
یبرجت هتشر ،مود هلحرم::  ننووممززآآ  ننااووننعع

1401/12/17ییررااززگگرربب  خخییررااتت

؟تسا حیحص ناسنا رادنیلیم یبصع ٔهتخای کی اب طابترا رد دروم دنچ لومعم روطهب11

.تفای دهاوخ شیازفا ،هیونار هرگ رد میزنآ یعون تیلاعف ،یمیدس رادهچیرد لاناک ندش هتسب زا سپ هلصافالب -فلا

.تسا هتسباو شرواجم ٔهیونار هرگ رد لمع لیسناتپ دیلوت هب یبصع ٔهتشر زا هیونار هرگ ره رد لمع لیسناتپ داجیا -ب

.تسا یتباث رادقم ،هتسویپ نیلیم فالغ اب یبصع ٔهتشر کی یلاوتم ٔهیونار هرگ ود ره نیب رد یبصع مایپ تیاده تعرس -ج

.دشابیم زاب رادهچیرد یاهلاناک زا یکی طقف ،دسریم رفص هب هیونار ٔهرگ کی رد اشغ یوس ود لیسناتپ فالتخا هک ینامز رد -د

اهچ4هس3ود2کی1

؟تسا تسردان لباقم لکش اب طابترا رد ریسفت مادک22

.دنابانوخ رد لولحم ،دنیآرف نیا رد هدش لاعف یاهنیئتورپ1

.دوشیم جراخ هناگیب هتخای یلولس تایوتحم ،لمع نیا یپ رد2

.تسا یعافد طخ نیموس رد نگداپ ندش لاعفریغ یاهشور زا یکی3

.دراد دوجو هتخای رد هک دوشیم یاهمانرب یارجا ثعاب ،هناگیب هتخای گرم یارب4

؟دنکیم لماک یتسرد هب ار ریز یهلمج دروم دنچ33

»............. تسین نکمم ناسنا ندب رد یعیبط روط هب«
.دشاب هدنریگ یاراد دربرود ییایمیش کیپ دنچ یارب ،هتخای کی )فلا

.دنریگ رارق ییایمیش کیپ عون کی ریثات تحت ،هدنز یاههتخای یهمه )ب

.دشاب هدنریگ یاراد ،دربرود مه و دربهاتوک کیپ یارب مه ،هتخای کی )ج

.دنک داجیا توافتم خساپ ود ،فده هتخای عون ود یور ،دربرود ییایمیش کیپ کی )د

رفص1122334

؟تسا حیحص ناسنا بلق راک اب طابترا رد دروم دنچ44

.دوشیم تروئآ دراو نوخ ،اهنطب یکیرتکلا تیلاعف جوم تبث عورش زا سپ یمک -فلا

.دوشیم زاغآ بلق لوتسیس ،اهزیلهد یکیرتکلا تیلاعف جوم تبث عورش زا سپ یمک -ب

.دوشیم جراخ بلق یاههرفح زا یمین زا نوخ ،یبلق ٔهرود زا هلحرم ره رد -ج

.دوشیم مسر T جوم ،بلق لوتساید عورش زا شیپ یکدنا -د

14223143

11



؟تسا حیحص ناسنا ندب یاههدغ اب طابترا رد دروم دنچ55

.دراد رارق ییایمیش کیپ ریثات تحت اهنآ یهمه تیلاعف )فلا

.دنزاس اهر ار دوخ تاحشرت دنناوتیم یهباشم شور هب )ب

.دنشاب ندب رگید یاههتخای زا لقتسم دنناوتیمن اهنآ یاههتخای )ج

.تسا ینیئتورپوکیلگ و ینیئتورپ یاههتشر زا یاهکبش اب سامت رد اهنآ زا یضعب یحشرت یاههتخای )د

11223344

؟دنکیم لماک بسانم روطهب ار ریز ترابع ،هنیزگ مادک66

».دنراد یاج ............. رد ، ............. یاههدنریگ یهمه ،ناسنا رد«

یششوپ تفاب زا جراخ - هژیو ساوح ییایمیش2تسوپ - یرکیپ ساوح یکیناکم1

یششوپ تفاب نورد - یرکیپ ساوح ییایمیش4شوگ - هژیو ساوح یکیناکم3

؟تسا هدرک نایب ار یتسردان ترابع ،هنیزگ مادک ،ریز یهلمج اب هطبار رد77

اهنیئتورپ نیا .دوشیم داجیا سومیت رد اههتخای نیا یعافد یهدنریگ ییاهن لکش هک دوشیم حشرت ییاههتخای زا یصاصتخاریغ عافد نیئتورپ یعون«

»....... دنناوتیم

.دنشاب رثؤم ،دنراد یهاتوک یاهتخای یهخرچ هک ییاههتخای یاشغ زا داوم تالدابت یور رب ،رگیدکی رانک رد یریگرارق اب1

.دننک مواقم ار اهنآ ،یعیبط درکلمع اب ییاههتخای یور رب ریثأت اب ،یسوریو یرامیب یعون هب درف یالتبا ماگنه رد2

.دشاب رثؤم اهراوخهناگیب تیلاعف رب و دنوش هدهاشم ملاس درف بانوخ نورد لولحم تروصهب ،اهنیئتورپ رگید رانک رد3

.دنراد ندب یاههتخای ریاس اب یتوافتم یاهنیئتورپ ،یکیتنژ تاعالطا رییغت رثا رد هک دنوش حشرت ییاههتخای اب هلباقم یارب4

؟تسا یگژیو مادک دقاف یاهپلود هلاسدنچ تخرد کی یهنت )مردیرپ( تسوپاریپ88

هدرورپ یهریش تیاده ییاناوت2بآ هب ریذپذوفن یهراوید اب ییاههتخای1

اهزاگ لدابت یارب حطس رد ییاهیگدمآرب4ماخ یهریش یاهدوت نایرج یور ریثات3

؟دنکیم لیمکت یتسرد هب ار ریز ترابع ،هنیزگ مادک99

»....... هک دهدیم خر ینامز ،یهایگ یهتخای کی تسالپوتورپ و یاهتخای یهراوید یهلصاف .......«

.دبای عمجت یهایگ یهتخای یاهکمادنا زا یکی رد یندعم یهدام یعون - شهاک1

.دشاب هتفرگ رارق هراوید یگدیشک و مروت تلاح رد هتخای - شیازفا2

.دوشیمن جراخ یگدرمژپ زا زین ناوارف یرایبآ اب یتح هایگ ،تلاح نیا موادت تروص رد - شهاک3

.دبای شهاک یگنر و یدیسا ،ینیئتورپ تابیکرت یهدنزاس کمادنا یعون رد هدشهریخذ بآ - شیازفا4

؟دوشیم بوسحم ،تسا طابترا رد نوریب طیحم اب هک ندب زا ییاهشخب رد دوجوم راوخهناگیب ٔهتخای ره ٔهصخشم ،هنیزگ مادک1100

.دشاب هتشاد میزنآوک شقن ،هتخای یاهمیزنآ یارب دناوتیم هک تسا یلآ ٔهدام یعون دنمزاین ،ندش میسقت یارب1

.دنراد ار یژرنارپ یاهلوکلوم هریخذ و دیلوت ییاناوت ،ناسنا ندب یعافد طخ نیتسخن رد رثؤم ٔهتخای ره دننامه2

.دشابیم هدنریگ یاراد ملاس یاههتخای یور رب هک تسا ییایمیش کیپ یعون )یاه(نژ زا یسیونور ییاناوت دجاو3

.دننک دراو دوخ مسالپوتیس نورد هب ار هناگیب لماع ، فرصم اب دنناوتیم و دنوشیمن هدهاشم نوخ یدنویپ تفاب نورد4 ATP
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؟دراد ار یگژیو مادک ،دنکیم هطاحا لصفم لحم رد ار اهناوختسا هک یلصفم لوسپک1111

.تسا ینیئتورپوکیلگ و ینیئتورپ یاههتشر یاراد ،هیاپ یاشغ فالخرب1

.دراد یکدنا یاهنیمز ٔهدام ،دراد دوجو طابر و یپدرز رد هک یتفاب فالخرب2

.دراد یکدنا یاههتخای ،دنکیم هطاحا ار یاهچیهام یاهرات هتسد هک یفالغ دننامه3

.دراد یکدنا یاهتخای یاضف ،دنکیم کمک یبلق یاههچیرد ماکحتسا هب هک یتفاب دننامه4

؟تسا تسرد ،ناسنا ٔهرابرد ریز تارابع زا دروم دنچ1122

.تساهنآ رد دیسا کیروا بوسر ،سرقن هب التبم درف رد لصافم ندش کاندرد و باهتلا تلع 

.دوشیم هزمیب تباید هب التبم درف رد قیقر راردا عفد بجوم ،یراردادض نومروه حشرت مدع 

.دوش درف ندب زا ییاهشخب رد »زیخ« تلاح زورب بجوم دناوتیم یگرهایس نوخراشف شهاک 

.دباییم شهاک تدش هب ،درف کیراب ٔهدور زاین دروم و یذغم داوم بذج حطس ،کایلس یرامیب رد 

11223344

؟تسا تسردان ،ناسنا یتلکسا یاههچیهام اب طابترا رد ترابع مادک1133

.دنوشیم ضبقنم یدارا تروص هب طقف ،ندب یتلکسا یاههچیهام1

.دنوشیم لصتم فلتخم یاهناوختسا هب ،هچیهام یاهتنا ود یاهیپدرز2

.دنوشیم رود مه زا Z طوطخ ،هکبش هب میسلک یاهنوی تشگرب و ضابقنا یبصع مایپ فقوت اب3

.دنوشیم هدیشک مه تمس هب رموکراس ره رد نیتکا یاههتشر ،نیزویم و نیتکا ییوراپ تکرح اب4

....... ،اههچرات ....... یتلکسا یهچیهام یاهرات1144

.دنتسه جیار یتسیز یژرنا یهدننکزیلوردیه یاهنیئتورپ یاراد - دننامه1

.دنتسه یتسیز یژرنا تخاس تردق دقاف - فالخرب2

.دناهدش هطاحا یدنویپ تفاب زا یفالغ طسوت - دننامه3

.دنراد هتخای یلصا مونژ یواح ییاشغود راتخاس کی اهنت - فالخرب4

؟تسا تسردان ،دباییم شهاک )SDIA( زدیا یرامیب هب التبم دارفا رد اهنآ دادعت هک ییاههتخای ٔهرابرد ،دروم مادک1155

.دنراد ار یاهتخای میسقت رد رثؤم ییایمیش کیپ یعون حشرت ییاناوت1

.تسا رثؤم ناوختسا زغم رد هدش غلاب یاهتیسوفنل تیلاعف ماجنا رد2

.دنراد ار ربز یمسالپودنآ ٔهکبش و اهموزوبیر کمک هب یعافد یاهنیئتورپ دیلوت ییاناوت3

.دوشیم لصتم نگداپ عون کی هب هک دشابیم دوخ حطس رد هدنریگ عون کی یاراد اهنت4

....... نکمم ،تسا یعیبط دح زا شیب یدیئوریت یاهنومروه حشرت هکینامز ،ناسنا ندب رد1166

.دوش هدوزفا یاهتخاینورب و نورد یاهمیزنآ زا یعاونا تیلاعف رب ،تسین1

.دبای شهاک ندب زیرنورد )یاه(هدغ یحشرت یاهتیلاعف یخرب ،تسا2

.دبای شیازفا نورون یاشغ میساتپ - میدس پمپ تیلاعف ،تسین3

.دبای شهاک نیبولگومه اب دیسکاید نبرک لاصتا نازیم ،تسا4

⦁

⦁

⦁

⦁

33



؟دنکیم لماک یتسردان هب ار ریز ٔهلمج دروم دنچ1177

». .......... هک یبصع ٔهتخای ره ،ناسنا یبصع هاگتسد رد«
.تسا راتخمدوخ یبصع هاگتسد وزج ،دوش زیرنورب ٔهدغ حشرت کیرحت ببسً امیقتسم -فلا

.تسا راتخمدوخ یبصع هاگتسد وزج ،دوش فاص ٔهچیهام ضابقنا ببس ،ییایمیش کیپ حشرت اب -ب

.دنکیم جراخ مسالپوتیس زا ییاشغ میزنآ یعون طسوت ار تبثم راب اب نوی یعاونا ،درادن یبصع تیلاعف -ج

.دراد رادهچیرد یاهلاناک دوخ یاههرگ نیب لصاوف رد ،دشاب هدش هدیچیپ نابیتشپ یاههتخای اب نآ یاههتشر رود -د

11223344

؟تسا حیحص هنیزگ مادک ،لباقم لکش هب هجوت اب1188

.دزیریم پچ زیلهد هب تیاهن رد بلق یاههتخای یاهزاین عفر زا سپ »ـه« نوخ1

.تسا هتسباو یدنویپ تفاب یعون هب ،»ب« ماکحتسا دننامه »فلا« ماکحتسا2

.دراد رارق یمومع نوخ شدرگ ریسم رد ،»ج« فالخرب »د«3

.دراد رارق یمومع تحارتسا ٔهلحرم ردً اعطق بلق4

؟تسا تسرد ،ییایمیش کیپ ره یهرابرد ترابع مادک1199

.دنکیم رارقرب طابترا ،مه زا رود یاههتخای نیب2.دراد یصاصتخا یهدنریگ ،هتخای عون کی رد لقادح1

.دوشیم فده یهتخای دراو یربنورد شور هب4.دوشیم حشرت و دیلوت زیرنورد هاگتسد طسوت3

؟دنربیم نیب زا ار سوریو هب هدولآ و یناطرس یاههتخای هک تسا ییاهتیسوفنل ٔهمه یگژیو ،هنیزگ مادک2200

.دننکیم لاّعف ار اهراوختشرد ،ود عون نورفرتنیا حشرت و دیلوت اب1

.دننکیم حشرت نوخ رد یعافد یاهنیئتورپ ،نگداپ ره یگژیو ساسارب2

.دنزاسیم هدنشک یاهتیسوفنل و هدش ریثکت ،فده ٔهتخای ییاسانش زا سپ3

.دننکیم دوبان ار اهنآ و هدرک هلمح اهبورکیم و هدز دنویپ شخب یاههتخای هب4

....... تفگ ناوتیمن2211

.دنکیم فرطرب رصنع نیا هب ار هایگ زاین نژورتین تیبثت اب مویبوزیر یاهیرتکاب اب دوخن دننام یناهایگ هشیر یتسیزمه1

.دوشیم طسبنم رتشیب اههتخای نیا یتشپ هراوید ،هنزور ناهبگن یاههتخای سناسژروت یط رد2

.دوشیم رتینالوط یاهریسم یارب ییاجهباج هدامآ و لقتنم یبوچ یاهدنوآ هب داوم یبوچ یریگراب رد3

.دباییم هتساک شکبآ یاههتخای یزمسا راشف زا شنوم تسنرا یراشف نایرج یوگلا مود هلحرم رد4
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یاشغ .......... ٔهیال هب طقف ،تسا گرزب یاههرذ اب سامت رد هک ییاشغ یاههسیک یاضغ زا یاهیال ،)یربنورد( زوتیسودنآ .......... )ینارنورب( زوتیسوزگا رد2222

.دوشیم هفاضا هتخای

یلخاد - فالخرب4یلخاد - دننامه3یجراخ - فالخرب2یجراخ - دننامه1

؟دنکیم لیمکت حیحص ار ریز ٔهلمج هنیزگ مادک2233

».دباییم شهاک بانوخ .......... یگتفرگزاگ رد«

نژیسکا لمح تیفرظ2زاردیناکینبرک میزنآ تیلاعف1

نیبولگومه هب نبرکدیسکاونوم لاصتا4هب  تانبرکیب دورو3

؟تسا بسانمان ریز یهلمج لیمکت یارب هنیزگ مادک2244
».............. دیفس یاهچیهام یاهرات فالخرب دنُک یاهچیهام یاهرات«

.دنراد یرتشیب نژیسکا هریخذ ییاناوت1

.دنراد یرتشیب ییاشغود یاهراتخاس دادعت2

.دنوشیم هتسخ و دنهدیم تسد زا عیرس ار دوخ یژرنا3

.دننکیم دیلوت زاردینا کینبرک میزنآ یارب یرتشیب یهدامشیپ4

؟تسا تسردان تایح توافتم حوطس اب طابترا رد ترابع مادک2255

.دنراد لماعت مه اب یتسیز عامتجا نیدنچ ،ناگزاسموب ره فالخرب موبتسیز ره رد1

.تسا تایح یباینامزاس حطس نیرتنییاپ ،نارادناج رد درکلمع و راتخاس دحاو2

.دنراذگیم ریثأت مه یور طیحم هدنزریغ و هدنز لماوع ،حطس نیمتفه رد3

.تسا نیمز ٔهرکتسیز یاهطیحم ٔهمه لماش تایح حطس نیرخآ4

؟تسا حیحص هنیزگ مادک ،سیزورلکسا لپیتلام یرامیب دروم رد2266

.دیآیم دیدپ یسح یاهمایپ تیاده رد لالتخا طقف1

.دوش بیسآ راچد نورون رد هتسه نتفرگ رارق لحم تسین نکمم2

.دناهتفر نیب زا ،دنزاسیم نیلیم یزکرم یبصع متسیس رد هک یبصع یاههتخای3

.دوشیم لالتخا راچد ،یزکرم یبصع هاگتسد یاهنورون یضعب رد یبصع مایپ یشهج لاقتنا4

؟تسا تسرد ،ترابع مادک2277

.دننکیم تفایرد زین ار خرسورف یاهوترپ ،اهرام رد یئرم رون یاههدنریگ1

.دوشیم جراخ یبصع یهتشر کی طقف ،مشچ ییانیب دحاو ره زا لسعروبنز رد2

.دنراد رارق اپ رتگرزب یاهدنب نیب لصفم رد ،کریجریج رد ادص یکیناکم یاههدنریگ3

.دنانورون یاههنیراد ،سگم یاپ ییایمیش یاههدنریگ و یهام یبناج طخ یکیناکم یاههدنریگ4

( )HCO−٣
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1

کدام عبارت دربارٔه ساختار دیوارٔه نای، درست است؟ 2288

سطح داخلی توسط یاختههای مکعبی مژکدار پوشیده شده است.

در خارجیترین الیه، رشتههای کالژن و غضروف نعلی شکل وجود دارد.2

بین بخش ماهیچهای نای و ماهیچٔه دیوارٔه مری بافت پیوندی وجود دارد.3

حلقههای غضروفی نای در مواقع ضروری دهانٔه نای را باز نگه میدارند.4

با انقباض ماهیچههای بین دندهای خارجی، پردهٔ خارجی جنب به سمت .......... کشیده شده و فشار مکش حبابکها ............ مییابد. 2299

بیرون - کاهش4درون - افزایش3درون - کاهش2بیرون - افزایش1

کدام فرایند با مکانیسم انقباض ماهیچهی دوسر بازو طی انعکاس عقب کشیدن دست مطابقت دارد؟ 3300

ایجاد یک موج تحریکی در طول غشای تارچه2ورود کلسیم به تارچهها با انتقال فعال1

اتصال بخشهای مختلف مولکول میوزین به اکتین4اتصال پیک کوتاهبرد به گیرندهی خود3

کدام رابطه درست است؟ 3311

1

2

3

4

کدام دو مورد دربارٔه همٔه اندامهای لنفی موجود در سر انسان صحیح است؟ 3322

الف- محتوی یاختههایی هستند که در سیتوپالسم خود فاقد دانههای تیره یا روشن هستند.

ب- لنف خارج شده از آنها در نهایت به سیاهرگ زیرترقوهای چپ وارد میشود.

ج- لنف خارج شده از آنها قبل از ورود به خون از گرههای لنفی عبور میکند.

د- جزئی از دستگاه حرکتی بدن هستند.

«ج» و «د»4«ب» و «د»3«الف» و «ج»2«الف» و «ب»1

1

در کدام گزینه، به ترتیب از راست به چپ وجه شباهت و وجه تمایز بخشهای حلزونی و دهلیزی گوش انسان سالم و بالغ، بیان شده است؟ 3333

مژکهای گیرندههای حس ویژه بهطور کامل توسط مادهی ژالتینی احاطه شدهاند - پیام عصبی را به بخشی از ساقهی مغز انسان ارسال میکنند.

