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طبقه بندی عنصرها
 تعداد پروتون های هر اتم )عدد اتمی( ویژگی ها و خواّص شیمیایی آن اتم را تعیین می کند، به طوری که با تغییر تعداد پروتون ها، نوع عنصر و 

خواص و ویژگی های آن نیز تغییر می کند.
دانشمندان عناصر را براساس ساختار اتم هایشان و چگونگی رفتار آن ها، در جدولی به نام جدول تناوبی مرتب کرده اند.

تعداد الکترون مدار آخر:
 یکی از ویژگی هایی که می توان براساس آن عنصرها را طبقه بندی کرد، تعداد الکترون های مدار آخر اتم است. در این طبقه بندی عنصرهایی که 

تعداد الکترون  مدار آخر آن ها برابر است در یک ستون قرار می گیرند.

14Si به ستون 4  که در مدار آخر خود 2 الکترون دارد به ستون 2 جدول،  12Mg با توجه به مدل اتمی بور در شکل های زیر مشخص است که 
17Cl به ستون 7 جدول تعلق دارد. جدول و 

17Cl 14Si 12Mg

جدول زیر جدول تناوبی عناصر نام دارد که ستون های 1، 2، 13، 14، ... ، 18 همان ستون های 1 تا 8 در جدول قبل است.

جدول تناوبی عناصر
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)1( )2( )3( )4(  با توجه به شکل داده شده مشخص کنید: 

الف( کدام هیدروکربن آسان تر جاری می شود؟ چرا؟

ب( هر یک از فرمول های زیر به کدام روغن نشان داده شده در شکل روبه رو تعلق دارد؟

 C H20 42  )2   C H12 26  )1

 C H24 50  )4   C H17 36  )3

 الف( شکل 1 زیرا کربن کمتری دارد.
ب( فرمول 1 مربوط به شکل 1 ـ فرمول 2 مربوط به شکل 3

فرمول 3 مربوط به شکل 2 ـ فرمول 4 مربوط به شکل 4

جداسازی اجزای تشکیل دهنده نفت خام

 در شکل زیر  دستگاه تقطیر ساده ای نشان داده شده است که برای جداسازی مخلوط دو مایع که نقطۀ جوش متفاوتی دارند، مثل آب و الکل 

استفاده می شود )نقطۀ جوش آب 100 درجه سانتی گراد و الکل 78 درجه سانتی گراد است.(
در این دستگاه مایع ها براساس تفاوت در نقطۀ جوش از هم جدا می شوند یعنی با گرما دادن، مایعی که نقطۀ جوش پایین تری دارد زودتر بخار شده 

و از مخلوط جدا می شود سپس مولکول بخار شده با عبور از یک لوله سرد به مایع تبدیل می شود.

151C( در اختیار  C )با نقطۀ جوش برابر با  H9 20 ( و  68C C )با نقطۀ جوش برابر  H6 14 گر مخلوطی از دو هیدروکربن مایع با فرمول  ا
داشته باشیم می توانیم آن ها را با دستگاه تقطیر ساده جداسازی کنیم زیرا نقطه جوش آن ها به هم نزدیک نیست.

 اجزای تشکیل دهنده نفت خام نقطۀ جوش نزدیک به هم دارند. آن را با روش تقطیر جزء به جزء باید جداسازی کنند. این کار در دستگاهی 
پیچیده و بزرگ به نام برج تقطیر انجام می  شود. در برج تقطیر نفت خام را گرما می دهند، در اثر گرما هیدروکربن ها تبخیر می شوند و در برج 

تقطیر باال می روند و در قست های مختلف از هم جدا می شوند.

برش نفتی: از آنجا که نقطۀ جوش برخی از اجزای سازنده نفت خام به یکدیگر بسیار نزدیک است نمی توان همۀ آن ها را به طور کامل از هم جدا کرد 
بلکه آن ها را به صورت مخلوطی از چند هیدروکربن که نقطۀ جوش نزدیک به هم دارند و برش نفتی نامیده می شود از هم جدا می کنند.
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 در این حالت، مسافت طی شده نصف محیط دایره می باشد ولی جابه جایی برابر قطر دایره است، پس خواهیم داشت:

(x) مسافت طی شده = = × × =2
2

2 3 2
2

6πR m  

X جابه جایی m= + =2 2 4  
، 3متر به سمت شرق و 4 متر به طرف جنوب حرکت می کند. مسافت طی شده و جابه جایی  A  متحرکی مطابق شکل از نقطۀ 

این متحرک را حساب کنید.

 
d m= + =3 4 7 )مسافت طی شده(    
X m= + = =3 4 25 52 2 )جابه جایی(   

در مثلث قائم الزاویه داریم:
 

a b c2 2 2= +

b a c2 2 2= −

c a b2 2 2= −

از این قاعده در مسائل مسافت طی شده و جابه جایی زیاد استفاده می شود.
منظور از حرکت دایره ای عمودی، یعنی فرض کنید یک چرخ بزرگ روی زمین ایستاده باشد و متحرکی داخل آن از نقطه A حرکت کند و به 

نقطه B برسد.

 

در حرکت های قائم و یا دایره ای عمودی، جابه جایی، ارتفاِع عمود می باشد و به شکل مسیر بستگی ندارد.
مثالً وقتی از پله های اضطراری ساختمانی چند طبقه باال می رویم و یا پیاده، پله های ساختمانی را طی می کنیم، مسافتی را طی کرده ایم ولی 

جابه جایی آن زمانی است که با آسانسور )عمود( جابه جا می شویم.

 متحّرکی روی خط راست 4 متر به طرف شرق حرکت می کند، سپس از آن جا 3 متر روی خط راست به طرف جنوب حرکت 
می کند و از آن نقطه نیز 4 متر روی خط راست به طرف غرب حرکت می کند. مسافت طی شده و جابه جایی متحرک را به دست آورید. 

  

= مسافت طی شده + + =4 3 4 11m  
جابه جایی برداری است که مبدأ را به مقصد وصل می کند، یعنی »AD«، پس متحرک 3متر روی خط راست به طرف جنوب جابه جا شده است.
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N می باشد.
kg

m یا 
s2  1 یکای شتاب 

kg نیز می باشد.
s
.m2

2  2 با استفاده از قانون دوم نیوتن می توان فهمید یکای نیرو 
 3 جهت نیروی خالص وارد بر یک جسم همواره هم جهت با شتاب جسم است.
 4 جهت نیروی خالص وارد بر یک جسم لزوماً هم جهت با حرکت جسم نیست.

