)متﺎمرﺷﺘﻪﻫﺎیﻧﻈـﺮی(
داﻧﺶآﻣﻮزﮔﺮاﻣﯽ!ﺟﻬﺖاﺳﺘﻔﺎدهازﺧﺪﻣﺎتاﺧﺘﺼﺎﺻﯽﺧﻮدﻣﺎﻧﻨﺪﮐﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎ،ﻣﺸﺎورهﻫﺎیﻫﻮﺷﻤﻨﺪآزﻣﻮنﻫﺎ،ﺑﺎﻧﮏﺳﺆال،
ﺗﺴﺖﻫﺎیﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﺷﺪه،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮناﺧﺘﺼﺎﺻﯽﮔﺰﯾﻨﻪدو)دارایﻓﯿﻠﻢﻫﺎیآﻣﻮزﺷﯽوﻣﺸﺎورهای(و ...ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهاز ﺷامرۀ
داوﻃﻠﺒﯽ)ﺑﻪﻋﻨﻮانﻧﺎمﮐﺎرﺑﺮی(وﮐﺪﻣﻠﯽﺧﻮد)ﺑﻪﻋﻨﻮانرﻣﺰﻋﺒﻮر(واردوبﺳﺎﯾﺖﮔﺰﯾﻨﻪدوﺑﻪآدرس gozine2.irﺷﻮﯾﺪ.

 -۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * آراﻳﻪﻫﺎي ادﺑﻲ ﺟﺎﻣﻊ

»ﺟﻨّﺎت ﺗﺠﺮي ﺗﺤﺘﻬﺎ اﻻﻧﻬﺎر« ﻋﺒﺎرت ﻗﺮآﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻴﻨﺎً در ﺑﻴـﺖ  ۳آﻣـﺪه اﺳـﺖ،

ﭘـﺎﺳﺦﺗﴩﯾﺤـﯽدرسﻫﺎیﻋﻤﻮﻣـﯽ
)متﺎمرﺷﺘﻪﻫﺎیﻧﻈـﺮی(

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آراﻳﮥ ﺗﻀﻤﻴﻦ وﺟﻮد دارد .آراﻳﮥ ﺗﺸـﺒﻴﻪ در ﺻـﻔﺖ »ﺣﻮريﺳﺮﺷـﺖ« دﻳـﺪه
ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻬﺮﻫﺎي ﺑﻬﺸﺖ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ.
در اﺑﻴﺎت  ۲ ،۱و  ۴ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ آراﻳﻪﻫﺎي ﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ ،ﺣﺲآﻣﻴﺰي و اﻏﺮاق وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 -۱۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * آراﻳﻪﻫﺎي ادﺑﻲ ﺟﺎﻣﻊ

ﻛﻨﺎﻳﻪ» :روي ﮔﺮداﻧﺪن« ﻛﻨﺎﻳﻪ از دوري ﻛﺮدن )د(
اﻳﻬﺎم :واژٔه »دوش« در ﻣﺼﺮاع دوم در دو ﻣﻌﻨﺎي »دﻳﺸﺐ« و »ﺷـﺎﻧﻪ« ﺑـﻪﻛﺎر رﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ) .ج(
 -۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۲۶ ،۱۲۴ ،۱۱۵و  ۱۲۷ﻓﺎرﺳﻲ ۱

ﻧﺪاﻣﺖ :ﺗﺄﺳﻒ ،ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻲ /اَوان :وﻗﺖ ،ﻫﻨﮕﺎم /ﺗﻜﻴﺪه :ﻻﻏﺮ ،ﺑﺎرﻳﻚاﻧـﺪام /ﻣﺨـﺬول:
ﺧﻮار ،زﺑﻮنﮔﺮدﻳﺪه
 -۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۳۰ ،۱۲۴ ،۱۲۲و  ۱۳۱ﻓﺎرﺳﻲ ۱

ﺑﻴﺖ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻤﻲدﻫﺪ.
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۲۴ﺗﺎ  ۱۲۶ﻓﺎرﺳﻲ ۱

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۲۲ﺗﺎ  ۱۲۷ﻓﺎرﺳﻲ ۱

اﻣﻼي درﺳﺖ واژه »ﻣﺄﻟﻮف« اﺳﺖ.
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۷ﻓﺎرﺳﻲ ۱

در ﺑﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﮥ  ،۱ﻫﺮ دو »را« ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ و در اﺑﻴـﺎت ﮔﺰﻳﻨـﻪﻫﺎي  ۲و  ۳ﻫـﺮ دو »را«
ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻣﻔﻌﻮل اﺳﺖ.
در ﻣﺼﺮاع اول ﺑﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﮥ » ،۴را« ﻧﺸﺎﻧﮥ اﺿﺎﻓﻪ )راي ﻓﻚّ اﺿﺎﻓﻪ :آﻳﻨﻪ ﺻـﺎﻓﻲ اﺳـﺖ
ﺟﺎم را = آﻳﻨﮥ ﺟﺎم ﺻﺎﻓﻲ اﺳﺖ (.وﻟﻲ در ﻣﺼﺮاع دوم آن» ،را« ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻣﻔﻌﻮل اﺳﺖ.
 -۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۸ﻓﺎرﺳﻲ ۱

در ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۱ﺣﺮف »ﺗﺎ« ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﺮف رﺑﻂ واﺑﺴﺘﻪﺳـﺎز ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻤﻠـﮥ
واﺑﺴﺘﻪ )و ﺟﻤﻠﮥ ﻣﺮﻛّﺐ( وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در اﺑﻴﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف رﺑﻂ »ﭼﻮن )ﻛﻪ(«» ،اﮔﺮ« و »ﻛﻪ« دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛـﻪ
ﻫﻤﮕﻲ ﺣﺮف رﺑﻂ واﺑﺴﺘﻪﺳﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۲۴ ،۱۱۹ ،۱۱۵و  ۱۳۱ﻓﺎرﺳﻲ ۱

ﺳﺮﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺑﺪون ﻛﻼه و دﺳﺘﺎر اﺳﺖ ﻧﻪ ﻛﭽﻞ و ﺑﻲﻣﻮ.
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۲۶ ،۱۲۴ ،۱۱۵و  ۱۲۷ﻓﺎرﺳﻲ ۱

ﻛﻨﺎﻳﻪﻫﺎ از ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ داﺷﺘﻦ :ﻣﺮد ﻣﻴﺪان ﺑﻮدن )د(

ﺑﺎزﻧﺪه و ﻣﻐﻠﻮب -ﺿﻤﺎﻳﻢ و ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت

 -۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

 -۱۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱
 -۱۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

اﻣﻼي درﺳﺖ واژﮔﺎن:
 -۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

ﺟﻨﺎس ﻫﻤﺴﺎن :واژٔه »ﻣﻴـﺎن« در ﻣﺼـﺮاع اول ﺑـﻪﻣﻌﻨﺎي »ﻛﻤـﺮ« و در ﻣﺼـﺮاع دوم
ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي »وﺳﻂ« ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .ب(

در ﺑﻴﺖ  ۳ﻛﻤﻴﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي اﺳﺐ ،ﻛﻤﻨﺪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي رﻳﺴﻤﺎن و ﻃﻨﺎب در اﻳﻦ
 -۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

ﺗﻀﺎد» :ﺧﻮﻳﺶ« و »ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ« ﻣﺘﻀﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ) .اﻟﻒ(

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * درسﻫﺎي  ۱۴و  ۱۶ﻓﺎرﺳﻲ ۱

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۱ﻣﻦ دﻟﺶ )دلِ او( را ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻢ )ﻣﻀﺎفاﻟﻴﻪ(.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۲ﻣﻦ داﻣﻨﺶ )داﻣﻦِ او( را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ )ﻣﻀﺎفاﻟﻴﻪ(.

ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪن :ﺳﭙﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ )اﻟﻒ(
ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻲ :رﻳﺶ ﻛﻨﺪن )ج(
دﻟﺨﻮاه ﺑﻮدن :ﺑﺎب دﻧﺪان ﺑﻮدن )ب(
 -۱۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۹ﻓﺎرﺳﻲ ۱

ﺑﻴﺖ  ۳ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺳﺘﺎﻳﺶ از روزﮔﺎر ﻣﻲﭘﺮدازد ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪه اﺳﺖ و ﮔﻮﻫﺮ و ﻣﺮوارﻳﺪ
ﻣﻲدﻫﺪ ،وﻟﻲ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻨﺎﻋﺖ ،ﺑﻪ دﻧﻴﺎ روي ﻧﻤﻲآورد .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺖ ﺻـﻮرت
ﺳﺆال ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺮادي روزﮔﺎر اﺷﺎره دارد و اﻳﻨﻜﻪ روزﮔﺎر ﺑﺎ ﻫﺮﻛﺲ دﺷﻤﻨﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺿـﺮر
وي ﻗﺪم ﺑﺮﻣﻲدارد.
 -۱۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۹ﻓﺎرﺳﻲ ۱

ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۱ﺑﻪ ﺟﺎوداﻧﮕﻲ اﺛﺮ ﻋﺸﻖ در دل ﻋﺎﺷﻖ اﺷﺎره دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﺤﻮﺷﺪﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﻲﺗﺄﺛﻴﺮي ﻋﺸﻖ و ذوق را در دﻳﮕﺮان ﻧﻜﻮﻫﺶ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 -۱۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۷ﻓﺎرﺳﻲ ۱

»ﻧﺼﻴﺤﺖ در ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻧﺪارد )ﻣﻦ ﮔﻮش اﺳﺘﻤﺎع ﻧﺪارم ،ﻟِﻤَﻦ ﺗَﻘﻮل(« اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن
ﻣﺸﺘﺮك اﺑﻴﺎت  ۳ ،۱و  ۴اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺖ  ۲ﻧﺼﻴﺤﺖ را ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﮔﻨﺎﻫﻜـﺎر و
ﻧﺎراﺳﺖ )ﺳﻴﺎهدل( ﻣﻔﻴﺪ ﻧﻤﻲداﻧﺪ.

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۳ﭘﻴﺶ از آنﻛﻪ ﻣﻮﻳﺖ )ﻣﻮيِ ﺗﻮ( ﺳﭙﻴﺪ ﮔﺮدد )ﻣﻀﺎفاﻟﻴﻪ(.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۴ﻛﻪ ﮔﻪﮔﻬﻲ ﺗﻮ را ﺑﺒﻴﻨﻢ )ﻣﻔﻌﻮل(.
 -۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * آراﻳﻪﻫﺎي ادﺑﻲ ﺟﺎﻣﻊ

ﻛﻨﺎﻳﻪ :ﺑﺴﻤﻞ ﺷﺪن )ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﺪن(
ﺗﺸﺒﻴﻪ :ﻣﻴﺪان آرزو
ﻣﺮاﻋﺎتﻧﻈﻴﺮ :آرزو و ﺗﻤﻨّﺎ
ﺗﺸﺨﻴﺺ :ﺷﻬﻴﺪﺷﺪن ﺗﻤﻨّﺎ

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۷۸ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
 -۱۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱
ُﺳﺒﺤﺎنَ اﻟّـﺬي :ﭘـﺎک اﺳـﺖ ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ )رد ﮔﺰﯾﻨـﻪﻫـﺎی  ۳و َ /(۴ﻋﺒـ ِﺪه :ﺑﻨـﺪهاش
ﴎی :ﺣﺮﮐﺖ داد )رد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  ۲و ِ /(۳ﻣﻦ اﳌﺴﺠ ِﺪ اﻟ َﺤـﺮ ِام :از
)رد ﮔﺰﯾﻨﮥ  /(۳أ َ
ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام )رد ﮔﺰﯾﻨﮥ (۴

ﭘﺎﺳﺦﺗﴩﯾﺤﯽآزﻣﻮنارزﺷﯿﺎﺑﯽﭘﯿﴩﻓﺖﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻣﺮﺣﻠﮥ | ۹متﺎمرﺷﺘﻪﻫﺎیﻧﻈﺮی

ﭘﺎﺳﺦﺗﴩﯾﺤﯽآزﻣﻮنارزﺷﯿﺎﺑﯽﭘﯿﴩﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻣﺮﺣﻠﮥ۹

۱

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﮐﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۷۴و  ۷۵ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  | ۹۷ -۹۸داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﯾﮥ دﻫﻢ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

۲

 -۱۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲
ﺗ َُﺼﺪﱢ ُق :ﺑﺎور ﻣﯽﮐﻨﯽ )رد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  ۱و  /(۳ﻗﺪ اُﻧ ِﻘ َﺬ :ﻧﺠـﺎت داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ
)رد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  ۳و  /(۴أوﺻﻠَﺘﻪُ  :او را رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ )رد ﮔﺰﯾﻨـﻪﻫـﺎی  ۳و  /(۴ﺷـﺎﻃﺊ
اﻟ َﺒﺤﺮ :ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ )رد ﮔﺰﯾﻨﮥ (۱
 -۱۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴
▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :ﮐﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۷۹ ،۷۵و  ۸۲ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
ﮐُ ّﻨﺎ ﻧُﻔ ﱢﺘ ُﺶ َﻋـﻦ :ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل  ...ﻣـﯽﮔﺸـﺘﯿﻢ )رد ﮔﺰﯾﻨـﻪﻫـﺎی  ۱و  /(۲اﳌﻮﺳـﻮﻋﺎت
اﻟﻌﻠﻤ ّﯿﺔ :داﻧﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ )رد ﮔﺰﯾﻨـﮥ  /(۲ﺣﯿـﺎة اﻟ ُﺨﻔّـﺎش اﻟﻐﺮﯾﺒـﺔ :زﻧـﺪﮔﯽ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮥ ﺧﻔّﺎش )رد ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫـﺎی  ۱و  /(۳ﻋﺒـﺎرت »ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﻮد« در ﮔﺰﯾﻨـﮥ ۳
اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
 -۱۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳
▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﮐﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۸۲ ،۷۹ ،۷۸ ،۷۵و  ۸۶ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﯾﻨﮥ  :۱و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷام را در ]ﺟﻨﮓ[ ﺑﺪر ﯾﺎری ﮐﺮد.
ﮔﺰﯾﻨﮥ  :۲ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺳﻪﻣﺎﻫﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،دﻟﻔﯿﻦﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ!
ﮔﺰﯾﻨﮥ  :۴و ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ای ﮐﺎش ﻣﻦ ﺧﺎک ﺑﻮدم.
▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﮥ  ۷۹ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
 -۲۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴
اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮ ﭼﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ »دﯾﻦ ﺷام از آنِ ﺧﻮدﺗﺎن و دﯾﻦ ﻣﻦ از آنِ ﺧﻮدم«
 (۱ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن!
 (۲دوری ﮐﺮدن از ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا!
 (۳ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن از ﭘﯿﺎﻣﱪان ﺧﺪا!
 (۴آزادی در ﻋﻘﯿﺪه!
 -۲۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳
▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۷۵و  ۷۶ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
ً
ً
ﻣﱰادف ﮐﻠﻤﮥ »ﺑَﻐ َﺘﺔ :ﻧﺎﮔﻬﺎن« ﻟﻐﺖ »ﻓَﺠﺄة« اﺳﺖَ » .ﻋﻔﻮاً :ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ« ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺪارد.
 -۲۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۸۱و  ۸۲ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (۱ﻃﺎووس از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮهﻫﺎی ﺑﺮﻓﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ!
 (۲داﻧﺶﻧﺎﻣﻪ ،ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶﻫﺎی ﮐﻤﯽ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ!
 (۳ﻣﺴﺆول ﭘﺬﯾﺮش در ﻫﺘﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪﺷﺪه را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻨﺪ!
د( ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﺸﮏ در ﮐﻨﺎر اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ و درﯾﺎﻫﺎﺳﺖ! 
 -۲۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﮐﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۱ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 - (۱اﺗﺎﻗﻢ متﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻮاﻗﺼﯽ در آن اﺳﺖ!
 ﭼﺸﻤﺖ ﺑﯽﺑﻼ! - (۲ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﻪﴎﻋﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد!
 ای ﮔﺮدﺷﮕﺮ! از ﺗﻮ ﭘﻮزش ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ! - (۳ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎﻓﺖ اﺗﺎقﻫﺎ ﮐﯿﺴﺖ؟
 زﯾﺮا آﻗﺎی ﻃﺎﻫﺮی ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺘﻞ اﺳﺖ! - (۴ﻣﺸﮑﻞ ﭼﯿﺴﺖ ،ای ﺑﺮادرم؟
 -ﻣﻼﻓﻪﻫﺎ ﻋﻮض ﻧﺸﺪهاﻧﺪ! 

 ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣنت:
»دﻟﻔﯿﻦ ﺣﯿﻮان ﺑﺎﻫﻮﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن را دوﺳﺖ دارد! او
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﮑـﺎن اﻓﺘـﺎدن ﻫﻮاﭘﯿامﻫـﺎ راﻫﻨامﯾـﯽ ﮐﻨـﺪ و ﻧﻘـﺶ ﻣﻬ ّﻤـﯽ در
ﺟﻨﮓﻫﺎ ﯾﺎ در ﴍاﯾﻂ ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ! ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ او ﺷـﺒﯿﻪ اﻧﺴـﺎن
اﺳﺖ؛ زﯾـﺮا ﻫامﻧﻨـﺪ ﮐﻮدﮐـﺎن ﮔﺮﯾـﻪ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻧﺴـﺎن ﺳـﻮت ﻣـﯽزﻧـﺪ و
ﻣﯽﺧﻨﺪد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﻣـﯽآﯾـﺪ و ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﯿﻢ!«
 -۲۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱
▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :ﮐﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۷۴و  ۷۵ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
 (۲ﭘَﺮش ،ﭘﺮﯾﺪن
 (۱ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن
 (۴ﺗﻌﻤﯿﺮات
 (۳ﺑﺮاﺑﺮ
 -۲۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﮐﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۷۴و  ۷۵ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
 (۲متﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮد
 (۱ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ
 (۴ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ
 (۳اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :ﮐﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۷۴و  ۷۵ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱

 -۲۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲
 (۲از
 (۱ﺑﻪﺳﻮی
 (۴ﺑﺮای
 (۳ﺑﺮ
▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﮐﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۷۹و  ۸۶ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
 -۲۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳
ﺗﻮ ّﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻋﺒﺎرت »ﮐَﻔَﻀﻞِ « ﻫﻢ ﺟﺎر و ﻣﺠﺮور اﺳـﺖ و ﻫـﻢ ﺧـﱪ ﺑـﺮای
َﻀﻞ«.
ﻣﺒﺘﺪای »ﻓ ُ
▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﮐﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۷۷ﺗﺎ  ۷۹ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
 -۲۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱
ﻣﻊ« ﺟﺰو ﺣﺮوف ﺟﺎ ّره ﺑﻪﺣﺴﺎب منﯽآﯾﺪ.
ﮐﻠﻤﮥ » َ
ﻣﮑﴪی ﮐﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﻣﺠﺮور ﺑﻪ ﺣﺮف ﺟ ّﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨـﻪﻫـﺎ
ﺟﻤﻊﻫﺎی ّ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازِ » :ﻋﺒﺎد ،اﻟﺒِﺤﺎرُ ،ﻏ َﺮف«
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﮐﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۷۷ﺗﺎ  ۷۹ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
 -۲۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳
ﺟﺎر و ﻣﺠﺮور در ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
َ (۲ﻋﻠﯿﮏ /ﺑِﺬﮐﺮ
 (۱ﺑ ُِﴪﻋ ٍﺔَ /ﻋﻠﯽ َﻋﯿﻦ
 (۴إﻟﯽ اﻟﻠّﻪ /ﻟِ ِﻌﺒﺎد
 (۳ﺑِﻬﺎ
▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﮐﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۰ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
 -۳۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱
ﻧﻮن وﻗﺎﯾﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﺳﻢ و ﺿـﻤﯿﺮ »ي« منـﯽآﯾـﺪ و ﻟـﺬا ﮔﺰﯾﻨـﻪﻫـﺎی  ۲ﺗـﺎ ۴
ﻧﺎدرﺳﺖاﻧﺪ.
در ﮔﺰﯾﻨﮥ  ۲ﻣﺼﺪر »إﺟﺘﻬﺎد« اﺳﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد.

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﮐﺎرﺑﺮد * درسﻫﺎی  ۷و  ۸ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱

 -۱۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳
ﮐﻨﺖ أُ َﺻﺪﱢ ُق :ﺑﺎور منﯽﮐﺮدم )رد ﮔﺰﯾﻨـﻪﻫـﺎی  ۱و  /(۲أن ﯾَﺴـ َﺤ َﺐ :ﮐـﻪ ﺑﮑﺸـﺪ
ﻣﺎ ُ
ِ
اﻟﺼـﻐﯿ َﺮةَ :ﮐﺸـﺘﯽ
ﺘﻪ
ﻨ
ﺳـﻔﯿ
(/
۴
ﮔﺰﯾﻨـﮥ
)رد
آب
ﺟﺮﯾـﺎن
:
ء
اﳌـﺎ
ﺎر
ﯿ
ﺗ
(/
۴
ﮔﺰﯾﻨﮥ
)رد
َ ﱠ
ّ
ﮐﻮﭼﮑﺶ )رد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  ۱و (۲
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﮐﺎرﺑﺮد * درسﻫﺎی  ۷و  ۸ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
 -۱۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴
َﺪت ﻣﻨﻈـﺮاً ﺟﻤـﯿﻼً :ﻣﻨﻈـﺮۀ
أوﺻﻠَﻨﻲ :ﻣﺮا رﺳـﺎﻧﯿﺪ )رد ﮔﺰﯾﻨـﻪﻫـﺎی  ۱و  /(۳ﺷـﺎﻫ ُ
َ
زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم )رد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  ۲و  /(۳ﮐﺎﻧَﺖ ﺗُﻄﯿ ُﺮ :ﭘـﺮواز ﻣـﯽﮐﺮدﻧـﺪ
)رد ﮔﺰﯾﻨﮥ  /(۲اﻟﻄﱡﯿﻮ ُر اﻟﺒﺤﺮ ﱠﯾ ُﺔ :ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ )رد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  ۱و (۳
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﮐﺎرﺑﺮد * درس  ۷ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
 -۱۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴
ِ
َﺣ ﱠﯿ َﺮﻧﺎ :ﻣﺎ را ﺷﮕﻔﺖزده ﮐـﺮد )رد ﮔﺰﯾﻨـﻪﻫـﺎی  ۱و  /(۳اﺳـﺘَﺨﺪَ َم :ﺑـﻪﮐـﺎر ﮔﺮﻓـﺖ
)رد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  ۲و  /(۳أيب اﻟـ ﱠﺬﮐ ّﻲ :ﭘـﺪر ﺑﺎﻫﻮﺷـﻢ )رد ﮔﺰﯾﻨـﮥ َ /(۱ﺟﻬـﺎ َز ﺿَ ِ
ـﻐﻂ
اﳌﺎ ِء :دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺸﺎر آب )رد ﮔﺰﯾﻨﮥ  /(۲ﻟِ َﺘﻘﻠﯿﻞِ اﻹﺳ ِﺘﻬﻼک :ﺑﺮای ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﺼــﺮف
)رد ﮔﺰﯾﻨﮥ (۱
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﮐﺎرﺑﺮد * درس  ۷ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
 -۱۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳
 (۱ﯾَﻔﺘﺤﻮن :ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾُﻐﻠﻘﻮنَ  :ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ
 (۲ﺗ َُﺼﺪﱢ ُر :ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ
رأﯾﺖ :دﯾﺪی
 (۴أﻧ ِﺬر :ﻫﺸﺪار ﺑﺪهَ /
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﮐﺎرﺑﺮد * درس  ۷ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
 -۲۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱
 ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل متﺎس ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ!«» -اﺗﺎق متﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ!
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﺎﻗﻢ ﻧﯿﺴﺖ! - (۲ﻟﻄﻔﺎً ﮐﻠﯿﺪ اﺗﺎﻗﻢ را ﺑﺪﻫﯿﺪ!
 ﭘﻠﻮ و ﺧﻮرﺷﺖ ﺑﺎدﻣﺠﺎن! - (۳ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ!
 ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﻧﯿﺴﺖ! - (۴ﺑﻪ روی ﭼﺸﻢ!
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
 -۲۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴
»ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎ را ﻣﯽزﻧﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ!«
ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (۱ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺗﻮﺑﻪ دارد ﻣﮕﺮ اﺧﻼق ﺑﺪ! :ﺗﻮﺑﻪﮐﻨﻨﺪه از ﮔﻨﺎه ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐﺴـﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ!
 (۲و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ درﺑﺎرۀ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﻢ :ﻫﺮﮐﺴﯽ
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪا او را از ﺑﺪیﻫﺎ دور ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد!
 (۳دﯾﻨﺘﺎن ﺑﺮای ﺷـام و دﯾـﻦ ﻣـﻦ ﺑـﺮای ﻣـﻦ اﺳـﺖ :اﻧﺴـﺎن ﺑـﺮ دﯾـﻦ دوﺳـﺖ و
ﻫﻢﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد اﺳﺖ!

 ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣنت:

ﺧﻮد ،ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖﻫﺎ را زﻳﺮﭘﺎ ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ و آﻧﺎن را از ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ﻣﺤﺮوم ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﻳـﻦ
اﻣﺮ ،ﺟﺰ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -۳۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۵دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

 اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻗﻠﺒﺶ را ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻴﻄﺎن و اﻣـﻮر ﺷـﻴﻄﺎﻧﻲ را از آن
ﺑﻴﺮون ﻛﻨﺪ.
 ﺟﻤﻠﮥ »ﻻ اﻟﻪ اﻟّﺎ اﷲ« ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﺑﻨﺎي اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﻣﺮﻛﺐ از ﻳﻚ »ﻧﻪ« و ﻳـﻚ
»آري« اﺳﺖ» :ﻧﻪ« ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻏﻴﺮﺧﺪاﻳﻲ اﺳﺖ و »آري« ﺑﻪ ﺧﺪاي ﻳﮕﺎﻧﻪ.

»اﻧﺴﺎن از زﻣﺎنﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ از اﻧﺮژیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧـﻮر و ﺣـﺮارت
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﴎﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ! زﯾـﺮا ﻣـﯽﺧﻮاﻫـﺪ از آن ﺑـﺎ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﺮﻓنت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از وﺳﺎﯾﻞ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﮐﻨﺪ! اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿـﺮوی
ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﻣﻨﺒﻌﺸﺎن اﺷﻌﮥ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ! ﺑﻪﻋﻼوه ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻣﺜﻞ اﻧﺮژی ﻣﻮجﻫـﺎ
و ﺑﺎدﻫﺎ و ﻏﯿﺮ آن! ﻫﻢاﮐﻨﻮن اﻧﺴﺎن از ﻋﻠﻢ و وﺳﺎﯾﻞ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑـﺮق
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ! ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻌـﺮض ﻧـﻮر ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﻗـﺮار داده ﻣـﯽﺷـﻮد و از
آنﻫﺎ ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد! اﻧﺮژیﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻓﻮاﯾـﺪ ﻣﺘﻌـﺪّ دی دارد ﮐـﻪ آن را
اﻧﺮژی ﭘﺎک ﺑﻪﺷامر ﻣﯽآورﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ آﺳﯿﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ!«
 -۲۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل
 (۱اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﻪ ﻫﻮا ،ﮔﯿﺎﻫﺎن و اﻧﺴﺎن ﴐر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ! 
 (۲اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد! 
ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎز دارد! 
 (۳ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ّ
 (۴ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ! 
 -۲۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل
 (۱ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ!
 (۲ﻓﻮاﺋﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺣﺮارت آن از ﴐرش ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ!
 (۳اﺑﺰارﻫﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮارت ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﻧﺴﺎن را ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!
 (۴ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬ ّﻤﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺑﺮق دارﻧﺪ!
 -۲۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﮐﺎرﺑﺮد
 (۱اﻻﺳﺘﺨﺪامِ :ﻣﻦ ﺑﺎب »اﺳﺘﻔﻌﺎل«
 (۲ﺗﻨﺒﻌﺚِ :ﻣﻦ ﺑﺎب »اﻧﻔﻌﺎل«
 (۴ﻧ ُﻌﺪﱡ  :ﻓﻌﻞ ﻣﻌﻠﻮم
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﮐﺎرﺑﺮد
 -۲۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳
» ٌ
ﻟﻮﺣﺎت«  ﻣﺒﺘﺪا» /ﺗﺨﺬﯾﺮ ﱠﯾﺔ« و »اﻷﺻﻔﺮ«  ﺻﻔﺖ» /اﳌﻮاﻃﻨﯿ َﻦ«  ﻣﻔﻌﻮل
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﮐﺎرﺑﺮد * درس  ۷ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
 -۲۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴
ﺛﻼﺛﯽ ﻣﺰﯾﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﻌـﻞ ﻣﻀـﺎرع ﻣﺠﻬـﻮل از ﻓﻌـﻞ
»ا َُﺻﺪﱢ ُق« ﻓﻌﻞ ّ
ﺛﻼﺛﯽ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮم ،ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﯿﻦاﻟﻔﻌﻞ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿـﺪ .اﮔـﺮ ﮐﺴــﺮه داﺷـﺖ ،ﻓﻌـﻞ
ّ
ﺛﻼﺛﯽ ﻣﺰﯾﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻓﺘﺤﻪ داﺷﺖ ،ﻓﻌﻞ ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ.
ّ
 -۲۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﮐﺎرﺑﺮد * درس  ۷ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
»اُرﯾﺪُ « ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ.
ﻓﻌﻞﻫﺎی ﻣﺎﺿﯽ ﻣﺠﻬﻮل در ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
 (۱ا ِ
ُ (۴ﻗ ِﺮﺋَﺖ
ُ (۲ﺣ ﱢﺮکَ
ُرﺳ َﻞ
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﮐﺎرﺑﺮد * ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
 -۳۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴
ﮔﺰﯾﻨﮥ  :۱اﻟﻄّﺎﻟﺒﺘﯿﻦ  اﻟﻄّﺎﻟﺒﺘﺎن )ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﻓﻮع ﺑﯿﺎﯾﺪ(
ﮔﺰﯾﻨﮥ » :۲ﺗﻌﺎوِﻧﻮا« ﻧﺎدرﺳﺖ و »ﺗﻌﺎ َوﻧﻮا« درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﮔﺰﯾﻨﮥ » :۳ﺗﻌﺎون« ﺑﺎ »اﻟﻄّﺎﻟﺒﺔ« ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد) .ﺗﻌﺎوﻧﺖ(

 -۳۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۱دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

وﻇﻴﻔﮥ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮدي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن روز را روزه ﻧﮕﻴﺮد ﭼﺮاﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮاﺳـﺖ روزه
ﺑﮕﻴﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ وﻃﻦ ﻣﻲرﺳﻴﺪ.
 -۳۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۳۰و  ۱۳۱دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

 ﻛﺴﻲ ﻛﻪ روزه اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ روزهاش را ﺗﻤﺎم ﻛﻨﺪ.
 روزهداري ﻛﻪ روزٔه ﺧﻮد را ﻋﻤﺪاً ﻧﮕﻴﺮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﻗﻀـﺎي آن را ﺑـﻪﺟـﺎ آورد و ﻫـﻢ
ﻛﻔﺎره ﺑﺪﻫﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻔﺎرٔه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ( .ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ روز دو ﻣﺎه روزه ﺑﮕﻴـﺮد ﻳـﺎ ﺑـﻪ
ﺷﺼﺖ ﻓﻘﻴﺮ ﻃﻌﺎم دﻫﺪ.
 -۳۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۳دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ  ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
»ﻣَﺜَﻞ اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﺑﺎﺗﻘﻮا ،ﻣَﺜَﻞِ ﺳﻮارﻛﺎراﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺐﻫﺎي رام ﺳﻮار ﺷـﺪهاﻧـﺪ و
ﻟﺠﺎم اﺳﺐ را در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ و راه ﻣﻲﭘﻴﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ وارد ﺑﻬﺸﺖ ﺷﻮﻧﺪ«.
 -۳۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۲۹و  ۱۳۰دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

 روزه ﻣﺼﺪاق ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺻﺒﺮ و ﭘﺎﻳﺪاري در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎي دل اﺳﺖ.
 اﺳﺘﻔﺮاغ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺨﺺ ،ﻋﻤﺪاً اﺳﺘﻔﺮاغ ﻛﻨﺪ.
 -۳۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۸دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