گیرندههای حس ویژه با دو الیه یاختهی پوششی در تماس هستند - بیشترین یاختههای سطح درونی آن، غشای پایه دارند.2

بخشهای خارجی حلزون گوش و مجاری نیمدایره، جزئی از استخوانهای جمجمه هستند - گیرندههای آن درپی لرزش پردهی صماخ تحریک میشوند.3

بخش ژالتینی با یاختههای پوششی در تماس قرار میگیرد - در دو سوی گیرندههای حس ویژهی آن، زوائد رشته مانند دیده میشود.4

= قلب ده برون
دقیقه در قلب زنش تعداد

ای ضربه حجم

= قلب ده برون
ای ضربه حجم

دقیقه در قلب زنش تعداد

دقیقه در قلب زنش قلب×تعداد ده برون = ای ضربه حجم

= ای ضربه حجم
قلب ده برون

دقیقه در قلب زنش تعداد
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؟دنکیم لیمکت یتسرد هب ار ریز ترابع ،هنیزگ مادک3344

».دوش هدوزفا ....... نازیم رب و هتفای شهاک ....... هک دوشیم ببس ....... یاهنومروه دیدش شهاک ،ناسنا رد«

نوخدنق - رگج یاههتخای هب زکولگ دورو - یدیئوریت1

راردا تظلغ - نوخراشف - نیسپ زیفوپیه رد هدش هریخذ2

اههیلک زا بآ بذجزاب - نوخ میدس - هیلک قوف ٔهدغ یرشق شخب3

اهشنت زا لصاح بیسآ - لوزیتروک حشرت - نیشیپ زیفوپیه4

....... ،نطب ضابقنا ٔهظحل یادتبا رد ییادص ندینش ....... ،تحارتسا لاح رد ملاس ناسنا کی بلق راون رد3355

.دوشیم لقتنم نطب ود نیب هراوید هب ینطب - یزیلهد هرگ ٔهطساو هب تاکیرحت - زا سپ هلصافالب1

.دوشیم رشتنم اهزیلهد دراکویم یاهچیهام تفاب رسارس رد یهرگ تفاب ٔهطساو هب هدش داجیا تاکیرحت - زا شیپ هیناث 2

.درادن دوجو یعنام ،بلق تارفح زا کیچیه زا نوخ جورخ یارب - زا شیپ هیناث 3

.تسا دوخ رادقم نیرتشیب رد تروئآ گرخرس نوخراشف - زا سپ هیناث 4

؟تسا تسردان ، )ورهبور لکش( یهایگ یهتخای یهراوید یهرابرد هنیزگ مادک3366

.دوشیم هتخای دشر عنام 3 شخب مکارت و ماکحتسا1

.دوشیم لیکشت یهایگ یاههتخای یهمه رد 2 و 1 شخب2

.دراد دوجو یدنوآ تفاب هناماس یاههتخای یهمه رد 3 شخب3

.دوشیم هتخاس هک تسا یاهیال نیلوا 1 شخب4

؟تسا بسانم ریز هلمج لیمکت یارب هنیزگ مادک3377

»............. هک هژیو سح یهدنریگ ره ،ناسنا رد«

.تسا یبصع هتخای یعون ،تسا یطاخم هدام اب سامت رد1

.تسا یمسالپوتیس دئاوز یاراد ،تسا سامت رد یلخاد طیحم عیام اب طقف2

.تسا رون هب ساسح یهنادگنر یاراد ،دهد لاقتنا زغم هب ار یبصع مایپً امیقتسم دناوتیمن3

.دوشیم نورون یعون یمیدس یاهلاناک ندش زاب بجوم ،دراد یاج هیاپ یاشغ هب هدیبسچ یاههتخای نیب رد4

٠/١

٠/۴

٠/۴
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؟دوش تیرکوتامه شهاک ثعاب ،غلاب ناسنا کی رد دناوتیم ،دروم دنچ3388

.تسا یدیئولیم یداینب یاههتخای روضح لحم هک یفنل مادنا یعون یراکمک )فلا

.تسا اهنیئتورپ شراوگ زاغآ لحم و تسا شراوگ یهلول وزج هک یمادنا هب بیسآ )ب

.دوش بانوخ یزمسا راشف شیازفا ثعاب هک یلماع ره )ج

.دوشیم تفای یروناج عبانم رد طقف هک  یهداوناخ زا نیماتیو یعون دوبمک )د

14233241

؟دنکیم لیمکت یتسرد هب ار ریز ترابع ،ینوخ یاهگر اب طابترا رد هنیزگ مادک3399

»....... ،دبک زا یجورخ گر ره ....... ،دبک هب یدورو گر ره«

.دشابیم دایز زکولگ تظلغ اب ینوخ یوتحم هراومه - دننامه1

.دنکیم دراو یگریوم یهکبش هب ار نبرک دیسکاید زا ینغ ینوخ - فالخرب2

.درادن بلق یوس زا هدشدراو راشف لمحت رد یشقن - دننامه3

.تسا ینیئتورپ یاههتشر یواح ،دوخ یهراوید یاههیال مامت رد - دننامه4

؟تسا حیحص ،مود دروخرب فالخرب )نژیتنآ( نگداپ کی اب ناسنا ندب رد B یاهتیسوفنل لوا دروخرب اب هطبار رد هنیزگ مادک4400

.تسا رتیوق و دنک یعافد خساپ1

.دوشیم دیلوت یدایز ٔهرطاخ یاههتخای2

.تسا رتشیب نوخ رد نتداپ تظلغ شیازفا نامز3

.دنراد هرطاخ یاهتیسوفنل زا یرتمک دادعت هدننکلمع یاهتیسوفنل4

؟تسا هدش نایب یتسرد هب ملاس درف کی تسد ینوخ یاهگریوم رد داوم لدابت اب طابترا رد دروم دنچ4411

.دریگیمن تروص لدابت لمع ،دوشیم ربارب یشوارت و یزمسا راشف هک گریوم یهنایم رد )فلا

.دباییم شهاک جیردت هب نآ یزمسا راشف ،گریوم زا یذغم داوم جورخ یپ رد )ب

.تسا یگرهایس تمس زا رتشیب یگرخرس تمس رد نوخ راشف و یزمسا راشف فالتخا )ج

.دوشیم گریوم هب داوم تشگزاب شهاک ببس ،امسالپ رد نیموبلآ نیئتورپ شیازفا دننامه یبلق هدنورب شهاک )د

11223344

؟تسا حیحص ناسنا ندب اب طابترا رد ،دروم مادک4422

.تسا ینیبانیب تاحفص یاراد بلق هیال نیرتینورد1

.تسا مگارفاید ترواجم رد پچ شش )بول( َپل نیرتکچوک2

.دوشیم مخ ندب تسار تمس هب مگارفاید زا روبع زا دعب یرم3

.تسا رتشیب نآ ورنیئاپ کزان شخب لوط زا هلنه ورالاب کزان شخب لوط4

B
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؟تسا بسانم ،غلاب و ملاس ناسنا کی یویلک نوخ شدرگ اب هطبار رد ریز ترابع لیمکت یارب هنیزگ مادک4433

»....... یاهگر ....... یگریوم یهکبش ....... گر ره«

.تسا دوخ یششوپ یاههتخای راتخاس رد یذفانم دجاو ،اهشش زا یجورخ - دننامه ،یاهلول رود - هب نوخ یهدننکدراو1

.دشابیمن دیسکاید نبرک زا ینغ نوخ یواح ،تسار زیلهد هب لصتم ینوخ - فالخرب ،یکفالک - زا نوخ یهدننکجراخ2

.تسا ازیرامیب لماوع اب میقتسم یهزرابم روظنم هب نیموبلآ یواح ،پچ نطب زا یجورخ - دننامه ،یاهلول رود - هب نوخ یهدننکدراو3

.دنکیم لمح نیبولگومه کمک هب ار  یبسن نازیم نیرتشیب ،پچ زیلهد هب لصتم - فالخرب ،یکفالک - زا نوخ یهدننکجراخ4

؟تسا بسانم ریز هلمج لیمکت یارب ،هنیزگ مادک4444

».دراد دوجو ............. ییاناوت اب ییاههتخای ،یتفاب یهناماس ره رد ناگنادناهن رد«

یشکبآ یریگراب ماجنا4نیربوس تخاس3نینگیل تخاس2زنتسوتف ماجنا1

؟تسا بسانمان ریز ترابع لیمکت یارب ،هنیزگ مادک4455

».تسا ............. یارب هایگ طیارش زا یکی«

هشیر یدنوآ هناوتسا هب اهنوی دورو شیازفا ،اهگرب یهبل ای اهتنا زا بآ تارطق جورخ شیازفا1

ییاوه یاهشخب حطس رد اههنزور زا کی ره زا یشان شکم ،یبوچ یاهدنوآ رد حالما و بآ تکرح2

دیراکاسونوم عون ود زا لکشتم دیراکاسید عمجت لابند هب بآ بذج ،ییاوه یاههنزور ندش زاب3

فارطا یاوه رد بآ راخب شیازفا ،ییاوه یاههنزور نابهگن یاههتخای نیب ذفنم زا بآ جورخ شهاک4

O٢
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راکهب زلف یلاگچ .دهدیم لیکشت ار هرک مجح لک دصرد 02 هک دراد دوجو یاهرفح نآ نورد و هدوب  عاعش یاراد  مرج هب یزلف یاهرک4466

 ؟تسا  دنچ هرک نیا رد هتفر

16/1200613240002

جراخ نزخم فک زا  یدنت اب طسوتم روط هب بآ .مینک زاب ار  تحاسم هب نزخم هت ریش رگا .دراد دوجو بآ رتیل 084 نزخم کی رد4477

؟دوش یلاخ لماک روط هب نزخم ات دشکیم لوط هقیقد دنچ .دوشیم

1523351402

ربارب B و A ٔهطقن راشف فالتخا رگا .دراد رارق  و  یلاگچ هب یندشنطولخم عیام ود لکش U ٔهلول کی نورد ،لکش قباطم4488

؟تسا رتمیتناس دنچ ) رادقم(  عیام قمع ،دشاب لاکساپ 0002

152254357458

و  بیترت هب )2( و )1( فرظ فرط زا یقفا حطس رب دراو راشف رگا .دناهدش رپ عافترا کی ات بآ زا یواسم مرج اب لکش قباطم زیچان مرج اب فرظ ود4499

).تسا )1( فرظ ربارب هس )2( فرظ ٔهدعاق عاعش( ؟تسا دنچ  ،دشاب 

112349
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هویج یلاگچ و تسا  ربارب طیحم یاوه راشف ؟تسا ردقچ هویج رتمیتناس بسحرب هلول نورد سوبحم زاگ راشف ،لباقم لکش رد5500

.تسا 

177287308428

،دشاب  نزخم لخاد زاگ یاهنامیپ راشف رگا .دنراد رارق لداعت لاح رد  عطقم حطس اب یلکش  یهلول لخاد عیام ود ،ریز لکش رد5511

)( ؟تسا مرگ دنچ  یلاگچ هب عیام مرج

1261207230524

،دشاب  هلولگ تکرح لباقم رد کاکطصا یورین رگا .مینکیم باترپ رادبیش حطس یالاب تمس هب  یدنت اب  مرج هب ار یاهلولگ5522

 ؟دوریم الاب رادبیش حطس یور رتم دنچ رثکادح مسج

15/22535/7401

رگا .دوش فقوتم تیاهن رد ات دنکیم هدرشف ار نآ ،رنف هب دروخرب اب هنزو .مینکیم اهر هدشهداد ناشن عافترا زا ار یمرگ 005 یهنزو ،ریز لکش قباطم5533

؟دوشیم  دنچ رنف رد هدشهریخذ یناسشک لیسناتپ یژرنا نیرتشیب ،دشاب  ،رنف یگدرشف رثکادح

11223344
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ریسم رد کاکطصا یورین یگرزب رگا .دوشیم فقوتم C ٔهطقن رد ،یریسم یط زا سپ و دوشیم اهر A ٔهطقن زا  مرج هب یمسج ،لباقم لکش رد5544

).دوش ضرف زیچان BA ریسم کاکطصا و ( ؟تسا رتم دنچ CB ریسم لوط ،دشاب  اب ربارب CB یقفا

16221342463

رد دوجوم خی مرج ،لداعت هب ندیسر زا سپ .میهدیم رارق  یامد اب بآ زا رپ یگرزب رختسا نورد ار  یامد و  مرج هب یخی هکت5555

؟دشابیم مرگ دنچ هعومجم

209130714061رفص1

 دماج تلاح رد مسج یهژیو یامرگ رگا .میهدیم امرگ یتباث گنهآ اب نآ هب هک دهدیم ناشن ار یمسج نامز - امد رادومن ورهبور لکش5566

؟تسا مرگولیک رب لوژولیک دنچ نآ بوذ ناهن یامرگ ،دشاب

1062083094021

سویسلس ٔهجرد رفص خی مرگولیک دنچ تعاس 7 تدم رد ،دشاب دصرد 08 اب ربارب نکمرگ نیا هدزاب رگا .تسا  یکیرتکلا نکمرگ کی یدورو ناوت5577

؟دنکیم لیدبت  یامد اب بآ هب ار

1824304408

یامد رد هک یعاعش هب تبسن نآ عاعش ،میناسرب  هب ار هرک یامد رگا .تسا لباقم لکش قباطم ،نآ یامد بسحرب هرک کی حطس تحاسم رادومن5588

؟دباییم شیازفا دصرد دنچ ،تسا هتشاد 

12314
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خاروس رطق ،میهد شهاک تخاونکی روط هب ار هحفص نیا یامد رگا .میراد رایتخا رد ،تسا لباقم لکش قباطم ییاههرفح یاراد هک یزلف یاهحفص5599

؟دنکیم رییغت هنوگچ ،پچ هب تسار زا بیترتهب B و A ٔهطقن ود ٔهلصاف و یاهریاد

شیازفا ،شیازفا2شهاک ،شهاک1

شیازفا ،شهاک4شهاک ،شیازفا3

عطقم عاعش ،دنک رییغت دصرد 44 یدورو عطقم رد نآ یدنت هب تبسن یجورخ عطقم رد عیام یدنت رگا .دراد تخاونکی ینایرج هلول رد بآ ریز لکش رد6600

؟تسا یدورو عطقم عاعش ربارب دنچ یجورخ

1234

وا شوگ ٔهدرپ یجراخ حطس رب دراو یورین ات دنک انش هچایرد بآ حطس زا یرتم دنچ قمع رد رگانش نیا .تسا  رگانش کی شوگ ٔهدرپ تحاسم6611

 ؟دشاب 

1012513545/2

رگا .دریگیم هزادنا  ار لکلا زا رپ ناویل مرج وزارت .مینکیم رپ لکلا اب ار نآ سپس ،هدرک یلاخ ار ناویل .تسا  ربارب بآ زا رپ ناویل مرج6622

؟تسا مرگ دنچ یلاخ ناویل مرج ،دشاب  و 

106200230424003

زا رتشیب  ، یدنت اب تکرح ماگنه روتوم نارشیپ یورین رگا .تسا  ربارب  یدنت اب تکرح ماگنه ،لیبموتا کی دیفم ناوت6633

؟دوشیم راخب بسا دنچ  یدنت اب تکرح ماگنه لیبموتا دیفم ناوت ،دشاب نآ یهیلوا یدنت اب تکرح ماگنه نارشیپ یورین

1042063084001

ربارب مه اب B و A ٔهطقن ود رد راب ود نیا نادیم یگرزب رگا .دنراد رارق مه زا  ٔهلصاف رد لکش قباطم  و  ٔهرذ ود6644

؟تسا رتمیتناس دنچ مه زا B و A ٔهلصاف ،دنشاب

1520135/7452/6
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 تبسن .تسا CB علض یزاوم A ٔهطقن رد صلاخ یکیرتکلا نادیم و دنراد رارق CBA ثلثم C و B سوئر رد یاهطقن یکیرتکلا راب ود ریز لکش رد6655

؟تسا مادک

1231-41+

نوتورپ و تسا هدش باترپ یکیرتکلا نادیم تهج فالخ رد  یدنت اب A ٔهطقن زا ینوتورپ ، تخاونکی یکیرتکلا نادیم کی رد6666

).دینک یشوپمشچ اوه تمواقم و نوتورپ نزو زا( ؟تسا مادک IS رد  یدنت .دوشیم فقوتم یاهظحل روطهب B ٔهطقن رد ماجنارس

1234

 دنچ راب نیا زا یرتم 2 ٔهلصاف رد یکیرتکلا نادیم ٔهزادنا .تسا ریز لکش قباطم ،راب زا هلصاف بسح رب q راب زا لصاح یکیرتکلا نادیم ٔهزادنا رادومن6677

؟تسا

10820083004404

یورین ٔهزادنا و نیرتگرزب ،اهراب زا یکی رب دراو صلاخ یکیرتکلا یورین ٔهزادنا .دنراد رارق تسار طخ یور ،ریز لکش قباطم یاهطقن یکیرتکلا یاهراب6688

؟تسا مادک )نیرتکچوک هب نیرتگرزب( ورین ود نیا یگرزب تبسن .تسا نیرتکچوک ،اهراب زا رگید یکی رب دراو صلاخ یکیرتکلا

1234

شیازفا  نزاخ تاحفص نایم یکیرتکلا نادیم ،دبای شیازفا نلوکوکیپ 81 ،اوه کی کیرتکلاید اب نزاخ کی تاحفص یور یکیرتکلا ارب رگا6699

)( ؟تسا عبرم رتمیتناس دنچ نزاخ تاحفص زا کیره تحاسم .دباییم

101202304408
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هب عورش نییاپ فرط هب  باتش اب هرذ .مینکیم اهر نوکس تلاح زا یزلف هحفص ود نیب ار  یکیرتکلا راب و  مرج هب یاهرذ لباقم لکش رد7700

)( ؟تسا نلوکورکیم دنچ  راب .دنکیم تکرح

1234

)پچ هب تسار زا( ؟تسا مها دنچ و رپمآ دنچ  تمواقم و رادم نایرج ،دشاب  ربارب  تمواقم رس ود لیسناتپ فالتخا رگا ،لباقم لکش رد7711

21 و 646 و 633 و 3221 و 16

نیا رگا .دنراد رارق یقیاع یاههیاپ یور رب ، راب یاراد یمود و  راب یاراد یلوا ،هباشم ًالماک یزلف یاناسر ٔهرک ود ،لباقم لکش قباطم7722

نایرج تدم نیا رد هک یتروص رد .دنوش لیسناتپمه ات دشک یم لوط  ،مینک لصو رگیدکی هب یزلف میس طسوت ، دیلک نتسب اب ار هرک ود

؟دشاب دناوتیم نلوکورکیم دنچ  راب ،درذگب میس زا رپمآیلیم 4 طسوتم یکیرتکلا

102261302-461-
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−٨−٢١٠−٢١٠−١٠−٨−١٠
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رییغت هنوگچ پچ هب تسار زا بیترتهب ،دنهدیم ناشن هک یدادعا ،مینک ضوع ار لآهدیا جنستلو و لآهدیا جنسرپمآ یاج رگا ،ریز لکش رادم رد7733

؟دننکیم

.دباییم شهاک تلو 42 ،دباییم شهاک رپمآ 23.دباییم شیازفا تلو 6 ،دباییم شیازفا رپمآ 121

.دباییم شیازفا تلو 6 ،دباییم شهاک رپمآ 43.دباییم شهاک تلو 42 ،دباییم شیازفا رپمآ 321

میس ٔهیلوا لوط ،دبای شهاک دصرد57 نآ یکیرتکلا تمواقم ،میس لوط زا رتم 3 شهاک اب رگا .تسا مها 04 اب ربارب اناسر میس کی یکیرتکلا تمواقم7744

).تسا تباث امد( ؟تسا هدوب رتم دنچ

13243648

رگا .تسا B میس یلاگچ  ، میس یلاگچ و B میس ٔهژیو تمواقم ربارب 4 ، میس ٔهژیو تمواقم ، میس عطقم رطق ربارب ود A میس عطقم رطق7755

؟تسا مُها دنچ A میس یکیرتکلا تمواقم ،دشاب  ربارب B میس یکیرتکلا تمواقم و ربارب مه اب میس ود مرج

108208130234027

BAA
١

٣
٢۴٠ς
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A دامن( ؟تسا مادک A یمرج ددع ،دشاب نورتون 82 یاراد A رصنع و هدوب  نوی یاهنورتکلا دادعت ربارب ود  یاهنورتون دادعت رگا7766

).تسا یضرف

174215336496

بسحرب پوتوزیا ود نیا یداینب یاههرذ توافت و تسا  اب ربارب رتکبس پوتوزیا یمتا مرج .دشابیم رادیاپ پوتوزیا 2 یاراد ، یضرف رصنع7777

یمتا مرج ،دشاب رتنیگنس پوتوزیا یناوارف ربارب 3 ،رتکبس پوتوزیا یناوارف رگا .تسا دیفلوس میدس رد نوینآ هب نویتاک رامش تبسن ربارب  ،

؟تساuma دنچ ربارب رصنع نیا نیگنایم

1234

؟تسا تسردان هنیزگ مادک7788

.تسا ربارب مه اب  و  یموتناوک ددع اب یتیفرظ یاهنورتکلا رامش  متا رد1

.تسا 91 ربارب نوتپیرک بیجن زاگ یمتا ددع اب p ٔهتسد رصنع نیمهدزای یمتا ددع توافت2

.تسا نورتکلا 31 یاراد  و  یاهمتا رد ینورتکلا هیال نیموس3

.دریگ رارق یاهرود لودج 81 هورگ رد دناوتیمن ،تسا  تروص هب نآ یاهطقن - نورتکلا شیارآ هک یمتا4

؟دناتسردان ریز بلاطم زا دروم دنچ7799

.دباییم شهاک ود ره یرادیاپ و یژرنا حطس ،دوخ رادیاپ نوی هب متا کی ندش لیدبت اب )فلا

.دنکیم رییغت اهنآ ینورتکلا یاههیال دادعت دوخ رادیاپ نویتاک هب تازلف ٔهمه لیدبت رد )ب

.تسا هدش لیکشت یمتا کت یاهلوکلوم زا نوگرآ دننامه هک تسا ییادزدنگ و یربگنر تیصاخ اب گنر درز یزاگ ،رلک زاگ )پ

.دناهدیسر بیجن زاگ ییاتتشه شیارآ هب اهنوی ٔهمه  و lCiL ینوی یاهبیکرت رد )ت

11223344

؟تسا تسرد ریز بلاطم زا دادعت هچ8800

.دنسریم ییاتتشه شیارآ هب اهمتا ٔهمه ، ناتم یاهطقن - نورتکلا راتخاس رد )فلا

.میمانیم ییاتود ینوی بیکرت ،دناهدش لیکشت نوی ددع ود زا هک ار ینوی یاهبیکرت )ب

.دشابیم  و  تروص هب بیترتهب  و  بیکرت ود نکرپاضف لدم )پ

.تسا  ربارب نژیسکا زاگ رد یکارتشا یاهدنویپ دادعت هب دناهدیسر بیجن زاگ شیارآ هب هک  لوکلوم یاهمتا دادعت تبسن )ت

14233241

اهنوی نایم نورتکلا لوم ....... ،نآ زا لوم کی لیکشت ماگنه رد و ، ....... ربارب ،اهنویتاک رامش هب اهنوینآ رامش تبسن ،دیفسف میراب ینوی بیکرت رد8811

).دیناوخب پچ هب تسار زا ار اههنیزگ( .دوشیم هلدابم

1، 62، 63، 54، 5

؟تسا مادک ،نژیسکا اب نآ زا لصاح بیکرت ییایمیش لومرف .دراد دوجو  یموتناوک ددع اب نورتکلا 31 ، رصنع متا رد8822

12OX34

؟دراد دوجو نورتکلا کی اهنت ،یاهرود لودج مراهچ یهرود رصانع زا دادعت هچ  هیالریز رد8833

14233245
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؟تسا رتهاتوک لاقتنا مادک زا هدش رشن جوم لوط8844

