


 

اختصاصي دوازدهم تجربي پروژة «4»- آزمون 8 بهمن – زمينشناسي صفحة: 3 

زمينشناسي
 

(مهدي جباري)81- گزينة «2»

بطلمیوس نظریۀ زمینمرکزي را مطرح کرد. طبق این نظریـه، زمـین ثابـت

است و 5 سیارة شناختهشدة آن زمان (عطارد، زهره، مریخ، مشتري و زحل)

دایرهاي شکل به دور زمین مـیگردنـد. ولـی و ماه و خورشید، در مدارهایی

خواجه نصیرالدین طوسی، ایرادهایی بر ایـن افرادي مانند ابوسعید سجزي و

نظریه وارد کردند. این نظریه در اروپا نیز مخالفانی داشته ولی تا حدود قـرن

16 میالدي مطرح بود.

(آفرينش كيهان و تكوين زمين) (زمينشناسي، صفحة 11) 

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

(بهزاد سلطاني) 82- گزينة «1»

ترتیب وقایع:

فـوران تشـکیل سـنگکره (سـنگهاي آذریـن) سردشدن گوي مـذاب

ــکیل ــره (تش ــکیل آبک تش ــواکره ــکیل ه تش ــدد ــانهاي متع آتشفش

بــهوجود آمــدن چرخــۀ آب (تشــکیل تشــکیل زیســتکره اقیانوسهــا)

حرکت ورقههاي سنگکره (تشکیل سنگهاي دگرگونی) سنگهاي رسوبی)

(آفرينش كيهان و تكوين زمين) (زمينشناسي، صفحههاي 14 و 15)

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

(مهرداد نوريزاده)83- گزينة «2»

میدانیم مسافت نور طی شده در یک ثانیه برابر 300 هـزار کیلـومتر اسـت.

بنابراین داریم:
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1 واحد نجومی

(آفرينش كيهان و تكوين زمين) (زمينشناسي، صفحههاي 12 و 13)

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

(روزبه اسحاقيان) 84- گزينة «4»

CuFeS ) مهمترین کانۀ فلز مس اسـت. درکالکوپیریت (با فرمول شیمیایی  2

معادن مس، این کانی همراه با کانیهاي باطلۀ مختلفی مانند کوارتز، فلدسـپار،

میکا، کانیهاي رسی، پیریت و ... کانسنگ مس را تشکیل میدهند.

(منابع معدني و ذخاير انرژي، زيربناي تمدن و توسعه) (زمينشناسي، صفحههاي 28 و 29)

(محمود ثابتاقليدي)85- گزينة «3»

کرندوم نام علمی یاقوت است و بعد از الماس، سختترین کـانی اسـت. اگـر

کانی کرندوم، آبی باشد به آن یاقوت کبود میگویند.

(منابع معدني و ذخاير انرژي، زيربناي تمدن و توسعه) (زمينشناسي، صفحة 34)

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

(بهزاد سلطاني)86- گزينة «2»

در مناطق مرطوب، که مقدار بارندگی زیاد و تبخیر کم است، رودهـا از نـوع

دائمی هستند. در این رودها، بخشی از آب که همیشه جریـان دارد، آبـدهی

پایه را تشکیل میدهد.

(منابع آب و خاك) (زمينشناسي، صفحة 44)

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

(آزاده وحيديموثق)87- گزينة «4»
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(منابع آب و خاك) (زمينشناسي، صفحة 46)

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

(مهرداد نوريزاده)88- گزينة «3»

آبهاي فسیلی به آبهایی گفته میشود که طی چند هزارسال گذشته در

اعماق زیاد محبوس شدهاند و در چرخۀ آب قرار ندارند.

(منابع آب و خاك) (زمينشناسي، صفحة 49)

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

(روزبه اسحاقيان)89- گزينة «3»

شکل مذکور (سد) نشاندهندة حالتی است که امتداد الیهها بـا محـور سـد

موازي است و شیب الیهها بهسمت باالدسـت میباشـد. در ایـن حالـت اگـر

نگوییم فرار آب کمینه است، الاقل بیشینه نیست.

(زمينشناسي و سازههاي مهندسي) (زمينشناسي، صفحة 64)

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

(سليمان عليمحمدي)90- گزينة «4»

سنگهاي آذرین مثل گابرو و برخی سنگهاي دگرگونی مثـل هـورنفلس و

کوارتزیت و همچنین سنگهاي رسوبی مثل ماسهسـنگها، مقاومـت الزم را

دارند و براي پی   سازهها مناسب هستند.

(زمينشناسي و سازههاي مهندسي) (زمينشناسي، صفحة 62(  
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دفترچة درسنامه
آزمون 21بهمن ماه دوازدهم تجربي

 
دانشآموزان عزیز رشتۀ تجربی

کانون فرهنگی آموزش هرساله در جهت باال بردن خدمات آموزشی بـه دانشآمـوزان سراسـر کشـور،
نوآوري جدیدي دارد.

این درسنامه براي آموزش نکات مبحثهاي پایه دوازدهم به شما کمک می کند.
 

