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ممیخواهیمسیبرابهصورتعلمیمشاهدهکنی

کدام جمله درست است؟

هرچهمیبینیمهستواگرنمیبینیمنیست.
قابلدیدننیستامابویآناحساسمیشود.
بوهمانندنورقابللمسکردننیست.
تنهاراهارتباطباجهاناطراف،حسبیناییاست.

بهترینراهمشاهدهبهصورتمستقیماست،بدوننیازبهابزار.
عدمبیناییبهمعنایقطعارتباطبادنیایاطرافاست.
شنواییهمانندبیناییدرجهتیابیکاربرددارد.
باحسالمسهمیتوانهمهیموادراازهمتشخیصداد.
چشایییکیازحواسپرکاربرددرکارهایعلمیاست.
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کدامجملهدرستاست؟

همهماهیهایآبشورهستند.
ماهیهایبهرنگقرمزازیکگونهاند.
گوشتخوارهستند.
همهدرعمقیکسانیزندگیمیکنند.

سدیمبهشدتباآبواکنشمیدهد.
علتافتادنسیبازدرختباداست.
چونهوایسردسنگیناستبهسمتپایینحرکتمیکند.
نورخورشیدسببتغییررنگاجسامدردرازمدتمیشود.
رشدناخنازرشدموکندتراست.

کدامجملهمشاهدهکردننامیدهمیشود؟

سیبازدرختبررویزمینمیافتد.
نوکانگشتاندستبسیارحساسهستند.
اگرگربهازپشتگردنگرفتهشود،آرامشدهوخودراجمعمیکند.
پشهازخونتغذیهمیکند.
روغنبررویآبقرارمیگیرد.

مشاهداتخودراازتصویرزیربنویسید
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سوالآیاهمهاینمواددرآبحلمیشوند؟
نفت،گوگرد،جوهرنمک،برادهآهن،اتانول،نمک

بررسیانحاللسرکهدرآب
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درانجامآزمایش،بایدهمهیعواملبهجزیکیثابتبمانند

میخواهیمقدرتپاککنندگیآبرابررسیکنیم

نوعپارچهنوعلکهمقدارآبدمایآب

بررسیواکنشآهنبااکسیژن

هوایااکسیژنخالصدمایواکنشحالتآهنمقدارآهن

بررسیشرایطرشدگیاهشمعدانی

نوعکودنوعخاکمیزانآبمیزاننور

:بیشتریادداشت
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یاستتولیدسوختهستهایواستفادهازآننمونهایازتبدیلعلمبهفنّاور
شاخههایعلومتجربیوسایررشتههادرآنسهیماندکهدانشمندانهمه

:بیشتریادداشت
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بهجمالتزیرکوتاهپاسخدهید

چیست؟میدهد،سوقدانشکشفودانستنبهرااوکهانسانویژگیهایازیکی-
چیست؟یابد،دستآنبهکنجکاویحسکمکبامیتواندانسانکهایمسئلهمهمترین-
ئلهایمسچهیافتنپیدرخودکنجکاویحسبهتوجهباانسانهاعمر،پایانتاکودکیدوراناز-

هستند؟
نشداکشفودانستنبهکنجکاویحسکمکبااستتوانستهاوانسان،عمرازدورانیچهدر-

یابد؟دست
هستند؟آنهاحلومسائلبرایپاسخییافتنپیدرطریقیچهازدانشمندان-
چیست؟خاورمیانهرسی_خاکیسدبزرگتریننام-
دارد؟چهنامشدهشبیهسازیگوسالهیاولین-
نمود؟حلرازندگیدرروپیشمسائلمیتوانچگونه-
چیست؟علمدرنکتهمهمترین-
چیست؟فناوری-
.ببریدنامراتجربیعلومشاخههای-
.بزنیدعملبهعلمتبدیلازمثالچند-
است؟شدهنامیدهچهشدهمشاهدهتفاوتهایوشباهتهادرنظمبرقراری-
چیست؟پیشبینینادرستییادرستیمطالعهیراهبهترین-
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درستیانادرستبودنجمالتزیررابررسیکنید

دانششفکودانستنبهپیاستتوانستهعمر،پایانتاکودکیدورانازخودپنجگانهحسباانسان-
.ببرد
.هستندآنهاحلومسائلجویوجستدرپژوهش،ومطالعهازاستفادهباهموارهدانشمندان-
.میدهدسوقدانشکشفودانستنسمتبهرااو،عمرشاواخردرانسانکنجکاوی-
بارخوردبدرگوناگونمهارتهایبستنکاربهوخوداستعدادازبهرهگیریباتجربیعلوممتخصصان-

.بخشیدهاندتوسعهراعلومزندگی،مسائل
.ماستاطرافچیزهایباآشناییبرایپنجگانه،حواسکارگیریبهعلم-
.ماستزندگیمسائلهمهیحلبرایروشیعلم،-
.استخداوندنعمتهایدربارهیتفکرویادآوریبرایفرصتیعلم،-
آنتایجنبررسیوآزمایشدادنانجامطراحی،پیشبینی،نادرستییادرستیمطالعهیراهبهترین-

.است
.استعلمدرنکتهمهمترینجواب،یافتنبرایتالشوکردنسوال-
.استآزمایشطراحیپیشبینی،نادرستییادرستیمطالعهراهبهترین-
.استعلمدرنکتهمهمترینجواب،یافتنبرایتالش-
.میشوندحلآبدرآهنبرادهوگوگردنفت،-
.میشوندحلآبدرنمکواتانولنمک،جوهر-
.استعملبهعلمتبدیلفناوری،-
عملبهعلمیدانشتبدیلازنمونههایی...وداروهستهای،نیروگاهتلفن،رایانه،خودرو،ساخت-

.هستند
.ددهنپاسخزندگینیازهایبهمناسب،فرآوردهایبهعلمتبدیلبامیکنندتالشدانشمندان-
یزندگنیازهایرفعجهتدردانشمندانتالشازنمونههاییهواپیماوخودروساختتلفن،اختراع-

.میباشندانسان
.استشدهکشورهاپیشرفتباعثفناوری،بهعلمتبدیل-
.دارندهممعایبیفوایدشان،کناردرفناوریهااغلب-
.استنشدهکشورهاپیشرفتباعثفناوریبهعلمتبدیل-
.دارندهممعایبیفوایدشان،کناردرفناوریهاهمهی-
شهرهایدرویژهبههواآلودگیهواپیما،درآوردنحرکتبهبرایفسیلیسوختازاستفاده-

.استدادهافزایشراپرجمعیت
.ندکردهاتقسیمزمینشناسیوزیستشناسیشیمی،فیزیک،شاخهیچهاربهراتجربیعلوم-
ومنداندانشهمهیمشترکفعالیتنتیجهیعلم،سریعپیشرفتوموفقیتمیدهدنشانپژوهشها-

.استیکدیگربامتخصصان
باهاانسانهمهیمشترکفعالیتنتیجهیعلم،سریعپیشرفتوموفقیتمیدهدنشانپژوهشها-

.استیکدیگر
جربیتعلومشاخهیفقطکهاستآنازاستفادهوهستهایسوختتولیدفناوری،بهعلمتبدیلاز-
.داردسهمآندر
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.جمالتزیرراباکلماتمناسبکاملکنید

گوناگونمهارتهای–دانشکشف–تجربه–کنجکاوی–دانستن–تفکر
یافتهدستدانشکشفودانستنبهاست،.....حسکهویژگیهایشازیکیبهتوجهباانسان-

.است
.میدهدسوق.....و.....بهرااوانسان،درکنجکاویحس-
زندگی،مسائلبابرخورددر.....بستنکاربهو.....،.....ازبهرهگیریباتجربیعلوممتخصصان-

.بخشیدهاندتوسعهراعلوم

علم–تفکر–آزمایش–یادآوری–عمل–طراحی–نتایجبررسی–عمل
.استخداوندنعمتهایدربارهی.....و.....برایفرصتیعلم-
.استآن.....و.....دادنانجامو.....پیشبینی،نادرستییادرستیمطالعهیراهبهترین-
.است،.....بهعلمتبدیلفناوری-
.دهستن.....به.....تبدیلازنمونههاییدارووهستهاینیروگاهتلفن،رایانه،خودرو،ساخت-

–علم–تجربی–فسیلی–زندگی–طبیعی–ریاضی–عمل-

.ددهنپاسخ.....نیازهایبهمناسبفرآوردهایبه.....تبدیلبامیکنندتالشدانشمندان-
شهرهایدرویژهبههواآلودگیهواپیما،آوردندرحرکتبهبرای.....سوختازاستفاده-

.استدادهافزایشراپرجمعیت
.اندکردهتقسیمزمینشناسیوزیستشناسیشیمی،فیزیک،شاخهیچهاربهرا.....علوم-

–برخی–هستهای–مشترک–مجزی–فسیلی–همهی-

منداندانشهمهی.....فعالیتنتیجهیعلم،سریعپیشرفتوموفقیتمیدهدنشانپژوهشها-
.استیکدیگربامتخصصانو
داندانشمن.....کهاستفناوریبهعلمتبدیلازنمونهایآنازاستفادهو.....سوختتولید-

.سهیماندآندررشتههاسایروتجربیعلومشاخههای
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کدامیکازجمالتزیرمعنایمشاهدهکردنرامیدهد؟

.هستندخیسآفتاب،طلوعدردرختانبرگ-
.داردنیازآبکمیمقداربهبگیاهوداردنیازآبزیادیمقداربهالفگیاه-
.هستندسفیدرنگآنهاازبرخیوقرمزجوشهابرخی-
.هستندمشاهدهقابلستارههاازکمتریتعدادشهرهادر-
.میکنندبستهوبازراخوددهانمدامآبداخلدرماهیها-
.استبرفدانههایازبیشتربارانقطرههایسقوطسرعت-
.داردزبرسطحیقند-
.شدکشیدهآنداخلبهچایوشدچایواردقندازگوشهای-
.میدهددستازراخوداستحکامشدهخیسبیسکوییت-
.استنرمترپوسیدنحالدرپرتقالپوست-
.داردمتقارنساختاریتقریبادرختانبرگ-
.شدپاکآببالباسرویبرعسللکهی-
.گرفتقرارآبرویبرروغنروغن،وآبمخلوطدر-
.آزمایشیکدرمشاهدهوطبیعیپدیدههایمشاهدهداریم؛مشاهدهنوعدو-
.میشودتشکیلگازحبابهایخورشید،نورمقابلدراکسیژنهآبمحلولدرون-
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است؟درستجملهچند-مثال
.استجوابیافتنوپرسشعلم،درنکتهمهمترین

توسعهراعلومگوناگونمهارتهایبستنکاربهوتفکرتجربه،ازبهرهگیریباتجربیعلوممتخصصان
.میدهند
.استاندازهگیریازنمونهایاست،مربعمتر20اتاقاینمساحت

استفرضیهیکداشتنخواهدوجودآیندهدرجنوبیقطبیابد،ادامهزمینگرمایشاگر
1)12)23)34)4

است؟کدامعلمیروشدرستترتیب-مثال
نظریه-آزمایش–فرضیه–پرسش–مشاهده(1
پرسش-مشاهده–فرضیه–آزمایش–پرسش(2
پرسش-نظریه–آزمایش–فرضیه–مشاهده(3
نظریه-فرضیه–مشاهده–آزمایش–پرسش(4

.نمودمطرح..........میتوان..........یکدلازومیکندتبدیلنظریهبهرافرضیه..........-مثال
فرضیه-نظریه–مشاهده(1
فرضیه-نظریه–آزمایش(2
نظریه-فرضیه–مشاهده(3
نظریه-فرضیه–آزمایش(4

....طریقازتنها-مثال
.میشودتبدیلفرضیهبهنظریهکهاستآزمایش(1
.میشوندتثبیتنظریههاکهاستمشاهده(2
.سنجیدرافرضیهیکدرستیمیتوانکهاستآزمایش(3
.میآیندبدستعلمیقوانینکهاستمشاهده(4
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است؟مناسبواحدیچهزیرمواردازهریکاندازهگیریبرای
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هستند؟گوشتعدادچهدارایاسبعدد5

دارد؟وجوداسبچند.میشوددیدهاسبگوشِعدد50

دارد؟وجوداسبدرپاچندگوش20هرازایبه

دارد؟وجودگوشچندشود،دیدهاسبپای20اگر
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ندمیکاشغالجسمکهاستفضاییمقداربابرابرجسمیکحجم

30



27

مکعبسانتیمتربهمکعبمترتبدیل

مکعبسانتیمتربهمکعبمیلیمترتبدیل

:بیشتریادداشت

31



استاندازهگیریقابلحجمشانریاضیقواعدباکهحجمهایی:منظماشکال

اندازهگیریقابلحجمشانریاضیقواعدباکهحجمهایی:نامنظماشکال
نـــــــــیست

کنیدحسابراشکلاینحجم

کنیدحسابراشکلاینحجم
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است؟چگالترکدامیک
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35

ناماینکهیکجسمدرآبفروبرودیارویآبشناوربماندبهکمیتیبه
.چگالیبستگیدارد

:بیشتریادداشت
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36

بنویسیدراشکلهرتوصیفدی،ویدیدرتوضیحاتبهتوجهبا

40



41



42



:بیشتریادداشت

43



40

میشوداستفادهزمانسنجیاساعتازمعموالًزماناندازهگیریبرای

سالروز،شبانهساعت،دقیقه،یکاهایازروزمرهزندگیدرامااست؛ثانیهزمان،اندازهگیرییکای
.میشوداستفاده...و
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کدامیکازجمالتزیردرستوکدامنادرستهستند؟

هاید،کردرشدچقدرسالیکمدتدرکنیدمشخصاینکهبرای
میگیریداندازهراخودوزنوقد
.داریمکاروسروزنگیریاندازهبامکانیبهرسیدنموقعبهبرای

جامانآزمایشهاینتیجهیازاستفادهوقلبضربانبدن،دمایخون،فشارگیریاندازهباپزشک
.میبردپیمابیمارییاسالمتیبهشده
استاطالعاتآوریجمعبرایمهممرحلهیکگیری،اندازه

میکنیمگزارشآنیکایوعددیکباراچیزهراندازهی
میگویندطولگیری،اندازهیکایبه

استنشدهتعریفمعینییکایچیزی،هرگیریاندازهبرای
میشوندگیریاندازهگرمبامدادوکیلوگرمباموزیکجرم
زمینطرفازکهاست)جاذبهای(گرانشینیرویبابرابرجسموزن

میکشدزمینطرفبهراجسمومیشودواردبرجسم
میکنندگیریاندازهکیلوگرمتوسطراجسموزن
میدهندنشاننیوتونیکایباراجسمیکوزن
میشودمحسوببزرگینیروینیوتون،یک

شودمیواردنیروسنجبهکهداردبستگینیروییبهاندازهنیروسنجفنرداخلکشیدگیمقدار
.میکنداشغالجسمکهاستفضاییمقداربابرابرجسمیکحجم

میکنیمگیریاندازهرانسبتاًبزرگهایجسمطولکشخطبا
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4242

کدامیکازجمالتزیردرستوکدامنادرستهستند؟

سانتیمترمکعباست1000مکعببهحجمیکلیترمعادل
سانتیمتراست10یکلیتربرابرباحجمظرفمکعبیشکلبهطول،عرضوارتفاع
یکایمتداولاندازهگیریحجممایعها،لیتر(L)ومیلیلیتر(mL) است.
چگالی،مقدارجرمیاستکهدرحجممعینیازیکجسموجوددارد.
یکایچگالیبرحسبگرمبرسانتیمترمکعبیاکیلوگرمبرمترمکعببیانمیشود.
برایانجامدادنیکفعّالیتدرنظرگرفتنزمانومدتانجامدادنآنضروریاست.
بااستفادهازترازویاوزنسنج،زمانمیانگینضربانقلبهرنفررااندازهگیریکرد

سواالتزیررابابسیارکوتاهپاسخدهید

م؟فاصلهیبیندونقطهومسافتیراکهیکجسمطیمیکندباچهیکاییاندازهگیریمیکنی
کیلومتر،متر،سانتیمترومیلیمتریکاهایمتداولچهواحدیهستند؟
ابزاراندازهگیریطولاجسامکوچکچیست؟
واحداندازهگیریطولنوکمدادچیست؟
واحداندازهگیریطولحیاطمدرسهچیست؟
واحداندازهگیریطولمسافتتهرانتامشهدچیست؟
درمکعبفلزیبیشتراستیامکعبچوبی؟(چگالی)نسبتجرمبهحجم
مکعبفلزیکوچکبررویآبشناورمیماندیامکعبچوبیبهضلعیکمتر؟
نتیجههراندازهگیریچیست؟
نامدیگریکایاندازهگیریچیست؟
یکایاندازهگیریجرم،زمانوطولبهترتیبچیست؟
مقدارجسمتشکیلدهندههرجسمچهنامدارد؟
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دسواالتزیررابابسیارکوتاهپاسخدهی

جرمجسمباچهوسیلهایاندازهگیریمیشود؟
واحداندازهگیریجرم،موز،سیدیومدادچیست؟
نیروسنجچهخصوصیتیازموادرااندازهگیریمیکند؟
یکایوزنجسمچیست؟
چگونهمیتواندقتاندازهگیریراافزایشداد؟
مکعبیبهضلعیکسانتیمترچندلیتراست؟
یکیسیسیمعادلباچندمیلیلیتراست؟

نیدجمالتزیرراباکلماتمناسبتکمیلک

،خودرااندازه..........و.........برایاینکهمشخصکنیددرمدتیکسالچقدررشدکردهاید
.میگیرید

سروکارداریم..........برایبهموقعرسیدنبهمکانیبااندازهگیری.
ار........،برایطولیکای.........،برایزمانیکای.........درنشستهایبینالمللیبرایجرمیکای

.تعریفکردند

مدت-حجم-مایل-متر-دقیقه-ثانیه-قد-کیلوگرم-وزن-زمان

دارد........و........ماده.
اندازهمیگیرند........یا........جرمیکجسمرابایکای.
..........هرجسممقدارمادهیتشکیلدهندهیآنجسماست
اندازهگیریمیکنند..........جرماجسامرابهوسیلهی.

مقدار-کیلوگرم-جرم-میلیگرم-حجم-ترازو-جرم-گرم-وزن

،یکجسمرااندازهگیریمیکنیم.......بانیروسنج.
جسماندازهگیریمیشود..........باترازو.
فنرداخلنیروسنجبهاندازهنیروییبستگیداردکهبهنیروسنجواردمیشود..........مقدار.

وزن-جرم-کشیدگی-قطر-جرم
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4444

جمالتزیرراباکلماتمناسبتکمیلکنید

........استکهجسماشغالمیکند.......یکجسمبرابربامقدار.
اندازهمیگیرند.......مکعبیا.......مکعب،یا.......حجمِجسمرامعموالًبرحسب.
بمکع..........اینظرفبرحسب.ازاستوانۀمدرجبرایاندازهگیریحجممایعاستفادهمیشود

.مدرجشدهاست

سانتیلیتر-میلیمتر-سانتی-میلی-لیتر-سانتیمتر-متر-حجم-فضایی-جرم

لیتراست......هرمترمکعببرابربا.
منحنیدراستوانهمدرجتوجهمیکنیم.......برایخواندنحجماغلبمایعاتبهسطح.
داردبستگی.........برایاینکهیکجسمدرآبفروبرودیارویآبشناوربماندبهکمیتیبهنام.

1000-باالی–جرم–100-زیر-حجم-چگالی

آنرااندازهگیریکردسپس..........،......برایبهدستآوردنچگالییککلید،نخستبا.........
.ومقداریآب،اندازهگرفت.........آنرابااستفادهازیک

یازمانسنجاستفادهمیشود.........معموالًاز........برایاندازهگیری.
،است.........یکایاندازهگیریزمان.

حجم-ترازو–سال-نیروسنج-ساعت-دقیقه-ثانیه-بشر-استوانهمدرج-زمان-جرم

ّاندازهگیریبستگیدارد........ودقتّ.......دقتّاندازهگیریبهدقت.
میکنیم،زمانیکهطولیکجسمراباخطکشسانتیمتریاندازهگیری

.متراست.......ماحدوددقت
)همراهاند........اندازهگیریهاهموارهبا.

تقریب-شخص–سانتی–ابزار–میلی–دقت
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کنیدپرمناسبکلماتباراخالیجاهای
میلیونهزارصدده

میکندتقسیممساویقسمت..........بهراواحدهردسی
میکندتقسیممساویقسمت..........بهراواحدهرمیلی
میکندتقسیممساویقسمت..........بهراواحدهرسانتی
میکندتقسیممساویقسمت..........بهراواحدهرمیکرو

کنیدپرمناسبکلماتباراخالیجاهای
مترکیلومترمیلیمترسانتیمتر

.میشوداستفادهساختمانهااندازهگیریبرای....................از
.میشوداستفادهپشهطولاندازهگیریبرای....................از

.میرودبهکارسیارههافاصلهاندازهگیریبرای....................
.میشوداندازهگیری....................واحدباخرگوشیکطول

چندعبارتدرستاست؟

استسانتیمترازبزرگتریواحددسیمتر
.میشوداستفادهمیکرومترواحدازاتمهاابعادبرای
دارندارتفاعکیلومتر0.5ازبیشآسمانخراشهاازبرخی
.نیستمناسبمگسطولبراینانومترواحد
.داردکاربردکوچکمقادیربرایبایتگیگا

استنورییکسالازبیششمسیمنظومهدرسیاراتفاصله
.میشوداستفادهمایلوکیلومترازکشورهاوشهرهافاصلهیبرای

کدامشکلمربوطبهسطحآبدریکظرفشیشهایاست؟:تمرین
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کدامظرفزیربرایاندازهگیریحجممناسبتراست؟-تمرین

دارد؟حجملیترچند،5mmارتفاعو30cmعرض،0.75mطولبهجعبهای-تمرین

چندعبارتدرستاست؟

جرمجسمباتغییرحجمآنتغییرمیکند.

هرمادهایهرچقدرکوچک،جرمدارد.

برایاجسامبسیارسنگینازواحدتُناستفادهمیشود.

0.2میتوانگفتکهموزحدودKgجرمدارد.

بهتراستجرمیکگوسفندباواحدKgبیانشود.

است؟گرمکیلوچندوگرمچندگرممیلییکهر-تمرین

است؟گرمدسیچندتُن2-تمرین

است؟کیلوگرمچندوگرمچندگرم700وکیلو8-تمرین

است؟کیلوگرمچندگرم950وکیلو750وتُن3/5-تمرین

گرم5000جرم.استمدادعدد50بامعادلجرملحاظازموزهرواست200gموزهرجرم-تمرین
استبرابرمدادعددچندجرمباموز
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است؟نیوتونچندزمینکرهرویدرکیلوگرمی80شخصیکوزن-تمرین

است؟نیوتونچندماهکرهرویدرکیلوگرمی80شخصیکوزن-تمرین

دارد؟جرمکیلوگرمچند.استنیوتون100ماهدرشخصیوزن-تمرین

است؟نیوتونچندزمینرویبردارد،وزنN100ماهدرکهشخصی-تمرین

برجاذبهشتاب.نیوتون21330خورشیدرویبروداردوزن900Nزمینرویبرشخصی-تمرین
کنیدمحاسبهراخورشیدروی

است؟ماهبرابرچندزمینرویبرقطعهیکوزن-تمرین

است؟نیوتونچندماهرویبرآنوزن.داردوزنN9000زمینرویبرپراید-تمرین

دارد؟وزننیوتونچندماهدرmg500جرمبهجسمی-تمرین

شد؟خواهدگزارشیکسانسیارهایهردراجسامجرمترازوکدامبا-تمرین

شتابدهد،نشانرانیوتون3000عددنیروسنجباکیلوگرمی20وزنهایسیارهایدراگر-تمرین
است؟چقدرسیارهاینرویبرجاذبه
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چقدراندازهگیریدقت.کنیموزنراکیلوگرمی2وزنهمیخواهیمگرمی50وزنههایبا-تمرین
است؟

چقدراندازهگیریدقت.کنیموزنراکیلوگرمی1وزنهمیخواهیمگرمی60وزنههایبا-تمرین
است؟

است؟متفاوتماهوزمینکرهدرمادهیکچگالیآیا:سوال

دراثرمخلوطکردنآنهاکدامشکلزیرحاصلمیشود؟.سهمایعزیرهمجرمهستند-تمرین

:براساسشکلهایزیربهسواالتپاسخدهیم-تمرین

چهاتفاقیرُخ.رادرهریکازمحلولهایآتاپمیاندازیم2جسم•
خواهدداد؟

چهاتفاقیرُخ.رادرهریکازمحلولهایآتاپمیاندازیم4جسم•
خواهدداد؟

چهاتفاقیرُخ.رادرهریکازمحلولهایآتاپمیاندازیم3جسم•
خواهدداد؟

چهاتفاقیرُخ.رادرهریکازمحلولهایآتاپمیاندازیم1جسم•
خواهدداد؟
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شناورآنهارویبریامیرودفروآنهادرآیابیندازم،پوبظرفهایدررا1جسماگر-مرینت
(هستندجرمهممایعها)میماند؟باقی

باقیشناورآنهارویبریامیرودفروآنهادرآیابیندازم،پوآظرفهایدررا1جسماگر-تمرین
(هستندجرمهممایعها)میماند؟

د؟میمانباقیشناورآنهارویبریامیرودفروآنهادرآیابیندازم،آوبظرفهایدررا1جسماگر
(هستندجرمهممایعها)

باقیشناورآنهارویبریامیرودفروآنهادرآیابیندازم،پوبظرفهایدررا1جسماگر
(هستندجرمهممایعها)میماند؟
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باقیشناورآنهارویبریامیرودفروآنهادرآیابیندازم،پوآظرفهایدررا1جسماگر-تمرین
(هستندجرمهممایعها)میماند؟

باقیشناورآنهارویبریامیرودفروآنهادرآیابیندازم،آوبظرفهایدررا1جسماگر-تمرین
(هستندجرمهممایعها)میماند؟

نماییدبررسیراممکنحالتهایهمهی-تمرین

است؟درستنتیجهگیریکدامزیرشکلبراساس-تمرین
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ستدرآنهاچگالیدربارهیموردچند.بگیریدنظردررایکسانحجمهایباگلولهسه-تمرین
است؟

.استکمترهمهازقرمزچگالی-

استبیشترآبازهرسهچگالی-

نیستبرابرهمباآنهاچگالی-

استکمترآبیحجمآنها،ازبرابرجرمهایبا-

𝒈آهنچگالی-

𝒄𝒎𝟑7.8چند.است
دارد؟360cm3بابرابرحجمیآهنگرم

𝒈آهنچگالی-

𝒄𝒎𝟑7.8است.
360gدارد؟حجممکعبسانتیمترچندآهنگرم

𝒈آهنچگالی-

𝒄𝒎𝟑7.8هرضلع.استگرم975آهنیمکعبیکجرم.است
است؟سانتیمترچندمکعباین

55



شد؟خواهدبرابرچندآنچگالیدهیم،کاهشنصفبهراگازیحجماگر-تمرین

شد؟خواهدبرابرچندآنچگالیکنیم،برابردوراگازیحجماگر-تمرین

طالو2.7آلومینیمچگالی)است؟طالحجمبرابرچندآلومینیمحجمزیر،شکلبراساس-تمرین
19.32g/cm3است.)

باشد،گرم2270استوانهاینجرماگر.است50cm2زیر،سربیاستوانهقاعدهمساحت-تمرین
11.35g/cm3:سربچگالیاست؟سانتیمترچنداستوانهاینارتفاع

ود؟میشپرآبلیترمیلیچندباکرهاین.داردوجودتوخالیکرهییکزیرشکلدروندر-تمرین
(است10g/cm3و40g:ترتیببهچگالیوجرم)

آنگاهشودانداختهآبدروباشدداشتهجرمگرم16زیر،حجماگر-تمرین
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تبدیلکنید؟Kg/m3به1.05g/cm3چگالی-تمرین

تبدیلکنید؟Kg/dm3به1.05g/cm3چگالی-تمرین

چگالی)است؟مکعبسانتیمترچندقطعهاینحجم.داردوزن234Nماهدرآهنیقطعهای-تمرین
(7.8g/cm3آهن

(19g/cm3طالچگالی)دارد؟جرمکیلوگرمچندطالمکعبمترمیلی5-تمرین

است؟برابر1g/mLچگالیباآبگرمچندحجمِبا0.8g/mLچگالیباالکلگرم20حجمِ-تمرین

است؟برابر0.8g/mLچگالیباالکللیترمیلیچندجرمبا،1g/mLچگالیباآب200mLجرمِ-تمرین
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تُنچند1g/mLچگالیبادریاآبمکعبمتریک-تمرین
دارد؟جرم

حجم.میشودانداختهاستآبلیترمیل800دارایکهظرفیدرآهنیگرمی80قطعهیک-تمرین
(بگیریدنظردرلیترمیلیبرگرم10درراآهنچگالی)است؟چقدراکنونآب

حجم.میشودانداختهاستآبلیترمیل800دارایکهظرفیدرآهنیگرمی80قطعهیک-تمرین
(بگیریدنظردرلیترمیلیبرگرم10درراآهنچگالی)است؟چقدراکنونآب

دارد؟بیشتریچگالیکهاستفلزیبهمربوطنمودارکدام-تمرین
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راآنچگالی.داردجرمگرم1800مایعیازلیتر2-تمرین
کنیدمحاسبهKg/m3وg/mL،g/Lبرحسب

راآنچگالی.داردجرمگرم1800مایعیازلیتر2-تمرین
کنیدمحاسبهKg/m3وg/mL،g/Lبرحسب

دقیقهچندثانیهاست؟40ساعتو5-تمرین

ثانیهچندساعتوچنددقیقهوچندثانیهاست؟45610-تمرین

دوسالچندثانیهاست؟-تمرین

ثانیه،چندسالوچندروزوچند32،436،600-تمرین
ساعتوچنددقیقهوچندثانیهاست؟
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برایاندازهگیریقطرمدادکدامیکامناسباست؟:تست
میکرومتر(4میلیمتر(3سانتیمتر(2متر(1

یکایمناسببرایاندازهگیریمولکولهاکداماست؟:تست
سانتیمتر(2دسیمتر(1
آنگستروم(4میلیمتر(3

یکایمناسببرایاندازهگیریمولکولهاکداماست؟:تست
سانتیمتر(2دسیمتر(1
آنگستروم(4میلیمتر(3

کدامیکابرایاندازهگیریفاصلهبیناجزایمنظومهشمسیمناسبنیست؟:تست
مایل(4سالنوری(3متر(2کیلومتر(1

کدامیکابرایاندازهگیریفاصلهبیناجزایمنظومهشمسیمناسبنیست؟:تست
مایل(4سالنوری(3متر(2کیلومتر(1

است؟مناسبابزارکداممایع،یکاز4mLبرداشتنبرای-تست
مدرجاستوانه(4ارلن(3بشر(2پیپت(1

است؟مناسبترظرفکدامآبلیترمیلی4200برداشتنبرای-تست
لیتریمیلی50پیپت(1
لیتریمیلی100بشر(2
لیتری4.5سنجیحجمبالن(3
لیترییکمدرجاستوانه(4

کدامیکحجمبیشتریراگزارشمیدهد؟-تست
1)100mL2)0.2L

3)200mm34)0.1dm3
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درگزینهکدام.استمکعبسانتیمترچهارصدهزارومیلیون5بابرابرزیرشکلدقیقحجم-تست
است؟درستآنمورد

داردوجودمکعبیحفرهایآندرون(1
داردوجود0.6m3حجمبهحفرهایآندرون(2
استیکسانآناندازهگیریومحاسباتیحجم(3
داردوجود600cm3حجمبهحفرهایآندرون(4

برایاندازهگیریجرمقرصسرماخوردگی،کدامیکامناسباست؟-تست
گرم(4تُن(3میلیگرم(2کیلوگرم(1

برایاندازهگیریجرمفیل،کدامیکامناسباست؟-تست
گرم(4تُن(3میلیگرم(2کیلوگرم(1

برایاندازهگیریجرملیوان،کدامیکامناسباست؟-تست
گرم(4تُن(3میلیگرم(2کیلوگرم(1

برایاندازهگیریجرمهندوانه،کدامیکامناسباست؟-تست
گرم(4تُن(3میلیگرم(2کیلوگرم(1

کدامجرمبیشتریدارد؟-تست
تُن0.00035اناریبهجرم(1
وزنهایبهوزنیکنیوتوندرماه(2
گرم300کتابیبهجرم(3
کیلوگرمی0.2یکبستهشیر(4
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ی،کشفموادراازطبیعتکشفواستخراجمینماییموکاربردهایگوناگونیازآنهادرسرتاسرزندگ
مینماییم
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اتمساختاریمشابهبامنظومهشمسیدارد

نوترونهاکهدرونهستهقراردارند،میچرخند.الکترونهادراطرافپروتونها
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شیمی ادبیات
اتم حرف

ترکیبات-عنصر کلمه
واکنشها جمله

انواعمخلوطها متن
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گاز1.
حجمنامعین1.
شکلنامعین2.
زیادفاصلهبینذرهها3.

مایع2.
حجممعین1.
شکلنامعین2.
کمفاصلهبینذرهها3.

جامد3.
حجممعین1.
شکلمعین2.
فاصلهبینذرههاکم3.
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.گرماجنبشذراتتشکیلدهندهموادرازیادمیکند
.ودمیش....افزایشاینجنبشها،سببتبدیلفیزیکیجامدبهمایعومایعبهگازو
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کدامیکازجمالتزیردرستوکدامنادرستهستند؟

مرمر،سنگیقیمتیوزیباستومدتهایطوالنیبدونتغییرباقیمیماند.
سنگیکیازسرسختترینومقاومترینموادیاستکهدرطبیعتیافتنمیشود.
سنگمرمردرصنعتساختمانسازیازجملهدکوراسیون،پلهها،کفونمایداخلیوخارجی

.کاربرددارد
درحفاریها،دباغیها،نساجیها،نمککاربرددارد.
مواردمصرفنمکدرکارخانجاتتولیدوبستهبندیموادغذاییوخوراکیواوانعکنسروها

.میباشد
نمککاربردیدرداروسازیوسرمسازیوتصفیهآبندارد.
صنعتشیالتازجملهمصرفکنندگاننمکاست.
آبدرطبیعتبهسهحالتجامد،مایعوبخاریافتمیشود
ویژگیهایمختلفیندارند(جامد،مایعوبخار)سهحالتآب.
آب،یخوبخارآب،یکنوعمادهنیستند.
برایشناختمواد،نیازبهشناختاتمهامیباشد.
آبدرحالتبخارومایعرواناستامادرحالتجامدخیر.
دانشمنداننیزبامشاهدهغیرمستقیمبهوجوداتمهاوبرخیازخواصآنهاپیبردهاند.
تندعنصرهایگازیشکلاکسیژنونیتروژنکهدرهوایافتمیشوند،رسانایجریانبرقنیس.
گازاکسیژنیکنافلزوآلومینیومیکفلزاست.
شوند؛اماتعداداندکیازعنصرهامانندطال،اکسیژن،نیتروژن،کربنوگوگرددرطبیعتیافتمی

.بیشترآنهادرطبیعتبهصورتآزادیافتمیشوند
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80

دانشمندانبرایدرکرفتارموادوبررسیآنها،اتمهارابهصورتگلولههایکروینشان
.میدهند

اتمیاست2آبیکمولکول.
گازکلریکنافلزسمیاست.
ذرهسازندهعنصرهایفلزفقطاتماست.
مادهایکهازپیونددویاچندنوعاتمبهوجودمیآید،ترکیبنامدارد.
بیشترموادیکهمصرفمیکنیمترکیبهستندزیراتعداعنصرهامحدوداست.
تعدادموادیکهاطرافماهستند،بسیاربیشترازعنصرهانیستند.
داکثرعنصرهابهراحتیبابرخیعنصرهایدیگرپیونددادهوبهترکیبتبدیلمیشون.
اکثرعنصرهادرطبیعتبصورتترکیبوجودندارند.
گرمهوا5حجم.)گرمهواییاستکهدرتوپجایگرفتهاست5گرمآبکمترازحجم5حجم

(برابرباحجمتوپاست
5(گرمآب5کمتراز)نادرست.گرمآبحجماشغالمیکند5گرمشکربرابربا
ذراتشکرنزدیکبهمقرارگرفتهاندوفشردهترهستند.
فاصلهذراتآبنسبتبههمبیشترازذراتشکراست.
فاصلهذراتهوانسبتبهذراتآبدرفاصلهکمتریازهمقراردارند.
موادگازیشکل،فاصلهبینذرههابیشترازموادجامدومایعاست.
یشونداگریکنمونهگازراواردظرفکوچکتریکنیم،اتمهایامولکولهابهیکدیگرنزدیکم

.وفاصلهبینآنهاکاهشمییابد
نادرست.میتوانیکگازرابهراحتیمتراکمکردوحجمآنراتاحدزیادیافزایشداد
نمیتوانیکمایعیاجامدرابهآسانیوبهمقدارزیادمتراکمکرد.
آبسرداطرافبطریشیشهایباعثمیشودفاصلهمولکولهایهواازهمکمترشدهوحجمآن

.کاهشیابد
آبداغاطرافبطریشیشهایباعثمیشودفاصلهمولکولهایهواازهمبیشترشدهوحجمآن

.افزایشیابد
درآزمایشباآبسردبادکنکخالیمیشودچونحجمآنکاهشپیداکردهاست.
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درآزمایشباآبداغمقداریازهواواردبادکنکمیشودوبادکنکخالیمیشود.
ذرههایهوایدرونبطریهنگامیکهدرآبسردقرارداردفاصلهکمینسبتبههمدارند.
-ذرههایهوایدرونبطریهنگامیکهدرآبداغقرارداردجنبشبیشتریپیدامیکنندو

.فاصلهآنهاکمترمیشود
شودوقتیبهیخگرمامیدهیم،انرژیمولکولهایآنافزایشمییابدوجنبشآنهابیشترمی.
تبدیلمیشود)مایع(براثرگرما،یخبهآهستگیذوبوبهآب.
تاگربهآبگرمابدهیم،جنبشمولکولهایآبافزایشمییابد؛درنتیجه،آبتغییرحال

.جامدتبدیلمیشودمیدهدوبه
دربخارآب،فاصلهبینمولکولهایآبخیلیبیشترازآباست.
مشاهدهمستقیمتنهاراهبررسیهمهیموادوپدیدههاست
رسانایگرماییوچگالیعناصریکساناست.
فاصلهیذراتدرآبویخیکساناست.
نافلزهایاگازهستندیاحالتمایعدارند.
چگالیفلزهاازنافلزهابیشتراست.
تعدادپروتونهاونوترونهادراغلباتمهایکساناست.
افزایشدماسببافزایشجنبشذراتمیشود.
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نیدجمالتزیرراباکلماتمناسبتکمیلک

ساختهشدهاند.........همهچیزهاییکهدراطرافخودمیبینیماز.
اند.........و.........موادپیرامونماهموارهدرحالتغییر.
آن،هستیرابهترمیشناسیم.........و.........باشناخت.
،رابهتردرکمیکنیم.........باشناختمادهوتغییرهایآن.

اسرار–ماده–جهان-تغییرهای–ماده–جرمی–فیزیکی-حجمیاند–مولکول–شیمیایی
موجودات-آفرینش

،تراکمپذیرند.........ازمیانسهحالتماده.
ساختهشدهاند………… همهموادازذراتریزوغیرقابلتقسیمبهنام.
،میگویند.……ذرههایریزسازندهمواد.
هستند.........اتمهااصلیترینذرههایسازنده.

گازها-مواد-مولکول-جامدها-مایعها-اتم-ذره-اتم-پروتونها

نیزدیدهنمیشوند.........کهحتیبامیکروسکوپهای..........اتمهاآنقدر.
رامیسازند.........اتمهاکنارهمقرارمیگیرندو.
تشکیلشدهاست.......................یا...........هرمادهاز.
عنصرساختهشدهاند...........؛یعنی...........90همهمواددرجهانهستیتقریباًاز.
.............شکلخالصیازمادهاستکهیکنوعاتمدارد.
بهوجودمیآید..........هرگاهمجموعهایازاتمهایمسدرکنارهمقرارگیرند،عنصر.

-حداقلدو-چندنوعاتم-89-ترکیب-مواد-کوچکاند-نوعاتم-مولکولها-فقط-بزرگاند-قوی
چندنوعاتم
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نیدجمالتزیرراباکلماتمناسبتکمیلک

هایطالستکهدرکنارهمقرارگرفتهاند...............عنصرطالشاملتعدادبسیارزیادیاز.
200000تقریباً............یکورقهنازکآلومینیمیبهقطر..........اتمآنقدرکوچکاستکهدربرش

.اتمجایمیگیرد
تشکیلشدهاست.............هرمادهازتعدادمعینی.
ساختهشدهاند...............اتمهاازذرههای.

یکسانی-ناخن-عرضی-مولکول-اتم-طولی-اتمریزتری-تارمو-مولکول

ساخته.............و...............،.............اتمهانیزازذرههایمتفاوتوکوچکتریبهنام
.شدهاند

نیست..............تعدادالکترونها،پروتونهاونوترونهادراتمهایمختلف.
.......اتمهایعنصرهایمختلفباهممتفاوتاست.
دارند..........همهاتمها.

اندازه-یکسان-الکترون-ساختارکلی-متفاوت-الکترون-حداقلدو-نوترون-پروتون-هسته

هستهقراردارند.........هستهوالکترونهادر.........پروتونهاونوترونها.
،است.........تعدادالکترون،پروتونونوتروندراتمهایعناصرمختلف.
-است.........دراتمهایهرعنصرتعدادالکترونهاباتعدادپروتونها.
.........بهشکلظرفدرمیآیدوحجممعینیدارد..........،شکلمشخصوحجممعینیدارد

بهشکلظرفدرمیآیدوحجممعینی.........درحالیکه

درون-جامد-اغلببرابر-یکسان-گاز-مایع-برابر-اطراف-متفاوت
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یدجمالتزیرراباکلماتمناسبتکمیلکن

م،مقدارکنیگرممقداریکسانبهراغیرفلزیجامدوفلزیگاز،مایع،جامدازیکسانیمقداراگر
هامولکولوباشد.........همازمولکولهافاصلهچههر.بودخواهد.........همباآنهاحجمافزایش
گرمراثدر.میکنندپیدا.........افزایشبیشترکردنگرماثرباشند،درداشته.........عملآزادی

بیناز.میباشد.........ازبیشترمایعاتحجمافزایشو.........ازبیشتر.........حجمکردن،افزایش
زاتنافلترازراحتگرفتهاندقرارهمکناردرهااتمازشبکهایبصورتکهفلزاتهمجامدات
.مییابدافزایش.........

