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ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع چ ـــال س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای
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ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذرههــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتارهها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابیها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابیها را تش س
ــد ، از  ــای هســتهای را دارن ــژه واکنشه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتارهها ب

ــد عناصــر میباشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگینتر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنشهــای هســتهای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگینتری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا میشود

عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمیشــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:  زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  رو اس ــه ب ــورت رو ص

تیپ 9: اعمال جربی ریشه ها 
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  3mx2-)m-1(x+3=014- اگر یکی از ریشههای معادلة
برابر با 1+ باشد ریشة دیگر این معادله کدام است؟
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تیپ 1: راس هسمی

نقطه  کدام y = 2x2 - 10x+615- رأس سهمی
است و چه خاصیتی دارد؟
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باشد  a در صورتی که 0≠ y ax bx c= + +2 نمودار هر رابطه به شکل 
نمودار یک سهمی است.

نکته: برای محاسبه راس سهمی هم باید طول سهمی رو پیدا کنیم و هم عرض سهمی.

:  a همون یعنی x2ضریب اگه مهم: نکته

مثبت باشه تقعر نمودارمون به سمت باال. ) دهانه به سمت باال(

پایین( سمت به دهانه ( پایین. سمت به دهنش باشه منفی اگه

کنید. توجه بعد صفحه شکلهای به
نکته مهم: اگر سوال ازما محور تقارن میخواست، منظور همان طول سهمی است.
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ــد عناصــر میباشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگینتر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(
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ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنشهــای هســتهای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگینتری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا میشود

عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمیشــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:  زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  رو اس ــه ب ــورت رو ص

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع چ ـــال س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای
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کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذرههــای 
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بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتارهها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابیها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابیها را تش س
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کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذرههــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتارهها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابیها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابیها را تش س
ــد ، از  ــای هســتهای را دارن ــژه واکنشه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتارهها ب

ــد عناصــر میباشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگینتر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنشهــای هســتهای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگینتری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا میشود

عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمیشــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:  زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  رو اس ــه ب ــورت رو ص

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع چ ـــال س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای

4 )4 3 )3 2 )2 1 )1

ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذرههــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتارهها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابیها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابیها را تش س
ــد ، از  ــای هســتهای را دارن ــژه واکنشه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتارهها ب

ــد عناصــر میباشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگینتر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنشهــای هســتهای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگینتری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا میشود

عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمیشــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:  زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  رو اس ــه ب ــورت رو ص

14- اگــر یکی از ریشــه های معادلة 
برابــر بــا +1 باشــه ریشــة دیگر ایــن معادله کدام اســت؟
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ax داشته باشیم:  bx c+ + =2 نکته خفن: اگر در معادلة درجه دوم 0

a )الف b c+ + = ⇒0  ریشه ها 
c,
a

= + +1

b )ب a c= + ⇒  ریشه ها 
c,
a

= − −1
a است. b c+ + چون در معادلة ریشة 1+ داریم پس 0=

 
m (m ) m m− − + = ⇒ − + + =3 1 3 0 3 1 3 0

 m m −
⇒ = − ⇒ = = −

42 4 2
2

 x x− + + = ⇒26 3 3 0

c
a
= = −
−
3 1
6 2

 است یعنی 
c
a

ریشة دوم ما 

تیپ 1: راس هسمی

ــه  ــدام نقط  ک

12

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع چ ـــال س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای

4 )4 3 )3 2 )2 1 )1

ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذرههــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتارهها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابیها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابیها را تش س
ــد ، از  ــای هســتهای را دارن ــژه واکنشه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتارهها ب

ــد عناصــر میباشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگینتر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنشهــای هســتهای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگینتری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا میشود

عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمیشــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:  زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  رو اس ــه ب ــورت رو ص

تیپ 9:اعمال جربی ریشه ها 

3mx2-)m-1(x+3=014- اگر یکی از ریشههای معادلة
برابر با 1+ باشد ریشة دیگر این معادله کدام است؟
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داشته باشیم: ax bx c+ + =2 نکته خفن: اگر در معادلة درجه دوم 0

)الف a b c+ + = ⇒0 ریشهها
c,
a

= + +1

b )ب a c= + ⇒ ریشهها
c,
a

= − −1

است. a b c+ + چون در معادلة ریشة 1+ داریم پس 0=
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ریشة دوم ما 

تیپ 1: راس هسمی

نقطه  15- رأس سهمیy = 2x2 - 10x+6  کدام
است و چه خاصیتی دارد؟
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باشد  a در صورتی که 0≠ y ax bx c= + +2 نمودار هر رابطه به شکل 
نمودار یک سهمی است.

نکته: برای محاسبه راس سهمی هم باید طول سهمی رو پیدا کنیم و هم عرض سهمی.

:  a همون یعنی x2ضریب اگه مهم: نکته

مثبت باشه تقعر نمودارمون به سمت باال. ) دهانه به سمت باال(

پایین( سمت به دهانه ( پایین. سمت به دهنش باشه منفی اگه

کنید. توجه بعد صفحه شکلهای به
نکته مهم: اگر سوال ازما محور تقارن میخواست، منظور همان طول سهمی است.
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عرض سهمی:
سوال 14: گزینه )3(        سوال 15: گزینه )1(

سهمی
مهم)پایهای(

5 سوال در 7
کنکور اخیر

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع چ ـــال س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای
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ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذرههــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتارهها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابیها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابیها را تش س
ــد ، از  ــای هســتهای را دارن ــژه واکنشه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتارهها ب

ــد عناصــر میباشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگینتر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنشهــای هســتهای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگینتری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا میشود

عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمیشــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:  زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  رو اس ــه ب ــورت رو ص

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع چ ـــال س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای
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ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذرههــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتارهها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابیها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابیها را تش س
ــد ، از  ــای هســتهای را دارن ــژه واکنشه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتارهها ب

ــد عناصــر میباشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگینتر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنشهــای هســتهای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگینتری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا میشود

عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمیشــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:  زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  رو اس ــه ب ــورت رو ص

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع چ ـــال س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای

4 )4 3 )3 2 )2 1 )1

ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذرههــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتارهها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابیها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابیها را تش س
ــد ، از  ــای هســتهای را دارن ــژه واکنشه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتارهها ب

ــد عناصــر میباشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگینتر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
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ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنشهــای هســتهای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگینتری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا میشود

عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمیشــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:  زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
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ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ
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ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع چ ـــال س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
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ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
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ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی
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کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذرههــای 
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ــتند.  ــتارهها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابیها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابیها را تش س
ــد ، از  ــای هســتهای را دارن ــژه واکنشه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتارهها ب

ــد عناصــر میباشــند. ــن رو محــل تولی ای
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 a y در صورتــی که 0≠ ax bx c= + +2 نمــودار هــر رابطــه بــه شــکل 
باشــه نمــودار یــک ســهمی اســت.

نکته: برای محاسبه راس سهمی هم باید طول سهمی رو پیدا کنیم و هم عرض سهم.

 :a یعنی همون x2 نکته مهم: اگه ضریب

مثبت باشه تقعر نمودارمون به سمت باال )دهانه به سمت باال( 

اگه منفی باشه دهنش به سمت پایین )دهانه به سمت پایین(

به شکل های صفحه بعد توجه کنید.

نکته مهم: اگر سوال ازما محور تقارن می خواست، منظور همان طول سهمی است.     
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ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذرههــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتارهها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابیها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابیها را تش س
ــد ، از  ــای هســتهای را دارن ــژه واکنشه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتارهها ب

ــد عناصــر میباشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگینتر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنشهــای هســتهای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگینتری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا میشود

عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمیشــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:  زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  رو اس ــه ب ــورت رو ص

تیپ 9:اعمال جربی ریشه ها 

3mx2-)m-1(x+3=014- اگر یکی از ریشههای معادلة
برابر با 1+ باشد ریشة دیگر این معادله کدام است؟
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داشته باشیم: ax bx c+ + =2 نکته خفن: اگر در معادلة درجه دوم 0

)الف a b c+ + = ⇒0 ریشهها
c,
a

= + +1

b )ب a c= + ⇒ ریشهها
c,
a

= − −1

است. a b c+ + چون در معادلة ریشة 1+ داریم پس 0=

m (m ) m m− − + = ⇒ − + + =3 1 3 0 3 1 3 0

m m −
⇒ = − ⇒ = = −
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x x− + + = ⇒26 3 3 0
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a

ریشة دوم ما 

تیپ 1: راس هسمی

نقطه  کدام y = 2x2 - 10x+615- رأس سهمی
است و چه خاصیتی دارد؟
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باشد  a در صورتی که 0≠ y ax bx c= + +2 نمودار هر رابطه به شکل 
نمودار یک سهمی است.

نکته: برای محاسبه راس سهمی هم باید طول سهمی رو پیدا کنیم و هم عرض سهمی.

:  a همون یعنی x2ضریب اگه مهم: نکته

مثبت باشه تقعر نمودارمون به سمت باال. ) دهانه به سمت باال(

پایین( سمت به دهانه ( پایین. سمت به دهنش باشه منفی اگه

کنید. توجه بعد صفحه شکلهای به
نکته مهم: اگر سوال ازما محور تقارن میخواست، منظور همان طول سهمی است.

