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فصل ( 1هَاد ٍ ًقش آًْا در سًدگی)

فصل ( 1مواد و نقش آنها در سندگی)
ضزیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13

ؼؤال
خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.
ػاييمًؼاو با هغالؼه  ....................هىاػ و ایزاػ  ، ....................كـاوؿػههای رؼیؼتـی هیمافيؼ.
گاف آهىيیاک اف تـکیب گاف يیتـوژو با  ....................به ػمت هیآیؼ.
ػؿٍؼ ػًَـ  ....................ػؿ پىمته فهیى و ػؿ بؼو ايناو اف بویه ػًاٍـ بیوتـ امت.
با اكقوػو  ....................به عمیـ ػيؼاو اف پىمیؼگی ػيؼاو رلىگیـی هیىىػ.
ػًَـهایی که ػؿ یک متىو هـاؿ ػاؿيؼ ،تؼؼاػ  ....................هؼاؿ آعـ آوها هناوی امت.
زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
ػؿمت 
واکًو پؾیـی هًیقین اف آهى بیوتـ امت.
ػؿمت 
هغلىطهای همگى هاػه عالٌ هضنىب هیىىيؼ.
ػؿمت 
اف گىگـػ ػؿ تهیه کىػ ىیمیایی امتلاػه هیىىػ.
ػؿمت 
كلق هل اف عـین ؽوب مًگ هؼؼو آو به ػمت هیآیؼ.
ػؿمت 
يیتـوژو گاف ياكلق یک اتمی امت.
الف
ػؿ ماعتماو همىگلىبیى عىو ورىػ ػاؿػ.
ػؿ ؿىؼ امتغىاوها هىحـ امت.
ػؿ كؼالیت هلب يوو ػاؿػ.

.













ب
یؼ
پتامین
آهى
کلنین

ياػؿمت 
ياػؿمت 
ياػؿمت 
ياػؿمت 
ياػؿمت 

.

زضپطؼؿهای ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.
 14زض هساض آذط ػًصط

35
17 Cl

الق)  5

چًس الکتطوو وخىز زاضز؟
ب)  7

د)  8

ػ)  17

 15ؼط تیغه فلعی آهى ،هػ و هًیعین با هحلىل کات کبىز واکًؿ زازه اؼت زض کسام گعیًه تطتیب واکًؿ پصیطی فلعات به
زضؼتی يفاو زازه ـسه اؼت؟
الق) Mg >Fe > Cu

ب) Cu > Fe > Mg

د) Mg > Cu > Fe

ػ) Cu > Mg > Fe

 16کسام یک اظ هىاز ظیط پلیمط يیؽت؟
الق) ييامته 

ب) گلىکق 

 17فطهىل هىلکىل اوظوو زض کسام گعیًه ظیط آهسه اؼت؟
ب) O2
الق) O

د) ملىلق 

د) O 3

ػ) پالمتیک 

ػ) O 4

 18هىيىهط ؼلىلع چیؽت؟
الق) گلىکق

ب) ماکاؿیؼ 

 19کسام یک کاضبطزهای اکؽیژو ضا يفاو هیزهس؟

د) ييامته 

ػ) هًؼ هـکب 

سؤاالت فصل بِ فصل علَم تجزبی ًْن

4
الق) تًلل رايؼاؿاو 

ب) مىعتى 

ػ) هـ مه هىؿػ 

د) ىـکت ػؿ ماعتاؿ آب

 21زض کبطیت ؼاظی اظ کسام ػًصط ظیط اؼتفازه هیـىز؟
الق) کلـ 

21
22
23
24
25
26
27

28
29

ب) كنلـ 

ػ) مؼین 

د) هًیقین 

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
اولیى كلق امتغـاد ىؼه اف مًگ هؼؼو هنتن يام هى چینت؟
ػو پلیمـ عبیؼی يام ببـیؼ؟
گافی که اف ؿمیؼو پـتىهای پـ ايـژی و عغـياک كـابًلو به فهیى رلىگیـی هیکًؼ؟
آلیاژ هل و هلغ چه ياهیؼه هیىىػ؟
یک کاؿبـػ بـای کـبى بًىینیؼ؟
به پطؼؿهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
چـا پالمتیکها ؿا بافگـػايی هیکًًؼ؟
یک کاؿبـػ بـای هـیک اف ػًَـها و تـکیبات فیـ بًىینیؼ.
مىللىؿیک امیؼ:
آهىيیاک:
به چه ػلت كلق هل کاؿبـػ گنتـػهای ػؿ فيؼگی اهـوف ػاؿػ؟ (  3هىؿػ)
بـای هـیک اف هىاؿػ فیـ یک کاؿبـػ بًىینیؼ.
فلىئىض

کطبى

کلط

پالؼتیک

فؽفط

کاضبطز

 31الق) هؼل اتمی بىؿ ؿا بـای مه اتن فیـ ؿمن کًیؼ.
11Na

,

3 Li

,

9F

ً
ب) با تىره به هؼلهایی که ؿمن کـػهایؼ عىاً ىیمیایی کؼام اتن با بویه کاهال هتلاوت امت؟
 31تلاوت و ىباهت اکنیژو و اوفوو ؿا بًىینیؼ.
 32یک ىباهت و ػو تلاوت بیى پلیهـ عبیؼی و پلیهـ هًَىػی ؿا بًىینیؼ.
 33کاؿبـػهای ػًَـ کلـ ؿا ػاعل کاػؿها بًىینیؼ.
کـلـر

................

................

................

................

 34رؼول هوابل ؿا با کلمات کن و فیاػ کاهل کًیؼ.
يام گاظ

هىای زم

اکؽیژو
کطبىزیاکؽیس

 35به چه ػلت بـ ؿوی هضَىالت پالمتیکی ،باؿکؼهایی به ٍىؿت ػؼػ صک هیکًًؼ؟

هىای باظزم

ابطیفن

5

فصل ( 1هَاد ٍ ًقش آًْا در سًدگی)

پاسخناهه فصل 1
 -5الکتـووهای
 -4كلىؿایؼ
 -11ياػؿمت
 -9ػؿمت
 13ـ (پتامین)
 16ـ ب
 -19ػ

 3ـ اکنیژو
 1ـ عىاً ـ تـییـ ػؿ آيها  2ـ گاف هیؼؿوژو
 8ـ ياػؿمت
 7ـ ياػؿمت
 6ـ ػؿمت
 12ـ (کلنین)
 11ـ ( آهى)
 15ـ د
 14ـ ب
 -18الق
 -17د
 -21ب
 23ـ اوفوو
 22ـ پين ،ابـیين
 21ـ هل
 -25ػؿ هـق هؼاػ
 -24بـيق
 26ـ فیـا پالمتیکها ػؿ هضیظ فینت به ؿاصتی تزقیه يمـیىـىيؼ و بــای هـؼتهـای عـىاليی ػؿ عبیؼـت بـاهی هـیهايًـؼ
مىفايؼو آيها يیق بغاؿات ممی واؿػ هىا هیکًؼ به همیى ػلیل آيها ؿا بافگـػايی هیکًًؼ.
آهىيیاک (هىاػ هًلزـه)
 27ـ مىللىؿیک امیؼ ( باتـی اتىهبیل)
 28ـ به ػلت ؿمايایی الکتـیکی فیاػ ،هواوهت ػؿ بـابـ عىؿػگی و هابلیت هلتىل ىؼو کاؿبـػ گنتـػهای ػؿ فيؼگی اهـوفه ػاؿػ.
-29

فلىئىض

کاضبطز

رلىگیـی افپىمیؼگی ػيؼاو

کطبى

پالؼتیک

کلط

هـق هؼاػ هغؼات عىػؿو گًؼفػایی آب

فؽفط

ابطیفن

ػؿ کبـیت

تهیه پاؿچه

 31ـ الق)
11 Na

3 Li

9F

ب )  9Fفیـا ػؿ هؼاؿ آعـ  7الکتـوو ػاؿػ اها  11 Naو  3 Liػؿ هؼاؿ آعـ عىػ كوظ یک الکتـوو ػاؿيؼ.
 -31ىباهت :هـ ػو اف ػًَـ اکنیژو هنتًؼ.
تلاوت :اکنیژو ػو اتمی امت ػؿ صالیکه اوفوو مه اتمی هیباىؼ.
 -32ـباهت :هـ ػو ػؿىت هىلکىل هنتًؼ .تفاوت -1:پلیهـهای عبیؼی اف گیاهاو و رايىؿاو بهػمت هیآیًؼ هخـل پًبـه
ً
ػؿ صالیکه پلیهـهای هًَىػی تىمظ بيـ و ػمؼتا اف يلت بهػمت هیآیًؼ -2 .پلیهـهای هًَىػی اؿفاوتـ امت.
-33
کـلـر
میکريبکشی

کًد شیمیایی

ضذعفًویکىىذٌ استخرَا

-34
يام گاظ

هىای زم

هىای باظزم

اکؽیژو

فیاػ

کن

کطبىزیاکؽیس

کن

فیاػ

 -35بـای اكقایو کیلیت كـآوؿػههای پالمتیکی

ترکیة در ومک خًراکی

سؤاالت فصل بِ فصل علَم تجزبی ًْن
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فصل ( 2رفتار اتمها با یکدیگز)
ضزیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

ؼؤال
خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.
ػاػ و متؼ الکتـوو هىرب تيکیل پیىيؼ  ....................و تيکیل  ....................هیىىػ.
صل ىؼو يمک ػؿآب باػج هیىىػ يوغه رىه آو  ....................یاكته و يوغه ايزماػ آو  ....................یابؼ.
ضؼیظ یا  ....................ؿا ػؿ ؿاػیاتىؿ عىػؿو هیؿیقيؼ تا اف یظ فػو آو ػؿ فهنتاو رلىگیـی کًؼ.
ػؿ هؼاؿ ػوم الکتـويی صؼاکخـ  ....................الکتـوو رای هیگیـػ.
يىع پیىيؼ ىیمیایی بیى ؽؿات آهى اکنیؼ اف يىع  ....................هیباىؼ.
زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
ياػؿمت 
ػؿمت 
بیوتـ ػًَـها ػؿ عبیؼت به صالت تـکیب یاكت هیىىيؼ.
ياػؿمت 
ػؿمت 
ؽؿات مافيؼه ىکـ به ٍىؿت هىلکىل امت.
ياػؿمت 
ػؿمت 
اؿلب ياكلقات تمایل به اف ػمت ػاػو الکتـوو ػاؿيؼ.
ياػؿمت 
ػؿمت 
آب هوغـ ؿمايای عىبی بـای رـیاو الکتـینیته امت.
ياػؿمت 
ػؿمت 
هـ اتن يیتـوژو صؼاکخـ هیتىايؼ مه پیىيؼ بـهـاؿ کًؼ.
هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت (آوها ضا به هن وصل کًیس)
الف
تمایل ػاؿػ الکتـوو بگیـػ
كلق عغـياک
الکتـوو گـكته امت

11
12
13

.

ب







Cl 



Na 

.

Mg 

زضپطؼؿهای ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.
 14شضههای ؼاظيسه کسام تطکیب ،یىوهای هثبت و هًفی اؼت؟
الق) اتايىل 

ب) آهىيیاک 

د) آهک 

ػ) اتیلى گلیکىل 

 15فلعات بطای ضؼیسو به لاػسه هفتایی تمایل زاضيس الکتطوو  ....................و به آضایؿ الکتطويی گاظ يدیبب  ....................ذبىز
بطؼًس زض ایى حالت به  ....................تبسیل هیـىيس.
الق) بگیـيؼ ،هبل ،کاتیىو 

د) بگیـيؼ ،بؼؼ  ،آيیىو 

ب) بؼهًؼ ،هبل ،آيیىو 

ػ) بؼهًؼ ،هبل ،کاتیىو 

 16زضیک تطکیب یىيی کسام شضه اکؽیژو ،اظ بمیه پایساضتط اؼت؟
الق)  O

ب)  O2

د)  O 

ػ)  O2

 17زض کسام گعیًه ظیط پیىيس با ايتمال الکتطوو صىضت هیگیطز؟
الق) هًیقین اکنیؼ

ب) هتاو 

د) کـبىػی اکنیؼ 

ػ) اتیلى گلیکىل 

 18به شضهای که تؼساز الکتطووهایؿ با تؼساز پطوتىوهایؿ بطابط يباـس چه هیگىیًس؟
الق) ایقوتىپ 

ب) اتن عًخی 

د) یىو 

ػ) هىلکىل

فصل ( 2رفتار اتنّا با یکدیگز)

19
21
21
22

23

7

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
چـا تـکیبات هىلکىلی ؿمايای رـیاو بـم يینتًؼ؟
تـکیبات یىيی و تـکیبات هىلکىلی اف رهات هغتلق باهن هتلاوتًؼ ػو هىؿػ ؿا يام ببـیؼ؟
هـ اتن کـبى صؼاکخـ چًؼ پیىيؼ اىتـاکی (کىاالينی) هیتىايؼ ایزاػ کًؼ؟
تؼؼاػ پیىيؼهای کىاالينی ػؿهـکؼام اف تـکیبات هىلکىلی فیـ ؿا هيغٌ کًیؼ.
هتاو:
آب:
هیؼؿوژو:
اکنیژو:
پیىيؼ یىيی بیى چه يىع اتنهایی تيکیل هیىىػ؟

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
 24اف واکًو  15/4gمؼین با چه هوؼاؿ کلـ  29/2gمؼین کلـیؼ بؼمت هیآیؼ؟
 25کؼام يمىػاؿ ؿابغه بیى هیقاو صاللیت يمک ػؿآب و ؿمايایی آو ؿا به ػؿمتی يياو هیػهؼ؟ چـا؟
رساًایی

رساًایی

رساًایی

رساًایی

حاللیت ًوک در آب

حاللیت ًوک در آب

حاللیت ًوک در آب

حاللیت ًوک در آب

)4

26
27

28
29
31

)3
)2
)1
ماعتاؿ اتمی و ماعتاؿ ( هیله ـ گلىله) هىلکىل آهىيیاک (  ) NH3ؿا ؿمن کًیؼ) N  6 , H  1 ( .
هـیک اف كـهىلهای ىیمیایی هـبىط به چه تـکیبی امت؟
)
( CH4
)
( MgO
)
( NaCl
)
( NaF
ویژگی ههن تـکیبهای یىيی ؿا بًىینیؼ؟
صل ىؼو يمک ػؿ آب چه تاحیـی ػؿ عىاً كیقیکی آب ایزاػ هیکًؼ؟ (مه هىؿػ)
يمىػاؿ هلهىهی فیـ ؿا تکمیل کًیؼ.
مواد خالص
الف) ........................
الف) ........................

31
32
33
34

ب) ........................
یًوی

پیىيؼ اىتـاکی:
آيیىو:
هلاهین فیـ ؿا تؼـیق کًیؼ.
اتیلى گلیکىل:
آب آهک:
مؼین کلـیؼ:
کاؿبـػ هىاػ فیـ ؿا بًىینیؼ.
به چه ػلت هضلىل تـکیبهای هىلکىلی هايًؼ ىکـ ؿمايای الکتـیکی يینتًؼ؟
کؼام بیماؿاو بایؼ ؿژین ؿؾایی کن يمک ػاىته باىًؼ؟

سؤاالت فصل بِ فصل علَم تجزبی ًْن

8

پاسخناهه فصل 2
 1ـ یىيی ـ یىو
8 -4

 2ـ اكقایو ـ کاهو
 -5یىيی

 3ـ اتیلى گلیکىل

 6ـ ػؿمت
 -9ياػؿمت

 7ـ ػؿمت
 -11ػؿمت

 8ـ ياػؿمت

 11ـ Cl

 12ـ Na

 13ـ

 14ـ د
 -17الق

 15ـ ػ
 -18د

 16ـ الق
 21ـ ؿمايایی ـ يىع پیىيؼ بیى اتن

 19ـ فیـا هىلکىلها باؿ الکتـیکی يؼاؿيؼ.
 21ـ 4
 22ـ آب ( )2

هتاو ( )4

هیؼؿوژو ()1

اکنیژو ()2

 -23بیى كلق و ياكلق
29 / 2  15 / 4  13 / 8 g

 24ـ
 25ـ يمىػاؿ  2فیـا هیقاو هؼیًی يمک ػؿ هوؼاؿ هيغٌ آب صل هیىىػ و اگـ بیوتـ يمک بـیقین ته ييیى عىاهؼ ىؼ.
 26ـ

N
H

H
هیلِ گلَلِ

H

H

H

H
ساختار اتوی

 27ـ  ( MgOهًیقین اکنیؼ)
 ( NaClکلـیؼ مؼین)
 ( NaFكىلئىؿیؼ مؼین)
 -28تـکیبهای یىيی هًگام صل ىؼو و یا صالت هؾاب ؿمايای رـیاو الکتـینیته هیباىًؼ.
 -29ؿمايایی الکتـیکی ،چگالی و يوغه رىه ؿا باال هیبـػ.
 -31الق .تـکیب ب .ػًَـ پ .هىلکىلی
پیىيؼ اىتـاکی :پیىيؼی امت که اف بـه اىـتـاک گؾاىـتى الکتـووهـای هـؼاؿ آعــ
 -31آيیىو :ؽؿه باؿػاؿ هًلی
بیى ػو اتن ياكلق ایزاػ هیىىػ.
 -32مؼین کلـیؼ :تهیه مـم آب آهک :ضؼ ػلىيی هضیظ اتیلى گلیکىل :ضؼ یظ
 -33فیـا ایى تـکیبها ،یىوهای هخبت و هًلی يؼاؿيؼ که با صل ىؼو ػؿ آب بتىايًؼ ؿمايای الکتـیکی ایزاػ کًًؼ.
 -3اكـاػ هنى
 -2بیماؿاو كياؿ عىو
 -1 -34بیماؿاو هلبی
4

( هتاو)

N
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فصل ( 3بِ دًبال هحیطی بْتز بزای سًدگی)

فصل ( 3به دنبال محیطی بهتز بزای سندگی)
ضزیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