1234

؟تسا مادک  رد یدنویپان هب یدنویپ یاهنورتکلا تفج رامش تبسن ،ییاتشه یهدعاق تیاعر اب8855

1234

رگا .میناسریم  هب ار امد و مینکیم قیرزت نژوردیه زاگ مرگ 02 ،رفسمتا کی راشف و سویسلس هجرد رفص یامد رد نژوردیه زاگ مرگ 01 هب8866

؟تسا هدش ربارب دنچ هیلوا تلاح هب تبسن زاگ ییاهن راشف ،دشاب تباث هظفحم مجح

126344

؟دشابیم حیحص رباه دنیارف دروم رد ریز یاهترابع زا دروم دنچ8877

.دوشیم هدافتسا اهوردوخ ریات داب ندرک رپ یارب ،تشگرب شنکاو یاهلوصحم زا یکی زا 

.تسا هدروارف ٔهدام یرتمویکوتسا بیرض اب ربارب ،رباه شنکاو ٔهدش هنزاوم ٔهلداعم رد هدنهدشنکاو داوم یرتمویکوتسا بیارض عومجم 

.دننکیم دیلوت ار کاینومآ و دنهدیم شنکاو رگیدکی اب هقرج و رگزیلاتاک روضح رد و قاتا راشف و امد رد نژوردیه و نژورتین زاگ 

.دننکیم قیرزت کاخ هب میقتسم روط هب ار دوشیم دیلوت دنیارف نیا رد هک یزاگ 

13223144

؟تسا مرگ بسحرب نژورتین زاگ رتیل 4 مرج ربارب دنچ ،مرگ بسحرب دیسکاید نبرک زاگ رتیل 211 مرج ،درادناتسا طیارش رد8888

14422235441

؟درک دهاوخ رییغت رفسمتا دنچ راشف ،دوش زاب زاگ نزخم ود نیب طبار ریش رگا ،تباث یامد رد لکش هب هجوت اب8899

1234

؟تسا تسرد دروم دنچ نژیسکا یاهپورتولآ دروم رد9900

.دراد دوجو یدنویپ نورتکلاتفج 5ً اعومجم نژیسکا یاهپورتولآ راتخاس رد )آ

هدنیالاپ مه و دشاب هدنیالآ مه دناوتیم نژیسکا یاهپورتولآ زا یکی )ب

.دوشیم بذج شفنبارف شبات یهمه دنیارف نیا ماجنا یط و تسا ریذپتشگرب رگیدکی هب نژیسکا یاهپورتولآ لیدبت دنیارف )پ

.تسا رتفیعض نآ یاهلوکلوم نیب دنویپ نوچ تسا ادزدنگ کی نوزوا )ت

11223344

؟دنتسه ریذپتشگرب ریز یاهشنکاو زا دروم دنچ9911

رفسوتارتسا رد نوزوا دیلوت شنکاو )بهتسبرس فرظ کی رد کاینومآ دیلوت شنکاو )آ

نژوردیه نتخوس شنکاو )تناپورپ نتخوس )پ

11223344
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؟تسا تسردان ریز دراوم زا کیمادک9922

.دوشیم لیکشت یگنردیفس دماج ،تارتین هرقن یواح لولحم هب یکاروخ کمن یواح لولحم ندوزفا رثا رد )فلا

.درک هدافتسا دیرلک نوی ییاسانش یارب ناوتیمن تافلوس میسلک کمن زا )ب

.دشابیم یمتادنچ ،نآ یاهنوینآ و اهنویتاک هک تسا ینوی بیکرت کی تافلوس موینومآ )پ

.دنیازفایم روئولف زاگ یمک رایسب رادقم یندیماشآ بآ هب ،اهنادند تمالس ظفح یارب )ت

ب و فلا4ت طقف3ت و ب2پ و ب ،فلا1

؟تسا تسرد ،ریز بلاطم زا دراوم مادک9933

.دباییم شیازفا یلوکلومنیب یاهورین ،یلوم مرج شیازفا اب یبطقان یلوکلوم داوم رد )آ

.دوشیم لیدبت عیام هب  زا رتدوز OC ،تسا ربارب OC و  یاهزاگ یلوم مرج هکنیا اب )ب

.دنراد رگیدکی هب کیدزن شوج ٔهطقن و یبطق ،هدیمخ یاهلوکلوم ود ره ،دیفلوس نژوردیه و بآ )پ

.تسا رتالاب ، شوج ٔهطقن زا نآ شوج ٔهطقن ،تسا رتشیب lCH یلوم مرج زا  یلوم مرج نوچ )ت

ت ،ب4پ ،ب3ت ،آ2ب ،آ1

ٔهدشریس لولحم یمرج دصرد دیدج یامد رد رگا .مینکیم درس  یامد ات ار لولحم و هدرک لح  بآ مرگ 001 رد ار X کمن مرگ 994405

؟تسا زاین  بآ مرگ دنچ ،دنیارف نیا رد هدش داجیا بوسر ٔهرابود لالحنا یارب ،دشاب دصرد 02 ربارب X کمن

100120530514002

؟دوش دصرد 08 نآ یمرج دصرد ات مینک هفاضا نآ یمرج دصرد 07 لولحم مرگ 002 هب دیسکوردیه میدس مرگ دنچ9955

1001200230034004

نژوردیه یمرج دصرد دوش دیلوت دیسکاید نبرک زاگ مرگ  ریز یاهشنکاو قبط رگا مینازوسیم ار مرگ 01 مرج هب ناتم و نژوردیه زا یطولخم9966

؟تسا مادک طولخم نیا رد

125284386446

 سم نویتاک( ؟تسا مادک لصاح ،دشابیم  تروص هب هک تیروزآ یندعم بیکرت ییایمیش لومرف هب هجوت اب9977

).تسا

41رفص13223

 اب دناوتب هدش قیقر لولحم نیا زا رتیلیلیم 01 رگا .مینکیم قیقر رتیلیلیم 052 مجح ات رطقم بآ اب ار دیسا کیرتین لولحم رتیلیلیم 998804

).دوش هنزاوم شنکاو ٔهلداعم( ؟تسا هدوب رالوم دنچ هیلوا دیسا کیرتین لولحم تظلغ ،دهد لماک شنکاو دیسکوردیه یور لوم

152334
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۶٠°C١٠°C
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٨/٨

(C = ١٢, H = ١, O = ١۶ : g. )mol−١

(g) + (g) → (g) + O(g)CH۴ ٢O٢ CO٢ ٢H٢

(g) + (g) → O(g)٢H٢ O٢ ٢H٢

Cu٣( )CO٣ x
( OH )yx − yCu٢+

٠/٠٠٢

( aq ) + (s) → ( aq ) + O(l)HNO٣ Zn ( OH )٢ Zn ( )NO٣ ٢
H٢

٢/۵١/۵

1199



؟تسا مادک بیرقتهب یمتا ددع بسح رب 71 هورگ یاهرصنع رادنژوردیه یاهبیکرت شوج هطقن رادومن9999

12

34

میساتپ رالوم 2 لولحم رتیلیلیم052 اب دناوتیم دیسا کیرلکوردیه اب دیسکاید زنگنم صلاخان ٔهنومن کی زا مرگ 05 لماک شنکاو زا هدش دازآ زاگ110000

؟تسا هدش فرصم  لوم دنچ ،دنیارف نیا رد و تسا مادک هنومن نیا رد دیسکاید زنگنم صولخ دصرد .دهد شنکاو دیمرب

).دیناوخب پچ هب تسار زا ار اههنیزگ( ) ،دهدیمن شنکاو دیسا اب یصلاخان(

 ).دوش هنزاوم اهشنکاو ٔهلداعم(

1، 12، 3، 14، 

شنکاو  لوم کی اب لکین رگزیلاتاک روضح رد سپس و دنوش نیزگیاج لیتم هورگ ود و لیتا هورگ ود نژوردیه یاهمتا یاج هب نتا لوکلوم رد رگا110011

؟دوش دیلوت دناوتیم اهبیکرت مادک ،دوش هداد

ناتنپ لیتم -4 - لیتا -3 )بنازگه لیتمید -4 ،3 )آ

نازگه لیتم 2 - لیتا -3 )تناتنپ لیتم -2 - لیتا -3 )پ

ت و پ ،ب4پ و آ3پ و ب2ب و آ1

ماجنا زا سپ فرظ رد هدنام یقاب دماج مرج رگا .دوشیم هیزجت دصرد 57 نازیم هب ریز شنکاو قباطم صلاخ دصرد 06 دماج  یرادقم110022

).دوشیمن دیلوت یلکش یزاگ یبناج ٔهدروارف چیه( ؟تسا هدوب مرگ دنچ هیلوا تانبرک نژوردیه میدس مرج ،دشاب مرگ  ربارب شنکاو

1234

؟دنتسه تسرد ریز یاهترابع زا دادعت هچ110033

.تسا هدننکش ،تازلفان دننام و ناشخرد ،تازلف دننام هک تسا زلفهبش کی میسیلیس *

.داد تبسن اهرصنع نیا یمتا عاعش هب ناوتیم ار  ٔهسیاقم *

.دوشیم رادیاپ ،ییاتتشه شیارآ هب ندیسر و رگید یاهمتا اب دوخ یاهنورتکلا ٔهمه نتشاذگ کارتشا هب قیرط زا نبرک متا *

.دنکیم بوسر دیلوت ،دیسکوردیه میدس اب نآ لولحم و دوشیم لح دیسا کیرلکوردیه رد ،تیتامه ٔهناک یلصا بیکرت *

.دراد دربراک سابل و شرف یرادهگن رد دیبدض ناونع هب ،کیتامورآ یاهنبرکوردیه هورگرس *

12253443

HCl ( aq )

O = ١۶, Mn = ۵۵ : g. mol−١

{ (s) + HCl ( aq ) → ( aq ) + (g) + O(l)MnO٢ MnCl٢ Cl٢ H٢

(g) + KBr ( aq ) → KCl ( aq ) + (l)Cl٢ Br٢

۴٣/۵۴٣/۵١/۵٨٧٨٧١/۵

H٢

NaHCO٣

٢٨/٠٢

(H = ١, C = ١٢, O = ١۶, Na = ٢٣ : g. )mol−١

٢ (s) → (s) + (g) + O(g)NaHCO٣ Na٢CO٣ CO٢ H٢

٣٣/۶۴۶/۴٩٨/٧۵٩/٢

K > Mg > Al > Cl > F

2200



رگیدکی اب هدش دیلوت یزاگ هدروارف و دماج هدروارف مرج فالتخا ،دوش هیزجت دصرد 05 نازیم هب ،دصرد 08 صولخ اب تافلوس مینیمولآ مرگ 171 رگا110044

).دننکیمن تکرش اهشنکاو رد اهیصلاخان( ؟دوب دهاوخ مرگ دنچ

1234

رگا .دراد دوجو متا 21 عومجم رد ،تسین نبرک دادعت زا یعبات اهنآ رد نژوردیه یمرج دصرد هک یریجنز یاهنبرکوردیه زا یاهداوناخ زا یوضع رد110055

؟دش دهاوخ لصاح  لوم دنچ ،دزوسب لماک روط هب نآ زا مرگ 633

16122134248

شنکاو یدصرد هدزاب تبسن .دوشیم دیلوت  زاگ زا یربارب یاهمجح ،هناگادج ٔهناماس ود رد ناتوب و ناتم زا یواسم یاهمرج لماک نتخوس رثا رد110066

 ).دنوش هنزاوم اهشنکاو ٔهلداعم و دوش ضرف PTS طیارش( ؟تسا مادک ناتم هب ناتوب لماک نتخوس

1234

؟تسا مادک لباقم بیکرت رد ،لیتم اب لیتا و لیتا اب لیتم )یاه(هخاش ینیزگیاج زا هدمآ تسد هب بیکرت مان110077

ناتکوا لیتم - 3 - لیتاید - 6 ،24نانون لیتمید - 6 ،3 - لیتا - 15

ناتپه لیتم - 3 - لیتاید - 6 ،44ناتکوا لیتمید - 4 ،3 - لیتا - 36

 ؟تسا تسرد هنیزگ مادک ،ریز یاهبیکرت هب هجوت اب110088

.تسا 2 اب ربارب اهنآ یلصا ریجنز یاهنبرک دادعت توافت1

.تسا ربارب رگیدکی اب اهنآ یلوم مرج2

.تسا عیام تروص هب قاتا یامد رد )II( بیکرت یلصا ریجنز اب ربارب نبرک دادعت اب یناکلآ3

.تسا )I( بیکرت زا رترارف سیرگ4

(O = ١۶, Al = ٢٧, S = ٣٢ : g. )mol−١(s) → (s) + ٣ (g)Al٢( )SO۴ ٣
Al٢O٣ SO٣

۴/۴٨/٨٢٧/۶۵۵/٢

CO٢

(C = ١٢, H = ١ : g. )mol−١

CO٢

(C = ١٢, H = ١ : g. )mol−١

I) + → + OCH۴ O٢ CO٢ H٢

II) + → + OC۴H١٠ O٢ CO٢ H٢

٣٢

٢٩

١۶

١٧

١٧

١۶

٢٩

٣٢

(C = ١٢, H = ١ : g. )mol−١

2211



دصرد تبسن .دننکیم دیلوت نژیسکا زاگ یناسکی مرج و هدش هیزجت امرگ رثا رب ،ربارب یاهمرج اب تارلک میزینم و تارلک میدس زا صلاخان یهنومن ود110099

؟تسا مادک تارلک میزینم صولخ دصرد هب تارلک میدس صولخ

)(
].دنوش هنزاوم اهشنکاو[

1234

؟داد تبسن  هب ناوتیم ار یمتا ددع مادک ،دننک تیاعر ار ییاتتشه یهدعاق اهمتا یهمه ریز راتخاس رد رگا111100

17271361442

Na = ٢٣, Mg = ٢۴, Cl = ٣۵/۵, O = ١۶ : g. mol−١

(s) NaCl (s) + (g)NaClO٣ →
Δ

O٢

(s) (s) + (g)Mg ( )ClO٣ ٢
→
Δ

MgCl٢ O٢

١/٧٩٠/٨٩١/١١٠/۵۵

X

2222



لک زا رفن دنچ .دنتسه هورگ ود نیا زا یکی رثکادح وضع زومآشناد 12 و دنتسه لابیلاو و لابتوف هورگ ود زا یکی لقادح وضع ،سالک کی زومآشناد 11111152

؟دنتسه هورگ ود زا یکی وضع طقف سالک زومآشناد 83

1829301411

؟تسا ردقهچ وگلا نیا متسیب و مهدزناپ تالمج عومجم .تسا 62 ربارب متفه ٔهلمج و 41 ربارب موس ٔهلمج ،یطخ یوگلا کی رد111122

151120213501459

؟تسا مادک ثلثم رتگرزب علض لوط ،دشاب ، ، ثلثم رد رگا111133

173283393404

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد ،درذگیم  یهطقن زا و تسا  اه روحم تبثم تهج اب نآ یهیواز هک یطخ یهلداعم111144

12

34

؟تسا ردقچ  لصاح ،دشاب  رگا111155

1234

؟تسا مادک  رادقم ،دشاب  نآ مراهچ یاههشیر فالتخا و دشاب 1 ربارب  ددع مشش یاههشیر فالتخا هاگره111166

1283446

؟تسا مادک  لصاح ، هک یروط هب دنشاب تبثم ددع ود  رگا111177

1312113947

؟تسا ردقچ ددع ود تبسن .تسا ددع ود نآ برضلصاح ربارب 6 ،تبثم ددع ود تاعبرم عومجم111188

1234

؟تسا مادک ،یمهس نراقت روحم .تسا 2 ربارب  عبات رادقم نیرتمک111199

1234

ABCtan A =
٨

١۵
b = ٣۴ و tan B = ٢

x١)°٣٠, ٠)

y − x + = ٠٣√ ٣√y + x =٣√ ٣√

y + x =
٣√

٣

٣√

٣
٣y − x + = ٠٣√ ٣√

Sin α + Cos α =
١

٣
Sin α + Cos α٣ ٣

١٧

٢٧

١۵

٢٧

١١

٢٧

١٣

٢٧

αβ
α

β٢

١

١۶

١

٣٢

b و aa − b = ٣ و + = ۶۵a٢ b٢a + b

٢+ ٢√٢+ ٣ ٣√٢+ ٣√٢− ٢ ٢√

y = − ١٢x + ۵m − ١mx٢

x = ٢x = ٢/۵x = ٣x = ٣/۵

2233



؟تسا مادک m رادقم .تسا ریز تروص هب  ترابع تمالع نییعت لودج112200

1222-34

مادک  رادقم لقادح و رثکادح فالتخا ،دشاب یوضع ود ٔهنماد اب یعبات  رگا112211

؟تسا

1012213443

؟تسا مادک  لصاح هاگنآ ، رگا112222

1021263330124027

؟تسا حیحص هنیزگ مادک تروص نیا رد ،دنشاب  و  رگا ، یطخ عبات رد112233

1234

مادک ،دنشاب یعلضراهچ کی سوئر ،هطقن راهچ نیا هکنآ لامتحا .مینکیم باختنا فداصت هب هطقن راهچ ،ریز لکش یهطقن هد نایم زا112244

؟تسا

1234

؟دنشاب مه رانک رد»ماش« یهملک فورح هک یروط هب تشون ناوتیم رارکت نودب یفرح تفه یهملک دنچ »سدیمشرا« یهملک فورح اب112255

1234

وبسالپ رگید رفن 01 هب و یعقاو نسکاو دارفا نیا زا رفن 01 هب .دنراد روضح ،یزاسوراد تکرش کی تسخن زاف رد انورک نسکاو قیرزت یارب رفن 11226602

2 هب رثکادح ،تلاح دنچ رد .مینکیم باختنا یفداصت روط هب اهنآ نیب زا ار رفن 3 .تسا هدش قیرزت )درادن مه یررض هک تیصاخیب و رثایب یهدام(

؟تسا هدش قیرزت یعقاو نسکاو رفن

10208202013020740204

لامتحا مادک اب ،دنشاب توافتم رفن ود ناتیپاک و نابهزاورد رگا .دنتسیایم رگیدکی رانک فیدر کی رد یفداصت روطهب ،یاهسردم میت لاستوف نکیزاب جنپ112277

؟دنراد روضح رفن ودً اقیقد ناتیپاک و نابهزاورد نیب

1234

؟تسا مادک عبرم رطق یهزادنا ،دشاب عبرم نیا یاهسأر زا یکی  هطقن رگا .تسا عقاو  طخ رب ،یعبرم عالضا زا یکی112288

1234

f(x) =
( − ٢) − (٣m + ١)x − ۴m٢ x٢

x − ٣ + ٢x−−√

−
۵

۴

۵

۴

f = {(−٢, ٢), ( + ٣, ٢), (b − ٢, ٢), (٣a + ١, ٢)}a٢a + b

۴٠×P(n, ٢) = P(n + ١, ۴)P(n, ٣)

ff(١) = f(٣) − ١f(٢) = ۴

f(١) = ۵f(۴) = ۵f(٠) =
١

٢
f(−٢) = ۴

٢٣

۴٢

٢۵

۴٢

٢٩

۴٢

٣١

۴٢

۵!×٣۵!۴!×٣!۶!