-b
2a

X
طول 
رأس

سهمی
  -   

4
∆
a4   

4
∆
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عرض سهمی:
سوال 14: گزینه )3(        سوال 15: گزینه )1(

سهمی
مهم)پایهای(

5 سوال در 7
کنکور اخیر

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع چ ـــال س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای

4 )4 3 )3 2 )2 1 )1

ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذرههــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتارهها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابیها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابیها را تش س
ــد ، از  ــای هســتهای را دارن ــژه واکنشه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتارهها ب

ــد عناصــر میباشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگینتر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنشهــای هســتهای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگینتری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا میشود

عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمیشــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:  زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  رو اس ــه ب ــورت رو ص

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع چ ـــال س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای

4 )4 3 )3 2 )2 1 )1

ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذرههــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتارهها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابیها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابیها را تش س
ــد ، از  ــای هســتهای را دارن ــژه واکنشه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتارهها ب

ــد عناصــر میباشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگینتر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنشهــای هســتهای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگینتری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا میشود

عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمیشــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:  زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  رو اس ــه ب ــورت رو ص

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع چ ـــال س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای
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ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذرههــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتارهها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابیها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابیها را تش س
ــد ، از  ــای هســتهای را دارن ــژه واکنشه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتارهها ب

ــد عناصــر میباشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگینتر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنشهــای هســتهای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگینتری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم
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ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذرههــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتارهها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابیها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابیها را تش س
ــد ، از  ــای هســتهای را دارن ــژه واکنشه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتارهها ب

ــد عناصــر میباشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگینتر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(
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خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنشهــای هســتهای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگینتری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا میشود

عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمیشــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:  زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  رو اس ــه ب ــورت رو ص

عرض سهمی: 

12

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع چ ـــال س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای

4 )4 3 )3 2 )2 1 )1

ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذرههــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتارهها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابیها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابیها را تش س
ــد ، از  ــای هســتهای را دارن ــژه واکنشه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتارهها ب

ــد عناصــر میباشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگینتر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنشهــای هســتهای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگینتری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا میشود

عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمیشــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:  زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  رو اس ــه ب ــورت رو ص

تیپ 9:اعمال جربی ریشه ها 

3mx2-)m-1(x+3=014- اگر یکی از ریشههای معادلة
برابر با 1+ باشد ریشة دیگر این معادله کدام است؟
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داشته باشیم: ax bx c+ + =2 نکته خفن: اگر در معادلة درجه دوم 0

)الف a b c+ + = ⇒0 ریشهها
c,
a

= + +1

b )ب a c= + ⇒ ریشهها
c,
a

= − −1

است. a b c+ + چون در معادلة ریشة 1+ داریم پس 0=

m (m ) m m− − + = ⇒ − + + =3 1 3 0 3 1 3 0

m m −
⇒ = − ⇒ = = −

42 4 2
2

x x− + + = ⇒26 3 3 0

c
a
= = −
−
3 1
6 2

است یعنی 
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ریشة دوم ما 

تیپ 1: راس هسمی

نقطه  کدام y = 2x2 - 10x+615- رأس سهمی
است و چه خاصیتی دارد؟
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باشد  a در صورتی که 0≠ y ax bx c= + +2 نمودار هر رابطه به شکل 
نمودار یک سهمی است.

نکته: برای محاسبه راس سهمی هم باید طول سهمی رو پیدا کنیم و هم عرض سهمی.

:  a همون یعنی x2ضریب اگه مهم: نکته

مثبت باشه تقعر نمودارمون به سمت باال. ) دهانه به سمت باال(

پایین( سمت به دهانه ( پایین. سمت به دهنش باشه منفی اگه

کنید. توجه بعد صفحه شکلهای به
نکته مهم: اگر سوال ازما محور تقارن میخواست، منظور همان طول سهمی است.       
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X
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عرض سهمی:
سوال 14: گزینه )3(        سوال 15: گزینه )1(

سهمی
مهم)پایهای(

5 سوال در 7
کنکور اخیر

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع چ ـــال س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای

4 )4 3 )3 2 )2 1 )1

ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذرههــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتارهها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابیها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابیها را تش س
ــد ، از  ــای هســتهای را دارن ــژه واکنشه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتارهها ب

ــد عناصــر میباشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگینتر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنشهــای هســتهای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگینتری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا میشود

عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمیشــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:  زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  رو اس ــه ب ــورت رو ص

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع چ ـــال س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
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ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذرههــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتارهها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابیها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابیها را تش س
ــد ، از  ــای هســتهای را دارن ــژه واکنشه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتارهها ب

ــد عناصــر میباشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگینتر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنشهــای هســتهای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگینتری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا میشود

عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمیشــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:  زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  رو اس ــه ب ــورت رو ص

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع چ ـــال س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.
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بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتارهها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابیها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابیها را تش س
ــد ، از  ــای هســتهای را دارن ــژه واکنشه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتارهها ب
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خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنشهــای هســتهای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگینتری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا میشود

عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمیشــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:  زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
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ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  رو اس ــه ب ــورت رو ص

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع چ ـــال س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای
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ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذرههــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتارهها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابیها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابیها را تش س
ــد ، از  ــای هســتهای را دارن ــژه واکنشه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتارهها ب

ــد عناصــر میباشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگینتر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنشهــای هســتهای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگینتری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا میشود

عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمیشــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:  زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  رو اس ــه ب ــورت رو ص
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ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع چ ـــال س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای
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ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذرههــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتارهها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابیها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابیها را تش س
ــد ، از  ــای هســتهای را دارن ــژه واکنشه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتارهها ب

ــد عناصــر میباشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگینتر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنشهــای هســتهای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگینتری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا میشود

عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمیشــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:  زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  رو اس ــه ب ــورت رو ص

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع چ ـــال س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای
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ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذرههــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتارهها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابیها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابیها را تش س
ــد ، از  ــای هســتهای را دارن ــژه واکنشه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتارهها ب

ــد عناصــر میباشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگینتر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنشهــای هســتهای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگینتری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا میشود

عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمیشــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:  زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  رو اس ــه ب ــورت رو ص

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع چ ـــال س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای
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ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذرههــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتارهها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابیها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابیها را تش س
ــد ، از  ــای هســتهای را دارن ــژه واکنشه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتارهها ب

ــد عناصــر میباشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگینتر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(
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ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنشهــای هســتهای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگینتری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا میشود

عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمیشــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:  زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  رو اس ــه ب ــورت رو ص

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع چ ـــال س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای
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ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذرههــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتارهها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابیها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابیها را تش س
ــد ، از  ــای هســتهای را دارن ــژه واکنشه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتارهها ب

ــد عناصــر میباشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگینتر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(
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ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنشهــای هســتهای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگینتری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا میشود

عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمیشــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:  زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ
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ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع چ ـــال س
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ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی
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پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
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ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذرههــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتارهها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابیها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابیها را تش س
ــد ، از  ــای هســتهای را دارن ــژه واکنشه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتارهها ب

ــد عناصــر میباشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگینتر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنشهــای هســتهای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگینتری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا میشود

عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمیشــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:  زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  رو اس ــه ب ــورت رو ص



13

13

a )مینیمم( a )ماکسیمم(0< <0

b
aS

a

− 
 
 

∆ −  

2

4

b
aS

a

− 
 
 

∆ −  

2

4

b
aS

a

− 
 
 

∆ −  

2

4

b
aS

a

− 
 
 

∆ −  

2

4

bx
a
−

=
2

محور تقارن 

b
aS

a

− 
 
 

∆ −  

2

4

b
aS

a

− 
 
 

∆ −  

2

4

b
aS

a

− 
 
 

∆ −  

2

4

b
aS

a

− 
 
 

∆ −  

2

4

bx
a
−

=
2

محور تقارن 

: y x x= − +22 10 با توجه به 6

  
 

a پس مینیمم داریم گزینه 1 صحیح است. = >2 و چون 0

  رأس
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تیپ 2: ماکسیمم و مینیمم

16- علی توپی را به هوا پرتاب می کند اگر معادلة 
صورت  به  پرتاب  از  پس   t لحظة  در  توپ  ارتفاع 
y=-3t2+12t باشد باالترین ارتفاع توپ و زمانی که 

بیابید. را  می رسد  ارتفاع  باالترین  به  توپ 

2-12)2    1-6 )1

2-6 )4   3-12 )3

نکته مهم: برای محاسبه بیشترین یا کمترین مقدار یک رابطة درجه دوم کافی 
x ای که باعث رخ  است عرض رأس سهمی محاسبه کنیم و برای محاسبة 
دادن آن بیشترین یا کمترین مقدار می شود باید x رأس سهمی را محاسبه کنیم.

y راس سهمی در این سؤال باالترین ارتفاع توپ = 

( )( )y
a

−∆ − −
= = − = − =

− −
144 4 3 0 144 12
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t راس سهمی زمانی که توپ به باالترین ارتفاع می رسد = 
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a
− − +

= = =
−

12 2
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گزینه 2 درست است.

رأس

رأس

سوال 16 : گزینه )2(

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع ـــال چ س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای

4 )4            3 )3           2 )2              1 )1

ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذره هــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتاره ها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابی ها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابی ها را تش س
ــد ، از  ــای هســته ای را دارن ــژه واکنش ه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتاره ها ب

ــد عناصــر می باشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگین تر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنش هــای هســته ای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگین تری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا می شود

        عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمی شــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:   زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  ــه رو اس ــورت رو ب ص

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع ـــال چ س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای
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ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذره هــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتاره ها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابی ها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابی ها را تش س
ــد ، از  ــای هســته ای را دارن ــژه واکنش ه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتاره ها ب

ــد عناصــر می باشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگین تر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنش هــای هســته ای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگین تری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا می شود

        عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمی شــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:   زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  ــه رو اس ــورت رو ب ص

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع ـــال چ س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای

4 )4            3 )3           2 )2              1 )1

ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذره هــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتاره ها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابی ها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابی ها را تش س
ــد ، از  ــای هســته ای را دارن ــژه واکنش ه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتاره ها ب

ــد عناصــر می باشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگین تر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنش هــای هســته ای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگین تری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا می شود

        عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمی شــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:   زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  ــه رو اس ــورت رو ب ص
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تیپ 2: ماکسیمم و مینیمم

16- علــی توپــی را بــه هــوا پرتــاب می کنــد اگــر معادلــة 
ــورت  ــه ص ــاب ب ــس از پرت ــة t پ ــوپ در لحظ ــاع ت ارتف
ــی  ــوپ و زمان ــاع ت ــن ارتف ــه باالتری  باش
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: y x x= − +22 10 با توجه به 6

  
 

a پس مینیمم داریم گزینه 1 صحیح است. = >2 و چون 0
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تیپ 2: ماکسیمم و مینیمم

16- علی توپی را به هوا پرتاب می کند اگر معادلة 
صورت  به  پرتاب  از  پس   t لحظة  در  توپ  ارتفاع 
y=-3t2+12t باشد باالترین ارتفاع توپ و زمانی که 

بیابید. را  می رسد  ارتفاع  باالترین  به  توپ 

2-12)2    1-6 )1

2-6 )4   3-12 )3

نکته مهم: برای محاسبه بیشترین یا کمترین مقدار یک رابطة درجه دوم کافی 
x ای که باعث رخ  است عرض رأس سهمی محاسبه کنیم و برای محاسبة 
دادن آن بیشترین یا کمترین مقدار می شود باید x رأس سهمی را محاسبه کنیم.

y راس سهمی در این سؤال باالترین ارتفاع توپ = 
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t راس سهمی زمانی که توپ به باالترین ارتفاع می رسد = 
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گزینه 2 درست است.