11
12
13

ؼؤال
خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.
ػؿ هیؼؿوکـبىهای اتنهای هیؼؿوژو ،اتنهای کـبى تىمظ پیىيؼهای  ....................به هن هتَل ىؼهايؼ.
به عىؿ هیايگیى  ....................يلت هَـكی ػؿ مغش رهاو ٍـف ماعتى كـاوؿػههای مىػهًؼ و تافه هیىىػ.
هزمىػهای اف هتـیـها که هیچگاه به پایاو يمیؿمؼ و باؿها تکـاؿ هیىىػ  ....................يام ػاؿػ.
ماػهتـیى هیؼؿوکـبى  ....................يام ػاؿػ.
به کمک ػمتگاه  ....................هیتىاو ارقای يلت عام ؿا اف یکؼیگـ رؼا کـػ.
زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
ً
ياػؿمت 
ػؿمت 
همـاه يلت عام هؼمىال گىگـػ و يمک هن ورىػ ػاؿػ.
ياػؿمت 
ػؿمت 
ؿػایت تىافو ػؿ چـعههای عبیؼی هىرب اػاهه صیات رايؼاؿاو هیىىػ.
ياػؿمت 
ػؿمت 
يام ػیگـ اتى ،اتیلى هیباىؼ.
ياػؿمت 
ػؿمت 
هاػه اولیه پالمتیک ،يلت عام امت.
ياػؿمت 
ػؿمت 
باف ىؼو ىکىكههای ػؿعتاو ػؿ فهنتاو به ػلت اكقایو اکنیژو هىا امت.
هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت (آوها ضا به هن وصل کًیس)
.
ب
.
الف
CH4 
يام ایى هیؼؿوکـبى بىتاو امت 
يوغه رىه آو  125Cامت 
C2H4 
ماػهتـیى هیؼؿوکـبى امت 
C8 H18 
C4H10 

زضپطؼؿهای ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.
 14کسام هیسضوکطبى يمغه خىؾ باالتطی يؽبت به بمیه زاضز؟
ب)  C24H50
الق)  C4H10

د)  C20H42

ػ)  C12H26

 15زض بطج تمغیط يفت ذام ،به تطتیب هىلکىلهای هىخىز زض کسام بطؾ تؼساز اتن کطبى بیؿتط و هىلکىلهای کسام بطؾ ؼبکتطيس؟
الق) بـه هیـ ـ بـه گاف 

ب) بـه ته هايؼه ـ بـه هیايی 

د) بـه صالل ـ بـه يلت کىؿه 

ػ) بـه هیايی ـ بـه هىم 

 16کساهیک اظ ذىاق اتى (  ) C2H4به ـماض يمیآیس؟
الق) گاف بیؿيگ 

ب) ػاؿای پیىيؼ ػوگايه  د) رـم هىلکىلی بنیاؿ فیاػ  ػ) هابلیت پلیمـی ىؼو 

 17کسام ویژگی زض هىضز پالؼتیک صحیح يمیباـس؟
الق) ػمـ عىاليی ػاؿيؼ .ب) امتضکام فیاػی ػاؿيؼ .د) اؿفاو هیمت هنتًؼ  .ػ) به آمايی تزقیه هیىىيؼ.

 18کسام هیسضوکطبى يمغه خىؾ کنتطی يؽبت به بمیه زاضز؟
الق) هتاو 

ب) اتاو 

د) بىتاو 

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
 19هایؼی ؿلیظ و میاه ؿيگی هنتن که اف هغلىط ٍؼها يىع هیؼؿوکـبى به ورىػ هیآین؟

ػ) پـوپاو 

11
21
21
22
23
24
25

26
27

سؤاالت فصل بِ فصل علَم تجزبی ًْن
يام هیؼؿوکـبى هایغ با كـهىل  C8 H18و يوغه رىه  125ػؿره مايتیگـاػ چینت؟
ػؿ بـد توغیـ هیؼؿوکـبىهای هغتلق يلت عام بـ چه امامی اف هن رؼا هیىىيؼ؟
يوغه رىه یک هیؼؿوکـبى به چه ػاهلی بنتگی ػاؿػ؟
ػو ؿاه بـای کاهو تىلیؼ کـبىػیاکنیؼ ؿا بًىینیؼ.
به پطؼؿهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
هؼاػله ىیمیایی ؿوبـو هـبىط به چه واکًيی امت؟
ايزام ایى واکًو چه هيکالتی ػؿکـه فهیى ایزاػ هیکًؼ؟
با تىره به ىکل ؿوبهؿو به مئىاالت فیـ پامظ ػهیؼ.
الق) هـاتن کـبى چًؼ پیىيؼ اىتـاکی تيکیل ػاػه امت؟
ب) هـاتن هیؼؿوژو چًؼ پیىيؼ اىتـاکی تيکیل ػاػه امت
پ) كـهىل ىیمیایی هاػه هىؿػ يظـ چینت؟
ت) يام ػلمی هاػه هىؿػ يظـ چینت؟
ػؿ پاالیو يلت عام ،کؼام هیؼؿوکـبى ػیـتـ اف ػیگـی به ػمت هیآیؼ؟
ىکل هوابل چـعهای اف کـبى ؿا يياو هیػهـؼ
ػؿ هىاؿػ هيغٌ ىؼه با ىماؿه ( )2( ،)1و ()3
هيغٌ کًیؼ کـه گـاف کــبى ػیاکنـیؼ تىلیـؼ
هیىىػ یا هَـف؟

CH4  O2  CO2  H2O

H

H
C

C
H

H
 C18H38یا  C15H32؟ چـا؟

 28هیقاو هَـف ايـژی الکتـیکی ػؿ ػوؿه  45ؿوفه یک ىـکت تبلیـاتی به عىؿ هتىمظ  411کیلى وات ماػت امت.
الق) چًايچه هًبغ امتلاػه ىؼه بـای تىلیؼ الکتـینیته يلت عام باىؼ ػؿیک مال چه هوؼاؿ کـبى ػی اکنیؼ به هىا کـه واؿػ هیىىػ؟
ب) چًايچه هًبغ امتلاػه ىؼه بـای تىلیؼ الکتـینیته باػ باىؼ ػؿیک مال چه هوؼاؿ کـبى ػیاکنیؼ به هىاکـه واؿػ هیىىػ؟
همساض کطبى زیاکؽیس تىلیس ـسه (کیلىگطم) به اظای هطکیلىوات ؼاػت

هًبغ تىلیس بطق

1 /7

يلت عام

1/11

باػ

 29اف كىایؼ و هضـات امتلاػه پالمتیک اف هـ کؼام ػو هىؿػ بًىینیؼ.
 31به مىاالت ػاػه ىؼه پامظ ػهیؼ.
C4H10

C8 H18

الق :يوغه رىه کؼام بـه کنتـ اف بویه امت؟
ب :ػؿ کؼام بـه يلتی ،هىلکىلها اتنهای کـبى بیوتـی ػاؿيؼ؟
 31چهاؿ چـعه عبیؼی ؿا يام ببـیؼ.
 32احـات اكقایو کـبىػیاکنیؼ ػؿ کـه فهیى ؿا بًىینیؼ.
 33چگىيه اف گاف اتى پالمتیک هیمافيؼ؟

CH4
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فصل ( 3بِ دًبال هحیطی بْتز بزای سًدگی)

پاسخناهه فصل 3
 1ـ کىاالينی

2ـ 1
5

 -4هتاو

 -5بـد توغیـ

 6ـ ػؿمت
 -9ػؿمت

 7ـ ػؿمت
 -11ياػؿمت

 8ـ ػؿمت

11ـ C4H10

12ـ C8 H18

13ـ CH4

14ـ ب
 -17ػ

15ـ الق
 -18الق

16ـ د

19ـ يلت عام

 21ـ اوکتاو

 3ـ چـعه

 21ـ بـاماك تلاوت يوغه رىه
 -22به يیـوی ؿبایو بیى هىلکىلهای آوها که با اكقایو تؼؼاػ کـبى ،بیوتـ هیىىػ.
 -1 -23کاىت ػؿعت
 -2امتلاػه کنتـ اف مىعت كنیلی
 24ـ مىعتى هتاو ـ باػج اكقایو کـبى ػی اکنیؼ ػؿهىا کـه ىؼه که مبب هيکالتی هايًؼ گـمىؼو فهیى ،آلىػگی هـىا،
ؽوب ىؼو یظهای هغبی و رابهرایی كَلها هیىىػ.
 25ـ الق) 4

ب) 1

پ) C2H4

ت) اتیلى

 26ـ  C18H38فیـا يوغه رىه باالتـی ػاؿػ و ينبت به  C15H32ػیـتـ به رىه هیآیؼ.
 27ـ ( )1تىلیؼ

( )2هَـف

 28ـ الق)  2241کیلىگـم

( )3تىلیؼ
ب)  32کیلىگـم

 -2امتضکام فیاػی ػاؿػ.
 -29كىایؼ -1 :اؿفاو امت.
هضـات -1 :تزقیه آو فهاو فیاػی الفم ػاؿػ -2 .اف يلت عام به ػمت هیآیؼ بًابـایى اف هًابغ تزؼیؼياپؾیـ امت.
 -31الق)  CH4ب) C8 H18

 -1 -31چـعه آب
 -1 -32اكقایو ػهای فهیى
 -3باال آهؼو آب اهیايىكها

 -2چـعه مًگ

 -3چـعه کـبى

 -4چـعه يیتـوژو

 -2ؽوب ىؼو یظهای هغبی
 -4تـییـات ىؼیؼ ػؿ كَلها

 -33اگـ گاف اتى ؿا ػؿ ظـف ػؿ بنته صـاؿت ػهًؼ با تـییـ ىیمیایی به پلیمـ و ايىاع پالمتیک تبؼیل هیىىيؼ.

سؤاالت فصل بِ فصل علَم تجزبی ًْن
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فصل ( 4حزکت چیست)
ضزیف

ؼؤال

خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.
 1هناكت و رابهرایی هـػو اف رًل  ....................هیباىًؼ.
 2به بـػاؿی که يوغه ىـوع صـکت ؿا به يوغه پایاو صـکت وٍل هیکًؼ  ....................گلته هیىىػ.
 3یکای ايؼافهگیـی مـػت .................... ،امت.
 4هتـ بـ هـبغ حايیه ،یکای کمیتی به يام  ....................امت.
 5هناكتی که یک هتضـک ػؿ یک حايیه عی هیکًؼ .................... ،آو هتضـک امت.
زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
ػؿمت 
 6هناكت عی ىؼه همیيه اف هوؼاؿ رابهرایی بیوتـ امت
ػؿمت 
 7هـگاه هتضـکی صـکت ىتابػاؿ ػاىته باىؼ مـػتو یکًىاعت عىاهؼ بىػ.
ػؿمت 
 8بـای تبؼیل یکای  ⁄به  ⁄کاكی امت آو ؿا بـ  3/6تونین کًین.
ػؿمت 
 9يیـو ،ػاهل اكقایو یا کاهو مـػت هتضـک امت.
ػؿمت 
 11ػوـبه کیلىهتـ ىماؿ اتىهبیل ،بیاو کًًؼه مـػت لضظهای امت.
هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت (آوها ضا به هن وصل کًیس)
.
ب
.
الف
11
به ينبت هناكت پیمىػه ىؼه بـ هؼت فهاو ٍـف
 ىتاب هتىمظ

ىؼه چه هیگىیًؼ.
m
12
 مـػت هتىمظ
یکای ايؼافهگیـی آو  2امت .

ياػؿمت 
ياػؿمت 
ياػؿمت 
ياػؿمت 
ياػؿمت 

s

13

ایى کمیت ػاؿای رهت امت 

 تًؼی هتىمظ هناكت

زضپطؼؿهای ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.
14

15

بطای آيکه خؽمی حطکت یکًىاذت زاـته باـس کافیؽت:
الق) يیـوی واؿػ بـآو حابت باىؼ .

ب) ىتاب آو بـابـ ٍلـ باىؼ .

د) اهتؼاػ مـػت آو حابت باىؼ .

ػ) اهتؼاػ ىتاب آو حابت باىؼ .

کسام خمله زض تفؽیط و همایؽه ـتاب حطکت زو ذىزضو صحیح اؼت.
الق) عىػؿو با ىتاب بیوتـ ػؿ فهاو بیوتـی مـػت آو اف ٍلـ به ٍؼ اكقایو هییابؼ .
ب) مـػت هتىمظ ایى ػو عىػؿو یکناو امت .

ً

د) عىػؿو با ىتاب بیوتـ القاها مـػت بیوتـی ػاىته امت .
ػ) عىػؿو با ىتاب بیوتـ ػؿ فهاو کنتـی مـػت آو اف ٍلـ به ٍؼ اكقایو هییابؼ .

16

ولتی به ػمطبه کیلىهتطـماض اتىهبیل يگاه هیکًین کسام گعیًه ضا هفاهسه هیکًین؟
الق) مـػت هتىمظ 

17

ب) مـػت لضظهای 

د) تًؼی هتىمظ 

ػ) تًؼی لضظهای 

اتىهبیلی هؽافت  1555کیلىهتطی ضا زض هست  15ؼاػت عی کطزه اؼت .تًسی هتىؼظ چًس کیلىهتط بط ؼاػت اؼت؟
الق)  111

ب)  1111

د)  11111

ػ)  511

فصل ( 4حزکت چیست)
18

ولتی ؼطػت یک هىاپیما زض حال ظیاز ـسو اؼت زض ایى حالت هیگىیین ـتاب  ....................اؼت.
الق) کاهيی 

19
21
21
22
23
24

25
26
27
28

29
31
31

32
33
34
35

13

ب) ٍلـ 

د) اكقایيی 

ػ) حابت 

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
تًؼی هتىمظ اولیى باؿ تىمظ کؼام ػاييمًؼ هضامبه ىؼ؟
ػؿ صـکت یکًىاعت هوؼاؿ ىتاب چه هوؼاؿ امت؟
هایوـاوها بـای آيکه به یکؼیگـ بـعىؿػ يکًًؼ چه چیقی ػؿهىؿػ هاینهای یکؼیگـ ؿا بایؼ بؼايًؼ؟
اگـ رهت يیـویی که بـ رنن ػؿ صال صـکت واؿػ هیىىػ با رهت صـکت رنن هغالق باىؼ ،مـػت چه تـییـی هیکًؼ؟
به تـییـ مـػت ػؿ واصؼ فهاو هیگىیًؼ؟
به پطؼؿهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
8m A
یاممى بـای ؿمیؼو اف يوغه  Aبه  Bهنیـ ػاػه ىؼه ػؿ ىکل فیـ ؿا عی هیکًؼ
اگـ  21حايیه عىل بکيؼ که اف  Aبه  Bبـمؼ.
4m
الق) هوؼاؿ رابهرایی او چًؼ هتـ امت؟
ب) هوؼاؿ هناكت عی ىؼه تىمظ یاممى چًؼهتـ امت؟
8m B
د) مـػت هتىمظ یاممى چًؼ  ⁄امت؟
هغاؿ تهـاو هيهؼ هناكت  241کیلىهتـ ؿا با تًؼی هتىمظ  61کیلىهتـ بـماػت پیمىػه امت هؼت فهـاو صـکـت آو ؿا
به ػمت آوؿیؼ؟
اتىهبیلی اف صال مکىو به صـکت ػؿهیآیؼ و ػؿ هؼت  11sمـػت آو به 21 ⁄
(ػؿ رهت ىـم) هیؿمؼ ىتاب هتىمظ ایى اتىهبیل ؿا صناب کًیؼ.
اتىهبیلی هناكت  288کیلىهتـ ؿا ػؿ هؼت  4ماػت عی هیکًؼ تًؼی هتىمظ ایى اتىهبیـل چًـؼ کیلـىهتـ بـمـاػت و
چًؼ هتـ بـحايیه امت؟
هيغٌ کًیؼ که هـیک اف تىضیضات ػاػه ىؼه هـبىط به تًؼی امت یا مـػت؟
)
ب) عظ ؿامت صـکت امت( .
)
الق) رهت ػاؿػ( .
)
د) تـییـات آو ػؿ واصؼ فهاو ىتاب يام ػاؿػ( .
 51هتـ بـ حايیه چًؼ کیلىهتـ بـ ماػت امت؟
هىتىؿ مىاؿی ػؿ هنیـ هنتوین اف صال مکىو ىــوع بـه صـکـت هـیکًـؼ و پـل اف  5حايیـه مــػت آو بـه  54کیلـىهتـ
بـماػت هیؿمؼ ىتاب هتىمظ هىتىؿمىاؿ چًؼ هتـ بـ هـبغ حايیه امت؟
هاىیًی با مـػت هتىمظ  72کیلىهتـ بـماػت ػؿ بقؿگـاه باؿچه به ممت هيهؼ ػؿصال صـکت امت ؿايًؼه یک لضظه
( 3حايیه) مـعىػ ؿا بـهیگـػايؼ تا به كـفيؼ عىػ که ػؿ ًٍؼلی ػوـب يينـته امـت يگـاه کًـؼ ػؿ ایـى هـؼت فهـاو
هاىیى چه هنیـی ؿا عی کـػه که ؿايًؼه يؼیؼه امت؟
به چه ػلت ػؿ هنیـ راػههای کىهنتايی ،پل یا تىيل هیمافيؼ؟
ػؿ ػو صالت ىتاب ٍلـ امت آو ػو صالت کؼاهًؼ؟
تلاوت تًؼی لضظهای با مـػت لضظهای ؿا بًىینیؼ.
ىباهت هناكت و رابهرایی ؿا بًىینیؼ.

