
 موضوع مدرسه: دانش آماده سازی (آرايشی) 

  مواد اوليه آرايشی و بهداشتی

  مواد اوليه آرايشی و بهداشتی موادی هستند که برای توليد فرآورده های آرايشی استفاده می شوند.

   تقسيم می شوند. مصنوعیو   نيمه مصنوعی، مواد اوليه طبيعیبر اساس منشاء مواد اوليه آرايشی و بهداشتی به 

آرايشی و بهداشتی از طبيعت به دست می آيند و قبل از استفاده هيچ گونه تغيير شيميايی روی آنها ايجاد نمی  مواد اوليه طبيعی
شود. آنها در حالت طبيعی خود استفاده می شوند. مزيت اين است که بدن انسان آنها را از طبيعت می شناسد، آنها عوارض جانبی 

ايجاد نمی کنند. عيب آن اين است که در حالت خالص به سختی به دست می  -مو، ناخن  -پوست و شاخه های طبيعی بر روی 
آيند و روش های تهيه آنها گران است. مواد اوليه طبيعی می تواند مواد خام گياهی و حيوانی باشد که از طبيعت زنده به دست می  

  آيد و مواد خام معدنی از طبيعت غير زنده. 

، مواد اوليه طبيعی هستند که قبل از استفاده، يک تغيير شيميايی روی آنها انجام می مواد اوليه آرايشی و بهداشتی نيمه مصنوعی
   .شود که باعث بهبود خواص ماده اوليه می شود و ساختار و عملکرد اصلی بدون تغيير باقی می ماند

صنوعی هستند که در آزمايشگاه ها به دست می آيند. مزيت اين است که مواد اوليه م مواد اوليه آرايشی و بهداشتی مصنوعی
آنها تميز و با ترکيب شيميايی خاص هستند. عيب آن اين است که برای بدن انسان ناشناخته هستند و گاهی اوقات باعث ايجاد  

.. از اهميت ويژه ای ها، چربی های مصنوعی، روغن ها، واکس ها و . ی  مواد فعال سطح ..حساسيت و تحريک می شوند
  .برخوردار هستند

  مواد اوليه آرايشی و بهداشتی با منشاء گياهی 

مواد اوليه آرايشی و بهداشتی با منشاء گياهی مواد اوليه طبيعی هستند که از داروهای گياهی با فرآيندهای مختلف تکنولوژيکی به 
   :آرايشی عبارتند ازمتداول ترين مواد اوليه گياهی برای مصارف  .دست می آيند

 اثر کاهش خارش دارند، بنابراين از آنها برای تهيه آماده سازی برای مراقبت از پوست خشک استفاده می  تانن ها
   .شود

 اثر ايجاد کف شديد دارند، بنابراين از آنها برای تهيه شامپو، خمير دندان استفاده می شود ساپونين ها.   
 عی دارند و برای تهيه عطر و ادکلن استفاده می شوندمطبو روغن های معطر يا معطر بوی.   
 به خوبی مو را پوشش می دهند، بنابراين در محصوالت مراقبت از مو استفاده می شود پروتئين های غالت.   
 چربی و آب اضافی را از پوست جذب می کند، بنابراين يک ماده ضروری در پودرهای صورت و بدن  نشاسته غالت

   .است
 ست را می پوشاند و رطوبت آن را باز می گرداند، بنابراين بايد در کرم های مراقبت از پوست استفاده شود، پومخاط. 

  مواد اوليه آرايشی و بهداشتی با منشاء حيوانی

فت های مواد اوليه آرايشی و بهداشتی با منشاء حيوانی مواد اوليه طبيعی هستند که با فرآيندهای مختلف جدا شدن از اندام ها يا با
رايج ترين مواد خام حيوانی برای مصارف آرايشی   .حيوانات به دست می آيند و يا به عنوان ترشحات طبيعی آنها ايجاد می شوند

  .:عبارتند از

بخشی از محصوالت مراقبت از   االستينو   کالژن .، که در آماده سازی مراقبت از مو استفاده می شودکراتينپروتئين ها، مانند  
  .پوست هستند

برای ضدعفونی کردن حفره دهان استفاده   بره مومهای مراقبت از پوست و برای تهيه کرم عسلکه از   عسلهای زنبور فرآورده 
   .شودمی

و در فرآورده  است که از جگر ماهی های دريايی به دست می آيد  روغن ماهیروغن ها و موم های حيوانی که مهم ترين آنها 
  .های بازسازی پوست استفاده می شود