١

۵

١

١٠

١

١۵

١

٢٠

٣y − ۴x = −۵A(−١, ٢)

٣ ٢√٢ ٣√٣ ٢√٣ ٢√

2244



؟تسا مادک هلداعم رتکچوک یهشیر .تسا  ربارب اههشیر برضلصاح  مود یهجرد یهلداعم رد112299

1234-44

؟تسا مادک  ٔهلداعم یاهباوج برض لصاح113300

12523001405

؟تسا حیحص هنیزگ مادک  یهلداعم دروم رد113311

.دراد یفنم و تبثم باوج ود2.دراد تبثم باوج کی1

.درادن باوج4.دراد یفنم باوج کی3

.تسا  یهیواز زاسمین یور  یهطقن113322

؟تسا ردقچ  یعلضراهچ تحاسم

16221341481

؟تسا ردقچ  لوط ،دشاب  رگا .تسا  و  ریز لکش رد113333

15263443

؟تسا مادک x یهزادنا .تسا هدش مسر هیوازلامئاق ثلثم هس ره عافترا ،لباقم لکش رد113344

1234

+ (m + ۶)x − ٢m = ٠٣x٢−
٨

٣

٢

٣
−
٢

٣

+ = ۵− ١x٢
− −−−−√ ١۴− x٢

− −−−−−√
۵ ٢√

− = ٠
x

x + ٢

٢

١− x

Myoz

OAMB

AP = ٣AB = ١٢BC = ١٠MN

۴/۵۴۵/٣۶۵/٧۶۶/٧۵

2255



؟تسا مادک  تبسن .تسا رتو رب دراو عافترا CBA، HA ٔهیوازلامئاق ثلثم رد113355

1234

؟تسا مادک  ،دنشاب ربارب  و  عباوت رگا113366

14-26-37-48-

؟تسا مادک  عبات ٔهنماد.تسا  عبات رادومن ریز لکش113377

1234

؟تسا مادک  لصاح هاگنآ ،دشاب  رگا f یطخ عبات رد113388

152-202-352402

؟تسا مادک  عبات درب یاضعا عومجم هاگنآ ،دنشاب  و  رگا113399

15122138149

؟تسا ردقهچ  رادقم ،دشاب تباث عبات کی  رگا114400

16-263343-

( = ٩٠°)Â
BH
CH

١۶

٢۵

٩

٢۵

١۶

۴٨

٩

١۶

f(x) =
ax + ٣

+ bx + ١x٢
g(x) =

c

x − ١
a + b + c

y = f(x + ٢)f(x) = (x + ٢)f(x)
− −−−−−−−−√

[−٣, −٢] ∪ [٣, +∞)[−٧, −٢] ∪ [−١, ∞)[−٧, −٢] ∪ [١, +∞)[−٣, ٢] ∪ [٣, +∞)

f(۵) − ٢ (x) = ۵x + ١٨f −١(۵)f −١

f(x) = ٢x − x٢
− −−−−−√g = {(١, ۴), (٢, ۶), (۵, ١), (٠, ٢{(٣f + g

f(x) = + (x + b)(ax − ٣(٣x٢f(٢)

2266



.دوشیم ماجنا تعاس یاههبرقع ....... تهج رد و ....... تدم رد نیمز یعضو تکرح114411

تهج فالخ - تعاس 442تکرح - تعاس 342تهج فالخ - زور 2563تکرح - زور 1563

؟دشاب یناهگان و عیرس تسشنورف اب یقطانم داجیا یلصا لماع دناوتیم ،کیمادک114422

اهناوخبآ یفنم نالیب2ناوخبآ یعونصم هیذغت1

هاچ یتظافح هنهپ تیاعر مدع4بالضاف اب تفا طورخم یقالت3

؟دراد هدهع رب یشقن هچ چگ گنس ،یتفن نزاخم رد114433

نزخم گنس4گنس أشنم3ردام گنس2گنس شوپ1

.دنتسه ....... یاراد B و A نآ رد هک هدرک هدهاشم ناوتیم ار رلپک ....... نوناق ،ریز لکش رد114444

ناسکی تفاسم - مود2توافتم نامز - موس1

تعرس رثکادح و لقادح - موس4یواسم تحاسم - مود3

؟دوشیمن بوسحم کاخ B و A یاهقفا توافت ءزج دروم مادک114455

)کاخایگ( سوموه نازیم یناوارف2کاخایگ و سر ،هسام تارذ دوجو1

کاخ قفا زا هدش هتسش حالما دوجو4ینش تشرد هناد تارذ دوجو3

؟تسا هداد خر مه هب تبسن یرتهاتوک ینامز یهلصاف رد ریز نارادناج زا کیمادک شیادیپ114466

اهیهام نیلوا - تیبولیرت نیلوا2هدنرپ نیلوا - راددنوآ هایگ نیلوا1

تسیزود نیلوا - رادلگ هایگ نیلوا4رادناتسپ نیلوا - تسیزود نیلوا3

؟دوشیم ریز یندعم یاههگر زا کیمادک لیکشت زاسهنیمز قیمع یاهشخب رد امگام زا یشان مرگ یاهبآ قیرزت ،لباقم لکش هب هجوت اب114477

الط4میناروا3لکین2مورک1

؟درک هبساحم ار رادبآ هیال کی رد بآ هریخذ مجح تارییغت ناوتیم هنوگچ114488

بوسر لخلخت دصرد4هاچ یمک میرح3بآ نالیب2بآ لک یتخس1

2277



؟تسا تسردان ،یژولوئژوردیه موهفم اب طابترا رد هنیزگ مادک114499

ینیمزریز بآ تکرح رد لکشینحنم یاهنایرج2اهتانق اب طبترم ینارمع یرادربهرهب یهوحن1

یبوسر لصتم گنس هب هناخدور لصفنم تابوسر لیدبت4راشف تحت ناوخبآ کی رد کیرتموزیپ حطس عافترا3

؟دوشیم لیکشت رتمک یهدبآ ییاناوت اب یناوخبآ ،لخلخت عون مادک اب یاهیال رد115500

1234

؟دنشابیمن تاکیلیس هدش هراشا یاهرهوگ زا کیمادک115511

دراوم ٔهمه4ساملا3زیاوکروت2مودنرک1

؟تسا تسرد ،اهزالکویژالپ دروم رد هنیزگ مادک115522

.تسا اهنسکوریپ زا رتمک ،اهنآ یناوارف2.دنتسه میسیلیس رصنع دقاف1

.دنتسه هتسوپ رد ناوارف تافلوس عون کی4.دراد دوجو میسلک و میدس ،اهنآ بیکرت رد3

؟تسا مادک گنسلاغز یدنبهقبط ساسا115533

ییایمیش بیکرت4صولخ یهجرد3لیکشت قمع2یتخس1

؟دناهتفرگ رارق یصاخ تیعقوم رد اهناشکهک رد یاهراتس نیب یاضف و ناگراتس هنوگچ115544

اهرابغ و زاگ یگدرشف تلع هب2یناشکهک گرزب راجفنا اب1

ناهیک رد یچیپرام هبذاج ریثأت تحت4لباقتم شنارگ یورین طسوت3

؟تسا تسرد یبسن نس دروم رد ترابع مادک115555

.تسا نونک ات عوقو نامز زا هدیدپ قیقد نس2.دوشیم ماجنا ازوترپ رصانع زا هدافتسا اب1

.دنکیم نایب رضاح نامز تبسن ار هدیدپ ره نس4.دهدیم ناشن ار اههدیدپ عوقو رخأت و مدقت بیترت3

2288



.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ11

.تسا حیحص »د« دروم طقف

.دوب دهاوخ زاب یمیساتپ رادهچیرد لاناک ،دشاب ینحنم ورنییاپ ٔهلحرم رگا و یمیدس رادهچیرد لاناک ،دشاب ینحنم ورالاب ٔهلحرم رد رگا

:دراوم ریاس حیرشت

.تفاب دهاوخ شیازفا هیونار هرگ رد میساتپمیدس پمپ تیلاعف ،یمیساتپ رادهچیرد لاناک ندش هتسب زا سپ هلصافالب )فلا

.دوب دهاوخ تسردان دروم نیا ،دوش ضرف عورش ٔهطقن ،تیردند کون زا رگا )ب

.تسین هتسویپ نیلیم فالغ )ج

لاعف زا سپ اهنتداپ شور نیا رد .تسا یعافد طخ نیموس رد نگداپ ندش لاعفریغ یاهشور زا یکی اب طابترا رد لکش .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ22

.دوشیم نوریب هب هناگیب هتخای یلولس تایوتحم جورخ ببس هناگیب لماع یاشغ رد ذفنم داجیا و لمکم یاهنیئتورپ ندرک

.تسا میزنآ و نیروفرپ اب طابترا رد 4 دروم

.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ33

.دنراد هدنریگ یدیئوریت یاهنومروه و نوگاکولگ یارب مه نیلوسنا یارب مه یدبک یاههتخای ًالثم )فلا

.دنراد رارق یدیئوریت یاهنومروه ریثات تحت اههتخای یهمه )ب

.دراد رارق یدیئوریت یاهنومروه ریثات تحت مه و یبصع لقان ریثات تحت مه هچیهام الثم )ج

.دوشیم در یدیئوریتاراپ نومروه اب دروم نیا )د

.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ44

:دراوم یسررب .دنتسه حیحص دراوم ٔهمه

.ینیس یاههچیرد ندش زاب و اهنطب ضابقنا لیلد هب )فلا

.تسا P جوم تبث عورش زا سپ یمک اهزیلهد ضابقنا تسا حیحص )ب

.دوشیم جراخ اهنطب زا طقف نوخ ،اهنطب ضابقنا ٔهلحرم رد و جراخ اهزیلهد زا طقف نوخ ،اهزیلهد ضابقنا ٔهلحرم و یمومع تحارتسا ٔهلحرم رد )ج

.تسا حیحص باتک نتم هب هجوت اب )د

.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ55

.تسا حیحص زیرنورد هاگتسد دوخ ای راتخمدوخ یبصع هاگتسد طسوت اههدغ نیا لرتنک لیلد هب )فلا

.دنراد حشرت ینارنورب شور هب ًالثم )ب

.دنشاب لقتسم رگیدکی زا دنناوتیمن اههتخای ،ناگتخایرپ رد )ج

.دنشاب لصتم هیاپ یاشغ هب و دنشاب یششوپ تفاب عون زا اهنآ یحشرت یاههتخای تسا نکمم نوچ )د

−
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.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ66

.تسا شوگ رد یکیناکم و نابز و ینیب رد ییایمیش ،مشچ رد ییانیب یاههدنریگ یاراد هژیو ساوح

.تسین قداص تیعضو سح یاهیهدنریگ یارب :)1( یهنیزگ

.تسین قداص نابز و ینیب یارب :)2( یهنیزگ

.تسا ییایمیش یهدنریگ دقاف یرکیپ ساوح :)4( یهنیزگ

لماش اهنیئتورپ نیا .دنوشیم حشرت  یاهتیسوفنل زا هک تسا یصاصتخاریغ عافد یاهنیئتورپ ،لاؤس تروص روظنم .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ77

.دنشابیم 2 و 1 عون یاهنورفرتنیا

طخ رد )تسردان( .دراد شقن یعافد موس طخ رد )هاتوک یاهتخای یهخرچ اب یهتخای( یناطرس یهتخای یاشغ رد ذفنم داجیا اب نیروفرپ :»1« یهنیزگ

.دوریمن سومیت هب هک دوشیم دازآ یعیبط یهدنشک زا نیروفرپ مود

زا کی عون نورفرتنیا ،دوش هدولآ سوریو هب  تیسوفنل هک یطیارش رد .تسا کی عون نورفرتنیا فیاظو زا ،ملاس یاهلولس ندرک مواقم :»2« یهنیزگ

)تسرد( دوشیم حشرت نآ

)تسرد( .دبای شیازفا اهنآ تیلاعف نازیم هجیتن رد و دوش اهژافورکام ندش لاعف ببس دناوتیم ،2 عون نورفرتنیا :»3« یهنیزگ

یاهنیئتورپ ،)شهج( یکیتنژ تارییغت لیلد هب یناطرس یاههتخای .دوشیم حشرت ود عون نورفرتنیا ،یناطرس یاههتخای اب هزرابم یارب :»4« یهنیزگ

)تسرد( .دننکیم دیلوت اههتخای ریاس هب تبسن یتوافتم

.تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ88

.دهدیم خر یشکبآدنوآ طسوت هدرورپ یهریش تیاده هکیلاحرد تسا میشناراپ و زاسهبنپ بوچ مویبماک ،هبنپبوچ لماش تسوپاریپ

.تسا قداص اهمیشناراپ یارب :)1( یهنیزگ

.دراذگب ریثات ماخ یهریش دوعص یور دناوتیم قرعت لمع اب کسدع .تسا کسدع اب طابترا رد )4( و )3( یهنیزگ

یعون هک بآ ،سناسژروت رد .دباییم شیازفا هلصاف نیا ،زیلومسالپ رد و شهاک ،هراوید و تسالپوتورپ یهلصاف ،سناسژروت رد .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ99

:اههنیزگ ریاس یسررب .دباییم عمجت ،دشابیم یهایگ کمادنا یعون هک هچیرک رد ،تسا یندعم یهدام

.زیلومسالپ هن ،تسا سناسژروت یارب دروم نیا )2

.سناسژروت هن ،تسا زیلومسالپ یارب دروم نیا )3

.یگنر و یدیسا ،ینیئتورپ تابیکرت تخاس هن ،تسا هریخذ لحم اهنت ،هچیرک هک دینک هجوت )4

T

T
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هب شراوگ ٔهلول و تسوپ لثم ،دنا طابترا رد نوریب طیحم اب هک ندب زا ییاهشخب رد اهتیسوتسام و یاهنیراد یاههتخای .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ1100

تروص رد دینک تقد .دنوش هدید دناطابترا رد نوریب طیحم اب هک ندب زا ییاهشخب رد دنناوتیم اهلیفورتون و اهژافورکام نینچمه .دنوشیم هدید یناوارف

:اههنیزگ یسررب .دنوش هتفرگ رارق رظندم دیاب قوف یاههتخای ٔهمه هجیتن ردتسا هدشن هدافتسا یناوارف هب دیق لاؤس

دیشاب هتشاد هجوت یلو .تسا زاین دیسا کیلوف و  یاهنیماتیو هب ناوختسا زغم رد هژیو هب یعیبط تروص هب یاهتخای میسقت ماجنا یارب )1

.دنرادن ندش میسقت ییاناوت یاهنیراد یاههتخای و اهژافورکام

.دنرادن ار یژرنا هریخذ و دیلوت ییاناوت نیاربانب .دنتسه یاهتخای سفنت ییاناوت دقاف تسوپ حطس هدرم یاههتخای )2

.دنکیم رثا هدولآ مه و ملاس یاههتخای رب مه کی عون نورفرتنیا .دراد ار کی عون نورفرتنیا حشرت ییاناوت سوریو هب هدولآ رادهتسه هدنز هتخای ره )3

.دوش هدید نوخ رد دناوتیم لیفورتون اریز تسین قداص لیفورتون یارب دروم نیا دینک تقد )4

.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ1111

سنج زا ،دنکیم هطاحا ار یاهچیهام یاهرات هتسد هک یفالغ دننامه ،دناشوپیم کرحتم یاهلصفم لحم رد ار اهناوختسا هک یلوسپک :تسرد ٔهنیزگ

دایز یدنویپ تفاب رد یاهتخای نیب یاضف .دراد هتخای یرتمک دادعت ،تسس یدنویپ هب تبسن یدنویپ تفاب عون نیا .تسا یاهتشر ای مکارتم یدنویپ تفاب

.تسا

.دراد یمک یاهنیمز ٔهدام مکارتم یدنویپ تفاب .تسا نیئتورپوکیلگ و ینیئتورپ یاههتشر یاراد یدنویپ تفاب :تسردان یاههنیزگ

.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ1122

زا یراردادض نومروه حشرت مدع .دوشیم سرقن یرامیب ثعاب لصافم رد و هیلک گنس داجیا ثعاب هیلک رد دیسا کیروا یاهرولب بوسر :تسرد ٔهنیزگ

بیرخت هدور یاههتخای نتولگ نیئتورپ رثا رب ،کایلس یرامیب رد .دوشیم هزمیب تباید هب التبم درف رد راردا قیرط زا بآ دایز عفد ببس ،نیسپ زیفوپیه

.دنکیم ادیپ یدیدش شهاک ،داوم بذج حطس هجیتن رد و دنوریم نیب زا اهزرپ یتح و اهزرپزیر و دنوشیم

.دوش ندب زا ییاهشخب رد »مدا« تلاح زورب بجوم دناوتیم ،یگرهایس نوخ راشف شیازفا :تسردان یاههنیزگ

.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ1133

.دناسریم یتلکسا یاههچیهام هب ار یبصع یاهمایپ ،یطیحم یبصع هاگتسد یرکیپ شخب هک دیدناوخ ،تسد ندیشک بقع ساکعنا رد :تسرد ٔهنیزگ

.دوشیم میظنت یداراریغ و یدارا لکش هب اههچیهام نیا تیلاعف

.دنتسه تسرد ،اههنیزگ ریاس :تسردان یاههنیزگ

یهدننکهیزجت ینیئتورپ میزنآ ،یمسالپودنآ یهکبش یهلمج زا یفلتخم طاقن رد هتخای کی ناونع هب یاهچیهام رات رد .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ1144

رد دوجوم نیئتورپ زین هچرات رد )دنادرگیمرب یمسالپودنآ یهکبش هب لاعف لاقتنا اب ار میسلک نوی ،ضابقنا نایاپ رد نیئتورپ نیا( دراد دوجو 

:اههنیزگ ریاس یسررب .دروآرد تکرح هب ار نآ ،نیتکا هب لاصتا اب و هدومن )زیلوردیه( هیزجت ار  دناوتیم نیزویم یاهرس

.دراد ار  یژرنا دیلوت ییاناوت هچرات فالخرب و تسا هتخای رات )2

.دنراد رارق یاهچیهام یهتخای مسالپوتیس نورد اههچرات ،دنکیم هطاحا ار رات هتسد کی رد دوجوم یاهچیهام یاهرات ،یدنویپ تفاب زا یفالغ )3

.دنتسه دوخ رد هتسه دنچ یواح )اهرات( یتلکسا یاهچیهام یاههتخای )4

B١٢

ATP

ATP

ATP
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نیا سوریو .تسا سوریو نآ لماع هک تسا یرامیب یعون ،دوشیم هدیمان )SDIA( زدیا راصتخا هب هک یباستکا ینمیا صقن .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ1155

رتشیب تادهاشم .تساهنآ ندروآرد یاپ زا و T یاهتیسوفنل هب سوریو ٔهلمح ،زدیا یرامیب تلع هک دناهتفایرد ناسانشتسیز .دراد مان VIH یرامیب

هب T یاهتیسوفنل رگید و B یاهتیسوفنل تیلاعف عقاو رد هک دنکیم هلمح اهنآ زا یصاخ عون هب هکلب T یاهتیسوفنل ٔهمه هب هن VIH هک داد ناشن

T و B یاهتیسوفنل درکلمع ،اهتیسوفنل نیا ندرب نیب زا اب سوریو .دندیمان هدننککمک T یاهتیسوفنل ارنآ اذلدوشیم ماجنا صاخ عون نیا کمک

ٔهتسد زا اههتخای نیا .دباییم شهاک SDIA یرامیب نایرج رد هدننککمک T یاهتیسوفنل دادعت نیاربانب .دنکیم لتخم ار ینمیا متسیس هجیتن رد و

یدیئوریت نومروه ٔهدنریگ دننام یرگید یاههدنریگ ،اههتخای نیا حطس رد دینک تقد .دنشابیم یصاصتخا ینژیتنآ ٔهدنریگ یاراد و هدوب T یاهتیسوفنل

.دوشیم تفای زین

:اههنیزگ ریاس یسررب

.دنتسه راذگرثا )اهنآ زیامت و ندش میسقت دننام( T و B یاهتیسوفنل تیلاعف رب یصاخ ییایمیش یاهکیپ دیلوت اب اهتیسوفنل نیا )1

تروص هدننککمک T یاهتیسوفنل کمک هب T یاهتیسوفنل رگید و B یاهتیسوفنل تیلاعف .دنوشیم غلاب ناوختسا زغم رد B یاهتیسوفنل )2

.دریگیم

رد ربز یمسالپودنآ ٔهکبش و اهموزوبیر .دننکیم حشرت و دیلوت ار کی عون نورفرتنیا هجیتن رددنوشیم هدولآ سوریو هب اههتخای نیا هک مینادیم )3

.دنراد شقن اهنیئتورپ تخاس

و دوش لامعا سومالاتوپیه و زیفوپیه یور رب یدروخزاب خساپ هک دوشیم ببس یدیئوریت یاهنومروه دح زا شیب شیازفا .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ1166

:اههنیزگ ریاس یسررب .دبای شهاک دیئوریت کرحم نومروه حشرت

.دوشیم رتشیب کینبرک زاردینا میزنآ دننامه یاهتخای سفنت یط رد اهدنق ٔهیزجت رد رثؤم یاهمیزنآ تیلاعف :1 ٔهنیزگ

.دوشیم رتشیب میساتپ - میدس پمپ تیلاعف هجیتن رد و هدش رتشیب هتخای زاس و تخوس و هتخای رد PTA دیلوت نازیم :3 ٔهنیزگ

.دوشیم رتشیب نیبولگومه هب دیسکاید نبرک لاصتا هجیتن رد و هدش رتشیب هتخای زاس و تخوس نازیم :4 ٔهنیزگ

.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ1177

تکرح رد مه و حشرت رد مه هکبش نیا اریز دنوشیم در ،دنتسین راتخمدوخ یبصع هاگتسد وزج هک یاهدور یبصع ٔهتخای ٔهکبش اب »ب« و »فلا« دراوم

.دنراد شقن یرم زا یشخب و هدعم و هدور

.دنکیم جراخ ار میدس طقف و دنکیم دراو مسالپوتیس هب ار میساتپ ،میساتپمیدس پمپ دینک تقد »ج« دروم

.درادن دوجو لاناک ،نیلیم لحم رد ،یسرد باتک تیلاعف قبط .دراد دوجو نیلیم ،هیونار یاههرگ نیب لصاوف رد )د

.تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ1188

.تسا یدنویپ تفاب هب هتسباو اههچیرد ماکحتسا

تروئآ ینیس ٔهچیرد :جیتخلهس ٔهچیرد :بیتخلود ٔهچیرد :فلا

یرنورک گرخرس :ـهیشش ینیس ٔهچیرد :د

.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ1199

.دراد فده هتخای عون کی رد لقادح ،دربرود و دربهاتوک ییایمیش کیپ ره :تسرد یهنیزگ

حشرت و دیلوت یبصع یاههتخای طسوت و دننکیم رارقرب طابترا یسپانیسسپ و یسپانیسشیپ یاههتخای نیب ،یبصع یاهلقان :تسردان یاههنیزگ

.دنوشیم

−
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.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ2200

و دننکیم لاّعف ار )ژافورکام( راوختشرد یاههتخای ،ود عون نورفرتنیا حشرت و دیلوت اب ،هدنشک T یاهتیسوفنل و هدنشک یعیبط ٔهتخای :تسرد ٔهنیزگ

.دنراد یناطرس یاههتخای هیلع هزرابم رد یمهم شقن

ار اهنآ ،هتفای رییغت دوخ یاههتخای رد ذفنم داجیا اب ،T یاهتیسوفنل .دننکیم حشرت نتداپ ،صاخ نگداپ ساسارب B یاهتیسوفنل :تسردان یاههنیزگ

.دنوشیمن ریثکت ،یعیبط ٔهدنشک یاهتیسوفنل .دننکیم دوبان

.دننکیم هلمح هدش دنویپ شخب یاههتخای هب T یاهتیسوفنل

.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ2211

!دباییم شیازفا شکبآ یاههتخای یزمسا راشف ،زراکاس هژیو هب یلآ داوم رادقم شیازفا رثا رب

.تفگ ناوتیم یسرد باتک نتم قباطمً انیع :1 یهنیزگ در

.تفگ ناوتیم سپ ،تسا رتکزان هنزور نابهگن یتشپ یهراوید نوچ :2 یهنیزگ در

.دوشیم رتینالوط یاهریسم ییاجهباج یهدامآ ،یسرد باتک نتم قباطم :3 یهنیزگ در

.تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ2222

.دوشیم هفاضا اشغ یجراخ ٔهیال هب هسیکزیر ینورد ٔهیال ،زوتیسوزگا رد لکش هب هجوت اب

.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ2233

و زاردینا کینبرک میزنآ تیلاعف اذل هدش اههتخای رد دیسکایدنبرک دیلوت و یاهتخای سفنت شهاک ببس ،نژیسکا لمح تیفرظ شهاک اب نبرکدیسکاونوم

