧﻮد ،ﺳﻪ زﻳﺮﻻﻳﺔ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه از اﻟﻜﺘﺮون دارد.
 (2اﮔﺮ ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ ﻋﻨﺼﺮ  Aﻛﻤﺘﺮ از ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ ﻋﻨﺼﺮ  Bﺑﺎﺷﺪ و  Aو  Bدو ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،واﻛـﻨﺶﭘـﺬﻳﺮي ﻋﻨﺼـﺮ  Bﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي ﻋﻨﺼﺮ  Aﺑﺎﺷﺪ.
 (3ﻋﻨﺼﺮي ﻛﻪ در دورة ﺳﻮم ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺟﺎي دارد و ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲﺗﺮﻳﻦ زﻳﺮﻻﻳﺔ آن ،ﻧﺼﻒ ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻻﻳـﺔ ﻇﺮﻓﻴـﺖ آن ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ،
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ را ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺒﻞ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻮاﻟﻲ دورة ﺳﻮم ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ دارد.
 (4اﮔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ واﻛﻨﺶ ﻓﻠﺰ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ  Yﺑﺎ ﮔﺎز ﻛﻠﺮ ،رﻧﮓ ﺷﻌﻠﺔ ﺣﺎﺻﻞ زرد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻮن ﭘﺎﻳﺪار اﻳﻦ ﻓﻠﺰ داراي دو اﻟﻜﺘﺮون ﺑﺎ  l  0اﺳﺖ.
 -140ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮔﺮوﻫﻲ از ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ،ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟ )ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻓﺮﺿﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ(.
 (1ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ

ﺑﺎ 32 Ge

A
B
C
D
E
F

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

-ir

 (2در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻴﻦ ،اﺗﻢﻫﺎي ﻓﻠﺰ  Dآﺳﺎنﺗﺮ از اﺗﻢﻫﺎي ﻓﻠﺰ  Bاﻟﻜﺘﺮون از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
 (3ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ و ﺧﺼﻠﺖ ﻓﻠﺰي  ، Eﺑﻴﺸﺘﺮ از  Fاﺳﺖ.

oo
n

 (4ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪت آزادﺳﺎزي ﻧﻮر و ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺰات  C ، Eو  Fدر واﻛـﻨﺶ ﺑـﺎ ﻧـﺎﻓﻠﺰي ﻣﺸـﺘﺮك در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴـﺎن ،ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
»  « F  E  Cﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 -141ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻋﻨﺎﺻﺮ واﺳﻄﺔ دورة ﭼﻬﺎرم ﺟﺪول دورهاي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟ )ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻓﺮﺿﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ(.
 (1در ﻛﺎﺗﻴﻮن ﭘﺎﻳﺪار ﻋﻨﺼﺮ  Aﺷﻤﺎر اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﺑﺎ  2 ، l  1ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎر اﻟﻜﺘﺮونﻫـﺎ

C D

an

ﺑﺎ  l  0اﺳﺖ.

B

A

 (2ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻻﻳﺔ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﻨﺼﺮ  Dﺑﺮاﺑﺮ  58اﺳﺖ.

 (4در آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺼﺮ  Cﻓﻘﻂ  1زﻳﺮﻻﻳﺔ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ وﺟﻮد دارد.

-k

2
 (3در اﻛﺴﻴﺪي از ﻋﻨﺼﺮ  Bﻛﻪ ﺷﻤﺎر ﻛﺎﺗﻴﻮنﻫﺎ در آن
3

ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎر آﻧﻴﻮنﻫﺎ اﺳﺖ ،ﻛﺎﺗﻴﻮن  4اﻟﻜﺘﺮون ﺑﺎ  l  2دارد.

 -142آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻛﺎﺗﻴﻮنﻫﺎ در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارد؟ )(17 Cl , 16 S , 8 O

23 V2 O 3

(4

30 ZnS  29 Cu2 S

 24 Cr2O3 (3

اﻟﻒ( ﺗﻌﺪاد زﻳﺮﻻﻳﻪﻫﺎي اﺷﻐﺎل ﺷﺪه از اﻟﻜﺘﺮون در ﻛﺎﺗﻴﻮن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻮﻧﻲ

25 MnCO3

ﺑﺮاﺑﺮ  6اﺳﺖ.

w
w

 -143ﻛﺪام ﻣﻮارد از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

w

(1

25 MnO  26 Fe2 O 3

(2

27 CoS  28 NiCl 3

ب( در ﻛﺎﺗﻴﻮن ﭘﺎﻳﺪار ﻓﻠﺰي ﻛﻪ در ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن رﻧﮕﻲ و ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻴﺸﻪﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﺑﺎ  l  1دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﺑﺎ  l  0اﺳﺖ.

پ( ﻫﺮﮔﺎه آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  X3 ﺑﻪ  3d5ﺧﺘﻢ ﺷﻮد ،ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ اﺗﻢ  Xﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲﺗﺮﻳﻦ زﻳﺮﻻﻳﺔ اﻳﻦ اﺗﻢ اﺳﺖ.

