آزموننامههنم


قرآن و پیام های آسمان
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درس  : 1تو را چگونه بشناسم؟
حدیث :ما عَرفناکَ حقّ مَعرفتِک :آنچنانکه شایستة معرفت توست ،تو را نشناختیم.
انسانها به دلیل توانایی های محدود خود ،امکان شناخت کامل خدای نامحدود را ندارند.

ارتباط حدیث با متن درس:
تفکر در کتاب آسمانی (قرآن)
تفکر در کتاب خلقت

راههای شناخت صفات خداوند

آیه :اِنّه یَعْلَمُ الجَهرَ وَ ما یَخفژ :او هر آشکار و نهانی را میداند .
پیام آیه :خدا بر هر پنهان و آشکاری آگاه است .
دبههرچیزیپیمیبریم.

ارتباط آیه با متن درس :باتفکردرقرآن،بهصفتعالِمبودنوآگاهبودنخداون
آیه :وَ هُوَ الغَفورُ الوَدودُ :او آمرزنده و دوستدار بندگانش است .
ارتباط آیه با متن درس1 :مهربانی خداوند همه چیز را فراگرفته است2.خداوند مهرورزی بر بندگان را بر خود واجب
کرده و خود را دوستدار آنان نامیده است.
آیه :وَ مَنْ یُشاقِّ اهلل فَاِنَّ اهلل شَدیدُ الْعِقابِ :و هر که با خدا دشمنی کند بداند که خداوند به سختی عقوبت میکند .
پیام آیه :خدا کسانی را که به مبارزه با حق برخیزند و از سرکشی دست برندارند ،مجازات میکند .
آیه :اِنّ اهلل ال یَظْلِمُ النّاسَ شَیْـئًا وَ لکِنَّ النّاسَ اَنْفُسَهُمْ یَظْلِمونَ:خداوند به مردم هیچ ستمی نمیکند بلکه این مردماند که به خود ستم میکنند.
انسانها با گناه کردن ،به خود ظلم می کنند و خود را در مسیر هالکت قرار میدهند.

پیام آیه:
آیه :اِنّ اهلل یحبُّ التَوّابین:همانا خداوند توبهکنندگان را دوست دارد .
پذیردوتوبهکنندگانرادوستدارد .


اشرامی

هرکسپسازگناهکردن،توبهنمودهوبهتکرارگناهروینیاورد،خداتوبه
پیام آیه:
آیه :و کان اهللُ شاکراً علیماً:خداوند شکرگزار و آگاه است .
ارتباط آیه با متن درس :خدا شکرگزار کارهای خوب بندگانش است و با پاداش فراو ان از آنان قدردانی میکند .
شعر :برگ درختان سبز در نظر هوشیار

هر ورقش دفتری است معرفت کردگار 

پیام شعر :انسان متفکّر و عاقل به هرچیزی در دنیا نگاه میکند ،بیشتر خدا را میشناسد .
ارتباط شعر با متن درس :تمام اجزای عالم از خدا سخن میگویند و زیباییهای عالم ،جلوه ای از زیباییهای اوست.
صفات در رابطه با خداوند

جنبةکمالدارندوخداوندآنهاراداراست.مثل:علموعدالت 

صفات ثبوتی:
شوندوخداوندآنهاراندارد.مثل:جهلوخستگی 


ازنقصناشیمی
صفات سلبی:

آیه :الحمدهلل ربّ العالمین:ستایش مخصوص خدایی است که پر ور دگار جهانیان است .
ارتباط آیه با متن درس :حمد به معنای ستایش است و در حمد و ستایش ،صفات ثبوتی خدا را بیان میکنیم .
آیات«:سبحان ربّچ العظیم و بحمده»و«سبحانَ اهلل و الحمدُهلل» :

آزمون()1
ارتباط آیه با متن درس :تسبیح به معنای پاک و منزّه دانستن است و در تسبیح ،خدا را از هر نقص و عیبی ،منزّه میدانیم .یعنی او
را از صفات سلبی ،منزّه میداریم .
درس  : 2در پناه ایمان
حدیث :امام علی (ع) میفرماید :ایمان و عمل ،دو برادر همراه و دو دوست جداییناپذیرند.
پیام حدیث :ایمان و عمل ،تفکیکناپذیرند.
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ارتباط حدیث با متن درس 1 :ایمان محرک انسان برای رفتن به سمت عمل است 2 .اگر کسی ایمان داشته باشد ،عمل نیز
به همراه آن خواهد آمد.
تفکرپیرامونآیاتخدادرجهانآفرینش 
یادوذکرخداوند 
راه های دستیابی و تقویت ایمان به خدا
انجامنیکیهاودوریازگناهان 

آیه :اِنّمَا الْمُؤْمِنونَ الَّذینَ  :همانامؤمنانکسانیهستندکه
وقتییادخداشود،دلهایشانترساناست

اِذا ذُکِرَ اهللُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ :
هاتالوتشودایمانشانافزودهمیگردد .


وچونآیاتخدابرآن
وَ اِذا تُلیَتْ عَلَیْهِمْ آیاتُهُ زادَتْهُمْ ایماناً :
ایناستکههنگامیکهذکرخداشود،میترسندواینترسبهدلیلدرکِبزرگیوجود

پیام آیه 1 :اولیننشانةمؤمنان
خداوندونیزترسازعدمانجامدستوراتاوست 2 .دومیننشانةمؤمنانایناستکههنگامشنیدنآیاتقرآن،بهدرجات
ایمانشانافزودهمیشود .

