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. يابـد   ها با افزايش عمق كاهش مي       قطر دايره . دهند  اي انجام مي     در اثر ورزش باد ذرات آب در قسمت سطحي حركت دايره           
  .                                        ً                 در عمق معادل نصف طول موج، ذرات آب تقريبا  هيچ حركتي ندارند

هـاي    گداز زودتـر ذوب شـده و كـاني          ي زود ها  در فرايند تشكيل ماگما كاني    . ي ذوب متفاوتي دارند     هاي مختلف نقطه     كاني 
  .شود ميها  سبب اختالف در تركيب ماگماگويند كه  اين قبيل ذوب را ذوب ناقص مي. شوند ديرگداز در تشكيل ماگما وارد نمي

ر كربن محلول د    اكسيد  هر چه ميزان دي   همچنين  . تري در نگهداري گازها دارد       آب سرد در مقايسه با آب گرم توانايي بيش         
  .كند تر باشد، آهك زودتر به حد اشباع رسيده و رسوب مي آب كم

. شـوند  آب تبديل مي هاي بي دهند و به كاني هاي آبدار قسمتي از آب ساختماني خود را از دست مي    در اثر افزايش دما كاني     
  .كند افتند كمك مي ميها در دماي باال اتفاق  هاي شيميايي كه بسياري از آن افزايش دما همچنين به انجام واكنش

 . دهد ها رخ مي هاي فراواني در اين محل  ولي زلزلهشود ي جديدي ايجاد و يا تخريب نمي امتداد لغز پوستههاي   در محل ورقه
ي و بازدانگان و به صورت درختان بـزرگ فـراوان             زادان آوند   گياهاني از گروه نهان   ) كربونيفر( در اواسط دوران پالئوزوييك      

  .شدند
  . استحجمي همسايه مربوط به  ترين اختالف نسبي دو سياره  بيش

 خارتنان در   چنين  و هم وزوئيك  سرپايان در دوران مز   ،  ط اين دوران  بازوپايان در اواس  ،   بندپايان در اوايل دوران پالئوزوييك     
  .اند زيسته دوران سنوزوييك مي

  .ي افقي همان دو نقطه در روي زمين  روي نقشه به فاصلهي دو نقطه در  مقياس هر نقشه عبارت است از نسبت فاصله
  

  

      

  

  

      

  

a ماتريسبودنپذير  شرط وارون  b
A

c d

 
  
 

ad)0اين است كه دترمينان ماتريس bc : A)  باشدمخالف صفر.  

  : آوري داده هاي جمع روش 
  شده  هيهت  پيشهاي از   استفاده از داده-
  نامه پرسش از طريق -
   و ثبت وقايعمشاهده از طريق -
   از طريق انجام آزمايش-
  :مثلثاتياتحاد  

21 2 2
x

cosx sin 

2 2sinxcosx sin x

2 2 1sin x cos x 
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  :ي مهم نكته
)ي اگر مختصات نقطه    , )  ي  مختصات نقطـه  پذير باشد     و تابع وارون   صدق كند    ي يك تابع    در معادله( , )   ي  در معادلـه

  .كند وارون آن صدق مي
  .ي اول آن تابع است نوشتن چند جمله صعودي يا نزولي بودن يك تابع تعيين براي بهترين روش 
  .كنيم مي مشتق اول را تعيين عالمت ،براي تشخيص صعودي يا نزولي بودن يك تابع 
  .كنيم  مشتق دوم آن را يافته و تعيين عالمت مي،براي تشخيص تقعر يك نمودار در يك بازه 

  كانوني عمود است برابر بامحورطول وتري كه از كانون گذشته و بر ) يا بيضي(در هذلولي 
22b

a
  . است 

22:در بيضي 1b e22 : و در هذلولي 1b e   
  .قطر كره با طول قطر مكعب برابر استگاه طول   در داخل يك كره قرار گيرد آنممكنترين مكعب  اگر بزرگ 

  
      

  

  

      

  