  مواد اوليه آرايشی و بهداشتی با منشاء معدنی 

مواد اوليه آرايشی و بهداشتی با منشاء معدنی مواد اوليه طبيعی هستند و از طبيعت بی جان از سنگ معدن، زمين يا تقطير روغن 
  :رف آرايشی عبارتند ازمتداول ترين مواد خام معدنی برای مصا .به دست می آيند



  کند، بنابراين از آن  ها را به خوبی حل میها و روغنشود، اما چربیروغن پارافين، مايع شفافی که در آب حل نمی
  .شودهای چرب استفاده میسازی پوستهايی برای پاکبرای تهيه لوسيون

  کربنات کلسيم يا گچ، پودر سفيد بدون بو و مزه، فرم سبک با ذرات ريزتر وارد ترکيب پودر می شود و فرم سنگين تر
  .با ذرات بزرگتر در خميردندان ها خاصيت پوليش دارد، زيرا سطح دندان را ريز می تراشد

 ماده سازی برای بهداشت شخصی و کار غدد چربی را کاهش می دهد و بخشی از آ  .گوگرد نقش سبوستاتيک دارد يعنی
 .مراقبت از پوست چرب (صابون، شامپو ضد شوره) و آماده سازی برای درمان گال و شپش است

   



 موضوع مدرسه: کمک های اوليه 

  ماساژ خارجی قلب

  ثانيه)  10بررسی گردش خون در شريان کاروتيد ( 

  بيمار روی يک تخت روی يک سطح سخت دراز می کشد

  .تفاع قفسه سينه زانو زده استامدادگر در ار

  .ريشه يک دست با دو انگشت عرضی باالی انتهای تحتانی جناغ و دست ديگر روی آن قرار می گيرد

  سانتی متری 5تا  4فشار سريع و کوتاه مدت به جناغ سينه بدون خم کردن بازوها در آرنج برای فشار دادن به جناغ  

  فشرده سازی در يک دقيقه 100 

  کف دست ها را از سينه جدا نکنيد  

  .انگشتان می توانند کشيده يا ضربدری باشند

  .فشرده سازی در هنگام دميدن هوا قطع می شود

  .است 2: 30نسبت بين فشرده سازی قفسه سينه و دميدن هوا برای بزرگساالن  

  

  تنفس مصنوعی 

  

   :انواع تنفس مصنوعی

   دهان به دهان  
  دهان به بينی  
  (کودکان) دهان به دهان و بينی  
 دهان روی ماسک  

   :روش 

  . بيمار به پشت دراز کشيده، سرش به عقب خم شده، دهانش باز است، بينی بسته است

  .امدادگر به پهلو در ارتفاع سر قربانی زانو زده است .باز بودن راه هوايی را بررسی کنيد 

ميلی ليتر)، در حالی که نگاه او به   600تا   500ه داخل مصدوم می دمد (امدادگر هوا را استنشاق می کند و هوای خود را ب 
  . دنبال بلند کردن قفسه سينه (يک ثانيه) است

 .بازدم خود به خود

   



  ست يز طيو حفاظت از مح ستيز طيموضوع مدرسه: مح

  جمعيت

 سطوح اکولوژيکی سازمان 

  فرد 

  که می توانند با هم ترکيب شوند و فرزندان بارور  جمعيت به گروهی از افراد از همان گونه گفته می شود
 .توليد کنند

 ستگاهيز کيمختلف است که در  یاز گونه ها تيجمع نياز چند یجامعه زنده مجموعه ا اي یستيجامعه ز 
 کنند. یم یزندگ

  (همه جمعيت های گونه های مختلف + زيستگاه يا بيوتوپ آنها) اکوسيستم، وحدت طبيعت زنده و غير زنده
 .است

 اکوسيستم های بيشتری زيست بوم را تشکيل می دهند. 

 بيوسفر نمايانگر تمام بيوم های سياره زمين است. 

  

 منطقه خاص ساکن است توسط   کيکه در  یدر هر زمان، گونه ا - تيجمع
 شود. یاز افراد نشان داده م ینيتعداد مع

 
 یها م تي است که به مطالعه جمع یاز بوم شناس یرشته ا یتيجمع یبوم شناس 

 پردازد. 
 

  
 از ده ها تا چند هزار نفر است.  تيتعداد افراد جمع 

 تعداد واحدها در واحد حجم است. یدر مورد موجودات آبز  ايتعداد واحدها در واحد سطح  تيتراکم جمع 

 مختلف در   یبه روش ها ستگاهيز یها ی ژگيافراد و و یها یژگيبسته به و تيجمع کي: افراد يیفضا عيتوز
 باشد: ريتواند به صورت ز یم يیطرح فضا شوند. یم   عيتوز ستگاهيز

 کنواخت،ي 

   ،ناهموار 

  یطرح گروه . 