سؤاالت فصل بِ فصل علَم تجزبی ًْن
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پاسخناهه فصل 4
 1ـ عىل
 -4ىتاب

 2ـ بـػاؿ رابهرایی
 -5تًؼی هتىمظ

 3ـ هتـ بـحايیه

 6ـ ياػؿمت
 -9ػؿمت

 7ـ ياػؿمت
 -11ياػؿمت

 8ـ ػؿمت

 11ـ تًؼی هتىمظ
 14ـ ب
 -17الق

 12ـ ىتاب هتىمظ
 15ـ ػ
 -18د

 13ـ مـػت هتىمظ
 16ـ ب

 19ـ گالیله
 -22کاهو هییابؼ
 24ـ الق)  4هتـ

 21ـ ٍلـ
 -23ىتاب
ب)  21هتـ

 21ـ مـػت هاینها
د) 1/2 ⁄

 25ـ

ماػت 4

 26ـ
 27ـ
 28ـ الق) مـػت

241

2

21 ⁄

2 ⁄
3 ⁄6

61

فهاو

21 1

تـییـات مـػت

11

فهاو

⁄

72

ب) مـػت

هناكت

تًؼی هتىمظ

72

ىتاب هتىمظ

288

تًؼی هتىمظ

4

د) مـػت

-29

513/6=181

-31

3⁄6

15 ⁄
حايیه 3

15 1

تـییـات مـػت

5

فهاو تـییـ مـػت

ىتاب هتىمظ

21 ⁄

-31
هتـ 61

3

21

رابهرایی
فهاو

3⁄6

72

مـػت هتىمظ

 -32فیـا با کن کـػو هناكت ،هتضـک فوػتـ به هوَؼ هیؿمؼ.
 -1 -33مـػت حابت باىؼ  -2رنن صـکتی يؼاىته باىؼ.
 -34تًؼی ،بیاو کًًؼه صـکت رنن امت ػؿ صالیکه مـػت ،ػالوه بـ صـکت ،رهت صـکت ؿا يیـ بیاو هیکًؼ.
 -35یکای ايؼافهگیـی هـ ػو هتـ امت .هـ ػو اف رًل عىلايؼ.

54

15

فصل ً( 5یزٍ)

فصل ( 5نیزو)
ضزیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

11
12
13

ؼؤال
خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.
ً
 5کیلىگـم میب (ػؿ مغش فهیى) صؼوػا  ....................يیىتى وفو ػاؿػ.
اگـ بـرنمی چًؼ يیـو به عىؿ همقهاو احـ کًؼ و یکؼیگـ ؿا عًخی کًًؼ هیگىیین يیـوها  ....................هنتًؼ.
يیـوی اٍغکاک بیى ػو رنن به  ....................بنتگی ػاؿػ.
يیـوی عالٌ ػاهل  ....................امت.
بـآیًؼ يیـوهای واؿػ بـ رنن ماکى  ....................هیباىؼ.
زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
ياػؿمت 
ػؿمت 
وفو یک كـػ ػؿ فهیى با وفو هماو كـػ ػؿ کـه هاه بـابـ يینت.
ياػؿمت 
ػؿمت 
رهت يیـوی واکًو همىاؿه هىاكن يیـوی کًو هیباىؼ.
ياػؿمت 
ػؿمت 
ػؿ به ورىػ آهؼو يیـو همىاؿه ػو رنن هياؿکت ػاؿيؼ.
ياػؿمت 
ػؿمت 
يیـوی واکًو ،همىاؿه بیوتـ اف يیـوی کًو امت.
ياػؿمت 
ػؿمت 
يیـوی اٍغکاک رًبيی به وفو رنن هتضـک بنتگی ػاؿػ.
هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت (آوها ضا به هن وصل کًیس)
.
ب
.
الف
 يیـوی عالٌ
صاٍلضـب رـم ػؿ ىتاب راؽبه امت 
 يیـوی گـايو
يیـویی که ػیىاؿ به ػمت ها واؿػ هیکًؼ 
 يیـوی اٍغکاک
ػاهل ىتاب امت 
 يیـوی واکًو
زضپطؼؿهای ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.

 14زضچه صىضتی هىاپیما اوج هیگیطز؟
الق) يیـوها هتىافو باىًؼ .

ب) يیـوی عالٌ ٍلـ باىؼ 

د) يیـوی پیيـاو بیوتـ اف هواوهت هىا باىؼ .

ػ) يیـوی باالبـی بیوتـ اف وفو باىؼ.

 15کسام یک اظ اثطات يیطو يمیتىايس باـس؟
الق) اكقایو رـم رنن 

ب) تـییـ ىکل رنن 

د) تـییـ رهت صـکت رنن 

ػ) هتىهق کـػو رنن 

 16زض ـکل همابل اگط وظيهها با ؼطػت ثابت حطکت کًًس يیطوی اصغکاک خًبفی چمسض اؼت؟

الق) 511N
ب) 1/5N

د) 211 N
ػ) 1/2N

51g
21g

 17چه يیطویی ػاهل يىـتى ها بط ضوی کاغص هیباـس؟

الق) يیـوی اٍغکاک

د) يیـوی کًو

ب) يیـوی گـايو

ػ) يیـوی واکًو

سؤاالت فصل بِ فصل علَم تجزبی ًْن

16
 18چه ػاهلی هىخب تغییط ؼطػت یک خؽن هیـىز؟

الق) واکًو
19
21
21
22
23

د) رابهرایی

ب) يیـو

ػ) صـکت

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
یک يىع يیـوی هواوم هنتن که هايغ صـکت رنن ػؿ هًگام ىـوع صـکت هیىىم؟
ػؿهًگام پاییى آهؼو چتـباف با مـػت حابت کؼام ػو يیـو هتىافو هنتًؼ؟
يیـوی عالٌ بـای ػو يیـوی هناوی و هغتلق الزهت چوؼؿ امت؟
ؿابغه  F=maبه کؼام هايىو هؼـوف هیباىؼ؟
ػؿ هىاپیمایی که ػؿ اؿتلاع حابت و هنیـ هنتوین ػؿ صال صـکت امت ،کؼام يیـوها هتىافو هیباىؼ؟

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
 24ػؿ ىکل هوابل بـآیًؼ يیـوها چوؼؿ امت؟ يیـوهای عالٌ چه احـی بـ رنن ػاؿػ؟

75N

21N

جسن

65N
 25عىػؿوهای هنابوه ؿا به گىيهای عـاصی هیکًًؼ که ػاؿای هىتىؿ هىی و بؼيه مبکی باىًؼ با تىره به هايىو ػوم يیـىتى
ػلت ایى يىع عـاصی ؿا ىـس ػهیؼ.
F1=11N
F2=11N
 26ػؿىکل ؿوبـو ايؼافه بـآیًؼ يیـوهای  1 2چًؼ يیىتىو امت؟
45

 27ػؿ ىکل ؿوبـو ىتاب رنن ؿا هضامبه کًیؼ.
 28بـاماك ىکل هوابل ػو يیـوی  2 1بـ ؿوی رنمی ؿوی مغش بؼوو اٍـغکاک واؿػ
ىؼهايؼ اگـ هوؼاؿ ىتاب رنن  2هتـ بـ هـبغ حايیه (به عـف ؿـب) باىـؼ رــم رنـن
چًؼ کیلىگـم امت؟
 29به مىاالت فیـ ػؿباؿه اٍغکاک پامظ ػهیؼ.
الق :ػلت اٍغکاک بیى ػو رنن چینت؟
ب :مه ؿاه کاهو اٍغکاک بیى ػو رنن ؿا بًىینیؼ.
 31ػؿ چه ٍىؿتی صـکت یک رنن بؼوو ىتاب عىاهؼ بىػ؟
 31به چه يیـویی هتىافو هیگىیًؼ؟
 32هايىو اول يیىتى ؿا تؼـیق کًیؼ.
 33رـم رنمی  521کیلىگـم امت .يیـوی وفو آو ؿا هضامبه کًیؼ.
 34يیـوی تکیه گاه (ػمىػی مغش) ؿا تؼـیق کًیؼ .واصؼ آو ؿا بًىینیؼ.
 35ػىاهل هىحـ بـ اٍغکاک ؿا بًىینیؼ؟

؟ = شتاب
F2=2N

45

m=21kg

F=41N

F1=12N

17

فصل ً( 5یزٍ)

پاسخناهه فصل 5
 1ـ 51 N
 6ـ ػؿمت

 2ـ هتىافو
 7ـ ياػؿمت

 11ـ يیـوی گـايو
 14ـ ػ

 3ـ رًل ػو رنن
 8ـ ػؿمت

 -4ىتاب
 -9ياػؿمت

 12ـ يیـوی واکًو
 15ـ الق

 19ـ اٍغکاک اینتایی

 16ـ ػ

ٍ -5لـ
 -11ػؿمت

 13ـ يیـوی عالٌ
 -18د

 -17الق

 21ـ يیـوی وفو واؿػ بـ چتـباف و يیـوی هواوهت هىا
 -22هايىو ػوم يیىتى

 21ـ ٍلـ

 -23يیـوی وفو با يیـوی باالبـی هىاپیما

 24ـ
21

به ممت ىـم

به ممت ؿـب 75 65 11
 21 11بـآیًؼ ( يیـوی عالٌ)

يیـوی  21يیىتى به رنن ىتاب هیػهؼ.
 25ـ ىتاب اتىهبیل ينبت هنتوین با يیـو ( يیـوی هىتىؿ) و ينبت ػکل با رـم (رـم اتىهبیـل ) ػاؿػ بًـابـایى بــای ایًکـه
اتىهبیل بتىايؼ ىتاب بیوتـی ػاىته باىؼ بایؼ اف رـم کامته ىىػ و يیـو اكقایو یابؼ.
 26ـ

A
2
2

بزآیٌد

 27ـ

O

2 1 2
111 111 2 11 11 1
211
2√11
2 ⁄

 28ـ به ممت ؿـب 11

2

41

يیـو

21

رـم

⇒ 12
2
2

ىتاب

 12و يیـوی عالٌ ( بـآیًؼ)
5

11

2

يیـو
رـم

ىتاب

 -29الق :بـرنتگیها و كـوؿكتگیهای ؿیقی که ػؿ مغىس ارنام ورىػ ػاؿػ ػؿ هن كـو هیؿوػ و هىرب اٍغکاک هیگـػػ.
ب -1 :ؿوؿى کاؿی مغىس  -2امتلاػه اف بلبـیًگ  -3امتلاػه اف چـط
 -31ػؿ ٍىؿتیکه يیـوهای واؿػ بـ رنن هتىافو باىؼ.
 -31به يیـوهای واؿػ ىؼه به رنمی که احـ هن ؿا عًخی کًًؼ يیـوهای هتىافو هیگىیًؼ.
 -32اگـ يیـوهای واؿػ بـ رنمی هتىافو باىؼ ،وضؼیت صـکتی رنن تـییـ يغىاهؼ کـػ یؼًی ارنام تمایل به صلظ صالت
هبلی عىػ ؿا عىاهًؼ ػاىت.
  11 = 521  11 = 5211رـم = وفو
-33
 -34يیـویی که به عىؿ ػمىػ بـ مغش رنن واؿػ هیىىػ .واصؼه يیىتى امت.
 -1 -35وفو رنن  -2رًل رنن  -3هیقاو ٍاف یا ياهمىاؿ بىػو رنن

سؤاالت فصل بِ فصل علَم تجزبی ًْن
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فصل ( 6سمین ساخت ورقهای)
ضزیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

11
12
13

ؼؤال
خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.
ػؿیاچه عقؿ ػؿ ىمال کيىؿهاو باهیمايؼه ػؿیای  ....................امت.
وؿهه اهیايىمی  ....................بیوتـی ينبت به وؿهه هاؿهای ػاؿػ به همیى ػلیل هًگام بـعىؿػ ،وؿهـه اهیايىمـی بـه فیــ
وؿهه هاؿهای كـو ؿايؼه هیىىػ.
وؿهههای مًگ کـه بـ ؿوی  ....................که صالت عمیـی و يیمه هؾاب ػاؿػ صـکت هیکًًؼ.
عمیـ کـه به ػلیل ىـایظ ػها و  ....................هؼیى صالت عمیـی ػاؿػ.
اولیى عيکی کـه فهیى  ....................يام ػاىت.
زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
ػؿمت  ياػؿمت 
به ػلیل اعتالف ػها و چگالی بیى هنمتهای باال و پاییى عمیـکـه پؼیؼه همـكت ایزاػ هیىىػ.
وؿهههای مًگ کـه ػؿ ومظ اهیايىك اعلل اف يىع يقػیک ىىيؼه هنتًؼ و ػؿ آيزا وؿهه رؼیؼ به ورىػ هیآیؼ .ػؿمت  ياػؿمت 
ػؿمت  ياػؿمت 
اولیى باؿ ػؿمال  1962هیالػی هـی هل كـضیه گنتـه بنتـ اهیايىكها ؿا هغـس کـػ.
ػؿمت  ياػؿمت 
صـکت وؿهههای اهتؼاػ لـق بیوتـ ػؿ بنتـ اهیايىكها ؿط هیػهؼ.
ػؿمت  ياػؿمت 
چگالی وؿهه اهیايىمی کنتـ اف وؿهه هاؿهای امت.
هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت (آوها ضا به هن وصل کًیس)
.
ب
.
الف
 چیى عىؿػگی
اهتؼاػ لـق 
 فهیى لـفه
وؿهههای ػوؿىىيؼه 
 آتيلياو
وؿهههای يقػیک ىىيؼه 
زضپطؼؿهای ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.

 14ظهیى لطظههایی که زض اؼتاوهبای خًبىبی کفبىض ایدباز هبی گبطزز و زض اثبط بطذبىضز صبفحه ػطبؽبتاو ببا صبفحه ایبطاو
هیباـس زض هحل بطذىضز ایى زو وضله چه پسیسه زیگطی ایداز هیگطزز؟
الق) آبتاف (مىياهی) 

ب) تيکیل پىمته رؼیؼ د) ؿىته کىه ػ) گنتـه بنتـعلیذ كاؿك 

 15ههمتطیى ػاهل حطکت وضلههای ؼًگ کطه چیؽت؟
د) چیى عىؿػگی ػ) رـیاو همـكتی 

الق) يیـوی گـايو فهیى  ب) فهیى لـفه 

 16تفابه ـکل کًاضههای کسام زو لاضه يظطیه وگًط (خابهخایی لاضهها) ضا به ذىبی تأییس هیکًس؟
الق) ايغبام صاىیه ىـهی هاؿه آهـیکای رًىبی با صاىیه ؿـبی آكـیوا 
ب) ايغبام صاىیه ؿـبی هاؿه آهـیکای رًىبی با صاىیه ىـهی آكـیوا 
د) ايغبام صاىیه ىـهی آهـیکای ىمالی با صاىیه ؿـبی آكـیوا 
ػ) ايغبام صاىیه ؿـبی هاؿه آهـیکای ىمالی با صاىیه ىـهی آكـیوا 

 17زض لؽمت پاییى ذمیط کطه ،زها  ....................و چگالی هىاز يؽبت به لؽمتهای باالیی  ....................اؼت.
الق) فیاػتـ  -فیاػتـ 

ب) فیاػتـ – کنتـ 

د) کنتـ  -فیاػتـ 

ػ) کنتـ – کنتـ 

 18کسام پسیسه زض هحل وضلههای زوض ـىيسه هفاهسه يمیـىز؟
الق) پىمته رؼیؼ 

ب) فهیى لـفه 

د) کىه آتيلياو 

ػ) گىػال ػمین اهیايىمی 

فصل ( 6سهیي ساخت ٍرقِای)

19
21
21
22
23

19

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
مـػت هتىمظ صـکت وؿهههای مًگ کـه چوؼؿ امت؟
ػؿ هضل ػوؿىؼو وؿههها اف هن چه پیاهؼهایی ػاؿین؟
وؿهه اهیايىك آؿام ػؿ هنمت ىمال ىـم به فیـ کؼام وؿهه هاؿهای كـو ؿايؼه هیىىػ؟
ػؿیای بقؿگ هیاو ػو عيکی هؼیمی لىؿافیا و گًؼوايا چه يام ػاىت؟
يغنتیى باؿ چه کنی يظـیه گنتـه بنتـ اهیايىكها ؿا ػًىاو کـػ؟

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
 24الق) با تىره به ىکلهای هوابل يىع صـکت وؿهههای مًگ کـه ؿا هيغٌ کًیؼ.

()2

25
26

27
28
29
31
31

32
33
34
35

()3

()1
ب) ههمتـیى کمـبًؼ لـفه عیق رهاو چه يام ػاؿػ؟
د) ػلت فهیى لـفههای ىؼیؼ ػؿ ایى هًغوه چینت؟
مه هىؿػ اف ىىاهؼی که يياو ػهًؼه رابهرایی هاؿهها ػؿگؾىته امت ؿا بًىینیؼ؟
ػؿهـیک اف ػباؿتهای فیـ یک ؿلظ ػلمی ورىػ ػاؿػ آو ؿا یاكته و ػؿمت آيـا بًىینیؼ( .كؼل رمله ؿا تـییـ يؼهیؼ)
الق) صـکت وؿهههای اهتؼاػ لـق که باػج ایزاػ فلقلههای فیاػ هیىىػ بیوتـ ػؿ هاؿهها ؿط هیػهؼ.
ب) اگـ مًگهای ػو عـف ىکنتگی ،ينبت به هن رابهرا ىؼه باىًؼ لـفه ؿا به ورىػ هیآوؿيؼ.
د) صؼوػ  211هیلیىو مال پیو یک اهیايىك بقؿگ به يام پايگهآ اعـاف عيکیها ؿا كـاگـكته بىػ.
فلقله یا آتيلياو ػؿ بنتـ اهیايىك چه پیاهؼی ؿا به همـاه ػاؿػ؟
هـیک اف صـکتهای فیـ ػؿ وؿهههای فهیى باػج ایزاػ کؼام پؼیؼه هیىىػ؟
ب) ػوؿىؼو وؿهههای اهیايىمی:
الق) فهیى لـفه یا آتيلياو ػؿ بنتـ اهیايىك:
اٍغالصات فیـ ؿا تؼـیق کًیؼ.
ػؿفه:
گنل:
ىىاهؼ رابهرایی هاؿهها ؿا ؽکـ کًیؼ 4( .هىؿػ)
رؼول فیـ ؿا کاهل کًیؼ.
يىع صـکت

يقػیک ىىيؼه

ػوؿ ىىيؼه

اهتؼاػ لـق

يضىه صـکت

يقػیک ىؼو وؿههها به هن

....................

....................