گر جسمی از حال سکون تحت تأثیر نیروی خالصی قرار گیرد جهت حرکتش در آغاز هم جهت با نیروی خالصی است که به آن وارد   5 ا
شده است.

 
الف( در شکل زیر شتاب را به دست آورید.

 
اطالعاتراه حل

a F
m a N

kg= ⇒ = =60
30

2F N= 60

m kg= 30

a=?  

3 باشد جرم وزنۀ بار شده چه قدر است؟
2
m
s

گر شتاب  ب( در شکل زیر ا
 

اطالعاتراه حل

a F
m m m kg= ⇒ = ⇒ =3 60 20F N= 60

m=?

a m
s

= 3
2  

4 باشد مقدار نیروی فرد را به دست آورید.
2
m
s

گر شتاب  ج( در شکل زیر ا
 

اطالعاتراه حل

a F
m

F F N= ⇒ = ⇒ =4 40 160F x=

m kg= 40

a m
s

= 4
2  

 
15ms می رساند،  به  از صفر  ثانیه سرعت خود را  اتومبیلی 2 تن است و در مدت 7/5  جرم 

بزرگی نیروی برآیند متوسط )نیروی خالص( وارد بر این اتومبیل چند نیوتن است؟
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 نمونه هایی از فسیل نوعی خزندۀ قدیمی در قسمت هایی از دو قارۀ آفریقا و آمریکای جنوبی یافت شده است.

 فسیل هایی از سرخس های قدیمی )گانگاموپتریس( در این مناطق دیده شده است.

 3 اقسام سنگ ها و شباهت های ساختاری: 

 با توجه به این فرض که قاره ها در گذشته همگی به هم متصل بوده اند، باید سنگ هایی که از گذشته در آن ها یافت شده است نیز از لحاظ سن 

و جنس مشابه باشند.

 سنگ های شمال غرب آفریقا و شرق برزیل در آمریکای جنوبی دارای شباهت اند.

 4 شباهت آب و هوا:

 قسمت هایی از قاره های واقع در نیم کرۀ جنوبی، امروزه در محدودۀ منطقۀ استوا قرار دارند و در آن جا 

آثار یخچالی مشاهده می شود. وگنر از این موضوع نتیجه گرفت که همۀ آن مناطق در گذشته در محّل 

قطب و کنار هم قرار داشته اند.

نظریۀ زمین ساخت ورقه  ای

 این نظریه، بیان کامل تر و جامع تر از نظریۀ جابجایی قاره ها و نظریۀ گسترش بستر اقیانوس ها است.

 بر اساس نظریۀ زمین ساخت ورقه ای، سنگ کره )لیتوسفر( خارجی و جامد از 7 ورقۀ کوچک تر تشکیل  شده  است.

از بین 7 ورقه، ورقۀ اقیانوس آرام بزرگ ترین ورقه است.

 روان  بودن نسبی سست کره )استنوسفر( امکان حرکت ورقه های سنگ کرۀ جامد )لیتوسفر( را فراهم می کند.

ضخامت ورقه ها در نقاط مختلف متفاوت است:

 1 ضخامت ورقه های اقیانوسی اندک است. 12-8 کیلومتر در محل حوضه های اقیانوسی

 2 ضخامت ورقه های قاره ای بسیار بیش تر از اقیانوسی است. 100-70 کیلومتر و حتی بیش تر در زیر قاره ها 

جریان های همرفتی

دانشمندان علت حرکت ورقه های سنگ کره را در جریان های همرفتی سست کره می دانند. پدیدۀ همرفتی داخل سست کره مانند ظرف آب در حال گرم 

شدن است. در این حالت آب گرم از وسط ظرف باال می آید و در سطح ظرف پخش می شود و پس از خنک شدن و سنگین شدن از کناره ها پایین می رود.

بین  به دلیل اختالف دما و چگالی  باالیی کم تر است.  به قسمت های  بنابراین چگالی مواد نسبت  زیادتر است.  پایین سست کره دما  در قسمت 

قسمت های باال و پایین سست کره پدیدۀ همرفتی ایجاد می شود. در اثر این پدیده مواد خمیری به سمت باال حرکت می کنند و از محل شکاف بین 

ورقه ها به سطح زمین می رسند و سبب جابه جایی و حرکت ورقه ها می شوند سرعت و جهت حرکت ورقه ها متفاوت است. ورقه های قاره ای مانند ورقۀ 

آمریکای شمالی با سرعت کم تر و ورقه های اقیانوسی مانند ورقه اقیانوس آرام با سرعت بیشتر حرکت می کنند.
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  همان طور که از سال های قبل می دانید، از انباشته شدن رسوباتی که با آب، باد یا یخچال های طبیعی به محیط های رسوبی برده و به صورت 

الیه الیه ته نشین می شوند، سنگ های رسوبی به وجود می آیند. هم چنین می دانید این سنگ ها در سطح زمین الیۀ نازکی را تشکیل می دهند؛ اما 

فراوان تر از سنگ های دیگرند. این سنگ های الیه الیه، حاوی بقایای قدیمی موجودات زنده )فسیل ها( هستند.

سنگ های رسوبی

  سنگ های رسوبی از ته نشین شدن رسوبات به صورت الیه الیه در دریاها و اقیانوس ها تشکیل می شوند، این سنگ ها ممکن است فسیل داشته باشند.

گر سنگ ها چین خورده باشند، نمی توانیم الیه های باال را جدیدتر    در سنگ های رسوبی، الیه های زیرین قدیمی تر از الیه های باالیی هستند؛ اما ا

و الیه های پایین را قدیمی تر در نظر بگیریم؛ بنابراین برای تعیین وضعیت گذشتۀ آن ها، باید به دنبال شواهد دیگری باشیم.

سنگ های رسوبی منابعی برای نفت، زغال سنگ، گاز طبیعی، معادن آهن، آلومینیوم و مصالح ساختمانی اند؛ بنابراین در زندگی ما تأثیر زیادی    

دارند. این سنگ ها شواهد مربوط به تاریخچۀ گذشتۀ زمین )فسیل ها( را نیز دربردارند و نشان می دهند که وضع دریاها، خشکی  ها، رشته کوه ها و ... 

در گذشته چگونه بوده است.

مهم ترین ویژگی سنگ های رسوبی، الیه الیه بودن و داشتن فسیل در آن ها است. همۀ سنگ های رسوبی حتماً الیه الیه هستند، اما همۀ 
آن ها فسیل ندارند!