ارتباط آیه با متن درس 1:اینآیهمربوطبهتأثیر یادوذکرخدادردستیابیوتقویتایمانبهاوست 2.توصیةفراوانبه
قرائتقرآندرطولشبانهروز،برایتقویتایماندردلاست .
چهکهایمانرادردلپایدارمیکند،دوریازگناهاناست .


فرماید:آن

امامصادق(ع)می
حدیث:
پیام حدیث :پایداریایمان،نتیجةخودداریازگناهکردناست .
میگردد.
می پوشاند و به اندازة خود ،مانع رسیدن نور ایمان به آن 
ارتباط حدیث با متن درس 1:هر گناه ،چون غباری صفحة دل را 
انسانهای هوسران،موجب از یاد

فرماید:همنشینی با


(ع)می
 2این حدیث ،با حدیثی از امام علی (ع) ارتباط مفهومی دارد:امام علی
میشود .
رفتن ایمان 
زندهاش کردیم
آیه :اَوَ مَنْ کانَ مَیْتاً فَاَحْیَیْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نوراً یَمْشچ بِه فِچ النّاسِ:یا آن کس که مرده بود و]با ایمان[ 
میرود.
و برای او نوری قرار دادیمکه به وسیلة آن در میان مردم راه 
بیرونشدنی نیست

کَمَن مَثَلُه فچ الظُّلُماتِ لَیسَ بخارِجٍ مِنها :همانند کسی است که در تاریکی استو از آن
دهدکهدرپرتوآنراهزندگیراپیدامیکند .


ایمانبهخدا،بهانساندرکوبینشیمی
پیام آیه:
جوانههای ایمان در قلب ما پدیدار شود ،تحولی شگرف در درون خود احساسخواهیم کرد

ارتباط آیه با متن درس:هنگامی که
داشتهایم .

که گویی ،تولدی دوباره
آرامش 
آثار ایمان
رهاییازاحساسبیهودگی 
بایادخداآراممیگیرد .

آگاهباشیدکهدلهاتنها

آیه :اَال بِذِکْر اهلل تَطْمَئِنُّ الْقُلوبُ :
پیام آیه:آرامشقلبی،نتیجةیادخداست.
اینمی تواندجایخواستةاصلیقلبراکههمانرسیدنبهخداست،بگیرد .


هیچخواسته
ارتباط آیه با متن درس:
هایمؤمنان،فرودمیآورد.


اوستکسیکهآرامشرابهدل
آیه :هُوَ الَّذچ اَنْزَلَ السَّکینَةَ فچ القُلوبِ الْمُؤْمِنینَ :
هیچکس جز خداوند نمیتواند به انسان آرامش دهد.
پیام آیه :

آزموننامههنم

میشود 2 .آرامش،
ارتباط آیه با متن درس 1 :انسانمؤمن ،با توکلبر خدا و دل بستن به او از هرگونه یأس و اضطراب ،رها 
هدیهایازجانبخداوندبرایانسانمؤمناست.

آیه :افحَسِبْتُمْ اَنَّما خَلَقْناکُمْ عَبَثاً وَ اَنّکمْ اِلَیْنا التُرْجَعونَ:آیاگمانکردیدکهماشمارابیهودهوبیهدفآفریدیموبهسویماباز
نمیگردید؟ 

پیام آیه 1 :زندگی دنیا بدون آخرت ،بیهوده و عبث است 2 .کسی که به هدفدار بودن آفرینش انسان اعتقاد دارد ،به وجود
جهانی پس از مرگ نیز ایمان دارد.
ارتباط آیه با متن درس 1 :احساس بیهودگی وقتی ایجاد می شود که کسی در زندگی خود هدف متعالی و ارزشمندی نداشته
میکند
باشد  2از آثار بیایمانی ،احساس بیهودگی است 3 .انسان بیایمان ،ناگزیر زندگی را در همین چند روز دنیا خالصه 
میداند.
و آن را فاقد معنا و هدف مشخصی 
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شیمی

فلزدسته بندی


یفلز،نافلزوشبه

هاییکهدرویژگیآنهاوجوددارد،بهسهدسته

هاوتفاوت
دانشمندانعنصرهارابراساسشباه 
ت
میکنند :

%عنصرهایکشفشدهیبشر،فلزهستند.مانند ...، 11 Na ، 20 Ca :

فلزها:بیشاز 08
نافلزها:تاکنونتنها  71عنصرنافل زتوسطبشرکشفشدهاست.مانند ...، 8 O ، 15 P :
شبه فلزها  :اینعناصربرخیازخواصفلزهاوبرخیازخواصنافلزهارادارند 0 .شبهفلزدرجدولتناوبیوجودداردکه
همگیآنهاجامدندوبهصورتمقابلهستند :
، 14 Si ، 5 B

32 Ge

،

33 As

،

51Sb

،

52 Te

،

84 Po

،

85 At

نکته:اگرعنصررابهصورتمقا بلنشاندهیم،روابطزیرراداریم :


ها(+عدداتمی)تعدادپروتونها=عددجرمی  A  P(Z)  N 


تعدادنوترون
ها)عدداتمی=تعدادالکترونها  بار  e  Z(P) 


(تعدادپروتون
بارالکتریکی –
فلزهادرحا لتخالصکاربردکمیدارند،بههمیندلیلآنهارابافلزهاویانافلزهایدیگریمخلوطکردهوبهآلیاژتبدیل



می کنندتابرخیخواصآنهاتقویتشوندوبرخیخواصدیگرکهکاربردزیادیندارندتضعیفشوند .