ﻫﺮﻛﺲ ﻏﻴﺒﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ را ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻬﻞ روز ﻧﻤﺎز و روزهاش ﻗﺒﻮل ﻧﻤـﻲﺷـﻮد ،ﻣﮕـﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮد ﻏﻴﺒﺖﺷﺪه او را ﺑﺒﺨﺸﺪ.
 -۳۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۳۷و  ۱۳۸دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

 آراﺳﺘﮕﻲ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺮدن وﺿﻊ ﻇﺎﻫﺮي و ﺑﺎﻃﻨﻲ و زﻳﺒﺎ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ دو اﺳﺖ.
 ﺳﻴﺮٔه رﺳﻮل ﺧﺪا  و ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﺎ در آراﺳﺘﮕﻲ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن
در اﻧﺪك ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻪ آراﺳﺘﻪﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻛﻴﺰهﺗﺮﻳﻦ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ
و ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻣﻠﺖﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
 -۴۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۸دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم  ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻣﻲﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﺒﻴﻞ و ﻣﻮﻫﺎي ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮد را ﻛﻮﺗﺎه ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ
ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮﺳﻴﺪ ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎ ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ«.
 -۴۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۲دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

ﺧﺪاي ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮده ﻛﻪ درﺑﺮدارﻧﺪٔه اﺣﻜﺎم و
وﻇﺎﻳﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا ،ﺧﻮد ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ
اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﺣﻜﺎم و دﺳﺘﻮرات آن ،اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺴﻴﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧـﺪا
ﮔﺎم ﺑﺮدارد و ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎري دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺑﺮﺳﺪ.
 -۴۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۴دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

 ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﻳﺶ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺎ ﻧﻈﺮ دارد.
 ﭘﻴﺮوي از ﺧﺪاوﻧﺪ :اﮔﺮ ﻣﺎ ﻛﺴﻲ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را
دوﺳﺖ دارد اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﻋﻼﻗﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ  ...از ﺟﻤﻠﻪ در اﺣﺎدﻳﺚ
دارﻳﻢ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،زﻳﺒﺎﻳﻲ و آراﺳﺘﮕﻲ را دوﺳﺖ دارد«.
 -۴۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۴دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا در زﻧﺪﮔﻲ و ﻧﻈﺎرت او ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ اﻧﺴﺎن دﺳـﺖ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺎري ﻧﺰﻧﺪ و از ﮔﻨﺎﻫﺎن دوري ﻛﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ...) :و اﻗﻢ
اﻟﺼّﻼة انّ اﻟﺼّﻼة ﺗﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻔﺤﺸﺎء و اﻟﻤﻨﻜﺮ و ﻟﺬﻛﺮ اﷲ اﻛﺒﺮ و اﷲ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺗﺼﻨﻌﻮن(
 -۴۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۴دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻳﮥ ﺷﺮﻳﻔﮥ )اﮔﺮ ﺧﺪا را دوﺳﺖ دارﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮا )ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ را( اﻃﺎﻋـﺖ ﻛﻨﻴـﺪ(،
 -۳۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۸دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

 اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻄﺮ ،ﺷﺎﻧﻪزدن ﻣﻮﻫﺎ ،ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎس روﺷﻦ و ﺗﻤﻴﺰ و ﭘﺎك ﺑﻮدن ،ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﺑﺪن از ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا  و ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ.
ﺗﻜﺮار داﺋﻤﻲ ﻧﻤﺎز در ﺷﺒﺎﻧﻪروز ،اﻳﻦ آراﺳﺘﮕﻲ و ﭘﺎﻛﻲ را در ﻃﻮل روز ﺣﻔﻆ ﻣﻲﻛﻨﺪ
و زﻧﺪﮔﻲ را ﭘﺎك و ﺑﺎﺻﻔﺎ ﻣﻲﺳﺎزد.
 اﻧﺪك اﻓﺮادي وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻴـﺎز ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴـﺖ ،ﭘﺎﺳـﺦﻫـﺎي درﺳـﺘﻲ
ﻧﻤﻲدﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎسﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺎ ﺑﻪﻛﺎر ﺑﺮدن ﻛﻼم زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻳـﺎ

اﻃﺎﻋﺖ )و در راﺳﺘﺎي آن اﻃﺎﻋﺖ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ( ﺧﺪا ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ و در اﻧﺘﻬﺎي
آﻳﻪ ،ﻋﺒﺎرت )و اﷲ ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ( آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺧـﺪا ﺑﺴـﻴﺎر آﻣﺮزﻧـﺪه و
ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ.
 -۴۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۲۶و  ۱۲۷دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

 ادرار و ﻣﺪﻓﻮع اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮانﻫﺎي ﺣﺮامﮔﻮﺷﺘﻲ ﻛﻪ ﺧﻮن ﺟﻬﻨﺪه دارﻧـﺪ و ﻣـﺮدار
اﻧﺴﺎن و ﻫﺮ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮن ﺟﻬﻨﺪه دارد ،ﻧﺠﺲ اﺳﺖ.
 ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ درﺑﺎرٔه ﻋﻤﻞ ﻧﺎرواي ﺷﺮابﺧﻮاري ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :اي ﻣﺮدﻣـﻲ ﻛـﻪ اﻳﻤـﺎن

ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﻴﮕﺎري ﺑﺮﻟﺐ ،ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ وﺟﻮد ﺧﻮد را ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان اﺛﺒـﺎت ﻛﻨﻨـﺪ.

آوردهاﻳﺪ؛ ﺑﻪ راﺳﺘﻲ ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻲ و ﺗﻴﺮكﻫﺎي ﺑﺨﺖآزﻣﺎﻳﻲ ،ﭘﻠﻴـﺪ و

اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻋﻤﺎل ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺿﻌﻒ روﺣﻲ و ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ در اﺛﺒـﺎت ﺧـﻮد ،از راه درﺳـﺖ و

از ﻛﺎرﻫﺎي ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ اﺳﺖ«.

ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺎﺳﺦﺗﴩﯾﺤﯽآزﻣﻮنارزﺷﯿﺎﺑﯽﭘﯿﴩﻓﺖﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻣﺮﺣﻠﮥ | ۹متﺎمرﺷﺘﻪﻫﺎیﻧﻈﺮی

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﮐﺎرﺑﺮد * درس  ۷ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
 -۲۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳
ﮔﺰﯾﻨﮥ  :۱ﻣﻔﻬﻮم »اﻵﺑﺎر« آﻣﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ »اﻵﺑﺎء«.
ﮔﺰﯾﻨﮥ » :۲اﻟ ﱢﻨﻔﻂ« درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﮔﺰﯾﻨﮥ » :۴اﻟ ﱠﺬﻧ َْﺐ« درﺳﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ »اﻟ َﺬﻧْﺐ«.
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * درس  ۷ﻋﺮﺑﯽ ،زﺑﺎن ﻗﺮآن ۱
 -۲۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲
» ُﺟﺒﻨﺔ :ﭘﻨﯿﺮ /زﺑﺪة :ﮐﺮه /أﻧﺒﻮب :ﻟﻮﻟﻪِ /ﺳﻮار :دﺳﺘﺒﻨﺪَ /ﻣﻄّﺎط :ﮐﺎﺋﻮﭼﻮِ /ﻣﺸ ِﻤﺶ:
ﻣﺼﻔﯽ :ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه /ﻣﯿﻨﺎء :ﺑﻨﺪر«
زردآﻟﻮ/
ٰ

 -۳۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۵دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

اﻣﺮوزه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻜﺒﺮان و ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﻓﻊ دﻧﻴـﺎﻳﻲ

۳

 -۴۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴
 -۳۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۱۷و  ۱۲۱دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

 ارزش ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازٔه ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ او دوﺳﺖ دارد.
 در دل ﺟﺎي دادن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ رﻧﮓ و ﻧﺸﺎﻧﻲ از ﺧﺪا دارﻧﺪ ،ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ دوﺳـﺘﻲ ﺑـﺎ
دوﺳﺘﺎن ﺧﺪا اﺳﺖ.
 -۳۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

 اﻣﺎم ﺻﺎدق » :ﻫﺮﻛﺲ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪاﻧﺪ آﻳﺎ ﻧﻤﺎزش ﻗﺒﻮل ﺷﺪه ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺒﻴﻨـﺪ
ﻛﻪ ﻧﻤﺎز او را از ﮔﻨﺎه و زﺷﺘﻲ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ «...
 ﺑﺮاﺳﺎس )اﻗﻢ اﻟﺼّﻼة اِنﱠ اﻟﺼّﻼة ﺗﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻔﺤﺸﺎء و اﻟﻤﻨﻜﺮ و ﻟﺬﻛﺮ اﷲ اﻛﺒـﺮ و اﷲ
ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺗﺼﻨﻌﻮن( ،ﻳﺎد ﺧﺪا ﺛﻤﺮٔه )اﻗﻢ اﻟﺼّﻼة( ،ﻳﻌﻨﻲ اﻗﺎﻣﻪ و ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.
 -۴۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۱۸و  ۱۱۹دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۰دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۷دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻋﺬري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺘﻮاﻧﺪ روزه ﺑﮕﻴﺮد و ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻋـﺬر او

 ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و آﺛﺎر آن ،راﺑﻄﻪ دوﺳﻮﻳﻪ )ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ( ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.

ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد و ﺗﺎ رﻣﻀﺎن آﻳﻨﺪه ﻋﻤﺪاً ﻗﻀﺎي روزه را ﻧﮕﻴﺮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ روزه را ﻗﻀﺎ ﻛﻨﺪ

 ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭼﻮن اﻛﺴﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮده را ﺣﻴﺎت ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ و زﻧـﺪﮔﻲ ﺣﻘﻴﻘـﻲ

و ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻫﺮ روز ﻳﻚ ﻣﺪّ )ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  ۷۵۰ﮔﺮم( ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻘﻴﺮ ﺑﺪﻫﺪ.

)راﺳﺘﻴﻦ ،واﻗﻌﻲ( ﺑﻪ وي ﻋﻄﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 -۳۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۰دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

 -۴۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۵دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

در آﻳﮥ ﺷﺮﻳﻔﮥ )ﻳﺎ اﻳّﻬﺎ اﻟّﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺼّﻴﺎم ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﻠـﻲ اﻟّـﺬﻳﻦ ﻣـﻦ

 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺗﺪاوم و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.

ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻟﻌﻠّﻜﻢ ﺗﺘّﻘﻮن( ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺮ ﺗﻘﻮاﭘﻴﺸـﮕﻲ ﺣﺎﺻـﻞ از روزهداري،

 ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮه و ﻛﻴﻔﻴﺖ درس ﺧﻮاﻧﺪن

ﻗﺮارﮔﻴﺮي در ﮔﺮوه ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ.

ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.
 -۳۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۱۶و  ۱۱۷دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

 ﺑﺎراﻟﻬﺎ! ﺧﻮب ﻣﻲداﻧﻢ ﻫﺮﻛﺲ ﻟﺬت دوﺳﺘﻲات را ﭼﺸﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻏﻴﺮ ﺗـﻮ را اﺧﺘﻴـﺎر
ﻧﻜﻨﺪ و آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ اﻧﺲ ﮔﻴﺮد ،ﻟﺤﻈﻪاي از ﺗﻮ رويﮔﺮدان ﻧﺸﻮد.
 ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎ و ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
 -۳۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۱۹و  ۱۲۰دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

در آﻳﮥ ﺷﺮﻳﻔﮥ )ﻗﻞ ان ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺤﺒّﻮن اﷲ  ،...ﺑﮕﻮ اﮔﺮ ﺧـﺪا را دوﺳـﺖ دارﻳـﺪ از ﻣـﻦ
ﭘﻴﺮوي ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﺪا دوﺳﺘﺘﺎن ﺑﺪارد  (...ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﺳـﺘﻮراﺗﺶ را ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ  ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺮط اﺻﻠﻲ دوﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﺧﻮد اﻋﻼم ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ اﻳـﻦ
ﺟﻤﻠﻪ »آﻧﭽﻪ اﻫﻤﻴﺖ دارد ،درون و ﺑﺎﻃﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ او« ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد و ﻋﻤﻞ
ﺑﻪ اﺣﻜﺎم و ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
 -۳۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۸دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

اﻣﺎم ﺻﺎدق » :ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن ﺣﺮم ﺧﺪاﺳﺖ؛ در ﺣﺮم ﺧﺪا ﻏﻴﺮﺧﺪا را ﺟﺎ ﻧﺪﻫﻴـﺪ «.از
ﻫﻤﻴﻦ رو ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﺆﻣﻨﺎن را دوﺳﺘﻲ و ﻣﺤﺒـﺖ ﺷـﺪﻳﺪ آﻧـﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻲداﻧﺪ) :و ﻣﻦ اﻟﻨّﺎس ﻣﻦ ﻳﺘّﺨﺬ ﻣﻦ دون اﷲ اﻧﺪاداً ﻳﺤﺒّﻮﻧﻬﻢ ﻛﺤﺐّ اﷲ
و اﻟّﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﺷﺪّ ﺣﺒﺎً ﷲ(
 -۳۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۹دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

) (I'm not sureﻛﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪٔه ﺗﺮدﻳﺪ اﺳﺖ ،ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۲ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
 -۴۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۱زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ۱

ﺗﻮﺿﻴﺢ :ﺣﺮف اﺿﺎﻓﮥ درﺳﺖ ﺑﺮاي روز و ﺻﻔﺤﮥ ﻛﺘﺎب on ،اﺳﺖ.
 -۴۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰۴زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ۱

ﺗﺮﺟﻤﻪ :اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺧﻮب ﺑﺴﻴﺎري در اﻃﺮاف آنﻫﺎ ﺑﻮد ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﺎﻧﮕﻲ از ﭘﺪر ﻣﺮﻳﻀﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 (۱ﺧﺎرﺟﻲ

 (۲ﺧﺎﻧﮕﻲ

 (۳ﻣﻠﻲ

 (۴ﻣﺤﺘﻤﻞ

 -۴۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰۲زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ۱

ﺗﺮﺟﻤﻪ :در ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﺴﺎل ،ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﭘﻴﺶ رﻓﺖ.
 (۱ﺳﺮﮔﺮمﺷﻮﻧﺪه

 (۲ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ

 (۳ﺟﺬبﺷﺪه

 (۴ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه

 -۵۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰۳زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ۱

ﺗﺮﺟﻤﻪ :در ﻧﺎﺋﻴﻦ ،ﻫﻨﻮز ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ اﻳﺮاﻧﻲ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

 وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺗﻘﻮا:

 (۱ﻗﻮي

 (۱ﺧﻮدﻧﮕﻬﺪار اﺳﺖ و ﺧﻮد را از ﮔﻨﺎه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﮥ ﺗﻤﺎﻳﻼﺗﺶ را ﺑﻪﺻﻮرت

 (۳ﺗﺎرﻳﺨﻲ

 (۴ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ

 -۵۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰۲زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ۱

 (۲ﺑﺮ ﺧﻮدش ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ و زﻣﺎم و ﻟﺠﺎم ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را در اﺧﺘﻴﺎر دارد.

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻫﺮﮔﺰ از ﻫﻴﭻ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻛﻪ )ﻃﺒﻖ آن( ﺑﻬﺘﺮ اﺳـﺖ اﻓﺰاﻳﺸـﻲ در

 (۳ﻧﻤﻲﮔﺬارد ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﻛﺸﻲ او را در درهﻫﺎي ﻫﻮﻟﻨﺎك ﮔﻨﺎه ﺑﻴﻨﺪازد.

وﻗﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﺎرﮔﺮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.

 (۴ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ روزﺑﻪروز ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺧﻮد ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻨﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ،
آن ﻗﻮت و ﻧﻴﺮو ،او را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و از آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﮕﻪ دارد.
 ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ راهﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﺗﻘﻮا ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎز و روزه از

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  | ۹۷ -۹۸داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﯾﮥ دﻫﻢ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

ﺗﻮﺿﻴﺢ :از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ  mustاﺟﺒﺎر و ﻗﻄﻌﻴﺖ را ﻣﻲرﺳـﺎﻧﺪ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت

 (۲ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ

ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺮﻛﻮب ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.

۴

 -۴۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰۸زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ۱

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۱دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

اﮔﺮ ﺷﺮط ﻏﺼﺒﻲ ﻧﺒﻮدن ﻟﺒﺎس و ﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎزﮔﺰار را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ
از راه ﺣﺮام ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ.
 -۳۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۱دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

 اﮔﺮ در رﻛﻮع و ﺳﺠﻮد ،ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪا را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴـﺘﻜﺒﺮان
ﺧﻀﻮع و ﺧﺸﻮع ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد.
 اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﻦ ﺗﻜﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑـﺮ ﻫﻤـﻪ ﭼﻴـﺰ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﻢ،
ﻗﺪرتﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﻧﻈﺮﻣﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد.
 -۴۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۱دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

دﻳﺪن زﺷﺘﻲ و ﺳﺘﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﺎﻛﺖ ﻣﺎﻧﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ آن ،ﻧﺸﺎن از ﻓﻘﺪان ﺑﻴﺰاري از
دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﺎن دارد.
 -۴۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۷دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

ﻛﺴﻲ ﻛﻪ رﻓﺘﻨﺶ ﺑﻴﺶ از  ۴ﻓﺮﺳﺦ و ﻣﺎﻧﺪن او ﻛﻤﺘﺮ از ده روز ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﻲﺷﻮد ﭘﺲ ﻫﻢ ﻧﻤﺎزش ﺷﻜﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ روزه ﺑﮕﻴﺮد.
 -۴۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

 (۳ﺗﻌﻄﻴﻼت

 (۴اﺧﺘﺮاعﻫﺎ

 -۵۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰۲زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ۱

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺳﻔﺮ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ اﻧﺘﺨﺎب وﺣﺸﺘﻨﺎﻛﻲ ﺑﻮد ﭼﻮن ﻫﻮا ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﮔﺮم ﺑﻮد.

ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن اﺳﺖ.
 -۳۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

 (۱زاﺋﺮان

 (۲ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۲دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ۱

ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﺠﺎﺳﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﺳﮓ و ﺧﻮك ،زﻧﺪه و ﻣﺮدٔه آن ﻧﺠﺲ اﺳﺖ.
 ﻛﺎﻓﺮ )ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاي ﻳﮕﺎﻧﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارد(.

 (۱اﻧﺘﺨﺎب

 (۲ﺗﻌﻄﻴﻼت

 (۳دﻳﺪار )ﺑﺎزدﻳﺪ(

 (۴ﺑﻠﻴﻂ

 -۵۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰۲زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ۱

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻛﺪامﻳﻚ ﺟﺎي ﺧﺎﻟﻲ را ﭘﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ؟
 :Aاﺣﺘﻤﺎﻻً ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺰﻳﻨﮥ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎﺳﺖ.
............... :B
 (۱ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ اﻳﺪٔه ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 (۲در زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻤﻲ ﺳﺮد اﺳﺖ.
 (۳در واﻗﻊ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﻛﻪ از آﺳﻴﺎ دﻳﺪن ﻛﻨﻢ.
 (۴اﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ در ﻣﻮرد ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻦ.
 -۵۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰۳زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ۱

اﻣﻼي درﺳﺖ ﻛﻠﻤﻪ billion ،اﺳﺖ ﭼﺮاﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ در ﺟﻤﻠـﻪ ،ﻧﻘـﺶ ﺻـﻔﺖ ﺑـﺮاي
 peopleرا دارد و ﺻﻔﺎت ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
■■ ﺗﺮﺟﻤﮥ Cloze Test
اﻧﺘﺨﺎب رﺳﺘﻮراﻧﻲ ﺧﻮب در ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺨﺖ اﺳـﺖ .در واﻗـﻊ
اوﻟﻴﻦ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ آن ﺗﻮﺟـﻪ ﻛـﺮد اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در زﻣـﺎن وارد ﺷـﺪن،
ﭘﻴﺶﺧﺪﻣﺖﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ .ﻧﻜﺘﮥ ﺑﻌﺪي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺷـﻤﺎ در
رﺳﺘﻮران ﭼﻘﺪر اﺣﺴﺎس راﺣﺘﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ .در آﺧﺮ ،ﻣﺮاﻗﺐ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاﻫﺎ ﭼﻘﺪر
ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰ ﭼﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

 (۱ﺗﺮك ﻛﺮدن

 (۲ﺳﻮﺧﺘﻦ /ﺳﻮزاﻧﺪن

 (۳آﻣﺎده ﻛﺮدن

 (۴اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ

 (۱ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ در ﻗﺸﻢ

 -۵۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲
 (۱ﻛﺎرآﻣﺪ
 (۳ﺷﺠﺎع

 (۲ﺳﺘﺎرهاي ﻛﻪ در ﻗﺸﻢ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮد
 (۲راﺣﺖ

 (۳ارواح در درٔه ﺳﺘﺎره

 (۴ﺻﺒﻮر

 (۴ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﻣﺤﺒﻮب در اﻳﺮان
 -۵۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

 -۵۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲
 (۱ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ

 (۲ﻣﺮﺗﺐ

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻛﺪام ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

 (۳ﺑﻪآﺳﺎﻧﻲ

 (۴ﺑﻪﺳﺨﺘﻲ

 (۱درٔه ﺳﺘﺎره ،زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن در اﻳﺮان اﺳﺖ.

■■ ﺗﺮﺟﻤﮥ درك ﻣﻄﻠﺐ
وﻗﺘﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻳﻜﻲ از زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎنﻫﺎي اﻳﺮان را ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﺪ ،ﺷـﮕﻔﺖزده
ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ .درٔه ﺳﺘﺎره ،واﻗﻊ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ روﺳﺘﺎي ﺑﺮﻛﻪ ﺧﻠﻒ ،ﻧﺰدﻳﻚ ﺷـﻬﺮ ﻗﺸـﻢ،
ﭘﺮﺑﺎزدﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎذﺑﮥ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﻜﺎنﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺜﺎﻟﻲ
ﻣﻬﻢ از ﺷﮕﻔﺘﻲﻫﺎي روي زﻣﻴﻦ اﺳﺖ .ﺑﻮﻣﻲﻫﺎ آن را »اﺳﺘﻼح ﻛﻔﺘﺎح« ﺑﻪﻣﻌﻨﻲ »ﺳﺘﺎرٔه
ﻓﺮودآﻣﺪه« ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﺎم از ﺑﺎوري در ﻣﻴﺎن ﺑﻮﻣﻴﺎن ﻣﻲآﻳﺪ ﻛـﻪ ﺳـﺘﺎرهاي در اﻳـﻦ
ﻣﻜﺎن ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﻮﻣﻲﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ارواح در ﺗﺎرﻳﻜﻲ دور ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهاي ﺑﺮاي ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻗـﺪم
زدن در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﮥ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ :ﺑﺮﺧـﻲ از ﺟﺎﻫـﺎي اﻳـﻦ
ﻣﻜﺎن زﻳﺒﺎ از ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻧﺎزك ﺧﺎك درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻗﺪم زدن ﺑﺮ روي اﻳـﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺮاي ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻴﺪ.

 (۲ﻧﺎم اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
 (۳درٔه ﺳﺘﺎره ،ﭘﺮﺑﺎزدﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن در ﻗﺸﻢ اﺳﺖ.
 (۴ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ درٔه ﺳﺘﺎره از ﻋﺠﺎﻳﺐ روي زﻣﻴﻦ اﺳﺖ.
 -۶۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در ﺑﺨﺶ آﺧﺮ ﺳﻌﻲ دارد ﭼﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ؟ او ﺳﻌﻲ دارد ﺗﺎ ...............
 (۱ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺟﻠﺐ ﻛﻨﺪ.
 (۲ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن درﻣﻮرد ﻧﻘﻄﻪﺿﻌﻒ ﺑﻨﺎ اﺧﻄﺎر دﻫﺪ.
 (۳ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻋﺎﻟﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 (۴اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺪﻫﺪ.

ﭘﺎﺳﺦﺗﴩﯾﺤﯽآزﻣﻮنارزﺷﯿﺎﺑﯽﭘﯿﴩﻓﺖﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻣﺮﺣﻠﮥ | ۹متﺎمرﺷﺘﻪﻫﺎیﻧﻈﺮی

 -۵۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

 -۵۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﺘﻦ درﻣﻮرد  ...............اﺳﺖ.

۵

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۴رﻳﺎﺿﻲ ۱

 -۶۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎب  rﺷﻲء از  nﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛـﻪ در آن ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻧﺘﺨـﺎب اﻫﻤﻴـﺖ

ﭘـﺎﺳﺦﺗﴩﯾﺤﯽدرسﻫﺎیاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
)رﺷﺘﮥرﯾﺎﺿﯽوﻓﯿﺰﯾﮏ(

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  rﻋﻀﻮي از ﻳـﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ  nﻋﻀـﻮي،
n
ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ  rﺗﺎﻳﻲ از  nﺷﻲء ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛـﻪ آن را ﺑـﺎ ) C(n ,rﻳـﺎ   ﻧﻤـﺎﻳﺶ
r

ﻣﻲدﻫﻴﻢ و دارﻳﻢ:
n
!n
)(0  r  n
 
!  r  (n  r)!r

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:
 -۶۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۳۴و  ۱۳۸رﻳﺎﺿﻲ ۱

ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎب  rﺷﻲء از  nﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛـﻪ در آن ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻧﺘﺨـﺎب اﻫﻤﻴـﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  rﻋﻀﻮي از ﻳـﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ  nﻋﻀـﻮي،

n
ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ  rﺗﺎﻳﻲ از  nﺷﻲء ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛـﻪ آن را ﺑـﺎ ) C(n ,rﻳـﺎ   ﻧﻤـﺎﻳﺶ
r
ﻣﻲدﻫﻴﻢ و دارﻳﻢ:
n
!n
)(0  r  n
 
r
(n

! r)!r
 
ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي  ۳ﻋﻀﻮي اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ،دارﻳﻢ:
 7
!7
7  6  5  4! 7  6  5
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! 3 ! 4
3 2 1
! 3  3 !4

 -۶۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۳۴ ،۱۲۰و  ۱۴۰رﻳﺎﺿﻲ ۱

ﻧﻜﺘﻪ )اﺻﻞ ﺟﻤﻊ( :اﮔﺮ ﻛﺎري را ﺑﺘﻮان ﺑﻪ دو روش اﻧﺠﺎم داد؛ ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ در روش اول
 mاﻧﺘﺨﺎب و در روش دوم  nاﻧﺘﺨﺎب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر ﻣـﻮردﻧﻈﺮ
 m  nروش وﺟﻮد دارد.
ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎب  rﺷﻲء از  nﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛـﻪ در آن ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻧﺘﺨـﺎب اﻫﻤﻴـﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  rﻋﻀﻮي از ﻳـﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ  nﻋﻀـﻮي،
n
ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ  rﺗﺎﻳﻲ از  nﺷﻲء ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛـﻪ آن را ﺑـﺎ ) C(n ,rﻳـﺎ   ﻧﻤـﺎﻳﺶ
r
ﻣﻲدﻫﻴﻢ و دارﻳﻢ:
n
!n
)(0  r  n
 
!  r  (n  r)!r
ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ او ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ:

 -۶۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

 7 5
!7
!5

 35  5  40
  
! 3   4  3 ! 4 ! 4 !1
▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۳۴و  ۱۳۵رﻳﺎﺿﻲ ۱

!)n  (n  1)  (n  2
!n
 2n
 2n 
! (n  2)! 2
! (n  2)! 2

n  0
n(n  1)  4n  n 2  5n  0  

n  5

 nﻳﻚ ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوي  ۲اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ
 n  5ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل اﺳﺖ.
▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۸رﻳﺎﺿﻲ ۱

 -۶۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

ﻧﻜﺘﻪ :اﮔﺮ  nﻳﻚ ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب اﻋﺪاد ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺘﻮاﻟﻲ از  ۱ﺗـﺎ  nرا
ﺑﻪﺻﻮرت !n) nﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ( ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻴﻢ .ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد دارﻳﻢ0 !  1 :

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺘﻪ ،ﺻﻮرت و ﻣﺨﺮج ﻋﺒﺎرت را ﺳﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:

)(2n  3)! (2 n  1) ! (2 n  2)(2 n  3

) (2n  2)(2n  3
!)(2n  1
!)(2n  1

ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۳ﻋﺪدي زوج اﺳﺖ و 11  10  110
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۲۷ﺗﺎ  ۱۳۲رﻳﺎﺿﻲ ۱

 -۶۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ارﻗﺎم زوج و ﻓﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻳﻜﻲدرﻣﻴﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و دارﻳﻢ:
joÎ ´¤n

Z»p ´¤n

Z»p ´¤n

joÎ ´¤n

joÎ ´¤n

Z»p ´¤n

 -۶۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۹رﻳﺎﺿﻲ ۱

ﻧﻜﺘﻪ :ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻳﮕﺸﺖﻫﺎي rﺗﺎﻳﻲ از  nﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺗﻌﺪاد اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي r
ﺷﻲء از ﺑﻴﻦ  nﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ را ﻛﻪ در آنﻫـﺎ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬـﻢ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﺎ
) P(n ,rﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻴﻢ و ﻣﻘﺪار آن از دﺳﺘﻮر زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد:

!n
P(n ,r) 
!)(n  r

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  | ۹۷ -۹۸داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﯾﮥ دﻫﻢ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺘﻪ دارﻳﻢ:

!n
!n
!) r
(n
)P(n ,r
!)(n  r


(n
1
!)

(n
!) 1
)P(n  1 ,r  1
!))(n  1  (r  1
!)(n  r

n
!n
)(0  r  n
 
r

(n
! r)!r
 
ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ  ۲ﻧﻔﺮ از  ۵ﻧﻔﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﺗﺠﺮﺑﻲ و  ۱ﻧﻔﺮ از  ۳داﻧﺶآﻣﻮز رﺷـﺘﮥ رﻳﺎﺿـﻲ

!n
!n
1


(n  1)! (n  1)n! n  1

اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﻢ و دارﻳﻢ:

 -۶۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

 5  3
!5
 3  30
   
! 2   1  2!3
▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۴رﻳﺎﺿﻲ ۱

joÎ ´¤n

IÀïS²Ie jHk÷U  joÎ ³I¤nH Sz«ÄI]  Z»p ³I¤nH Sz«ÄI]  4 ! 3 !  144

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  rﻋﻀﻮي از ﻳـﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ  nﻋﻀـﻮي،

۶

A

 Aﺣﺎﺻﻞﺿﺮب دو ﻋﺪد ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب آنﻫﺎ ﻋﺪدي زوج اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ

ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎب  rﺷﻲء از  nﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛـﻪ در آن ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻧﺘﺨـﺎب اﻫﻤﻴـﺖ

n
ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ  rﺗﺎﻳﻲ از  nﺷﻲء ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛـﻪ آن را ﺑـﺎ ) C(n ,rﻳـﺎ   ﻧﻤـﺎﻳﺶ
r
ﻣﻲدﻫﻴﻢ و دارﻳﻢ:

C(n , 2)  2n 

 -۶۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲



▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۲۰و  ۱۲۴رﻳﺎﺿﻲ ۱

ﻧﻜﺘﻪ )اﺻﻞ ﺿﺮب( :اﮔﺮ اﻧﺠﺎم ﻛﺎري ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم
ﻣﺮﺣﻠﮥ اول  mروش و ﺑﺮاي ﻫﺮﻛﺪام از اﻳﻦ  mروش ،ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم را ﺑﺘﻮان ﺑـﻪ  nروش

ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎب  rﺷﻲء از  nﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛـﻪ در آن ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻧﺘﺨـﺎب اﻫﻤﻴـﺖ

اﻧﺠﺎم داد ،در ﻛﻞ ﻛﺎر ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎ  m  nروش ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  rﻋﻀﻮي از ﻳـﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ  nﻋﻀـﻮي،

ﻧﻜﺘﻪ )اﺻﻞ ﺟﻤﻊ( :اﮔﺮ ﻛﺎري را ﺑﺘﻮان ﺑﻪ دو روش اﻧﺠﺎم داد؛ ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ در روش اول

n
ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ  rﺗﺎﻳﻲ از  nﺷﻲء ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛـﻪ آن را ﺑـﺎ ) C(n ,rﻳـﺎ   ﻧﻤـﺎﻳﺶ
r
ﻣﻲدﻫﻴﻢ و دارﻳﻢ:

 mاﻧﺘﺨﺎب و در روش دوم  nاﻧﺘﺨﺎب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر ﻣـﻮردﻧﻈﺮ

n
!n
)(0  r  n
 
r
(n

! r)!r
 
 n  n
n n
 ﭘﺲ دارﻳﻢ:
ﻣﻲداﻧﻴﻢ        1و      n
 n  1  1 
n  0 

 100   120 
  
0
119
1  120 1
A     

 240   200  240  1 2

 
 1   200 

 m  nروش وﺟﻮد دارد.
اﻋﺪادي ﺑﺮ  ۵ﺑﺨﺶﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﺎن آنﻫﺎ ﺻﻔﺮ ﻳﺎ  ۵ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در دو
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:

 2 2 1 1  4
 3 2 1 1  6

5 ´¤n
5 » 0 q] ¾M ³I¤nH ¾μÀ
)    ﺣﺎﻟﺖ اول
1

1

2

2

oÿÅ ´¤n
oÿÅ q] ¾M ³I¤nH ¾μÀ
)    ﺣﺎﻟﺖ دوم
1

1

2

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﺟﻤﻊ  4  6  10ﻋﺪد ﻣﻲﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ.