بیشتر-حجمشان-جامدات-حجم-بیشتری-گازها-متفاوت-مایعات
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ربااستفادهازجدولزیر،مجموعتعدادپروتونهاونوترونهارادرمولکولهایزی
.محاسبهکنید

H O2CO2

CH4 CCl4

CH OH3 CH Cl2 2

مولکولگوگرد؟3مولکولآبیا5کدامیکتعداداتمبیشتریدارد؟

ست؟تعداداتمهادرچندمولکولآب،باتعداداتمهادرچندمولکولگوگردبرابرا
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د،آناگرمقدارمعینیازیکمادهدردمایمعمولیدارایحجمثابتوشکلغیرمشخصیباش:تست
مادهاست؟

جامد(4گاز(3بخار(2مایع(1

ازسنگمرمردرتهیهیکدامیکازمواردزیراستفادهنمیشود؟:تست
مجسمهها(4مصارفدارویی(3بناهایامامزادهها(2بناهایتاریخی(1

ازسنگمرمردرتهیهیکدامیکازمواردزیراستفادهنمیشود؟:تست
مجسمهها(4مصارفدارویی(3بناهایامامزادهها(2بناهایتاریخی(1

کدامیکازگزینههایزیرشاملتعریفگروهعناصرغیرفلزاتنمیشود؟:تست
.اغلبرویآبشناورنمیماند(2.سطحبراقندارند(1
.تردوشکنندهاند(4.هستند(بهاستثناکربن)نارسانا(3

ت؟نیس(مسوآهن-طال-آلومینیوم-نقره)کدامیکازگزینههایزیرازویژگیهایفلزات:تست
ازآبسبکترند(2سطحبراقدارند(1
چکشخوارند(4رسانایجریانبرقهستند(3

.اگرچکشبراینمادهبزنیممیشکند:تست
میلهآلومینیوم(4سیممسی(3میخآهنی(2تکههایگوگرد(1

کدامیکازعنصرهایزیرفلزهستند؟:تست
گازاکسیژن(4گوگرد(3کربن(2نقره(1

کدامیکازعنصرهایزیرنافلزهستند؟:تست
آهن(4نیتروژن(3طال(2مس(1

ازبینموادزیرآنکهسطحبراقداردراتعیینکنید؟:تست
چوب(4آهن(3گوگرد(2کربن(1
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کدامیکازمواردزیررسانایالکتریکینیست؟:تست
مس(4گوگرد(3نقره(2آهن(1

اتمهایتشکیلدهندهکداممادهزیرمتفاوتاست؟:تست
آهن(4اکسیژن(3گرافیت(2شیشه(1

کداممادهاتمهاییکسانیدارد؟:تست
گازمتان(4اکسیژن(3آب(2مونوکسیدکربن(1

کدامیکازعنصرزیرازیکاتمتشکیلشدهاست؟:تست
گازدیاکسیدکربن(4آهن(3گازمتان(2آب(1

درکدامیکازعنصرهایزیرذرههایسازندهمولکولنیست؟:تست
طال(4گوگرد(3اکسیژن(2کلر(1

بیشترمواداطرافماجزکدامدستهاند؟:تست
محلول(4عنصر(3مخلوط(2ترکیب(1

فضایخالیبینذراتکداممادهبیشتراست؟:تست
الکل(4مس(3بخارآب(2جیوه(1

درگزینههای.یافتمیشود(2بخارآ)وگاز(2آ)،مایع(یخ)آبدرطبیعتبهسهحالتجامد:تست
بکدامگزینهدرستاست؟.فاصلهبینمولکولهایآندراینسهحالتباهممقایسهشدهاست

گاز>مایع>جامد(2جامد=مایع=گاز(1
مایع>گاز>جامد(4گاز>جامد>مایع(3

درگزینههای.یافتمیشود(2بخارآ)وگاز(2آ)،مایع(یخ)آبدرطبیعتبهسهحالتجامد:تست
بکدامگزینهدرستاست؟.فاصلهبینمولکولهایآندراینسهحالتباهممقایسهشدهاست

گاز>مایع>جامد(2جامد=مایع=گاز(1
مایع>گاز>جامد(4گاز>جامد>مایع(3
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برخیازمواددرطبیعتبهصورتعنصرییافتمیشوند

دمادهسختبررویمادهنرممیتواندخراشایجادکن
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کشسانی

چکشخواری
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رساناست(کربن)درمیاننافلزاتگرافیت.فلزاتهمگیرساناهستند

جسمشفافنورراازمیانخودعبورمیدهداماجسمکدرنوررابازتابمیکند
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.استحکام،تحملاجسامدربرابرکشیدگیاست
...براساسایناستحکام،ازطنابوریسمانو

.استفادهمیشود
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ااستحکامفلزینظیرآهنبهدلیلواکنشدادنب
.اکسیژنهواکاهشمییابد
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.چگالینسبتجرمبهحجمیکمادهاست
.هرچهایننسبتبیشترباشد،مادهچگالتراست

.دقرارمیگیرچگالیبیشترمادهباچگالیکمتربررویمایعبا
.کمترفرومیرودچگالیمادهباچگالیبیشتردرمایعبا
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تفاوترفتارآلومینیموآهندرواکنشبااکسیژن

چونآلومینیماکسیدبررویآلومینیممیچسبد،ازادامهواکنش
آلومینیمبااکسیژنجلوگیریمیکند

98
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95

متاازباآمیختنموادبایکدیگر،خصوصیاتآنهاراتغییرمیدهی
.اینطریقکاراییآنهابهبودیابد
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.آلیاژهاازطریقذوبنمودندویاچندفلزبهدستمیآیند
آلیاژهاخصوصیاتجدیدیازخودبروزمیدهندکهمیتواند

استفادهازفلزاترابهینهکند

.نیستاینساختارآلیاژ
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کدامیکازجمالتزیردرستوکدامنادرستهستند؟

داردمیکنیم،بستگیاستفادهکهموادینوعبهمازندگیچهره.
شدسازیساختمانوسازیخودروصنعتگسترشسببفوالدآلیاژاختراع.
میشوند؛یافتطبیعتدرما،زندگیدراستفادهموردموادبیشتر
،میشوندیافتهوادررنگبیگازهایصورتبهاکسیددیکربنونیتروژناکسیژن.
شدهاندساختهگوناگونیموادازمختلفاجساموهاوسیله.
نیستمعینیومشخصویژگیهایدارایمادههر.
وخوارچکشگرما،رسانایوبرقجریانرسانایوداردبراقاست؛سطحجامدفلزیمس

.استسخت
یاخوارچکشنرم،یاسختمانندهاییواژهوهاعبارتازموادویژگیهایبیانبرای

تخاصیدارایکدر،یاشفافآب،ضدیاآبجاذب،ناپذیرانعطافیاپذیرشکننده،انعطاف
.میشوداستفاده...ورباییآهنخاصیتیابدونرباییآهن

تسخمادهکمکبهمیتوانکهاستاینمنظوراست،ترسختدیگرمادهازمادهیکوقتی
.نبریدراآنیانکردایجادخراشدیگرمادهروی

میشوندیافتطبیعتدرما،زندگیاستفادهموردمواردیهمه.
)،میشوندیافتهواگازدرصورتبهاکسیددیکربنونیتروژناکسیژن.
استترسختشیشهازصابونپس.کردایجادخراشصابونرویبرمیتوانشیشهبا.
شوددهبرییاکشیدن،گسستهاثردرمادهیکتااستالزمکهاستنیروییمقداراستحکام.
ودمیشگفتهاستحکاممیدهدنشانخودازشدنبرابرپارهدرمادهیککهمقاومتیمیزان.
هستندبرابرهمبافلزهاچگالی.
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98

برابردچنآنهااستحکامکهاستشدهاستفادههاییازپالستیکضدگلولههایجلیقهساختندر
.استفوالد

نیستزیادطالشدنورقهایقابلیت.
یرودمکاربهسبکولیمحکماجسامساختنبرایوداردشهرتسبکفلزیکبهآلومینیمفلز.
میسازندازآهنرافلزیهایاسکلهوهاپلاغلباست،زیادآهناستحکامچون.
دادتغییرآنهابهشیمیاییمادهچندیایکافزودنبامیتواننیزراهافلزخواص.
دادبهبودفلزهاخواصمیتوان،فلزهابهشیمیاییمادهچندیایکافزودن.
میآینددستبهفلزچندیایککردنمخلوطازاغلبکهاندجدیدیموادآلیاژها.
میکنندمخلوطهمباوذوبراهافلزآلیاژ،تهیهبرای.
میشودبرنجنامبهآلیاژیتولیدسببآهنبهکربنافزودنبا.
جدیدیموادرهگذراینازوبخشیمبهبودراموادخواصبتوانیمتامیکندکمکمابهتجربیعلوم

.کنیمتولید
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نیدجمالتزیرراباکلماتمناسبتکمیلک

انجامدادنبیشترموادمورداستفادهدرزندگیما،درطبیعتیافتنمیشوند؛بلکهبایدآنهارابا
.درموادطبیعیبهدستآورد..........و..........تغییرهای

یفیزیک شیمیایی

بهصورتبلورهایزردوکدردردهانهآتشفشانهایخاموشونیمهفعالوجود..........عنصر
.دارد

گوگرد

..........بهصورتتکههایارگههایفلزیدرخشاندرالبهالیبرخیازخاکهاوسنگهایافت
.میشود

طال

..........رامیتوانبهصورتبلورهایزیباودرخشاندرکنارسنگهایآتشفشانیجستوجوکرد.

الماس

تهیهکرد..........نمکخوراکیرامیتواناز.

آبدریا

را..........راازسنگآهکو..........راازماسه،..........آنها،..........فلزهایآهن،آلومینیمومسرااز
.ازنفتخاممیسازند

شیشهسنگمعدن سیمان پالستیک

..........موادمورداستفادهزندگیما،درطبیعتیافتمیشوند.

است..........پسصابونازشیشه.باشیشهمیتوانبررویصابونخراشایجادکرد.

برخی نرمتر

،است..........یکیدیگرازویژگیهایمواد.

انعطافپذیری

،یا..........انعطافپذیرییکمادهنشانمیدهدکهآنمادهچقدرمیتوانددراثرواردکردننیرو
.برگردد..........شودوپسازحذفنیرو،دوبارهبه..........

حالتاولکشیدهخم

واردنیروی(مییابد،حالاگرآنرارهاکنید،..........اگریککشالستیکیرابکشید،طولآن
.دوبارهبهحالتاولخودبرمیگردد)شدهراحذفکنید

افزایش

است..........معموالًاستحکامفلزهاازمواددیگر.

ربیشت
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استفادهمیکنند..........برایساختنوسایلیکهبایداستحکامزیادیداشتهباشنداز.

فلزها

استفادهمیشود..........درساختنچرخخودروازرشتههای.

فوالدی

آنهانیزدرانتخابآنها..........مواد،قیمتو..........درساختنیکوسیله،عالوهبرویژگیهای
ردبههمیندلیلاینفلزکارب.ازسایرفلزهاارزانتراست..........اهمیتدارد؛براینمونهفلز

.بسیارگستردهایدرصنایعمختلفدارد

یفیزیک فراوانی آهن

راآلیاژهاویژگیهایجدیدیدارندبهطوریکههرگاهمقدارکمیازفلزهایمختلفیاکربن
فزودنباویژگیهایمتفاوتبهدستمیآید؛براینمونه،ا..........بهفلزآهناضافهکنیم،انواع

قاومومیشودکهبسیارم..........فلزهایکرومونیکلبهآهنسببتولیدمادهجدیدیبهنام
.سختترازآهناست

فوالدزنگنزنفوالد

مییابدچونفوالدبهمرورزمانبا..........استحکامپلهایفوالدیپسازگذشتزمان
.دارد..........اکسیژنهواترکیبشدهوزنگمیزندبنابراینفوالدزنگزدهاستحکام

کاهش پایین

داربهکربنسبببیشترشدنسختیآنمیشودبهطوریکههرچهمق..........افزودنمقداری
.مغزمدادبیشترخواهدشد..........باشد،..........خاکرس

ربیشتخاکرس سختی

آنبستگیدارد..........کاربردهاییکمادهبه.

ویژگیها

،گویند..........مقدارنیروییکهالزماستتایکمادهدراثرکشیدن،گسستهیهبریدهشود.

استحکام

،آنافزایشمییابد..........بااضافهکردنخاکرسبهکربن.

سختی
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کدامگزینهبرایساختنسیمبرقمناسباست؟
آلومینیوم(4آهن(3نشاسته(2مس(1

کدامگزینهبرایساختنعصامناسباست؟
مس(4کاغذ(3چوب(2طال(1

کدامیکازمواردزیررسانایجریانبرقنیست؟
آهن(4گوگرد(3مس(2(گرافیت)کربن(1

شکلزیرکدامخاصیتفلزهارانشانمیدهد؟

چکشخواری(4استحکام(3رسانایالکتریکی(2انعطافپذیری(1

کداممادهکمترینسختیرادارند؟
چوبپنبه(4ناخن(3شیشه(2الماس(1

علتاستفادهازفلزاتبرایساختنبدنهخودروهاکدامویژگیآنهاست؟
رسانایگرمایی(4جالیفلزی(3براقبودن(2چکشخواری(1

د؟اگربخواهیمطنابیباقطرمشابهازموادزیردرستکنیم،استحکامکدامیکبیشترخواهدش
ابریشم(4مس(3فوالد(2پالستیک(1

.استچگالیطال،آلومینیوموفوالدباهممقایسهشده.یکیازخصوصیاتویژگیموادچگالیاست
کدامگزینهدرستیاینمقایسهرانشانمیدهد؟

آلومینیوم>فوالد>طال(2فوالد>آلومینیوم>طال(1
فوالد>طال>آلومینیوم(4طال>فوالد>آلومینیوم(3

چگالیکدامیکازبقیهکمتراست؟
هوا(4آهن(3چوبپنبه(2آب(1
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ینکدامیکازگزینههایزیرعلتا.بسیاریازظروفآشپزخانهمانندقابلمهراازفلزمیسازند
انتخابنیست؟

استحکامباال(2رساناییگرمایی(1
براقبودن(4مقاومبودندربرابرحرارت(3

کدامنافلز،درتهیهبرخیآلیاژهاکاربردزیاددارد؟
کربن(4سیلیسیم(3فسفر(2گوگرد(1

برایافزایشسختیبهمغزمدادچهمادهایاضافهمیشود؟
آهک(4پالستیک(3آب(2خاکرس(1

آلیاژچدنازمخلوطکردنکدامموادبدستمیآید؟
کروم-کربن(4مس–آهن(3کربن-آهن(2نقره-مس(1

کدامگزینهآلیاژنمیباشد؟
برنز(4آلومینیوم(3فوالد(2چدن(1

افزودنکداممادهبهمغزمدادباعثافزایشسختیآنمیشود؟
شن(4فلز(3خاکرس(2آهک(1
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مادهسختبررویمادهنرممیتواندخراش
ایجادکند
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کدامیکازجمالتزیردرستوکدامنادرستهستند؟

تأمین...معادن،مواداولیهالزمرابرایتولیدانواعفراوردههایصنعتی،ساختمانی،داروییو
.میکنند

آهنوقتیبصورتخالصاستاستحکامداردوقیمتآهنمناسباست.

کرومونیکلباعثجلوگیریاززنگزدنآهنمیشوند.

استفادههمزمانازفوالدوبتندرساختنخانههایمسکونیسببمیشودکههنگامبروزحوادث
.طبیعی،آسیبکمتریبهساختمانوماواردشود

مادهاولیهموردنیازبرایتهیهبسیاریازموادووسایلازمعادنبهدستمیآید.

یندتعداداندکیازموادبهطورمستقیموبیشترآنهابهطورغیرمستقیماززمینبهدستنمیآ.

زمیناندوختهایعظیموخدادادیازموادموردنیازبرایزندگیاست.

مادهاولیهتولیدکاردوچنگال،سنگمعدنآهناست.

بشقابچینیکهدرآنغذامیخورید،ازخاکرستولیدمیشود.

لیوانشیشهایکهدرآنآبمینوشید،ازخاکرسساختهمیشود

خاکرسیکیازموادترکیبیاستکهبهفراوانییافتمیشود

وداستفادهمیش...درتولیدظروفسفالیرنگیازاکسیدفلزهایمختلفیمانندآهن،کروم،مس،و
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یشهشخمیربهتامیدهندگرمامختلفشیمیاییموادافزودنباراشیشه،ماسهتهیهبرای
درمیمشخصهایشکلبهومیریزنددلخواهقالبهایدرراشیشهخمیرسپسشود؛تبدیل
.آورند

میگرددآبیرنگباظروفیتولیدسببلعاب،بهکروماکسیدافزودن

استماسهوآهکازمخلوطیسیمان.

میشودخمضربهاثردرخالصصورتبهآهنفلز.

استماسهوآهکازمخلوطیبتن.

شدهاندمتصلهمبههیدوژنوآهنهایآهن،اتماکسیدهایدر.

میشوندساختهماسهازشیشهایظروفورسخاکازچینیظروف

تاسشدهپیشنهاددوبارهمصرفبازیافت،مصرف،کاهشطبیعیمنابعازمحافظتبرای
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جمالتزیرراباکلماتمناسبتکمیلکنید

بهدستمیآید..........مادهاولیهموردنیازبرایتهیهبسیاریازموادووسایلاز.

معادن

یافتمیشود..........عنصرآهندرمعادنبهصورت.

ترکیبهایآهن

..........آهنازترکیبهایمهمآهنهستندکهدراینمعادنوجوددارند.

اکسیدهای

بههممتصلاند..........و..........اکسیدهایآهن،اتمهای.

اکسیژنآهن

راازاکسیدآهنجداکنیم..........برایدستیابیبهفلزآهن،بایداتمهای.

اکسیژن

کهبااست..........جداکردناتمهایاکسیژنازاکسیدآهنکارآسانینیستوشاملیکتغییر
.صرفانرژیزیادیهمراهاست

شیمیایی

درکوره..........و..........برایجداکردناتمهایاکسیژنازآهن،سنگمعدنرابههمراه
دراثراینعمل،اتمهایاکسیژنازسنگمعدنجداوبه.هایمخصوصحرارتمیدهند

.درتهکورهباقیمیماند..........درنتیجهفلزآهنبهحالت.خارجمیشوند..........صورت

کربندیاکسیدسنگآهککربن مذاب
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نمیتوانبهعنوانتیرآهندرساختاسکلتهایساختمانیوورقههایآهن..........ازآهن
استوبه..........درساختبدنهخودروهاولوازمآشپزخانهاستفادهکردچونآهنخالص

زنگ..........بهسرعتبااکسیژنواکنشمیدهدودراثر.آسانیدراثرضربهخممیشود
.میزند

خالص نرم رطوبت

..........یکیازمهمترینموادیاستکهامروزهبرایساختنخانههایمسکونیوبرجهااز،
.آناستفادهمیشود

بتن

است..........سیمانمخلوطیازآهکو.

خاکرس

است..........سیمانمخلوطیازآهکو.

خاکرس

،ماسهوآباستواستحکامزیادیدارد..........بتنمخلوطیازسیمان،.

شن

کنندهدرورودیاستخرها،گاوداریهاومرغداریهابه..........مخلوطآبوآهکرابهعنوان
.کارمیبرند

ضدعفونی

،رراباافزودنموادشیمیاییمختلفگرمامیدهندتابهخمی..........برایتهیهشیشه
.شیشهتبدیلشود

ماسه
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دراثرحرارتدادنسنگآهندرکورههایمخصوصچهموادیحاصلمیشود؟ب
1)فلزآهنوکربندیاکسید(2خاکرسوکربندیاکسید
3)ماسهوخاکرس(4آهکوکربنمونوکسید

کدامیکازموادزیرجزموادجداکردناتمهایاکسیژنازسنگمعدنآهننمیباشد؟ج
1)کربن(4سنگآهن(3اکسیدآهن(2کربندیاکسید

درفراینداستخراجآهنوحرارتدادنسنگمعدنآهنچهگازیخارجمیشود؟د
1)کربندیاکسید(4هیدروژن(3کربنمونوکسید(2اکسیژن

درپایینتریننقطهازکورهذوبآهنچهمادهایتشکیلمیشود؟ب
1)کربندی(4سیلیس(3آهنمذاب(2آهک

اکسید

درکورههایمخصوصبرایجداکردناتمهایاکسیژنازسنگآهنازچهمادهایاستفاده
میشود؟الف

1)ماسه(3خاکرس(2کربن
نیکل(4

درسنگمعدنآهن،بیشترترکیبآهنباکدامعنصراست؟د
1)کربن(4هیدروژن(3کلر(2اکسیژن

بتنمخلوطیازچهموادیاست؟الف
1)آهک-آب-خاکرس(2آب-ماسه-سیمان
3)آب-خاکرس-سیمان(4آب-خاکرس-ماسه

باافزودنکداممادهبهآب،خاصیتضدعفونیکنندگیایجادمیشود؟ب
1)سیمان(4خاکرس(3آهک(2گچ

کدامیکازموادزیرجزموادطبیعیمحسوبنمیشود؟د
1)سیمان(4رس(3آهک(2گچ
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مخلوطآبوآهکچهخاصیتیدارد؟ج
1)بستگیبهمقدار(4بازی(3خنثی(2اسیدی

آهکدارد

برایتولیدظروفسفالیرنگی،ازچهموادیاستفادهمیشود؟ب
1)اکسیدهایفلزی(2رنگهایطبیعی
3)رنگهایمصنوعی(4رنگهایشیمیایی

رینمقدارزمانپایانیافتناندوختههایشناختهشدهازکدامفلزبهترتیبکمترینوبیشت
است؟د

1)کروم-طال(4کروم-روی(3طال-قلع(2آهن-روی
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سفرآب روی زمین
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.استآب 
به برای همه موجودات زنده 

.  نیاز دارند
ت و ما نیز در زندگی روزمرره بررای تنردس د ر

... ذا وغ، تهیة صورت، منواک زدن، وضوگرفدس
. به آب نیاز داریم

نعدی، همچنیس برای کشاورزی، فعّالیرت هرای صر
 ررراادمانی و غیرررره وجرررود آب رز  و ضرررروری

.  ا ت

به برای همه موجودات زنده 
.  نیاز دارند
در جهرران برره صررورت یرر  .................امررروزه

.مشکل ا ا ی مطرح ا ت
وار در کشررور مررا نیررز کرره برره رررور ر یعرری روی نرر

دّی تررر بیابررانی دنیررا وادرر  تررده، ایررس منرر  ه جرر
ا ت

دارد که بخار آب فراوانی در اتمنفر زمیس وجود
طح زمریس پس از ت خیر به صورت برار  بره  ر

.می ر د 

!ع ارت صحیح و غ ط را مشخص کنید 

درصد  رطح کرره زمریس را آب فررا 75بیش از 
گرفدرره ا ررت کرره میرردار زیررادی از  آن را آب

.  های تیریس تشکیل می دهند

همررة موجررودات زنررده برررای ادامررة زنرردگی برره 
. نیاز دارند................. 

!جای االی را پر کنید 

ده دی.................................. های بار  به تکل
ترررود کررره در منرررارق مخد ررر  میررردار آن مررری

.ا ت.................................. 

................................. بخرررررار آب فراوانررررری در 
................. زمرررریس وجررررود دارد کرررره پررررس از 

س به  رطح زمری................................. صورت به
.ر دمی

انی ی  مشرکل ا ا ری مطررح ترده در  رطح جهر
.ا ت................................. مربوط به موضوع 

، (راتمنرف)به مجموعه آب هرای موجرود در هروا کرره 
بخرار  طح و درون زمیس که به صورت جامرد، مرای  و

.می باتند، آب کره گفده می تود
ا، آب کره تامل ادیانوس ها، دریاها، دریاچره هر
روداانه ها، آب های زیرزمینی، رروبرت هروا و

.یخچال ها می تود

ت کره درصد  طح کرره زمریس را آب فررا گرفدره ا ر75بیش از 
میدار کمی از آن را آب های تیریس 

تشکیل می دهند
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کمی یاهوادمایابرها،تدنمدراکمفراینددرهرگاه
میزمیسح طبهبرفتکلبههوارروبتباتد،
.ریزد

دریاهاها،یانوساد طحبهاورتیدپرتوهایتابشبا
.روندمیارببهوتوندمیت خیرهاآبها،دریاچهو

ابربهوممدراکدما،کاهشدلیلبهآنجادربخارآب
درصدراگدما،کاهشروندادامةبا.تودمیت دیل
ر د،بمنا  یحدبههوادمایمیزانورروبت
.دهدمیرخبار 

درجةصفرازربارتتراکم،هنگا هوادمایکهصورتیدر
 طحبهارانبتکلبههوارروبتباتد،  نیوس

.ریزدمیزمیس

آمدنپاییسمنیردربارانهایدطرهاگر
ورع  ردهوایتودهاززمیس طحبه

.دتونمیت دیلتگرگبهکنند

هوایوجوتنااتدربارةکها تدانشیهواتنا ی
.ردازدپمیتحییقومطالعهبهزمیسکرةارراف
میداریریگاندازههواتنا یکارهایتریسمهمازیکی

برحنبنجی بارانهایایندگاهدرکها تبارندگی
.تودمیانجا مدرمی ی

!ع ارت صحیح و غ ط را مشخص کنید 

ار بموجب ردهوایتودهازبارانهایدطرهع ور
.گرددمیبرف

کمی یاهوادمایابرها،تدنمدراکمفراینددرهرگاه
.ریزدمیزمیسح طبهتگرگتکلبههواباتد،رروبت

 طح،(اتمنفر)کرههوادرموجودهایآبمجموعهبه
باتند،میخاربومای جامد،صورتبهکهزمیسبیرونو

.تودمیگفدهکرهآب
.توندنمیکرهآبتاملهاهوارروبت

توندنمیکرهآبتاملزیرزمینیبهایآ

!ع ارت صحیح و غ ط را مشخص کنید 
دهگرففرا.........رازمیسکره طحدرصد.......ازبیش
.نددهمیتشکیل.....................راآناز........میدارکها ت
طح و..............درموجودهایآبمجموعهیعنیکرهآب
...........و.........و..........صورتبهکهزمیسدرونوزمیس
.باتندمی

!جای االی را پر کنید 

،................،...............،.............،...................تاملکرهآب
.تودمی................و......................،...............................
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کرهافاررهوایوجوتنااتدربارهتحییقومطالعه
حنببربار میزانگیریاندازهوهواتنا یرازمیس
باتدمیا یهواتنکارهایمهدریسازیکیمدر اندی

!جای االی را پر کنید 
بر د،یمنا  حدبه....................میزانو...............درصداگر

.دهدمیرخبار 
باتد،......................هوادمای،...............................................درهرگاه

ریزدیمزمیس طحبهبرفتکلبههوارروبت
و..................ملبراثرعترتیببهبارانوبرفبار 
.دهدمیرخ..................

..............ازبارتر،......................هنگا هوادمایکهصورتیدر
 طحبهبارانلتکبههوارروبتباتد،  نیوسدرجة
.ریزدمیزمیس
...........................و................دلیلبه..................در...................آب
تودمیت دیلابربه

اززمیس طحبهآمدنپاییسمنیردربارانهایدطرهاگر
.توندمیت دیل................بهکنندع ور ردهوایتوده

و..................دربارةکها تدانشیهواتنا ی
.پردازدمیتحییقومطالعهبه............................

کرههوابهوودتمیت خیرآبازبخشیبار ،ازپس
زمیس،طح درآنازدنمدی.کندمیصعود(اتمنفر)

مینفوذسزمیدرونبهبادیماندهبخشوتودمیجاری
.کند

جاریهایآب
ررفهبزمیسرویاود فردربارانآبازبخشی
.کندمیپیداجریانترپنتمنارق
زمیسیبتجهتدرپیو دسهمبهازپسآبهاایس

میهاسادیانوودریاهاها،دریاچهبهوکنندمیحرکت
.ریزند
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آبریزحوضه
انشعاباتورودی تو طآن طحیآبهایکهایمنطیه
هدایترتپنتنواحی متبهمرتف نیاطازآن
.داردنا آبریزحوضة،تودمی

متنعی عنوانبهراآبگذتده،ازاننان
وهدرببرداریبهرهبرایودانندهمیادادادی
روید احداثفکربهآنرفدسهدرازج وگیری
ایسهب داحداثباامروزه.ا تبودههاروداانه
زمینهدرزنیماکشور.ا تیافدهد تمهمهدف

.ا تبودهموفق د ازی

هبوا تمدفاوتهمباهاروداانهآب رعت
اودحرکتیرمندرروداانه.داردبندگیمخد فیعوامل
داتدهجریانیچمارپیامندییمصورتبها تممکس
.باتد

دوبارهوتدهیرت خحاصلآبتما باران،بار ازپس
.رودمیاتمنفربه

یبتجهتدرتدنتااهتااهازپسجاریآبهای
هایانوسادودریاهاها،دریاچهبهوکنندمیحرکتزمیس
.ریزندمی

!ع ارت صحیح و غ ط را مشخص کنید 
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ودربهبرداریبهرهبرایهاروداانهروی داحداث
ورودی تو طآنزیرزمینیآبهایکهایمنطیه.ا تآبرفدسهدرازج وگیری

ترپنتاحینو متبهمرتف نیاطازآنانشعابات
.داردنا آبریزحوضة،تودمیهدایت

باتد،مکدارد،جریانآندرروداانهکهزمینیتیباگر
تیبکهورتیصدروکندمیپیدامندییممنیرروداانه
.گیردمیاودهبمارپیچیمنیرروداانهباتد،زیادزمیس

ریانج............منارق متبه..........منارقازبارانآب
.........................هتجدرپیو دسهمبهازپسومیکندپیدا

.ریزندمی..................و...............و...............بهوحرکت

ورودی تو طآن................آبهایکهایمنطیه
................نواحی متبه................نیاطازآنانشعابات
.داردنا آبریزحوضهتود،میهدایت

میآب.............................و.......................... داحداثازهدف
باتد

ورتصبها تممکساودحرکتمنیردرروداانه
باتدداتدهجریان...............یا.................

کمرمنیدرو..................رودحرکتدارتییبمنیردر
.بوداواهد..................رودحرکتتیب

!جای االی را پر کنید 

:دهندهعوامل کاهش
بارندگی آرا -1
درادان و پوتش گیاهی -2
گر  تدن هوا و ت خیر آب    -3
تیب کم روداانه     -4
نفوذپذیری ااک-5

:دهندهافزایشعوامل 
بارندگی تند-1
ن ودن پوتش گیاهی -2
 رد تدن هوا      -3
تیب زیاد روداانه      -4
نفوذ ناپذیری ااک-5

آبشار
ح ی بر د روداانه در ادامة منیر اود ممکس ا ت به م

ف ارتفراع مری که بندر آن به رور ناگهرانی دچرار ااردا
.ی گرددایجاد م( تندْآب)در ایس صورت آبشار . تود

منریر جریران ع ت تشکیل آبشار ایس ا ت که آب در
از  رنگ اود، ابددا از  نگ های  خت و میاو   رسس

ر ایش در بر اثر ف. های نر  و کم میاومت ع ور می کند
ای میماننرد و زمان نن داً رورنی،  نگ هرای میراو  برجر
فاع در منیر  نگ های نر  از بیس می روند و ااداف ارت

تود رود ایجاد می تود که به آن آبشار گفده می
ع ت تشکیل آبشار 
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آلودگی روداانه ها
یرل فراوانری آب در گذتده تصور بر ایس بود که به دل

آنهررا در روداانرره هررا ، تخ یررة فاضرراب هررا درآلررودگی
ت که حالی که امروزه ثابت تده ا در ندارد؛تأثیری 

شرکات کمدریس آلودگی در روداانه ها باعث ایجراد م
زینت محیطی فراوانی می تود 

ترأمیس من   روداانه ها به عنوان بخشی از محیط زینت و
اورزی و دنمت عمرده ای از آب آترامیدنی، کشرکنندة 

.ری دارندصنعدی نیاز به حفاظت و توجه بیشد

دریاچه ها
ده ا ت و بخشی از آب کره که در  طح اشکی ها واد  ت
امیده مری به رور ر یعی به آب های آزاد راه ندارد، دریاچه ن

. تود
مخد فری در دریاچه ی  محیط زنده و پویا ت کره جانرداران

. آن زندگی می کنند

س دریاچه هرا از نررر ترأمی
ی، مواد غذایی، مواد معدن

ذارررررررایر نفرررررررت و 
دیل گاز،گردترررگری، تعررر

آب و هررروای منطیررره، 
یرانیحمل و نیل و کشد

.اهمیت دارند

ارایر دریاچه ها از نرر ترأمیس مرواد غرذایی، مرواد معردنی، ذ
یرانی، تعردیل نفت و گاز،گردتگری، حمل و نیل و کشرد

.آب و هوای منطیه اهمیت دارند

حمرل← گررد  ← ذنگ ← تامیس غم
آب  هوات تعدیل←با کشدی 

ه ع رت ازر ا ت که بر، دریاچة جهانتریس دریاچة بزرگ 
.تده اندایجاد. و عت زیاد به آن دریا گفده می تود

ل با هم مدفاوت دریاچه های کشورمان از نرر چگونگی تشکی
نها تو ط اننان برای از آنها به رور ر یعی و بعضی از آ. اند

.ایجاد تده اند

وند بر ا اس دریاچه هایی که به رور مصنوعی ایجاد می ت
.  نوع کاربرد و بهره برداری ازآن مدفاوت اند

از . آینردبرای از دریاچه ها در پشت  دها بره وجرود مری
رق، آب ذایره ترده در ایرس دریاچره هرا بررای تولیرد بر

ود؛ ماننرد  رد کشاورزی و آب آتامیدنی ا دفاده مری تر
.تامیرک یر که در تمال تهر کرج واد  تده ا 
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دمایدیلتعمنروربهتهرهااررافدرهاییدریاچهگاهی
توند؛مییجاداگردتگریتو عةوزینتمحیطحفظهوا،
منطیهدرهکفارسا یجتهدایمصنوعیدریاچةمانند
.ا تتدهاحداثتهرانچیدگر

!ع ارت صحیح و غ ط را مشخص کنید 
برق،یدتولبرایامیرک یردر دتدهذایرهآباز

.تودمیا دفادهآتامیدنیآبوکشاورزی
یاآبتنددایجاباعثروداانهمنیردرارتفاعااداف
.گرددمیآبشار

وخت های نگازابددااود،جریانمنیردرآب
ع ورمیاومتکمونر های نگاز سسمیاو 
رورنی، نگداًنن زماندرفر ایشاثربر.نمایدمی
بیسزانر های نگومانندمیبرجایمیاو های
کهتود،میایجادمنیرروددرارتفاعاادافوروندمی
.تودمیگفدهآبشارآنبه

درآبروانیدلیلبهکهبودایسبرتصورگذتدهدر
ندارد؛أثیریتآنهادرآلودگیهافاضابتخ یة،هاروداانه
وا تدهتواد هااشکی طحدرکهکرهآبازبخشی
میامیدهندریاچهدارد،راهآزادهایآببهر یعیروربه
.تود

دمایعدیلتمنروربهتهراناررافدرلدیان ددریاچه
ا تتدهجادایگردتگریتو عةوزینتمحیطحفظهوا،

ازدنمدیهایتکندگیارومیهدریاچهتشکیلع ت
ا تکره نگ
وجودا سیسکنا بهددیمیدریایبادیماندهازازردریای
ا تآمده
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ارود، ابدرردا از هنگرا  تشرکیل آبشررار آب در منریر جریرران
ع ور می...........................................  سس از ........................................ 

.................................. ، در زمان نن داً رورنی...................بر اثر . کند
از بررریس مررری رونرررد و ........................... برجرررای میماننرررد و  

در منیر رود ایجاد می تود............................. 

 تود که روداانره در تُندآب یا آبشار  در صورتی تشکیل می
پیدا کند............................منیر اود به رور ناگهانی 
ا ت که به ع ت ......................بزرگ تریس دریاچة جهان

. به آن دریا گفده می تود...................................

.................... ..............از آب ذایره تده در دریاچه ها برای تولید 
که در .......................ا دفاده می تود؛ مانند  د ............................ و 

.تمال تهر کرج واد  تده ا ت
با آب های........................... و ............................. کشور ما از رریق 

.آزاد ارت اط پیدا می کند

و .................... ، ......................... ، ............................ دریاچه ها از نرر 
و .......................... ، ........................................... ، ...................... ، ............ 

.اهمیت دارند..................... 

دریاها و ادیانوس ها
رار درصد حجم آب کره در دریاها و ادیانوس ها د97حدود 

به همیس . اندزمیس را آب می پوت طح دارد و تیری اً 
.ده می توددلیل  یارة زمیس از فضا به رنگ آبی دی

ا آب های کشور ما از رریق ا یج فارس و دریای عمان ب
.آزاد ارت اط پیدا می کند

!جای االی را پر کنید 

3
4

3
4
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، تررکل  ررواحل دریاهررا در جاهررای مخد رر 
. مدفاوت ا ت 

در دنررمت هررایی کرره جررنس  ررنگ هررای 
د، ترکل  اح ی در برابر فر ایش میاو  ان

هی  رراحل برره صررورت صررخره ای و پرتگررا
ا ت

در دنرررمت هرررایی کررره  رررنگهای  ررراح ی
بره میاومت کمدرری دارنرد، ترکل  رواحل

صورت هموار و  ما ه ای ا ت

حرکات آب دریاها
ر حرال آب دریاها به دریل مخد   دائما د

ج ایس حرکرت بره صرورت امروا.حرکت اند
. دریا، جریان های دریایی و جزر و مد ا ت

یس، موج به حرکت آب به  مت بار و پای
.می تودآب گفده 
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ر ترکل امواج دریا باعث فر رایش و تیییر
رزه هنگا  ودوع زمریس لر.  واحل می توند

زرگری و آتشفشان های زیردریایی، امرواج ب
از در دریررا ایجرراد مرری تررود کرره برره آن آبدرر

.می گویند( ونامی)

جررزر و مررد در اثررر نیررروی گرانشرری مرراه و 
آب و به بار آمردن. اورتید ایجاد می تود

ه مری حرکت آن به  رمت  راحل مرد گفدر
حل، جرزر به پاییس رفدس آب در  وا.  تود

رژی جرزر و مرد در تولیرد انر. گفده می ترود
. اده می کنندالکدرینیده و ماهیگیری ا دف

یخچال ها
دمرای زمیس کره میرانگیساز کرة در مناریی 
  نرررریوس کمدررررر صررررفر درجررررة هرررروا از 

ا تا ت،بار  عمدتاً به صورت برف
. ددر ایس موارد یخچال تشکیل می تو

ط ری و ددو د ردة یخچال ها به رور ک ی بره 
.کوهندانی تینیم می توند

ب یخچال های عرریم دط ری در نرواحی دطر
زمرریس درررار دارنررد و جنرروب کرررة تررمال و 

فرر  یخچررال هررای کوهنرردانی در نررواحی مرت
. طح اشکی ها تشکیل می توند

!ع ارت صحیح و غ ط را مشخص کنید 
برابردرهکهندندهاییصخرهدارایپرتگاهی واحل
هندندمیاو فر ایش

.توندمیواحل تکلتیییروفر ایشباعثدریاامواج
امواجیایی،زیردرهایآتشفشانولرزهزمیسودوعهنگا 
گویندیممدوجذرآنبهکهتودمیایجاددریادربزرگی
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صفرازمدرکهوادمایمیانگیسکوهندانیهاییخچالدر
.ا ت  نیوسدرجه

!جای االی را پر کنید 
.............................رتأثیتحتمخد  جاهایدر واحلتکل
.باتدمیفر ایشبرابردر
کمدریمیاومت اح ی نگهایکههاییدنمتدر

....................و...................صورتبه واحلتکلدارند،
ا ت

................و................................،.......................صورتبهحرکت
.ا ت
درار..................و..................درکرهآبحجمدرصد97حدود
دپوتانمی..................رازمیس طح3/4تیری اًودارد
هایآببا...........................و.............................رریقازماکشور
.کندمیپیداارت اطآزاد

.............................رتأثیتحتمخد  جاهایدر واحلتکل
.باتدمیفر ایشبرابردر
کمدریمیاومت اح ی نگهایکههاییدنمتدر

....................و...................صورتبه واحلتکلدارند،
ا ت

گفده..................پاییسوبار متبهآبحرکتبه
.تودمی

.تودمیادایجاورتیدوماهگرانشنیرویاثردر..................
پاییسهبو.................. احل متبهآبآمدنباربه

.تودمیگفده.................. احلدرآبرفدس

ایجاد.................یاو................بو  یهدریادرکهبزرگیامواج
.ندگویمی( ونامی)آبدازآنبهکهتودمی

..................و..................ید دهدوبهک یروربههایخچال
.توندمیتینیم

.ب ریدنا راآبمصارفازموردچند

تشریحی وارت
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.کره را تعری  کنیدآبتود؟کره تامل چه چیزهایی میآب

رود؟پس از بار  باران آب به کجا می

.هیدی تشکیل ابرها را توضیح دنحوه

در ت از یکنون ا دفادهچرا از گذتده تا
جرره هررای  ررطحی مررورد تومنرراب  آبرری و آب

بوده ا ت؟

رحنرب گیری میدار بارنردگی کجرا و باندازه
تود؟چه واحدی انجا  می

گرررگ را چگررونگی تشررکیل برراران، برررف و ت
.ترح دهید

ی هرا تحرت چره عرام منیر حرکت روداانره
.باتد؟ توضیح دهیدمی
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باتد؟میچههاروداانهرویبر داحداثازاننانهدفچینت؟آبشارتشکیلع ت

دارند؟ریتبیشتوجهوحفاظتبهنیازهاروداانهچرا

اند؟کدا هاداانهروکنندةآلودهمناب تریسمهمتمانرربه

.کنیدتعری راآبریزیحوضه

رودهاآبیدهندهافزایشودهندهکاهشعوامل
چینت؟

ند؟کنمیایجادرامشکاتیچههاروداانهآلودگی

و ریدبنا راکشورمانمصنوعیهایدریاچهازمورددو
.بنوینیدراهاآنکاربرد
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ر فر رایش های  اح ی در برابهایی که  نگدر دنمت.دریاچه را تعری  کنید
ی هررای  رراح هررایی کرره  ررنگانررد و در دنررمتمیرراو 

ورت تری دارند، ترکل  رواحل بره چره صرمیاومت کم
باتد؟می

هررایی حرکررت آب دریاهررا برره چرره صررورت
تواند باتد؟می

ا  های جرزر و مرد را نرچند مورد از ا دفاده
.ب رید

.دهیدها را ترحچگونگی تشکیل یخچال

چنررد مررورد از مررواردی کرره باعررث اهمیررت 
.توند را نا  ب ریدها میدریاچه

.را تعری  کنید(  ونامی)آبداز 

ه نرواحی های دط ی و کوهندانی در چیخچال
درار دارند؟
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.................. .آبکره یعنی 
.مناریی از زمیس که آب وجود دارد( 1
س و های موجود در اتمنفر و  طح زمیمجموعه آب( 2

درون زمیس
ها و دریاهاها و دریاچههای ادیانوسمجموعه آب( 3
های زیرزمینی زمیسمجموعه آب( 4

کدا  ی  جزء مناب  آب تیریس نینت؟
یخچال ر یعی  ( 1
آب جاری( 2
دریاچه ها( 3
آب زیرزمینی( 4

ا ت؟نادر تی کدا 
العهمطزمیساررافهوایوجوتنااتدربارهکهع میبه(1

.گویندمیهواتنا یکند،می
.ا تمدراندی برا اسبارانمیدار نجیبارانایندگاهدر(2
.ا تار بمیدارگیریاندازههواتنا انکارتریساص ی(3
.کنیمجادایمصنوعیبارانتوانیممیابرهابارور ازیبا(4

...................یعنیآبکره
.داردوجودآبکهزمیسازمناریی(1
زمیسدرونوزمیس طحواتمنفردرموجودهایآبمجموعه(2
دریاهاوهادریاچهوهاادیانوسهایآبمجموعه(3
زمیسزیرزمینیهایآبمجموعه(4

نینت؟تیریسآبمناب جزءی کدا 
ر یعییخچال(1
جاریآب(2
هادریاچه(3
زیرزمینیآب(4

ا ت؟صحیحع ارتکدا 
میت دیل باربهودما،مدراکمکاهشدلیلبهجودربخارآب(1

.تود
دماییزانمورروبتدرصداگربار،دردماکاهشروندادامةبا(2
دهدمیرخبارانبر د،منا  یحدبههوا
ها،دریاچهوریاهادها،ادیانوس طحبهاورتیدپرتوهایتابش(3

روندمیباربهوتوندمیت خیرهاآب
باتد،کمای یهوادمایابرها،تدنمدراکمفراینددرهرگاه(4

دریزمیزمیس طحبهتگرگتکلبههوارروبت

تود؟نمیمحنوبتیریسآبی کدا 
ازردریاچةآب(1
رودزایندهیروداانهآب(2
چاهآب(3
دماوندد ةدربرفتدنذوبازحاصلآب(4

هرایهای عریم برف و یخ در دطربتوده
ویند؟گزمیس و نواحی کوهندانی را چه می
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گزینهدا کآب کرهمخد  بخش هایدرآبتوزی اصوصدر
ا ت؟در ت

.هندندداراآب کرهدررا همبیشدریسیخچال ها(1
آب هایهبنن تبیشدری همتیریسآبدریاچه های(2

.هندنددارازیرزمینی
.تا تورآببهمدع قآب کره همبیشدریس(3
.ا تیزیرزمینآب هایویخچال هاتاملفیطتیریسآب(4

آید؟میدرصورتیچهبهآبباران،بار ازپس
.کندمینفوذزمیسدرونبه(1
.تودمیاتمنفرواردوتدهت خیر(2
.تودمیجاریزمیس طحدر(3
مواردیهمه(4

ذراتبیسلیاافضایمیزانگیریاندازهبرایراهتریسمنا ب
ا ت؟کدا 
ااکحجمگیریاندازه(1
مدخ خلااکدرونبهمدرجظرفیازآبریخدس(2
رسمیداریباااککردنمخ وط(3
همباهاآنتدنجم وااکذراتحجمگیریاندازه(4

تود؟میتشکیلزمانیچهتگرگ
.تودمی ردزمیسنزدیکیدرآببخار(1
.باتدصفرباریهوادمایابرهاتراکمهنگا (2
.کنندرع و ردهواییتودهازبار حالدرباراندطرات(3
.باتدکمای یدماهواتدنمدراکمهنگا (4

ا ت؟در تگزینهکدا 
.ندهندآتامیدندابلزمیس طحهایآببیشدر(1

2)
𝟐

𝟑
.ا تفراگرفدهآبرازمیس طح

.ودتمیمحنوبتیریسآبمناب جزءهادریاچههمه(3
دداردرارهاادیانوسودریاهادرکرهآبحجمدرصد97حدود(4
پوتاندمیآبرازمیس طحدرصد75تیری اًو

ا ت؟ی کدا آبریزحوضه
.تودمیذایرهآندرآبزیرزمیسدرکهمح ی(1
.زدریمیآنبهرودآبنهایتدرکهزمیسرویدرمح ی(2
.ریزدمیآنبهرودچندهایآبکهمح ی(3
نواحی متبهآنانشعاباتورودچندهایآبکهمح ی(4

.تودمیهدایتترپنت

کاهد؟میجاریآبمیزانازی کدا 
.باتدزیادزمیستیب(1
.باتدزیادگیاهیپوتش(2
.باتدنفوذناپذیرو نگیزمیس(3
.باتدزیادبارندگیتدت(4

نینت؟در تجم هکدا 
.می تودابرتشکیلباعثآببخارتراکم(1
. تودتگرگدایجاباعثتواندمی ردهوایتودهازبارانع ور(2
.می باتدبار منیردربرفذوببارانتشکیلاص یعامل(3
.می کندرفبایجاد اندی گراددرجةصفرازدمابودنکمدر(4
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ندارد؟ندگیبی کدا بهآبریزیحوضهی دررودی آبمیدار
زمیستیب(1
ااکنفوذپذیری(2
آبریزحوضهتکل(3
رودتو طتدهحلاماحمیدار(4

ا ت؟کدا بار اص یعاملدو
ابرارتفاعوهوادمای(1
رروبتدرصدوهوادمای(2
ابرارتفاعورروبتدرصد(3
بار زمانوابرارتفاع(4

ا ت؟تگرگصورتبهبار مود چه
.تود ردهواوددی(1
.کندع ور ردیریهازبارانوددی(2
.بر دصفرزیربهدماوددی(3
.تودات اعآببخارازهواوددی(4

ترتیببهدباتزیاددارد،جریانآندرروداانهکهزمینیتیباگر
بود؟اواهدچگونهروداانهآبمیزانومنیر

کم–مارپیچی(1
کم–مندییم(2
زیاد–مندییم(3
زیاد–مارپیچی(4

ا ت؟کدا هاروداانهنیشمهمدریس
هوادمایتعدیل(1
صنعدیوکشاورزیوآتامیدنیآبتأمیس(2
گردتگرییتو عه(3
آبزیانپرور (4

هاینگ بهمیاو و ختهای نگازاودمنیردرآباگر
تود؟میایجادپدیدهکدا بر د، نت

چشمه(1
آبشار(2
دره(3
آبخوان(4

تود؟میجاریآبکاهشباعثعاملکدا 
 ارنهبارندگیافزایش(1
گیاهیپوتشن ود(2
ایما ههایزمیسوجود(3
ااکنفوذپذیریکاهش(4

ا ت؟صحیحهگزینکدا تصویرزیر،درروداانهمنیربهباتوجه

.ا تزیادروداانهآبمیدار(1
.ا تزیادزمیستیب(2
.ا تزیادااکپذیرینفوذ(3
.ا تکمروداانهآبمیدار(4
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چهازودراروندازع ورمنروربهمیدس،دفاعدوراندررزمندگان
گرفدند؟کم ر یعییپدیده