رأس

رأس

سوال 16 : گزینه )2(

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع ـــال چ س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای

4 )4            3 )3           2 )2              1 )1

ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذره هــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتاره ها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابی ها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابی ها را تش س
ــد ، از  ــای هســته ای را دارن ــژه واکنش ه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتاره ها ب

ــد عناصــر می باشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگین تر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنش هــای هســته ای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگین تری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا می شود

        عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمی شــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:   زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  ــه رو اس ــورت رو ب ص

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع ـــال چ س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای

4 )4            3 )3           2 )2              1 )1

ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذره هــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتاره ها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابی ها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابی ها را تش س
ــد ، از  ــای هســته ای را دارن ــژه واکنش ه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتاره ها ب

ــد عناصــر می باشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگین تر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنش هــای هســته ای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگین تری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا می شود

        عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمی شــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:   زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  ــه رو اس ــورت رو ب ص

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع ـــال چ س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای
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ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذره هــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتاره ها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابی ها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابی ها را تش س
ــد ، از  ــای هســته ای را دارن ــژه واکنش ه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتاره ها ب

ــد عناصــر می باشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگین تر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنش هــای هســته ای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگین تری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا می شود

        عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمی شــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:   زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  ــه رو اس ــورت رو ب ص

ــد. ــد را بیابی ــاع می رس ــن ارتف ــه باالتری ــوپ ب ــه ت ک

2-12 )2  1-6 )1

2-6 )4  3-12 )3

ــن مقــدار یــک رابطــة درجــه  ــا کمتری ــرای محاســبه بیشــترین ی نکتــه مهــم:  ب
دوم کافــی اســت عــرض رأس ســهمی محاســبه کنیــم و بــرای محاســبة x ای کــه 
باعــث رخ دادن آن بیشــترین یــا کمتریــن مقــدار می شــود بایــد x رأس ســهمی 

را محاســبه کنیــم.

yرأس سهمی در این سؤال باالترین ارتفاع توپ = 
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: y x x= − +22 10 با توجه به 6

  
 

a پس مینیمم داریم گزینه 1 صحیح است. = >2 و چون 0

  رأس
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تیپ 2: ماکسیمم و مینیمم

16- علی توپی را به هوا پرتاب می کند اگر معادلة 
صورت  به  پرتاب  از  پس   t لحظة  در  توپ  ارتفاع 
y=-3t2+12t باشد باالترین ارتفاع توپ و زمانی که 

بیابید. را  می رسد  ارتفاع  باالترین  به  توپ 

2-12)2    1-6 )1

2-6 )4   3-12 )3

نکته مهم: برای محاسبه بیشترین یا کمترین مقدار یک رابطة درجه دوم کافی 
x ای که باعث رخ  است عرض رأس سهمی محاسبه کنیم و برای محاسبة 
دادن آن بیشترین یا کمترین مقدار می شود باید x رأس سهمی را محاسبه کنیم.

y راس سهمی در این سؤال باالترین ارتفاع توپ = 
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t راس سهمی زمانی که توپ به باالترین ارتفاع می رسد = 
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گزینه 2 درست است.

رأس

رأس

سوال 16 : گزینه )2(

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع ـــال چ س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای
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ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذره هــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتاره ها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابی ها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابی ها را تش س
ــد ، از  ــای هســته ای را دارن ــژه واکنش ه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتاره ها ب

ــد عناصــر می باشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگین تر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنش هــای هســته ای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگین تری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا می شود

        عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمی شــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:   زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  ــه رو اس ــورت رو ب ص

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع ـــال چ س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای

4 )4            3 )3           2 )2              1 )1

ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذره هــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتاره ها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابی ها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابی ها را تش س
ــد ، از  ــای هســته ای را دارن ــژه واکنش ه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتاره ها ب

ــد عناصــر می باشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگین تر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنش هــای هســته ای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگین تری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا می شود

        عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمی شــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:   زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  ــه رو اس ــورت رو ب ص

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع ـــال چ س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای
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ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذره هــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتاره ها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابی ها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابی ها را تش س
ــد ، از  ــای هســته ای را دارن ــژه واکنش ه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتاره ها ب

ــد عناصــر می باشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگین تر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنش هــای هســته ای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگین تری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا می شود

        عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمی شــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:   زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  ــه رو اس ــورت رو ب ص
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تیپ 2: ماکسیمم و مینیمم

16- علی توپی را به هوا پرتاب می کند اگر معادلة 
صورت  به  پرتاب  از  پس   t لحظة  در  توپ  ارتفاع 
y=-3t2+12t باشد باالترین ارتفاع توپ و زمانی که 

بیابید. را  می رسد  ارتفاع  باالترین  به  توپ 

2-12)2    1-6 )1

2-6 )4   3-12 )3

نکته مهم: برای محاسبه بیشترین یا کمترین مقدار یک رابطة درجه دوم کافی 
x ای که باعث رخ  است عرض رأس سهمی محاسبه کنیم و برای محاسبة 
دادن آن بیشترین یا کمترین مقدار می شود باید x رأس سهمی را محاسبه کنیم.

y راس سهمی در این سؤال باالترین ارتفاع توپ = 
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گزینه 2 درست است.
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سوال 16 : گزینه )2(

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع ـــال چ س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای
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ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذره هــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتاره ها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابی ها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابی ها را تش س
ــد ، از  ــای هســته ای را دارن ــژه واکنش ه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتاره ها ب

ــد عناصــر می باشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگین تر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنش هــای هســته ای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگین تری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا می شود

        عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمی شــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:   زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  ــه رو اس ــورت رو ب ص

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع ـــال چ س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای
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ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذره هــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتاره ها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابی ها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابی ها را تش س
ــد ، از  ــای هســته ای را دارن ــژه واکنش ه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتاره ها ب

ــد عناصــر می باشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگین تر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنش هــای هســته ای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگین تری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا می شود

        عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمی شــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:   زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  ــه رو اس ــورت رو ب ص

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع ـــال چ س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای
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ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذره هــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتاره ها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابی ها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابی ها را تش س
ــد ، از  ــای هســته ای را دارن ــژه واکنش ه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتاره ها ب

ــد عناصــر می باشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگین تر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنش هــای هســته ای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگین تری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا می شود

        عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمی شــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:   زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  ــه رو اس ــورت رو ب ص

 
گزینه 2 درست است.

سوال 16: گزینه )2(

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع ـــال چ س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای
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ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذره هــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتاره ها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابی ها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابی ها را تش س
ــد ، از  ــای هســته ای را دارن ــژه واکنش ه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتاره ها ب

ــد عناصــر می باشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگین تر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنش هــای هســته ای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگین تری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا می شود

        عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمی شــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:   زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  ــه رو اس ــورت رو ب ص

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع ـــال چ س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
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بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتاره ها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابی ها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابی ها را تش س
ــد ، از  ــای هســته ای را دارن ــژه واکنش ه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتاره ها ب
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ــت:  ــه رو اس ــورت رو ب ص



16

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع ـــال چ س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای

4 )4            3 )3           2 )2              1 )1

ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذره هــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتاره ها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابی ها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابی ها را تش س
ــد ، از  ــای هســته ای را دارن ــژه واکنش ه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتاره ها ب

ــد عناصــر می باشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگین تر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنش هــای هســته ای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگین تری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا می شود

        عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمی شــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:   زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  ــه رو اس ــورت رو ب ص

)Min-Max( 2تیپ 6: حل سواالت کاربردی اب اتبع درجه

20- بــا طنابــی بــه طــول 88 متــر می خواهیــم دور تــا 
ــه  دور زمینــی مســتطیل شــکل یــک طــرف آن رودخان
اســت را طناب کشــی کنیــم. بیشــترین مســاحت زمیــن 

کــدام اســت؟

968 )2                      958 )1

988 )4                      978 )3

ــن  ــا کمتری ــترین ی ــم بیش ( می تونی
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ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع ـــال چ س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای

4 )4            3 )3           2 )2              1 )1

ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذره هــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتاره ها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابی ها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابی ها را تش س
ــد ، از  ــای هســته ای را دارن ــژه واکنش ه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتاره ها ب

ــد عناصــر می باشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگین تر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنش هــای هســته ای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگین تری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا می شود

        عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمی شــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:   زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  ــه رو اس ــورت رو ب ص

20- با طنابی به طول 88 متر میخواهیم دور تا دور 
زمینی مستطیل شکل یک طرف آن رودخانه است را 
طنابکشی کنیم. بیشترین مساحت زمین کدام است؟

869 )2                      859 )1
889 )4                      879 )3

_ ( می تونیم بیشترین یا کمترین مقدار را  ∆
4
 

a
_ ∆

4
 

a
نکته: همیشه با عرض سهمی) 

بدست بیاریم.
پس:

به کمک مقدار عرض رأس سهمی میتوان بیشترین یا کمترین مقدار یک رابطه 
درجه دوم را تعیین کرد. برای حل این سبک سواالت ابتدا عبارت صورت سوال را 
به صورت ریاضی می نویسیم. سپس آن را به یک متغیر تبدیل می کنیم. در آخر 

عبارت درجه دوم حاصل را نوشته و مقدار عرض رأس آن جواب مساله ماست.
یک ضلع زمین که به رودخانه مجاور است نیاز به طناب کشی ندارد، پس با توجه 
xy است. بنابراین مساحت  −

=
88

2
y و در نتیجه  x+ =2 88 به شکل 

زمین برابر است با

x xS xy x( ) x−
= = = −

288 44
2 2  

) بیشترین  )( )b ac
a a ( )

− −∆ −
= − = − = − =

−

22
144 4 04 2 96814 4 4

2

  
مساحت

تیپ2:حل دستگاه انمعادله

 x x
x x
< +

 − ≤

3 5 7
2 3

21- جواب دستگاه نامعادالت 
کدام است ؟

x− < ≤
5 3
4

 )2           x< ≤
1 3
4

 )1

x≤ <
1 3
4

 )4        x− ≤ <
5 3
4

 )3

برای حل دستگاه نامعادالت جواب های هریک از نامعادله ها را جداگانه به دست 
آورده و سپس بین جواب ها اشتراک می گیریم.