زغال سنگ نوعی سنگ رسوبی است که بقایای گیاهان فراوانی دارد. مواّد گیاهی معموالً روی زمین به سرعت تجزیه می شوند اما در محیطی که 
کسیژن کم است، آن مواد تا زمان مدفون شدن باقی می مانند و با فشار الیه های باالیی و از دست دادن آب و افزوده شدن کربن به فسیل  ا

)زغال سنگ( گیاهی تبدیل می شوند.

فصل هفمت

آاثری از گذشتۂ زمین
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گ داران مثل پالسمودیوم   4 ها

فواید اقتصادی جلبک ها:

 1 تثبیت کنندۀ کربن در زمین )به وسیله جلبک های سطح اقیانوس ها(

کسیژن آزاد شده توسط گیاهان را ایجاد می کنند که تولید اولّیۀ پایۀ همۀ زنجیره های غذایی دریایی است. این جلبک ها نیمی از ا

 2 منبع غذایی مستقیم برای انسان

 3 استفاده به عنوان کود در زمین های ساحلی

جلبک های سبز تک سلولی، مانند »کلرال« به آسانی کاشته می شوند از آن  ها به عنوان منبع پروتئین تک سلولی برای مصرف انسان و حیوانات استفاده 
می شود.

کتری هایی غیر هوازی که مواد زاید را در لجن ها می شکنند فراهم می کنند. کسیژن الزم را برای با  4 جلبک  های سبز، ا

مشتقات اسیدآلژینیک که در دیوارۀ سلولی بسیاری از جلبک های قهوه ای یافت می شود، موادی غیرسمی هستند که به آسانی می توان از آن ها 
در تهیه ژل ها و سفت شدن محصوالت نام برده شده استفاده کرد.

 1 تهیۀ ژل                   2 تهیۀ بستنی  3 تهیۀ کرم دست  4 تهیۀ براق کننده ها
 5 تهیۀ رنگ                 6 تهیۀ لعاب سرامیکی  7 تهیۀ شیرینی ها

ضررهای جلبک ها:

تعدادی از جلبک های اضافی نیز ممکن است بر اثر آلودگی آب، کودها و سایر مواد شیمیایی در آب رشد کنند. رشد این جلبک ها بر سطح آب 

کسیژن موجود در آب در اثر رشد این جلبک  ها، ماهی ها نیز از بین می روند. موجب ایجاد بو و مزۀ ناخوشایند در آن می شود. هم چنین با تمام شدن ا

قارچ ها

 لکه های زرد روی برگ و سیاه شدن خوشه های گندم نشان دهندۀ وجود قارچ در این گیاهان است. این قارچ ها آفت گیاه هستند )مضر می باشند(.



155

ش
وز
مـــ
آ

گوناگونی جانوران

گونی بیشتری دارند. دانشمندان، سلسلۀ جانوران را در دو گروه  اصلی بی مهره ها و مهره داران رده بندی می کنند. جانوران نسبت به دیگر موجودات زنده گونا

دانشمندان تا به حال نزدیک به دو میلیون گونۀ جانوری را شناسایی کرده اند که حدود 98% آن ها بی مهره و حدود 2% آن ها مهره دارند. همه ساله 

انواع جدیدی از جانوران نیز کشف می شوند. جدول زیر تنوع گونه های مختلف جانوران را نشان می دهد.

بی مهره ها
مهره داران

خارپوستانبندپایاننرم تنانکرم هامرجان هااسفنج هاگروه

1000095001150001100001000000600050000تعداد گونه ها

همۀ جانوران پر سلولی هستند و از سلول های یوکاریوت )دارای پوسته )غشاء(، هسته، سیتوپالسم و اندامک ها( تشکیل شده اند و هم چنین می دانیم 

کثر جانوران سازمان بندی سلولی تا حد تشکیل اندام و دستگاه های مختلف وجود دارد. هر دستگاه  سلول  های جانوری دیوارۀ سلولی ندارند. در ا

در بدن با اهداف خاصی به وجود آمده است. در بیش تر جانوران اسکلت خارجی یا داخلی وجود دارد که ضمن اتصال ماهیچه ها به آن از بافت های 

بدن حفاظت می کنند.

فصل سیزدهم

جانوران یب  مهره
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بندپایان بزرگ ترین گروه جانوران را در روی زمین تشکیل می دهند که تقریباً در همۀ زیستگاه های روی زمین یافت می  شوند.

تذکر: بندپایان را براساس زائده های بدن، به ویژه تعداد پاهای حرکتی در چهار گروه طبقه بندی می کنند:

مثالتعداد پای حرکتینام گروه

ملخ، پروانه، زنبور، پشه6حشرات

عنکبوت، رتیل، عقرب، کنه8عنکبوتیان

خرچنگ، میگو، خرخاکی10سخت پوستان

هزارپا، صدپابیشتر از 10 جفتهزارپایان

قسمت های مختلف بدن ملخ:

حشرات
 حشرات گروهی از بندپایان هستند که از بقیه فراوان تر می باشند. 

زیان های حشرات عبارتند از:
 1 از بین بردن محصوالت کشاورزی توسط ملخ و کرم ها )آفت(

 2 خورده شدن چوب و کاغذ توسط موریانه ها
 3 مزاحمت های مگس و پشه برای انسان ها و حیوانات

 4 انتشار عوامل بیماری زا )مگس تسه تسه و پشه آنوفل(
اّما فواید حشرات بیش تر از زیان های آن ها است. مثل:

 1 در تولید میوه، سبزی ها، محصوالت کشاورزی )گرده افشانی کردن(
 2 تولید ابریشم، موم، عسل )عنکبوت و زنبورعسل(

 3 غذای ماهی های آب شیرین هستند )تغذیه ماهی از حشرات و الرو آن ها(
 4 استفاده از آن ها در تحقیقات علمی و آزمایشگاهی به خصوص ژنتیک

 5 تخریب الشه جانوران مرده
34 جانوران روی زمین را تشکیل می دهند. شما با بسیاری از گروه های آن ها از قبیل حشرات، عنکبوت ها، عقرب ها، سخت پوستان، کنه ها  بندپایان 

و هزارپایان آشنا هستید. به عالوه فسیل گروه های بسیاری از آن ها از دوره های قبل باقی مانده است.
کوچک ترین بندپا کنه  مولد جََرب )با حدود یک دهم میلی متر( و بزرگ ترین آن ها خرچنگ ژاپنی ) با حدود 4 متر طول( است. به طور کلی بندپایان 

جانوران کوچکی هستند و جز معدودی از آن ها طول بدن بیش ترشان کم تر از شصت سانتی متر است.
بندپایان جانورانی پر متحرک و پرانرژی هستند. تنوع چشم گیری دارند و در همه نقاط کرۀ زمین از استوا تا قطبین در اعماق زمین در ارتفاعات در 

آب در هوا یافت می شوند.
بندپایان جانوران موفقی هستند زیرا برای زیستن در هر اقلیم و مکان سازگاری الزم را پیدا کرده اند.