.دوشیم مک زین تانبرکیب دیلوت

:اههنیزگ ریاس حیرشت

!تسین بانوخ رد زاردینا کینبرک میزنآ :)1( ٔهنیزگ

!بانوخ هن ،دهدیم شهاک ار نیبولگومه نژیسکا لمح تیفرظ نبرکدیسکاونوم :)2( ٔهنیزگ

!بانوخ هن ،تسا زمرق لوبلگ نورد نیبولگومه :)4( ٔهنیزگ

دنلب و تعرس یود لثم عیرس تاضابقنا ماجنا لوئسم اهرات نیا .دنوشیم ضبقنم عیرس )دیفس ای( دنت یاهچیهام یاهرات .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ2244

مه اهرات نیا نیبولگویم رادقم .دنروآیم تسدهب یزاوهیب سفنت هار زا رتشیب ار دوخ یژرنا و دنراد یرتمک یردنکوتیم دادعت اهرات نیا .دناهنزو ندرک

،شزرو اب هک دنتسه یرتشیب دنت یاهچیهام رات یاراد ،کرحتمک دارفا .دنوشیم هتسخ و دنهدیم تسد زا ار دوخ یژرنا عیرس اهرات نیا .تسا رتمک

.دنوشیم لیدبت دنک عون هب دنت عون یاهرات
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.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ2255

:دنراذگیم ریثأت مه یور طیحم ٔهدنزریغ و هدنز لماوع ،تایح یباینامزاس نیمتشه رد

.تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ2266

یاهمایپ لاسرا هجیتن رد ،دنوریم نیب زا ،دنزاسیم نیلیم یزکرم یبصع متسیس رد هک ینابیتشپ یاههتخای )سیزورلکسا لپیتلام( ساما یرامیب رد

هدید تیردند ای و نوسکآ رد نیلیم هکنیا هب هجوت اب .دوشیم شزرل و یسحیب راچد درف و لتخم ،تکرح و ییانیب .دوشیمن ماجنا یتسرد هب یبصع

.دنیبیمن بیسآ )هتسه نتفرگ رارق لحم( یاهتخای مسج سپ ،دوشیم

.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ2277

.دراد رارق گرزب یاهدنب نیب و ییولج یاهاپ رد ادص یکیناکم یهدنریگ کریجریج رد .تسا نایاپدنب هورگ زا یاهرشح کریجریج :تسرد یهنیزگ

ره زا رگید تارشح و لسعروبنز رد .دناهدمآ دوجو هب رادکژم یششوپ یاههتخای زیامت زا ،اهیهام یبناج طخ رد یکیناکم یاههدنریگ :تسردان یاههنیزگ

.دوشیم جراخ بصع هتشر کی زا شیب ییانیب دحاو

.دراد رارق یگنز رام مشچ ریز رد یخاروس رد خرسورف یاهوترپ یاههدنریگ

.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ2288

نیا .دناکرتشم و هتسویپ مه هب یرم و یان ینوریب ٔهراوید یدنویپ تفاب ،دنراد رارق رگیدکی رانک رد یرم و یان هک یشخب رد ،هرجنح ریز رد :تسرد ٔهنیزگ

.دراد رارق یرم و یان یاههچیهام نیب یدنویپ تفاب

رارق یان نورد هب نوریب زا هیال نیمود نورد لکش یلعن فورضغ .تسا هتفای لیکشت یاهناوتسا یششوپ یاههتخای زا یان یلخاد حطس :تسردان یاههنیزگ

یان ،قلح زا اذغ روبع و علب ماگنه هتبلا( .دنرادیم هگن زاب هشیمه ار یان یارجم یفورضغ یاههقلح .تسا یان ٔهراوید ٔهیال نیرتینوریب یدنویپ ٔهیال .دراد

).دوشیم فقوتم یهاتوک تدم هب سفنت و هتسب

.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ2299

هدیبسچ نآ هب هک بنج یجراخ ٔهدرپ و شیازفا ،هنیس ٔهسفق مجح ،یجراخ یاهدندنیب هچیهام ضابقنا اب ناسنا رد یفنم راشف هیوهت راکوزاس هب هجوت اب

.دوشیم هدیشک نوریب هب تسا

:اههنیزگ ریاس در لیلد .دوشیم لاعف ضابقنا مسیناکم ،دوخ هدنریگ هب یبصع لقان لاصتا زا دعب هژیو سپانیس لحم رد .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ3300

.ددرگیمرب نآ هب لاعف لاقتنا اب و دازآ یمسالپودنآ هکبش زا راشتنا اب میسلک )1

!هچرات هن تسا تسرد رات یاشغ )2

.دوشیم لصتم نیتکا هب رس شخب طقف تسا مد و رس شخب ود یاراد نیزویم لوکلوم )4
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.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ3311

رد بلق نابرض دادعت رد ار رادقم نیا رگا .دوشیم هدیمان یاهبرض مجح ،دوشیم گرخرس دراو و جراخ نطب کی زا ینطب ضابقنا ره رد هک ینوخ مجح

رادقم ،ندب ٔهیاپ زاسوتخوس دننام یلماوع و دنکیم رییغت ندب تیلاعف حطس اب بسانتم یبلق هدنورب .دیآیم تسدهب یبلق هدنورب ،مینک برض هقیقد

.تسا هقیقد رد رتیل جنپ دودح تحارتسا لاح رد ناغلاب رد یبلق هدنورب نیگنایم .تسا رثؤم نآ رد ندب ٔهزادنا و نس ،یندب تیلاعف

.تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ3322

:دراوم یسررب

.تسا حیحص اهتیسوفنل یارب )فلا

.دوش دراو زین تسار یاهوقرتریز گرهایس هب دناوتیم )ب

.تسا حیحص یسرد باتک لکش هب هجوت اب )ج

.تسا تسردان ،دناعقاو رس رد هک اههزول یارب یلو ،تسا حیحص ناوختسا زغم یارب )د

همجمج یاهناوختسا زا یشخب هک دنتسه یناوختسا ششوپ یاراد ،هریاد مین یراجم و شوگ نوزلح یجراخ یاهشخب .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ3333

.دنوشیم کیرحت رس تیعقوم رییغت یپ رد یلداعت یاههدنریگ اما دنوشیم کیرحت خامص یهدرپ شزرل یپ رد ییاونش یاههدنریگ دینک تقد .دشابیم

:اههنیزگ ریاس یسررب

،ینوزلح شخب رد .دناهدش هطاحا لماک روطهب ینیتالژ یهدام طسوت یسح یاههدنریگ یاهکژم ،یزیلهد شخب رد طقف دینک تقد :»1« یهنیزگ

یبصع هاگتسد هب زغم یهقاس قیرط زا ار دوخ یبصع مایپ شخب ود ره .دنتسه سامت رد ینیتالژ ششوپ اب دوخ زا یشخب رد یسح یاههدنریگ یاهکژم

.دننکیم دراو یزکرم

ود ره رد .دنتسه سامت رد یششوپ تفاب هیال کی اب اههدنریگ ،یزیلهد شخب رد و یششوپ یهتخای هیال ود اب اههدنریگ ،ینوزلح شخب رد :»2« یهنیزگ

.دنراد هیاپ یاشغ و دنتسه یششوپ ،ینورد حطس یاههتخای نیرتشیب شخب

و ییاونش یاههدنریگ یوس ود رد .دشابیم سامت رد یششوپ تفاب یاههتخای اب ینیتالژ تمسق ،شوگ ینوزلح و یزیلهد شخب ود ره رد :»4« یهنیزگ

.دوشیم هدهاشم )یبصع یاههتشر و کژم( دننام هتشر دئاوز یلداعت

.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ3344

شخب زا نومروه نیا حشرت .دنکیم داجیا اپرید یخساپ ،ناکیدزن نداد تسد زا مغ لثم ،تدمینالوط یاهشنت رد لوزیتروک نومروه :تسرد ٔهنیزگ

.دوشیم میظنت نیشیپ زیفوپیه زا هیلک قوف ٔهدغ کرحم نومروه ریثأت تحت ،هیلک قوف ٔهدغ یرشق

شهاک نوخ بآ نوچ و دوشیم قیقر راردا و هدشن بذجزاب هیلک زا بآ هجیتن رد و دباییم شهاک نوخ میدس ،نورتسودلآ شهاک اب :تسردان یاههنیزگ

رد زکولگ ٔهیزجت رد یدیئوریت یاهنومروه .دنک اههتخای دراو ار زکولگ دناوتیم طقف نیلوسنا نومروه .دباییم شهاک نوخراشف و هدش ظیلغ نوخ ،دباییم

.دوشیم ظیلغ نوخ و قیقر راردا هجیتن رد ،دوشیم اههیلک زا بآ عفد شیازفا ببس ،یراردادض نومروه شهاک .دنراد شقن هتخای

:اههنیزگ ریاس یسررب .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ3355

2 نیب هراوید زا تاکیرحت نیا هک درک نایب ناوتیم سپ دوشیم هدینش بلق لوا یادص هک دشابیم ینامز هب طوبرم هدش داجیا تاکیرحت نیا :1 ٔهنیزگ

.دشابیم اهنطب یبلق هچیهام هب راشتنا لاح رد و هدرک روبع نطب

.دراد دوجو عنام سپ .دنزاب یتخل 3 و 2 و هتسب یبلق ینیس یاههچیرد یمومع تحارتسا رد :3 ٔهنیزگ

تسا هدش مک تروئآ گرخرس نوخ راشف نامز نیا رد .یمومع تحارتسا عورش زا سپ هیناث  ینعی ،ینطب ضابقنا عورش زا سپ هیناث  :4 ٔهنیزگ

.دوشیمن دراو نآ هب ینوخ اریز

.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ3366

یهراوید دقاف یمیشناراپ و هارمه ،یشکبآ یاههتخای یدنوآ یاهتفاب رد .دنکیم صخشم ار نیسپ یهراوید ،لاؤس دروم لکش رد 3 شخب :تسرد یهنیزگ

.دنتسه نیسپ

.دنتسه تسرد ،اههنیزگ ریاس .دنکیم صخشم ار نیتسخن یهراوید 2 شخب و ینایم یهغیت 1 شخب :تسردان یاههنیزگ

٠/۴٠/١
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.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ3377

.دنوش دوخ اب طبترم یاهنورون کیرحت ببس دنناوتیم یسح یاههدنریگ یهمه

.تسین قداص ییاشچ هدنریگ یارب :)1( یهنیزگ

.تسین قداص ییاشچ و ییایوب یاههدنریگ یارب :)2( یهنیزگ

.تسین قداص شوگ و ییاشچ یاههدنریگ یارب :)3( یهنیزگ

نایب دصرد تروص هب هک نوخ مجح هب نوخ زمرق یاههچیوگ مجح تبسن .دناهدش نایب یتسرد هب »د« و »ب« ،»فلا« دراوم .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ3388

ار تیرکوتامه دناوتیم ،دوش بانوخ مجح شیازفا ای زمرق یاههچیوگ دادعت شهاک ثعاب هک یلماع ره .دوشیم هتفگ )تیرکوتامه( رهبنوخ دوشیم

.دهد شهاک

:دراوم یسررب

.دشاب زمرق یاههچیوگ دادعت شهاک اب هارمه دناوتیم )یفنل مادنا یعون( ناوختسا زغم یراکمک )فلا

رد طقف هک نیماتیو نیا اریز ،دوش ینوخمک تیاهن رد و ندب رد  نیماتیو دوبمک ثعاب دناوتیم )اهنیئتورپ شراوگ زاغآ لحم( هدعم هب بیسآ )د و ب

.تسا مزال ناوختسا زغم رد زمرق یاههچیوگ تخاس یارب ،دراد دوجو یروناج عبانم

.دباییم شیازفا تیرکوتامه ،نوخ مجح شهاک لیلد هب تروص نیا رد هک دتفیب قافتا بآ مجح شهاک اب دناوتیم بانوخ یزمسا راشف شیازفا )ج

یهراوید یاهیاپ راتخاس .دوشیم جراخ نآ زا یدبکقوف گرهایس و دنوشیم دراو دبک هب یدبک گرخرس و باب گرهایس .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ3399

و ینیئتورپ یاههتشر سنج زا( هیاپ یاشغ یور یششوپ تفاب ،لوا یهیال رد .تسا هدش لیکشت هیال هس زا و تسا ناسکی اهگرهایس و اهگرخرس

تسا یدنویپ تفاب ،نآ یجراخ یهیال و دراد دوجو یدایز کیتسالا یاههتشر ،نآ هارمه هک تسا فاص یاهچیهام مود یهیال ،دراد رارق )ینیئتورپوکیلگ

:اههنیزگ ریاس یسررب .تسا ینیئتورپ یاههتشر یاراد دوخ یاهنیمز یهدام رد هک

.دوشیم مک باب گرهایس زکولگ تظلغ یگنسرگ نامز رد )1

.دنتسه حیحص اهگرهایس اب طابترا رد )3 و 2

نوخ رد دوجوم نتداپ نازیم شیازفا نامز سپدوشیم دیلوت یرتمک نامز تدم رد یرتشیب تیسومسالپ مود دروخرب رد .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ4400

:اههنیزگ ریاس یسررب .تسا لوا دروخرب زا رتمک

.تسا رتفیعض و رتدنک لوا دروخرب رد یعافد خساپ )1

.دنتسه لوا دروخرب زا رتشیب مود دروخرب رد هرطاخ یاههتخای )2

.دنراد هرطاخ یاهتیسوفنل هب تبسن یرتشیب دادعت هدننکلمع یاهتیسوفنل دروخرب ود ره رد )4

.تسا هدش نایب یتسرد هب »ج« دروم طقف .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ4411

:دراوم یسررب

زا داوم زا یخرب لدابت ،گریوم لوط مامت رد نآ رب هوالع .دوشیم ربارب یشوارت و یزمسا راشف )هنایم هن( گریوم یگرهایس یاهتنا هب کیدزن رد )فلا

.دئاز داوم یخرب و یسفنت یاهزاگ لدابت هلمج زا دوشیم ماجنا راشتنا قیرط

زا ،دباییم شیازفا جیردت هب گریوم نورد یزمسا راشف ،یشوارت راشف رثا رب بانوخ زا یشخب جورخ رثا رب ،)1( یسانشتسیز باتک نتم هب هجوت اب )ب

هب گریوم لوط رد یزمسا راشفا لاح ره رد .تسا هداد ناشن تباث ار گریوم لوط رد نوخ یزمسا راشف ،)1( یسانشتسیز باتک لکش رد رگید یوس

.دنکیمن ادیپ شهاک یشوارت راشف تبسن

.تسا یگرهایس تمس زا رتشیب یزمسا راشف و نوخ راشف فالتخا ،یگرخرس تمس رد )ج

تشگزاب شهاک ببس )بانوخ نیموبلآ شهاک( نوخ یزمسا راشف شهاک دننامه )یبلق هدنورب شیازفا( نوخ راشف شیازفا ،تسا هدش نایب سکعرب )د

.دوشیم مدا ای گریوم هب داوم

B١٢
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.تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ4422

:دراد رارق مگارفاید ترواجم رد پچ شش پل نیرتکچوک لکش هب هجوت اب

.تسا ینیبانیب تاحفص یاراد بلق ینایم یهیال :)1( یهنیزگ

.دوشیم مخ ندب پچ تمس هب مگارفاید زا روبع زا دعب یرم :)3( یهنیزگ

.تسا رتشیب نآ ورالاب کزان شخب لوط زا هلنه ورنییاپ کزان شخب لوط :)4( یهنیزگ

مود یگریوم یهکبش و )یکفالک یگریوم یهکبش( لوا یگریوم یهکبش ،دراد دوجو یگریوم یهکبش عون ود هیلک رد .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ4433

یاهلول رود هکبش زا و نارباو گرخرس یکفالک یگریوم یهکبش زا .تسا گرخرس ،یگریوم یهکبش عون ود ره یدورو ،)یاهلول رود یگریوم یهکبش(

یاهگرهایس تسار زیلهد هب .تسا نارباو گرخرس ،یاهلول رود یگریوم یهکبش هب نوخ یهدننکدراو گر و دوشیم جراخ هیلک گرهایس زا یباعشنا

:اههنیزگ ریاس یسررب .دنراد دیسکاید نبرک زا ینغ نوخ یگمه هک دنوشیم دراو رنورک گرهایس و نیریز ،نیربز گرزب

.دشابیم رادذفنم عون زا هیلک رد دوجوم یاهگریوم .درادن دوجو یاهتخای ذفانم گرهایس ای گرخرس رد :»1« یهنیزگ

شقن نیلیسینپ لثم اهوراد یضعب لاقتنا و نوخ یزمسا راشف ظفح رد نیموبلآ .دنابانوخ یاهنیئتورپ زا نیلوبولگ و نژونبیربیف ،نیموبلآ :»3« یهنیزگ

.دنراد تیمها ازیرامیب لماوع اب هزرابم و ینمیا رد اهنیلوبولگ .دراد

.دوشیم ماجنا نیبولگومه یهلیسو هب نوخ رد نژیسکا لمح رادقم نیرتشیب .دنتسه نشور نوخ یواح شش گرهایس و نارباو گرخرس :»4« یهنیزگ

.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ4444

.دننک زتنسوتف دنناوتیم اهمیشناراپ ،یدنوآ و یاهنیمز یاههناماس رد و هنزور نابهگن یهتخای ،یششوپ یهناماس رد

.تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ4455

دوعص یور مه یبآ یهنزور و دراد شقن یقرعت شکم قیرط زا ،ماخ یهریش دوعص رد ییاوه یهنزور .تسا ییاوه یهنزور و یبآ یهنزور لماش اههنزور

.یاهشیر راشف قیرط زا هکلب یقرعت شکم اب هن یلو دراد شقن ماخ یهریش

.دراد یاهشیر راشف هب هراشا :)1( یهنیزگ

.دراد زراکاس هب هراشا :)3( یهنیزگ

.دراد قرعت شهاک هب هراشا :)4( یهنیزگ
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.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ4466

.دشاب هرک مجح لک دصرد 08 دیاب زلف مجح سپ ،هداد لیکشت ار هرک مجح دصرد 02 هرفح نوچ

.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ4477

.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ4488

،رتمک یلاگچ اب عیام رد عقاو هطقن راشف ،دنشاب عیام ود رد طاقن نیا رگا و دنراشفمه ،دنشاب نکاس عیام کی رد زارتمه طاقن رگا لکش U یاههلول رد

:ینعی دوب دهاوخ رتشیب

.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ4499

هکنیا هب هجوت اب و تسا ناسکی اهفرظ فرط زا ،یقفا حطس رب دراو یورین ،تسا یکی فرظ ود رد بآ مرج نوچ ،دوش رظنفرص اهفرظ مرج زا رگا

 ربارب 9 دیاب  راشف ، ٔهطبار زا و تسا )1( فرظ ربارب هن )2( فرظ عطقم حطس سپ ،تسا )1( فرظ ربارب هس )2( فرظ ٔهدعاق عاعش

.دشاب

.تسین هدافتسا لباق لاؤس نیا یارب و هدوب اهفرظ فک یلخاد تمسق رب اهعیام فرط زا دراو راشف ، ٔهطبار دینک تقد

V = = ×١٢×٣۵ =
۴

٣
πr٣

۴

٣
۵٠٠cm٣

= ×۵٠٠ =V زلف
٨٠

١٠٠
۴٠٠cm٣

ρ = = = ٢ = ٢ = ٢
m

V

٨٠٠

۴٠٠

g

cm٣

kg٣−١٠

Lit٣−١٠

kg
Lit

ΔV = AVΔt ⇒ ۴٨٠× = ٢× ×٢×Δt٣−١٠ ١٠−۴

Δt = = ١٢× s = = ٢٠min
۴٢−١٠×٨

۴×١٠−۴
١٠٢

١٢٠٠

۶٠

= , >PC PD PA PB

− = ٢٠٠٠PaPA PB

= ⇒ + gh = + ghPC PD PA ρ١ PB ρ٢

⇒ − = gh ( − )PA PB ρ٢ ρ١

⇒ ٢٠٠٠ = ١٠h(٣٠٠٠− ١٠٠٠) ⇒ h = m = ١٠cm
١

١٠

= ⇒ + = + ⇒ =PC PD ρ١gh١ P٠ ρ٢gh٢ P٠ ρ١h١ ρ٢h٢

⇒ ١× = ٢×٣۵ ⇒ = ٧۵cmh١ h١

P =
mg
A

P١P٢

P = ρgh
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.تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ5500

.دنراشفمه نکاس عیام رد یقفا حطس کی رد زارتمه طاقن

.تسا  ربارب یهطقن یالاب عیام عافترا

:میراد نکاس عیام کی زارت مه طاقن رد راشف یربارب هب هجوت اب .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ5511

.تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ5522

:نیاربانب ،دیآیم نییاپ  هنزو ،دشاب  رنف یگدرشف رثکادح رگا .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ5533

=PA PB

= +P زاگ P عیام P٠

A٨ cm

= ⇒ =P عیام P هویج (ρgh) عیام (ρ 'gh ') هویج

= = = ٢cm ⇒ = ٢ cmHgh ' هویج

(ρh) عیام

ρ هویج

٣/۴×٨

١٣/۶
P عیام

= ٢+ ٧۶ = ٧٨ cmHgP زاگ

+ = + ⇒ − = −P زاگ PHg P عیام P٠ P زاگ P٠ P عیام PHg

⇒ ۵ cmHg = − ٣cmHg ⇒ = ٨cmHgP عیام P عیام

⇒ = ⇒ = ١٣×٨/۵ = ١٠٨P عیام

(ρh) عیام

ρ هویج
(ρh) عیام

g

cm٢

= = (ρh) عیام A = ٢×١٠٨/۵ = ٢٧٠gm عیام ρ عیام V عیام

= + +Wt Wmg Wfk
WFN

٠

ΔK = −mgh − ×dfk

⇒ m(v − v ) = −( mgd Sin ٣٠° + ×d)
١

٢

٢

٢

٢

١
fk

⇒ ×٠/۵(٠− ١٠٠) = −(۵×d× + ٢/۵×d)١

٢

١

٢

⇒ −٢۵ = −۵d ⇒ d = ۵m

٢٠cm۶٠cm

= ⇒ + = + ⇒ | | = | |Ef E i Kf Uf K i U i ΔUe ΔUg

⇒ − ٠ = ٠/۵×٠×١٠/۶ = ٣JUe
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:میراد یژرنا یگتسیاپ نوناق هب هجوت اب .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ5544