پؼیؼه صاٍل اف صـکت

....................

....................

فهیى لـفههای بنیاؿ

هًگام بـعىؿػ ػو وؿهه هاؿهای و اهیايىمی ،کؼام یک به فیـ ػیگـی كـو هیؿوػ؟ چـا؟
ىًاعت هًاعن فلقله عیق چه کمکی به ها هیکًؼ؟
به چه ػلت با كـو ؿكتى وؿهه به ػاعل فهیى ،وؿهه ؽوب هیىىػ؟
ػالیل ایزاػ رـیاو همـكتی ػؿ عمیـ کـه ؿا بًىینیؼ؟

سؤاالت فصل بِ فصل علَم تجزبی ًْن
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پاسخناهه فصل 6
 1ـ تتیل
 -4كياؿ

 2ـ چگالی
 -5پايگهآ

 3ـ عمیـکـه

 6ـ ػؿمت
 -9ػؿمت

 7ـ ياػؿمت
 -11ياػؿمت

 8ـ ػؿمت

 11ـ فلقله

 12ـ فهیى لـفه

 13ـ چیى عىؿػگی

 14ـ د
 -17ب

 15ـ ػ
 -18ػ

 16ـ الق

 19ـ  5مايتی هتـػؿمال
 -22ػؿیای تتیل

 21ـ آتيلياو و فهیى لـفه
 -23هـی هل

 21ـ آهـیکای ىمالی

 3ـ يقػیک ىىيؼه
 2ـ اهتؼاػ لـق
 24ـ الق)  1ـ ػوؿىىيؼه
پ) بـعىؿػ وؿهه اهیايىمی آؿام با وؿهههای هاؿهی اعـاف آو
ب) کمـبًؼ لـفه عیق اعـاف اهیايىك آؿام
 2ـ تيابه مًگىًامی ػؿ هاؿههای آكـیوا و آهـیکای رًىبی
 25ـ  1ـ تيابه كنیل رايؼاؿاو ػؿ هاؿههای هغتلق
 3ـ ورىػ آحاؿ یغچالهای هؼیمی ػؿ هاؿههای هغتلق
د) پايتاالما
ب) گنل
 26ـ الق) بیوتـ ػؿ بنتـ اهیايىكها
 27ـ همکى امت آبتاف ( مىياهی) ایزاػ کًؼ ایى اهىاد اهیايىمی ايــژی بنـیاؿ فیـاػی ػاؿيـؼ و هًگـام ؿمـیؼو بـه مـىاصل
عناؿات فیاػی بـرای هیگؾاؿيؼ.
ب) ایزاػ ؿىته کىه هیاو اهیايىمی
 28ـ الق) گنتـه بنتـ اهیايىك
 -29گنل :يىػی ىکنتگی امت که ػو عـف مغش ىکنته ىؼه رابهرا ىؼهايؼ.
ػؿفه :يىػی ىکنتگی امت که ػو عـف مغش ىکنتگه ىؼه رابهرا ييؼه باىًؼ.
 -1 -31تيابه كنیل  -2تيابه مًگها  -3ورىػ آحاؿ یغچالهای هؼیمی  -4ايغبام صاىیه هاؿهها
-31
يىع حطکت

يعزیک ـىيسه

زوض ـىيسه

اهتساز لغع

يحىه حطکت

يقػیک ىؼو وؿههها به هن

ػوؿ ىؼو وؿههها اف
یکؼیگـ

کًاؿ هن هیلـقيؼ

پسیسه حاصل اظ حطکت

ایزاػ ؿىته کىه –
آتيلياو

ایزاػ پىمته رؼیؼ

فهیى لـفههای بنیاؿ

 -32وؿهه اهیايىمی – چگالی وؿهه اهیايىمی بیوتـ اف وؿهه هاؿهای امت.
 -33باػج هیىىػ ػؿ اصؼاث ىهـها ،پل ،مؼ و  ...به يکات ایمًی بیوتـ ػهت ىىػ.
 -34فیـا بـ احـ كـو ؿايو ایى وؿههها ،بـ احـ اٍغکاک و اكقایو ػها مًگها ؽوب هیىىػ.
 -3اعتالف چگالی
 -2تلاوت كياؿ
 -1 -35تلاوت ػها
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فصل ( 7آثاری اس گذشتِ سهیي)

فصل ( 7آثاری اس گذشته سمین)
ضزیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

11
12
13

ؼؤال
خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.
بغو ومیؼی اف مغش فهیى ؿا مًگهای  ....................پىىايؼه امت.
مًگهای ؿمىبی به ػلیل  ....................و  ....................بـای هغالؼه تاؿیغچه گؾىته فهیى اهمیت فیاػی ػاؿيؼ.
ورىػ ؽعایـ  ....................ػؿ یک هًغوه بیايگـ ورىػ رًگل و آب وهىای گـم و هـعىب ػؿگؾىته آو هًغوه امت.
ارناػ هاهىتها بؼؼ اف هقاؿاو مال ػؿوو  ....................به عىؿ کاهل صلظ ىؼهايؼ.
ً
كنیلها ؿالبا ػؿ مًگهای  ....................یاكت هیىىيؼ.
زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
ياػؿمت 
ػؿمت 
ػؿ تىالی ؿمىبات همیيه هـالیه اف الیه باالی عىػ رىاوتـ امت.
فهـیى ىًامــاو بـــای کيــق ؽعـایـيلتی اف كنــیل رايــؼاؿاو هغتلــق ،تَــاویـ
ياػؿمت 
ػؿمت 
هاهىاؿهای ،اهىاد لـفهای و ػیگـ ؿوههای ػوؿمًزی امتلاػه هیکًًؼ.
ياػؿمت 
ػؿمت 
كنیل هاهىت ػؿ ؿمىب ػؿیاهای هؼیمی یاكت هیىىػ.
ياػؿمت 
ػؿمت 
اهکاو كنیل ػؿ هضیظهای ؿیـ ػؿیایی يیق ورىػ ػاؿػ.
ياػؿمت 
ػؿمت 
همه رايؼاؿاو ؿوی فهیى اهکاو تيکیل كنیل ؿا ػاؿيؼ.
هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت (آوها ضا به هن وصل کًیس)
.
ب
.
الف
 فلقلههای ىؼیؼ
ػوؿ ىىيؼه 
 آبياؿ
يقػیک ىىيؼه 
 ؿىته کىههای هیاو اهیايىمی
اهتؼاػ لـق 
 آتيلياو
زضپطؼؿهای ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.

 14کسام ویژگی هطبىط به فؽیل ضاهًما يیؽت؟
الق) ػمـ کىتاه 

ب) تيغیٌ آماو 

د) کمیاب بىػو 

ػ) ماعتماو بؼيی ماػه 

 15اظفطاوايی فؽیل هطخاو زض یک هًغمه هیفهمین که آو هًغمه زض گصـته  ....................بىزه اؼت.
الق) اػمام اهیايىك 

ب) بنتـ ؿوػعايه 

د) ػؿیای گـم و کن ػمن  ػ) یغچالهای عبیؼی 

 16بطای تفکیل فؽیل اظ خؽس خايساض کسام ـطایظ هًاؼب اؼت؟
الق) اکنیژو فیاػ ـ باکتـی فیاػ 

ب) اکنیژو کن ـ باکتـی کن 

د) اکنیژو فیاػ ـ باکتـی کن 

ػ) اکنیژو کن ـ باکتـی کن 

 17احتمال تفکیل فؽیل اظ بسو کسام خايساضاو ظیط کنتط اؼت؟
الق) کـمها 

ب) هاهیها 

د) مغت پىمتاو 

ػ) پنتايؼاؿاو 

 18چه تؼساز اظ آثاض بالی هايسه خايساضاو که زض ظیط آهسه ،به فؽیل تبسیل هیـىيس؟ (ضاه ضفتى ،ذعیسو ،اؼتطاحت کطزو)
الق) ٍلـ

ب) یک 

د) ػو 

ػ) مه 

22

19
21
21
22
23

سؤاالت فصل بِ فصل علَم تجزبی ًْن
به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
بهتـیى هضیظ تيکیل كنیل کؼام هضیظ امت؟
كنیل ىًاماو اف كنیلهای ؿاهًما چه امتلاػهای هیکًًؼ؟
ٍمؾ گیاهاو هضیظ هًامب بـای كنیل ىؼو کؼام رايىؿاو امت؟
هـراو ػؿ چه يىع آب و هىایی فيؼگی هیکًؼ؟
الیههای ؿمىبی ػؿ هًگام تيکیل به چه ٍىؿتی ته ييیى هیىىػ؟

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
 24بـای آيکه بؼو یک رايؼاؿ تبؼیل به كنیل ىىػ ػو ىـط الفم امت آو ػو ىـط چینت؟
 25با تىره به ىکل ؿوبـو به مئىاالت پامظ ػهیؼ.
الق) الیه هؼیمی تـی اف الیه  Eکؼام امت؟
ب) الیه رؼیؼتـی اف الیه  Eکؼام امت؟
 26تلاوت هالب عاؿری و هالب ػاعلی ؿا بًىینیؼ.
 27ػو هىؿػ امتلاػه اف كنیلها ؿا به ػلغىاه بًىینیؼ.
 28چگىيه تـکیب چىبی تًه ػؿعت میلینی یا آهکی هیىىػ؟
 29بـای تؼییى مى الیههای مًگی به ػو يکته بایؼ تىره کـػ آو ػو يکته کؼاهًؼ؟
 31به چه ػلت اف همه رايؼاؿاو هؼیمی كنیل تيکیل ييؼه امت؟ ( 2هىؿػ)
 31ػالیل امتلاػه اف مًگهای ؿمىبی بـای هغالؼه تاؿیغچه فهیى ؿا بًىینیؼ.
 32بـعی اف هکاوهای ؿیـ ػؿیایی که اهکاو كنیل ػؿ آيها ورىػ ػاؿػ ؿا يام ببـیؼ.
 33هالب عاؿری ؿا تؼـیق کًیؼ؟
 34چگىيه كنیل کاهل رايؼاؿ ایزاػ هیىىػ؟

E

D
C
B
A
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فصل ( 7آثاری اس گذشتِ سهیي)

پاسخناهه فصل 7
 1ـ ؿمىبی
 -4یغچالهای عبیؼی

 2ـ ػاىتى كنیل ـ الیه الیه بىػو
 -5ؿمىبی

 3ـ فؿال مًگ

 6ـ ياػؿمت
 -9ػؿمت

 7ـ ػؿمت
 -11ياػؿمت

 8ـ ياػؿمت

 11ـ ؿىته کىههای هیاو اهیايىمی

 12ـ آتيلياو

 13ـ فلقلههای ىؼیؼ

 14ـ د

 15ـ د

 16ـ ب

 -17الق

 -18ػ

 19ـ هضیظهای ػؿیایی
 21ـ بـای تؼییى مى الیههای تيکیل ػهًؼه پىمته فهیى امتلاػه هیکًًؼ.
 21ـ صيـات
 -22ػؿیای کن ػمن و گـم
 -23اكوی
 24ـ  1ـ ػاىتى هنمتهای مغت هايًؼ امتغىاو ،ػيؼاو  2 ...ـ ػوؿهايؼو رنؼ رايؼاؿ اف كامؼ ىؼو كىؿی
ب) D
 25ـ الق) C ، B ، A
 26ـ اگـ كوظ آحاؿ و ىکل بـرنتگیها و ارقای مغش عاؿری ٍؼف یا امکلت رايؼاؿ ػؿ ؿمىبات بـرای بمايؼ و به كنـیل
تبؼیل ىىػ هالب عاؿری تيکیل هیىىػ ػؿ ٍىؿتی که هىاػ و ؿمىبات يـم به ػاعل ٍؼف یا امکلت رايؼاؿ يلىؽ کًؼ و
آحاؿ مغش ػاعلی بؼو رايؼاؿ ػؿ ؿمىبات حبت و مپل مغت ىىػ هالب ػاعلی به ورىػ هیآیؼ.
 2ـ ىًامایی ؽعایـ فؿال مًگ ،يلت و گاف
 27ـ  1ـ احبات رابهرایی هاؿهها
 28ـ اگـ هنمتهای مغت بؼو رايؼاؿاو ػؿ ػاعل و ؿمىبات هؼكىو ىـىػ هًگـام يلـىؽ آبهـای فیـفهیًـی بـه ػاعـل ایـى
ؿمىبات هن فهاو با صل ىؼو بغوهایی اف رنـؼ رايـؼاؿ ػؿ آب هىلکـىلهـا اف هـىاػ هؼـؼيی هىرـىػ ػؿآب فیـفهیًـی (
میلیل یا آهک) رایگقیى آو هیىىػ به ایى تـتیب پل اف هؼتی رنؼ رايـؼاؿ کاهـل صـل هـیىـىػ و رـای آو ؿا هـىاػ
هؼؼيی هىرىػ ػؿ آب هیگیـػ.
 -1 -29هـ الیه اف الیه باالیی عىػ هؼیمیتـ و اف الیه پاییًی عىػ رىاوتـ امت.
 -2الیههای ؿمىبی هًگام تيکیل به ٍىؿت اكوی تهييیى هیىىيؼ.
 -1 -31رايؼاؿ ،بؼو مغت و امتغىايی يؼاؿػ.
 -2هضیظ بـای كنیل ىؼو هًامب يینت.
 -1 -31الیه الیه بىػو  -2ػاىتى كنیل
 -5ػؿیاچهها
 -4هىاػ يلتی
 -1 -32یغچالهای هغبی  -2عاکنتـ آتيليايی ٍ -3مؾ گیاهاو
 -9بیاباوها
 -8هؼؼو يمک
 -7باتالمها
 -6هـػابها
 -33آحاؿ و ىکل بـرنتگیها و ارقا مغش عاؿری ٍؼف یا امکلت
 -34هـاؿ گـكتى رنؼ رايؼاؿ ػؿ ىـایظ عاً و ػوؿ هايؼو اف ػىاهل تزقیه هايًؼ كنیل صيـات ػؿ ٍمؾ گیاهاو

سؤاالت فصل بِ فصل علَم تجزبی ًْن
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فصل ( 8فشار و آثار آن)
ضزیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

11
12
13

ؼؤال
خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.
وهتی اف ػاهًه کىهی به ممت هله هیؿوین كياؿهىا  ....................هییابؼ.
با حابت يگهػاىتى يیـو ،اگـ مغش ػوبـابـ ىىػ كياؿ  ....................بـابـ هیىىػ.
یک يیىتى بـ مايتیهتـهـبغ بـابـ امت با  ....................پامکال.
هـ پامکال بـابـ امت با  ....................يیىتىو بـ هتـ هـبغ
تـهق عىػؿو بـ اماك اٍل  ....................ػؿ هایؼات ػمل هیکًؼ.
زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
ػؿمت 
كياؿ هایؼات با کن ىؼو ػمن بیوتـ هیىىػ.
ػؿمت 
اگـ يیـو حابت باىؼ هـچه مغش کىچکتـ باىؼ كياؿ کنتـ امت.
ػؿمت 
هـچه اف مغش فهیى به باال بـوین هىا ؿهین تـ هیىىػ.
ػؿمت 
كياؿ با يیـو ؿابغه ػکل ػاؿػ.
ػؿمت 
اؿتلاع هایغ ػؿ همه مغىس آفاػ ظـوف هـتبظ ،هن تـاف امت.
هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت (آوها ضا به هن وصل کًیس)
.
ب
.
الف
 اوتىكىو گـیکه
هغتـع هاىیى صناب 
 پامکال
هغتـع پمپ عالء 
 تىؿیچلی
هغتـع كياؿمًذ ریىهای 

ياػؿمت 
ياػؿمت 
ياػؿمت 
ياػؿمت 
ياػؿمت 

زضپطؼؿهای ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.
 14کسام یک اظ یکاهای ظیط هؼازل ) (paاؼت؟
الق)  ⁄ 2

ب)

 ⁄

د)

 ⁄

ػ) 2

⁄

 15بازکًکی زض ؼغح زضیا پطـسه ولتی اظ ؼغح زضیا باال بطزه هیـىز با ثابت هايسو زها  ....................آو افعایؿ هییابس.
الق) رـم 

ب) صزن 

د) وفو 

ػ) چگالی 

 16کسام یک اظ کاضبطزهای اصل پاؼکال يمیباـس؟
الق) تـهق ؿوؿًی 

ب) پمپ عالء 

د) هًگًه آبی 

ػ) باالبـ هیؼؿولیکی 

 17کسام هىضز ظیط باػث کاهؿ ففاض هیـىز؟
الق) تـاىیؼو يىک هؼاػ 

ب) تیق کـػو لبههای تبـ 

د) امتلاػه اف چکو ػؿ كـو کـػو هیظ 

ػ) امتلاػه اف چىب امکی 

 18ففاض و خطم یک خؽن زض اثط ايتمال به هاه به تطتیب چه تغییطی هیکًس؟
الق) کاهو  -حابت 

ب) حابت  -اكقایو 

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
 19چـا چاهىی تیق ،ارنام ؿا به ؿاصتی هی ُبـػ؟

د) اكقایو  -کاهو 

ػ) کاهو  -اكقایو

فصل ( 8فشار ٍ آثار آى)
21
21
22
23

25

واصؼهای ايؼافهگیـی كياؿ ؿا يام بـیؼ؟
باالبـ هیؼؿولیکی بـچه امامی کاؿ هیکًؼ؟
مه ػاهل هىحـ بـ كياؿ هایؼات کؼاهًؼ؟
يیـویی که به ٍىؿت ػمىػ بـ مغش واؿػ هیىىػ؟

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
 24رنمی که هناصت هاػؼهاه  41هتـهـبغ امت كياؿی هؼاػل  2111پامکال بـمغش اكوـی واؿػ هـیکًـؼ رــم ایـى
)
11 ⁄
رنن چًؼ کیلىگـم امت؟
 25ابؼاػ هکؼب هنتغیلی  15 ، 11 ، 5هتـ امت و وفو آو  451يیىتى امت بیوتـیى و کنتـیى كياؿ ایزاػ ىـؼه تىمـظ
آو ؿا صناب کًیؼ.
 26كياؿ ؿا ػؿ مه يوغـه  B ، Aو  Cبـاهن هواینـه کًیـؼ و بًىینـیؼ چــا بـه ایـى
يتیزه ؿمیؼیؼ؟
C

B

A

 27کؼام ىکل هنیـ صـکت یک صباب هىا که اف کق عىػ ظـف به ممت مغش هـیآیـؼ ؿا بـه ػؿمـتی يمـایو هـیػهـؼ؟
ػلیل ايتغاب عىػ ؿا بًىینیؼ.