 



 شود یم تيتعداد و تراکم جمع شينرخ زاد و ولد تعداد تولدهاست. نرخ تولد باعث افزا. 

 
 مرگ و مير باعث کاهش تعداد و تراکم جمعيت می شود. .مرگ و مير تعداد افراد مرده است 

 
 اي شيدر حال افزا یعنيکند،  یبه کدام سمت حرکت م تيکه جمع ديگو ی نسبت زاد و ولد و مرگ به ما م 

رشد   تيو جمع ابدي یم شيافزا تيباشد، تعداد و تراکم جمع ريمرگ و م  زانياز م شتريکاهش است. اگر زاد و ولد ب
 .ابدي یکاهش م تيصورت، جمع نيا  ريکند. در غ یم

 
 يتقر ريمرگ و م زانيزاد و ولد و م زانياگر م ً  . تعادل. در یعنياست،  داريپا تيبرابر باشد، آن جمع با

 
 کنند، آنگاه  یمساعد زندگ یطيمح طيدر شرا یتيگر جمع .نديگو یرا مهاجرت م تيمهاجرت افراد به جمع

 شود. ی م تيجمع شينقل مکان خواهند کرد. مهاجرت باعث افزا تيبه آن جمع یديافراد جد
 

 تيباعث کاهش جمع یکوچبرونکنند.  یم  یکوچبرون تينامطلوب باشد، افراد آن جمع یط ي مح طياگر شرا 
 شود. یم

 

  

  

  

  

   

 یکوچبرون - مهاجرت + 

 مرگ و مير  - زاد و ولد زانيم+ 



 موضوع مدرسه: رياضی 

  

 درصد

 . ديکن نييرا تع ناريد 720از  20%. 1

 . ديکن نييرا تع ناريد 800از  30%. 2

 . ديکن نييرا تع لوگرميک 300درصد از   5. 3

 .ديکن نييرا تع لوگرميک 1250درصد از  17. 4

 چنده؟  ديجد متي. قافتي شيدرصد افزا 20بود  ناريد 720آن  متيکه ق ی. کتاب5

 چنده؟  ديجد مت يدرصد سقوط کرد. ق 30بود  ناريد 800آن  متيکه ق ی. کتاب6

 یکمتر وزن شد. مشتر  لوگرمي% ک5 یبه مشتر لي شد. پس از تحو  یريبارگ ونيدر کام یتوت فرنگ لوگرميک 200. 7
 گرفت؟  یتوت فرنگ لويچند ک

عدد   12عدد قرمز و  25عدد سبز،   36 ،یعدد مشک  27سال فروخته شد،  کيدوچرخه در  100فروشگاه،  کي. در 8
 . ديکن اني. سهم هر رنگ در تعداد کل را به درصد بديسف

 ديکن انيدوچرخه فروخته شد. با درصد ب 8دوچرخه و در ماه دوم  12دوچرخه در فروشگاه بود. در ماه اول  20. 9
 که در ماه اول چند دوچرخه فروخته شده و در ماه دوم چند دوچرخه.

 : یکه کارخانه دارا یدهد، در صورت ی. چند درصد تعداد زنان و تعداد مردان از کل کارکنان کارخانه را نشان م10

 مرد  58زن و  42کارگر،  100) الف

 مرد  114زن و  186کارگر،  300) ب

نفر دانش آموز بد  4و  ینفر کاف  1نفر خوب،  5خوب،  یليدانش آموز خ 8دانش آموز ممتاز،  6کالس  کي. در 11
  . ديکن انيهستند. تعداد دانش آموزان ممتاز و چند دانش آموز بد را با درصد ب

  آمادگی برای آزمون 

   .2550% از 15ب)  .3400% از 20محاسبه کنيد: الف) 1 .

  درصد کاهش قيمت داشته است. تخفيف چنده و قيمت جديد چنده؟   15دينار بود.  580کتاب  قيمت  .2

درصد افزايش يافت. بزرگنمايی چقدر است؟ در مجموع چقدر برای   20ديناری به دليل حمل  890قيمت کتاب   .3 
  کتاب پرداخت شده است؟ 

  قوقش بدون افزايش چقدر بود؟  دينار روزه گرفت. ح 2875درصدی، کارگر  15با افزايش    4.   