این گروه برای ما انسان ها بسیار مفید هستند. برای مثال با شرکت در گرده افشانی گیاهان و نیز به عنوان غذا در زندگی ما مفیدند اّما بسیاری از آن ها 
هم آفات گیاهان، ناقل بیماری ها و یا عامل بیماری ها هستند.
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 7 مدل اتمی بور )الیه ای( را برای اتم های زیر رسم کنید.

 12Mg د    10Ne ج    16S ب    8 O الف 

) به صورت رو به رو آورده شده است.  )16S ) و  )8O  8 مدل اتمی بور برای دو اتم اکسیژن 

تفاوت و شباهت این دو مدل اتمی را بنویسید.

 
 9 در هر یک از تصاویر زیر، چه عنصری کاربرد دارد؟

ب( الف( 

 10 کدام یک از اتم های زیر، خواّص مشابهی دارند؟ چرا؟

12Mg د   4Be ج   17Cl ب   9F الف 

از  یافت نمی شود. کدام یک  ندارد و ترکیب آن در طبیعت  را  اتم دیگری  با هیچ  به واکنش  ) گازی است که میل  )10Ne نئون   11 

عنصرهای زیر ویژگی هایی شبیه عنصر نئون دارند؟ چرا؟
 17Cl ب    18Ar الف 

 12 با توجه به شکل روبه رو، به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 

الف شکل، چه ماده ای را نشان می دهد؟

ب کاربرد این ماده چیست؟

 13 دو پلیمر طبیعی و دو کاربرد پلیمر مصنوعی را نام ببرید.

 گزینۀ درست را انتخاب کنید.

 14 کدام یک از موارد زیر نافلز است؟

 1( گوگرد  2( مس  3( آهن  4( جیوه
 15 کدام یک از موارد زیر فلز است؟

 1( برم  2( طال  3( ید  4( کلر
 16 کدام یک اّولین فلز استخراج شده از سنگ معدن است؟

 1( آهن  2( طال  3( آلومینیوم  4( مس
 17 مفرغ از چه عناصری تشکیل شده است؟

 1( قلع + مس  2(   کربن + قلع  3( روی + مس  4( کربن + روی
 18 کدام یک از موارد زیر سریع تر با اکسیژن ترکیب می شود؟

 1( آهن  2( مس  3( طال  4( منیزیم
 19 کدام یک از موارد زیر، مولکول 2 اتمی است؟

 1( گوگرد  2( اکسیژن  3( اوزون  4( فسفر
 20 برای مدل اتمی روبه رو، کدام مورد صحیح است؟

 

10Ne  )4   11Na  )3   12Mg  )2   13Al  )1 
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2010m برساند.
s

10m به 
s

 18 این موشک می تواند سرعت خود را در مدت 50 ثانیه از 

الف شتاب آن را به دست آورید.

ب نوع شتاب آن چیست؟

5km است. ج تندی این موشک چه قدر است؟ مسافت طی شده 

40 به حرکت درمی آید تا پس از مدت کوتاهی 
2
m
s

 19 شکل زیر هواپیمایی را روی عرشه یک ناو هواپیمابر نشان می دهد که با شتاب 

به سرعت برخاستن از روی عرشه کشتی برسد.

70ms برسد چه قدر است؟ الف مدت زمانی که طول می کشد تا سرعت هواپیما از صفر به 

ب با توجه به تعریف سرعت متوسط، جابه جایی هواپیما را روی عرشه ناو به دست آورید.

 20 موتورسواری در مسیر مستقیم از حال سکون شروع به حرکت می کند و پس از 6 ثانیه، 

سرعت آن به 54 کیلومتر بر ساعت می رسد.
الف شتاب موتورسوار را به دست آورید.

ب نوع شتاب را مشخص کنید.

ج موتورسوار در این مدت چند کیلومتر جابه جا شده است؟

 گزینۀ درست را انتخاب کنید.

 21 در کدام یک از حرکت های زیر اندازۀ تندی متوسط با سرعت متوسط برابر است؟   )هماهنگ استان کرمان(

 1( وقتی رضا به طور یکنواخت دور یک میدان را یک دور راه می رود.
 2( وقتی حسین از روی قطر میدان از یک طرف به طرف دیگر راه می رود.

 3( وقتی سجاد نصف میدان را یکنواخت دور آن راه می رود.
 4( وقتی مهدی با ماشین با سرعت ثابت، یک دور، دور میدان می چرخد.

ثابتی را نشان دهد به این معنی است  با گذشت زمان عدد   22 اگر عقربۀ تندی سنج خودرویی در حرکت مستقیم )شرق به غرب( 

که  )هماهنگ استان فارس(
 1( شتاب آن خودرو صفر است.  2( سرعت آن در حال کاهش است.
 3( شتاب آن در حال تغییر است.  4( سرعت لحظه ای آن صفر است.

 23 متحرکی با تندی 72 کیلومتر بر ساعت چه مسافتی را در مدت زمان یک ثانیه طی می کند؟  )هماهنگ استان قزوین(

 1( 72 متر  2( 40 متر  3( 20 متر  4( 259 متر
70m )به سمت شمال( می رساند  s/ 40m )به سمت شمال( به  s/  24 راننده ای در مسیر مستقیم سرعت خودرویی را در مدت 5 ثانیه از 

m به سمت شمال است؟  )هماهنگ استان بوشهر( s/ شتاب متوسط این خودرو چند2
150 2m s/ (4  22 2m s/ (3  8 2m s/ (2  6 2m s/ (1 

 25 کدام یک از حرکت های زیر از نوع شتابدار با شتاب ثابت می باشد؟ 

 1( مورچه ای با سرعت ثابت طول یک اتاق را طی می کند.
20mیک میدان را دور می زند. s/  2( اتومبیلی با سرعت ثابت

 3( دوچرخه سواری با تندی لحظه ای یکسانی مسیر 20 متری مستقیمی را طی می کند.
 4( هیچ کدام
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فصل هفتم: آثاری از گذشتۀ زمین

 به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.

 1 امکان فسیل شدن کدام یک از جانداران زیر بیش تر است؟ علت را بنویسید.

الف ماهی که در دریا زندگی می کند.

ب پرنده ای که در ساحل دریا زندگی می کند.