()1

()2

()3

()4

 28با امتلاػه اف یک باالبـ هیؼؿولیک هیعىاهین اتىهبیلی به رـم  1/5تى ؿا بلًؼ کًین اگـ يیـویی که بـ ػمته بـاالبـ واؿػ
هیکًین صؼاهل  31يیىتى باىؼ هناصت پینتىو بقؿگ باالبـ چًؼ بـابـ هناصت پینتىو کىچک باالبـامت؟
 29به چه ػلت ػؿ هله کىههای بلًؼ يلل کيیؼو هيکل امت؟ چـا؟
 31چـا ومایل يولیه مًگیًی که ؿوی فهیىهای يـم صـکت هیکًًؼ به تایـهای پهى يیاف ػاؿيؼ؟
 31به چه ػلت یک هیظ ؿا به ؿاصتی يمیتىاو با ػمت به ػیىاؿ كـو کـػ ػؿ صالیکه با پىيق به ؿاصتی اهکاو پؾیـ امت؟
 32هغافو آب ؿا ػؿ اؿتلاػات هـاؿ هیػهًؼ ىما ػلت ؿا ػؿ چه هیػايیؼ؟
 33ػو یکای كياؿ ؿا يام ببـیؼ.
 34ػو هخال اف احـات كياؿ هىا بًىینیؼ.
 35چـا كياؿ هایغ به اؿتلاع يوغه هىؿػ يظـ تا مغش آفاػ هایغ بنتگی ػاؿػ؟

سؤاالت فصل بِ فصل علَم تجزبی ًْن
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پاسخناهه فصل 8
1
2

 1ـ کنتـ
 -4یک

2ـ
 -5پامکال

 3ـ 11111

 6ـ ياػؿمت
 -9ياػؿمت

 7ـ ياػؿمت
 -11ػؿمت

 8ـ ػؿمت

 11ـ پامکال

 12ـ اوتىكىو گـیکه

 13ـ تىؿیچلی

 14ـ الق
 -17ػ

 15ـ ب
-18الق

 16ـ ب

 19ـ فیـا يیـو ػؿ مغش کمی واؿػ هیىىػ و كياؿ فیاػی به ارنام واؿػ هیىىػ.
 21ـ پامکال ـ هیلیهتـ ریىه  -مايتی هتـ ریىه
 -1 -22اؿتلاع  -2ىتاب گـايو  -3چگالی  -23كياؿ
 21ـ اٍل پامکال
81111

 24ـ

يیـو

2111

41

مغش

8111
 25ـ

)کنتـیى كياؿ(

3

)بیوتـیى كياؿ(

451
151

⇒

9

يیـو

كياؿ

مغش
451
51

2

⇒

يیـو
مغش

كياؿ

151

11
51

15
5

11

11

كياؿ
81111

بیوتـیى مغش
کنتـیى مغش

 26ـ هـمه يوغه هن كياؿ هنتًؼ فیـا هـ  3يوغه ؿوی مغش هایغ هـاؿ گـكتهايؼ.
 27ـ ظـف  3فیـا هـچه اف ػمن به مغش هایغ صـکت کًین كياؿ هایغ کنتـ هیىىػ و به ػیىاؿه صباب كياؿکنتـی واؿػ هیىىػ؟
 28ـ

51

2
1

1511
2

31

2

1

1

2

1

 -29به ػلت ایًکه تـاکن هىلکىلهای هىا ػؿ اؿتلاع بـاال کـن هیىـىػ و ایـى هىلکىلهـا اف هـن ػوؿ هیىـىيؼ بًـابـایى تؼـؼاػ
هىلکىلهایی که واؿػ ؿیهها هیىىػ کن ىؼه و ايناو اصناك علگی هی کًؼ.
 -31بـای کن کـػو كياؿ واؿػه اف اتىهبیل به فهیى بایؼ مغش تماك اتىهبیل با فهیى اكقایو یابؼ.
 -31چىو مغش پىيق اف هیظ کىچکتـ امت بًابـایى با واؿػ کـػو يیـوی یکناو كياؿ بیوتـی واؿػ عىاهؼ ىؼ.
 -32كياؿ ػؿ هایؼات به اؿتلاع بنتگی ػاؿػ بًابـایى هــ چـه هغـقو ػؿ اؿتلـاع بـاالتـی باىـؼ آب بـا كيـاؿ بیوتــی رـاؿی
عىاهؼ ىؼ.
 -33پامکال – هیلیهتـ ریىه
 -1 -34يىىیؼو هایغ تىمظ يی  -2کمک به تًلل و پـ و عالی ىؼو ىوها
 -35ػاهل ایزاػ كياؿ يیـو امت بًابـایى هـ چه رنن ػؿ ػمن بیوتـی اف هایغ هـاؿ گیـػ كياؿ بیوتـ هیىىػ.

27

فصل ( 9هاشیيّا)

فصل ( 9ماشینها)
ضزیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

11
12
13

ؼؤال
خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.
وؿوػی یا عـوری هاىیىها همکى امت بـاماك يیـو .................... ،یا  ....................بـؿمی ىىػ.
کاؿبـػ چـطػيؼهها به  ....................آو بنتگی ػاؿػ.
ينبت ايؼافه يیـوی هواوم به ايؼافه يیـوی هضـک ػؿ كیقیک  ....................ياهیؼه هیىىػ.
يیىتى هتـ ،یکای  ....................امت.
وهتی اف مغش ىیبػاؿ امتلاػه هیکًین ،يیـوی  ....................بـای باال بـػو ارنام اف مغش فهیى الفم امت.
زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
ػؿصالت تؼاػل هـچه بافوی هضـک بقؿگتـ باىـؼ بــای رابـهرـا کــػو رنـن مـًگیى بـه
ػؿمت  ياػؿمت 
يیـوی هضـک بیوتـی يیاف ػاؿین.
ػؿمت  ياػؿمت 
احـ چـعايًؼگی یک يیـو ؿا گيتاوؿ يیـو هیگىیین.
ػؿمت  ياػؿمت 
هقیت هکايیکی هـهـه حابت همىاؿه یک امت.
ػؿمت  ياػؿمت 
به کمک هـهـه هتضـک هیتىاو با به کاؿ بـػو يیـوی  51يیىتًی ،وفيه  111يیىتًی ؿا رابهرا کـػ.
ػؿمت  ياػؿمت 
يیـویی که به هاىیى واؿػ هیىىػ يیـوی هضـک ياهیؼه هیىىػ.
هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت (آوها ضا به هن وصل کًیس)
.
ب
.
الف
 اهـم يىع اول
كـؿىو 
 اهـم يىع ػوم
راؿوی كـاىی 
 اهـم يىع مىم
االکلًگ 
زضپطؼؿهای ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.

 14با تىخه به ـکل ضوبطو گفتاوض زضکسام ػاهل ،اهطم ضا پازؼاػت گطز هیچطذايس؟
الق) يیـوی  1

ب) يیـوی  2

د) رـم  1

ػ) رـم  2

F2

F1 M1

M2

d2

d1

 15کسام یک اظ هاـیىهای ظیط ؼازه يیؽت؟
الق) چـط و هضىؿ 

ب) چـط ػيؼه 

د) هاىیى تایپ 

ػ) اهـم يىع مىم 

 16اگط چطخ زيسه کىچک  11زيسايه و چطخ زيبسه ببعض  53زيسايبه زاـبته باـبس و چبطخ زيبسه ببعض (وضوزی) زض خهبت
پازؼاػتگطز ؼبب چطذؿ چطخ زيسه کىچک ـىز ؼطػت چطذؿ و خهت حطکت چطخ زيسه کىچک يؽبت به چبطخ
زيسه بعض چگىيه ذىاهس بىز؟
الق) کنتـ ـ پاػماػتگـػ 

ب) بیوتـ ـ ماػتگـػ 

د) بیوتـ پاػماػتگـػ 

ػ) کنتـ ـ ماػتگـػ 

 17زض کسام یک اظ اهطمهای ظیط يیطوی هماوم بیى تکیهگاه و يیطوی هحطک لطاض زاضز؟
الق) هیچی 

ب) كـؿىو 

د) ايبـ 

ػ) االکلًگ 

سؤاالت فصل بِ فصل علَم تجزبی ًْن
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 18اگط حاصل تمؽین يیطوی هماوم بط يیطوی هحطک هعیت هکايیکی باـس ،یکای ايساظهگیطی هعیت هکايیکی کسام اؼت؟
الق) هتـ 

19
21
21
22
23

ب) ژول 

د) يیىتى 

ػ) هیچکؼام 

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
ايؼافه گيتاوؿ یک يیـو به چه ػىاهلی بنتگی ػاؿػ؟
مغش ىیبؼاؿ چگىيه به ها کمک هیکًؼ؟
ػو کاؿبـػ چـطػيؼهها چینت؟
ػو يىع هـهـه ؿا يام ببـیؼ.
با کنتـ ىؼو فاویه مغش ىیبػاؿ هقیت هکايیکی آو چه تـییـی هیکًؼ؟

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
 24هاىیى ماػه ؿا تؼـیق کـػه و هخالی بقيیؼ؟
 25هقیت هکايیکی ػمتگاهی  5امت كـػی بـای بلًؼ کـػو رنمی به رـم  251کیلىگـم به چًؼ يیـىتى يیــو يیـاف ػاؿػ؟
(با ٍـف يظـ اف اٍغکاک)
 26ػؿیک ػمتگاه هـهـه هـکب با يیـوی هضـک  111Nبـ يیـوی هواوم  411يیىتىيی ؿلبه هیکًین با ٍـف يظــ اف يیــوی
اٍغکاک وهتی عًاب ؿا  8هتـ هیکيین باؿ چوؼؿ رابزا هیىىػ؟
 27به ىکل هوابل تىره کًیؼ.
الق) اهـم يىع چًؼم امت؟
ب) بافوها ؿا ؿوی ىکل هيغٌ کًیؼ.
د) هضل يیـوها و تکیهگاه ؿا هيغٌ يماییؼ.
ػ) هقیت هکايیکی ؿا صناب کًیؼ.
 28هًظىؿ اف وؿوػی و عـوری یک هاىیى چینت؟
 29به چه ػلت با آچاؿ بلًؼتـ ،ههـه هضکن ىؼه به آمايی باف هیىىػ؟
 31بافوی هضـک و بافوی هواوم ؿا تؼـیق کًیؼ.
 31وهتی هیگىیین هقیت هکايیکی یک هاىیى بـابـ با  3هیباىؼ یؼًی چه؟
 32گيتاوؿ يیـو به ػو ػاهل بنتگی ػاؿػ آو ػو ػاهل کؼاهًؼ.
 33هلهىم صـکت پاػماػتگـػ یؼًی چه؟
 34چـط و هضىؿ چه تـییـاتی ؿا هیتىايؼ ایزاػ کًؼ؟
 35ػو هخال اف مغش ىیبػاؿ بیاو کًیؼ.

13cm
6cm

21cm

E

R
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فصل ( 9هاشیيّا)

پاسخناهه فصل 9
 2ـ تؼؼاػ ػيؼايههای آو  3ـ هقیت هکايیکی

 1ـ تىاو ـ ايـژی
 6ـ ياػؿمت

 7ـ ػؿمت

 11ـ اهـم يىع ػوم

 8ـ ػؿمت

 -4گيتاوؿ يیـو

 -5کنتـی

 -9ػؿمت

 -11ياػؿمت

 12ـ اهـم يىع مىم
 15ـ د

 14ـ الق

 13ـ اهـم يىع اول

 16ـ ػ

 -18ػ

 -17ب

 19ـ به ايؼافه يیـو و كاٍله يوغه احـ يیـو تا هضىؿ چـعو بنتگی ػاؿػ.
 21ـ مغش ىیبؼاؿ به ها کمک هیکًؼ تا با يیـوی کنتـ اها ػؿ هناكتی عىاليیتـ رنن مًگیى ؿا به ممت باال صـکت ػهین.
 21ـ تـییـ مـػت چـعو تـییـ گيتاوؿ یا تـییـ رهت يیـو
 -22هـهـه حابت – هـهـه هتضـک
 -23بیوتـ هیىىػ.
 24ـ هاىیى ماػه کاؿ ها ؿا آماو هیکًؼ .بیل  -هیچی
 25ـ
 26ـ

2511

511
رابهرایی يیـوی هواوم

يیـوی هواوم

يیـوی هواوم

5

يیـوی هضـک

رابهرایی يیـوی هضـک

يیـوی هضـک

هتـ2
 27ـ الق) يىع مىم
ب)

د)

باسٍی هحزک

E

411

111 8

ًیزٍی هحزک

E

ً Rیزٍی هقاٍم

R

باسٍی هقاٍم

ػ)

هقیت هکايیکی

تکیِ گاُ

1 ⁄5

 17بافوی هضـک
 14بافوی هواوم

هقیت هکايیکی

 28ـ وؿوػی هاىیى ىاهل همه آو چیقهایی امت که ايزام هـیػهـین تـا هاىـیى کـاؿ کًـؼ و عـورـی آو چیـقی امـت کـه
هاىیى بـای ها ايزام هیػهؼ.
 29ـ هـ چه عىل آچاؿ بیوتـ ىىػ ،كاٍله يیـوی واؿػ ىؼه بـ ػمته آچاؿ تا هضىؿ چـعو بیوتـ ىؼه بًابـایى گيتاوؿ يیـو
اكقایو هییابؼ و ؿاصتتـ پیچ باف هیىىػ.
 -31بافوی هضـک :كاٍله تکیه گاه تا يیـوی هضـک
بافوی هواوم :كاٍله تکیه گاه تا يیـوی هواوم
 -31هاىیى ،يیـوی ها ؿا  3بـابـ هیکًؼ.
 -1 -32ايؼافه يیـو  -2كاٍله يیـو تا يوغه چـعو
 -33یؼًی صـکت ػؿ عالف رهت ػوـبههای ماػت
 -3تـییـ رهت يیـو
 -2تـییـ گيتاوؿ
 -1 -34تـییـ مـػت چـعيی
 -35راػههای کىهنتايی – پل هاىیى ؿو

سؤاالت فصل بِ فصل علَم تجزبی ًْن
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فصل ( 11نگاهی به فضا)
ضزیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

11
12
13

ؼؤال
خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.
کمـبًؼ اٍلی میاؿکی بیى هؼاؿ  ....................واهغ ىؼه امت.
رهت هبله ػؿ ایـاو همىاؿه به ممت  ....................امت.
هًظىهه ىمنی بغو کىچکی اف کهکياو  ....................امت.
اولیى ؿٍؼ عايه ػؿ ایـاو تىمظ  ....................ػؿ هـاؿه تامیل ىؼ.
کاؿ ػمتگاه هىهؼیت یاب رهايی ،تؼییى هىهؼیت و  ....................امت.
زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
ً
ػؿمت 
رـم عىؿىیؼ صؼوػا  11بـابـ کـه فهیى امت.
ػؿمت 
ىغايهها اؿلب به بیاباوها بـعىؿػ هیکًًؼ.
ػؿمت 
ػوؿاو کهکيايی هضؼوػ به هـو هزؼهن تاکًىو امت.
ػؿمت 
آلىػگی يىؿی ػؿ ىهـهای بقؿگ کنتـ امت.
ػؿمت 
هًظىهه ىمنی بغو بنیاؿ کىچکی اف کهکياو ؿاه ىیـی امت.
هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت (آوها ضا به هن وصل کًیس)
.
ب
.
الف
 تیـ
يقػیکتـیى به عىؿىیؼ 
 فصل
ؿىل گافی 
 بهـام
ػاؿای ػو همـ 
 ياهیؼ

ياػؿمت 
ياػؿمت 
ياػؿمت 
ياػؿمت 
ياػؿمت 

زضپطؼؿهای ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.
 14يعزیکتطیى ؼتاضه به ظهیى چه يام زاضز؟
الق) هًغىؿك 

ب) عىؿىیؼ 

د) متاؿه هغبی 

ػ) ابظ الزىفا 

 15کسام ؼیاضات زض هًظىهه ـمؽی لمط يساضيس؟
الق) ياهیؼ و يپتىو 

ب) ػغاؿػ و ياهیؼ 

د) ػغاؿػ و يپتىو 

ػ) يپتىو و فصل 

 16کسام گعیًه زض هىضز ؼیؽتن هىلؼیتیاب خهايی ) (GPSصحیح يیؽت؟
1

الق) هـهاهىاؿه ػؿ ایى مینتن  24مغش فهیى ؿا پىىو هیػهؼ .

ب) بـای تؼییى هىهؼیت ػهین یک يوغه بایؼ همقهاو با مه ،هاهىاؿه اؿتباط بـهـاؿ کـػ .

د) هًگاهی که ػمتگاه  GPSؿوىى هیىىػ بایؼ هىری ؿا اف يقػیکتـیى هاهىاؿه اعـاف عىػ ػؿیاكت کًؼ.