دينار جمع آوری کند. درآمد او بدون  42240درصد از کل حقوق کسر می شد، کارگر می توانست  12وقتی بدهی  .5
  کسر چقدر است؟ 

 2دانش آموز کافی،  5دانش آموز خوب،  6دانش آموز بسيار خوب،  7دانش آموز ممتاز،  10در يک کالس  .6  
   .وجود دارد. تعداد دانش آموزان ممتاز، بسيار خوب و خوب را به درصد بيان کنيددانش آموز بد 

  درصد کاهش داشت. قيمت جديد پيراهن چنده؟   20درصدی،  20دينار. پس از افزايش   6400قيمت يک پيراهن  .7

  ه؟درصد افزايش يافت. قيمت جديد چند 20درصد تخفيف، قيمت  30دينار. پس از  5400قيمت دامن  .8

   



  موضوع مدرسه: زبان صربی و ادبيات 

  تقسيم کلمات به هجا

در زبان صربی، حامل هجاها می تواند مصوت  .هجا يک واحد گفتاری است که در يک روش تلفظ تحقق می يابد
در زبان صربی قاعده اين است که مرز هجا هميشه بعد از مصوت يعنی  .باشد r ،l ،n و سونانت a ،e ،i  ،o ،u (واکه)

هجاها در زبان صربی می توانند باز باشند (اگر به مصوت ختم شوند) و بسته (اگر به حرف بی صدا  .مصوت می آيد
  :نمونه هايی از هجاهای باز عبارتند از .ختم شوند)

ta‐ta 

po‐lja‐na 

do‐bi‐ti 

  :بسته عبارتند ازنمونه هايی از هجاهای 
av‐li‐ja 

tram‐vaj 

jad‐nik 
  به عنوان دارنده هجا  R سونانت

  در ابتدای کلمه باشد: R الف) زمانی که 
r‐va‐ti, r‐za‐ti, r‐đa‐ti 

  :ب) در کلمات تک هجا

crn, trn, brz, krv 

 :ج) در کلمات مرکب

dr‐vo, dr‐ža‐ti, kr‐st‐ti 

  به عنوان دارنده هجا  L سونانت

  .اغلب در کلمات با منشاء خارجی رخ می دهد 

bi‐ci‐kl, mo‐no‐kl, Vl‐ta‐va 

 به عنوان دارنده هجا  N سونانت

I‐dn, I‐bn 

واحد  نيواحد گفتار است. واج کوچکتر  ني شود. صدا کوچکتر یم دهينام کيپردازد، فونت یکه به مطالعه صداها م  یعلم زبان
 کند. ی مشخص م یصدا را در زبان نوشتار کياست که  یگرافم نشانه ا ا يکه حرف  یاست، در حال یزبان

  تفاوت دارند: گريکديواج وجود دارد که با   ايصدا  30  یزبان صرب در

А, Б, В, Г, Д, Ђ, Е, Ж, З, И, Ј, К, Л, Љ, М, Н, Њ, О, П, Р, С, Т, Ћ, У, Ф, Х, Ц, Ч, Џ, Ш. 

 
از  ابد،ي یم  انيها جر هيدهند. هوا از ر یم  ليدستگاه گفتار انسان را تشک یشوند که همگ  یم جاديا یگفتار یاندام هاصداها در 

زنند و   یشود که سوسو م یمواجه م یصوت یبا تارها ،یکند. هنگام عبور هوا از نا  یعبور م ینيگلو، لب ها و حفره ب ،ینا
 صداها مشارکت دارند. جادياکنند. هر دو لب و زبان در  یم ديصدا تول

 صداها.  جاديدر خلقت، مکان ا ريدرگ  یگفتار یاندام ها ،یصوت یاست: کار تارها یاديعوامل ز  ريصداها تحت تأث تيماه
 . ميکن یم ميرا به مصوت و صامت تقس صداها

و به آن  رد يگ یرا بر عهده م مصوت کي فهيوظ Rتواند حامل هجاها و لهجه ها باشد. سپس مصوت  یاوقات م یگاه R یصدا
R مثالً در کلمات: ندي گو یم يیهجا  

врба, црв, мрк, прст 

 صدا است.  زانيبزرگ آرا بر اساس م یهای بندمياز تقس  گريد یکي

 ها صدا هستند. مصوت



 ايکنند، صدا  یم جاديا زين یزنند، اما مانع  یهنگام تلفظ سوسو م   یصوت یتارها رايهستند، ز یکه از نظر صدا خنث يیها صامت
  شوند: یم  دهيسونانت نام