  :هاي گياهي كالنشيم بافت 
  . استاي زمينههاي   جزء بافت-1
  . ضخيم دارندنخستيني   ديواره-2
  .دارند ندوميني   ديواره-3
  .دنكن اند و هماهنگ با گياه رشد مي  خود را حفظ كردهرشداند و قابليت   زنده-4
  .دهند  و فتوسنتز انجام ميدارند گاه كلروپالست -5
  .هاي جوان از اين نوع هستند  خارجي پوست ساقهبخشهاي   بسياري از سلول-6
  .دن نقش مهمي دارمختلفهاي   در استحكام بخش-7

  پستانداران هاي  ويژگي 
 اوره و اوريـك اسـيد       - چهار اندام حركتي دارند    - اليه دارند  سهي مننژ      پرده - دارند اختصاصي دفاع   - دارند كامل ديافراگم   -1

  .ها جفت و رحم ندارند ي آن  همه-كنند دفع مي
  .ي جنس ماده است تغذيه و حفاظت از جنين به عهده. گيرد  جانور ماده صورت ميبدن لقاح داخلي دارند و لقاح در -2
ها نسبت    تر را در آن      دارد و همين امر امكان انجام رفتار پيچيده        تري   سايرين رشد بيش   هنسبت ب  پستاندارانهاي مخ در      كره   نيم - 3

  .به سايرين فراهم آورده است
پـس از تبـادل     رود و     هـا مـي     يعني خون تيره از قلب ابتدا به شش       .  خونشان مضاعف است   جريان گردش خون بسته دارند،      -4

  .رود ها مي گردد و سپس بار ديگر در گردش عمومي خون به بافت اكسيد كربن به قلب باز مي اكسيژن و دي
  ها آميب 

 زندگي آزاد دارند و انگل نيستند، اما آميب اسهال خوني از راه آب و غذاي آلوده به بدن انسان وارد و باعث بيمـاري                         تر  بيش -1
  شود مي

  . هستنديي سلول ارههمگي فاقد ديو -2
اور لقاح و زيگوت  ها ميوز نوتركيبي كراسينگ بنابراين در آن. دهند و توليدمثل جنسي ندارند     همگي تقسيم ميتوز انجام مي     -3

  .شود ديده نمي
  .كنند از طريق اندوسيتوز تغذيه ميو  هستند هتروتروف -4
  ).پاي كاذببا استفاده از (دهند  اي حركت از خود نشان مي  نوع ويژه-5
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  .شوند  نيز به فراواني يافت ميهاي مرطوب خاك و در هاي شيرين  هم در آبكنند و   زندگي ميهاي شور هم در آب -6
  رفتارشناسي 

ريزي ژني است و در بروز آن آموزش و تجربه فاقـد نقـش     و داراي برنامهها ژنشود كه متأثر از   ميگفتهرفتار غريزي به رفتاري    
  .است

  ي ميزبان از النه رفتار جوجه كوكو در بيرون انداختن تخم پرنده مثل -1
  . تخم به درون النهبرگرداندن رفتار غاز ماده در -2
  .ها قرمز است  آنشكمهاي نري كه سطح زير   به ساير ماهينري ماهي   رفتار حمله-3

  .گيرد  يك گونه به يك صورت انجام ميافرادي   اين رفتار در همه
  اي  بافت ماهيچه: جانوري هاي  بافت 

  .تر است ها بدن بيش  بدن جانور از وزن ساير بافتدراي   وزن بافت ماهيچه-1
  .داران وجود دارد  در بدن مهرهاي ماهيچه سه نوع بافت -2

   اسكلتياي ماهيچهبافت ) الف
   قلبياي ماهيچهبافت ) ب
  اي صاف بافت ماهيچه) ج

اي ارادي    اين بافت ماهيچه  . دنكن  ها متصل مي    اي اسكلتي را به استخوان      ا بافت ماهيچه  ه  پي   زرد :اي اسكلتي    بافت ماهيچه  -3
ط پس از   اي مخط   هاي ماهيچه   تعداد سلول . دشو  در آن بخش تيره و روشن ديده مي       .  هستند اي  رشتههاي اين بافت      سلول. است

