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ناهمگنوهمگنمخلوطهای
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میدهدتشکیلرابیشترءجزءمعموال:حالل
میدهدتشکیلراکمترجزءءمعموال:شوندهحل
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جامدمــــحلول:آلیاژ

باعثفشارافزایش:مایعدرگازمحلول
میشهمایعدرگازشدنحلبیشتر

خالصگاز گازیمحلول
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محلولهرحجموشدهحلمادهتعدادبهتوجهبارازیرشدهمحاسبهغلظتهای
استگرم10بامعادلششگوشهر.کنیدبررسی
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انحاللپذیریاندازهگیریبرای
را(حالل)آبگرم100ماده،یک
رآنقدومیرسانیممعیندمایبه
هممیافزاییمآنبهمادهآناز

سپس.نشودحلتامیزنیم،
دماآندرراشدهحلمادهمقدار

رسمنموداردردماحسببر
.میکنیم
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یکانحاللپذیریمقابلنمودارهای
بررسیدرجه30ثابتدمایدرراماده
قدارمزمانیکهتاکنیددقت.استکرده
استمقداریازکمترشدهحلماده
است،شدهدادهنشاننموداردرکه

آنازپس.استسیرنشدهمحلول
آمدهدرشدهسیرحالتبهمحلول
.است
موضوعاین80دمایدربعدصفحهدر

استشدهدادهنشان

هر
ع
مرب

در
ل
شک

معادل
با

5
گرم

ت
اس

:مهمبسیارنکتهیک
یمنمیتوانثابتدمایدر

کهمقداریازبیشتر
کردهمشخصنمودار
حلحاللدرمادهاست،
نماییم
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مشخصیمقدارمقابلنمودارهایدر
آبگرم100درمختلفدماهایدر

یبررسآنانحاللپذیریوشدهریخته
.استگردیده
استشهدادهتوضیحجلسهدرآنچه
بنویسیداینجادررا
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داردوارونهرابطهدماباگازهاانحاللپذیری
یعنی

میشودکمآنهاانحاللپذیریحالل،دمایافزایشبا

دهیدپاسخسواالتبهباالنموداربهتوجهبا
است؟مادهکدامبهمربوط25oCدمایدرانحاللپذیریبیشترین-
است؟مادهکدامبهمربوط80oCدمایدرانحاللپذیریکمترین-
است؟چگونهدرجه60ودرجه40دمایدرانحاللپذیرینزولیترتیب-
است؟برابرهمباموادانحاللپذیریدماچنددر-
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است؟برابرهمبامادهدواینانحاللپذیریدماییچهدر-

:زیرنموداربراساس
است؟گرم0.4گازدوهرانحاللپذیریدماییچهدر

است؟گرمچنددرجه50درگازدواینانجاللپذیریتفاوت
ریانحاللپذیتفاوتیابد،افزایشدماهرچه"است؟درستجملهاینآیا
".مییابدافزایشگازدواین

بنویسیدباالشکلمورددرراجلسهمهمنکات

اینپذیریانحالل.میشودحلAمادهیگرم1/5حداکثر،20Cآبگرم15در-
.کنیدمحاسبهرادماایندرماده

ایندرآبگرم60درباشد،گرم40بابرابر10CدرBمادهانحاللپذیریاگر-
نمود؟حلمیتوانمادهاینازگرمچندحداکثردما،

20



کاملانحاللبرایباشد،گرم80C،5دمایدرآبدرCمادهانحاللپذیریاگر-
است؟نیازآبگرمچندحداقلدما،ایندرمادهاینازگرم70

آن،ازگرم25باباشد،گرم25نیتراتپتاسیمانحاللپذیری20Cدمایدراگر-
نمود؟تهیهمیتوانشدهسیرمحلولگرمچند

یکتهیهبرایباشد،گرم70C،40دمایدرکلریدسدیمانحاللپذیریاگر-
است؟نیازآبگرمچندونمکگرمچندآنازشدهسیرمحلولکیلوگرم

.داردوجودآنازگرم20اتاق،دمایدرAمادهسیرشدهمحلولگرم200در-
.کنیدمحاسبهرامادهاینانحاللپذیری

.استآبکیلوگرم1/5دارای،30CدمایدرBنمکسیرشدهمحلولگرم1800-
.کنیدمحاسبهدماایندررانمکاینانحاللپذیری

،30Cدمایدرنظرموردنمکشدهسیرمحلولگرم200درزیر،نموداربراساس-
استشدهحلنمکگرمچند

چهبرسددرجه30دمایبه90دمایازشدهسیرمحلولاگرزیرنموداربراساس-
میافتد؟اتفاقی

لحنمکهاهمهیدوبارهتانموداضافهبایدآبلیترمیلیچندشرایطایندر-
شوند؟
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درجه30دمایبه90دمایازشدهسیرمحلولگرم26اگرزیرنموداربراساس-
میشود؟جداآنازنمکگرمچندبرسد

درجه90دمایبه30دمایازشدهسیرمحلولگرم26اگرزیرنموداربراساس-
شود؟شدهسیرمجدداتانموداضافهمیتوانآنبهنمکگرمچندبرسد
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کداممحلولایندرصدجرمیشود،حلآبگرم200درشکرگرم10اگر-
است؟

جرمیدرصد،Aمادهانحاللپذیریمنحنیبراساس-
است؟کدامدرجه30دمایدرآن

درجه90دمایدرآنجرمی%50محلولآیا،Aمادهانحاللپذیریمنحنیبراساس-
است؟شدهسیر
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مخلوطازجامدجداسازی

جداسازیمایعازمخلوط

بنویسیدراروشهرنامجلسه،مشاهدهبراساس
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دهیدپاسخزیرسواالتبه

دارند؟شباهتهاییوتفاوتهاچهناهمگنوهمگنمخلوطهای

.بیاوریدمثالیکزیرمحلولهایازیکهربرای
مایعدرجامد-2مایعدرمایع-1
جامددرمایع-4گازدرگاز-3

چیست؟حاللموردهردر
آبلیموگرم600وآبگرم50-2سرکهگرم50وآبگرم1-200
الکلدر%20استون-4%75الکل-3