В, Р, Л, Љ, М, Н, Њ, Ј 

  :صامت های ديگر عبارتند از

 :صامت های صوتی

Б  Г  Д  Ђ  Џ  Ж  З  –  –  – 

 :صامت های بی صدا

П  К  Т  Ћ  Ч  Ш  С  Ф  Х  Ц 

صامت ها می   .آنها مانع ايجاد می شود، تقسيم می شوندصامت ها نيز بر حسب محل تلفظ (خلق) نسبت به جايی که در حين تلفظ 
  :توانند

  :صامت ها می توانند
  لبيال: 

б, п, м 
  :البيودنتال

в, ф 
   :دندانی 

д, т, з, с, ц 
  پريودنتال (آلوئوالر):

л, р, н 
  کامی قدامی:

ј, љ, њ, ћ, ђ, ж, ш, ч, џ  
   پسين (والر): 

к, г, х 

 کند یم رييصدا تغ

در صورت)   رييدر موارد)، صرف (تغ رييمختلف، نزول (تغ راتييتغ قي توانند شکل خود را از طر یکلمات م ، یزبان صرب در
 یم رييکلمه را تغ کيشکل  یوقت شود. یم  جاديا ديکلمات جد شوندياز تک تک کلمات با افزودن پسوند و پ نيدهند. همچن  رييتغ
 یصدا م رييمختلف کلمه را تغ یصدا در قالب ها راتييکنند. تغ یم رييتغ گريد  یصداها یبه برخ يیصداها با جابجا یبرخ د،يده
  . نديگو

  پاالتاليزه کردن

К‐Ч : ЈУНАК – ЈУНАЧЕ 

Г‐Ж : БОГ– БОЖЕ 

Х‐Ш : ПРАХ‐ПРАШИНА 

 .است Ж در З و Ч در Ц کامی سازی شامل تغيير صامت های :مثال ها

витез – витеже месец – месече 

зец – зечеви деца – дечица 

ловац – ловче птица – птичица – птичурина 

 :که از اسم های ختم می شوند انجام نمی شود "ин‐" انحراف از پاالتاليزه شدن کامی سازی در صفت های ملکی

ка, ‐га, ‐ха: 

МИРКА‐МИРКИН , РАНКА‐РАНКИН 

 

 .کلمات کوچک پاالتاليزه نکنيم توي 

рука – рукица, нога – ногица 



منتقل  Ч به Ц شود وسازی انجام میهای ملکی، پاالتاليزهشوند هنگام ساخت صفتختم می ИЦА‐ های شخصی که بهبا نام
 .شودمی

Милица – Миличин, Славица – Славичин, Радица‐ Радичин 

  سيبيالريزاسيون 

قرار می   I ، هنگامی که در مقابل مصوتХ و К ،Г صامت های کامی خلفیسيبيالريزاسيون يک تغيير صدا است که در آن  
 .منتقل می شوند Ц ،З ،С گيرند، به صامت های دندانی

К‐Ц : ЈУНАК – ЈУНАЦИ 

Г‐З : НОГА‐НОЗИ 

Х‐С: ОРАХ‐ОРАСИ 

  انحراف از سيبيالريزاسيون 

  شود: یانجام نم یشخص یدر قالب نام ها  سيبيالريزاسيون

Анка‐Анки, Олга‐Олги. 

  :در اسامی مؤنث که نشان دهنده وابستگی ملی و ساکنان کشورها، شهرها، مناطق است

Банаћанка‐Банаћанки, Ужичанка – Ужичанки, Словенка – Словенки. 

  يافت می شوند CK ،ZG ،SH  ،TK ،ĆK ،ČK در گروه های k ،g  ،h وقتی صامت های خلفی

коцки, тезги, патки, мачки. 

  انجام نمی شود سيبيالريزاسيوندر کلماتی که در اثر تغيير معنی مبهم می شود يا تغيير می کند، 

бака – баки , лутка – лутки , сека‐секи. 

  شود. یو ساکنان کشورها، مناطق و شهرها هستند انجام نم یمل یمؤنث که نشان دهنده وابستگ یدر اسم ها  ونيزاسيالريبيس

Бугарки, Новосађанки, Словенки, Црногорки. 

  شود یاندازه استفاده م کيانجام شده و انجام نشده به  یالرسازي بيبا س يیاز اسم ها دوتا یدر برخ

битки и бици, кћерки и кћерци, Пожеги и Пожези. 

