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فصل ( 1تجزبه و تفکز)

فصل ( 1تجزبه و تفکز)
ضزیف

1
2
3
4
5

ؼؤال
خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.
بهتـیى ؿاه بـای بـؿمی ػؿمتی یک پیوبیًی  ......................امت.
اولیى گىماله ىبیهمافی ىؼه ػؿ عاوؿهیايه  ......................يام ػاؿػ.
هضَىل ػلن  ......................امت.
تىلیؼ مىعت هنتهای و امتلاػه اف آو يمىيهای اف تبؼیل ػلن به  ......................امت.
یکی اف ویژگیهای ايناو  ......................امت که وی ؿا ػؿ تماهی ػمـ به ػاىتى و کيق ػايو مىم هیػهؼ.

11

زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
ياػؿمت 
ػؿمت 
مىال کـػو و تاله بـای یاكتى رىاب ههنتـیى يکته ػؿ ػلن امت.
بهتـیى ؿاه هٖالؼه ػؿمتی یا ياػؿمتی پیوبیًیٕ ،ـاصی و ايزام آفهایو و بـؿمی يتایذ آو امت.
ياػؿمت 
ػؿمت 
ياػؿمت 
ػؿمت 
مؼ ػف بقؿگتـیى مؼ عاکی ـ ؿمی عاوؿهیايه امت.
ػؿ تىلیؼ مىعت هنتهای ػاييمًؼاو همه ىاعههای ػلىم تزـبی و مایـ ؿىتهها مهین هنتًؼ.
ياػؿمت 
ػؿمت 
ياػؿمت 
ػؿمت 
كًاوؿی هيکالت ها ؿا صل هیکًؼ بؼوو ایى که بـای ها هيکل ایزاػ کًؼ.

11
12
13
14
15

هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت (آوها ضا به هن وصل کًیس)
ب
الف
 تلنیـ کـػو
یاكتى ػلت بـوف پؼیؼهها و بیاو کـػو آو 
 آفهایو
امتلاػه اف صىاك پًزگايه بـای رمغآوؿی إالػات 
 كـّیه مافی
اؿایه پامظهای هًٖوی و اصتمالی بـای صل یک هنئله 
 اؿائه يظـیه
آعـیى هـصله یک تضوین ػلمی 
 هياهؼه ػلمی
ػؿآفهایيگاه ايزام هیگیـػ 

6
7
8
9

زضپطؼؿهای ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.
 16اهیط به کمک اؼتىايه هسضج ،حدن یک کلیس ضا به زؼت هیآوضز او کسام ههاضت یازگیطی ضا به کاض بطزه اؼت؟
الق) یاػػاىت بـػاؿی 

ب) کاؿبـػ ابقاؿ 

د) يظـیه پـػافی 

ػ) ٕـاصی مؤال 

 17ؼاضا و هیًا لبل اظ ايدام آظهایؿ با هؼلن ذىز هفىضت کطزيس هفىضت با هؼلن کسام هطحله اظ تحمیك ػلمی اؼت؟
الق) هياهؼه 

ب) يتیزهگیـی 

د) كـّیه 

ػ) رمغ آوؿی إالػات 

 18کسام یک اظ هىاز ظیط زضآب حل هیـىيس؟
الق) بًقیى 

ب) گىگـػ 

د) بـاػه آهى 

ػ) رىهـيمک 

فصل ( 1تجزبه و تفکز)

4
 19پژوهؿها يفاو هیزهس که هىفمیت و پیفطفت ؼطیغ ػلن ،يتیده  ......................اؼت.
الق) تاله و کىىو بنیاؿی اف ػاييمًؼاو 
ب) كؼالیت هيتـک ػاييمًؼاو ػؿ چهاؿ ىاعه اٍلی ػلن 
د) امتلاػه هًامب اف ههاؿتهای یاػگیـی 
ػ) صل هًامب هنائل فيؼگی ايناوها 

 21ههنتطیى يکته زض ػلن چیؽت؟

21
22
23
24
25

الق) هياهؼه ػهین و کًزکاوی 

ب) پـمیؼو مؤال و یاكتى رىاب 

د) آفهایو و یاػػاىت بـػاؿی 

ػ) يتیزهگیـی و تلنیـ إالػات 

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
آعـیى هـصله ػؿیک ؿوه ػلمی چینت؟
ههنتـیى يکته ػؿ ػلن چینت؟
چهاؿىاعه ػلىم تزـبی ؿا يام ببـیؼ؟
مه هاػهای که ػؿآب صل يمیىىيؼ ؿا يام ببـیؼ؟
پـيؼه هؼایت پؾیـ اف ؿاه ػوؿ ماعت ایـاو چه يام ػاؿػ؟

به پطؼفهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
 26بـای صل یک هنئله به ؿوه ػلمی ،هـاصل فیـ بایؼ ٕی ىىػ هـاصل يًىىته ىؼه ؿا تکمیل کًیؼ.
()1

هياهؼه

(2
)

رمغآوؿی إالػات

 27رؼول فیـ ؿا با تىره به هقایا و هؼایب كًاوؿی کاهل کًیؼ.

يتیزهگیـی

(3
)

(4
)

فًاوضی

هعیت

ػیب

پیفًهاز بطای ضفغ ػیب یا
کاهؿ ػیب

ایًتـيت

ػمتـمی مـیغ به
إالػات

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

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

عىػؿو

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

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

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

ايـژی هنتهای

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

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

ؿًی مافی ػؿ صؼ پاییى

عىػپـػاف بايک

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

اهکاو مىءامتلاػه
اف صناب بايکی

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

بافیاكت فباله

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

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

ايتوال کاؿعايه بافیاكت به بیـوو
ىهـ

 28ػاييمًؼاو چگىيه کمک هیکًًؼ تا ايناو به يیافهای فيؼگی عىػ پامظ ػهًؼ؟

 29چهاؿ ؿىته اٍلی ػلىم تزـبی ؿا يام ببـیؼ.

5

فصل ( 1تجزبه و تفکز)

پاسخناهه فصل 1
 1ـ ٕـاصی و ايزام آفهایو و بـؿمی يتایذ آو
 4ـ كًاوؿی
 6ـ ػؿمت
 9ـ ػؿمت

 2ـ بًیايا
 5ـ کًزکاوی

 7ـ ػؿمت
 11ـ ياػؿمت

 3ـ كًاوؿی
 8ـ ػؿمت

 11ـ تلنیـکـػو

 12ـ هياهؼه ػلمی

 13ـ كـّیه مافی

 14ـ اؿائه يظـیه

 15ـ آفهایو

 16ـ ب

 17ـ ػ

 18ـ ػ

 19ـ ب

 21ـ ب

 21ـ اؿائه يظـیه

 22ـ مؤال کـػو و تاله بـای یاكتى رىاب
 23ـ كیقیک ،ىیمی ،فینتىًامی ،فهیى ىًامی
 24ـ يلت ،گىگـػ ،بـاػه آهى
 25ـ پهپاػ
 26ـ به تـتیب اف ؿامت به چپ ٕـس پـمو ـ ٕـس كـّیه ـ آفهایو كـّیه ـ اؿائه يظـیه
 27ـ
فًاوضی

هعیت

ػیب

پیفًهاز بطای ضفغ ػیب یا کاهؿ
ػیب

ایًتـيت

ػمتـمی مـیغ به إالػات

وابنتگی ىؼیؼ به آو

ػؿ هىاهغ ّـوؿی امتلاػه ىىػ

عىػؿو

صمل و يول ؿاصت

آلىػگی هىا

اف ومایل صمل و يول ػمىهی امتلاػه
کًین

ايـژی هنتهای

امتلاػه به ػًىاو هًبغ ايـژی

امتلاػه اف آو ػؿ تىلیؼ
بمبهای هنتهای

ؿًی مافی ػؿ صؼ پاییى

عىػپـػاف بايک

مـػت ػؿ ػؿیاكت و پـػاعت
پىل

اهکاو مىءامتلاػه اف
صناب بايکی

ؿهقکاؿت ؿا ػؿ اعتیاؿ ػیگـاو هـاؿيؼهین

بافیاكت فباله

ٍـكهرىیی ػؿ امتلاػه اف
هًابغ

هىاػ بافیاكت ىؼه کیلیت
هىاػ هبلی ؿا يؼاؿيؼ ـ
آلىػگی ػؿ هضل کاؿعايه

ايتوال کاؿعايه بافیاكت به بیـوو ىهـ

 28ـ ػاييمًؼاو تاله هیکًًؼ با تبؼیل ػلن به یک كـآوؿػه هًامب به يیافهای فيؼگی پامظ ػهًؼ.
 29ـ ػلن كیقیک ،ػلن ىیمی ،ػلن فینت ىًامی و ػلن فهیى ىًامی

فصل ( 2انداسه گیزی در علوم و ابشارهای آن)
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فصل ( 2انداسه گیزی در علوم و ابشارهای آن)
ضزیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

11
12
13
14
15

ؼؤال
خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.
رـم یک رنن ؿا با یکای  ......................و  ......................ايؼافه هیگیـيؼ.
بـای ايؼافهگیـی وفو یک رنن اف ومیلهای به يام  ......................امتلاػه هیىىػ.
ایى که یک هٖؼه ػؿآب كـو هیؿوػ و یا ؿوی آب ىًاوؿ هیهايؼ ،به کمیتی به يام  ......................بنتگی ػاؿػ.
ايؼافهگیـی یک هـصله ههن بـای  ......................امت.
هناكتی ؿا که یک رنن ٕی هیکًؼ با یکای  ......................ايؼافه هیگیـین.
زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
ػؿمت
هـچه هوؼاؿ هاػه به کاؿ ؿكته ػؿ رنمی بیوتـ باىؼ رـهو هن بیوتـ امت.
بـای تبؼیل کیلىگـم بـ هتـ هکؼب به گـم بـ مايتیهتـ هکؼب ػؼػ ؿا ػؿ هقاؿ ّـب هیکًین .ػؿمت
ػؿمت 
ايؼافهگیـی همىاؿه با توـیب همـاهايؼ.
ػؿمت 
ايؼافه هـچیق ؿا با یک ػؼػ و یکای آو گقاؿه هیکًین.
ػؿمت
اگـ رـم رنمی حابت و صزن آو ػوبـابـ ىىػ چگالی آو رنن ػوبـابـ هیىىػ.
هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت ( آوها ضا به هن وصل کًیس)
ب
الف
 هیلیهتـ
واصؼ ايؼافهگیـی ٕىل صیآ 
 کیلىهتـ
واصؼ ايؼافهگیـی هٖـ يىک هؼاػ 
 مايتیهتـ
واصؼ ايؼافهگیـی ٕىل هؼاػ 
 هتـ
واصؼ ايؼافهگیـی هناكت تهـاو تا هيهؼ 
 مايتیهتـ هکؼب
واصؼ ايؼافهگیـی صزن یک مًگ کىچک 

ياػؿمت 
ياػؿمت
ياػؿمت 
ياػؿمت
ياػؿمت

درپرسشهای زیر گسینه درست را انتخاب کنیذ.
 16یک تکه بعضگ چىب بط ضوی ؼغح آب ـًاوض هیهايس ولی یک ؼکه کىچک به ظیط آب هیضوز ػلت تفاوت زض يؽبت  ................آوهاؼت.

الق)

رـم
صزن



ب)

رـم
وفو



د)

صزن
رـم



ػ)

وفو
رـم



 17هطین یک اؼتىايه هسضج بطزاـته و زاذل آو  85هیلی لیتط آب هیضیعز ؼپػ یک ؼنًگ  155گطهنی ضا زضوو اؼنتىايه
هسضج به آضاهی هیايساظز ؼغح آب ضوی  135هیلی لیتط لطاض هیگیطز به يظط ـما چگالی ؼًگ چمسض اؼت؟
الق)  1/8گـم بـ مايتیهتـ هکؼب 

ب)  3گـم بـ مايتیهتـ هکؼب 

د)  1/1گـم بـ مايتیهتـ هکؼب 

ػ)  1/33گـم بـ مايتیهتـ هکؼب 

ً
 18خطم یک خؽن ضا چهاضباض به وؼیله یک تطاظوی يؽبتا زلیك ايساظهگیطی کطزین و يتایح ظیط به زؼت آهس.
 65/2ن  65/6ن  56ن  59/8کسام یک اظ اػساز فىق ضا زض هحاؼبه هیايگیى به کاض يمیبطيس؟
الق)  61/2

ب)  61/6

د)  56

ػ)  59/8

 19واحس ايتراب ـسه زض کسام یک اظ هىاضز ظیط ػازی يیؽت؟
الق) هٖـ يىک هؼاػ ( مايتیهتـ)

ب) ٕىل هٖاؿ ( هتـ) 

د) كاٍله هيهؼ تا تهـاو ( کیلىهتـ) 

ػ) هٖـ يىک عىػکاؿ( هیلیهتـ) 

فصل ( 2انداسه گیزی در علوم و ابشارهای آن)
21

21
22
23
24
25

7

زلت ايساظهگیطی یؼًی ......................

الق) کنتـیى هوؼاؿی که یک ومیله هیتىايؼ ايؼافه بگیـػ .

ب) ػهین بىػو ومیله ايؼافهگیـی 

د) ػهین ايؼافه گـكتى یک کمیت 

ػ) بیوتـیى هوؼاؿی که یک ومیله هیتىايؼ ايؼافه بگیـػ 

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
ػهت ايؼافهگیـی به چه ػىاهلی بنتگی ػاؿػ؟
اف امتىايه هؼؿد بـای ايؼافهگیـی چه چیقی امتلاػه هیىىػ؟
يام ػیگـ واصؼ ايؼافهگیـی چینت؟
ً
بـای ايؼافهگیـی فهاو هؼمىال اف چه ومایلی امتلاػه هیىىػ؟
رـم رنمی  7211گـم امت رـم ایى رنن بـ صنب کیلىگـم چوؼؿ امت؟

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
 26هىاػ فیـ ؿا بـاماك چگالی ػؿ ظـف ؿوبـو بًىینیؼ.
آب ،ریىه ،يلت ،چىب پًبه

4
3
2
1

 27چگالی هىا  1کیلىگـم بـ هتـهکؼب امت صناب کًیؼ ػؿیک کالك به ابؼاػ  3 × 5 × 4هتـ چًؼکیلىگـم هىا ورىػ ػاؿػ؟
 28چگىيه هیتىاو صزن یک کلیؼ ؿا ايؼافه گـكت؟
 29وفو هـیک اف ارنام فیـ چًؼ يیىتى امت؟
الق) یک ػوچـعه  41کیلىگـهی
 31یکای بیىالمللی کمیتهای فیـ ؿا بًىینیؼ.
صزن :
چگالی:
 31هؼف اف اؿائه یکای هؼیى بـای هـکمیت چینت؟

ب) یک هىبایل  211گـهی
فهاو:

 32به مئىاالت فیـ ػؿ هىؿػ ىکل ؿوبهؿو پامظ ػهیؼ.
الق) يام ومیله ؿوبهؿو چینت؟
ب) صزن آب ػاعل ظـف ؿوبهؿو چًؼ هیلیهتـ هکؼب امت؟
پ) بـای عىايؼو صزن هایغ ػاعـل ظــف بایـؼ بـه کـؼام يوٖـه ػهـت
کًین ؿوی ىکل هيغٌ کًیؼ.

ٕىل:

7
6
5
4
3
2
1

 33اگـ هکؼب هنتٖیلی ػاؿای ابؼاػ  2و  3و  8مايتیهتـ باىؼ و رــم آو  3کیلـىگـم باىـؼ چگـالی ( گــم بــ مـايتیهتــ
هکؼب ) و وفو آو ؿا هيغٌ يمائیؼ ( ىتاب گـايو ؿا  11ػؿ يظـ بگیـیؼ).
 34اگـ رنمی با چگالی  1/14گـم بـ مايتی هتـ هکؼب ؿا ػؿ آب بیايؼافین ،ىًاوؿ هیىىػ یا كـو هی ؿوػ؟ ػلیل بیاوؿیؼ.
 35یکای بیى المللی کمیتهای فیـ ؿا بًىینیؼ.
ٕىل:
فهاو:
صزن:
چگالی:
 36هؼف اف اؿائه یکای هؼیى بـای هـ کمیت چینت؟

فصل ( 2انداسه گیزی در علوم و ابشارهای آن)
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پاسخناهه فصل 2
 1ـ کیلىگـم ـ گـم
 4ـ رمغ آوؿی إالػات

 2ـ يیـومًذ
 5ـ ٕىل

 3ـ چگالی

 6ـ ػؿمت
 9ـ ػؿمت

 7ـ ياػؿمت
 11ـ ياػؿمت

 8ـ ػؿمت

 11ـ هتـ
 14ـ کیلىهتـ

 12ـ هیلیهتـ
 15ـ مايتیهتـ هکؼب

 13ـ مايتیهتـ

 16ـ الق

 18ـ د

 17ـ ب

 21ـ الق

19ـ الق

 21ـ ػهت ىغٌ و ػهت ومیله ايؼافهگیـی
 22ـ صزن ارنام
 26ـ  1ـ ریىه

 23ـ یکا
 2ـ آب

 24ـ ماػت یا فهاو مًذ
 3ـ يلت

 25ـ  7/2کیلىگـم

 4ـ چىب پًبه
61

 27ـ

رـم ⇒

رـم
3

61

⇒1

رـم

چگالی

صزن

 28ـ ابتؼا هوؼاؿ هؼیًی آب ػؿوو امتىايه هؼؿد ؿیغته و ػـؼػ ؿا یاػػاىـت هـیکًـین مـپل کلیـؼ ؿا ػاعـل امـتىايه هـؼؿد
هیايؼافین و ػوباؿه صزن آب ؿا یاػػاىت هیکًین اعتالف ػو ػؼػ بـابـ با صزن کلیؼ امت.
11

211
111

ب) 2
 29ـ الق) يیىتى41 11 411
 31ـ چگالی :گـم بـ مايتیهتـ هکؼب و کیلىگـم بـ هتـ هکؼب
ٕىل :هتـ
فهاو :حايیه
صزن :مايتیهتـ هکؼب یا هتـ هکؼب
 31ـ ػاييمًؼاو بـای آيکه ػؼػهای صاٍل اف ايؼافهگیـیهای هغتلق یک چیق بـاهن هواینـهپـؾیـ باىـًؼ ػؿيينـتهـای
بیىالمللی تىاكن کـػيؼ که بـای هـکمیت یکای هؼیًی ؿا تؼـیق کًًؼ.
ب)  5هیلیهتـ هکؼب
 32ـ الق) امتىايه هؼؿد
پ) بایؼ به ته عمیؼگی ایزاػ ىؼه ػهت کًین.
 33ـ

مايتی هتـ هکؼب 48
گـم بـ مايتی هتـ هکؼب375
11

3111
48

8

چگالی

2

3
رـم

صزن
چگالی

صزن

)بـ صنب کیلىگـم( رـم

وفو

3

وفو

يیىتىو 31
 34ـ ػؿ آب كـو هیؿوػ چىو چگالی آو بیوتـ اف آب امت( .چگالی آب  1امت)
 35ـ کیلىگـم بـ هتـ هکؼب ،هتـ هکؼب ،حايیه ،هتـ
 36ـ بـای آيکه ػؼػهای صاٍل اف ايؼافهگیـیهای هغتلق یک چیق با هن هواینه پؾیـ باىؼ.