 

 

علی قادري حصاري

 

علی رفیعیان

 

محمدجواد سورچی

 

حسین شکوه

با اينستاگرام و تلگرام گروه تجربي همراه باشيد
zistkanoon٢@ : تلگرام

١٢T_Kanoonir: اينستاگرام
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 مشتق تابع

ها میگویند. برای مثال بین 2 نقطة x ها به تفاضلy 2 شیب خط: به تقسیم تفاضل 1(x ,y),(x ,y)شیب خط برابر 

 2 1

2 1

y y
m

x x





 

 شیب خط مماس

x

f | a h | f (a)
lim

h

 .از این رابطه محاسبه میشود 

 مشتق تابع

f (x)در نقطة (a,f (a))همان مشتق تابع در آن نقطه است. و آن را با f (a) شیب خط مماس به نمودار تابعی مانند

نشان میدهد. مشتق در واقع خودش یک حد صفر صفرم و مبهم است که سپس از رفع ابهام مییتوانید موویود

باشد یا نباشد.

 
1f- اگر (a)بینهایت شود آنگاه خط مماس بر تابع  f (x)ها است. )مماس قائم( و همچنین اگرy موازی محور 

f (a)ووابش منحصر به فرد نباشد خط مماس بر تابع f (x)در x a.مو وود نیست

علوه بر رابطة  -2
0x

f (a h) f (a)
lim

h

 برای بهدست آوردن f (a)میتوان از رابطة f (x) f (a)

x a




 نیز استفاده کرد  که

ل سریعتر و بهتر از رابطة اولی است ً  معمو

HOP

گفته شده که دستخوش تغییراتی میشوند که ما باید به کمک فاکتورگیری و گاهی اوقات در تستها 2 رابطة   -3

دست بیاوریم ییا بهتیرین راه گیرفتن در ایین مسیائل اتحادها حد داده شده را طبق تعریف مشتق به

 میباشد.

داریم: مشتق تعریف تستهای در کلی بهطور

 
0 hx

f (a mh) f(a nh) m n
lim ( )f (a)

rr

   
 

ریاضی 3: صفحه های 77 تا 111
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1( مشتق توابع ثابت:

صورت تنها صفر میباشد و دلیل آن را از روی نمودار y . بهطور کلی مشتق اعداد حقیقی به cمیتوان فهمید 

0y c y   .که همیشه مشتق یا شیب خط همیشه صفر است

مشتق چندوملهایها یا مشتق تواندارها:   )2

به زبان راحت یعنی توان را به عنوان ضریب پشت قرار بده و از توان یک واحد کم کن و ویوا  را بیه عنیوان  

1mمشتق معرفی کن. m
y x y mx

  

مشتق توابع رادیکالی:   )3

 )2 و از رابطیة  تیوان نوشیت    ای با توان کسری هم می ومله  مشتق توابع رادیکالی را به صورت یک عبارت چند

استفاده کرد.
1

1m

m m
y x

m x


  

 را بهتر است بهخاطر کاربرد زیاد آن حفظ باشیم3x وx مشتق دو تابع

 3
3 2

1 1

2 3
( x) ( x)

x x

   

از وملیة کنیاری آن مشیتق گیری از توابعی که ضریب هستند ابتدا ضریب را نگه میداریم سپس  برای مشتق  

 میگیریم.

گیری از تابعهای f برای مشتق g fxgیا f

g
به اینصورت عمل میکنیم:  

 y f g y f g      1( 

y fxg y f g g f     2(  

 
2

f f g g f
y y

g g

 
  3( 

بگیریم، در این موارد مانند سابق مشتق میگیریم x در اکثر تستها قرار است ما مشتق یک عبارتی را برحسب *

را در آن ضر  میکنیم.  x ولی در نهایت مشتق عبارت برحسب

 4 33 5 4 3 5 3 0

x

f(x) ( x ) f (x) ( x ) ( )      

¢Tz¶

RnILø

KveoM
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گیری تا واییکه امکان دارد تابع را ساده کنید و سپس مشتق بگیرید.   حتمًا یادتان باشد که قبل از مشتق

طوریکه آن نقطه باعی  صیفر شیدن  اگر در عبارتی شلوغ قرار بوده مشتق را در نقطة خاصی بررسی کنیم به

شونده مشیتق بگییریم و در سیایر تابع شد )ریشة تابع بود( کافی است برای گرفتن مشتق تنها از عامل صفر

قسمتها خود مقدار تابع در آن نقطه را محاسبه کنیم.

 21 3 4 1 9 1 432f ( ) ( ) ( )( ) f ( )         2 فقط از عامل صفرشونده 1
3 3 1 2 7

f ( )
f (x) (x ) (x )( x )

 
     

 شونده در آن عدد بهخصوص باید مشتقپذیر باشد و سایر قسیمتهیا نییز در آن نقطیه در تکنیک بال عامل صفر

f (x)در نقطة x aبیش از یک عامل صفرشیونده داشیته باشید پیوسته باشد )این 2 شرط لزم است.(! اگر تابع 

مشتق در آن نقطه برابر صفر است.

پرسیند کیه بیرای آن بایید بیرعکس قیوانین دار طولنی از شما میی ها یک عبارت مشتق در بعضی از تست  

مشتقگیری عمل کنید یعنی:

42 نمونه از معروفیات این دسته

f g (f g)

f g fg (f g)

f
f g fg ( ) g

g

f xf (xf )

     
     


     


    

 

ax مشتق توابع هموگرافیک بهصورت b
f(x)

cx d





ad با شرط bc0 وc :به صورت سریع برابر 

 
2

ad bc
f (x)

(cx d)


 


 

ترین تابع شروع به مشتقگیری کنیم: ز درونی  برای محاسبة مشتق در توابع مرکب باید ا

 (fog) (x) g (x) f (g(x)    

f (x)در x aمماس میشود، نیممماس چپ و به نیمخطی که به شاخة راست f (x)

چون مشتق خودش یک نوع حد است پس مانند حد چپ و راست مشتق چپ و راست نیز تعریف میشود و به  

 

xدر a

نیمخطی که به شاخة چپ

 مماس شود نیممماس راست میگویند.