 ايوتووانيه 

صامت های پيش از کام را به  j با صامت д, т, н, л, з, с يک تغيير مصوت است که در آن صامت های غير کامیايوتووانيه 
را  бљ, пљ, вљ, мљ گروه های j با صامت б. , п, в, м در حالی که صامت های شفاهی ,ђ, ћ, њ, љ, ж, ш دست می دهند

  .می دهيم

З + Ј > Ж: брз + ји > бржи 

С + Ј > Ш: вис + ји > виши 

Д + Ј > Ђ: род + јак > рођак 

Т + Ј > Ћ: љут + ји > љући 

Л + Ј > Љ: сол + ју > сољу 

Н + Ј > Њ: црн + ји > црњи 

Б + Ј > БЉ: груб + ји > грубљи 

П + Ј > ПЉ: туп + ји > тупљи 

М + Ј > МЉ: храм + јем > храмљем 

В + Ј > ВЉ: сув + ји > сувљи 

 

 معادله صامت ها بر اساس صدا

متفاوت  یتيکه از نظر سونور يیدهد که صامت ها یرخ م یصدا است که زمان رييتغ یتيمعادله صامت ها بر اساس سونور 
 شوند. دايپ گري کديکلمه در کنار  کيهستند در 



 گذرد.  یصدا م یب یهمتا یعنيخود  یکه فقط به صدا یشود، به طور یصامت اول از نظر صامت با صامت دوم برابر م سپس

Б‐П : СРБИН‐СРПСКИ 

Г‐К : ДРУГАЧИЈЕ‐ДРУКЧИЈЕ 

Д‐Т : ПЛОВИДБА‐ПЛОВИТИ 

Ђ‐Ћ : ЖЕЂ‐ЖЕЋЦА 

Ж‐Ш : ДРЖАК‐ДРШКА 

З‐С : НИЗАК‐НИСКА 

Џ‐Ч : НАРУЏБИНА‐НАРУЧИТИ 

 

 معادله صامت ها بر اساس صدا انحراف از

 نوشتن وجود دارد. یبرا يیحال، استثناها نيدر گفتار از معادله همخوان در صدا وجود ندارد. با ا یانحراف چيه

 ماند. یم رييدر نوشتن بدون تغ رد،يگ  یقرار م Шو  С یصوت یدر مقابل صامت ها Дصامت  یوقت

предсобље, представа, подстанар, градски, одсуство, подсетити, одштета, одштампати, 

подшишати, предшколски. 

 :معادله صامت ها بر اساس صدا در کلمات پيچيده انجام نمی شود، زمانی که معادله دو صامت يکسان به دست می دهد

подтачка, предтакмичење, подтекст, предтурска. 

 همخوان در کلمات با منشأ خارجی بدون تغيير در نوشتار باقی می مانند خوشه های 

драгстор, гангстер, трансгресија, јурисдикција, Мекдоналд, Велингтон, Шведска. 

 

  معادله صامت ها بر اساس محل بيان

وقتی در مقابل صامت های  С و З معادله صامت ها بر حسب محل بيان يک تغيير مصوت است که در آن صامت های دندانی
 .می رسند Ж و  Ш به صامتهای کامی قدامی قرار می گيرند، به داخل می رسند Ђ, Ћ, Џ, Ч, Љ, Њ, Ш и Ж Ш کامی قدامی

с+ћ> шћ : с+ћућурити шћућурити 

с+ч> шч : с+чепати шчепати 

с+љ> шљ : снос+љив сношљив 

з+ђ> жђ : из+ђикати ижђикати 

з+џ> жџ : раз+џилитати ражџилитати 

з+њ> жњ : чез+ња чежња 

 تبديل می شود M قرار می گيرد به P و  B در مقابل صامت های N وقتی صامت

стан + бени = стамбени 

бон + бомбона = бомбона 

 

  معادله صامت ها بر اساس محل بيان انحراف از

قرار می گيرند که قسمت اول ترکيب به  Њ و Љ مقابل حروف صامتدر  З و С وقتی در کلمات مرکب (ترکيبات) صامت های
 شروع می شود Љ و  Њ ختم می شود و جزء دوم ترکيب با صامت های З و С صامت های

разљутити, изљубити, изњихати, изњушкати, сљуштити. 