دارد؟اسیدیخاصیتمادهچندشدهارایهلیستدر
قهوه-جامدصابون–شیرینلیموآب–ترشلیمو

دهیدارایهروشمخلوطهاازهریکجداسازیبرای
آبازنمک-2الکلازآب-1
شنازآب-4آبازشن-3
گندمازکاه-5

میدهد؟انجامجداسازیاساسیچهبرموردهر
صافیکاغذ-2کنندهجداقیف-1
گریزانه-4تقطیر-3

:دهیدکوتاهپاسخزیرسواالتبه

چرامخلوطآبوخاک،مخلوطیتیرهوکدراست؟

چرامخلوطآبونمک،مخلوطیشفافاست؟

مخلوطآبوخاک،چهنوعمخلوطیاست؟

مخلوطآبونمک،چهنوعمخلوطیاست؟

چرامخلوطآبوخاک،مخلوطیتیرهوکدراست؟
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کنیدتکمیلمناسبکلماتبارازیرجمالت

نامیدهمی....................موادیکهازیکنوعمادهتشکیلشدهباشند،مواد
.شوند

موادیراکهازدویاچندمادهتشکیلشدهباشند،موادناخالصیا....................
مینامند.
امد،هارابهحالتج...................باآمیختنموادمختلفباهم،انواعگوناگونیاز

.مایعوگازبدستمیآید

مخلوطخالص محلول ناخالص

ازدومادهآبونمکاست.....................آبنمک.
هخاصیتشوریمربوطب.هنگامیکهاینمخلوطرامیچشیم،مزهآنشوراست

.است...................
جاریشدنازویژگی.مقداریآبنمکرارویزمینبریزیم،جاریمیشود

.است...................های

مخلوطی نیسوسپانسیوآبنمک

بدستمی،مخلوطیتیرهوکدر...................پسازبهمزدنمخلوطآبو
.آید

بدستمیآید...................پسازبهمزدنمخلوطآبونمک،مخلوطی.
است...........................یکیازمخلوطهایناهمگن،مخلوطجامددرمایع.

ونسوسپانسیشفافخاک کدرنمک

باشد...................حالتفیزیکیمحلولهامیتواند.
،مخلوطکردهایدکه......................رابا....................هنگامافزودنگالببهآب

.نشاندهندهیکمحلولمیباشد
امکهنشانمیدهدهنگ.درِنوشابهگازداررابازمیکنید،گازازآنخارجمیشود

.کردهاند.....................تهیهنوشابه،مقداریگازدرآن

مایعمتفاوت حلآب جامدیکسان

درجامدند...................هاییآلیاژهامحلول.
ازگازهاینیتروژن،اکسیژنوگازهایدیگراست.....................هوایپاک.
بهحالتجامد،مایعیاگازباشند.....................محلولها.
بستگی...................و...................انحاللپذیرییکمادهجامددرآببهنوع

.دارد

دمامادهدمیتواننمحلولیجامد مایعمایع
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دمامقدارحلشدنبرخیمواد،مانندنمکپتاسیمنیتراتدرآبباافزایش
.میشود...................

مقدارحلشدنبرخیمواددرآب،مانندگازاکسیژنباافزایشدما
.مییابد...................

مورداستفادهقرارمیگیرند...................صابونوشامپوبهعنوان.

هپاککنندکاهشتربیش افزایشرکمت

هارسوبهایمایعبعلتمایعبودندررگروغن...........
استفادهمیکنیم..................درزندگیروزمرهگاهیازموادبهصورت.
اجزایمخلوطگاهیازروشهایسادهوگاهیازروشهای..................برای

.پیچیدهتراستفادهمیشود

مخلوطدنمیکنن جداسازی میکنند

بهحسابمیآیند..................اندکهنوعیمخلوطهایجامدآلیاژهامحلول.
مادهایکهpH دارد..................میباشد،مزهای7آنکمتراز.
ندارد..................انحاللپذیرینمکخوراکیدرآببستگیبه.

همگن فشارترش دماتلخناهمگن

گویندمی..................مخلوطناهمگنجامدمعلقدرمایع.
دیکیازویژگیهایمخلوطایناستکهاجزایتشکیلدهندهآن،خواصاولیهخو

...................راحفظ
درمخلوطهاخواصموادقبلازآمیختهشدنبایکدیگروبعدازآنتغییر..............

دنمیکندمیکننامولسیونونسوسپانسی

موادخنثیpHدارند......................یحدود.
هرچهpHوقدرتبازی.....................افزایشیابدقدرتاسیدی

.مییابد.....................
موادکارمیکند....................اساسکاردستگاهگریزانهبراساستفاوت.

چگالیافزایشکاهش78
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کنیدبررسیرازیرجمالتنادرستیودرستی

برخیازاینموادفقطازیکنوعمادهتشکیلشدهاند.
کیلبیشترموادیکهمادرزندگیباآنهاسروکارداریمازدویاچندمادهتش

.شدهاندکهبهآنهامخلوطمیگویند
د،باآمیختنموادمختلفباهم،انواعگوناگونیازمخلوطهارابهحالتجام

.مایعوگازبدستمیآید
مخلوطهاانواعگوناگونیدارند.
مخلوطهاازنظرحالتشیمیاییبهسهصورتجامد،مایعوگازوجوددارند.
مخلوطهاازیکنوعمادهتشکیلشدهاند
مخلوطممکناستهمگنیاناهمگنباشد.
تعلیقهمخلوطیناهمگناستکهدرآنذرّاتجامدبهصورتمعلقدرمایع

.پراکندهاند(آب)
شربتمعده،نمونهایازمخلوطهایناهمگناندوبهآنهاتعلیقه

.میگویند(سوسپانسیون)
هرمحلولحداقلازدوجزءحلشوندهوحاللتشکیلشدهاست.
لّحاللمادّهایاستکهمعموالًجزءبیشتریازمحلولراتشکیلمیدهدوح