@konkurbanks 
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شود برای مشخص کردن علمت یعنی یا در حالتی که ونس ووا  مشتقها . باید وضعیت تیابع  

 و یکنواختی آن را در حوالی آن نقطه بهخصوص بررسی کنیم.

f اگر (x)روی نقطة x aمشتقپذیر باشد در واقع این نقطه پیوسته نیز میباشد یعنی پیوستگی شرط واوب 

برای مشتقپذیری میباشد پس اگر در مشتقپذیری نقطهای ناپیوسته یا ؟ صدرصید مییگیوییم در آن نقطیه 

 مشتقناپذیر است مثل ابتدا و انتهای دامنه که ناپیوسته هستند و مشتقناپذیر محسو  میشوند.

ًا ناپیوسته هستند و توابع چندضابطهای در مرز دامنه و توابع براکتی در نقیاط توابع کسری در ریشة مخروشان قطع

ل ناپیوسته هستند که پیوسته بودن یا نبودنشان باید مورد بررسی قرار گیرد. ً صحیحکنندة درون براکت معمو

ای که در آن مشیتق پرسییده برای مشتق گرفتن از توابع قدر مطلق و براکتی باید ابتدا تابع را در اطراف نقطه

علمت و تعیین مقدار کنیم سپس مشتق بگیریم. شده به ترتیب تعیین 

 

نقاط مشتقپذیر یک تابع باید 2 ویژگی همزمان را داشته باشد:

1- تابع در آن نقطه پیوسته باشد.

وود و با هم برابر باشد. 2- مشتق چپ و راست تابع در آن نقطه مو

f] توابه به شکل (x)].0 در نقاطی که پیوسته است مشتقپذیر هم است و مشتق آن برابر صفر است[f (x)]    

| توابع به شکل f (x)  در ریشههای سادة قدر مطلق، مشتقناپذیر از نوع زاویهدار است.|

m توابع به شکل n
x aبا شرط n mدر x a.مماس قائم دارند و در این نقطه مشتقناپذیرند 

ل کمیت دومی ً نسبت تغییرات یک کمیت به کمیت دیگر را آهنگ میگوییم. که معمو  t.یا زمان است 

[a,b]آهنگ متوسط تغییر برای یک بازه تعریف میشود یعنی مشتق برای مثال در بازة آهنگ متوسط تغیییر  

fبرابر (b) f (a)

b a




 است.

شود یعنی مشتق که به آن آهنگ آتی هم میگویند که بهصورت ای تغییر در یک نقطه تعریف می  آهنگ لحظه

دست میآید.  همان تعریف مشتق به

@konkurbanks 
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 ماده به انرژی

اسیتفاده  ATP   از یون فسفات آزاد برای سیاختن ،ATP و ساخته شدن نوری ATP در ساخته شدن اکسایشی

 میشود!!!!

از میواد مغیذی تینمین  ATP   در سطح پیشماده و اکسایشی، انرژی اولیه بیرای تولیید  ATP در ساخته شدن

که در تنفس نوری منبع انرژی لزم برای تولید ATP نور خورشید است. شود!! در حالی  می

 تولید ATP تحت تنثیر میزان ADP و ATP سلول است!!!!

عبور میکنند.  NADH کندری، فقط الکترونهای از اولین پروتئین زنجیره انتقال الکترون در میتو

کز بدن، ابتدا از ذخایر کبدی استفاده میشود.  در صورت ناکافی بودن گلو

ا به اکسیژن مولکولی الکترون میدهد. ً  فقط!!! آخرین پمپ هیدروژن، مستقیم

ا از حامل الکترون، الکترون دریافت میکند. ً  فقط!!! اولین پمپ هیدروژن مستقیم

2FADH ، الکترونهای خود را آزاد میکند!! NADH زودتر از

  سیانید همانند CO و همانند خوردن میوه

ماده!!!! تولید میشود. در سطح پیش ATP ،در چرخة کربس و آخرین مرحله گلیکولیز 

به روش اکسایش کاهش تولید میشود. ATP ،در زنجیره انتقال الکترون 

 ها، ولوی تشکیل رادیکال آزاد را میگیرد!!!!!!

H
  از غشای داخلی میتوکندری، به دو صورت دیده میشود: عبور

1( انتقال فعال

2( انتشار تسهیل شده

زیستشناسی 3:صفحه های 63 تا 76  
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 سیانید و CO تنثیر مشابهی بر روی زنجیره انتقال الکترون دارند.

ساز است!!! تشیکیل پیونید مییانATP ژن به داخل، فقط یکی از اوزای مجموعه  کانال عبوردهنده هیدرو

تئین آنزیمی دیگری انجام میدهد. را پرو P و ADP

 پمپهای غشایی دو زنجیره انتقال الکترون، از سه نوع مختلف!!!! هستند همگی پمپ سراسری هستند!!

NAD
 شکل کاهشیافتة  NADH .است 

هایی ایجاد میشوند که در فرایند تشکیل آنها در تخمیر، مولکول  NAD
.بهووود میآید 



میشوند!!!! در هنگام فعالیت شدید بدنی نمیتوان گفت که تمام ماهیچهها منقبض   

برای اینکه تنفس هوازی صورت گیرد، دو شرط اساسی لزم است:

1( مقدار کافی اکسیژن

ل گلبول قرمز نمیتونه... چرا؟ چون هوازی نیست اصل!!!!! ً 2( سلول هوازی باشد مث

 بخشی از تنفس هوازی که بعد از اکسایش کامل گلوکز است: زنجیره انتقال الکترون

تئینهای میتوکندری، همگی در غشای داخلی یا فضای میان دو نمیتوان گفت mRNA ساخته شده توسط پرو

 غشا فعالیت میکند.