Н صامت های شفاهی بدون تغيير باقی می ماند  در جلو 

једанпут,странпутица, црвенперка,маскенбал 

 :امالی آنها به صورت زير صحيح است .اغلب در نوشتن کلمات خارجی اشتباه می شود



импулс, симбол, империја, император, импресија, бомбоњера, бомбона, помфрит, 

имперфекат 

 

 A ناسازگار

تغييری در صدا است که زمانی رخ می دهد که واکه الف در برخی از کلمات و شکل های کلمه گم شود و سپس در   A ناسازگار
  .اشکال ديگر همان کلمات دوباره ظاهر شود

момак – момка 

ланац – ланца 

 در اسم مفرد و جمع اسم مذکر، مؤنث و خنثی 

свитац – свитаца – генитив 

девојка – девојака 

грешке – грешака 

  جمع جنسی جنس خنثی 

стакло –стакала 

писмо – писама 

  مردي صفت ضمير

свакакав – свакаква 

икакав – икаква 

никакав – никаква 

 زمان گذشته

рекао – рекла 

 حرف اضافه 

с – с(а), к – к(а), низ – низ(а), кроз – кроз(а) 

 О به Л تبديل

 فاعل فعلی

читао – читали – читала 

цртао – цртали – цртала 

 در مفرد اسمی برخی از صفات مذکر 

бео – бели – бела 

топао – топли – топла 

 در مفرد اسمی برخی از اسم ها 

угао – углови 

анђео – анђели 

мисао – мисли 

 

   



 ی شيمه: موضوع مدرس

  مخلوط  – يیايميماده ش

  .ت نوعی ماده اس يیايميماده ش

  يیايميماده ش

 نمواد ناهمگ

در همه قسمت ها ترکيب و خواص يکسانی ندارند (از 
قسمت های جدا شده از يکديگر از مواد همگن تشکيل شده 

.اند)

  نمواد همگ

  .در همه قسمت ها ترکيب و خواص يکسانی دارند

  

  مخلوط های همگن

دارای ترکيب ثابت و خواص فيزيکی و شيميايی دقيقی 
آنها از دو يا چند ماده خالص تشکيل شده اند که به  نيستند (

.طور فيزيکی مخلوط شده اند)

 مواد خالص (مواد شيميايی)

دارای ترکيب ثابت و خواص فيزيکی و شيميايی دقيقی   
  .هستند 

  

 

  یترکيبات شيمياي

ترکيبات شيميايی از دو يا چند عنصر شيميايی با نسبت 
.خاصی ساخته شده اند

  مواد عنصری

  .يی تشکيل شده انداز يک عنصر شيميا 

  

  :فيکلت

  ؟ماده چيست

  ؟ چگونه مواد را تقسيم کنيم 

  ؟مواد همگن چيست 

  ؟مواد ناهمگن چيست 

  ؟مواد خالص چيست 

  ؟ مخلوط های همگن چيست 

   



 مساختار ات

 

  .اتم کوچکترين ذره يک عنصر شيميايی است که تمام خواص آن عنصر را حفظ می کند 

  p      (+)  اپروتون ه  (+)   ههست    

 n      ) 0( انوترون ه            ) 0(اتم   

  e      ) - (   ها   الکترون      یابر الکترون       

  

  .يک اتم يک ذره الکتروخنثی است زيرا حاوی تعداد يکسانی پروتون و الکترون است

  

همه عناصر  . وت (تعداد متفاوت نوترون) هستند های متفاهای يک عنصر (تعداد پروتون يکسان) و جرم اتم هاايزوتوپ
  .موجود در طبيعت به صورت مخلوطی از ايزوتوپ ها ظاهر می شوند 

  .ابر با تعداد پروتون ها و نوترون های هسته استجرم يک اتم بريک عنصر برابر با تعداد پروتون ها و  عدد ترتيبی

  .يک عنصر، ميانگين جرم تمام اتم های آن عنصر است جرم اتمی نسبی 

 7-1قرار دارند (با اعداد   سطوح انرژیآنها در  -هستند  مقادير دقيق انرژیالکترون های موجود در اتم دارای 
s  ،‐p ،‐d ، ‐f‐که با حروف( از انرژی های نزديک سطوح فرعی انرژی در سطوح انرژی، . مشخص شده اند)
  .وجود دارد  )مشخص می شوند 

  

  :ليفکت

  ؟ الکترون ها در يک اتم چه انرژی هايی می توانند داشته باشند  ؟ها چيست ايزوتوپ م ات ؟اتم چيست

  

  يیايم يش ونديپ

ها تمايل دارند به يک پيکربندی الکترونيکی پايدار  (اتم  ها استهای ظرفيت بين اتمپيوند شيميايی برهمکنش الکترون
 .از سطح ظرفيت پر از گاز نجيب دست يابند)

 