 هاي ) رشته( سلول .  گيرد  آن صورت ميافزايش حجمبا  ماهيچه، شدن بزرگ. شوند ها تقسيم نمي اين سلول. يابد تولد افزايش نمي
  .اي هستند اي منشعب نيستند ولي چندهسته ماهيچه

خالف ماهيچـه   بـر هاي آن نيـز       سلول.  است دار  خطمانند ماهيچه مخطط    .  قلب است  كننده  منقبض :ي قلبي ا     بافت ماهيچه  -4
  .اسكلتي منشعب هستند

ي   هاي غير ارادي بدن مانند لولـه        هاي پيرامون قسمت    ماهيچه. دار نيستند   سكلتي خط  برخالف قلبي و ا    :اي صاف    بافت ماهيچه  -5
ها بـه آهـستگي منقـبض     اين سلول. ها دوكي است اند، شكل اين سلول  از اين نوع . . . ها و  سرخرگ-  مجاري ادراري-  مثانه - گوارش

  .دارند تري نگه مي شوند و انقباض خود را مدت بيش مي
  

      

  

  

      

  
اش در  جـايي   مسير مستقيم شروع به حركت كند جابهيك در امتداد vي     و با سرعت اوليه    aاگر متحركي با شتاب ثابت     

tي  ثانيهn21ي    ام از رابطه 2 12x at ( n ) v t    ودش  محاسبه مي.  

هـاي زمـاني مـساوي و      متحرك در بـازه هاي جايي جابه در امتداد يك مسير مستقيم aطور كلي در حركت با شتاب ثابت      به 
  .دهند را مي2at، تشكيل يك تصاعد عددي با قدر نسبتt متوالي

  . درحركت سقوط آزادh متحرك از يك نقطه ارتفاع يكسان  عبور متوالي يك2نكات مربوط به زمان بين  

0 1 2
1
2v g(t t ) سرعت اوليه

2 1
1
2v g(t t ) سرعت در ارتفاع يكسانh

1 2
1
2h g(t t ) ارتفاع يكسانh
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و بين جسم و تصويرش هر كـدام كـه           جهت حركت تصوير درخالف جهت حركت جسم است          ها همواره   در آينه طور كلي     به 
  .استتر از ديگري  ي سرعتش بيش اندازهباشد تر  طول آن بزرگ

  .شود  ميهم نوع و هم اندازهها  ي فلزي مشابه به يكديگر بار الكتريكي آن پس از تماس دو كره 
 جريان كل مدار صفرسنج خيلي زياد است  ر مدار بسته شود چون مقاومت ولت       د متواليصورت    آل به    ايده سنج  ولتاگر يك    
 به دو سر يك مقاومت وصل شود چون آمپرسـنج از خـود مقـاومتي نـشان                  موازيصورت     به ال  آمپرسنج ايده اگر يك   . شود  مي
  .گيرد اتصال كوتاه صورت مييان از آمپرسنج عبور كرده و رتمام ج. دهد نمي

)ون القاي الكترومغناطيسي فارادي   با توجه به قان     N )
t


  


)آهنگ تغيير شار مغناطيسي    )

t




متناسب بـا نيـروي     

  . از جنس نيروي محرك خواهد بودبنابراين. ي القايي است محركه

dIي  ي از رابطه لوله  القايي دو سر سيمي  عبور كند نيروي محركهلوله سيماز Iير اگر جريان متغ
L

dt
 شود محاسبه مي.  

  : دو صوتنسبي شدت ي تراز  رابطه
2

2 1
1

10 I
B B log

I
 . 