11

9

فصل ( 3اتنها ،الفبای هواد)

فصل ( 3اتنها ،الفبای هواد)
ضزیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

11
12
13
14
15

ؼؤال
خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.
اف اتَال ػو یا چًؼ اتن  ......................به ورىػ هیآیؼ.
هـچه به رنمی گـها ػهین كاٍله بیى ؽؿات آو  ......................هیىىػ.
 ......................ػؿ ٕبیؼت به مه صالت راهؼ ،هایغ و گاف یاكت هیىىػ.
ػؿ واهغ  ......................اٍلیتـیى ؽؿههای مافيؼه رهاو هنتًؼ.
 ......................ىکل هيغٌ و صزن هؼیًی ػاؿػ.
زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
ػؿمت 
به ؽؿههای ؿیق مافيؼه هىاػ اتن هیگىیًؼ.
ػؿمت 
تمام هىاػ إـاف ها اف هىلکىل ماعته ىؼهايؼ.
ػؿمت 
با هياهؼه هنتوین هیتىاو اف ماعتاؿ ػؿوو اتن هٖلغ ىؼ.
ػؿمت 
ؿيگ ،ايؼافه ،رـم و چگالی ػًَـها با یکؼیگـ بـابـ امت.
ػؿمت 
تؼؼاػ الکتـووها ،پـوتىوها و يىتـووها ػؿ اتنهای هغتلق یکناو يینت.
هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت (آوها ضا به هن وصل کًیس)
ب
الف
 تـکیب
ؽؿات بنیاؿ ؿیقی که عىاً كیقیکی و ىیمیایی هىاػ ؿا تؼییى هیکًؼ .
 اتن
ىکل عالَی اف هاػه که تًها ػاؿای یک يىع اتن امت .
 كلق
هىاػ عالَی که اف اتَال ػویاچًؼ يىع اتن به ورىػ آهؼهايؼ .
 ػًَـ
هـهاػه اف یک یا چًؼ يىع اف آو ماعته ىؼه امت .
 هىلکىل
اؿلب ػؿ آب كـو هیؿويؼ .
زضپطؼؿهای ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.

ياػؿمت 
ياػؿمت 
ياػؿمت 
ياػؿمت 
ياػؿمت 

 16کسام یک اظ ـکلهای زازه ـسه ظیط فمظ يفاوزهًسه یک تطکیب هیباـس؟

الق)

ب)

ػ)

د)

الق) ىیيه 

ب) آهى 

د) اکنیژو 

ػ) آب 

افزایش حجم

 17اگط يمىزاض همابل يفاو زهًسه هیعاو ايبؽاط آب ،اکؽنیژو،
آهى و ـیفه باـس ؼتىو زوم کسام هازه ضا يفاو هیزهس؟

ماده 4

3

2

1

فصل ( 3اتنها ،الفبای هواد)
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 18بطای يگهساضی گاظ کطبى زیاکؽیس آو ضا به صىضت هایغ زض کپؽىلهای آتؿيفنايی شذینطه هنیکًًنس بنطای اینى کناض اظ
کسام ویژگی گاظها اؼتفازه هیـىز؟
ب) تـاکن پؾیـی گافها 

الق) رًبو ؽؿات گاف 

ػ) ىکل پؾیـی گافها 

د) مـػت ؽؿات گاف 

 19کسام یک اظ ػًاصط ظیط هن ضؼايا و هن يافلع اؼت؟
ب) میلینین 

الق) هل 

ػ) گىگـػ 

د) کـبى 

 21زاذل زو ظطف هثل هن پط اظ هىا اؼت ظطفی که ؼبکتط باـس زاضای هىای  ......................اؼت.
الق) گـمتـ 

21
22
23
24
25

ب) مـػتـ 

ػ) ٍلـػؿره 

د) هایغ 

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
ؿمايای رـیاو بـم ،چکو عىاؿی و ػاؿا بىػو مٖش بـام اف ویژگیهای کؼام يىع اف هىاػ امت؟
ً
هىاػ هىرىػ ػؿ رهاو هنتی توـیبا اف چًؼ يىع اتن ماعته ىؼهايؼ؟
هىلکىل آب چًؼ اتمی امت؟
كلقی هایغ که ممی يیق هنت چه يام ػاؿػ؟
کؼام صالت هاػه ؿا به ؿاصتی هیتىاو هتـاکن کـػ؟

به پطؼفهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
 26يام هىلکىلهای فیـ ؿا بًىینیؼ.

..................... -3
..................... -2
..................... -1
 27رنن راهؼ  Aؿا گـم کـػهاین .کؼام يمىػاؿ تـییـات صزن ؿا بـ صنب گـها يياو هیػهؼ؟ چـا؟
حجم

گرما

حجم

گرما
(پ)

حجم

گرما
(ب)

(الف)

 28يويه هلهىهی فیـ ؿا کاهل کًیؼ.
 6پـوتىو

.......)2( 6

یک اتن کـبى

 6يىتـوو

ػو اتن ........)1( ........

کـبى ػی اکنیؼ

11

فصل ( 3اتنها ،الفبای هواد)
 29به يظـىما كاٍله بیى ؽؿهها ػؿ صالت راهؼ بیوتـ امت یا هایغ؟ چـا؟
 31هـیک اف هىاػ فیـ اف چه يىع اتنهایی ػؿمت ىؼهايؼ؟
آب ...................... :و
گاف هتاو  ...................... :و ......................

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

 31رمالت ػاعل پـايتق ؿا به ٍىؿت ٍضیش ػؿ رای عالی هـاؿ ػهیؼ تا بتىاو با امتلاػه اف آوها احــ گـهـا بــ كاٍـله بـیى
ؽؿات ؿا به ػؿمتی يياو ػاػ ( اكقایو رًبو ؽؿات هاػه ـ اكقایو گـها ـ اكقایو كاٍله بیى ؽؿات هاػه)
-1

-2

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

-3

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

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

 32يمىػاؿ هوابل ؿا کاهل کًیؼ.
()1

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

هاػه
تـکیب

تک اتمی هخال)2( :
هخال...................... )3( :
چًؼ اتمی
هىلکىل  :هخال ...................... )4( :
......................

 33هىاػ فیـ ؿا به ػو گـوه ػًَـ و تـکیب ػمتهبًؼی کًیؼ.
(اکنیژو ـ آب ـ ریىه ـ الکل ـ آهى ـ مؼین ـ يمک عىؿاکی ـ ىکـ ـ هتاو ـ ييامته)
 34ویژگیهای عىامته ىؼه بـای هـیک اف هىاؿػ فیـ ؿا بًىینیؼ.
هازه

ضيگ

چکؿ ذىاضی

گىگطز
يمطه
کطبى
آهى

 35چهاؿ هاػهای که اف يلت عام به ػمت هیآیؼ ؿا بًىینیؼ.
 36كاٍله بیى ؽؿات ػؿ کؼام صالت هاػه بیوتـ امت راهؼ یا هایغ؟ تىّیش ػهیؼ.
 37آفهایيی ٕـاصی کًیؼ که به کمک آو بتىاو رـم هيغَی اف هىا ؿا ايؼافه گیـی کـػ.

ضؼايای الکتطیکی

فصل ( 3اتنها ،الفبای هواد)
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پاسخناهه فصل 3
 1ـ هىلکىل
 4ـ اتنها

 2ـ بیوتـ
 5ـ راهؼ

 6ـ ػؿمت

 8ـ ياػؿمت

 7ـ ياػؿمت

 3ـ آب
 9ـ ياػؿمت

 11ـ ػؿمت

 11ـ هىلکىل
 14ـ اتن

 12ـ ػًَـ
 15ـ كلق

 13ـ تـکیب

 16ـ الق
 19ـ د

 17ـ ػ
 21ـ الق

 18ـ ب

 21ـ كلقات
 24ـ ریىه

 22ـ 91
 25ـ گاف

 23ـ  3اتمی

 26ـ  )1گىگـػ

 )3آب

 )2کـبى ػیاکنیؼ

 27ـ ب فیـا راهؼات با اكقایو گـها صزمياو فیاػ هیىىػ.
 )2الکتـوو

 28ـ  )1اکنیژو

 29ـ ػؿصالت هایغ فیـا تـاکن پؾیـی هایؼات بیوتـ اف راهؼات امت.
 31ـ گاف هتاو( :کـبى و هیؼؿوژو)
 31ـ اكقایو گـها

آب( :اکنیژو و هیؼؿوژو)

اكقایو رًبو ؽؿات هاػه
ٕ )2ال

 32ـ  )1ػًَـ

اكقایو كاٍله بیى ؽؿات هاػه
 )4آب

 )3گاف کلـ

 33ـ
ػًصط

تطکیب

اکنیژو ـ ریىه ـ آهى ـ مؼین

آب ـ الکل ـ يمک عىؿاکی ـ ىکـ ـ هتاو ـ ييامته

 34ـ
هازه

ضيگ

چکؿ ذىاضی

ضؼايای الکتطیکی

گىگـػ
يوـه
کـبى
آهى

فؿػ ؿيگ
عاکنتـی
میاه
ههىهای

يؼاؿػ
ػاؿػ
يؼاؿػ
ػاؿػ

يؼاؿػ
ػاؿػ
ػاؿػ
ػاؿػ

 35ـ ؿيگ ،لباك ،ػاؿو ،پالمتیک
 36ـ هایغ ـ فیـا يیـوی راؽبه بیى ؽؿات هایغ ،کنتـ اف صالت راهؼ امت.
 37ـ تىپی ؿا یکباؿ بؼوو باػ و باؿ ػیگـ با باػ ايؼافهگیـی هی کًین مپل رـم آوها ؿا اف هـن کـن هـیکًـین ،رــم بـه ػمـت
آهؼه ،رـم هىای ػؿوو تىپ امت.
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فصل ( 4هواد پیزاهون ها)

فصل ( 4هواد پیزاهون ها)
ضزیف

ؼؤال

1
2
3
4
5

خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.
كلق  ......................به ػلیل اؿفاو بىػو ينبت به كلقهای ػیگـ کاؿبـػ فیاػی ػاؿػ.
اگـ چگالی یک هاػه  ......................اف آب باىؼ ،آو هاػه ػؿ مٖش آب ىًاوؿ هیهايؼ.
عاٍیت بـگيتپؾیـی یک هاػه به ىکل هبل اف کيیؼه ىؼو ؿا  ......................گىیًؼ.
با تیـه چاهى هیتىاو پًیـ ؿا بـیؼ بًابـایى  ......................پًیـ کنتـ اف چاهى امت.
کاؿبـػ فیاػ كلقات ػؿ فيؼگی ها به عإـ  ......................كلقات امت.

6
7
8
9
11

زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
مین هنی ػؿ احـ يیـو عن هیىىػ پل مین هنی ايؼٖاف پؾیـ امت.
به ٕىؿ کلی چگالی ياكلقات بیوتـ اف مایـ ػًاٍـ امت.
آلیاژها ویژگیهای رؼیؼی ينبت به هىاػ اولیه ػاؿيؼ.
کاؿؾ اف هىاػی هايًؼ چىب ،گچ و ييامته ػؿمت ىؼه امت.
اؿگ بن بقؿگتـیى اؿگ عيتی رهاو امت.

11
12
13
14
15

هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت ( آوها ضا به هن وصل کًیس)
ب
الف

عاٍیتی اف هاػه که يياو ػهًؼه هواوهت ػؿ بـابـ عـاىیؼه ىؼو تىمٔ رنن ػیگـ امت 

يياو ػهًؼه هیقاو عن ىؼو یک هاػه ػؿ احـ يیـو و بـگيت به وّؼیت اولیه ػاؿػ .

تـییـ ىکل یک رنن ػؿ احـ واؿػ کـػو ّـبه 

هواوهت ػؿ بـابـ پاؿه ىؼو 

رـم یک مايتیهتـ هکؼب اف هـهاػه 

ػؿمت 

ياػؿمت 

ػؿمت 

ياػؿمت 

ػؿمت 

ياػؿمت 

ػؿمت 

ياػؿمت 

ػؿمت 

ياػؿمت 

امتضکام
ايؼٖاف پؾیـی
مغتی
چکو عىاؿی
چگالی

زضپطؼؿهای ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.
 16کسام هىضز اظ ویژگیهای فلع عال يمیباـس؟
الق) هابلیت وؿههای ىؼو ػاؿػ 

ب) چگالی آو اف بیوتـ كلقات کمتـ امت 

د) فيگ يمیفيؼ 

ػ) ػؿعياو و فیبامت 

 17به يظط ـما هغع کساهیک اظ هسازهای ظیط همساض ضغ کنتطی يؽبت به بمیه زاضز؟
الق) هؼاػی که ىکًًؼهتـ امت .

ب) هؼاػی که ؿوی کاؿؾ مـ هیعىؿػ .

د) هؼاػی که کمـيگ هیيىینؼ .

ػ) هؼاػی که يىىتههایو با ايگيت پغو هیىىػ .

 18هًبغ به زؼت آهسو کسام یک زضؼت اؼت؟
الق) ىیيه اف هامه 

ب) الماك اف ٍؼف 

د) گىگـػ اف البهالی مًگهای آتيليايی 

ػ) يمک اف ؿوػعايهها 

 19اظ هىاضز ظیط کسام یک ضا هیتىاو به صىضت هفتىل زضآوضز؟
الق) پالتیى 

ب) یؼ 

د) گىگـػ 

ػ) كنلـ 

فصل ( 4هواد پیزاهون ها)
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 21کساهیک آلیاژی اظ آهى يیؽت؟
الق) چؼو 

21
22
23
24
25

ب) كىالػ 

د) بـيق 

ػ) امتیل 

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
هىاػ رؼیؼی که اؿلب اف هغلىٓ کـػو ػویا چًؼ كلق به ػمت هیآیًؼ ؿا چه هیياهًؼ؟
ػؿ ًٍؼت هىاپیمامافی اف چه كلقی امتلاػه هیىىػ؟
هؼف اف ماعتى آلیاژ چینت؟
الماك ؿا به ٕىؿ ٕبیؼی ػؿکزا هیتىاو پیؼا کـػ؟
به تىايایی عٔ ايؼاعتى یک رنن ؿوی رنن ػیگـ چه هیگىیًؼ؟

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
 26ػؿ راهای عالی کلمه هًامب بگؾاؿیؼ
كىالػ فيگ يقو

کـوم +
چؼو آهى +

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

 +آهى

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

 27فهـا هًگام ىنتى ظـوف ػؿ ظـكيىیی آىپقعايه با عىػ كکـ کـػ ; ظـكيىیی اف رًل امتیل یا يىػی كىالػ فيگ يقو
امت :ىما به مئىاالت او پامظ ػهیؼ.
الق) ایى آلیاژ اف چه ػًاٍـی ماعته ىؼه امت؟  ......................و  ......................و ......................
ب) به رق عاٍیت ّؼ فيگ یک ػلت ػیگـ بـای ايتغاب ایى هاػه ػؿ ماعتى ظـكيىیی بیاو کًیؼ؟ ......................
 28اف هـیک اف هىاػ ػاػه ىؼه به چه ػلت امتلاػه هیىىػ ( اف کلمات ػاعل کاػؿ کمک بگیـیؼ)
اؿفاو بىػو ـ ىلاكیت باال ـ چکو عىاؿی بنیاؿ فیاػ ـ چگالی پاییى ـ ايؼٖافپؾیـی
آهى:
ىیيه:
ٕال:
آلىهیًیىم:
المتیک اتىهبیل:
 29ػلت هـیک اف هىاؿػ فیـ ؿا بًىینیؼ.
به ٕال ،هل و يوـه اّاكه هیکًًؼ.
ػؿ ماعت بًاهای عيتی هوؼاؿی آهک به گل اّاكه هیکًًؼ.
آهى بـعالف آلىهیًیىم ػچاؿ عىؿػگی هیىىػ.
اف الماك ػؿ يىک هتههای صلـچاه يلتی امتلاػه هیکًًؼ.
 31ػو هىؿػ اف کاؿبـػهای هىاػ هىىمًؼ ؿا بًىینیؼ.
 31پـوايه هیگىیؼ ؿمايایی گـهایی باال ػؿ ظـوف آىپقعايه ػالوه بـ یک هقیت یک ػیب هن هضنىب هیىىػ.
الق) آیا ىما با يظـ پـوايه هىاكویؼ؟ ػلیل عىػ ؿا بًىینیؼ.
ب) ایى ػیب ظـوف آىپقعايه ؿا چگىيه اف بیى بـػهايؼ.
 32به چه ػلت امتضکام پلهای كىالػی پل اف گؾىت فهاو کاهو هییابؼ؟

15

فصل ( 4هواد پیزاهون ها)

پاسخناهه فصل 4
 1ـ آهى
 4ـ مغتی

 2ـ کمتـ
 5ـ امتضکام فیاػ

 3ـ ايؼٖافپؾیـی

 6ـ ياػؿمت
 9ـ ػؿمت

 7ـ ياػؿمت
 11ـ ػؿمت

 8ـ ػؿمت

 11ـ مغتی
 14ـ امتضکام

 21ـ ايؼٖافپؾیـی
 15ـ چگالی

 13ـ چکو عىاؿی

 16ـ ب
 19ـ الق

 17ـ الق
 21ـ د

 18ـ الق

 21ـ آلیاژ
 22ـ آلىهیًیىم
 23ـ بهبىػ یاكتى عىاً كلقات
 24ـ مًگهای آتيليايی
 25ـ مغتی
 26ـ  )1يیکل

 )2کـبى

 27ـ الق) يیکل ،کـوم و آهى

ب) بنیاؿ هواوم و مغتتـ اف آهى امت

 28ـ ىیيه (ىلاكیت باال)
المتیک اتىهبیل (ايؼٖاف پؾیـی)
ٕال (چکو عىاؿی باال)

آهى (اؿفاو بىػو)
آلىهیًیىم (چگالی پاییى)

 29ـ
اكقایو امتضکام
اكقایو امتضکام
هیل تـکیبی آهى با اکنیژو فیاػ امت.
مغتی باالی الماك
 31ـ هاب ػیًک ـ لىافم ػيؼايپقىکی
 31ـ الق) بله فیـا ػمتههای هابلمه يیق بنیاؿ ػاؽ هیىىيؼ و بـػاىتى هابلمه اف ؿوی صـاؿت هيکل امت.
ب) امتلاػه اف چىب یا پالمتیک ػؿ ػمته هابلمه
 32ـ كىالػ به هـوؿ فهاو با اکنیژو هىا تـکیب ىؼه و فيگ هیفيؼ .كىالػ فيگ فػه امتضکام پاییًی ػاؿػ.