( )
x x x x

x x x

÷ −
< + ⇒ − < ⇒ > −

− ≤ ⇒ ≤

4 53 5 7 4 5
4

2 3 3
−x خواهد بود. < ≤

5 3
4

اشتراک جواب ها 

)Min-Max( 2تیپ 7:حل سواالت کاربردی اب اتبع درجه

سوال 20: گزینه )2(        سوال 21: گزینه )2(

تعیین عالمت و 
نامعادالت

مهم)پایه ای(

12 سوال در 7
کنکور اخیر

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع ـــال چ س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای

4 )4            3 )3           2 )2              1 )1

ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
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بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتاره ها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابی ها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابی ها را تش س
ــد ، از  ــای هســته ای را دارن ــژه واکنش ه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتاره ها ب
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ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنش هــای هســته ای درون ســتاره هــا ب
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و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا می شود
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ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ
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ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع ـــال چ س
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ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای

4 )4            3 )3           2 )2              1 )1

ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذره هــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتاره ها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابی ها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابی ها را تش س
ــد ، از  ــای هســته ای را دارن ــژه واکنش ه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتاره ها ب

ــد عناصــر می باشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگین تر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنش هــای هســته ای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگین تری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا می شود

        عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمی شــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:   زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  ــه رو اس ــورت رو ب ص

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع ـــال چ س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای

4 )4            3 )3           2 )2              1 )1

ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذره هــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتاره ها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابی ها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابی ها را تش س
ــد ، از  ــای هســته ای را دارن ــژه واکنش ه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتاره ها ب

ــد عناصــر می باشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگین تر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنش هــای هســته ای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگین تری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا می شود

        عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمی شــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:   زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  ــه رو اس ــورت رو ب ص

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع ـــال چ س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای

4 )4            3 )3           2 )2              1 )1

ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذره هــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتاره ها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابی ها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابی ها را تش س
ــد ، از  ــای هســته ای را دارن ــژه واکنش ه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتاره ها ب

ــد عناصــر می باشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگین تر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنش هــای هســته ای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگین تری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا می شود

        عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمی شــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:   زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  ــه رو اس ــورت رو ب ص

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع ـــال چ س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای
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ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذره هــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتاره ها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابی ها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابی ها را تش س
ــد ، از  ــای هســته ای را دارن ــژه واکنش ه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتاره ها ب

ــد عناصــر می باشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگین تر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنش هــای هســته ای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگین تری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا می شود

        عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمی شــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:   زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  ــه رو اس ــورت رو ب ص
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رودخانه

ــهمی) ــرض س ــا ع ــه ب ــه: همیش نکت
ــم. ــت بیاری ــدار را بدس مق

پس: 

ــدار  ــن مق ــا کمتری ــوان بیشــترین ی ــرض رأس ســهمی می ت ــدار ع ــه کمــک مق ب
ــدا  ــن ســبک ســواالت ابت ــرای حــل ای یــک رابطــه درجــه دوم را تعییــن کــرد. ب
عبــارت صــورت ســوال را بــه صــورت ریاضــی می نویســیم. ســپس آن را بــه یــک 
متغیــر تبدیــل می کنیــم. در آخــر عبــارت درجــه دوم حاصــل را نوشــته و مقــدار 

عــرض رأس آن جــواب مســاله ماســت.

یــک ضلــع زمیــن کــه بــه رودخانــه مجــاور اســت نیــاز بــه طناب کشــی نــدارد، پــس 

xy اســت. بنابرایــن  −
=
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2

y و در نتیجــه  x+ =2 بــا توجــه بــه شــکل 88
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تیپ 1: حل دستگاه انمعادله
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21- جــواب دســتگاه نامعــادالت 
ــت ؟ ــدام اس ک
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4

 )3

بــرای حــل دســتگاه نامعــادالت جواب هــای هریــک از نامعادله هــا را جداگانــه بــه 
ــم. ــا اشــتراک می گیری دســت آورده و ســپس بیــن جواب ه

( )
x x x x

x x x

÷ −
< + ⇒ − < ⇒ > −

− ≤ ⇒ ≤
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4

2 3 3

−x خواهد بود. < ≤
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4

اشتراک جواب ها 
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ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع ـــال چ س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای
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ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذره هــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتاره ها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابی ها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابی ها را تش س
ــد ، از  ــای هســته ای را دارن ــژه واکنش ه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتاره ها ب

ــد عناصــر می باشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگین تر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنش هــای هســته ای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگین تری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا می شود

        عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمی شــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:   زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  ــه رو اس ــورت رو ب ص

20- با طنابی به طول 88 متر میخواهیم دور تا دور 
زمینی مستطیل شکل یک طرف آن رودخانه است را 
طنابکشی کنیم. بیشترین مساحت زمین کدام است؟
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نکته: همیشه با عرض سهمی) 

بدست بیاریم.
پس:

به کمک مقدار عرض رأس سهمی میتوان بیشترین یا کمترین مقدار یک رابطه 
درجه دوم را تعیین کرد. برای حل این سبک سواالت ابتدا عبارت صورت سوال را 
به صورت ریاضی می نویسیم. سپس آن را به یک متغیر تبدیل می کنیم. در آخر 

عبارت درجه دوم حاصل را نوشته و مقدار عرض رأس آن جواب مساله ماست.
یک ضلع زمین که به رودخانه مجاور است نیاز به طناب کشی ندارد، پس با توجه 
xy است. بنابراین مساحت  −
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مساحت

تیپ2:حل دستگاه انمعادله
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21- جواب دستگاه نامعادالت 
کدام است ؟
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 )1
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 )4        x− ≤ <
5 3
4

 )3

برای حل دستگاه نامعادالت جواب های هریک از نامعادله ها را جداگانه به دست 
آورده و سپس بین جواب ها اشتراک می گیریم.

( )
x x x x
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÷ −
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−x خواهد بود. < ≤
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اشتراک جواب ها 

)Min-Max( 2تیپ 7:حل سواالت کاربردی اب اتبع درجه

سوال 20: گزینه )2(        سوال 21: گزینه )2(

تعیین عالمت و 
نامعادالت

مهم)پایه ای(

12 سوال در 7
کنکور اخیر

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع ـــال چ س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای

4 )4            3 )3           2 )2              1 )1

ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذره هــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتاره ها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابی ها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابی ها را تش س
ــد ، از  ــای هســته ای را دارن ــژه واکنش ه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتاره ها ب

ــد عناصــر می باشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگین تر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنش هــای هســته ای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگین تری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا می شود

        عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمی شــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:   زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  ــه رو اس ــورت رو ب ص

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع ـــال چ س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای
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ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذره هــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتاره ها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابی ها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابی ها را تش س
ــد ، از  ــای هســته ای را دارن ــژه واکنش ه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتاره ها ب

ــد عناصــر می باشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگین تر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنش هــای هســته ای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگین تری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا می شود

        عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمی شــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:   زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  ــه رو اس ــورت رو ب ص

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع ـــال چ س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.
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ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذره هــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتاره ها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابی ها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابی ها را تش س
ــد ، از  ــای هســته ای را دارن ــژه واکنش ه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتاره ها ب

ــد عناصــر می باشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگین تر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنش هــای هســته ای درون ســتاره هــا ب
 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگین تری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا می شود

        عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمی شــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:   زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
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ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
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ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
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کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذره هــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتاره ها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابی ها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابی ها را تش س
ــد ، از  ــای هســته ای را دارن ــژه واکنش ه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتاره ها ب

ــد عناصــر می باشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگین تر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(
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و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا می شود
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ــتند.  ــتاره ها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابی ها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابی ها را تش س
ــد ، از  ــای هســته ای را دارن ــژه واکنش ه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتاره ها ب
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 )Au( و... پدیــد آمــده ؛ســپس از واکنــش میــان ایــن عناصــر، عنصرهــای ســنگین تری نظیــر طــا )N( نیتــروژن ،)C( کربــن ،)Li( ســبکتر لیتیــم

و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
* مرگ هر ستاره با انفجاری بزرگ همراه است که باعث پراکنده شدن عناصرآن در فضا می شود

        عناصــر بــه صــورت یکســان در جهــان هســتی توزیــع نمی شــوند . بــرای مثــال هشــت عنصــر فــراوان دو ســیاره مشــتری و زمیــن بــه شــرح 
ــتند:   زیر هس

* عناصــر اکســیژن )o( و گوگــرد )s( در هــر دو ســیاره مشــترک 
هســتند. 

* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
ــته( و  ــزی نداش ــچ فل ــود هی ــر خ ــن عناص ــراوان تری ــان ف در می

ــن ســیاره را تشــکیل میدهــد. هیــدروژن گازی بیــش از ۹۰% ای
ــه  ــر ب ــش عناص ــان و پراکن ــد جه ــه تول ــورت خاص ــه ص ــس ب پ

ــت:  ــه رو اس ــورت رو ب ص

ــت  ــر نادرس ــای زی ــارت ه ــداد از عب ــه تع ـــال چ س
ــتند؟ هس

ــب:  ــه ترتی ــن ب ــراوان زمی ــر ف ــار عنص ــف( چه ال
آهــن، سیلیســیم، اکســیژن و منیزیــم هســتند.

ــل  ــل تبدی ــه دلی ــید ب ــی خـرش ــرژی گرمای ب( ان
ــیمیایی  ــای ش ــش ه ــم در واکن ــه هلی ــدروژن ب هی

ــت. اس

پ( انفجــار ســتاره هــا باعــث تـلیــد عنصرهــا 
میشـــد.