رودجریانمنیرتیییر(1
هرمزتنگهدریاییجریان(2
اورتیدوماهگرانشینیروی(3
رودبندرتکلتیییر(4

..................کهمی تودتشکیلصورتیدرتُندآب
.کندپیدایممندیمنیرزمیس،زیادتیبدلیلبهروداانه(1
.کندپیدایمارپیچمنیرزمیس،کمتیبدلیلبهروداانه(2
.کندپیدااعارتفاادافناگهانیروربهاودمنیردرروداانه(3
.باتدزیاد یللتشکیاحدمالوتویمروبهروفراوانبار با(4

بیشدرشارآبتشکیلاحدمالی کدا ازآبع ورصورتدر
ا ت؟

تسبهما ه  نگاز(1
ما ه  نگبهما هاز(2
رسبهتساز(3
تسبهما هاز(4

باتد؟میگزینه کدابهمربوطماکشورهایدریاچهتفاوتمهمدریس
تشکیلچگونگی(1
و عت(2
توریمیزان(3
جانورانزندگیمحل(4

کدا یبترتبهارومیهیدریاچهوازریدریاچهتشکیلع ت
ا ت؟

آتشفشانیدهانه–ددیمیدریاییماندهبادی(1
نیرمتدنمندودوکوهریز –آهکیهایزمیسانحال(2

روداانه
کره نگازدیدنمتکندگی–ددیمیدریاییماندهبادی(3
هایآب طحودنببارتر–کره نگازدنمدیتکندگی(4

غارک اززیرزمینی

د؟باتنمیهادریاچهاهمیتدریلاززیرمواردازی کدا 
غذاییموادتأمیس(1
گازونفتذاایر(2
آزادهایآبباارت اط(3
نیلوحمل(4

رتگاهیپوایصخرهصورتبهکشورمان واحلازی کدا 
ا ت؟

فر ایشربرابدرمیاو  اح یهای نگع تبه-مازندران(1
 اح یهای نگکممیاومتع تبه-چابهار(2
فر ایشربرابدرمیاو  اح یهای نگع تبه-چابهار(3
 اح یهای نگکممیاومتع تبه-ازندران (4

ا ت؟صحیحی کدا 
.اندیخصورتبهتیریسهایآببیشدر(1
.کندمیکمراآبتوریزمانگذتت(2
.بودندتورابددااززمیسهایآبیهمه(3
.وندتمییافتدریاهادرتیریسهایآببیشدریس(4
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ا ت؟نادر تی کدا 
آباتحرکازنوعیایجادباعثاورتیدوماهگرانشنیروی(1
تودمیدریادر
پدیدشارآبتودارتفاعاادافدچاراودمنیردرروداانهاگر(2
.آیدمی
یزانمیکاهندهعواملاززمیسزیادتیبوتدیدبار (3

.هندندرودآب
بیشدرآندرروددآممیدارباتدبیشدرآبریزحوضهو عتچههر(4

.ا ت

ود؟می تمربوطزمیسپو دةدرعام یبهپدیدهکدا 
مدوجزر(1
امواج(2
دریاییجریان های(3
 ونامی(4

؟داردکمدریپیچ وامروداانهزیر،منارقازی کدا در
ج گه(1
کوهدامنة(2
دتت(3
دریانزدی (4
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زمیندرون سفرآب 
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. د آب های زیرزمینی در همه جای کره زمیس وجود دارن
ریس زمریس و بعد از یخچال ها بزرگ تریس ذایره آب تری

محنوب می توند

رزمینی آب مصرفی کشور ما از آب های زیبخش عمدة 
. تأمیس می تود

های مرکزی ایس ذاایر آبی در منارق کم آب مانند ا دان
.ایران از اهمیت ااصی براوردارند

ت خیر، میداری وددی بار  صورت می گیرد، بخشی از آن
.وذ می کنددر  طح زمیس جاری  و بییه به داال زمیس نف

ز ذوب نفوذ آب از بندر رودها ، دریاچه ها، آب حاصل ا
نیرش برف ها و یخ ها در تشکیل آب هرای زیرزمینری

.دارند
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رزمینیزیهایآبازماکشورمصرفیآبعمدةبخش
.تودمیتأمیس
ددیمزاماکشوردرزیرزمینیهایآبازبرداریبهره
.ا تداتدهرواج
مناب بهید دیابراههایتریسرایجازدناتوچاهحفر
ا تزیرزمینیهایآب

بازیرلتکدامنةدودرزمیسدرونبهراآبنفوذمیدار
.کنیدبحثاوددلیلدربارةومیاینه،هم

دلیلت؟ا نیازموردبیشدردامنهکدا در داحداث
.کنیدذکررااود

راحدیبهما هوتسمانندموادازبعضی
ایسبهکهدهندمیع وراودازراآب

کهحالیردگویندمینفوذپذیریداب یت،
ازیراحدبهراآبرس،مانندموادبرای
موادایسدهند؛یعنینمیع وراود

.دارندکمیای ینفوذپذیری

تشکیلهایذرهاندازةوگیاهیپوتشبرافزون(ال 
درونهبآبنفوذدرنیززمیستیبزمیس،دهندة
چگونه؟دارد؛تأثیرزمیس
جاریتندیهبنمی تواندآبباتد،کمزمیستیباگر
بهنفوذبرایافیکزمانبنابرایس.بروددیگرجایبهوتده
.داتتاواهدزمیس

ا تزیاداآنهااکنفوذپذیریمیدارکههاییزمیس(ب
چرا؟.نیندندمنا بکشاورزیبرای

درمی کند،ذنفوورفدهفروزمیسدرتندیبهآبزیرا
نخواهدراآببجذبرایکافیفرصتگیاهریشةندیجه

.داتت

رس
و شنرس

شن
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اهایفضزمیس،دروندرنفوذازپس طحیهایآب
راها نگور وباتدهندةتشکیلهایذرهبیساالی
.آورندمیجودوبهرازیرزمینیهایآبذاایروکنندمیپر

آنهاتحرک رعت.کنندمیحرکتزیرزمیسدرهاآب
.ا تمدییّر الدرمدر500تامدر0/5از

.کندمیپیرویزمیس، طحتیبازآبحرکتجهت

دانهر وباتدرزیرزمینیهایآبحرکت رعت
مانندریزهدانر وباتدروزیادهاآبرفتماننددرتت
.ا تناچیزبنیارهارس

ایه نگدرنفوذهنگا زیرزمینیهایآب
میدایجااالیفضاهایوحلاوددرراآنهاآهکی،
.کنند
تربزرگودربیشاالیفضاهایفرایندایسادامةبا
.آیدمیوجودبهآهکیغارهایوتودمی

ر وباتواه نگدرنفوذپذیریواالیفضایمیزان
ها،آبرفتردمثالعنوانبها ت؛مدفاوتمخد  ،
بنابرایس.تا زیادنفوذپذیریواالیهایفضامیزان
ا تا بمنزیرزمینیهایآبذایرةتشکیلبرای

بهماااند؛االیفضایدارایگرچهها،رسکهحالیدر
هایآبازبرداریبهرهبرایبودنریزدانهدلیل

.نیندندمنا بزیرزمینی

بهکه طحیهایآبازبخشی
بهدکننمینفوذزمیسدرون
ی هبر یدنتااودحرکت
ودهندیمادامهنفوذناپذیرریة

ور وباتاالیفضاهای
.کنندمیپرراها نگ
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دتومیگفدهدابیاین طحات اع،منطیةباریی طحبه
منطیةوات اعمنطیةسبیمرزایندابی طحدیگرع ارتبه

.ا تآنباریی
رزیادتنیزدابیاین طحعمقباتد،بیشدرچاه،عمقهرچه
بوداواهد

.نینتیکنانجاهمهدرآبهایچاهعمق
سممکوا تکمعمقایسدریانزدی درمنارق
بر یدایندابی طحبهکردنحفرمدرچندباتماا ت
ادزیعمقایسکشور،داا یاش نواحیدراما

.باتدمدر150ازبیشا تممکسوا ت

آب،رةذایتریسبزرگ،زمینیزیرهایآبازپس
.هندندهایخچالتیریسآب
تأمیسد هایآبازماکشورمصرفیآبعمدهبخش
تودمی

آبمناب هبد دیابیهایراهتریسرایجاز داحداث!ع ارت صحیح و غ ط را مشخص کنید 
ا تزیرزمینیهای
ازداریبربهرهبرایوانداالیفضایدارایها،رس
منا  ندزیرزمینیهایآب

ذرهسبیاالیفضاهایازآبحرکتجهتو رعت
.کندمییرویپ،ها نگور وباتدهندهتشکیلهای
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ر وباتواه نگدرنفوذپذیریواالیفضایمیزان
ا تمدفاوتمخد  ،
کمدراواهددابیاین طحعمقباتد،بیشدرچاه،عمقهرچه
.بود

بهوکنندمینفوذزمیسدرونبه طحیهایآبتما 
دهندمیادامهذیرپنفوذریهی بهر یدنتااودحرکت

.کنندمیپرراها نگور وباتاالیفضاهایو
.تودمیگفدهابیایندعمقات اع،منطیهباریی طحبه
وا تزیادچاهعمقکشور،داا یاش نواحیدر

.باتدمدر150ازبیشا تممکس

.ا تزیادچاهعمقدریانزدی درمنارق

برایا تادزیآنهاااکنفوذپذیریمیدارکههاییزمیس
.هندندمنا بکشاورزی
یندابیا طحعمقازهموارهبرداریبهرهدابلچاهعمق
.ا تبیشدر

آنبارییمنطیةوات اعمنطیةبیسمرزایندابی طح
.ا ت
ورروبتو طتات اعمنطیهدرهاذرهبیساالیفضاهای

.ا تتدهپرهوا
آنهاتحرک رعت.کنندمیحرکتزیرزمیسدرهاآب
.ا تمدییّرروزدرمدر500تامدر0/5از

ذایرهتریسبزرگ....................................................هایخچالازبعد
.توندمیمحنوبزمیستیریس،آب
....................................................مانندآبکممنارقدرآبیذاایر
.ا تبراوردارااصیاهمیتاز
هایبآمناب بهد دیابیهایراهتریسرایجاز

.ا ت.................................و...................حفرزیرزمینی

بهن،درآآبنفوذچگونگیواالیفضاهایمیزان
.داردبندگی..................اندازه

آبباتد،دربیش...............بهنن تااک،.............میداراگر
هایهریبه رعتباآبوداردنمینگهاوددررا

رودمیزیریس

.ذیرندنفوذپ..................مانندهاااکوها نگازبعضی

اهایزمیس،فضدروندرنفوذازپس طحیهایآب
میپررا..............و..............دهندهتشکیلهایذرهبیساالی
آورندمیوجودبهرازیرزمینیهایآبذاایروکنند

مدییّرال درمدر........تامدر.........ازآنهاحرکت رعت
.ا ت

ینیزیرزمهایآبیذایره...........  بگیاهان
.توندمی

دانهر وباتدرزیرزمینیهایآبحرکت رعت
مانندریزدانهر وباتدرو.......هاآبرفتماننددرتت
.ا ت........بنیارهارس

!جای االی را پر کنید 
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تو طاالیفضاهایایجادوآهکیهای نگتدنحل
.آوردمیوجودبهرا........................زمینیزیرهایآب
و طتهاذرهبیساالیفضاهایآندرکهایمنطیه
.ددارنا تهویهمنطیها تتدهپر...........و..............
باتدتدهپراهوورروبتباذراتبیساالیفضایاگر
.گویند..................منطیهآنبه

مااا ت.....دریانزدی منارقدرآبهایچاهعمق
وا ت.....عمقایسکشور،داا یاش نواحیدر

.باتدمدر.....ازبیشا تممکس
ح طآب هایاززیرزمینیآب هایحرکت رعت
.ا ت..................زمیس

نوعدوبهیک روربه(آبخوان)زیرزمینیآبهای فره
:توندمیبندیتینیم
آزادزیرزمینیآبهای فره

نفوذریة یروینفوذپذیرریةی ها فرهنوعایسدر
.دارددرارناپذیر

میایجادهاوهکدامنةوهادتتدربیشدرآزادهایآبخوان
وچاهحفرازرریقهاآبخوانایسدرموجودآب.تود
.ا تبرداریبهرهدابلدنات

بهزمینیزیرهایآبدار،تیبمنارقدرکهصورتیدر
بهچشمهوند،تجاریوبر ندزمیس طحبهر یعیرور
اررافدرگر آبهایچشمهاغ بآیدمیوجود

.توندمیایجادهاآتشفشان
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شارفتحتزیرزمینیآبهای فره(2
کهتودمییلتشکجاییدرزیرزمینیآب فرةنوعایس
ایس.بگیرددرارذیرناپنفوذریةدوبیسنفوذپذیرریةی 
تودمیایجادداربتیوکوهندانینواحیدربیشدر فره

نن تیزیرزمینهایآبمیکروبیهایآلودگیمیزان
آنهادرولمح معدنیاماحوکمدر طحیهایآببه

.ا تبیشدر
تیرهموادفاددوبوبی،رنگبیغال اًزیرزمینیهایآب
.اندکننده

ثابتدمایوتیمیاییترکیبآنهادیگرهایویژگیاز
.آنها ت
هایآبردموجوداماحتریسمهمازمنیزیموک نیم

آبدرصرعندوایسمیزانکهصورتیدر.اندزیرزمینی
آباماحاگر.دتومیگفده ختآبآنبهباتد،زیاد
.ا تمضرنیزمای امدبرایباتدبیشدرمعمولحدّاز

(کاریز)دنات
بهرهایبرایرانیانجهاندرباراولیسبرایددیمدر

.کردنداتدنحفربهاددا زیرزمینیهایآبازبرداری
هایآبازدارتیبهایزمیسدردناتحفرباآنها

کردندمیا دفادهزیرزمینی
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آبچراة
آبکهدریافدیدزمیسدرونوزمیسرویآب فردر

ها،دیانوسابیسپیو دهوا تگرد حالدردائماً
جریانیسابه.تودمیم ادلههااشکیوهواکرهدریاها،
تودمیگفدهآبچراة،ر یعتدرآب

بروذپذیرنفریهی آزادزمینیزیرآبهای فرهدر
.دارددرارناپذیرنفوذریهی روی
تودمیشکیلتجاییدرفشارتحتزیرزمینیآب فره
بگیرددراروذپذیرنفریهدوبیسنفوذناپذیرریهی که

بهن تن طحیهایآبمیکروبیهایآلودگیمیزان
آنهادرولمح معدنیاماحوکمدرزمینیزیرهایآب
ا تبیشدر

هایآبردموجوداماحتریسمهمازمنیزیموک نیم
.اندزیرزمینی

هایآبازمنطحهایزمیسدردناتحفرباایرانیان
کردندمیا دفادهزیرزمینی
ع ورخلمدخ محیطازآزادآبخواندرآب ری جریان
میکند
گوییممیدناتمرهردناتاص یچاهبه

زیادآبدرا یمپدوک نیمعنصردومیزانکهصورتیدر
.تودمیگفده ختآبآنبهباتد،
موادتاملوبوبی،رنگبیغال اً زیرزمینیهایآب
.اندکنندهتیره
ثابتدمایوتیمیاییترکیبآنهادیگرهایویژگیاز

.آنها ت

.تودمیجادایهاکوهدامنةوهادتتدربیشدرآزادهایآبخوان
دناتواهچحفرازرریقفشارتحتآبخواندرموجودآب
.ا تبرداریبهرهدابل
سبیپیو دهوا تگرد درحالدائماً آب

جریانایسبه.تودمیم ادلههااشکیوادیانو ها،دریاها،
تودمیگفدهآبچراة،ر یعتدرآب

ثابتدمایوتیمیاییترکیبآنهادیگرهایویژگیاز
.آنها ت

بر....................ریهی آزادزیرزمینیآبهای فرهدر
دارددرار..........................ریهی روی
تودمیشکیلتجاییدرفشارتحتزیرزمینیآب فره
بگیرددراراپذیرنفوذن...................بیسنفوذپذیرریهی که

.هندند..................ازغارها دونجنس

!ع ارت صحیح و غ ط را مشخص کنید 
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منا بیزیرزمینآب هایذاایرتشکیلبرای..................
.هندند
ذایرهتریسبزرگ....................................................هایخچالازبعد
.توندمیمحنوبزمیستیریس،آب

آبدرموجوداماحتریسمهماز..................و....................
.اندزیرزمینیهای

ایجاد..................و..................دربیشدرآزاداوان هایآب
.می توند
 طحهبآمدنبیرونبرایراهیزیرزمینیآبهرگاه
.تودمیدر ت..................کندپیدازمیس
.وندمی تایجاد..................اررافدرگر چشمه هایاغ ب

.وندمی تایجاد..................اررافدرگر چشمه هایاغ ب
بهاودآبتود،حفرچاهفشارتحتآبخوان هایدراگر
. گویندمی..................چاهآنبه.می آیدزمیس طحبهاود
..................نواحیدرربیشدزیرزمینیفشارتحتهای فره
.توندمییافت

راآبیچراهبرایرز نیرویوانرژی
.کنندمیتأمیس...............................و....................................

دهندةکیلتشهایذرهاندازةوگیاهیپوتشبرافزوندارد؟گیبندعوام یچهبهایندابی طحعمق
تأثیرزمیسدرونبهآبنفوذدرنیززمیستیبزمیس،
چگونه؟دارد؛

ا تادزیهاآنااکنفوذپذیریمیدارکههاییزمیس
چرا؟.نیندندمنا بکشاورزیبرای

ت؟ا صورتچهبهمخد  منارقدرآبچاهعمق
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چینت؟ریستیآبذایره یبزرگ تریسیخچال هاازبعددارند؟شنیزیرزمینیآب هایتشکیلدرعوام یچه

چگونهد  مخر وباتوها نگدرنفوذ پذیریمیزان
.بزنیدمثالا ت؟

می آیند؟بوجودچگونهآهکیغارهای

چگونهایدبما هورسمیدارکشاورزیمنا بااکدر.ب ریدنا رازمیسدرآبنفوذبرمؤثرعواملازمورد ه
باتد؟

.دهیدیحتوضراآبنفوذدرااکذراتاندازه یتأثیر.دهیدتوضیحمثالهمراهبهرانفوذپذیری
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رانیزیرزمیآب هایدرموجوداماحمهمدریسازمورددو
دارد؟نا چهاماحایسدارایآب.ب ریدنا 

اهاییجچهدرفشارتحتزیرزمینیآب فره های
می توند؟تشکیل

گر آبمه هایچشبیشدروآیدمیوجودبهچگونهچشمه.دهیدحتروب ریدنا راآبچاهدرموجودمنطیه یدو
؟توندمیایجادکجاهادر

هرهبدابلرریقچهازآزادآبخوان هایدرموجودآب
.می باتدبرداری

می توند،نیمتید دهچندبهزمینیزیرآب فره های
.ب ریدنا 

.ب ریدنا زیرزمینیآب هایازویژگیچند.دهیدترحراآزادآب اوان های اادار
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چهراشکیاوهوادریا،محیط هبیسآبوادعیت ادل.دب رینا راآبچراه یآورنده یبه وجودعاملدو
می نامند؟

ا ت؟یعام چهتاب زیرزمینیآب هایحرکتجهت.دهیدترحرادنات اادار

تود؟زیادایندابی طحعمقتودمیباعثعاملکدا .کنیدتعری راآبچراه ی
زمیس طحگیاهیپوتش(1
زمیسزیادتیب(2
ااکذراتبیسزیادیفاص ه(3
بارانزیادبار (4

ا ت؟کمدرتهرکدا درایندابی طحعمق
کرج(1
بندرانزلی(2
یزد(3
کرمان(4

نینت؟هاآبخوانهایویژگیازی کدا 
معدنیاماحبودنکم(1
آنهادرآبحرکت(2
ثابتتیمیاییترکیب(3
بودنتربدابل(4
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باتد؟نمیدر تزیرزمینیهایآبهایویژگیازی کدا 
.داردثابتدمای(1
.داردثابتتیمیاییترکیب(2
.ا تزیادنن داًآنهامیکروبیآلودگیمیزان(3
.ددارن طحیهایآبازبیشدریاماحومعدنیمواد(4

نینت؟صحیحع ارتکدا 
بهآباتد،ببیشدررسبهنن تااکیما همیداراگر(1

.رودمیزیریسهایریهبه رعت
.ا تدربیشرسبهنن تما هوتسنفوذپذیری(2
دناترحفزیرزمینی،هایآبازبرداریبهرههایراهازیکی(3

.ا ت
کشاورزیایبرا تزیادآنهاااکنفوذپذیریکههاییزمیس(4

.هندندمنا ب

ا ت؟صحیحجم هکدا 
برداریبهرهرایبچاهعمقباتد،کمدرایندابی طحعمقهرچه(1

.ا تبیشدر
 ختآبایجادباعثآه وآهسمانندموادیوجود(2
.تودمی
وهایخچالترتیببهزمیستیریسآبمناب مهمدریس(3

.اندزیرزمینیهایآب
.تودمیتأمیسبادتو طآبیچراهبرایرز انرژی(4

نینت؟صحیحگزینهکدا 
 متهبجاریهایآبتودمیباعثزمیسگرانشینیروی(1

.بازگردنددریاها
زمیسطح بهاودبهاودزیرزمینیهایآبدنات،وچشمهدر(2
.یابندمیراه
رسجنسازآناررافااککردددتباید داحداثدر(3
.باتد
.تودیشدربااکرروبتتودمیباعثگیاهیپوتشوجود(4

وا تبمنا هازمیسازنوعکدا بیسدراالیفضایمیزان
دارد؟اوبینفوذپذیری

زاع  زمیس(1
کوهندانیهایزمیس(2
آبرفدیهایزمیس(3
آتشفشانیهایزمیس(4

 ازند؟میچگونهرادنات
.کنندمیحفرردی ی درراچاهچندتیببدونزمیسدر(1
.ندکنمیحفرردی ی درراچاهچنددارتیبزمیسدر(2
.کنندمیحفرردی دوراچاهچندهموارزمیسدر(3
.نندکمیحفرردی دودرراچاهچندکوهندانیزمیسدر(4

وتوندمیزیرزمینیهایآبیذایره..................  بگیاهان
.ا ت..................باعثزمیسزیادتیب

ایندابی طحعمقتدنزیاد-افزایش(1
زیرزمینیهایآب طحآمدنبار-کاهش(2
زیرزمینیهایآب طحآمدنبار-افزایش(3
ایندابی طحعمقکاهش-کاهش(4

بهبارازمنارقگرفدسدرارترتیبتودمیحفرچاهکهمنارییدر
ا ت؟چگونهپاییس

ایندابی طح–ات اع–تهویه(1
تهویه–ایندابی طح–ات اع(2
ات اع–ایندابی طح–تهویه(3
ایندابی طح–تهویه–ات اع(4
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ا ت؟نادر تگزینهکدا 
.ا تگرد درهواوهااشکیودریاهابیسدائماًآب(1
پدیدراهچشموتدهآزادزیرزمینیهایآبدارتیبمنارقدر(2
.آورندمی
.آیدمیپدیدعمقکممنارقدرگر آبهایچشمهاغ ب(3
راآنکی،آههای نگداالبهنفوذهنگا زیرزمینیهایآب(4
.آیدمیپدیدآهکیفازوکردهحل

ت؟ا زیادمنطیهکدا دروکممنطیهکدا درآبچاهعمق
داا یاش نواحی–دریا واحل(1
دریا واحل–داا یاش نواحی(2
داا یاش نواحی–کوهندانینواحی(3
هاکوهسایه–دریا واحل(4

ا ت؟ات اعیمنطیهازتعریفیی کدا 
ایندابی طحوتهویهبیسمرز(1
تو طآنضایفکهباتدمینفوذپذیرذراتدارایکهایمنطیه(2

.ا تتدهپررروبت
تدهپرآبازکاماًآنذراتبیسفضایکهایمنطیه(3

.ا ت
.داردوجودایندابی طحباریکهایمنطیه(4

؟نینتزمینیزیرآبهای فرهویژگیازی کدا 
.دگردمیتشکیلنفوذناپذیریریهی رویبر(1
.ا تترتیرهکمیباراماحدلیلبه(2
.گذاردمیتاثیرآنآبحجمبربار میزان(3
.ا تبیشدررودهاازها فرهآب خدی(4

ا ت؟کمدرهاچاهعمقمنارقکدا در
کوهسایه(1
دریانزدی (2
کوهندان(3
کویر(4

دارد؟رامیکروبیآلودگیبیشدریسی کدا 
چشمهآب(1
دناتآب(2
روداانهآب(3
چاهآب(4

ندارد؟گیبندعاملکدا بههاآبخواندردارآبیریهضخامت
منطیهآنازبرداتتمیدار(1
آلودهآبنفوذپذیری(2
ااکنفوذپذیری(3
 ارنهبارندگی(4

ا ت؟دهوابنی کدا بهزیرزمینیهایآبحرکت رعت
ااکنفوذپذیری(1
ایندابی طحعمق(2
ات اعمنطیهتکل(3
تهویهمنطیهرروبتمیزان(4
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کدا ا تذیرنفوذپآنبارییریهکهزیرزمینیآبی فره
عاملدا کبهعاملکدا بهآندرآبدارریهضخامتا ت؟و
ندارد؟بندگی

اماحمیزان–آزاد(1
برداتتمیزان–فشارتحت(2
بارندگیمیدار–فشارتحت(3
زمیسجنس–آزاد(4

بیشدرنفوذزاریهکدا .کندمینفوذااکدرآببارانیروزی در
کند؟میج وگیریآب
ر ییریه(1
تنییریه(2
ایما هیریه(3
ریزه نگیریه(4

دهد؟نمیتیییرراویژگیکدا ااکذراتیاندازه
ااکتیب(1
آبنفوذچگونگی(2
االیفضایبودنزیادیاکم(3
ااکنفوذپذیری(4

ب هایآذایرةتشکیلدرعام یچهمنا ببار وجودبا
ا ت؟مهمزیرزمینی

زمیس طحدررسااکوجود(1
وباتر و نگ هادرزیادنفوذپذیریواالیفضایوجود(2
زمیس طحدرمخد   نگ هایوجود(3
آهکیغارهایوجود(4

بیشدرغارلتشکیاحدمالزمیس،زیردرریهکدا وجودصورتدر
ا ت؟

آه (1
رس(2
ما ه(3
تس(4

ارت اطزمیسطح ازایندابی طحفاص ةبازیرمواردازی کدا 
ندارد؟

بارندگیمیزان(1
چاهعمق(2
زمیس طحتانفوذناپذیرریهفاص ه(3
چاهازبهره برداریمیزان(4

پوتشوتیببادامنهکدا روی یابتدنجاریامکان
ا ت؟بیشدریکنان،گیاهی

.ا ترسااکبرابر هآن نگریزةوما هکهدامنه ای(1
.ا تبرابررسااکباآن نگریزةوما هکهدامنه ای(2
.تا رسااکنص آن نگریزةوما هکهدامنه ای(3
. تارسااکبرابردوآن نگریزةوما هکهدامنه ای(4

کرد؟برداریبهرهآزادآبخوانازتواننمیراهیچهاز
آرتزیسچاه(1
چاه(2
دنات(3
چشمه(4
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د؟باتمیفشارتحتآبخوانهایویژگیازی کدا 
ات اعمنطیهبارییفشار،نیطهتحتآبخواندرایندابی طحبه(1

ا ت
بهاودبهداوآبتودحفرچاهفشارتحتآبخواندراگرهمواره(2

.ریزدمیزمیس طح
.تودمیایجاددارتیبوکوهندانینواحیدرآبخوانایس(3
پاییسوبارد  مخعواملتأثیرتحتوآزادانهایندابی طح(4
.رودمی

تود؟می ختآبایجادباعثآبدرعناصریچهوجود
آهس–ک نیم(1
آهس–منیزیم(2
آهس– دیم(3
منیزیم–ک نیم(4

ا ت؟نادر تی کدا 
.ا تایندابی طحعمقیدهندهنشانچاهعمق(1
.تا کمپربارانیمنطیهدرایندابی طحعمق(2
نشانراآبخوانتضخامزمیس طحتاایندابی طحیفاص ه(3
.دهدمی
.داردرتاثیایندابی طحعمقدربارندگیتدت(4

فشارحتتزیرزمینیآب فره هایتشکیلبرایرز ترط
چینت؟

ذیرنفوذناپریةی رویبرنفوذپذیرریةی وجود(1
ایندابی طحعمقبودنزیاد(2
ذیرنفوذناپریةدوبیسنفوذپذیرریةی وجود(3
ات اعمنطیةعمقبودنزیاد(4
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.باشدداشتهوتیمتفامعنایآنهادرکارواژۀکهکنیداضافهجملههاییزیر،فهرستبه

.دارمکارخیلیامروز■
.میکنمکارایرایانهبازیهایتولیدشرکتیکدرمن■

■

■

x / m=1 0 3

x / m=2 0 5

x / m=3 0 2

F N=1 20
kg2

F N=2 20
kg2

F N=3 50
kg6

W ??=

نوشتنکتابخواندن
فکرکردنرویمسائلریاضی

میتوانکارنامید؟(درزندگیروزمرّه)کدامیکازمواردزیررا

میتوانبازینامید؟(درزندگیروزمرّه)کدامیکازمواردزیررا

دوزپرتابسنگبهدریاچهخرسوسط

کدامیکازمواردباالباجابهجاشدنوواردکردننیروهمراهاست؟
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میشود؟آندرتغییراتینوعچهباعثجسم،یکبهنیروکردنوارد

.حرکتشروع

سرعتافزایش

سرعتکاهش

توقف

شکلتغییر

تغییرجهتحرکت

F

mg
mg

T

x F
x

F
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شدهانجامکار.میرودباالمتر1/5ارتفاعتابرداریوزنهتوسطآرامیبهنیوتن2000نیرویکردنواردباوزنهای
است؟ژولچندبرداروزنهاینتوسط

F x
F

نیرویامتداددرمتر2اندازۀبهراجعبهاینیوتونی٣25افقینیرویباکهمیدهدنشانراشخصیزیرشکل
است؟چقدرمیدهد،انجامجعبهرویشخصاینکهکاری.میکندجابهجاآنبهشدهوارد

.یشوندمبردهدارشیبسطحباالیبهمختلفمسیردوازثابتسرعتبامشابهجسمدوزیر،درشکل
.کنیدحسابرامسیرهردرجسمرویشدهانجامکار.الف
چرا؟میدهید؟ترجیحرامسیرکدامشما.ب

F
N

=1
50 x m=2 1

F N=2 100
x

m=1
2
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استفادهاربیکازبیشیاباریکاستممکنواژههر.کنیدکاملکلمههاجعبۀازاستفادهبارازیرهایعبارت
.نشودآنازایاستفادههیچیاشود

نورانی-جنبشی-شیمیایی-الکتریکی-صوتی-گرمایی

.شودمیتبدیل…………انرژیبهالکتریکیانرژیاززیادیبخشرادیو،یکدر(الف
،المپآنازپس.میشودتبدیل…………انرژیبهباتریدرشدهذخیره…………انرژیقوه،چراغیکدر(ب

.میکندتبدیل.....………انرژیو…………انرژیبهرا…………انرژی

حرکتدرتوپکههنگامیتاصورتایندرکندمیحرکتبهشروعتوپکنیم،پرتابراتوپیوقتی
.مینامندجنبشیانرژیرا،حرکتیانرژیمعموالً.داردحرکتیانرژیاست،
ـنبشیانرژی ـقداروجسمجرمبهجسم،هرـج ـگیآنسرعتم جسمیهرچهیعنیدارد؛بست
ـرکتوباشد .داردکند،ح

.کنیدمقایسهرامتفاوتسرعتبامشابهخودرویدوجنبشیانرژی

v km/h=1 20 v km/h=2 30
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ــشابهغیرخودرویدوجنبشیانرژی ـام ـرعتب .کنیدسهمقایرابرابرس

:کنیدبحث
داشتهجنبشیانرژیکهجسمی.آورددستبهجنبشیانرژیمیتوانددهیم،انجامکارجسمیرویاگر(الف
.دهدانجامکارمیتواندباشد،
.میکندمنتقلراانرژیکار،(ب

اینههمیشکهدیدخواهیمادامهدرامادهد؛تغییرراآنجنبشیانرژیمیتواندجسمیکرویکاردادنانجام
.کندغییرتآنجنبشیانرژیاینکهبدوندادانجامکارجسمیکرویمیتواندیگرعبارتبهنیست؛گونه

کارحالتایندرشمانظربه.کنیممیمنتقلباالقفسۀبهکتابخانهپایینقفسۀازثابتسرعتباراکتابیک
است؟شدهتبدیلانرژیازشکلیچهبهکتابرویشدهانجام
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ارتفاعجسم.1
وزنجسم.2
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J→1

J→9

پتانسیل

جنبشی

جنبشی

پتانسیل جنبشی

نامبهفیزیکدراقانونهبزرگترینازیکیبهدیگرشکلبهشکلیازآنتبدیلوانرژیمختلفانواعبررسی
زیرشکلبهقانوناین.استنشدهدیدهآنبرایاستثناییهیچکنونتاکهاستانجامیدهانرژیپایستگیقانون
:میشودبیان

ژولانرژیبراثر1200
سوختنبنزیندرون
موتورآزادمیشود

.کنیدلکامخودرویکانرژینموداررویراخالیجایزیرشکلدرانرژیپایستگیقانونبهتوجهبا

هاتن.انرژیهرگزبهوجودنمیآیدیاازبیننمیرود
.ماندشکلآنتغییرمیکندومقدارکلآنثابتمی
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UKE

Energy

:میشوندانرژیمصرفموجبمابدندرزیرهایفعالیت

...وکردنصحبتخوابیدن،رفتن،راهکردن،فکر

ن ـرژیاـی ـذاخوردنازاـن .میآیددستبهـغ

kJ J=1 1000
cal / J=1 4 2
kcal J=1 4200 :یعنیداردانرژیگرمبرکیلوژول2/4سیب

.آوریممیدستبهانرژیکیلوژول2/4بخوریم،سیبگرمیکاگر

50حدود)فرنگیگوجهیک،(گرم٦0حدود)پزآبمرغتخمیکخوردنبامابدنکهایانرژیمقدار
است؟چقدرکند،میکسب(گرم100حدود)لواشنانیکو(گرم
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ژولکیلو12000تا10000بینمتوسططوربهروزشبانهیکبرایرشدحالدروفعالنوجوانیکنیازموردانرژی
سالوسنّردنوجوانیکصبحانۀبرایغذاییوعدۀاینآیاقبل،صفحۀبیازماییدراخودنتیجۀبهتوجهبا.است
خیر؟یااستکافیشما

ـه ـورب نانزبهنسبتمردانطبیعیـط
.دارندنیازانرژیبهبیشترکمی

40
00

kJ
 

کودک
9تا8

سال

12دختر
15تا

سال

12پسر
15تا

سال

زن
کارمند

مرد
کارمند

مرد
کارگر

کودک
2تا1

سال

80
00

kJ
 

100
00

kJ
 

120
00

kJ
 

100
00

kJ
 

110
00

kJ
 

15
000

kJ
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سوزاندنچوبشارژباتریتلفنکشیدنزهکمان
توانذخیرهکردنانرژیدانست؟کدامیکازمواردزیررامی

توانمصرفانرژیدانست؟کدامیکازمواردزیررامی
ریزشکوهفکرکردندویدن

کدامیکازمواردباالتبدیلانرژیبهکاراست؟

چیست؟انرژیپایستگیقانون

دارد؟بستگیچهعواملیبههرجسمانرژیجنبشی

بستگیدارد؟عواملیبهچهانرژیپتانسیلگرانشی

.کنیدتعیینرانادرستیادرستعبارتهای
.استبیشترشدهانجامکارکنیمجابهجاکوچکترینیرویباراجسمیوقتی.1
.استصفرالزاماًشدهانجامکارباشندعمودبرهمجسمیکجابهجاییوشدهواردنیرویامتداداگر.2
نیروبزرگیبهشدهانجامکارباشدجاییجابهامتداددرنیرواگرمیکنیمجاجابهاندازهیکبهرامشابهجسمدو.٣

.نداردبستگی
.نمیدهدانجامکاریجسمرویزمینجاذبۀنیرویمیکندسقوطزمینطرفبهجسمیوقتی.4
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درچهشرایطیکاریکنیروصفراست؟

کارچهزمانیانجاممیشود؟

آیانیرویوزنیکاسکیتسواردرجابهجاییرویسطحافقیکارانجاممیدهد؟

.بریممیمتری2ارتفاعبهاتاقکفازثابتسرعتباراکتابی
است؟کردهتغییرکتابجنبشیانرژیآیا.الف
است؟شدهتبدیلایانرژیچهبهماایماهیچهانرژی.ب
«است؟هشدتبدیلگرانشیپتانسیلانرژیبهکتابرویشدهانجامکار»:بگوییماستدرستآیا.پ
شود؟میتبدیلایانرژیچهبهآنرویشدهانجامکارکنیم،پرتابراکتاباگر.ت

میدهد؟انجامکارنیروکدام

ساختماندادنهلدردستنیروی.1
صندلیرویدرنشستنوزننیروی.2
جلوبهچمداندرحملوزننیروی.٣
هوابهپرشدرپانیروی.4
شدهکشیدهکمانزهکردنرهادرکشسانینیروی.5
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(نیفتدسطلکه)باالبهرویکی.میکنیدواردنیرودوببرید،جلورابهآنوبگیریددستدرراسطلیاگر
میدهد؟چرا؟انجامکارجلوبهجابهجاییایندرنیروکدام.(دهیدحرکتراسطلکه)جلوروبهدیگریو

ـا ــسموزنآی ندرج جامکارجابهجایی،اـی یدهد؟اـن چرا؟ـم

.یدبنویستوپیکپرتابدرراانرژیتبدیالت

.بنویسیدخودرودرراانرژیتبدیالت

.سیدبنویپلهازرفتنباالدرراانرژیتبدیالت
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جنبشیاند؟نوعازانرژیهایصورتازموردچند،زیرجدولدر

است؟صحیحزیرعبارتهایکدام
.استمتفاوتکاروانرژییکای
.شودمیذخیرهکار،انجامبافقطانرژی
.استکارانجاممعنیبههموارهانرژیمصرف
.استانرژیمصرفمعنیبههموارهکارانجام
.تغییرمیدهدراآنجنبشیانرژیهمیشهجسمیکرویکاردادنانجام
.میکندمنتقلراانرژیکار،
.میکندمصرفانرژیمابدنخوابیم،وقتی

.دهیدشرحروبروشکلدرراانرژیانواعتبدیالت

آیدنمیوجودبههرگزانرژی
آنشکلتنها.نمیرودبینازیا

آنکلمقداروکندمیتغییر
.ماندمیثابت

پتانسیل

جنبشیجنبشی

جنبشی پتانسیل
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است؟نقطهکدامدرجنبشیانرژیبیشترین

است؟نقطهکدامدرجنبشیانرژیکمترین

میگیرد؟صورتانرژیهایتبدیلچههوا،درحرکتهنگام

پاسخرزیسواالتبه.استرفتهباالاوجتاواستکردهپرتابهوابهراتوپیکشخصیزیر،شکلدر
:دهید

A

B

C

است؟نقطهکدامدرگرانشیپتانسیلانرژیبیشترین

است؟نقطهکدامدرگرانشیپتانسیلانرژیکمترین

دارند؟مساویگرانشیپتانسیلانرژیهانقطهکدام

.استشتهبازگزمینسطحبهتوپنهایت،درواستکردهپرتابهوابهراتوپیکشخصیزیر،شکلدر
:دهیدپاسخزیرسواالتبه

A

B

C

D

E

درنهایتدرجسم.شودمیرهاAنقطۀازسکونحالازاصطکاکبدونسطحرویجسمیزیر،شکلدر
است؟فیزیکیقانونکداماساسبرشماجوابرود؟میباالنقطهکدامتاراست،سمت

A

B
C

D
E

.میکندرکتحرنگقرمزاتومبیلازتندتررنگسبزاتومبیلولیمشابهاند،اتومبیلدوهرزیر،شکلدر
چرا؟است؟بزرگتراتومبیلکدامجنبشیانرژی
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است؟بزرگتراتومبیلکدامجنبشیانرژی.میکنندحرکتسرعتیکباکامیونواتومبیلزیر،شکلدر
چرا؟
است؟یکسانجنبشیانرژیدارایکامیونبااتومبیلصورتچهدر

ــلحالدرراکارگریزیرشکل ـهایدادنهُ m10/0جعبهاگر.میدهدنشانN225ثابتنیرویباجعـب
است؟ژولچندنیرواینتوسطشدهانجامکارشود،جابهجانیروامتداددر

d / m=0 5

رویورزشکاراینکهکاری.میبردخودسرباالیm0/5طوریکنواختبهرانیوتن٦80وزنهایورزشکاری
؟استژولچنداستدادهانجاموزنه

کاردرژولچند.شودمیبردهزمینسطحمتری5ارتفاعتاثابتسرعتباواستنیوتن20جسمیکوزن
؟میشودذخیرهجسمایندرگرانشیپتانسیلانرژیژولچندمیشود؟انجامجسمرویجابهجاییاین

جسمرویربوزننیرویکار.میلغزدپایینبهشکلمطابقشیبداریسطحباالیازنیوتن2وزنبهجسمی
میکرد؟تغییریچهوزننیرویکارمیآوردیم،پایینارتفاعهمینازعمودیصورتبهراجسماگراست؟ژولچند
مییابد؟کاهشگرانشیپتانسیلانرژیژولچندجابهجایی،ایندر

m4m8
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( )1 ( )2 ( )3

مقاومتواصطکاکنیرویومیشوندرهاافقسطحبهنسبتhارتفاعوسکونحالتازاجسامیزیرشکلسهدر
چرا؟است؟بیشترشکلکدامدروزننیرویکار.نمیشودواردآنهابرهوا

راثبرانرژیژول................
ندروبنزینسوختن
.میشودآزادموتور

.یدکنکاملخودرویکانرژینموداررویراخالیجایزیرشکلدرانرژیپایستگیقانونبهتوجهبا

اگر.کندمیفشردهممکنحداکثرتاراآنوکردهبرخوردفنریبهژول20جنبشیانرژیبازیرشکلمطابقجسمی
هدربهفرآیندایندرانرژیژولچندباشد،ژول1٦فنر،-جسمسامانۀدرشدهذخیرهکشسانیپتانسیلانرژیبیشترین

است؟رفته

امانجکارگلولهآمدنپایینهنگامدروزننیرویآیا.میشودرهاوبردهAنقطۀبهقائموضعازشکلمطابقراآونگی
چرا؟میدهد؟

A
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بهروزشبانهدرمجموعاًساله2کودکیکوکارمندمادروپدرشاملخانوادهیکمقابل،نموداربهتوجهبا
دارند؟نیازغداییانرژیکیلوژولچند
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نیوتنی20جعبۀکند،کارانرژیاتالفبدونباالبرایناگرمیدهیم،انرژیژول120برقیساختمانیباالبریکبه
برد؟میباالزمینسطحازمترچندحداکثررا

x

x

v=

انیکشسپتانسیلانرژیبیشتریناگر.کندمیفشردهراآنوکردهبرخوردفنریبهزیرشکلمطابقجسمی
چندابتدادرجسمجنبشیانرژیکنیم،پوشیچشماصطکاکازوباشدژول4فنر،-جسمسامانۀدرشدهذخیره
است؟بودهژول

چندآوردمیدستبهحبوباتگرم200وشیرپرچربگرم100خوردنبامابدنکهایانرژیمقدار
است؟کیلوژول
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قابلیتبانانخوردنباراانرژیایناگر.داردانرژیکیلوژول15000بهنیازروزشبانههردرکارگرمردیک
دارد؟نیازنانگرمچندخوردنبهروزشبانهدرشخصاینکند،تامینگرمبرکیلوژول10انرژیتولید

1
3

مقدار.استآوردهدستبهانرژیکیلوژول1٣50پرچربشیرمقداریوسادهکیکگرم50خوردنباشخصی
است؟گرمچندکردهمصرفکهشیری

)است؟انرژیکیلوکالریچنددارایپرچربشیرگرم70 kcal / kJ)=1 4 2

نیازانرژیکیلوژول12000روزشبانهطیدرمردیکاگر.داردانرژیکیلوژول٦میانگینطوربهبادامیک
گردد؟میتامینمرداینبدننیازموردانرژیکلبادام،عددچندخوردنباباشد،داشته
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درکتابانرژی،صورتکدام.کنیممیمنتقلباالقفسۀبهکتابخانهپایینقفسۀازثابتسرعتباراکتابیک
کند؟میتغییر

گرمایی(2حرکتی(1
شیمیایی(4گرانشی(٣

کارزینهگدرکدام.میدهندانجامکاراصطکاک،بدونسطوحرویاجسامبرافقینیروهایزیر،شکلهایدر
است؟بزرگترشدهانجام

F N=1 10

x m=1 4

1F N=2 20

x m=2 2

2

F N=3 12

x m=3 3

3F N=4 30

x / m=4 1 5

4

وزن.میدهدانجامآنرویکارژول900جاذبهنیرویکوه،باالیمتری100ارتفاعازسنگیکسقوطدر
9000(9004(90٣(92(1است؟نیوتنچندسنگ

زمین،بهرسیدنتاجسماین.شودمیرهازمینسطحمتری5ارتفاعازواستنیوتن20جسمیکوزن
میدهد؟دستازراگرانشیپتانسیلانرژیژولچند
1)202)50٣)1004)200
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رهاومنحرفعمودیحالتازدرجه90شکلمطابقآونگی
متر4نخطولاگر.استناچیزنخوزنونیوتن20گلولهوزن.شودمی

قبلقائمِوضعبهگلولهرسیدنتااصطکاک،ازپوشیچشمباباشد،
میدهد؟انجامآنرویکارژولچندآنوزن،انحرافاز
1)202)40
٣)804)1٦0

ایینپبهخویشوزننیرویاثرتحتمتفاوتمسیرهایدریکسانارتفاعازجسمیزیر،درشکلهای
میدهد؟انجامبیشتریکارشکلکدامدروزنزمین،سطحبهرسیدنتامیلغزد؛

12

.هرسهیکسانند4 3

رهاراهاآناگر.اندشدهمنحرفتعادلوضعازشکلمطابقوآویختهسقفازنازکهاینخباآهنیهایگلوله
دارد؟بیشتریجنبشیانرژیتعادل،وضعازعبورموقعگلوله،کدامکنیم،