مثالبرایچندآلیاژمعروفمس:
برنج :مسوروی

برنز:مسوقلع

ورشو:مسورویونیکل

فلزبراقوسرخرنگمس،اولینفلزاستخراجشدهازسنگمعدناستکهازطریقذوبسنگمعدنآندردمایباالبه
هاوکاربردهایمسمیپردازیم :


آیدونقشمهمیدرصنعتکشوردارد.حاالبهبررسیویژگی

دستمی
یسیمهایانتقالبرقکاربرد


درصنایعبرقوالکترونیکبرایتهیه
- 7مسهدایتالکتریکیوگرماییبسیارخوبیدارد  .
دارد .
 - 2ضریبهدایتگرماییومقاومتباالییدرمقابلخوردگیدارد  .درتجهیزاتسرمایشیوگرمایشیکاربرددارد .
یسمیزنگارتبدیلمیشود.برایهمین،سطح


موجوددرموادغذاییضعفداشتهوبهماده
 - 3مس در مقابل اسیدهای 
داخلیظرفمسیراقلعاندودمیکنندتامضراتآنراکمکنند .



آزمون()1
پذیریچندفلزراباهممقایسهمیکنیم :


پذیرییکسانیندارند.حاالواکنش

فلزهاواکنش
واکنشپذیری فلزها:


 19 K ) 7
 13 Al ) 6
 29 Cu ) 77


01

11 Na ) 2

 3 Li ) 3
 26 Fe ) 0
 79 Au ) 73




) 1
 47 Ag ) 72
30 Zn

20 Ca ) 4

50Sn ) 9




78 Pt ) 74

12 Mg ) 5



82 Pb ) 78







  K  Na  Li  Ca  ...  Au  Pt
یعنیواکنش پذیریاینفلزهابهاینشکلاست:

واکنش پذیریبیشترینسبتبهفلز  B

زمانیمیتواندبایکترکیب(مثالًاکسیدفلز ) Bواکنشدهدکهفلز  A

یکفلز  A
موجوددرترکیبداشتهباشد .
:ازلحاظواکنش پذیری)  2 Cu O  Pb  2Cu  PbO 2

( Pb  Cu

مثال :1

  فلز  Aفلز  B

یفلزهابااسیدواکنشمیدهند،بجز . Au ، Pt ، Pd ، Hg ، Ag ، Cu :

نکته :
همه
مثال :2

انجام ناپذیر  Mg  2HCl  MgCl2  H2  Ag  HCl 


هوایکمخلوطگازیوهمگناست.مهمتریناجزایتشکیلدهندهیهوا،عبارتنداز :

کربندیاکسید(  )%8 /83

نیترون( – )%10اکسیژن( – )%27آرگون(– )%8 /96
ویژگی برخی از نافلزها و ترکیبها:
هایسازندهیبدن


دربسیاریازترکیب
یکرهیزمیناست- 2 .

فراوانترین و مهمترین عنصر پوسته

اکسیژن  )  - 7  : (O 2
و...استفادهمیشود- 4 .گازاکسیژنبرای

جاندارانیافتمیشود- 3 .ازگازاکسیژنبرایتولیدفوالد HNO 3 ، H 2SO 4 ،

تنفسجانداراناستکهبهصورتمولکولدواتمیوبهحالتعنصریوجوددارد .

بهزمینجلوگیریمیکندوبهصورتیک

نکته :اوزون  )  (O 3از رسیدن پرتوهای پرانرژی وخطرناکفرابنفش ) (UV
یمحافظعملمیکند .


الیه



شود،آلوتروپیادگرشکلمیگویند.مثال :


هایگوناگونیازیکعنصرکهدرطبیعتیافتمی

بهشکل
نکته:
آلوتروپهای کربن:گرافیت،دوده،الماس،فولرن 
آلوتروپهای فسفر :فسفرسفید،فسفرسیاه،فسفرقرمز 
آلوتروپهای اکسیژن:اکسیژن،اوزون 
آلوتروپهای گوگرد:مونوکلینیک،رومبیک،آمورف 
هایخاموشیانیمهفعالیافتمیشود- 2 .ازگوگرددر


یآتشفشان
گوگرد ) - 7  : (Sجامدی زردرنگ است کهدردهانه
،الستیک،سموم،ضدعفونیکننده،نگهداریمحصوالتکشاورزیو...استفادهمیشود .


تهیهی SO 2 ، H 2SO 4

یسموموحشرهکش،


شود:صنعترنگ،تهیه

ازسولفوریکاسیددرمواردزیراستفادهمی
سولفوریک اسید ( - 7 :) H 2SO 4



ارزانتریناسیدمعدنیقابلدسترسیدرجهاناست .
باتری سازی،داروسازی،صنایعغذایی،پاالیشگاهنفتو - 2 ...

نیتروژن  )  -7 : (N 2فراوانترین عنصر آزاد قابل دسترسی بشر است که مانند اکسیژن ،از تقطیر جزء به جزء هوای مایعبهدستمیآید.
یکودهایشیمیایی،موادمنفجره،داروهایپزشکیو...استفادهمیشود .