ــم،  ــن و لیتی ــای کرب ــکیل عنصره ــس از تش ت( پ
ــد. ــده ان ــکیل ش ــا تش ــن و ط ــد آه ــی مانن عنصرهای
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ــن،  ــب آه ــه ترتی ــراوان ب ــر ف ــف: عناص ــتند؛ ال ــت هس ــف و ب و پ نادرس           ال
ــل بشــن  ــم تبدی ــه ه ــا ب ــم ه ــه ات ــم اســت. واکنشــی ک اکســیژن، سیلســیم و منیزی
ــه هــم  ــم هــا ب واکنــش هســته ای هســت. )حواســت باشــه در واکنــش شــیمیایی ات
ــا  ــث پخــش عناصــر میشــود، تولیدشــون ب ــا باع ــتاره ه ــل نمیشــن(. انفجــار س تبدی

ــای هســته ای هســت ــش ه واکن
 ســرآغاز هســتی بــا یــک انفجــار بــزرگ بــه نــام بیــگ بنــگ )مهبانــگ( همــراه بــوده 
کــه طــی آن انــرژی عظیمــی در سراســرجهان آزاد شــده اســت. پــس از ایجــاد ذره هــای 
ــا  ــم )He( پ ــدروژن )H( و هلی ــون( عناصــر هی ــرون و پروت ــرون، نوت ــر اتمــی )الکت زی
بــه عرصــه گذاشــتند. ایــن عناصــر بــا گذشــت زمــان و کاهــش دمــا، متراکــم شــده و 

ــتند.  ــتاره ها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابی ها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابی ها را تش س
ــد ، از  ــای هســته ای را دارن ــژه واکنش ه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتاره ها ب

ــد عناصــر می باشــند. ــن رو محــل تولی ای

ــنگین تر  ــده در آن س ــد ش ــر تولی ــد، عناص ــتر باش ــتاره بیش ــک س ــای ی ــه دم هرچ
خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر

ــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا از واکنــش میــان H و He،  اتــم هــای  ترتیــب پیدایــش عناصــر در واکنش هــای هســته ای درون ســتاره هــا ب
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و آهــن )Fe( تشــکیل مــی شــوند.
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هســتند. 
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ــتند.  ــتاره ها هس ــد س ــل تول ــز مح ــحابی ها نی ــد. س ــکیل دادن ــحابی ها را تش س
ــد ، از  ــای هســته ای را دارن ــژه واکنش ه ــاال، شــرایط وی ــای ب ــا داشــتن دم ســتاره ها ب

ــد عناصــر می باشــند. ــن رو محــل تولی ای
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خواهنــد بــود.) شــرایط بــرای تولیــد عناصــر ســنگین تــر در آن مســاعدتر خواهــد بــود.(

مهبانگ و تشکیل عناصرمهبانگ و تشکیل عناصر
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* تمــام عناصــر فــراوان مشــتری نافلزی هســتند. )ســیاره مشــتری 
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ــوی  ــای حلق ــان، .............. ماهیچه ه ــول در انس ــور معم 1. به ط
کــه بخش هــای مختلــف لولــه گــوارش را از هــم جــدا 

می کننــد، فقــط ..............  )خــارج 99(

1( همه - هنگام عبور مواد از انقباض خارج می شوند.

2( همــه - تحــت تأثیربخــش خودمختــار دســتگاه عصبــی قــرار 
رند. دا

۳( بعضــی از - تارهــای عضالنــِی تــک هســته ای و چنــد 
هســته ای دارنــد.

۴( بعضــی از - بــه هنــگام حــرکات رو بــه عقــب مــواد غذایــی 
ــوند. ــاز می ش ب

ساختار و عملکرد لوله گوارش

بــرای حــل ایــن تســت بریــم اجــزاِی دســتگاه گــوارش رو بررســی کنیــم و نهایتــاً 
ببینیــم بنــداره چــی هســت؟! )جــواب ایــن تســت رو تــا صفحــه 2۴ بــرات توضیــح 

دادم پــس بــرای حــل تســت دنــدون رو جیگــر بــذار(
تــو بــرای تامیــن انــرژی و مــواد، الزمــه غــذا بخــوری، حــاال ایــن غــذا وارد دســتگاه 
ــز  ــم ری ــذات هضــم بشــه )ه ــه غ ــن دســتگاه کمــک می کن ــوارش می شــه و ای گ
بشــه کــه گــوارش مکانیکیــه و هــم بــه واحــد هــای کوچیــک تبدیــل بشــه مثــل 
آمینــو اســید کــه گــوارش شــیمیایه( و بعــد جــذب بشــه و تــو بتونــی ازش اســتفاده 

کنــی.

چرا دستگاه گوارش الزمه؟

ــیه،  ــای گوارش ــر اندام ه ــوارش و دیگ ــه گ ــه ای از لول ــوارش مجموع ــتگاه گ دس
ــون ــدول بخ ــو ج ــش رو ت توضیحات
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      بــرای حــل ایــن ســوال ایــن نکتــه خیلــی مهمــه: لولــه گــوارش رو بــا دســتگاه 
گــوارش اشــتباه نگیــر! پانکــراس و کبــد جزیــی از دســتگاه گــوارش هســتن ولــی 

جزیــی از لولــه گــوارش نیســتن. 

 ببیــن هــر انــدام کجاســت و نســبت بــه اندام هــای دیگــه تــو چــه موقعیتــی قــرار 
داره. بــا همیــن دو تــا شــکل حتمــاً میتونــی ایــن تســت رو هــم حــل کنــی. 

2. کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

» در دستگاه گوارش انسان، ........ برخالف ........ قرار دارد.«

1( راست روده – کبد، پایین تر از لوزالمعده

2( حلق – لوزالمعده، پایین تر از معده

۳( کیسه صفرا – روده باریک، باالتر از مخرج

ــر  ــن ت ــد، پائی ــپ کب ــش چ ــزرگ – بخ ــدای روده ب ۴( ابت
ــق ازحل

دستگاه گوارش
اندام هاي مرتبط

(، کیسه صفرا، لوزالمعدهکبد)اندام هاي گوارشي 

غدد بزاقي
بناگوشي
زیرزباني 

زیر آرواره اي

لوله گوارش
یه لوله پیوسته که از دهان تا مخرج ادامه داره

روده باریک              مري       معده          دهان: ابتدا
روده بزرگ مخرج        راست روده        : انتها 

شکل 1- لوله گوارش و اندام های مرتبط با آن



دومین الیه: الیه ماهیچه ای
ــا الیــه دوم دیــواره معــده یــک  5. کــدام گزینــه در ارتبــاط ب

فــرد صحیــح اســت؟
1( دارای توانایی انقباض خود به خودی است.

2( میتواند تحت تاثیر دستگاه عصبی پیکری باشد.

۳( در خارجی ترین بخش خود ماهیچه مورب دارد

ــوی  ــه حلق ــورب ماهیچ ــی و م ــه طول ــان دو ماهیچ ۴( در می
دارد.

کل لولــه گــوارش الیــه ماهیچــه ای داره کــه از دهــان شــروع میشــه تــا مقعــد حــاال 
اینکــه هــر قســمت چــه ویژگــی داره کــه جزئیاتــش رو پاییــن براتــون آوردم و بــا 

همیــن جزئیــات بــه خوبــی میتونــی تســت رو حــل کنــی!

 

الیه ماهیچه ای

ماهیچه ها
دهان ، حلق،ابتدای مری و بنداره خارجی مقعد   مخطط

صاف
خارج ترطولی 
داخل تر و متصل به الیه زیر مخاطیحلقوی

داخلی ترینمورب
فقط در دیواره معده تبافت پیوندی سس

بافت عصبی
ازههمراه با یاخته های عصبی زیر مخاط شبکه یاخته های عصبی رو میس

بین ماهیچه های طولی و حلقوی قرار داره
اینکــه مــن تــوی نمــودار بهــت نشــون دادم ماهیچــه صــاف ســه مدلــه بــه ایــن مفهومــه کــه خــوِد الیــه ماهیچــه ای بــاز الیــه الیــه اســت و قســمت    
داخلیــش در طــول تمــام لولــه گــوارش دیــده میشــه )ماهیچــه حلقــوی( و روی اون ماهیچــه طولــی قــرار گرفتــه حــاال معــده چــون تکــون مکــون 

هــاش زیــاده ماهیچــه بیشــتری میخــواد پــس یــه الیــه ماهیچــه مــورب هــم داخل تــر داره. 

ــداره  ــوی بن ــی ت ــد و ماهیچــه طول ــوع ماهیچه هــا رو داره و بنداره هــا فقــط ماهیچــه حلقــوی دارن ــه گــوارش هــر دو ن          حواســت باشــه لول
وجــود نــداره .

کنترل عصبی ماهیچه ها
1- دستگاه عصبی پیکری)اثر روی ماهیچه اسکلتی( :

• ارادی مثل دهان و بنداره خارجی مقعد
• غیر ارادی مثل حلق و ابتدای مری

2- دستگاه عصبی خودمختار )اثر روی ماهیچه صاف(:
ــه  ــوی لول •  فقــط غیــر ارادی مثــل: هــر ماهیچــه ای کــه ت

ــاال گفتــم گــوارش هســت بــه جــز اینایــی کــه ب

 

)ماهیچه
حلقوی(

(= به جز در معده)در تمام طول لوله گوارش به زیرمخاط وصله
=هم در سطح داخل و هم خارجش شبکه عصبي داره

زیرمخاط 
شبکه  عصبي

ماهیچه 
حلقوي

ماهیچه طولي= فقط در سمت خارجي خود شبکه عصبي دارد 

الیه بیروني= در حفره شکمي بخشي از صفاق 
شبکه هاي یاخته هاي عصبي در الیه هاي لوله گوارش -1۳شکل 

 دارهشبکه عصبي  خارجیشدر سطح 
به مخاط چسبیده داخلیشدر سطح 

ولي حواست باشه تو بقیه الیه ها یاخته عصبي داریم نه شبکه عصبي
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بــرای حــل ایــن ســوال گــوارش کیمــوس رو تــو روده باریــک رو بررســی میکنیــم و 
بقیــش میــره ترکیبــی بقیــه فصــال غــذا تــوی معــده تبدیــل شــد بــه کیمــوس حاال 
کیمــوس بــه طــور تدریجــی از پیلــور رد میشــه و وارد اولیــن بخــش روده باریــک 
)بــه اســم دوازدهــه میشــه( تــوی روده باریــک هــم گــوارش مکانیکــی )باحــرکات 
روده( و گــوارش شــیمیایی )بــا اســتفاده از شــیره روده، شــیره لوزالمعــده و صفــرا( 