.شوندهرادرخودحلمیکند
درمحلولآبنمک،نمکحلشوندهوآبحاللاست.
برایتهیهمحلولمیتواننسبتهایمساویازحلشوندهوحاللراباهم

.مخلوطکرد
انحاللپذیرییکمادهجامددرآببهنوعمادهودمابستگیدارد.
هرروزدرزندگیازمخلوطهایگوناگونیاستفادهمیکنیم.
نهاراباکاغذپیاچمیتوانعالوهبرشناساییاسیدها،میزاناسیدیبودنآ

.نیزمشخصکرد
موادیکهپیاچآنهاازهفتکمتراست،اسیدیاند.
موادیکهپیاچآنهاازهفتبیشتراست،خاصیتبازیدارند.
موادیکهخاصیتبازیدارند،ترشمزههستند.
قیفجداکنندهدرجداسازیآبونفتکاربرددارد.
کاربردقیفجداکنندهبرایجداسازیدومایعکهباهممخلوطهمگنایجاد

.میکنند،میباشد
موادیکهخاصیتاسیدیدارند،ترشمزههستند.
شیرمخلوطیازچربیوآباست.
سانتریفیوژ(درصنعتبرایجداسازیچربیازشیرازدستگاهگریزانه)

.استفادهمیشود
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باقیفجداکنندهانجاممی(پالسما)جداسازییاختههایخونازخوناب
.شود

دستگاهدیالیز،موادسمیماننداورهوآمونیاکراازخونتصفیهمیکند.
بهآمیختهایازدویاچندماده،مخلوطمیگویند.
هرمحلولازدوجزحاللوحلشوندهتشکیلشدهاست.
برایجداکردنچربیازشیردرصنعتازصافیاستفادهمیشود.
برایجداسازیآبازنفتازفیقجداکنندهاستفادهمیکنیم.

گزینهاییچندسواالت

کدامیکازموادزیرجزموادخالصنمیباشد؟-
آلومینیوم(4دوغ(3شکر(2مس(1
کدامیکازموادزیرجزموادناخالصنمیباشد؟-
سکه(4دوغ(3آجیل(2شکر(1
کدامیکازگزینههایزیرمادهیخالصاست؟-
شامپو(4هوا(3نوشابه(2شکر(1
نیستند؟(سوسپانسیون)کدامیکازمخلوطهایزیر،مخلوطهایتعلیقه-
آب(4خاکشیر(3آبلیمو(2دوغ(1
اجزاکداممخلوطبطورغیریکنواختپراکندهشدهاند؟-
آبگلآلود(2الکلدرآب(1
شکردرآب(4نمکدرآب(3
نیستند؟(سوسپانسیون)کدامیکازمخلوطهایزیر،مخلوطهایتعلیقه-
آب(4خاکشیر(3آبلیمو(2دوغ(1
کدامگزینهدرموردتعلیقهدرستنیست؟-
.مخلوطناهمگناست(1
.ذراتجامددرمایعبهصورتمعلقپراکندهاند(2
.ذراتجامدمعلقدرتهظرفتهنشینمیشوند(3
.آبوشکرمثالیازتعلیقاست(4
کدامگزینهدرموردمخلوطکاتکبوددرآبدرستاست؟-
.نوعیمخلوطناهمگناست(1
.نوعیمحلولاستکهاجزایآنبطوریکنواختپخشنشدهاند(2
.بعدازمدتیاجزایآنتهنشینمیشود(3
.میتوانآنراباکمکروشهایفیزیکیازیکدیگرجداسازیکرد(4
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کدامویژگینشاندهندهاسیدیبودنمواداست؟-
.موادیکهپیاچآنهاازهفتکمتراست(1
.موادیکهپیاچآنهاازهفتبیشتراست(2
.موادیکهمزهتلخدارند(3
.موادیکهمزهشوریدارند(4
دراینمادهبه  PHکاغذ.یکقلیایقویمیباشد(سودسوزآور)سدیمهیدروکسید-

چهرنگیدرمیآید؟
قرمز(4آبی(3نارنجی(2زرد(1

قیفجداکنندهبرایکدامیکازموادزیرمناسباست؟-
ونمکآب(2آبوروغن(1
آبوشن(4آبوشکر(3
گرمآبدر100مقدارگرممادهاضافهشدهدر Aدرنمودارانحاللپذیریروبرو،نقطهی-

چندمادهحالتسیرشدهدارد؟.دمایمشخصرانشانمیدهد
1)12)23)34)4

درکدامیکازنقاطنشاندادهشده،محلولتهیهشدهحاویمادهحلنشدهدرته-
ظرفاست

1)A2)B3)C4)D

کدامعبارتدرستاست-
.مادهخالصازیکنوعاتمدرستشدهاست(1
.ترکیبخالصازیکنوعاتمدرستشدهاست(2
.مخلوطدومادهمیتواندازدونوععنصرتشکیلشدهباشد(3
.محلولهامخلوطهایناهمگنهستند(4
موادشویندهومادهلولهبازکنبهترتیبچهخصوصیاتیدارند؟-
بازی–بازی(2اسیدی–اسیدی(1
بازی-اسیدی(4اسیدی–بازی(3
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درجهسانتیگراد،کداممادهبیشترین70براساسنموداردادهشدهدردمای-
انحاللپذیریرادارد؟

1)A

2)B

3)C

4)D

براساسنموداردادهشدهدرچنددماانحاللپذیریموادبرابراست-
1)2
2)3
3)4
4)5
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نشانههایتغییرشیمیایی
تغییررنگ•
تولیدگاز•
ایجادشعله•
تشکیلرسوب•
تغییردما•
تولیدنور•
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برایجلسهدرکهمثالهایی
ویشیمیایوفیزیکیتغییرهای

هشدارایهآنهابودنمفیدومضر
بنویسید
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کنیدرسماستشدهدادهتوضیحجلسهدرکهآنچهبراساسرازیرنمودار