ػ) هًگاهی که ػمتگاه  GPSبا ػوهیى هاهىاؿه اؿتباط بـهـاؿ هیکًؼ رـای ػمـتگاه هـیتىايـؼ هـيوغـهای اف ػایــه
واهغ ىىػ .
 17تؼساز ؼیاضههای هًظىهه ـمؽی چًستاؼت؟
الق)  7

ب)  8

د)  9

ػ)  11
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فصل ً( 11گاّی بِ فضا)
 18فاصله ظهیى تا ذىضـیس چمسض اؼت؟

19
21
21
22
23

الق)  121هیلیىو کیلىهتـ 

ب)  181هیلیىو کیلىهتـ 

د)  151هیلیىو کیلىهتـ 

ػ)  171هیلیىو کیلىهتـ 

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
کىچکتـیى میاؿه ػؿويی کؼام امت؟
یکی اف کاؿبـػهای امغـالب ؿا بًىینیؼ؟
هزمىػهای اف متاؿگاو ،گافها ،گـػ و ؿباؿ بیى متاؿهای که تضت تأحیـ يیـوی راؽبـه گـاييـی هتوابـل کًـاؿ هـن رمـغ
هیىىيؼ چه ياهیؼه هیىىيؼ؟
مینتن هىهؼیت یاب رهايی اف چًؼ هاهىاؿه تيکیل ىؼه امت؟
کاؿ اؿمال اهىاد ؿاػیى و تلىیقیىيی به ػهؼه کؼام يىع اف هاهىاؿههامت؟

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
 24تؼؼاػ هـیک اف ارـام آممايی هىرىػ ػؿ هًظىهه ىمنی ؿا هيغٌ کًیؼ.
میاؿک .............. :ػؼػ
متاؿه  .............. :ػؼػ
همـعبیؼی .............. :ػؼػ
میاؿه .............. :ػؼػ
 25رؼول فیـ ايىاع میاؿات هًظىهه ىمنی ؿا يياو هیػهؼ يام میاؿات عىامته ىؼه ؿا بیاو کًیؼ.

26
27

28
29
31
31

میاؿات مًگی ( ػؿويی)

 )1تیـ (ػغاؿػ)

میاؿات گافی ( بیـويی)

 )1هيتـی (بـریل)  )2د .....

تؼؼاػ

33
34
35

 )3ػ ....

 )4يپتىو

ٍىؿت كلکی ؿا تؼـیق کًیؼ و يام یکی اف ٍىؿتهای كلکی ؿا بًىینیؼ.
هـیک اف ػباؿتهای فیـ تؼـیق کؼام هلهىم ػلمی امت؟
الق) به كاٍلهی یکَؼ و پًزاه هیلیىو کیلىهتـی بیى فهیى و عىؿىیؼ اعالم هیىىػ ....................
ب) كاٍلهای که يىؿ ػؿ هؼت یک مال عی هیکًؼ ....................
د) ابـػظین و چـعايی اف گاف و گـػوؿباؿ بىػه که ػاييمًؼاو متاؿهىًاك آو ؿا هًيأ هًظىهه ىمنی هیػايًؼ....................
ػًاٍـ تيکیل ػهًؼه عىؿىیؼ ؿا بًىینیؼ.
به چه ػلت میاؿه ػغاؿػ بـای فيؼگی و صیات هًامب يینت؟
اف ٍىؿتهای كلکی چه امتلاػههایی هیىىػ؟
رؼول فیـ ؿا کاهل کًیؼ.
اخطام هًظىهه ـمؽی

32

 )2الق ....

 )3فهیى ( اؿُ)

 )4ب ....

اٍغالصات فیـ ؿا تؼـیق کًیؼ.
ىهاب:
مال يىؿی:
واصؼ يزىهی ؿا تؼـیق کًیؼ.
تلاوت متاؿه و میاؿه ؿا بًىینیؼ.
ايىاع صـکات فهیى ؿا يام ببـیؼ.

ؼتاضه

ؼیاضه

لمط عبیؼی

سؤاالت فصل بِ فصل علَم تجزبی ًْن
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پاسخناهه فصل 11
 1ـ هـیظ و هيتـی
 -4عىاره يَیـالؼیى عىمی

 2ـ رًىب ؿـبی
 -5هنیـ یابی

 3ـ ؿاه ىیـی

 6ـ ياػؿمت
 -9ياػؿمت

 7ـ ياػؿمت
 -11ػؿمت

 8ـ ػؿمت

 11ـ تیـ

 12ـ فصل

 13ـ بهـام

 14ـ ب
 -17ب

 15ـ ب
 -18د

 16ـ ػ

 19ـ تیـ یا ػغاؿػ
24 -22
 -24متاؿه1 :
میاؿه8 :

 21ـ تؼییى فاویه اؿتلاع متاؿگاو
 -23هاهىاؿههای هغابـاتی
میاؿک  :هیلیىوها
همـ :يقػیک  211ػؼػ

 25ـ الق) ياهیؼ یا فهـه

ب) بهـام یا هـیظ

 21ـ کهکياو

ػ) اوؿايىك

د) کیىاو یا فصل

 26ـ هىهؼیت متاؿگاو و آمماو به گىيهای امـت کـه وهتـی بـه آيهـا يگـاه هـیکًـین تؼـؼاػی اف آيهـا همکـى امـت بـه ٍـىؿتهـا و
ىکلهای عاٍی ػیؼه ىىيؼ ایى ىکلها ؿا به اىیا و صیىايات تيبیه هیکًًؼ و به آو ٍىؿت كلکی هیگىیًؼ ـ ػب اکبـ
 27ـ الق) واصؼ يزىهی

ب) مال يىؿی

د) مضابی عىؿىیؼی

 28ـ الق)  25ػؿٍؼ هلیىم

ب)  73ػؿٍؼ هیؼؿوژو

د)  2ػؿٍؼ ػًاٍـ ػیگـ

 -1 -29اتمنلـ يؼاؿػ  -2ػها بنیاؿ باالمت
 -31توىین و رهت یابی
-31
ارـام هًظىهه ىمنی

متاؿه

میاؿه

همـ عبیؼی

تؼؼاػ

1

8

صؼوػ  211همـ

 -32ؼال يىضی :به كاٍلهای که يىؿ ػؿ هؼت یک مال عی هیکًؼ.
ـهاب :هغؼاتی اف مًگ و ؿباؿ که ػؿ هًگام وؿوػ به رى فهیى هیمىفيؼ.
 -33كاٍله فهیى تا عىؿىیؼ ؿا که  151هیلیىو کیلىهتـ امت ؿا واصؼ يزىهی هیگىیًؼ.
 -1 -34میاؿه اف عىػ يىؿ يؼاؿػ اها متاؿه اف عىػ يىؿ ػاؿػ.
ً
 -2متاؿهها ػمؼتا اف گافهای ػاؽايؼ .میاؿهها اف ارنام مًگی ،كلقی و گاف تيکیل ىؼهايؼ.
 -1 -35صـکت وضؼی  -2صـکت ايتوالی
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فصل ( 11گًَاگًَی جاًداراى)

فصل ( 11گوناگونی جانداران)
ضزیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

11
12
13

ؼؤال
خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.
باکتـیها رقو رايؼاؿاو  ....................هنتًؼ.
ػؿ هؼین ػاييمًؼاو ،رايىؿاو و گیاهاو ؿا بـاماك  ....................گـوهبًؼی هیکـػيؼ.
بؼضی اف آؿافیاو که پىمتهای اف رًل  ....................ػاؿيؼ ػؿ ىیيه مافی کاؿبـػ ػاؿيؼ.
هضل تکخیـ ویـوك ایؼف ،ػؿوو  ....................امت.
ػؿ عبوه بًؼی رايؼاؿاو ،کلیؼ ػو ؿاهی بـ اماك  ....................عـاصی هیىىػ.
زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
ویـوك ایؼف ػؿ گلبىلهای هـهق تکخیـ هیىىػ و مینتن ایمًی بؼو ؿا ضؼیق هیکًؼ .ػؿمت 
ػؿمت 
تؼؼاػ باکتـیهای هضـ کنتـ اف هلیؼ امت.
ػؿمت 
بؼضی اف آؿافیاو هايًؼ رلبکها يمیتىايًؼ كتىمًتق کًًؼ.
ػؿمت 
هغمـ يىػی هاؿچ تک ملىلی امت.
ػؿمت 
ػؿ چيمههای آب ػاؽ هیچ يىع باکتـی فيؼگی يمیکًؼ.
هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت (آوها ضا به هن وصل کًیس)
.
ب
.
الف
 هاؿچ
ػاهل بیماؿی آيلىاليقا 
 رلبک
کمک به گىاؿه ؿؾا 
 باکتـی
ػاهل فعن الی ايگيتاو پا 
 ویـوك

ياػؿمت 
ياػؿمت 
ياػؿمت 
ياػؿمت 
ياػؿمت 

زضپطؼؿهای ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.
 14خلبکها ـًاذته ـسه تطیى گطوه  ....................هؽتًس که اهطوظه اظ آيها بطای تىلیس ؼىذت پاک اؼتفازه هیکًًس.
ب) گیاهاو 

الق) هاؿچها
د) باکتـیها 

ػ) آؿافیاو 

 15زض گطوهبًسی خايىضاو هطچه اظ گطوههای بعض تط به گطوه های کىچکتط يعزیک هیـىین کسام اتفاق ظیط هیافتس؟
الق) ىباهت کن ـ تؼؼاػ کن 

ب) ىباهت فیاػ ـ تؼؼاػ کن 

د) ىباهت کن ـ تؼؼاػ فیاػ 

ػ) ىباهت فیاػ ـ تؼؼاػ کن 

 16کسام واژه بطای لطاضگطفتى زض لؽمت يمغهچیى هًاؼب اؼت ؟
..............
ؼلؽله
الق) ؿامته 

ب) گىيه 

ضزه

د) ىاعه 

ػ) رًل 

 17کسام یک اظ هىخىزات ظیط پطوکاضیىت هؽتًس؟
الق) باکتـی 

ب) هاؿچ 

د) آؿافیاو 

ػ) ویـوك 

 18کسام ویژگی ویطوغ آو ضا ـبیه خايىضاو هیکًس؟
الق) تـؾیه 

ب) تىلیؼ هخل 

د) تًلل 

ػ) صـکت 

34

19
21
21
22
23

سؤاالت فصل بِ فصل علَم تجزبی ًْن
به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
ػاهل لکههای فؿػ ؿوی بـگ گیاهاو و میاهی عىىه گًؼمها چه رايؼاؿايی هیباىؼ؟
باکتـیها ػؿکزا یاكت هیىىيؼ؟
گیاه و رايىؿی هخال بقيیؼ که ػؿ فباو كاؿمی به یک يام باىًؼ.
هؼیاؿ اٍلی بـای گـوهبًؼی رايىؿاو به ػو گـوه بقؿگ چینت؟
اؿمغى گیاهاو ؿا به چه گـوههایی تونین کـػه بىػ؟

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
 24اف كىایؼ رلبکها ػو هىؿػ ؿا به ػلغىاه بًىینیؼ؟
 25ػؿ هىؿػ ویـوك ایؼف ،به مئىاالت فیـ پامظ ػهیؼ.
الق) ایى ویـوك اف چه ؿاههایی به بؼو ايتوال هییابؼ؟
ب) ایى ویـوك ػؿ کؼام ملىلهای بؼو تکخیـ هیىىػ؟
د) ایى ویـوك کؼام بغو بؼو ؿا ضؼیق هیمافػ؟
 26ػؿهـیک اف ػباؿتهای فیـ ؿلظ ػلمی ؿا یاكته و ػؿمت آو ؿا بًىینیؼ ( كؼل رمله ؿا تـییـ يؼهیؼ)
الق) لیًه كیلنىف یىيايی گیاهاو ؿا ػؿ مه گـوه ػلقها ،ػؿعتچهها و ػؿعتها رای ػاػه بىػ.
ب) همـی عايگی اف عايىاػه کبىتـها و ؿػه ههـهػاؿاو هیباىؼ.
 27باکتـیها اف يظـ ىکل به مه ػمته تونین هیىىيؼ يام ببـیؼ.
3ـ
2ـ
1ـ
 28الق) با تىره به ىکل هاؿ و کـم به عىؿ عالٍه بگىییؼ که ايتغاب ظاهـی ػؿ عبوه بًؼی چه هيکلی بـای ها به ورـىػ
عىاهؼ آوؿػ؟
ب) بـای عبوه بًؼی آيها ىما چه ؿاهی پیيًهاػ هیکًیؼ؟
 29یک هىؿػ اف كىایؼ و یک هىؿػ اف هضـات هاؿچها ؿا بًىینیؼ.
 31ػو هىؿػ اف كىایؼ باکتـیهای ػمتگاه گىاؿه ؿا يام ببـیؼ.
 31باکتـی چگىيه به بافمافی هضیظ کمک هیکًؼ؟
 32گىيه ؿا تؼـیق کًیؼ.
 33آؿافیاو به چه گـوههایی تونین هیىىيؼ؟ بـای هـ کؼام هخالی بقيیؼ.
 34هىاؿػ امتلاػه اف رلبکها ؿا بًىینیؼ(.چهاؿ هىؿػ)
 35به چه رايىؿايی یىکاؿیىت هیگىیًؼ؟ هخالی بقيیؼ.

35

فصل ( 11گًَاگًَی جاًداراى)

پاسخناهه فصل 11
 1ـ پـوکاؿیىت
 -4گلبىل ملیؼ

 2ـ ٍلتهای ظاهـی
ٍ -5لات رايؼاؿاو

 3ـ میلیل

 6ـ ياػؿمت
 -9ػؿمت

 7ـ ػؿمت
 -11ياػؿمت

 8ـ ياػؿمت

 11ـ ویـوك

 12ـ باکتـی

 13ـ هاؿچ

 14ـ ػ
 -17الق

 15ـ ب
 -18ب

 16ـ د

 19ـ هاؿچها
 21ـ ػؿهمه را ( چيمههای آب ػاؽ) ػؿیاچههای يمک و یظهای هغبی
 21ـ آكتاب پـمت
 -22ػاىتى یا يؼاىتى ههـه
 -23ػلقها – ػؿعتچهها – ػؿعتها
 24ـ ایى آؿافیاو ػالوه بـ تىلیؼ اکنیژو ،ؿؾای رايىؿاو آبقی هايًؼ هاهی ؿا يیق تأهیى هیکًًؼ اف رلبکها ػؿ ماعتى هىاػ
بهؼاىتی و هکملهای ؿؾایی به ویژه ویتاهیىها امتلاػه هیىىػ.
 25ـ الق) امتلاػه اف ومایل تیق و بـيؼه هايًؼ تیؾ اف ؿاههای ايتوال ویـوك ایؼف امت و بؼضی اف هایؼات بـؼو هايًـؼ عـىو و
د) مینتن ایمًی
ب) گلبىلهای ملیؼ
ومایل آلىػه
 26ـ الق) اؿمغى

ب) ؿػه پـيؼگاو

 27ـ هیلهای (بامیلها) ـ کـوی (کىکنیها ) ـ هاؿپیچی ( امپـیلها)
 28ـ الق) ایى ػو رايؼاؿ با ورىػ ىباهت ظاهـیياو تلاوتهای امامی با هن ػاؿيؼ.
ب) بهتـ امت آيها ؿا ػؿ  2گـوه بی ههـه و ههـه ػاؿ تونین بًؼی کًین کـم عاکی بی ههـه امت و هاؿ رقو ههـه ػاؿاو هیباىؼ.
 -29هلیؼ :هاؿچ عىؿاکی هضـ :هاؿچ آكت گیاهاو هخل فيگ گًؼم
 -1 -31تىلیؼ بـعی ویتاهیىها  -2کمک به گىاؿه ؿؾا
 -31با تزقیه گیاهاو و رايىؿاو باػج بـهـاؿی چـعه هىاػ هیىىيؼ.
-32گـوهی اف رايؼاؿاو که ىباهت فیاػی به هن ػاىته و هیتىايًؼ اف عـین تىلیؼ هخل فیاػ ىىيؼ.
 -1 -33گیاه هايًؼ (رلبکها)  -2رايىؿ هايًؼ (پاؿاهنی)
 -1 -34تىلیؼ هىاػ بهؼاىتی  -2تىلیؼ اکنیژو  -3ؿؾای رايىؿاو بهویژه هاهی  -4هکمل ؿؾایی
 -35یاعتههایی که هاػه وؿاحتی ػؿوو پىىيی هـاؿ ػاىته و هنته ىکل بگیـػ .هخال :یاعتههای رايىؿاو و گیاهاو

سؤاالت فصل بِ فصل علَم تجزبی ًْن
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فصل ( 12دنیای گیاهان)
ضزیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

11
12
13

14

ؼؤال
خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پط کًیس.
هىلکىلهای کـبىهیؼؿات كوظ ػؿ ايؼامهای  ....................گیاه به عَىً  ....................ماعته هیىىػ.
اف گل گیاه  ....................يىػی ػاؿو بـای بیماؿی هلبی به ػمت هیآیؼ.
ىیـه پـوؿػه ػؿوو آويؼ  ....................و ىیـه عام ػؿ آويؼ  ....................رـیاو ػاؿػ.
هؼیمیتـیى گیاهاو ؿوی فهیى  ....................هنتًؼ.
آب و هىاػ هؼؼيی پل اف وؿوػ به تاؿکيًؼه واؿػ آويؼ  ....................هیىىيؼ.
زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
یکی اف ػالیل صـکت ؿو به باالی آب ػؿ گیاهاو تبغیـ آب اف ؿاه ؿوفيههای بـگ امت .ػؿمت 
ػؿمت 
به ػمتهرات آويؼهای چىبی و آبکو ػؿوو بـگ ،ؿگبـگ گىیًؼ.
ػؿمت 
هضل ؽعیـه هىاػ ؿؾایی ػؿ گیاه میب فهیًی ؿیيه آو امت.
ػؿمت 
ػؿ گیاه يغىػ ؿگبـگها هىافی هنتًؼ.
ػؿمت 
بـای ػمل كتىمًتق ،گاف کـبىػیاکنیؼ الفم امت.
هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت (آوها ضا به هن وصل کًیس)
.
ب
.
الف
 عقهها
اولیى گـوه آويؼ ػاؿاو 
 مـعلها
ؿیيه ما ػاؿيؼ 
 بافػايگاو
هايًؼ مـو 
 يهاو ػايگاو
زضپطؼؿهای ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.
ب) بافػايگاو 