انجــام میشــه.
ســه تــا از انــدام هــای دســتگاه گــوارش کــه جــز لولــه گــوارش نیســتن رو بــرات 

توضیــح بــدم:

ــود در روده  ــای موج ــه آنزیم ه ــاره هم ــورد درب ــد م 1۴. چن
ــارج 9۴( ــل و خ ــت؟ )داخ ــت اس ــان، نادرس ــک انس باری

الف- همواره به صورت غیرفعال، ترشح می شوند. 
ــه ابتــدای دوازدهــه، وارد  ــا ترشــحات صفــرا ب ب- هم زمــان ب

می گردنــد. 
ــد  ــدک، تولی ــن ســلولی ان ــای بی ــا فضاه ج- در ســلول هایی ب

می گردنــد. 
د- از سلول سازنده خود ترشح میشوند.
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کبد و کیسه صفرا

از روده باریک 
مهمتا مقعد

15 سوال توی 8
کنکور قبلی داشته

بــرای ایــن ســوال بایــد صفــرا ر و بهتــر بشناســی: کبــد صفــرا رو کــه ســاخت بهــت 
گفتــم رقیقــه میفرســتش تــو کیســه صفــرا ایــن کیســه فقــط غلیظــش میکنــه و 
ــا لوزالمعــده وارد دوازدهــه میشــه  ــق مجــرای مشــترک ب ــداره از طری نگهــش می
ســنگ صفــرا در اثــر رســوب برخــی ترکیبــات صفــرا در کیســه صفــرا بــه وجــود 

مــی آیــد و مصــرف غذاهــای پرچــرب موجــب تشــکیل اون میشــه.

15. چنــد مــورد عبــارت زیــر را بــه نادرســتی تکمیــل 
)9۳ خــارج  و  داخــل  )کنکــور  می نمایــد؟ 

»در فرد مبتال به سنگ کیسه ی صفرا، بخشی از ............«
1( تری گلیسریدها، از طریق روده دفع می گردد.

2( میزان دفع لیپیدها از طریق روده، افزایش می یابد.
۳( ترکیبات صفرا حین غلیظ شدن رسوب می نماید.  

وارد  روده  دیــواره  خونــی  مویرگ هــای  بــه  چربی هــا   )۴
. ند می شــو

         کبــد بــرای دســتگاه گــوارش مــاده صفــرا رو میســازه و حوصلــه نــداره غلیــظ بســازه و رقیــق میســازدش. حــاال ایــن صفــرا چــی هــس؟ یــه 
مــاده ای کــه شــامل: نمــک صفــراوی،           ،کلســترول و فســفو لیپیــده. 

صفــرا مــاده معدنــی داره )نمــک صفــراوی و بــی کربنــات( مــاده آلــی هــم داره )دو نــوع لیپیــد( و خیلــی مهمــه کــه بدونــی آنزیــم نــداره ولــی 
محتویاتــش بــه هضــم چربــی توســط بقیــه آنزیم هــا کمــک می کنــه پــس بطــور غیرمســتقیم بــه جــذب چربی هــا هــم کمــک می کنــه. تــا االن 

تــوی همــه ترشــحات اندام هــای گوارشــی آنزیــم بــود بــه جــز ترشــحات مــری و همیــن ترشــحات گوارشــی کبــد )مــاده صفــرا(.

 

نحوه تشکیل سنگ صفرا   27شکل   

کبد یه اندامه که قسمت زیادیش سمت راسِت بدنه و یه تیکه کوچیکشم سمت چپه

 

گوارش کیموس

اگر نه برو بخونش! حتماً یادته! تو تیتر حرکات لوله گوارش گفتمشحرکات روده

صفرا

فسفو لیپید+ کلسترول + −⬚𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻+ نمک صفراوی : شامل

خنثی کردن اثر اسیدی کیموس معده+ کمک به گوارش چربی 
رد کبد صفرا رو می سازه بعدش کیسه صفرا غلیظش می کنه و از طریق مجرای صفراوی وا

.ابتدای دوازدهه می شه

آنزیم+ یون های مختلف مثل بی کربنات + آب + موسین : شاملشیره روده

شیره لوزالمعده
...و + لیپاز + پروتئاز آنزیم

اثر اسیدی کیموس معده خنثی رو می کنهبی کربنات

تو روده باریک
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کــــبد -26شکل   

مجرای ورود صفرا از کبد به مجاری 
 صفراوی

لوزالمع
 ده

بخش مشترک شده مجاری 
 صفراوی و لوزلمعده

 مجرای ورود صفرا از 
 کبد به کیسه صفرا

 کیسه صفرا

 مجرای صفرا

 مجراهای لوزالمعده

کبد )هورمون اریتروپویتین 
  سیاهرگ کنه ورا ترشح می

شه(باب به آن وارد می  

 مجرای ورود شیره پانکراس به دوازدهه

لوزالمعده

بنداره پیلور



ــی  ــل م ــتی تکمی ــه درس ــر را ب ــارت زی ــورد عب ــد م 26. چن
ــد؟ کن

ــور از ............ ،  ــال عب ــه دنب ــی ب ــواد غذای ــده گاو، م » در مع
بالفاصلــه بــه بخشــی وارد مــی شــوند کــه نمــی توانــد ............«

ــه  ــی را ب ــواد غذای ــد م ــی توان ــزرگ – نم ــه ای ب ــف( کیس ال
ــد. ــت نمای ــده هدای ــارج از مع خ

ب( معــده واقعــی – مولکــول هــای حاصــل از گــوارش ســلولز 
را جــذب کنــد.

محیــط  بــه  را  مولکول هایــی   – قســمت  کوچکتریــن  ج( 
داخلــی جانــور وارد نکنــد.

ــوارش  ــه گ ــی ب ــح آنزیم های ــا ترش ــه – ب ــه الی ــک الی د( اتاق
پروتئین هــا بپــردازد.
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ــل گاو و  ــده مث ــخوار کنن ــتانداران نش ــی، پس ــد بدون ــوال بای ــن س ــل ای ــرای ح ب
ــیردان( ــزارال و ش ــگاری ه ــیرابی ن ــمتی دارن )س ــار قس ــده چه ــفند مع گوس

گاو یــه کــم قضیــه گــوارش رو پیچیــده میکنه:اولــش غــذا رو نیمــه جویــده میکنــه 
و میفرســته تــو ســیرابی تــو ســیرابی یــک ســری میکــروب هســتن کــه به گــوارش 
شــیمیایی ســلولز غــذای گاو کمــک میکنــن بعــد کــه گاو رفــت یــه گوشــه نشســت 
اســتراحت کنــه، غــذا از ســیرابی  وارد نــگاری میشــه بعــدش مــری رو رد میکنــه 
و گاو دوبــاره اونــو میجــوه و ایــن بــار کامــل جویــده میشــه!حاال یــه غــذای کامــل 
جویــده شــده بــه شــکل مایــع هســت کــه مــری رو رد میکنــه و میــاد از نــگاری رد 
میشــه و بــه هــزارال میرســه اینجــا آبــش تاحــدی جذب میشــه و بعــد وارد شــیردان 
میشــه شــیردان یــا همــون معــده واقعــی یــک بخشــه کــه آنزیــم گوارشــی داره و 
بقیــه مــواد هــم اینجــا گــوارش میشــن و نهایتــا غــذا وارد روده کوچــک میشــه، 

جــذب میشــه و بعــد روده بــزرگ و تــا اینکــه دفــع بشــه!

هزارال
مري سیرابي

نگاري

شیردان

روده 
کوچک

  گاو گوارش لوله -۴1شکل

تــو ســوال 26 چــرا بقیــه گزینه هــا اشــتباهن؟ الــف )منظــور از کیســه ای بــزرگ ســیرابی بــوده کــه بعــد از آن نــگاری قــرار داره. نــگاری مــی توانــد 
مــواد غذایــی دریافــت شــده را بــه هــزارال یــا مــری وارد کنــه.( ب )بعــد از معــده واقعــی، روده قــرار داشــته کــه مولکــول هــای حاصــل از گــوارش 
ــا  ــه ب ــرار دارد کــه می تون ــه همــان هــزارال هســت. بعــد از هــزارال، معــده واقعــی ق ــه الی ســلولز در آن جــذب می شــه.( د )منظــور از اتاقــک الی

ترشــح آنزیــم هــای گوارشــی، گــوارش مولکــول هایــی ماننــد پروتئیــن هــا رو انجــام بــده.( 

 سیرابي
کیسه بزرگ معده     

داراي میکروب هاي با توانایي تجزیه سلولز
هزارال

اتاقک البه الیه 

تا حدي آبگیري مي کند 

نگاري
قسمت از معده یه

شیر دانرد میشه ازشبار 2غذا 
بهش معده اصلي هم میگن

اینجا گوارش نهایي جانور انجام میشه 
دارهو خودش آنزیم گوارشي 

غذا رو با سرعت 
مي جوند                 

(نیمه جویده میشه )

اینجا توسط )وارد سیرابي 
میکروب ها سلولز تا حدي 

( گوارش پیدا میکنه

وارد نگاري و 
صرفا از اون 
عبور میکنه

وارد دهان و  
این بار کامل 
جویده میشه

غذاي 
کامل 
جویده 

ر بیشت)سیرابي 
حالت مایع پیدا 

( کنهمي 

آبگیري :هزارال 
انجام میشه 

شیردان و گوارش کامل 
انجام میشه  روده 

۴8

سوال 26: گزینه )1(         

الیه



حاال که جرم رو پیدا کردیم پس بریم سراغ فرمول فشار:

m2 تبدیل به

بیشرتین و کمرتین فشار

بیشرتین و کمرتین فشار + ترکیب اب چگایل 

فشار جامدات

فشار جامدات

 c و b ،a 2- در مکعــب مســتطیل شــکل زیــر، اگــر ابعــاد
بــه نســبت 1، 2 و 3 باشــد، مکعــب را روی وجــوه مختلف 
روی ســطح افقــی قــرار دهیــم، بیشــترین فشــاری کــه به 
ســطح وارد می کنــد، چنــد برابــر کمتریــن فشــار اســت؟     