میشوند: در چرخة کربس، مولکولهایی با تعداد کربن زیر ساخته  

تککربنه )1

2( پنجکربنه

ششکربنه  (3

ًا بیش از دو کربن دارد!!! کربنه استیلکو آنزیم A، قطع ترکیبهای چهار )4

2CO  )نه کربن( به استیل تبدیل میشود. پیرووات در میتوکندری با از دست دادن دو الکترون و یک

ولی در چرخة کربس، دو نوع مولکول حامیل الکتیرون،  NADH در قندکافت، یک نوع مولکول حامل الکترون

 تولید میشوند.

H
 کمتری یافت میشود. در فضای داخلی میتوکندری، نسبت به فضای میان دو غشا میزان یون  

 

زیست شناسی 3:

@konkurbanks 



8 

 

تکانه و قانون دوم نیوتون
 به حرکتهایی که وسم پی کند، حرکت نوسانی میگویند. درپی و مداوم به ولو و عقب و بال و پایین حرکت می

 

سانگر میگویند. به وسمی که در نوسان است، نو   -1

2- در نوسانهای دورهای یک چرخه )یا سیکل( بهطور منظم در حال تکرار است.

نمایش میدهند.  T مدت زمان انجام یک چرخة کامل )نوسان کامل( را دورة تناو  مینامند و آن را با  -3

f مینامند و آن را با تعداد نوسانهای کامل انجام شده )تعداد چرخه( در هر یک ثانیه را بسامد )فرکانس   -4

 نشان میدهند.

5-  رابطة دورة تناو  و بسامد بهصورت زیر است:

11s )
1 چرخه بر ثانیه 1( Hz  

1
2

f
s

 
 ¾ÃºIY

 Hz هرتز

6t-  اگر نوسانگری در مدت t ثانیه، n نوسان کامل را انجام دهد، داریم: n
T ,f

n t
  

حرکت هماهنگ ساده
حرکتی که بهصورت نوسان رفت و برگشتی روی پارهخطی ثابت )پارهخط نوسان( در دو طرف نقطهای به نام نقطة  

 تعادل )واقع بر وسط پارهخط( انجام میشود را حرکت هماهنگ ساده مینامند.

 
، برابر با بیشینة فاصلة نوسانگر از نقطةتعادل است.(A)1- دامنة حرکت

 
 

2MN A :دو برابر دامنة نوسان است )MN 2- طول پارهخط نوسان 

3- نیروی وارد بر نوسانگر در نقطة تعادل برابر با صفر و در دوسر پارهخط نوسان بیشینه است.

فیزیک 3: صفحه های 53 تا 71

@konkurbanks 
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 مرکز نوسان، بیشینه و در دو سر پارهخط نوسان صفر است.4- تندی نوسانگر در

 

5- نوسانگر در هر مکانی باشد، پس از دو بار طی کردن پارهخط نوسان، یک نوسان کامل انجام داده و به همان

 وضعیت اولیه باز میگردد.

6- مسافت طی شده توسط نوسانگر پس از یک نوسان کامل برابر با دو برابر طول پارهخط نوسان و چهار برابر

دامنه است:

 2 4(MN) A مسافت طی شده در یک نوسان کامل 

M(x A) و N(x A) متوقف شده و تغییر وهت میدهد. به این دو نقطه، نقطههای 7- نوسانگر در دو نقطة 

 بازگشت میگویند.

مکان نوسانگر بهصورت -8A x A   .است 

)9- بسامد زاویهای ):2، بهصورت زیر تعریف میشود
2

rad/s

f
T


   

 

نیروی وارد بر نوسانگر ساده و شتاب آن
مطابق شکل زیر نوسانگر ورم و فنری )نوسانگر ساده( را در نظر بگیرید:

 

 

F kx .1-  نیروی وارد بر نوسانگر از رابطة )قانون هوک( بهدست میآید

علمت نیرو و مکان نوسانگر همواره قرینة یکدیگر است.   -2

وهت نیرو همواره به سمت مرکز نوسان است.   -3

وهتاند. تون میدانیم که نیرو شتا  همواره، هم 4- با استفاده از قانون دوم نیو

مکان نیرو  شتا  

0a  0F  0x  

0a  0F  0x  

@konkurbanks 
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نو حرکت نوسانگر
در لحظاتی که نوسانگر در حال نزدیک شدن به مرکز نوسان است، تندی نوسانگر در حال افزایش و نیوع حرکیت

 تندشونده است.

در لحظاتی که نوسانگر در حال دور شدن از مرکز نوسان است، تندی نوسیانگر در حیال کیاهش و نیوع حرکیت

 کندشونده است.

