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  )شيميهاي  سؤال(

 )اميرحسين معروفي: نگاه به گذشته(  )مخلوط و جداسازي مواد-درسيكتاب  6و  5 يها  صفحه( »4«ي  گزينه - 1
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  )زهرا قمي(  )مخلوط و جداسازي مواد-كتاب درسي 6و  4ي ها  صفحه( »3«ي  گزينه - 2

  .اند ندهصورت يكنواخت در هم پراك هواي اطراف ما يك محلول است و گازهاي مختلف به

  )لو حميدرضا ميرعالي(  )مخلوط و جداسازي مواد - كتاب درسي 6و   5ي ها  صفحه(»3«ي  گزينه - 3
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g  48 18   جرم آب موجود در محلول30
گرم از حل شونده رسوب كرده است و محلول جديد ما داراي  6بنابراين . سيده استگرم ر 42گرم به  48طبق صورت سؤال جرم محلول از 

  .آوريم دست مي گرم آب به 100پذيري اين نمك را در دماي جديد در  گرم نمك است؛ بنابراين انحالل 12گرم آب و  30

:نمك  x g
   

100 12   در دماي جديد4030

گرم آب در دماي جديد برابر  100ي نمك در پذير طبق محاسبات انجام شده انحالل
 40برابر  C30پذيري نمك در دماي با توجه به نمودار زير، انحالل. گرم است 40

  .گرم است
  
  

  )اميرحسين معروفي(  )مخلوط و جداسازي مواد - كتاب درسي 6ي   صفحه(»1«ي  گزينه - 4
كنيم و  رسم مي C50و C20را در دماهاي  Bو   Aهاي  پذيري نمك ابتدا نمودار انحالل

  .گيريم در نظر مي xبرابر  C20را در دماي Bي  پذيري ماده انحالل
  

x:بنابراين. استگرم  15گرم آب برابر  100در  C50در دماي Bپذيري نمك  انحالل x  3 15 5   
  :صورت زير است گرم آب به 100در  C50و C20ها در دماهاي پذيري هر يك از نمك انحالل
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  :كنيم محاسبه ميها را  آوريم و اختالف جرم آن دست مي اكنون مقدار رسوب حاصل از هر محلول را به

ههاي علوم پيشرفتپاسخ سؤال
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گرم  115گرم آب است، بنابراين كاهش دماي  100گرم در  5برابر  C20گرم و در دماي 15برابر  Bپذيري نمك  انحالل C50در دماي
)شود گرم رسوب مي 10باعث ايجاد  C20بهC50محلول از g) 15 5 10  

A : x /
  

30 115 24 6140 در اثر كاهش دما  

    / g / g  24 6 10 14   اختالف جرم رسوب حاصل از دو محلول6
  )مجيد بيانلو(  )مخلوط و جداسازي مواد- كتاب درسي 8ي   صفحه( »1«ي  گزينه - 5

با استفاده از اين . توان فقط با دستگاه تقطير تمام اجزاي مخلوط مدنظر را جدا كرد استفاده كنيم، مي ها م از حداقل تعداد دستگاهياگر بخواه
شود و در نهايت  دهيم، ابتدا الكل، سپس آب و پس از آن روغن مايع جدا مي رفته افزايش مي دستگاه هنگامي كه دماي مخلوط مورد نظر را رفته

  .ماند در ته ظرف باقي مي Aنمك 
  )فيزيكهاي  ؤالس(
 )مجيد بيانلو: نگاه به گذشته(  )الكتريسيته- درسيكتاب  88 ي  صفحه( »2«ي  گزينه - 6

شدت جريان  

  .شود برابر مي 4ي باال، اگر ولتاژ را دو برابر و مقاومت الكتريكي را نصف كنيم، شدت جريان  با توجه به رابطه
  )اصغري عزيزاهللا علي(  )الكتريسيته- كتاب درسي 88ي   صفحه( »4«ي  گزينه - 7

VRي با توجه به رابطه
I
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180 1018  

  :داريم ،ولت شده است 220چون مقاومت ثابت است و ولتاژ 

Iشدت جريان ثانويه A
I

  


22010 22  

 .تآمپر افزايش يافته اس 4پس جريان 

  )محمدجواد محسني(  )الكتريسيته- كتاب درسي 82و  81ي ها  صفحه( »4«ي  گزينه - 8
بار الكتريكي گلوله و كره  ،تماسپس از . شود ي باردار، بر اثر القاء بار الكتريكي، گلوله جذب كره مي ي خنثي به گلوله با نزديك كردن كره

 .شود د ميدافعه ايجاها   آننام  بارهاي همبين و . دنشو نام مي هم

  )اصغري عزيزاهللا علي(  )الكتريسيته- كتاب درسي 88ي   صفحه( »2«ي  گزينه - 9
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  )كتاب سه سطحي(  )الكتريسيته - كتاب درسي 88ي   صفحه(»3«ي  گزينه -10
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  )شناسي زيستهاي  سؤال( 
  )زهرا قمي(  )تنظيم عصبي- كتاب درسي 32تا  30ي ها  صفحه( »2«ي  گزينه -11

 .قرار دارد) ي مغز هساق(النخاع  مركز كنترل ضربان قلب در بصل

  )زهرا قمي(  )تنظيم عصبي-كتاب درسي 32ي   صفحه( »3«ي  گزينه -12
  :ها علت نادرستي گزينه