 2 بهترین مکان برای تشکیل فسیل کجاست؟ دلیل خود را بیان کنید.

 3 در کدام سنگ های زیر، احتمال وجود فسیل وجود دارد؟ چرا؟

)ب()الف(
 4 به نظر شما شرایط برای تشکیل فسیل در دریاها مناسب تر است یا بیابان ها؟ چرا؟

 5 بدن حشرات قسمت های سخت ندارد. آیا می توان از آن ها فسیل یافت؟ فسیل شدن احتمالی بدن یک حشره چگونه خواهد بود؟

 6 در قسمت های سیبری واقع در روسیه، اجساد ماموت هایی پیدا شده که نسل آن ها سال ها است که 

منقرض شده است. جالب این  است که گوشت و استخوان ها و حتی موهای آن ها نیز سالم مانده است.
با توجه به شکل به سؤاالت پاسخ دهید.

الف آیا می توان به این اجساد نام فسیل داد؟

ب این اجساد چگونه سالم مانده اند؟

 7 چگونگی تشکیل فسیل هایی مانند شکل روبه رو را شرح دهید:

 8 یک گروه از زمین شناسان در اکتشافات خود رّد پای نوعی جاندار بسیار قدیمی که االن وجود 

ندارد را در البه الی سنگ های رسوبی مطابق شکل پیدا کرده اند. به نظر شما به این رّد پاها می توان 
فسیل گفت؟ چرا؟

 9 »یکی از راه های تشکیل فسیل، ایجاد قالب خارجی جسم است.« با توجه به شکل زیر، چگونگی 

این نوع فسیل شدن را شرح دهید.

 10 همانطور که می دانید، سنگ گچ و سنگ نمک را جزو سنگ های تبخیری می گویند. این سنگ ها در چه نوع آب و هوایی تشکیل می شوند؟

 11 معادن سنگ نمک و سنگ گچ موجود در استان سمنان که در گذشته تشکیل شده  اند، بیانگر چه نوع آب و هوایی می باشند؟

الف فسیل راهنما چیست؟  12 

ب فسیل راهنما باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

ج از فسیل راهنما چه استفاده هایی می توان کرد؟ )4 مورد(
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 25 کدام سطح شیب دار برای جابه جایی جعبه 400 نیوتنی بهتر عمل می کند؟ )نیروی کم تری الزم است.(

 2 )2    1 )1 

4 )4    3 )3 
)هماهنگ استان گلستان(  26 اگر مزیت مکانیکی قرقره ای 3 باشد مفهوم این است که  

 1( جابه جایی نیروی مقاوم 3 برابر است.  2( جابه جایی نیروی محرک 3 برابر است. 
13 برابر است.  4( نیروی محرک 3 برابر است.  3( نیروی مقاوم 

 27 به کمک یک قرقره متحرک جسمی به وزن 120 نیوتن را با چه نیروی محرکی می توان جابه جا کرد؟ )هماهنگ استان سیستان و بلوچستان(

120 )4   30 )3   60 )2   240 )1 

 جاهای خالی را با استفاده از کلمه های مناسب پر کنید.

 28 همۀ آن چیزهایی که انجام می دهیم تا ماشین کار کند را  می گویند.

 29 کار نیروی ماهیچه ای در دوچرخه به انرژی  تبدیل می شود.

 30 اثر چرخانندگی یک نیرو را  می گویند.

 31 مزیت مکانیکی در حالت تعادل نسبت اندازۀ نیروی مقاوم به  تعریف می شود.

 32 اگر بازوی مقاوم بزرگ تر از بازوی محرک باشد، ماشین با افزایش  به ما کمک می کند.

 33 در خودروها چرخ دنده ها با تغییر سرعت چرخشی سبب تغییر  خودرو می شوند.

 34 برای باز کردن مهرۀ محکم یک پیچ هر چه طول دستۀ آچار  باشد گشتاور نیرو بیش تر می شود.  )هماهنگ شهرستان های استان تهران(

)هماهنگ استان مازندران(  35 مزیت مکانیک فرغون  از یک است و با افزایش نیرو به ما کمک می کند.  

)هماهنگ استان بوشهر(  36 سطح شیب دار به ما کمک می کند تا با نیروی کمتر اما در  طوالنی تر جسم سنگین را به سمت باال حرکت دهیم.  

 درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید.

 37 فک پایین انسان )متحرک( اهرم نوع دوم است. 

 38 در گشتاور نیرو فقط فاصلۀ نیرو تا محور چرخش مهم است. 

 39 مزیت مکانیکی اهرم نوع دوم همیشه بیش تر از یک است. 

 40 مزیت مکانیکی قرقره ثابت همیشه برابر یک است. 

 41 طبق اصل کار، کار داده شده برابر کارگرفته شده است. 

 42 پیچ نوعی سطح شیب دار مارپیچ است. 

)هماهنگ شهرستان های استان تهران(  43 مزیت مکانیکی قرقره متحرک برابر یک است.  

)هماهنگ استان مازندران(  44 اگر شعاع یک قرقره متحرک 3 برابر شود با افزایش نیروی بیشتری به ما کمک خواهد کرد.   

)هماهنگ استان خراسان جنوبی(  45 وقتی از سطح شیب دار استفاده می کنیم نیروی محرک افزایش می یابد.   

 سؤاالت تکمیلی

 46 یک پیچ گوشتی برای دو منظور استفاده شده است.

 )2   )1

محکم کردن پیچ باز کردن در قوطی رنگ 

الف در هر مورد چگونه به ما کمک می کند؟

ب در هر مورد پیچ گوشتی نقش کدام یک از ماشین های ساده را ایفا می کند؟
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 16 اگر جانداران زیر را طبق نظر ارسطو طبقه بندی کنیم، کدام طبقه بندی درست است؟ 

خرگوش - مورچه - ماهی - دلفین - مگس - خفاش

  1( خرگوش - خفاش و مورچه - مگس و ماهی - دلفین   2( خرگوش - دلفین - خفاش و ماهی - مورچه و مگس
  3( خرگوش - مورچه و ماهی - دلفین و مگس - خفاش   4( دلفین - خفاش و خرگوش - مگس و مورچه - ماهی

 17 کفش دوزک جزء کدام گروه بندی جانوران قرار می گیرد؟

  1( قارچ ها   2( آغازیان   3( جانوران   4( باکتری ها
 18 هنگام طبقه بندی اشیاء یا موجودات زنده:

  1( بایستی حداقل یک ویژگی مشترک داشته باشند.
  2( الزم است یک ویژگی مشترک داشته باشند اّما ضروری نیست.