فصل ( 5اس هعدن تا خانه)
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فصل ( 5اس هعدن تا خانه)
ضزیف

ؼؤال

1
2
3
4
5

خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.
ً
اف هـ  1111کیلىگـم مًگ هؼؼو آهى توـیبا  ......................کیلىگـم كلق آهى به ػمت هیآیؼ.
بـای رؼاکـػو اتنهای اکنیژو ،مًگ هؼؼو آهى ؿا به همـاه  ......................و  ......................ػؿ کىؿه بلًؼ صـاؿت هیػهًؼ.
هاػه اولیه بـای تهیه بنیاؿی اف هىاػ و ومایل هىؿػ امتلاػه ػؿ فيؼگی ؿوفهـه اف  ......................تأهیى هیىىػ.
اكقوػو كلق کـوم به لؼاب ،مبب تىلیؼ ظـوكی با ؿيگ  ......................هیىىػ.
هاػه اٍلی بـای تىلیؼ میماو  ......................هیباىؼ.

6
7
8
9
11

زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
بتى هغلىٕی اف آهک ،میماو و آب بىػه و اف امتضکام عىبی بـعىؿػاؿ امت.
ؿيگ كیـوفهای لؼاب ظـوف ملالی به عإـ تـکیبات هل امت.
هیقاو هَـف هًابغ ٕبیؼی با اكقایو رمؼیت کاهو هییابؼ.
ػؿ تهیه ظـوف ملالی و چیًی بؼؼ اف هـصله ىکل ػاػو به عمیـ به آو لؼاب و گـها هیػهًؼ.
بیوتـ هىاػ به ٕىؿ هنتوین اف فهیى به ػمت هیآیًؼ.

11
12
13
14
15

هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت (آوها ضا به هن وصل کًیس)
ب
الف

اف ایى هاػه به ػًىاو ّؼػلىيی کًًؼه ػؿ وؿوػی امتغـها امتلاػه هیکًًؼ .

ػؿ ماعت مؼ اف آو امتلاػه هیکًًؼ .

ایى هاػه اف هىاػ اولیه میماو ،ظـوف ملالی و چیًی امت .

بـای تهیه آهى ایى هاػه ؿا با کـبى ػؿ کىؿه صـاؿت هیػهًؼ .

هغلىٕی اف آهک و عاک ؿك امت .

ػؿمت 

ياػؿمت 

ػؿمت 

ياػؿمت 

ػؿمت 

ياػؿمت 

ػؿمت 

ياػؿمت 

ػؿمت 

ياػؿمت 

مًگ آهى
عاک ؿك
بتى
میماو
هغلىٓ آب و آهک

زض پطؼؿهای ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.
 16احمس زض یک کاضگاه ؼاذت بفماب چیًی و بطازضؾ زض یک کاضذايه ؼاذت لیىاو ـیفهای کناض هنیکًًنس آيناو خهنت
ؼاذتى ایى وؼایل به تطتیب اظ چه هىاز اولیه اؼتفازه هیکًًس.
الق) ؿك ـ ؿك 

ب) هامه ـ ؿك 

د) هامه ـ هامه 

ػ) ؿك ـ هامه 

 17عبك پیؿبیًیهای ايدام ـسه کسام هؼازو فلع ظیط ظوزتط اظ بمیه تمام هیـىز؟
الق) کـوم 

ب) آهى 

د) ٕال 

ػ) هل 

 18هرلىط آب و آهک چه ذاصیتی زاضز؟
الق) امیؼی 

ب) عًخی 

د) بافی 

ػ) بنتگی به هوؼاؿ آهک ػاؿػ 

 19چگىيه هیتىاو ضمى اؼتفازه اظ هًابغ عبیؼی ،آوها ضا بطای يؽل آیًسه يیع يگه زاـت؟
الق) ػؿمت هَـف کًین 

ب) بافیاكت کًین 

د) ٍـكهرىیی کًین 

ػ) همه هىاؿػ 

17

فصل ( 5اس هعدن تا خانه)
 21بطای تهیه ـیفه بؼس اظ آهازه کطزو ذمیط ـیفه کسام هطحله بایس ايدام ـىز؟

21
22
23
24
25

الق) تهیه هالب ػلغىاه 

ب) صـاؿت ػاػو هالب 

د) عًک کـػو مـیغ عمیـ ىیيه 

ػ) صـاؿت ػاػو هامه و هىاػ ىیمیایی هغتلق 

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
آهى ػؿ ٕبیؼت به چه ٍىؿتی ورىػ ػاؿػ؟
هاػه اولیه تىلیؼ کاؿػ و چًگال چینت؟
بـای ؿيگی کـػو ظـوف ملالی اف اکنیؼ چه كلقاتی امتلاػه هیىىػ؟
بـای آو که آهى فيگ يقيؼ چه ػًاٍـی به آو اّاكه هیکًًؼ؟
بتى هغلىٕی اف چه هىاػی امت؟

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
ٕ 26ـف ػیگـ واکًو فیـ ؿا بًىینیؼ.
گـها

→ کـبى

اکنیؼ آهى

 27كؼالیت فیـ کؼام ؿوه ( کاهو هَـف /بافیاكت  /هَـف ػوباؿه) بـای هضاكظت اف هًابغ ٕبیؼی ؿا يياو هیػهؼ؟
;پل اف هَـف هـبا ،اف ىیيهی آو به ػًىاو لیىاو امتلاػه هیىىػ:
 28ػلت امتلاػه اف هىاػ فیـ ػؿ تىلیؼ لىافم آىپقعايه هايًؼ چًگال ،هاىن و کاؿػ ؿا هيغٌ کًیؼ؟
چىب یا پالمتیک:
كلق يوـه:
 29مه هـصله تهیه ظـوف ملالی ؿا كؤ يام ببـیؼ.
 2ـ ......................
 1ـ ......................

3ـ

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

 31هاػه اولیه بـای تىلیؼ هىاؿػ فیـ ؿا بًىینیؼ.
ظطوف ؼفالی
ؼیماو

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

 ......................و

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

آهى ذالص

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

ـیفه

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

 31کاؿبـػهای ىیيه ػؿ فيؼگی ؿوفهـه ؿا يام ببـیؼ؟ (  3هىؿػ)
 32ؿاههای هضاكظت اف هًابغ ٕبیؼی ؿا يام ببـیؼ.
 2ـ ......................
 1ـ ......................

3ـ

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

 33به چه ػلت ػؿ ماعت ومایل آىپقعايه اف كلق آهى عالٌ امتلاػه يمیىىػ؟

فصل ( 5اس هعدن تا خانه)
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پاسخناهه فصل 5
 1ـ 511
 4ـ مبق

 2ـ کـبى و مًگ آهک
 5ـ ؿك

 3ـ هؼاػو

 6ـ ياػؿمت
 9ـ ػؿمت

 7ـ ػؿمت
 11ـ ػؿمت

8ـؽ

 11ـ هغلىٓ آب و آهک
 14ـ مًگ آهى

 12ـ بتى
 15ـ میماو

 13ـ عاک ؿك

 16ـ ػ
 19ـ ػ

 17ـ د
 21ـ الق

 18ـ د

 21ـ تـکیبهای آهى
 22ـ مًگ هؼؼو آهى
 23ـ آهى ،هل و کـوم
 24ـ يیکل و کـوم
 25ـ میماو ،هامه و آب
 26ـ کـبى ػیاکنیؼ  +كلق آهى
 27ـ هَـف ػوباؿه
 28ـ كلق يوـه بـای بـام کـػو و چىب و پالمتیک به ػًىاو ػاین صـاؿتی امتلاػه هیىىػ
 29ـ  1ـ تهیه گل کىفهگـی

 3ـ پغتى و لؼاب ػاػو

 2ـ ىکل ػاػو به عمیـ

 31ـ
ظـوف ملالی

عاک ؿك

آهى عالٌ

مًگ آهى

میماو

آهک و عاک ؿك

ىیيه

هامه

 31ـ تىلیؼ ظـوف آىپقعايه ـ لىافم آفهایيگاهی ـ عىػؿو
 32ـ  1ـ کاهو هَـف

 2ـ بافیاكت

 3ـ هَـف ػوباؿه

 33ـ چىو آهى عالٌ يـم امت و به ؿاصتی با اکنیژو هىا تـکیب هیىىػ.
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فصل ( 6سفز آب روی سهین)

فصل ( 6سفز آب روی سهین)
ضزیف

ؼؤال

1
2
3
4
5

خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.
به هزمىػه آبهای هىرىػ ػؿ اتمنلـ  ،مٖش و ػؿوو فهیى که به ٍىؿت راهؼ ،هایغ و بغاؿ هیباىًؼ  ..................هیگىیًؼ.
اگـ ىیب فهیًی که ؿوػعايه ػؿآو رـیاو ػاؿػ فیاػ باىؼ ؿوػعايه هنیـ  ......................پیؼا هیکًؼ.
ىکنتگیهای هنمتی اف مًگکـه مبب تيکیل ػؿیاچهای هايًؼ ػؿیاچه  ......................ىؼه امت.
به باال آهؼو آب ػؿیا و صـکت آو به ممت ماصل  ......................گلته هیىىػ.
ايؼافهگیـی هوؼاؿ باؿيؼگی ػؿ اینتگاههای باؿاو مًزی بـ صنب  ......................ايزام هیىىػ.

6
7
8
9
11

زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
آبهای ىىؿ آب کـه كؤ به ٍىؿت هایغ یاكت هیىىيؼ.
صؼوػ  87ػؿٍؼ آب کـه ػؿ ػؿیاها و اهیايىكها هـاؿ ػاؿػ.
اهىاد ػؿیا باػج كـمایو و تـییـ ىکل مىاصل هیىىيؼ.
ایـاو به ٕىؿ ٕبیؼی ؿوی يىاؿ هؼتؼل ػيیا واهغ ىؼه امت.
ػؿ بـعی اف کيىؿها اف رقؿوهؼ ػؿ تىلیؼ الکتـینیته امتلاػه هیىىػ.

11
12
13
14
15

هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت (آوها ضا به هن وصل کًیس)
الف

يام ػؿیاچهای که اف باهی هايؼه ػؿیای هؼیمی تتیل به ورىػ آهؼه امت 

يام ػؿیاچهای که اف باالتـ بىػو مٖش آبهای فیـفهیًی اف کق ؿاؿ بىرىػ آهؼه امت .

يام ػؿیاچه هًَىػی که ػؿ ىمال ىهـ کـد هـاؿ ػاؿػ .

يام ػؿیایی که کيىؿ ها ؿا به آبهای آفاػ اؿتبآ هیػهؼ .

يام ػؿیاچهای که ػؿ ػهايه آتيلياو بىرىػ آهؼه امت .

ػؿمت 

ياػؿمت 

ػؿمت 

ياػؿمت 

ػؿمت 

ياػؿمت 

ػؿمت 

ياػؿمت 

ػؿمت 

ياػؿمت 

ب
اهیـکبیـ
مبالو
عقؿ
ػماو
ػؿیاچه ػؿوو ؿاؿ ػلیَؼؿ

زض پطؼؿهای ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.
 16کسام ػاهل باػث کن ـسو آب خاضی هیـىز؟

17

الق) فیاػی ىیب فهیى 

ب) باؿيؼگی ىؼیؼ 

د) يبىػو پىىو گیاهی 

ػ) يلىؽپؾیـی عاک 

گـوه ػايو آهىفی ابىؿیضاو ػؿ صیآ هؼؿمـه کـه ىـیب ػاؿ امـت بـه ومـیله آب پـاه هوـؼاؿی آب ػؿ چًـؼ يوٖـه
يقػیک به هن ػؿ مٖش فهیى هیؿیقيؼ مپل هنیـ صـکت آب ؿا ؿمن هیکًًؼ به يظـ ىما هـؼف ایـى گــوه ػايـو
آهىفی اف ايزام ایى آفهایو چینت؟
ب) يمایو صىّه آبـیق 
الق) يمایو باؿه و مـيىىت آب پل اف باؿه 
د) هنیـ هاؿپیچ آب ػؿ فهیىهای کن ىیب 
د) رـیاو آب ػؿ ؿوػعايه 

 18کسام یک اظ هًابغ آب ـیطیى کنتط اظ بمیه هىضز اؼتفازه لطاض هیگیطز؟
الق) آبهای راؿی 

ب) یغچالها 

د) آبهای فیـفهیًی 

ػ) آب پيت مؼها 

فصل ( 6سفز آب روی سهین)

21

 19اگط لغطات آب زض هًگام پاییى آهسو اظ تىزه هىای ؼطز ػبىض کًس باضيسگی به چه ـکلی ذىاهس بىز؟
الق) باؿاو 

ب) تگـگ 

ػ) بـف 

د) کىالک 

 21ػلت اصلی به وخىز آهسو ؼىياهی (آبتاظ) چیؽت؟

21
22
23
24
25

الق) آتيلياوهای ؿوی فهیى 

ب) باػهای تًؼ 

د) آتيلياوها و فهیى لـفههای ػؿیایی 

ػ) رـیاو تًؼ ػؿیایی 

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
ػو هىؿػ اف کاؿبـػهای رقؿوهؼ ؿا بًىینیؼ.
چًؼ ػؿٍؼ اف مٖش کـه فهیى ؿا آب كـاگـكته امت.
اگـ ػؿ هنیـ ؿوػعايه بنتـ آو به ٕىؿ ياگهايی ػچاؿ اعتالف اؿتلاع ىىػ چه پؼیؼهای بىرىػ هیآیؼ؟
به بغيی اف آب کـه که ػؿ مٖش عيکیها واهغ ىؼه امت و به ٕىؿ ٕبیؼی به آبهای آفاػ ؿاه يؼاؿػ چه هیگىیًؼ؟
کيىؿ ها اف چه ٕـین به آبهای آفاػ اؿتبآ ػاؿػ؟

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
 26الق) بقؿگتـیى ػؿیاچه رهاو چه يام ػاؿػ؟
ب) چـا به آو ػؿیا گلته هیىىػ؟
 27يمىػاؿ هوابل هوؼاؿ تىفیغ آب ىیـیى ؿا ػؿ کـه فهیى يياو هیػهؼ با کلمات ػاػه ىؼه آو ؿا کاهل کًیؼ.
;ػؿیاچهها ،یغچالها ،آبهای فیـفهیًی:
الق) .......................
ب)

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

د)

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

ب
ج

الف

 28مه اتلاهی که بـای آب صاٍل اف باؿه ایزاػ هیىىػ ؿا بًىینیؼ؟
 29ههنتـیى هًابغ آلىػه کًًؼه ؿوػعايه ؿا يام ببـیؼ ( مه هىؿػ)
 31چگىيگی تيکیل ايىاع ماصلها ؿا بًىینیؼ.
ماصل ٍغـهای (پـتگاهی)
ماصل هامهای

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

 31مـػت آب ؿوػعايهها به چه ػىاهلی بنتگی ػاؿػ؟(ػو هىؿػ)
 32هلاهین فیـ ؿا تؼـیق کًیؼ.
ب) صىّه آبـیق
الق) رقؿ و هؼ
 33يضىه تيکیل بـف و تگـگ ؿا بًىینیؼ.
 34ؿوػهای ػىتی با ؿوػهای کىهنتايی ؿا با یکؼیگـ هواینه کًیؼ.
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فصل ( 6سفز آب روی سهین)