معادلة حرکت نوسانگر هماهنگ ساده
0t sاز نقطة (x A) M از حال سکون حرکت خود را شروع کند، در اینصیورت معادلیة ، اگر نوسانگر در لحظة

زمان آن بهصورت زیر است. مکان –

 

 

(m) (s)

x(t) A cos ( t )


 
  مکان (m) 

2 همچنین میدانیم که
2 f

T


   .است 

مدت زمان جابهجایی نوسانگر بین نقاط خاص
 مدت زمان وابهوایی نوسانگر بین نقاط خاص: اگر دورة تناو  حرکت هماهنگ ساده T باشد، مدت زمان حرکت

 نوسانگر بین نقاط خاص بهصورت زیر است:

 

)13
2

x A  

 

 

 

)2 2
2

x A  

 

 

)31
2

x A  

 دامنه

rad

s
زاویهای.  بسامد

 

 زمان
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بیشینة جابهجایی در مدت زمان معین

( t)

بیشینة وابهوایی در مدت زمان معین: در حرکت نوسانی حداکثر وابهوایی وقتی رخ میدهد که نوسانگر بیشینة
( نزدییک باشید، تنیدی بزرگتیری دارد، O تندی متوسط را داشته باشد. نوسانگر هرچقدر به مرکز نوسان )نقطة
دهد کیه نوسیانگر در وایی در یک بازة زمانی معین، وقتی رخ می ة وابه بنابراین بیشینة سرعت متوسط و بیشین

 فواصل مساوی و قرینه نسبت به مرکز نوسان حرکت میکند.
یعنی مطابق شکل بازة زمانی داده شده را به دو قسمت تقسیم میکنیم و در دو طرف مرکز نوسیان، دو سیر

بازه را محاسبه میکنیم.

 

ک مترین مسافت در بازة زمانی معین
در حرکت نوسانی؛ کمترین مسافت وقتی رخ میدهد که نوسانگر کمترین تندی متوسط را داشته باشد. نوسیانگر
هرچقدر به انتهای پارهخط نوسان نزدیکر باشد، تندی کوچکتری دارد، بنابراین کمترین تندی متوسط و مسافت
 در یک بازة زمانی معین، وقتی رخ میدهد که نوسانگر در فواصل مساوی و قرینه نسبت به یک انتهای پیارهخیط

( t)نوسان، حرکت میکند. یعنی مطابق شکل، بازة زمانی داده شده را به دو تقسیم میکنیم و فاصلة نوسانگر تا
خط نوسان را محاسبه میکنیم.  انتهای پاره

 

کمترین مسافت در بازة زمانی معین
x(t) زمان حرکت هماهنگ ساده بهصورتمعادلة مکان – Acos t .است 

 

 

 

 

 

@konkurbanks 
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سامانة جرم - فنر

حرکت نوسانی انجام میدهد. بسامد زاویهای  k سختی( )

را در نظر بگیرید که روی یک سطح بدون اصطکاک توسیط فنیری بیا ضیریب  m مطابق شکل نوسانگری به ورم

دست میآید:  این حرکت از رابطة زیر به

 

2با استفاده از رابطة
2 f

T


   :میتوان نوشت  1

2
2

m k
T , f

k m
  


 

 

نوسانگر ورم و فنر در هر وضعیتی باشد )افقی یا قائم(، بسامد زاویهای از رابطة  -1k

m
 .بهدست میآید 

2- دورة تناو  مستقل از دامنة نوسان است و فقط به k و m بستگی دارد.

g) :باز شود تا وسم به تعادل برسد، داریم  d اگر وسم را بهصورت قائم به فنر متصل کنیم و فنر به اندازة  -3

شتا  گرانش است.

 
rad

s

g

d


 


 

معادلة نیرو – مکان نوسانگر ساده

نوسانگر ورم و فنری را در نظر بگیرید. تنها نیروی وارد بر نوسانگر نیروی کشسانی فنر است.

 

Fبا استفاده از روابط kx و k

m
 :مکان را بهدست میآوریم ، معادلة نیرو –

 2 2F kxk
m F m x

m


        

2
m / s

m  
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1x- بیشینة نیروی وارد بر نوسانگر به ازای A .ب هدست میآید

 2

rad

kg s

max

m

F m A
 


  

 2maxB B B B

max A A AA

F m A
( ) ( ) ( )

F m A


   



ÁHï¾vÄI£¶ ³oÎ 

2-  نمودار نیرو – مکان نوسانگر هماهنگ ساده به شکل زیر است:

 

معادلة نیرو – زمان نوسانگر ساده

2با استفاده از روابط
F m x  و x Acos t :معادلة نیرو – زمان نوسانگر هماهنگ ساده را بهدست میآوریم ،

2
F mA cos t     

 
2mA Fmax

maxF F cos t
 

    

 

maxF با استفاده از روابط F cos t  و x Acos t :میتوان نوشت 
max

x F

A F
  

 

شیب خط 2
m    

@konkurbanks 



14 

 

معادلة شتاب – مکان نوسانگر ساده
F با استفاده از روابط ma2 و

F m  :میتوان نوشت  2
a x  

 

علمت شتتا  و مکان نوسانگر همواره قرینة یکدیگرند.   -1
وهت شتا  همواره به طرف مرکز نوسان است.   -2

x) بیشینة شتا  نوسانگر در دو انتهای پارهخط نوسان3- A) :رخ میدهد  2
maxa A  

42maxB-  برای مقایسة بیشینة شتا  دو نوسانگر هماهنگ سادة A و B داریم: B B

max A AA

a A
( ) ( )

a A


 


 

5- نمودار شتا  – مکان نوسانگر هماهنگ ساده مطابق شکل است:

 

معادلة شتاب – زمان نوسانگر ساده
2با استفاده از روابط

a x و x Acos t –  زمان حرکت هماهنگ ساده بهصورت زیر است:، معادلة شتا 

 
2

2 a Aamu
maxa A cos t a a cos t

 
        

 

maxaبا استفاده از روابط a cos t  و x Acos t :میتوان نوشت 
max

x a

A a
  

نمودارهای شتاب – زمان و نیرو – زمان نوسانگر هماهنگ ساده
maxa a cos t  و maxcos tF F  صیورت منفیی برحسیب زمیان بیه F و a طبق روابط مشخص است که توابع
کسینوس هستند.