1234
.هرسهیکسانند

رهاراهاآناگر.اندشدهمنحرفتعادلوضعازشکلمطابقوآویختهسقفازنازکهاینخباآهنیهایگلوله
رسد؟میریباالتارتفاعبهراستسمتدرتعادل،وضعازعبورازپسگلوله،کداماصطکاکازنظرصرفبا،کنیم
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راهاآناگر.اندشدهمنحرفتعادلوضعازشکلمطابقوآویختهسقفازنازکهاینخباآهنیهایگلوله
ازپسگلوله،کدام.کنندمیخوردبرمشابهسطوحرویمشابهیچوبقطعهبهنقطهترینپاییندرکنیم،رها

کند؟میجاجابهبیشترراآنچوبی،قطعۀبهبرخورد

.میروندساختمانیسومطبقۀبهBوAجرمهمشخصدو
است؟یکسانلزوماًجابهجاییایندردوهربرایکمیتکدام
لحظههردرکلانرژی(1
کلگرانشیپتانسیلانرژیتغییر(2
کلدرشدهمصرفماهیچهایانرژی(٣
لحظههردرجنبشیانرژی(4

انرژیحالتکدامدر.ایمکشیدهیافشردهعادی،وضعبهنسبتدستنیرویبارافنریزیر،شکلدر
میشود؟ذخیرهفنردرکشسانیپتانسیل

1)1
2)2
دوهر(٣
کدامهیچ(4

قطۀناززمینبهنسبتارتفاعیکازوسکونحالازاصطکاکبدونسطحرویجسمیزیر،هایشکلدر
Aرود؟میباالترشکل،کدامدرراست،سمتدرنهایتدرجسم.شودمیرها
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.استازگشتهبزمینسطحبهتوپنهایت،درواستکردهپرتابباالبهدرراتوپیکشخصیزیر،شکلدر
است؟مساویتوپ،گرانشیپتانسیلانرژینقطه،دوکدامدر
1)AوB2)AوE

٣)BوD4)(٣)و(2)مورددو

جنبشیوپتانسیلهایانرژیمعرفCوBنقاطدرانرژینمودارهایمقابل،شکلدر
بهاینتیجهچهنمودارهاایناز.استکردهسقوطAنقطۀازقائمراستایدرکههستندایگلوله
میآید؟دست

.استصفرمسیر،طولدراصطکاک(1
.استاصطکاکدارایمسیر(2
.استبودهاولیهسرعتدارایگلوله(٣
.استیافتهکاهشگلولهسرعت(4

معرفنمودار،کدام.استشدهرهاAنقطۀازقائمراستایدرایگلولهمقابل،شکلدر
است؟سقوطهنگامجسمجنبشیانرژیتغییرات

انرژیتغییراتمعرفنمودار،کدام.استشدهرهاAنقطۀازقائمراستایدرایگلولهمقابل،شکلدر
است؟سقوطهنگامجسمگرانشیپتانسیل
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برایردیف،کدامساختنبرای.بردهایمکاربهزیرسازۀساختندردارندقرارافقیسطحرویکهراآجرتعدادی
(.استثابتکهمیباشدگرانشنیرویشتاب)است؟شدهانجامبیشتریوزن،کاربرغلبه
1)22)٣
٣)44)5

g

ابهجاییجکلدر.میدهدهُلثابتافقینیرویباراجعبهایشخص،یکزیرجاییجابه-نیرونمودارمطابق
است؟شدهانجامجسمرویشخصتوسطکارژولچندجسم،این
1)1/22)12٣)154)٣0

هجاییجابکلدر.میدهدهُلافقینیرویسهباراجعبهایشخصیک،زیرجاییجابه-نیرونمودارمطابق
است؟شدهانجامجسمرویشخصتوسطکارژولچندجسم،

1)122)٣0٣)704)112
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هجاییجابایندرجسمبهواردنیروی.استزیرصورتبهجسمیجابهجاییحسببرشدهانجامکارنمودار
است؟بودهنیوتنچند
1)82)20
٣)804)200

kg2 kg2 kg2 kg2 kg2

kg4 kg4 kg4 kg4 kg4

%20

%40

.کنیدکاملخودرویکانرژینموداررویراخالیجایزیرشکلدرانرژیپایستگیقانونبهتوجهبا

J4000

%30
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kg400 + →

kg400

?
=+

+ =

چند.میکشدکوهیکباالیبهشیبدارریلرویتن٣0کلجرمبهراواگنهاییتن،10جرمبهلکوموتیوی
میشود؟لکوموتیوخودصرفلکوموتیو،توسطقطاررویشدهانجامکلکارازدرصد

1)202)25٣)504)75

هبرامیلهاینکهاینبرای.استافتادهزمینرویافقیصورتبهمتر2طولونیوتن20وزنبهنازکمیلهای
است؟الزمکارژولچندحداقلدرآوریم،عمودیحال
1)102)20٣)404)80
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د،گردتخلیهآنکفدرسوراخیطریقازظرفهرآباگر.هستندآبمساویجرمدارایهمگیزیرظروف
است؟بیشترظرفکدامدروزننیرویتوسطشدهانجامکار

:یعنیایناست،دقیقهبرکیلوژول2٣انرژیمصرفآهنگدویدن،در

.میدهیمدستازراانرژیکیلوژول2٣بدویم،دقیقهیکاگر

ثانیهدرمرغخروجآهنگمیانگین،طوربه.شدخارجمرغ1200دقیقه،2مدتدرداریمرغیکدرباز
است؟چقدر
1)12)10٣)1004)1000

انرژیژول٦00دقیقههردرتلویزیوناین.میکندتبدیلگرمابهرادریافتیانرژیاز٣0%،LEDتلویزیونیک
است؟ثانیهبرژولچندآنگرمایتولیدآهنگ.میکندمصرف

1)٣2)7٣)104)٦0
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غذاکیلوکالری2400ساعت24درشخصیاگر.شودمیمصرفمابدندرخوریممیکهغذاییانرژیاز20%
است؟برساعتکیلوکالریچنداوبدندرانرژیمصرفآهنگبخورد،

1)102)20٣)1004)200

دقیقهبرکیلوژول20حدوددادنامتحاندرانرژیمصرفآهنگ.کندمیتولیدانرژیکیلوژول٦مرغگرمهر
شود؟تامینآنانرژیتابخوریممرغبایدگرمچندساعته،یکامتحانیکبرای.است
1)1002)200٣)4004)1200

کیلوژول18کیکگرمهراگر.اوستروزانۀمصرفبراضافهکهخوردهکیکگرم100جشنیدرشخصیک
اینمصرفبرایبایددقیقهچندشخصاینکند،مصرفانرژیکیلوژول٣٦کردنشنادقیقههروتولید،انرژی
کند؟شناکیک،

1)502)500٣)1504)1500

شود،بدنمانجذبخوریممیکهغذاییازدرصد٦0اگر.کندتولیدانرژیکیلوژول10نانگرمهرکنیمفرض
کند؟تامینراایدقیقه٦0امتحانیکبرایانرژیکیلوژول1200تابخوریمنانگرمچند
1)٦0
2)100
٣)120
4)200

بادامچندانرژیباباشد،داشتهوزننیوتن12000پژویکاگر.داردانرژیکیلوژول٦میانگینطوربهبادامیک
کرد؟بلندزمینازمتر10راآنمیتوان

1)102)20
٣)1004)200

15رفتنراهدرانرژیمصرفآهنگاگر.میرودبینازبدنچربیگرمیکانرژیکیلوژول٣0مصرفبا
رفت؟راهبایددقیقهچندکیلوگرمی،یکچربیکاهشبرایباشد،دقیقهبرکیلوژول

1)1002)1000٣)2004)2000
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چندغذاییمادۀاینانرژی.استزیرصورتبهآنجرمحسببرغذاییمادۀیکدرموجودانرژینمودار
است؟گرمبرکیلوکالری

1)12)2٣)44)8
( cal / J)=1 4 2

کدام.تاسشدهدادهزیرشکلدرزمینسطحازارتفاعحسببرجسمسهگرانشیپتانسیلانرژینمودار
دارد؟تریبزرگجرمجسم،

.یکسانندسههر(٣4(2٣(12(1

20ارقطارجرماگر.میکشدکوهیکباالیبهمعینیمسافتتاشیبدارریلرویراهاییواگنلکوموتیوی
؟میشودبرابرچندقطاررویلکوموتیوتوسطشدهانجامکارکنیم،دوبرابرراآنجاییجابهوبیشتردرصد

1)1/22)1/8٣)2/44)2/8

5طیکهیانرژاینبقیۀ.کندتبدیلالکتریکیانرژیبهرانورانیانرژیاز%20استقادرخورشیدیصفحۀیک
است؟کردهتولیدالکتریکیانرژیژولچندسلولاین.استژول40شودمیتبدیلگرمابهتابشدقیقه

1)102)20٣)404)50

تبدیلکاربهراانرژیایندرصد40فقطباالبراینمیدهیم،انرژیژول200برقیساختمانیباالبریکبه
برد؟میباالمیتوانمترچندحداکثرباالبر،اینبارانیوتنی20جعبۀ.کندمی
1)22)4
٦(٣4)8
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.کندمیتبدیلکاربهراانرژیایندرصد40فقطباالبراینمیدهیم،انرژیمقداریبرقیساختمانیباالبریکبه
است؟بودهژولچندباالبر،بهشدهدادهانرژی.بردباالتوانمیمتر4حداکثرباالبر،اینبارانیوتنی20جعبۀ

1)100
2)200
٣)400
4)800

.کندمیتبدیلکاربهراانرژیایندرصد40فقطباالبراینمیدهیم،انرژیمقداریبرقیساختمانیباالبریکبه
هثانیبرژولچندباالبر،بهشدهدادهانرژیآهنگ.بردباالتوانمیمتر4ثانیه10مدتدرباالبر،اینبارانیوتنی20جعبۀ
است؟بوده
1)102)20
٣)404)80

فشردهxیاندازهبهراآنفنر،بهبرخوردازپسومیشودرهافنر،یکباالیازجسمیزیر،شکلمطابق
فنرکهایلحظهتاشدنرهالحظۀازجسموزننیرویکار.میرسدژول1/8بهحداکثرفنرپتانسیلانرژی.میکند
(استناچیزهوامقاومت)است؟ژولچنددارد،رافشردگیحداکثر

1)1/22)1/4
٣)1/٦4(1/8

کاملایستتا.کندمیفشردهراآنوبرخوردفنریبهوشدهرهاسکونحالاززیرشکلمطابقجسمی
اولیۀانرژی.گرددمیذخیرهفنردرانرژیژول1٦نهایتدرومیکندتلفراآنانرژیدرصد20اصطکاکجسم،
است؟بودهژولچندکردنرهاموقعجسم

1)42)12٣)1٦4)20
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% 85

یاستفادهآنهاازکههاییانرژیهمۀمنبعتقریباً ـنیم،ـم ک
ـورشید ــ درکلانرژیمصرفدرصدمقابل،نمودار.استخ
.دهدمینشانرامختلفمنابعازجهانکشورهای

سوختازجهانکلانرژیمصرفازدرصدچند
است؟شدهتأمینفسیلیهای

ـر صرفاگ ـوختهایـم دهد؟خراستممکنمشکالتیچهیابد،ادامهروندهمینبافسیلیس

درجهانیعنیمیشود؛برابردوآیندهسال٣0حدودجهاندرانرژیمصرفکهکردهاندبینیپیشدانشمندان
میتواندابعیمنچهازراانرژیاینآیندهدربشرشمانظربه.داردنیازانرژیبهامروزبرابردوتقریباًمیالدی،2040سال
کند؟تأمین

برایکهمیشودتأمینمنابعیازجهانکلمصرفیانرژیدرصد90ازبیشدیدید،باالفعّالیتدرطورکههمان
ریباًتقمصرف،ازپسآنهاجایگزینیدلیلهمینبه.استشدهصرفزمانسالمیلیونهاآنهاتشکیل

زغالوگازت،نفشامل)فسیلیهایسوخت.مینامندناپذیرتجدیدمنابعراانرژیمنابعاین.استغیرممکن
.میروندشماربهناپذیرتجدیدانرژیمنابعجملهازهستهایسوختهایو(سنگ

که(بینیذره)ارانجاندوگیاهانبرخیبقایای.میگرددبازپیشسالمیلیونهابهفسیلیسوختهایتشکیل
اینطوالنیزمانگذشتبا.شدندپوشیدهالیوگلازهاییالیهبامیکردندزندگیدریاهاویژهبهوزمینروی
فسیلیهایسوختبهبقایااینمناسب،دمایوزیادفشارهایاثردروشدندمتراکمبیشتروبیشترالیهها
.شدندتبدیل
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منتقلمختلفنقاطبهزیرزمینیهایلولهطریقازنفتیموادلیترمیلیون٣٣0روزهرایراندر
است؟نیازموردروزدرتانکرچندکنیم،استفادهلیتریهزار20تانکرازلولههااینجایبهاگر.میگردد

هایجایگاهومختلفصنایعها،نیروگاهمایعسوختتأمینمنظوربهنفتیهایفراورده
طریقازماهاهواپیسوختوسفیدنفتگاز،نفت،بنزین،قبیلازمایعسوختتحویل
.یابندمیانتقاللولهخطوط
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دتولینیروگاهاینتوسطالکتریکیانرژیمگاوات70اگر.استدرصد٣5ایهستهنیروگاهیکبازده
است؟شدهدریافتنیروگاهتوسطانرژیمگاواتچندشود،

آلودهرازمین.شوندمیجایگزین
انیجهگرمایشباعثوکنندنمی
.شوندنمی

باد،انرژیخورشیدی،انرژی
،(کهیدروالکتری)آبیبرقانرژی
وجزرانرژیدریا،موجهایانرژی
یانرژوگرماییزمینانرژیمدی،
.گیاهیهایسوختازناشی

شامل)فسیلیهایسوخت
و(سنگزغالوگازنفت،

ایهستههایسوخت

آلودهرازمین.شوندنمیجایگزین
یجهانگرمایشباعثوکنندمی
.شوندمی
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1٣8٣سالهایبین.میدهدنشاندههیکدرراپذیرتجدیدانرژیهایرویگذاریسرمایهزیر،نمودار
ـای1٣9٣تا ـینۀدرشدهانجامسرمایهگذاریـه چندانرژیزم

ـهبهمربوطگذاریسرمایهرشدبیشتریناست؟شدهبرابر چ
است؟بودهسالی

انرژیدرصد20یاپنجمیکتنهامیروند،کاربهاکنونکهخورشیدیهایصفحهبیشتر
.کنندمیتبدیلالکتریکیانرژیبهراخورشیدنورانی

آزادانرژیعظیمیبسیارمقدارهاواکنشاین.دهدمیرخهاییواکنشمداومطوربهخورشیدمرکزدر
دخورشینورازحاصلانرژی.میرسدزمینبهگرماونورشکلبهوآیدمیخورشیدسطحبهانرژیاین.کنندمی
.رودمیکاربهالکتریکیانرژیتولیدبرایخورشیدیهایصفحهدر

ـر ـیشت نآبدرب ـرمـک ــ ـایگ رنگ،تیرههایلولهسطحخورشیدی،ه
.کنندمیجذبراخورشیدینورپرتوهایازحاصلگرماییانرژی

آبدمایمعموالً.میشودآبدمایافزایشسببودادهاست،گردشدرلولههادرکهآبیبهگرما
.میرسدنیزسلسیوسدرجۀ70تا٦0حدودبههاکنگرمآبایندر
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کردنآردبرایکهبودندکردهاختراعرابادیآسیاهایباستاندورانایرانیان
.میرفتکاربهچاهازآبکشیدنباالوگندم

یبیشترانرژیتاکردندتغییرایگونهبهبادیآسیاهایزمان،گذشتبا
ایبرکهمینامندبادیتوربینهایرابادیهایآسیااینامروزه.کنندفراهم
.میروندکاربهبادانرژیازالکتریکیانرژیتولید

دارد؟خورشیدیمنشاءچگونهبادی،توربینیکتولیدیبرق

:استکردهبیانزیرشکلبهبادیهایتوربیندربارۀراخودنظرآموزی،دانش
انرژیازراخودانرژیباد،زیراشود؛میبرداریبهرهمستقیمغیرطوربهخورشیدیانرژیازبادیهایتوربیندر»

«.آوردمیدستبهکندمیجذبزمینسطحکهخورشیدی

.کنیدارائهسکالبهرانتیجهوبگذاریدبحثبهگروهاعضایدیگرباراخوددالیلموافقید؟نظراینباشماآیا
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آنتبدیلویانرژاینازبرداریبهره.داردزیادیگرانشیپتانسیلانرژیبلند،سدیکپشتدرشدهذخیرهآب
ـرینپاکازیکیالکتریکی،انرژیبه ـرقتولیدروشهایت .میشودگفتهآبیبرقانرژیآنبهکهاستـب

ایگرمازحاصلانرژیاین.نامندمیگرماییزمینانرژیرازمینسطحزیردرشدهذخیرهگرماییانرژی
ماییگرزمینانرژیوجودنشانههایاز.دارندوجودآتشفشانینواحیدرکهاستزمیناعماقداغسنگهای
یتوان ـرمآبهایچشمهبهـم اشارهزمینکرۀنقاطازبرخیدر(فشانآب)فورانحالدرداغوآبهایـگ

.کرد

دارد؟وجودگرماییزمیننیروگاهایراندرآیا
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هایفعّالیتها،مانساختگرمایشقبیلازدیگریکاربردهایالکتریکی،انرژیتولیدبرافزونزمینگرماییانرژی
.داردزمیندرونگرمهایآبدرمانیخواصازبهرهمندیبرایگردشگریمراکزایجادوصنعتی

درانرژیاینازبرداریبهرهامکانآتشفشانیکمربندیکدرایرانازبزرگینسبتاًبخشگرفتنقراربهتوجهبا
درایرانگرماییزمیننیروگاهنخستیناجرایومطالعه.داردوجودایراننواحیازبرخی
.میگرددبرهفتاددهۀاواسطبهسبالنکوهدامنۀدرواردبیلاستان

طریقازکهرودمیکاربهمحصوالترشتهیکتوصیفبرایزیستیهایسوختاصطالح
.آیدمیدستبهفتوسنتز

هاتنهها،گبردرخورشیدیانرژیانرژی،جهانیساالنۀمصرفبرابرچندینمعادلفتوسنتز،طریقازسالهر
:بنابراینمیشود؛ذخیرهگیاهانودرختانهایشاخهو
.فردندبهمنحصرخورشیدیانرژیذخیرۀجهتاززیستیهایسوختتجدیدپذیر،انرژیمنابعانواعمیاندر
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زغالیاچوب

.میآورنددستبهنیشکرهایتفالهوباقیماندهازمعموالً

نبود)هوازیبیشرایطدرکشاورزیمحصوالتباقیماندۀیاپسماندهرگاه
کهاز،گایناز.شودمیمتصاعدآنهاازگازهاییمدتیازپسقراربگیرند،(هوا

وخانگیمختلفمصارفبرایتوانمینامند،میگاززیستراآنمعموالً
.گرفتبهرهصنعتی

چیست؟(Compost)کامپوست

.شودمیگفتهکامپوستیاپوسالکشاورزی،محصوالتپسماندبه
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.است...............................میکنیم،استفادههاآنازکههاییانرژیهمۀمنبعتقریباً.1

.میشودحاصل................................................به..................................................تبدیلازهستهایانرژی.2
.استانرژی..............................................زمین،منابعگرمایشاصلیعامل.٣
.شوندمیمحسوب.............................................انرژیمنابعازایهستهوفسیلیهایسوخت.4

.است.........................خورشیدیصفحههایبیشتربازده.٦

.دارند...............................منشأدریاهایموجانرژیوبادانرژیوآبیبرقانرژی.7

.استمنطقهیکدر........................................انرژیوجودهاینشانهازگرمآبچشمههایوفشانآب.8

.استنمودهفراهمراگرماییزمینانرژیکارگیریبهامکان.................................کمربنددرایرانگرفتنقرار.9

.رسدمیزمینبه...................و......................شکلبهخورشیدیانرژی.5

:کنیدکاملراآن.استآبیبرقنیروگاهمورددرزیرمفهومینقشۀ.10

انرژیگرانشی
آب(پتانسیل)

به.....................طریقازکهرودمیکاربهمحصوالترشتهیکتوصیفبرایزیستیهایسوختاصطالح.11
.آیدمیدست
.شوندمیمحسوب(ناپذیرتجدید/پذیرتجدید)انرژیمنابعاززیستیهایسوخت.12
.شودمیتولیدهوا(نبود/حضور)درگاززیست.1٣
:کنیدکاملاستگاززیستتولیدبهمربوطکهرازیرمفهومینقشۀ.14

تابشخورشید محصوالتکشاورزیگاز
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چیست؟بهمربوطزیرمفهومینقشۀ.الف.15
.کنیدکاملراCوBوAیقسمتها.ب

دهد؟میرخآنهادرانرژیتبدیلنوعچهچیست؟خورشیدیصفحاتکار.1٦

چیست؟بهمربوطمقابلشکل.الف.17
روشن؟یاباشندتیرهبایدآنهایلوله.ب
.دهیدشرحراآنکارطرز.پ

(جنبشی)انرژیحرکتی
باد

(جنبشی)انرژیحرکتی
موج

انرژیالکتریکی

:کنیدکاملدریاامواجازانرژیتبدیالتمورددررازیرمفهومینقشۀ.18

است؟انرژینوعچهبهمربوطمقابلشکل.الف.19
کرد؟استخراجمیتوانراانرژیایننقاطیچهدر.ب
.بنویسیدراآنکاربردهایازموردچهار.پ

.استخورشیددستی،مدادتراشیکانرژیمنبعچگونهکهدهیدتوضیح.20
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B
C

A

درCوBوAقسمتهای.شودمیدیدهآبی(هیدروالکتریک)برقنیروگاهیکساختمانزیر،شکلدر.21
دارد؟نامچهشکل،

.ببریدناممصرفکمبهپرمصرفازترتیببهراجهاندرانرژیاصلیمنبعسه.22

.ببریدنامانرژیمنابعبندیدستهنگاهازراسنگزغالوچوبزغالبینتفاوتموردیکوتشابهموردیک.2٣

.بنویسیدآبیبرقنیروگاهدرراانرژیهایتبدیل.24

منتقلمختلفپاالیشگاههایبهزیرزمینیهایلولهطریقازخامنفتلیترمیلیون100روزهردرکشوری.25
است؟نیازموردهفتهدرتانکرچندکنیم،استفادهلیتریهزار25تانکرازلولههااینجایبهاگر.میگردد

ندارند؟خورشیدیمنشاکهببریدنامانرژیمنبعدو.2٦

اند؟میبردههاییاستفادهچهبادیآسیاهایازباستانایرانیان.27

.میبرندبهرهخورشیدانرژیازمستقیمطوربهکهببریدنامراوسیلهدو.28
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.بزنیدمثالییکهربرای.شوندمییافتهاییشکلچهبهزیستیسوختهای.29

بفردند؟منحصرانرژیتجدیدپذیرمنابعمیاندرلحاظچهبهزیستیسوختهای.٣0

انرژیالیانۀسمصرفبرابردرانرژیاینمیشود؟ذخیرهگیاهانازهاییبخشچهدرخورشیدانرژیفتوسنتزبا.٣1
دارد؟جایگاهیچهجهان

درانرژیواحدچندهرروز.میشودتولیدمفیدانرژیواحد500روزهردرصد،40بازدهباگازینیروگاهیکدر.٣2
میشود؟تلفنیروگاهایندرانرژیواحدچندمیرسد؟مصرفبهنیروگاهاین

برایسنگزغالواحد100حاضرحالدراگر.شودمیحاضربرابرحالدویکبار،سال٣0هرجهان،انرژیمصرف.٣٣
برایسنگزغالواحدچندبعد،سال٦0بماند،ثابتانرژیمنابعمصرفنسبتوباشد،الزمزمینسالیکمصرف
داشت؟خواهیمالزمزمینمصرفتامین

ورطبهماگفتمیتوانآیاباشد،گذشتهسالبرابر2سدپشتدریاچۀآبعمقباران،زیادبارشدلیلبهاگر.٣4
چرا؟هستیم؟قبلسالبرابر2معادلبرقانرژیتولیدبهقادرتقریبی
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گرماییزمینچاهعمقحداقلیابد،افزایشسلسیوسدرجۀ4زمیندمایعمق،متر100هرازایبهاگر
است؟مترچندسلسیوس،درجۀ100دمایافزایشبرای
1)25
2)250
٣)2500
4)25000

میآیند؟وجودبهطریقیچهاززیستیسوختهای
گیاهاندرفتوسنتز(2جانوراندرگوارش(1
جانورانفسیلهای(4گیاهانهایفسیل(٣

نیست؟زیستیسوختمورد،کدام
سنگزغال(4زغال(٣کاغذ(2چوب(1

شود؟میاستفادهبیشترهمهازجهانکشورهایکلدرانرژیمنبعکدام
نفت(4طبیعیگاز(٣سنگزغال(2ایهستهانرژی(1

نامید؟پذیرتجدیدنمیتوانرازیرموارددرانرژیمنبعچند
نفت–زغال–سنگزغال–آبیبرق–ایهسته–دریاامواج–باد–مدوجزر

1)12)2٣(٣4)4
کند؟میذخیرهانرژی،جهانیمصرفبامقایسهدرانرژیمیزانچهفتوسنتززیستی،سوختهایدر

بیشترکمی(2برابرچندین(1
کمتر(4آنمعادل(٣

ندارد؟خورشیدیمنشازیر،انرژیمنبعکدام
زمینانرژی(4فسیلیهایسوختانرژی(٣دریامواجانرژی(2بادانرژی(1

گرمایی
میآید؟دستبهچیزیچهازمعموالًزیستیسوختهایمایعشکل

نیشکرهایتفاله(4فاضالب(٣گیاهیروغنهای(2نفت(1

هدرانتقال،حیندرآنواحد20ونیروگاهخوددرآنواحد70گاز،انرژیواحد100هرازگازی،نیروگاهیکدر
تصوربهآنمکعبمترهزارچندازحاصلانرژیکند،مصرفگازمکعبمترهزار20روزدرنیروگاهایناگر.رودمی
میرسد؟مصرفمحلبهمفید
1)12)2
٣)104)20
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اگر.کندمیآزادانرژیسنگ،زغالتن٣000سوختنمعادلایهستهراکتوردراورانیومکیلوگرمیکمصرف
عنوانبهاورانیومگرمچندمصرفباانرژیاینکند،مصرفگرمایشبرایراسنگزغالتن٣سالهرروستایک

گردد؟میتامینایهستهسوخت
1)0/0012)0/01٣)0/14)1

دارد؟نامچهشکل،درAقسمت.شودمیدیدهآبیبرقنیروگاهیکساختمانزیر،شکلدر
خروجمجرای(1
رودخانه(2
ورودمجرای(٣
سرریز(4

واحدچند.میکنیماستفادهکیلووات5توانبابادیتوربینهایازکیلوواتی،200بادینیروگاهیکاحداثبرای
داریم؟نیازتوربینهاایناز
1)202)40٣)804)400

مربعمتربروات200توانباخورشیدیصفحاتازکیلووات100توانباخورشیدینیروگاهیکاحداثبرای
داریم؟نیازصفحات،اینازمربعمترچند.میکنیماستفاده

1)1002)200٣)5004)2000

باآندرصد٦0وخورشیدیصفحاتباآنانرژیدرصد40کهترکیبیکیلووات400نیروگاهیکمیخواهیم
مربعمتربروات200توانباخورشیدیصفحاتازآندراگر.کنیماحداثشود،میتامینگرماییزمینانرژی

داریم؟نیازخورشیدیصفحۀمربعمترچندبهکنیم،استفاده
1)1002)200
٣)8004)1٦00

سنگزغالواحد20حاضرحالدراگر.شودمیحاضربرابرحالدویکبار،سال٣0هرجهان،انرژیمصرف
سنگزغالواحدچندبعد،سال90بماند،ثابتانرژیمنابعمصرفنسبتوباشد،الزمزمینسالیکمصرفبرای
داشت؟خواهیمالزمزمینمصرفتامینبرای
1)1202)140
٣)1٦04)90
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1٦0توانخورشیدیصفحاتمربعمترهراگر.استنفرهربرایوات٣20میانگینطوربهایرانبرقمصرف
برایخورشیدیصفحۀمربعمترمیلیونچندبهروزطیدرباشد،نفرمیلیون80ایرانجمعیتوکنندتولیدوات
داریم؟نیازایرانتمامبرقتامین

1)802)1٦0٣(٣204)٦40

واحددوانرژی،واحد100هرازخیابانها،روشناییالمپدرنورتولیدهدفباسنگیزغالبرقنیروگاهیکدر
چندکند،مصرفسنگزغالکیلوگرم2000ساعت،هردرنیروگاهایناگر.شودمیتبدیلنوربهمصرفمحلدرآن

میشود؟مصرفنورتولیدبرایمفیدصورتبهروز،شبانههردرزغالسنگکیلوگرم
1)402)400٣)9٦4)9٦0

تبدیلبرقبهدرصد10بازدهباآنباقیوخانگیگرمایشمصرفبهنیروگاهیکگرماییزمینانرژیاز٦0%
دهشارسالخانگیگرمایشبرایانرژیژولچندباشیم،داشتهمصرفمحلدربرقانرژیژول400اگر.میشود
است؟

1)٣0002)٦000
٣)18004)18000

8روزینمیانگیطوربهاگر.میشودتحقیقاتصرفخورشیدینیروگاهیکتولیدیبرقازساعتیک
انرژیسهم.رسدمیدیگرمصارفبهنیروگاهاینانرژیواحد٣5000باشیم،داشتهخورشیدمفیدتابشساعت

است؟واحدچندتحقیقات
1)50002)15000
٣)250004)40000

ساعت12روزانهومیگرددتبدیلالکتریکیانرژیبهنورانرژیاز%20نیروگاه،یکخورشیدیصفحاتدر
،کنندتبدیلبرقبهرانورانیانرژی%٣0صفحات،اینجدیداگرنسل.داردوجودنیروگاهایندرخورشیدمفیدتابش
کاست؟مفید،تابشزمانازمیتوانساعتچندانرژی،مقدارهمانتولیدبرای
1)22)4٦(٣4)8
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.استیکسانرامینومحسنمعدل

.استیازدهمسالرامینودبستاناولسالمحسن

.استمساویحمیدوسعیدنمراتمجموع

.استیازدهمسالحمیدودبستاناولسالسعید

آندمایباشد،مترگرجسمیچههر
اغدچایفنجانیکدمایمثالًاست؛بیشتر
.استخنکآبفنجانیکدمایازبیشتر

دماسنجبهشخصبدن
کند؟میمنتقلچیزیچه

رویراخوددستمعموالًنه،یاداردتبفردیببینیمخواهیممیوقتی
تشخیصبدنماندمایبااوبدندمایمقایسۀباودهیممیقراراوپیشانی

دارد،بتبیمارکهدهیمتشخیصاگرحتیخیر؛یاداردتبشخصکهدهیممی
جدماسنازمنظوراینبرایوداردتبدرجهچنداودهیمتشخیصتوانیمنمی

.کنیممیاستفاده
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ومگرآبدرراراستدست.بریزیدگرمآبومعمولیآبسرد،آبجداگانه،طوربهمشابهظرفسهدر
ـدودودهیدقرارسردآبدرراچپدست آبدروآوریدبیرونرادستدوهرحال.کنیدصبرثانیه٣0ح

ی .کنیدبیانراخوداحساسودهیدقرارمعموـل

ازاستفادهباکهاستایوسیله
.گیریممیاندازهرادماآن

رایجترینالکلیوجیوهایدماسنجهای
.هستنددماسنجها

فراینداینآیا.میجوشدسلسیوسدرجۀ100دمایدرومیزندیخسلسیوسدرجۀصفردمایدرآب
است؟خاصیشرطدارای
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گرفت؟اندازهدماسنجباراجسمیکدمایمیتوانچگونه

کنیم؟رعایتبایدرانکتهایچهدماسنجعددخواندنهنگام

گرمانوعیانرژیاستکهبهعلتاختالفدمابیندوجسم
کایازی.درتماسباهممنتقلمیشود؛بنابراینیکایآنژولاست

.کنندژولبرایهمۀشکلهایانرژیاستفادهمی

ازدمااختالفاثردرکهایانرژیمقداربه
ـمبهجسمی ــس ـگرج ـنتقلدی شود،میم
ـا .گویندمیگرم

جسمازهموارهگرماطبیعیطوربه
.شودمیمنتقلسردجسمبهگرم

انرژییعنیدارند؛بیشتریجوشوجنبهایشمولکولواستبیشترآندمایاست،گرمترکهجسمی
.استسردترکهاستجسمیازبیشترمتوسططوربههامولکولجنبشی
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داشتنبرایباشد،تردرشتگازمولکولاگربنابراین،.استوابستهسرعتشانوجرمبههامولکولجنبشیانرژی
.یابدکاهشهاآنسرعتاستالزم،(جنبشیانرژی)دماهمان
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شدۀگرمسِرهایاتمجنبشکهشودمیسببشعله
بهرژیانمجاور،اتمهایبابرخورداثردروشودبیشترمیله،
هایتماجنبشافزایشسببنتیجهدروکندمنتقلآنها

جایهبجاییازرفتنبدوناتمهاترتیببدینشود؛مجاور
.کنندمیمنتقلراخودانرژیدیگر

C201 C001 C80 C50

( )1

( )2
( )3

بررسی رسانایی

تقلمنبسیارآهستهراگرماکه.........وپنبهچوبپشم،هوا،الستیک،چوب،شیشه،ماننداجسامیبه
رسانایکنند،میلمنتقسریعبسیارراگرماکهفلزهاانواعماننداجسامیبهوگویندگرماعایقیانارسانامیکنند،
.گویندگرمایی

وشیشهشمپ.هستندگرمابرایبهتریرسانایدیگرفلزهایبهنسبتفلزهاازبرخیمیدهدنشانآزمایش
.روندمیشماربهخوبنارسانایمحبوسهوایداشتنعلتبهفایبرگالس
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وکندـیمحرکتباالطرفبهاستشدهگرمکهگازیامایعازقسمتیهمرفتروشبهگرماانتقالدر
ـمتهای ـرافقس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟چرااما.....................میگیرندراآنجایسردترند،کهآن،اط

کنیدرپماسهازرادیگریوآبازرایکی.کنیدانتخاباندازههمبِشردو
واندازهگیریراآنهادمایباریکدقیقه٣0هر.دهیدقرارآفتابدرراآنو

آزمایشاینازکنید،رسمراآنهازمانبرحسبدمانمودارسپسوکنیدیادداشت
میگیرید؟اینتیجهچه
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دریالساحروز،طولدرمثالکنند؛تولیدبادوآورنددرحرکتبهنیزراهوامیتوانندهمرفتیجریانهای
.میرودباالترآبدمایازآندمایوشودمیگرمدریاآباززودتر(خشکی)
نایحاصل.میرودباالطرفبهساحلرویگرمهوایومیآیدساحلطرفبهآبباالیخنکهواینتیجهدر

.دریاستنسیمفرایند

.استدریابهساحلازنسیمجهتشب،طیدروساحلبهدریاازنسیمجهتروز،طولدر

طرفبهشبطولدرو.....................طرفبهدودروز،طولدرمیشویدمتوجهکنید،روشنآتشساحل،دراگر
.میشودکشیده.................

.دهدمینشانرادیاتوریکوسیلۀبهرااتاقشدنگرمنحوۀمقابلشکل
گرمدارند،فاصلهرادیاتورباکهاتاقازهاییقسمتچگونهدهیدتوضیح
.میشوند
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یطمحبهرسانشوهمرفتروشبهگرماانتقالبرایدیدیمکههمانطور
است؛نیازمادی

پشت.شودداغکامالًاتوسطحتاکنیدصبرمدتیوروشن،رابرقیاتوییک
آیا.دهیدقراراتوزیرسانتیمتریچندفاصلۀدرشکلمطابقراخوددست
طریقازگرمااستممکنآیاکنید؟میاحساسخوددستپشتدررااتوگرمای
.دهیدتوضیحباشد؟رسیدهشمادستپشتبههمرفتیارسانش

انرژیبیشتریمقدارگرمتر،اجساماماکنند؛منتشرتابشصورتبهراخودانرژیتوانندمیاجسامهمۀ
.کندمیگسیلزیادیتابشیانرژیدارد،باالییدمایکهخورشیدسطحمثالًکنند؛میمنتشرتابشی

ازقسمتی.کنندمیبرخوردشمابهخورشیدپرتوهایهستید،رویپیادهحالدرآفتابیروزیکدروقتی
بدنجذبیعنیکنندمیبازتابشپرتوها،ازقسمتیوکنندمیگرمترراشماوشوندمیشمابدنجذبپرتوها
.نمیشوندشما

ۀپنبچوبکهدیدخواهیمکنیم،میروشنرابرقیبخاریوقتی
وآزمایشاینانجامباافتدزودترمیسیاه،سطحپشت

:کهگرفتنتیجهمیتوانمشابههایآزمایش

وکنندمیجذبرابیشتریتابشیانرژیناهموار،وتیرهاجسام
وجذب،راتابشیانرژیازکمتریمقداربراقوصافسطوح
.کنندمیبازتابشراآنبیشتر

ممکنآیاد؟رسمیزمینبهرسانشفرایندباانرژیاینآیا.استخورشیداززمینرویگرماییانرژیبیشتر
باشد؟رسیدهزمینبههمرفتصورتبهانرژیایناست
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یکند؟مجذبراخورشیدگرماییتابشبیشترموردکدام
چرا؟
آسفالت(الف
آینه(ب

آب،(دمابان)کفالسیکودماسنجدوباشد،سفیددیگریوتیرهیکیرنگکهیکسانکامالًلیوانیاقوریدو
.داغ
.کنیداندازهگیریراآنهادمایدماسنجباوبریزیدداغآبمساویمقدارها،قورییاهالیوانازیکهردر.1

هاظرفازیکهربرایزمانحسببررادمانموداروکنیدگیریاندازهراهاظرفدرونآبدمایدقیقه5هر.2
گیرید؟میاینتیجهچهآزمایشایناز.کنیدرسم

ـتیجهدروپهنصورتبهرادیاتورها ـان .میشوندساختهزیادسطحب
ـرمادادندستازسببطراحیاین ـورتبهـگ تابشوهمرفتص

هنگامی.دارندنیزکنندهخنک(فن)پنکۀخودروهااین،برعالوه.شدخواهد
.میگردندرادیاتوراطرافداغهوایشدندورسببومیشوندروشنپنکههاشود،داغموتورکه

موتور خودرو
بهراموتورگرماییانرژیتااستشدهساختهوطراحیخودروکنندۀخنکسامانۀاتفاق،اینازجلوگیریبرای

.کندمنتقلرادیاتور
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.استسانتیگراددرجۀ20تا18مدرسه،وکارهایمحلیاخانهداخلبرایمناسبدمای
رماییگاتالفسببدمااختالفاینومیشودزیادبسیاربیرونوخانهدروندمایاختالفسردروزهایدر

.کندتحمیلخانوادهبهرازیادیهزینۀاستممکنومیشودزیادی

ایهشیشبطرییک(فالسک)دمابانجزءتریناصلی
آن،سطحرویواستخألآنبینکهاستجدارهدو
.استاندودنقرهبیرونازهمودرونازهم
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است؟شببهمربوطکداموروزبهمربوطکدامزیر،شکلهایدر

میرود؟باالآندرلولۀالکلیاجیوهسطحدماسنج،دمایرفتنباالباچرا

.میشودمنتقلهمبادرتماسجسمدوبین...........................علتبهکهاستانرژینوعیگرما

دارند؛بیشتری..........................................هایشمولکولواست....................آندمایاست،گرمترکهجسمی

هکاستجسمیاز(کمتر/بیشتر)آندر(متوسط/کلی)طوربههامولکولانرژیاست،گرمترکهجسمی
.استسردتر

مسیر.استیگرمایتعادلازپسوهنگامقبل،جسمدونشانگرراستبهچپازترتیببهزیرشکلسه
میدهد؟نشانرابزرگتریعدددماسنجکدام-الف.میشوددیدهوسطیشکلدرگرماانتقال
.کنیدمقایسهحالتسهدرراAجسماتمهایجوشوجنب-ب
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میدهند؟رخمادهحالتکدامدریکهربگوییدوببریدنامگرماانتقالبرایروشسه

؟آنهاجنبشانتقالبایااستهمراهاتمهاخودانتقالباپدیدهاینآیاچیست؟گرماییرسانش

.بزنیدمثالچیست؟گرمارسانای.بزنیدمثالچیست؟گرماعایقیانارسانا

مشابهند؟گرماییرسانشلحاظازرساناهاتمامآیا

بیایند؟حساببهخوبنارسانایفایبرگالسوشیشهپشمتاشدهموجیبعاملیچه

.استخورشیداززمینرویگرماییانرژیبیشتر
میرسد؟زمینبهرسانشفرایندباانرژیاینآیا.الف
باشد؟رسیدهزمینبههمرفتصورتبهانرژیایناستممکنآیا.ب

مقدارگرمتر،اجساماماکنند؛منتشر...........................صورتبهراخودانرژیتوانندمیاجسامهمۀ
.کنندمیمنتشرتابشیانرژی.............................