پاسخناهه فصل 6
 1ـ آب کـه
 4ـ هؼ

 2ـ هنتوین
 5ـ هیلیهتـ

 3ـ اؿوهیه

 6ـ ػؿمت
 9ـ ياػؿمت

 7ـ ياػؿمت
 11ـ ػؿمت

 8ـ ػؿمت

 11ـ عقؿ
 14ـ ػماو

 12ـ ػؿیاچه ػؿوو ؿاؿ ػلیَؼؿ
 15ـ مبالو

 13ـ اهیـکبیـ

 16ـ ػ
 19ـ ب

 17ـ ب
 21ـ د

 18ـ ب

 21ـ تىلیؼ الکتـینیته و هاهیگیـی

 22ـ بیو اف  75ػؿٍؼ

 23ـ آبياؿ

 24ـ ػؿیاچه

 25ـ علیذ كاؿك و ػؿیای ػماو

 26ـ الق) ػؿیاچه عقؿ ب) به ػلت ومؼت فیاػ به آو ػؿیا گلته هیىىػ.
 27ـ الق) یغچالها
ب) ػؿیاچهها
د) آبهای فیـفهیًی
 28ـ پل اف باؿه بغيی اف آب تبغیـ ىؼه و به اتمنلـ ٍؼىػ هیکًؼ هنمتی اف آو ػؿ مٖش فهیى راؿی هیىـىػ و بغـو
باهیمايؼه به ػؿوو فهیى يلىؽ هیکًؼ.
 29ـ  1ـ هىاػ ممی صاٍل اف کىػ و ممىم کياوؿفی  2ـ كاّالبهای ىهـی

 3ـ كاّالب کاؿعايهها

 31ـ ماصل ٍغـهای و پـتگاهی :ػؿ هنمتهایی که رًل مًگهای ماصلی ػؿبـابـ كـمایو هواومايؼ ىـکل مـاصل بـه
ٍىؿت ٍغـهای و پـتگاهی امت.
ماصل هامهای :ػؿ هنمتهایی که مًگهای ماصلی هواوهت کنتـی ػاؿيؼ ىکل مىاصل به ٍىؿت همىاؿ و هامهای هیباىؼ.
 31ـ ىیب فهیى ـ پىىو گیاهی هًٖوه ـ ىؼت باؿيؼگی
 32ـ رقؿوهؼ  :به باال آهؼو و صـکت آو به ممت ماصل هؼ و به پاییى ؿكتى آب ػؿ مىاصل رقؿ گلته هیىىػ.
صىّه آبـیق :هًٖوهای که آبهای مٖضی آو تىمٔ یک ؿوػ و اييؼابات آو اف يوآ هـتلغ به ممت يىاصی پنتتـ هـؼایت
هیىىػ صىّه آبـیق يام ػاؿػ.
 33ـ هـگاه ػؿ كـایًؼ هتـاکن ىؼو ابـها ػهای هىا عیلی کن باىؼ ؿٕىبت هىا به ىکل بـف بـه مـٖش فهـیى هـیؿیـقػ  -اگــ
هٖـههای باؿاو ػؿ هنیـ پاییى آهؼو به مٖش فهیى اف تىػه هىای مـػ ػبىؿ کًًؼ به تگـگ تبؼیل هیىىيؼ.
 34ـ مـػت ؿوػهای ػىتی کن و هنیـ هاؿپیچی ػاؿيؼ ػؿ صالیکه ؿوػهای کىهنتايی مـػت فیاػ و هنیـ هنتوین ػاؿيؼ.

فصل ( 7سفز آب درون سهین)

22

فصل ( 7سفز آب درون سهین)
ضزیف

1
2
3
4
5

ؼؤال
خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.
اگـ هیقاو اهالس  ......................و  ......................ػؿ آبهای فیـفهیًی فیاػ باىؼ به آو آب مغت هیگىیًؼ.
به هابلیت ػبىؿ آب اف هیاو ىى و هامه ،هابلیت  ......................هیگىیًؼ.
به مٖش باالیی هًٖوه اىباع  ......................هیگىیًؼ.
عاک ؿك باػج  ......................آب ػؿ فهیىهای کياوؿفی هیىىػ.
آب پیىمته بیى اهیايىكها ،ػؿیاها ،هىاکـه و عيکی هباػله هیىىػ به ایى رـیاو آب ػؿ ٕبیؼت  ......................گلته هیىىػ.

زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
 6اگـ ػؿعاک هوؼاؿ ؿك ينبت به هامه بیوتـ باىؼ يلىؽپؾیـی عاک کمتـ امت .ػؿمت 

ياػؿمت 

مـػت صـکت آبهای فیـفهیًی ػؿ ؿمىبات ػايه ػؿىت فیاػ و ػؿ ؿمىبات ػايه ؿیق کن امت .ػؿمت 

ياػؿمت 

ػؿمت 

ياػؿمت 

ػؿمت 

ياػؿمت 

ػؿمت 

ياػؿمت 

7
 8ػؿ هًإن يقػیک به ػؿیا ػمن چاهها بیوتـ امت.
 9ايـژی هىؿػ يیاف چـعه آب اف عىؿىیؼ تأهیى هیىىػ.
 11هًات ػؿ فهیىهای ىیبػاؿ صلـ هیىىػ.

هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت (آوها ضا به هن وصل کًیس)
ب
الف
 آفاػ
 11ػؿ ایى آبغىاو یک الیه يلىؽپؾیـ بـ ؿوی یک يىع الیه يلىؽپؾیـ هـاؿ گـكته امت .
ً
 هًات
 12کايالی ينبتا اكوی و با ىیب هالین ػؿ ػاهًه ىیبػاؿ صلـ هیىىػ تا به مٖش اینتایی بـمؼ .
 تضت كياؿ
 13آبهای فیـفهیًی ػؿ هًگام يلىؽ ػؿ مًگهای آهکی آوها ؿا صل يمىػه و كْای عالی ایزاػ هیيمایؼ .
 آفاػ
ػؿ ایى يىع آبغىاو یک الیه يلىؽپؾیـ بیى ػو الیه يلىؽياپؾیـ هـاؿ گـكته امت .
14
 ؿاؿ
ایى آبغىاو بیوتـ ػؿ ػىتها و ػاهًه کىهها ایزاػ هیىىػ .
15
زض پطؼؿهای ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.
 16بعضگتطیى شذیطه آب ـیطیى کطه ظهیى کسام اؼت؟
الق) آبهای فیـفهیًی  ب) یغچالها 

د) ؿوػعايهها 

ػ) ػؿیاچهها 

 17زض همایؽه آبهای ؼغحی با آبهای ظیطظهیًی کسام گعیًه زازه ـسه زضؼتتط اؼت؟
الق) آبهای مٖضی ،تـکیب ىیمیایی کمتـ ،اهالس کنتـ و كاهؼ هىاػ تیـه کًًؼه 
ب) آبهای فیـفهیًی ،آلىػگی کمتـ ،ػهای حابت و كاهؼ هىاػ تیـه کًًؼه 
د) آبهای مٖضی آلىػگی بیوتـ ،ػهای حابت و كاهؼ هىاػ تیـه کًًؼه 
ػ) آبهای فیـفهیًی با آلىػگی کنتـ ،اهالس هؼؼيی کمتـ ،ػهای حابت و كاهؼ هىاػ تیـه کًًؼه 

 18زض کسام یک اظ ـطایظ ظیط ػمك ؼغح ایؽتایی افعایؿ هییابس؟
الق) باؿيؼگی ٕىاليی 

ب) فهیى يلىؽپؾیـ 

د) فهیى ػاؿای پىىو گیاهی 

ػ) صلـچاههای هتؼؼػ 

23

فصل ( 7سفز آب درون سهین)
 19آبرىاوهای تحت ففاض زضکسام هًاعك زیسه هیـىيس؟
الق) ػىتها 

ب) ػاهًه کىه 

د) هًإن کىهنتايی 

ػ) مىاصل 

 21يفىشپصیطی ؼًگها بیؿتط به کسام ػاهل بؽتگی زاضز؟

21
22
23
24
25

الق) اؿتبآ بیى كْاهای عالی 

ب) تؼؼاػ كْاهای عالی 

د) ايؼافه كْاهای عالی 

ػ) ىکل كْاهای عالی 

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
رًل اؿلب ؿاؿها بیوتـ اف چه هاػهای امت؟
آبغىاوهای آفاػ بیوتـ ػؿ کؼام يىاصی فهیى تيکیل هیىىيؼ؟
ً
به چاههایی که ػؿ هنیـ هًات صلـ هیىىيؼ اٍٖالصا چه هیگىیًؼ؟
ً
هًٖوهای ػؿ فیـفهیى که كْاهای عالی بیى ؽؿات آو کاهال تىمٔ آب پـىؼه باىؼ چه يام ػاؿػ؟
ايىاع ملـههای آب فیـفهیًی ؿا يام ببـیؼ؟

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
 26با تىره به ىکل به مىاالت ػاػه ىؼه پامظ ػهیؼ:

الق) هوؼاؿ يلىؽ آب به ػؿوو فهیى ػؿ ػو ػاهًه ىکل باال با هن هواینه کًیؼ و ػؿباؿۀ ػلیل عىػ تىّیش ػهیؼ.
ب) اصؼاث مؼ ػؿ کؼام ػاهًه بیوتـ هىؿػ يیاف امت؟ ػلیل بیاوؿیؼ.
 27ػؿ هتى فیـ ؿلٔهای ػلمی ؿا یاكته و تَضیش کًیؼ ( كؼل رمله ؿا تـییـ يؼهیؼ)
مٖش پاییًی هًٖوه اىباع ،مٖش اینتایی گلته هیىـىػ بـه ػبـاؿت ػیگــ مـٖش اینـتایی هــف بـیى هًٖوـه اىـباع و
هًٖوه باالیی آو امت هـچه ػمن چاه ،بیوتـ باىؼػمن مٖش اینتایی کنتـ عىاهؼ بىػ.
 28با تىره به ىکلهای ؿوبـو به مئىاالت پامظ ػهیؼ.
الق) هیقاو كْـای عـالی و يلىؽپـؾیـی آب ػؿ کـؼام
ىکل بیوتـ امت؟
ب) کــؼام یــک اف تَــاویـ بـــای تيــکیل ؽعیـــه آب
فیـفهیًی هًامبتـ امت؟ چـا؟
 29اٍٖالصات فیـ ؿا تؼـیق کًیؼ.
ب) هابلیت يلىؽپؾیـی
الق) آبغىاو
 31به چه ٍىؿتی هیتىاو يلىؽپؾیـی عاکهای کياوؿفی ؿا اكقایو ػاػ؟
 31به چه ػلت فهیىهایی که يلىؽپؾیـی عاک آوها فیاػ امت ،بـای کياوؿفی هًامب يینتًؼ؟
 32هًات ؿا تؼـیق کًیؼ.
 33آبهای فیـفهیًی چه ویژگیهایی ػاؿيؼ؟

فصل ( 7سفز آب درون سهین)
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پاسخناهه فصل 7
 1ـ کلنین و هًیقین
 4ـ يگهؼاؿی

 2ـ يلىؽپؾیـی
 5ـ چـعه آب

 3ـ مٖش اینتایی

 6ـ ػؿمت
 9ـ ػؿمت

 7ـ ػؿمت
 11ـ ػؿمت

 8ـ ياػؿمت

 11ـ آفاػ
 14ـ تضت كياؿ

 12ـ هًات
 15ـ آفاػ

 13ـ ؿاؿ

 16ـ ب
 19ـ د

 17ـ ب
 21ـ الق

 18ـ ػ

 21ـ آهکی
 22ـ ػؿ ػىتها و ػاهًه کىهها
 23ـ هیله
 24ـ هًٖوه اىباع
 25ـ ملـههای آب فیـفهیًی آفاػ ـ ملـههای آب فیـفهیًی تضت كياؿ
 26ـ الق) ػؿ ػاهًهای که پىىو گیاهی ورىػ ػاؿػ .يلىؽ آب بیوتـ امت فیـا پىىو گیاهی مــػت صـکـت آب ؿا کـاهو
هیػهؼ و آب فهاو الفم بـای يلىؽ به فهیى ؿا پیؼا هیکًؼ.
ب) ػاهًه ممت چپ ،فیـا آب به ػؿوو فهیى يلىؽ يمیکًؼ و راؿی هیىىػ.
 27ـ مٖش باالیی ـ بیوتـ
 28ـ الق) ػؿ ىکل ( )2هیقاو كْای عالی بیوتـ امت يلىؽپؾیـی آب يیق بیوتـ امت چىو ػايههای آيهـا یکًىاعـتتــ و
یکؼمتتـ و بیى ؽؿات كْای عالی بیيتـی بـای آب ورىػ ػاؿػ.
ب) ىکل ( )2به ػلیل ورىػ كْای عالی بیوتـ و يلىؽپؾیـی بیوتـ آب بیيتـی ػؿآو ؽعیـه هیىىػ.
 29ـ الق) آب اف بغوهای يلىؽپؾیـ فهیى ػبىؿ کـػه و بـه الیـهای يلىؽياپـؾیـ هـیؿمـؼ و ؿوی آو تزمـغ صاٍـل هـیکًـؼ و
كْای عالی اف آب پـىؼه و آبغىاو ؿا به ورىػ هیآوؿػ.
ب) بؼْی اف هىاػ هايًؼ ىى و هامه به ؿاصتی آب ؿا اف عىػ ػبىؿ هیػهًؼ که به ایى هابلیت يلىؽپؾیـی هیگىیًؼ.
 31ـ با اّاكه کـػو ىى و هامه به عاک کياوؿفی
 31ـ فیـا ایى يىع عاک يمیتىايؼ آب ؿا ػؿ عىػ ؽعیـه کًؼ و آب به الیههای پاییىتـ هیؿوػ.
 32ـ هزمىػهای اف چاههای هتَل به هن ؿا هًات گىیًؼ.
ً
 33ـ ؿالبا بیؿيگ ،بی بى و كاهؼ هىاػ تیـه کًًؼهايؼ .همچًیى تـکیب ىیمیایی و ػهای حابتی ػاؿيؼ.
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فصل ( 8انزصی و تبدیلهای آن)

فصل ( 8انزصی و تبدیلهای آن)
ضزیف

1
2
3
4
5

ؼؤال
خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.
ايـژی و کاؿ ؿا با یکای  ......................ايؼافه هیگیـيؼ.
ايـژی پتاينیل گـاييی به  ......................و  ......................وابنته امت.
آب ػؿ ابتؼای آبياؿ ػاؿای ايـژی  ......................امت
وهتی اف کىه باال هیؿوین ايـژی  ......................به  ......................تبؼیل هیىىػ.
ايـژی ؽعیـه ىؼه ػؿ عىؿاکیها ؿا با واصؼ  ......................بیاو هیکًؼ.
زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
هوؼاؿ کل ايـژی حابت يینت.
ً
هـکل يیـوی بیوتـی هَـف کًؼ صتما کاؿ بیوتـی ايزام ػاػه امت.

ياػؿمت 

ػؿمت 

6
ياػؿمت 
ػؿمت 
7
ياػؿمت 
 8هى وػومتن ػؿ ٍق بؼوو صـکت اینتاػهاین کیق هى مًگیىتـ امت پل هى کاؿ بیوتـی ايزام ػاػهام .ػؿمت 
ياػؿمت 
ػؿمت 
 9هـرنمی مًگیىتـ باىؼ و تًؼتـ صـکت کًؼ ايـژی رًبيی بیوتـی ػاؿػ.
ياػؿمت 
ػؿمت 
 11ػؿ کبـیت ىؼلهوؿ ايـژی ىیمیایی به ايـژی گـهایی و يىؿايی تبؼیل هیىىػ.
هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت (آوها ضا به هن وصل کًیس)
وؼیله
تبسیل ايطژی
 باتـی
الکتـیکی به ٍىتی 
11
 بغاؿی بـهی
الکتـیکی به گـهایی 
12
 الهپ
الکتـیکی به يىؿايی و گـهایی 
13
 ؿاػیى
ىیمیایی به الکتـیکی 
14
 پًکه
الکتـیکی به صـکتی 
15
زض پطؼؿهای ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.
 16ـرصی یک خؼبه  355يیىتىيی ضا ضوی ؼغح ظهیى با يیطوی  155يیىتىو به عىل  5هتط هیکفس .کاضی که ایى ـرص
ايدام هیزهس چمسض اؼت؟
الق)  75ژول 

ب)  751ژول 

د)  5ژول 

ػ)  61ژول 

 17ـکل همابل کسام ػاهل هىثط زض پتايؽیل گطايفی ضا يفناو
هیزهس؟
الق) رـم 

ب) مـػت 

د) اؿتلاع 

ػ) اؿتلاع و مـػت 

 18ـرصی یک وظيه  15کیلىگطهی ضا زض اضتفاع  1هتطی يگه زاـته چًس ژول کاض ضا ايدام زازه اؼت؟
الق)  981

ب)  11

د) ٍلـ 

ػ)  98

 19اگط همساض يیطوی واضز بط یک هاـیى يصف ـىز و همساض خابدایی هاـیى  4بطابط ـىز همساض کاض ايدام ـسه چمسض هیـىز؟
الق) هوؼاؿ کاؿ  4بـابـ هیىىػ 

ب) هوؼاؿ کاؿ تـییـ يمیکًؼ 

د) هوؼاؿ کاؿ  2بـابـ هیىىػ 

ػ) هوؼاؿ کاؿ يَق هیىىػ 

 21زض ػمل فتىؼًتع ،ايطژی يىضايی به ايطژی  ......................تبسیل هیـىز.
الق) ىیمیایی 

ب) الکتـیکی 

د) رًبيی 

ػ) ٍىت 
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21
22
23
24
25

فصل ( 8انزصی و تبدیلهای آن)
به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
ػؿ ايـژی رًبيی یک رنن ػو ػاهل يوو ػاؿػ آوها ؿا يام ببـیؼ.
هـگاه یک گلىله يغی وٍل کًین و آو ؿا اف يوٖهای آویقاو کًین ػؿ ایى صالت به هزمىػه يظ و گلىله چه هیگىیًؼ؟
ههنتـیى ویژگی ايـژی چینت؟
ايـژی ػؿ چه چیقهایی و ػؿکزا ورىػ ػاؿػ؟
واصؼ ايؼافهگیـی کاؿ چینت؟

 26به پطؼؿهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
الق) هوؼاؿ کاؿ کؼام ىماؿه بیوتـ امت؟
ب) کؼام ىماؿه به آمايی هیتىايؼ کاؿ ايزام ػهؼ؟
د) هوؼاؿ کاؿ ايزام ىؼه تىمٔ یکی اف ىماؿهها ؿا هضامبه کًیؼ.