 

شیب خط 2   
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بیشینه تندی نوسانگر هماهنگ ساده

(x A) .صفر است 

x)0هرچقدر نوسانگر به مرکز نوسان )

تندی نوسانگر در دو سر پارهخط نوسان

 نزدیکتر باشد، تندی آن بزرگتر است. هنگام عبیور نوسیانگر از مرکیز

maxvنوسان، تندی آن بیشینه و برابر است با: A  

 
میتوان نوشت: B و A 1-  برای مقایسة بیشینه تندی دو نوسانگر

 maxB B B

max A AA

v A
( ) ( )

v A


 


 

22- با استفاده از روابط
maxa A و maxv A :می توان نوشت max

max

a

v
  

انرژی در حرکت هماهنگ ساده

مطابق شکل مقابل نوسانگر ورم و فنری را در نظر بگیرید:

 

 

K(، از رابطة انرژی ونبشی نوسانگر   -121
2

K mv.محاسبه میشود  

بیشینة انرژی ونبشی از رابطة  -221
2max maxK mv.به دست میآید

انرژی ونبشی در نقاط M و N، صفر و در نقطة O، بیشینه است.  -3

U( در نقطة O برابر با صفر و در نقاط M و N بیشینه است. 4- انرژی پتانسیل کشسانی نوسانگر 

521- انرژی پتانسیل بیشینه برابر است با:
2

m

max

N

m

U k A



 

وسان، انرژی ونبشی آن افزایش و انرژی پتانسیل آن کاهش مییابد. 6- با نزدیک شدن نوسانگر به مرکز ن

(، در هر لحظه برابر با مجموع انرژی ونبشی و انرژی پتانسیل آن است. E 7- انرژی مکانیکی نوسانگر 

 E U K  
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E U K 

max maxE K U 

2

max max

K K v
( )

E K v
 

21
max max

U U v
( )

E U v
  

-8

 21
2max maxE U K kA   

 2 2 21 1
2 2maxmv mA  

 2 2 22E mA f  

میتوان نوشت: B و A 9-  برای مقایسة انرژی مکانیکی دو نوسانگر

 2 2B B B B

A A A A

F m A f
( ) ( ) ( )

E m A f
   

E و U ،K روابط بین

  

  

  

نمودارهای انرژی
 

 نمودار انرژی – سرعت
21

2
K mv 

 

 21
2

U E K E mv    

 

 نمودار انرژی – مکان
 

نمودار انرژی ونبشی – انرژی پتانسیل  
 

 

 E U K K E U     

4 

3 

2 

1 
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آونگ ساده
نخ بدون ورم و کشنیامدنی به طول L که سر مطابق شکل، آونگ ساده شامل وزنة کوچکی به ورم m است که از 

دیگر آن ثابت شده، آویزان است.

 

 

 

1- گر آونگ را خیلی کم از وضع تعادل منحرف کرده و رها کنیم، آونگ حرکت هماهنگ ساده خواهد داشت.

صورت زیر محاسبه میشود:    2- بسامد زاویهای، دورة تناو  و بسامد آونگ ساده به

2 1
1

2
2

T f
Tg L g

T f
L g L


 
      


 

A( بستگی ندارد. m( و دامنة نوسان آن  بسامد و دورة تناو  آونگ ساده، به ورم گلولة آونگ   -3

برای مقایسة دورة تناو  دو آونگ ساده میتوان نوشت:  -4

2 2 1 2 2
1 21 1 2 1 1g g

T L g T L

T L g T L
   

.k{IM Â§Ä ôÃd¶ o¬H 

5- اگر نوسانات یک آونگ در فواصل دور از سطح زمین انجام شود به علت کاهش شتا  گرانش، طبق رابطة

2
L

T
g

  


 دورة تناو  آونگ افزایش مییابد.

نوسان طبیعی، نوسان واداشته و پدیدة تشدید
ل ورم و فنر یا آونگ ساده( با انحراف از وضع تعادل با بسامدی معین شروع به نوسیان ً بسامد طبیعی: نوسانگر )مث

0میکند. به بسامد این نوسانها بسامد طبیعی گفته میشود. بسیامد طبیعیی سیامانه ویرم   – فنیر
1
2

k
f

m



 و

0بسامد طبیعی آونگ ساده
1
2

g
f

L



 است.

0f  ، میتواند نوسان کند که بهنوسان واداشته: با وارد شدن نیروی خاروی نوسانگر با بسامدهای دیگری بهوز

 نمایش میدهند.dfچنین نوسانهایی، نوسان واداشته میگویند و بسامد آن را با

0d(f f )نوسانگر دچار پدیدة ،

 در حالت تشدید، ن

تشدید: اگر بسامد نوسانهای واداشته با بسامد نوسانهای طبیعی برابر باشد

نانس( میشود.  تشدید )رزو

 وسانگر با بیشترین دامنة ممکن نوسان میکند.

@konkurbanks 
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موج

 

هرگاه در ناحیهای از یک محیط کشسان ارتعاش بهووود آید، این ارتعاش مووب پدید آمدن ارتعاشهای پیدرپی

شود که از محل شروع ارتعاش دور و دورتر میشوند، به این آشفتگی در محیط، موج میگویند. دیگری می

ماهیت به دو دست امواج مکانیکی و امواج الکترومغناطیسی تقسیم میشوند: موجها از لحاظ

الف امواج مکانیکی: موجهایی که برای انتشار خود نیاز به محیط مادی دارند، مانند صوت

ء   امواج الکترومغناطیسی: موجهایی مانند نور مرئی که برای انتشار نیازی به محیط مادی ندارند و در خل

هم منتشر میشوند.