.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ5555

یرادقم و دناسریم  ینعی شدوخ یامد هب ار لداعت یامد و دراد ار امرگ عبنم شقن ،دایز رایسب مرج لیلد هب سویسلس ٔهجرد رفص یامد اب رختسا

.دنزیم خی بآ زا

 .تسا هدش لیدبت خی هب هک یبآ مرج

بوذ لاح رد  ات  ینامز یهزاب رد و تسا دماج  ات رفص ینامز یهزابرد مسج هک تسا صخشم رادومن قبط .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ5566

:تشون ناوتیم هجیتن رد هک دوش یم هداد امرگ مسج هب یتباث ناوت اب نوچ .تسا ندش

= −Wf EC EA

= ( + ) − ( + )Wf KC UC KA UA − →−−
=٠KC

=٠KA

⇒ = − = mg ( − )Wf UC UA hC hA

⇒ Cos ١٨٠° = mg ( − )fdBC hC hA − →−−−−−−−
− =−١٢mhC hA

f=۵N

۵ ×(−١) = (١٢−)×١٠×١ ⇒ = ٢۴mdBC dBC

٠°C

−١٠ خی ٠ →خی
Q١

٠ بآ ٠ →خی
Q٢

+ = ٠ ⇒ ١۶٠× ×١٠− m×٨٠c = ٠Q١ Q٢
c

٢

٨٠٠c = ٨٠mc ⇒ m = ١٠g

خیلکمرج = ١۶٠+ ١٠ = ١٧٠g

٢٠s٢٠s٨٠s

P = ⇒ Q = Pt
Q

t

} = =
تباثیامدشیازفا ﹕ = mcΔθQ١

تلاحرییغت ﹕Q٢ = m Lf

Q٢

Q١

mLf

mcΔθ
− →−
Q=Pt t٢

t١

Lf

cΔθ

⇒ = ⇒ = ١٢٠× = ١٢٠
۶٠

٢٠

Lf

٨٠٠×۵٠
Lf ١٠٣

J

°C

kJ
°C
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:میباییم ار یکیرتکلا نکمرگ یجورخ ناوت ،هدزاب فیرعت زا هدافتسا اب ادتبا .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ5577

:میباییم ار  بآ هب  خی لیدبت یارب مزال یامرگ رادقم ،ریز ٔهراوحرط هب هجوت اب نونکا

:میباییم ار m ،ریز تروص هب ،یجورخ ناوت ٔهطبار زا هدافتسا اب تیاهن رد

هرک یامد یتقو ،رادومن هب هجوت اب .میباییم ار هرک یلوط طاسبنا بیرض ،امد رییغت رثا رد حطس رییغت ٔهطبار زا هدافتسا اب ادتبا .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ5588

یامد شیازفا رثا رد هرک تحاسم تارییغت ینعی ،دسریم  هب  زا هرک تحاسم ،دسریم  هب سویسلس ٔهجرد رفص زا

:میراد نیاربانب .تسا  ربارب 

لیدبت سویسلس ٔهجرد هب ار تیاهنراف ٔهجرد ،تسا  بسحرب هیلوا عاعش نوچ ،دینک تقد .مینکیم لیدبت سویسلس ٔهجرد هب ار  نونکا

.میاهدومن

:میباییم لوط رییغت دصرد ٔهطبار زا هدافتسا اب ار هرک عاعش رییغت دصرد تیاهن رد

.تفای دهاوخ شهاک هحفص نیا یور هاوخلد ٔهطقن ود ره ٔهلصاف ،امد شهاک اب ، ٔهطبار قبط .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ5599

.تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ6600

.تسا هدش رتشیب دصرد 05 یجورخ عطقم رد بآ یدنت نیاربانب ،تسا رتکچوک یجورخ عطقم حطس نوچ

.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ6611

= ×١٠٠ ⇒ ٨٠ = ×١٠٠ ⇒ = ١۶٠٠WRa

P یجورخ

P یدرو

P یجورخ

٢٠٠٠
P یجورخ

٠°C۴٠°C

٠° ٠° ۴٠° Cبآ خی − →−−−
=Q١ mLF

C بآ − →−−−−
=mcΔθQ٢

Q = + ⇒ Q = + mcΔθQ١ Q٢ mLF − →−−−−−−−−−−−−−−
Δθ=۴٠−٠=۴٠°C

=٣٣۶٠٠٠ , c=۴٢٠٠LF
J

kg
J

kg.°C

Q = m×٣٣۶٠٠٠+ m×۴٢٠٠×۴٠ ⇒ Q = ۵٠۴٠٠٠×m

= ١۶٠٠ = ⇒ m = ٨٠ kgP یجورخ
Q

t
− →−−−−−−−
t=٧h=٧×۶٠×۶٠s ۵٠۴٠٠٠m

٧×۶٠×۶٠

۵٠°C١٠cm٢١٠/٠٢cm٢

Δθ = ۵٠− ٠ = ۵٠°CΔA = ١٠/٠٢− ١٠ = ٠/٠٢cm٢

ΔA = ٢ Δθ ٠/٠٢ = ٢α×١٠×۵٠ ⇒ α = ٢×αA١ − →−−−−
=١٠A١ cm٢

١٠−۵ ١

°C

٧٧°F°C

F = θ + ٣٢ ٧٧ = θ + ٣٢ ⇒ ۴۵ = θ ⇒ θ = ٢۵°C
٩

۵
− →−−−
F=٧٧°F ٩

۵

٩

۵

عاعشرییغتدصرد = ×١٠٠ = ×١٠٠ ⇒ عاعشرییغتدصرد = α×Δθ×١٠٠
ΔR
R١

ΔθαR١

R١

عاعشرییغتدصرد = ٢×١٠٠× ×٢۵ = ٠/٠۵%− →−−−−−−−
α=١٠×٢−۵ ١

°C

Δθ=٢۵−٢=٠۵°C
١٠−۵

ΔL = ΔθαL١

= ١/۴۴V یجورخ V یدورو

= = ⇒ =
V یجورخ

V یدورو

A یدورو

A یجورخ

( )R یدورو

R یجورخ

٢ ١/۴۴

١
( )R یدورو

R یجورخ

٢

= ١/٢ = ⇒ =
R یدورو

R یجورخ

۶

۵

R یجورخ

R یدورو

۵

۶

F = P . A = ( + ρgh)AP٠

⇒ ١۵ = ( + ×١٠×h)× ⇒ ١۵ = ١٠+ h ⇒ h = ۵m١٠۵ ١٠٣ ١٠−۴
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.تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ6622

:مینکیم باسح ار لکلا و بآ مرج لضافت ،هدش هداد یاهمرج هب هجوت اب

:تسا  ربارب لکلا مرج و  ربارب بآ مرج

:مینکیم باسح ار ناویل مجح

.تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ6633

.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ6644

:دوشیم ربارب مه اب راب ود زا لصاح نادیم ،راب ود زا جراخ رگید راب و راب ود نیب رد راب کی

 :لوا تلاح

:میریگیم رذج فرط ود زا

 :مود تلاح

:میریگیم رذج فرط ود زا

.تسا  ربارب مه زا B و A ٔهلصاف

.تسا یفاک اهاکی ندوب ناسکی ،ریداقم ندوب یاهسیاقم هب هجوت اب :هتکن

{ ⇒ − = ۶٠
+ = ١٠٠gm نایل m بآ

+ = ۴۴٠gm ناویل m لکلا

m بآ m لکلا

ρ بآ V ρبآ لکلا V لکلا

− = ۶٠ ⇒ − ٠/٨ = ۶٠ρ بآ V ناویل ρ لکلا V ناویل V ناویل V ناویل

⇒ ٠/٢ = ۶٠ ⇒ = =V ناویل V ناویل
۶٠

٠/٢
٣٠٠cm٣

⇒ = ٣٠٠×١ = ٣٠٠g ⇒ = ۵٠٠− ٣٠٠ = ٢٠٠gm بآ m ناویل

P = = = FV
W

t

Fd
t

= و = ١/٢P١ F١V١ F٢ F١

= × ⇒ = × ⇒ = = ۶٠hp
P٢

P١

F٢

F١

V٢

V١

P٢

۴٠

١/٢ F١

F١

٩٠

٧٢
P٢

۴٩٠×١/٢×٠

٧٢

=E١ E٢

K = K ⇒ =
∣∣q١∣∣

(١٠− x)٢

∣∣q٢∣∣

x٢

٩

(١٠− x)٢
١

x٢

= ⇒ ٣x = ١٠− x ⇒ ۴x = ١٠ ⇒ x = ٢/۵ cm
٣

١٠− x

١

x

=E '١ E '٢

K = K ⇒ =
∣∣q١∣∣

(١٠+ x ')٢
∣∣q٢∣∣

x '٢
٩

(١٠+ x ')٢
١

x '٢

= ⇒ ٣x ' = ١٠+ x ' ⇒ ٢x ' = ١٠ ⇒ x ' = ۵ cm
٣

١٠− x '
١

x '
x + x ' = ٧/۵ cm
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.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ6655

،دنتسه هزادنامه  و  یاهراب نیاربانب ، ینعی هدوب  ، و  نیب ٔهیواز .مینکیم هیزجت CA و BA دادتما رد ار یکیرتکلا نادیم

.تسا  ورنیا زا ،تسا یفنم  راب و تبثم  راب اما

.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ6666

.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ6677

:میراد سپ ،تسا  راب زا  و  رد نادیم فالتخا ،رادومن هب هجوت اب

.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ6688

).مینکیم یراذگهرامش پچ هب تسار زا ار اهراب و(  .مینکیم صخشم ار اهراب زا کی ره رب دراو صلاخ یورین ادتبا

E١E۴۵°=E٢ E١q١q٢

q١q٢= −١
q١

q٢

= −ΔK = −E |q| d Cos θΔUE

(١/۶× ) − v− →−−−−−−−−−
ΔK= m( −v )١

٢
v٢

٢

٠ ١

٢
٢٧−١٠

⎛
⎝
⎜⎜٠٢ ٢

٠

⎞
⎠
⎟⎟

= −٨× ×١/۶× × ×( Cos ١٠(°١٨٠۵ ١٩−١٠ ١−١٠

⇒ = ۴×v٠ ١٠۶
m

s

= ١mr١= ۴mr٢١۵٠٠
N

C

− = ١۵٠٠ ⇒ − = ١۵٠٠ ⇒ K |q| = ١۵٠٠ ⇒ K |q| = ١۶٠٠E١ E٢

K |q|

١

K |q|

۴٢
١۶− ١

١۶

N

C

٢یرتمهلصافرد E = E = = ۴٠٠
k |q|

٢٢
− →−−−−
K|q|=١۶٠٠ ١۶٠٠

۴

N

C

( = F)Kq٢

r٢

⇒

= = =F١٣ F٣١
Kq٢

٩r٢
F

٩

= = = FF١٢ F٢١
Kq٢

r٢

= = =F٢٣ F٣٢
Kq٢

۴r٢
F

۴

⎫

⎭
⎬
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪

⎧

⎩
⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪

= F − =Fnet١
F

٩

٨F

٩

= F + =Fnet٢
F

۴

۵F

۴

= + =Fnet٣
F

٩
F

۴

١٣F

٣۶

⇒ = =
Fmax

Fmin

۵F

۴

١٣F

٣۶

۴۵

١٣
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.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ6699

.دیآیم تسد هب یهطبار زا نزاخ تاحفص نایم یکیرتکلا نادیم داد ناشن ناوتیم

.تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ7700

:تشون ناوتیم و میریگیم رظن رد  تمالع اب ار نآ .تسا نییاپ فرط هب شنارگ یورین تهج و دنکیم رثا شنارگ و یکیرتکلا یاهورین هرذ رب :لوا ماگ

هجیتن ناوتیم تسا نییاپ هب ور یکیرتکلا نادیم تهج نوچ .تسا الاب هب ور نآ تهج تفرگ هجیتن ناوتیم سپ تسا یفنم  تمالع نوچ :مود ماگ

.تسا یفنم ارب تفرگ

.درک باسح ار  رادقم ناوتیم  و  هطبار زا نونکا :موس ماگ

.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ7711

:میوریم  غارس لوا

:رادم لک الاح

E =
q

Akε٠

E = = = = =
V

d

q

C

d

q

Cd
q

. d
Akε٠

d

q

Akε٠

ΔE = ⇒ ۵٠٠ = ⇒ A =
Δq

AKε٠

١٢−١٠×١٨

٩× ×A١٢−١٠

٢

۵٠٠
m٢

A = ۴× =٣−١٠
m٢ ۴٠cm٢

⊕

+ mg = ma ⇒ + ٢× ×١٠ = ٢× ×۵FE FE ١٠−۶ ١٠−۶

= − NFE ١٠−۵

FE

= E |q|FEE =
ΔV

d
x

= |q| × ⇒ |q| = C ⇒ q = − μC١٠−۵ ١٠٠

٠/١
٨−١٠ ٢−١٠

⎧

⎩
⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪

= ۵ςR٢

ε = ۵٧V

= ?R١

r = ١/۵ς

I = ?

= ٣٠VV٢

R٢=V٢ IR٢

I = = = ۶A
V٢

R٢

٣٠

۵

{ ⇒ ۵٧ = ۶( + ۵+ ١/۵)
ε = I(R + r)

R = +R١ R٢
R١

⇒ ۵٧ = ۶( + ۶/۵) ⇒ ۵٧ = ۶ + ٣٩ ⇒ ۶ = ١٨ ⇒ = ٣ςR١ R١ R١ R١
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:میباییم ار هرک ود نیب هدش شراش یکیرتکلا راب ادتبا رد ،دنامولعم  و  نوچ .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ7722

عومجم فصن ربارب اهنآ زا کیره یکیرتکلا راب ،هرک ود سامت زا سپ ،دناهباشم اههرک نوچ .میباییم مه اب سامت زا سپ ار هرک ره یکیرتکلا راب نونکا

:میراد نیاربانب .دناهتشاد مه اب سامت زا لبق هک تسا ییاهراب

:میراد یلوا ٔهرک یارب ،تسا  ربارب هرک ود نیب هدش شراش راب نوچ

:میباییم ار دلوم رس ود لیسناتپ فالتخا و نایرج ٔهزادنا ،لوا تلاح رد .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ7733

:میراد جنستلو و جنسرپمآ یاج ندرک ضوع اب و دیدج تلاح رد

روبع ینورد تمواقم زا طقف نایرج و دوشیم فذح رادم زا  تمواقم نیاربانب .دنکیمن روبع نآ زا ینایرج اذل ،تسا لآهدیا جنستلو

.دنکیم

رفص نآ رس ود لیسناتپ فالتخا و هدش هاتوک لاصتا جنستلو رس ود اذل ،دنشابیم یزاوم جنسرپمآ و جنستلو نوچ ،تلاح نیا رد

.تسا

:دشابیم ریز تروص هب جنسرپمآ و جنستلو ددع تارییغت سپ

:میراد ،نآ نامتخاس بسحرب میس تمواقم ٔهطبار هب هجوت اب .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ7744

ĪΔt

I = ۴× = ⇒ Δq = ۴× C = ۴μC
Δq
Δt

− →−−−−−−−−−
Δt=٠/٠٠١s= s٣−١٠

=۴mA=۴× AĪ ٣−١٠

٣−١٠ Δq

٣−١٠
١٠−۶

= = = =q '١ q '٢
+q١ q٢

٢
− →−−−−

=−١٢μCq٢
q '١ q '٢

− ١٢q١

٢

۴μC

Δq = − ۴ = − ⇒ ٨ = − ١٢− ٢ ⇒ = −٢٠μCq '١ q١ − →−−−
Δq=۴μC − ١٢q١

٢
q١ q١ q١ q١

I = I = = ٣Aε

R+r
− →−−−−
R=٨ς,r=٢ς

ε=٣٠V ٣٠

٢+٨

V = ε − rI ⇒ V = ٣٠− ٣×٢ = ٢۴V

٨ς

I ' = = = ١۵A
ε

r

٣٠

٢

V ' = ٠

ΔI = I ' − I = ١۵− ٣ = ١٢A

ΔV ' = V ' − V = ٠− ٢۴ = −٢۴V

R = ρ ⇒ = × × =
L

A

R٢

R١

ρ٢

ρ١

L٢

L١

A١

A٢

− →−−
=A٢ A١

=ρ٢ ρ١ R٢

R١

L٢

L١

= ⇒ = ۴ − ١٢ ⇒ ٣ = ١٢ ⇒ = ۴m− →−−−−−−−−−−−
= − =R٢ R١

٧۵

١٠٠
R١

١

۴
R١

=( −٣)mL٢ L١ ١

۴

− ٣L١

L١
L١ L١ L١ L١
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.دوشیم  ربارب نآ مجح ، لوط و A عطقم حطس اب میس کی یارب ،میهد ناشن  اب ار میس یلاگچ رگا .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ7755

:میباییم ار  تبسن ، ٔهطبار زا هدافتسا اب ادتبا ،نیاربانب

:دروآ تسد هب ار  ،ریز تروص هب ، ٔهطبار زا هدافتسا اب ناوتیم نونکا

:تفگ ناوتیم هلئسم تاعالطا هب هجوت اب .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ7766

 یاهنورتون دادعت 

 یاهنورتکلا دادعت 

:تشاد میهاوخ نیاربانب

:دروآ تسد هب ار A یمرج ددع ناوتیم لاح

یمرج ددع = نوتورپ دادعت + نورتون دادعت 

)دیفلوس میدس( .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ7777

پوتوزیا ود نیا یداینب یاههرذ توافت 

رتنیگنس پوتوزیا یمتا مرج 

:اههنیزگ ریاس یسررب .دشابیم  تروص هب میله متا یا هطقن - نورتکلا شیارآ .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ7788

1( 

.دشابیم 91 ربارب  اب نآ یمتا ددع توافت و دشابیم  رلک ، ٔهتسد رصنع نیمهدزای )2

3(

:اهترابع زا یخرب یسررب .دناتسردان اهترابع ٔهمه .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ7799

.دباییم شیازفا نآ یرادیاپ )فلا

دادعت ،دوخ رادیاپ نویتاک هب تازلف زا یخرب لیدبت ماگنه رد نیاربانب .دنسریمن دوخ لبق بیجن زاگ شیارآ هب رادیاپ نوی لیکشت ماگنه رد تازلف ٔهمه )ب

.دنکیمن رییغت اهنآ ینورتکلا یاههیال

.تسا ییاتتشه شیارآ دقاف هک دسریم eH بیجن زاگ شیارآ هب  نوی لیکشت اب میتیل )ت

ρ 'LV = AL

ρ =
m

V

LA

LB

= × = × ×
ρ 'A
ρ 'B

mA

mB

VB

VA

− →−−
V =AL ρ 'A

ρ 'B
mA

mB

AB

AA

LB

LA

− →−−−
=mA mB

=
ρ 'A
ρ 'B

١

٣

= ١× × ⇒ = ٣× = ٣×
١

٣

AB

AA

LB

LA

LA

LB

AB

AA

− →−−−
A=π

D٢

۴ LA

LB

( )DB

DA

٢

= ٣× ⇒ =− →−−−
=٢DA DB LA

LB

( )DB

٢DB

٢
LA

LB

٣

۴

R = ρ
L

A
RA

= × × = × ×
RA

RB

ρA

ρB

LA

LB

AB

AA

− →−−−−−−
=

AB

AA
( )DB

DA

٢

RA

RB

ρA

ρB

LA

LB

( )DB

DA

٢

= × × ⇒ = ⇒ = ١٨٠ς− →−−−−−−−−−−
=۴ρA ρB

=٢۴٠ς , =٢RB DA DB RA

٢۴٠

۴ρB

ρB

٣

۴
( )DB

٢DB

٢
RA

٢۴٠

٣

۴
RA

= ٧۵− ٣٣ = ۴٢
٧۵

٣٣
As٣−

= x − ٢xA٢+

= ٢ ⇒ ۴٢ = ٢x − ۴ ⇒ x = ٢٣
۴٢

x − ٢

= ٢٣+ ٢٨ = ۵١

S : =Na٢
نویتاکرامش

نوینآرامش

٢

١

= ١/۵×٢ = ٣

= ٢۵+ ٣ = ٢٨

} + = ۴ = ١٠٠ ⇒ رتنیگنسپوتوزیایناوارفدصرد} = F٢

رتکبسبوتوزیایناوارفدصرد = = ٣F١ F٢

F١ F٢ F٢

= ٢۵%F٢

= ٧۵%F١

= = ٢۵/٧۵ amuM̄̄̄̄
(٢۵×٧۵) + (٢×٢٨۵)

١٠٠

He :

Ti : [ Ar] ٣ ال ۴ ٢٢ال ١٨ d٢ s٢

p( Cl )١٧Kr٣۶

Cr : ١ ٢ ٢ ٣ ٣ ٣ ۴٢۴ال s٢ s٢ p۶ s٢ p۶ d۵ s١

Mn : ١ ٢ ٢ ٣ ٣ ٣ ۴٢۵ال s٢ s٢ p۶ s٢ p۶ d۵ s٢

Li+
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.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ8800

.تسین ییاتتشه هک دنسریم میله بیجن زاگ شیارآ هب نژوردیه یاهمتا ، راتخاس رد - تسردان )فلا

.دشابیم ییاتود ینوی بیکرت ، ، دننامه دوش لیکشت رصنع عون ود زا اهنت هک ینوی یاهبیکرت - تسردان )ب

.تسا  تروص هب  نکرپ اضف لدم - تسردان )پ

دنویپ 2 ، یاهطقن - نورتکلا شیارآ اب نژیسکا زاگ رد .دناهدیسر دوخ ٔهرودمه بیجن زاگ شیارآ هب متا 5 ره ، رد - تسرد )ت

.دراد دوجو یسنالاووک

لیکشت یارب و تسا  ربارب نآ رد اهنویتاک رامش هب اهنوینآ رامش تبسن هک تسا  دیفسف میراب ییایمیش لومرف .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ8811

.دوشیم هلدابم اهنوینآ و اهنویتاک نایم نورتکلا لوم 6 نآ زا لوم ره

دادعت و دراد رارق 31 هورگ رد رصنع نیا رصنع ینورتکلا شیارآ هب هجوت اب ،اریز .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ8822