  .گيرد جفت آن از مغز منشأ مي 12جفت آن از نخاع و  31جفت عصب به دستگاه عصبي مركزي وصل است كه  43: »2و  1«يها گزينه
 ،ها فقط در پاها حس و حركت ندارند بعضي از آن. ، ناتواني حسي و حركتي متفاوت استها آسيب ديده در افرادي كه نخاع آن: »4«ي گزينه

 .ها نيز حس و حركت كاهش يافته است ي در بعضي در كمر و دستلو

  )زهرا قمي(  )تنظيم عصبي- كتاب درسي 33ي   صفحه( »1«ي  گزينه -13
  .شود ناميده ميعصبي كه يك آكسون بلند است، تار ) 3(قسمت بنابراين  .شود ند، تار عصبي گفته ميلهاي ب ها يا آكسون به دندريت

  :هاي نادرست بررسي گزينه
  .اند تجمع يافته) 1قسمت (هاي عصبي در جسم سلولي  هاي سلول  تر اندامك بيش: »2«ي گزينه
) 3(دندريت و قسمت ) 2(مت هاي كوچك نشان داده شده است، قس  با توجه به جهت جريان عصبي كه در شكل با فلش: »4و  3«هاي ي گزينه

 .آكسون نام دارد

  )زهرا قمي(  )تنظيم عصبي- كتاب درسي 34ي   صفحه( »3«ي  گزينه -14
 .اي است هاي ماهيچه ها، محل ارتباط يك سلول عصبي حركتي با سلول انتهاي آكسون

  )آبادي الهام ملك(  )تنظيم عصبي- كتاب درسي 34تا  32ي ها  صفحه( »2«ي  گزينه -15
  .ها هستند كه همگي فعاليت عصبي دارند نورون ،ي مراكز عصبي و اعصاب دهنده لي تشكيهاي اصل سلول

  :ها بررسي ساير گزينه
  .اند يافته ها در بخشي به نام جسم سلولي تجمع تر اندامك در نورون هسته و بيش: »1«ي گزينه
  .هاي بدن است برخي از انعكاسنخاع، مركز : »3«ي گزينه
كند، ولي با هم  چپ بدن را كنترل مي ي كره نيمهاي  ي راست فعاليت كره ي راست بدن و نيم هاي نيمه ي چپ فعاليت كره نيم: »4«ي گزينه
 .هاي مشترك هم دارند  اند و فعاليت مرتبط

  )كتاب سه سطحي(  )تنظيم عصبي- كتاب درسي 29ي   صفحه(»4«ي نهيگز -16
هاي حركتي را از بخش مركزي  رسانند و هم پيام لف و محيط به بخش مركزي ميهاي مخت هاي حسي را از دستگاه اعصاب بخش محيطي، هم پيام

كنند؛ پس هر دو بخش مركزي و محيطي دسـتگاه عصـبي اطالعـاتي را از درون و بيـرون      هاي حركتي منتقل مي هاي بدن به ويژه اندام به دستگاه
  .كنند بدن دريافت مي

  )آرش درخشي(  )يتنظيم عصب- كتاب درسي 34ي   صفحه( »4«ي  گزينه -17
زنند، ضربان قلب را نامنظم  كنند و نظم بدن را بر هم مي اند كه در انتقال پيام عصبي اختالل ايجاد مي مواد مخدر تركيبات شيميايي خاصي

 .شوند بيعي ميها و بروز رفتارهاي غيرط كنند يا باعث خستگي، درد مفاصل و ماهيچه برند، گوارش را مختل مي كنند، فشار خون را باال مي مي

  )آرش درخشي(  )تنظيم عصبي-كتاب درسي 32ي   صفحه( »4«ي  گزينه -18
  .كنيد كتاب درسي، مجراي وسط نخاع را مشاهده مي 32ي  صفحه 7شكل در 

  :ها بررسي ساير گزينه
  .كند بخشي از بدن را كنترل ميهاي  ها و اندام شود كه ماهيچه به هر قسمت نخاع، از گردن تا كمر تعدادي عصب وارد و خارج مي: »1«ي گزينه
  .ناپذير است جبران ،هاي بدن ي قسمت آسيب ديدن دستگاه عصبي برخالف بقيه: »2«ي گزينه
  .خاكستري است  تر از قسمت حجم قسمت سفيد بيشبينيد  طور كه در اين شكل مي همان: »3«ي گزينه

 )سه سطحي كتاب(  )تنظيم عصبي- كتاب درسي 32و  30، 29ي ها  صفحه(»2«ي گزينه -19
نخاع نيـز مركـز برخـي      . پذيرند ها بسيار سريع و بدون اراده و تفكر صورت مي ي آن شوند و همه هاي انعكاسي اغلب براي حفاظت از بدن انجام مي  پاسخ

  .باشد هاي بدن مي از انعكاس) نه اغلب (
 )كتاب سه سطحي(  )تنظيم عصبي-كتاب درسي 31ي   صفحه(»4«ي گزينه -20

  .ي مغز است النخاع جزيي از ساقه النخاع است و بصل ركزي در بصلحيات، م  گره
  :ها  رد ساير گزينه

  .النخاع است حيات، مركزي در بصل گره: »1«ي گزينه
  .هاي مخ است كره اين نقش مربوط به نيم: »2«ي گزينه
  .دستگاه عصبي تعلق داردبخش مركزي ي مغز به  ساقه: »3«ي گزينه