100N

100N

()2

()1
1m

2m

 27ايـژی پتاينیل گـاييی کؼام یک بیوتـ امت؟ چـا؟

C

A
B

10kg

2kg
5kg

3m

2m

3m

 28با تىره به رؼول ايـژی هىرىػ ػؿ یک تغنهـؽ ( 611گـم) یک گىره كـيگی ( 51گـم) و یک ياو لىاه ( 111گــم) ؿا
صناب کًیؼ ( ايـژیها بـ صنب کیلىژول بـ گـم امت)
ايـژی
عىؿاکی
ياو لىاه
تغنهـؽ (آب پق)
گىره كـيگی

11/3
6 /8
1 /9

 29ػؿ ىکل هوابل اتىهبیل و کاهیىو با یک مـػت صـکت هیکًًؼ به
يظـ ىما ايـژی رًبيی (صـکتی) کؼام یک بیوتــ امـت؟ ػلـت
چینت؟
 31با تىره به هايىو پاینتگی ايـژی رای عالی ؿا ؿوی يمىػاؿ ايـژی عىػؿو کاهل کًیؼ.
 900ژول انرژی حرکتی
 1200ژول

(؟

) ژول انرژی گرمایی

 31ػؿ هخالهای فیـ يىع ايـژی پتاينیل ؿا بًىینیؼ.
الق) ايـژی ؽعیـه ىؼه ػؿ بًقیى
ب) ايـژی ؽعیـه ىؼه ػؿ كًـ كيـػه ىؼه
د) ايـژی ؽعیـه ىؼه ػؿ پـيؼهای که ؿوی مین بـم يينته

انرژی سوختن بنزین

27

فصل ( 8انزصی و تبدیلهای آن)

پاسخناهه فصل 8
 1ـ ژول
 4ـ رًبيی به پتاينیل گـاييی

 2ـ وفو رنن و اؿتلاع
 5ـ کیلىژول بـگـم

 3ـ پتاينیل گـاييی

 6ـ ياػؿمت
 9ـ ػؿمت

 7ـ ياػؿمت
 11ـ ػؿمت

 8ـ ياػؿمت

 11ـ ؿاػیى
 14ـ باتـی

 12ـ بغاؿی بـهی
 15ـ پًکه

 13ـ الهپ

 16ـ ب
 19ـ د

 17ـ د

 18ـ د
 21ـ الق

 21ـ رـم رنن و هوؼاؿ مـػت آو
 22ـ آويگ
 23ـ تبؼیل آو اف یک ىکل به ىکل ػیگـ
 24ـ ػؿ همه چیق و همه را
 25ـ ژول
 26ـ الق) هـػو کاؿ یکنايی ايزام هیػهًؼ.
ب) كـػ ممت چپی
د)

ژول 111

21

51

رابزایی

کاؿ

يیـو

 27ـ  Cفیـا هوؼاؿ ايـژی پتاينیل به وفو و اؿتلاع رنن بنتگی ػاؿػ و چىو رـم  Cبیوتـ امت پل وفيو هن بیوتـ امت.
 28ـ
کیلى ژول 418
کیلى ژول 45

61 61⁄8
51 1⁄9

کیلى ژول 111 11⁄3 1131
418 45 1131 1583
 29ـ ايـژی رًبيی کاهیىو بیوتـ امت فیـا رـم بیوتـی ػاؿػ.
 31ـ
 31ـ الق) ايـژی پتاينیل ىیمیایی
ب) ايـژی پتاينیل کيايی
د) ايـژی پتاينیل گـاييی

ژول 311

911

1211

فصل ( 9هنابع انزصی)
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فصل ( 9هنابع انزصی)
ضزیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

11
12
13
14
15

ؼؤال
خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.
بافػه يیـوگاههای مىعت كنیلی و هنتهای صؼوػ  ......................امت.
بـاحـ گـم ىؼو ؿیـ یکًىاعت هىای مٖش فهیى  ......................به ورىػ هیآیؼ.
چيمههای آب گـم و آب كياوها اف ييايههای ايـژی  ......................امت.
ايـژی رًبيی تىؿبیىهای هغتلق تىمٔ  ......................به ايـژی الکتـیکی تبؼیل هیىىػ.
آب ؽعیـه ىؼه ػؿ پيت مؼ ايـژی  ......................ػاؿػ.
زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
ياػؿمت 
ػؿمت 
به رق مىعتهای كنیلی بویه هًابغ ايـژی تزؼیؼپؾیـ هنتًؼ.
ياػؿمت 
ػؿمت 
فؿال مًگ هًيا گیاهی و يلت عام هًيا رايىؿی ػاؿػ.
ياػؿمت 
ػؿمت 
هًبغ همه ايـژیهایی که امتلاػه هیکًین اف عىؿىیؼ امت.
ياػؿمت 
بیوتـ ٍلضات عىؿىیؼی تا  81ػؿٍؼ ايـژی يىؿايی ؿا به ايـژی الکتـیکی تبؼیل هیکًًؼ .ػؿمت 
ياػؿمت 
ػؿمت 
اف هـاؿ گـكتى باهی هايؼه هضَىالت کياوؿژی ػؿ هىای آفاػ فینت گاف تىلیؼ هیىىػ.
هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت ( آوها ضا به هن وصل کًیس)
ب
الف
 گاف ٕبیؼی
ػؿایى ىیىه تىلیؼ ايـژی اف ايـژی پتاينیل گـاييی آب بـای تىلیؼ بـم امتلاػه هیىىػ 
 بـم آبی
ػؿ ایى ؿوه تىلیؼ ايـژی آب ؿا به ػاعل فهیى هؼایت هیکًًؼ .
 ايـژیعىؿىیؼی
يىػی مىعت که افكامؼ ىؼو پنمايؼ یا باهی هايؼه هضَىالت کياوؿفی تىلیؼ هیىىػ .
 ايـژی گـهایی
ایى يىع مىعت رقء مىعتهای كنیلی امت .
 اوؿايیىم
ػؿ ایى ىیىه اف تأهیى ايـژی آب ػؿوو لىله گـػه هیکًؼ بؼؼ اف گـم ىؼو هىؿػ امتلاػه هـاؿ هیگیـػ .
 فینت گاف
زض پطؼؿهای ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.

 16کسام یک اظ هىاز عبیؼی ظیط زض گطوه هًابغ تدسیس ـسيی هیباـس؟
الق) گاف ٕبیؼی 

ب) هضَىالت ػاهی 

د) يلت عام 

ػ) فؿال مًگ 

 17کسام هؽیط تىلیس ايطژی الکتطیؽیته زضؼتتط اؼت؟
ژيـاتىؿ 

الق) عىؿىیؼ آؿافیاو گیاهاو يلت عام
ب) عىؿىیؼ آؿافیاو فؿال مًگ ژيـاتىؿ 
د) عىؿىیؼ آؿافیاو و گیاهاو هؼیمی فؿال مًگ
ػ) عىؿىیؼ آؿافیاو يلت عام و گاف ژيـاتىؿ 

ژيـاتىؿ 

 18چًس زضصس هصطف ايطژی خهاو اظ ؼىذتهای فؽیلی تأهیى هیـىز؟
الق)  85

ب)  34

د)  23

ػ)  58

 19ؼىذتهای ظیؽتی به چه ـکلهایی هىضز اؼتفازه لطاض هیگیطز؟
الق) راهؼ و گاف 

ب) هایغ و گاف 

د) راهؼ و هایغ 

ػ) به هـمه صالت 

الق)  31تا  61ػؿره 

ب)  11تا  25ػؿره 

د)  61تا  71ػؿره 

ػ)  41تا  51ػؿره 

ً
 21زضیک آبگطهکى ذىضـیسی هؼمىال زهای آب به چًس زضخه ؼلؽیىغ هیضؼس؟

29

فصل ( 9هنابع انزصی)
به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
 21ػو هًبغ ايـژی يام ببـیؼ که هًيأ آوها عىؿىیؼ يینت؟
 22بیوتـیى ػؿٍؼ هَـف ايـژی کل رهاو اف چه هًبؼی تأهیى هیىىػ؟
 23چهاؿکاؿبـػ ايـژی گـهایی ؿا يام ببـیؼ.
 24هقیت هًابغ ايـژیهای تزؼیؼياپؾیـ چینت؟ ( ػو هىؿػ)
 25ػو ومیله که ػؿآوها ٍلضات عىؿىیؼی بـای تىلیؼ ايـژی الکتـیکی هىؿػ امتلاػه هـاؿ هیگیـػ يام ببـیؼ.
به پطؼؿهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
 26الق) تَىیـ هوابل هـبىٓ به کؼام هًبغ ايـژی امت؟
ب) ایى هًبغ تزؼیؼپؾیـ امت یا تزؼیؼياپؾیـ؟
د) یکی اف هؼایب امتلاػه اف ایى ايـژی ؿا بًىینیؼ.

 27هًابغ ايـژی ػاعل پـايتق ؿا ػؿ ػوگـوه تزؼیؼپؾیـ وتزؼیؼ ياپؾیـ ٕبوهبًؼی يماییؼ.
(ايـژی فهیى گـهایی ـ مىعتهای كنیلی ـ فؿال مًگ ـ بـم آبی)
 28با تىره به يمىػاؿ ؿوبهؿو به مئىاالت فیـ پامظ ػهیؼ.
الــق) چًـــؼ ػؿٍــؼ اف هَــــف ايـــژی کـــل رهـــاو اف
مىعتهای كنیلی امت؟
ب) اگـ هَـف مىعتهای كنیلی با همیى ؿويؼ اػاهـه
یابؼ چه هيکالتی همکى امت ؿط ػهؼ؟ (ػو هىؿػ)
پ) مىعتهای كنیلی تزؼیؼپؾیـايؼ یا تزؼیؼ ياپؾیـ؟
 29ايـژی مىعتهای هنتهای چگىيه آفاػ هیىىػ؟
 31آب گـمکى عىؿىیؼی چگىيه کاؿ هیکًؼ؟
 31تـتیب هـاصل تىلیؼ بـم اف مىعت كنیلی ؿا با ػؼػ هيغٌ کًیؼ.
كؼالیت ژيـاتىؿ
()....................
بغاؿىؼو آب
تىلیؼ رـیاو الکتـینیته
چـعو تىؿبیى ()....................

()....................
()....................

فصل ( 9هنابع انزصی)
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پاسخناهه فصل 9
 1ـ  35ػؿٍؼ
 4ـ ژيـاتىؿ

 2ـ باػ
 5ـ پتاينیل گـاييی

 3ـ فهیى گـهایی

 6ـ ياػؿمت
 9ـ ياػؿمت

 7ـ ػؿمت
 11ـ ياػؿمت

 8ـ ياػؿمت

 11ـ بـم آبی
 14ـ گاف ٕبیؼی

 12ـ فهیى گـهایی
 15ـ ايـژی عىؿىیؼی

 13ـ فینت گاف

 16ـ ب
 19ـ ػ

 17ـ ػ
 21ـ د

 18ـ الق

 21ـ ايـژی فهیى گـهایی ـ ايـژی هنتهای
 22ـ مىعتهای كنیلی
 23ـ تىلیؼ ايـژی الکتـیکی ـ گـهایو ماعتماوها ـ كؼالیتهای ًٍؼتی ـ ایزاػ هـاکق گـػىگـی
 24ـ هیتىايًؼ به ٕىؿ هؼاوم رایگقیى ىىيؼ و هیچوهت تمام يمیىىيؼ.
 25ـ هاهىاؿه ـ هاىیى صناب
 26ـ الق) ايـژی باػ
ب) تزؼیؼپؾیـ
پ) همیيه ػؿ ػمتـك يینت یؼًی همیيه باػ يمیوفػ.
 27ـ

تزؼیؼ ياپؾیـ

تزؼیؼپؾیـ

مىعتهای كنیلی
فؿال مًگ

ايـژی فهیى گـهایی
بـم آبی

 28ـ الق)  85ػؿٍؼ
ب) اكقایو ػهای کـه فهیى ـ آلىػگی بیوتـ
پ) تزؼیؼ ياپؾیـ
 29ـ ػؿ احـ ىکاكت هنته ػًاٍـ ؿاػیىاکتیى ،ايـژی ػؿوو آوها آفاػ هیىىػ.
 31ـ لىلههای تیـه ؿيگ آب گـهکى عىؿىیؼی ايـژی يىؿايی عىؿىیؼ ؿا رؾب کـػه و به گـها تبؼیل هیکًـؼ و ایـى گـهـا بـه
آب ػؿصال گـػه ػؿ ػاعل لىلهها هًتول هیىىػ.
 31ـ بغاؿ ىؼو آب ()1
چـعو تىؿبیى ()2

كؼالیت ژيـاتىؿ ()3
تىلیؼ رـیاو الکتـینیته ()4
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فصل ( 11گزها و بهینه ساسی هصزف انزصی)

فصل ( 11گزها و بهینه ساسی هصزف انزصی)
ضزیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

11
12
13
14
15

ؼؤال
خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.
همه ارنام هیتىايًؼ ايـژی عىػ ؿا به ٍىؿت  ......................هًتيـ کًًؼ.
به ايـژی هًتول ىؼه اف رنن گـم به رنن مـػ ػؿ احـ اعتالف ػها  ......................هیگىیًؼ.
ػؿ ٕىل ىب رـیاو باػ ػؿ ماصل ػؿیا اف  ......................به ٕـف  ......................هیوفػ.
ايتوال گـها به ؿوه  ......................هیتىايؼ ػؿ عال يیق ايزام ىىػ.
ػهایی که رنن مـػ و رنن گـم بؼؼ اف تماك با یکؼیگـ به آو ػمت هییابًؼ  ......................يام ػاؿػ.
زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
ياػؿمت 
ػؿمت 
ػؿ ٕىل ؿوف ينین اف ػؿیا به عيکی هیوفػ.
ياػؿمت 
ػؿمت 
با گـم ىؼو هىا چگالی آو بیوتـ هیىىػ.
ياػؿمت 
ػؿمت 
ورىػ هىا ػؿ بیى ؽؿات پين مبب ىؼه که ایى هاػه ؿمايای عىبی بـای گـها يباىؼ.
ياػؿمت 
ػؿمت 
ؿمايایی گـهایی كلقات هغتلق یکناو امت.
ياػؿمت 
ػؿمت 
ػؿ ايتوال گـها هايىو پاینتگی ايـژی بـهـاؿ امت.
هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت ( آوها ضا به هن وصل کًیس)
ب
الف
 گـها
ايـژی عىؿىیؼ اف ایى ٕـین به فهیى هیؿمؼ .
 همـكت
ٕـیوهای اف ايتوال گـهامت که با رابزایی هىاػ هایغ یا گاف ؿوی هیػهؼ .
 تابو
ػؿ ایى صالت ػو رنن اف يظـ ايـژی گـهایی یکناو هنتًؼ .
 ػهای تؼاػل
يىػی ايـژی که به ػلت اعتالف ػها بیى ػو رنن ايتوال هییابؼ .
 ػاین گـها
وهتی يغىاهین گـها هًتول ىىػ اف آو امتلاػه هیکًین .
 ؿمايای گـهایی
زض پطؼؿهای ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.

 16زض کسام یک اظ هىاز ظیط ايتمال گطها به ضوؾ ضؼايؿ بیؿتط صىضت هیگیطز؟
الق) هل 

ب) هىا 

د) ىیيه 

ػ) آب 

 17يمغه  155زضخه ؼلؽیىغ زهاؼًح خیىهای زهای کسام یک ضا يفاو هیزهس؟
الق) بغاؿ آب ػؿصال رىه ػؿ کًاؿ ػؿیا 

ب) ریىه ػؿ صال رىه ػؿ کًاؿ ػؿیا 

د) یظ ػؿ صال ؽوب ػؿ كياؿ یک اتمنلـ 

د) بغاؿ آب ػؿصال رىه ػؿ اؿتلاػات 

 18زهای کسام خؽن بیؿتط اؼت؟

الق)

ب)

د)

ػ)

 19ػىاهل هىثط بط هیعاو تابؿ گطهایی یک هازه کساهًس؟
الق) چگالی و ػها 

ب) ؿيگ و ػها 

د) ايؼافه و رـم 

ػ) صزن و چگالی 

 21زض فالؼک ذالء اظ کسام ضوؾ ايتمال گطها خلىگیطی هیـىز؟
الق) ؿمايو 

ب) همـكت 

د) تابو 

ػ) هـمه هىؿػ 
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فصل ( 11گزها و بهینه ساسی هصزف انزصی)
به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
ػؿکؼام ؿوه ايتوال گـها به هضیٔ يیاف يینت؟
ؿایذتـیى ػهامًذها کؼام ػهامًذها هنتًؼ؟
یکای ايؼافهگیـی ايـژی گـهایی چینت؟
مه ؿوه ايتوال گـها ؿا كؤ يام ببـیؼ؟
 4هاػه ياؿمايا یا ػاین يام ببـیؼ؟

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
 26رـیاو همـكتی ؿا ػؿ ػو ظـف ؿوبهؿو هيغٌ کًیؼ.
 27به چه ػلیل ىکل گیاهاو و رايىؿاو هيابه ػؿ هًإن گـممیـی با رايىؿاو و گیاهاو مـػمیـی تلاوت ػاؿػ؟
 28ػو ؿاه کاهو گـهای هًافل ػؿ فهنتاو ؿا بًىینیؼ.
 29ػؿ ىکل ؿوبـو
الق) کؼام رنن گـمتـ امت؟
ب) اگـ ػورنن ػؿ تماك با یکؼیگـ هـاؿ ػهین رًـبو
هىلکىلی کؼام رنن کن و کؼام رنن فیاػ هیىىػ؟

2

1

د) ايـژی اف کؼام رنن به رنن ػیگـ هًتول هیىىػ؟
 31تَاویـ فیـ هـبىٓ به یک هًٖوه ماصلی امت کؼام تَىیـ هـبىٓ به ؿوف و کؼام یک هـبىٓ به ىب امت؟ ػلت ايتغاب
عىػ ؿا بًىینیؼ.