  ی وني ونديپ

  .يک پيوند يونی بين فلزات معمولی و غير فلزات معمولی برقرار می شود 

(Δχ >1,9) 

 

  یکوواالنس ونديپ

  .بين اتم های الکترونگاتيوی يکسان يا مشابه ايجاد می شود  -پيوند کوواالنسی عمدتاً بين اتم های غير فلزی 

(Δχ < 1,9) 

   



  :ليفکت

  ؟چرا اتم ها با يکديگر پيوند شيميايی ايجاد می کنند و چگونه

  ؟ پيوند يونی چگونه تشکيل می شود  

  ؟شود پيوند کوواالنسی چگونه تشکيل می  

 یپراکندگسيستم های 

از هم   ی(پراکنده کننده) به خوب   گريفاز (فاز پراکنده) در فاز د  ک يهستند که در آنها  يیها ستم يس یپراکندگ ی ها ستميس
  پراکنده در واقع مخلوط هستند. ی ها ستميشود. س یجدا م

  ه فاز پراکند+   ديسپنسر=  سيستم پراکندگی 

   :با توجه به اندازه ذرات، سيستم های پراکنده را می توان به موارد زير تقسيم کرد 

  ،نانومتر هستند (تعليق، امولسيون، آئروسل) 100ذرات پراکنده بزرگتر از  -  سيستم های پراکنده بزرگ

  .نانومتر (نمک ها و ژل ها) هستند  100تا  1ذرات پراکنده از  -  سيستم های پراکنده کلوئيدی 

  .)نانومتر هستند (محلول های واقعی  1ذرات پراکنده کمتر از  -  سيستم های ميکرو ديسپرس 

  ) فاز جامد در فاز مايع پراکنده می شود (الک ناخن، پودر مايع، ريمل، خمير پنکيک ...   - سوسپانسيون ها

  ) دو مايع که با يکديگر مخلوط نمی شوند (مثالً روغن و آب) (شير بدن، کرم ها ...  - امولسيون 

ادو توالت، اسپری های مختلف هنگام اسپری  فاز مايع يا جامد پراکنده در گاز (دود، مه، اسپری مو،  -  آئروسل ها 
    ) شدن در هوا از بطری های آئروسل ...

پودر پودينگ،   -پلی ساکاريدها (نشاسته  .ماکرومولکول ها را تشکيل می دهند، به عنوان مثال محلول های کلوئيدی
ژالتين در آب داغ حل می  هنگامی که نشاسته يا  ؛غليظ کننده، نشاسته، چسب کاغذ ديواری)، پروتئين ها (ژالتين)

شود، نمکی (محلول کلوئيدی ضخيم، چسبناک، مات) تشکيل می شود که وقتی سرد شود به ژل تبديل می شود  
  .(پودينگ، آب نبات ژله ای، پای)

الح  يک يا چند ام .محلول ها سيستم های پراکنده همگنی هستند که در آنها مواد در حالت پراکندگی مولکولی قرار دارند 
  .در حالل حل می شوند 

  لماده محلو+ حالل  = محلول 

  .گرم حالل در دمای معين حل شود  100تعداد گرم ماده ای است که می تواند در حالليت 

  :با توجه به مقدار امالح، محلول به دو دسته تقسيم می شود 

 (مواد کمتری حل می شود که حالليت در آن دما اجازه می دهد) غير اشباع.   
   اشباع شده (مقدار ماده مربوط به حالليت در آن دما حل می شود، محلولی است باالی رسوب که با رسوب

  ) در تعادل است
 می دهد؛ ناپايدار   اشباع شده (مقدار بيشتری از امالح در محلول وجود دارد که حالليت در آن دما اجازه

 .هستند و به راحتی می توان امالح اضافی را رسوب داد که آنها را به امالح اشباع تبديل می کند)

  :ليفکت

  چگونه سيستم های پراکنده را بر اساس اندازه ذرات پراکنده تقسيم کنيم؟ 
  تعليق چيست؟ 
  امولسيون چيست؟ 



  آئروسل ها چيست؟ 
  ود می آيند؟محلول های کلوئيدی چيست و چگونه به وج 
  چگونه محلول ها را بر اساس مقدار امالح تقسيم کنيم؟ 
  محلول غير اشباع چيست؟ 
  محلول اشباع چيست؟ 
  محلول فوق اشباع چيست؟ 
اين چه نوع راه   گرم بريزيم چه اتفاقی می افتد؟ 7گرم حالل  100گرم باشد و در  5اگر حالليت ماده ای در دمای معين  

   حلی است؟
 