....................................کنند،میبرخوردشمابهکهخورشیدپرتوهایازقسمتیآفتابیروزیکدروقتی
شمابدنجذبیعنیکنندمی................................پرتوها،ازقسمتیوکنندمیگرمترراشماوشوندمیشمابدن

.نمیشوند
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باشدخنکترتاب،آفنورزیرروزدرمشکیبدنۀبادیگرخودروبهنسبتسفیدبدنۀباخودرویکداریدانتطار
چطور؟شبدرگرمتر؟یا

انرژیازمتریمقدارکبراقوصافسطوحومیکنندجذبرا(کمتری/بیشتری)تابشیانرژیناهموار،وتیرهاجسام
.میکنند(بازتابش/جذب)راآنبیشترو،(بازتابش/جذب)راتابشی

وگرمکشورهایدرچرادارد؟مزیتیچهگرمغذاهایبندیبستهدربراقوآلومینیومیظروفازاستفاده
دارد؟بیشتریطرفدارروشن،رنگباخودروهایآفتابی

.کنیدذکررامنزلگرمایهدرازجلوگیریطریقچهار

میشود؟بیشترمنازلگرمایاتالفسرد،زمستاندرچرا

.کنیدمشخصشکلرویرااجزااینچیست؟(فالسک)دمابانجزءاصلیترین
A

B
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مطابقسفیدرنگتارنگسیاهازهاآنبیرونیسطحکهبگیریددرنظررااندازههموهمجنسقوریچهار
شود؟میخنکزودترقوریکدامآب.کنیممیپریکساندمایباداغآبباراهمه.استشکل

نمیشود؟دیدهمادهصورتهایکدامدرهمرفت
موردهرسه(4گاز(٣مایع(2جامد(1

دوهر.دارندقراردرجه90دمایدردیگریو100دمایدریکیآب،یکسانیمقدارحاویمشابهقوریدو
دهد؟میدستازبیشتریگرمایمدتایندرقوریکدام.میدهیمقراریخچالدردقیقه٣مدتبهراقوری

درجه100قوری(1
درجه90قوری(2
میدهنددستازاندازهیکبه(٣
داردبستگییخچالدمایبه(4

ازپسمجموعهبرایعبارتکدام.رسندمیگرماییتعادلبهیکدیگرباتماسازپسدماهمغیرجسمدو
است؟نادرستتعادل،

.استیکسانجسم،دودمای(1
.استیکسانجسمدوهایمولکولجوشوجنب(2
.استگفتهگرماسردتر،جسم(٣
.استیکسانجسم،دوگرمای(4

پرمساویحجمبادرجه90آبباکهمتفاوتبدنۀرنگبادقیقهدهدرفلزیلیوانسهدمایکاهشنمودار
است؟داشتهتیرهتریرنگظرف،کدام.میشونددیدهشکلدرشدهاند،
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دمای.ایمدادهنشانهاییپیکانباهاآنرویرامولکولهاسرعتوداردوجوداکسیژنگاززیر،هایظرفدر
است؟بیشترگازکدام

:لزوماًصورتایندراستبیشتریکیدمای،مشابهگازدودر
.استبزرگترتر،داغگازدرمولکولهاسرعتمیانگین(1
.استبزرگترتر،داغگازدرهامولکولسرعتمجموع(2
.استبزرگترتر،داغگازدرمولکولهاجرم(٣
.استبیشترتر،داغگازدرموجودگرمای(4

سرعتشکل،کدام.شوندنمیمخلوطولیهستندگرماییتعادلدرمتفاوتگازدوزیر،هایظرفدر
است؟کردهمقایسهدرستیبهراهامولکول

اتالفاگر.میرودهدربهپولهزارتومان100ماهیانهانرژی،درصدی40اتالفدلیلبهزمستاندرخانهیکدر
میشود؟ذخیرهماههردرپولتومانچندبرسانیمدرصد10بهبندیعایقبارا
1)200002)25000
٣)500004)75000

گرمااگراتالف.میرودهدربهگرماییانرژیدرصد10ها،پنجرهدرزماندنبازدلیلبهزمستاندرخانهیکدر
پولتومان50000ماههرمنزل،ایندروباشد،پنجرههادرزبازماندنبرابردویکهرورودی،دربوسقفطریقاز

است؟اتالفهاایندلیلبهآنازتومانچندشود،پرداختگرمایش
1)100002)20000
٣)250004)40000

228



اتالفم،کنیبرابردوراخانهداخلدمایوباشدسانتیگراددرجۀصفرمنزلبیروندمایزمستان،دراگر
کار،ایناثردرشدهتلفانرژی.میرسانیمدرجه25به20ازرامنزل،یکداخلدمای.میشودبرابردوهمانرژی
شود؟میبیشتردرصدچند
1)102)20٣)254)50

ازتالفابرابردوسقفازاتالف.میرودهدربهپنجرههاوسقفطریقازفقطگرمازمستان،درخانهیکدر
سقف،بندیعایقبشود،ماهدرپولتومان٦0000هدرباعثمنزلاینازشدهتلفکلانرژیاگر.استپنجرهها
میدهد؟نجاتراپولهدرتومانهزارچند
1)200002)٣0000
٣)400004)50000

آببهگرماصورتبهآنانرژیاز%40وکندمیسقوطآبدرونبهمتر8ارتفاعازنیوتنی20سنگیک
است؟ژولچندجسمخودبهشدهدادهگرمای.میشودداده
1)٣2
2)٦4
٣)9٦
4)1٦0

بیشتریناگر.کندمیفشردهراآنوکردهبرخوردفنریبهژول5جنبشیانرژیبازیرشکلمطابقجسمی
هدربهگرماصورتبهانرژیژولچندباشد،ژول٣فنر،-جسمسامانۀدرشدهذخیرهکشسانیپتانسیلانرژی
است؟رفته
2(2صفر(1
٣(٣4)5

توقفشکل،تغییرازپسونمودهبرخوردمحکمدیواریکبهژول50جنبشیانرژیباسربیگلولۀیک
منتقلگلولهبهگرماییانرژیژولچندشود،آنخودکردنگرمصرفگلوله،جنبشیانرژیاز%40اگر.میکند
است؟شده
1)102)20٣(٣04)40
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نیاخته و سازمان بندی آ
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نمیشمتصلهمبه،میسازنمولکولمیشنواکنشواردهمبا
.میسازن

حلقویDNAدارای فاقد اندامکتک سلولیساده

خطیDNAدارای دارای اندامکپیچیده
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.ودشپارامسیمثلیوکاریوتیسلولیتکجانداریکبهتبدیلتواندمییوکاریوتسلولیک.۱
تشکیلووندشمیجمعهمکنارهستندمستقلهمبهنسبتحدودیتاکهیوکاریوتیسلولزیادیتعداد.2

.دهندمیراکلنییک
وشوندیمجمعهمکنارهستندوابستههمبهنسبتکهیوکاریوتیسلولزیادیخیلیخیلیتعداد.3

کنارهااماند،دهندمیرااندامیکتشکیلشوندمیجمعهمکنارهابافت.دهندمیرابافتیکتشکیل
.بسازندراانسانمثلپیچیدهپرسلولییکتوانندمیهمکنارهادستگاه،سازندمیرادستگاهیکیکدیگر
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.ندارندسلولیساختارهاویروس.۱
.هستندجاندارانازگروهیهایوکاریوتوهستندهایوکاریوتازگروهیجانوران.2
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شکلومشاهدهراپیازخارجیوداخلیپوست،گیاهانبعضیروپوست،داریدمدرسهدرکهمیکروسکوپیبا
.کنیدرسمراآنهاهاییاخته

.نداردوجودشباهتیهیچگنجشکوانسانبدنساختاربین(الف
.استشدهساختهیاختهازانسانمانندگنجشک(ب
.استشدهساختهیاختهچندینازباکتریمثلجانداری(ج
.دارندیاختهیکازبیشجاندارانازکمیتعداد(د

.شودمیمحسوبزندهواحدهکوچکترینیاختهجانداران،همهدر(الف
.کرداستفادهمیکروسکوپازتوانمیگیاهانبرگدرروپوستدیدنبرای(ب
.کرداستفادهمیکروسکوپازتوانمیآنخارجیبرخالفپیازداخلیپوستدیدنبرای(ج
.داردوجودیاختهیکشودمیمشاهدهمیکروسکوپتوسطکهنمونهازکوچکقطعههردر(د
.استیاختهچندینازمتشکلموجوداتدرعملوساختارواحد(ه
.استشدهساختهیاختهمیلیونهزارانازبالغانسانهربدن(و
.باشدمییاختهنوعیکازمتشکلانسانبدنتمام(ز

.هستندانسانبدنهاییاختهتنهاعصبیوایماهیچهپوستی،هاییاخته(ح
.داردفردیبهمنحصرساختارانسانبدنهاییاختهانواعازیکهر(ط
.ندهستشباهتیگونههیچفاقدانسانبدنهاییاختهسایربامقایسهدرخونیهاییاخته(ی
.استشدهتشکیلیاختهازداردوجودانسانبدندرکهزنده،ساختارهایازگروهی(ک

.شودمیمحسوبزندهواحدکوچکترین...............................جانداراندر(الف
.است...............................و...............................واحدیاخته،زندهموجوداتدر(ب
.است...............................موجوداتبدندرایزندهساختارهریسازندهواحد(ج
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پالسماییغشای-۱
سیتوپالسم-2
(خوبیهعمومیاطالعاتباشهیادتاینندارههستهبالغقرمزگلبول)هسته-3

.کنیدگفتگوخودگروهدرآنهاهایشباهتدرباره.کنیدنگاهزیرهایشکلبه
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.کنیدگفتگوخودگروهدرزیرعبارتدرباره
.اندمتفاوتکامالًعصبیهاییاختهباایماهیچههاییاخته

.دهیدارائهالسکبهرانتیجهوتحقیقهایاختهبزرگتریندرمورداینترنتبهمراجعهباوگروهیفعالیتدریک

.باشدداشتهوجودمشترکیهایویژگییاختهازمختلفیانواعدرنیستممکنهیچگاه(الف
.دارندمشترکیهایویژگیهمگیکهداشتهوجودیاختهازمختلفیانواع(ب
.کندمیاحاطهرازندههاییاختههمهکهبودهپوششنوعیپالسماییغشای(ج
.کندمیتنظیمراموادخروجوورودفقطزندهیاختههردرپالسماییغشای(د
.دهدمیوروداجازهموادبهفقطیاختهغشای(ه
.کندمیواردخوددرونبهراترشحیموادغشاکمکبهیاخته(و
.استشدهساختهلیپیدازتنهایاختهغشای(ز

.هستندپروتئینییالیپیدیفقطغشادهندهتشکیلاجزای(ح
.دارندقرارآندردیگرموادوهاآنزیمکهبودهاندامکازبخشییاختهمیان(ط
.کنندیمکمکیاختهبهمختلفهایفعالیتبرایکهبودهیاختهدرونساختارهااندامک(ی
.کندمیتنظیمرایاختهشکلفقطکهاستیاختهازبخشیهسته(ک
.شودمیانجامههستفعالیتتوسطآنظاهریشکلمانندیوکاریوتییاختهتقسیم(ل
.استلیپیدیعمدتاغشاییدارایجاندارانتمامدریافتهسازمانهسته(م
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.شودمیمحسوبزندهواحدکوچکترین...............................جانداراندر(الف
.دباش..................................و...............................و...............................هاینامبهاصلیبخشسهوجودتواندمیهایاختهاشتراکوجه(ب
.کندمیتنظیمراموادخروجوورودیاخته،ازمحافظتضمن...............................زندهموجوداتهایدریاخته(ج
.استشدهساخته....................................ازعمدتاًهایاختهغشای(د
.است................................................و............................................و.............................................شاملغشایدهندهتشکیلاجزای(ه
.دارندقرارآندریاختهدرموجودموادسایروهااندامککهبودهیاختهازبخشی............................................(و
.ندکمیتنظیمرایاخته........................................و........................................مثلهاییویژگیویاختهفعالیتهسته(ز

.شودمیانجام........................تنظیمبایاختهتقسیم(ح
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.کنیدکاملرازیرجدولومقایسهیاختهباراکارخانهیکهایبخش،قبلصفحهشکلبهتوجهبا

.داردنقشموادترشحوبندیبستهدرفقطآندوپالسمیشبکه(الف
.استاییاختهترکیباتفاقدهااندامکدربرگیرندهمایع(ب
.کندمیفعالیتموادخروجوورودواپایشدرمستقیماًگلژیدستگاه(ج
.دهدمیرخراکیزهتوسطموادغذاییذخیرهمانندانرژیتولید(د
.گیردصورتکریچهتوسطتواندمیدفعیوموادغذاییوآبذخیره(ه
.گیردمیصورتهستهتوسطسازیپروتئینمانندیاختهفرماندهی(و

.باشدتواندمیگیاهاندرواکوئلوظایفاز.................................................و..................................................و..............................یاختهدر(ه
.کرداشاره.....................................................و.........................................بهتوانمییاختهدرآندوپالسمیشبکهوظایفاز(و
.دبگیرصورتگلژیدستگاهتوسطتواندمی.........................................و.........................................انسانیییاختهدر(ز
.دهدمیرخ.........................................توسطموادخروجوورودواپایشو.........................................توسطانرژیتولیدیاختهدر(ح
.باشدمی..............................................................استاییاختهترکیباتحاویکههااندامکیدربرگیرندهمایع(ط
.شودمیانجام.........................................توسطسازیپروتئینانسانهاییاختهدر(ی
.است...............................وظایفازمدیریتوتنظیمیاختهدر(ک

239



.  ه نمود می توان مشاهدآسانی رنگ آمیزی و بهبدونرا روپوست گیاهان و یاخته های پوششی دهان 

.  بدون رنگ امکان پذیر نیستهمه یاخته ها مشاهده 

.  می کنند ر واضح تیاخته می چسبند و آنها را ترکیبات اصلی رنگها به 

.  خص می کند می چسبد  و آنها را به خوبی مشهستهو پروتئین های غشا رنگی است که به آبی متیل 

.شودنمیممکنآمیزیرنگبدونگیاهانروپوستبرخالفدهانداخلیپوششیهاییاختهمشاهده(الف
.نیستآمیزیرنگبهنیازیاستزندهکهاییاختههریمشاهدهمنظوربه(ب
.نمودآمیزیرنگراآنهاتوانمیهایاختهبهتریمشاهدهبرای(ج
.کنندمیترواضحراآنهاوچسبیدهیاختهازترکیبیهربههارنگ(د
.کندمیمشخصخوبیبهراآنوچسبیدهغشاهایپروتئینبهفقطمتیلآبی(ه
.نموداییاختهآمیزیرنگبایدگیاهییاختهدراندامکیهردیدنمنظوربه(و
.دادتشخیصرادهانپوششیهاییاختهاصلیهایبخشتوانمیمتیلآبیازاستفادهبافقط(ز

.دادخیصتشتوانمیرادهانپوششیهاییاختهاصلیبخشسهازگروهیمتیل،آبیازاستفادهصورتدر(ح
.تندهسمشاهدهقابلواضحطوربهآمیزیرنگطیکهبودهیاختهاصلیبخشسهراکیزهوهستهغشا،(ط
.شوندمیدهمشاهروشنرنگبهایذخیرههایپالستزمینی،سیبنمونهبهلوگلکردناضافهازپسدقیقهچند(ی
.پذیرندمیرنگآناصلیبخشسهفقطلوگل،بازمینیسیبهاییاختهآمیزیرنگطی(ک

.کنندمی.........................................راآنهاوچسبندمییاختهاصلیترکیباتبههارنگ(ح
.دکنمیمشخصخوبیبهراآنهاوچسبدمی.........................................و.........................................بهکهاسترنگیمتیلآبی(ط
.وندشمیمشاهدهآمیزیرنگبدونکههستند...........................................................گیاهیهاییاختهدررنگسبزهایلکه(ی
،شودمیدهدیکهرنگیتیرههایلکهمیکروسکوپزیردرلوگولباشدهمیزیآرنگزمینیسیبینمونهدر(ک

.هستندایذخیره....................................................................

240



.کنیدکاملراجدول،باالشکلبهتوجهبا

.دارنداغشهمگیوبودهجانوریهاییاختهمشابهکامالگیاهیهاییاخته(الف
.دهستنکلروپالستودیوارهدارایجانوریبرخالفگیاهیهاییاخته(ب
.هستندمنظمجانوریهاییاختهبرخالفگیاهیهاییاخته(ج
.باشدداشتهمیتوکندریتواندمیجانورییاختهبرخالفگیاهییاخته(د
.شوددیدهگیاهیهاییاختهدرتواندمیسبزدیسهمانندمرکزیواکوئل(ه
.استکلروپالستداریقطعادارد،غشاکهاییاختههر(و
.باشدداشتههستهتواندنمیدارد،کلروپالستکهیاختههر(ز
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.دارند............................................................و.......................................،جانوریهاییاختهبرخالفگیاهیهاییاخته(الف
.استجانوریهاییاختهازترمنظمگیاهیهاییاخته،شکل.......................................وجودبا(ب
.شوندنمیدیده............................مثلجاندارانیدرهیچگاهآندوپالسمیشبکهوراکیزه(ج
.باشدگیاهانوجانوراناشتراکوجه.......................................،یاختهدرمرکزیواکوئلوجود(د
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.باشدمییاختهزیادیتعدادازمتشکلجانداریهر(الف
.شودمیانجامسلولیکدرونحیاتیهایفعالیتهمهیاخته،تکجانداراندر(ب
.شودمیانجامیاختهیکدرحیاتیهایفعالیتیهمهجاندارانهمهدر(ج
.هستندیاختهزیادیتعدادازمتشکلشکلکرویپیکرباهاجلبکیهمه(د
.دارندقرارهمکنارایرشتهصورتبهیاختهتعدادیایرشتهجلبکدر(ه
.دهدادامهودخحیاتیفعالیتبهدیگرهاییاختهازمستقلتواندمییاختههرایرشتهجلبکدر(و
.استگرفتهصورتکارتقسیمشودمیدیدهغشاکهجاندارانییهمهپیکردر(ز

.دهندیمانجامایویژهکارهایوداشتهوجودمختلفیهایشکلبههایاختهجانورانمانندگیاهاندر(ح
.هستندمتفاوتکارومشابههایشکلدارایگیاهاندهندهتشکیلهاییاختههمه(ط
.داردوجودتناسبهایاختهشکلوکارنوعبینگیاهانمانندانساندر(ی
.داردوجودتناسبهایاختهشکلوکارنوعبینجانداریهردر(ک
.شوندمیحفاظتسببوبودهمشابههایاختهکاروشکلپوششیبافتدر(ل
.ارنددبرعهدهرامحافظتوظیفهوکردهایجادضخیموفشردههمبهساختاریپوششیبافتانواعیهمه(م
.هنددمیانجامراموادتبادلوبودهضخیموفشردههمبهپوششیهاییاختهانسانهایمویرگساختاردر(ن

.داردوجودآنهابینمنافذیوهستندنازکهایاختههامویرگدیوارهدر(س
.دارندکشیدهشکلیهارگدرحرکتاسانیبرایخونیهاییاخته(ع
.باشندگرداستالزمعصبیپیامانتقالبرایعصبیهاییاخته(ف
.هستندفعالیتدارایموادانتقالدروبودهمانندلولهودرازآوندهاگیاهاندر(ص
.گرددمیتشکیلبافت،مشابهوهمکارهاییاختهاجتماعازجانداریهردر(ق
.شودمیدیدهاصلیبافتنوعچهارپرسلولیجاندارانهمهپیکردر(ر

.اندهشدتشکیلهابافتازانواعیازکههستندهاییاندامقلببرخالفکلیهومعده(ش
.استشدهتشکیلیاختهزیادیتعدادازهااندامسایرمانندگوارشاندام(ت
.تاسشدهایجاد(هااندام)اعضاگرفتنقرارهمکنارازگوارش،مانندخونگردشدستگاه(ث
.استنیازدستگاهتعدادیبهجاندارانتمامشدنساختهمنظوربه(خ
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.شودمیانجامیاختهیکدرحیاتیهایفعالیتهمهاییاخته................جانداراندر(الف
.دهدادامهخودحیاتیفعالیتبهدیگرهاییاختهازمستقل...............................یاختههرکلنیجانداراندر(ب
.استگرفتهصورتکارتقسیم...............................و...............................مثلهاییپریاختهدر(ج
.ندشومیدیده...............................هایشکلبههایاخته،کارنوعبهبستهانسانپوششیبافتدر(د
.هستند......................................و...................................انسانپوستدرپوششیبافت(ه
.داردوجودآنهابین...................................وبوده.........................هامویرگیدیوارهدرپوششیبافتهاییاخته(و
.دارند.........................شکل........................درونحرکتدرسهولتبرایخونیهاییاختهانساندر(ز

.دباشنمیالزم....................................................برای،هستند...................................و...................................ظاهرنظرازکهعصبیهاییاخته(ح
.شوندمیجاندارپیکردرموادانتقالسبب،دارند..........................و......................ظاهریکه............................گیاهاندر(ط
.یابندیماجتماعمشابهوهمکارهاییاختهازتعدادی..........................شدنساختهمنظوربهیاختهپرجانداراندر(ی
.انددهشتشکیلمختلف..........................گرفتنقراریکدیگرکنارازکههستندهاییاندامقلبومعده(ک
.آورندمیوجودبهرا.............................وگرفتهقراریکدیگرکناردراعضایاهااندام(ل
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است؟شدهساختهسلولچندازانسانبدن-۱
:پاسخ

بنویسید؟رازندهموجوداتبدندرعملوساختارواحد-2
:پاسخ

باشد؟میسکهشکلبهخونیسلولکدام-3
:پاسخ

ید؟ببرنامراانسانبدنهاییاختهبینمشترکویژگیسه-4
:پاسخ

ببرید؟نامرایاختهدرپالسماییغشایوظایفازمورددو-5
:پاسخ

کنید؟توصیفرازیرمتن-6
«.داردانتخابینفوذپذیرییاختهدرموجودغشای»

:پاسخ
(موردسه)بنویسید؟راپالسماییغشایدهندهتشکیلمواد-7

:پاسخ
؟داردنامچهاستگرفتهقراریاختهبقاینیازموردموادوهااندامکآندرکهسلولازبخشی-8

:پاسخ
کند؟یمکنترلراآناندازهوشکلمثلهاییویژگیوسلولهایفعالیت،انسانبدنسلولازبخشکدام-9

:پاسخ
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دارد؟ودوجمشخصیهستهواستشدهگرفتهبردرغشاییساختارتوسطایهستهموادجاندارانازگروهکدامدر-۱0
:پاسخ

(موردیک)شود؟نمیتشکیلمشخصیهستهجاندارانازگروهکدامدر-۱۱
:پاسخ

ببرید؟نامرایاختهدر(کریچه)واکوئلوظایفازموردسه-۱2
:پاسخ

دارد؟سازیپروتئینتوانایییاختهازبخشکدام-۱3
:پاسخ

(مورددو)بنویسید؟را(یاختهمیان)سیتوپالسمهایویژگی-۱4
:پاسخ

بنویسید؟رایاختهدرگلژیدستگاهوظایفازمورددو-۱5
:پاسخ

است؟انرژیتولیداصلیمرکزانساندریاختهازبخشکدام-۱6
:پاسخ

است؟سلولدرموادحملوارتباطیشبکهبخشکدام-۱7
:پاسخ

کرد؟دهمشاهمیکروسکوپباآمیزیرنگبدونتوانمیکهببریدنامراسلولینمونهدو-۱8
:پاسخ

(مورددو)ود؟شمیمتصلیاختهازبخشکدامبهشدهاستفادهمتیلآبیآمیزیرنگمنظوربه-۱9
:پاسخ

بنویسید؟راجانوریوگیاهیهاییاختههایاندامکبیناساسیهایتفاوتازموردسه-20
:پاسخ

بنویسید؟راجانوریوگیاهیهاییاختهبینمشترکاندامکچهار-2۱
:پاسخ

دهد؟هادامخودحیاتیهایفعالیتبهدیگرهاییاختهازمستقلتواندمییاختههرپرسلولیجاندارانازگروهکدامدر-22
:پاسخ

باشد؟گرفتهصورتکارتقسیمآنهادرکهببریدنامهاپریاختهازگروهدو-23
:پاسخ

بنویسید؟راپوستدرپوششیهاییاختهویژگیدو-24
:پاسخ
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ببرید؟نامراهامویرگدیوارهدرپوششیبافتویژگیدو-25
:پاسخ

است؟چگونههارگدرحرکتآسانیمنظوربهخونیهاییاختهظاهریشکل-26
:پاسخ

باشند؟شکلیچهاستالزمپیامانتقالمنظوربهعصبیهاییاخته-27
:پاسخ

بنویسید؟راانسانبدندراصلیبافتچهار-28
:پاسخ

شود؟میساختهساختارکداممختلفهایبافتگرفتنقراریکدیگرکناراز-29
:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-۱
است؟لسلوبخشکدامبیانگرروبروشکل-الف

:پاسخ
کنید؟نامگذاریراشدهمشخصموارد-ب

:پاسخ
بنویسید؟رامولکولبیشتریننام-ج

:پاسخ
بنویسید؟رامولکولدرشتریننام-د

:پاسخ
باشد؟هداشتاتصالتواندمیبخشازکدامبهکربوهیدرات-ه

:پاسخ
است؟کردهعبورغشاعرضتمامازمولکولکدام-و

:پاسخ
بنویسید؟راسلولدرروبروشکلوظایف–ز

:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-2
بنویسید؟رامقابلسلولنام–الف

:پاسخ
(کاریوتپرو-یوکاریوت)باشد؟میازجاندارانگروهکدامبهمتعلق-ب

:پاسخ

(یردگنمی-گیردمی)................قرارغشاجنسازپوششیدرایهستهموادجانداردراین–ج
:پاسخ

(.شودنمی-شودمی).....................دیدهغشاییساختاربااندامکسلولایندر–د
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-3
(اریوتپروک–یوکاریوت).است....................................جانداریبهمربوطتصویراین–الف

:پاسخ
؟کنیدنامگذاریراهابخشهمه–ب

:پاسخ

؟دبنویسیراشکلدرشدهمشخصهایبخشهمهوظایف–ج
:پاسخ

باشد؟میDNAدارایبخشکدام–د
د؟باشمیشکلایتصویرکیسهدرشدهمشخصمواردازیککدام–ه

:پاسخ
است؟درکارخانهپختومخلوطبخشمعادلموردکدام–و

:پاسخ
است؟کارخانهدرموتورخانهوانرژیمنبعمعادلموردکدام-ز

:پاسخ
است؟هکارخاندرتوزیعوبندیبستهبخشمعادلموردکدام–ح

:پاسخ
است؟کارخانههایدروازهودرهامعادلموردکدام–ط

:پاسخ
است؟کارخانهدرانبارمعادلموردکدام–ی

:پاسخ
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:هیددپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-4
؟کنیدنامگذاریراهابخشهمه–الف

:پاسخ

است؟یاهیگسلولیکبهمتعلقیککداموجانوریسلولبهمتعلقیاختهکدام–ب
:پاسخ

است؟شده2شمارهیاختهشکلشدنترمنظمسبببخشکدام–ج
:پاسخ

؟ویسیدبنراتصویردرشدهدادهنشانیاختهدوبینشباهتدو–د
:پاسخ

بنویسید؟راشدهدادهنشانیاختهدوبینتفاوتسه-ه
:پاسخ

ید؟بنویسراتصویردرشدهدادهنشانهایبخشوظایف–و
:پاسخ

؟کنیدکاملمناسبلغاتبارازیرجمالتروبروتصویربهتوجهبا–ز
(برخالف-مانند).شودمیدیدهکلروپالستجانورییاخته....................................گیاهییاختهدر-۱
(میتوکندری-دیواره).شودمیدیده..............................................جانوریسلولبرخالفگیاهیسلولدر-2
(دیواره–هسته).باشدمیمشترکگیاهیوجانورییاختهدر.......................................بخش-3
بنویسید؟رازیرمواردازیکهرنام-5

:پاسخ
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بنویسید؟راروبرواصلیهایبافتازیکهرنام-6

:پاسخ
بنویسید؟رازیرتصویرهایسلولازیکهرنام-7

:پاسخ

بنویسید؟رازیرتصویرهایبافتازیکهرنام-8

:پاسخ
بنویسید؟رازیرشکلهایاندامازیکهرنام-9

:پاسخ
بنویسید؟رازیرشکلهایدستگاهازیکهرنام-۱0

:پاسخ
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است؟صحیحگزینهکدام-۱
.ندهستپرسلولیدار،کلروپالستجاندارانهمهبرخالفهاباکتری(۱
.باشدمیعملوساختارواحدوبودههستهدارایهموارهسلول(2
.باشدمیمتفاوتفعالیتباآلیموادازانواعیازمتشکلاییاختهغشای(3
.اشدبمیحیاتطولدرتقسیموقوعزندههاییاختهتماماشتراکوجه(4

نماید؟میکاملنامناسبطوربهرامتنزیرگزینهکدام-2
.................انساندرعملوساختارواحدیک................درحتمطوربه»
.باشدمیلیپیدیمولکولترینفراوان-غشای(۱
.داردوجودآلیومعدنیموادازانواعی-سیتوپالسم(2
.شودمیانتخابینفوذپذیریسبباجزاگیریقرارنحوه-غشای(3
.شودمییدهدمیتوکندریفراوانیتعدادکلروپالستبرعالوه-سیتوپالسم(4

.باشدمیپالسماییغشایوظایفاز.................انساندر-3
محصورفضاییایجادبرخالفحفاظت(۱
ایهیاختفرآیندتنظیممانندهااندامکگرفتنبردر(2
یاختهازحفاظتمانندغشاییتبادالتکنترل(3
نتخابیانفوذپذیریبرخالفسیتوپالسمگرفتنبردر(4

.شودمیدیده.................زندههایسلولتمامدر-4
آندوپالسمیشبکهوهسته(۱
دیوارهوکلروپالست(2
گلژیدستگاهوواکوئل(3
سیتوپالسموپالسماییغشای(4
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است؟شدبیاننادرستیبهعبارتکدام-5
.یابدمیاتصالخاصیمولکولبهمتیلآبیاییاختهآمیزیرنگطی(۱
.شودمیمحسوبزندهموجوداتتمامدراییاختهبخشبزرگترینهسته(2
.شودمیتیرهآبینشاستهایذخیرهپالست،لوگولبامحلولآمیزیرنگصورتدر(3
.باشدلژیگدستگاهومیتوکندریتواندمیگیاهیوجانوریهاییاختهبیناشتراکوجه(4
کند؟میتکمیلنادرستیبهرازیرمتنکدام-6
«.باشدداشتهاصلینقش..................درتواندمی.................جانوریسلولیکدر»
موادترشحوبندیبسته-گلژیدستگاه(۱
سلولیرایجانرژیتولید-میتوکندری(2
سلولدرموادحمل-آندوپالسمیشبکه(3
یاختهغشایازموادخروجوورودکنترل-واکوئل(4

کند؟میتکمیلدرستیبهرازیرجملهکدام-7
«.باشدداشتهنقش..................درمستقیماتواندمی.................کهساختاریانساندارهستهسلولیکدر»
سازیپروتئین-سازدمیممکنراموادترشح(۱
یاختهازموادخروجوورودکنترلدر-کندمیکنترلراسلولاندازه(2
موادحمل-باشدمییاختهدرارتباطیشبکه(3
غذاییموادذخیره-گیردمیبردرراهااندامک(4
کند؟میتکمیلدرستیبهرازیرجملهکدام-8
«...............،شودمیانجامسلولیکدرحیاتیفعالیتهمهکهجانداریهردر»
.یابدمیاتصالایهستهغشایازخاصیمولکولبهمتیلآبیاییاختهآمیزیرنگطی(۱
.سازدمیممکنراخودحیاتشرایطهاسلولسایرباشیمیاییارتباطتوسطسلولهر(2
.استهگرفتصورتخاصیکارتقسیموداشتهخاصیشکلهاسلولدنافعالیتطی(3
.دهدمیادامهخودحیاتبهمستقلنوعهمهایسلولبهوابستگیبدون(4
کند؟میتکمیلدرستیبهرازیرجملهکدام-9
«.داردوجودتناسبزندههایسلولیهمه...............و..............نوعبین»
اندازه-هااندامک(۱
شکل-کار(2
کار-دیواره(3
هایاندامکاندازه-فعالیت(4
ند؟کمیتکمیلنادرستیبهرازیرجملهکدام-۱0
«.باشندمی..............هایسلولسالمانساندر»
مضخیوفشردههمبه،پوستپوششیبافت(۱
ذیمنافدارایقطعاوبودهنازک،مویرگپوششی(2
ردگشکلبهحرکتدرسهولتمنظوربهخونی(3
یدهکشودراز،عصبیپیامانتقالبرایعصبی(4
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کند؟میتکمیلنادرستیبهرازیرجملهکدام-۱۱
«...............،گیاهاندرمعمولطوربه»
.دارندعهدهبرراموادانتقال،هستندکشیدهودرازکهآوندها(۱
.شودهستهرفتنحاشیهبهسببتواندمییاختهدربزرگمرکزیواکوئل(2
.استفتهگرصورتخاصیکارتقسیموداشتهخاصیشکلهاسلولدنافعالیتطی(3
.ودشمیایمادههربهغشانفوذپذیریازمانعسلولزجنسازسلولیدیوارهوجود(4

؟کندمیتکمیلدرستیبهرازیرمتنکدام-۱2
«.دشومیتشکیل...............،ازانساندرمعمولطوربه»
عضو،همکارومشابهسلولتعدادیاجتماع(۱
اندام،مختلفهایبافتگرفتنقراریکدیگرکنار(2
اعضا،هادستگاهگرفتنقراریکدیگرکنار(3
خابیانتنفوذپذیریباغشایی،آلیموادهمهاجتماع(4

کند؟میتکمیلدرستیبهرازیرعبارتکدام-۱3
«.باشدمی...............انساندر»
عضو،کلیهبرخالفقلب(۱
اندام،خونگردشمانندگوارش(2
وندیپیبیشترپوششیبافتسلولیبینفضای(3
فراوانانشعاباتباغشاییدارایعصبییاختههر(4
................جانورییاخته...............گیاهییاخته-۱4
.دهدمیانجامرایاختهفرماندهیآندوپالسمیشبکهفعالیتبا-مانند(۱
.سازدمیرانیازموردهایپروتئینهمههاریبوزومفعالیتبا-برخالف(2
.باشدمیمحکمساختارومنظمآنشکل،اییاختهدیوارهوجودبا-مانند(3
.دهدمینجاماخاصیفعالیتبزرگمرکزیکریچهوکلروپالستداشتنبا-برخالف(4

.کندمیتکمیلنادرسترازیرمتنکدام-۱5
«................پوششیبافتهاییاختهانساندر»
.هستندضخیموفشردههمبهبدنازهاییبخشدر(۱
.هستندمشاهدهقابلآمیزیرنگبدوندهانداخلدر(2
.باشندمیخودبیندرمنافذیدارایهامویرگدیوارهدر(3
.وندشمیرنگتیرهلوگولحضوردرکهبودههاییدیسهدارای(4

؟نیستصحیحانسانزندههاییاختهدربارهمطلبکدام-۱6
.دشومییافتآنزیمونمک،آببرعالوهیاختهمیاندرون(۱
.شودمییمتنظهستهفعالیتبااییاختهتقسیمواندازه،شکل(2
.شودیمانجامسازیپروتئینیاختهدرهاریبوزومفعالیتبا(3
.هستندمشابهکامالاندامکدارای،دارهستههاییاختههمه(4
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«................گفتتوانمیدارنراکیزهانسانیهاییاختهمورددر»-۱7
.سبدچمیغشاهایپروتئینبهفقطمتیلآبی،آمیزیرنگصورتدر(۱
.اشدبمیکربوهیدراتوپروتئین،لیپیدازمتشکلیاختهغشای(2
.باشدمیبندیبستهبخشمعادلگلژیوپزوپختبخشمعادلریبوزوم(3
.شودمییافتآندرهااندامکازانواعیهمراهبهپالسماییغشای(4

است؟شدهبیانصحیحگزینهکدام-۱8
.استگیاهیاندامبهمتعلق،باشدمیمشخصهستهوراکیزهدارایکهاییاختههر(۱
.اندیافتهلاتصاغشاداخلیالیهبهمتصلهایپروتئینبهغشاییقندهایهمهدارهستههاییاختهدر(2
.استاییاختهتکجاندار،دهدادامهخودحیاتیفعالیتبهدیگریاختهازمستقلکهاییاختههر(3
.هستندتماسدرلیپیدیمادهبا،دارراکیزههاییاختهغشایدرموجودهایپروتئینهمه(4

«................گفتتواننمیپالسماییغشایمورددر»-۱9
.استآلیموادازانواعیهمراهبهالیهدوازمتشکل(۱
.کندمیتنظیمراموادخروجوورود،یاختهازمحافظت(2
.کندمیتنظیمرایاختهاندازهوشکلخودویژهساختاربا(3
.ارددمتفاوتاندازهباکربوهیدراتازانواعیخودساختاردر(4
«...............کهباشدمیاییاختهبیانگرروبروفرضیتصویر»-20
۱)DNAاستدادهجایایویژهغشاییدرونراخودی.
.داردوابستگیدیگرهاییاختهبهخودحیاتادامهبرای(2
.اندشدهکشیدهودرازعصبیپیامانتقالمنظوربه(3
.استدادهجایریبوزومخوددرونسازیپروتئینبرای(4

«...............یاخته،باشدمیهایییاختهبیانگرزیرفرضیتصویر»-2۱
.دهدمیکاهشراگیاهدرونگلوکزمیزانAاندامکفعالیتبا2(۱
.دهدمیافزایشرایاختهدرونانرژیسطحBاندامکفعالیتواسطهبه۱(2
.ندکتنظیمرایاختهدرونآبمیزانتواندمیفقطCاندامککمکبه2(3
.دکنمیایجادشکلکرویومنظمظاهریدیوارهداشتنبا2برخالف۱(4

کند؟میکاملصحیحرازیرمتنموردچند-22
«.شودیافتتواندمی...............یاختهدر»

کریچهجانوریبرخالفگیاهی(الف
راکیزهگیاهیمانندجانوری(ب
اییاختهدیوارهجانوریبرخالفگیاهی(ج
هستهگیاهیمانندجانوری(د
کلروپالستگیاهیبرخالفجانوری(ه
۱)۱2)23)34)4
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.کندمیتکمیلنادرسترازیرمتنگزینهچند-23
«.استشده...............از...............پیکرطبیعتدر»

تشکیلیاختهیکازبیش-باکتریهر(الف
تشکیلیاختهزیادیتعداد–جاندارانهمه(ب
ساختهآلیموادازانواعی-هااییاختهتکهمه(ج
ساختهیاخته–موجوداتبدندرایزندهساختارهر(د
تشکیلهااندامکازانواعیهمراهبههسته–جاندارانهمه(ه
۱)22)33)44)5

؟کندنمیتکمیلدرسترازیرجملهموردچند-24
«.باشدمی...............معادل...............یاختهدر»

یاختهکلفرماندهی-هسته(الف
پختومخلوطبخش-ریبوزوم(ب
ذخیرهوانبار-کریچه(ج
خروجووروددروازه-هستهمنافذ(د
(انرژیمنبع)موتورخانه-راکیزه(ه
۱)۱2)23)34)4

(.باشدمیدرسیکتابمتن)است؟شدهاستفادهاشتباهبهزیرمتندرلغتچند-25
.هستندنازکوفشردههمبهپوستدرپوششیبافتهاییاخته؛داردوجودتناسبهایاختهوظیفهوکارنوعبین»

کشیدهوورقطاستالزمپیامانتقالبرایعصبیهاییاختهودارندتاژکهارگدرحرکتآسانیبرایخونیهاییاخته
«.باشند

۱)22)33)44)5
«..........................،داردوجودطبیعتدرکهکلنیهر»-26

.استشدهتشکیلسلولچندینازکهبودهایرشتهساختاردارای(۱
.ستاگرفتهصورتکارتقسیمآنهاییاختهبینکهبودهگیاهنوعی(2
.دهندادامهودخحیاتیفعالیتبهمستقلتوانندمیکهبودههایییاختهدارای(3
.رساندمیانجامبهیاختهیکدرونراخودحیاتیهایفعالیتهمه(4

ت؟اسشدهبیانصحیحپوششیبافتانواعهمهمورددرگذارهکدام-27
.دارندقراریکدیگرکنارضخیموفشردهصورتبه(۱
.داردوجودآنهابینمنافذیکهبودهنازکیهاییاختهدارای(2
.داردوجودتناسبآنهاییاختهشکلوکارنوعبین(3
.انددادهجایهستهدرونراخوددنایعصبیهاییاختهبرخالف(4

است؟شدهبیانصحیحگزینهکدام-28
.هستندمشاهدهقابلآمیزیرنگبافقطدهانپوششیهاییاخته(۱
.شودمیاستفادهلوگولمحلولازمیکروسکوپزیردرکلروپالستمشاهدهبرای(2
.شودمیدیدهتیرهایذخیرههایدیسهزمینیسیببهمحلولنوعیکردناضافهصورتدر(3
..کرداستفادهمیکروسکوپازآمیزیرنگبدونتوانمیهایاختههمهمشاهدهبرای(4
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«.............................گیاهیهاییاختهسلولیدیوارهتخریبصورتدر»-29
.شودمیاختاللدچارموادخروجوورود(۱
.شودمیمتوقفیاختهازحفاظتیمکانیسم(2
.کندمیبروزمشکلزائدترشحیموادخروجدر(3
.کندمیافتشدیداًاییاختهشکلنظمواستحکام(4

«.............................ازغیربهشودمیدیدهتناسبزیرمواردهمهدر.داردوجودتناسبهایاختهشکلوکارنوعبین»-30
ضخیموفشردهبهم:پوست(۱
هایاختهبینمنافذونازکهاییاخته:مویرگ(2
گردشکلیبارگدرحرکتآسانی:خونیهاییاخته(3
بدنسراسردرکشیدهوقطور:عصبیهاییاخته(4
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سفره سالمت 
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گلوکزنامبهکربوهیدراتیاززیادیمقدارفتوسنتزطیفرآیندهاییطیوخورشیدنورکمکباگیاهیک
ازبخشی.درسمیگوسفندبدنبهگیاهدرموجودگلوکزهایخوردمیراگیاهاینگوسفندیک.سازدمی
وشوندمیگوسفندهایماهیچهوارددیگربخشیورسندمیگوسفندهایسلولمصرفبهگلوکزهااین
.شوندمیگلیکوژنبهتبدیلوندشومیوصلیکدیگربهآنجادر

انساندنبدرگوسفندهایماهیچهدرموجودگلیکوژنوکندمیاستفادهگوسفندهمانماهیچهازانسان
اینافیاضبخشوکندمیگلوکزهااینازاستفادهبهشروعانسانبدنوشودمیگلوکزهابهتبدیل

.شودمیگلیکوژنبهتبدیل(بازوماهیچهمثال)انسانهایماهیچهدرگلوکزها
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؟داردوجودخوراکیایندرموادیچه.دهدمینشانراخوراکیبستهیکروبروشکل

.استبودهثابتانسانبدنهاییاختهتعدادتاکنونتولدزماناز(الف
.کندمیتامینمتفاوتهایفعالیتدادنانجامبرایراالزمانرژیغذا(ب
.استمشابهمتفاوتغذاهایدرموجودمغذیموادانواع(ج
.وندشمیمحسوبمغذیموادآببرخالفهاپروتئینو(هاچربی)لیپیدهاها،کربوهیدرات(د

.داردبستگیآنها...................................بهدهندمیانجاممابدندرغذاهاکهکارهایی(الف
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نان،سیب،خیار،زمینیسیب،(یدمحلول)لوگول:موادووسایل
آزمایشروش

.کنیداضافهلوگولقطرهچندهاخوراکیاینازیکهرازیهایبرشبه-۱
.بنویسیدراخودمشاهدهنتیجه-2

.ندکننمیتولیدانرژیانسانبدندرغذاهادرموجودمغذیموادانواعازهیچکدام(الف
.شودمییافتخوراکیهردرکهاستکربوهیدراتنوعینشاسته(ب
.ودشمیساختهپرسلولیجاندارانیهمهدرواستکربوهیدراتنوعینشاسته(ج
.سازندمینشاستهابتدافتوسنتزطیدرگیاهان(د
.استهشدساختهگلوکززیادیتعدادازکهاستسادهکربوهیدراتنوعینشاسته(ه
.دارندوجودهاسبزیوهامیوهدرفراوانیبهوهستندشیرینمرکبقندهای(و

.استنشاستهگیاهاندرشدهساختهمرکبکربوهیدراتتنها(الف
.داردوجودگیاهیغذاهایهمهدرکهبودهمرکبکربوهیدراتنوعیسلولز(ز

.استشدهساختهگلوکزاززیادیتعدادازسلولزبرخالفنشاسته(ح
.دارندسلولزکمیمقدارهاسبزیوهامیوه(ط
.کنداستفادهگیاهیهایکربوهیدراتتمامانرژیازتواندمیمابدن(ی
.باشدمیآنهایکربوهیدراتازانرژیکسبفقطگیاهیغذایهرخوردنازهدف(ک
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.کنندمیتامینرابدنماننیازموردانرژیکههستندمغذیموادازگروهی........................................انسانتغذیهدر(الف

.کرداستفاده...................................................ازتوانمیهاخوراکیدرنشاستهشناساییمنظوربه(ب

.سازندمی.........................نامبهکربوهیدراتنوعیابتدافتوسنتزدرگیاهان(ج

.سازندمی..............................یکدیگربهگلوکززیادهایمولکولکردنوصلباگیاهان(د

.داردنام.........................،استفتوسنتزمستقیممحصولکهکربوهیدراتی(ه

.است.........................کربوهیدراتنوعینشاستهوبوده.........................کربوهیدراتنوعیگلوکز(و

.شودمیساخته.........................زیادیتعداداتصالازگیاهانتوسطنشاستهمانندسلولز(الف

.دارندسلولززیادیمقدار...........................و.............................انسانغذاییرژیمدر(ب

انرژیازواندتنمیمابدنکهباشدداشتهوجود.............................نامبهکربوهیدراتنوعیاستممکنانسانغذاییرژیمدر(ج

.کنداستفادهآن
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کاغذ،آفتابگردانتخمهپودر،سبزیآب،میوهآب،مایعروغن:موادووسایل
آزمایشروش

؟شودمیایجادکاغذدرتغییریچه.کنیدچربمایعروغنباراکاغذازکوچکایقطعه-۱
؟راچ؟شودمیقبلآزمایشمانندشماکاغذحالت،یککدامبا.دهیدانجامدیگرموادباراکارایناکنون-2

.شوندمییافتیاختهغشاییساختاردرفقطهاچربیانساندر(الف
.پوشانندمیرابدنداخلهایاندامدورتادورکهبودهپیوندیبافتنوعیچربیبافت(ب
.شودمیضربهازهااندامحفظسببفقطبدندرونیهایانداماطرافچربیبافت(ج
.هستنداهمیتحائززاییانرژیوحفاظتای،یاختهساختاردرهاچربی(د
.استوهیدراتکربگرمیکازحاصلانرژیمقداربرابردودقیقاکندمیتولیدچربیگرمیککهانرژیمقدار(ه
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.دهندمیافزایشراقلبیسکتهوهارگشدنگشاداحتمالهاچربی(و
.باشدمیجانورانفعالیتحاصلخوراکیهایچربیانواعیهمه(ز

.هستندجامدمعمولیدمایدرگیاهیهایچربی(ح
.هستندجامدقطعامعمولیدمایدرجانوریهایچربی(ط
.استبیشترجامدهایچربیازهارگدرمایعهایچربیرسوباحتمال(ی
.استکمترجانوریهایچربیازهارگدرگیاهیهایچربیرسوباحتمال(ک
.باشدمفیدسالمتیبرایجاندارانتوسطشدهتولیدچربینیستممکنهیچگاه(ل

.کندمیحفظضربهوآسیبازراآنوفراگرفتهقلباطراف.............................بافتانساندر(الف

.کرداشاره.....................................و.............................ازحفاظتو.............................ازحفاظتبهتوانمیانساندرهاچربیوظایفاز(ب

.استوهیدراتکربگرمیکازحاصلانرژیمقداربرابر.............................تقریباًکندمیتولیدچربیگرمیککهانرژیمقدار(ج

.یابدافزایش....................................و....................................................احتمالاستممکنهاچربیانتظارحدازبیشمصرفبا(د

.هستندمایع.............................هایچربیمعمولیدمایدر(ه

.هستندجامدمعموالً..............................هایچربیمعمولیدمایدر(و

.است............................جانوریهایچربیازهارگدرگیاهیهایچربیرسوباحتمال(ز

.کنیماستفادهکمتر............................هایچربیازکنندمیتوصیهپزشکان(ح

.دهستنمفیدهاانسانسالمتیبرای............................و............................مانندهاییچربی(ط
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.نیدکمشخص،اندپروتئینمنبعکهراهاییخوراکی،روبهروشکلدرداریدکهاطالعاتیبهتوجهبا(الف
.بنویسیدنتیجه(ب

؟آیدپیشبرایشاستممکنمشکلیچه،نکندمصرفجانوریغذاینوعهیچفردیاگر(الف

؟کنندرعایتخودغذاییبرنامهدربایدرانکاتیچهافرادیچنین(ب

.دارندوجودبدنهایدستگاههمهدرایماهیچههایبافت(الف
.استنیازپروتئینبهایماهیچهبافتشدنساختهبرای(ب
.استیازنهاپروتئینحضوربهایماهیچهبافتوایماهیچههاییاختهشدنساختهبرایفقط(ج
.داردوجودپروتئیناستخوانبرخالفغضروفمانندماهیچهدر(د
.هستندپروتئینمنبعگیاهیبرخالفجانوریغذاهای(ه
.اندشدهساختهآمینواسیدنامبهکوچکهاییمولکولازهاپروتئینهمه(و
.شوندمیتجزیهآمینواسیدبهگوارشدستگاهدرهاپروتئین(ز

.شودمیساختهآمینواسیدچندبافقطنیازموردهایپروتئینانساندر(ح
.ودشمیساختهسازیپروتئینبراینیازموردآمینواسیدهایهمهانسانبدندر(ط
.ندارندراضروریآمینواسیدهایازبعضیگیاهیهایپروتئینبیشتر(ی
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.استنیاز..............................بههاماهیچهشدنساختهبرایمابدندر(الف

.استنیاز..............................حضوربههابافتوهایاختهشدنساختهبرای(ب

.داردوجود..............................و..............................مانندپیوندیبافتدرپروتئین(ج

.هستندپروتئینمنبع..............................و..............................غذاهای(د

.باشدمی..............................هاپروتئینیهمهسازندهواحد(ه

.شوندمیتجزیه..............................بهانسانگوارشدستگاهدرهاپروتئین(و

.شوندمیتبدیلجدیدهایپروتئینبه..............................درگوارشدستگاهازجذبازپسآمینواسیدها(ز

.هستندمعروف..........................................................به،شوندنمیساختههیچگاهانسانبدندرکهآمینواسیدهاازبعضی(ح