داربرایتهیه

زترکیباتنیتروژن
- 2ا


آزموننامههنم

یاولیهبرایتولیدآمونیاکبهکارمیرود- 2 .ازآمونیاکدر


یگازنیتروژنبهعنوانماده

بخشعمده
آمونیاک ) - 7 : (NH 3
ودتیاستفادهمیشود.

صنایعخنککاریوبر

 ) N 2(g)  3H 2(g)  2NH 3(g

ودورهی  3قراردارد- 2 .ازفسفردرتولیدصابون،انواعکودها،

فسفر )  - 7  : (Pعنصر نافلز جامدیاستکهدرگروه  75
بازی،کبریتو...استفادهمیشود .


ها،وسایلآتش
حشره 
کش


تروپهایآنکاربردزیادیدارند .
درهرمولکولآلیوجودداردکهبهآنهاهیدروکربنگفتهمیشود- 2 .آلو 

کربن )- 7 : (C
هااستفادهمیشود .


ازگرافیتدرمغزمدادوازالماسدرجواهرسازیومته
مثال :3

00

فلوئور ) - 7  : (Fدر دمای معمولی  ،عنصری گازیبهرنگزردبابویخستهکنندهاست- 2 .درتولیدتفلون،مایعدرون
،خمیردندان(برایجلوگیریازپوسیدگیدندان)،و...استفادهمیشود .

یخچال )(CFC


یرنگها،دارو،


درتهیه
کلر )  - 7  : (Clعنصری گازی به رنگ زرد مایل بهسبزبابویبسیاربدوبسیارسمّیاست- 2 .
هاو...استفادهمیشود .


کاغذسازی،موادضدعفونیکنندهدرصنعتواستخرشنا،حالل


اتم های یک عنصر هستند که عدد اتمی (تعداد پروتون) یکسان و عدد جرمی (تعداد نوترون) متفاوت دارند.
ایزوتوپ  :
ایزوتوپهاخواصشی میایییکسانیدارند(مانندپیوندهیدروژنی،شدتواکنشباآب)،ولیبرخیخواصفیزیکیوابستهبه

یذوبوجوش).اینتفاوتدرترکیبهایشیمیاییدارایآنهانیزمشاهده


کند(.مانندچگالی،نقطه

جرمآنهاباهمتفاوتمی
میشود.مثالً  35و 37
باهمایزوتوپاند .
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فیزیک
حرکت
بینیمدرحالحرکتاست.ازذراتتشکیلدهندهییکماده(ارتعاشاتاتمآن)تاجسمبزرگی


آنچهکهدراطرافخودمی
هامیتوا نندسادهویاپیچیدهباشند.


یزمینکهبهدورمحورخودوبهدورخورشیددرحالحرکتاست.اینحرکت

مثلکره
هاراموردمطالعهقراردهیمتاباپیداکردنهریکازاینکمیتهابراییک


برایبررسیحرکتاجسامبایدبعضیازکمیت
جسمدرحالحرکت،بتوانشناختبهتریازحرکتآنجسمبهدستآورد .
جابهجایی
آموزیرادرنظربگیریدکهصبحوقتیمی خواهدبهمدرسهبرودبایدپسازخارجشدنازمنزلمسیرهاییراطیکند


دانش
درمدرسهوبهنقطهی

درمنزلودرلحظهی  t 2

درنقطهی  A

آموزدرلحظهی  t 1


تابهمدرسهخودبرسد.اگرایندانش
برسدجابهجاییاو   r  ABبودهوجهتآناز   Aبهسوی  Bاست .

B
یپایانی(انتهایی)حرکتوصلمیکند .


یشروعحرکترابهنقطه

جاییبرداریاستکهنقطه
پس  :
جابه









آزمون()1
یشروعحرکت)رابهمقصد(نقطهیپایانحرکت)وصل


جایی،برابرطولخطراستیاستکهمبدأحرکت(نقطه

بزرگیجابه
می کند.درحالیکهممکناستمتحرکبرایرسیدنبهمقصدمسافتبیشتریرابپیماید .

:متحرکیدرصفحهیمختصاتازنقطهی

مثال 1

4m

انقطهی
 Aت 

16 m

شود.بزرگیجابهجامتحرکچهقدراست؟ 

جابه 
جامی
 B

13 m
18 m
 AC  18  13  5 m

 CB  16  4  12 m
 (AB) 2  (AC) 2  (CB) 2

01

 ( r) 2  25  144  169
  r  13 m
مسافت طی شده
اییکهدانش آموزدرقسمتقبلطیکردتاازمنزلبهمدرسهبرسد،مسافتپیمودهشدهنامدارد.مثالًدر

بهمجموعطوله

کندتاازنقطهی  Aبه   Gبرسدبرابراستبا :


شکلزیرکلمسافتیکهمورچهطیمی



 d  AB  BC  CD  DE  EF  FG
نکته:
)جابه جاییومسافتطیشدههردوازجنسطولهستند .

7
) 2یکایهردودر  SIمتراست .
)جابه جاییوابستهبهشکلمسیرنیستامامسافتطیشدهوابستهبهشکلمسیراست .

3
جاییکمیتیبرداریومسافتطیشدهکمیتیعددی،نردهاییااسکالراست .