ياػؿمت 

د) مـعلها 

ػ) يهاو ػايگاو 

د) ػؿوو هیىه  ػ) ؿوی پىلکهای هغـوط هاػه 

ب) ػو 

د)  3تا  11

ػ) هیلیىوها 

گًسم خعو کسام گطوه اظ گیاهاو ظیط اؼت؟
الق) ػو لپه 

18

ياػؿمت 

هط تاض کفًسه اظ چًس ؼلىل تفکیل ـسه اؼت؟
الق) یک 

17

ياػؿمت 

زضباظزايگاو زايه زض  ....................بهوخىز هیآیس.
الق) ػؿهاگؼاو  ب) ؿوی پىلکهای هغـوط يـ 

16

ياػؿمت 

کسام یک اظ گیاهاو ظیط بسوو آويس هیباـًس؟
الق) عقهها 

15

ياػؿمت 

ب) تک لپه 

د) يهايؼايه 

ػ) بافػايگاو 

کطبىزیاکؽیس و آب به تطتیب اظ چه لؽمتی واضز گیاه هیـىز؟
الق) ؿیيه  -ؿیيه 

ب) ؿیيه  -ؿوفيه 

د) ؿوفيه  -ؿیيه 

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
 19چـا به گیاهاو يهاوػايه ایى يام ؿا يهاػهايؼ؟
 21ؿىتههای ظـیق ؿوی ؿیيه که ػؿ رؾب آب و اهالس يوو ػاؿيؼ چه يام ػاؿيؼ؟

ػ) بـگ  -ماهه 
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فصل ( 12دًیای گیاّاى)
 21هضل هـاؿگـكتى آويؼهای چىبی و آبکيی ػؿ بـه ػـضی ماهه يغىػ چگىيه امت.
 22ايىاع آويؼ ؿا ػؿ گیاهاو يام ببـیؼ.
 23هضل اٍلی ؿؾامافی گیاه امت؟
به پطؼؿهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
 24هـیک اف بـگها که ػؿ تَىیـ هیبیًیؼ هـبىط به کؼام گـوه اف گیاهـاو ػايـهػاؿ
(تکلپه یا ػو لپهای) هیباىؼ؟ چـا؟

 25ػؿهـیک اف ػباؿتهای فیـ ؿلظ ػلمی ؿا یاكته و ػؿمت آو ؿا بًىینیؼ( .كؼل رمله ؿا تـییـ يؼهیؼ).
الق) ػؿگیاهاو تکلپهای ،آويؼهای چىبی و آبکيی ػؿ ؿوی چًؼ صلوه هـاؿ گـكته و تؼؼاػ گلبـگها هضـبی اف  2یا  5امت.
ب) آب و هىاػ هؼؼيی بؼؼ اف وؿوػ به تاؿ کيًؼه ػؿ ػـُ ؿیيه صـکت هیکًؼ و واؿػ آويؼهای آبکو هیىىيؼ.
 26يويه هلهىهی فیـ ؿا کاهل کًیؼ.
گیاهان

تذين آيوذ
خسٌَا

آيوذ دار

تذين آيوذ
پ) ..................
وُان داوٍ
الف) ..................
کاج
ب) ..................
 27تؼؼاػ ؿوفيهها ػؿکؼام عـف بـگ بیوتـ امت؟ آفهایيی ؿا بـای احبات يظـ عىػ ىـس ػهیؼ.
 28ىکل فیــ بغـوهـای هغتلـق یـک عـقه ؿا ييـاو هـىاؿػ عىامـته ىـؼه ؿا
يامگؾاؿی کًیؼ.
)
الق ( :
)
ب(:
)
د( :

29
31
31
32
33
34
35

تلاوت آويؼ چىبی و آبکو ؿا بًىینیؼ.
هاگیًه چینت؟
ػو ویژگی گیاه مـعل ؿا بًىینیؼ.
ػو تلاوت يهايؼايگاو وبافػايگاو ؿا بیاو کًیؼ.
ػلت صـکت آب ػؿ گیاه به ممت باال چینت؟
بـگ اف چه هنمتهایی تيکیل ىؼه امت؟
كىایؼ كتىمًتق ؿا بًىینیؼ.

سؤاالت فصل بِ فصل علَم تجزبی ًْن
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پاسخناهه فصل 12
 1ـ مبق ـ بـگ
 -4عقه

 2ـ ايگيتايه
 -5چىبی

 3ـ آبکيی ـ چىبی

 6ـ ػؿمت
 -9ياػؿمت

 7ـ ػؿمت
 -11ػؿمت

 8ـ ياػؿمت

 11ـ مـعل

 12ـ عقهها

 13ـ بافػايگاو

 14ـ الق
 -17ب

 15ـ ػ
 -18د

 16ـ الق

 19ـ فیـا ػايههای ایى گیاهاو ػؿ هیىه هضَىؿ امت.
 21ـ تاؿکيًؼه
 21ـ پـاکًؼه
 -22چىبی  -آبکيی
 -23بـگ
 24ـ الق) تکلپه ب) ػولپه فیـا ؿگبـگها ػؿگیاهاو تک لپه هىافی اها ػؿگیاهاو ػولپهای هًيؼب هیباىًؼ.
 25ـ الق:هضـبی اف 3

ب ـ آويؼ چىبی

 26ـ الق) مـعل

ب) ػؿعت میب

پ) بافػايه

 27ـ پيت بـگ ـ کاؿؾ آؿيته به کبالت کلـیؼ ؿا ممت ؿو و پيت بـگ هیچنبايین ایى کاؿؾ ػؿ بـعىؿػ بـا بغـاؿ آب ٍـىؿتی
ؿيگ هیىىػ ،هیػايین بغاؿ آب اف عـین ؿوفيههای بـگ عاؿد هـیىـىػ پـل اف گؾىـت یـک مـاػت اف آفهـایو ،يوـاط
ٍىؿتی ؿيگ ایزاػ ىؼه ؿوی کاؿؾ آؿيته به کبالت کلـیؼ ؿا ىـماؿه هـیکًـین تؼـؼاػ ایـى يوـاط ػؿ مـمت پيـت بــگ
بیوتـ امت که يياو ػهًؼه ورىػ تؼؼاػ ؿوفيه بیوتـ هیباىؼ.
 28ـ الق) هیله

ب) ؿیيه ما

د) هاگؼاو

 -29ػؿ آويؼ چىبی ىیـه عام و ػؿ آويؼ آبکو ىیـه پـوؿػه رـیاو ػاؿػ.
 -31به لکههای ههىهای پيت بـگ مـعل هاگیًه گلته هیىىػ.
 -31بؼوو ػايه  -آويؼػاؿ
 -1 -32بافػايگاو گل يؼاؿيؼ ولی يهايؼايگاو گل ػاؿيؼ.
 -2ػؿ بافػايگاو ػايه ؿوی پىلکهای هغـوط هاػه تيکیل هیىىػ ولی ػؿ يهايؼايگاو ػايه ػؿوو هیىه هـاؿ ػاؿػ.
 -33با عاؿد ىؼو بغاؿ آب اف ؿوفيههای بـگ ،يیـویی ػؿ گیاه ایزاػ ىؼه که مبب صـکت ؿو به باالی آب ػؿ گیاه هیىىػ.
 -1 -34ؿوپىمت

 -2ؿگبـگ

 -3هیاو بـگ

 -1 -35تىلیؼ ؿؾا

 -2تىلیؼ اکنیژو

 -3هَـف کـبىػیاکنیؼ  -4کاهو آلىػگی هىا
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فصل ( 13جاًَراى بیهْزُ)

فصل ( 13جانوران بیمهزه)
ضزیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

11
12
13

ؼؤال
خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.
بـعی اف کینهتًاو هايًؼ  ....................رابهرا يمیىىيؼ و بؼضی هايًؼ  ....................ىًاوؿيؼ.
مغت پىمتاو ػاؿای  ....................رلت پا هنتًؼ.
امتغـاد هـواؿیؼ اف ػؿوو  ....................يیق یکی اف كىایؼ يـم تًاو امت.
بقؿگتـیى گـوه کینه تًاو  ....................يام ػاؿػ.
ػهپا به گـوهی اف بیههـگاو به يام  ....................تؼلن ػاؿػ.
زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
ػؿمت 
هلظ ،پـوايه ،کًه و فيبىؿ همگی اف گـوه صيـات هنتًؼ.
ػؿمت 
کینه تًاو و کـمهای پهى تًها یک ؿاه بـای وؿوػ و عـود هىاػ ػؿ بؼو ػاؿيؼ.
ػؿمت 
يـم تًاو ػؿ عيکی فيؼگی هیکًًؼ.
ػؿمت 
بیوتـ کـمهای صلوىی فيؼگی ايگلی ػاؿيؼ.
ػؿمت 
تماهی عاؿپىمتاو ،ػؿیافیايؼ.
هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت (آوها ضا به هن وصل کًیس)
.
ب
.
الف
 املًذ
عيکیفی و اف مغت پىمتاو امت 
 هـراوها
پىمت ايؼافی هیکًؼ 
 هلظ
هضل فینت ايىاػی اف رلبکها و رايؼاؿاو کىچک 
ػؿیایی هنتًؼ
 عـعاکی

ياػؿمت 
ياػؿمت 
ياػؿمت 
ياػؿمت 
ياػؿمت 

زضپطؼؿهای ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.
 14چًس هىضز اظ خايساضاو زازه ـسه اظ گطوه ػًکبىتیاو اؼت؟ (ذطذاکی ب کًه ب ضعیل ب هلد ب پفه)
الق) ػو 

ب) مه 

د) چهاؿ 

ػ) پًذ 

 15کسام گعیًه خعو وظایف ؼلىلهای ضـتهزاض زیىاضه بسو اؼفًح يمیباـس؟
الق) صـکت آب ػؿبؼو املًذ 

ب) امتضکام ػیىاؿه املًذ 

د) گـكتى ؽؿات ؿؾایی اف آب 

ػ) گىاؿه 

 16يىظاز کطم کسو اظ چه ضاهی به ايؽاو هًتمل هیـىز؟
الق) گىىت آلىػه گاو 

ب) ىیـ ػام 

د) عاک آلىػه 

ػ) آب ؿیـبهؼاىتی 

 17کسام گعیًه ظیط پىؼت ايساظی هیکًس؟
الق) املًذ 

ب) هـراو 

د) هلظ 

ػ) ىواین ػؿیایی 

 18کسام یک اظ خايىضاو با بمیه تفاوت بیؿتطی زاضز؟
الق) پيه 

ب) عـچًگ ػؿاف 

د) ػوـب 

ػ) صلقوو 

41

19
21
21
22
23

سؤاالت فصل بِ فصل علَم تجزبی ًْن
به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
كـاواوتـیى گـوه بًؼپایاو کؼام گـوه هیباىؼ؟
تًیؼو تاؿ ػؿ ػًکبىت چه تىايایی ؿا به ایى رايؼاؿ هیػهؼ؟
بـاحـ كؼالیت کؼام رايؼاؿ ػؿآبهای گـم و کن ػمن آبنًگ و رقایـ هـرايی بهورىػ هیآیؼ؟
یک تلاوت بیى ػـوك ػؿیایی و ىواین ػؿیایی بًىینیؼ؟
يـمتًی ؿا يام ببـیؼ که آكت گیاهی هضنىب هیىىػ؟

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
 24رؼول فیـ ؿا کاهل کًیؼ.
يام رايؼاؿ
گطوهی که خايىض به آو
تؼلك زاضز

تىتیا

الق)

ظالى

............

ـمایك زضیایی

ب)

کـمها

.............

هلد

بًؼپایاو

لیؽه

پ)

..............

پالياضیا

ت)

.............

 25کاؿ امکلت عاؿری ػؿ بی ههـهها بغَىً صيـات چینت؟
 26يمىػاؿ هلهىهی فیـ ؿا کاهل کًیؼ.
بیهْزُّا

اسفىحَا

الف) ................

کرمَا

ورمتىان

پُه

لًلٍای

ج) ..................

ب) ................

خارپًستان

 27ػؿ رؼول فیـ چًؼ يمىيه اف فیاوها و كىایؼ صيـات ؿا بًىینیؼ.
فىایس حفطات
ظیاوهای حفطات

 28ػؿهـیک اف ػباؿتهای فیـ ؿلظ ػلمی ؿا یاكته و ػؿمت آو ؿا بًىینیؼ( .كؼل رمله ؿا تـییـ يؼهیؼ)
الق) عاؿپىمتاو رايىؿايی هنتًؼ که ػؿ مغش بؼو و فیـ پىمت ىاو عاؿهایی ورـىػ ػاؿػ .ػؿوو بـؼو آوهـا ػمـتگاه
گـػه عىو ورىػ ػاؿػ.
ب) تؼؼاػی اف مغت پىمتاو ؽؿه بیًی و ػؿیافیايؼ و ؿؾای رايىؿاو بقؿگ هخل هاهیها ؿا تيکیل هیػهًؼ.
 29اف رقایـ هـرايی ػو هخال بقيیؼ.
 31تغن کـمهای لىلهای ايگل اف چه عـیوی واؿػ بؼو ايناو هیىىػ؟
 31مه گـوه کـمها ؿا يام ببـیؼ.
 32اهمیت يـم تًاو ؿا ػؿ فيؼگی ها بًىینیؼ.
 33چهاؿ گـوه بًؼپایاو ؿا يام بـػه و بـای هـ کؼام یک هخال بقيیؼ.
 34کـمهای عاکی چه كىایؼی بـای کياوؿفی ػاؿيؼ؟
 35چـا بـعی اف رايىؿاو پىمت ايؼافی هیکًًؼ؟
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فصل ( 13جاًَراى بیهْزُ)

پاسخناهه فصل 13
 1ـ ىواین ػؿیایی ـ ػـوك ػؿیایی
 -4هـراو

 2ـ 11
 -5يـم تًاو

 3ـ ٍؼف ػو کلهای

 6ـ ياػؿمت
 -9ياػؿمت

 7ـ ياػؿمت
 -11ػؿمت

 8ـ ياػؿمت

 11ـ عـعاکی

 12ـ هلظ

 13ـ املًذها

 14ـ الق
 -17د

 15ـ ب
 -18ػ

 16ـ الق

 -19صيـات

 -21با ایى کاؿ بنیاؿی اف صيـات هقاصن ها ؿا ىکاؿ هیکًؼ.

 -21هـراوها

 -22ػـوك ػؿیایی هتضـک و ىواین ػؿیای حابت امت.

 24ـ الق) عاؿپىمتاو

ب) کینهتًاو

پ) يـم تًاو

 -23صلقوو
ت) کـمها

 25ـ ایى رايىؿاو امکلت عاؿری و مغتی ػاؿيؼ که ػضالت به آو هتَل امت و اف ايؼامهای ػاعلی صلاظت هیکًؼ.
 26ـ الق) کینهتًاو

ب) بًؼپایاو

د) صلوىی

 27ـ فىایس حفطات :اگـ ػيیای ها بؼوو صيـه باىؼ بنیاؿی هیىههـا ،مـبقیهـا و هضَـىالت کيـاوؿفی تىلیـؼ يمـیىـىيؼ،
چىو گـػه اكيايی آيها ايزام يمیىىػ .ابـیين ،هىم و ػنـل يغـىاهین ػاىـت چـىو ایًهـا ؿا صيــات تىلیـؼ هـیکًًـؼ.
بنیاؿی اف رايىؿاو هخل هاهیهای آب ىیـیى اف گـمًگی هیهیـيؼ چىو اف صيـات و الؿو آوها تـؾیه هیکًًؼ اهمیـت
صيـات به ػًىاو هىرىػ آفهایيگاهی به ویژه ػؿآفهایيگاه ژيتیک و تأحیـ آيها ػؿ بهؼاىت هضـیظ بـه ویـژه تغـیـب الىـه
رايىؿاو هـػه ؿا يیق يبایؼ اف يظـ ػوؿ ػاىت.
ظیاوهای حفطات :اف بیى بـػو هضَىالت کياوؿفی تىمظ هلظ ،عىؿػه ىـؼو چـىب و کاؿـؾ تىمـظ هىؿیايـه ،هقاصمـت
هگل و پيه ػؿهًگام امتـاصت و ايتياؿ ػىاهل بیماؿی فا تىمظ صيـات
 28ـ الق) ػمتگاه گـػه آب

ب) بیوتـ مغت پىمتاو

 -29عاؿک – کیو
 -31اف عـین آب و مبقیزات آلىػه
 -31پهى – صلوىی – لىلهای
 -1 -32تهیه هـواؿیؼ  -2تهیه يظ بغیه  -3امتلاػه اف ٍؼف بـای تقئیى  -4ػؿ ًٍایغ ػاؿویی و بهؼاىتی
 -1 -33صيـات (فيبىؿ)  -2ػًکبىتیاو (ػوـب)  -3مغت پىمتاو (هیگى)  -4هقاؿپایاو (هقاؿپا)
 -1 -34تىلیؼ کىػ بـای توىیت عاک  -2با ایزاػ مىؿاط ػؿ عاک مبب ؿمیؼو آب و هىا به ؿیيه گیاه هیىىػ.
 -35فیـا مغت بىػو امکلت عاؿری ،رلىی ؿىؼ رايىؿ ؿا هیگیـیؼ.
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فصل ( 14جانوران مهزهدار)
ضزیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

11
12
13

ؼؤال
خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.
صؼوػ ػوینت هیلیىو مال پیو ،عقيؼگايی به يام  ....................كـاواو تـیى ههـه ػاؿاو ؿوی فهیى بىػه ايؼ.
پـها ؿا بـاماك  ....................و  ....................ػؿ مه گـوه هـاؿ هیػهًؼ.
ممًؼؿ بـعالف وفؽ و هىؿباؿه ػاؿای  ....................امت.
هاؿهىلک با  ....................ػؿ کًتـل رمؼیت صيـات يوو ػاؿػ.
کايگىؿو ،پنتايؼاؿ  ....................امت.
زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
ياػؿمت 
ػؿمت 
هاهی عاویاؿ رقء هاهیهای ؿضـوكی هیباىؼ.
ياػؿمت 
ػؿمت 
تًىع عقيؼگاو اهـوفی ينبت به عقيؼگاو هؼیمی بنیاؿ هضؼوػ ىؼه امت.
ياػؿمت 
ػؿمت 
مىمماؿها ػؿکًتـل رمؼیت صيـات يوو ػاؿيؼ.
ياػؿمت 
ػؿمت 
هاؿهای ممی بـای ايناو هلیؼ هیباىًؼ.
ياػؿمت 
ػؿمت 
الک پيتهای ػؿیایی به کمک آبيو تًلل هیکًًؼ.
هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت (آوها ضا به هن وصل کًیس)
.
ب
.
الف
 ىو
صلظ ػهای مغش بؼو پـيؼگاو تىمظ آو ايزام هیىىػ 
ػؿ ؿصن پنتايؼاؿاو هىاػ ؿؾایی و اکنیژو ؿا اف عىو هاػؿ
 آبيو

گـكته و به ؿگهای عىيی بًؼ ياف هیػهؼ
 رلت
وظیله تًلل ػؿ يىفاػ ػوفینتاو 
زضپطؼؿهای ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.