ــارج 97( )ریاضی خ

   
  2 )2            1/5 )1

6 )4               3 )3

 mgP
A

= ســوال رو ببیــن فشــار در جامــدات رو داره میگــه  و یــاد فرمــول
ــا مســاحت ســطح رابطــه عکــس دارد پــس  می افتیــم. گفتــه بــودم کــه فشــار ب
min(A را  در اینجــا اگــر مــا بیشــترین فشــار را بخواهیــم بایــد کمتریــن ســطح (

ــم و برعکــس!  ــه دســت بیاوری ب

ابعــاد مکعــب مســتطیل رو بــه مــا بــه صــورت نســبتی داده یعنــی میشــه گفــت 
ــه ســاده تریــن حالــت ممکــن نوشــته. خــب  خــودش اومــده نســبت ابعــاد رو ب

چــی از ایــن بهتــر؟ عددهــا خودشــون ســاده شــدن دیگــه

min

max

A ab
max max

min

A bc
min min

max

max

min

mg mg mg mgP P
(A ) ab

mg mg mgP P
(A ) bc

mg
P

mgP

=

=

= → = = =
×

= → = =
×

×= =

×

1 2 2

2 3

1 2 3

2 3

 cm cm cm× ×5 4 2 3-مکعـب فلـزی توپـری بـه ابعاد 
از وجه هایـش روی  gr از طـرف یکـی 

cm38 و چگالـی 
سـطح افقـی قرار می گیرد. بیشـترین فشـاری کـه مکعب 
اسـت؟  پاسـکال  چنـد  کنـد  وارد  سـطح  بـر  می توانـد 

          N(g )
kg

=10 )ریاضی98(  
                                                                                       

  × 24 10  )2   / × 21 6 10  )1
× 34 10  )4   / × 31 6 10  )3

خب این سوال یک سوال ترکیبی فصل 1 و 2 با همدیگست!
فرمول چگالی چی بود؟!       

توی فصل یک حجم همه ی شکل هایی که نیاز داشتی رو بهت گفته بودم

سوال 2: گزینه )3(               سوال 3: گزینه )4(
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m
V

  چگالی=

 
m V gr

V cm

=  =  =→ 
=   =

3
8 40 320

2 4 5 40
  چگالی از فرمول

 

[gr] یا [kg] جرم 

[cm m] یا 3[ ]gr حجم 3[ ]
cm3 یا 

kg[ ]
m3  

 
 

kg تبدیل به

یا
یا

max
min

mgP Pa
A ( )

−

−

↓

× ×
= = = ×

× ×

3
3

4
320 10 10 4 10

2 4 10



فشار  مایعات

فشار  مایعات

نیروی وارد بر کف زمین 

تبدیل های سانیت مرت جیوه و اپسکال 

8- در شــکل مقابــل، ظــرف از دو قســمت اســتوانه ای تشــکیل 
 cm250 و  cm210 شــده اســت کــه ســطح مقطــع اســتوانه ها
ــرف وارد  ــف ظ ــر ک ــا ب ــرف مایع ه ــه از ط ــی ک ــت. نیروی اس
می شــود، چنــد نیوتــن اســت؟ )چگالــی روغــن و آب بــه 
 )g m / s= 210 اســت و gr / cm31 و / gr / cm30 8 ترتیب

ــارج 94( ــی خ )ریاض

6/6 )2    5/4 )1

7 )4    6 )3

ــن و   ــی از روغ ــار ناش ــا فش ــه در اینج ــته ک ــا را خواس ــی از مایع ه ــار ناش فش
ــم: ــبه می کنی ــرو را محاس ــپس نی ــم و س ــدا می کنی ــی از آب را پی ــار ناش فش

P P P

P gh Pa

P gh P

P Pa

−

−

= +

= ρ = × × × =

= ρ = × × × =

= + =

2

2

1000 10 10 10 1000

800 10 5 10 400

1000 400 1400

FP F P.A N
A

−= → = = × × =41400 50 10 7


مساحت کف ظرف مهم نه جاهای دیگه

آب

آب آب آب

روغن

کل

روغن روغن

کل روغن

ســانتی متر   76 برابــر  هــوا  فشــار  مکانــی،  در  اگــر   -9
متــری  ســانتی   136 عمــق  در  فشــار  باشــد،  جیــوه 
اســت؟ جیــوه  ســانتی متر  چنــد  رودخانــه  آب 

( kg / m , kg / m )ρ = ρ =3 313600 1000

)ریاضی 93 و خارج 89(

   86 )2   82 )1
96 )4   92 )3

اول باید یک سری نکات و فرمول ها رو یاد بگیریم؛

1- واحدهای زیر تقریباً معادل یکدیگرند؛

2- اگر بخواهیم ببینیم مثا فشـار ناشـی از50 سانتی متـر آب برابر فشــار چند 
استفـــاده مــی کنیــم h hρ = ρ سانتی متر الکل است، از فرمول 

الکل آبالکل آب

الکل الکل الکل

سوال 8: گزینه )4(               سوال 9: گزینه )2(

جیوه آب

atm bar Pa cmHg mmHg= = = =51 1 10 76 760

56

gr/ / h h cm
cm

ρ = × = 30 6 1 50 0 6 83

a



کشش سطحی

مقایسه جامدات

23- کشش سطحی در مایع ها حاصل کدام است؟ 
1( نیروهــای ایجــاد شــده از نــوع هم چســبی بیــن مولکول هــا

2( تأثیر نیروی گرانش زمین بر مایع

3( فشاری است که از طرف هوا بر مایع وارد می شود.

ــی  ــه خیل ــت ک ــی اس ــن مولکول های ــی بی ــروی رانش 4( نی
شــده اند. نزدیــک  به هــم 

نیروی هم چسبی
به طــور کلــی، بیــن مولکول هــای مایــع یــک نیــروی ربایشــی وجــود دارد کــه بــه 

ــد. ــبی می گوین ــروی هم چس آن نی

نــکات :1- اگــر بــه یــک قطــرۀ آب کــه از شــیر می چکــد توجــه کنیــد، مشــاهده 
ــه  ــیر ب ــول مس ــام ط ــیر، در تم ــدن از ش ــدا ش ــس از ج ــره پ ــه قط ــد ک می کنی
صــورت قطــره باقی می مانــد. )مولکول هــای ایــن قطــره در حیــن ســقوط از 
ــه  ــرای توجی ــد.( ب ــی  می مانن ــر باق ــه یکدیگ ــل ب ــوند و متص ــر دور نمی ش یکدیگ
ــروی ربایشــی  ــک نی ــع ی ــن مولکول هــای مای ــه بی ــوان گفــت ک ــده می ت ــن پدی ای

ــت. ــبی اس ــروی هم چس ــان نی ــه هم ــود دارد ک وج

2- اگــر یــک میــخ کوچــک را بــر روی ســطح آب قــرار دهیــد، در ســطح یــک فرورفتگــی ایجــاد می شــود و کشــش ســطحی بیــن مولکول هــای 
آب مانــع از فرورفتــن میــخ در آب می شــود. ایــن پدیــده مثــل نگــه داری یــک میــخ توســط یــک پارچــۀ تــوری اســت.

3- علت فرورفتن حشرات در آب نیز مشابه موضوع مطرح شده در نکتۀ )2( است.
نیــروی دگرچســبی: هنگامــی کــه یــک مــاده در تمــاس بــا یــک مــادۀ دیگــر قــرار می گیــرد نیــز بیــن آن هــا یــک نیــروی ربایشــی وجــود دارد 

کــه بــه دگرچســبی معــروف اســت. 

به طور کلی هرگاه مایعی در تماس با یک جسم جامد قرار گیرد، دو حالت زیر می تواند رخ دهد:

1- اگــر نیــروی دگرچســبی بیــن مولکول هــای مایــع و جامــد از هم چســبی بیــن مولکول هــای مایــع بیشــتر باشــد، در ایــن صــورت می گوییــم 
مایــع، جامــد را تــر می کنــد. مثــًا در شــکل مقابــل می بینیــم کــه آب ســطح شیشــۀ تمیــز را تــر کــرده و روی آن پهــن شــده اســت، بــه زبــان 

ــا شــدت بیشــتری مولکول  هــای آب را جــذب کــرده اســت. ســاده می تــوان گفــت در ایــن حالــت، مولکول هــای شیشــه ب

پخش آب روی سطح شیشه

ترشوندیگ

نیروهای هم چسیب و دگرچسیب

سوال 23: گزینه )1(

ویژگی های 
غیر مهمفیزیکی مواد

3 سوال در 7
کنکور اخیر
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ــنگین  ــبک و س ــوپ س ــی X دارای دو ایزوت ــر فرض 6- عنص
ــن  ــی میانگی ــرم اتم ــای amu 14و amu 16و ج ــا جرم ه ب
amu 14/2 اســت. نســبت شــمار اتم هــای ایزوتــوپ ســنگین 

ــه ســبک، در آن کــدام اســت؟ )ریاضــی داخــل ۹8( ب
1
11

 )4  1
11

 )3  1
9

 )2  1
8

 )1

مفهوم واحد جرم اتمی

مقایســه دقیــق جــرم ذرات زیــر اتمــی بــه صــورت بــاال اســت، ولــی در محاســبات بــه تقریــب جــرم الکتــرون را برابــر صفــر و جــرم نوتــرون و پروتــون را برابــر  
ــد. ــر می گیرن در نظ

ــه کار مــی رود امــا عــدد  ــرای ســنجش جــرم اتم هــا ب ــم:  جــرم اتمــی واحــدی برحســب amu  داشــته و ب ــی مه ــی، خیل ــی، خیل ــه خیل          توج
جرمــی مجمــوع تعــداد  N هــا و P هــا اســت. پــس از نظــر تعریــف متفاوت انــد، ولــی از نظــر مقــدار عــددی، عــدد جرمــی و جــرم اتمــی تقریبــاً  بــا هــم برابــر 

هســتند. )چــون  جــرم هــر N یــا P بــه تقریــب برابــر 1amu  اســت.(

         توجه: عدد جرمی یکا ندارد ولی یکای جرم اتمی amu است.