  3( بایستی چند ویژگی مشترک داشته باشند.
  4( اشیاء یا موجودات نباید تفاوتی باهم داشته باشند.

 19 کلیدهای دو راهی )بله و خیر( بر چه اساسی طراحی می شوند؟

 1( ویژگی های مشترک   2( ویژگی های ظاهری
 3( ویژگی متقابل مثل داشتن یا نداشتن یک صفت  4( براساس نوع جایگاه جاندار

 20 تفاوت مخمرها و باکتری ها در چیست؟

  1( تعداد سلول ها    2( نوع هسته   3( نوع سیتوپالسم   4( تنفس کردن
 21 کدام جاندار زیر شرایط سخت را بهتر تحمل می کند؟

  1( آغازیان   2( ویروس ها   3( باکتری ها   4( قارچ ها
 22 زخم الی انگشتان معموالً به چه علت ایجاد می شود؟

 1( قارچ ها   2( مخمرها  3( آغازیان  4( آمیب ها
 23 عامل ایجاد سرماخوردگی یا آنفلوآنزا به طور عمده کدام یک از جانداران زیر است؟

  1( قارچ   2( ویروس   3( مخمر   4( جلبک های سبز

 جاهای خالی را با استفاده از کلمه های مناسب پر کنید.

 24 به اجتماع میکروب ها  می گویند.

 25 وقتی ماده وراثتی در پوشش قرار داده نشده باشد و هسته نیز نداشته باشد آن را  می گویند.

 26 باکتری های میله ای  شکل را  می نامند.

 27 بعضی از آغازیان پوسته هایی از جنس  دارند.

)هماهنگ استان بوشهر(  28 جلبک ها در سلسله  قرار دارند.  

)هماهنگ استان کرمانشاه(  29 در طبقه بندی جانداران از باال به پایین شباهت ها  می شود. 

)هماهنگ استان سیستان و بلوچستان(  30 باکتری ها به دلیل داشتن  به گیاهان شبیه هستند.  

)هماهنگ استان آذربایجان شرقی(  31 در طبقه بندی جانداران به 5 سلسله گروه،  دارای تنوع بیشتری است.  

 درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید.

 32 از گروه های بزرگ تر به کوچک تر شباهت افراد کم تر می شود. 

 33 گیاهان از گروه پروکاریوت ها )پیش هسته ای( هستند. 

 34 باکتری ها را براساس شکل به 3 گروه عمده تقسیم می کنند. 

 35 مخمرها به روش جوانه زدن زیاد می شوند. 
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الف شماره های مشخص شده در شکل روبه رو را نام گذاری کنید.  11 

ب از تولیدکننده به آخرین مصرف  کننده تعداد جانوران و جثه آن ها چه تغییری می کند؟

 12 نقش تجزیه کنندگان در بوم سازگان چیست؟

 13 نقشه مفهومی زیر را کامل کنید.

 14 هریک از شکل های زیر چه نوع همزیستی را نشان می دهد؟

ج( ب( الف( 

الف تنوع زیستی چیست؟  15 

ب تنوع زیستی چه اهّمیتی دارد؟

 16 نمودار زیر رابطۀ بین جمعیت یک شکار و شکارچی را در یک منطقه نشان می دهد آن را تفسیر کنید. )هماهنگ استان خراسان رضوی(

زمان

ت
مچعي

ج

 17 امروزه در بعضی از خوراکی ها مثل ماست و پنیر باکتری های مفید اضافه شده با توجه به نمودارهای زیر این خوراکی ها چه نقشی 

)هماهنگ استان خراسان رضوی( در سالمتی انسان دارند؟  
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 21 کدام ویژگی مربوط به وزغ است؟

 1( بدنی کشیده دارد.   2( پوستی خشک و زبر دارد.
 3 پوستی صاف و لغزنده دارد.   4( بیش تر در آب زندگی می کند.

 22 کدام یک جزء گروه خزندگان نیست؟

 1( کرم ها  2( مارها  3( سوسمارها  4( الک پشت ها
 23 کدام یک از جانداران زیر با تغذیه از حشرات جمعیت آن ها را کنترل می کنند؟

 1( مارها  2( سوسمارها  3( الک پشت ها  4( گزینه های )1( و )2)
 24 کدام نوع از پرهای پرندگان استحکام بیش تری دارد؟

 1( کرک پر  2( شاه پر  3( پوش پر  4( استحکام هرسه یکسان است.
 25 کدام پستاندار تخم گذار است؟

 1( پالتی پوس  2( اکیدنه  3( کانگورو  4( گزینه های )1( و )2)
 جاهای خالی را کامل.

 26 اندامی که مواد غذایی و اکسیژن را از خون مادر می گیرد و به جنین می رساند  نام دارد.

 27 وجود  در پرندگان موجب شده تا کارایی شش  ها در جذب اکسیژن بیش تر شود.

 28 غذای قورباغه بالغ بیش تر از  است.

 29 بزرگ ترین )از نظر جثه( گروه مهره داران روی زمین  هستند.

)هماهنگ استان گلستان(  30 در ماهی های  دهان در سطح شکم قرار دارد.  

)هماهنگ استان البرز(  31 سمندرها در گروه دوزیستان  قرار می گیرند.  

)هماهنگ استان کرمان(  32 الک پشت جانوری در  خزندگان است.  

 درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید.

 33 در پستانداران کیسه دار نوزاد به صورت نارس متولد می شود. 

 34 به رگ های خونی بین جفت و جنین در پستانداران ناف می گویند. 

 35 تمام پرندگان برای انسان ها مفید می باشند. 

 36 الک پشت ها دارای اسکلت خارجی هستند. 

)هماهنگ استان مرکزی(  37 پرندگان برحسب شکل پاها و پرهایشان طبقه بندی می شوند.   

)هماهنگ استان سیستان و بلوچستان(  38 قورباغه که بالغ شد گوشت خوار شده آبشش به شش تبدیل می شود.   

)هماهنگ استان فارس(  39 پالتی پوس یک جاندار کیسه دار می باشد.   

 سؤاالت تکمیلی

 40 جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید.

پرندگانخزندگاندوزیستانماهی هاویژگی

پوست پولک دار

تنفس پوستی

داردشش

آب شش

اسکلت غضروفی

نداردتخم پوسته دار
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سیاره  آن  سال  طول  می شود،  کم تر  سیاره  حرکت  سرعت  هرچه   51 

بیش تر می شود.
) کم تر است. )1 3

gr
cm

) از چگالی آب  )0 7 3
/ gr
cm

 52 زحل، زیرا چگالی آن 

 53 زهره

450C می رسد.  180C− و دمای روز آن   54 عطارد، دمای شب آن 

گرمای خورشید به راحتی به سطح آن وارد می شود گرمای سطح آن نیز 
به راحتی از آن خارج می شود.