.ندارندراضروریآمینواسیدهایازبعضی..............................هایپروتئینبیشتر(ط

.کندنمیدریافت..............................آمینواسیدهایازبعضینکندمصرفجانوریغذاهایفردیاگر(ی
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راآننتیجهوکنیدگووگفتخودگروهدردارندبدندرکهنقشیومنبع،شناسیدمیکههاییویتامیندرباره
.کندمقایسهدیگرهایگروهجدولباراخودجدول،گروههر.بنویسیدجدولیدر

.شودمینتامیمناسبتغذیهطریقازکهداشتهنیازویتامینزیادیمقداربهانسانبدن(الف
.شودمیرشددراختاللموجبفقطانسانبدندرهاویتامینکمبود(ب
.شوندمیذخیرهمابدندروبودهآبدرمحلولCوBگروههایویتامین(ج
.باشدمیچربیدرمحلولشودمیدفعادرارطریقازاناضافیمقدارکههرویتامینی(د
.داردمهمینقشلثهوپوستسالمتدرCویتامینبرخالفBویتامین(ه
.شودمیانساندرخونیکمازپیشگیریسببفقطBگروههایویتامین(و

.دارندنقشچشمسالمتدرفقطدوهرکهبودهچربیدرمحلولDوAهایویتامین(ز
.کرداستفادهفرنگیگوجهوازهویجتوانمیبدننیازموردAویتامینتامینمنظوربه(ح
.شودمیجذبگوارشدستگاهطریقازوبودهباالگوجهوهویجدرموجودAویتامین(ط
.شودمیتبدیلAویتامینبهدرانسانشدن،جذبازپسگوجهدرموجودمادهنوعی(ی
.شودمیاستخواندرکلسیمافزایشسببکهبودهچربیدرمحلولDویتامین(ک
.شودیمتامینتغذیهطریقازفقطانساننیازموردهایویتامینهمه(ل

.کردبندیتقسیم............................................و.......................................گروهدودرتوانمیراهاویتامین(الف

.باشدداشتهوجود................................................و..............................مانندآبدرمحلولهایویتامینازانواعیتواندمیغذاییرژیمدر(ب

.شودمیدفعادرارطریقازآناضافیمقداروشودنمیذخیرهمابدندر................................................و..............................هایویتامین(ج

.داردمهمینقشلثهوپوستسالمتدر..............................ویتامین(د
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.دارندنقش...................................و...................................ازپیشگیریدرBگروههایویتامین(ه
.هستند...........................و.............................شاملچربیدرمحلولهایویتامینازنمونهدو(و
.داردنقشکمنوردرویژهبهبیناییوچشمسالمتدر.............................ویتامین(ز

.شودتامینانسانبدننیازموردAویتامینتواندمی،....................................و.............................خوردنبا(ح
.شودمیتبدیلAویتامینبهانسانبدندرکهداردوجودایماده....................................و.............................در(ط
.یابدمیشافزایهااستخوانشکلتغییرونرمیاحتمالانسانبدندر...................................ویتامینکمبودصورتدر(ی

.شودذخیره...................................درتواندمی،شودمیساختهآفتابازاستفادهباکهویتامینیانسانبدندر(ک

.استآبدرمحلولکهباشد...................................ویتامینمنبعتواندمیفرنگیگوجهولیمو،پرتقال،کلم(ل

.داردنقشموریزشازپیشگیریدرکهباشد...................................ویتامینمنبعتواندمیگندموگردو،مرغتخم(م
.استبیچردرمحلولکهباشد...................................ویتامینمنبعتواندمیقرمزگوشتوهویج،مرغتخم،هلو(ن

.داردنقشهااستخواناستحکامدرکهباشد...................................ویتامینمنبعتواندمیمرغتخموماهی(س
.باشدتواندمی.......................و...........................و..........................هایویتامینمنبعمرغتخم(ع
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.بنویسیدجملهچنددربدنتانتاخاکازرامعدنیموادسفر،زیرشکلبهتوجهبا
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هاگروهنتایجآیا.کنیداجراوطراحیفعالیتی،داردوجودهاسبزیوهامیوهدرکهآبیمقدارتعیینبرای(الف
.دهیدارائهتفاوتاینبرایدالیلیاست((نه))پاسخاگر؟استیکسان

.((استانیکسآبنوشیدنبهافرادهمهنیاز)):کنیدبررسیراجملهایننادرستییادرستی،دلیلارائهبا(ب

.استدارانمهرهبدنهایاستخواناصلیمادهتنهاکلسیم(الف
.شودمیدیدهآهنانساندرخونیهاییاختهانواعیهمهساختاردر(ب
.داردوجودخاکدرکهبودهمعدنیمادهنوعیآهنمانندکلسیم(ج
.شودمیمحسوبانساندرخونیکمعاملتنهاآهنکمبود(د
.شودمیزیادخستگیاحساسسببفقطانساندرآهنکمبود(ه
.رسدنمیآنبدنبهکافیآهنقطعاباشدمیپریدهرنگکهفردیهر(و
.کردفمصرتجویزبدونتوانمیچربیدرمحلولبرخالفآبدرمحلولهایویتامین(ز

.باشدداشتهنقشبدنرشدتنظیمدرتواندمی،شودمییافتفراوانیبهدریاییغذاهایدرکهمعدنیمادهنوعی(ح
.داردنقشرشدوبدنهاییاختهفعالیتتنظیمدرکهبودهمعدنیمادهنوعیید(ط
.داردوجودهاسبزیومیوهازغیربهغذاییموادهمهدرتقریباًسدیم(ی
.دهدمیافزایشکودکاندراستخوانپوکیوخونفشاربهابتالخطرسدیمزیادمصرف(ک
.شوندمیمحلولآبدرابتدامابدنهاییاختهبهورودمنظوربهغذاییموادهمه(ل

.آیندمیردمحلولصورتبهابتدا،بدناززائدموادازبسیاریدفعمنظوربهمعمولطوربه(م
داردوجودیاختهدرونواطرافدرکهبودهمعدنیمادهنوعیآب(ن

.داردوجودخوندرموجود...............................................ساختاردرکهبودهمعدنیمادهنوعیآهن(الف

.داردوجود...................................و...................................معدنیعنصرنوعدوخاکوانساندر(ب

.تاسدادهرخ.........................معدنیمادهکمبودفردایندراحتماال.استپریدهرنگوکندمیخستگیاحساسزیادفردی(ج
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.داردوجودفراوانیبه...................................غذاهایدرکهبودهمعدنیمادهنوعیید(الف
.داردنقش................................و.............................................تنظیمدریدانسانبدندر(ب
.دهدمیافزایشبزرگسالیدررا.............................................و.............................................بهابتالخطر(نمک)سدیمزیادمصرف(ج
.شوندمیآنهاییاختهومابدنوارد.............................................صورتبهغذاییموادازبسیاری(د
.شوندمیدفعبدناز.............................................حالتبهمعموالزائدموادازبسیاری(ه

.کنیدگووگفت،هانوشیدنیازیکهرغذاییارزشدربارهاستشدهنوشتهکهاطالعاتیبهتوجهبا
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.شودمصرفغذاهاگوناگونیانواعکهاستنیازسالمتغذیهانجاممنظوربه(الف
.درسمیفردبدنبهکافیمقداربهمغذیموادازبسیاریسالمتغذیهوقوعطیدر(ب
.باشدسالمغذیهتبیانگرتواندمیسالموبهداشتیروشبهغذاهاتهیهوکافیانرژیداشتن(ج
.هستندترخوشمزهشدهسرخغذاهایبهنسبتبخارپزوپزآبغذاهای(د
.دباشمیغذاییهایعادتورفتارهاتاثیرتحتتغذیهسالمتمانندبدنسالمت(ه
.هستندسالمیهایوعدهمیانشیرینیوشکالتبرخالفهامیوه(و
.شودمینوشتهآنهابستهرویخوراکیانرژیمقداربرخالفمغذیموادمقدارونوع(ز

.شودمیمتسالبرانتاثیروغذاییارزشبیانگرخوراکیهایبستهبرشدهنوشتهاطالعات(ح
.داردمستقیمرابطهآنغذاییارزشباخوراکیهردرمغذیموادتنوع(ط
.باشدمیانرژیومادهتامینانساندرغذاهاوظایفتنها(ی
.استبیشترنیزآنغذاییارزش،باشدبیشترغذاییمادهیکمقدارچقدرهر(ک

بهرانیازمورد...........................ورساندمیشمابدنبهکافیمقداربهرا............................................کهخوریدمیگوناگونیغذاهایاگر(الف

.داریدسالمیتغذیه،رساندمیبدنتان

.باشدشدهتهیه.........................و..............................روشبهغذاهاکهاستسالمایتغذیه(ب

.داردتاثیرمابدنسالمتنتیجهدروتغذیهسالمتدرما................................................و..............................(ج

.هستندسالمیوعدهمیان..............................برخالف..............................(د
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.ببریدنامراانساندرخوردنغذانقش-۱
:پاسخ

.دببرینامراداردوجودمتفاوتهایخوراکیدرمغذیموادانواع-2
:پاسخ

.دهیدپاسخزیرهایپرسشبهنشاستهدرمورد-3
شود؟میساختهجاندارانازگروهکدامتوسط-الف

:پاسخ
بنویسید؟راآنسازندهواحد-ب

:پاسخ
(رکبم-ساده)باشد؟میهاکربوهیدراتازگروهکدامبهمتعلق-ج

:پاسخ

.دهیدپاسخزیرهایپرسشبهگلوکزمورددر-4
ود؟شمیساختهگیاهیهاییاختهدرونفرآیندیچهطیدر-الف

:پاسخ
(رکبم-ساده)باشد؟میهاکربوهیدراتازگروهکدامبهمتعلق-ب

:پاسخ
بنویسید؟نشاستهبامقایسهدرآنشیرینیمیزان-ج

:پاسخ
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(مورددو)شوند؟مییافتفراوانیبهمغذیموادازگروهکدامدر.هستندشیرینسادههایقند-5
:پاسخ

(مورددو)ببرید؟رانامشودمیتولیدگیاهانتوسطکهمرکبهایکربوهیدرات-6
:پاسخ

؟بنویسیدراشودمیتولیدگیاهانتوسطکهمرکبکربوهیدراتدو-7
:پاسخ

د؟شومیساختهکنندههضمآنزیممرکبهایکربوهیدراتازیککدامبرایانساندر-8
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهسلولزدرمورد–9
دارد؟وجودگیاهیغذاهایازگروهکدامدر(الف

:پاسخ
بنویسید؟راآنسازندهواحدهای(ب

:پاسخ
؟نویسیدب((.داردراآنانرژیازاستفادهقابلیتانسانبدن))عبارتدربارهخودنظر(ج

:پاسخ
ید؟بنویسراانسانغذاییرژیمدرسلولزنقش(د

:پاسخ
دارند؟چربیکهبردهنامخوراکیمورددو-۱0

:پاسخ
؟دارندکاربردیاختهبخشکدامشدنساختهبرایهاچربی-۱۱

:پاسخ
؟استجانوریبافتنوعکدامبهمتعلقچربیبافت-۱2

:پاسخ
(وردمسه)بنویسید؟انسانبدندرچربیبافتنقشووظایف-۱3

:پاسخ
(مورددو)بنویسید؟انساندرهاچربیمنفیاثر-۱4

:پاسخ
(یسیدبنوچپبهراستازترتیببه)هستند؟جامدمعموالًگروهکدامومایعمعمولیدمایدرهاچربیازگروهکدام-۱5

:پاسخ
است؟بیشترهارگدرهاچربیازگروهکدامرسوباحتمال-۱6

:پاسخ

278



ببرید؟رانامهستندمفیدسالمتیبرایوداشتهوجودگیاهاندرکهچربینوعدو-۱7
:پاسخ

دارد؟وجودایماهیچهبافتانسانبدنهایدستگاهازگروهکدامدر-۱8
:پاسخ

ارد؟دوجودپروتئینآنساختاردرکهبردهنامپیوندیبافتنوعدو-۱9
:پاسخ

(مورددو)هستند؟پروتئینمنبعغذاهاازگروهکدام-20
:پاسخ

بنویسید؟راهاپروتئینهمهسازندهواحد-2۱
:پاسخ

هستند؟ضروریآمینواسیدهابهمعروفآمینواسیدها،ازگروهکدام-22
:پاسخ

هستند؟انسانبدننیازموردهایپروتئینتامیندربهتریمنبعغذاییرژیمدرغذاییموادکدام-23
:پاسخ

.ببریدنامراآبدرمحلولویتامینمورددو-24
:پاسخ

ود؟شمیدفعادرارطریقازآناضافیمقداروشودنمیذخیرهانسانبدندرهاویتامینازگروهکدام-25
:پاسخ

.بنویسیدانساندرCویتامیننقش-26
:پاسخ

.بنویسیدانساندرBگروههایویتامینتاثیراتازمورددو-27
:پاسخ

(موردچهار).بنویسیدراCویتامینکنندهتامینخوراکیمنابع-28
:پاسخ

(موردسه).بنویسیدراBگروههایویتامینخوراکیمنابع-29
:پاسخ

.دهیدپاسخزیرعباراتبهAویتامینمورددر-30
باشد؟میهاویتامینازگروهکدامبهمتعلق-الف

:پاسخ
چیست؟انسانبدندرآنوظیفه-ب

:پاسخ
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.بنویسیدراانسانبدندرآنکنندهتامینغذاییمنابع-ج
:پاسخ

.دهیدپاسخزیرعباراتبهDویتامینمورددر-3۱
باشد؟میهاویتامینازگروهکدامبهمتعلق-الف

:پاسخ
ید؟بنویسرشد،دورهدرانسانبدندرآنکمبودعواقب-ب

:پاسخ
.دبنویسیراانسانبدندرآنکنندهتامینمنابع-ج

:پاسخ
باشد؟تواندمیهاویتامینازگروهکدامکنندهتامینمرغتخم-32

:پاسخ
.بنویسیدرا«.شودمییافتAویتامینگیاهیمحصوالتازدیگریگروهیوهویجدر»عبارتدربارهراخودنظر-33

:پاسخ
شود؟مییافتفرنگیگوجهدرویتامینکدام-34

:پاسخ
د؟باشمیهاویتامینازگروهکدامتامینمنبعفرنگیگوجه-35

:پاسخ
.بنویسیدرااستخواندرموجودمهمعناصرازموردیک-36

:پاسخ
شود؟مییافتفراوانیبهخونیهاییاختهازیککدامدرآهن-37

:پاسخ
(موردود).بنویسیدرارسد،نمیآنهابدنبهکافیآهنکهافرادیعالیم-38

:پاسخ
.بنویسیدانسانغذاییرژیمدرآهنکنندهتامینمنابع-39

:پاسخ
.دهیدپاسخزیرعباراتبهیدمورددر-40

.بنویسیدراآنتامینغذاییمنابع-الف
:پاسخ

.بنویسیدانسانبدندرآننقش-ب
:پاسخ
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.دهیدپاسخزیرعباراتبهسدیممورددر-4۱
.بنویسیدانسانبرایآنکنندهتامینغذاییمنابع-الف

:پاسخ
.نویسیدرابداردبزرگسالیدرانسانبدنبرکهمخربیاثرآن،زیادمصرفصورتدر-ب

:پاسخ

(موردسه).بنویسیدراسالمتغذیههایویژگی-42
:پاسخ

(بخارپزوآبپزغذاهای-شدهسرخغذاهای)هستند؟سالمترغذاهاازگروهکدام-43
:پاسخ

ارد؟دزیادیتاثیربدنسالمتنتیجهدروتغذیهسالمتدرمواردکدام-44
:پاسخ

.بنویسیدنادرستوعدهمیانموردیکوسالموعدهمیانموردیک-45
:پاسخ

شود؟هنوشتخوراکیهایبستهرویموادغذاییکنندهتولیدهایشرکتتوسطکهاستالزممواردکدام-46
:پاسخ

.بنویسیدآنغذاییارزشباخوراکییکدرمغذیموادتنوعبینرابطه-47
:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-۱
چیست؟بیانگرروبروشکل-الف

:پاسخ
.بنویسیدراخوراکیاینانرژیمقدار-ب

:پاسخ
است؟انساندرانرژیفاقدآنآلیمادهکدام-ج

:پاسخ
.بنویسیدراآنآلیمادهبیشترین-د

:پاسخ
است؟فعالیتدارایخونیقرمزیاختهساختاردرآنمعدنیمادهکدام-ه

:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-2
است؟سادهکربوهیدراتنوعییککدام-الف

:پاسخ
شود؟تولیدگیاهانتوسطتواندمییککدام-ب

:پاسخ
باشد؟میفتوسنتزفرآیندحاصلمستقیمایککدام-ج

:پاسخ
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است؟مرکبکربوهیدراتنوعییککدام-د
:پاسخ

باشد؟میترشیرینیککدام-ه
:پاسخ

؟استگلوکزبیانگرکدامونشاستهبیانگریککدام-و
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-3
.بنویسیدروبرواندامنام-الف

:پاسخ
.یدبنویسراآناطرافکنندهاحاطهبافتنام-ب

:پاسخ
.بنویسیدراآناطرافبافتنقش-ج

:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-4
.بنویسیدراتصویردرموجودهایبافتانواع–الف

:پاسخ
ود؟شمییافتموادیچهمقابلساختاردرانسانبدندر-ب

:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-5
چیست؟دهندهنشانروبروتصویر-الف

:پاسخ
د؟هستنمجزاآمینواسیدهایبیانگربخشکدام-ب

:پاسخ

.بنویسیدراشدهگذارینامهایبخشازیکهرمشخصات-ج
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-6
هستند؟ویتامینکداممنبعزیرتصویرگیاهیمحصوالت–الف

:پاسخ
شود؟میتبدیلAویتامینبهانسانبدندرکهاستایمادهدارایروبروتصویردرگیاهیمحصوالتازیککدام-ب

:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-7
د؟هستنویتامینکداممنبعروبروتصویرگیاهیمحصوالت–الف

:پاسخ
است؟Aویتامیندارایروبروتصویردرگیاهیمحصوالتازیککدام-ب

:پاسخ
است؟Dویتامیندارایروبروتصویردرگیاهیمحصوالتازیککدام-ج

:پاسخ
است؟ویتامیننوعسهدارایروبروتصویردرگیاهیمحصوالتازیککدام-د

پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-8
هستند؟ویتامینکداممنبعزیرتصویرمحصوالت–الف

:پاسخ
است؟BوDویتامیندارایروبروتصویردرمحصوالتازیککدام-ب

:پاسخ

هستند؟آمینواسیدتامینمنبعروبروتصویرمحصوالتازموردچند–ج
:پاسخ

ند؟هستضروریآمینواسیدهایتامیندرتریغنیمنبعروبروتصویرمحصوالتازموردچند-د
پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-9

هستند؟معدنیمادهکداممنبعباالتصویرمحصوالت–الف
:پاسخ

284



است؟صحیحگزینهکدام-۱
.استوابستهاییاختهتقسیمبهفقطرشدمنظوربهانسانبدن(۱
.اشدبمیتغذیهبهوابستهبافتیترمیمورشدهمانندانرژیومادهتامین(2
.دهدمیخرزیادیرنگتغییرکربوهیدراتازنوعیهررویبریدمحلولریختنبا(3
.استباالمولکولیوزنبامرکبکربوهیدراتنوعیفتوسنتزاولیهمحصول(4
؟نمایدمیکاملنامناسبطوربهرامتنزیرگزینهکدام-2
.دیابمی................احتمالانسانغذاییرژیمدر...................صورتدر»
افزایشلثهسالمتحفظوپایداری-Cویتامینوجود(۱
کاهشفرددرخونیکموقوع–Bویتامینفقدان(2
افزایشکمنوردربیناییکیفیت–Aویتامینوجود(3
کاهشپوستیهایبافتسالمت–Dویتامینفقدان(4
.دباشغذاییرژیمدر.................ازناشیتواندمی.................انساندر-3
مرکباتکمبود-زیادخستگیاحساس(۱
کلسیمافزایش-استخواندرنرمی(2
Cویتامینکمبود-زدنمسواکحیندرلثهخونریزی(3
سدیمافزایش-اییاختهتنظیموبدنرشددراختالل(4
.استانتظارازدور.................غذایی،رژیمدر.................وجودصورتدر-4
استخوانپوکیایجاد-مدتطوالنیوزیادسدیم(۱
پریدگیرنگایجاد-آبدرمحلولهایویتامینازانواعی(2
موریزش-گردوومرغتخمکافیمقدار(3
کلسیمجذبدراختالل-کافیاندازهبهمرغتخموماهی(4
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است؟شدهبیاننادرستیبهمتنکدام-5
.باشدانانسدرهاکربوهیدراتوظایفازتواندمیایذخیرهنقشمانندزاییانرژی(۱
.باشدمیابهمشمونومرهایبامرکبکربوهیدراتسلولزوگلیکوژنمانندنشاسته(2
.باشدساناندرپیوندیبافتنوعیوظایفازتواندمیحفاظتمانندانرژیذخیره(3
.دهدمیرخچربغذاییرژیماثردرخونگردشدستگاهدراختاللانواعهمه(4
کند؟میتکمیلدرستیبهرازیرعبارتکدام-6
«...................تواندمی.................انساندر»
.شودخونجذبگوارشلولهدر-غذاییرژیمدرموجودسلولز(۱
.شودیلتبدپروتئینبهجذبازپس-گوارشلولهدرموجودآمینواسیدهای(2
.هددافزایشرابیشترخونیهایرگانسداد-غذادرگیاهیهایچربیوجود(3
.گرددمیانسالفرددرخونفشارافزایشسبب-قلبیسکتهبروز(4

کند؟میتکمیلدرستیبهرازیرجملهموردچند-7
«.دهدرخهاچربیاثردرتواندمی..............انساندر»

غشاسازیدرکاربرد(الف
هااندامآسیبازجلوگیری(ب
ضربهبرابردرهااندامازحفاظت(ج
زاییانرژیوانرژیتامین(د
رگشدنتنگ(ه
قلبیسکته(و
۱)62)53)44)3

کند؟میتکمیلنادرستیبهرازیرجملهکدام-8
«................انسانغذاییرژیمدرموجود..............معمولطوربه»
.دارندسلولزفراوانیمقدار-هایسبزیوهامیوه(۱
.هستندمایعمعموالًمعمولیدمایدر-چربی(2
.شوندمصرفهایاختهشدنساختهبرایتواندمی-پروتئین(3
.ندشومیهایاختهواردآبدرمحلولصورتبه-مغذیموادازبسیاری(4

نآهایاندامازگروهیبهرسانیخونوشدهتنگهارگازگروهیکهشدمشخصپزشکبهمراجعهازپسفردی-9
..................گفتتوانمیفرداینمورددر.شودنمیانجامخوبیبه
.باشدمیآمینواسیدزیادیتعدادازمتشکلهارگکنندهتنگماده(۱
.استشدهخونگردشدستگاهدراختاللسببغذاییرژیمدرنمکزیادیمقداروجود(2
.شودمیجسمانیشرایطشدنتروخیمسببجامدهایچربیازمتشکلوچربپرغذاییرژیموجود(3
.باشدمیطبیعیشرایطدرانقباضهرطیدرآنازخروجیخونمیزانوقلبضربانتعداد(4
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دهبوپریدهرنگحدودیتافرداین،شودمیخونریزیدچاروداشتهپذیرآسیبهایلثهزدنمسواکحیندرفردی-۱0
.یابد.............آنغذاییرژیمدر...............رودمیانتظارپزشکبهفرداینمراجعهصورتدر.باشدمیریزشحالدرآنموهایو
افزایش-لیموترشهمراهبهفرنگیگوجهفقط(۱
افزایش-آبدرمحلولویتامیندارایغذاییمواد(2
کاهش-اسفناجوعدسمرغ،تخمگوشت،(3
کاهش-چربیدرمحلولهایویتامینمیزان(4
است؟شدهبیاننادرستگیاهیغذاهایدربارهگزینهکدام-۱۱
.نیستندمناسبانسانبدنضروریآمینواسیدهایهمهتامینبرای(۱
.هستندمفیدAویتامینداشتنباهویجوفرنگیگوجهمانندآنهاازگروهی(2
.دشونمیقلبسالمتکاهشسببمعموالًجانوریبرخالفآنهاهایچربی(3
.دارندمهمینقشهالثهوپوستسالمتدرCویتامینداشتنبابعضی(4

.شودمی..............بهمنجربدندرویتامیناینکمبود.باشدمیزردآلو،مرغتخم،هویج،گوشتویتامیناینمنبع-۱2
کمنورویژهبهبیناییدراختالل(۱
بدناسکلتظاهریتغییر(2
خونیکموموریزش(3
لثهدرخونریزی(4

.دشومی..............بهمنجرآنکاهشکهبوده..............ومرغتخم..............ویتامینمنبع-۱3
۱)B–خونیکم–پرتقال
2)C–پوستیبیماری–فرنگیگوجه
3)D–استخواننرمی-ماهی
4)A–بیناییدراختالل-گندم
است؟کدامترتیببهC–B–A–Dهایویتامینتامینمنابع-۱4
گندم-قرمزگوشت-مرغتخم-فرنگیگوجه(۱
ماهی-زردآلو-گندم-مرغتخم(2
ماهی-هویج-گردو-کلم(3
مرغتخم-زردآلو-گردو-گندم(4

کند؟میکاملدرستیبهرازیرمتنکدام-۱5
«...............فرنگیگوجهومرغتخم»
.دارندشنقموریزشازپیشگیریدرکههستندهاییویتامینازمملو(۱
.تندهسبدندرذخیرهقابلوآبدرمحلولهایویتامینازسرشارتنها(2
.دارندنقشچشمسالمتدرکههستندویتامینیازسرشارمنبعی(3
.وندشمیکمنوردرویژهبهبیناییبهبودسببخودخاصموادبا(4
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«...............،دارندمهمینقشلثهوپوستسالمتدرکههاویتامینازگروهی»-۱6
.شودمیساختهبدندرآفتابنورزیردرفردگرفتنقرارصورتدر(۱
.شودمیدفعبدنازهاکلیهتوسطادرارطریقازآناضافیمقدار(2
.شودمییافتفرنگیگوجهومرغتخممانندگیاهیمحصوالتدر(3
.کرداستفادهبدنسالمتبرایتوانمیپزشکتجویزبدون(4

است؟شدهبیاندرستیبهگزینهکدام-۱7
.شودمییافتبدنهایدستگاههمهدرایماهیچهبافتانساندر(۱
.دهستنجامدمعمولیدمایدر،دارندجانوریمنشاکههاییچربیهمه(2
.ندارندارضروریآمینواسیدهایبعضیگیاهیهایپروتئینبیشتر(3
.باشدمیجانوریهایپروتئین،ضروریآمینواسیدهایتامینمنبعتنها(4

است؟شدهبیاندرستیبهعبارتچند-۱8
.شودمییافتگیاهیمحصوالتدرضروریآمینواسیدهایازانواعی(الف
.شودمیبیشترآنغذاییارزش،خوراکییکمغذیموادتنوعافزایشبا(ب
.شودمیذخیرهپیوندیبافتدرپوستسالمتحفظمنظوربهCویتامین(ج
.استموثرخونفشارمیزانبرآنمقداروداشتهوجودهامیوهبیشتردرسدیم(د
۱)۱2)23)34)4
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سفر غذا
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.رسندمیبدنهاییاختهبهآنمغذیموادبالفاصلهخوردنازپسکهسالمیهایوعدهمیانسبزیوپنیر(الف
.شودمیتامینتغذیهطریقازانسانهاییاختهنیازموردغذاییمواد(ب
.باشدمیجذبقابلهایمولکولبهغذاییموادتبدیلگوارشدستگاهوظیفهتنها(ج
.گیردمیصورتگوارشلولههایبخشازیکیدرفقطغذاییموادشدنکوچک(د

.کندلتبدی...............................................................بهراغذاکهاستاینانسانگوارشدستگاهکارهایازیکی(الف
.شودمیانجامگوارشدستگاه.................................................درغذاییموادشدنکوچک(ب
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نشانراایدهپرنگوارشلولهزیرشکل.استشدهتشکیلمتفاوتیهایبخشازمتفاوتجانوراندرگوارشلوله
؟داردماگوارشلولهباهاییتفاوتچهپرندهاینگوارشلوله،شکلبهتوجهبا.دهدمی

.شودمیختممخرجبهوشدهشروعمریازگوارشلولهانساندر(الف
.باشدمیخموپیچپرلولهازمتشکلفقطانسانگوارشدستگاه(ب
.استهگرفتقرارمریازبعدکهباشدمیگوارشلولهازبخشیکبدبرخالفمعده(ج
.استتهگرفقرارمریازبعدکهباشدمیگوارشدستگاهازبخشیکبدبرخالفمعده(د
.استگرفتهقراربدنوسطدرمریهایبخشهمهانساندر(ه
.استفتهگرقراربدنراستسمتدرصفراکیسهمانندکبداعظمبخش(و
.استگرفتهقرارمعدهموازیوزیروکبدازترپایینپانکراس(ز
.استشدهتشکیلیکسانیهایبخشازمختلفجانوراندرگوارشلوله(ه
.ریزدمیسنگدانبهبالفاصلهدانچینهازشدهخارجغذاییموادگنجشکگوارشلولهدر(و
.شودمیتامینجانورمعدهتوسطمستقیماًرودهمحتویاتگنجشکگوارشلولهدر(ز

.ریزدمیرودههبراخودمحتویاتاستگرفتهقرارمعدهازبعدبالفاصلهکهبخشیگنجشکگوارشلولهدر(ح
.باشدمیانساندهاندرمشابهبخشیکبزاقیغددگیریقرارمحلواندازه(ط
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.شودمیختم..............................بهو،شروعدهانازکهبوده.................................................ایلولهانسانگوارشدستگاهازبخشی(الف
.باشدمی................................................و...................................بخشدوشاملسالمانساندرگوارشدستگاه(ب
.استگرفتهقرارباالتریسطحدررودهودانچینهبهنسبت..............................گنجشکگوارشدستگاهدر(ج

.دادنشانبزاقدررانشاستهکنندهتجزیهآنزیموجود،آنبابتوانکهکنیدطراحیآزمایشی
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.دهدمینشانراآسیاونیش،پیش،دنداننوعسهزیرشکل
؟داردوجوددندانهرکاروشکلبینارتباطیچه(الف
؟داریددهانتاندردنداننوعهرازتعدادچه(ب

.استنیازانزبوبزاقفعالیتبهتنهاشکلخمیریتودهبهغذاتبدیلمنظوربه(الف
.باشدمیآبوآنزیمازمتشکلانساندربزاقیغددازشدهترشحبزاق(ب
.شوندیمشیمیاییهایواکنشسرعتافزایشخودسببفعالیتطیهاآنزیمهمه(ج
.بخشدمیسرعتراغذاییموادتجزیهانسانبدندرآنزیمیهر(د
.دسازنمیکوچکترهایمولکولنشاستهبراثربابزاقیهایآنزیمازانواعی(ه

.ستانیاز..............................باغذاشدنترکیبو....................................و..............................بهدهاندرشکلخمیریتودهایجادمنظوربه(الف
.است..............................و..............................دارای،انسانبزاقیغددازشدهترشحبزاق(ب
.شوندمینامیده..............................،کنندمیزیادراشیمیاییهایواکنشسرعتکههاییمولکول(ج
.شودمی..............................به..............................تجزیهسببانسانبزاقدرآنزیمنوعی(د
(بسیاری-بعضی).بخشندمیسرعتراغذاییموادتجزیههاآنزیم..............................انساندر(ه
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؟داشتیدحسیچهموقعآندر؟بپردگلویتاندرغذاکهاستآمدهپیششمابرایآیا
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اعثبگاهیاما،رساندنمیمعدهدیوارهبهآسیبیمعموالًاسیداین.داردوجوداسید،معدهگوارشیشیرهدر
.یدکنرعایتبایدرامواردیچهمعدهزخمازپیشگیریبرایکنیدتحقیق.شودمیمعدهدرهاییزخمایجاد

.ودشمیدندانپوسیدگیسببکهبودهاسیدنوعیدهاندرموجودهایباکتریغذای(الف
.ودشمیآغازدندانپوسیدگی،دندانعاجبرباکتریتوسطشدهتولیداسیداثربا(ب
.اشدبمیشدهخوردهغذایلقمهباهاییشباهتدارایشدهبلعیدهغذاییموادجویدن،ازپس(ج
.شودمیمریواردفاصلهبیفردیارادهبابلعطیشدهجویدهغذای(د
.وندشمیبستهدیگرهایراهوبودهبازنایبهغذاورودراهفقطبلعفرآیندوقوعهنگام(ه
.شودمیهبستکوچکزبانرفتنباالبابینیراه،مریبهشکلخمیریغذایورودمنظوربه(و
.شودمیهدایتحلقسمتبهغذاسپسچسبیدهدهانسقفبهزبانابتدابلعآغازمنظوربه(ز

.شودمیبستهاینراهگلوتاپیرفتنپایینباکوچک،زبانتوسطبینیراهشدنبستهازسپ(ح
.شودمیراندهمعدهسمتبهغذاوشدهمنقبضآنهایماهیچهتماممریبهغذاورودازپس(ط
.شودمیرودهواردنهاییگوارشمنظوربهمعدهبهورودازپسبالفاصلهغذا(ی
.هستندپوششیبافتبهمتعلقمعدهدرگوارشیشیرهسازندههاییاخته(ک
.دارندنقشغذاییموادگوارشدرکهبودهموادیازمتشکلمعدهگوارشیشیره(ل
.وندشمیشیمیاییواکنشسرعتافزایشسببهمگیمعدهشیرهدهندهتشکیلمواد(م
.ودشمیادغامگوارشیشیرهباغذاییموادفقطمعده،دیوارههایماهیچهانقباضبا(ن

.شودمیممکنمعدهدرغذاییموادگوارشمعده،هایماهیچهازیکیانقباضبا(س
.شودمیباریکرودهواردغذاایماهیچهانقباضاتطیمعدهدرغذاگوارشازپس(ع
.دشومعدهدیوارهتخریبسببتواندنمیهیچگاهمعدهشیرهدرموجوداسید(ف

.هستندهادندانپوسیدگیعواملاز..............................و..............................خوردن(الف
.است...................................دهاندرموجودهایباکتریغذای(ب
.دهدمیخردندانپوسیدگینتیجهدروشدهدندان..............................تخریبسبب..............................تولیدبادهانهایباکتری(ج
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.یردگمیقرار..............................نامبهچهارراهیسرمریبهورودازقبلشکلخمیریغذاییتوده(د
.استباز..............................بهغذاورودراهفقطبلعفرآیندوقوعهنگام(ه
.کندمیحرکت..............................سمتبهگلوتاپیو..............................سمتبهکوچکزبانبلعهنگام(و
.شوندمی..............................و..............................مریدیوارههایماهیچه،شودمیمریواردغذاوقتی(ز

(بسته–باز).باشدمی..............................مریانتهاییبخش،داردقرارمریمیانیبخشدرغذاییتودهکههنگامی(ک
.شودمی...........................مریانتهاییبخش،معدهبهغذاورودازقبلبالفاصله(ل
.چسبدمی..................................بهزبانابتدا،حلقبهغذاورودمنظوربه(م

.استگرفتهقرار..................................و..................................حدفاصلعاجدندانساختاردر(ن
.شودمیدیدهدندان..................................بخشدرفقطدندانمینای(س
.شودمیدیده..................................درآنمینایبرخالفدندانمغزودندانعاج(ع
(دندانبخشدو–دندانبخشدوازیکی).شودمیدیده......................................................................دردندانمغزماننددندانعاج(ف
.باشدمی.......................بافتبهمتعلقدرمعدهگوارشیشیرهکنندهترشحهاییاخته(ص
.دارندنقشغذاییموادگوارشدرکهبوده..................................و..................................دارای،معدهگوارشیشیره(ق
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.شودیمموادتجزیهسببگوارشیهایآنزیمانواعهمهساختنباانساندرغذانهاییگوارشمحل(الف
.دهدمیرخمتفاوتیهایآنزیمتوسطبزرگرودهدرغذانهاییگوارش(ب
.شوندمیتجزیهمغذیموادهمه،متفاوتگوارشیهایآنزیماثرباباریکرودهدر(ج
.باشدمیمشابهرودهدرموجودآنزیمیهمهفعالیتوشدنساختنمحل(د
.باشدمیارتباطدرباریکرودهابتداییبخشبامجراطریقازپانکراسسالمانساندر(ه
.شودییکپانکراسیمجرایباصفراکیسهازخروجیمجراینیستممکنهیچگاهانساندر(و
.باشدمیپانکراسیوکبدیترشحاتورودمحل،بودهشکلCکهباریکرودهازبخشی(ز

.وندشمیباریکرودهمیانیبخشواردایلولهطریقازلوزالمعدهدرشدهساختههایآنزیم(ح
.ریزدمیباریکرودهابتداییبخشبهخونطریقازفقطکبدیترشحیمواد(ط

.شودمی..................................واردمعدهازخروجازپسشدهگوارشغذای(الف
.کندمیدریافتغذا..................................ازغذانهاییگوارشمحل(ب
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.شودمیانجامباریکرودهدر..................................هایآنزیمتوسطغذانهاییگوارش(ج
(همه-بیشتر).کنندمیتجزیهرامغذیمواد..................................باریکرودهدرموجودهایآنزیم(د
(برخی-ربیشت).شوندمیساختهپانکراسدرباریکرودههایآنزیم..................................انساندر(ه
.شوندمیباریکرودهابتدایوارد..........................طریقازپانکراسگوارشیهایآنزیم(و

.شوندمیواردمویرگبهابتداخروجازپس،باریکرودهپوششیهاییاختهتوسطشدهجذبغذاییمواد(ه
.ندباشمیشکلایاستوانه،هستندباریکرودهدرغذاییموادکنندهجذبکههایییاختهاولین(و
.هستندجذبمنظوربهخوردهچینظاهریدارایباریکرودهپوششیهاییاختهغشاییسطوحهمه(ز

.شوندمیجذبرودهتوسطبعدمرحلهدرسپسوشدهتجزیهکامالًمعدهدرمغذیموادهایمولکول(الف
.یردگمیصورتمغذیموادتجزیهابتداباریکرودههاییاختهغشاهایازغذاییموادعبورمنظوربه(ب
.شوندمیخونواردوجذبآنازرامغذیموادکهاستگوارشلولهازبخشیباریکروده(ج
.شوندمیتجزیهکاملطوربهمغذیموادابتداباریکرودهپوششیهاییاختهدرون(د

299



(متفاوت–یکسان).باشدمی..................................غذاییموادجذبوگوارشاصلیمحلانساندر(الف
.شوندمیمویرگواردوکردهعبور..................................پوششیهاییاختهازمغذیمواد،جذباصلیمحلدر(ب
.دشونمیخونواردوجذبآنازمغذیمواد..................................کهاستگوارشلولهازبخشیتنهاانسانباریکروده(ج
.پوشاندمیرا..................................فرش..................................حدوددرسطحی،شودبازباریکرودههایخوردگیچینهمهاگر(د
داردعهدهبررامغذیموادجذبوظیفهکهانسانیکباریکرودهپوششییاختههردرغشاییهایخوردگیچینبه(ه

.گویندمی..................................
.نامندمی..................................شودمیجذبقابلموادجذبسطحافزایشسببکهباریکرودهایاستوانهیاختهازبخشی(و

.اندشدهلتبدیکوچکبسیارهایواحدبهوبودهیافتهگوارش،شوندمی(رودهفراخ)بزرگرودهواردکهموادیهمه(الف
.شوندمیپوششیهاییاختهجذببزرگرودهبهورودازپسباریکرودهازشدهخارجموادهمه(ب
.شوندمیخونجریانواردسپسوشدهجذبباریکرودهدرغذاییموادمعدنیموادهمه(ج
.شوندمیجذبتدریجبهکهبودهاندکبزرگرودهبهشدهواردتازهمحتویاتمعدنیمواد(د
.شودمیمعدنیموادکمبودوآبیکممشکلدچارفرد،بزرگرودهدرجذبعدمصورتدر(ه
.هستنداهمیتحائزغذاییموادگوارشفرآینددروداشتهوجودباکتریبزرگرودهدرتنها(و
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.سازندمیرایچربدرمحلولهایویتامینفقط،کنندمیزندگیبزرگرودهدرکهسلولزکنندههضمهایباکتری(ز
.شوندمیخونواردابتداجذبازپسرودهدرباکتریتوسطشدهتولیدهایویتامین(ح

.کندمیحرکتمخرجسمتبهمدفوعسپسوشدهایجاددفعاحساسابتدا،بزرگرودهدیوارههایماهیچهانقباضبا(ط
.ودشمیخونیغیرجریانواردنهایتدرپوششیهاییاختهازعبورازپسویتامینیهرانسانگوارشلولهدر(ی
.ریزدمیبزرگرودهبهابتداراخودمحتویاتانسانگوارشلولهدرجذبمحلتنها(ک
.شودمیجذبسطحافزایشسببباریکرودهایاستوانهپوششییاختههردرپرزوجود(ل

.شودیمجذبفرآیندتسهیلسببکهبودهدارریزپرزغشاییدارایباریکرودهدیوارهدرموجودهایسلولهمه(م
.باشدمیریزپرزدارای،داردبرعهدهراآلیموادجذبوظیفهکهبزرگرودهدیوارهازسلولیهر(ن

.دارد4در3فرش20حدودفراوانیهایخوردگیچینبزرگرودهداخلیسطح(س

.شوندمی..................................واردابتداباریکرودهازخروجازپسنیافتهگوارشمواد(الف
.هستند..................................و..................................زیادیمقداردارای،شوندمیبزرگرودهواردکهموادی(ب
(انواعی–نوعی).کندمیزندگیباکتری.........................انسانگوارشلولهسراسردر(ج
(نیافته–یافته).کنندمیتغذیه..................................گوارشمواداز،کنندمیزندگیانسانبزرگرودهدرکههاییباکتری(د
را..................................هایویتامینازبرخیو..................................ویتامین،کنندمیانرژیکسبسلولزازکههاییباکتریانساندر(ه

.کنندمیتولید
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.شودمیواردقلببهابتداکهبودهغذاییموادازمملوباریکرودهازخروجیخون(الف
.باشدمیهارودهازشدهخارجخونیرگکبددرشدهذخیرهموادمنشا(ب
.ودشمیریختهخونجریانبهناگهانینیازصورتدر،کبددرشدهذخیرهمواد(ج
.شودمیذخیرهکبددرباریکرودهازشدهخارجغذاییموادهمه(د
.سازدمیرابدننیازموردمواد،رودهازارسالیموادازاستفادهباکبد(ه
.شودمیساختهصفرا،کبدهاییاختهازگروهیفعالیتبا(و
.شودمیهریختباریکرودهبهمجراطریقاز،صفراکیسهتوسطشدهساختهصفرای(ز
.رسدمیباریکرودهابتدایبهمجراطریقازسپسوشدهخونجریانواردابتدا،کبدتوسطشدهساختهصفرای(ح
.هستندارتباطدریکدیگرباوشدهپوشیدهکبدتوسطمعدهاعظمبخش(ط
.بریزدرودهبهراخودترشحاتتواندمیوداشتهقرارمعدهموازیوزیرپانکراس(ی
.اندگرفتهمنشاپانکراسوکبداز،رودهبهشدهواردموادهمه(ک
.اندگرفتهمنشاپانکراساز،هستندفعالیتدارایکهرودهدرموجودهایآنزیمهمه(ل
.پیونددمیباریکرودهابتداییبخشبهابتدا،استصفراحاملکهکبدازشدهخارجمجرای(م

.شودمیوارد..................................بهابتدا،باشدمیمغذیموادازسرشارکهباریکرودهاطرافخون(الف
نبدهاییاختهنیازموقعوشدهذخیره..............................................در،اندشدهرودهجذبکهمغذیموادازبسیاریانساندر(ب

.شوندمیخونوارد..................................
گوارشدرمادهاین.شودمیذخیره................................................درسپسوشدهساخته...................................................درصفراانساندر(ج

.داردنقش..................................
.پوشاندمیرامریانتهای..................................ازکوچکیبخشوداشتهقرارمعدهموازیوزیر..................................انساندر(د
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؟دارندشماوزنباارتباطیچهزیرموارد(الف
بدنیهایفعالیتوورزش،غذامقدارونوع،قند،چربیبافت،هااستخوان،هاماهیچه

.داردقرارشمااختیاردرشدهگفتهمواردازیککدامدهیدتوضیح(ب

ارثیبیمارینوعیرابیماریاینپزشکان.شودمیدیدهسال40باالیافراددرقندبیمارییابزرگسالیدیابت
زندگیازایوهشیچهکهکنیدتحقیق.داردنقشآنبروزدربدنیفعالیتوتغذیهنوعکهمعتقدنداما،دانندمی
.داردنقشبیماریاینازپیشگیریدر

303



.شودمیاییاختهرایجانرژیتولیدصرفانسانتوسطمصرفیکربوهیدراتیهمه(الف
.دکنمیتبدیلچربیبهرااضافیکربوهیدراتشرایطیطی،باشدمیصفراتولیدمحلکهاندامی(ب
.دشومیروبرووزناضافهمشکلبافرد،چربیبهکربوهیدراتتبدیلدرکبدزیادفعالیتصورتدر(ج
.استتربیشقلبیهایبیماریاحتمال،شودمیتبدیلچربیبهکربوهیدراتازایعمدهبخشکهافرادیدر(د
.شودمیبیشترفرددرقلبیهایبیماریوزیادخونفشارخطراحتمالوزنافزایشبا(ه
.شودمیتربیشفرددرقلبیهایبیماریبهابتالتنها،کبدتوسطسازیچربیافزایشصورتدر(و
.استتربیشاستخوانپوکیاحتمال،وزنکمبوددارایافرادیبرخالفدارندوزناضافهکهافرادیدر(ز

.شودمیدیدهسال40باالیافراددرکهبودهارثیبیمارینوعیبزرگسالیدیابت(ح
.شودنمیدیدهکودکاندرکهبودهارثیفقطبزرگسالیدیابتعلت(ط

.
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.یابدمیافزایشسازیچربیکبددر..................................خوردنزیادصورتدر(الف
.استموثرهاانسان..................................درمناسبوزن(ب
.استبیشتر،دارندوزناضافهکهافرادیدر.................................................و................................................خطر(ج
.هستندوزناضافهدارایکهاستافرادیازبیشتر...............................................احتمال،دارندوزنکمبودکهافرادیدر(د
توجه.................................و............................بهودارندارثیزمینهکهسال..................................باالیافراددرقندبیمارییابزرگسالیدیابت(ه