همانطورکهمشاهدهکردید،هرچهحجمظرفبیشترباشد،مدتزمانروشن•
ماندنشمعنیزبیشتراست

نکتهمهمایناستکههمهعواملبهغیرازحجمظرفهایکساناست،مانند•
طولشمعها

.دراینآزمایشتنهاطولشمعهامتفاوتاست•

•
.تاثیرطولشمعبرمدتزمانروشنماندنآنناچیزاست
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براساسنتایجارایهشده،نموداررارسمکنید•
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:کنیدواردراشدهانجاممحاسبات
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شدهساختههیدروژنوکربنازهیدروکربن
.است
هیدروکربننوعیکهآلکانهادرکربنهر

.داردخوداطرافدراتمچهارهمیشههستند،
رد.باشدهیدروژنیاکربنمیتوانداتمهااین

سیبررراشدهگفتهمورددقتبهزیرشکلهای
.کنید
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میشودتولیدآبواکسیددیکربنهیدروکربنها،کاملسوختندر

هدادنشانمتانکاملسوختنشکلایندر
استشده

ناتاکاملسوختنشکلایندر
استشدهدادهنشان
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ناقصسوختنشکلایندر
کهاستشدهدادهنشانمتان
دودهوآبتولیدبهمنجر

.استشده(کربن)

در،میبینیدکههمانطور.استشدهدادهنشاناتانناقصسوختنزیرشکلدر
ایفراوردههدرواستشدهتولیداکسیدمنوکربنچپ،سمتشکلفراوردههای

دودهواکسیددیکربنراستسمت
میشودتولیدآبحالتدوهردراما
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شعلهشدنخاموشسببسوختحذف
وجودسوختنبرایچیزیچونمیگردد،

ندارد

شعلهشدنخاموشسببگرماحذف
واکنشبرایکافیانرژیچونمیشود
نداردوجودسوختن

شعلهشدنخاموشسبباکسیژنحذف
سوزاندنوظیفهاکسیژنچونمیگردد

.داردمناسبشرایطدرراسوختنیماده
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اینبهسوختن،ازحاصلفراوردههایآب،واکسیددیکربنجداسازیبرای
:میکنیمعملترتیب

دیلتبمایعبهاست،آببخارصورتبهکهسوختن،ازحاصلآبکردن،سردبا-1
.میشود

اننشتنهاکهمیشودکدرآهکآبرنگآهک،آبازاکسیددیکربنعبوربا-2
.ودنمیشجدااکسیددیکربنطریقاینازواستاکسیددیکربنوجوددهنده
نظورماینبه.داریمنیازپایینبسیاردماهایبهاکسیددیکربنجداسازیبرای
هبدماایندراکسیددیکربنتادهیمکاهشسانتیگراددرجه-80تارادماباید

آیددرجامدصورت

.میکنیدمشاهدهرااکسیددیکربنوآبجداسازیمراحلزیرشکلدر
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بآباخودودارندآببهنسبتبیشتریچگالیکهاجسامیکردنخاموشجهت
جنگلهاکاغذ،چوب،مانند.نموداستفادهآبازمیتواننمیدهندواکنش

سوختحذفونداردتاثیریآبشهری،گازازحاصلآتشکردنخاموشجهت
بهگازحاویلولههایکردنمسدودیاگازشیربستنطریقازاست،گازهمانکه

.میگرددخاموششعلهمناسب،طریق
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ازحاصلآتشکردنخاموشجهت
الیچگکهنفتوبنزیننظیرموادی
عنوانهیچبهدارند،آبازکمتری

ازیر.نموداستفادهنمیتوانآباز
شدنپخشسببمیتواندآب

.گرددآتش
ضدموادازاستفادهراهبهترین
سردباکهاستمناسبحریق
سبباکسیژنحذفوکردن

.میگرددآتشنمودنخاموش
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بوبیرنگبیگازیاکسیدمنوکربن
درآنوجودمتوجهروایناز.است
.نمیشویمخوداطراف
ازرامامیتواندشعلهرنگبهتوجه
.کندآگاهگازاینتواید
لیمشکبسوزدآبیرنگبهشعلهاگر

شعله،نارنجیرنگاماندارد،وجود
یدتولحالدراکسیدمنوکربنیعنی
است

روروبهشکلدر
درکهمکانهایی

گازاینخانه
تولیدمیتواند
دادهنشانگردد
.استشده
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خاکبهراآناگراما.شدنخواهدورشعلهآن،بهشعلهکردننزدیکباقند
.میسوزدراحتیبهکنیمآغشتهباغچه
ندمیدهافزایشراواکنشهاسرعتکهمیدهدنشانراکاتالیزگرهانقشاین

هکمیدهدنشانمقابلنمودار
ردهفراوتولیدزمانکاتالیزگر

بیانبهومیدهدکاهشرا
شافزایراتولیدسرعتدیگر

مادهمقداربراما.میدهد
نداردتاثیریشدهتولید
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نشانکهاستاینلیمیوییباطریآزمایشازهدف
برایواستنهفتهشیمیاییانرژیمواددروندردهیم
.داردوجودمتفاوتیروشهایآنازاستفادهوکردنآزاد
انرژیازشده،گفتهموادازاستفادهباروشایندر

.شدتولیدبرقهمانیاالکتریکیانرژیشیمیایی
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دهیدپاسخزیرسواالتبه

مصرفیاآزادشدنانرژیشیمیاییچیست؟(های)نشانهی•

.تغییرشیمیاییچندنشانهارایهدهیدبرای•

.آتشراتوضیحدهیدمثلث•

ابعادشمعدرآزمایشمدتزمانسوختنشمعتاثیردارد؟آیا•

میتواندرصداکسیژنهوارااندازهگیرینمود؟چگونه•

میتواندرصداکسیژنهوارااندازهگیرینمود؟چگونه•

میلیلیترکاهش20دریکنمونههوابرایاندازهگیریدرصدگازاکسیژن،اگر•
حجممشاهدهشود،حجمگازاولیهچندمیلیلیتربودهاست؟

مترمکعبهواچندمیلیلیترگازکربندیاکسیدوجوددارد؟2در•

.شیمیاییسوختنشمعرابنویسیدمعادله•

.ساختنیکباطریلیموییراشرحدهیدروش•
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:دهیدکوتاهپاسخزیرسواالتبه