3

 -۷۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

ﻧﻜﺘﻪ )اﺻﻞ ﺿﺮب( :اﮔﺮ اﻧﺠﺎم ﻛﺎري ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم
ﻣﺮﺣﻠﮥ اول  mروش و ﺑﺮاي ﻫﺮﻛﺪام از اﻳﻦ  mروش ،ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم را ﺑﺘﻮان ﺑـﻪ  nروش

n
ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ rﺗﺎﻳﻲ از  nﺷﻲء ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛـﻪ آن را ﺑـﺎ ) C(n ,rﻳـﺎ   ﻧﻤـﺎﻳﺶ
r
ﻣﻲدﻫﻴﻢ و دارﻳﻢ:

 mاﻧﺘﺨﺎب و در روش دوم  nاﻧﺘﺨﺎب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر ﻣـﻮردﻧﻈﺮ

n
!n
)(0  r  n
 
!  r  (n  r)!r
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  nﺣﺘﻤﺎً ﻋﺪدي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑـﺰرگﺗـﺮ ﻳـﺎ ﻣﺴـﺎوي  ۲اﺳـﺖ ،ﻣﻌﺎدﻟـﮥ

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )ﻛﻪ ﺑﻪﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪهاﻧﺪ( در ﻳﻜﻲ از  ۵ﻣﻜـﺎن ﺑـﻴﻦ و دو

ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺣﻞ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:

اﻧﺠﺎم داد ،در ﻛﻞ ﻛﺎر ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎ  m  nروش ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﻧﻜﺘﻪ )اﺻﻞ ﺟﻤﻊ( :اﮔﺮ ﻛﺎري را ﺑﺘﻮان ﺑﻪ دو روش اﻧﺠﺎم داد؛ ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ در روش اول
 m  nروش وﺟﻮد دارد.
ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از ارﻗﺎم  ۱۰ﺣﺎﻟﺖ و ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از ﺣﺮوف  ۲۶ﺣﺎﻟﺖ دارﻳﻢ .ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻜـﺎن

n
!n
!n

 14  n
P(n , 2)     14  n 
!)(n  2)! 2 !(n  2
2
!)n(n  1)(n  2)! n(n  1)(n  2


 14  n
!)2  (n  2
!)(n  2
)n(n  1
 n(n  1) 
 14  n  2n(n  1)  n(n  1)  28  2n
2

ﻃﺮف ارﻗﺎم اﺳﺖ.
´¤n

´¤n

´¤n

´¤n

 2n 2  2n  n 2  n  28  2n

]ýoe»j ¸TÎo¬nHo¤ ÁI

n  7 
n 2  3n  28  0  (n  7)(n  4)  0  

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﭘﻼكﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

5  10

10
 10 
10  26
 26  5  10 4  26 2


4

2

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۱۹ﺗﺎ  ۱۲۳رﻳﺎﺿﻲ ۱

 -۷۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

ﻧﻜﺘﻪ )اﺻﻞ ﺿﺮب( :اﮔﺮ اﻧﺠﺎم ﻛﺎري ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم
ﻣﺮﺣﻠﮥ اول  mروش و ﺑﺮاي ﻫﺮﻛﺪام از اﻳﻦ  mروش ،ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم را ﺑﺘﻮان ﺑـﻪ  nروش

 n  4 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۲ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ.
 -۷۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۹رﻳﺎﺿﻲ ۱

ﻧﻜﺘﻪ )اﺻﻞ ﺟﻤﻊ( :اﮔﺮ ﻛﺎري را ﺑﺘﻮان ﺑﻪ دو روش اﻧﺠﺎم داد؛ ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ در روش اول
 mاﻧﺘﺨﺎب و در روش دوم  nاﻧﺘﺨﺎب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر ﻣـﻮردﻧﻈﺮ
 m  nروش وﺟﻮد دارد.

اﻧﺠﺎم داد ،در ﻛﻞ ﻛﺎر ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎ  m  nروش ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎب  rﺷﻲء از  nﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛـﻪ در آن ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻧﺘﺨـﺎب اﻫﻤﻴـﺖ

ﻧﻜﺘﻪ )اﺻﻞ ﺟﻤﻊ( :اﮔﺮ ﻛﺎري را ﺑﺘﻮان ﺑﻪ دو روش اﻧﺠﺎم داد؛ ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ در روش اول

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  rﻋﻀﻮي از ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ  nﻋﻀـﻮي،

 mاﻧﺘﺨﺎب و در روش دوم  nاﻧﺘﺨﺎب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر ﻣـﻮردﻧﻈﺮ

n
ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ rﺗﺎﻳﻲ از  nﺷﻲء ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛـﻪ آن را ﺑـﺎ ) C(n ,rﻳـﺎ   ﻧﻤـﺎﻳﺶ
r

 m  nروش وﺟﻮد دارد.
ارﻗﺎم ﻋﺪد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه  ۰ ،۴و  ۱ﻳﺎ  ۰ ،۲و  ۳ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻌﺪاد اﻋﺪادي ﻛﻪ ﺑﺎ  ۰ ،۴و  ۱ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

4

oÿÅÁIÀïS²Ie jHk÷U 1 ÁIÀïS²Ie jHk÷U 4 ÁIÀïS²Ie jHk÷U
 
 
1



2



2

n
!n
)(0  r  n
ﻣﻲدﻫﻴﻢ و دارﻳﻢ:
 
!  r  (n  r)!r
ﺗﻌﺪاد راهﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب  ۳ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ۴ ،ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ و  ۵ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﺗﻮﺟﻪ

ﻛﻨﻴﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻴﺮﻳﻨﻲﻫﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻻت ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

) ۰را در رﻗﻢ ﻳﻜﺎن و دﻫﮕﺎن ﻣﻲﺗﻮان ﻗﺮار داد(

 9  9  9
!9
!9
!9


   
3
4
5
3
6
4
5
5
!
!
!
!
!!4

     
9 8 7 9 8 7 6


 2  84  126  2  84  252  336
6
24
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۴رﻳﺎﺿﻲ ۱
 -۷۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  rﻋﻀﻮي از ﻳـﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ  nﻋﻀـﻮي،

ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎب  rﺷﻲء از  nﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛـﻪ در آن ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻧﺘﺨـﺎب اﻫﻤﻴـﺖ

ﺗﻌﺪاد اﻋﺪادي ﻛﻪ ﺑﺎ  ۰ ،۳و  ۲ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻋﺪاد  4  4  8اﺳﺖ.
 -۷۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۴رﻳﺎﺿﻲ ۱

ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎب  rﺷﻲء از  nﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛـﻪ در آن ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻧﺘﺨـﺎب اﻫﻤﻴـﺖ

n
ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ rﺗﺎﻳﻲ از  nﺷﻲء ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛـﻪ آن را ﺑـﺎ ) C(n ,rﻳـﺎ   ﻧﻤـﺎﻳﺶ
r
ﻣﻲدﻫﻴﻢ و دارﻳﻢ:
n
!n
)(0  r  n
 
r
(n

! r)!r
 
اﺑﺘﺪا از  ۸ﻧﻔﺮ  ،اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوه  ۳ﻧﻔﺮه را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:

8
!8
8  7  6  5! 8  7  6
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! 3 ! 5
3 2 1
!  3  3 !5
ﺣﺎل از  ۵ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه ،ﮔﺮوه دوم  ۳ﻧﻔﺮه را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:
5
!5
!5  4  3

 10
 
! 3 ! 2
! 3  3!2
و در آﺧﺮ از  ۲ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه ،ﮔﺮوه  ۲ﻧﻔﺮه را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:

 2
 1
 2
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦﻛﺎر ﻃﺒﻖ اﺻﻞﺿﺮب ﺑﻪ  56  10  1  560ﺣﺎﻟﺖ اﻣﻜـﺎن ﭘـﺬﻳﺮ اﺳـﺖ.

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  rﻋﻀﻮي از ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ  nﻋﻀـﻮي،

n
ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ rﺗﺎﻳﻲ از  nﺷﻲء ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛـﻪ آن را ﺑـﺎ ) C(n ,rﻳـﺎ   ﻧﻤـﺎﻳﺶ
r
n
!n
)(0  r  n
ﻣﻲدﻫﻴﻢ و دارﻳﻢ:
 
!  r  (n  r)!r
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻜﺘﻪ  0  r  nاﺳﺖ .ﭘﺲ  . b  a  b  a  0ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕـﺮ
ﻣﺜﺎلﻫﺎي زﻳﺮ را ﻣﻲﺗﻮان زد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ اﻟﺰاﻣﺎً درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ:
 10 
 :    1  a  c  0ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳
0

 4
 :    8  c  b  0ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴
 2

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۱ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ.
 -۷۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۲۹و  ۱۳۰رﻳﺎﺿﻲ ۱

ﻛﺘﺐ را ﺑﻪﺻﻮرتﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﭽﻴﻨﻴﻢ:
ÂMjH

ÂMjH

Âμ±ø

ÂMjH

Âμ±ø

ÂMjH

 -۷۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۲۹و  ۱۳۴رﻳﺎﺿﻲ ۱

ﻧﻜﺘﻪ :ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻳﮕﺸﺖﻫﺎي rﺗﺎﻳﻲ از  nﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺗﻌﺪاد اﻧﺘﺨﺎبﻫـﺎي
rﺷﻲء از ﺑﻴﻦ  nﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ را ﻛﻪ در آنﻫﺎ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬـﻢ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﺎ

Âμ±ø

Âμ±ø

ÂMjH

ÂMjH

IÄ

Âμ±ø

ÂMjH

Âμ±ø

ÂMjH

ÂMjH

Âμ±ø

ÂMjH

ﺟﺎﻳﮕﺸﺖ  ۴ﻛﺘﺎب ادﺑﻲ ﺑﻪﺻﻮرت !  4و ﺳﻪ ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻤﻲ !  3ﺑﻮده و ﭼﻮن  ۳ﺣﺎﻟـﺖ

) P(n ,rﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻴﻢ و ﻣﻘﺪار آن از دﺳﺘﻮر زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد:

!n
!)(n  r

ÂMjH

Âμ±ø

ÂMjH

Âμ±ø

IÄ

دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ اول ﮔﺮوه  ۲ﻧﻔﺮه را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻌﺪ ﮔﺮوهﻫـﺎي ۳ﻧﻔـﺮه ،ﺟـﻮاب
ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

5
 :    10  c  a  0ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲
2

P(n ,r) 

ﺑﺮاي ﭼﻴﻨﺶ اﻳﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ دارﻳﻢ:
  4 ! 3 ! 3ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺣﺎﻻت

ﭘﺎﺳﺦﺗﴩﯾﺤﯽآزﻣﻮنارزﺷﯿﺎﺑﯽﭘﯿﴩﻓﺖﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻣﺮﺣﻠﮥ | ۹رﺷﺘﮥرﯾﺎﺿﯽوﻓﯿﺰﯾﮏ

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۰رﻳﺎﺿﻲ ۱

ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎب  rﺷﻲء از  nﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛـﻪ در آن ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻧﺘﺨـﺎب اﻫﻤﻴـﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  rﻋﻀﻮي از ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ  nﻋﻀـﻮي،

۷

 -۷۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۳۴و  ۱۳۸رﻳﺎﺿﻲ ۱

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۶۵و  ۷۲ﻫﻨﺪﺳﻪ ۱

 -۸۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎب  rﺷﻲء از  nﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛـﻪ در آن ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻧﺘﺨـﺎب اﻫﻤﻴـﺖ

ﻧﻜﺘــﻪ :در ﻣﺜﻠــﺚ ﻗــﺎﺋﻢاﻟﺰاوﻳــﮥ ABC

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  rﻋﻀﻮي از ﻳـﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ  nﻋﻀـﻮي،

) ˆ  90
 ، (Aدارﻳﻢ:

n
ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ rﺗﺎﻳﻲ از  nﺷﻲء ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛـﻪ آن را ﺑـﺎ ) C(n ,rﻳـﺎ   ﻧﻤـﺎﻳﺶ
r
ﻣﻲدﻫﻴﻢ و دارﻳﻢ:

BC 2  AB 2  AC 2
اﺑﺘﺪا ﻗﻄـﺮ  BDرا رﺳـﻢ ﻣـﻲﻛﻨـﻴﻢ ﺗـﺎ

n
!n
)(0  r  n
 
!  r  (n  r)!r

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

 -۷۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

 40 
!4
! 40  39  38

 20  39  780
 
! 2  38
!  2  2 ! 38
▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۳۴و  ۱۳۸رﻳﺎﺿﻲ ۱

n
ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ  rﺗﺎﻳﻲ از  nﺷﻲء ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛـﻪ آن را ﺑـﺎ ) C(n ,rﻳـﺎ   ﻧﻤـﺎﻳﺶ
r
ﻣﻲدﻫﻴﻢ و دارﻳﻢ:
n
!n
)(0  r  n
 
r
(n
! r)!r

 

ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ.

!) n  3   n  2  (n  3)! (n  2




!) 3   3  3 ! n! 3 !(n  1
)(n  3)(n  2)(n  1) (n  2)(n  1)n (n  2)(n  1



)((n  3)  n
!3
!3
!3
)(n  2)(n  1
(n  2)(n  1) n! (n  2)!  n  2 
3 




!3
!2
!2 !n
!n
 2 



راهﺣﻞ دوم:

ABD : AB 2  AD 2  BD 2  BD 2  25  25  50


BCD : BC 2  CD 2  BD 2  CD 2  50  1  49  CD  7
اﻛﻨﻮن ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﻲ  ABCDﻣﺴﺎﺣﺖ دو ﻣﺜﻠﺚ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.
5  5 7  1 25 7
S ABCD  S ABD  S BCD 


  16
2
2
2 2
 -۸۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۶۵و  ۶۶ﻫﻨﺪﺳﻪ ۲

ﻧﻜﺘﻪ :در ﻫﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﻃـﻮل دو ﺿـﻠﻊ ،ﻋﻜـﺲ
ﻧﺴﺒﺖ ارﺗﻔﺎعﻫﺎي ﻧﻈﻴﺮ آن دو ﺿﻠﻊ اﺳﺖ.

ha

a

ha b

hb a

b

hb

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺘﮥ ﺑﺎﻻ دارﻳﻢ:

ha ha b c 3 4

    3
hb hc a a 2 2



h 2a
hb  hc

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۱ﻫﻨﺪﺳﻪ ۱

 -۸۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

ﻧﻜﺘﻪ :ﺧﻂ و ﺻﻔﺤﻪ در ﻓﻀﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻮازي ﻳﺎ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻂ در ﺻـﻔﺤﻪ
واﻗﻊ اﺳﺖ.

d2

d2

d1

d2
M

d1

d1
P

¬1 à¾¹Äq

M

M

P

¬3 à¾¹Äq

P

¬4 à¾¹Äq

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۲ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ.
▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۷۹ ،۷۸و  ۸۱ﻫﻨﺪﺳﻪ ۱

 -۸۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

ﻧﻜﺘﻪ :از ﺳﻪ ﻧﻘﻄﮥ ﻏﻴﺮواﻗﻊ ﺑﺮ ﻳﻚ ﺧﻂ ،ﻳﻚ و ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻲﮔﺬرد.

 n   n  1  n  1
 :    ﻧﻜﺘﻪ


 r   r  1  r 

ﻧﻜﺘﻪ :از ﺳﻪ ﻧﻘﻄﮥ واﻗﻊ ﺑﺮ ﻳﻚ ﺧﻂ ،ﺑﻲﺷﻤﺎر ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻲﮔﺬرد.

از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛـﻪ از ﺳـﻪ ﻧﻘﻄـﮥ  B ،Aو C

ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:

ﺑﻲﺷﻤﺎر ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻲﮔﺬرد ،اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻘﻄـﻪ

 n   n  1  n  1
 


 r   r   r  1
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺟﺎيﮔﺬاري  n  3ﺑﻪ ﺟﺎي  nو  ۳ﺑﻪ ﺟﺎي  rدارﻳﻢ:

در راﺳﺘﺎي ﻳﻚ ﺧﻂ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ .از دو d
ﺧــــﻂ ﻣﺘﻘــــﺎﻃﻊ  lو  ABﺻــــﻔﺤﮥ

 -۷۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

C

ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ زﻳﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

راهﺣﻞ اول:

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  | ۹۷ -۹۸داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﯾﮥ دﻫﻢ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

B



ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻋﺒﺎرت دادهﺷﺪه را ﺳﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:

۸

D

7

1

ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎب  rﺷﻲء از  nﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛـﻪ در آن ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻧﺘﺨـﺎب اﻫﻤﻴـﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  rﻋﻀﻮي از ﻳـﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ  nﻋﻀـﻮي،

5

ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﻲ را ﺑﻪ دو ﻣﺜﻠﺚ ﻗـﺎﺋﻢاﻟﺰاوﻳـﻪ

n  n 
 :    ﻧﻜﺘﻪ

 r  n  r
n  n
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺘﻪ و ﺻﻮرت ﺳﺆال ﻛﻪ دارﻳﻢ      ﻣﻲﺗﻮان ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ
 23   17 
دادهﺷﺪه  23  17  40ﻋﻀﻮ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫـﺎي  ۲ﻋﻀـﻮي اﻳـﻦ

A

5

 n  3  n  2  n  3  1  n  2





2   2 
 3   3  
▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۷۹و  ۸۲ﻫﻨﺪﺳﻪ ۱

ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﺮاي دو ﺧﻂ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻘﻄﮥ اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ،دو ﺣﺎﻟﺖ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ:
اﻟﻒ( اﮔﺮ ﺻﻔﺤﻪاي ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ دوي آنﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن دو ﺧﻂ ﻣﻮازياﻧﺪ.

l

C

B

A

ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدي ﻣﻲﮔﺬرد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻـﻔﺤﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻂ  ABاﺳﺖ .ﭘﺲ ﻧﻘﻄﮥ  Cﻧﻴـﺰ
در ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارد.
ﭘﺲ ﺻﻔﺤﮥ ﮔﺬرﻧﺪه از ﺧﻂ  lو ﻧﻘﻄﮥ  Cﻳﻜﺘﺎﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۱ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ.
▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﮥ  ۶۸ﻫﻨﺪﺳﻪ ۱

 -۸۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

ب( اﮔﺮ ﻫﻴﭻ ﺻﻔﺤﻪاي ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ دوي آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن دو ﺧﻂ ﻣﺘﻨﺎﻓﺮﻧﺪ.

ﻧﻜﺘﮥ  :۱در ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻗﻄﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده و ﻣﻨﺼﻒ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺘﮥ ﺑﺎﻻ در ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ  GFو  ADﺑﺎ ﻫﻢ ﻣـﻮازي و  EFو  GCﺑـﺎ ﻫـﻢ

ﻧﻜﺘﮥ  :۲ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎي ﻫﺮ ﻧﻘﻄﮥ دﻟﺨﻮاه روي ﻗﺎﻋﺪٔه ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴـﺎوياﻟﺴـﺎﻗﻴﻦ از

ﻣﺘﻨﺎﻓﺮﻧﺪ.

دو ﺳﺎق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع وارد ﺑﺮ ﺳﺎق اﺳﺖ.

G

H

AB  AC  AH  BC

E

F

C
B
 -۸۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

ﻧﻜﺘﮥ  :۳در ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﻳﮥ  ABCﺑﺎ ارﺗﻔﺎع وارد ﺑﺮ وﺗﺮ  AHدارﻳﻢ:
اﺑﺘﺪا ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را رﺳﻢ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.

D
A

C

D

ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻧﻜﺘــﮥ  ۱ﻣﺜﻠــﺚ OAB

H

ﻣﺘﺴﺎوياﻟﺴﺎﻗﻴﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ

O N

M

ﻧﻜﺘﮥ  ۲دارﻳﻢ:

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۶۸و  ۶۹ﻫﻨﺪﺳﻪ ۱

ﻧﻜﺘﻪ :ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎي ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ درون ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوياﻻﺿﻼع از ﺳﻪ ﺿﻠﻊ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ
ارﺗﻔﺎع ﻣﺜﻠﺚ اﺳﺖ.

PM  PN  BH

h  2  4  6  12

P

اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺘﮥ  ۳در ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﻳﮥ  ABCدارﻳﻢ:

12
 2/4
5

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺘﮥ ﺑﺎﻻ ،ارﺗﻔﺎع ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

B

A

AB  BC  BH  AC  4  3  BH  5  BH 
 PM  PN  BH  2 / 4

 -۸۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۱ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻼﻣﺖ  Qرا ﻧﻤﻲداﻧﻴﻢ ،ﻫﺮ دو وﺿﻌﻴﺖ آن را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:

ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت در ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ ،دو ﻳـﺎ ﺳـﻪ روش اﻧﺘﻘـﺎل ﮔﺮﻣـﺎ )رﺳـﺎﻧﺶ،
ﻫﻤﺮﻓﺖ و ﺗﺎﺑﺶ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
 -۸۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۱ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱
) A(TH  TL
L

) A(100  TL 2
)A(100  10
k
L2
2L 2

 -۹۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

H1  H2  k


U
U
3 
 3   U  3W
W
W
U  Q  W   3W  600  W   4W  600  W  150 J
 -۹۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۵ﻓﻴﺰﻳﻚ ) ۱ﭘﺮﺳﺶ (۷-۴

ﻫﻤﺮﻓﺘﻲ راﺣﺖﺗﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ.

  P1V1  P2V2  P1V1  (P1  2)  3V1ﺛﺎﺑﺖ T 
 P1  3P1  6  2P1  6  P1  3 atm
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۵ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱

 T2  330 Kو T    273  T1  300 K
P1V1 P2V2
1  2 0 / 5  V2



 0 / 5V2  2 / 2  V2  4 / 4 L
T1
T2
300
330

Va  Vc
Pa Va

Ta

Wabc  Wab  Wbc
 Wabc  0

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۳ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۴۴و  ۱۴۹ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱

, Pa  Pc 

Pc Vc
  Tc  Ta  T  0  U abc  0

Tc


دﻣﺎي ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺮﻳـﺎنﻫـﺎي

 -۹۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۴۴و  ۱۴۵ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱
  W  0ﮔﺎز ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺷﺪه

ﻫﺮﭼﻪ ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺠﻤﻲ ﻣﺎﻳﻌﻲ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠـﻢ ﺑـﺮ اﺛـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ

 -۸۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

Q  280 J  U  Q  W  280  120  160 J  0

Hk

90
 100  TL 2  TL 2  55C
2
 -۸۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل Q  280J  U  Q  W  280  120  400 J  0

ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻧﻤﻮدار  P-Vﻓﺮاﻳﻨﺪ   bcﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻧﻤﻮدار  P-Vﻓﺮاﻳﻨﺪ ab

 Wab  Wbc
 Wbc  0و   Wab  0ﻓﺮاﻧﺪ  abﺗﺮاﻛﻢ و  bcاﻧﺒﺴﺎط اﺳﺖ.

 -۱۰۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۵۵ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱

در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻲدررو  W  0و  Q  0ﺑﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  U  0اﺳﺖ؛ ﻟﺬا دﻣﺎي ﮔﺎز
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

ﻓﺸﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ 

V  4 / 4  2  2 / 4 L

PV
 nR
T
 Vﻛﺎﻫﺶ و  Tاﻓﺰاﻳﺶ

 -۹۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۵ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻲدررو ،ﻣﻲﺗﻮان

 -۹۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

1
(P1  2)  V1
P1V1 P2V2
P1V1
2



T1
T2
)( 73  273
)(127  273
P1
P1  2
2


 4P1  P1  2  P1  atm
200 400  2
3
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۶ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱

ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛـﻪ در ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑـﻲدررو ،ﻓﺸـﺎر ﮔـﺎز زﻳـﺎد
ﻣﻲﺷﻮد.
 -۱۰۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

P

۹
V

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۴۴و  ۱۴۶ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱

 W1  W2  0و   VA  VBﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ) (۱و ) (۲ﻫﻢﺣﺠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ

T1  T2  U 1  U 2
U  Q  W

 Q 1  Q 2

PV  nRT 

5
3 0 / 08  8  T  T  250 K
m
  0 / 4  10  2  10 
n
2

M


U  Q  W  0  ( 1640)  1640 J

T    273    23C

U  nC V T   1640  1  20  T  T  82 K

 -۹۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۵ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱

ارﺗﻔﺎع ﺟﻴﻮه در دو ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده ،ﭘﺲ ﺣﺠـﻢ
ﮔﺎز در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.

P1 pI¬  V1 P2 pI¬  V2

T1
T2
P
¬P2 pI
3
3
¬2 pI




273  27 273  7
300
280
 P2 pI¬  2 / 8 cmHg

 -۱۰۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

 -۱۰۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

A

B

PB VB  PC VC 

PV
  TB  TC  TB  TA  TD  TC
T

nR

 -۱۰۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۳۰و  ۱۴۹ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱
 T2  350 Kو T    273  T1  300 K

]½¼Ã

]  P2 pI¬  P½¼Ã
 : PA  PB  PH¼Àﺣﺎﻟﺖ دوم
  PH¼À  P2 pI¬  P1 pI¬  2 / 8  3  0 / 2 cmHg
 PH¼À
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۰ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱

 T2  330 Kو T  273    T1  300 K
V1 V2
V
2


 2  V2  2 / 2 L
T1 T2
300 330

 ﺛﺎﺑﺖ P 

V2 A  h 2
2 / 2 h2



 h 2  1 / 1 h1
2
V1
A  h1
h1
h
 h  1 / 1 h 1  h 1  0 / 1 h 1 
0/1
h1
 -۹۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۴۳ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱

 -۹۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۴۴ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱

اﻧﺮژي دروﻧﻲ ﮔﺎز ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ دﻣﺎي ﮔﺎز اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫـﻢدﻣﺎﺳـﺖ ،اﻧـﺮژي
دروﻧﻲ ﮔﺎز ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۵۳و  ۱۵۴ﻓﻴﺰﻳﻚ ) ۱ﺗﻤﺮﻳﻦ (۵-۵

ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﭘﺲ  TA  TBو . TC  TD

V
V
V
2
7
  1  2 ﺛﺎﺑﺖ P 
 2  V2  L
T1 T2
300 350
3

] : PA  PB  PH¼À  P1 pI¬  P½¼Ãﺣﺎﻟﺖ اول

 -۹۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۵۵ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱

ﻧﻘﺎط  Aو  Bروي ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻫﻢدﻣﺎ و ﻧﻘﺎط  Cو  Dروي ﻧﻤﻮدار ﻫـﻢدﻣـﺎي دﻳﮕـﺮي
¬pI

7
100
WnIzÎï´À   PV  1 / 5  105  (  10 3  2  10 3 )  
 50 J
3
2
ﭘﺲ ﮔﺎز  50 Jﻛﺎر روي ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ.
 -۱۰۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

ﭘﺎﺳﺦﺗﴩﯾﺤﯽآزﻣﻮنارزﺷﯿﺎﺑﯽﭘﯿﴩﻓﺖﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻣﺮﺣﻠﮥ | ۹رﺷﺘﮥرﯾﺎﺿﯽوﻓﯿﺰﯾﮏ

 -۹۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۴۴و  ۱۴۵ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱
  W  0  W  120Jدﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺷﺪه

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۵۵ ،۱۴۹و  ۱۵۶ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱

W S
  W  0ﮔﺎز ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺷﺪه
P  4P1
 W  S   1
 (3V1  V1 )  5P1V1
2

U  nC V T


PB VB  PA VA  nRT 
(PB VB  PA VA ) 3
)  (PB VB  PA VA
nR
2
3
3
 U AB  (P1  3V1  4P1  V1 )   P1V1
2
2
3
U AB  Q  W   P1V1  Q  5 P1V1  Q  3 / 5 P1V1
2
 U  nC V

 -۱۱۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴
 -۱۰۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۱و  ۱۰۲ﺷﻴﻤﻲ ۱

ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ:
 (۱ﺣﻞﺷﻮﻧﺪه در ﺣﻼل ﺣﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﺣﻼل را در ﺧﻮد ﺣﻞ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.

 (۳ﺧﻮاص ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاص ﺣﻼل ،ﺣﻞﺷﻮﻧﺪه و ﻣﻘﺪار ﻫﺮﻳﻚ از آنﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۶و  ۱۰۷ﺷﻴﻤﻲ ۱
  400 mL ÉÃ±ü −¼±d¶ ﻣﻘﺪار ﻣﻮل ﺣﻞﺷﻮﻧﺪه در ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﻴﻆ

1 mol NaOH
0/4
¶1 L ÉÃ±ü −¼±d



¶1 L ¢Ã¤n −¼±d
1000 mL

¶ 500 mL ¢Ã¤n −¼±d
0 / 8 mol NaOH
1L

 -۱۱۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۹و  ۱۱۰ﺷﻴﻤﻲ ۱

در دﻣﺎي  ۷۰درﺟﮥ ﺳﻠﺴﻴﻮس a ،ﮔﺮم ﻧﻤﻚ در  ۱۰۰ﮔﺮم آب ﺣﻞ ﻣﻲﺷﻮد و )(100  a

آب (a  10) ،ﮔﺮم رﺳﻮب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:

0 / 4 mol NaOH 

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺣﺪود  ۱۰۰ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﻴﻆ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۱و  ۱۰۳ﺷﻴﻤﻲ ۱

ﻣﺎدهاي ﻛﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻮلﻫﺎي آن ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻞﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:

1 mol C 2H 5OH
 0 / 36
46 g C 2H 5OH

ﺑﻪوﺟﻮدآﻣﺪه ﺳﻴﺮﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

آب ﺣﻞ ﻣﻲﺷﻮد و  ۱۱۰ﮔﺮم ﻣﺤﻠـﻮل ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﻪازاي  ۱۰۰ﮔـﺮم

ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﻴﻆ ۴۰۰ ،ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠـﻮل رﻗﻴـﻖ ۵۰۰ ،ﻣﻴﻠـﻲﻟﻴﺘـﺮ اﺳـﺖ؛

0 / 8 g C 2H 5OH
 16 / 4 g
1 mL C 2H 5OH

32 g ¦μº
 72 g ¦μº
120 g JA
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺮم ﻧﻤـﻚ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪه ﻛﻤﺘـﺮ از  ۷۲ﮔـﺮم ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ؛ ﻣﺤﻠـﻮل
270 g JA 

ﮔﺮم ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ .در دﻣﺎي  ۳۰درﺟﮥ ﺳﻠﺴﻴﻮس ۱۰ ،ﮔﺮم ﻧﻤﻚ در  ۱۰۰ﮔـﺮم

ﺑﺎ رﻗﻴﻖ ﻛﺮدن ﻣﺤﻠﻮل ،ﻣﻘﺪار ﻣﻮل ﺣﻞﺷﻮﻧﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:

 -۱۰۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

ﺳﻴﺮﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪازاي ﻫﺮ  ۱۲۰ﮔﺮم آّب ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ۳۲ﮔﺮم از اﻳـﻦ
اﺿﺎﻓﻪﺷﺪه را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:

ﺣﻼل ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

1L
1000 mL

در  ۱۵۲ﮔﺮم ﻣﺤﻠﻮل اوﻟﻴﻪ ۳۲ ،ﮔﺮم ﻧﻤﻚ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳـﻦ ﻣﺤﻠـﻮل
ﻧﻤﻚ ﺣﻞ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﺣـﻞ ﻛـﺮدن در  ۲۷۰ﮔـﺮم آب

 (۲ﺷﻴﻤﻲدانﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺣﻞﺷﻮﻧﺪه در ﻣﻘـﺪار ﻣﻌﻴﻨـﻲ از

 -۱۰۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۸ﺗﺎ  ۱۱۰ﺷﻴﻤﻲ ۱

100 g JA
¶(100  a) g −¼±d
(a  10) g J¼wn

 60 g  a  30
100 g JA
 -۱۱۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۰ﺷﻴﻤﻲ ۱

ﻣﻌﺎدﻟﮥ دادهﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺤﻼل اﻳﻦ ﻧﻤﻚ ،ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﺧﻄﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ

  20 / 5 mL C 2H 5OH ﺟﺮم اﺗﺎﻧﻮل

ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۲ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۱۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

  16 / 4 g C 2H 5OH ﻣﻘﺪار ﻣﻮل اﺗﺎﻧﻮل

1 mol H 2O
0/2
18 g H 2O

  390 g −¼±d¶ ﺟﺮم رﺳﻮب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۱۱و  ۱۱۲ﺷﻴﻤﻲ ۱

ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي ﻣﺘـﺎن ،ﻧﻴﺘـﺮوژن و ﻛـﺮﺑﻦ دياﻛﺴـﻴﺪ ،ﻧـﺎﻗﻄﺒﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و در ﻣﻴـﺪان
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺟﻬﺖﮔﻴﺮي ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ.