.شوددیدهتواندمی،کنندنمی
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دهد؟رخبایداتفاقکدامابتدابرسدمابدنهاییاختهبهمغذیمواداینکهبرای-۱
:پاسخ

.کنیدتعریفراانساندرگوارش-2
:پاسخ

(دموردو).بنویسیدراگوارشدستگاهوظایف-3
:پاسخ

.ببریدنامراگوارشدستگاههایبخش-4
:پاسخ

.بنویسیدراگوارشلولهانتهایوابتدا-5
:پاسخ

.ویسیدبنانسانگوارشلولهدرغذاییمحتویاتعبورمسیر-6
:پاسخ

.بنویسیدغذاگوارشدرزباننقش-7
:پاسخ

.ویسیدبنراآنترشحمحلوبزاقترکیبات-8
:پاسخ

.بنویسیدراهاآنزیمهایویژگی-9
:پاسخ
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کرد؟مشاهدهانتومیانسانگوارشدستگاهازبخشکدامدرشودمیسادهقندبهنشاستهتجزیهسببکهآنزیمی-۱0
:پاسخ

است؟کترکوچکداموبزرگترکدام.داردقرارفکزیردیگرغدددووزبانزیرغدددو،گوشنزدیکیدربزاقیغدددو-۱۱
:پاسخ

.بنویسیدرادهاندراسیدتولیدعامل-۱2
:پاسخ

.بنویسیدرادندانمینایکنندهتخریبعامل-۱3
:پاسخ

ود؟شمیگوارشلولهازبخشکدامواردابتدادهانازخروجازپسبالفاصلهغذا-۱4
:پاسخ

.بنویسیدرازیرمواردگیریقرارچگونگیبلعهنگامدر-۱5
معدههبورودراه-مریبهورودراه-(برچاکنای)گلوتاپی-کوچکزبان-زبان

:پاسخ
.بنویسیدراآندیوارههایماهیچهوضعیتمریدرغذاحرکتحین-۱6

:پاسخ

.بنویسیدراآنترشحمحلومعدهشیرهدرموجودترکیبات-۱7
:پاسخ

کنند؟میکمکغذاییموادگوارشبهمعدهشیرهدرموجودموادکدام-۱8
:پاسخ

ود؟شمیمعدهدرگوارشیشیرهباغذاشدنمخلوطوشدنترنرماتفاقکدام-۱9
:پاسخ

شود؟میخموپرپیچلولهازبخشکدامواردابتدامعدهازخروجازپسغذا-20
:پاسخ

شود؟معدهدرهاییزخمایجادسببتواندمیگوارشیشیرهدرمادهکدام-2۱
:پاسخ

شود؟میواردگوارشلولهازبخشکدامبهمریطریقازحلقازعبورازپسغذا-22
:پاسخ

سپسودکنمیدریافتراخودغذاییمحتویاتبخشکدامازوبودهغذانهاییگوارشمحلگوارشلولهازبخشکدام-23
ریزد؟میکجابهراخودمحتویات

:پاسخ
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(موردسه).بنویسیدراباریکرودهدرموجودهایآنزیمشدنساختهمحل-24
:پاسخ

.ویسیدبنراباریکرودهبهپانکراسیگوارشیهایآنزیمورودچگونگی-25
:پاسخ

اند؟یافتهاتصالباریکرودهابتدایبهمجراهاکدام-26
:پاسخ

است؟متصلگوارشلولهازبخشکدامبه(پانکراس)لوزالمعده-27
:پاسخ

است؟مغذیموادجذباصلیمحلگوارشلولهازبخشکدام-28
:پاسخ

شود؟میایجادجذبقابلهایمولکولگوارشلولهازبخشکدام-29
:پاسخ

دارد؟دارریزپرزغشایباپوششیهاییاختهگوارشلولهازبخشکدام-30
پاسخ

؟استریزپرزوپرز،حلقویهایچیندارایگوارشلولهازبخشکدام-3۱
:پاسخ

ود؟شمیگوارشلولهازبخشکدامواردابتداباریکرودهازشدهخارجسلولز-32
:پاسخ

.بنویسیدراانسانگوارشلولهدرمعدنیموادوآبجذباصلیمحل-33
:پاسخ

.بنویسیدرابزرگرودهفعالیتدراختاللپیامد-34
:پاسخ

باشد؟میزندگیحالدرباکتریانسانگوارشلولهازبخشکدامدر-35
:پاسخ

شود؟میتولیدهاویتامینازانواعیهاباکتریفعالیتباانسانگوارشلولهازبخشکدامدر-36
:پاسخ

کدامتوسطآنکنندهتجزیههایآنزیموبودهگوارشلولهازبخشکدامگلوکزبهآنتبدیلوسلولزتجزیهمحل-37
شود؟میساختههایاخته
:پاسخ

شوند؟یمخونجذبگوارشلولهازبخشکدامدروشدهساختهباکتریتوسطهاویتامینازگروهکدام-38
:پاسخ
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(دمورچهار).بنویسیدرا(بزرگروده)رودهفراخوظایف-39
:پاسخ

.یدبنویسرامدفوعدفعمراحل-40
:پاسخ

گردد؟میاندامکدامواردابتداشودمیخارجباریکرودهازکهخونی-4۱
:پاسخ

.بنویسیدراانساندرکبدوظایف-42
:پاسخ

است؟چربیبهاضافیکربوهیدراتتبدیلمحلاندامکدام-43
:پاسخ

(مورددو).بنویسیدرادارندوزناضافهکهافرادیمشکالت-44
:پاسخ

دارد؟دوجوبافتکدامدراستحکامکاهشاحتمال،دارندوزنکمبودکهافرادیدر-45
:پاسخ

نویسید؟براداردنقشبزرگسالیدیابتبروزدرکهمواردیتمام-46
:پاسخ

309



:دهیدپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-۱
است؟دستگاهکدامبیانگرروبروشکل-الف

:پاسخ
.کنیدگذارینامراشدهمشخصمواردهمه-ب

:پاسخ
ید؟بنویسراغذاحرکتمسیرروبروشکلدر-الف

:پاسخ
.بنویسیدراشدهمشخصمواردهمهوظایف-ب

:پاسخ
شود؟میدیدهباکتریمواردکدامدر-ج

:پاسخ
.ویسیدبنراشکلخمیریتودهتولیدمحلاولین-د

:پاسخ
.بنویسیدرابزاقترکیباتتولیدمحل-ه

:پاسخ
گیرد؟میصورتصفراذخیرهبخشکدامدرسپسوسازیصفرابخشکدامدر-و

:پاسخ
شود؟میساختهبخشکدامدرباریکرودهدرموجودهایآنزیمبیشتر-ز

:پاسخ
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باشد؟میبخشکدامدرغذاوصفراشدنمخلوطمحل-ح
:پاسخ

شود؟میبخشکدامواردابتداباریکرودهمحتویات-ط
:پاسخ

دهد؟میرخبخشکدامدرمعدنیموادبیشترجذبوغذاآبگیریمحل-ی
پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-2
.کنیدگذارینامراشدهمشخصمواردهمه-الف

:پاسخ
.بنویسیدگنجشکدرغذاعبورمسیر-ب

:پاسخ

گیرد؟میصورتموادجذببخشکدامدر-ج
:پاسخ

شود؟میبخشکدامواردابتدادانچینهمحتویات-د
:پاسخ

.نویسیدبراباشدمیمتورمکهجانوردهانبهبخشتریننزدیک-ه
:پاسخ

کند؟میدریافتغذامریازانساندربخشکدام-و
:پاسخ

غذاشدنمخلوطمحلاولینانساندربخشکدام-ز
باشد؟میآنزیمبا

:پاسخ
کند؟میدریافترامعدهمحتویاتانساندربخشکدام-ح

پاسخ
:دهیدپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-3

.کنیدگذارینامراسوالموردبخش-الف
:پاسخ

است؟بزرگتربقیهازغدهکدام-ب
:پاسخ

است؟کوچکترینغدهکدام-ج
:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-4
.نیدکگذارینام،التینحروفباسوالموردبخش-الف

:پاسخ
.کنیدتعیینرا4الی۱هایشکلدنداننوع-ب

:پاسخ
.یدبنویسهممجاوررایکدیگربامرتبطعددوتینالحروف-ج

:پاسخ
است؟بیشتربقیهازدندانکدامسطح-د

:پاسخ
باشد؟میباریکوبودهکمتربقیهازدندانکدامسطح-ه

:پاسخ
دارد؟راریشهتعدادبیشتریندندانکدام-و

:پاسخ
:دهیدپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-5

.کنیدگذارینامراشدهمشخصهایبخشهمه-الف
:پاسخ

.بنویسیددندانتاجبهمتعلقهایبخشتمام-ب
:پاسخ

.بنویسیدرادندانریشهبهمتعلقهایبخشهمه-ج
:پاسخ

ت؟اسمشاهدهقابلشدهمنشعبخونیهایرگدندانبخشکدامدر-د
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-6
.کنیدگذارینامراشدهمشخصهایبخشهمه-الف

:پاسخ
سمتبهگلوتاپیشکلکدامدر-ب

است؟کردهحرکتپایین
:پاسخ

شود؟میبینیحفرهبهغذاورودازمانعساختارکدام-ج
:پاسخ

دهد؟میحرکتحلقسمتبهراغذاییلقمهساختارکدام-د
:پاسخ
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شود؟مینایراهشدنبستهسببساختارکدام-ه
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-7
.کنیدگذارینامراaبخش-الف

:پاسخ
.کنیدگذارینامراbبخش-ب

:پاسخ
دهد؟میانتقالکجابهسپسوکردهدریافتکجاازراغذاییلقمهaبخش-ج

:پاسخ
د؟هستنوضعیتیچهدرترتیببهeوc،dهایبخشماهیچه-د

:پاسخ
.کنیدتعیینراfبخشبودنبستهیاباز-ه

پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-8
.کنیدگذارینامراسوالموردهایبخش–الف

:پاسخ
؟هستندگوارشیهایآنزیمساختنمحلهابخشکدام-ب

:پاسخ
دهد؟میالانتقباریکرودهبهوگرفتهصفراکیسهراصفراساختارکدام–ج

:پاسخ
دهد؟یمانتقالباریکرودهسمتبهراپانکراسهایآنزیمساختارکدام-د

:پاسخ
باشد؟میپانکراسیهایآنزیمفعالیتمحلبخشکدام-ه

:پاسخ
است؟ریزپرزدارپوششیهایسلولدارایبخشکدام–و

پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-9
.کنیدتعیینراaبودنمولکولکوچکیامولکولدرشت-الف

:پاسخ
.کنیدتعیینراbبودنمولکولکوچکیامولکولدرشت-ب

:پاسخ
.کنیدتعیینراآنوقوعمحلوcفرایندنوع-ج

:پاسخ
صورتسلولبخشکدامتوسطdفرایند-د

گیرد؟می
:پاسخ

.بنویسیدراوقوعمسیرطولeفرآیندوقوعحیندر-ه
:پاسخ

شود؟میوارداندامکدامابتدابهغذاازپرخون-و
:پاسخ

باشد؟میمشاهدهقابلگوارشلولهازبخشکدامدرخوردهچینغشایبایاختهنوعاین-ز
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-۱0
باشد؟میریزپرزدهندهنشانکدام-الف

:پاسخ
است؟ستمادرگوارشیهایآنزیماثرمحیطبهمستقیماًبخشکدام-ب

:پاسخ
است؟دنادارایبخشکدام-ج

:پاسخ

است؟ترنزدیکرودهمویرگبهبخشکدام-د
:پاسخ

؟استکردهفراهمموادجذببرایوسیعیسطحبخشکدام-ه
:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-۱۱
.کنیدگذارینامراaمورد–الف

:پاسخ
.کنیدگذارینامراbمورد-ب

:پاسخ
وند؟شمیرودهدیوارهباغذاتماسسطحافزایشسببساختارهاکدام-ج

:پاسخ

:هیددپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-۱2
.دکنیگذارینامراشدهمشخصهایبخش–الف

:پاسخ
است؟معدهودهانبینرابطبخشکدام–ب

:پاسخ
باشد؟میصفراشدنساختهمحلبخشکدام-ج

:پاسخ
رودهبه(مجرا)باریکلولهطریقازراخودترشحاتهابخشکدام-د

ریزد؟میباریک
:پاسخ

دارد؟گوارشیهایآنزیمساختنتواناییهابخشکدام–ه
:پاسخ

دارد؟اسیدساختنتواناییبخشکدام-و
:پاسخ

ببیند؟آسیباسیدتوسطاستممکنبخشکدام-ز
:پاسخ

رخغذاییموادنهاییگواراشبخشدرکدام–ح
دهد؟می

:پاسخ
کند؟میریافتدگوارشدستگاهازدیگریبخشازراخودنیازموردگوارشیهایآنزیمبیشترگوارشلولهازبخشکدام-ط

:پاسخ
است؟دارپرزریزهاییاختهدارایبخشکدام–ی

:پاسخ
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شود؟میساختهBوKهایویتامینهاباکتریفعالیتبابخشکدامدر-ک
:پاسخ

شود؟میتجزیهگلوکزبهگیاهیسلولزبخشکدامدر-ل
:پاسخ

اند؟یافتهاتصالباریکرودهبههابخشکدام–م
:پاسخ

باشد؟میرودهازخروجیمغذیموادذخیرهمحلاندامکدام-ن
:پاسخ

است؟صحیحگزینهکدام-۱
.داردقرار...................ایستادهوسالمانساندر
ترپایینآپاندیسبهنسبتکبد(۱
چپسمتدرصفراکیسه(2
راستسمتبزرگرودهابتداییبخش(3
فراصکیسهازترپایینمریانتهاییبخش(4

کند؟میتکمیلدرستیبهرازیرمتنکدام-2
....................گنجشکگوارشدستگاهدر
.شودمیریختهمعدهبهابتدامریطریقازدهانازخروجیمحتویات(۱
.ریزدمیسنگدانبهمستقیماراموادیخودهایماهیچهفعالیتطیدانچینه(2
.ریزدمیرودهبهابتداراخودمحتویاتغذاییمواددرتغییراتیازپسمعده(3
.باشدمیشکمیسطحبهمتمایل،استگرفتهقرارسنگداندانچینهحدفاصلکهبخشی(4
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کند؟میتکمیلدرستیبهرازیرمتنکدام-3
....................،داردقرار...................بالفاصلهکهبخشیانسانگوارشدستگاهدر
.باشدمیغذاییموادگوارشآغازمحل-معدهازبعد(۱
.باشدمیگوارشیهایآنزیمترشحمحل-معدهازقبل(2
.باشدمیسازویتامینهاییباکتریدارای-مریازبعد(3
.باشدمیشکلخمیریتودهتولیدمحلاولین-حلقازقبل(4

کند؟میتکمیلدرستیبهرازیرمتنکدام-4
....................تواندمی،کندمیدریافتموادیمستقیماً...................ازکهبخشیانسانگوارشدستگاهدر
.باشدگوارشلولهدرجذبمحلآخرین–معده(۱
.باشدمیچینوپرزدارایخوددیوارهدر–پانکراس(2
.سازدمیرانیازموردگوارشیهایآنزیمهمه–کبد(3
.دارندآنزیمیفعالیتآنترشحاتهمه–مری(4

کند؟میتکمیلدرستیبهرازیرمتنکدام-5
...................درکهآنزیمیهرانسانگوارشدستگاهدر
.استشدهساختهکبدتوسط،کندمیفعالیتمعده(۱
.استشدهساختهغدددخالتبدون،کندمیفعالیتدهان(2
.استشدهحملسپانکراازمجراطریقاز،کندمیفعالیتباریکروده(3
.داردانیانسغیرمنشا،کندمیفعالیتبزرگرودهدرغذاییموادگوارش(4

نیست؟صحیحزیرهایگزینهازموردچند-6
....................قطعاً،دهدمیرخKویتامینجذبکهانسانگوارشلولهازبخشهردر

.باشدمیپانکراسیوصفراویترشحاتورودمحل(الف
.شودمیایجادپرزریزوخوردهچیناییاختهغشای(ب
.باشدمیزیستهمهایباکتریازانواعیزندگیمحل(ج
.کنندمیتامینباکتریازراخودگوارشیهایآنزیمهمه(د
۱)۱2)23)34)4
است؟صحیحانسانمورددرگزینهکدام-7
.باشدمیهاویتامینهمهجذبمحلبزرگرودهازهاییبخش(۱
.باشدمیپانکراس،باریکرودههایآنزیمبیشترشدنساختهمحل(2
.دهدمیافزایشراجذبقدرت،هارودهجاذبهاییاختهسطحدرریزپرزوجود(3
.ودشمیانجامباریکرودهدراستشدهگوارشلولهواردکهغذاییموادهمهگوارش(4
....................،کهدهدمیرخبدنازاندامیدرچربیبهقندتبدیلکند؟میتکمیلدرستراروبرومتنعبارتکدام-8
.باشدمیباریکرودههایآنزیمبیشترشدنساختهمحل(۱
.کندمیدریافتمریازمستقیماًراخودغذاییمحتویات(2
.باشدمیزیستهمهایباکتریازانواعیزندگیمحل(3
.ریزدمیباریکرودهبهمجراتوسطراخودترشحاتازبخشی(4
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است؟شدهبیانصحیحانسانمورددرعبارتکدام-9
.استیچربدرمحلولشودمیساختهگوارشلولهانتهاییبخشدرکهویتامینیهر(۱
.شودمییمرواردغذاگلوتاپیآمدنباالوکوچکزبانرفتنپایینبابلعهنگامدر(2
.باشدنقشدارایهاچربیگوارشدرتواندنمیمغذیموادکنندهذخیرهاندام(3
.پیونددمیپانکراسیمجرایبهباریکرودهبهشدنواردازپیشصفراکیسهمجرای(4
کند؟میتکمیلدرسترازیرمتنکدام-۱0
....................باریکروده...................،انساندر
.شودمیساختهکبدتوسط-درموجودهایآنزیمبیشتر(۱
.یابدمیکاهشمعدهمحتویات-دیوارههایماهیچهانقباضبا(2
.شودمیصفراسازندهاندامواردابتدا-ازشدهخارجخون(3
.دشومیتامینمجراطریقازپانکراستوسط-درموجودموادهمه(4
....................،نیستممکن...................کههنگامی،انساندر-۱2
.باشدشدهجذبآنمعدنیموادهمه-شودمیبزرگرودهواردنیافتهگوارشمواد(۱
.شودترکیبآنزیمواسیدباغذا-شودمیمنقبضمعدهدیوارههایماهیچه(2
.باشدهاویتامینازانواعیوگلوکزازمملو-شودمیخارجباریکرودهازخون(3
.کنداثرآنبرپانکراسیهایآنزیم-شودمیباریکرودهواردغذاییمواد(4

کند؟نمیتکمیلدرسترازیرجملهکدام-۱3
.شودمیمریبهغذاورودسبب....................،بلعهنگامانساندر
حنجرهرفتنباال(۱
گلوتاپیرفتنپایین(2
کوچکزبانرفتنپایین(3
نایراهشدنبسته(4

..................،باشدمیکبدترشحاتدریافتمحلکهانسانگوارشلولهازبخشی-۱4
.کندمیجذبراغذامفیدومعدنیموادهمه(۱
.شودمیغذاییموادنهاییگوارشسبب(2
.سازدمیویتامینخودهایباکتریفعالیتبا(3
.شودمیمعدهبهغذاورودسببخودحرکاتبا(4

د؟کنمیتکمیلصحیحرازیرمتنکدام-۱5
.....................انسانبزرگروده

.باشدمیهاویتامینجذبمحل،تنها(۱
.باشدمیهاباکتریحضورمحلتنها(2
.باشدآلیموادگوارشمحلتواندمی(3
.کندمیدریافتمستقیماًراکبدیترشحات(4
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.....................ازمتشکلانسانباریکرودهدیواره-۱6
.باشدمیخوددیوارهدربافتنوعدوازبیش(۱
.باشدیمپوششیبافتهمراهبهپیوندیبافتفقط(2
.باشدمیصفراتولیدتواناییباهایییاخته(3
.اشدبمیمعدنیموادهمهجذبتواناییباهایییاخته(4

تجزیهسببخودگوارشیهایآنزیمباکهبوده................................غذاییموادگوارشآغازمحلانسانگوارشدستگاهدر-۱7
.باشدمی.................گوارشلولهانتهاییبخشوشده....................

باریکروده-پروتئین-معده(۱
بزرگروده-سادهقندهای-دهان(2
باریکروده-لیپید-معده(3
بزرگروده-نشاسته-دهان(4

کند؟میتکمیلنادرسترازیرمتنموردچند-۱8
.................،کندمیدریافتراباریکرودهازخروجیخونکهاندامیاولینسالمانساندر

.داردنقشبدننیازموردموادتولیددر(الف
.شودمیسلولزتجزیهسببخودهایباکتریفعالیتبا(ب
.باشدمیصفراتولیدتواناییباهایییاختهدارای(ج
.شودمیموادتجزیهسببباریکرودههایآنزیمبیشترتولیدبا(د
.استشدهواقعپانکراسازباالتروبدنراستسمتدر(ه
.داردنقشموادازگروهیگوارشدرغیرمستقیمطوربه(و
۱)22)33)44)5

است؟شدهبیاندرستیبهعبارتکدام-۱9
.کندمیکمکغذاییموادگوارشبهکهبودهآنزیمدارایفقطمعدهشیره(۱
.شودمیآغازآنپوسیدگی،دندانمینایبرقندیموادمستقیماثربا(2
.ندکمیکمکغذاییموادبهترجذببهباریکرودهپرزهایوهاخوردگیچین(3
.گیردمیصورتانسانمعدهدرتنهاکوچکترقطعاتبهغذاشدنخرد(4

است؟شدهبیاندرستیبهعبارتکدام-20
.کندمیزیادراشیمیاییهایواکنشسرعتکهداردهاییمولکولترشحتواناییcبخش(۱
.ریزدمیgبخشبهوساختهراصفراخودهایاندامککمکباdبخشهاییاخته(2
.استشدهساختهfبخشهاییاختهتوسطgبخشدرموجودهایآنزیمهمه(3
.یونددپمیصفراکیسهازشدهخارجمجراهایبهباریکرودهبهاتصالازقبلfازشدهخارجمجراهای(4

است؟شدهبیاننادرستیبهعبارتکدام-2۱
.باشدمیپالسماییغشایخوردگیچینحاصلaمانندانگشتاجزای(۱
.کندمیتنظیمرایاختهاندازهوشکل،اییاختهفعالیتbبخش(2
.دکنمیدریافترودهداخلیفضایازمستقیماًراغذاییموادcبخش(3
.شودمیتامینراکیزهتوسطیاختهفعالیتنیازموردانرژیعمدهبخش(4
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گردش مواد
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؟باشدداشتهمشخصاتیچهباهاییبخشچهبایدموادگردشدستگاهشمانظربه

.کننددریافتراخودنیازموردموادمحیطازمستقیمطوربهتوانندمیجاندارانهاییاختههمه(الف
.باشدمیتماسدرمستقیماًاطرافمحیطبااییاختههرجاندارانتمامدر(ب
.هستندتماسدرسلولیبینمایعباهایاختهسلولیتکبرخالفپرسلولیجاندارانپیکردر(ج

.دارندنیازمغذیموادبهفقطحیاتمنظوربهانسانبدنهاییاخته(الف
.دارنددفعیزائدموادساختنتواناییانسانیهاییاخته(ب
.هستندارتباطدرخونگردشدستگاهباگوارشمانندتنفسدستگاه(ج
کندمیقراربرراهایاختهبینارتباطکهآیدمیجریانبهمایعیموادگردشدستگاهدر(د
.شودمیهایاختهبینارتباطبرقراریسببجانوریهردرخونوجود(ه
.باشدمیرگوقلبازمتشکلتنهاخونگردشدستگاه(و
.باشندمییکدیگربامرتبطهایلولهازایشبکهخونیهایرگانساندر(ز

.گیرندمیمحیطازمستقیمطوربهراخودنیازموردموادوبودهتماسدراطرافمحیطبا.................................................جانداران(الف
.هستندتماسدراطرافمحیطبامستقیمطوربههایاختهازبعضیفقط.................................................جانداراندر(ب

زائدوادموشدهتولید.................................................وداشتهنیاز.................................................بهمغذیموادبرعالوهانسانبدنهاییاخته(الف
.کنندمیدورخودازرا
موادجاییهبجاسببوشدههایاختهبینارتباطبرقراریسببکهاستمایعی.................................................جانورانبیشتردر(ب

.شودمی
.باشدمی...................................و...................................،...................................شاملانساندرموادگردشدستگاه(ج
.استنیاز...................................بهانسانهایرگدرموجودخوندرآوردنگردشبهمنظوربه(د
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سینهکجایرد.بشنویدرادوستانتانوخودقلبصدایپزشکیگوشیازاستفادهبا:قلبصدایبهکردنگوش
؟شودمیشنیدهبهترقلبصدای
.بشماریددقیقهیکدرراخودقلبضربانتعدادکنیدسعی

.کندمیجابهجارامایعلیترمیلیون2فردیهرعمرطولدرکهبودهگرمی300ایماهیچهپمپنوعیانسانقلب(الف
.استجریاندرهارگدرونخونپیوستهطوربه،قلبفعالیتبا(ب
.باشدمیمتفاوتاندازهباحفراتیدارایکهبودهایماهیچهتوخالیاندامانسانقلب(ج
.شودمیبرقرارهایدریچهطریقازمستقیماًقلبکناریهایحفرهارتباط(د
.شودمیممکنهاییدریچهطریقازسمتهمانبطنباراستدهلیزارتباط(ه
.استگرفتهقرارایدریچهششیسرخرگوراستبطنفاصلحد(و
.باشدمیبرابریکدیگربابطندوهرایماهیچهدیوارهضخامت(ز

.استترکمچپبطنازوبودهراستبطنازبیشتردهلیزهادیوارهضخامت(ح
.ستندهبزرگترقلبحفراتسایرازوبودهاندازههمقلبباالییحفرهدو(ط
.شودمیدیدههاییبرآمدگیانسانقلبهایبطنداخلیسطحدر(ی
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.داردرامایعلیترمیلیون......................................کردنجابهجاتواناییکهبوده......................................حدودانسانقلبوزن(الف
.فرستدمی......................................و......................................درونبهفشارباراخون،خودفعالیتطیقلب(ب
.باشدمی......................................و......................................جنسازبیشترایتلمبهقلب(ج
.شوندمینامیده..............................پایینهایحفرهو..............................باالهایحفرهکهبودهحفره.........................ازمتشکلانسانقلب(د
.شودمیبرقرار......................................کمکباپایینیوباالییهایحفرهبینارتباط(ه
.شودمیبرقرار......................................هایدریچهطریقازهاسرخرگوهابطنبینارتباط(و
.نندکمیبرقرار......................................و......................................هایحفرهبینارتباطبطنیدهلیزیهایدریچه(ز

.کندمیراهمفرافعالیتشرایطکهبودهایماهیچهبافتازمتشکلفقطانساندرقلب(الف
.باشدمیپیوندیبافتنوعی،استتماسدرحفراتدرونخونباکهقلبداخلیبافت(ب
.استپوششینوعاز،داردنقشهادریچهتشکیلدرکهقلبداخلیبافت(ج
.استدهکراحاطهرااندامایناطرافکهبودهپیوندینوعاز،قلبازکنندهحفاظتبافت(د
.شودمیهاسرخرگواردباالفشارباخونقلبدربافتیهرانقباضاثردر(ه
تماسدرقلبیاتحفردرونخونبامستقیماً،استگرفتهقرارقلبپوششیوپیوندیهایبافتحدفاصلکهبافتی(و

.باشدمی
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.شودیمهارگدرخونجریانایجادسبب،باشدمیتماسدرقلبیحفراتدرونخونباکهبافتی(ز
.شودمیقلبیهایدریچهتشکیلسببزیرینهایالیهبهخودنفوذبا،قلبازکنندهحفاظتبافت(ح
.شودمیهاییدریچهتشکیلسببقلبیحفراتدرونبهنفوذباایماهیچهبافت(ط

.استشدهتشکیل......................................بافتنوعیازقلبعمدهبخشانساندر(الف
.باشد......................................بافتجنسازتواندمی،داردنقشقلبهایدریچهساختندرکهبافتی(ب
.تاس......................................بافتنوعاز،استتماسدرقلبحفراتدرونخونبامستقیماًکهقلبدیوارهازبافتی(ج
.باشدمی......................................بافتجنسازقلبازکنندهحفاظتبافت(د
.شودمی......................................درونبهخونشدنراندهسببکهشودمیایجادنیرویی،قلب......................................بافتانقباضبا(ه
(پچ–راست).باشدمیراستبطندیوارهضخامتاز......................................چپبطندیوارهضخامتانسانقلبدر(و
.باشدمیچپبطنباچپدهلیزبینرابط......................................دریچه(ز

.باشدمیراستبطنباراستدهلیزبینرابط......................................یچهدر(ح
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(سوند)گمانه،قیچی،گوسفندقلب:الزمموادووسایل
آزمایشروش

.کنیدمشخصراقلبراستوچپسپس،قلبعقبوجلوابتداخودمعلمکمکبا-۱
.یددهتشخیصهاسیاهرگازراهاسرخرگ،هارگپذیریارتجاعخاصیتمیزانودیوارهضخامتبهتوجهبا-2
رابقلمختلفهایرگوهادریچه،هاحفرهبتوانیدتاکنیدایجادقلبدرهاییبرش،معلمراهنماییبا-3

.دهیدتشخیص
؟چرا؟دارندهمباتفاوتیچه.کنیدمقایسههمباراقلبراستسمتوچپسمت-4

.باشندمیقلببهخونکنندهنزدیکهاسیاهرگبرخالفهاسرخرگ(الف
.دهدیمانجامراتغذیهوظیفهقلبهایالیهبهنفوذازپسقلبازشدهخارجرگهر(ب
.هستندتیرهخونحاملکهیافتهاتصالبزرگسیاهرگدوازبیشراستدهلیزبه(ج
.تاسیافتهاتصال،هستندروشنخونحاملکهرگبیشترینچپدهلیزبه(د
.شودمیخارجروشنخونباسرخرگیکبطنهراز(ه
.شودمیخارجمتفاوتکیفیتدوباخونیباسرخرگدوانسانقلباز(و

.استروشنخونازمملو،باشدمیتماسدرخونیرگتعدادبیشترینباکهدهلیزی(ز
.شودمیواردهاششبهابتدا،استتیرهخونحاملکهرگیهر(ح
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.روندمیهاششسمتبهوشدهشاخهدوآئورتقوسزیرراستبطنازشدهخارجرگ(ط
.شودیمایجادرگیانشعابچندینودادهقوستشکیلقلبازباالتردرچپبطنازشدهخارجرگ(ی

.یابدمیامتدادپایینیهایبخشسمتبهقلبپشتاز،شکلقوسیساختارتشکیلازپسآئورت(ک
.باشدمیتماسدرتیرهخونبافقطچپبطنبرخالفراستدهلیزدرونیحفره(ل
.باشدمیتماسدرروشنخونبافقط،استگرفتهقراربطنودهلیزحدفاصلکهقلبیدریچههر(م
.اندافتهیاتصالبطندرونهایبرآمدگیازگروهیبهساختارهاییطریقازبطنیدهلیزیهایدریچه(ن

.اندیافتهاتصالبطنیهایبرآمدگیبهقلبیهایدریچهتمام(س
.استروشنخونحامل،استیافتهاتصالقلببهکهسرخرگیهر(ع
.استتیرهخونحاملانساندرسیاهرگیهر(ف
.استافتهیاتصالقلبچپسمتحفراتازیکیبهفقطقلبیهایسرخرگتمام(ص
.کندمیدورقلبازراخون،استیافتهاتصالبطنبهکهرگیهر(ق
.کندمینزدیکقلببهراخون،استیافتهاتصالدهلیزبهکهرگیهر(ر

.دشومیفرستادههاششبهسرخرگطریقازراستبطنازخروجازپسخون(ش
.ریزدمیچپدهلیزبههاییسرخرگطریقاز،هاششازخروجازپسخون(ت

.شودمینامیده......................................،کندمیدورقلبازراخونکهرگیهرانساندر(الف
.شودمینامیده......................................،کندمینزدیکقلببهراخونکهرگیهرانساندر(ب
.دهستنفعالیتدارایقلبهایماهیچهبهرسانیخوندر......................................هایرگانساندر(ج
.اندشدهمتصلقلب......................................حفرهبهزبرینوزیرینهایسیاهرگبزرگ(د
.شودمیریختهانسانقلب......................................بهششیهایسرخرگخون(ه
.شودمیخارج......................................بطنازآئورتسرخرگانساندر(و
.شودمیخارجراستبطناز......................................سرخرگانساندر(ز

.تاسیافتهاتصالچپدهلیزبهسیاهرگ......................................سالمانساندر(ح
.استیافتهانشعابسرخرگ......................................آئورتقوسباالییبخشاز(ط
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.کنیدگووگفتخودگروهدرزیرعبارتنادرستییادرستیدرباره(الف
خصمشپیکانازاستفادهباونامذکرباراقلباصلیهایرگوهادریچه،هاحفرههمهدرخونکتحرمسیر(ب
نشانمختلفهایرنگباراروشنوتیرهخونخودگزارشدر.کنیدگووگفتخودگروهدرآندرستیدربارهو

.دهید

.هستنداکسیژنازمملوقلبچپسمتکوچکوبزرگحفراتدرموجودخون(الف
.شودمیارسالهااندامتمامبهآئورتتوسطروشنخونعمومیخونگردشطیدر(ب
.ودشمیتامینرگیکطریقازکهبودهکربناکسیددیازمملوراستدهلیزبهورودیخون(ج
.دیابمیانتقالهاششبهسرخرگطریقازکهبودهفراوانCO2حاملراستبطنازخروجیخون(د
.باشدمیهاششدرروشنبهتیرهخونتبدیل،خونششیگردشهدف(ه
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.است......................................ازمملوباشدمیتماسدرقلبچپسمتحفراتداخلیبخشباکهخونیانساندر(الف
.ندداراکسیژنزیادیمقدار....................................و.........................................................مانندقلببهمتصلهایرگازبعضیانساندر(ب
و...............................................................،................................................................مانندقلببهمتصلهایرگازبعضیانساندر(ج

.دارنداکسیددیکربنزیادیمقدار...........................................
.استتماسدرروشنخونباکهبودهبطنیدهلیزیهایدریچهازیکی......................................دریچهانساندر(د
.استتماسدرتیرهخونباکهبودهبطنیدهلیزیهایدریچهازیکی......................................دریچهانساندر(ه
.است......................................آنمقصددروبوده......................................عمومیگردشآغازطبیعیقلبضربانباسالمانساندر(و
.است......................................آنمقصدو......................................ششیگردشآغازانساندر(ز

هرردخونگویندمیقلبضربانمرحلهسهاینمجموعبه.کنیدمیمشاهدهراقلبکارمراحلزیرشکلدر
؟کندمیطیرامسیریچهمرحله

.شودمیافزودههابطندرموجودخونحجمبردهلیزهاانقباضطیدر(و
.مانندمیبازبطنیدهلیزیهاییچهدر،هستندانقباضحالدردهلیزهادیوارههایماهیچهکههنگامی(ز

.استکاهشحالدرقلبکوچکحفراتخونحجم،هستندانقباضحالدردهلیزهاکهزمانیمدتطیدر(ح
.مانندمیبازسینیهایدریچه،استکاهشبهروهادهلیزخونحجمکههنگامی(ط
.باشندمیبستهسینیهاییچهدر،هستندانقباضحالدربطنیهایماهیچهکههنگامی(ی

.تندهسبستهبطنیدهلیزیهایدریچه،استکاهشبهروهابطنخونکهزمانیمدتحیندر(ک
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.تاسافزایشبهروهادهلیزخون،شودمیخارجقلببزرگحفراتازخونکهزمانیمدتطیدر(ل
.هستندبازبطنیدهلیزیهایدریچه،استکاهشبهروهابطنحجمکهمدتیطیدر(م
.شودمیریختهپایینیحفراتبههادهلیزازخون،قلبعمومیاستراحتحیندر(ن

.مانندمیبازقلببزرگهایدریچه،هستنداستراحتحالدرقلبهایماهیچهکههنگامی(س
.شودمیدهلیزهاواردبطنیخونِازبخشیهابطندیوارههایماهیچهانقباضبا(ع
.باشندمیاستراحتحالدرقلبیهایماهیچهتمامقطعاً،هستندبازبطنیدهلیزیهایدریچهکههنگامی(ف
.شودیمقلببهمتصلهایسرخرگواردخونزیادیمقدار،هستندانقباضحالدرقلبیهایماهیچهتمامکههنگامی(ص

نهایتدروشودمیوارد.....................................بهسپسوشده..............................................واردابتداچپبطنازخروجیخونانساندر(د
.ریزدمیقلب................................................به
نهایتدروشودمیوارد................................بهسپسوشده..............................................واردابتداراستبطنازخروجیخونانساندر(ه

.ریزدمیقلب..............................................به
.مانندمیبسته................................هایدریچهوبوده................................بطنیدهلیزیهایدریچهدهلیزهاانقباضحیندر(و
.هستند................................بطنیدهلیزیهایدریچهوبوده................................سینیهایدریچهعمومیاستراحتطیدر(ز

چهاهدریچهاینوجودشمانظربه.دارندقرارسینیوبطنیدهلیزیهاینامبامختلفهایدریچه،قلبدرون
.ددهیگزارشکالسدروآوریجمعرااطالعاتیهادریچهایندربارهمختلفمنابعازاستفادهبادارد؟اهمیتی
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ورخرگسبهویژگیکدامکنیدمشخصزیرجدولدردادیدانجامکهقلبتشریحوقبلهایشکلبهتوجهبا
.استمربوطسیاهرگبهکدام

.دارندارتجاعقابلوضخیمدیواره،انسانبدنهایسرخرگ(الف
.ارنددهاسرخرگبهنسبتنازکتریدیواره،انسانقلببهمتصلهایسیاهرگ(ب
.نددارارتجاعیحدوداًایدیواره،هستندخونحاملکهقلببهمتصلهایرگتمام(ج
.دارندارتجاعیایدیواره،کنندمیدورقلبازراخونکههاییرگتنها(د
.داردضخیمایدیواره،استتیرهخونحاملکهقلببهمتصلرگهر(ه
.داردنازکایدیواره،کندمیحملروشنخونکهقلببهمتصلرگهر(و
.دهدمیمویرگتشکیلویافتهانشعاباندامبهورودازپسسرخرگیهر(ز

.شدبامیالیهیکازبیشازمتشکل،استیافتهاتصالقلببهکهرگیهر(ح

.باشدمیبافتنوعیکازمتشکلوبودهنازکترهارگسایرازخونیمویرگدیواره(ط
.کنندمیفراهمخودعرضازموادعبوربرایالزمشرایطوبودهنازکخونیهایمویرگ(ی
.شودمیایجادمویرگچندینپیوستنبهمازسیاهرگیهرانساندر(ک
.شودمییافتخونحرکتتسهیلمنظوربههاییدریچهانسانهایسیاهرگازگروهیدر(ل

.ندکنمیدورقلبازراخونوبوده................................،دارندارتجاعقابلوضخیمدیوارهکههاییرگ(الف
.دارد................................بهنسبتکمترارتجاعیخاصیتونازکتردیواره................................انساندر(ب
.ودشمی................................بهتبدیلوکردهپیدازیادیانشعابابتدااندامبهسرخرگورودازپس(ج
.استشدهساخته...........................................الیهیکازفقطانساندرخونیهایمویرگدیواره(د
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.شوندایجادهااندامدر........................................پیوستنبهمازتواندمیسیاهرگ(د
.اندشدهتشکیلمتفاوتقطربا..................................ازبدنهایسیاهرگمانندهاسرخرگ(ه
(کمتر–بیشتر).باشدمیسرخرگدرموجودخونحجماز..................................سیاهرگدرموجودخونحجم(و

.کنیدشمارشوحسبدننقطهسهدرحداقلراخودنبض-
؟چرا،کنندمیاستفادهنبضازقلبضربانشمارشبرایگوشیازاستفادهجایبهپزشکان-
ختلفمهایوضعیتدرنبضچرا.بگیریداندازه،دویدیدکهمدتیازبعدوقبلرادوستانتانوراخودنبض-

؟استمتفاوت
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.شودمیفرستادههاسرخرگدرونبهفشارباخونباریک،قلبضربانچندینوقوعطیدر(الف
.یابدمیافزایشفقطهاسرخرگقطر،قلبفعالیتکاملدورههرطیدر(ب
.دآیمیدرحرکتبهآنهاطولدرموجیصورتبهقلببهمتصلهایرگهمهقطرتغییر(ج
.شودمینبضشدنایجادبهمنجرانساندرخونیرگهرشدنگشادوتنگ(د
.دهدمیرخسرخرگقطرتغییر،شودمیاحساسنبضکهبدنازنقاطیدرفقط(ه

.فرستدمیهاسرخرگدرونبهفشارباراخونباریک،........................................هردرقلب(الف
.دهدمیرخموجیصورتبه........................................شدنگشادوتنگنبضوقوعمنظوربه(ب
.کنندمیهاستفاد........................................ازقلبضربانشمارشبرایگوشیازاستفادهجایبهپزشکان(ج

زیردرراخونیهاییاختهازانواعیتوانیدمی،داریدآزمایشگاهدرکهخونیآمادههایتیغهازاستفادهبا
.استآسانطبیتشخیصهایآزمایشگاهازهاتیغهاینتهیه.ببینیدمیکروسکوپ
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.دهیدارائهکالسبهراخودگزارشو،تحقیقخونیهاییاختهانواعتعدادمورددر(الف
بهرانتیجهوتحقیقآنهادرباره.شودمیدیدهRBCوWBCصطالحادوخونآزمایشهایگزارشدر(ب

.دهیدارائهکالس

.داردجریانخونلیتر5قطعاًبالغیفردهربدندر(الف
.استدهشتشکیلبخشدوازکهبودهپیوندیبافتبهمتعلقخون(ب
.استمحلولموادازانواعیوآبمتشکلخوناب(ج
.ندهستخونوظایفتنهابدنهایدستگاهبینارتباطوموادانتقال(د
.باشدمیخونیهاییاختهازبیشترپالسماحجممعمولطوربهانساندر(ه
.ندداررفتهفروطرفدوازشکلِکرویظاهریقرمزهایگویچهانساندر(و

.دارندنقشیتنفسگازهایانتقالدرکه،بودهرفتهفرووسطباسکهمانندقرمزهایگویچه(ز
.شودمیبخشیایمنیسببوداشتهشکلکرویظاهریخوندرسفیدهایگویچه(ح
.دارندنقشخونانعقاددرکهبودهنامعینیشکلدارایهاپالکت(ط
.دهستنشناورخونابدرمتفاوتظاهریباخونیهاییاختهازانواعیانسانخوندر(ی

.داردجریانخون........................................حدودسالموبالغفردبدندر(الف
.اشدبمی........................................و........................................بخشدوازمتشکلکهبوده........................................بافتبهمتعلقخون(ب
.است........................................و........................................،........................................مانندمحلولموادوآبازمتشکلخونمایعبخش(ج
.است..................................................و........................................،........................................شاملسالمانساندرخونوظایفجملهاز(د

.دباشمیدرصد........................................خونیهاییاختهحجمودرصد........................................پالسماحجمسالموبالغانسانبدندر(ه

.باشدمی......................................................................ظاهریدارای،انساندرقرمزهایگویچه(الف
.تندهس........................................خونابدرون،دارندبرعهدهراتنفسیگازهایحملوظیفهکههایییاخته(ب
.هستند........................................تقریباًظاهریدارایخوندرشناورسفیدهایگویچه(ج
.دارنددخالت...............................................................................دروبودهریزبسیارهاپالکت(د
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گیرند؟یممحیطازمستقیمرایاختهنیازموردموادوبودهتماسدراطرافمحیطباجاندارانازگروهکدام-۱
:پاسخ

هستند؟تماسدربیرونمحیطباآنهاهاییاختهازگروهیجاندارانازگروهکدام-2
:پاسخ

نند؟کمیدورخودازراموادازگروهکداموداشتهنیازراموادازگروهکدامحیاتادامهمنظوربهزندههاییاخته-3
:پاسخ

(موردسه)هستند؟ارتباطدرخونگردشدستگاهباهادستگاهکدام-4
:پاسخ

باشد؟میهابخشکدامازمتشکلانساندرموادگردشدستگاه-5
:پاسخ

شود؟میانسانهایرگدرونمایعدرآمدنحرکتبهسببخونگردشدستگاهازبخشکدام-6
:پاسخ

کند؟یمجابهجارامایعلیترچندحدودساالنهبالغانساندرقلب-7
:پاسخ

باشد؟میگرمچندحدودسالمیانفردیدرقلبوزن-8
:پاسخ

.بنویسیدراپزشکیگوشیهایبخش-9
:پاسخ
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(مورد4).ببریدنامراانسانقلبحفرات-۱0
:پاسخ

است؟هگرفتقرارراستبطنوراستدهلیزبیندریچهکدام-۱۱
:پاسخ

ت؟اسگرفتهقرارچپبطنوچپدهلیزبیندریچهکدام-۱2
:پاسخ

؟استگرفتهقرارقلبازخروجیهاسرخرگوهابطنبیندریچهکدام-۱3
:پاسخ

است؟افتهیاتصالقلببخشکدامبههاییرشتهتوسطلختیسهدریچه-۱4
:پاسخ

.بنویسیدراقلبدهندهتشکیلبافتعمدهبخش-۱5
:پاسخ

باشد؟میبافتکدامبهمتعلقوبودهتماسدرحفراتدرونخونبهقلبازالیهکدام-۱6
:پاسخ

اشد؟بمیبافتکدامبهمتعلقوداشتهحفاظتینقشقلبازالیهکدام-۱7
:پاسخ

.نویسیدبراآننقشواستگرفتهقرارهاالیهسایرحدفاصلقلبازالیهکدام-۱8
:پاسخ

است؟مشاهدهقابلقلبهایدریچهساختاردربافتکدام-۱9
:پاسخ

باشد؟میاهبخشسایربهنسبتبیشتریضخامتدارایقلبازبخشکدام-20
:پاسخ

.یدکنتعریفراسیاهرگوسرخرگ-2۱
:پاسخ

.سیدبنویرااکلیلیهایرگوظیفه-22
:پاسخ

است؟یافتهاتصالراستدهلیزبههارگکدام-23
:پاسخ

؟استیافتهاتصالراستبطنبههارگیارگکدام-24
:پاسخ
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ت؟اسیافتهاتصالراستدهلیزبههارگیارگکدام-25
:پاسخ