یدهچهنشانهاید(سولفاتمس)درتغییرشیمیاییمیخآهنیدرکاتکبود
میشود؟

برایاستفادهازانرژیشیمیاییموادیکروشنامببرید؟

غیرازاکسیژنچهگازیجزاصلیهوامیباشد؟

چنددرصدهواراگازنیتروژنتشکیلمیدهد؟

کدامگاززغالنیمافروختهراشعلهورترمیکند؟

کدامگاززغالنیمافروختهراشعلهورترمیکند؟

گلوکزنیزدربدنموجوداتزندهبهچهموادیتبدیلمیشود؟

اگرفلزهایمسوآهنرادرشرایطمناسببطورغیرمستقیمبهیکدیگر
متصلکنیدچهانرژیمیتوانتولیدکرد؟

درباتریچهنوعتبدیلانرژیصورتمیگیرد؟

دمثالیبرایتبدیلانرژیشیمیاییموادبهشکلجریانالکتریکیبزنی.

دمثالیبرایتبدیلانرژیشیمیاییموادبهشکلجریانالکتریکیبزنی.
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کنیدتکمیلمناسبکلماتبارازیرجمالت

باشند...................یا...................تغییرهایشیمیاییمیتوانند
دارند...................موادانرژی.
شیرتغییر...................چونمزه،بوو...................شیرترششدهقابلخوردن

.میکند
آندربدنماآسانشود...................پختنغذاکمکمیکندتا

هضمخواصنیستیشیمیایمضردمفی

استزیراگازهایآلودهکننده...................آتشسوزیدرجنگلیکتغییر
.تولیدمیشود

مییابد...................پیرشدنیکتغییرمضراستچونتواناییانسان.
شدهو...................فاسدشدنمیوهیکتغییرمضراستزیراموجبرشد

.بیماریزامیباشد

هامیکروبکاهشمضر

فلزکممیشود...................زنگزدنآهنیکتغییرمضراستچون.
میشود...................پوسیدگیکاغذیکتغییرمضراستزیرااستحکامکاغذ.
انرژیموادتغییرمیکند...................و...................دراثرتغییرهای

یفیزیکیشیمیایکمماستحکا

اتولیدمادهورنگجدیدمثلمسیشدنمیخآهنیدرمحلولمسسولفاتی
.است...................کاتکبودیکتغییر

تولیدنوروگرماوجرقهمثلآزمایشکوهآتشفشانیکتغییر...................
.است

یشیمیای یفیزیکیشیمیای

درتولیدگازمثلتولیدگازکربندیاکسیدازحلشدنپوستهتخممرغ
.یکتغییرشیمیاییاست...................

است...................جوشیدنوتبخیرآبیکتغییر.
...................باکتریهامفیدهستند.
گوناگونیشوند...................باکتریهامیتوانندسببتغییرهای.

سرکه یشیمیایتربیشیفیزیک یفیزیکآب
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...................ماستسببتبدیلشیربه...................سببتبدیلانگوربهسرکهو
.میشود

دبااستفادهازباکتریهایمفیدتهیهمیشو)...................(ماستزیستیار.
...................نوعیتغییریشیمیاییاستکهباتولیدنوروگرماهمراهاست،.

سوختنکپروبیوتییلالکتوباسریاسِتوباکت

درسوختنشمعدریکمحفظه،هرچههوایدرونیکظرفبیشترباشد
.روشنمیماند...................شمعزمان

درسوختنشمعدریکمحفظه،زمانالزمبرایخاموششدنیاروشنماندن
.بستگیدارد...................شمعهابهمقدار

ریبیشت ننیتروژکمتریاکسیژن

باشد،...................درسوختنشمعدریکمحفظه،هرچههوایدرونیکظرف
.میزاناکسیژنبیشتریبرایسوختنشمعفراهممیشود

اعثدرسوختنشمعدریکمحفظه،میزاناکسیژنبیشتربرایسوختنشمعب
.شود...................میشودزمانروشنماندنشمع

هکوتارکمتطوالنیتربیش

،هستند...................و...................گازهایاصلیتشکیلدهندههوا.
درصداست...................درصدگازکربندیاکسیددرهوایپاکبرابر.
...................درصدهواراگازاکسیژنتشکیلمیدهد.
تعلقدارد...................پارافینبهدستهایازموادبهنام.

اهیدروکربنه0.0321اکسیژنننیتروژ

تشکیلشدهاند...................و...................هیدروکربنهاازدوعنصر.
است...................سوختنشمعیکتغییر.
درتغییرهایشیمیاییموادیکهدچارتغییرشیمیاییمیشوند...................

.نامیدهمیشوند
دمیگوین...................موادیکهدراثرتغییرهایشیمیاییتولیدمیشوند

فراوردهدهندهواکنشیشیمیایهیدروژن
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میباشد...................اجزایمثلثآتش،اکسیژن،مادهسوختنیو
وهدراثرسوختنچوبوگازدرفضایبستهیااتاقیکههوادرآنجریانندارد،عال

.نیزتولیدمیشود...................برگازکربندیاکسیدوبخارآب،گاز

یدمونوکسکربناگرم ددیاکسیکربن

،و...................هیدروکربنهایموجوددرپارافینشمعبراثرسوختن
.تولیدمیکنند...................