ت( اﮔﺮ ﻋﻨﺼﺮ  Xدر دورة  4و ﮔﺮوه  11ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺟﺎي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﻳﻮنﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار آن ،ﻳﻚ زﻳﺮﻻﻳﺔ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ وﺟﻮد دارد.
» (1اﻟﻒ« و »پ«

» (2پ« و »ت«

» (3ب«» ،پ« و »ت«

» (4اﻟﻒ« و »ب«

 -144ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﻣﻮرد ﻓﻠﺰ ﻃﻼ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻠﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻮﺧﻪﻫﺎ ﻳﺎ رﮔﻪﻫﺎي زرد ﻻﺑﻪﻻي ﺧﺎك ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
 (2اﺳﺘﺨﺮاج آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ آﺛﺎر زﻳﺎنﺑﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﻲﮔﺬارد.
 (3ﻓﻘﻂ در دﻣﺎﻫﺎي زﻳﺎد داراي رﺳﺎﻧﺎﻳﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 (4ﻓﻠﺰي ﭼﻜﺶﺧﻮار و ﻧﺮم اﺳﺖ.

www.kanoon.ir
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اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﺻﻔﺤﺔ23 :

 -145ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻟﻮﻟﺔ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎوي ﻛﺪام ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻘﺪاري ﺳﺪﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ،رﺳﻮب ﺳﺒﺰ ﻟﺠﻨﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد؟ رﻧﮓ
ﻣﺤﻠﻮل اوﻟﻴﺔ درون ﻟﻮﻟﺔ آزﻣﺎﻳﺶ و ﻣﺠﻤﻮع ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﻌﺎدﻟﺔ واﻛﻨﺶ آن ﻛﺪاماﻧﺪ؟
 - FeCl2 (1ﺳﺒﺰ 5 -
 - FeCl 3 (2زرد ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮهاي5 -
 - FeCl 3 (3ﺳﺒﺰ 6 -
 - FeCl2 (4زرد ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮهاي6 -
 -146ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻛﻨﺶﻫﺎي داده ﺷﺪه ،در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي ﻋﻨﺎﺻﺮ  D ، B ، Aو  Eﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ؟ )ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻓﺮﺿﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ(.
III) E  BI2  EI2  B

I) ACl 3  B  BCl2  A

II) DO  A  D  A2O3

B  E  A  D (1

E  B  D  A (2

E  B  A  D (3

B  A  E  D (4

 -147ﻋﻨﺼﺮ  ، Aداراي  3ﻻﻳﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي زﻳﺮﻻﻳﺔ  3sآن ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻴﺮوﻧﻲﺗﺮﻳﻦ ﻻﻳﺔ ﻋﻨﺼﺮ  Bاﺳﺖ .اﮔﺮ

ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي زﻳﺮﻻﻳﺔ  3pدر ﻋﻨﺼﺮ  Aﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﺗﻨﻬﺎ زﻳﺮﻻﻳﺔ  dﻋﻨﺼﺮ  Bﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ… ،
 A (1ﻳﻚ ﻫﺎﻟﻮژن ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ  17اﺳﺖ.
 B (2ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ واﺳﻄﻪ و در دورة ﺳﻮم ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ واﻗﻊ اﺳﺖ.
 (3ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ ﻓﺮﻋﻲ اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻇﺮﻓﻴﺖ دو ﻋﻨﺼﺮ  Aو  Bﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
 B (4داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رﻧﮕﻲ اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻠﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ  20دارد.
 -148ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1آﻫﻦ ﻓﻠﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ را در ﺑﻴﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارد.
 (2ﺳﺮﻋﺖ واﻛﻨﺶ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ در ﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 (3ﻣﺠﻤﻮع ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﻮاد در ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻮازﻧﻪ ﺷﺪه واﻛﻨﺶ آﻫﻦ )  (IIIاﻛﺴﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  12ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 (4ﮔﻮﮔﺮد ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 -149ﻛﺪام واﻛﻨﺶ زﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ ازاي ﻣﺼﺮف  0 / 6ﮔﺮم از اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد در واﻛﻨﺶدﻫﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪﺗﻘﺮﻳﺐ ﭼﻨﺪ  mLﮔﺎز در
ﺷﺮاﻳﻂ  STPﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد؟ ) (Fe  56 , Cu  64 , Na  23 , O  16 : g .mol 1

، 216 (1
، 186 (3

Na2 O(s)  C(s) 
FeO(s)  Cu(s) 

، 93/3 (2

FeO(s)  C(s) 

، 168 (4

CuO(s)  Fe(s) 

 -150ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻛﻨﺶﻫﺎي زﻳﺮ ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
I) Fe2O3  Na  Na2O  Fe
واﻛﻨﺶ ﻧﻤﻲدﻫﺪ II) FeO  Cu 
III) Fe2O3  C  Fe  CO2

 (1واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي آﻫﻦ از واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي ﺳﺪﻳﻢ و ﻛﺮﺑﻦ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
 (2ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﻠﺰ ﻣﺲ آﺳﺎنﺗﺮ از ﻓﻠﺰات آﻫﻦ و ﺳﺪﻳﻢ اﺳﺖ.
 (3ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج آﻫﻦ از ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن آن اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﻨﺶ )  (IIIﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻛﻨﺶ ) (Iاز ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ.
 (4واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي ﻣﺲ از واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي ﺳﺪﻳﻢ ﻛﻤﺘﺮ و از واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي آﻫﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