  3 / 6 g H 2O ﻣﻘﺪار ﻣﻮل آب

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﺷﻤﺎر ذرات آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺎﻧﻮل ،آب ﺣﻞﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ.

 -۱۱۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۳ﺷﻴﻤﻲ ۱

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد » «bدرﺳﺖ اﺳﺖ و ﺷﻜﻞ درﺳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ،ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ:

a:

  3 / 6  16 / 4  20 gﺟﺮم اﺗﺎﻧﻮل  ﺟﺮم آب  ﺟﺮم ﻣﺤﻠﻮل
3/6
 100  % 18
20

 -۱۰۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

 درﺻﺪ ﺟﺮﻣﻲ آب

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۶ ،۱۰۲و  ۱۰۷ﺷﻴﻤﻲ ۱

¶1 / 2 g −¼±d
 1200 g
¶1 mL −¼±d

1000 mL −¼±d¶ 

 : 3mol Na 3PO 4 ﺟﺮم ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ

]´Äkw ·¼Ä ³o
207
 106 
 106  172500
]−¼±d¶ ³o
1200

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  | ۹۷ -۹۸داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﯾﮥ دﻫﻢ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

۱۰

 -۱۱۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

ﮔﺎز
 -۱۱۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

d:

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۴ﺷﻴﻤﻲ ۱

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺎرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﺎﻫﻤﻨﺎم ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻣﻲرﺑﺎﻳﻨﺪ ،ﺳﺮ ﻣﺜﺒﺖ )ﻫﻴﺪروژن( ﻫﺮ

ﻓﺮض ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ  ۱ﻟﻴﺘﺮ ) ۱۰۰۰ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ( از اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل دارﻳﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:

3mol Na 
23 g Na 

 207 g
1 mol Na 3PO 4 1 mol Na 

ﻗﻄﺒﻲ c :

ppm(Na  ) 

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۶و  ۱۰۷ﺷﻴﻤﻲ ۱

ﻣﻮﻟﻜﻮل ،ﺳﺮﻣﻨﻔﻲ )اﻛﺴﻴﮋن( ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﻤﺴـﺎﻳﻪ را ﺟـﺬب ﻣـﻲﻛﻨـﺪ ،ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻫـﺮ
ﻫﻴﺪروژن ۱ ،ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﻴﺪروژﻧﻲ و ﻫﺮ اﻛﺴﻴﮋن ۲ ،ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﻴﺪروژﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ.
 -۱۲۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۱۲و  ۱۱۵ﺷﻴﻤﻲ ۱

ﺗﻨﻬﺎ در ردﻳﻒ  ،۲ﻣﺎدهاي ﺑﺎ ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ ،ﻧﻘﻄﮥ ﺟﻮش ﺑﺎﻻﺗﺮي دارد ،زﻳﺮا ﺑـﺮﺧﻼف
اﺳﺘﻮن ،ﻣﻴﺎن ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي اﺗﺎﻧﻮل در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻳﻊ ،ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﻴﺪروژﻧﻲ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ردﻳﻒﻫﺎي ﺟﺪول:
ردﻳﻒ  (۱ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻛﻠﺮ و ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺑﺮم ،ﻫﺮ دو ﻧﺎﻗﻄﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﮥ ﻧﻘﻄﮥ ﺟﻮش

در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻗﻴﻖﺳﺎزي ،ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﻘﺪار ﻣﻮلﻫﺎي ﻣﺲ ) (IIﺳﻮﻟﻔﺎت ﻳﻚ ﻇﺮف ﺑـﻪ

ﻣﻮاد ﻧﺎﻗﻄﺒﻲ ،ﻫﺮﭼﻪ ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻘﻄﮥ ﺟﻮش ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻇﺮف ﺑﻌﺪي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻦ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻗﻴﻖﺳﺎزي ،ﻏﻠﻈﺖ ﻣـﻮﻟﻲ

ردﻳﻒ  (۳ﻫﻴﺪروژن ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻗﻄﺒﻲ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮم ﻣـﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﻧﻴﺘﺮوژن دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻘﻄﮥ ﺟﻮش ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن دارد.

ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺼﻒ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:

 -۱۱۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

1
  2  ( ) 3  0 / 25ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻻر ﻣﺤﻠﻮل در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﻮم
2
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۸و  ۱۰۹ﺷﻴﻤﻲ ۱

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺤﻼلﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮاد ﻛﻢﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﻦ  ۰/۰۱ﺗﺎ  ۱ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ؛ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣـﺎدٔه
ﻛﻢﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺟﺪول ،ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺟﺪول ،ﺳﻪ ﻣﺎدٔه ﻣﺤﻠﻮل در آب )ﺷـﻜﺮ ،ﺳـﺪﻳﻢ ﻧﻴﺘـﺮات و ﺳـﺪﻳﻢ
ﻛﻠﺮﻳﺪ( وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن آنﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﺎده )ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮات و ﺳـﺪﻳﻢ ﻛﻠﺮﻳـﺪ(
ﺟﺰء ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﻳﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -۱۱۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۳و  ۱۰۹ﺷﻴﻤﻲ ۱

در ﺷﺮاﻳﻂ » ،«Bﻣﺤﻠﻮل  Li 2SO 4ﻓﺮاﺳﻴﺮﺷﺪه ،وﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل  KClO 3ﺳﻴﺮﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در ﺷﺮاﻳﻂ » ،«Aاﻧﺤﻼلﭘﺬﻳﺮي ﻫﺮ دو ﻧﻤﻚ ﻳﻜﺴﺎن اﺳـﺖ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺟـﺮم
ﺣﻞﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﺮم ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻧﻤﻚ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
 -۱۱۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۹و  ۱۱۰ﺷﻴﻤﻲ ۱

74 / 5 g KCl
  0 / 2 mol KCl ﺟﺮم ﻛﻞ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻛﻠﺮﻳﺪ
 14 / 9 g KCl
1 mol KCl
  14 / 9  8 / 3  6 / 6 gﺟﺮم ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺣﻞﺷﺪه در  ۲۰ﮔﺮم آب
اﻧﺤﻼلﭘﺬﻳﺮي ،ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺣﻞﺷﻮﻧﺪه در  ۱۰۰ﮔﺮم آب؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:

6 / 6 g KCl
 33 g KCl
20 g JA

100 g JA 

ردﻳﻒ  (۴در ﻓﺸﺎر  ۱اﺗﻤﺴﻔﺮ و دﻣﺎي  ۲۵درﺟﮥ ﺳﻠﺴﻴﻮس ،ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آﻣﻮﻧﻴـﺎك،
ﮔﺎز و ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻳﺪ ،ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﺪ ﻧﻘﻄﮥ ﺟـﻮش ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
آﻣﻮﻧﻴﺎك دارد.

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۴رﻳﺎﺿﻲ ۱

 -۶۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

ﭘـﺎﺳﺦﺗﴩﯾﺤﯽدرسﻫﺎیاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
)رﺷﺘﮥﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ(

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  rﻋﻀﻮي از ﻳـﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ  nﻋﻀـﻮي،

n
ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ  rﺗﺎﻳﻲ از  nﺷﻲء ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛـﻪ آن را ﺑـﺎ ) C(n ,rﻳـﺎ   ﻧﻤـﺎﻳﺶ
r
n
!n
)(0  r  n
 
r
(n

! r)!r
 

ﻣﻲدﻫﻴﻢ و دارﻳﻢ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:

 -۶۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۳۴و  ۱۳۸رﻳﺎﺿﻲ ۱

ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎب  rﺷﻲء از  nﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛـﻪ در آن ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻧﺘﺨـﺎب اﻫﻤﻴـﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  rﻋﻀﻮي از ﻳـﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ  nﻋﻀـﻮي،

n
ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ  rﺗﺎﻳﻲ از  nﺷﻲء ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛـﻪ آن را ﺑـﺎ ) C(n ,rﻳـﺎ   ﻧﻤـﺎﻳﺶ
r
ﻣﻲدﻫﻴﻢ و دارﻳﻢ:
n
!n
)(0  r  n
 
!  r  (n  r)!r
ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي  ۳ﻋﻀﻮي اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ،دارﻳﻢ:
 7
!7
7  6  5  4! 7  6  5
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! 3 ! 4
3 2 1
! 3  3!4
 -۶۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۳۴ ،۱۲۰و  ۱۴۰رﻳﺎﺿﻲ ۱

ﻧﻜﺘﻪ )اﺻﻞ ﺟﻤﻊ( :اﮔﺮ ﻛﺎري را ﺑﺘﻮان ﺑﻪ دو روش اﻧﺠﺎم داد؛ ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ در روش اول
 mاﻧﺘﺨﺎب و در روش دوم  nاﻧﺘﺨﺎب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر ﻣـﻮردﻧﻈﺮ

n  0
n(n  1)  4n  n 2  5n  0  
n  5
 nﻳﻚ ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوي  ۲اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ
 n  5ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل اﺳﺖ.
▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۸رﻳﺎﺿﻲ ۱

 -۶۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

ﻧﻜﺘﻪ :اﮔﺮ  nﻳﻚ ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب اﻋﺪاد ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺘﻮاﻟﻲ از  ۱ﺗـﺎ  nرا
ﺑﻪﺻﻮرت !n) nﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ( ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻴﻢ .ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد دارﻳﻢ0 !  1 :

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺘﻪ ،ﺻﻮرت و ﻣﺨﺮج ﻋﺒﺎرت را ﺳﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:

)(2n  3)! (2 n  1) ! (2 n  2)(2 n  3

) (2n  2)(2n  3
!)(2n  1
!)(2n  1

 m  nروش وﺟﻮد دارد.
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  rﻋﻀﻮي از ﻳـﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ  nﻋﻀـﻮي،

n
ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ  rﺗﺎﻳﻲ از  nﺷﻲء ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛـﻪ آن را ﺑـﺎ ) C(n ,rﻳـﺎ   ﻧﻤـﺎﻳﺶ
r
ﻣﻲدﻫﻴﻢ و دارﻳﻢ:
n
!n
)(0  r  n
 
r
(n
! r)!r

 
ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ او ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ:
 7 5
!7
!5
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! 3   4  3 ! 4 ! 4 !1
▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۳۴و  ۱۳۵رﻳﺎﺿﻲ ۱

ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎب  rﺷﻲء از  nﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛـﻪ در آن ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻧﺘﺨـﺎب اﻫﻤﻴـﺖ

A

 Aﺣﺎﺻﻞﺿﺮب دو ﻋﺪد ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب آنﻫﺎ ﻋﺪدي زوج اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ

ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۳ﻋﺪدي زوج اﺳﺖ و 11  10  110
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۲۷ﺗﺎ  ۱۳۲رﻳﺎﺿﻲ ۱

 -۶۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎب  rﺷﻲء از  nﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛـﻪ در آن ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻧﺘﺨـﺎب اﻫﻤﻴـﺖ

 -۶۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

!)n  (n  1)  (n  2
!n
 2n
 2n 
! (n  2)! 2
! (n  2)! 2

C(n , 2)  2n 

ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ارﻗﺎم زوج و ﻓﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻳﻜﻲدرﻣﻴﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و دارﻳﻢ:
Z»p ´¤n

joÎ ´¤n

joÎ ´¤n

Z»p ´¤n

joÎ ´¤n

joÎ ´¤n

Z»p ´¤n

IÀïS²Ie jHk÷U  joÎ ³I¤nH Sz«ÄI]  Z»p ³I¤nH Sz«ÄI]  4 ! 3 !  144
 -۶۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۹رﻳﺎﺿﻲ ۱

ﻧﻜﺘﻪ :ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻳﮕﺸﺖﻫﺎي rﺗﺎﻳﻲ از  nﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺗﻌﺪاد اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي r
ﺷﻲء از ﺑﻴﻦ  nﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ را ﻛﻪ در آنﻫـﺎ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬـﻢ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﺎ
) P(n ,rﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻴﻢ و ﻣﻘﺪار آن از دﺳﺘﻮر زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد:

!n
!)(n  r

P(n ,r) 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺘﻪ دارﻳﻢ:

!n
!n
!) r
(n
)P(n ,r
!)(n  r


1
(n

!)
(n
!) 1
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ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  rﻋﻀﻮي از ﻳـﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ  nﻋﻀـﻮي،
n
ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ  rﺗﺎﻳﻲ از  nﺷﻲء ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛـﻪ آن را ﺑـﺎ ) C(n ,rﻳـﺎ   ﻧﻤـﺎﻳﺶ
r
ﻣﻲدﻫﻴﻢ و دارﻳﻢ:

!n
!n
1


(n  1)! (n  1)n! n  1



n
!n
)(0  r  n
 
!  r  (n  r)!r
ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ  ۲ﻧﻔﺮ از  ۵ﻧﻔﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﺗﺠﺮﺑﻲ و  ۱ﻧﻔﺮ از  ۳داﻧﺶآﻣﻮز رﺷـﺘﮥ رﻳﺎﺿـﻲ

ﻧﻜﺘﻪ )اﺻﻞ ﺿﺮب( :اﮔﺮ اﻧﺠﺎم ﻛﺎري ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم

اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﻢ و دارﻳﻢ:

ﻣﺮﺣﻠﮥ اول  mروش و ﺑﺮاي ﻫﺮﻛﺪام از اﻳﻦ  mروش ،ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم را ﺑﺘﻮان ﺑـﻪ  nروش

 -۶۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

5  3
!5
 3  30
   
! 2   1  2!3
▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۴رﻳﺎﺿﻲ ۱

ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎب  rﺷﻲء از  nﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛـﻪ در آن ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻧﺘﺨـﺎب اﻫﻤﻴـﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  rﻋﻀﻮي از ﻳـﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ  nﻋﻀـﻮي،

n
ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ  rﺗﺎﻳﻲ از  nﺷﻲء ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛـﻪ آن را ﺑـﺎ ) C(n ,rﻳـﺎ   ﻧﻤـﺎﻳﺶ
r
ﻣﻲدﻫﻴﻢ و دارﻳﻢ:
n
!n
)(0  r  n
 
!  r  (n  r)!r

 n  n
n n
 ﭘﺲ دارﻳﻢ:
ﻣﻲداﻧﻴﻢ        1و      n

1
1
n

  
n  0 
 100   120 
  
0
119
1  120 1
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 240   200  240  1 2


  
 1   200 

 -۶۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۰رﻳﺎﺿﻲ ۱

اﻧﺠﺎم داد ،در ﻛﻞ ﻛﺎر ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎ  m  nروش ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﻧﻜﺘﻪ )اﺻﻞ ﺟﻤﻊ( :اﮔﺮ ﻛﺎري را ﺑﺘﻮان ﺑﻪ دو روش اﻧﺠﺎم داد؛ ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ در روش اول
 mاﻧﺘﺨﺎب و در روش دوم  nاﻧﺘﺨﺎب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر ﻣـﻮردﻧﻈﺮ
 m  nروش وﺟﻮد دارد.
ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از ارﻗﺎم  ۱۰ﺣﺎﻟﺖ و ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از ﺣﺮوف  ۲۶ﺣﺎﻟﺖ دارﻳﻢ .ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻜـﺎن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )ﻛﻪ ﺑﻪﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪهاﻧﺪ( در ﻳﻜﻲ از  ۵ﻣﻜـﺎن ﺑـﻴﻦ و دو
ﻃﺮف ارﻗﺎم اﺳﺖ.
´¤n

´¤n

´¤n

´¤n

]ýoe»j ¸TÎo¬nHo¤ ÁI

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﭘﻼكﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
5  10
10
10  26

 10 
 26  5  10 4  26 2


2

4

ﭘﺎﺳﺦﺗﴩﯾﺤﯽآزﻣﻮنارزﺷﯿﺎﺑﯽﭘﯿﴩﻓﺖﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻣﺮﺣﻠﮥ | ۹رﺷﺘﮥﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ

ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎب  rﺷﻲء از  nﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛـﻪ در آن ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻧﺘﺨـﺎب اﻫﻤﻴـﺖ

۱۱

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۱۹ﺗﺎ  ۱۲۳رﻳﺎﺿﻲ ۱

 -۷۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

ﻧﻜﺘﻪ )اﺻﻞ ﺿﺮب( :اﮔﺮ اﻧﺠﺎم ﻛﺎري ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻜﺘﻪ  0  r  nاﺳﺖ .ﭘﺲ  . b  a  b  a  0ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕـﺮ
ﻣﺜﺎلﻫﺎي زﻳﺮ را ﻣﻲﺗﻮان زد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ اﻟﺰاﻣﺎً درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ:

ﻣﺮﺣﻠﮥ اول  mروش و ﺑﺮاي ﻫﺮﻛﺪام از اﻳﻦ  mروش ،ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم را ﺑﺘﻮان ﺑـﻪ  nروش

5
 :    10  c  a  0ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲
2

ﻧﻜﺘﻪ )اﺻﻞ ﺟﻤﻊ( :اﮔﺮ ﻛﺎري را ﺑﺘﻮان ﺑﻪ دو روش اﻧﺠﺎم داد؛ ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ در روش اول
 mاﻧﺘﺨﺎب و در روش دوم  nاﻧﺘﺨﺎب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر ﻣـﻮردﻧﻈﺮ

 10 
 :    1  a  c  0ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳
0

ارﻗﺎم ﻋﺪد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه  ۰ ،۴و  ۱ﻳﺎ  ۰ ،۲و  ۳ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 4
 :    8  c  b  0ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴
 2

اﻧﺠﺎم داد ،در ﻛﻞ ﻛﺎر ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎ  m  nروش ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

 m  nروش وﺟﻮد دارد.
ﺗﻌﺪاد اﻋﺪادي ﻛﻪ ﺑﺎ  ۰ ،۴و  ۱ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
4

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۱ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ.
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2

) ۰را در رﻗﻢ ﻳﻜﺎن و دﻫﮕﺎن ﻣﻲﺗﻮان ﻗﺮار داد(
ﺗﻌﺪاد اﻋﺪادي ﻛﻪ ﺑﺎ  ۰ ،۳و  ۲ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻋﺪاد  4  4  8اﺳﺖ.
 -۷۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۴رﻳﺎﺿﻲ ۱

ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎب  rﺷﻲء از  nﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛـﻪ در آن ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻧﺘﺨـﺎب اﻫﻤﻴـﺖ

 -۷۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۳۴و  ۱۳۸رﻳﺎﺿﻲ ۱

ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎب  rﺷﻲء از  nﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛـﻪ در آن ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻧﺘﺨـﺎب اﻫﻤﻴـﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  rﻋﻀﻮي از ﻳـﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ  nﻋﻀـﻮي،

n
ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ rﺗﺎﻳﻲ از  nﺷﻲء ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛـﻪ آن را ﺑـﺎ ) C(n ,rﻳـﺎ   ﻧﻤـﺎﻳﺶ
r
ﻣﻲدﻫﻴﻢ و دارﻳﻢ:

n
!n
)(0  r  n
 
!  r  (n  r)!r

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  rﻋﻀﻮي از ﻳـﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ  nﻋﻀـﻮي،

n
ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ rﺗﺎﻳﻲ از  nﺷﻲء ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛـﻪ آن را ﺑـﺎ ) C(n ,rﻳـﺎ   ﻧﻤـﺎﻳﺶ
r
ﻣﻲدﻫﻴﻢ و دارﻳﻢ:
n
!n
)(0  r  n
 
!  r  (n  r)!r

اﺑﺘﺪا از  ۸ﻧﻔﺮ  ،اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوه  ۳ﻧﻔﺮه را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:

8
!8
8  7  6  5! 8  7  6


 56
 
! 3 ! 5
3 2 1
!  3  3 !5
ﺣﺎل از  ۵ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه ،ﮔﺮوه دوم  ۳ﻧﻔﺮه را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:
5
!5
!5  4  3

 10
 
! 3 ! 2
! 3  3!2
و در آﺧﺮ از  ۲ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه ،ﮔﺮوه  ۲ﻧﻔﺮه را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:

 2
 1
 2
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦﻛﺎر ﻃﺒﻖ اﺻﻞﺿﺮب ﺑﻪ  56  10  1  560ﺣﺎﻟﺖ اﻣﻜـﺎن ﭘـﺬﻳﺮ اﺳـﺖ.

n  n 
 :    ﻧﻜﺘﻪ

 r  n  r
 n  n
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺘﻪ و ﺻﻮرت ﺳﺆال ﻛﻪ دارﻳﻢ      ﻣﻲﺗﻮان ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ
 23   17 

دادهﺷﺪه  23  17  40ﻋﻀﻮ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫـﺎي  ۲ﻋﻀـﻮي اﻳـﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

 40 
!4
! 40  39  38

 20  39  780
 
2
2
38
! 2  38
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!

 
 -۷۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۳۴و  ۱۳۸رﻳﺎﺿﻲ ۱

ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎب  rﺷﻲء از  nﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛـﻪ در آن ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻧﺘﺨـﺎب اﻫﻤﻴـﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  rﻋﻀﻮي از ﻳـﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ  nﻋﻀـﻮي،

n
ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ  rﺗﺎﻳﻲ از  nﺷﻲء ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛـﻪ آن را ﺑـﺎ ) C(n ,rﻳـﺎ   ﻧﻤـﺎﻳﺶ
r
ﻣﻲدﻫﻴﻢ و دارﻳﻢ:

n
!n
)(0  r  n
 
!  r  (n  r)!r

دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ اول ﮔﺮوه  ۲ﻧﻔﺮه را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻌﺪ ﮔﺮوهﻫـﺎي ۳ﻧﻔـﺮه ،ﺟـﻮاب
ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
 -۷۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۹رﻳﺎﺿﻲ ۱

ﻧﻜﺘﻪ )اﺻﻞ ﺟﻤﻊ( :اﮔﺮ ﻛﺎري را ﺑﺘﻮان ﺑﻪ دو روش اﻧﺠﺎم داد؛ ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ در روش اول

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  | ۹۷ -۹۸داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﯾﮥ دﻫﻢ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

۱۲

 mاﻧﺘﺨﺎب و در روش دوم  nاﻧﺘﺨﺎب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر ﻣـﻮردﻧﻈﺮ
 m  nروش وﺟﻮد دارد.
ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎب  rﺷﻲء از  nﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛـﻪ در آن ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻧﺘﺨـﺎب اﻫﻤﻴـﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  rﻋﻀﻮي از ﻳـﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ  nﻋﻀـﻮي،

n
ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ rﺗﺎﻳﻲ از  nﺷﻲء ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛـﻪ آن را ﺑـﺎ ) C(n ,rﻳـﺎ   ﻧﻤـﺎﻳﺶ
r
ﻣﻲدﻫﻴﻢ و دارﻳﻢ:
n
!n
)(0  r  n
 
!  r  (n  r)!r
ﺗﻌﺪاد راهﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب  ۳ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ۴ ،ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ و  ۵ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﺗﻮﺟﻪ

راهﺣﻞ اول:
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻋﺒﺎرت دادهﺷﺪه را ﺳﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:
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راهﺣﻞ دوم:

 n   n  1  n  1
 :    ﻧﻜﺘﻪ


 r   r 1  r 
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:

 n   n  1  n  1
 


 r   r   r  1

ﻛﻨﻴﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻴﺮﻳﻨﻲﻫﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻻت ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
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▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۴رﻳﺎﺿﻲ ۱
 -۷۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

ﺣﺎل ﺑﺎ ﺟﺎيﮔﺬاري  n  3ﺑﻪ ﺟﺎي  nو  ۳ﺑﻪ ﺟﺎي  rدارﻳﻢ:

 n  3  n  2  n  3  1  n  2





2   2 
 3   3  

ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎب  rﺷﻲء از  nﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛـﻪ در آن ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻧﺘﺨـﺎب اﻫﻤﻴـﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  rﻋﻀﻮي از ﻳـﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ  nﻋﻀـﻮي،

n
ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ rﺗﺎﻳﻲ از  nﺷﻲء ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛـﻪ آن را ﺑـﺎ ) C(n ,rﻳـﺎ   ﻧﻤـﺎﻳﺶ
r
ﻣﻲدﻫﻴﻢ و دارﻳﻢ:
n
!n
)(0  r  n
 
!  r  (n  r)!r

 -۷۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۹۴ ،۹۲و  ۱۰۳زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

ﻛﻼﻫﻚ ،ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﻠﻲﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻟﺰج ﺷﺪن ﺳﻄﺢ آن و ﻧﻔـﻮذ
آﺳﺎن رﻳﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎك ﻣﻲﺷﻮد.
ﻋﻠﺖ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﻛﻮﺗﻴﻦ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻟﻴﭙﻴﺪي اﺳﺖ.

 -۷۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۲ ،۱۰۱ ،۹۳و  ۱۰۶زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

 -۸۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۴و  ۱۰۵زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

ﺑﻪﻧﺎم ﻧﺎﻳﺪﻳﺲ )ﺗﺮاﻛﺌﻴﺪ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .آوﻧﺪﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ ،ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﻣﺮده ﻫﺴـﺘﻨﺪ

آوﻧﺪي در رﻳﺸﻪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﻪ ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ در دﻳﻮارٔه آنﻫﺎ رﺳﻮب ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺷﻴﺮٔه ﺧﺎم را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﻋﻠﺖ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:

ﻋﻠﺖ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۱در رﻳﺸﮥ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻚﻟﭙﻪاي ،اﺳﺘﻮاﻧﮥ آوﻧﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد.

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۱ﻓﻴﺒﺮﻫﺎ ،ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي درازي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﻨﺎب و ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده

ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  ۳و  :۴ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺪ ﭘﺴﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﻴﺎﻫﺎن دوﻟﭙﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد.

ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.

 -۸۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۹۵ ،۳۰و  ۹۶زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۲ﺑﻦﻻد ﭼﻮبﭘﻨﺒﻪﺳﺎز ،ﻧﺮمآﻛﻨﻪ و ﺑﺎﻓﺖ ﭼﻮبﭘﻨﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﻣﻮرد »د« ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .آﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ در  pHﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۳روي دﻳﻮارٔه ﻧﺎﻳﺪﻳﺲ ،ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ )ﭼﻮب( رﺳﻮب ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﮔﻠﻮﺗﻦ ،در ﻛﺮﻳﭽﻪ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺪاﻣﻚ داراي ﻏﺸـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻧﻔـﻮذﭘـﺬﻳﺮي

 -۷۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۷و  ۱۰۸زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

ﻧﺮمآﻛﻨﮥ ﻫﻮادار در رﻳﺸﻪ ،ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ ،ﻳﻜﻲ از ﺳﺎزشﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي اﺳﺖ.
 -۷۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۰ ،۹۲ﺗﺎ  ۱۰۲زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

ﻋﻨﺼﺮ آوﻧﺪي ﻓﺎﻗﺪ دﻳﻮارٔه ﻋﺮﺿﻲ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺎﻳﺪﻳﺲﻫﺎ ﻳﺎﺧﺘـﻪﻫـﺎﻳﻲ دوﻛـﻲﺷـﻜﻞ و
داراي دﻳﻮارٔه ﻋﺮﺿﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -۸۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۹۶ ،۹۵ ،۹۳و  ۱۰۰ﺗﺎ  ۱۰۲زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ،ﻓﺎﻗﺪ دﻳﻮارٔه ﭘﺴﻴﻦ ﭼﻮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻠﺖ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۱ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﭼﺴﺐآﻛﻨﻪ در اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ اﻧـﺪام
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۳ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻧﺮمآﻛﻨﻪ داراي ﻫﺴﺘﻪ ،وﻟﻲ ﻓﺎﻗﺪ دﻳﻮارٔه ﭘﺴﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۴در رﻳﺸﮥ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﺮﻣﺰ ،آﻧﺘﻮﺳـﻴﺎﻧﻴﻦ درون ﻛﺮﻳﭽـﻪ وﺟـﻮد دارد ،اﻣـﺎ اﻳـﻦ
ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -۸۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۹۴ ،۹۲ ،۱۴و  ۹۶زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

ﭘﺮوﺗﻮﭘﻼﺳﺖ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺸﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪاي ،ﻣﻴﺎنﻳﺎﺧﺘﻪ و ﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻏﺸﺎ ،ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ
ﻗﺮار دارد.
ﻋﻠﺖ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۱دﻳﺴﻪﻫﺎ در ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  ۳و  :۴ﻛﺮﻳﭽﻪ و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻠـﮋي ﻫـﻢ در ﻳﺎﺧﺘـﻪﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ و ﻫـﻢ در
ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري وﺟﻮد دارﻧﺪ.
 -۸۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰۵زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

ﻃﺒﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۴و  ،۱۰۵آﺑﻲﻣﺘﻴﻞ ،دﻳﻮارهﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ را ﺑـﻪرﻧـﮓ آﺑـﻲ و
ﻛﺎرﻣﻦ زاﺟﻲ ،دﻳﻮارهﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﺰي را ﺑﻪرﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ درﻣﻲآورﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺤﺪودٔه
آوﻧﺪﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ و آﺑﻜﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 -۸۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۰ ،۹۶ ،۹۵ ،۹۳و  ۱۰۱زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

ﭘﻮﺳﺘﻚ روي ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي روﭘﻮﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،اﻣﺎ روﭘﻮﺳﺖ رﻳﺸﮥ ﭘﻮﺳﺘﻚ ﻧﺪارد.

اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد ،ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻠﻴﺎك ﻣـﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري،
ﭘﺮزﻫﺎي روده از ﺑﻴﻦ ﻣﻲروﻧﺪ.
 -۸۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۴ ،۹۰و  ۱۰۷زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

ﭘﻮﺳﺘﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻟﻴﭙﻴﺪي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﻓﺎﻗﺪ ﻳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۱اﻣﺮوزه ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲﺗـﻮان ژنﻫـﺎﻳﻲ از ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺧـﻮدرو
اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺎ ﻓﻨﻮن ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژن ﺑﻪ دﻧﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮد.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۲در ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ ﻏﺎرﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ،ﻳﺎﺧﺘﮥ ﻧﮕﻬﺒﺎن روزﻧﻪ و ﻛﺮك وﺟـﻮد دارد
ﻛﻪ ﻫﺮ دو از ﺗﻤﺎﻳﺰ روﭘﻮﺳﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۴ﻫﺮ ﮔﻞ آن ،داراي ﭘﻨﺞ ﮔﻠﺒﺮگ اﺳﺖ) .ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺘﺎب(
 -۸۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۱و  ۱۰۶زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

ﻛﺮك از ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي روﭘﻮﺳﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺳﺮﻻد ﭘﺴـﻴﻦ،
روﭘﻮﺳﺖ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲرود.
ﺳﺮﻻد ﭘﺴﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻦﻻد آوﻧﺪﺳﺎز و ﺑﻦﻻد ﭼﻮبﭘﻨﺒﻪﺳﺎز اﺳﺖ.
ﻧﺮمآﻛﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻦﻻد ﭼﻮبﭘﻨﺒﻪﺳﺎز ،ﺑﻪﺳﻤﺖ درون ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻋﺪﺳﻚ در ﺑﻴﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﭼﻮبﭘﻨﺒﻪاي اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد و ﻳﺎﺧﺘﻪﻫـﺎي ﭼـﻮبﭘﻨﺒـﻪاي
ﻧﺘﻴﺠﮥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻦﻻد ﭼﻮبﭘﻨﺒﻪﺳﺎز اﺳﺖ .ﺑﻦﻻد آوﻧﺪﺳﺎز ،ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺎﻓـﺖﻫـﺎي آوﻧـﺪي
ﭼﻮب و آﺑﻜـﺶ اﺳـﺖ .در اﻳـﻦ ﺑﺎﻓـﺖ ،ﻓﻴﺒـﺮ ﻧﻴـﺰ وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﻧـﻮﻋﻲ ﻳﺎﺧﺘـﮥ
ﺳﺨﺖآﻛﻨﻪاي اﺳﺖ.
 -۹۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۴ ،۱۰۱ ،۱۰۰ ،۹۹و  ۱۰۵زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ زﻣﻴﻨﻪاي ،ﺑﺎﻓﺖ ﻧـﺮمآﻛﻨـﻪاي اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻣﻐـﺰ ﺳـﺎﻗﮥ
دوﻟﭙﻪايﻫﺎ و ﻣﻐﺰ رﻳﺸﮥ ﺗﻚﻟﭙﻪايﻫﺎ ،ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي آوﻧﺪي و ﭘﻴﺮاﭘﻮﺳﺖ )ﻧـﻮﻋﻲ ﺳـﺎﻣﺎﻧﮥ
ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ( ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
 -۹۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۰ ،۷۲و  ۱۰۲زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

ﻋﻠﺖ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:

ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﺳﺮﻻدي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﻫﺎ ،ﻫﺴﺘﮥ درﺷﺘﻲ دارﻧﺪ.