)2

)1

ؿوف  .......................ىب
 31ػؿره بًؼی ػهامًذ الکلی و ریىهای ٕی هـاصلی ٍىؿت هیگیـػ ىما آوها ؿا هـتب کًیؼ( .اف  1تا )5
( )...........
الق ـ مٖش هایغ ػهامًذ ؿاٍ ،لـ ييايه گؾاؿی هیکًین
( )...........
ب ـ هغقو ػهامًذ ؿا ػؿ هغلىٓ آب و یظ هـاؿ هیػهین
( )...........
د ـ هغقو ػهامًذ ؿا ػؿ هزاوؿت بغاؿ آب ػؿصال رىه هـاؿ هیػهین.
ػ ـ بیى ػو ػؼػ (ٍلـ تا  ) 111ؿا به ٍؼ هنمت هناوی تونین هیکًین)........... ( .
( )...........
ه ـ مٖش هایغ ػؿوو ػهامًذ ؿا با ػؼػ  111ييايهگؾاؿی هیکًین.
.......................

 32يىؿ عىؿىیؼ به ارناهی به ؿيگهای فیـ هیتابؼ هـیک اف ارنام ؿا ػؿ رای هًامب عىػ هـاؿ ػهیؼ.
( رنن فؿػ ـ رنن عاکنتـی ـ رنن يوـهای ـ رنن میاه)
باظتاب بیؿتط
خصب کنتط
.............. ، .............. ، .............. ، .............
باظتاب کنتط
خصب بیؿتط
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فصل ( 11گزها و بهینه ساسی هصزف انزصی)

پاسخناهه فصل 11
 1ـ تابو

 2ـ گـها

 3ـ ماصل به ػؿیا

 4ـ تابو

 5ـ ػهای هتؼاػل

 6ـ ػؿمت

 7ـ ياػؿمت

 8ـ ػؿمت

 9ـ ياػؿمت

 11ـ ػؿمت

 11ـ تابو

 12ـ همـكت

 13ـ ػهای تؼاػل

 14ـ گـها

 15ـ ػاین گـها

 16ـ الق

 17ـ الق

 18ـ د

 19ـ ب

 21ـ ػ

 21ـ تابو
 22ـ ریىهای و الکلی
 33ـ ژول
 34ـ ؿمايو ـ همـكت ـ تابو
 25ـ ىیيه ،چىب ،المتیک ،هىا
 26ـ

 27ـ فیـا ایى گیاهاو و رايىؿاو تضتتأحیـ هضیٖی که ػؿآو فيؼگی هیکًًؼ هـاؿ گـكتهايؼ.
 2ـ بنتى کايال کىلـ
 4ـ ػو رؼاؿه کـػو ىیيهها

 28ـ  1ـ بنتى ػؿفها وىکاف ػؿب و پًزـه
 3ـ ػاین بًؼی کـػو موق هًقل

 29ـ الق) ()1
ب) رًبو هىلکىلی رنن  1کنتـ و رًبو هىلکىلی رنن  2بیوتـ هیىىػ
د) ايـژی اف رنن  1به رنن  2هًتول هیىىػ.
 31ـ تَىیـ ىماؿه ( )2هـبىٓ به ىب امت فیـا به هًگام ىب آب ػؿیا گـمتـ اف عيکی امت و هىای يقػیکی مـٖش آو يیـق
گـم و کن چگالی امت ػؿ يتیزه به ػلت مبک بىػو باال ؿكته و هىای يقػیکی مٖش عيکی رای آو ؿا هیگیـػ.
 31ـ ب ( )1ـ الق ( )2ـ د ( )3ـ هـ ( )4ـ ػ ()5
-32
باظتاب کنتط
خصب بیؿتط

میاه  ،عاکنتـی  ،فؿػ  ،يوـهای

باظتاب بیؿتط
خصب کنتط
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فصل ( 11یاخته و ساسهان بندی آن)
ضزیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

11
12
13
14
15

ؼؤال
خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.
بغيی اف یاعته که ػؿآو ايؼاهکها هـاؿ ػاؿيؼ  ......................ياهیؼه هیىىػ.
آبی هتیل ؿيگی امت که به پـوتئیىهای  ......................و  ......................هیچنبؼ.
یاعتههای ػَبی بـای ايتوال پیام الفم امت  ......................و  ......................يام ػاؿػ.
پىىيی که همه یاعتهها ؿا اصإه کـػه امت  ......................يام ػاؿػ.
ً
ؿيای یاعتهها ػمؼتا اف  ......................ماعته ىؼهايؼ.
زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
ياػؿمت 
ػؿمت 
بؼو همه رايؼاؿاو اف یاعته تيکیل ىؼه امت.
ياػؿمت 
ػؿمت 
هياهؼه همه یاعتهها يیاف به ؿيگآهیقی ػاؿػ.
ياػؿمت 
ػؿمت 
کًتـل كؼالیتهای یاعته و هؼیـیت ،به ػهؼه میتىپالمن امت.
ياػؿمت 
ػؿمت 
ػؿ باکتـیها ؿيای هنته ورىػ يؼاؿػ و هىاػ هنته ػؿ میتىپالمن پـاکًؼه ىؼهايؼ.
ياػؿمت 
ػؿ رلبک ؿىتهای هـ یاعته هیتىايؼ هنتول اف یاعتههای ػیگـ به كؼالیتهای صیاتی عىػ اػاهه ػهؼ .ػؿمت 
هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت ( آوها ضا به هن وصل کًیس)
ب
الف
 هیتىکًؼؿی
تونین یاعته ؿا کًتـل هیکًؼ .
 ػمتگاه گلژی
ىاهل ايؼاهکهای اٍلی یاعته امت 
 هنته
کًتـل وؿوػ و عـود هىاػ ؿا بـ ػهؼه ػاؿػ 
 ؿیبىفوم
تىلیؼ کًًؼه ايـژی ػؿ یاعته امت 
 میتىپالمن
کاؿ پـوتئیى مافی ػؿ یاعته به ػهؼه اومت 
 ؿيای یاعتهای
زض پطؼؿهای ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.

 16زضخايىضاو پط یاذتهای اظ اختماع تؼسازی اظ یاذتههای هفابه  ......................تفکیل هیـىز.
الق) باكت 

ب) ػْى 

د) ايؼام 

ػ) ػمتگاه 

 17ايؼماز ذىو به ػهسه کسام برؿ ذىو اؼت؟
الق) پالمما 

ب) گلبىل هـهق 

د) گلبىل ملیؼ 

ػ) پالکت 

 18اگط برىاهین یک یاذته گیاهی ضا با یک یاذته خايىضی باهن همایؽه کًین کسام هىضز ظیط زض هط زو یاذته زیسه ذىاهس ـس؟
الق) هیتىکًؼؿی 

ب) کلـوپالمت 

د) واکىئل هـکقی 

ػ) ػیىاؿه یاعتهای 

 19کسام یک اظ بافتهای ظیط خعء بافت پیىيسی اؼت؟
الق) باكت امتغىايی 

ب) باكت عىيی 

د ) باكت ؿْـوكی 

 21گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.
الق) میتىپالمن کًتـل تونین یاعته ؿا به ػهؼه ػاؿػ 
ب) ؿيای یاعته كؤ اف لیپیؼ ماعته ىؼه امت 
د) یاعتههای گیاهی هیتىکًؼؿی يؼاؿيؼ 
ػ) ىکل یاعتههای گیاهی چًؼ ورهی و هًظنتـ اف یاعتههای رايىؿی امت 

ػ) هـمه 

فصل ( 11یاخته و ساسهان بندی آن)
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به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
ػو رايؼاؿی که یاعتههای آوها ػاؿای هنتهای با ؿيای پىىايًؼه امت يام ببـیؼ؟
چهاؿ ػمتگاه بؼو ايناو ؿا يام ببـیؼ؟
مه ايؼام هغتلق ؿا يام ببـیؼ؟
یک رايؼاؿ تک یاعتهای و یک رايؼاؿ پـیاعتهای يام ببـیؼ؟
ً
بؼو ايناو صؼوػا اف چًؼ یاعته ماعته ىؼه امت؟

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
 26با تىره به مافهاو بًؼی بؼو پـ یاعتهایها راهای عالی ؿا پـکًیؼ.
......................
یاعتهها  ......................ايؼام

بؼو هىرىػات فيؼه

 27ؿيای یاعته يلىؽپؾیـی ايتغابی ػاؿػ یؼًی چه؟
 28ػو تلاوت یاعته گیاهی با یاعته رايىؿی ؿا بًىینیؼ.
 1ـ .......................................................................................................................
 2ـ .......................................................................................................................
 29کؼام یک اف هيغَات فیـ ػؿ یاعته گیاهی ،کؼام یک ػؿ یاعته رايىؿی و کؼام یک ػؿ هـ ػو ػیؼه هیىىػ:
 )2ػاىتى ػیىاؿه یاعتهای ......................
 )1ػاىتى کلـوپالمت ......................
 )4ػاىتى واکىئل هـکقی ......................
 )3ػاىتى هنته ......................
 )6ػاىتى ىکل هًظن ......................
 )5ػاىتى هیتىکًؼؿی ......................
 )8ػاىتى ؿیبىفوم ......................
 )7ػاىتى ػمتگاه گلژی ......................
 31بـای هـیک اف کلمات فیـ تىّیش هًامبی يىىته ػو هخال ؽکـ کًیؼ.
هخال 1 :ـ
 )1باكت :
هخال  1 :ـ
 )2ايؼام :
هخال 1 :ـ
 )3ػمتگاه:

2ـ
2ـ
2ـ

 31مه بغو یاعته ؿا ؿوی ىکل يامگؾاؿی کًیؼ.
الق) .......................
ب) .......................
د) .......................
 32رؼول فیـ ايؼاهک ػؿوو یاعته ؿا يياو هیػهؼ هنمتهای عىامته ىؼه ؿا کاهل کًیؼ.
کاض
ايساهک یاذته
الق) ......................
هیتىکًؼؿی
وؿوػ و عـوری هىاػ اف یاعته
ب) ......................
د) ......................
ؿیبىفوم
 33ػوکاؿ ؿيای یاعتهها ؿا بًىینیؼ.
 34کلًی چینت؟ هخال بقيیؼ.

فصل ( 11یاخته و ساسهان بندی آن)
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پاسخناهه فصل 11
 1ـ میتىپالمن

 2ـ ؿياء هنته

 3ـ ػؿاف ـ کيیؼه

 4ـ ؿياء

 5ـ لیپیؼ

 6ـ ػؿمت

 7ـ ياػؿمت

 8ـ ياػؿمت

 9ـ ػؿمت

 11ـ ػؿمت

 11ـ هنته

 12ـ میتىپالمن

 13ـ ؿيای یاعتهای

 14ـ هیتىکًؼؿی  15ـ ؿیبىفوم

 16ـ الق

 17ـ ػ

 18ـ الق

 19ـ ػ

 21ـ ػ

 21ـ هاؿچها ،آؿافیاو
 22ـ ػمتگاه گىاؿه ،ػمتگاه ايتوال هىاػ ،ػمتگاه ػَبی و ػمتگاه تًلل
 23ـ پىمت ،هـق ،امتغىاو
 24ـ باکتـی تک یاعتهای و گیاه پـیاعتهای
 25ـ هقاؿاو هیلیاؿػ یاعته
 26ـ یاعتهها

باكت

ايؼام

ػمتگاه

بؼو هىرىػات فيؼه

 27ـ یؼًی كؤ به هىاػ هىؿػ يیاف یاعته ارافه وؿوػ هیػهؼ و هىاػ فایؼ و تـىضی ؿا اف یاعته عاؿد هیکًؼ.
 28ـ  1ـ یاعتههای گیاهی ػیىاؿه یاعتهای ػاؿيؼ اها یاعتههای رايىؿی ػیىاؿه یاعتهای يؼاؿيؼ.
 29ـ  )1كؤ یاعته گیاهی
 )5هـ ػو

 )2كؤ یاعته گیاهی
 )6كؤ یاعته گیاهی

 )3هـػو
 )7هـػو

 )4كؤ یاعته گیاهی
 )8هـػو

 31ـ باكت :ػؿ رايؼاؿاو پـیاعتهای اف ارتماع تؼؼاػی اف یاعتههای همکاؿ و هيابه باكت تيکیل هیىىػ.
 2ـ باكت پیىيؼی
 1ـ باكت پىىيی
 )2وهتی باكتهای هغتلق ػؿ کًاؿ هن هـاؿ هیگیـيؼ ايؼام و یا ػْى تيکیل هیػهًؼ 1 .ـ هؼؼه  2ـ کلیه
 )3ايؼامها یا اػْاء ػؿ کًاؿ هن ػمتگاهها ؿا به ورىػ هیآوؿيؼ 1 .ـ ػمتگاه گىاؿه  2ـ ػمتگاه گـػه عىو
 31ـ الق ـ ؿيای یاعتهای

ب ـ هنته

د ـ میتىپالمن

 32ـ الق) تىلیؼ ايـژی

ب) ؿيای یاعتهای

د) پـوتئیى مافی

 33ـ ؿيای یاعتهای ّمى هضاكظت اف یاعته وؿوػ و عـود هىاػ ؿا يیق کًتـل هیکًؼ.
 34ـ ػؿ رايؼاؿايی که تؼؼاػی یاعته ػؿ کًاؿ هن هـاؿ ػاؿػ هـیاعته هیتىايؼ هنتول اف یاعتههـای ػیگــ بـه كؼالیـت صیـاتی
عىػ اػاهه ػهؼ به چًیى رايؼاؿايی ،پـیاعتهای ماػه یا کلًی هیگىیًؼ .هخال :رلبک

37
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فصل ( 12سفزه سالهت)
ضزیف

ؼؤال

1
2
3
4
5

خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.
همه پـوتئیىها اف هىلکىلهایی به يام  ......................ماعته ىؼهايؼ.
ييامته يىػی  ......................امت که اف اتَال هىلکىلهای گلىکق ػؿ گیاهاو ماعته هیىىػ.
ينبت گلىکق به یاعتهق هايًؼ ينبت  ......................به پـوتئیى امت.
هوؼاؿ اّاكی ویتاهیىهای هضلىل ػؿآب اف ٕـین  ......................اف بؼو ػكغ هیىىػ.
 ......................يىػی هًؼ هـکب امت و ػؿ هیىهها و مبقیزات ورىػ ػاؿػ.

6
7
8
9
11

زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
اؿفه ؿؾایی یک عىؿاکی به تًىع هىاػ هـؾی آو بنتگی ػاؿػ.
بؼو آهیًىامیؼهای ّـوؿی ؿا با امتلاػه اف ؿؾاهایی که هیعىؿین هیمافػ.
عىؿػو ؿؾاهای ملىلقػاؿ به مالهتی کمک هیکًًؼ.
چـبیهای گیاهی ػؿ ػهای هؼمىلی راهؼ و چـبیهای رايىؿی ػؿ ػهای هؼمىلی هایغايؼ.
بؼو ها به کمک يىؿ آكتاب هیتىايؼ ویتاهیى  Aمافػ.

11
12
13
14
15

ػؿمت 

ياػؿمت 

ػؿمت 

ياػؿمت 

ػؿمت 

ياػؿمت 

ػؿمت 

ياػؿمت 

ػؿمت 

ياػؿمت 

هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت ( آوها ضا به هن وصل کًیس)
ب
الف
 مالهت پىمت و لخه
ویتاهیى  B
 مالهت چين و بیًایی
ویتاهیى  D
 پیيگیـی اف کنعىيی
ویتاهیى  C
 رؾب کلنین
ویتاهیى  D
 به بًؼآهؼو عىو کمک هیکًؼ
ویتاهیى  K
زض پطؼؿهای ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.