اگرگازکربندیاکسیدحاصلازسوختنشمعواردآبآهکشودرنگ
.میشود...................آن

هازاینگرمارامیتوانبااستفاد.برایسوختنشمعنیازبهگرماداریم
.فراهمکرد...................شعلهکبریتیا

جرقهکدرآببخارداکسیدیکربن

براثرعبورجریانالکتریکیسیم:ولتوسیمظرفشویی9مالشباتری...................
.میشود

هوا...................بعدازداغشدنسیم،با:ولتوسیمظرفشویی9مالشباتری
.واکنشنشانمیدهدومیسوزد

اکسیژنداغ ننیتروژنرم

40هنگامتخلیۀبنزیندرجایگاههاوپرکردنباکخودروهاروزانهبیشاز
بههمیندلیلاستعمال.میلیونلیتربخاربنزینواردهوایتهرانمیشود

.درجایگاههایبنزیناکیدًاممنوعاست...................دخانیاتواستفادهاز

همراهتلفن باطری

دارند...................موادغذاییماننددیگر،انرژی.
تامینموادغذاییدربدنخودانرژیموردنیازخودرا...................جاندارانبا
.کنندمی
...................نیزدربدنموجوداتزندهدرحضورآنزیمبااکسیژنهواترکیبو

.ضمنآزادکردنانرژیبهکربندیاکسیدوبخارآبتبدیلمیشود

زگلوکسوزاندنیشیمیای
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رخمیدهدوانرژیشیمیاییموادبهانرژی...................درباتریتغییرهای
.الکتریکیتبدیلمیشود

انجام...................اگریکتغییرشیمیاییدرشرایطمناسبیانحامشودمیتواند
.دهدوجسمیراجابجاکند

یشیمیای کار ونیریفیزیک

همهمواد،انرژیشیمیاییذخیرهشدهدارند.
ندمواددراثرتغییرهایفیزیکیوشیمیاییانرژیآنهاتغییرنمیک.
تغییرهایشیمیاییمیتوانندمفیدیامضرباشند.
همهموادانرژیشیمیاییذخیرهشدهدارند.
ترششدنیکتغییرشیمیاییاست.
ترششدنشیریکتغییرشیمیاییاست.
(اییتغییرشیمی)غلط.پختهشدنغذایکتغییرفیزیکیمفیداست
پختهشدنغذایکتغییرفیزیکیمفیداست.
یمیاییوقتییکماده،دچارتغییرشیمیایییافیزیکیمیشود،انرژیش

میکندآنتغییر
باانداختنقرصجوشاندرآب،قرصیاشدتکمیدرآبحلمیشود.
درلحظهایکهقرصشروعبهحلشدندرآبمیکندیکواکنش

.شیمیاییشروعمیشود
یشودواکنششیمیاییقرصجوشانباآب،منجربهتولیدگازاکسیژنم.
سوختن،روشیبرایاستفادهازانرژیشیمیاییمواداست.
هادرقرصجوشان،تولیدگازکربندیاکسیدسبببوجودآمدنحباب

.درآبمیشود
تنهایکبرایاستفادهکردنازانرژیشیمیاییموادوجوددارد.
یکراهبرایاستفادهکردنازانرژیشیمیاییمواد،سوزاندنمواداست.
سوختن،تغییریشیمیاییاستکهباتولیدگرماهمراهاست.
گرمکردنخانه،پختنغذا،بهحرکتدرآوردنخودروهاوکارهایبرای

بیعیبسیاردیگری،موادیمانندچوب،زغالسنگ،نفت،گازوئیلوگازط
.رامیسوزانند

کنیدبررسیرازیرجمالتنادرستیودرستی
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وختناینکهازانرژیشیمیاییآزادشدهموادبهدرستیاستفادهکنیم،سبرای
.موادرابایدمهارکرد

ودهرچهاکسیژنبیشتریبهشعلهبرسد،شعلهبزرگترونورانیترمیش
اکسیژنتولیدشدهازآباکسیژنه،خالصنیست.
شباخفهکردنآتشتوسطخاکیاقیرمیتوانیمدرصدگازنیتروژنراکاه

.دهیم
برایسوختنبهمادهسوختنی،اکسیژنوگرمانیازاست.
اشد،نب(مادهسوختنی،اکسیژنوگرما)برایسوختن،اگریکیازاینسهمورد

.سوختنانجاممیشود
وروشمعدرحضورشعلهواکسیژنمیسوزدوگازکربندیاکسید،بخارآب،ن

گرماتولیدمیکند
مادهسوختنیوگرمامیباشد-اجزایمثلثآتشاکسیژن.
کربنمونوکسید،گازبیرنگ،بیبووبسیارسمیوکشندهایاست
وبخاریروشناست،نبایدهواجریان)شومینه(هموارهدراتاقیکههیمهسوز

داشتهباشد؛برایاینمنظوربهتراستپنجرههاراکمیبازنگهدارید
درموادغذایینیزمانندمواددیگر،انرژیشیمیاییدارندبهطوریکهبا

.سوزاندنآنهامیتوانگرماتولیدکرد
باگرمایآزادشدهازسوزاندنچندعددبادامزمینیمیتوانمقداریآبرادر

.یکلولهآزمایشبهجوشآورد
جانورانباسوزاندنموادغذاییدربدنخود،انرژیموردنیازخودرابرای

.تأمینمیکنند… دویدن،شکارکردنو
با…انسانهانیزانرژیموردنیازخودرابرایراهرفتن،فکرکردن،کارکردنو

سوزاندنموادغذاییایبهدستمیآورندکهمیخورند
دحبهقندآغشتهبهخاکباغچه،سریعترمیسوزدوبهسوختنادامهمیده
درخاکباغچهمادهایهستکهکمکمیکندسوختنقندآسانترانجام

.شود
بدنموجوداتزندهنیزکاتالیزگرهایگوناگونیبهناماسیدازوجوددارند.
انجامآنزیمهاسببمیشوندتغییراتشیمیاییدربدنموجوداتزندهکندتر

.شوند
انرژیذخیرهشدهدرغذاهادربدنموجودزندهباترکیببااکسیژنآزادمی

شود
یاییبهباانجامواکنشهایشیمیاییمختلفدروسایلیمانندباتریانرژیشیم

انرژیگرماییتبدیلمیشود
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انیدرخودرو،تلفنهمراهوساعت،انرژیشیمیاییبهانرژیالکتریکی،نور
.تبدیلمیشود

صیکقرصجوشانرادرآببیندازید،تغییرشیمیاییرخمیدهدوقراگر
.جوشانبهمواددیگریتبدیلمیشود

قرصجوشاندرآبحلشدهوگازاکسیژنتولیدمیکند.
جامدهداگریکتغییرشیمیاییدرشرایطمناسبیانحامشودمیتواندکاران

.وجسمیراجابجاکند
ازپرتاپشدنتختهپاککنازرویقوطیحاویقرصجوشانبرااثرفشارگ

کربندیاکسیدایجادشدهمیباشد
رشتههاینازکآهنمیسوزد.
بیشترینحجمهواراهیدروژنتشکیلمیدهد.
هرواکنشیکهباآزادشدننوروگرماهمراهباشد،سوختننامدارد.