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۱ﭘﻼﺳﻤﻮدﺳﻢ در رﻳﺸﻪ ،ﺑﺎﻓﺖ زﻣﻴﻨﻪاي و آوﻧﺪﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،اﻣـﺎ ﻫﻤـﮥ اﻳـﻦ

ﻋﻠﺖ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:

ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲدﻫﻨﺪ.

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۱ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻣﮕﺎﻛﺎرﻳﻮﺳﻴﺖ ،ﮔﺮده ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻳﺎﺧﺘـﻪ ﻣﺤﺴـﻮب

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۲دﻳﻮارٔه ﺿﺨﻴﻢ و ﭼﻮﺑﻲﺷﺪٔه ﭘﺴﻴﻦ ،اﻏﻠﺐ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﭘﺮوﺗﻮﭘﻼﺳﺖ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻧﻤﻲﺷﻮد.

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۳ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي رﻳﺸﮥ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﺮﻣﺰ داراي ﻛُﺮﻳﭽﻪ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮٔه آﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۳ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻧﺮمآﻛﻨﻪ ،ﻗﺪرت ﺗﻘﺴﻴﻢ دارﻧﺪ.

 -۸۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۰ ،۹۹و  ۱۰۶زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

اﻧﻮاع ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﻪ از روﭘﻮﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮕﻬﺒﺎن روزﻧـﻪ ،ﻛـﺮك ،ﻳﺎﺧﺘـﻪﻫـﺎي
ﺗﺮﺷﺤﻲ و ﺗﺎر ﻛﺸﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۴ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ،ﻛﻨﺎر آوﻧﺪ آﺑﻜﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در رﻳﺸـﻪ و ﺳـﺎﻗﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 -۹۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۹۴و  ۹۵زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

در اﻧﺪامﻫﺎي ﻣﺴﻦ ،ﭘﻴﺮاﭘﻮﺳﺖ ،ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ روﭘﻮﺳﺖ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳـﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ،آب وارد ﻳﺎﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه و

ﻓﻘﻂ ﻣﻮرد »ج« در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻳﺎﺧﺘـﻪﻫـﺎي روﭘﻮﺳـﺘﻲ،

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وارد ﻛﺮﻳﭽﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﻴﻦ دﻳﻮاره و ﭘﺮوﺗﻮﭘﻼﺳﺖ ،ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮرژﺳﺎﻧﺲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.

ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ.
ﻋﻠﺖ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد:

 -۹۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۵ ،۹۲و  ۱۰۶زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

ﻣﻮرد »اﻟﻒ« :ﺗﺎر ﻛﺸﻨﺪه ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺒﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،ﺑﺎﻓﺖ ﭼﻮبﭘﻨﺒﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭼﻮبﭘﻨﺒـﻪ )ﻟﻴﭙﻴـﺪي(

ﻣﻮرد »ب« :ﺑﺮ روي ﺗﺎر ﻛﺸﻨﺪه ،ﭘﻮﺳﺘﻚ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

روي دﻳﻮارٔه ﭘﺴﻴﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻮرد »د« :ﺗﺎر ﻛﺸﻨﺪه در ﺑﺨﺶ رﻳﺸﻪ ﻗﺮار دارد.

ﻋﻠﺖ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۳ ،۱۰۲و  ۱۰۶زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۲وﺟﻮد دﺳﺘﻪﻫﺎي آوﻧﺪي ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺳﺎﻗﻪ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺗـﻚﻟﭙـﻪ

ﺑﺨﺶ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،ﺑﻦﻻد آوﻧﺪﺳﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﺳﻤﺖ داﺧﻞ ،آوﻧﺪ ﭼﻮب ﭘﺴﻴﻦ و ﺑﻪﺳﻤﺖ

اﺳﺖ .ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻚﻟﭙﻪ ،رﺷﺪ ﭘﺴﻴﻦ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺳﺎﻗﻪ ،ﺑﻦﻻد ﭼﻮبﭘﻨﺒﻪﺳﺎز ﺑﻪ وﺟـﻮد

 -۸۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

ﺧﺎرج آوﻧﺪ آﺑﻜﺶ ﭘﺴﻴﻦ ﻣﻲﺳﺎزد.

ﻧﻤﻲآﻳﺪ و ﭼﻮبﭘﻨﺒﻪ در ﺳﺎﻗﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻤﻲﺷﻮد.

آوﻧﺪﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ ،ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻣﺮدهاي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﺷﻜﻞﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۳ﭼﻮبﭘﻨﺒﻪ ،ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺮدهاي اﺳﺖ و در ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ آب و ﮔﺎزﻫﺎ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻋﻠﺖ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۴در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻬﺎنداﻧﮥ دوﻟﭙﻪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﭘﺴﻴﻦ دارﻧﺪ ،ﺑﻦﻻد ﭼﻮبﭘﻨﺒـﻪﺳـﺎز در

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۱ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻓﺖ آوﻧﺪ ﭼﻮﺑﻲاي ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺮﻻد ﻣﻲﺳﺎزد ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺎﻓـﺖ

ﺳﺎﻗﻪ و رﻳﺸﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد.

آوﻧﺪ آﺑﻜﺶ اﺳﺖ.

ﭘﺎﺳﺦﺗﴩﯾﺤﯽآزﻣﻮنارزﺷﯿﺎﺑﯽﭘﯿﴩﻓﺖﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻣﺮﺣﻠﮥ | ۹رﺷﺘﮥﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ

ﻳﺎﺧﺘﮥ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﺎﻳﺪﻳﺲ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﻲ آوﻧﺪﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ از ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي دوﻛﻲﺷـﻜﻞ دراز

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻴﺎه ﺗﻚﻟﭙﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﻴﻦ روﭘﻮﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑﺎﻓـﺖ

 -۹۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۶ ،۱۰۳و  ۱۰۷زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۲اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎﻗﻪ و رﻳﺸﻪ ،ﻧﺘﻴﺠﮥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﻻد ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﺳﺖ.

ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻨـﮥ درﺧـﺖ ﺷـﺎﻣﻞ :آﺑﻜـﺶ ﭘﺴـﻴﻦ و ﭘﻴﺮاﭘﻮﺳـﺖ )ﭼـﻮبﭘﻨﺒـﻪ  +ﺑـﻦﻻد

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۳ﺑﻦﻻد ﭼﻮبﭘﻨﺒﻪﺳﺎز و ﻳﺎﺧﺘﻪﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از آن ،ﭘﻴﺮاﭘﻮﺳـﺖ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ

ﭼﻮبﭘﻨﺒﻪﺳﺎز  +ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮمآﻛﻨﻪ( اﺳﺖ ﺑﺎ ﻛﻨﺪه ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ،ﺑﻦﻻد ﭼﻮبﭘﻨﺒﻪﺳﺎز ﻛـﻪ

ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ روﭘﻮﺳﺖ ﻣﻲﺷﻮد.

در ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﺑﺎﻓﺖ زﻣﻴﻨﻪاي ﺳﺎﻗﻪ و رﻳﺸﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد از ﺑﻴﻦ ﻣﻲرود.

۱۳

ﻋﻠﺖ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:

 -۱۰۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۹۶و  ۱۰۶ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱

L
0 / 1  10 3

 50C
L 1 0 / 20  10 5

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۱ﭼﻮب ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ از ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﺳﺮﻻدي ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺳـﺎﻗﻪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه
اﺳﺖ و ﺟﺰء ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۲آﺑﻜﺶ ﭘﺴﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻴﺮٔه ﭘﺮورده ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺣﺮﻛﺖ ﺷﻴﺮٔه
ﭘﺮورده ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۴ﻋﺪﺳﻚﻫﺎ در ﭘﻴﺮاﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻨﮥ درﺧـﺖ

Q  mc  0 / 1  400  50  2000 J  2 kJ
 -۱۰۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰۶ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱

ﻓﻮﻻد )  (mcآﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ )Q  (mc

ﻛﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ.

 )  450  60آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ900  60  (2  m

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۹۴ ،۹۲ ،۷۳و  ۹۶زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

 -۹۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

ﻋﻠﺖ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  ۲و  :۳ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ داراي آﻧﺘـﻲاﻛﺴـﻴﺪان )ﭘﺎداﻛﺴـﻨﺪه( ﻫﺴـﺘﻨﺪ و در

1/5
 ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮم آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ
 100  % 75
2
 -۱۰۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰۹ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱

 T1آب  : Q 1  m 1cآب   60Cآب 20C

ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻐﺰ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.

 T2آب  : Q 2  m 2cآب   60Cآب 80C
 T1ﻇﺮف  : Q 3  Cﮔﺮﻣﺎي داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻇﺮف

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۴ﺣﺒﻮﺑﺎت ،از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻮﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

Q1  Q2  Q3  0

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۹۲و  ۹۳ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱

 -۹۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

 (60  20)  0ﻇﺮف 1  4200  (60  20)  4  4200  (60  80)  C

9
9
9
F    32  302    32    270    150C
5
5
5
T    273  150  273  423 K
 -۹۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۹۵ ،۹۲و  ۹۷ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱

 -۹۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۰و  ۱۰۶ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱

ﻇﺮف   0  40 Cﻇﺮف 40  4200  80  4200  40 C
J
C
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۱۴و  ۱۱۵ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱
  4200ﻇﺮف  40  4200  C

 -۱۰۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

 T1آب cآب : Q 1  mL F  mآب   20Cآب   0Cﻳﺦ 0C

ﺑﺮاي ﺻﻔﺤﮥ ﻣﺮﺑﻌﻲﺷﻜﻞ از زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ  ۱و ﺑﺮاي ﺻﻔﺤﮥ داﻳﺮهايﺷـﻜﻞ از زﻳﺮﻧـﻮﻳﺲ ۲

 T2آب cآب اوﻟﻴﻪ  : Q 2  mآب   20Cآب 100C

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:

Q 2 m 2cT2
m T
T2 2m 1

 2 2 2 

Q1
m 1cT1
m 1T1
T1
m2
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ورﻗﻪﻫﺎ ﻫﻢﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮمﻫﺎي آنﻫﺎ ﻫﻤـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ
m 1 V1 A 1d A 1
ﻣﺴﺎﺣﺖﻫﺎﺳﺖ) .



m 2 V2 A 2d A 2

Q1  Q2  0

ﺟﺮمﻫﺎ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم ﻧﻮﺷﺘﻪاﻳﻢ:

m  336  m  4 / 2  (20  0)  100  4 / 2  (20  100)  0
336m  84m  33600  0  m  80 g

(

T2 2m 1
A
R2
2

2 1 2

T1
m2
A2
R 2 
A 2 A 2  2T2 A 2 T2 R 2 2




 2
A 1  2T1
A 1 T1
A 1
R2 
 -۹۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰۰ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱

 :از ﻃﺮﻓﻲ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ  100Cاﻓـﺰاﻳﺶ دﻣـﺎ ،ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺻـﻔﺤﻪ

 -۱۰۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۱۴و  ۱۳۹ﻓﻴﺰﻳﻚ ) ۱ﺗﻤﺮﻳﻦ (۲۱

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ آﻫﻨﮓ ﮔﺮﻣﺎ دادن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﻲﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:

Q1
Q
)236  (960  710
mc mL F
LF
 2 



59
t 1 t 2
t 1
t 2
)(147 / 3  59
236  250  88 / 3
J
kJ
 LF 
 88 / 3  103
 L F  88 / 3
59
kg
kg
P

 -۱۰۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۲۱و  ۱۳۹ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱

 10cm 2اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

Q
  H  tﻣﻴﻠﻪ Q
t

1
1
   2  10 5
K
50000
 -۱۰۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰۱ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱

A  2A 1T  10  2  2500  100   

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  | ۹۷ -۹۸داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﯾﮥ دﻫﻢ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

۱۴

آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ

 94 / 5  10 3  m
  1 / 5 kgآﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ m

ژﻟﮥ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﭘﻜﺘﻴﻦ دارد .ﭘﻜﺘﻴﻦ ﻧﻮﻋﻲ ﭘﻠﻲﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ اﺳﺖ .ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨـﻲ،
ﭘﻠﻲﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ دارد و ﻣﻮﻧﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺮ دو از روده ﺟﺬب ﻣﻲﺷﻮد.

L  L 1   

V  V1T  r 2h  V1T

 3 / 14  r 2  2  10 3  3 / 14  10 6  1 / 8  10 4  1

r 2  9  10 8  r  3  10 4 m  0 / 3mm
  2r  2  0 / 3  0 / 6 mmﻗ ﻄ ﺮ
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰۳ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱

 -۱۰۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﺴﺎط ﻏﻴﺮﻋﺎدي آب ،ﻣﻲداﻧﻴﻢ وﻗﺘﻲ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎﭼﻪ ﻳﺦ ﻣﻲزﻧـﺪ و آب
زﻳﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺖ ،اﻳﻦ آب دﻣﺎﻳﻲ ﺑﻴﺶ از ﺻـﻔﺮ درﺟـﮥ ﺳﻠﺴـﻴﻮس دارد.

) kA(TH  TL
 mL F 
t
L
k  25  10 4  80
W
 334  k  420
1
mK
ﭘﺲ ﺟﻨﺲ ﻣﻴﻠﻪ ﻧﻘﺮه اﺳﺖ.
 -۱۰۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

H

ﻣﻴﻠﻪ  QﻳﺦQ

 84  10 3  334  10 3 

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۱ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱

ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت در ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ ،دو ﻳـﺎ ﺳـﻪ روش اﻧﺘﻘـﺎل ﮔﺮﻣـﺎ )رﺳـﺎﻧﺶ،
ﻫﻤﺮﻓﺖ و ﺗﺎﺑﺶ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
 -۱۱۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۵ﻓﻴﺰﻳﻚ ) ۱ﭘﺮﺳﺶ (۷-۴

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭼﮕﺎﻟﻲ آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻣﺎي  4Cاﺳﺖ .ﭘﺲ دﻣـﺎي آب

ﻫﺮﭼﻪ ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺠﻤﻲ ﻣﺎﻳﻌﻲ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠـﻢ ﺑـﺮ اﺛـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ

درﻳﺎﭼﻪ از ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻖ آن ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻳﺦ زدٔه آب در ﮔﺴـﺘﺮٔه ﺑـﻴﻦ  4Cو 0C

دﻣﺎي ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺮﻳـﺎنﻫـﺎي

ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ:

ﻫﻤﺮﻓﺘﻲ راﺣﺖﺗﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ.

  5Cﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف دﻣﺎي ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻴﻦ دﻣﺎي ﻫﻮا و آب درﻳﺎﭼﻪ
  9C ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف دﻣﺎي ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻴﻦ دﻣﺎي ﻫﻮا و آب درﻳﺎﭼﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺳﺆال ،ﺗﻨﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻤﻜﻦ  8Cاﺳﺖ .ﻳﻌﻨـﻲ
 3Cﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۰۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۱۷ ،۱۰۴و  ۱۲۰ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱

■ اﮔﺮ ﺟﺴﻢ در ﻧﻘﻄﮥ ذوب ﻳﺎ ﺟﻮش ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺮﻣﺎ دﻣﺎي آن ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻲرود ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲدﻫﺪ») .اﻟﻒ« ﻧﺎدرﺳﺖ(
■ ﭼﻮن دﻣﺎي ﻳﺦ و آب ﻫﺮ دو ﺻﻔﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢدﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدﻟـﮥ ﮔﺮﻣـﺎي ﺧﺎﻟﺼـﻲ
ﺻﻮرت ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد و وﺿﻌﻴﺖ آب و ﻳﺦ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ )»ب« ﻧﺎدرﺳﺖ(
■ ﺑﺨﺎر ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷـﻮد از اﻳـﻦ رو ﻣﻴﻌـﺎن ﻓﺮاﻳﻨـﺪي
ﮔﺮﻣﺎده اﺳﺖ») .ت« ﻧﺎدرﺳﺖ(

 -۱۱۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۱و  ۱۰۲ﺷﻴﻤﻲ ۱

ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ:
 (۱ﺣﻞﺷﻮﻧﺪه در ﺣﻼل ﺣﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﺣﻼل را در ﺧﻮد ﺣﻞ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.
 (۲ﺷﻴﻤﻲدانﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺣﻞﺷﻮﻧﺪه در ﻣﻘـﺪار ﻣﻌﻴﻨـﻲ از
ﺣﻼل ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 (۳ﺧﻮاص ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاص ﺣﻼل ،ﺣﻞﺷﻮﻧﺪه و ﻣﻘﺪار ﻫﺮﻳـﻚ از آنﻫـﺎ ﺑﺴـﺘﮕﻲ
دارد.

 -۱۱۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

  400 mL ÉÃ±ü −¼±d¶ ﻣﻘﺪار ﻣﻮل ﺣﻞﺷﻮﻧﺪه در ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﻴﻆ

1 mol NaOH
0/4
¶1 L ÉÃ±ü −¼±d

ﻧﻤﻚ ﺣﻞ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﺣـﻞ ﻛـﺮدن در  ۲۷۰ﮔـﺮم آب



اﺿﺎﻓﻪﺷﺪه را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:

ﺑﺎ رﻗﻴﻖ ﻛﺮدن ﻣﺤﻠﻮل ،ﻣﻘﺪار ﻣﻮل ﺣﻞﺷﻮﻧﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:

¶1 L ¢Ã¤n −¼±d
1000 mL

¶ 500 mL ¢Ã¤n −¼±d
0 / 8 mol NaOH
1L

0 / 4 mol NaOH 

ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﻴﻆ ۴۰۰ ،ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠـﻮل رﻗﻴـﻖ ۵۰۰ ،ﻣﻴﻠـﻲﻟﻴﺘـﺮ اﺳـﺖ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺣﺪود  ۱۰۰ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﻴﻆ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱۱۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۱و  ۱۰۳ﺷﻴﻤﻲ ۱

ﻣﺎدهاي ﻛﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻮلﻫﺎي آن ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻞﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:

0 / 8 g C 2H 5OH
 16 / 4 g
1 mL C 2H 5OH
1 mol C 2H 5OH
 0 / 36
46 g C 2H 5OH

  16 / 4 g C 2H 5OH ﻣﻘﺪار ﻣﻮل اﺗﺎﻧﻮل
  3 / 6 g H 2O ﻣﻘﺪار ﻣﻮل آب

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﺷﻤﺎر ذرات آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺎﻧﻮل ،آب ﺣﻞﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ.
  3 / 6  16 / 4  20 gﺟﺮم اﺗﺎﻧﻮل  ﺟﺮم آب  ﺟﺮم ﻣﺤﻠﻮل

3/6
 100  % 18
20

 درﺻﺪ ﺟﺮﻣﻲ آب

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۶ ،۱۰۲و  ۱۰۷ﺷﻴﻤﻲ ۱

ﻓﺮض ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ  ۱ﻟﻴﺘﺮ ) ۱۰۰۰ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ( از اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل دارﻳﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:

¶1 / 2 g −¼±d
 1200 g
¶1 mL −¼±d

3mol Na 
23 g Na 

 207 g
1 mol Na 3PO 4 1 mol Na 
207
 106  172500
1200
 -۱۱۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

1000 mL −¼±d¶ 

آب ﺣﻞ ﻣﻲﺷﻮد و  ۱۱۰ﮔﺮم ﻣﺤﻠـﻮل ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﻪازاي  ۱۰۰ﮔـﺮم
آب (a  10) ،ﮔﺮم رﺳﻮب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:

100 g JA
¶(100  a) g −¼±d
(a  10) g J¼wn

 60 g  a  30
100 g JA
 -۱۲۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

  390 g −¼±d¶ ﺟﺮم رﺳﻮب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۰ﺷﻴﻤﻲ ۱

ﻣﻌﺎدﻟﮥ دادهﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺤﻼل اﻳﻦ ﻧﻤﻚ ،ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﺧﻄﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۲ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۲۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۱۱و  ۱۱۲ﺷﻴﻤﻲ ۱

ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي ﻣﺘـﺎن ،ﻧﻴﺘـﺮوژن و ﻛـﺮﺑﻦ دياﻛﺴـﻴﺪ ،ﻧـﺎﻗﻄﺒﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و در ﻣﻴـﺪان
 -۱۲۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱
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▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۳ﺷﻴﻤﻲ ۱

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد » «bدرﺳﺖ اﺳﺖ و ﺷﻜﻞ درﺳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ،ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ:

a:
ﻗﻄﺒﻲ c :

ppm(Na  ) 

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۶و  ۱۰۷ﺷﻴﻤﻲ ۱

ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺼﻒ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:
1
  2  ( ) 3  0 / 25ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻻر ﻣﺤﻠﻮل در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﻮم
2
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۸و  ۱۰۹ﺷﻴﻤﻲ ۱

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺤﻼلﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮاد ﻛﻢﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﻦ  ۰/۰۱ﺗﺎ  ۱ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ؛ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣـﺎدٔه

ﮔﺎز
 -۱۲۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

d:

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۴ﺷﻴﻤﻲ ۱

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺎرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﺎﻫﻤﻨﺎم ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻣﻲرﺑﺎﻳﻨﺪ ،ﺳﺮ ﻣﺜﺒﺖ )ﻫﻴﺪروژن( ﻫﺮ
ﻣﻮﻟﻜﻮل ،ﺳﺮﻣﻨﻔﻲ )اﻛﺴﻴﮋن( ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﻤﺴـﺎﻳﻪ را ﺟـﺬب ﻣـﻲﻛﻨـﺪ ،ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻫـﺮ
ﻫﻴﺪروژن ۱ ،ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﻴﺪروژﻧﻲ و ﻫﺮ اﻛﺴﻴﮋن ۲ ،ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﻴﺪروژﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ.
 -۱۲۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۱۲و  ۱۱۵ﺷﻴﻤﻲ ۱

ﺗﻨﻬﺎ در ردﻳﻒ  ،۲ﻣﺎدهاي ﺑﺎ ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ ،ﻧﻘﻄﮥ ﺟﻮش ﺑﺎﻻﺗﺮي دارد ،زﻳﺮا ﺑـﺮﺧﻼف
اﺳﺘﻮن ،ﻣﻴﺎن ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي اﺗﺎﻧﻮل در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻳﻊ ،ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﻴﺪروژﻧﻲ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ردﻳﻒﻫﺎي ﺟﺪول:
ردﻳﻒ  (۱ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻛﻠﺮ و ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺑﺮم ،ﻫﺮ دو ﻧﺎﻗﻄﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﮥ ﻧﻘﻄﮥ ﺟﻮش

ﻛﻢﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺟﺪول ،ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺟﺪول ،ﺳﻪ ﻣﺎدٔه ﻣﺤﻠﻮل در آب )ﺷـﻜﺮ ،ﺳـﺪﻳﻢ ﻧﻴﺘـﺮات و ﺳـﺪﻳﻢ
ﻛﻠﺮﻳﺪ( وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن آنﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﺎده )ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮات و ﺳـﺪﻳﻢ ﻛﻠﺮﻳـﺪ(

ﻣﻮاد ﻧﺎﻗﻄﺒﻲ ،ﻫﺮﭼﻪ ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻘﻄﮥ ﺟﻮش ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
ردﻳﻒ  (۳ﻫﻴﺪروژن ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻗﻄﺒﻲ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮم ﻣـﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﻧﻴﺘﺮوژن دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻘﻄﮥ ﺟﻮش ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن دارد.

ﺟﺰء ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﻳﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۳و  ۱۰۹ﺷﻴﻤﻲ ۱

در ﺷﺮاﻳﻂ » ،«Bﻣﺤﻠﻮل  Li 2SO 4ﻓﺮاﺳﻴﺮﺷﺪه ،وﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل  KClO 3ﺳﻴﺮﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در ﺷﺮاﻳﻂ » ،«Aاﻧﺤﻼلﭘﺬﻳﺮي ﻫﺮ دو ﻧﻤﻚ ﻳﻜﺴﺎن اﺳـﺖ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺟـﺮم
ﺣﻞﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﺮم ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻧﻤﻚ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
 -۱۱۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

 -۱۲۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۹و  ۱۱۰ﺷﻴﻤﻲ ۱

در دﻣﺎي  ۷۰درﺟﮥ ﺳﻠﺴﻴﻮس a ،ﮔﺮم ﻧﻤﻚ در  ۱۰۰ﮔﺮم آب ﺣﻞ ﻣﻲﺷﻮد و )(100  a

 : 3mol Na 3PO 4 ﺟﺮم ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ

ﻇﺮف ﺑﻌﺪي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻦ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻗﻴﻖﺳﺎزي ،ﻏﻠﻈﺖ ﻣـﻮﻟﻲ

 -۱۱۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

ﺑﻪوﺟﻮدآﻣﺪه ﺳﻴﺮﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺟﻬﺖﮔﻴﺮي ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ.

در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻗﻴﻖﺳﺎزي ،ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﻘﺪار ﻣﻮلﻫﺎي ﻣﺲ ) (IIﺳﻮﻟﻔﺎت ﻳﻚ ﻇﺮف ﺑـﻪ

 -۱۱۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

32 g ¦μº
270 g JA 
 72 g ¦μº
120 g JA
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺮم ﻧﻤـﻚ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪه ﻛﻤﺘـﺮ از  ۷۲ﮔـﺮم ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ؛ ﻣﺤﻠـﻮل

ﮔﺮم ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ .در دﻣﺎي  ۳۰درﺟﮥ ﺳﻠﺴﻴﻮس ۱۰ ،ﮔﺮم ﻧﻤﻚ در  ۱۰۰ﮔـﺮم

  20 / 5 mL C 2H 5OH ﺟﺮم اﺗﺎﻧﻮل

1 mol H 2O
0/2
18 g H 2O

 -۱۱۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

ﺳﻴﺮﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪازاي ﻫﺮ  ۱۲۰ﮔﺮم آّب ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ۳۲ﮔﺮم از اﻳـﻦ

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۹و  ۱۱۰ﺷﻴﻤﻲ ۱

74 / 5 g KCl
 14 / 9 g KCl
  0 / 2 mol KCl ﺟﺮم ﻛﻞ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻛﻠﺮﻳﺪ
1 mol KCl
  14 / 9  8 / 3  6 / 6 gﺟﺮم ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺣﻞﺷﺪه در  ۲۰ﮔﺮم آب
اﻧﺤﻼلﭘﺬﻳﺮي ،ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺣﻞﺷﻮﻧﺪه در  ۱۰۰ﮔﺮم آب؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:

6 / 6 g KCl
 33 g KCl
20 g JA

100 g JA 

ردﻳﻒ  (۴در ﻓﺸﺎر  ۱اﺗﻤﺴﻔﺮ و دﻣﺎي  ۲۵درﺟﮥ ﺳﻠﺴﻴﻮس ،ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آﻣﻮﻧﻴـﺎك،
ﮔﺎز و ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻳﺪ ،ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﺪ ﻧﻘﻄﮥ ﺟـﻮش ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
آﻣﻮﻧﻴﺎك دارد.

ﭘﺎﺳﺦﺗﴩﯾﺤﯽآزﻣﻮنارزﺷﯿﺎﺑﯽﭘﯿﴩﻓﺖﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻣﺮﺣﻠﮥ | ۹رﺷﺘﮥﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ

1L
1000 mL

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۶و  ۱۰۷ﺷﻴﻤﻲ ۱

 -۱۱۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۸ﺗﺎ  ۱۱۰ﺷﻴﻤﻲ ۱

در  ۱۵۲ﮔﺮم ﻣﺤﻠﻮل اوﻟﻴﻪ ۳۲ ،ﮔﺮم ﻧﻤﻚ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳـﻦ ﻣﺤﻠـﻮل

 -۶۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۱و  ۱۱۰رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۱

ﻧﻜﺘﻪ :اﮔﺮ ﺑﺮاي دادهﻫﺎي ﻣﺮﺗﺐﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﻳﻚ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺣﺴـﺎب ﻛﻨـﻴﻢ ،ﻫﻤـﺎن

ﭘـﺎﺳﺦﺗﴩﯾﺤﯽدرسﻫﺎیاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

ﭼﺎرك اول اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮥ دادهﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﭼﺎرك ﺳﻮم ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد .ﺑﺮاي ﺳﺎدﮔﻲ از ﻧﻤﺎدﻫﺎي  Q 2 ، Q 1و  Q 3ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﭼـﺎرك اول ،ﻣﻴﺎﻧـﻪ

)رﺷﺘﮥادﺑﯿﺎتوﻋﻠـﻮماﻧﺴﺎﻧـﯽ(

 -۶۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

)ﭼﺎرك دوم( و ﭼﺎرك ﺳﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
ﻧﻜﺘﻪ :اﮔﺮ  nداده ﺑﻪﺻﻮرت  x 1 , x 2 , , x nداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﻤﺎد
 xﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻴﻢ ،ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد:
x  x2    xn
x 1
n
اﺑﺘﺪا دادهﻫﺎ را ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺮده و ﭼﺎرك اول و ﺳﻮم را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآورﻳﻢ:

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰۳رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۱

23 25
 24
2


Q3 

ﻧﻜﺘﻪ :ﻣﺪ ،ﻣﻘﺪاري از ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارد.

, 25

در رأيﮔﻴﺮيﻫﺎ ،اﺳﺎس ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﻣُﺪ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻣﻮردي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را

23 , 25

21
, 21


▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۰رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۱

ﻧﻜﺘﻪ :اﮔﺮ ﺑﺮاي دادهﻫﺎي ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﻳﻚ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺣﺴـﺎب ﻛﻨـﻴﻢ ،ﻫﻤـﺎن

دادهﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﭼﺎرك اول و ﺳﻮم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  19 , 21 , 21 , 23ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آنﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
19  21  21  23
 21
4

ﭼﺎرك اول اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮥ دادهﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﭼﺎرك ﺳﻮم ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد .ﺑﺮاي ﺳﺎدﮔﻲ از ﻧﻤﺎدﻫﺎي  Q 2 ، Q 1و  Q 3ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﭼـﺎرك اول ،ﻣﻴﺎﻧـﻪ

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۲و  ۱۱۰رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۱

)ﭼﺎرك دوم( و ﭼﺎرك ﺳﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
ﻧﻜﺘﻪ :اﮔﺮ  Q 2 ، Q 1و  Q 3ﺑـﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼـﺎرك اول ،ﭼـﺎرك دوم و ﭼـﺎرك ﺳـﻮم
ﺗﻌﺪادي داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،داﻣﻨﮥ ﻣﻴﺎنﭼﺎرﻛﻲ اﻳﻦ دادهﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

ﭼﺎرك اول اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮥ دادهﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﭼﺎرك ﺳﻮم ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد .ﺑﺮاي ﺳﺎدﮔﻲ از ﻧﻤﺎدﻫﺎي  Q 2 ، Q 1و  Q 3ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﭼـﺎرك اول ،ﻣﻴﺎﻧـﻪ
)ﭼﺎرك دوم( و ﭼﺎرك ﺳﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.