 16کساهیک اظ ویتاهیىهای ظیط زض خصب کلؽین زذالت زاضز؟
ب) ویتاهیى  K

الق) ویتاهیى  A
د) ویتاهیى  D

ػ) ویتاهیى

12



 17کسام هازه هؼسيی ظیط زض ؼاذتاض گلبىلهای لطهع ذىو يمؿ زاضز؟
الق) یؼ 

ب) کلنین 

د) آهى 

ػ) مؼین 

 18زض ضابغه با ؼلىلع کسام گعیًه صحیح يیؽت؟
الق) ملىلق یک کـبىهیؼؿات هـکب امت 

ب) ملىلق ػؿ بؼو ها تزقیه يمیىىػ 

د) ملىلق اف اتَال هىلکىلهای گلىکق به ػمت هیآیؼ  ػ) ملىلق ػؿ گىاؿه بویه کـبىهیؼؿاتها به ها کمک هیکًؼ 

 19وظیفه اصلی پطوتئیًها زض بسو چیؽت؟
الق) تىلیؼ ايـژی 

ب) ؿىؼ و تـهین باكتها  د) تًظین اػمال صیاتی بؼو ػ) هـمه هىؿػ 

 21گطوهی اظ هىاز هغصی که ايطژی هىضز يیاظ بسو ها ضا تأهیى هیکًًس چه يام زاضيس؟
الق) کـبىهیؼؿاتها 

ب) پـوتئیىها 

د) ویتاهیىها 

ػ) هىاػ هؼؼيی 

38

21
22
23
24
25

فصل ( 12سفزه سالهت)
به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
هؼف اف ؿؾاعىؿػو چینت؟ ( ػوهىؿػ)
کؼام گـوه اف ویتاهیىها ػؿ بؼو ها ؽعیـه هیىىيؼ؟
ػؿآفهایيگاه بـای ىًامایی کـبىهیؼؿاتها اف کؼام هضلىل امتلاػه هیکًًؼ؟
گیاهاو ػؿ كتىمًتق ابتؼا چه هًؼی هیمافيؼ؟
ػو هاػه ؿؾایی يام ببـیؼ که ویتاهیى  Aػاؿيؼ؟

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
 26هَـف فیاػ مؼین ( يمک) عٖـ ابتال به چه بیماؿیهایی ؿا ػؿ بقؿگنالی اكقایو هیػهؼ؟
 27هـیک اف هىاػ هَـكی فیـ ؿا به کاؿبـػ آو ػؿ بؼو وٍل کًیؼ ( یک هاػه اّاكه امت)
وظیفه زض بسو

هىاز هصطفی

ماعتى گلبىل هـهق

کلنین

تًظین كؼالیتهای یاعته

مؼین

هاػه اٍلی امتغىاو

آهى
یؼ

 28الق) يوو ویتاهیى  Dػؿ بؼو ها چینت؟
ب) ایى ویتاهیى ؿا رق اف ؿاه هَـف هىاػ ؿؾایی عاً اف چه ٕـیوی هیتىاو به ػمت آوؿػ؟
 29ویژگیهای تـؾیه مالن ؿا بًىینیؼ (  2هىؿػ)
 31تکمیل کًیؼ.

B
هحلول در آب

الف) ................

ویتاهینها

ج) ..................
د) ..................
ب) ...............
....................

E

K
 31ػو تلاوت چـبیهای گیاهی ؿا با چـبیهای رايىؿی بیاو کًیؼ.

39

فصل ( 12سفزه سالهت)

پاسخناهه فصل 12
 1ـ آهیًىامیؼ
 4ـ اػؿاؿ

 2ـ کـبىهیؼؿات
 5ـ ملىلق

 3ـ آهیًىامیؼ

 6ـ ػؿمت
 9ـ ياػؿمت

 7ـ ياػؿمت
 11ـ ياػؿمت

 8ـ ػؿمت

 11ـ پیيگیـی اف کنعىيی

 12ـ رؾب کلنین

 13ـ مالهت پىمت و لخه

 14ـ مالهت چين و بیًایی

 15ـ به بًؼآهؼو عىو کمک هیکًؼ

 16ـ د
 19ـ ب

 17ـ د
 21ـ الق

 18ـ ػ

 21ـ ؿؾا ايـژی الفم بـای ايزام كؼالیتهای هتلاوت ايناو ؿا تأهیى هیکًؼ ؿؾا هاػهالفم بـای ماعته ىؼو و ؿىؼ یاعتههـا
ؿا تأهیى هیکًؼ.
 22ـ ویتاهیىهای هضلىل ػؿ چـبی
 23ـ هضلىل یؼ
 24ـ گلىکق
 25ـ هىیذ و گىره كـيگی
 26ـ عٖـ ابتال به كياؿعىو و پىکی امتغىاو ؿا ػؿ بقؿگنالی اكقایو هیػهؼ.
 27ـ ماعتى گلبىل هـهق ( آهى)
تًظین كؼالیتهای یاعته ( یؼ)
هاػه اٍلی امتغىاو ( کلنین)
 28ـ الق) اگـ ویتـاهیى  Dػؿ بـؼو اينـاو بـه ايـؼافهی کـاكی يباىـؼ امـتغىاوهـا بـه ايـؼافهی کـاكی  ( Caکلنـین) رـؾب
يمیکًًؼ و يـم هیهايًؼ و صتی ىایؼ تـییـ ىکل يیق بؼهًؼ ایى وّغ به ویژه ػؿ ػوؿۀ ؿىؼ اهمیتی ػاؿػ.
ب) با امتلاػه اف آكتاب
 29ـ  1ـ همه هىاػ هـؾی ؿا به هوؼاؿکاكی ػاىته باىؼ.
 2ـ ايـژیهای هىؿػ يیاف بؼو ؿا تأهیى کًؼ.
 31ـ الق ـ C

ب) هضلىل ػؿ چـبی

د) A

ػ) D

ً
 31ـ  1ـ چـبیهای گیاهی ػؿ ػهای هؼمىلی هایلًؼ ػؿ صالیکه چـبیهای رايىؿی ػؿ ایى ػها هؼمىال راهؼيؼ.
 2ـ اصتمال ؿمىب چـبیهای راهؼ و ؿگها بیوتـ اف چـبیهای هایغ امت.

فصل ( 13سفز غذا)
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فصل ( 13سفز غذا)
ضزیف

ؼؤال

1
2
3
4
5

خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.
هضل گىاؿه يهایی ؿؾا  ......................امت.
بیوتـ آيقینهای ؿوػه باؿیک ػؿ  ......................ماعته هیىىػ.
باکتـیهایی که ػؿ ؿوػه بقؿگ ها ورىػ ػاؿيؼ اف هىاػ گىاؿه ييؼه هايًؼ  ......................تـؾیه هیکًًؼ.
ػیابت بقؿگنالی یا بیماؿی هًؼ ػؿ اكـاػ باالی  ......................مال ػیؼه هیىىػ.
با ايوباُ و ايبنآ ػیىاؿه  ......................ؿؾا به ممت هؼؼه ؿايؼه هیىىػ.

6
7
8
9
11

زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
هؼف اٍلی گىاؿه تبؼیل ؿؾا به هىلکىلهای هابل رؾب امت.
بقام ػهاو ػاؿای آيقین و امیؼ امت.
اپی گلىت ؿاه يای و فباو کىچک ؿاه بیًی ؿا هیبًؼػ.
ّ
ؿوػه بقؿگ تًها بغيی اف لىله گىاؿه امت که همه هىاػ هـؾی اف آو رؾب و واؿػ عىو هیىىيؼ.
هـ كـػ بالؾ  8ػيؼاو آمیای بقؿگ ػاؿػ.

11
12
13
14
15

هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت ( آوها ضا به هن وصل کًیس)
ب
الف
 ؿوػه بقؿگ
تـىش کًًؼه بقام 
 ؿؼههای بقاهی
ٕىیلتـیى بغو لىله گىاؿه و هضل گىاؿه يهایی ؿؾا 
 صلن
هضل رؾب بغو ػمؼه آب و هىاػ هؼؼيی و ماعت بـعی ویتاهیىها 
 کبؼ
چهاؿؿاهی که هىهؼی بلغ ،ؿؾا ؿا به هـی هؼایت هیکًؼ .
 ؿوػه باؿیک
هضل ؽعیـه و ماعت بنیاؿی اف هىاػ هًؼی و آفاػ کـػو آو به عىو ػؿ هىاهغ يیاف 

ػؿمت 

ياػؿمت 

ػؿمت 

ياػؿمت 

ػؿمت 

ياػؿمت 

ػؿمت 

ياػؿمت 

ػؿمت 

ياػؿمت 

زض پطؼؿهای ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.
 16ػمل گىاضؾ يهایی غصا زض کسام لؽمت اظ زؼتگاه گىاضؾ ايدام هیگیطز؟
الق) هؼؼه 

ب) ؿوػه باؿیک 

ػ) پايکـاك 

د) ؿوػه بقؿگ 

 17کسام هازه یا هىاز يیاظ چًسايی به گىاضؾ يساضيس؟
الق) ویتاهیىها ،آب ،هىاػ هؼؼيی 

ب) پـوتئیىها ،چـبیها ،آب 

د) کـبىهیؼؿاتها و ویتاهیىها 

ػ) پـوتئیىها و هىاػ هؼؼيی 

 18تطـحات کسام ايسام ظیط حاوی اؼیس و آيعین اؼت؟

الق) ؿوػه کىچک

ب) هؼؼه 

ػ) ؿوػه بقؿگ 

د) ػهاو 

 19ؼاذت و شذیطه صفطا به تطتیب اظ وظایف کسام ايسامها هیباـس؟
الق) کبؼ ـ کینه ٍلـا 

ب) کینه ٍلـا ـ کبؼ 

د) کبؼ ـ کبؼ 

ػ) کینه ٍلـا ـ کینه ٍلـا 

 21صفطا و تطـحات پايکطاغ (لىظالمؼسه) به کسام برؿ ترلیه هیـىيس؟
الق) هـی 

ب) هؼؼه 

د) ابتؼای ؿوػه باؿیک 

ػ) ؿوػه بقؿگ 

فصل ( 13سفز غذا)
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23
24
25
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به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
بقام ػاؿای چه هىاػی امت؟ ( ػو هىؿػ)
ػو ػاؿّه اّاكه وفو ؿا يام ببـیؼ.
به عـػ و ؿیق ىؼو هىاػ ؿؾایی به ٍىؿتی که بتىايًؼ واؿػ عىو ىىيؼ چه هیگىیًؼ؟
ػؿ لىله گىاؿه ػؿ پـيؼگاو ػو هنمت ورىػ ػاؿػ که ػؿ بؼو ها ػیؼه يمیىىػ آو ػو ؿا يام ببـیؼ؟
هىاػ ؿؾایی پل اف رؾب تىمٔ ؿوػه باؿیک به کؼام ايؼام هیؿويؼ؟

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
 26ػو کاؿ کبؼ ؿا بًىینیؼ.
 27مه وظیله ؿوػه بقؿگ ؿا بیاو کًیؼ.
 28وظیله بقام ػهاو چینت؟ ( ػوهىؿػ)
 29چه اؿتبإی بیى ىکل و کاؿ هـ ػيؼاو ورىػ ػاؿػ؟ بـای پامظ عىػ یک هخال بقيیؼ.
 31ىکل ؿوبهؿو لىله گىاؿه پـيؼهای ؿا يياو هیػهؼ تلاوت لىله گىاؿه پـيؼه ؿا با لىله گىاؿه ايناو بًىینیؼ.

 31با تىره به ایى که ؿوػه باؿیک هضل اٍلی گىاؿه و رؾب امت چه مافگاؿیهایی رهت ایى اهـ پیؼا کـػه امت؟
 32رؼول فیـ ؿا کاهل کًیؼ.
تؼساز زض هط آضواضه

يىع زيساو

يمؿ

پیو
يیو
آمیای کىچک
آمیای بقؿگ
 33هَـف ىیـیًی فیاػ چگىيه به ػيؼاوها آمیب هیؿمايؼ و چگىيه باػج چاهی هیىىػ؟
 34چـا هىاػ رؾب ىؼه اف لىله گىاؿه ابتؼا به کبؼ هیؿويؼ ( يوو کبؼ)
 35يام هنمتهای هيغٌ ىؼه ػؿ ىکل ؿا بًىینیؼ.

 36يمىػاؿ فیـ هنیـ ػبىؿ ؿؾا اف ػهاو تا ايتهای لىلههای گىاؿىی ؿا يياو هیػهؼ آو ؿا تکمیل کًیؼ.
دهان

مری

مخرج

فصل ( 13سفز غذا)
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پاسخناهه فصل 13
 2ـ پايکـاك
 7ـ ياػؿمت
 12ـ ؿوػه باؿیک
 17ـ الق

 3ـ ملىلق
 8ـ ػؿمت
 13ـ ؿوػه بقؿگ
 18ـ ب

 4ـ 41
 9ـ ياػؿمت
 14ـ صلن
 19ـ الق

 5ـ هـی
 11ـ ياػؿمت
 15ـ کبؼ
 21ـ د

 1ـ ؿوػه باؿیک
 6ـ ػؿمت
 11ـ ؿؼههای بقاهی
 16ـ ب
 21ـ آب و آيقین
 22ـ كياؿ عىو باال و بیماؿیهای هلبی ػو ػاؿّه اّاكی وفو هنتًؼ.
 23ـ گىاؿه
 24ـ چیًه ػاو و مًگؼاو
 25ـ ؿوػه بقؿگ
 26ـ  1ـ تًظین هىاػ ؿؾایی عىو  2ـ تىلیؼ ٍلـا
 27ـ  1ـ باکتـیهای ؿوػه بقؿگ ویتاهیى  Kو  Bتىلیؼ هیکًًـؼ  2ـ رـؾب آب ،ایـى باػـج هـیىـىػ بـا هيـکل کـنآبـی و
کمبىػ هىاػ هؼؼيی هىاره ييىػ  3ـ ػكغ هؼكىع
 2ـ ايؼکی گىاؿه ىیمیایی ؿؾا
 28ـ  1ـ لیق و لقد کـػو ؿؾا
ً
 29ـ بیى ىکل ػيؼاو اؿتبآ ورىػ ػاؿػ هخال ػيؼاو پیو (  8تا) و يیو (  4تا) کـه بــای بـیـؼو و تکـه تکـه کــػو ؿـؾا هـی
باىًؼ بَىؿت تیق و بـيؼهايؼ اها ػيؼاوهای آمیا کىچک ( 8تا) و بقؿگ ( 12تا) که بـای عـػ کـػو و له کـػو ؿؾا هنتًؼ بـه
ٍىؿت پهى هیباىًؼ.
 31ـ پـيؼگاو بـعالف لىله گىاؿه ايناو  1ـ چیًه ػاو و مًگؼاو ػاؿيؼ که ػؿ ٍىؿت عىؿػو مًگـیقه به هْن ؿؾا کمک هیکًؼ.
 2ـ ؿوػه بقؿگ و کىچک رؼاگايه يؼاؿيؼ 3 .ـ هزـای عـود اػؿاؿ و هؼكىع یکی امت.
 31ـ ؿوػه باؿیک چىو هضل اٍلی گىاؿه و رؾب ؿؾاهامت لؾا با ػاىتى ٕىل فیاػ ،چیى عـىؿػگیهـا و پـفهـای كــاواو،
مٖش رؾب عىػ ؿا اكقایو ػاػه امت.
 32ـ
يىع زيساو

تؼساز زض هط آضواضه

يمؿ

پیو

4

گـكتى و بـیؼو ؿؾا

يیو

2

مىؿاط کـػو و پاؿه کـػو

آمیای کىچک

4

رىیؼو و آمیاب کـػو

آمیای بقؿگ

6

رىیؼو و آمیاب کـػو

 33ـ باکتـیهای ػهاو اف هًؼ امتلاػه کـػه و امیؼ تىلیؼ هیکًًـؼ کـه امـیؼ بـه هیًـای ػيـؼاو آمـیب هـیؿمـايؼ ( ایزـاػ
پىمیؼگی هیکًؼ) کـبىهیؼؿات اّاكی ػؿ بؼو به چـبی تبؼیل هیىىػ و باػج بـوف چاهی هیىىػ.
 34ـ هىاػ ؿؾایی پل اف رؾب به کبؼ هیؿويؼ چىو هضل ػكغ ممىم ؽعیـه مافی هىاػ اّاكی و مـاعت بـعـی هـىاػ هـىؿػ
يیاف بؼو امت.
 -4هزـای پايکـاك
 -3هزـای کینه ٍلـا
2ـ ؿوػه باؿیک
 35ـ  1ـ پايکـاك
 36ـ به تـتیب اف ؿامت به چپ :صلن ـ هؼؼه ـ ؿوػه باؿیک ـ ؿوػه بقؿگ
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فصل ( 14گزدش هواد)

فصل ( 14گزدش هواد)
ضزیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

11
12
13
14
15

ؼؤال
خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.
صؼوػ  ......................ػؿٍؼ اف عىو ؿا یاعتههای عىيی تيکیل هیػهًؼ.
هلب ايناو چهاؿ صلـه ػاؿػ به ػو صلـه باالیی  ......................هیگىیًؼ.
ػؿوو صلـههای هلب ؿا باكت  ......................هیپىىايؼ که ػؿ تيکیل  ......................يیق ىـکت هیکًًؼ.
هلب ػؿ هـصله  ......................عىو ؿا رابهرا يمیکًؼ.
ػكاع ػؿ هوابل هیکـوبها به ػهؼه  ......................عىو امت.
زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
ياػؿمت 
ػؿمت 
ػؿ تمام رايىؿاو هایؼی که هىاػ ؿا به گـػه ػؿهیآوؿػ عىو امت.
ياػؿمت 
ػؿمت 
رًل ػؿیچههای هلب اف باكت پىىيی امت.
ياػؿمت 
ػؿمت 
همه مـعـگها عىو ؿوىى و همه میاهـگها عىو تیـه ػاؿيؼ.
ياػؿمت 
ػؿمت 
ػؿ هـصله امتـاصت هلب ػؿیچههای ػو لغتی و مه لغتی بنته هنتًؼ.
ياػؿمت 
ػؿمت 
ػیىاؿه میاهـگها ّغینتـ اف ػیىاؿه مـعـگ هیباىؼ.
هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت ( آوها ضا به هن وصل کًیس)
ب
الف
 پالکتها
عىو ؿوىى تىمٔ ایى ؿگ به تمام بؼو كـمتاػه هیىىػ .
 هىیـگها
عىو تیـه اف بٖى ؿامت تىمٔ ایى ؿگ به ىوها هیؿوػ .
 مـعـگ آئىؿت
ایى ؿگها هضل تباػل هىاػ بیى عىو و یاعته هنتًؼ .
 مـعـگ ىيی
ایى یاعتهها يوو ههمی ؿا ػؿ ايؼواػ عىو ایلا هیکًًؼ .
 بقؿگ میاهـگ فیـیى
عىو تیـه ؿا واؿػ ػهلیق ؿامت هیکًؼ .
زض پطؼؿهای ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.