امواج مکانیکی

 
چشمة موج عاملی است که در محیط ایجاد آشفتگی )موج( میکند و هر موج انرژی چشمة موج را منتقل -1

 میکند.

وقتی فقط با یک ضربه تغییر شکلی در محیط ایجاد کنیم به این آشفتگی و تغییر شکل، تپ میگوییم.  -2

روی کشسانی بین اوزای ریسمان است. علت پیشروی موج در یک ریسمان، ووود نی  -3

کند و ذرات محیط با موج پیشروی نمیکنند با حرکت موج در یک محیط، آشفتگی و موج است که حرکت می -4

و فقط ارتعاش دارند.

اگر چشمة موج حرکت هماهنگ ساده انجام دهد، موج سینوسی تولید میشود.  -5

 امواج عرضی

در امواج عرضی، وابهوایی هر وزء نوسانکنندهای از محیط انتشار موج )راستای ارتعاش(، عمود بر وهت حرکت

موج )راستای انتشار( است.

)1 
 امواج طولی

وایی هر وزء نوسانکنندهای از محیط انتشار موج )راستای ارتعاش(، هموهت با حرکت  در امواج طولی، وابه

موج )راستای انتشار( است
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 تشت موج
تشت موج شامل یک تشت شیشهای کمعمق و یک نوسانساز است.

 

 
اگر مانند شکل تیغة تختی را بر سطح آ  به نوسان درآوریم، موج تخت بر سطح  آ  تشکیل میشود.  -6

ای ایجاد میشود که از نقطة تماس چک نوسانکننده استفاده کنیم، موج دایره وای تیغه از یک گوی کو 7-  اگر به
ها حرکت میکند.  گوی با سطح آ  در تمام وهت

 

 شکل زیر طرح ساده

 دیا پازون
شکل زیر یک دیاپازون را نشان میدهد. دیاپازون یک دو شاخه است که با ضربه زدن به آن، شاخههای آن حرکت

نوسانی هماهنگ ساده انجام میدهند.
هر دیاپازون فقط توانایی تولید یک بسامد خاص را دارد.

 
 

 مشخصههای موج
 ای از یک موج عرضی که در سطح آ  تشت موج ایجاد شده است را نشان میدهد.

 

 قله و دره
 های آن، دره )پاستیغ( میگویند. به برآمدگی ایجاد شده در موج قله )ستیغ( و به فرورفتگی
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شیمی جلوه ای از هنر زیبایی و ماندگاری

پیذیری کیم، مواد اولیه برای ساخت مواد ضروری بایستی    افزودن بر فراوانی و در دسترس بودن، بایید واکینش

ای بیشیتر باشید، تنیییدی بیه ویا مانیده از میاده استحکام زیاد و پایداری مناسبی داشته باشند. هرچه عمر بیه

 ویژگیهای ذکر شده است.

 خاک رس مخلوطی از مواد گوناگون است.

2SiO 2ماده 3Al O 2H O 2Na O 2 3Fe O MgO Auو دیگر مواد 

46درصد ورمی 20/ 37 74/ 13 32/ 1 24/ 0 96/ 0 44/ 0 1/ 

2H O های تهیه شده از این خاک، از ورم  بیشتر از همه کاسته میشود. هنگام پختن سفالینه

 

2SiO.افزون بر خاک رس، یکی از سازندههای اصلی بسیاری از سنگها، صخرهها و نییز شین و ماسیه اسیت 

 ووود این ماده باع  استحکام و ماندگاری سازههای سنگی است.

طیوری   کیه  سیلیسیم پس از اکسیژن فراوان    ترین عنصر در پوسته وامد زمین )نه کل کیرة زمیین!( اسیت بیه

 پوسته وامد زمین را تشکیل میدهند. %90 ترکیبهای گوناگون این دو عنصر بیش از

2(SiO ) ، فراوانترین اکسید در پوستة وامد زمین است. دو نوع خالص و ناخالص از آن دیده میشود. سیلیس

 

شیمی 3: صفحه های 65 تا 77
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 سیلیس

 

 

 نمونهای از سیلیسیم، سیلیس و یخ خشک

 متصل است. دو نوع حلقه متفاوت در ساختار آن دیده میشیود. ) 1 وO به 4 اتمSi، هر اتم2SiO در ساختار

2Si( این ماده دارای تعداد زیادی O Si .میباشد 

 

های اشتراکی دارند. برای مثال سیلیس یک اری است که با هم پیوند های بسی ای از اتم مادة کووالنسی مجموعه

النسی نسبت به ماده مولکولی سختی و نقطة ذو  بیشتری دارند. ماده کووالنسی است. مادة کوو

النسیی کیربن و    مواد کووالنسی در دمای و فشار اتاق وامد هستند. عنصرهای اصیلی سیازنده وامید کیوو

این دو عنصر تاکنون یون تکاتمی در هیچ ترکیبی ندادهاند. )دقت کنید 2سیلیسیم میباشد. 
3CO
4 و

4SiO
 

 مثالهایی از یونهای دو اتمی میباشد.

خالص: کوارتز سیلیس خالص به دلیل داشتن خیواص نیوری وییژه در سیاخت منشیورها و

 عدسیها بهکار میرود.