اﺑﺘﺪا دادهﻫﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐﺷﺪه ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻴﻢ و ﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﭼﺎرك اول و ﺳﻮم را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:

ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  ۲۵درﺻﺪ دادهﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﺎرك ﺳﻮم و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  ۷۵درﺻـﺪ از دادهﻫـﺎ

1,5 , 6 ,7,

ﻗﺒﻞ از ﭼﺎرك ﺳﻮم ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮض ۲۵ ،داده ﺑﻌﺪ از ﭼﺎرك ﺳﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ

, 12 , 15 , 21 , 32

Q3

9
, 11


9 11
 10
Q2 
2


Q1

ﺗﻌﺪاد دادهﻫﺎ  ۱۰۱ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻴﺎﻧﻪ )  (Q 2دادٔه ﺷـﻤﺎرٔه ۵۱اُم و ﭼـﺎرك ﺳـﻮم ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ
دادهﻫﺎي  ۷۵اُم و  ۷۶اُم اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ  ۲۵داده ﺑﻌﺪ از ﭼﺎرك ﺳﻮم ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .دﻗﺖ
ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ  ۱۰۰ﻳﺎ  ۱۰۲ﻳﺎ  ۱۰۳داده ﻫﻢ داﺷﺘﻴﻢ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟـﻲ ﺑـﺎ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:
  Q 3  Q 1  15  6  9داﻣﻨﮥ ﻣﻴﺎنﭼﺎرﻛﻲ
 -۶۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۶و  ۱۰۷رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۱

ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪٔه ﺗﻐﻴﻴﺮات دادهﻫﺎي
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ ،اﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎر اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر دﺳـﺘﻪ از
دادهﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ،دادهﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺤـﺮافﻣﻌﻴـﺎر آنﻫـﺎ
ﻋﺪد ﻛﻮﭼﻚﺗﺮي ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۴ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ.
 -۶۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰۶رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۱

ﻧﻜﺘﻪ :اﮔﺮ  nداده ﺑﻪﺻﻮرت  x 1 , x 2 , , x nداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،اﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎر آنﻫﺎ را ﺑـﺎ
ﻧﻤﺎد ) ﺳﻴﮕﻤﺎ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد:

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  | ۹۷ -۹۸داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﯾﮥ دﻫﻢ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

 -۶۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

x

ﻧﻜﺘﻪ :اﮔﺮ ﺑﺮاي دادهﻫﺎي ﻣﺮﺗﺐﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﻳﻚ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺣﺴـﺎب ﻛﻨـﻴﻢ ،ﻫﻤـﺎن

IQR  Q 3  Q 1

۱۶

13 , 19

12 ,

21 21
Q2 
 21
2

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮد.
 -۶۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

,

,

13 19
 16
2


Q1 

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



ﻧﻜﺘﻪ :ﺗﻮان دوم اﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎر را وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﺸﺎﻫﺪات از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ ﻳﻌﻨـﻲ ، (x 2  x)  1 ، (x 1  x)  2
 (x 3  x)  1و  ، (x 4  x)  2اﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎر را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآورﻳﻢ:

10
 2/5
4

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

4

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ،ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۳ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ.
 -۶۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۱و  ۱۱۳رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۱

ﻧﻜﺘﻪ :اﮔﺮ  nداده ﺑﻪﺻﻮرت  x 1 , x 2 , , x nداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﻤﺎد
 xﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻴﻢ ،ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد:
x  x2    xn
x 1
n
ﻓﺮض ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻧﻤﺮٔه ﻋﻠﻲ در اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪﻳﺪ  xﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ۱ﻧﻤﺮه زﻳﺎد

15  12  13  10  5
ﺷﻮد .دارﻳﻢ:
 11
5
ﭘﺲ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ  11  1  12ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دارﻳﻢ:

 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﻨﺞ آزﻣﻮن

15  12  13  10  5  x
 12  55  x  72  x  72  55  17
6
 -۶۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲
▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۱۰۱ﺗﺎ  ۱۰۳رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۱
ﻧﻜﺘﻪ :ﭘﺲ از ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺮدن دادهﻫﺎ ،دادهاي ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد دادهﻫـﺎي ﺑﻌـﺪ از آن ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد
دادهﻫﺎي ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد دادهﻫﺎ زوج ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دو دادٔه وﺳﻄﻲ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.



ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﺗﻮان دوم اﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎر ،وارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:

ﻧﻜﺘﻪ :ﻣﺪ ،ﻣﻘﺪاري از ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارد.
ﻧﻜﺘﻪ :اﮔﺮ  nداده ﺑﻪﺻﻮرت  x 1 , x 2 , , x nداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﻤﺎد
 xﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻴﻢ ،ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد:
x  x2    xn
x 1
n

 2  ( 2 / 5 )2  2 / 5
 -۶۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰۶رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۱

ﻧﻜﺘﻪ :اﮔﺮ  nداده ﺑﻪﺻﻮرت  x 1 , x 2 , , x nداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،اﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎر آنﻫﺎ را ﺑـﺎ
ﻧﻤﺎد ) ﺳﻴﮕﻤﺎ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد:

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



ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻜﺘﻪ دارﻳﻢ:

اﺑﺘﺪا ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻫﻔﺖ داده را ﺣﺴﺎب ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:

¶\Ì¼μ

15  30  x  20  40  5  10 120  x


7
7
jHk÷U
ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻫﻔﺖ ﻋﺪد ﻣُﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ  xﻳﻜﻲ از  ۶ﻋﺪد دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗـﺎ آن
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

داده ﺑﺎ  ۲ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ،ﻣُﺪ ﺷﻮد .ﭘﺲ  xﻣﺪ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺣﺎﻻ ﻣُﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ:

20  22  24  26  28
x
 24
5

(20  24) 2  (22  24) 2  (24  24) 2  (26  24) 2  (28  24) 2
5
40
 8 2 2
5

16  4  0  4  16

5




120  x
 x  7x  120  x  6x  120  x  20
7
ﺑﺎ ﺟﺎيﮔﺬاري  x  20و ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺮدن دادهﻫﺎ ،دادهﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت روﺑﻪرو درﻣﻲآﻳﻨﺪ:
5 , 10 , 15 , 20 , 20 , 30 , 40
دادٔه وﺳﻂ ﻳﻌﻨﻲ دادٔه ﭼﻬﺎرم ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﺖ  20 :ﻣﻴﺎﻧﻪ
ﭘﺲ اﮔﺮ  ، x  20ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.


¶¾ºIÃ

 -۷۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﺑـﻪ ﺷﻜﺴـﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و واﺑﺴـﺘﮕﻲ ،ﺑﺤـﺮان ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و
ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ و آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاﻳﺸﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ.
 -۷۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۶اﻗﺘﺼﺎد

رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺒﺎدﻟﮥ ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺪود

%34 %34
%2
%14
%14
x  3 x  2 x  
x
x   x  2 x  3
اﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ۳۴و اﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎر  ۳ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﻻ ﺑﻪﺷﻜﻞ زﻳﺮ درﻣﻲآﻳﺪ:
%2

ﻧﻤﻲﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر و ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ
از ﻛﺸﻮري ﺑﻪ ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ ﻛﻪ وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻬﺘﺮي دارد ﻧﻴﺰ اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل :ﻛﺎرﮔﺮان ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي ﻛﺎري ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﻲآﻳﻨﺪ.
اﻳﺮان ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ در
ﻛﻨﺎر ﭘﺲاﻧﺪازﻫﺎي داﺧﻠﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﻲ در ﻛﺸﻮر اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 -۸۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۳اﻗﺘﺼﺎد

ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎدﻻت و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻗﺮن ﮔﺬﺷـﺘﻪ ،ﺿـﺮورت و وﺿـﻊ ﻣﻘـﺮرات و

%2
43

40

%14
37

%34

ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢﻛﻨﻨﺪه و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣـﺎﻟﻲ،

%34
34

%2

%14

31

28

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻋﻤﺎل ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻗـﺪرتﻫـﺎي ﺑﺮﺗـﺮ

25

ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪ.
 -۸۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱
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▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۳اﻗﺘﺼﺎد

اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ دارﻧﺪٔه ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﺳـﺖ و ژاﭘـﻦ ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در اﺧﺘﻴﺎر دارد و اﻳﺮان از ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،اﺷﺎره
ﺑﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎ دارد.

 -۷۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰۷اﻗﺘﺼﺎد

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣﻲﺷـﻮد ،ﺑـﻪﻋﻨﻮان
ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪي ﺑﺮاي دوﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد.
 -۷۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰۸اﻗﺘﺼﺎد

 -۸۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۸اﻗﺘﺼﺎد

ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺮوزه دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣـﺎﻧﻊ
ﻛﺴﺐ ﻣﺰﻳﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -۸۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۷اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري دوﻟﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ .زﻳـﺮا ﺑـﺪون داﺷـﺘﻦ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ »اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼـﺎدي« و »ﺧﻮدﻛﻔـﺎﻳﻲ« و »ﻋـﺪم واﺑﺴـﺘﮕﻲ« در

ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺘﻌﻬﺪ اﻧﺠﺎم دادن ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريﻫـﺎ و ﻛﺴـﺐ اﺳـﺘﻘﻼل

ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻤﺎن ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎ »اﺻﻞ ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ و ﻣﻄﻠﻖ« در ﺗﻌﺎرض
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ آن را ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎري ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳـﺖ

اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -۷۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰۱اﻗﺘﺼﺎد

ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ درﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻮده و اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ

ﺑﻪﺟﺰ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ،ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺑﺮﺧﻲ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪاي ،ﺳـﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫـﺎ و

اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ آنﻫـﺎ ﺑـﻪوﺟﻮد

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﮥ ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت و ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاري ﺗﻮﻟﻴـﺪي

ﻣﻲآورﻧﺪ.

داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺸﻐﻮلاﻧﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪداري ﻛﻞ ﻛﺸﻮر وارﻳﺰ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 -۷۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۹۸اﻗﺘﺼﺎد

 -۸۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۱اﻗﺘﺼﺎد

ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺨﺎرج ﺑﻮدﺟﻪ از درآﻣﺪﻫﺎي آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﺎ »ﻛﺴـﺮي ﺑﻮدﺟـﻪ«

 -۱ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻧﺎاﻣﻨﻲ و ﺿﻌﻒ دوﻟﺖﻫﺎ :ﺿﻌﻒ دوﻟﺖﻫﺎ در ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ ﺑـﺮ ﺳـﺮزﻣﻴﻦ

روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واردات و ﺻﺎدرات ﻛﺸـﻮرﻫﺎ اﺳـﺖ و

ﺧﻮد و ﻧﺎاﻣﻨﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺻﻨﺎﻳﻊ داﺧﻠـﻲ ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻏﻴﺮﻋﻘﻼﻧـﻲ ﻣـﺎﻧﻊ ﻣـﺮاودات
ﺧﺎرﺟﻲ در آن زﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺧﺎرج از ﺑﺤﺚ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 -۷۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰۵اﻗﺘﺼﺎد

در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﺗﺼﺎﻋﺪي ،ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﻳﺎ داراﻳﻲ زﻳﺎد
و ﺑﻪﻋﻜﺲ ،ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻳﺎ داراﻳﻲ ﻛﻢ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻳﻌﻨﻲ اﻓﺮاد ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﺗﺮ )درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ( و اﻓﺮاد ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻛﻢ ﺑـﺎ ﻧـﺮخ
ﭘﺎﻳﻴﻦ )درﺻﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ( ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ.
 -۷۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰۵اﻗﺘﺼﺎد

7
ﺗﻮﻣﺎن  35, 000
100
10
3, 000, 000  2, 500, 000  500, 000 
ﺗﻮﻣﺎن  50, 000
100
15
3, 500, 000  3, 000, 000  500, 000 
ﺗﻮﻣﺎن  75, 000
100
20
4, 200, 000  3, 500, 000  700, 000 
ﺗﻮﻣﺎن  140, 000
100
ﺗﻮﻣﺎن 35, 000  50, 000  75, 000  140, 000  300, 000
2, 500, 000  2, 000, 000  500, 000 

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰۴اﻗﺘﺼﺎد

ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛـﺎﻻي واﺳـﻄﻪاي ،ﺑﺎﺑـﺖ ارزشاﻓـﺰودٔه اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه در
ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﻴﺎت ارزشاﻓﺰوده ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .اﻳـﻦ
ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻ اﺿـﺎﻓﻪ
ﺷﺪه و از ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﻓﺮوش ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪٔه ﺑﻌﺪي ﻛﺴﺮ ﻣﻲﮔﺮدد و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﺼـﺮفﻛﻨﻨـﺪٔه
ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎت را در زﻣﺎن ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻗﻴﻤﺖ اﺻـﻠﻲ
آن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

را ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲداد و ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻲﺷﺪ.
 -۸۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۴اﻗﺘﺼﺎد

در ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم »ﻣﺰﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ« ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪات دو ﻳـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻛﺸـﻮر ﺻـﻮرت
ﻣﻲﮔﻴﺮد ،اﻣﺎ در ﻣﻔﻬﻮم »ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ« ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در داﺧﻞ ﻳـﻚ ﻛﺸـﻮر و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ

20
4, 200, 000 
 ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﻛﻠﻲ :ﺗﻮﻣﺎن  840, 000
100
 ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﻃﺒﻘﻪاي:

 -۷۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

 -۲ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﺠﺎرت :ﻧﺒﻮد وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و راهﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﺠﺎرت

ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺧﻮدش اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ.
■ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ :ژاﭘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮازم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺰﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ دارد.
■ آﻟﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ژاﭘﻦ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮدرو ﻣﺰﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ دارد.
■ آﻟﻤﺎن در ﻛﺸﻮر ﺧﻮد در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮدرو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻮازم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ دارد
■ ژاﭘﻦ در ﻛﺸﻮر ﺧﻮد در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮازم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ دارد.

 -۸۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۴ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۱

ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻧﺜﺮ ﻓﻨﻲ اﺳﺖ.
 -۸۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۴ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۱

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎي ﺷﻌﺮي در اﻳﻦ دوره اوج ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪوﻳﮋه ﻏﺰل و ﻣﺜﻨﻮي.
 -۸۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۸۴و  ۸۵ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۱

 -۸۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۳ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۱

ﻧﺜﺮ ﺻﻮرت ﺳﺆال از ﻧﻮع ﻣـﻮزون ﻳـﺎ آﻫﻨﮕـﻴﻦ اﺳـﺖ .وﻳﮋﮔـﻲ اﺻـﻠﻲ ﻧﺜـﺮ ﻣـﻮزون
ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺳﺠﻊ اﺳﺖ .ﺳﺠﻊ در ﻧﺜﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻗﺎﻓﻴـﻪ در ﺷـﻌﺮ اﺳـﺖ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻧﺜـﺮ
آﻫﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﺟﻤﻠﻪﻫـﺎي ﻛﻮﺗـﺎه ،ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺷـﻌﺮ ﻧﺰدﻳـﻚ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ.
ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻧﺼﺎري اﻳﻦ ﺷﻴﻮٔه ﻧﺜﺮ را ﺑﻪ ﻛﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪ؛ آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان آﺛﺎر وي
را ﺳﺮآﻣﺪ ﻫﻤﮥ ﻧﺜﺮﻫﺎي ﻣﻮزون ﻓﺎرﺳﻲ ﺷﻤﺮد.

ﭘﺎﺳﺦﺗﴩﯾﺤﯽآزﻣﻮنارزﺷﯿﺎﺑﯽﭘﯿﴩﻓﺖﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻣﺮﺣﻠﮥ | ۹رﺷﺘﮥادﺑﯿﺎتوﻋﻠﻮماﻧﺴﺎﻧﯽ

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰۷رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر ۱

ﻧﻜﺘﻪ :ﺗﻮزﻳﻊ دادهﻫﺎ در ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  xو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ:

 -۷۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺆال :ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۰اﻗﺘﺼﺎد

ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻚﻣﺤﺼﻮﻟﻲ و ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ زﻧﺠﻴﺮٔه ﻛﺎﻣـﻞ ﺧﻠـﻖ ارزش ،در رﻗﺎﺑـﺖ و ﺟﻨـﮓ

۱۷

 -۹۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۳ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۱

ﻛﺘــﺎب »ﻛﺸــﻒ اﻻﺳــﺮار« را اﺑﻮاﻟﻔﻀــﻞ ﻣﻴﺒــﺪي ﺑــﺎ ﻧﺜــﺮي ﻣــﻮزون و ﺗﺤــﺖﺗــﺄﺛﻴﺮ
ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻧﺼﺎري ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۹۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۸۰و  ۸۱ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۱

ﺻﻮرت درﺳﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ:
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۱ﮔﺴﺘﺮش و رواج زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ در آﺳﻴﺎي ﺻﻐﻴﺮ
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۳ورود زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ از ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ و دورٔه ﻏﺰﻧﻮي رخ داده ﺑﻮد.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۴ورود ﻟﻘﺐﻫﺎي ﻏﻴﺮراﻳﺞ ﻋﺼﺮ ﻏﺰﻧﻮي در ﻓﺎرﺳﻲ
 -۹۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۵ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۱

در اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ آﺳﻤﺎﻧﻲ و ﺑﺮﺗﺮ دارد و ﻋﺎﺷﻖ ﻃﻠﺐ وﺻﺎل را ﻣﻬﻢﺗـﺮ
از ﺟﺎن ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﺪ.
 -۹۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۲ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۱

ﻣﻀﻤﻮن اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺎن وﻓﺎداري ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻌﺸـﻮق ﺗـﺎ اﺑـﺪ اﺳـﺖ؛ اﻣـﺎ در
ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ ،ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ ﮔﻼﻳﻪ از روزﮔﺎر و ﻃﺮح ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢﻫﺎي آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۹۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۹۰و  ۹۱ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۱

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۱ردﻳﻒ :در ﻣﺎ ز ﺗﻮﺳﺖ /ﻛﻠﻤﺎت ﻗﺎﻓﻴﻪ :ﻧﻮا -ﺻﺪا /ﺣﺮف ﻗﺎﻓﻴﻪ» :ا« /ﻗﺎﻋﺪٔه ۱
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۲ردﻳﻒ :ﻧﺪارد /ﻛﻠﻤﺎت ﻗﺎﻓﻴﻪ :ﺟﻬﺎن -آن /ﺣﺮوف ﻗﺎﻓﻴﻪ» :ان« /ﻗﺎﻋﺪٔه ۲
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۳زي و ﻫﻤﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺎﻓﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۴ردﻳﻒ :ﻣﺎ ﻧﺮﺳﺪ /ﻛﻠﻤﺎت ﻗﺎﻓﻴﻪ :ﻳﺎر -ﻛﺎر /ﺣﺮوف ﻗﺎﻓﻴﻪ» :ار« /ﻗﺎﻋﺪٔه ۲
 -۹۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۹۰ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۱

ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۱ﻗﺎﻓﻴﻪ :ﻣﺎ -زﻳﺒﺎ /ﺣﺮف ﻗﺎﻓﻴﻪ» :ا« /ﻗﺎﻋﺪٔه ۱
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۲ﻗﺎﻓﻴﻪ :ﻧﺸﺴﺖ -دﺳﺖ /ﺣﺮوف ﻗﺎﻓﻴﻪ :ﹷ ﺳﺖ /ﻗﺎﻋﺪٔه ۲
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۳ﻗﺎﻓﻴﻪ :ﺟﺎﻧﺎن -ﺟﺎن /ﺣﺮوف ﻗﺎﻓﻴﻪ» :ان« /ﻗﺎﻋﺪٔه ۲
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۴ﺧﻮﻧﻴﻦ -رﻧﮕﻴﻦ /ﺣﺮوف ﻗﺎﻓﻴﻪ» :ﻳﻦ« /ﻗﺎﻋﺪٔه ۲
 -۹۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۹۱ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۱

ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎي اﻋﺘﻘﺎدي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ زرﺗﺸﺖ ﺑﻪ زﺑـﺎن ﭘﻬﻠـﻮي ﺗـﺄﻟﻴﻒ
ﮔﺮدﻳﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻔﺼﻞﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از دﻳﻨﻜـﺮد ﻧـﺎم ﺑـﺮد ﻛـﻪ
داﻧﺸﻨﺎﻣﻪاي ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ زرﺗﺸﺘﻲ اﺳﺖ.
 -۱۰۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۹ﺗﺎرﻳﺦ ۱

ﺷﺎﻫﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣـﻮر ﻛﺸـﺎورزي ﺗﻮﺟـﻪ زﻳـﺎدي داﺷـﺘﻨﺪ و ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﮥ آن ،اﻗﺪامﻫﺎي ﻣﻔﻴـﺪي اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ .آﻧـﺎن ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸـﻮﻳﻖ
ﻛﺸﺎورزي ،اﻓﺮادي را ﻛﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ آﺑﺎداﻧﻲ زﻣﻴﻦﻫﺎي ﺑﺎﻳﺮ ﻣﻲﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘـﻨﺞ ﻧﺴـﻞ ،از
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻌﺎف ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .از دﻳﮕﺮ اﻗﺪامﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﺑـﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﮥ
ﻛﺸﺎورزي ،ﻛﻨﺪن ﻗﻨﺎت ،اﺣﺪاث ﺑﻨﺪ و ﺳﺪ ﺑﺮ روي رودﻫﺎ و ﺣﻔﺮ ﻧﻬﺮﻫـﺎي اﻧﺘﻘـﺎل آب
در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﺑﻮد.
 -۱۰۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰۹ﺗﺎرﻳﺦ ۱

در زﻣﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺘﻮﺣﺎت و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮيﻫﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻴﺎن ﮔﺮوه ﺣﺎﻛﻢ و ﻣﺮدم ﻋﺎدي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.
 -۱۰۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۵ﺗﺎرﻳﺦ ۱

ﻣﺎﻧﻲ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﻮد را در ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺑﻪﻧﺎم ﺷﺎﭘﻮرﮔﺎن ﻧﻮﺷﺖ و ﺑـﻪ ﺷـﺎﭘﻮر ﻫﺪﻳـﻪ ﻛـﺮد ،اﻣـﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮ دﻳﻦ زرﺗﺸﺘﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ.
 -۱۰۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۱ﺗﺎرﻳﺦ ۱

دارﻳﻮش ﺑﺰرگ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ در ﺟﺮﻳﺎن ﻟﺸﻜﺮﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
رود ﺳﻨﺪ رﺳﻴﺪ ،ﻳﻜﻲ از اﻫﺎﻟﻲ آﺳﻴﺎي ﺻﻐﻴﺮ ﺑـﻪ ﻧـﺎم اﺳـﻜﻴﻼﻛﺲ را ﻣـﺄﻣﻮر ﻛﺸـﻒ
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﺮد .وي ﻣﺴﻴﺮ رود ﺳﻨﺪ را ﺗﺎ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ اداﻣﻪ داد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر
از درﻳﺎي ﺳﺮخ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﺳﻴﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﮥ اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ،ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺑﺎر ﻣﺴـﻴﺮ درﻳـﺎﻳﻲ
ﻣﻴﺎن ﻫﻨﺪ و ﻣﺼﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ.
 -۱۱۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۱ﺗﺎرﻳﺦ ۱

ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۱ﻗﺎﻓﻴﻪ :رﻳﺨﺖ -ﮔﺮﻳﺨﺖ /ﺣﺮوف اﺻﻠﻲ» :ﻳﺨﺖ«

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ﻣﺮدم را در ﭘﻴﺮوي از دﻳﻦ ﺧﻮد آزاد

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۲ﻗﺎﻓﻴﻪ :زﻣﺎن -ﻛﺎروان /ﺣﺮوف اﺻﻠﻲ» :ان«
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۴ﻗﺎﻓﻴﻪ :ﻛﺸﻴﺪم -ﺷﻨﻴﺪم /ﺣﺮوف اﻟﺤﺎﻗﻲ» :ﹷ م« /ﺣﺮوف اﺻﻠﻲ» :ﻳﺪ«
 -۹۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۹۲ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۱

ﻛﻠﻤﺎت ﻗﺎﻓﻴﻪ :ﻣﺴﺘﻢ -دﺳﺘﻢ -ﻫﺴﺘﻢ  /دﺳﺖ -ﻣﺴﺖ -اﺳﺖ
 -۹۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۹۱ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۱

در اﻳﻦ ﺑﻴﺖ ﻛﻠﻤﺎت »ﻧﺪارﻣﺖ« و »آرﻣﺖ« ﻗﺎﻓﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺮوف ﻗﺎﻓﻴﻪ» :ار« /ﺣـﺮوف
اﻟﺤﺎﻗﻲ» :ﹷ م ﹷ ت«
 -۹۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  | ۹۷ -۹۸داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﯾﮥ دﻫﻢ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

در ﻋﺼﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ،اوﺳﺘﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮي ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷـﺘﻪ

در ﻗﻠﻤﺮو ﭘﻬﻨﺎور ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ،ﮔﺮوهﻫﺎ و اﻗﻮام ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻋﺘﻘﺎدات

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۳ردﻳﻒ :ﻣﻜﻦ /ﻗﺎﻓﻴﻪ :ﺧﻮﺑﻲ -ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ /ﺣﺮف اﻟﺤﺎﻗﻲ» :ي« /ﺣﺮوف اﺻﻠﻲ» :وب«

۱۸

 -۱۰۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۴ﺗﺎرﻳﺦ ۱

 -۱۱۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۳ﺗﺎرﻳﺦ ۱

در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ اﻣﻼك و داراﻳﻲ ﻣﺸـﺘﺮك ﺑﻪﺗـﺪرﻳﺞ ﺑـﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫـﺎي
ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪ و ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻗﺸﺮ روﺣﺎﻧﻴﺎن ،ﺑﺨﺸﻲ از اﺧﺘﻴـﺎرات ﭘـﺪر
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻀﺎوت و اﺟﺮاي ﻣﺮاﺳﻢ و ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت دﻳﻨﻲ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
 -۱۱۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۹ﺗﺎرﻳﺦ ۱

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ زرﺗﺸﺘﻲ ،ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻬﻲ ﻛـﻪ اَﻣﺸﺎﺳـﭙَﻨﺪان ﻳـﺎ ﺟﺎوداﻧـﺎن
ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،اﻫﻮرهﻣﺰدا را در آﻓﺮﻳﻨﺶ و ادارٔه اﻣﻮر ﺟﻬﺎن ﻳﺎري ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۹۱ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۱

ﻫﺮﮔﺎه در ﺷﻌﺮي ﻗﺎﻓﻴﻪ در ﻣﻴﺎﻧﻪ و درون ﻣﺼﺮاعﻫﺎ ﺑﻴﺎﻳﺪ ،ﺷﻌﺮ داراي ﻗﺎﻓﻴﮥ دروﻧﻲ اﺳﺖ:
ﺣﻴــــﺮان ﺻــــﻔﺖ ﺳــــﺘﺎده ﺳــــﺮ ﭘﺮﺧﻤــــﺎر ﺑــــﺎده
ﺑـــﺮ ﮔـــﺮد ﻣـــﻪ ﻧﻬـــﺎده ﻳـــﻚ ﻃﺒﻠـــﻪ ﻣﺸـــﻚ ﭼـــﻴﻦ را
 -۱۰۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

ﻣﻲﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻋﻘﺎﻳﺪ اﻗﻮام ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲﺷﻤﺮدﻧﺪ.

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۹۱ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ ۱

 -۱۱۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۰ﺗﺎرﻳﺦ ۱

اﻳﻦ ﺟﺎده ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﻴﺶ از  ۲۴۰۰ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﺷﻮش ،ﻳﻜﻲ از ﭘﺎﻳﺘﺨﺖﻫﺎي ﻫﺨﺎﻣﻨﺸـﻲ را
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﺎرد در آﺳﻴﺎي ﺻﻐﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﻛﺮد ،ﻧﻪ ﻫﮕﻤﺘﺎﻧﻪ.
ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮﺷﺪه ،درﺳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۱۱۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۲ﺗﺎرﻳﺦ ۱

در ﺑﻴﺖ ﺻﻮرت ﺳـﺆال و ﮔﺰﻳﻨـﮥ  ۲ﺣـﺮف روي» ،ن« اﺳـﺖ :ﻧﺸـﻴﻦ -اﻧـﺪوﻫﮕﻴﻦ/

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻳﻜﻲ از ﻣﻮرﺧﻴﻦ ﭼﻴﻨـﻲ ،ﺷـﺎﻫﺰادهاي از ﺧﺎﻧـﺪان اﺷـﻜﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي

ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ -ﻣﻦ

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺑﻮداﻳﻲ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺮد.
 -۱۱۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۸ﺗﺎرﻳﺦ ۱

ﻣﻮارد اﻟﻒ و ب و ﻫ  ،درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -۱۰۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱۳ﺗﺎرﻳﺦ ۱

ﺧﺎﻧﻮادٔه ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺎ ﻋﻬﺪ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ﺗﺪاوم داﺷﺖ؛ اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﺗﺤﺖﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ
اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺷﺪ.
 -۱۰۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۳ﺗﺎرﻳﺦ ۱

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد ﻧﺎدرﺳﺖ:
ج( اﻓﺮادي ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻎ ،ﻣﺮاﺳﻢ و ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت دﻳﻨﻲ را اﺟﺮا ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ.
د( اﻗﻮام آرﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺮدﻣﺎن اﻳﻼم ،ﺑﻴﻦاﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ،ﻳﻮﻧﺎن و  ، ...ﺑﺮاي ﺧﺪاﻳﺎن ﺧﻮﻳﺶ
ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﺷﻜﻮه ﻧﻤﻲﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

ﺗﺎ زﻣﺎن دارﻳﻮش ﺑﺰرگ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣـﺎن ﺣﻜﻮﻣـﺖ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸـﻲ ،ﺳـﻜﻪ
)ﭘﻮل( رواج ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺒﺎدﻟﮥ ﻛﺎﻻ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺎﻳﺎﭘﺎي اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ .ﺣﻘﻮق و
 -۱۱۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۸ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻳﺮان

 -۱۱۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۲ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻳﺮان

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻫﺎن ﺳﻠﺴﻠﮥ اﺷﻜﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻼش ﻳﻜﻢ )ﺣﻜﻮﻣﺖ  ۵۱-۷۸م(

 -۱۱۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۸۰و  ۸۱ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻳﺮان )ﺷﻜﻞ(

دﺳﺘﻮر داد ﻣﺘﻮن ﭘﺮاﻛﻨﺪٔه اوﺳﺘﺎ ﮔﺮدآوري ﺷﻮد.

 -۱۱۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۸ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻳﺮان

دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﺻﻮرت ﻛﺎﻻ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﺪ.
 -۱۰۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

 -۱۰۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۳۱ﺗﺎرﻳﺦ ۱

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۱۲۳ﺗﺎرﻳﺦ ۱

اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷـﻮد ﻣﺤـﻮر ﺗﻮﺳـﻌﮥ

در دوران اﺷﻜﺎﻧﻴﺎن و ﺑﻪوﻳﮋه ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ،ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﻮل ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮔﺴـﺘﺮش

ﻛﺸﺎورزي از زراﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﺎﻏﺪاري ﺑﺎ روشﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ آﺑﻴﺎري و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ

ﻳﺎﻓﺖ و ﺳﻜﻪﻫﺎي ﻧﻘﺮهاي و ﻣﺴﻲ در ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎري در ﻣﻨﻄﻘﮥ وﺳﻴﻌﻲ ﺑـﻪ ﺟﺮﻳـﺎن

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ.

اﻓﺘﺎد.

 -۱۲۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۵ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻳﺮان

 -۱۲۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد ﻧﺎدرﺳﺖ:
»ج« :ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻘﺶ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺪارد و ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﻲﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ،ﻋﻘﺎﻳـﺪ و ارزشﻫـﺎي

»د« :ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ،در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ.

ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ .ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻮﻋﻲ از ﻋﻘﺎﻳﺪ و ارزشﻫﺎ از ﺳﻮي اﻓﺮاد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ و

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۹ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻳﺮان

 -۱۲۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

ﺑﻪرﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲآﻳﺪ.

ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻧﻮاع دام در ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ:

ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﭘﺪﻳﺪهاي ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از ﻫﻮﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد اﺳﺖ.

 ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ

ﻫﻮﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد در ﭘﺮﺗﻮ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮد.