 14کسام یک اظ خايساضاو ظیط پؽتايساض و ترنگصاض هیباـس؟
الق) کايگىؿو 

ب) هىه 

د) علاه 

ػ) پالتی پىك 

 15عبمه بًسی هاهیها بطچه اؼاؼی صىضت هیگیطز؟
الق) ايؼافه رخه 

ب) يىع ؿؾا 

د) يىع امکلت 

ػ) تؼؼاػ باله 

 16ههنتطیى و بیؿتطیى تفاوت پؽتايساضاو با ؼایط ههطهزاضاو زضکسام زؼتگاه بسو اؼت؟
الق) ػمتگاه گىاؿه 

ب) ػمتگاه صـکتی 

د) ػمتگاه تًلل 

ػ) ػمتگاه ػَبی

 17لىضباغه بالغ چگىيه تًفػ هیکًس؟
الق) ىو و پىمت 

ب) آبيو و پىمت 

د) آبيو و ىو 

ػ) آبيو ،ىو و پىمت 

 18کسام خايىض ظیط کاضآهستطیى زؼتگاه تًفػ ضا زاضز؟
الق) گاو 

ب) لک لک 

د) علاه 

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
 19ورىػ چه بغيی ػؿ بؼو پـيؼگاو مبب اكقایو کاؿایی ىوها هیگـػػ؟

ػ) هىه 

فصل ( 14جاًَراى هْزُدار)
21
21
22
23

43

ػو پنتايؼاؿی ؿا يام ببـیؼ که با عىؿػو الىه رايىؿاو ػؿ پاکنافی يوو ػاؿيؼ؟
اف من هاؿها چه امتلاػهای هیىىػ؟
ػو گـوه هاهیها ؿا اف يظـ امکلت يام ببـیؼ.
ػو پنتايؼاؿ تغن گؾاؿ يام ببـیؼ.

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
 24هىؿباؿه يىفاػ و هىؿباؿه بالؾ اف چه ؿاههایی تًلل هیکًًؼ؟
 25کاهل کًیؼ.
پستاوذاران از وظر چگًوگی پريرش خىیه ي وًزاد
الف) ................

ب) ................

کیسٍدار

مثال :اکیذوٍ ي پ) ................

مثال :اغلة پستاوذاران مثل اوسان

مثال :ت)  ..................ي اپاسًم

 26ػؿ ىکل ؿوبـو هنمتهای عىامته ىؼه ؿا يامگؾاؿی کًیؼ.
 2ـ ....................................
 1ـ ....................................
 4ـ ....................................
 3ـ ....................................
 6ـ ....................................
 5ـ ....................................
27
28

29
31

ػاىتى چه ویژگیهایی پـيؼگاو ؿا بـای پـواف مافگاؿ ماعته امت؟ ( 3هىؿػ)
هـکؼام اف ویژگیهای فیـ هـبىط به کؼام گـوه اف ههـهػاؿاو امت؟
الق) پىمت آيها با پىلکهایی ضغین و مغت یا ٍلضات امتغىايی پىىیؼه امت و ىو ػاؿيؼ.
ب) بؼو آيها اف هى یا پين پىىیؼه ىؼه و يىفاػ آيها ػوؿه رًیًی ؿا ػؿوو بؼو هاػؿ عىػ عی هیکًؼ.
د) بیوتـ آيها بؼيی ػوکی ىکل ػاؿيؼ ومغش بؼيياو لـقيؼه امت و اف پىلک (كلل) پىىیؼه ىؼه امت.
کلتاؿ چه يويی هیتىايؼ ػؿ بهؼاىت هضیظ فینت ػاىته باىؼ؟ تىضیش ػهیؼ.
رؼول فیـ ؿا کاهل کًیؼ.
يىظاز لىضباغه

لىضباغه بالغ

يىع تًفػ

.............................

.............................

يىع تغصیه

.............................

.............................

هحل ظيسگی

.............................

عيکی

 31چًؼ هىؿػ اف كىایؼ و هضـات پـيؼگاو ػؿ فيؼگی ايناو ؿا بًىینیؼ.
 32به چه ػلت کـوکىػیل ػؿ صیى ىًا ػؿ فیـ آب ،هیتىايؼ اف عـین بیًی تًلل کًؼ؟
 33رايىؿ ػوفینت ؿا تؼـیق کـػه و یک يمىيه هخال بقيیؼ.
 34کینه هىاػاؿ چه يويی ػؿ فيؼگی پـيؼگاو ػاؿػ؟
 35ویژگی پنتايؼاؿاو ؿا بًىینیؼ.
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پاسخناهه فصل 14
 1ـ ػایًامىؿها
 -4عىؿػو صيـات

 2ـ ىکل و يوو
 -5کینهػاؿ

 3ـ ػم

 6ـ ياػؿمت
 -9ػؿمت

 7ـ ػؿمت
 -11ياػؿمت

 8ـ ػؿمت

 11ـ پـ

 12ـ رلت

 13ـ آبيو

 14ـ ػ
 -17الق

 15ـ د
 -18ب

 16ـ ػ

 21ـ کلتاؿ و ىـال
 19ـ کینههای هىایی
 21ـ ػؿ تهیه ػاؿوهایی هخل ػاؿوهای هلبی ،ضؼعىيـیقی و مـعاو امتلاػه هیىىػ.
 -23پالتی پىك  -اکیؼيه
 -22امتغىايی  -ؿضـوكی
بالؾ = ىو ـ پىمت

 24ـ يىفاػ = آبيو
 25ـ الق) تغنگؾاؿ

ب) رلتػاؿ

پ) پالتی پىك یا يىک اؿػکی ت) کايگىؿو

 26ـ  1ـ باله ػهی
 4ـ باله میًهای

 2ـ باله پيتی يـم
 5ـ باله ىکمی

 3ـ باله پيتی مغت
 6ـ باله هغـری

 27ـ امتغىايهای تىعالی و هضکن ،بؼو ػوکی ىکل و يؼاىتى هخايه
 28ـ الق) عقيؼگاو

ب) پنتايؼاؿاو

د) هاهیها

 -29کلتاؿ الىه رايىؿاو ؿا هیعىؿػ بًابـایى اف آلىػگی هضیظ فینت رلىگیـی هیکًؼ.
-31
يىفاػ هىؿباؿه

هىؿباؿه بالؾ

يىع تًلل

آبيو

ىو و پىمت

يىع تـؾیه

رلبک و گیاهاو آبقی

صيـات

هضل فيؼگی

آب

عيکی

 -31فىایس :با عىؿػو صيـات هىؽی – تاهیى ؿؾا – مىاؿی و باؿکيی
هضطات :صمله به هقاؿع و اف بیى بـػو هضَىالت
 -32چىو مىؿاطهای بیًی آوها ؿوی پىفهای بلًؼ هـاؿ گـكته که هىهغ ىًا بیـوو آب هیهايؼ و هىا اف آو عـین واؿػ ىوها هیىىػ.
 -33رايىؿی که هـصله اول اف فيؼگی عىػ ؿا ػؿ آب و هـصله بؼؼی فيؼگی عىػ یؼًی هـصله بلىؽ ؿا ػؿ عيکی هیگؾؿايؼ.
 -34باػج اكقایو کاؿائی ىوها ػؿ رؾب اکنیژو هًگام پـواف هیىىػ.
 -1 -35ؿؼػ ىیـی ػاؿيؼ.
 -3بؼو ىاو اف هى و پين پىىیؼه ىؼه امت.

 -2به بچههای عىػ ىیـ هیػهًؼ.
 -4ػؿ همه رای کـه فهیى یاكت هیىىيؼ.
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فصل ( 15باّن سیستي)

فصل ( 15باهم سیستن)
ضزیف

1
2
3
4
5
6

ؼؤال
خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.
ػىاهل فيؼه و ؿیـ فيؼه و تأحیـهایی که بـ هن هیگؾاؿيؼ مینتمی به يام  ....................ؿا هیمافيؼ.
گلنًگها ؿؾای رايىؿايی هايًؼ  ....................ؿا تيکیل هیػهًؼ.
اهـوفه  ....................ههنتـیى عغـ بـای کاهو تًىع فینتی و ػاهل ايوـاُ گىيههای گیاهی و رايىؿیايؼ.
ؿابغه بیى کًه و ايناو ،ؿابغه  ....................امت.
اولیى صلوه فيزیـه ؿؾایی  ....................هیباىؼ.
زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
ػؿمت  ياػؿمت 
ورىػ گـاف ػؿ رًگل باػج صاٍلغیقی و هـاؿگـكتى بؾؿها ػؿ ػاعل عاک هیىىػ.

 7هًابغ ؿؾایی رـؼ و ىاهیى یکی امت بًابـایى ؿهابت بیى ایى ػوگىيه فیاػ امت.

ػؿمت 

ياػؿمت 

 8اهـوفه به بؼضی عىؿاکیها (پـوبیىتیک) هخل هامت و پًیـ ،باکتـیهای هلیؼ اضاكه هیکًًؼ.

ػؿمت 

ياػؿمت 

 9ػؿیای عقؿ رقو بىم مافگاو عيکی – آبی هیباىؼ.

ػؿمت 

ياػؿمت 

ػؿمت 

ياػؿمت 

 11ػؿ همنلـگی یک رايؼاؿ مىػ هیکًؼ و رايؼاؿ ػیگـ يه مىػ هیکًؼ و يه فیاو.
هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت (آوها ضا به هن وصل کًیس)
.
ب
.
الف
 ىـال
11
گىيه ػؿصال ايوـاُ 
12

ػؿپاکنافی هضیظ فینت يوو ػاؿػ 

12

باػج بوای ينل صیىايات باهىه و هىی هیىىػ 

 گـگ
 گـاف
 عـك میاه

زضپطؼؿهای ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.
 14کسام یک اظ خايساضاو ظیط یک تىلیس کًًسه يیؽت؟
الق) گاو 

ب) رلبک مبق 

ػ) گًؼم 

د ) ػلق هـف 

 15زضکسام ضابغه بیى خايساضاو اهکاو تفکیل یک خايساض خسیس وخىز زاضز؟
الق) همیاؿی 

ب) ىکاؿ و ىکاؿچی 

ػ) همنلـگی

د) ؿهابت 

 16تدعیه کًًسگاو اصلی زضیک بىم ؼاظگاو زضکساهیک اظ گعیًههای ظیط بیاو ـسهايس؟
الق) ویـوكها و هاؿچها 

ب) آؿافیاو و هاؿچها 

د) باکتـیها و آؿافیاو 

ػ) هاؿچها و باکتـیها 

 17تدعیه کًًسگاو ايطژی ذىز ضا چگىيه به زؼت هیآوضيس؟
الق) اف بوایای رايؼاؿاو ػیگـ 

ب) اف عىؿىیؼ 

د ) اف عاک 

ػ) اف يىؿ عىؿىیؼ و عاک 

 18زض صىضت اظ بیى ضفتى و ايمطاض کسام خايساض ،آؼیب بیؿتطی به هحیظ ظیؽت واضز هیـىز؟
الق) گاو 

ب) هاؿچ 

د ) باکتـی 

ػ) گًؼم 
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19
21
21
22
23
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به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
ػؿ هـم هاػه و ايـژی ػؿهـ تـاف چه هوؼاؿ هاػه و ايـژی ايتوال هییابؼ؟
ؿوىی که رايىؿاو اف عـین همـيگ ىؼو با عبیؼت اف ػیؼ ىکاؿچیاو هغلی هیىىيؼ؟
ػؿکؼام ؿابغه یک رايؼاؿ مىػ هیبـػ ػؿصالی که رايؼاؿ ػیگـ مىػ يمیبـػ یا فیايی يمیبیًؼ؟
ػو ػاهل کاهو تًىع فینتی ؿا بًىینیؼ.
ؿابغه بیى کىمه و هاهیهای ؿیق اف چه يىػی امت؟

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
 24يىع ؿابغه ؿؾایی بیى رايؼاؿاو فیـ ؿا هيغٌ کًیؼ.
) ب) ؿابغه رلبک با هاؿچ ػؿ گلنًگ (
الق) ؿابغه ىیـ باآهى (
 25بـای هـیک اف رايؼاؿاو فیـ یک كایؼه بًىینیؼ.
ب) ػًکبىت .................... :
الق) کليؼوفک ...................... :
ػ) گلنًگ ...................... :
د) مًزاب ............................. :
 26کاهل کًیؼ.

)

) د) کًه و ايناو (

اوًاع تًم سازگان

27
28

29
31
31
32
33
34
35

الف) ................

خشکی

ب) ................

مثال :پ) ....................

مثال :ت) .....................

مثال :تاالب شادگان خًزستان

تزقیه کًًؼگاو
→ ............................
 + .................. + .................گافهای گىگـػػاؿ و يیتـوژوػاؿ

هـم هاػه و ايـژی هوابل ؿا ػؿ يظـ بگیـیؼ و با تىره به آو به مىاالت فیـ پامظ ػهیؼ.
الق) هـیک اف رايؼاؿاو فیـ ؿا ػؿ تـاف هًامب هـاؿ ػهیؼ.
عـك ـ بىته یىيزه ـ ػواب ـ گًؼم ـ هاؿ ـ هلظ
گىملًؼ ـ هاهی ـ ايناو ـ هىف ـ هىه ـ پلًگ
ب) اگـ هوؼاؿ کلی ايـژی ػؿ تـاف ػوم ( عبوه هاىىؿ عىؿػه)
 21111ژول باىؼ هوؼاؿ ايـژی بویه تـافها ؿا صناب کًیؼ.
ايىاع ؿابغههای همقینتی ؿا يام ببـیؼ.
تلاوت بیى همیاؿی و همنلـگی ؿا بًىینیؼ؟
بىم مافگاو ؿا تؼـیق کـػه و مه يىع آو ؿا يام ببـیؼ.
ىبکه ؿؾایی ؿا تؼـیق کًیؼ.
هىاػ تزقیه ىؼه بوایای رايؼاؿاو به چه هىلکىلهایی تبؼیل هیىىيؼ؟
كىایؼ گلنًگ ؿا بًىینیؼ.
ػلل ايوـاُ گىيهها ػؿ گؾىته چه بىػه امت؟

() 4

()3
()2
()1
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فصل ( 15باّن سیستي)

پاسخناهه فصل 15
 1ـ بىم مافگاو
 -4ايگلی

 2ـ گىفو
 -5تىلیؼکًًؼگاو(گیاه مبق)

 3ـ كؼالیتهای اينايی

 6ـ ػؿمت
 -9ياػؿمت

 7ـ ياػؿمت
 - 11ػؿمت

 8ـ ػؿمت

 11ـ عـك میاه

 12ـ ىـال

 13ـ گـگ

 14ـ الق
 -17الق

 15ـ الق
 -18ب

 16ـ ػ

 19ـ  11ػؿٍؼ

 21ـ امتتاؿ

 21ـ همنلـگی

 -22كؼالیتهای اينايی و آتيلياو
 -23ىکاؿ و ىکاؿچی
 24ـ الق) ىکاؿ و ىکاؿچی

د) ايگلی

ب) همیاؿی

 25ـ الق) با عىؿػو آكتها به صلظ گیاهاو کمک هیکًؼ.
ب) بـای ماعتى هىاػی با امتواهت ،ايؼغافپؾیـ و ػؿػیى صال مبک امتلاػه هیىىػ.
د) ػؿ صلظ رًگلهای بلىط يوو ػاؿػ.
ػ) گلنًگها ػؿ تهیه هؼاػ ؿيگی و ػاؿویی امتغـاد هیىىػ.
 26ـ الق) آبی

ب) آبی ـ عيکی

 27ـ

پ) ػؿیاچه فؿیىاؿ

ت) رًگل گلنتاو

کـبى ػیاکنیؼ  +آب  +گافهای گىگـػػاؿ و يیتـوژو

28ـ الق)  -1گًؼم ـ هىف ـ بىته یىيزه
ب) 211111j -1

 -2هلظ ـ گىملًؼ ـ هىه
2111j -2

 -3هاهی ـ هاؿ
211j -3

تزقیه کًًؼگاو

→ هىاػ آلی

 -4عـك ـ پلًگ ـ ايناو

 -29همیاؿی – همنلـگی – ايگلی
 -31ػؿ همیاؿی ػو عـف مىػ هیکًًؼ ػؿ صالیکه ػؿ همنلـگی یک عـف مىػ کـػه ولی عـف ػیگـ يه مىػ هی کًؼ و يه فیاو
 -31به ػىاهل فيؼه و ؿیـ فيؼه هضیظ و تاحیـهایی که بـ هن ػاؿيؼ بىم مافگاو هیگىیًؼ.
 -3عيکی – آبی
 -2آبی
 -1عيکی
 -32به فيزیـههای ؿؾایی ػؿ اؿتباط با هن ػؿ یک بىم مافگاو ىبکه ؿؾایی هیگىیًؼ.
 -1 -33کـبىػیاکنیؼ

 -2گافهای گىگـػی

 -3گافهای يیتـوژوػاؿ

 -4آب

 -1 -34تهیه هىاػ ؿيگی

 -2تهیه هىاػ ػاؿویی

 -3ؿؾای رايىؿاو

 -4تبؼیل مًگ به عاک

 -1 -35یغبًؼاو

 -2موىط ىهاب مًگ