)جابه
4
تندی متوسط
مسافتپیمودهشدهدرواحدزمانراتندیمتوسطمینامیم .

تندی،کمیتینردهاییاعددیاستوفقطدارایبزرگیاستوجهتندارد .

پساگرمسافتطیشدهرابا  dوزمانطیشدهرابا   tنشاندهیمداریم :
مسافتپیمودهشده 
زمانصرفشده

 تندیمتوسط 
d
t

S

یکایتندیدر  SIمتربرثانیهاست .
km
دقیقهطیمیکند .اگرتندیمتوسطآن

مثال  :2اتومبیلیمسیربیندوشهر  Aو  Bرادرمدتزمان 28
h
مسافتبیندوشهر  Aو  Bچهقدراست؟ 
m
ابتداسرعترابرحسب
s

بهدستمیآوریم:



  144باشد،

m
  S  144  3 / 6  40



s

t  20  60  1200S

d
d
 40 
 d  48000 m
t
1200

S

?d

تندی لحظهای
سنجاتومبیل،تندیسنجاستیعنی


باشددرواقعسرعت

ایمی

دهدتندیلحظه
عددی را که سرعتسنج اتومبیلنشانمی
پسمیتوانگفت :

عقربهدائماًدرحالتغییراست.
نشانمیدهیموداریم:

لحظهایرابا  S
ایمی نامند».تندی 


تندیمتحرکدرهرلحظهراتندیلحظه
«

d
  S
t

آزموننامههنم

اگر در طول مسیر حرکت ،تندی جسم تغییر نکند می گوییم که متحرک به طور یکنواخت حرکت میکند .در حرکت
یکنواخت،تندیمتوسطوتندیلحظهایباهمبرابرند .

سرعت
سرعتباتندی اختالفدارد،درتندیفقطاندازهمهمومدّنظراستدرحالیکهدرسرعتغیرازاندازهجهتنیزتأثیرگذاراست.مثالً
حرکتمی کندچونجهتمطرحنیستمنظورتندیحرکتاوست،امااگر

وقتیگفتهمیشودموتورسواریباسرعت  40 m

s

کندسرعتآنموردنظرمی باشد .


بهسمتشرقحرکتمی
گفتهشودموتورسوارباسرعت  40 m
s

نشانمیدهیم .

سرعتکمیتیبرداریاستوبا  V
سرعت متوسط
لحظهای
پس همانطور کهگفتهشدسرعتدارایاندازهوجهتاستومانندتندی،برایسرعت،سرعتمتوسطوسرعت  
نشاندهیمنمادسرعتلحظهای  Vخواهدبود .

تعریفمی کنیم.اگرسرعتمتوسطرابانماد  V

جابهجایی 

r
V
زمانحرکت
t

 سرعتمتوسط 

اگربخواهیمسرعترااز  kmبه  mتبدیلکنیمکافیستعدددادهشدهرابر3 /6تقسیمنمائیم.یعنی :
h

s

m
km
km
1 m
1 3/6
1

s
h
h
3/6 s

مثال  :3اگر مسیر حرکت متحرک بر روی خط راست باشد در این صورت «حرکت را بر روی خط راست»  یا حرکت
کندودرلحظهی  t 2


شروعبهحرکتمی
الخطمی گوییم.مثالًدرشکلزیرزمانیمتحرکازنقطه  x 1درلحظه  t 1


مستقیم
رسدتغییراتجابه جاییوسرعتمتوسطآنبهصورتزیرخواهدبود .

بهنقطهی   x 2
می

x  x 2  x1

t  t 2  t1
x x 2  x 1
V

t
t 2  t1
مثال  :4جسمی در امتداد محور   xحرکت میکند .اگر در لحظهی   t1  2sاز نقطهی  x1  80 c mو در لحظهی
m
عبورکند،سرعتمتوسطآندربازهیزمانی  t 1تا  t 2چند است؟ 

 t 2  8 sازمکان  x 2  40 cm
s
t  t 2  t1  t  8  2  6 s
x  x 2  x1  40  (80)  120 cm
x
120
cm
m
V
V
 20
0 / 2
t
6
s
s

سرعت لحظهای
یاسرعتمی نامیم .

سرعتلحظهای»

سرعتمتحرکدرهرلحظهرا«
سرعتکمیتیبرداریاستوعالوهبرمقدار،جهتنیزدارد.اگرسرعتثابتباشد،سرعتمتوسطدرهربازهیزمانیبرابر

سرعتجسماست .


زمین شناسی و زیست شناسی
نظریه جابهجایی قارههای آلف رد وگنر
جاییقارههارامطرحکردکهبا


هایمختلفبود،نظریهجابه

ازرویشواهدمتعددیکهنقطهشروعآنشکلحاشیهقاره
وگنر
هاواقیانوسهاتفاوتاصولیداشت.ویمعتقدبوددرحدود 288میلیونسال


نظردانشمندانقبلیدرموردثابتبودنقاره

01

آزمون()1
آبودهاندکهاطرافآنبااقیانوس

پیش خشکیهای کرهی زمین به صورت یکا برقارهبزرگِبههمچسبیدهبهنامپانگه
آشروعبهقطعه قطعهشدنکردهوابتدابهدوقارهبزرگلورازیا(شامل