 ﺗﻨﻮع اﻗﻠﻴﻤﻲ

 -۱۳۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

 ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ
▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۵ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻳﺮان

 -۱۲۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

ﺣﺮﻛﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﻜﺎنﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﻳﺎ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ ،ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻳﺰي ﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﻜﻮس ﻧﺎﻣﻴﺪه
ﻣﻲﺷﻮد.
 -۱۲۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۸ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻳﺮان )ﺟﺪول (۱

 -۱۲۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۸ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻳﺮان )ﺟﺪول (۱

اﺳﺘﺎنﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎنﻏﺮﺑﻲ ،آذرﺑﺎﻳﺠﺎنﺷﺮﻗﻲ ،ﺗﻬﺮان ،ﻓﺎرس و اﺻﻔﻬﺎن اﺳـﺘﺎنﻫـﺎي
اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪٔه ﺳﻴﺐ درﺧﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺻﺎدرات ﺳـﻴﺐ درﺧﺘـﻲ از اﻳـﻦ
اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
 -۱۲۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱
 -۱۲۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۹۰ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻳﺮان

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﺸﺎﻳﺮي ﻛﺸﻮر ،ﻛﻤﺘﺮ از  % 2از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ؛ ﭘﺲ:
%2 pH oTμ¨ ·¼a

 -۱۲۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۲ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻳﺮان )ﻧﻤﻮدار (۱

 -۱۲۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۲ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻳﺮان )ﻧﻤﻮدار (۲
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▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۳ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻳﺮان

 -۱۳۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،دوام ﻣـﻲآورد .ﻫﺮﮔـﺎه ﻋﻘﺎﻳـﺪ و ارزشﻫـﺎ
اﻫﻤﻴﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را ﻧﺰد اﻋﻀﺎي ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از دﺳـﺖ ﺑﺪﻫﻨـﺪ ،دوام ﻫﻮﻳـﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
 -۱۳۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۳ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

ﺗﺰﻟﺰل ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ رخ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ،آرﻣﺎنﻫـﺎ و ارزشﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻫﻮﻳـﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧـﺪ و ﺛﺒـﺎت و اﺳـﺘﻘﺮار
ﺧﻮد را در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري اﻏﻠﺐ از ﺳـﻄﺢ

ﻧﺎم ﺷﻬﺮ

۱۳۸۵

۱۳۹۰

اﻫﻮاز

۹۶۹,۸۴۳

۱,۱۱۳,۰۳۱

ﻗﻢ

۹۵۱,۹۱۸

۱,۰۷۴,۰۳۶

ﻣﻲرﺳﺪ.
 ﻧﻜﺘﻪ :ﺷﻴﻮٔه زﻧﺪﮔﻲ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻋﻘﺎﻳﺪ و ارزشﻫﺎ ،ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺎرض ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ.
 -۱۳۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

 ﻣﻴﻠﻴﻮن  80  % 2  1 / 6ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  1 / 5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ 

 ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﺳﺎل ۱۲۴۵ :۱۳۹۵

ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ و ارزشﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﻮرد ﭘـﺬﻳﺮش اﻋﻀـﺎي

رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳـﻄﻮح ﻋﻤﻴـﻖﺗـﺮ ﻳﻌﻨـﻲ ﻋﻘﺎﻳـﺪ و ارزشﻫـﺎ

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۱ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻳﺮان

 ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﺳﺎل ۲۰۱ :۱۳۳۵

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۲ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

 ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻫﻮاز و ﻗﻢ از ﺣﺪود ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﻼنﺷﻬﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۸۳و  ۸۴ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

 ﻗﺴﻤﺖ اول :ﺗﺰﻟﺰل ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ » ﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺖ« ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﺟﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ،ﺗـﻮان ﺣﻔـﻆ و دﻓـﺎع از
ﻋﻘﺎﻳﺪ و ارزشﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻗﺴﻤﺖ دوم :اﮔﺮ در ﻳﻚ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑﺤـﺮان ﻫﻮﻳـﺖ ﭘﺪﻳـﺪ آﻳـﺪ ،راه ﺑـﺮاي
دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ آن ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎز ﻣﻲﺷﻮد.
 -۱۳۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۴ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

اﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﺰﻟﺰل ،ﺑﺤﺮان و ﺗﺤﻮل ﻣﻲﺷﻮد ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺎﻣﻌـﮥ
ﺟﺎﻫﻠﻲ( و ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪﺳﻮي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧﺒﻮي( ،ﺗﺤﻮل ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ
ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻓﺮﻫﻨـﮓ
ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧﺒﻮي( و ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪﺳﻮي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻣﻮي(
ﺗﺤﻮل ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ .ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﺎﻫﻠﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧﺒـﻮي ،ﺗﺤـﻮل ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ
ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧﺒﻮي ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻣﻮي ،ﺗﺤﻮل ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ.
 -۱۳۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

 -۱۳۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۷۶ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

ﻃﺒﻘﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮاي ﺧﻮدش ،ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮوهﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﺳـﺎس
ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺎﻳﺪهﻣﻨﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ،ﺑﻪ
ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎﻳﺪهﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻫﻤـﻴﻦ
ﻣﻼك ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﻛﺮد.
 -۱۳۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۷۴و  ۷۶ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

 ﺑﺎز ﺑﻮدن راه ﺗﺤﺮك اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳـﻲ اﻓـﺮاد ﻣﺤـﺮوم و ﻛﻤﺘـﺮ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
 ﺗﺤﺮك اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﺎه درون ﻳﻚ ﻧﺴﻞ )ﻳﻚ ﻓﺮد در ﻃﻮل زﻧـﺪﮔﻲ ﺧـﻮدش( اﺗﻔـﺎق

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۸۴و  ۸۵ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

 اﮔﺮ ﻳﻚ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﺳﺘﻲﻫﺎ و ﺑﻦﺑﺴﺖﻫﺎي دروﻧﻲ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﻮد ،ﮔﺮﻓﺘـﺎر
ﻛﻬﻮﻟﺖ و ﻣﺮگ ﻣﻲﺷﻮد.
 ﻛﺎﺳﺘﻲ و ﺧﻸ ﻣﻌﻨﻮي ،داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺘﻔﻜﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑـﻪ ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸـﻲ درﺑـﺎرٔه
ﺑﻨﻴﺎنﻫﺎي ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ و ارزﺷﻲ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮاﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر از
ﻣﺮزﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ آن ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 -۱۴۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۸ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

اﮔﺮ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻋﻘﺎﻳﺪ ،آرﻣﺎنﻫﺎ و ارزشﻫﺎي ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺟﻬﺎنﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ و داد و ﺳﺘﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و در ﻣﺤـﺪودٔه ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎ و ﺷـﻴﻮٔه زﻧـﺪﮔﻲ،
ﻋﻨﺎﺻﺮي را از ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﮕﻴﺮد و در ﺻـﻮرت ﻟـﺰوم ،ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻻزم را در

ﻣﻲاﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺗﺤﺮك اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ درون ﻧﺴﻠﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ و ﮔﺎه در دو ﻧﺴﻞ )ﻳـﻚ

آنﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪ آورد ،زﻣﻴﻨﮥ ﮔﺴﺘﺮش و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورد.

ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻨﺶ( اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺗﺤﺮك اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻴـﺎن ﻧﺴـﻠﻲ

 ﻣﺘﻦ داده ﺷﺪه اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ دارد ﻛﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻘﺎﻳﺪ و

ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.

ارزشﻫﺎﺳﺖ و در ﻋﻮض در ﻻﻳﻪﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎ و ﻧﻤﺎدﻫـﺎ ﺑـﻪدﻧﺒـﺎل

 ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳـﺎ در ﻳـﻚ ﮔـﺮوه
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دارد.
 -۱۳۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

اﺷﻜﺎل ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي اراﺋﮥ ﺑﻬﺘﺮ ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺧﻮد اﺳﺖ.
 -۱۴۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۷۹ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۸ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ اﺳﻼم ﺑﺮاي ﻋﻘﻞ و ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ،ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﻣﻮاﺟﻬﻪ

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮﻳﺘﻲ اﻓﺮاد ،ﮔﺎه از ﻣﺮزﻫﺎي ﻣﻮردﻗﺒﻮل ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻲرود .اﮔـﺮ

ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﻮﻧﺎن و روم ،ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻘﻠﻲ اﻳﻦ دو ﻓﺮﻫﻨﮓ را اﺧﺬ ﻛﺮد و ﺑـﻪ ﺗﻨﺎﺳـﺐ

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺑﻴﺮون از ﻣﺮزﻫﺎي ﻣﻘﺒﻮل ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رخ دﻫﺪ و ﺷـﻴﻮهﻫـﺎﻳﻲ از

ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪي ﺧﻮد در داﻧﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آنﻫـﺎ دﺧـﻞ و ﺗﺼـﺮف ﻛـﺮد و

زﻧﺪﮔﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﻳﺪ و ارزشﻫﺎ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺑﻴﺎورد ،ﺑﻪ ﺗﻌﺎرض ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺎﻃﻴﺮي و ﻣﺸﺮﻛﺎﻧﮥ آنﻫﺎ را ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ.

ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﻲﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑـﻪﻫﻤـﺮاه دارد .ﺗﻌـﺎرض
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﮔﺎﻫﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻠﻞ دروﻧﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻮآوريﻫﺎ و ﻓﻌّﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻋﻀﺎي ﺟﻬﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎز ﻣﻲﮔﺮدد و ﮔﺎه ،ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻠـﻞ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ اﺳـﺖ و ﭘﻴﺎﻣـﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘـﺬﻳﺮي از
ﺟﻬﺎنﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
ﻧﻜﺘﻪ :ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻬﺎنﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ دﻳﮕـﺮ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪﮔﻮﻧـﻪاي ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ
ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي در آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑـﺮ ﺟﻬـﺎن اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺎﺳﺦﺗﴩﯾﺤﯽآزﻣﻮنارزﺷﯿﺎﺑﯽﭘﯿﴩﻓﺖﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻣﺮﺣﻠﮥ | ۹رﺷﺘﮥادﺑﯿﺎتوﻋﻠﻮماﻧﺴﺎﻧﯽ

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۴ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻳﺮان

 -۱۳۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۸۱و  ۸۲ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﺎﻳﺪ و ارزشﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ آن ﺷـﻜﻞ

 -۱۴۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۸ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

اﮔﺮ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﻬﺎنﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ،ﺑـﺮ ﻋﻘﺎﻳـﺪ و ارزشﻫـﺎي ﺧـﻮد
ﭘﺎﻓﺸﺎري ﻧﻜﻨﺪ ،داد و ﺳﺘﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻴـﻖ آن ﺳـﺮاﻳﺖ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ و در
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﻣﺮور زﻣﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ و آرﻣﺎنﻫﺎي ﺧﻮد ﭘﺸـﺖ ﻛﻨـﺪ ،دﭼـﺎر ﺗﺤـﻮﻻت
ﻫﻮﻳﺘﻲ ﻣﻲﺷﻮد .ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲاي ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﻫﻮﻳﺘﻲ ،ارزشﻫـﺎ و ﻋﻘﺎﻳـﺪ
ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻳﮕﺮي را ﻗﺒﻮل ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻲﺷﻮد.

۱۹

 -۱۴۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۹ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

 -۱۵۲ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۷ﻣﻨﻄﻖ

اﮔﺮ اﻋﻀﺎي ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺒﻬﻮت و ﻣﻘﻬﻮر ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻳﮕﺮ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ،

در ﻗﻀﻴﮥ »ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ« اﻣﻜﺎن ﺻﺪق و ﻛﺬب ﻫﻢزﻣـﺎن دو ﺑﺨـﺶ ﻗﻀـﻴﻪ وﺟـﻮد

ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﺎل و ﺧﻼق ﺧﻮد را در ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دﻳﮕﺮ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،دﭼـﺎر

ﻧﺪارد) .ﻧﻪ ﻫﺮ دو ،ﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام(

ﺧﻮدﺑﺎﺧﺘﮕﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 -۱۴۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  ۱و  :۲ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آزﻣﻮن ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﻧﻪ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد و ﻧﻪ

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۹۰ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﭘﺲ اﻣﻜﺎن ﻛﺬب ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ وﺟﻮد دارد) .اﻣﻜﺎن ﻫﻴﭻ ﻛﺪام(

ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﻴﺮﻏﺮﺑﻲ ،در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ،ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﺮﻋـﻮب

ﺗﺬﻛﺮ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺆال ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ» :اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن در ﻫﻤﮥ اﻳﺎم ﻫﻔﺘﻪ

ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮﺗﺮ ﻏﺮب ﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮدﺑﺎﺧﺘﮕﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ.

وﺟﻮد دارد« ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲﺷﻮد در ﮔﺰﻳﻨﮥ  ۲ﻣﻨﻈﻮر از »ﻓﻘﻂ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ« اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ

ﺧﻮدﺑﺎﺧﺘﮕﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﻴﺮﻏﺮﺑﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﻏﺮب را »ﻏﺮب زدﮔﻲ« ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ.

»ﻧﻤﻲﺷﻮد ﻫﻢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ آزﻣﻮن ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ روز دﻳﮕﺮ« ،وﻟﻲ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ

ﻏﺮبزدﮔﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﻴﺮﻏﺮﺑﻲ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻌﺎﻣﻞ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻏﺮب اﺳﺖ.
 -۱۴۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۹۱ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ۱

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻋﻀﺎي ﻳﻚ ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻗﻌﻴﺖﻫﺎ و آرﻣﺎنﻫﺎي ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣـﻮش
ﻧﻜﻨﻨﺪ ،آن ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ داراي »ﻫﻮﻳـﺖ ﺗـﺎرﻳﺨﻲ« اﺳـﺖ و اﮔـﺮ واﻗﻌﻴـﺖﻫـﺎ و
آرﻣﺎنﻫﺎي آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،داراي »ﻫﻮﻳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ« اﺳﺖ.

»ﻧﻤﻲﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﻳﻚ روز دﻳﮕﺮ آزﻣﻮن ﺑﺎﺷﺪ «.ﻣﻘﺼﻮد از »ﻓﻘﻂ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ« ﻫﻢ ﻣﺸـﺎﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از »ﻓﻘﻂ« در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۳ﭼﻮن آزﻣﻮن ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ روز ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد ﭘﺲ اﮔﺮ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎﺷـﺪ در
روزﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ در روزﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻧﻴﺴﺖ )ﻋـﺪم اﻣﻜـﺎن
ﻛﺬب ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ( .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ روز آزﻣﻮن ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﺣﺘﻤـﺎً در روزﻫـﺎي
دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ روزﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ اﺳﺖ )ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺻﺪق ﻫـﺮ

 -۱۴۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﮥ  ۹۱ﻣﻨﻄﻖ

در ﻗﻴﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ اﺗﺼـﺎﻟﻲ ،ﻧﺘﻴﺠـﻪﮔﻴﺮي از وﺿـﻊ ﻣﻘـﺪم و رﻓـﻊ ﺗـﺎﻟﻲ ﻣﻌﺘﺒـﺮ و
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي از رﻓﻊ ﻣﻘﺪم و وﺿﻊ ﺗﺎﻟﻲ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
 -۱۴۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۸۷ﺗﺎ  ۸۹ﻣﻨﻄﻖ

ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻗﺴﺎم ﻗﻀﺎﻳﺎي ﺷﺮﻃﻲ ﻣﻨﻔﺼﻞ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،دو ﺳﺆال زﻳﺮ را در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ:

دو ﺑﺨﺶ( .ﭘﺲ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ دو ﺑﺨﺶ ﻗﻀﻴﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺎدق ﻳﺎ ﻛﺎذب ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻧﻪ ﻫﺮ دو،
ﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام(.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۴ﮔﺮﭼﻪ ﺻﻮرت اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ را ﻣﻲﺗﻮان ﺣﻤﻠﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻏﻤـﺎض از
اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻗﻀﻴﻪ آن را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت در ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲﮔﻴـﺮﻳﻢ» :ﻳـﺎ
آزﻣﻮن ﻣﻨﻄﻖ ﭼﻬﺎر روز اول ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻲﺷﻮد ﻳﺎ آزﻣﻮن ﻣﻨﻄـﻖ ﭼﻬـﺎر روز آﺧـﺮ

 (۱آﻳﺎ اﻣﻜﺎن دارد دو ﺟﺰء ﻗﻀﻴﮥ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻲﺷﻮد« .از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺖ روز اﺳﺖ و روز ﭼﻬﺎرم ﻫـﻢ در

 (۲آﻳﺎ اﻣﻜﺎن دارد دو ﺟﺰء ﻗﻀﻴﮥ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻛﺎذب ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

ﭼﻬﺎر روز اول ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻫﻢ در ﭼﻬﺎر روز آﺧـﺮ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔـﺮ آزﻣـﻮن در روز

اﮔﺮ ﺟﻮاب ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺳﺆال ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻀﻴﻪ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺟﻮاب ﺳﺆال اول

ﭼﻬﺎرم ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ،دو ﻃﺮف ﻗﻀﻴﻪ ﺻﺎدق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )اﻣﻜﺎن ﻫﺮ دو(.

ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻀﻴﻪ ﻣﺎﻧﻌﺔاﻟﺠﻤﻊ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺟﻮاب ﺳﺆال دوم ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻀـﻴﻪ
ﻣﺎﻧﻌﺔاﻟﺮﻓﻊ اﺳﺖ) .ﺗﻮﺟﻪ :دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑـﻪ ﻳﻜـﻲ از اﻳـﻦ دو ﺳـﺆال،
ﺳﺮﻳﻌﺎً ﻧﻮع ﻗﻀﻴﮥ ﺷﺮﻃﻲ ﻣﻨﻔﺼﻞ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻜﻨﻴﺪ .ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻـﺤﻴﺢ ﻧـﻮع ﻗﻀـﻴﮥ

 -۱۵۳ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۸۵و  ۸۶ﻣﻨﻄﻖ

اﻳﻦ ﺑﻴﺖ ﻳﻚ ﻗﻀﻴﮥ ﺷﺮﻃﻲ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻟﻲ آن ﺧﻮد ﻳﻚ ﻗﻀﻴﮥ ﺷـﺮﻃﻲ ﻣﺘﺼـﻞ
دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺪم ۲

ﺷﺮﻃﻲ ﻣﻨﻔﺼﻞ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ (.اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮي دﻳﮕﺮ
در ﺟﺪول زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﻣﻘﺪم ۱

ﺗﺎﻟﻲ ۱

اﻟﻒ ﻳﺎ ب )ﻧﻪ ﻫﺮ دو و ﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام(

ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ

اﻟﻒ ﻳﺎ ب )ﻧﻪ ﻫﺮ دو و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻﻛﺪام(

ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﺎﻧﻌﺔاﻟﺠﻤﻊ

اﻟﻒ ﻳﺎ ب )ﻧﻪ ﻫﻴﭻﻛﺪام و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﺮ دو(

ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﺎﻧﻌﺔاﻟﺮﻓﻊ

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۲ﻣﻘﺪم  ۱درﺳﺖ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﺎﻟﻲ  ۱را ﻛﻪ ﻳﻚ ﻗﻀﻴﮥ ﺷﺮﻃﻲ اﺳﺖ ،ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺑـﻪ

 -۱۴۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۷ﻣﻨﻄﻖ

ﭘﺲ ﺣﺎﻟﺖ »ﺷﺎﻳﺪ ﻫﺮ دو ،ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻﻛﺪام« رخ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻫﻴﭻﻳﻚ از اﻗﺴـﺎم

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  | ۹۷ -۹۸داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﯾﮥ دﻫﻢ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

»ز ﺧــﺎك ﻣــﻦ اﮔــﺮ ﮔﻨــﺪم ﺑﺮآﻳــﺪ

از آن ﮔﺮ ﻧـﺎن ﭘـﺰي ﻣﺴـﺘﻲ ﻓﺰاﻳـﺪ«

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۱ﻣﻘﺪم  ۱و ﺗﺎﻟﻲ  ۱را ﺑﻪدرﺳﺘﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ.

اﮔﺮ اﻧﺴﺎن زن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺻﺎدق و اﮔﺮ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻛـﺎذب اﺳـﺖ.

۲۰

ﺗﺎﻟﻲ ۲

ﻗﻀﻴﮥ ﺣﻤﻠﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۳ﻣﻘﺪم  ۲را درﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده )ﺑﻪﺟﺎي »آن« ﭼﻴـﺰي را ﻛـﻪ »آن« ﺑـﻪ آن
اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ ،آورده اﺳﺖ( وﻟﻲ ﺗﺎﻟﻲ  ۲ﻋﺒﺎرت »ﺧﺎك ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻲ ﻓﺰاﻳﺪ« ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ

ﺳﻪﮔﺎﻧﮥ ﺷﺮﻃﻲ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺮﻃﻲ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﺒﺎرت »آن ﻧﺎن ﻣﺴﺘﻲ ﻓﺰاﻳﺪ« اﺳﺖ.

ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ :ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺎدق و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻛﺎذب ﻧﻤـﻲﺷـﻮﻧﺪ .ﭘـﺲ ﻫﻤﮕـﻲ

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۴ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻗﻀﻴﮥ ﺷﺮﻃﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﻴﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺖ

ﺷﺮﻃﻲِ ﻣﻨﻔﺼﻞِ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا »ﻏﻴﺮﻣﺮد« را ﺑﻪ »زن« و »ﻏﻴﺮ

وﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻣﻘﺪم و ﺗﺎﻟﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺪم و ﺗﺎﻟﻲ  ۱و  ۲ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ.

زن« را ﺑﻪ »ﻣﺮد« ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺒﺎرت واﺿﺢﺗﺮ ﺷﻮد(.
 -۱۴۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۹۰و  ۹۲ﻣﻨﻄﻖ

 -۱۵۴ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۸۷ﺗﺎ  ۸۹ﻣﻨﻄﻖ

ﻧﻜﺘﻪ :اﮔﺮ دو ﻗﻀﻴﻪ ﻣﺎﻧﻌﺔاﻟﺠﻤﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻘﻴﺾﻫﺎي آنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻌﺔاﻟﺮﻓﻊ و اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻌـﺔاﻟﺮﻓﻊ

در ﻗﻴﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ )ﭼﻪ اﺗﺼﺎﻟﻲ و ﭼﻪ اﻧﻔﺼﺎﻟﻲ( ﻋﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﺎ ﻧﻘﻴﺾ آن در ﻣﻘـﺪﻣﺎت

ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻘﻴﺾﻫﺎي آنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻌﺔاﻟﺠﻤﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ دو ﻗﻀﻴﻪ اﻧﻔﺼﺎل ﺗﺎم و ﺣﻘﻴﻘـﻲ

وﺟﻮد دارد .ﻣﻘﺪﻣﮥ دوم ﻗﻴﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻗﻀﻴﮥ ﺣﻤﻠﻲ اﺳﺖ )رد ﮔﺰﻳﻨـﮥ  .(۱اﮔـﺮ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻘﻴﺾﻫﺎي آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻧﻔﺼﺎل ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ )اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﻧﻜﺘـﻪ

ﻣﻘﺪﻣﮥ اول ﻗﻀﻴﮥ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺛﺒﺎت ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﻗﻀﻴﻪ ،ﻧﻔﻲ ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﻣﻔﻬﻮم اﻧﻔﺼﺎلﻫﺎي ﺣﻘﻴﻘـﻲ ،ﻣﺎﻧﻌـﺔاﻟﺠﻤﻊ و ﻣﺎﻧﻌـﺔاﻟﺮﻓﻊ

ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ و ﺑﺎ ﻧﻔﻲ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ،اﺛﺒﺎت ﺑﺨﺶ دﻳﮕـﺮ )رد ﮔﺰﻳﻨـﮥ  .(۴ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫـﺮ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ و ﺑﻪﻋﻬﺪٔه داﻧﺶآﻣﻮز ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد(.

ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ آن ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ )رد ﮔﺰﻳﻨﮥ .(۲
 -۱۵۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۳

▲ ﺳﺎده * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۶ﻣﻨﻄﻖ

ﮔﺰﻳﻨﮥ ] :۱اﮔﺮ[ ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺨﻮرﻳﺪ )ﻣﻘﺪم(] ،آﻧﮕﺎه[ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺧﻮب ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ) .ﺗﺎﻟﻲ(

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ دو ﻗﻀﻴﮥ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺎﻧﻌﺔاﻟﺮﻓﻊ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ ﻳﻜـﻲ از آنﻫـﺎ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎذب ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۵۵ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :داﻧﺶ * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۹۰و  ۹۱ﻣﻨﻄﻖ

ﮔﺰﻳﻨﮥ ] :۲اﮔﺮ[ ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻘﺪم(] ،آﻧﮕﺎه[ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد) .ﺗﺎﻟﻲ(

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ در ﻗﻴﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ اﺗﺼﺎﻟﻲ ،ﺗﺎﻟﻲِ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺷﺮﻃﻲ را ﻧﻔﻲ ﻛﻨﻴﻢ )رﻓـﻊ

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۳رﻳﺎﺿﻲ را ﺑﻬﺘﺮ ﻳﺎد ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ )ﺗﺎﻟﻲ( اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮ )ﻣﻘـﺪم( = اﮔـﺮ

ﺗﺎﻟﻲ( ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﻴﺾ آن را در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺣﻤﻠﻲ ﺑﻴﺎورﻳﻢ .اﮔﺮ ﺗـﺎﻟﻲ ﻧﺴـﺒﺘﻲ ﺳـﺎﻟﺒﻪ ﺑﺎﺷـﺪ،

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﻢ ،آﻧﮕﺎه رﻳﺎﺿﻲ را ﺑﻬﺘﺮ ﻳﺎد ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ.

ﻧﻘﻴﺾ آن ﺑﻪﺻﻮرت ﻳﻚ ﻗﻀﻴﮥ ﻣﻮﺟﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۴ﻧﺒﺎﻳﺪ دﻳﺮﺗﺮ ﺑﺮﺳﻴﻢ و اﻻ ]اﮔﺮ دﻳﺮﺗﺮ ﺑﺮﺳﻴﻢ )ﻣﻘﺪم( ،آﻧﮕـﺎه[ ﻣـﺎدر ﺑﻴﺸـﺘﺮ

ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ :ﻗﻴﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﻴﺎس اﻗﺘﺮاﻧﻲ ،ﻗﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ

ﻧﮕﺮان ﻣﻲﺷﻮد )ﺗﺎﻟﻲ(.
 -۱۵۱ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ ﻣﺘﻮﺳﻂ * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۹۰ﻣﻨﻄﻖ

در ﻗﻴﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ اﺗﺼﺎﻟﻲ ،از وﺿﻊ ﻣﻘﺪم و رﻓﻊ ﺗﺎﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﮥ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۱رﻓﻊ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ و ﻗﻴﺎس ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۲وﺿﻊ ﺗﺎﻟﻲ اﺳﺖ و ﻗﻴﺎس ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۳وﺿﻊ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ وﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪﺟﺎي اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻟﻲِ ﻣﻘﺪﻣـﮥ ﺷـﺮﻃﻲ ﺑﺎﺷـﺪ )اﻳـﻦ
دﻛﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﻦ اﺳﺖ( ،ﻳﻚ ﻗﻀﻴﮥ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ )ﻟﺒﺎس ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ(.
ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۴رﻓﻊ ﺗﺎﻟﻲ اﺳﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻧﻘﻴﺾ ﻣﻘﺪم ﻗﻀﻴﮥ ﺷﺮﻃﻲ اﺳﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﻴـﺎس
ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.

ﻳﺎ ﻧﻘﻴﺾ آن در ﻳﻜﻲ از ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺳﺘﺪﻻل ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ )رد ﮔﺰﻳﻨﮥ  .(۱اﻳﻦ ﻗﻴﺎسﻫﺎ
از دو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺷﺮﻃﻲ و دﻳﮕـﺮي ﺣﻤﻠـﻲ اﺳـﺖ )رد ﮔﺰﻳﻨـﮥ .(۳
ﻗﻴﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺣﺪ وﺳﻂ ﻧﺪارد؛ ﺣﺪ وﺳﻂ ﻓﻘﻂ در ﻗﻴﺎس اﻗﺘﺮاﻧـﻲ وﺟـﻮد دارد )رد
ﮔﺰﻳﻨﮥ  .(۲در ﻗﻴﺎس اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﺒﺎط دو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻳـﻚ ﻣﻔﻬـﻮم
)ﺣﺪ وﺳﻂ( ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻗﻴﺎسﻫﺎ ﻳﻜـﻲ از ﻧﺴـﺒﺖﻫـﺎي دو
ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻃﻲ ،ﺧﻮدش ﻳﺎ ﻧﻘﻴﻀﺶ در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺣﻤﻠـﻲ ذﻛـﺮ ﻣـﻲﺷـﻮد .ﭘـﺲ ﻧﺴـﺒﺖ
ارﺗﺒﺎطدﻫﻨﺪه ﺑﻴﻦ دو ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻟﺰوﻣﺎً ﻋﻴﻨﺎً ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻲﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﻧﻘﻴﻀـﺶ
ﺗﻜﺮار ﺷﻮد.

ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ» :اﮔﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﻪ اﺳـﺎرت ﺑﺒﺮﻧـﺪ ،ﻛﺴـﻲ از دوﺳـﺘﺎﻧﻢ
ﻳﺎريام ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ« .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻳﺎريام ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋـﺪٔه رﻓـﻊ

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺟﺎي ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺣﻤﻠﻲ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ،اﮔﺮ در اﺑﺘﺪا از اﺛﺒﺎت ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑـﻪ ﻧﻔـﻲ ﻃـﺮف

ﺗﺎﻟﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ.

دﻳﮕﺮ ﻣﻲرﺳﻴﺪﻳﻢ ،ﺣﺎل از ﻧﻔﻲ ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻃﺮف دﻳﮕـﺮ ﻣﻲرﺳـﻴﻢ و اﮔـﺮ در

ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  ۱و  :۳اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ »اﻟﻒ ﻳـﺎ ب ﻳـﺎ ﻫـﺮ دو«

اﺑﺘﺪا از ﻧﻔﻲ ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻲرﺳﻴﺪﻳﻢ ،ﺣﺎل از اﺛﺒﺎت ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑـﻪ

ﻳﻚ ﻗﻀﻴﮥ ﺷﺮﻃﻲ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ »اﻟﻒ ﻳﺎ ب« ﻣﺎﻧﻌﺔاﻟﺮﻓﻊ اﺳﺖ و وﻗﺘﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ »اﻟـﻒ

ﻧﻔﻲ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻲرﺳﻴﻢ .ﭘﺲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺟﺎي ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺣﻤﻠﻲ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ

ﻳﺎ ب ﻳﺎ ﻫﻴﭻﻛﺪام« ﺷﺮﻃﻲ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ »اﻟﻒ ﻳﺎ ب« ﻣﺎﻧﻌﺔاﻟﺠﻤﻊ اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﻳﻚ ﻗﻴﺎس ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲﺷﻮد.

اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻴﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ »اﮔﺮ اﺳﻴﺮ ﺷﻮم ،ﻳـﺎري

ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  ۳و  :۴ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﺛﺒﺎت ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎي ﻣﻮﺟﺒـﻪ ﺑـﻮدن

ﻧﻤﻲﺷﻮم« .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﺎري ﺷﻮم و اﺳﻴﺮ ﻧﺸﻮم .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻫﻴﭻﻛﺪام از

ﻧﺴﺒﺖ آن ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻔﻲ آن ﻫﻢ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺳﺎﻟﺒﻪ ﺑﻮدﻧﺶ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜـﻪ اﺛﺒـﺎت و ﻧﻔـﻲ،

»اﺳﻴﺮ ﺷﺪن« و »ﻳﺎري ﻧﺸﺪن« درﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻟﺬا ﻗﻀﻴﮥ »ﻳﺎ اﺳﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮم ﻳـﺎ

ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺻﺪق و ﻛﺬب ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻼً در ﻗﻴﺎس اﻧﻔﺼﺎﻟﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ زﻳﺮ ﻣﻘﺪﻣـﮥ ﺣﻤﻠـﻲ و

ﻳﺎري ﻧﻤﻲﺷﻮم ﻳﺎ ﻫﺮ دو« ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﺎﻧﻌﺔاﻟﺮﻓﻊ »اﺳـﻴﺮ ﻣـﻲﺷـﻮم ﻳـﺎ ﻳـﺎري

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻮﺟﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

ﻧﻤﻲﺷﻮم« اﺳﺖ و ﻗﻀﻴﮥ »ﻳﺎ اﺳﻴﺮ ﻧﻤﻲﺷﻮم ﻳﺎ ﻳﺎري ﻣﻲﺷﻮم ﻳﺎ ﻫﻴﭻﻛﺪام« ﻛﻪ ﻣﻌـﺎدل

ﻳﺎ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﺜﻠﺚ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺳﻪﺿﻠﻌﻲ ﻧﻴﺴﺖ) .ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ(

ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﺎﻧﻌﺔاﻟﺠﻤﻊ »ﻳﺎ اﺳﻴﺮ ﻧﻤﻲﺷﻮم ﻳﺎ ﻳﺎري ﻣﻲﺷﻮم« اﺳﺖ ،ﻫﺮ دو ﻛﺎذب ﺧﻮاﻫﻨﺪ

اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﺜﻠﺚ اﺳﺖ) .ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺣﻤﻠﻲ ﻣﻮﺟﺒﻪ(

)رد ﮔﺰﻳﻨﮥ (۳

ﮔﺰﻳﻨﮥ  :۴اوﻻً ﻗﻀﻴﮥ ﺷﺮﻃﻲ ﻧﻴﺴﺖ .ﺛﺎﻧﻴﺎً در ﻓﺮض ﺳﺆال ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﻳـﺎري ﺷـﻮم و

 اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺳﻪﺿﻠﻌﻲ اﺳﺖ) .ﻧﺘﻴﺠﮥ ﻣﻮﺟﺒﻪ(
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﺟﺎي ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺣﻤﻠﻲ ﻗﻴﺎس ﺑﺎﻻ ﻋﻮض ﺷﻮد ،ﻳﻚ ﻗﻴﺎس اﻧﻔﺼـﺎﻟﻲ

اﺳﻴﺮ ﻧﺸﻮم .ﻟﺬا اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﻧﺘﻴﺠﮥ درﺳﺘﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاش اﺛﺒﺎت ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺷـﺮﻃﻲ و ﻣﻘﺪﻣـﮥ

ﺷﺪ.