.تسا 3 ربارب نآ یتیفرظ یاهنورتکلا

.دراد دوجو نورتکلا کی ،یاهرود لودج مراهچ هرود رصانع زا سم و مورک ،میساتپ رصنع هس  هیالریز رد ،اریز .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ8833

.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ8844

:میراد ،اریز .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ8855

تباث هب هجوت اب .تسا رارقرب دننکیم رییغت 2 تلاح هب 1 تلاح زا هک ینامز یزاگ یاههنومن یارب  ٔهطبار .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ8866

.دنوشیم هداس مه اب و تسا  مجح ندوب

.دشاب k نیولک بسحرب T امد دیابً امتح ،هطبار نیا رد هک دینک تقد

CH۴

MgBr٢SNa٢

SO٣

SiH۴

Ba٣P٢
٢

٣

١ ٢ ٢ ٣ ٣ ٣ ۴ ۴ : ٣١s٢ s٢ p۶ s٢ p۶ d١٠ s٢ p١

۴s

= ٠/٣
٣

١٠

=
P١V١

n١T١

P٢V٢

n٢T٢

=V١ V٢

⇒ =
P١

n١T١

P٢

n٢T٢

= ١٠ × = ۵moln١ gH٢

١mol H٢

٢gH٢

H٢

= ٣٠ × = ١۵moln٢ gH٢

١mol H٢

٢gH٢

H٢

= ٠°C + ٢٧٣ = ٢٧٣KT١

= ٢٧٣°C + ٢٧٣ = ۵۴۶K ⇒ = ⇒ = = ۶T٢

p١

۵×٢٧٣

p٢

١۵×۵۴۶

p٢

p١

۶

١
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:اهترابع یخرب یسررب .دنتسه تسرد مراهچ و لوا یاهترابع .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ8877

بیرض ربارب ود ، و  یرتمویکوتسا بیارض عومجم هک تسا  تروص هب رباه شنکاو هدش هنزاوم هلداعم :مود ترابع

.تسا نآ رد  یرتمویکوتسا

 دنهدیمن شنکاو :موس ترابع

.دنیازفایم کاخ هب میقتسم روط هب ارنآ هک تسا کاینومآ ،رادنژورتین یاهدوک زا یکی :مراهچ ترابع

.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ8888

.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ8899

.تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ9900

 ،تسرد )آ

.تسا هدنیالاپ رفسوتارتسا رد و هدنیالآ رفسوپورت رد نوزوا ،تسرد )ب

.دوشیم بذج شفنبارف شبات یهدمع تمسق نآ یط یلو تسا ریذپتشگرب دنیارف نیا ،تسردان )پ

.تسا رتفیعض نآ یاهمتا نیب دنویپ نوچ تسا ادزدنگ نوزوا ،تسردان )ت

.دنتسه ریذپتشگرب )ب( و )آ( .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ9911

:تسردان ترابع یسررب .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ9922

.دنیازفایم دیروئولف نوی یمک رایسب رادقم یندیماشآ بآ هب ،اهنادند تمالس ظفح یارب )ت

:تسردان یاهترابع یسررب .دنتسه تسرد ب و آ یاهترابع .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ9933

و بوذ ٔهطقن ،دوخ یاهلوکلوم نیب ینژوردیه یاهدنویپ یرارقرب لیلد هب بآ اما ،دنراد یهباشم راتخاس ود ره دیفلوس نژوردیه و بآ هکنیا اب :پ ترابع

.دراد دیفلوس نژوردیه هب تبسن یرتشیب رایسب شوج

تبسن یرتالاب شوج و بوذ ٔهطقن ،ندوب یبطق لیلد هب دیرلک نژوردیه زاگ اما ،تسا رگیدکی هب کیدزن دیرلک نژوردیه و روئولف زاگ یلوم مرج :ت ترابع

.دراد روئولف زاگ هب

٣ + → ٢H٢ N٢ NH٣N٢H٢

NH٣

+N٢ H٢ − →−−−−
هقرجای

رگزیلاتاک

١١٢ × × = ٢٢٠ (I)LCO٢

١mol CO٢

٢٢/۴LCO٢

۴۴gCO٢

١mol CO٢

gCO٢

۴L × × = ۵ ( II )N٢

١mol N٢

٢٢/۴LN٢

٢٨gN٢

١mol N٢

gN٢

⇒ = = ۴۴
I

II
٢٢٠

۵

=P١V١ P٢V٢

۴×١ = ١۴× ⇒ = ٣/۵P٢ P٢

ΔP = ٣/۵− ١ = ٢/۵
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یامد رد لالح مرگ 001 رد هدش لحX کمن مرج سپ ،تسا دصرد 02 ربارب  یامد رد دشریس لولحم یمرج دصرد .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ9944

:مینکیم باسح ار 

، ٔهیلوا رادقم .تسا  ربارب امد نیا رد X یریذپلالحنا سپ ،تسا هدشریس لولحم و هدش لح مرگ 52 بآ مرگ 001 رد  یامد رد

001 هب X رادقم نیا ٔهرابود ندرک لح یارب ،یریذپلالحنا هب هجوت اب هجیتن رد ،تسا هدرک بوسر نآ مرگ 52 ، یامد رد سپ ،تسا هدوب مرگ 05

.تسا زاین  بآ مرگ

.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ9955

یمرج دصرد هدنوشلح

.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ9966

نژوردیه مرج

یمرج دصرد 

:تشون ناوتیم تیوزرآ ندوب یثنخ هب هجوت اب .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ9977

:مینکیم هبساحم ار هدش قیقر دیسا کیرتین لولحم تظلغ ادتبا .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ9988

:مینکیم نییعت ار ظیلغ لولحم تظلغ یزاسقیقر هطبار هب هجوت اب لاح

.دراد ینژوردیه دنویپ ،FH ،اریز .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ9999

١٠°C

١٠°C

٢٠ = ×١٠٠ ⇒ x = ٢۵ gX
xg X

xg X + ١٠٠ OgH٢

١٠°C٢۵
g

١٠٠g بآ
X

١٠°C

١٠°C

⇒ x = ١۴٠g= ×١٠٠ ⇒ =
هدنوشلحمرج

لولحممرج

٧٠

١٠٠

x

٢٠٠

= ⇒ ١۶٠٠٠+ ٨٠x = ١۴٠٠٠+ ١٠٠x ⇒ x = ١٠٠g
٨٠

١٠٠

١۴٠+ x

٢٠٠+ x

? g = ٨/٨ g × × × = ٣/٢gCH۴ CO٢

١mol CH۴

۴۴g

١ mol CH۴

١mol

١۶g

١mol
CH۴

١٠− ٣/٢ = ۶/٨

= ×١٠٠ = %۶٨
۶/٨

١٠
H٢

{− →−−
x ; y>٠ x = ٢ ; y = ٢ ⇒ x − y = ٠

x = ١ ; y = ۴ ⇒ x − y = −٣

٢ + → + ٢ OHNO٣ Zn ( OH )٢ Zn ( )NO٣ ٢
H٢

٠/٠٠٢mol × = ۴× molZn ( OH )٢
٢mol HNO٣

١mol Zn ( OH )٢
٣−١٠ HNO٣

⇒ = = = ٠/۴md.M قیقر
n

V

۴×٣−١٠

٣−١٠×١٠
L−١

= ⇒ ٠/۴×٢۵٠ = ×۴٠ ⇒ = ٢/۵mol.M قیقر V قیقر M ظیلغ V ظیلغ M ظیلغ M ظیلغ L−١
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.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ110000

.دنوش نیزگیاج نِتا لوکلوم H یاهمتا یاج هب تلاح ود رد دنناوتیم لیتا هورگ ود و لیتم هورگ ود .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ110011

نازگه لیتمید -4 ،3

ناتنپ لیتم -2 - لیتا -3

تلاح هب ،داوم یقبام و دنوشیم جراخ شنکاو فرظ زا یزاگ یاههدروارف اهنتمیریگیم رظنرد x ار هیلوا  مرج .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ110022

:مینکیم هبساحمx بسحرب ار دیسکاید نبرک و بآ مرج .دننامیم یقاب فرظ رد دماج

ییاهن دماج مرج = هیلوا مرج - هدش جراخ یاهزاگ مرج 

:تسردان یاهترابع یسررب .دنتسه تسرد مراهچ و مود ،لوا یاهترابع .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ110033

.دوشیم رادیاپ ،ییاتتشه شیارآ هب ندیسر و رگید یاهمتا اب دوخ تیفرظ ٔهیال یاهنورتکلا نتشاذگ کارتشا هب قیرط زا نبرک متا :موس ترابع

.تسا نلاتفن ،ترابع نیا رد هدش حرطم ٔهدام اما .تسا نزنب ،اهکیتامورآ هورگرس :مجنپ ترابع

(s) + ۴HCl ( aq ) → ( aq ) + (g) + ٢ O(l)MnO٢ MnCl٢ Cl٢ H٢

(g) + ٢KBr ( aq ) → ٢KCl ( aq ) + (l)Cl٢ Br٢

? = ٢۵٠mL KBr × × × × = ٢١/٧۵gMnO٢

٢mol KBr

١٠٠٠mL KBr

١mol Cl٢

٢mol KBr

١mol MnO٢

١mol Cl٢

٨٧gMnO٢

١mol MnO٢

صولخدصرد = ×١٠٠ = ×١٠٠ = ۴٣/۵%
صلاخ MnO٢مرج

صلاخان MnO٢مرج

٢١/٧۵g

۵٠g

? mol HCl = ٢١/٧۵ × × = ١mol HClgMnO٢

١mol MnO٢

٨٧gMnO٢

۴mol HCl

١mol MnO٢

→
Ni

→
Ni

NaHCO٣

? = xg صلاخان × ×gCO٢ NaHCO٣

۶٠ gNaHCO٣صلاخ

١٠٠ gNaHCO٣صلاخان

١mol NaHCO٣

٨۴gNaHCO٣

× × × =
١mol CO٢

٢mol NaHCO٣

۴۴gCO٢

١mol CO٢

٧۵

١٠٠

٣٣x

٢٨٠
gCO٢

? O = xg صلاخان × × ×gH٢ NaHCO٣

۶٠ gNaHCO٣صلاخ

١٠٠ gNaHCO٣صلاخان

١mol NaHCO٣

٨۴gNaHCO٣

١mol OH٢

٢mol NaHCO٣

× × = O
١٨g OH٢

١mol OH٢

٧۵

١٠٠

٢٧x

۵۶٠
gH٢

⇒ ٢٨/٠٢ = x − ( + )٣٣x

٢٨٠

٢٧x

۵۶٠

⇒ ٢٨/٠٢ = ⇒ x = ٣٣/۶ ( هیلوامرج )
۴۶٧x

۵۶٠
gNaHCO٣
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:میروآیم تسد هب ار لصاح یاههدروارف زا کیره مرج ادتبا .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ110044

:زا تسا ترابع اهنآ مرج فالتخا بیترت نیا هب

.تسا نبرک یاهمتا رامش زا لقتسم و تسا  ربارب بیرقت هب هراومه نژوردیه یمرج دصرد ،اهنکلآ رد .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ110055

:تسا ریز تروص هب اهنکلآ لماک نتخوس ٔهلداعم

رظنرد V ار یدیلوت  مجح .تسا ربارب ناتوب و ناتم نتخوس زا لصاح  مجح ،لاؤس یاههداد هب هجوت اب .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ110066

:تسا ریز تروص هب اهشنکاو ٔهدش هنزاوم ٔهلداعم .میریگیم

?g = ١٧١ × × ×Al٢O٣ gAl٢( )SO۴ ٣

٨٠

١٠٠

١mol Al٢( )SO۴ ٣

٣۴٢gAl٢( )SO۴ ٣

١mol Al٢O٣

١mol Al٢( )SO۴ ٣

× × = ٢٠/۴
١٠٢gAl٢O٣

١mol Al٢O٣

۵٠

١٠٠
gAl٢O٣

?g = ١٧١g × × ×SO٣ Al٢( )SO۴ ٣

٨٠

١٠٠

١mol Al٢( )SO۴ ٣

٣۴٢gAl٢( )SO۴ ٣

٣mol SO٣

١mol Al٢( )SO۴ ٣

× × = ۴٨
٨٠gSO٣

١mol SO٣

۵٠

١٠٠
gSO٣

۴٨− ٢٠/۴ = ٢٧/۶g

%١۶/۶

→ اهمتاعومجم : ٣n ⇒ ٣n = ١٢ ⇒ n = ۴ ⇒CnH٢n C۴H٨

+ → n + OCnH٢n

٣n

٢
O٢ CO٢ nH٢

+ ۶ → ۴ + ۴ OC۴H٨ O٢ CO٢ H٢

? mol = ٣٣۶ × × = ٢۴molCO٢ gC۴H٨

١mol C۴H٨

۵۶gC۴H٨

۴mol CO٢

١mol C۴H٨

CO٢

CO٢CO٢

I) + ٢ → + ٢ OCH۴ O٢ CO٢ H٢

II) ٢ + ١٣ → ٨ + ١٠ OC۴H١٠ O٢ CO٢ H٢

?L = xg × × × = ( یرظنرادقم )CO٢ CH۴

١mol CH۴

١gCH۴

١mol CO٢

١mol CH۴

٢٢/۴LCO٢

١mol CO٢

٢٢/۴x

١۶
LCO٢

? = xg × × ×LCO٢ C۴H١٠

١mol C۴H١٠

۵٨gC۴H١٠

٨mol CO٢

٢mol C۴H١٠

٢٢/۴LCO٢

١mol CO٢

= ( یرظنرادقم )
٨٩/۶x

۵٨
LCO٢

یدصردهدزاب = ×١٠٠
یلمعرادقم

یرظنرادقم

= = = =
ناتوبنتخوسشنکاویدصردهدزاب

ناتمنتخوسشنکاویدصردهدزاب

V

( )٨٩/۶x

۵٨

V

( )٢٢/۴x

١۶

۵٨V

٨٩/۶x

١۶V

٢٢/۴x

۵٨V ×٢٢/۴x

٨٩/۶x×١۶V

٢٩

٣٢
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:تسا هدمآ ریز لکش رد هدش هداد بیکرت یاههخاش هارمه هب یلصا ریجنز .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ110077

:تسا هدش صخشم ریز لکش رد هدمآ تسد هب بیکرت یلصا ٔهخاش

ناتکوا لیتم -3 - لیتاید -6 ،4 :بیکرت مان

:اههنیزگ یسررب .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ110088

:تسا ریز تروص هب هدش هداد یاهبیکرت یلصا ریجنز .دشابیم 3 اب ربارب یلصا ریجنز یاهنبرک دادعت توافت :1 ٔهنیزگ

.دراد رتمک نژوردیه متا ود ،هناگود دنویپ نتشاد لیلد هب I بیکرت اما دنراد یربارب نبرک یاهمتا دادعت بیکرت ود نیا :2 ٔهنیزگ

.تسا عیام تروص هب قاتا یامد رد نبرک جنپ اب یناکلآ :3 ٔهنیزگ

.دراد یرتشیب تیرارف و هتشاد  سیرگ زا یرتمک نبرک دادعت I بیکرت :4 ٔهنیزگ

:دنتسه ریز تروص هب رظندروم یاهشنکاو یهدشهنزاوم یهلداعم .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ110099

:تشون ناوتیم ،دشابیم ناسکی شنکاو ود رد  یلوم بیرض هکنیا هب هجوت اب زین و هدوب ربارب مه اب شنکاو ود رد هدش دیلوت زاگ مرج هک ییاجنآ زا

( )C١٨H٣٨

(s) ٢NaCl(s) + (g)٢NaClO٣ →
Δ

٣O٢

(s) (s) + (g)Mg ( )ClO٣ ٢
→
Δ

MgCl٢ ٣O٢

O٢

٢NaClO٣~Mg ( )ClO٣ ٢

⇒ = ≈ ١/١١
P١

P٢

٢١٣

١٩١
=

mg ×NaClO٣

P١

١٠٠

١٠×٢۶/۵

mg ×Mg ( )ClO٣ ٢

p٢

١٠٠

١٩١×١
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:دوب دهاوخ ریز تروص هب  لوکلوم سیوول راتخاس ،یدنویپان یاهنورتکلا تفج نداد رارق اب .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ111100

.تسا نورتکلا 23 اب ربارب راتخاس رد دوجوم یدنویپان و یدنویپ یاهنورتکلا رامش عومجم

23 = ) یتیفرظ یاهنورتکلا رامش( + ) یتیفرظ یاهنورتکلا رامش(

.داد تبسن نآ هب ناوتیم ار 71 یمتاددع و تسا یتیفرظ نورتکلا 7 یاراد  متا

A = لابتوف B = لابیلاو.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ111111

دنشاب B و A هعومجم ود زا یکی رد طقف هک ییاضعا دادعت 

.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ111122

.تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ111133

.تسا 83 رتگرزب علض لوط

:میراد .مینکیم ضرف  تروص هب ار طخ یهلداعم .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ111144

X٢O٣

XO

⇒ ٣٢ = (٣×۶) + (٢×X) ⇒ X = ٧

X

n(A ∪ B) = ٢۵

n(A ∩ B) ' = ٢١ ⇒ n(A ∩ B) = n(U) − n(A ∩ B) ' = ٣٨− ٢١ = ١٧

= n(A − B) ∪ n(B − A)

= n(A ∪ B) − n(A ∩ B) = ٢۵− ١٧ = ٨

= an + b ⇒ { ⇒ {an
٣a + b = ١۴

٧a + b = ٢۶

a = ٣

b = ۵

+ = (۴۵+ ۵) + (۶٠+ ۵) = ١١۵a١۵ a٢٠

tan A = ⇒ Sin A = ⇒ CH = ٣۴× = ١۶
٨

١۵

٨

١٧

٨

١٧

Cos A = ⇒ AH = ٣٠, BH = = ٨ ⇒ c = ٣٨
١۵

١٧

١۶

٢

Sin B = = ⇒ = ⇒ a = ٨
۴

١+ ۴

− −−−−√ ٢ ۵√

۵

a

٨

١٧

٣۴

٢ ۵√
۵

۵√

y = mx + b

m = tg ٣٠° = ⇒ y = x + b b = − ⇒ y = x −
٣√

٣

٣√

٣
−→−
(١,٠) ٣√

٣

٣√

٣

٣√

٣

⇒ ٣y − x + = ٠٣√ ٣√
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.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ111155

.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ111166

:میراد یکمک داحتا زا هدافتسا اب .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ111177

 :میراد هوالع هب

:میریگب رظن رد  ار تبثم ددع ود رگا .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ111188

 :میراد  ضرف اب

.دوب دهاوخ  ای  ددع ود نآ تبسن عقاو رد

:سپ تسا رادقم نیرتمک یاراد عبات نوچ .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ111199

نراقت روحم : 

Sin α + Cos α = ⇒ =
١

٣
( Sin α + Cos α)٢

١

٩

⇒ Sin α + Cos α + ٢Sin α Cos α =٢ ٢ ١

٩

⇒ ٢Sin α Cos α = − ١ = ⇒ Sin α Cos α = −
١

٩

٨

٩

۴

٩

Sin α + Cos α = − ٣Sin α Cos α( Sin α + Cos α)٣ ٣ ( Sin α + Cos α)٣

= − ٣×− × = + =( )١
٣

٣ ۴

٩

١

٣

١

٢٧

١٢

٢٧

١٣

٢٧

− (− ) = ١ ⇒ ٢ = ١ ⇒ = ⇒ α =α−−√۶ α−−√۶ α−−√۶ α−−√۶
١

٢

١

۶۴

β = − − = ٢ ⇒ β = ٢×
١

۶۴

−−−√۴ ⎛
⎝⎜

١

۶۴

−−−√۴ ⎞
⎠⎟

١

۶۴

−−−√۴ ١

٢۶

−−−
⎷
۴

⇒ β = ٢×٢ = ٢×٢ = ٢ ⇒ =
−
۶

۴
−
٣

٢
−
١

٢ β٢ ١

٢

⇒ = =
α

β٢

١

۶۴

١

٢

١

٣٢

+ = + ٢ab ⇒ ۶۵ = + ٢aba٢ b٢ (a − b)٢ ٣٢

⇒ ٢ab = ۶۵− ٩ ⇒ ٢ab = ۵۶ ⇒ ab = = ٢٨
۵۶

٢

= + + ٢ab = ۶۵+ ۵۶− ١٢١−(a + b)٢ a٢ b٢ ١١٢

a + b = ١١− →−−
a+b>٠

a b>٠

b و a

+ = ۶ab + ١ =a٢ b٢ −→
÷b٢ a٢

b٢

۶a
b

= x
a

b
− ۶x + ١ = ٠x ⇒ ٣ = ±٢x٢ ٢√

٣+ ٢ ٣√٢− ٢ ٢√
m > ٠

min = ٢ ⇒ − = ٢ ⇒ − = ٢ ⇒ = −٢
Δ

۴a

١۴۴− ۴m(۵m − ١)

۴m

٣۶− m(۵m − ١)
m

٣۶− ۵ + m = −٢m ⇒ ۵ − ٣m − ٣۶ = ٠ ⇒ {m٢ m٢ m = −٢/۴ ققغ

m = ٣ قق

x = − = = ٢
(−١٢)

٢m

١٢

۶
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.دشاب دیاب زین تروص هشیر  سپ تسا هدادن تمالع رییغت هطقن نیا رد ترابع یلو تسا جرخم هداس هشیر  .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ112200

:دیاب سپ ،تسا تبثم ترابع  یارب یفرط زا

.تسا  خساپ سپ

ود نیا ،تسا  هکنیا هب هجوت اب .دراد دوجو -2 و  رادقم ود ، عبات بترم یاهجوز لوا یاههفلؤم رد .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ112211

:دهد خر تسا نکمم ریز یاهتلاح  و  یارب لاح .تسا رادقم ود نیا لماش عبات ٔهنماد و دنشاب ربارب مه اب دنناوتیمن رادقم

.تسا 21 اب ربارب رادقم ود نیا فالتخا هک تسا -1 اب ربارب نآ رادقم لقادح و 11 اب ربارب  رادقم رثکادح ،قوف تالاح هب هجوت اب

.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ112222

:میراد یطخ عبات یهطباض هب هجوت اب .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ112233

x = ۴x = ۴

١۶( − ٢) − ۴(٣m + ١) − ۴ = ٠ ⇒ ١۶ − ٣٢− ١٢m − ۴− ۴ = ٠m٢ m٢

⇒ ١۶ − ١٢m − ۴٠ = ٠ ⇒ {m٢
m = ٢

m = − ۵

۴

x > ۴− ٢ > ٠ ⇒ > ٢ ⇒ m > ای m < −m٢ m٢ ٢√ ٢√
m = ٢

f+ ٣a٢+ ٣ > ٠a٢

b − ٢٣a + ١

١
⎞
⎠⎟

⎧
⎩⎨
⎪
⎪
٣a + ١ = + ٣ ⇒ − ٣a + ٢ = ٠ ⇒ (a − ٢)(a − ١) = ٠ ⇒ a = ٢ ای a = ١a٢ a٢

b − ٢ = + ٣ ⇒ {a٢
رگا a = ٢ ⇒ b − ٢ = ۴+ ٣ ⇒ b = ٩ ⇒ a + b = ١١

رگا a = ١ ⇒ b − ٢ = ١+ ٣ ⇒ b = ۶ ⇒ a + b = ٧

٢

⎞
⎠
⎟⎟⎟⎟

⎧
⎩
⎨
⎪⎪⎪⎪
⎪⎪⎪⎪

٣a + ١ = + ٣ ⇒ a = ١ ای a = ٢a٢

b − ٢ = −٢ ⇒ b = ٠ ⇒
⎧
⎩⎨
⎪
⎪

a + b = ١

ای

a + b = ٢

٣){ ⇒ a + b = −١
٣a + ١ = −٢ ⇒ a = −١

b − ٢ = −٢ ⇒ b = ٠

۴ ⇒ a + b = ۵
⎞
⎠

⎧
⎩⎨

٣a + ١ = −٢ ⇒ a = −١

b − ٢ = + ٣ b − ٢ = ١+ ٣ ⇒ b = ۶a٢ − →−
a=−١

a + b

۴٠×P(n, ٢) = P(n + ١, ۴)

⇒ ۴٠× = ⇒ ۴٠× =
n!