 55 خیر، به علت 1- دمای بسیار باالی آن 2-  اتمسفر آن بسیار غلیظ 

است. 3- فاصلۀ آن نسبت به زمین از خورشید بیش تر است.
 56 زمین به خورشید نزدیک تر است، زیرا سیارات داخلی که به خورشید 

نزدیک تر هستند، اتمسفر رقیق دارند، به جز عطارد که اتمسفر ندارد و 
سیارات خارجی که چون از خورشید دورتر هستند، اتمسفر غلیظ دارند.

اثر  این سیاره  این گاز در سطح   ،CO2 از گاز اتمسفر غلیظ   57 وجود 

گلخانه ای داشته و مثل پتو عمل می کند. گرمای خورشید به سطح آن وارد 
می شود، اّما نمی  تواند از آن خارج شود و در سطح آن محبوس می ماند.

 58 رمز جدول: قنطورس
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فصل یازدهم: گوناگونی جانداران

 1 الف( مجموعه ای از پرسش ها که براساس ویژگی های جانداران تهیه 

شده و به کمک آن ها می توان نام جانداران را پیدا کرد.
ب( یکی از راه هایی که زیست شناسان برای شناسایی جانداران استفاده 

می کنند استفاده از کلیدهای شناسایی است.
 2 

 3 جانوران را در سه گروه طبقه بندی می کرد:

1( آن هایی که در خشکی راه می روند. 
2( جانورانی که در آب شنا می کنند. 
3( آن هایی که در هوا پرواز می کنند.

 4 

گیاهان  گل آفتابگردان جانوران  کفشدوزک 
آغازیان  جلبک سبز قارچ ها  قارچ چتری 

باکتری ها  باسیل
 5 

انسانسطوح رده بندی

جانورانفرمانرو

مهره دارانشاخه

پستاندارانرده

نخستیانراسته

انسان نماهاتیره

انسان هاسرده

بخردگونه

است.  کابالوس«  »اکوئوس  اسب  علمی  نام  دنیا  زبان های  همه  در   6 

بسیاری از موجودات زنده نام دیگری به جز نام التین ندارند. نام التین هر 
موجود زنده شامل دو قسمت است: 1- نام سرده 2- نام گونه. نام سرده 
باید با حروف بزرگ نوشته شود اّما نام گونه با حرف کوچک آغاز می شود. 
این روش نام گذاری هر موجود زنده روش دونامی نامیده می شود. روش 

دونامی یعنی که نام موجود زنده از دو قسمت تشکیل شده است.
 7 

گروه بندی بر اساس شکل

نام: اسپریل
)مارپیچی شکل(

نام: باسیل
)میله ای شکل(

نام: کوکسی
)کروی شکل(

باکتری ها

 8 باکتری های داخل دهان با غذاهای باقی مانده الی دندان ها اسیدی 

موجب  و  کرده  را حل  دندان  مینای  زمان  مرور  به  که  می  کنند  ترشح 
پوسیدگی دندان می شود.

 9 1ـ تولید اکسیژن 2ـ غذای جانوران آبزی مانند ماهی ها 3ـ ساختن 

مواد بهداشتی 4ـ ساختن مکمل های غذایی به ویژه ویتامین ها
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را  آن  پشت  آب  فشار  بتواند  که  باشد  طوری  باید  سد  استحکام   52 

به  نه  تحمل کند. فشار آب پشت سد فقط به عمق آب بستگی دارد 
وارد  سد  به  که  فشاری  باشد  بیشتر  آب  عمق  هرچه  پس  آن،  حجم 

می کند بیشتر است. پس سد دز باید محکم تر ساخته شده باشد.  
 53 هوای داخل دو کره خالی شده و فشار هوای بیرون مانع جدا شدن 

کره ها از یکدیگر می شود.
 54 درست است، زیرا در ارتفاع باال فشار هوا کم است )هرچه به طرف 

باال برویم فشار هوا کمتر می شود( فشار داخل هواپیما بیشتر از بیرون 
است پس افراد و وسایل به طرف بیرون کشیده می شوند. می توانیم این 
موضوع را براساس اصل برنولی بررسی کنیم وقتی هواپیما با سرعت در 
حال حرکت است سرعت حرکت باد از دو طرف آن زیاد شده پس فشار 
هوا کم می شود و فشار داخل نسبت به بیرون بیش تر شده و پنجره ها به 

طرف بیرون می شکنند.

فصل نهم: ماشین  ها

 1 کار ورودی  ماهیچه های پای انسان

کار خروجی  حرکت دوچرخه به طرف جلو
 2 

 

 3 الف( اثر چرخانندگی یک نیرو را گشتاور نیرو می گوییم.

ب( 1- اندازه نیرو 2- فاصله نقطه اثر نیرو تا محور چرخش
 4 گشتاور ساعت گرد = گشتاور پادساعت گرد

F d d F1 1 2 2× = ×  

E

R

 5 الف( 

R

E

ب( 

R

E

 ج( 

 6 

نوع اهرم
افزایش 

نیرو
افزایش مسافت 
و سرعت اثر نیرو

تغییر جهت 
نیرو

نوع اول 
حالت سوم



نوع دوم

نوع سوم

نوع اول 
حالت دوم



نوع سوم

نوع دوم

 7 الف( قرقره ثابت

ب( تغییر جهت نیرو ـ انتقال نیرو
ج( مرکز قرقره

د( 1- قرقره سر پرچم 2- قرقره های ساختمانی
= شعاع قرقره ه ( بازوی محرک 

= شعاع قرقره بازوی مقاوم 
 8 الف( قرقره مرکب

ب( هر قرقره ثابت با انتقال نیرو و تغییر جهت نیرو و هر قرقره متحرک 
با انتقال نیرو و افزایش نیرو به ما کمک می کند.