ﺗﺬﻛﺮ :ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﻲ ،از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻴﺖ و ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ
درﺳﺖ را ﭘﻴﺪا ﻛﺮد .اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻳﻦ روش ﺑﺮاي داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺷـﺮط را ﺧـﻮب
درك ﻛﺮدهاﻧﺪ ،راﺣﺖﺗﺮ و ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -۱۵۷ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۴

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۷ﻣﻨﻄﻖ

ﻗﻀﻴﮥ ﺷﺮﻃﻲ ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ ﻣﺘﺼﻞ »اﮔﺮ  ...آﻧﮕﺎه  «...و ﻣﻨﻔﺼﻞ »ﻳﺎ  ...ﻳﺎ  «...وﺟﻮد دارد.

ﺣﻤﻠﻲاش »ﻣﻮﺟﺒﻪ« ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )رد ﮔﺰﻳﻨﮥ .(۴
 -۱۶۰ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۸۵ﺗﺎ  ۸۹ﻣﻨﻄﻖ

ﻗﻀﻴﻪاي ﺑﻪﺻﻮرت »اﻟﻒ ﻳﺎ ب« ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ دارد ﻛﻪ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺘﺶ ﺷﺮﻃﻲ ﻣﻨﻔﺼﻞ اﺳﺖ
و ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺘﺶ اﺻﻼً ﺷﺮﻃﻲ ﻧﻴﺴﺖ )ﻧﻪ ﻣﻨﻔﺼﻞ و ﻧﻪ ﻣﺘﺼـﻞ( .ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧـﻮع آن
ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ از ﺟﺪول زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ:

ﺟﻤﻠﮥ اول ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﻀﻴﮥ ﺷﺮﻃﻲ ﻣﻨﻔﺼﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آنﻫﺎ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ دﻳﮕـﺮي
اﺳﺖ .اﻳﻦ دو ﻗﻀﻴﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
 (۱ﻳﺎ اﻟﻒ) :ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﺮوﻳﺪ( ﻳﺎ ب) :ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﺑﺮوﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺮوﻳﺪ(.
 (۲ﻳﺎ پ) :ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﺑﺮوﻳﺪ( ﻳﺎ ت) :ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺮوﻳﺪ(.
ﺟﻤﻠﮥ دوم ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﻀﻴﮥ ﺷﺮﻃﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و دﻳﮕﺮي ﻣﻨﻔﺼﻞ و
ﺗﺎﻟﻲ اوﻟﻲ اﺳﺖ .اﻳﻦ دو ﻗﻀﻴﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
 (۳اﮔﺮ ث) :ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﺮوﻳﺪ( آﻧﮕﺎه ج) :ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﭘﺮواز ﺻﺒﺢ ﺑﺮوﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺎ ﭘﺮواز ﻋﺼﺮ ﺑﺮوﻳﺪ(.

 (۱آﻳﺎ اﻣﻜﺎن دارد دو ﻃـﺮف
»ﻳﺎ« ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
 (۲آﻳﺎ اﻣﻜﺎن دارد دو ﻃﺮف
»ﻳﺎ« ﺑﺎ ﻫﻢ ﻛﺎذب ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

ﻏﻴﺮﺷﺮﻃﻲ

ﺣﻘﻴﻘﻲ

ﻣﺎﻧﻌﺔاﻟﺮﻓﻊ

ﻣﺎﻧﻌﺔاﻟﺠﻤﻊ

ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

ﺧﻴﺮ

ﺑﻠﻪ

اﻛﻨﻮن دو ﭘﺮﺳﺶِ ﺟﺪول را درﺑﺎرٔه ﻗﻀﻴﮥ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و ﭘﺎﺳـﺦ آن را ﺑـﺮ
اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه ﻣﻲدﻫﻴﻢ.

 (۴ﻳﺎ چ) :ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﭘﺮواز ﺻﺒﺢ ﺑﺮوﻳﺪ( ﻳﺎ ح) :ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﭘﺮواز ﻋﺼﺮ ﺑﺮوﻳﺪ(.

 (۱آﻳﺎ اﻣﻜﺎن دارد ﻫﻢ ﻣﺤﺼﻮل واﻛﻨﺶ ،ﻓﻠﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺗﺒﺎدل ﮔﺮﻣﺎ رخ دﻫﺪ؟

ﻧﻜﺘﻪ :در ﻗﻀﻴﮥ ﺑﻪﺻﻮرت »اﻟﻒ ﻳﺎ ب ﻳﺎ  ...ﻳﺎ پ« ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد »ﻳﺎ«ﻫﺎ ﻗﻀﻴﮥ ﺷﺮﻃﻲ دارﻳﻢ.

ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ واﻛﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎزا ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﺼﻮل آن ﻓﻠﺰ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭘﺎﺳﺦ اﻳـﻦ ﺳـﺆال

ﻃﺒﻌﺎً اﮔﺮ ﻗﻀﻴﻪ را ﺑﻪﺻﻮرت »ﻳﺎ اﻟﻒ ﻳﺎ ب ﻳﺎ  ...ﻳﺎ پ« داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ »ﺗﻌﺪاد »ﻳـﺎ«ﻫـﺎ

ﻣﺜﺒﺖ )ﺑﻠﻪ( اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ،اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﺷﺮﻃﻲ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ

ﻣﻨﻬﺎي ﻳﻚ« ﻗﻀﻴﮥ ﺷﺮﻃﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ) .ﺗﺬﻛﺮ :ﺣﻔﻆ ﻛـﺮدن اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻓﺮﻣﻮلﻫـﺎ

و ﺷﺮﻃﻲ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﺎﻧﻌﺔاﻟﺠﻤﻊ ﻧﻴﺴﺖ )رد ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  ۲و .(۴

ﺑﻪﻫﻴﭻﻋﻨﻮان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﺑﺮاي ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻋﻤﻴﻖ درس ،ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻋﻠﺖ درﺳـﺘﻲ

 (۲آﻳﺎ اﻣﻜﺎن دارد ﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل واﻛﻨﺶ ،ﻓﻠﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺗﺒﺎدل ﮔﺮﻣﺎ رخ دﻫﺪ؟

اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻳﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴـﺪ ﺳـﺆاﻻت

در ﻓﺮض ﻓﻠﺰ ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﺼﻮل واﻛﻨﺶ ،ﻫﻴﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ درﺑﺎرٔه اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ ﻳـﺎ ﻋـﺪم آن

اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ را ﺑﻪراﺣﺘﻲ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ(.
 -۱۵۸ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :ﻛﺎرﺑﺮد * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۸۶ﺗﺎ  ۸۹ﻣﻨﻄﻖ

در اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﻧﺪارﻳﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻌﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺳﺆال دﻫﻴﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻀﻴﻪ ﻏﻴﺮﺷـﺮﻃﻲ

ﭼﻮن ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ دو ﻃﺮف ﺷﺮﻃﻲ ،ﻛﺎذب ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﺲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻣﻨﻔﺼﻞ

و اﮔﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻀﻴﻪ ﺷﺮﻃﻲ و ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﺎﻧﻌﺔاﻟﺮﻓﻊ اﺳﺖ )رد ﮔﺰﻳﻨﮥ .(۳

ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻣﺎﻧﻌﺔاﻟﺮﻓﻊ )ﻣﺎﻧﻌﺔاﻟﺨﻠﻮ( ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎً ﻣﻘﺼﻮد ﭘﻠﻴﺲ از آن ﻗﻀـﻴﮥ

ﺗﺬﻛﺮ :ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻓﻀﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﻋﺎﻳﻖ اﺳﺖ و ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺮون ﻧﺪارد .ﭘﺲ اﻳـﻦ

ﺷﺮﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺷﺮﻃﻲ ،ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻛﺎذب ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﻗﻄﻌﺎً ﺑـﺎ ﻫـﻢ

ﻛﻪ ﺻﻮرت ﺳﺆال ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮل واﻛﻨﺶ ﻓﻠﺰ ﺑﺎﺷﺪ و دﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ

ﺻﺎدق ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﻻ ﻗﻀﻴﻪ ،ﺷﺮﻃﻲ ﻧﻤﻲﺷﺪ )ﺣﺎﻟﺖ »ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻﻛﺪام و ﺷﺎﻳﺪ ﻫـﺮ دو«

ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎﻳﻲ رخ ﻧﺪﻫﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛـﻪ ﻓﻠـﺰ ﺑـﻮدن ﻣﺤﺼـﻮل،

ﺷﺮﻃﻲ ﻧﻴﺴﺖ( .ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻠﻴﺲ ﻣﻲداﻧﺴﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد ﻫﻢ ﻳﻜـﻲ از ﺑﺴـﺘﮕﺎن ﻣـﺎلﺑﺎﺧﺘـﻪ

ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎ ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﺣﺎﻟـﺖﻫـﺎي ﻣﻤﻜـﻦ را ﺑـﺎ

ﺳﺎرق ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻳﻚ ﻣﺠﺮم ﺳﺎﺑﻘﻪدار )ﻣﺜﻼً ﻣـﻲداﻧﺴـﺘﻨﺪ ﻫﻴﭻﻛـﺪام از ﺑﺴـﺘﮕﺎن،

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﻀﻴﮥ ﺷﺮﻃﻲ اﺑﺘﺪاي ﺳﺆال ﻛﻪ »اﮔﺮ واﻛﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎزا ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣـﺎدٔه

ﺳﺎﺑﻘﻪدار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و دزدي دو ﻧﻔﺮه ﻫﻢ اﻧﺠـﺎم ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ( .ﻟـﺬا ﻗﻀـﻴﮥ ﻣﻨﻔﺼـﻞ

ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺣﺘﻤﺎً ﻓﻠﺰ اﺳﺖ« ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان اﺣﺘﻤﺎل داد .ﭘـﺲ اﻃﻼﻋـﺎت ﻗﺴـﻤﺖ دوم

ﻣﺎﻧﻌﺔاﻟﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ.

ﺳﺆال ،ﻛﻤﻜﻲ ﺑﻪ ﺣﻞ ﺳﺆال ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪي اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اوﻻً ﻫـﺮ واﻛﻨﺸـﻲ

 -۱۵۹ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۱

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  ۹۲و  ۹۳ﻣﻨﻄﻖ

ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﻀﻴﮥ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ،ﭼﻬﺎر ﻗﻴﺎس اﺳـﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺗﺸـﻜﻴﻞ داد ﻛـﻪ ﻫﻤﮕـﻲ
ﻣﻌﺘﺒﺮﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻗﻴﺎسﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻀﺎﻳﺎي ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ در ﻛـﺬب ﺟﻤـﻊ
ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻔﻲ ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺣﻤﻠﻲ ،ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺛﺒـﺎت ﻣﻲﺷـﻮد ،ﻧـﻪ

ﻟﺰوﻣﺎً ﮔﺮﻣﺎزا ﻳﺎ ﮔﺮﻣﺎﮔﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﺒﺎدل ﮔﺮﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻧﺒﺎﻳﺪ
دﭼﺎر ﻣﻐﺎﻟﻄﮥ وﺿﻊ ﺗﺎﻟﻲ ﺷﺪ و ﮔﻤﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ »ﻓﻠﺰ ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮل« ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺎ »ﮔﺮﻣﺎزاﻳﻲ«
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.

ﭘﺎﺳﺦﺗﴩﯾﺤﯽآزﻣﻮنارزﺷﯿﺎﺑﯽﭘﯿﴩﻓﺖﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻣﺮﺣﻠﮥ | ۹رﺷﺘﮥادﺑﯿﺎتوﻋﻠﻮماﻧﺴﺎﻧﯽ

 -۱۵۶ﭘﺎﺳﺦ :ﮔﺰﻳﻨﮥ ۲

▲ دﺷﻮار * ﺣﻴﻄﻪ :اﺳﺘﺪﻻل * ﺻﻔﺤﮥ  ۸۵ﻣﻨﻄﻖ

ﻧﻔﻲ )رد ﮔﺰﻳﻨﮥ  .(۲ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻮن ﻗﻀﺎﻳﺎي ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ در ﺻﺪق ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﺎ اﺛﺒﺎت ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺣﻤﻠﻲ ،ﻃﺮف دﻳﮕـﺮ ﻧﻔـﻲ ﻣﻲﺷـﻮد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺎ

۲۱

ﻣﺤﺪودهﺑﻨﺪي آزﻣﻮنﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪدو )ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ (97-98

97/7/20

آزﻣﻮن 1

آزﻣﻮن 2

آزﻣﻮن 3

آزﻣﻮن 4

آزﻣﻮن 5

آزﻣﻮن 6

آزﻣﻮن 7

آزﻣﻮن 8
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Pronunciation

درس  ۱از اﺑﺘﺪای ﺻﻔﺤﮥ ۲۲
و درس  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
New Words and Expressions

درس  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
Listening and Speaking

درسﻫﺎی  ۱و ۲
درس  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
Listening and Speaking

Reading

Listening and Speaking

رﻳﺎﺿﻲ 1

درسﻫﺎی  ۱و ۲
ﻓﺼﻞ ۱
ﻓﺼﻞ ۱
درسﻫﺎی  ۳و  ۴ﻓﺼﻞ ۱
و ﮐﻞ ﻓﺼﻞ ۲
ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۲و ۳

ﻫﻨﺪﺳﻪ 1

درس  ۱ﻓﺼﻞ ۱
ﻓﺼﻞ  ۱درسﻫﺎی  ۱و ۲
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی
دوﴍﻃﯽ )ص (۲۵

درس  ۲ﻓﺼﻞ ۱
و درس  ۱ﻓﺼﻞ ۲
ﻓﺼﻞ  ۱درس  ۲از اﺑﺘﺪای
ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی دوﴍﻃﯽ )ص (۲۵
و ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای درس ۴

ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۱و ۲

ﺷﻴﻤﻲ 1

ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻋﻨﴫﻫﺎ

ﻓﻴﺰﻳﻚ 1

ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺑﺰرﮔﯽ

ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۱و ۲
ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﮐﺎر اﻧﺠﺎمﺷﺪه
ﻧﴩ ﻧﻮر و ﻃﯿﻒ ﻧﴩی
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ«
ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی
ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ ﻋﻨﴫﻫﺎ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺗﺒﺪﯾﻞ
اﺗﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﻮنﻫﺎ
اﺑﺘﺪای ﺗﻮان
ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای ﻧﴩ ﻧﻮر و ﻃﯿﻒ
ﻓﺼﻞ  ۲و ﻓﺼﻞ ۳
ﻧﴩی و ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای اﮐﺴﯿﮋن،
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﻓﺸﺎر در ﺷﺎرهﻫﺎ ﮔﺎزی واﮐﻨﺶﭘﺬﯾﺮ در ﻫﻮاﮐﺮه

از ﻓﺼﻞ ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ ۳

ﻓﺼﻞ  ۱و ﻓﺼﻞ ۲
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺷﯿﻤﯽ ﺳﺒﺰ

ﻓﺼﻞ  ۴ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
روشﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ

ﻓﺼﻞ ۵
و درس  ۱ﻓﺼﻞ ۶

ﻓﺼﻞ  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﻧﻘﺎط ﺷﺒﮑﻪای و ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻓﺼﻞ ۳

درس  ۴ﻓﺼﻞ  ۲و
درس  ۱ﻓﺼﻞ ۳
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ذوزﻧﻘﻪ

ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای ﺷﯿﻤﯽ
ﺳﺒﺰ و ﻓﺼﻞ  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻟﯽ )ﻣﻮﻻر(

درس  ۳ﻓﺼﻞ ۵
و درسﻫﺎی  ۱و  ۲ﻓﺼﻞ ۶

ﻓﺼﻞ  ۳درس  ۲و
ﻓﺼﻞ  ۴درس ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺗﻌﺎﻣﺪ

ﻓﺼﻞ  ۳از اﺑﺘﺪای ﻣﺤﻠﻮل و
ﻓﺼﻞ  ۴از اﺑﺘﺪای روشﻫﺎی
ﻣﻘﺪار ﺣﻞﺷﻮﻧﺪهﻫﺎ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ و ﻓﺼﻞ  ۵ﺗﺎ
ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻫﯿﺪروژﻧﯽ در
اﺑﺘﺪای ﭼﺮﺧﮥ ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ
ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

ﻓﺼﻞ ۴
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺎزﻫﺎ

ﻓﺼﻞ ۶

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﻓﺼﻞ  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
»آﯾﺎ منﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه
در آب ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟«

ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای اﮐﺴﯿﮋن،
ﻓﺼﻞ  ۳و ﻓﺼﻞ ۴
ﻓﺼﻞ ۴
ﮔﺎزی واﮐﻨﺶﭘﺬﯾﺮ در
و درسﻫﺎی  ۱و  ۲ﻓﺼﻞ  ۵ﺗﺎ اﺑﺘﺪای اﻧﺒﺴﺎط ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ
ﻫﻮاﮐﺮه ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ

از ﻓﺼﻞ ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ ۴

رﻳﺎﺿﻴﺎت

وﻳﮋة داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ دورة دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ]درسﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ رﺷﺘﺔ رﻳﺎﺿﻲ و ﻓﻴﺰﻳـﻚ[

ﻓﺎرﺳﻲ 1

ﺳﺘﺎﯾﺶ ،درسﻫﺎی  ۱و ۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ ۲۰

97/8/11

97/9/2

97/9/23

97/10/21

97/12/3

97/12/24

98/1/23

ﻧﺎم ﻛﺘﺎب

ﻋﺮﺑﻲ زﺑﺎن ﻗﺮآن 1

درس ۱

ﺳﺘﺎﯾﺶ
و درس  ۱ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۴

درس  ۲از ﺻﻔﺤﮥ ۲۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۵

از درس ۵
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۷

از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۹

از درس ۸
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۱

از درس ۱۰
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۳

از درس ۱۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۴

ﺗﺎرﻳﺦ

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ 1

درس ۱

درسﻫﺎی  ۱و ۲

درسﻫﺎی  ۲و ۳

درسﻫﺎی  ۳و ۴

از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۴

درس ۵

درسﻫﺎی  ۵و ۶

درس  ۶و ﻣنت درس ۷
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ ۷۶

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 1

درس ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

درسﻫﺎی  ۱و ۲

درسﻫﺎی  ۲و ۳
درس ۳
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۵
از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۶
درسﻫﺎی  ۶و ۷
از درس  ۷ﺗﺎ درس ۹
)ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ (۱۱۲
درسﻫﺎی  ۸و ۹

از درس ۱۴
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۶

آزﻣﻮن 9

درس ۷

آزﻣﻮن 10

98/2/20

Reading

درس ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

درس ۳
درسﻫﺎی  3و 4
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

از اﺑﺘﺪای ﺻﻔﺤﮥ ۱۱۳
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ ۱۳۸

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

)ﻧﯿﻤﮥ درس  ۹ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮥ درس (۱۱

درس  ۴ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﻣﺤﺪودهﺑﻨﺪي آزﻣﻮنﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪدو )ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ (97 -98

وﻳﮋة داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ دورة دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ]درسﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑـﻲ[

ﻓﺎرﺳﻲ 1

ﻧﺎم ﻛﺘﺎب

ﻋﺮﺑﻲ زﺑﺎن ﻗﺮآن 1

آزﻣﻮن 1

ﺗﺎرﻳﺦ

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ 1

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 1

97/7/20

رﻳﺎﺿﻲ 1

ﺳﺘﺎﯾﺶ ،درسﻫﺎی  ۱و ۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ ۲۰

زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ 1

درس ۱

ﻓﻴﺰﻳﻚ 1

درس ۱

ﺷﻴﻤﻲ 1

درس ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

آزﻣﻮن 2

Reading

97/8/11

درسﻫﺎی  ۱و ۲
ﻓﺼﻞ ۱

ﺳﺘﺎﯾﺶ
و درس  ۱ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۴

ﻓﺼﻞ ۱

درسﻫﺎی  ۱و ۲

Pronunciation

ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺑﺰرﮔﯽ

درسﻫﺎی  ۱و ۲

آزﻣﻮن 3

ﻓﺼﻞ ۲

ﻓﺼﻞ  ۱و ﻓﺼﻞ ۲
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺷﯿﻤﯽ ﺳﺒﺰ

ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای ﻧﴩ ﻧﻮر و ﻃﯿﻒ
ﻧﴩی و ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای اﮐﺴﯿﮋن،
ﮔﺎزی واﮐﻨﺶﭘﺬﯾﺮ در ﻫﻮاﮐﺮه

ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻓﺼﻞ  ۱از اﺑﺘﺪای ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی
ﻋﻨﴫﻫﺎ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ
اﺗﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﻮنﻫﺎ
اﺑﺘﺪای ﮐﺎر و اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ

ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻋﻨﴫﻫﺎ

درس ۱
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

97/9/2

آزﻣﻮن 4

ﻓﺼﻞ ۱

درس  ۲از ﺻﻔﺤﮥ ۲۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۵

97/9/23

ﻓﺼﻞ  ۱و ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﮔﻮارش در رودۀ ﺑﺎرﯾﮏ

درسﻫﺎی  ۲و ۳

از درس ۵
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۷
درس  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
Listening and Speaking

ﻓﺼﻞ ۱

درسﻫﺎی  ۲و ۳

درسﻫﺎی  ۳و ۴

آزﻣﻮن 5

ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﻧﴩ ﻧﻮر و ﻃﯿﻒ ﻧﴩی

درس  ۱از اﺑﺘﺪای ﺻﻔﺤﮥ  ۲۲درسﻫﺎی  ۳و  ۴ﻓﺼﻞ ۱
و درس  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
و ﮐﻞ ﻓﺼﻞ ۲
New Words and Expressions

درس ۳
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۵

97/10/21

درسﻫﺎی  ۱و ۲
درس  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
Listening and Speaking

ﻓﺼﻞ ۶

ﻓﺼﻞ ۵
و درس  ۱ﻓﺼﻞ ۶

ﻓﺼﻞ ۶

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﻓﺼﻞ  ۴از اﺑﺘﺪای ﮔﻔﺘﺎر ۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ ۵

ﻓﺼﻞ  ۳از اﺑﺘﺪای
ﻓﺼﻞ  ۵از اﺑﺘﺪای ﮔﻔﺘﺎر ۲
درس  ۳ﻓﺼﻞ ۵
ﺷﺎره در ﺣﺮﮐﺖ و اﺻﻞ
و درسﻫﺎی  ۱و  ۲ﻓﺼﻞ  ۶ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ۶ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﮔﻔﺘﺎر ۲
ﺑﺮﻧﻮﻟﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﮔﺮﻣﺎ
ﻓﺼﻞ ۴
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﺎزﻫﺎ

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﻓﺼﻞ ۳

ﻓﺼﻞ  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
»آﯾﺎ منﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه
در آب ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟«
ﻓﺼﻞ  ۳از اﺑﺘﺪای ﻣﺤﻠﻮل و
ﻣﻘﺪار ﺣﻞﺷﻮﻧﺪهﻫﺎ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻫﯿﺪروژﻧﯽ در
ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای ﺷﯿﻤﯽ
ﺳﺒﺰ و ﻓﺼﻞ  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻟﯽ )ﻣﻮﻻر(

ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای اﮐﺴﯿﮋن،
ﻓﺼﻞ  ۳از اﺑﺘﺪای ﮔﻔﺘﺎر  ۳ﺗﺎ ﻓﺼﻞ  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺷﺎره در
ﻓﺼﻞ ۴
ﮔﺎزی واﮐﻨﺶﭘﺬﯾﺮ در
و درسﻫﺎی  ۱و  ۲ﻓﺼﻞ  ۵ﻓﺼﻞ  ۵ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﮔﻔﺘﺎر  ۲ﺣﺮﮐﺖ و اﺻﻞ ﺑﺮﻧﻮﻟﯽ
ﻫﻮاﮐﺮه ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ

ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۲و ۳

از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۹

آزﻣﻮن 6

آزﻣﻮن 7

آزﻣﻮن 8

ﻓﺼﻞ ۲

از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۴

97/12/3

97/12/24

98/1/23

ﻓﺼﻞ  ۲از اﺑﺘﺪای ﮔﻮارش
در رودۀ ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ۳
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﮔﻔﺘﺎر ۳

از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۶

از درس ۸
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۱

از درس ۱۰
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۳

از درس ۱۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۴
Reading

از ﻓﺼﻞ ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ ۴

درس ۵

درسﻫﺎی  ۵و ۶

درس  ۶و ﻣنت درس ۷
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ ۷۶

98/2/6

Listening and Speaking

از ﻓﺼﻞ  ۱ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ۴
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﮔﻔﺘﺎر ۲

درسﻫﺎی  ۶و ۷
از درس  ۷ﺗﺎ درس ۹
)ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ (۱۱۲
درسﻫﺎی  ۸و ۹

از درس ۱۴
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۶

آزﻣﻮن 9

درس ۷

آزﻣﻮن 10

98/2/20

ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۱و  ۲و ﻓﺼﻞ ۳
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﻓﺸﺎر در ﺷﺎرهﻫﺎ

درس ۳
درسﻫﺎی  ۳و ۴
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

از اﺑﺘﺪای ﺻﻔﺤﮥ ۱۱۳
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ ۱۳۸

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

)ﻧﯿﻤﮥ درس  ۹ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮥ درس (۱۱

درس  ۴ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﻣﺤﺪودهﺑﻨﺪي آزﻣﻮنﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪدو )ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ (97 -98

ﻧﺎم ﻛﺘﺎب

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ 1

درسﻫﺎی  ۱و ۲
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﻣﻮﺿﻮع
»ﴎﻣﺎﯾﻪ و ﻫﺪف«

درسﻫﺎی  ۱و ۲

ﻋﺮﺑﻲ 1

درس ۱

ﻓﺎرﺳﻲ 1

ﺳﺘﺎﯾﺶ،
درسﻫﺎی  ۱و ۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ ۲۰

ﺳﺘﺎﯾﺶ و درس  ۱درسﻫﺎی
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۱ ۴و ۲

97/9/23

آزﻣﻮن 5

97/10/21

آزﻣﻮن 6

آزﻣﻮن 7

آزﻣﻮن 8

آزﻣﻮن 9

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 1

درس  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
Reading

Pronunciation

درس  ۱ﺗﺎ اﺑﺘﺪای

درس  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
Listening and Speaking

درسﻫﺎی  ۱و ۲
درس  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
Listening and Speaking

درس ۳
درسﻫﺎی  ۳و ۴
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای Reading

درس  ۴ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
Listening and Speaking

ﺗﺎرﻳﺦ 1

ﻋﻠﻮم و
ﻓﻨﻮن ادﺑﻲ 1
اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﺨﺶ  ۱ﻓﺼﻞ ۱

رﻳﺎﺿﻲ و آﻣﺎر 1

درس  ۱ﻓﺼﻞ ۱

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻳﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ 1

درس ۱

درس ۱

ﻣﻨﻄﻖ

درس ۱
درسﻫﺎی  ۱و  ۲درسﻫﺎی  ۱و  ۲درسﻫﺎی  ۱و ۲

درس ۱

ﻓﺼﻞ ۱

ﺑﺨﺶ  ۱ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۱و ۲
از درس ۱
و ﻓﺼﻞ  ۳ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﺗﻌﺎدل و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۳

درسﻫﺎی  ۱و ۲

درسﻫﺎی  ۲و  ۳درسﻫﺎی  ۲و ۳

از درس ۲
از درس ۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۴ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۴

درسﻫﺎی  ۲و ۳

از درس ۳
از درس ۳
درسﻫﺎی  ۳و ۴
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۵
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۶

از درس ۱
از درس ۱
از درس ۱
از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۶ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۸ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۶ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۷

ﮐﻞ ﻓﺼﻞﻫﺎی  ۱و ۲
و درسﻫﺎی  ۱و  ۲ﺑﺨﺶﻫﺎی  ۱و ۲
ﻓﺼﻞ ۳

ﺑﺨﺶﻫﺎی  ۲و ۳

ﺑﺨﺶ  ۱ﻓﺼﻞ  ۳از
اﺑﺘﺪای ﺗﻌﺎدل و ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻌﺎدﻟﯽ و ﻓﺼﻞ  ،۴ﺑﺨﺶ درسﻫﺎی  ۴و ۵
 ۲ﻓﺼﻞ  ۱و ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ
اﺑﺘﺪای ﺳﭙﺮده

از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۶

از درس ۶
از درس ۶
از درس ۵
از درس ۷
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۸ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۱۰ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۷ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۸

ﻓﺼﻞ ۳

از درس ۵
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۷
درسﻫﺎی  ۸و ۹

درسﻫﺎی  ۳و  ۴ﺑﺨﺶ  ۳و ﺑﺨﺶ ۴
از درس ۷
از درس ۹
درسﻫﺎی  ۷و ۸
ﻓﺼﻞ  ۱و ﻓﺼﻞ  ۲ﺗﺎ
ﻓﺼﻞ ۳
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۹ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۱
و درس  ۱ﻓﺼﻞ  ۴اﺑﺘﺪای اﻧﻮاع ﻣﺎﻟﯿﺎت

درسﻫﺎی  ۱و ۲
ﻓﺼﻞ ۴
ﺑﺨﺶ ۴

درسﻫﺎی  ۹و ۱۰

درسﻫﺎی
 ۱۱و ۱۲

درس  ۸و درس ۹
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺻﻔﺤﮥ  ۸۰درسﻫﺎی  ۹و ۱۰
)ﺷﮑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه(
درس  ۹و درس ۱۰

ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن(

درسﻫﺎی  ۲و  ۳ﺑﺨﺶ  ۴ﻓﺼﻞ  ۲و
از درس ۱۰
از درس ۱۲
ﺗﺎ ﺻﻔﺤﮥ ۹۰
۱۱
و
۱۰
ﻫﺎی
درس
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ) ۱۴ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺨﺶ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۲
ﺑﺨﺶ  ۵ﻓﺼﻞ ۱
ﻓﺼﻞ ۴

درس ۹

درس  ۸و درس ۹
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای »ﻗﻀﯿﮥ ﴍﻃﯽ
ﻣﻨﻔﺼﻞ و اﻗﺴﺎم آن«

درسﻫﺎی  ۷و ۸

ﻓﺼﻞ ۲

درسﻫﺎی  ۳و ۴

درس ۱

وﻳﮋة داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ دورة دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ]درسﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ رﺷﺘﺔ ادﺑﻴﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ[

ﺗﺎرﻳﺦ

آزﻣﻮن 1

97/7/20

آزﻣﻮن 2

97/8/11

آزﻣﻮن 3

97/12/3

97/9/2

از درس ۸
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۱

97/12/24

98/1/23

98/2/6

درس ۲
ﺑﺨﺶ ۱
درس  ۲ﻓﺼﻞ ۱
درس  ۲از اﺑﺘﺪای ﻣﻮﺿﻮع
۲۲
ﺻﻔﺤﮥ
اﺑﺘﺪای
از
۱
درس
ﻫﺎی
درس
»ﴎﻣﺎﯾﻪ و ﻫﺪف«
و درسﻫﺎی  ۱و  ۲از اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ ۲
از ﺻﻔﺤﮥ ۲۱
و درس  ۲ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
۲و۳
)ﺻﻔﺤﮥ  (۲۱ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس New Words and Expressions ۴
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ ۴
ﻓﺼﻞ ۲
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۵

از درس ۵
درسﻫﺎی
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۳ ۷و ۴

از درس ۱
از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۹
درس ۴

درس ۵

از درس ۱۰
درسﻫﺎی
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۵ ۱۳و ۶

از درس ۱۲
درسﻫﺎی
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۶ ۱۴و ۷

از درس ۱۴
درسﻫﺎی
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس  ۷ ۱۶و ۸

آزﻣﻮن 4

از درس ۳
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۵

از درس ۱
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۷

از درس ۶
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۸

از درس ۸
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۰

از درس ۹
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی درس ۱۱
اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﮥ ۱۱۸

درسﻫﺎی  ۱۱و ۱۲
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ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

ﮐﻞ ﮐﺘﺎب