هاسالبعدپانگه

پانتاالسااحاطهشدهبود.میلیون
آمریکایشمالیوبیشترقسمتهایآسیاواروپایامروزی)وگندوانا(شا ملآمریکایجنوبی،آفریقا،قطبجنوب،هندوستان

یبینآندوقارهبادریاییبهنامتیتسپرشدهبود.وگنردریایمدیترانه،خزروسیاه


واسترالیایامروزی)تقسیمشد.فاصله
رابهعنوانبازماندهآنفرضکرد .
01

مدتیپسازایجادلورازیاوگندوانا،قارههایآفریقاوآمری کایجنوبیکهبهیکدیگرمتصلبودند،ازگندواناجداشدندوطی

میلیون هاسالمدامازیکدیگرفاصلهگرفتندوهردو(بخصوصآفریقا)بهسمتخطاستوا،شروعبهحرکتکردند.درهمین

زمان،استرالیانیزازقطبجنوبجداشدوآنهمکمیبهسمتشمالحرکتکرد.هندازابتداجزقارهآسیانبودهودر
هاسالازگندواناجداوباحرکتبهسمتشمال،بهآسیاپیوستهاست.دراثراینبرخورد،رشتهکوههیمالیابه


طولمیلیون
هاسالگذشته،قارههایآمریکایشمالیوآمریکایجنوبیکهکامالً


وجودآمدهاست.همچنیندراثراینحرکاتطیمیلیو
درابتد اازهمجدابودند،دربعضینقاط(هرچندکوچک)بههممتصلشدند .
هایواقعدرنیمکرهیجنوبی(گندوانا)ازیکدیگروبههمنزدیکشدن


اینحرکاتدرمجموعموجبفاصلهگرفتنخشکی
اغلب خشکیهای نیمکره ی شمالی (لورازیا) به یکدیگر شده است .فراموشنشود؛دورشدنخشکیهاازیکدیگر،ناشیاز
هایسنگکرهدرکتابدرسی


باشد.برایدرکبهتربهشکلورقه

کرهنسبتبهیکدیگرمی

هایسنگ

یورقه

حرکاتدورشونده
هایقرمزرنگدربینورقههایمجاورهم،توجهکنید .


وجهتفلش


شواهد جابهجایی قارهها
 - 1تشابه سنگ شناسی در قارههای آفریقا و آمریکای جنوبی
هادرمحلجداشدنشکستهشدهباشندوالیههای


هایسنگیمثلکوه
در هنگام جداشدن خشکیهای پانگهآ بایدبخش
سنگیمشابهیازنظرسنوجنسباقدمت  288میلیونسال(یابیشتر)دردوطرفمحلجداشدنوجودداشتهباشند .
 - 2انطباق حاشیه شرقی قارهی آمریکای جنوبی با حاشیه غربی آفریقا
شباهت زیاد حاشیهی بعضی از قارهها باعث میشود که قاره ها مانند قطعات یک جورچیندرهمجفتشوند.البتهطی
گذاریرودهادرمحلحاشیهقارههاموجبشدهکمی


چنینرسوب

هاوهم

یقاره

هاسال،عواملیمثلفرسایشحاشیه

میلیون
تغییردراینانطباقبهوجودآید .
 - 3تشابه فسیل جانداران در قارههای مختلف
هایمختلفپیداکند.ازبینفسیلهایپیداشدهآنهاییکهمربوطبهحیوانات


هایمشابهزیادیازقاره

وگنرموفقشدفسیل
زیبودندکهشناگرهایماهرینبودهاند(مثلبسیاریازخزندگانازقبیلدایناسورها)برایاثباتنظریهوگنر،بسیاربا


خشکی
هابازمانفرضیجداییقارههمخوانیداشت .


یاینفسیل

زدهشده
اهمیتبودند.ضمناًسنتخمین
یاینقارهها(استرالیا،قطب


یگندوانایافتشدهاست.ازآنجاییکهآبوهوایامروزه

فسیلگونهایگیاهدرهرپنجقاره
جنوب،هند،آفریقاو آمریکایجنوبی)تفاوتزیادینسبتبههمداردوبرخیمانندقطبجنوب،برایرشداینگیاهاصالً
مناسبنیستند؛بههمیندالیلوگنرمعتقدبوداینقارههاحتماًزمانیمتصلبهیکدیگربودهاندوشرایطآبوهواییتقریباً

مشابهیداشتهاند .

 - 4وجود آثار یخچالهای قدیمی در قارههای مختلف
هایآفریقا،آمریکایجنوبی  ،استرالیاوهندآثاریخچالی(نهخودیخچال)وجوددارد.باتوجهبهاینکه


هاییازقاره

دربخش
هانزدیکبهاستواهستندبسیاربعیداستکهدرگذشتهدراینمناطقیخچالپدیدآمدهباشد.امااگرقارهی


اکثراینقاره
شود،اینمناطقیخچالیدرکنارهمقرارمیگیرند .


امثلگذشتهبازسازمی
گندوان



آزموننامههنم

نظریه زمین ساخت ورقهای
ی(ورقهی)کوچکوبزرگ،کهضخامتی


کرهازچندینتکه

کند؛سنگ

میالدیارائهشدبیانمی
ایننظریهکهدرسال 7960
(عمقی)حدود28تا 758کیلومتردارندتشکیلشدهاست کهبررویخمیرکرهکهنیمهمذاب(نهمذاب)استقراردارند.بعضیاز
هاییازهردوورقهرادربرمیگیرند .