(n − ٢)!

(n + ١)!

(n + ١− ۴)!

n!

(n − ٢)!

(n + ١)!

(n − ٣)!

⇒ ۴٠× = ⇒ ۴٠× =
n!

(n − ٢)(n − ٣)!

(n + ١)×n!

(n − ٣)!

١

n − ٢

(n + ١)

١

⇒ − n − ٢ = ۴٠ ⇒ − n − ۴٢ = ٠ ⇒ (n − ٧)(n + ۶) = ٠ ⇒ {n٢ n٢ n = ٧

n = −۶ ققغ

P(n, ٣) = P(٧, ٣) = = = ٧×۶×۵ = ٢١٠
٧!

(٧− ٣)!

٧!

۴!

f(x) = mx + n

f(١) = f(٣) − ١ ⇒ m + n = ٣m + n − ١ ⇒ ٢m = ١ ⇒ m =
١

٢

f(٢) = ۴ ⇒ ٢m + n = ۴ ١+ n = ۴ ⇒ n = ٣ ⇒ f(x) = x + ٣ ⇒ f(۴) = ۵−→−
m=

١

٢ ١

٢
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:سپ .دوش باختنا هطقن2 زا شیب ، طخهراپ یور طاقن زا دیابن ،دنهد یعلضراهچ لیکشت دنهاوخب هطقن راهچ رگا .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ112244

:رکذت

.میهدیم رارق هتسب کی رد ار »م ا ش« فورح .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ112255

تلاح  هب راک نیا هک دننک ضوع مه اب ار ناشیاج دنناوتیم مه »م ا ش« فورح اما دشابیم  نآ یاهتشگیاج دادعت هک میراد ءیش 5 نونکا

:اب دوب دهاوخ ربارب رظندروم تاملک دادعت سپ .تسا ریذپناکما

چیه ای رفن 1 ای رفن 2 ینعی دنشاب هدز یعقاو نسکاو رفن 2 رثکادح رفن 3 نیب زا میهاوخیم .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ112266

:رفن

هارمه هب هتسب نیا یفرط زا .میهدیم رارق هتسب کی نورد ار دریگب رارق ناشنیب تسا رارق هک یرفن ود و ناتیپاک ،نابهزاورد .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ112277

.دنراد تشگیاج قیرط  هب هک دنهدیم زیامتم ءیش ود لیکشت مجنپ رفن

.دنراد تشگیاج قیرط  هب دنریگیم رارق ناشنیب هک یرفن ود و رگیدکی اب قیرط  هب ناتیپاک و نابهزاورد :هتسب نورد تشگیاج

بولطم تالاح دادعت 

تالاح لک دادعت 

لامتحا 

.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ112288

 عبرم علض یهزادنا

P(A) = = =

( )( ) + ( )( ) + ( )( )۵

٠

۵

۴

۵

١

۵

٣

۵

٢

۵

٢

( )١٠

۴

١×۵+ ۵×١٠+ ١٠×١٠

٢١٠

٣١

۴٢

( ) =
١٠

۴

٧×٨×٩×١٠

٣×٢×١×۴

۵!٣!

۵!×٣! = ۵!×۶ = ۶!

اهتلاحدادعت = ( )( ) + ( )( ) + ( )( )١٠

٢

١٠

١

١٠

١

١٠

٢

١٠

٠

١٠

٣

= ×١٠+ ١٠× + ١× = ١٠٢٠
٩×١٠

٢

٩×١٠

٢

٨×٩×١٠

۶

٢!

٢!( )×٢!
٣

٢

= ( )×٢×!٢×!٢! = ٢۴
٣

٢

= ۵! = ١٢٠

= =
٢۴

١٢٠

١

۵

−۴x + ٣y + ۵ = ٠ , A(−١, ٢)

AH = = = ٣
|(−۴)(−١) + (٢)٣ + ۵|

+(−۴)٢ ٣٢
− −−−−−−−−√

١۵

۵

= + = ١٨ ⇒ d = ٣d٢ ٣٢ ٣٢ ٢√
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.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ112299

اههشیر برضلصاح 

:مینکیم لح ار هلداعم  ضرف اب .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ113300

:میراد سپ

:اب تسا ربارب اهباوج برضلصاح

.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ113311

.درادن باوج هلداعم سپ ،هدش یفنم  نوچ

.تسا ناسکی و  زا  یهلصاف هجیتن رد دراد رارق  یهیواز زاسمین یور  یهطقن .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ113322

:هجیتن رد دناتشهنمه مه اب مئاق علض کی و رتو تلاح هب  و  ثلثم ود

+ (m + ۶)x − ٢m = ٠ ⇒٣x٢
⎧
⎩⎨
⎪
⎪

a = ٣

b = m + ۶
c = −٢m

= = = − ⇒ −٢m = −٨ ⇒ m = ۴
c

a

−٢m

٣

٨

٣

+ (۴+ ۶)x − ٢(۴) = ٠ ⇒ + ١٠x − ٨ = ٠− →−−−−−−−
هلداعمردنیزگیاج

m=۴
٣x٢ ٣x٢

Δ = − ۴(٣)(−٨) = ١٠٠+ ٩۶ = ١٩۶(١٠)٢

و = =x١ x٢

−١٠± ١٩۶
−−−√

(٣)٢

−١±١٠۴

۶⎧
⎩⎨
⎪
⎪

= = = x١رتگرزبیهشیر
−١+١٠۴

۶

۴

۶

٢

٣

= = = −۴ x٢رتکچوکیهشیر
−١−١٠۴

۶

−٢۴

۶

= tx٢

+ = ۵ ⇒ = ۵− ١۴− t = ٢۵+ t − ١− ١٠t − ١
− −−−√ ١۴− t

− −−−−√ ١۴− t
− −−−−√ t − ١

− −−−√ −→
ناوت

t − ١
− −−−√

⇒ ١٠ = ١٠+ ٢t t + ۵ = ۵ + ١٠t + ٢۵ = ٢۵t − ٢۵t − ١
− −−−√ →

÷٢
t − ١
− −−−√ −→−

٢ناوت
t٢

⇒ − ١۵t + ۵٠ = (t − ۵)(t − ١٠) = ٠ ⇒ {t٢
t = ۵

t = ١٠

{ t = = ۵ ⇒ x = ±x٢ ۵√

t = = ١٠ ⇒ x = ±x٢ ١٠
−−√

( )(− )( )(− ) = ۵٠۵√ ۵√ ١٠
−−√ ١٠

−−√

= ⇒ x(١− x) = ٢(x + ٢)
x

x + ٢

٢

١− x

⇒ x − = ٢x + ۴ ⇒ x − − ٢x − ۴ = ٠x٢ x٢

⇒ − − x − ۴ = ٠ ⇒ Δ = − ۴(−١)(−۴) = ١− ١۶ = −١۵ < ٠x٢ (−١)٢

Δ

MyozMOyOz

٢y − ١ = y + ١ ⇒ y = ٢

x+٣ = ۶−٢|x ⇒ ٣x = ٣ ⇒ x = ١ ⇒ OB = ۶−(١)٢ = ۴

OAMOBM

= = × BM ×OB = ×٣×۴ = ۶SOMB SOMA
١

٢

١

٢

= ٢×۶ = ١٢SOAMB
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.تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ113333

سلات یهیضق هب هجوت اب ،دنشاب مه یزاوم زین NA و PM و مه یزاوم BA و NM هک اجنآ زا .تسا حیحص خساپ 3 یهنیزگ113344

:میراد

:ینعی ،تسا  هک میریگیم هجیتن یتحار هب دراد دوجو بسانت ود ره رد  تبسن نوچ

.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ113355

.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ113366

:دشاب  دیاب  جرخم ،دشاب ربارب دیاب  و  عباوت یهنماد

:دشاب  مرف هب دیاب دنوشیم هداس مه اب جرخم و تروص هکنیا زا س ار  یفرط زا

.تسا  نیاربانب

} ⇒ = ⇒ = AB × AP
MN || BC ⇒ =AN

AB
AM
AC

PM || NC ⇒ =AP
AN

AM
AC

AN
AB

AP
AN

AN٢

= ١٢×٣ = ٣۶ ⇒ AN = ۶− →−−
AB=١٢

AP=٣
AN٢

NM || BC ⇒ = ⇒ = ⇒ MN = = ۵
AN
AB

MN
BC

۶

١٢

MN

١٠

١٠× ۶

١٢

A C : MN || AB = =B
△

− →−−−−−−−−
سلاتیهیضققبط CM

MA
CN
NB

١۶

٩

A N : MP || AN = =C
△

− →−−−−−−−−
سلاتیهیضققبط CM

MA
CP
PN

١۶− x

x
CM
MA

=
CN
NB

CP
PN

= ⇒ ١۶x = ١۴۴− ٩x ⇒ ٢۵x = ١۴۴ ⇒ x = = = ۵/٧۶
١۶

٩

١۶− x

x

١۴۴

٢۵

۵٧۶

١٠٠

= + ⇒ = + = ١٠٠ ⇒ BC = ١٠BC٢ AB٢ AC٢ BC٢ ۶٢ ٨٢

= BH ×BC ⇒ ٣۶ = BH ×١٠ ⇒ BH = ٣/۶AB٢

CH = BC − BH = ۶/۴

= = =
BH
CH

٣/۶

۶/۴

٣۶

۶۴

٩

١۶

f(x)g(x)f(x)(x − ٢(١

f(x) = = ⇒ b = −٢
ax + ٣

+ bx + ١x٢

ax + ٣

(x − ٢(١

f(x)g(x) =
c

x − ١

f(x) = = ⇒ x + = x − ١ ⇒ a = −٣
ax + ٣

(x − ٢(١

a(x + )٣
a

(x − ٢(١
٣

a

f(x) = =
−٣(x − ١)

(x − ٢(١
−٣

x − ١

c = −٣

a + b + c = −٣+ (−٢) + (−٣) = −٨
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.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ113377

:تشاد میهاوخ لاکیدار ریز ترابع تمالع نییعت لودج مسر و  عبات رادومن مسر اب

:میراد سپ ،دوب دهاوخ  سپ مینک ضرف  رگا .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ113388

.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ113399

عبات درب یاضعا عومجم 

.تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ114400

. :سپ

.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ114411

.دوشیم ماجنا تعاس یاههبرقع تکرح فالخ تهج رد و تعاس 42 تدم رد نیمز یعضو تکرح

y = f(x)

g(x) = ⇒ (x + ٢)f(x) ⩾ ٠(x + ٢)f(x)
− −−−−−−−−√

= [−٣, ٢] ∪ [٣, +∞)Dg

f(۵) = k(k) = ۵f −١

x = k f(۵) − ٢ (k) = ۵k + ١٨− →−−−
یراذگیاج

f −١

k − ٢(۵) = ۵k + ١٨ ⇒ ۴k = −٢٨ ⇒ k = −٧

f(۵) = −٧ ⇒ −٧− ٢ (x) = ۵x + ١٨ ⇒ ٢ (x) = −۵x − ٢۵f −١ f −١

⇒ (x) = ⇒ (۵) = = −٢۵f −١ −۵x − ٢۵

٢
f −١ −۵٠

٢

: ٢x − ≥ ٠ ⇒ x(٢− x) ≥ ٠Df x٢

⇒ = [٠, ٢]Df

= ∩ = [٠, ٢] ∩ {١, ٢, ۵, ٠} = {١, ٢, ٠} ⇒D٢f+g Df Dg

⎧
⎩⎨
⎪
⎪

f(١) = ١

f(٢) = ٠

f(٠) = ٠

{۶, ٣}− →−−−
عباتدرب

= ۶+ ٣ = ٩

f(x) = + ( − ٣x + abx − ٣b) = (٣+ a) + (ab − ٣)x − ٣b٣x٢ ax٢ x٢

⇒ { ⇒ { ⇒ f(x) = −٣b = ٣
٣+ a = ٠

ab − ٣ = ٠

a = −٣
b = −١

f(٢) = ٣
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دوجو اهنآ رد بآ یفنم نالیب و تسا ینیمزریز بآ هیوریب تشادرب تلع هب ،مارآ هچ و عیرس لکش هب هچ نیمز تسشنورف .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ114422

.تسا هتشاد

ترجاهم همادا هب رداق ،دنسرب چگ گنس دننام ریذپانذوفن یاهگنس زا یاهیال هب ،دوخ ترجاهم ریسم رد زاگ و تفن رگا .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ114433

.دنیوگ گنس شوپ ار ریذپانذوفن هیال نیا .دوب دنهاوخن

تدم رد ،دنکیم لصو دیشروخ هب ار هرایس هک یضرف طخ هک ددرگیم دیشروخ رود هب نانچ هرایس ره ،رلپک مود نوناق قبط .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ114444

.دنکیم داجیا یواسم یاهتحاسم ،یواسم یاهنامز

هارمه هب )سوموه( کاخایگ یواحً الومعم ،قفا نیا .دننکیم دشر نآ رد ناهایگ یاههشیر .تسا کاخ ٔهیال نیرتالاب ، قفا .تسا حیحص خساپ 1 هنیزگ114455

و A قفا زا هدش هتسش حالما ،نش ،هسام ،سر ،ینایم کاخ ای B قفا رد .دوشیم قفا نیا هایس ات یرتسکاخ گنر ثعاب یلآ داوم دوجو .تسا سر و هسام

.دراد دوجو کاخایگ یمک رادقم

خر مه هب تبسن یرتهاتوک ینامز یهلصاف رد )نیسیوودرا یهرود( اهیهام نیلوا و )نیربماک یهرود( تیبولیرت نیلوا شیادیپ .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ114466

:اههنیزگ ریاس یسررب .دناهداد

)کیساروژ( هدنرپ نیلوا - )نیرولیس( راددنوآ هایگ نیلوا )1

)سایرت( درادناتسپ نیلوا - )نینود( تسیزود نیلوا )3

)نینود( تسیزود نیلوا - )هساترک( رادلگ هایگ نیلوا )4

.دنراد یبامرگ أشنم رگید تازلف یخرب و علق ،ندبیلوم ،یور ،برس ،سم ریاخذ زا یایسب .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ114477

مجح رد هک یتارییغت و نآ زا یجورخ بآ و ناوخبآ هب یدورو بآ رادقم نیب .تسا مرج یاقب لصا ساسارب بآ نزاوت .تسا حیحص خساپ 2 هنیزگ114488

.دراد دوجو بآ یهمانزارت ای بآ نالیب مان هب یاهطبار .ددنویپیم عوقو هب بآ یهریخذ

یرادربهرهب یهوحن ،ینیمزریز یاهبآ یاهیگژیو تخانش و فاشتکا ،نیمز نورد رد بآ تکرح یگنوگچ یهنیمز رد هعلاطم .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ114499

.دوشیم ماجنا یژولوئژوردیه ملع رد ینیمزریز یاهبآ اب طبترم یندعم و ینارمع یاهتیلاعف و

.دنهاکیم ناوخبآ یهدبآ تردق زا و دناهتفرگ رارق تشردهناد تارفح نیب زیر هناد تارذ 4 یهنیزگ لکش رد .تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ115500

.تسا حیحص خساپ 4 هنیزگ115511

.تسا موینیمولآ دیسکا مودنرک

.تسا تافسف و هزوریف نامه زیاوکروت

.دشابیم نبرک سنج زا ساملا

.دنتسه میسلک و میدس رصنع یاراد هک دنتسه یتاکیلیس و ناوارف بیکرت ،اهزالکویژالپ .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ115522

.دوشیم یدنبهقبط )صولخ یهجرد( نبرک نازیم ساسارب گنسلاغز .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ115533

درگ و زاگ بلغا( یاهراتسنیب یاضف و هرایس ،هراتس دایز یدادعت زا اهناشکهک .دراد دوجو ناشکهک درایلیم اهدص ،ناهیک رد .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ115544

.دناهتشاد هگن ار رگیدکی ،لباقتم شنارگ ریثأت تحت هک دناهدش لیکشت )رابغ و

A

3322



اب و قلطم نس نییعت رد اههدیدپ قیقد نس .دوشیم صخشم اههدیدپ عوقو رخأت و مدقت بیترت ،یبسن نس نییعت رد .تسا حیحص خساپ 3 هنیزگ115555

.دوشیم ماجنا ازوترپ رصانع زا هدافتسا
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11 11 22 33 44

22 11 22 33 44

33 11 22 33 44

44 11 22 33 44

55 11 22 33 44

66 11 22 33 44

77 11 22 33 44

88 11 22 33 44

99 11 22 33 44

1100 11 22 33 44

1111 11 22 33 44

1122 11 22 33 44

1133 11 22 33 44

1144 11 22 33 44

1155 11 22 33 44

1166 11 22 33 44

1177 11 22 33 44

1188 11 22 33 44

1199 11 22 33 44

2200 11 22 33 44

2211 11 22 33 44

2222 11 22 33 44

2233 11 22 33 44

2244 11 22 33 44

2255 11 22 33 44

2266 11 22 33 44

2277 11 22 33 44

2288 11 22 33 44

2299 11 22 33 44

3300 11 22 33 44

3311 11 22 33 44

3322 11 22 33 44

3333 11 22 33 44

3344 11 22 33 44

3355 11 22 33 44

3366 11 22 33 44

3377 11 22 33 44

3388 11 22 33 44

3399 11 22 33 44

4400 11 22 33 44

4411 11 22 33 44

4422 11 22 33 44

4433 11 22 33 44

4444 11 22 33 44

4455 11 22 33 44

4466 11 22 33 44

4477 11 22 33 44

4488 11 22 33 44

4499 11 22 33 44

5500 11 22 33 44

5511 11 22 33 44

5522 11 22 33 44

5533 11 22 33 44

5544 11 22 33 44

5555 11 22 33 44

5566 11 22 33 44

5577 11 22 33 44

5588 11 22 33 44

5599 11 22 33 44

6600 11 22 33 44

6611 11 22 33 44

6622 11 22 33 44

6633 11 22 33 44

6644 11 22 33 44

6655 11 22 33 44

6666 11 22 33 44

6677 11 22 33 44

6688 11 22 33 44

6699 11 22 33 44

7700 11 22 33 44

7711 11 22 33 44

7722 11 22 33 44

7733 11 22 33 44

7744 11 22 33 44

7755 11 22 33 44

7766 11 22 33 44

7777 11 22 33 44

7788 11 22 33 44

7799 11 22 33 44

8800 11 22 33 44

8811 11 22 33 44

8822 11 22 33 44

8833 11 22 33 44

8844 11 22 33 44

8855 11 22 33 44

8866 11 22 33 44

8877 11 22 33 44

8888 11 22 33 44

8899 11 22 33 44

9900 11 22 33 44

9911 11 22 33 44

9922 11 22 33 44

9933 11 22 33 44

9944 11 22 33 44

9955 11 22 33 44

9966 11 22 33 44

9977 11 22 33 44

9988 11 22 33 44

9999 11 22 33 44

110000 11 22 33 44

110011 11 22 33 44

110022 11 22 33 44

110033 11 22 33 44

110044 11 22 33 44

110055 11 22 33 44

110066 11 22 33 44

110077 11 22 33 44

110088 11 22 33 44

110099 11 22 33 44

111100 11 22 33 44

111111 11 22 33 44

111122 11 22 33 44

111133 11 22 33 44

111144 11 22 33 44

111155 11 22 33 44

111166 11 22 33 44

111177 11 22 33 44

111188 11 22 33 44

111199 11 22 33 44

112200 11 22 33 44

112211 11 22 33 44

112222 11 22 33 44

112233 11 22 33 44

112244 11 22 33 44

112255 11 22 33 44

112266 11 22 33 44

112277 11 22 33 44

112288 11 22 33 44
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112299 11 22 33 44

113300 11 22 33 44

113311 11 22 33 44

113322 11 22 33 44

113333 11 22 33 44

113344 11 22 33 44

113355 11 22 33 44

113366 11 22 33 44

113377 11 22 33 44

113388 11 22 33 44

113399 11 22 33 44

114400 11 22 33 44

114411 11 22 33 44

114422 11 22 33 44

114433 11 22 33 44

114444 11 22 33 44

114455 11 22 33 44

114466 11 22 33 44

114477 11 22 33 44

114488 11 22 33 44

114499 11 22 33 44

115500 11 22 33 44

115511 11 22 33 44

115522 11 22 33 44

115533 11 22 33 44

115544 11 22 33 44

115555 11 22 33 44
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