ناخالص: ماسه
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دگرشکلهای کربن

گرافیت و الماس از ومله دگرشکل النسی هستند.    های طبیعی کربن بوده که وزو وامدهای کوو

 

ها میباشد در ساخت متهها از المیاس و در گرافیت دارای ساختار دوبعدی و الماس دارای ساختار سهبعدی اتم

 مغز مداد نیز از گرافیت استفاده میشود. چگالی و سختی الماس از گرافیت بیشتر است.

C میانگین آنتالپی پیوند Cبیشتر از Si Siاست .نقطة ذو  الماس از سیلیسیم بیشتر است 

 Si Oاز Si Siپایدارتر است سیلیسیم در طبیعت به حالت خالص یافت نمیشود و بهطور عمیده بیه 

100

شکل سیلیس است.

دهنید. مقاومیت ضلعی تشیکیل میی های شش های کربن در آن حلقه ای از گرافیت است که اتم لیه گرافن تک

کششی آن حدود متر برابر فولد است. ضخامت گرافن به اندازة یک اتم کربن است و شفاف و انعطیافپیذیر

 میباشد. )ضخامت گرافن برحسب نانومتر بیان میشود. این ماده رسانای الکتریسیته است.

2H O یخ ظاهری شبیه سیلیس دارد. مولکولهای  در یخ در یک آرایش سهبعدی تشکیل حلقههای 6ضیلعی 

اشتراکی و به دو اتم هییدروژن از مولکیولهیای دیگیر بیا میدهند. هر اتم اکسیژن به دو اتم هیدروژن با پیوند

پیوندهای هیدروژنی متصل است. اما در سیلیس همة اتم ها با پیوندهای اشتراکی به یکدیگر متصل شدهاند

النسیی ماننید های بین مولکولی را برای میواد کیوو   واژههای شیمیایی رایج مانند مادة مولکولی، فرمول و نیرو

2SiOو همچنین ترکیبهای یونی مانند  NaCl.نمیتوان بهکار برد 

 

های آلی وز مواد مولکولی هستند. رفتار فیزیکیی میواد مولکیولی بیه نیوع و قیدرت اغلب )نه همه!( ترکیب

های بین مولکولی آنها بستگی دارد. آنتالپی تبخیر و نقطة ووش یک ترکیب مولکیولی بیه حالیت میایع بیه نیرو

هیای اشیتراکی و طور عمیده بیه پیونید کولی آن وابسته است در حالیکه رفتار شیمیایی آن به نیروهای بین مول

وفتالکترون ناپیوندی مولکول وابسته است.
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مولکولهایی مانند  2H2 وClاند، مولکول دو اتمی ویور هسیتند نامییده  که از دو اتم یکسان تشکیل شده   

 گشتاور دوقطبی آنها صفر است و در میدان الکتریکی وهتگیری نمیکنند. میشوند

مولکولهای دو اتمی مانند  HCl.مولکول دو اتمی ناوور هسته بوده و قطبی هستند ،

 

( )و به دیگری بار وزئی مثبت ( )

اتمی که تراکم بار الکتریکی روی آن بیشیتر اسیت، بیار در شرایطی که مولکول ناوور هسته داشته باشیم، به 

وزئی منفی نسبت میدهند.

ستاتیکی، وزئی بار منفی با رنگ قرمز و وزئی بار مثبت با رنگ آبی مشخص میشود.  در نقشه پتانسیل الکترو

2CO  مثالی از ایین در مولکول خطی سه اتمی، هسته هر سه اتم سازنده آن بر روی یک خط راست قرار دارد.

نوع مولکولها است.

 O C O
    

ووود وفتالکترون شیود تقیارن و توزییع یکنواخیت بارهیای     الکترون ناپیوندی روی اتم مرکزی باعی  میی

یکی در مولکولهای چنداتمی بههم بخورد. به همین دلیل 2Hالکتر Oف  قطبیی اسیت و سیاختار2CO بیرخل

خمیده دارد.

2 برخلف اتین(CSO) کربونیل سولفید 2(C H  مولکولی قطبی است.(

 

3NHف  قطبی است.3SO برخل
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( قطبی است و در میدان الکتریکی وهتگیری میکند.4CCl( برخلف کربن تتراکلرید 3CHCl کلروفرم 

پذیر میباشد و پرتوهای الکترومغناطیسی بهسوی ما خورشید بزرگترین منبع انرژی برای زمین است که تجدید

گسیل میدارد.

 

N)2، نیتروژنNaCl و2N،HF در بین در گستره دمیایی بیشیتری بیهNaCl در گستره دمایی کمتر و(  

NaCl.در شکل بال میباشد  A گزینة مناسبتری برای استفاده به عنوان شاره  



حالت مایع است. از این رو

چه تفاوت بین نقطه ذو  و ووش یک ماده خالص بیشتر باشد، در گستره دمایی بیشتری به حالت مایع بوده  هر

 

کلرید مذا  افزایش مییابد.   با کمک گرمای خورشید، دمای سدیم

تر است. )عکیس ایین نکتیه نییز صیادق اسیت: کمتیر ه آن مایع قوی های واذبه میان ذرههای سازند و نیرو

 ضعیفتر

 به منبع ذخیرة انیرژی گرمیایی سیرازیر

 بخیار داغ در روزهای ابری و شب نیز، انرژی لزم برای تبدیل آ  به بخار داغ را فراهم مییکنیدمیشود

 توربین را به حرکت در میآورد و انرژی الکتریکی تولید میشود.

850 1350گسترة دمایی سدیمکلرید مذا  در حدود  دروة سانتیگیراد اسیت. ایین گسیتره را بیرای میواد

 مولکولی نمیتوان انتظار داشت.
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