هاوبعضینیزبخش

ها،بعضیدرزیرقاره

ها)درزیراقیانوس

ها(تکه

اینورقه
وب،اقیانوسآرامواسترالیابزرگترندو

بعضیازاینورقه هانظیرآمریکایشماللی،اوراسیا،آمریکایجنوبی،آفریقا،قطبجن

بعضیدیگرمثلنازکا،عربستان،هندو...کوچکترند .



انواع حرکت ورقههای سنگکره
هایسنگکرهدراینمحلازهمدور


وقتیجریانهمرفتیخمیرکرهروبهباالباشد،ورقه
 - 1حرکت دورشونده (واگرا) :
هایمیاناقیانوسی،زلزله،تشکیلسنگکرهجدیدوافزایش

میشوند .پدیدههایی مثل فورا ن آتشفشان ،تشکیل رشته کوه

ها،نتیجهاینگونهحرکتورقههاست .


وسعتاقیانوس
 - 2حرکت نزدیک شونده (همگرا)
ورقهبهزیرورقهقارهای

یاقیانوسیبهورقهقارهای:دراینحالتبهدلیلچکالیبیشترورقهاقیانوسی،این


)نزدیکشدنیکورقه
آ
رود.دراثراینفرورانشواصطکاککهبیندوورقهوحرارتخمیرکره،ورقهاقیانوسیذوبمیشود.بدینترتیبافزایشسطح


می
کره،زلزله،فورانآتشفشانوکوهزاییحاصلازآن


هایمثلتخریبسنگ

شود.پدیده

هاجبرانمی

درفرآیندگسترشبستراقیانوس
ای)،تشکیلگودالعمیقاقیانوسی،دراثرایننوعحرکترخمیدهند .


(دررویورقهقاره
یدیگرفرومیرودودر


یباچگالیبیشتر،بهزیرورقه

:درایننوعحرکتنیزورقه
ب) نزدیکشدندو ورقه اقیانوسی
زاییمحسوبمیشود)،زلزلهوگودال


ی(کهنوعیکوه
شود.پدیدههاییمثلجزایرآتشفشانیمیاناقیانوس


خمیرکرهذوبمی
عمیقاقیانوسی،دراثرایننوعحرکترخمیدهند .

هایقاره ایچگالیتقریباًبرابرینسبتبهیکدیگردارند.درزمانبرخورد،هیچ


بههم:چونورقه
پ)برخورددو ورقه قارهای
دهد.تشکیلرشتهکوههایغیر


زاییرخمی

خورندوکوه

بهسمتباالچینمی
یکازدوورقهبهزیردیگریفرونمیرودبلکه

آتشفشانیوزلزله هایشدیدازنتایجایننوعحرکتاست.کوههیمالیا(برخوردهندبااوراسیا)وزاگرس(برخوردعربستانبا

اوراسیابخشایران)دراثرایننوعحرکتایجادشدهاند .

 - 3حرکت امتداد لغز
هایشدیدیرخمیدهند.پوسته


کنندوزلزله

یمجارهمبهصورتافقینسبتبههمحرکتمی

درایننوعحرکت،دوورقه
زمیندرمحلایننوعحرکتممکناستشکستهشود .


گوناگونی جانداران
سیارزیادیبرخورداراست.منظورازرده بندی

بهعلتتعدادزیادجاندارانوگوناگونیبسیارزیادآنها،رده بندیآنهاازاهمیتب

هایمشترکراباهمدریکگروهقراردهیم.بهترینرده بندیجاندارانآن


جاندارانایناستکهبتوانیمموجوداتیباویژگی
روشهایمفید
استکهبتوانیمافرادیکهبیشترینشباهتوکمترینتفاوترادارندباهمدریکگروهقراردهیم.یکیاز 
برایرده بندیجانداران،استفادهازکلیدشناساییاست .

هابراساسشباهتهاو


شود.اینپرسش

هاستکهبهمنظورشناساییجاندارانطراحیمی

ایازپرسش

کلیدشناساییمجموعه
هایجاندارانتهیهمیشوند.کلیدشناساییِدوراهیپرسشهاییاستکهباپاسخدا دنبهآنهابتوانازبیندوحالت،


تفاوت
هایعلمیوبامشاهداتدقیقتجربیموجوداتزندهرارده بندیکرد،

یکی را انتخاب نمود .اولین کسی که بر پایهروش
ارسطوبود.ارسطوجانورانرابراساسنوعمحیطزندگیونوعحرکتیااندامهایحرکتی،بهسهگروهتقسیمکرد.امابهطور

بندیمی کردولیدانشمندانامروزهعالوهبرصفاتظاهری،


توانگفت؛ارسطوجاندارانرابراساسصفاتظاهریرده

لیمی
ک
هایدیگرآنهاازجملهساختارهایداخلیپیکر،مادهوراثتی،سلولشناسینیزتوجهمیکنند .