گزینهاییچندسواالت

است؟شیمیاییتغییرگزینهکدام
شدنحل(4شدنپخته(3شدنبخار(2جوشیدن(1

است؟شیمیاییتغییرزیرهایگزینهازگزینهکدام
نوشابهازگازخروج(2آبجوشیدن(1
سرکهدرمرغتخم(4چوببریدن(3
شود؟میحاصلمادهکدامآبدرجوشانقرصشدنحلاثردر
اکسیددیکربنگاز(2آببخار(1
اکسیدمنوکربنگاز(4اکسیژنگاز(3

دهد؟میتشکیلاکسیژنراهواحجماردرصدچند
درصد21(2درصد79(1
درصد20(4درصد0.03(3
شود؟میتولیدموادکدام(هیدروکربن)شمعپارافینسوختناثردر
اکسیددیکربنواکسیژن(1
آببخارواکسیژن(2
آببخارواکسیددیکربن(3
گرماونور(4
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خاموشسببعاملکدام.میریزندخاکآنرویبرآتشکردنخاموشبرای-
نیست؟آتششدن

سوختنیمادهحذف(1
نمودنسرد(2
اکسیژنحذف(3
هیچکدام(4
نکردخاموشبرایونیستمناسب.............شعلهوربنزیننمودنخاموشبرای-

.استمناسب.............کاغذانبار
خاک-خاک(4آب-خاک(3خاک-آب(2آب-آب(1
بهاکسیژن،درصدآزمایشانجامازپسلیترمیلی250حجمبههواازکپسولی-

است؟کدامکپسولایندرنیتروژندرصد.استرسیدهلیترمیلی200حجم
1)802)203)794)21
ندارد؟شرکتشیمیاییفراینددروسیلهکداملیمویی،باطریدر-
مسیتیغه(2آهنیتیغه(1
المپ(4لیمو(3
نمیشود؟کارانجامبهمنجرفرآیندکدام-
نوشابهدرنمکریختن(1
آبوجوشانقرص(2
جوشیدنحالدرآب(3
آبدرقهوهریختن(4
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عدد جرمی

عدد جرمی

استهستهدرپروتونهاتعداد:اتمیعدد
استنوترونوپروتونتعدادمجموع:جرمیعدد
کمترنالکتروتعداداگر.میشودحاصلالکترونهاوپروتونهاتعدادتفاوتاز:بار
حالتدروداشتخواهیممثبتبارتعدادتعدادتفاوتبهباشد،پروتونتعداداز

.منفیباربرعکس
گرفتنظردرباروالکترونهاتعدادمجموعمیتوانرااتمیعدد-
.گرفتنظردرباروالکتروننوترون،تعدادمجموعمیتوانراجرمیعدد-

کنیددقتزیرمثالهایبهجلسه،دیدنوباالتوضیحاتبراساس
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براساسرابازیوسیلهاینقواعد
دادهامتوضیحجلسهدرکهآنچه

:بنویسید
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

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

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

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

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

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

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

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

.....
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s s p
2 2 3

1 2 2 s s p
2 2 4

1 2 2

s s p
2 2 5

1 2 2 s s p
2 2 6

1 2 2

.داردرا..........حداکثرگنجایش(اولردیفصندلیهای)اولالیهیامدارزیرا
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کنیدرسمخودتانحتما
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دروالکترونعدد..........حداکثر(اولردیفصندلیهای)اولالیهیامداردر
قرارالکترونعدد..........حداکثر(دومردیفصندلیهای)دومالیهیادوممدار

.میگیرد

:ایزوتوپ
استیکساناتمدودرپروتونهاتعداد-
استمتفاوتآنهانوترونهایتعداد-
استمتفاوتآنهاجرمیعدد-
هستندیکسانشیمیاییلحاظاز-

کنیدمشخصراالکترونونوترونپروتون،تعدادشکلهردر
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6اتمیعددباکربنایزوتوپهایبرایوکنیداستفادهزیرالیهایساختارهایاز
.کنیدتکمیلراآنها14و12،13جرمیاعدادو
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داردوجودایزوتوپآنهامیاندراگرومشخصراذرههربارزیرشکلهایدر
کنیدمشخصنیزراآن
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بهنهالتبدیوکلراتمبهسدیماتمازالکترونانتقالمراحلزیرشکلهایدر
.میبینیدرامربوطهیونهای
دمیشوهشتاییخود،آخرالیهالکترونیکدادندستازباسدیمآخرمدار

.میگرددهشتاییالکترونیکگرفتنبانیزکلرآخرمدارو
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چندکهکنیدمشخصجلسه،درتوضیحاتبراساسوزیرجفتهرمورددر
استشدهبدلوردذراتبینالکترون
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دهیدپاسخزیرسواالتبه

Xبهسواالتپاسخدهیدمقابلدرمورددوذره• , X 1 31 1
1 1

تفاوتتعدادنوترونهادرآنهاچنداست؟•
تفاوتتعدادالکترونهادرآنهاچنداست؟•
آیاایزوتوپهستند؟•

بهسواالتپاسخدهیدمقابلدرمورددوذره•

تفاوتتعدادنوترونهادرآنهاچنداست؟•
تفاوتتعدادالکترونهادرآنهاچنداست؟•
آیاایزوتوپهستند؟•
مجموعذراتکدامیکبیشتراست؟•

محاسبهکنیدراتعدادذراتتشکیلدهندهیون•

رامحاسبهکنیدذرهتفاوتتعدادنوترونهاوالکترونهادر•

کدامشکلزیرنمایشدرستیراارایهمیدهد؟•
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درموردتعدادذراتتشکیلدهندهذرهزیربحثکنید•