ج( نیروی فیل روی طناب های متصل به قرقره متحرک تقسیم می شود.
تعداد طناب متصل به قرقره متحرک4 است که برابر مزیت مکانیکی است:

A R
E E E N= ⇒ = × ⇒ =4 700 10 1750  

A
L
L
E

R
= = + =8 2

2 5  9 الف(  

A L
L
E

R
= = − =10 8

10 02/ ب( 

A
L
L
E

R
= = =10

2 5 ج( 

A
L
L
E

R
= = =2

10 0 2/ د( 

A R
E= = =200

50 4 ه (  
 100N ب(    50N  10 الف( 

= کار نیروی محرک × نیروی محرک  جابه جایی محرک   11 الف( 

= × =50 0 4 20/ J   
= کار نیروی محرک کار نیروی مقاوم  ب( 
= کار نیروی مقاوم × نیروی مقاوم  جابه جایی مقاوم   
20 100 02= × ⇒ =x x / m  
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فصل اّول: مواد و نقش آنها در زندگی

 1 کدام دسته از موارد زیر همگی گاز نجیب هستند؟

 Br ، O ، F )4   N ،Cl ، H )3   K ، H ،Xe )2   He ،Kr ،Ar )1 
 2 نسبت تعداد عناصر به تعداد اتم ها در 10 مولکول سولفوریک اسید کدام است؟

 3
70

)4   70
3

)3   15
3

)2   7
3

)1 
 3 در کدام گزینه زیر فقط ماده طبیعی دیده  می شود؟

 1( پشم، پالستیک  2( سلولز، ابریشم  3( مالمین، ابریشم  4( مالمین، سلولز
8O به خواص کدام عنصر نزدیک تر است؟  4 خواص شیمیایی

 6C )4   16S )3   11Na )2   15P )1 
NaHCO3 چند عنصر نافلزی وجود دارد؟  5 در ترکیب جوش شیرین )سدیم بی کربنات(

4 )4  2 )3  3 )2  1 )1 
 6 اگر اتمی با از دست دادن سه الکترون آرایش الکترون گاز بی اثر پیدا کند، آن عنصر در کدام گروه اصلی قرار دارد؟

 1( چهارم  2( هشتم  3( سوم  4( ششم
در بخشی از جدول تناوبی عناصر فرضی مشخص شده است. با توجه به این جدول به سواالت پاسخ دهید:

 7 کدام یک میل واکنشی ندارد؟

 M )4   G )3   D )2   A )1 
A از بقیه بیشتر است؟  8 میل واکنشی کدام یک با

 D )4   R )3   K )2   L )1 
 9 کدام یک شعاع اتمی بزرگ تری دارد؟

 L )4   D )3   C )2   B )1 
 10 کدام یک شعاع اتمی کوچک تری دارد؟

 E )4   R )3   A )2   B )1 
 11 کدام یک خاصیت فلزی دارد؟

 M )4   K )3   F )2   C )1 
 12 کدام یک از بقیه واکنش پذیرتر است؟

 B )4   A )3   C )2   L )1 
 13 ترتیب واکنش پذیری با اکسیژن در کدام مورد درست نشان داده شده است؟

 Mg Cu Fe> > )4   Fe Mg Au> > )3   Mg Fe Cu> > )2   Cu Mg Au> > )1 
 14 ترتیب واکنش پذیری با آب در کدام مورد درست بیان شده است؟

 K Mg Na> > )4   K Na Mg> > )3   Mg Na K> > )2   Na Mg K> > )1 
 15 در کدام یک ترتیب بهترین رسانایی الکتریکی درست نشان داده شده است؟

 Ag Cu Au> > )4   Au Ag Cu> > )3   Ag Au Cu> > )2   Cu Ag Au> > )1 
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 50 گزینۀ »2«

a b c2 2 2= + تذکر 1: 
a a2 2 23 4 5= + ⇒ =  
dE = 5  
dR = 3  

از سطح شیب دار در حال پایین آمدن  ( )R1 تذکر 2: چون نیروی مقاوم
A می شود!! = 3

5 است پس مزیت مکانیکی آن
A کل A A A= × × ×1 2 3   

A کل = × × =5 1 3
5 3  

 51 گزینۀ »1«

فرمول کلی چرخ دنده ها:
پس خواهیم داشت:

A مزیت مکانیکی N
N

r
r

v
v

v
n= = = =Â]»oi

Áj»n»
Â]»oi
Áj»n»

Áj»n»
Â]»oi

Áj»n»
Â]»oi  

 
راهنما:

= تعداد دندانه ها N

= شعاع چرخ دنده r

= سرعت حرکت چرخ دنده v

= تعداد دور چرخ دنده ها n

⇐ افزایش نیرو )ماشین قدرتی( >A 1 1ـ اگر
)ماشین  نیرو  اثر  مسافت  و  سرعت  افزایش   ⇐ <A 1 اگر 2ـ 

سرعتی(
⇐ فقط تغییر جهت نیرو =A 1 3ـ اگر

4ـ اگر چرخ دنده کوچک ورودی باشد ماشین افزایش نیرو می دهد و اگر 
چر خ دنده بزرگ ورودی باشد، ماشین افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو می دهد.

 52 گزینۀ »4«

A = 3  

A R
E E= ⇒ =3 6  

E N= 2  

 53 گزینۀ »2«

تذکر 1: وزن میله به وسط میله وارد می شود پس:

۴۰۰gr

۲۰cm

۱۰cm

۴۰cm

۱۵۰gr

W=x

 

تذکر 2: چون جرم میله برحسب گرم خواسته شده است وزنه ها را نیز 
برحسب گرم محاسبه می کنیم:

400 20 10 150 40× = × + ×(W ) ( )  
8000 10 6000= +W  
10 2000W =  
W gr= =2000

10 200  
 54 گزینۀ »4«

، 2 دور می چرخد: B ، چرخ A با هر دور گردش چرخ
N
N
A

B
= =20
10 2  

دور چرخش چرخ هر  با  است  متصل شده   C به چرخ  B چون چرخ
 A چرخ دور   5 چرخش  با  یعنی  می چرخد  دور  یک  نیز   C چرخ  B

، 25 دور به  D B 10 دور است و در نهایت چرخ C و چرخش چرخ
طور ساعتگرد می چرخد.

پس چرخش  است   D از چرخ دندۀ بزرگ تر   C چون چرخ دنده تذکر: 
D سریع تر است. چرخ

 55 گزینۀ »1«

 56 گزینۀ »4«

A n= = =2 2 83  

A R
E

E
E= = =8 8  

 57 گزینۀ »4«

100cm= طول میله  

20cm 30cm 30cm 20cm

50cm50cm

240gr 100gr  

m × = × + ×20 240 50 100 80( ) ( )  
20 12000 8000m = +  
m gr= =20000

20 1000  
می توان  پس  است  شده  خواسته  گرم  برحسب   m مقدار چون  تذکر: 

مقادیر دیگر را نیز برحسب گرم قرار داد!
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