مفاهیم جرم اتمی
مول، جرم مولی

16 سوال در 7
کنکور اخیر

خیلی خیلی مهم

82

سوال 6: گزینه )2(     

 ( amu)جرم یکی نسبیبار الکتر  نماد  نام ذره 
e-10 الکترون   -1 0/0005 

p+1 پروتون 
-1  +1 1/0073 

n01 نوترون   0 1/0083 

 

ــه  ــن گفت ــم کرب 1 جــرم ات
12

ــه  ــی )a m u( )atomic mass unit(: ب ــرم  اتم ــد ج واح
1 جــرم فراوانتریــن ایزوتــوپ کربــن-12 گفتــه مــی شــود.( از واحــد جــرم اتمــی 

12
می شــود. )بــه 

ــه  ــتند، ب ــک  هس ــیار کوچ ــا بس ــم ه ــون ات ــود. چ ــی ش ــتفاده م ــا اس ــرم اتم ه ــان ج ــرای بی ب
ــم!( ــدازه گیــری کنی ــرازو نمی توانیــم جــرم آنهــا را ان ــا کمــک ت صــورت مســتقیم و ب

* یکای جرم اتم ها را با u نمایش می دهند.
ــرای مثــال جــرم اتمــی ــم برحســب واحــد گفتــه می شــود. ب ــه جــرم هــر ات ــی: ب ــرم اتم ج
ــن اســت(.  ــم کرب 1 جــرم ات

12
ــر 12amu اســت. )چــون 1amu خــودش در اصــل   براب

6
12C

* دانشمندان با استفاده از دستگاهی به نام طیف سنج جرمی، جرم اتم ها را با دقت زیاد اندازه گیری می کنند. 

ــا اســتفاده از  ــد، ب ــی دارن ــدام جــرم اتمــی متفاوت ــر ک ــه ه ــن موضــوع ک ــک عنصــر و ای ــرای ی ــف ب ــای مختل ــا وجــود ایزوتوپ ه ــت ب در طبیع
ــه می کنیــم. ) هــر عنصــر در طبیعــت دارای ایزوتوپ هــای مختلــف  ــرای هــر عنصــر جــرم اتمــی میانگیــن را ارائ ــی ایزوتوپ هــا، ب درصــد فراوان
ــرای محاســبه  ــم.( ب ــان جــرم هــر عنصــر از جــرم اتمــی میانگیــن اســتفاده می کنی ــرای بی ــن رو ب ــی می باشــد از ای ــا جرم هــای اتمــی متفاوت ب

ــر اســتفاده می شــود: ــن از رابطــه زی جــرم اتمــی میانگی

 
M F M FM

F F
+

=
+

1 1 2 2

1 2 M جرم اتمی میانگین: 
M )که از نظر عددی با عدد جرمی برابر هستند.( 1 M  و  2 جرم اتمی ایزوتوپ ها= 

 F1 F2 و  نسبت فراوانی ایزوتوپ ها = 
* واحد جرم اتمی میانگین نیز amu است.

M و ... را اضافه می کنیم. 4 F4 و   ، M 3 * اگر بیش از 2 ایزوتوپ داشتیم به ترتیب       و 
* اگر نسبت های فراوانی برحسب درصد بودند مجموع آن ها باید برابر 1۰۰ درنظر گرفته شود. )ولی لزومی نداره همیشه درصد بدهند.(

F3

-1

+1



12- در نمونــه ای از آلیــاژ برنــز کــه دارای مــس و روی اســت. 
ــد  ــود دارد. چن ــس وج ــم م ــه ات ــم روی، س ــر ات ــه ازای ه ب

          
ــد؟ ــکیل می ده ــز روی تش ــاژ را فل ــن آلی ــی ای ــد جرم درص

 2۰/25 )2   1۹/75 )1

25/2۹ )4   21/2۰ )3

                 نســبت شــمار اتــم هــا بــا نســبت مول هــا برابــر اســت. بــرای مثــال اگــر در ســؤالی 
AN از شــما خواســتند شــمار اتم هــا را مقایســه کنیــد، بــه جــای کار کــردن بــا عــدد بــزرگ 

، می توانیــد مــول آن دو گونــه را بــا هــم مقایســه کنیــد. در ایــن نمونــه بــه ازای هــر اتــم روی، 
ســه اتــم مــس داریــم؛ یعنــی بــه ازای هــر1 مــول روی، 3 مــول مــس داریــم. پــس در 4 مــول 
از ایــن آلیــاژ فرضــی 1 مــول روی )65 گــرم روی( و3 مــول مــس )1۹2 گــرم مــس( خواهیــم 

داشت.

%  / %= × =
+

Zn 65 1۰۰ 25 2۹
65 1۹2

 

13- کــدام مــوارد از مطالــب زیــر، درســت اند؟ )تجربــی 
داخــل۹8(

آ( طــول مــوج نــور بنفــش از طــول مــوج نــور ســبز، کوتاه تــر 
. ست ا

ــا طــول مــوج آن نســبت  ــی، ب ــور مرئ ــرژی هــر رنــگ ن ب( ان
ــتقیم دارد. مس

پ( نوارهــای رنگــی در طیــف نشــری خطــی اتــم هیــدروژن، 
 n=2 ناشــی از انتقــال الکترون هــا از الیه هــای باالتــر بــه الیــة

اســت. 
ت( هــر چــه فاصلــة میــان الیه هــای انتقــال الکتــرون در اتــم 
برانگیختــة هیــدروژن بیشــتر باشــد. طــول مــوج نــور، بلندتــر 

اســت.
1( ب، پ، ت      2( ب، ت     3( آ، ب، پ  4( آ، پ

ــی  ــوج الکترومغناطیس ــر م ــد ه ــوده و مانن ــی ب ــو الکترومغناطیس ــک پرت ــور ی                  ن
ــنج  ــام طیف س ــه ن ــتگاهی ب ــا دس ــمندان ب ــت. دانش ــرژی اس ــوج و ان ــول م ــری دارای ط دیگ
می تواننــد از پرتوهــای گســیل شــده از مــواد گوناگــون اطاعــات ارزشــمندی بــه دســت آورنــد.

      طول موج و انرژی آن با یکدیگر رابطه عکس دارند.

طول موج را با نماد    نمایش می دهند و واحد پر کاربرد آن نانومتر )nm( می باشد.

نور و طیف نشری

4 سوال در 7
کنکور اخیر

غیر مهم

طیف الکترومغناطیسی و آزمون شعله

نور

86
سوال 12: گزینه )4(        سوال 13: گزینه )4(

 

λ  

( ), : .g mol−= = 164 65Cu   Zn)۹6 تجربی داخل(

↑ ← ↓ انرژی موج  طول موج 
↑ انرژی موج  ← ↓ طول موج 

 

 

700nm 400nm



 )24Cr( ــروم ــم ک ــی ات ــرون ظرفیت ــرای a الکت n+ l  ب  -22
 x ــر ــر m اســت و بــرای b الکتــرون ظرفیتــی دیگــر، براب براب
ــدام  ــپ ک ــه چ ــت ب ــب از راس ــه ترتی ــت. b .m .a و x، ب اس

ــل ۹۹( ــند؟)ریاضی داخ ــد باش ــا می توانن عدده

  5 ، 4 ، 4 ، 2 )2  5 ، 5 ، 4 ، 1 )1

5 ، 4 ، 5 ، 1 )4  5 ، 4 ، 5 ، 2 )3

               آرایش 24Cr را می نویسیم: 

24Cr : [ ]  5 1
18 3 4Ar d s  

)b( 5 الکترون                     )a( 1 الکترون

ــدد  ــای دارای ع ــمار الکترون ه ــر، ش ــدام عنص ــم ک 23- در ات
ــای دارای  ــمار الکترون ه ــوع ش ــر مجم l ، براب ــی 1= کوانتوم

l اســت و شــمار الکترون هــای  l  و 2= عددهــای کوانتومــی۰=
ــه ظرفیــت  ــا شــمار الکترون هــای الی ــن عنصــر ب ــی ای ظرفیت
ــه  ــت ب ــا را از راس ــت؟ )گزینه ه ــر اس ــر، براب ــدام عنص ــم ک ات

چــپ بخوانیــد(. )تجربــی خــارج ۹۹(

  14D ، 24M)2   16X ، 24M )1

16X ، 28A)4   14D ، 28A )3

l یعنــی e هــای زیرالیــه e ،P هایــی  e− هــای دارای عــدد کوانتومــی1=                   شــمار
l یعنــی e هــای زیــر الیه هــای S و d ، پــس بــه طــور خاصــه بایــد عنصــری  l  و 2 = بــا۰ =

را پیــدا کنیــم کــه تعــداد الکترون هــای s و d آن بــا e هــایP آن برابــر باشــد:

24M : / / /S S P S P d2 2 6 2 6 5 11 2 2 3 3 3 4

( ) ,= → → + =P P6 61 2 3 6 6 12l  

 ( ), , , ,= = → → + + + + =2 2 2 5 10 2 1 2 3 3 4 2 2 2 5 1 12S S S d Sl l

۵  𝑒𝑒− 1     ۵1گروه  = الیه ظرفیت 𝑒𝑒−  1گروه  =الیه ظرفیت 

6  𝑒𝑒− 2     61گروه  = الیه ظرفیت 𝑒𝑒−  2گروه  =الیه ظرفیت 

  7  𝑒𝑒− 3    71گروه  =ت الیه ظرفی 𝑒𝑒−  31گروه  =الیه ظرفیت 

8  𝑒𝑒− 4    81گروه   =الیه ظرفیت 𝑒𝑒−  41گروه  =الیه ظرفیت 

۵  𝑒𝑒− 1     ۵1گروه  = الیه ظرفیت 𝑒𝑒−  1گروه  =الیه ظرفیت 

6  𝑒𝑒− 2     61گروه  = الیه ظرفیت 𝑒𝑒−  2گروه  =الیه ظرفیت 

  7  𝑒𝑒− 3    71گروه  =ت الیه ظرفی 𝑒𝑒−  31گروه  =الیه ظرفیت 

8  𝑒𝑒− 4    81گروه   =الیه ظرفیت 𝑒𝑒−  41گروه  =الیه ظرفیت 

e− الیه ظرفیت دارد. e− الیه ظرفیت دارد. اتم 16x نیز 6  این عنصر 6 

      دانستنی های شبکه 4 ! در عناصر اصلی یکان شماره گروه با تعداد     های الیه ظرفیت برابر است:

4              4𝑠𝑠 =  0  +4 =   ℓ   +n  (m)      ,              3𝑑𝑑    5=  2  +3 =  ℓ   +n (x ) 
 

۹6
سوال 22: گزینه )1(        سوال 23: گزینه )1(
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