است؟یافتهاتصالچپبطنبههارگیارگکدام-26
:پاسخ

ند؟هستتماسدرپراکسیژنوروشنخونباقلبهایدریچهکدام-27
:پاسخ

هستند؟روشنخوندارایقلببهمتصلهایرگکدام-28
:پاسخ

دارند؟تیرهخونقلببهمتصلهایرگکدام-29
:پاسخ

.دبنویسیراانساندرخونعمومیگردشمسیر-30
:پاسخ

.بنویسیدراخونششیگردشمسیر-3۱
:پاسخ

.دبنویسیرالختیسهدریچهوظیفه-32
:پاسخ

.دبنویسیرالختیدودریچهوظیفه-33
:پاسخ

.سیدبنویراششیسینیدریچهوظیفه-34
:پاسخ

.سیدبنویراآئورتیسینیدریچهوظیفه-35
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرسواالتبهدهلیزهاانقباضبهتوجهبا-36
.بنویسیدرابطنیدهلیزیهایدریچهوضعیت-۱

:پاسخ
.بنویسیدراسینیهایدریچهوضعیت-2

:پاسخ
.بنویسیدراقلبحفراتخونحجموضعیت-3

:پاسخ
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:دهیدخپاسزیرسواالتبههابطنانقباضبهتوجهبا-37
.بنویسیدرابطنیدهلیزیهایدریچهوضعیت-۱

:پاسخ
.بنویسیدراسینیهایدریچهوضعیت-2

:پاسخ
.بنویسیدراقلبحفراتخونحجموضعیت-3

:پاسخ
:دهیدپاسخزیرسواالتبهقلبعمومیاستراحتبهتوجهبا-38

.بنویسیدرابطنیدهلیزیهایدریچهوضعیت-۱
:پاسخ

.بنویسیدراسینیهایدریچهوضعیت-2
:پاسخ

.بنویسیدراقلبحفراتخونحجموضعیت-3
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرسواالتبهقلبکاملدورهیکبهتوجهبا-39
هستند؟بازبطنیدهلیزیهایدریچهمراحلکدامدر-۱

:پاسخ
هستند؟بستهسینیهایدریچهمراحلکدامدر-2

:پاسخ
است؟زباسینیوبستهبطنیدهلیزیهایدریچهمرحلهکدامدر-3

:پاسخ
.دبنویسیراهاسرخرگویژگی-40

:پاسخ
.یدبنویسراهاسیاهرگویژگی-4۱

:پاسخ
.بنویسیدراخونیهایمویرگویژگی-42

:پاسخ
است؟بقیهازبیشتررگکدامدیوارهقطر-43

:پاسخ
ت؟اسسایرینازبیشترهارگکدامدرونیقطر-44

:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهنبضمورددر-45
ارند؟دکاربردنبضتشخیصدرانسانبدنهایرگازگروهکدام-۱

:پاسخ
.بنویسیدرانبضایجادفرایند-2

:پاسخ
.ویسیدبنراکردمحاسبهراقلبضربانتعدادتوانمیکههاییروش-3

:پاسخ
.دهیدپاسخزیرمواردبهخوندرباره-46

؟استچقدرتقریباًانساندرخونحجم-۱
:پاسخ

اشد؟بمیبافتنوعکدامبهمتعلقخون-2
:پاسخ

د؟باشمیهابخشکدامازمتشکلخون-3
:پاسخ

.سیدبنویراآنفازوخونابدهندهتشکیلمواد-4
:پاسخ

.بنویسیدراخونوظایف-5
:پاسخ

.یدبنویسدرصدصورتبهراخونمختلفهایبخشحجم-6
:پاسخ

.دهیدپاسخزیرمواردبهخوندرموجودقرمزهایگویچهمورددر-47
.دهیدتوضیحراآنظاهریشکل-۱

:پاسخ
.بنویسیدراآنوظیفه-2

:پاسخ
.بنویسیدخوندرراآنجاییبهجاچگونگی-3

:پاسخ
.ددهیپاسخزیرمواردبهخوندرموجودسفیدهایگویچهمورددر-48

.بنویسیدراهستندخوندرکههنگامیراهاآنظاهریشکل-۱
:پاسخ

.بنویسیدراهاآنوظیفه-2
:پاسخ
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.بنویسیدخوندرراهاآنجاییبهجاچگونگی-3
:پاسخ

.دهیدپاسخزیرمواردبهخوندرموجود(هایگرده)هایپالکتمورددر-49
.بنویسیدراهستندخوندرکههنگامیراهاآنظاهریشکل-۱

:پاسخ
.بنویسیدراهاآنوظیفه-2

:پاسخ
.بنویسیدخوندرراهاآنجاییبهجاچگونگی-3

:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-۱
.کنیدگذارینامراBوAموارد–الف

:پاسخ
شود؟میمختلفهایدستگاهبینارتباطبرقراریسببموردکدام-ب

:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-2
.یدبنویسرامقابلدستگاهکاربردونام–الف

:پاسخ
.کنیدگذارینامراشدهمشخصمواردهمه-ب

:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-3
.دکنیگذارینامراشدهمشخصمواردهمه–الف

:پاسخ
هستند؟کوچکترسایرینازهاحفرهکدام–ب

:پاسخ
نند؟کمیبرقرارهابطنبادهلیزهابینارتباطهادریچهکدام-ج

:پاسخ
ند؟کنمیفراهمراهاسرخرگباهابطنبینارتباطهادریچهکدام-د

:پاسخ

342



کنند؟میدریافتدهلیزهاازراخودخونحفراتکدام-ه
:پاسخ

ست؟اسایرینازبیشترضخامتیدارایدیوارهکدام-و
:پاسخ

د؟باشمیهاییبرجستگیدارایقلبحفرهکدام-ز
:پاسخ

:ددهیپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-4
.دکنینامگذاریراشدهمشخصمواردازیکهر-الف

:پاسخ

هستند؟تیرهخونحاملهارگازیککدام-ب
:پاسخ

هستند؟روشنخونحاملهارگکدام–ج
:پاسخ

کنند؟میارسالششبهتیرهخونهارگکدام–د
:پاسخ

کنند؟مینزدیکقلببهروشنخونهارگکدام-ه
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-5
.کنیدنامگذاریراشدهمشخصموارد-الف

:پاسخ
.بنویسیدراهستندتیرهخونحاملکههاییبخشهمه-ب

:پاسخ

.بنویسیدراهستندروشنخونحاملکههاییبخشهمه-ج
:پاسخ

.یدبنویسراعمومیگردشبهمتعلقهایبخشتمام-د
:پاسخ

.بنویسیدراعمومیگردشهدف-ه
:پاسخ

.ویسیدبنراششیگردشبهمتعلقهایبخشتمام-و
:پاسخ

.بنویسیدراششیگردشهدف-ز
343:پاسخ



.یسیدبنوراششیگردشبهمتعلقهایبخشتمام-و
:پاسخ

.بنویسیدراششیگردشهدف-ز
:پاسخ

دامکدروبازبطنیدهلیزیهایدریچهقلبکارازمرحلهکدامدر–ب
هستند؟بستهمرحله
:پاسخ

ند؟هستبستهمرحلهکدامدروبازسینیهایدریچهمرحلهکدامدر-ج
:پاسخ

.دکنیگذارینامراشدهمشخصمواردهمه–الف
:پاسخ

با توجه به شکل زیر به موارد زیر پاسخ دهید -6

است؟کاهشبهرومراحلکدامدروافزایشروبهبطنخونحجممراحلکدامدر-د
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-7
.کنیدگذارینامراشدهمشخصمواردهمه-الف

:پاسخ
کند؟میدورقلبازراخونرگکدام-ب

:پاسخ
کند؟مینزدیکقلببهراخونرگکدام-ج

:پاسخ
است؟الیهسهازمتشکلرگکدام-د

:پاسخ
است؟پوششیبافتالیهیکازمتشکلرگکدام-ه

:پاسخ
دارد؟موادتبادلتواناییرگکدام-و

:پاسخ
است؟شدهایجادمویرگپیوستنبهمازرگکدام-ز

:پاسخ
است؟دادهجایخوددربیشتریخونحجمرگکدام-ح

:پاسخ
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دارد؟بیشتریضخامترگکدامدیواره-ط
:پاسخ

.بنویسیدراخونجریانجهت-ی
:پاسخ

:یددهپاسخزیرمواردبهزیرشکلبهتوجهبا-7
.بنویسیدراBبخشدرموجودمواد–ب

:پاسخ
.بنویسیدراCبخشدرموجودموارد-ج

:پاسخ
است؟بیشترخونبخشکدامحجم-د

:پاسخ

یتنفسگازهایحملدرخونییاختهکدام-دد
دارد؟نقش
:پاسخ

؟استرفتهفرووسطازخونییاختهکدام-ه
:پاسخ

دارد؟قسمتیچندهستهخونییاختهکدام-و
:پاسخ

دارد؟عهدهبرراهامیکروببرابردربدنازدفاعوظیفهکدام-ز
:پاسخ

ندارد؟خصوصیبهشکلوبودهریزبسیارموردکدام-ح
:پاسخ

باشد؟داشتهحضورتواندمیخونبخشکدامدر.استآبدرمحلولودفاعیپروتئیننوعیپادتن-ط
:پاسخ
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است؟نشدهبیانصحیحعبارتکدام-۱
.کندمیفراهمراخونحملبرایالزمشرایطجانورانهمهدررگوجود(۱
.آیدمیدرجریانبههارگدرونبهپیوستهطوربهخون،انساندر(2
.دهدمیرخهاییدریچهتوسط،انساندرقلبکوچکوبزرگحفراتتباطار(3
.استموثرآنعملکرددرکهبودهنامساویقلبهایبطندیوارهضخامت(4
کند؟میتکمیلدرستیبهرازیرمتنکدام-2

.شودمیبرقرار...................ارتباطسالمانسانقلبدر
نیبطدهلیزیدریچهتوسطراستبطنباچپدهلیز(۱
لختیسههایدریچهتوسطفقطهابطنبادهلیزها(2
ینیسدریچهتوسطآئورتسرخرگبزرگباچپبطن(3
دولختیدریچهتوسطدهلیزهابابزرگهایسرخرگ(4
کند؟میتکمیلدرستیبهرازیرمتنکدام-3
....................سالمانسانقلبدر
.اندیافتهاتصالبطندرونهایبرآمدگیبهمحکمیهایرشتهتوسطهادریچهیهمه(۱
.شودمیتامینچپدهلیزبهنسبتبیشتریهایسیاهرگتوسطراستدهلیزدرموجودخون(2
.شوندمیخونشارفایجادسببخودفعالیتطیکهبودههایییاختهازمتشکل،بافتبیشترین(3
.ارددبرعهدهراحفاظتوظیفهکهبودهپوششیبافتنوعیازمتشکلقلبخارجیالیه(4
است؟صحیحانساندرموردمطلبکدام-4
.ستاروشنخونحامل،استیافتهاتصالانسانقلببهکهسرخرگیهر(۱
.استتیرهخونحامل،استیافتهاتصالدهلیزهابهکهسیاهرگیهر(2
.کندمیرسانیخونبدنسراسربه،انسانقلبازشدهخارجرگهر(3
.باشدمیالیهچندینازمتشکلدهلیزهابهخونکنندهواردرگهر(4
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است؟درستانساندرموردعبارتکدام-5
.استتماسدراکسیژنپرخونبالختیدوبرخالفلختیسهدریچه(۱
.شوندمیخونحملتسهیلسببهاییدریچهداشتنبابدنازهاییسیاهرگ(2
.آیدمیدرگردشبهبدنسراسرراستبطنازشدهخارجپالسمای،خونعمومیگردشدر(3
.دشونمیبطنواردسرخرگیخون،سینیهایدریچهدرموجودهایماهیچهفعالیتطی(4
کند؟میتکمیلدرستیبهرازیرمتنکدام-6

....................حینانساندرقلبفعالیتطیدر
.هستندبازسینیهایدریچه،دهلیزهاانقباض(۱
.مانندمیبازبطنیدهلیزیهایدریچه،هابطنانقباض(2
.استافزایشبهروهابطنخونحجم،عمومیاستراحت(3
.دهستناستراحتدرقلبیهایماهیچه،هابطنازخونخروج(4
کند؟میتکمیلدرستیبهرازیرمتنکدام-7

....................کندمینزدیکقلببهراخونکهرگیهر...................کندمیدورقلبازراخونکهرگیهر
.باشدمیروشنخونحاملقطعا–برخالف(۱
.استشدهایجادهامویرگپیوستنبهماز–مانند(2
.استانسانتوسطنبضتشخیصمحلآنازهاییبخش–برخالف(3
.دکننمیحفظراخونپیوستهجریانقلبیهایماهیچهفعالیتتاثیرتحت–مانند(4
....................چپدهلیز...................راستدهلیزانساندر-8
.کندمیدریافتهاسیاهرگبزرگازراCO2ازمملوخون–برخالف(۱
.اندفتهیااتصالقلبیهایدریچهبهخودهایبرآمدگیتوسط–مانند(2
.دکنمیدریافتاکسیژنپرخونحاویرگدوششهراز–برخالف(3
.کندمینقشایفایلختیسهدریچهازخودخوندادنعبوربا–مانند(4
؟نیستصحیحروبروتصویردربارهعبارتکدام-9
.باشدمیاکسیژنازمملوAبرخالفFدرموجودخون(۱
.شودمیانجامآنهاهایماهیچهکمکبهGوHفعالیت(2
.باشدمیخونعمومیگردشآورندهپدیدIحفره(3
.شودمیتغذیهکرونرهایرگتوسطEهاییاخته(4
نیست؟صحیحانساندرموردگزینهکدام-۱0
.ودشمیمنشعباندامبهورودازپس،کندمیدورقلبازراخونکهرگیهر(۱
.استیافتهاتصالقلببهمستقیماً،کندمینزدیکقلببهراخونکهرگیهر(2
.باشندمیاندامدرهامویرگپیوستنیکدیگربهحاصلبدندرسیاهرگیهر(3
.دباشمیپوششیبافتالیهیکازمتشکلانساندرخونیمویرگهر(4
....................سیاهرگ...................انساندر-۱۱
.داردارتجاعیدیواره-برخالفسرخرگ(۱
.داردالیهچندایدیواره-مانندسرخرگ(2
.اشدبمیپوششیبافتدارای-برخالفمویرگ(3
.داردنفوذپذیرونازکدیواره-مانندمویرگ(4
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....................رگدرموجود...................انساندر-۱2
.شدبامیمحلولهایپروتئینوآبشاملتنها-خوناب(۱
.ندباشمیرفتهفروطرفدوازکروی-خونیهاییاخته(2
.اشدبمیمساویبخشدوباپیوندیبافتنوعی-خون(3
.انددادهجایآهنخوددرون–قرمزهایگلبول(4

.استصحیحانساندربارهمطلبکدام-۱3
.باشندمیگردایهستهدارایخونیهاییاختههمه(۱
.گرددیمخونانعقادسبب،داردرفتهفرووسطکهخونییاخته(2
.باشدمیسرخرگ،کندمیخارجاندامازراخونکهرگیهر(3
.باشدمیالیهسهازمتشکل،بردمیاندامبهراخونکهرگیهر(4

.استشدهنوشتهاشتباهآندرلغتچند.باشدمیدرسیکتابازبخشیزیرمتن-۱4
چندازهامویرگدیواره.شوندمیتبدیلسیاهرگبهوکنندمیپیدازیادیانشعاباندامهربهورودازپسهاسرخرگ

.آورندمیوجودهبراسرخرگهمدیگربهاتصالباهامویرگ.باشدمینفوذناپذیرونازکدیوارهاین.استشدهساختهالیه
۱)62)53)44)3

است؟شدهبیاندرستجملهکدام-۱5
.باشدمیترارتجاعیAبهنسبتBدیواره(۱
.باشدمیپوششیبافتدارایBبرخالفAدیواره(2
.باشدمینفوذپذیرونازکپوششیبافتجنسازCدیواره(3
.باشدمیسرخرگدرفقطکهبودهپوششیبافتجنسازDساختار(4
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تبادل با محیط
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.استتحملقابلبیشتریزمانمدتهواوجودعدمبهنسبتتشنگیوگرسنگی-الف
.شودمیممکناهیاختهبرایالزماکسیژنتامینفقط،انساندرتنفسدستگاهفعالیتطی-ب
.شوندمیخارجبدنازتنفسدستگاهتوسطانساندرشدهتولیددفعیموادهمه-ج

.کندمیدفعرا................................................و،تامینهایاختهبرایرا...............................،تنفسدستگاه(الف
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؟کندمیتغییریچهتنفسیمجاریازعبورهنگامهواشمانظربه(الف
به.بکشندنفسدهانطریقازبیشتردارندعادتبرخی.بکشیدنفسدهانیابینیطریقازتوانیدمیشما(ب

؟دارندبدنبرایضرریچهکاراینشمانظر
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.ودشمینایواردابتدابینیازعبورازپسهواانسانتنفسدستگاهدر-الف
.ستاشدهتامینهانایژکازمستقیماً،انسانهواییهایکیسهدرموجودهوای-ب
.دهستنپراکندهبسیارهاششدرونوکردهدریافتهواهانایژکازهانایژه-ج
.باشدمیبیشترهانایژکازنایژهقطرونایژهازنایقطر-د

.شودمی...............................سپسوحنجرهواردبالفاصله...............................ازعبورازپسهواانساندر(الف
.گویندمی...............................آنهاازیکهربهکهشدهشاخهدونایانساندر(ب
.ندرسانمی،اندپراکندههاششدرزیادیتعدادبهکه...............................بهراهوا...............................انساندر(ج
.دارندقرارهواییهایکیسه...............................انتهایدرانسانتنفسدستگاهدر(د
.شودمی...............................واردسپسو...............................واردابتدابینیدرموجودهوایدمطیدر(ه
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کاغذیدستمال،قیچی،گوسفندسالمشش:الزمموادووسایل
.دهدتشخیصراآنراستوچپبخشوهانایژه،نای،ششکردنتمیزازپس-
.کنیدتوجهآنهاحجمتغییربه.شوندهواازپرهاششتابدمیدقدرآننایدرون-
.برسیدهانایژکبهتاکنیدایجادهانایژهونایدرراهاییبرش،قیچیبا-
؟دارداهمیتیچهآنهاوجود.داردوجودمختلفهایشکلبهغضروفیقطعاتهانایژکوهانایژه،نایدیوارهدر-
؟تچیسهارگاینوظیفه.شودمیدیدهنیزخونیهایرگزیادیتعداد،هانایژکبرافزودنهاششساختاردر-

.شودمیختمهواییهایکیسهبههاششدرنایژهاانتهای-الف
.اندگرفتهجایهاششدرونهواییهایکیسهاطرافهایمویرگ-ب
.استگرفتهقرارنایژهاانتهاییبخشدرتنفسیگازهایتبادلمحل-ج
.باشدمیهواییکیسهغشایازCO2عکسO2حرکتجهتششدرون-د
.از جریان خون خارج شده و به درون کیسه وارد می شودCO2درون شش ها -ه
.دهدمینایژهتشکیلویافتهانشعابهاششبهورودازپسنای-و
.شودمییافتهواییهایکیسهفقط،هانایژکبرعالوهششدرون-ز
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.داردوجودهواییکیسه...............................انسانششهردر(الف
.داردوجودفراوانی...................................................،انسانهایششدرهواییهایکیسهاطرافدر(ب
.شودمیهواییهایکیسهواردخوناز...................................................وخونواردهواییهایکیسهاز...............................انسانششدر(ج
.است...............................ازمملوخروجیخونو...................................................ازمملوهواییکیسههربهورودیخون(د

.داردوجود............................ازمملوخونیآنسیاهرگهردرو........................................ازمملوخونیششدرموجودسرخرگهردر(ه
.شودمیساخته.............................خونحامل..........................،انسانششدرهواییهایکیسهاطرافهایمویرگپیوستنبهماز(و

.کنیدآمادهبعدصفحهشکلشبیهشکلدستگاهی
؟استتنفسدستگاهدرقسمتکدامدهندهنشانشکلدرهاشمارهازیکهر-۱
؟افتدمیاتفاقیچه،شودمیکشیدهپایینبه4شمارهپردهوقتی-2
؟دهدمیرخچه،شودمیرهاهاپردهوقتی-3
؟استتنفسیحرکتکداممشابه،حرکاتاینازکدامهر-4
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؟کندمیمنتقلکجابهکجاازراتنفسیگازهایازیکهر،خون،زیرشکلبهتوجهبا
.کنیدگووگفتگروهباخودپاسخمورددر

؟داریدپیشنهادهاییچه،صنعتیوبزرگشهرهایآلودگیکاهشهایراهدرباره
.کنیدگزارشکالسبهرانتیجه،گووگفتآنهامورددرخودگروهدر

.کنیدارائهکالسدرراآنگزارشو،آوریجمعرااطالعاتیزیرهایپرسشازیکیمورددرگروهیصورتبه
؟دارداثریچهاطرافیانشوسیگاریفردسالمتبرسیگاردود-
؟داردوجودسمیهایترکیبچهسیگاردوددر-
؟استترشایعهاییبیماریچهسیگاریافراددر-
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.استگرفتهجایسینهقفسهدروننایهایبخشهمهمانندهاشش-الف
.باشدمیهاششازکردنمحافظتسینهقفسهوظیفهتنها-ب
.استموثرتنفسدرسینهقفسهباالییبخشدرموجوددیافراگمپرده-ج
.باشدمیتاهمیدارایتنفسیمجاریدرهواجاییبهجادردیافراگمشکلتغییرسینهقفسهبرعالوه-د
.شودمیافزودههاششدرموجودهوایحجمبردمطیدر-ه
.دخوابنمییکدیگررویهواییهایکیسهبازدمطیدر-و

.باشدمی...................................................درونهاششگرفتنقرارمحلانساندر(ه
.باشدمیهاشش...................................................وهاشش...................................انساندرسینهقفسهوظایفجملهاز(و
.شودمی....................و............................باعثخودشکلتغییرباکهداشتهقرار...........................،سینهقفسهپایینیبخشدرانساندر(ز

.نامندمی...................................راهاششدرونبهبیرونمحیطازهواورود(ح
.نامندمی...................................محیطبهراآنورودوهاششازهواخروج(ط
.استاساسینقشداراینیز...................................................،...................................برعالوهانسانهایششحجمتغییردر(ه
.است...................................بهروسینهقفسهدرهاششحجمدمطیدر(ز

.داردوجوداکسیژن...................................حدودآلودگیبدونوسالمهوایدر(ح

.دباشمیایماهیچهپردهیکدارایوداشتهقرارنایابتدایدرحنجره-الف
.گیردمیصورتصداتولیدنایژهطولدرهواعبورحین-ب
.ودشمیصداتولیدوارتعاشسببحنجرهایماهیچههایپردهازهواعبور-ج
.شودمیایجادصداباراولینبرایهالبحرکتبا-د
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.داردقرارنایابتدایدروحلقازبعد...................................انساندر(الف
..............................آنهایپردهتعدادوباشندمی...........................بافتجنسازوداشتهقرار...................درونانسانصوتیتارهای(ب

.است
.شودمی...................................تولیدو...................................سببصوتیتارهایمیانازهواعبور(ج
.کندمیعبورصوتیتارهایمیانازهواودادهرخ...................................فرآیندکردنصحبتهنگام(د

بازدمهوایدراکسیددیکربنوجوددادننشان
خورینوشابهنی،قیف،بشر،صافیکاغذ،آهک:موادووسایل
آزمایشروش

.کنیدصافراآنصافیکاغذباوحلآبدرراآهکمقداری-۱
.بدمیدشفافمایعایندروننییکبا-2
.گیردمیصورتمحلولدرتغییریچه-3
.دهیدتوضیحراتغییراینعلتوکنیدآوریجمعموضوعاینمورددررااطالعاتی،مختلفمنابعاز
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.شودمیخارجششازبازدمطیکهبودهCO2ازمملوهواییهایکیسهدرونبهورودیخون-الف
.باشدمیاکسیژنزیادیمقداردارای،شودمیدورهواییهایکیسهازکهخونی-ب
.هستندفعالیتدارایخونیهاییاختهازگروهیتنها،خوندرتنفسیگازهایحملمنظوربه-ج
.رسدمیاهیاختهبهاییاختهبینمایعطریقازسپسوشدهخارجمویرگاز،هایاختهبهرسیدنازپساکسیژن-د
.رسندمیهاششبهخونجریانتوسطاییاختهبینمایعبهورودازپسپیوندیهاییاختهتوسطشدهتولیدCO2-ه
.شودمیفرآیندبهبودسبباکسیژنکردنشرکت،قندهادرنهفتهانرژیسازیازادمنظوربه-و

.دهدمیانتقالراتنفسیگازهای...............................................و...............................................کمکباخون(الف
رکتش......................................و...............................مثلموادیدرنهفتهانرژیسازیآزادفرآینددرهایاختهبهورودازپساکسیژن(ب

.کندمی
دنباز...................................طیوشده...................................واردخونبهورودازپسهایاختهتوسطشدهتولیداکسیددیکربن(ج

.شودمیخارج
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(سوند)گمانه،اسکالپل،گوسفندسالمکلیه:موادووسایل
آزمایشروش

.کنیدبررسیراآنپوششوکلیهخارجیهایبخشابتدا-
.دهیدبرشراآن،طولازوکنیدجداراکلیهنازکپوشش-
.کنیدمشخصرامیزنایولگنچه،مرکزی،قشریهایبخش-
.کنیدمقایسههمبارامرکزیوقشریهایبخش-
؟شودمیوصلکجابهآنوسطسوراخ؟داردمشخصاتیچهلگنچه-

.شودمیخارجبدنازهاکلیهتوسطکهبودهبدندرشدهتولیدسمیمادهنوعیاوره-الف
.گیردمیصورتهاکلیهتوسطمازادآبهمراهبهاضافینمکدفع-ب
.دهدمیرخهاکلیهتوسطانساندردفعیموادگونههردفع-ج
.اندگرفتهقرارمهرهستونطرفیندرشکمیحفرهدرونکلیه-د
.اندتهگرفقرارکمرناحیهازترپایینشکللوبیاییهایکلیهایستادهفرددر-ه
.شودمیواردکلیهدرونبه،دیافراگمباالیدرآئورتازشدهخارجانشعاباتازیکی-و
.کندمیواردراستدهلیزبهرااوره،زبرینسیاهرگبزرگبهپیوستنازپسکلیهازشدهخارجسیاهرگ-ز

.استگرفتهقرارتریپایینسطحدرچپکلیهبهنسبتراستکلیه-ح
.داردقرارتریپایینسطحدرهاکلیهبهنسبتمثانهایستادهانساندر-ط
.باشدمیچپمیزنایازبیشترراستکلیهبهمتصلمیزنایطول-ی
.شودمیشاخهدوآئورت،مثانهوهاکلیهحدفاصلشکمیحفرهدر-ک
.کندمینزدیککلیهبهراخودمحتویات،کلیهسیاهرگومیزنایبرخالفکلیهسرخرگ-ل
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.گرددمیدفعهاکلیهطریقازکه...................................مثالبرای.شودمیتولیدسمیموادازانواعیانسانبدندر(الف
.داردوجود...................................و...................................،...................................قبیلازموادیانسانادراردر(ب
.باشدمی...................................و...................................،........................................،...................................ازمتشکلادراردفعدستگاه(ج
.دارندقرارکمرناحیه.........................دروهامهرهستون............................درشکل.............................اندام..............................صورتبههاکلیه(د

.ستاگرفتهمنشا..............................................ازکهبوده...................................نامبهتنفسیگازنوعیازمملوهاکلیهبهورودیخونیرگ(ه
.پیونددمی...............................................................بهوشدهخارجکلیهاز...................................طریقازشدهتصفیهخون(و
.است...................................آناورهمقداروبودهروشنکلیهبهورودیخون(ز

.است...................................آناورهمقداروبوده...................................تنفسیگازمقدارنظرازهاکلیهازخروجیخون(ح

.استگرفتهقرار...................................سطحدرچپبهنسبتراستکلیهایستادهانساندر(ه
.باشدمی...................................،راستکلیهبهنسبتدیافراگمازچپکلیهفاصلهایستادهانساندر(و
.باشدمی...................................،چپبهنسبتراستمیزنایطولایستادهانساندر(ز

.شودمینامیده...................................،باشدمیکلیهکنندهاحاطهکهنازکایالیه(ح
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.برندمینامدفعیاندامعنوانبهنیزپوستازششوکلیهجزبه
.کنیدارائهکالسدرراآنگزارشو،آوریجمعرااطالعاتیمواردایندر

.شوندمیخونتصفیهسببکهداشتهوجودادراریلولهصدهزارکلیههردر-الف
.باشدمیپیچدرپیچکهبودهلولهنوعیسالمنفرونهرانساندر-ب
.کنندمیجدارادفعیمواد،خونتصفیهحینپیچدرپیچهایلولهکلیهدر-ج
.شودمیجداسازیهامویرگازاضافینمکهمراهبهزائدمواد،کلیهدرادرارتشکیلمنظوربه-د
.شودمیمنتقلمثانهبهمیزنایطریقاز،لگنچهدرشدهتشکیلادرار-ه
.شودمیایجاددفعاحساس،مثانهبهادرارورودازپسبالفاصله-و
.باشدمینفرونازبخشیکنندهجمعلوله-ز

.هستندنفرونجزهنلهوبومنکپسولمانندخمیدههایلوله-ح
.استتهگرفقرارکلیهقشریبخشدر،بومنکپسولمانندخمیدهلوله-ط
.ستاگرفتهقرارکلیهقشریبخشدرکنندهجمعلولهاعظمبخش-ی
.باشدمیمیزنایقطرازبیشترکنندهجمعلولهقطر-ک
.استیافتهاتصال(گردیزه)نفرونچندینکنندهجمعلولههربه-ل
.شودیمدیدهنیزهنله،کنندهجمعلولهبرعالوهکلیهمرکزیبخشدر-م

.گویندمی.......................................................................نهاآبهکهداشتهوجود............................................لولههامیلیونانسانکلیهدر(الف
.شودمیانجام............................................................توسطکهبوده..............................................هاکلیهاصلیکار(ب
.سازندمیراادراروگیرندمیهامویرگازآبمقداریهمراهبهرا.............................................و............................مثلزائدمواد،هاگردیزه(ج
.شودمیوارد...............................بهابتداکنندهجمعلولهبهریختنازپسهانفروندرشدهتولیدادرار(د
.شودمیریختهمثانهبهسپسوشده.....................................واردابتدالگنچهمحتویات(ه
.شودمیریختهبدنازخارجبه.....................................طریقازمثانهدرموجودادرار(و
.گرددمیایجادادراردفعاحساس،شودمی.....................................................مثانهدرادرارحجموقتی(ز
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.دارندقرارکلیه.....................................بخشدرخمیدهلولهمانندبومنکپسول(ح
.داردوجودکلیه.....................................بخشدرکنندهجمعلولهوهنله(ط
.باشدمی.................................و..................................،.....................................ازمتشکلنفرونهر(ی

.شودمیریخته.....................................بهابتدابومنکپسولدرموجودمحتویات(ک
.ریزدمی.....................................بهابتداهنلهدرموجودمحتویات(ل
.شودمیتامین.....................................ازفاصلهبیکنندهجمعلولهدرموجودمحتویات(م
(یکازبیش-یک).استیافتهاتصالادرارکنندهجمعلوله..........................بهنفرونهر(ن

(یکازبیش-یک).استیافتهاتصالنفرون.................................بهادرارکنندهجمعلولههر(س
(یکازبیش-یک).استیافتهاتصالمیزنای..........................بهلگنچههر(ع

(کیازبیش-یک).کندمیدریافتادرارکلیویهرم.....................................ازلگنچههر(ف
.باشدمی..............................و...............................،..............................شاملانساندردفعیاندام(ص

؟کندمیدفعراآبهاییصورتچهبهمابدن(الف
؟شودمیانجامهاییصورتچهبهبدننیازموردآبتامین(ب
؟استیکسانشمامصرفیآبمیزانهمیشهآیا(پ

کارازاعثباستممکنواستخطرناکودردناکبسیارمثانهسنگوکلیهسنگمثلهابیماریازبعضیبروز
وگیریجلدراستانداردومناسبمعدنیمواددارایآشامیدنیهایآبازاستفاده.شودمرگحتییاکلیهافتادن

.استوثرهابیماریایناز
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خودروهگدربارهایندر.شودمثانهسنگباعثاستممکنمثانهدرزیادمدتبهادرارداشننگهشودمیگفته
.کنیدارائهکالسبهرانتایجو،گووگفت

.هستندداخلیمحیطبهمتعلقهمگیآناطرافمایعوهایاخته-الف
.ماندمیثابتداخلیمحیطدهندهتشکیلموادنوعومقدارسالمدرانسان-ب
.کنندمیدفعراآبواضافیهاینمک،زائدمواد،داخلیمحیطپایداریحفظمنظوربههاکلیه-ج
.باشدمیانساندرکلیهکارمهمترینتنهابدنآبمیزانتنظیم-د
.افتدمیکارازودیدهآسیبکلیهقطعاً،کلیهسنگبهمبتالفرددر-ه
.کردتفادهاسزیادمعدنیموادباآشامیدنیآبازتوانمی،ادراریدستگاهدرسنگایجادازجلوگیریمنظوربه-و

.گویندمی..........................................،آنمجموعبهکهدارندقراراییاختهبینمایعیمیاندرانسانبدنهاییاخته(الف
انجامدرستیبهراخودکارهایبتوانندهایاختهتابماندثابتبایدداخلیمحیطمواد.................................و...................................انساندر(ب

.دهند
.دارنداساسینقشداخلیمحیطتنظیمدر.............................................و..............................،....................................دفعباانسانهایکلیه(ج
.دهندمیانجامرابدنآبمیزانتنظیمادرارصورتبهآبدفعکردنزیادوکمبا..............................انساندر(د
ازاعثباستممکنواستخطرناکودردناکبسیار..........................................و..........................................مثلهابیماریازبعضیبروز(ه

.شودمرگحتییاکلیهافتادنکار
.تاسموثرهابیماریاینازجلوگیریدر...................................و.................................معدنیمواددارایآشامیدنیهایآبازاستفاده(و
.شود.....................................بیماریباعثاستممکنمثانهدرزیادمدتبهادرارداشتننگه(ز
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.دبنویسیرادموقوعحینتنفسدستگاهازهواعبورمسیر-۱
:پاسخ

اند؟افتهیاتصالهواییهایکیسهبهتنفسیمجاریازبخشکدام-2
:پاسخ

.بنویسیدراانساندرنایتعداد-3
:پاسخ

باشد؟میهواییکیسهچنددارایمجموعدرانسانهایشش-4
:پاسخ

دهد؟میرختنفسیگازهایتبادلششدرونهابخشکدامبین-5
:پاسخ

شود؟میدیدهغضروفتنفسدستگاهازبخشکدامدر-6
:پاسخ

.بنویسیدراانساندرسینهقفسهوظیفه-7
:پاسخ

.دبنویسیانساندررادیافراگمنقشوجایگاه-8
:پاسخ

.کنیدتعریفرابازدمودم-9
:پاسخ

یابد؟میافزایشهاششحجمفرآیندکدامطیدر-۱0
ط:پاسخ
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بنویسید؟راانساندرحنجرهجایگاه-۱۱
:پاسخ

.ویسیدبنراآنجنسوداشتهقرارتنفسدستگاهازبخشکدامدرصوتیتارهای-۱2
:پاسخ

.بنویسیدخوندرتنفسیگازهایحملچگونگی-۱3
:پاسخ

نند؟کمیکسبانرژیآلیموادکدامازاکسیژنحضوردرهایاخته-۱4
:پاسخ

وند؟شمیدفعبدنازادرارصورتبهوشدهگرفتهخونازکلیهطریقازموادکدام-۱5
:پاسخ

.بنویسیدراانساندرکلیهجایگاهوتعداد،ظاهریشکل-۱6
:پاسخ

.بنویسیداورهمیزانوتنفسیگازهاینظرازآنخونکیفیتوچیستکلیهبهورودیرگ-۱7
:پاسخ

.نویسیدباورهمیزانوتنفسیگازهاینظرازآنخونکیفیتوچیستکلیهازخروجیرگ-۱8
:پاسخ

اشد؟بمیقلبحفرهکدامکلیهبهورودیخوناولیهمنشا–۱9
:پاسخ

اشد؟بمیقلبحفرهکدامابتداکلیهازخروجیخونمقصد-20
:پاسخ

شود؟یمانجامکلیهبخشکدامتوسطوچیستکلیهاصلیکار-2۱
:پاسخ

.بنویسیدرانفروندهندهتشکیلهایبخش-22
:پاسخ

است؟گرفتهقرارنفرونهایبخشکدامحدفاصلهنله-23
:پاسخ

است؟یافتهاتصالکنندهجمعلولهبهنفرونازبخشکدام-24
:پاسخ

دارد؟قرارکلیهقشریبخشدرنفرونبخشکدام-25
:پاسخ
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ت؟اسگرفتهقرارکلیهمرکزیبخشدرنفرونبخشکدام-26
:پاسخ

.کنیدبررسیرقطنظرازمیانیبخشبهنسبتهنلهانتهاییوابتداییبخش-27
:پاسخ

.بنویسیدخروجتاکنندهجمعلولهازادرارعبورمسیر-28
:پاسخ

.بنویسیدراآنانتهایتاابتداازنفرونمحتویاتحرکتچگونگی-29
:پاسخ

(موردسه).ببریدنامراانساندردفعیهایاندام-30
:پاسخ

باشد؟میبخشکدامشاملانساندرداخلیمحیط-3۱
:پاسخ

دارد؟تگیبسداخلیمحیطهایویژگیکدامبهانساندرهایاختهکارکردچگونگی-32
:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-۱
.کنیدگذارینامراشدهمشخصمواردهمه-الف

:پاسخ

.بنویسیدبازدمطیراهواعبورمسیر-ب
:پاسخ

است؟شدهتشکیلنامساویبخشسهازششکدام-ج
:پاسخ

؟رساندمیهواییهایکیسهبهمستقیماًراهوابخشکدام-د
:پاسخ

کند؟میواردحنجرهبهراهوادمحینبخشکدام-ه
:پاسخ

کند؟میواردحنجرهبهراهوابازدمحینبخشکدام-و
پاسخ

کند؟مینایژهواردراهوادمحینبخشکدام-ز
:پاسخ

کند؟مینایژهواردراهوابازدمحینبخشکدام-ح
:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-2
.بنویسیدراشدهمشخصهایبخشهمه-الف

:پاسخ
حملکهراخونیکیفیتوکندمینزدیکهواییهایکیسهبهراخونرگکدام-ب

.بنویسیدکندمی
:پاسخ

کند؟میتغییرچگونهdهواییحجمدمطی-ج
:پاسخ

.بنویسیدراcرگمقصدومبدا-د
:پاسخ

.بنویسیدراbرگمقصدومبدا-ه
:پاسخ

است؟بقیهازبیشتررگکدامدرخونفشار-و
:پاسخ

است؟گازیتبادالتوقوعمحلرگکدام-ز
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-3
باشد؟میانساندربخشکداممعادلشدهمشخصموارد-الف

:پاسخ
شود؟میdحجمتغییرسببآزمایشایندربخشکدام-ب

:پاسخ
کند؟میتغییریچهdدرونهوایحجمcازeشدندورصورتدر-ج

:پاسخ
کند؟میتغییریچهdدرونهوایحجمeشدندورباbشدنسوراخصورتدر-د

:پاسخ

:ددهیپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-4
.دکنینامگذاریراشدهمشخصمواردهمه-الف

:پاسخ
است؟گرفتهمنشاچپبطنازمستقیمارگکدام-ب

:پاسخ
ریزد؟میراستدهلیزبهمستقیمارگکدام-ج

:پاسخ
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است؟اورهمقدارکمتریندارایرگکدام-د
:پاسخ

است؟رفتهگقراردورتریفاصلهدردیافراگمبهنسبتکلیهکدام-ه
:پاسخ

است؟گرفتهقرارباالترکلیهکدام-و
:پاسخ

دارد؟کمتریطولمیزنایکدام-ز
:پاسخ

است؟گرفتهقرارکلیهکدامباالیدرکبد-ح
:پاسخ

.بنویسیدراادرارذخیرهمحل-ط
پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-5
.کنیدنامگذاریراشدهمشخصموارد-الف

:پاسخ

ریزد؟میمیزنایبهمستقیماراادرارساختارکدام-ب
:پاسخ

ریزد؟میمثانهبهمستقیماراادرارساختارکدام-ج
:پاسخ

است؟گرفتهقرارنفرونبخشکدامدر-د
:پاسخ

است؟تهگرفقرارکلیهبخشکدامدربومنکپسولوخمیدهلوله-ه
:پاسخ

شود؟میدیدهکنندهجمعلولهکلیههایبخشیابخشکدامدر-و
:پاسخ

ریزد؟میکجابهابتداکنندهجمعلولهمحتویات-ز
:پاسخ

است؟گرفتهقرارکلیهبخشکدامدرهنلهلوله-ح
پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-6
.کنیدنامگذاریراشدهمشخصهایبخش-الف

:پاسخ

ود؟شمیآغازادرارساختنآندرکهبخشیاولین-ب
:پاسخ

شود؟میساختهادرارآندرکهبخشیآخرین-ج
:پاسخ

؟استیافتهاتصالساختارکدامبهنفرونانتهاییبخش-د
:پاسخ

کند؟میتکمیلدرستیبهرازیرمتنکدام-۱
.شودمیوارد...................بهبالفاصله...................ازپسهوا...................حیندرانسانتنفسدستگاهدر
حنجره-حلقازخروج-بازدم(۱
نایژک-هواییکیسهازخروج-دم(2
نایژه-نایژکازعبور-بازدم(3
حلق-نایازعبور-دم(4
...................کهبخشیانسانتنفسدستگاهدر-2
.دباشمیتنفسیگازهایتبادلمحل،ریزدمیهواییهایکیسهبهراخودهوای(۱
.باشدمیغضروفیقطعاتدارای،استگرفتهقرارنایژکازبعدبالفاصله(2
.باشدمیمایعازمملواست،شدهبرگرفتهدرمویرگیغنیشبکهتوسط(3
.باشدمیایماهیچهتارهایدارایخوددرابتدایدهد،مینایژهبهراخودهوایدمدر(4
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...................وقوعحینانسانتنفسدستگاهدر-3
.شودمیخارجگنبدیحالتازدیافراگم،دم(۱
.شودمیافزودههاششدرونهوایحجمبر،بازدم(2
.شوندمیخارجکرویحالتازهواییهایکیسه،دم(3
.شودمیحنجرهواردابتداحلقدرموجودهوای،بازدم(4
...................تنفسیگازهایانتقالمنظوربه-4
.استاهمیتحائزدیافراگم،بازدمطینایژهبهنایاز(۱
.شودمیمهیاشرایطقرمزهایگویچهفعالیتبافقط،خوندر(2
.هستندنقشداراینیزدیگریهایبخشحلقبرعالوه،نایژهبهبینیاز(3
.استرموثدیافراگمماهیچهانقباضفقط،هواییهایکیسهبهمجاریاز(4

کند؟میتکمیلنادرستیبهرازیرجملهکدام-5
...................خونِانساندر
.داردزیادیاورهاکسیژنبرعالوهکلیهبهورودی(۱
.ارددکمیاوره،کربناکسیددیبرعالوهکلیهازخروجی(2
.باشدمیاکسیژنازمملوهاششبهورودیسرخرگی(3
.دباشمیالیهسهازمتشکلهاششازخروجیسیاهرگی(4
است؟شدهبیاندرستیبهعبارتکدام-6
.استمشاهدهقابلنفرونازهاییبخشفقطکلیهلپهردر(۱
.باشدمیهنلهلولهیکوکپسولچندینازمتشکلادراریلولههر(2
.دشومیدیدهسالمفردکلیهبخشدودرکنندهجمعلولههر(3
.تاسیافتهاتصالکنندهجمعلولهبهخودسمتدوازنفرونهر(4
است؟شدهبیاندرستیبهعبارتکدام-7
.کندمیدریافتنایازمستقیماًراخودهوایaبخش(۱
.باشدمیاکسیژنکمخونحاملسیاهرگیcبخش(2
.بردمیهواییهایکیسهبهرااکسیژنپرخونbبخش(3
.باشدمینازکهاییاختهازمتشکلeدهندهتشکیلبافت(4
است؟نشدهبیاندرستیبهعبارتکدام-8
.دارداتصالiبهدیگرسویازوgبهسویکازادرارذخیرهمحل(۱
.دباشمیاکسیژنپروکردهدریافتچپبطنازراخونaرگ(2
.گیردمیصورتhساختارتوسطمستقیمابدنآبمیزانتنظیم(3
.داردبیشتریاکسیژنواوره،fبهنسبتcدرموجودخون(4
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است؟شدهبیاندرستیبهگذارهکدام-۱0
.اندگرفتهجاییاختهمیاندرونهمگیانسانهاییاخته(۱
.دارندنقشاضافیهاینمکوآب،زائدمواددفعدرهاکلیه(2
.ارددقرارکنندهجمعلولهوهنلهلولهحدفاصلخمیدهلولههر(3
.دارداتصالنفرونیکانتهاییبخشبهفقطکنندهجمعلولهیک(4

است؟شدهبیانصحیحگزینهکدام-9
.استگرفتهقرارeبخشدرنفرونابتداییبخشفقط(۱
.استگرفتهقرارfبخشدرونکنندهجمعلولهبخشتمام(2
.استگرفتهقرارdبخشدرونمویرگیشبکهاولینکلیهدر(3
.شودمیریختهcبخشبهمستقیماًکنندهجمعلولهمحتویات(4

کلی فصل قشنگعلوم هشتمدر

داره  ژنتیک هست مثالً زیست

...زودی بیاییدمنتظرتون هستیم 
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