 16ابتسا و ايتهای گطزؾ ـفی کسام اؼت؟

الق) بٖى چپ ،ػهلیق چپ  ب) بٖى ؿامت ،ػهلیق ؿامت  د) بٖى چپ ،ػهلیق ؿامت  ػ) بٖى ؿامت ،ػهلیق چپ 

 17هحل زضیچههای ؼیًی کداؼت؟

الق) بیى ػهلیقها و بٖىها  ب) بیى بٖى چپ و آئىؿت  د) بیى بٖى ؿامت و مـعـگ ىيی  ػ) گقیًه ;ب :و ;د :

 18ؼطذطگها یا حفطههای زازه ـسه ظیط برؿهایی اظ زؼتگاه گطزؾ هىاز هؽتًس کسام یک هحتىی ذىو تیطه هیباـس؟
الق) ػهلیق چپ 

ب) بٖى چپ 

د) مـعـگ ىيی 

 19ذىو اکؽیژو زاض و ضوـى تىؼظ کسام ضگ اظ للب به ايسامها هًتمل هیـىز؟
الق) مـعـگ کـويـ 

ب) بقؿگ میاهـگ بؼو  د) مـعـگ آئىؿت 

 21کسام گعیًه زض ایداز یا تفریص يبض هیچ تأثیطی يساضز؟

ػ) آئىؿت 

ػ) مـعـگ ىيی 

الق) ايوباُ بٖىها  ب) اؿتزاػی بىػو ػیىاؿه مـعـگ  د) ػبىؿ مـعـگ اف ؿوی امتغىاو  ػ) ايوباُ ػهلیقها 

21
22
23
24
25

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
هـصله یک ّـباو هلب ؿا يام ببـیؼ.
به کن و فیاػ ىؼو هٖـ مـعـگها که به ٍىؿت هىری ػؿ ؿگ ایزاػ هیىىػ چه هیگىیًؼ؟
کؼام ؿگها به بٖىها هتَلايؼ؟
مـعـگی که به عىػ هلب عىيـمايی هیکًؼ چه يام ػاؿػ؟
ػؿیچه بیى ػهلیق و بٖى چپ چه يام ػاؿػ؟

فصل ( 14گزدش هواد)
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به پطؼؿهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
 26تکمیل کًیؼ.
الف) ..............

ب) ................

خون
یاختههای خونی

پ) ..................
ت) .................

 27الق) گـػه عىو کىچک (ىيی) اف کزا ىـوع و به کزا عتن هیىىػ؟
ب) وظیله ایى گـػه چینت؟
 28رؼول فیـ ویژگیهای مـعـگ و میاهـگها ؿا يياو هیػهؼ ویژگی هـبىٓ به هـکؼام ؿا با ػالهت ( )هيغٌ کًیؼ.
ویژگی

ؼیاهطگ

ؼطذطگ

 )1به ػهلیقها هتَلايؼ
 )2عىو ؿا اف هلب به ايؼامها هیبـيؼ
 )3عىو ؿا اف ايؼامها به هلب بـهیگـػايًؼ
 29اگـ ىکل هوابل هلب باىؼ هنمتهای هيغٌ ىؼه ؿا ياهگؾاؿی کًیؼ.
ت

الف
ب

پ

31
31
32
33
34
35

مه يوو عىو ػؿ بؼو ؿا بًىینیؼ.
چـا رايؼاؿاو پـیاعتهای يیاف به ػمتگاه گـػه هىاػ ػاؿيؼ؟
چگىيگی گـػه ػمىهی عىو ؿا تىّیش ػهیؼ.
باكتهای مافيؼه هلب ؿا يام ببـیؼ.
تلاوت مـعـگ و میاهـگ ػؿ چینت؟
ىکل هوابل ممت چپ هلب ؿا همـاه ؿگهای هتَل به آو يياو هیػهؼ با تىره به آو رؼول فیـ ؿا کاهل کًیؼ.
ـماضه
1

يام

ضيگ ذىو

1
2

2
3

3

4

4

5

5

6

6

45
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پاسخناهه فصل 14
 4ـ امتـاصت ػمىهی
 11ـ ياػؿمت
 9ـ ػؿمت
 14ـ پالکتها
 21ـ ػ
 19ـ د

 3ـ هاهیچهای ـ ػؿیچههای هلبی
 2ـ ػهلیق
 1ـ % 45
 8ـ ياػؿمت
 7ـ ػؿمت
 6ـ ياػؿمت
 5ـ گلبىلهای ملیؼ
 13ـ هىیـگها
 12ـ مـعـگ ىيی
 11ـ مـعـگ آئىؿت
 18ـ د
 17ـ ػ
 15ـ بقؿگ میاهـگ فیـیى  16ـ ػ
 21ـ ايوباُ ػهلیقها ـ ايوباُ بٖىها ـ امتـاصت
 22ـ يبِ
 23ـ مـعـگ آئىؿت ـ مـعـگ ىيی
 24ـ مـعـگ کـويـ
 25ـ ػؿیچه هیتـال
 26ـ به تـتیب اف ؿامت به چپ :پالمما ـ گلبىلهای هـهق ـ گلبىلهای ملیؼ ـ پالکتها
 27ـ الق) اف بٖى ؿامت ىـوع و به ػهلیق چپ عاتمه هییابؼ.
ب) عىو تیـه با ؿكتى به ىوها ػیاکنیؼکـبى عىػ ؿا اف ػمت هیػهؼ و اکنیژو هیگیـػ.
 )3میاهـگ
 )2مـعـگ
 28ـ  )1میاهـگ
ت) بقؿگ میاهـگ
ب) ػهلیق چپ پ) مـعـگ ىيی
 29ـ الق) میاهـگ ىيی
 31ـ ايتوال هىاػ ـ ایمًی بؼو ـ تًظین ػهای بؼو
 31ـ چىو همه یاعتهها با هضیٔ ػؿ اؿتبآ هنتوین يینتًؼ و لؾا بایؼ ػمتگاه گـػه هىاػ ،هىاػ الفم ؿا ػؿ اعتیاؿ آوها هــاؿ
ػاػه و هىاػ ػكؼی ؿا اف آوها ػوؿ کًؼ.
 32ـ عىو ؿوىى تىمٔ آئىؿت اف بٖى چپ به کل بؼو كـمتاػه هیىىػ و بؼؼ اف ایى کـه یاعتـههـا اکنـیژو ؿا اف آو گـكتـه و
کـبى ػیاکنیؼ اّاكی عىػ ؿا به آو پل ػاػيؼ تىمٔ بقؿگ میاهـگها به ػهلیق ؿامت بـهیگـػػ.
 33ـ  1ـ باكت هلبی (هاهیچهای) بغو ػمؼه هلب ؿا تيکیل هیػهؼ.
 2ـ باكت پىىيی :ػؿوو صلـهها و ػؿ تيکیل ػؿیچههای هلبی ىـکت ػاؿػ.
 3ـ باكت پیىيؼی ػؿ إـاف هلب که به صلاظت هلب کمک هیکًؼ.
 34ـ  1ـ مـعـگها عىو ؿا اف هلب به ايؼامها هیبـيؼ اها میاهـگها عىو ؿا اف ايؼامها به هلب باف هیگـػايًؼ
 2ـ مـعـگها ػیىاؿه ّغین و هابل اؿتزاع ػاؿيؼ اها میاهـگها ػیىاؿه يافکتـی ػاؿيؼ و عاٍیت اؿتزاػی آيها کمتـ امت.
 35ـ
ـماضه

يام

ضيگ ذىو

1

میاهـگ ىيی

ؿوىى

2

ػهلیقچپ

ؿوىى

3

ػؿیچه ػهلیق بًٖی (هیتـال)

ـ

4

بٖى چپ

ؿوىى

5

ػؿیچه آئىؿت (میًی)

ـ

6

مـعـگ آئىؿت

ؿوىى

فصل  ( 15تبادل با هحیط)
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فصل  ( 15تبادل با هحیط)
ضزیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

11
12
13
14
15

ؼؤال
خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.
هیلیىوها لىله پـپیچ و عن ػؿ کلیه ورىػ ػاؿػ که به آوها  ......................گىیًؼ.
تأهیى اکنیژو هىؿػ يیاف یاعتهها و ػكغ کـبى ػیاکنیؼ اّاكی به ػهؼه ػمتگاه  ......................امت.
وؿوػ هىا اف هضیٔ بیـوو به ػؿوو ىو ،ػمل  ......................يام ػاؿػ.
به هـیک اف ىاعههای يای  ......................گلته هیىىػ.
عىيی که به کلیهها واؿػ هیىىػ ؿيگ  ......................و عىيی که به ىوها واؿػ هیىىػ ؿيگ  ......................ػاؿػ.
زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس.
ياػؿمت 
ػؿمت 
عىو تَلیه ىؼه تىمٔ مـعـگی اف کلیه عاؿد هیىىػ.
ياػؿمت 
ػؿمت 
ورىػ ؿْـوف بـای بافيگه ػاىتى يای امت.
ياػؿمت 
ػؿمت 
ػؿ هًگام ٍضبت کـػو ػمل ػم ايزام هیػهین.
ياػؿمت 
ػؿمت 
گاف اکنیژو اف عىو واؿػ کینههای هىایی هیىىػ.
ياػؿمت 
ػؿمت 
اػؿاؿ تيکیل ىؼه ػؿ يلـووها به لگًچه هیؿیقػ.
هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت (آوها ضا به هن وصل کًیس)
ب
الف
 ػیاكـاگن
واصؼ ػملکـػی کلیه و هضل تَلیه عىو 
 بافػم
هضل تباػل گافهای تًلنی 
 يلـوو
عـود هىا اف ىوها 
 کینههای هىایی
پـػهای ؿيایی ـ ػْاليی ػؿ پاییى هلنه میًه 
 هیقيای
لىلههایی که اػؿاؿ ؿا به هخايه تغلیه هیکًًؼ .
زض پطؼؿهای ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.

 16زض بیًی کسام تغییط ظیط زض هىای زهی ضخ يمیزهس؟
الق) گـم ىؼو 

ب) هـٕىب ىؼو 

د) صؾف گاف کـبى ػیاکنیؼ 

ػ) پاک ىؼو اف گـػ و ؿباؿ 

 17ذىو چگىيه گاظهای تًفؽی ضا ايتمال هیزهس؟
الق) با گلبىلهای هـهق 

ب) با پالمما 

د) با پالکتها 

ػ) هىاؿػ الق و ب 

 18کسام ايسام زض تًظین هحیظ زاذلی يمؿ اؼاؼی زاضز؟
الق) کلیه 

ب) هخايه 

د) ؿوػه باؿیک 

ػ) هلب 

 19پطظ ضوزه باضیک ،کیؽه هىایی ،ـؿ و لىله ازضاضی کلیه زض کسام هىضز ظیط هفتطک يیؽتًس؟
الق) تباػل هىاػ 

ب) ىکل 

د) ػاىتى یک الیه یاعته 

ػ) هزاوؿت با هىیـگهای عىيی 

 21ازضاض زض  ......................تفکیل و زض  ......................شذیطه هیـىز.
الق) هیقيای ـ لگًچه 

ب) يلـوو ـ هخايه 

د) يلـوو ـ هیقيای 

ػ) لگًچه ـ يلـوو 

فصل  ( 15تبادل با هحیط)
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به پطؼؿهای ظیط پاؼد کىتاه زهیس.
یاعتهها اکنیژو ؿا بـای ايزام چه کاؿی يیاف ػاؿيؼ؟
چگىيه ػؿ صًزـه ٍؼا تىلیؼ هیىىػ؟
چهاؿ ايؼام ػكؼی بؼو ايناو ؿا يام ببـیؼ؟
هایؼی که اف يلـووها واؿػ گلًچه هیىىػ چه يام ػاؿػ؟
بـای ایى که یاعتههای بؼو بتىايًؼ كؼالیتهای عىػ ؿا به ػؿمتی ايزام ػهًؼ هضیٔ ػاعلی بؼو بایؼ ىـایٖی ػاىـته
باىؼ آوها ؿا يام ببـیؼ؟

به پطؼؿهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.
 26کاؿ کلیهها ؿا بًىینیؼ( .مه هىؿػ)
 27کـبى ػی اکنیؼ هىرىػ ػؿ هىای بافػم چگىيه تىلیؼ هیىىػ؟
 28يوو هلنه میًه ػؿ تًلل چینت؟
 29الق) هًظىؿ اف ;هضیٔ ػاعلی بؼو :چینت؟
ب) تًظین هضیٔ ػاعلی بؼو چگىيه ٍىؿت هیگیـػ؟
 31ػؿىکل هوابل هنمتهای عىامته ىؼه ؿا ياهگؾاؿی کًیؼ.

 31ىکل هوابل هىیـگی ؿا ػؿ کًاؿ یک کینه هىایی يياو هیػهؼ با تىره بـه
آو به مئىاالت فیـ پامظ ػهیؼ.
الق) پیکاو  Bهنیـ ػبىؿ چه گافی امت؟
ب) پیکاو  Cهنیـ ػبىؿ چه گافی امت؟
پ) عىو ؿا ػؿ ػو يوٖه  Aو  Dبا هن هواینه کًیؼ.

B
A

D
C

 32عىو میاهـگی و مـعـگی کلیه چه تلاوتی باهن ػاؿيؼ؟
 33يگهؼاىتى اػؿاؿ به هؼت فیاػ ػؿ هخايه چه عٖـاتی ػاؿػ؟
 34هىاػ ػكؼی بؼو ايناو ؿا بًىینیؼ ( 3هىؿػ)
 35هنیـ ػبىؿ هىا اف بیًی تا ايتها ؿا تکمیل کًیؼ.
بیًی
 36هقایای تًلل اف ٕـین بیًی ؿا بیاو کًیؼ ( مه هىؿػ)

يای

يایژک

فصل  ( 15تبادل با هحیط)
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پاسخناهه فصل 15
 1ـ لىله اػؿاؿی یا يلـوو

 2ـ تًلل

 3ـ ػم

 4ـ يایژه

 5ـ ؿوىى ـ تیـه

 6ـ ياػؿمت

 7ـ ػؿمت

 8ـ ياػؿمت

 9ـ ياػؿمت

 11ـ ػؿمت

 13ـ بافػم

 14ـ ػیاكـاگن

 15ـ هیقيای

 18ـ الق

 19ـ ب

 21ـ ب

 11ـ يلـوو

 12ـ کینههای هىایی
 17ـ الق

 16ـ د

 21ـ آفاػمافی ايـژی هىاػ ؿؾایی
 22ـ ػؿ احـ عـود هىای بافػهی و بـعىؿػ ایى هىا با تاؿهای ٍىؿتیٍ ،ؼا ایزاػ هیىىػ.
 23ـ کلیه ـ ؿوػه بقؿگ ـ پىمت ـ ىوها
 24ـ اػؿاؿ
 25ـ حابت بىػو يىع و هوؼاؿ هىاػ هضیٔ ػاعلی
 26ـ  1ـ تًظین هیقاو آب بؼو

 2ـ تَلیه عىو

 3ـ تيکیل اػؿاؿ  -4تًظین هضیٔ ػاعلی بؼو

 27ـ اف كـایًؼ واکًو بیى اکنیژو با هىاػ هًؼی و چـبی ػؿ یاعتهها
 28ـ  1ـ هضاكظت اف ىوها

 2ـ به باف و بنته ىؼو ىيها کمک هیکًؼ ( ػمل ػم و بافػم)

 29ـ الق) یاعتههای بؼو ػؿ هیاو هایغ بیى یاعتهای هـاؿ ػاؿيؼ که به هزمىع آو هضیٔ ػاعلی هیگىیًؼ.
ب) کلیهها با ػكغ هىاػ فائؼ ،آب و يمکهای اّاكی هىرب تًظین هضیٔ ػاعلی بؼو هیىىيؼ.
 31ـ  1ـ آئىؿت
 5ـ هیقيای

 2ـ مـعـگ کلیه
 6ـ هخايه

 3ـ میاهـگ کلیه
 7ـ هیق ؿاه (هزـای عـود اػؿاؿ)

 4ـ کلیه
 -8بقؿگ میاهـگ فیـیى

 31ـ الق) پیکاو  Bهنیـ ػبىؿ گاف اکنیژو امت ( اکنیژو اف کینه هىایی واؿػ عىو هیىىػ)
ب) پیکاو  Cهنیـ ػبىؿ گاف کـبى ػیاکنیؼ امت ( گاف کـبى ػی اکنیؼ اف عىو واؿػ کینه هىایی هیىىػ)
پ) ػؿ ٕی هنیـ عىو ؿكته ؿكته اکنیژو ػؿیاكت کـػه و کـبى ػی اکنیؼ اّاكی عىػ ؿا به کینه هىایی پـل هـیػهـؼ پـل عـىو ػؿ
يوٖه  Dينبت به يوٖه  Aؿوىىتـ هیىىػ ( چىو اکنیژو بیوتـی ػاؿػ و ػؿ ػىُ هیقاو کـبى ػیاکنیؼ آو کن امت).
 32ـ مـعـگ کلیه ىاعهای اف آئىؿت امت که عىو ؿا رهت تَلیه به کلیه هیآوؿػ یؼًی عىو تَلیه ييؼه ػاؿػ ولی عـىو
پل اف تَلیه ىؼو ػؿ کلیه تىمٔ میاهـگ کلیه آو ؿا تـک هیکًؼ یؼًی میاهـگ کلیه عىو تَلیه ىؼه ػاؿػ.
 33ـ هىرب ػلىيت اػؿاؿی و اكقایو اصتمال مًگهای هخايه و کلیه هیىىػ.
 34ـ اوؿه ـ هؼكىع ـ کـبى ػیاکنیؼ
 35ـ به تـتیب اف ؿامت به چپ :صلن ـ صًزـه ـ يایژه ـ کینههای هىایی
 36ـ هىا هـٕىب ،تمیق و گـم هیىىػ.