بهویژگی

01

آزمون()1

01

بندیمیکنندوهر


ها،گیاهانوجانورانگروه

ها،آغازیان،قارچ

باکتری
امروزهدانشمندانجاندارانرابه  5سلسله(فرمانرو)
سلسلهرابهچندشاخه،هرشاخهرابهچندرده،هرردهرابهچندراستهوهرراستهرابهچندتیره(خانواده)،هرخانوادهرا
بندیمیکنند.بنابراین دانشمندان،هرسلسلهرابههفتسطح(سلسله،


بهچندجنس(سرده)وهرجنسرابهچندگونهرده
بندیبهسطوحپایینرده بندینزدیک


اند.هرچهازسطوحباالیرده

بندیکرده

شاخه،رده،راسته،خانواده،سرده،گونه)رده
می شویم تعداد جاندارانهرسطحکاهشولیشباهتبینجاندارانهرسطحبیشترمیشود.لینهاولیندانشمندیبودکه

روشنام گذاریعلمی(نامعلمیِدوبخشی)رابرایجاندارانابداعکرد.نامعلمیازدوبخشجنسوگونهتشکیلشدهاست.

حرفاولجنسبایدبزرگنوشتهشود.نامعلمیِانسانخردمندHomo sapiens،است .


باکتریها
اینسلسلهازجانداران،موجوداتیزندهودارایساخت ارسلولیوفاقدهستهواقعیهستند(یعنیمادهوراثتیآنهادرسیتوپالسم
اندولیمیتوانندکنارهم(ولیمستقلازیکدیگر)قرارگرفتهو


سلولی

وراستوپوششهستهندارد).اینجاندارانتک

سلولغوطه
یسلولیاندولیاندامکغشاداردر


دارایدیواره
کلونی تشکیل دهند .این جانداران که تنها جاندارانِ پروکاریوت میباشند 
سیتوپالسمخودندارند .


اشکال مختلف باکتریها
اییاباسیل،فنرمانندیااسپریلتقسیممیکنند .


هارابراساسشکلبهسهگروه؛کروییاکوکسی،میله

باکتری


آغازیان
دکهمحلزندگی  آنهادرخاکمرطوب،آبشیرین،آبشوروبدن

هامیباشن


ترینیوکاریوت

اینسلسلهازجاندارانساده
ای،جلبکهایطالییوآغازیانجانورمانند،انواع


هایقهوه
موجودات دیگر است .جلبکهای سبز ،جلبکهای قرمز،جلبک
بندیمی کنندآغازیانجانورمانند،اغلبتواناییفتوسنتزنداشتهو


هارابراساسرنگرده

باشند.جلبک

مختلفآغازیانمی
باشند.بیشترآغازیانتکسلولیبوده،


دارانوشعاعیانمی

ها،روزن

داران،آمیب

داران،تاژه

انگلیاشکارچیهستندوشامل؛مژه
هایبسیارسادهاند .


دهند(ولوکسواسپیروژیر)وبعضینیزپرسلولی

برخیکلونیسلولیتشکیلمی
یسلولیازجنسسیلیسآنهارادربرگرفتهاست.ازپوستههای


اندویکدیواره

سلولیوفتوسنتزکننده
دیاتومهاآغازیانی 
تک

سازیاستفادهمیکنند .


سیلیسیاینجانداراندرساختسنگسمبادهوصنایعشیشه


قارچها
سلولیاند و جانداران بسیار مهمیدرچرخهحی اتهستند؛چراکهباتجزیهموادآلی

بسیاری از جانداران این سلسله ،تک
گردانند.قارچ هادرتولیدموادغذاییمانندنان(قارچتکسلولیمخمر


پیچیده،مواداولیهرابازیافتکردهوبهطبیعتبرمی
یباکتریهاست)وغنیکردن


سیلیومکهکشنده

سیلین(قارچپنی

شود)،داروهاییمانندپنی

کهموجبورآمدنخمیرنانمی
روند،امابرخیازقارچهانیزعاملبیماریدر


زی)بهکارمی

هایخاک

کنندگیقارچ

خاکبرایکشاورزی(بهکمکاثرتجزیه
باشد).قارچهابرخالفگیاهانتواناییغذاسازی


اند(عاملبیماریبرفکدهاندرکودکان،نوعیقارچمی

گیاهانوجانوران
هایباریکیبهنامنخینهساختهشدهاست.سلولهای


ها(بهجزمخمرها)ازرشته

دارند).بدنقارچ
ندارند (زیرا کلروفیل ن
ساکارید)،ولیدیوارهیسلولیگیاهاناز

قارچها نیز دارای دیوارهی سلولیاند .دیوارهی سلولی قارچها از کیتین(نوعیپلی

جنسسلولزاست .
ویروسها
اندکهفقطبامیکروسکوپالکترونیقابلمشاهدهاند.ساختمانآنهاشامل


اندوآنقدرکوچک

رسلولی
اینموجوداتفاقدساختا
هارازندهنمیدانند


شناسانویروس

یکرشتهمادهوراثتیاستکهپوششیازجنسپروتئینآنرااحاطهکردهاست.زیست
یویروسهابرایتولیدمثلحتماًباید


ناییتولیدمثلاست.همه
زیراتنهاویژگیمشترکبینویروسهاوموجوداتزنده،توا

واردیکسلولزندهشوندتاآنسلولرامجبورکنندازآنویروسبهتعدادزیادیویروسجدیدتکثیرکند.بههمیندلیل،
ویروسها انگل اجباری موجودات زندهاند .ویروس   HIVکه عامل بیماری ایدز است ،از طریق خون و فراوردههایخونی،

استفادهازسرنگمشترک،تماسجنسی،استفادهمشترکازوسایلتیزوبُرندهوانتقالمادربهجنین،ازفردیبهفرددیگر
منتقلمیشود .