 ،تـر باشـد   شده از جسم سياه برحسب طول موج، هر چه دماي جسم سـياه بـيش               با توجه به نمودار تابندگي پرتوي گسيل       
  .رود تر مي هاي كوتاه شود به طرف طول موج  تابندگي گسيل ميترين بيشيعني طول موجي كه با ي منحني  بيشينه

انرژي آن برابر بـا اخـتالف انـرژي         شود كه      سقوط كند فوتوني گسيل مي     تر  پاييناگر الكترون از يك تراز باالتر به يك تراز           
  .استالكترون در دو تراز 

Z)اورانيوم   دد اتمي تر از ع    عناصري با عدد اتمي بزرگ      ) هـا    كنند و به آن     طور مصنوعي در آزمايشگاه توليد مي       را به  92
  .گويند عناصر فرا اورانيمي مي

  
      

  

  

      
  

  :نكات حفظي
يـك  ) كلريـد II لعق(دار    هنگام عبور جريان برق از درون محلول يك تركيب شيميايي فلز             مايكل فارادي مشاهده كرد به     

اي بنيادي  ها براي الكتريسته ذره  براي توجيه اين مشاهدهها  فيزيكدانكه ) برقكافت(پيوندد  وقوع مي واكنش شيميايي در آن به
  .نام الكترون پيشنهاد كردند به

  طور كلي در يك دوره با افزايش عدد اتمي  به
  .يابد  افزايش مي خاصيت نافلزي-ستين يونش انرژي نخ- الكترونگاتيوي-
  .يابد  كاهش مي خاصيت فلزي- شعاع اتمي-
  طور كلي در يك گروه از باال به پايين  به
  .يابد  كاهش مي انرژي نخستين يونش- الكترونگاتيوي-
  .يابد  افزايش مي بار مؤثر هسته- اثر پوششي-ي شعاع اتم-

 گـازي هـاي      يـوني از يـون     يك مـول جامـد    مقدار انرژي آزاد شده به هنگام تشكيل        :  انرژي شبكه بلور يك تركيب يوني      
  :مانند. ي آن سازنده

Na (g) Cl (g) NaCl(s)  

  .تر است تر و انرژي پيوند بيش تر باشد طول پيوند كم  پيوند بيشي بين دو اتم هر چه مرتبهطور كلي  به 
  .شوند نشين نمي ها ته خاطر وجود نيروهاي دافعه بين آن در نتيجه به.  دارنديكسانهاي كلوئيدي بار الكتريكي   ذره
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 صـفر ده مورد نظـر برابـر       ي واكنش نسبت به ما      ها تغيير كند اما سرعت واكنش ثابت بماند، مرتبه          دهنده   اگر غلظت واكنش   
  .است

 فردريك ولر با گرم كردن كربن و آلياژي از روي و كلسيم توانست كلسيم كاربيد را تهيه كنـد و از راه واكـنش آن بـا آب،                         
  . ساخته مي شود) استيلن(اتين 

  .باشد  ميتر و پايدارتر ضعيفن آاسيد مزدوج  و تر و ناپايدارتر باز قوي باشد تر  باز بزرگbK هرچه 
شود و    هستند اما در آند ابتدا گاز اكسيژن آزاد مي        جنس آند و كاتد هر دو از گرافيت          در سلول الكتروشيميايي فرايند هال       

 و در2COدر اطـراف آنـد گـاز   . شود اكسيد تبديل مي ي آندي به گاز كربن دي گاز اكسيژن آزاد شده در دماي باال با كربن تيغه    
  .شود آزاد ميAl(l)اطراف كاتد

  :ها تركيب

  
  :هاي لوويس ساختار

  
  ):كامل در نظر گرفته شده(ها  واكنش

CaC (s) H O(l) Ca(OH) (s) C H (g)  2 2 2 2 22  

2 4 22 2C(s) H O(g) CH (g) CO (g)  

2 4 4 2Zn(s) H SO (aq) ZnSO (aq) H (g)  

)ي هوا هاي كيسه مربوط به واكنش( 2 2 2 32 2Na O s CO (g) H O(g) NaHCO (s)  

3 2CaCO (s) CaO(s) CO (g) 

2)فرآيند هال( 3 22 3 4 3Al O (s) C(s) Al(l) CO (g)  

  
      

 
 

 گرما