ایرادساختارزیرچیست؟•

بارهرساختاررامشخصکنید•

چندموردازساختارهایزیردرموردایزوتوپهایهیدروژندرستاست؟•

عدداتمیونشانهشیمیاییدهعنصراولرابنویسید•
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:دهیدکوتاهپاسخزیرسواالتبه

سبکترینذرهسازندهاتمکداماست؟
بارالکتریکیپروتونچیست؟
بارالکتریکینوترونچیست؟
بارالکتریکیالکترونچیست؟
عدداتمیراچگونهنشانمیدهند؟
تاکنونچندعنصرشناختهشدهاست؟
تاکنونچندعنصرشناختهشدهاست؟
نمادH نشاندهندهکدامعنصراست؟
نمادHe نشاندهندهکدامعنصراست؟
نمادF نشاندهندهکدامعنصراست؟
نمادB نشاندهندهکدامعنصراست؟
نمادBe نشاندهندهکدامعنصراست؟
کدامدانشمنددروناتمرابهصورتمنظومهشمسیتصورکرد؟
نمادH نشاندهندهکدامعنصراست؟
الکتروناست،چندالکتروندرمداردومقرارمیگیرد؟8دراتمیکهدارای
الکتروناست،چندالکتروندرمداردومقرارمیگیرد؟8دراتمیکهدارای
سهاتممشاهدهشدهدرشکلبایکدیگرچهشباهتهاییدارند؟

اتمهابایکدیگرچهتفاوتیدارند؟این
هریکازایناتمهابهچهعنصریتعلقدارند؟
عنصرکربنچندایزوتوپدارد؟
شباهتدوایزوتوپدرچیست؟
تفاوتدوایزوتوپدرچیست؟
درچیست؟13باکربن12تفاوتکربن
رید؟عنصریکهنوتروننداردوعدداتمیآنباعددجرمیباهمبرابراسترانامبب
عنصرهایتشکیلدهندهنمکخوراکیرانامببرید؟
عنصرهایتشکیلدهندهنمکخوراکیرانامببرید؟
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کنیدتکمیلمناسبکلماتبارازیرجمالت

ذرهتشکیل...................سالقبلدانشمنداناعتقادداشتند،اتم1۵۰تاحدود
.دهندهمادهاست

نیزازذرههایکوچک...................باپیشرفتعلموفناوری،اطالعاتنشانداد
.تریساختهشدهاند

ساختهشدهاند...................همهمواداز.
تشکیلشده...................و...................،...................اتمازذرههایریزتریبهنام

.است

نوترونپروتوننالکترواتماتمهاترینکوچک

نوعوثابتمعیّناتمیعددزناچیبسیارنوترون

تقریباًبرابراست...................جرمپروتونبا.
است...................جرمالکتروندرمقایسهبادوذرهدیگر.
آنمیگویند...................تعدادپروتونهایاتمهرعنصررا.
است...................تعدادپروتونهایاتمهرعنصر.
،اتمنیزتغییرمیکند...................باتغییرتعدادپروتونها.

پروتونمتفاوتمقدار

...................باهمبارالکتریکیالکترون،پروتونباهمبرابرولیازنظرنوعبار
.متفاوتهستند

است...................تعدادالکترونوپروتونیکعنصرباعنصردیگر.
ایناز.هادراتمبسیارسختوتقریباًغیرممکناست...................تغییرتعداد

.رونمیتوانیکعنصررابهآسانیبهعنصردیگرتبدیلکرد

است...................هیدروژنداراییکالکترونویک.
ندارد...................1-هیدروژن.
اتمهایکربن،هیدروژنواورانیمبارالکتریکی...................
تاس...................اتمدرحالتخنثیاستیعنیمجموعبارهایمثبتومنفیآن

.وتعدادالکترونهاوپروتونهاباهمبرابراست

رصفندارندنوترونپروتون
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اطالعاتی...................دانشمندانآزمایشهایمختلفیانجامدادندوباروشهای
.ازدروناتمبهدستآوردند

وگنجایشیعنی...................برطبقمدلبور،هریکازمدارهاسطحانرژی
.تعدادالکترونمشخصیدارد

مشخصمغیرمستقی

اپرتوزجرمیعددایزوتوپ

یم...................بهاتمهاییازیکعنصرکهدرتعدادنوترونباهممتفاوتدارند
گویند

،میگویند...................مجموعتعدادپروتونهاونوترونها.
معروفاند...................موادیکهایزوتوپپرتوزادارندبهماده

فیدشرکتمیکنندوبهمادهجامدوس...................فلزسدیموگازکلردرتغییر
.رنگیبهنامسدیمکلریدتبدیلمیشوند

ویندمیگ...................بهاتمهاییکهتعدادبارمثبتومنفیآنهایکساننباشد.
میشود...................اگرازاتمالکترونجداشوددارایبارالکتریکی.

مثبتیونیشیمیای

وان،دارایبارخالصمنفیمیشودوبعن...................اگریکاتمخنثیالکترون
.یونمنفیشناختهمیشود

ی،دارایبارخالصمثبتم...................اگریکاتمخنثی،یکیاچندالکترون
.شودوبعنوانیونمثبتشناختهمیشود

کمترینظرفیتالکترونگیریرادارد...................الیه.

اولبدهددستازکندجذب

ودونامیدهمیش...................هرگاهتعدادالکترونهاازپروتونهابیشترشودذره
.شدنامیدهخواهد...................اگرتعدادپروتونهاکمترازتعدادالکترونهاباشد،

آنیوننکاتیو
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کنیدبررسیرازیرجمالتنادرستیودرستی

هرعنصرازچندنوعاتمتشکیلشدهاست
عنصردرطبیعتبهشکلعنصریا۹۰عنصرشناختهشده،حدود118ازمیان

ترکیبوجوددارند
هرعنصررابانشانهشیمیاییمشخصینشانمیدهند.
براینمونهعنصرهیدروژنرابانشانهH نشانمیدهند
عدداتمیعنصرهارادرسمتراستوپاییننشانهشیمیاییمینویسند.
اتمدانشمندانبراساساطالعاتبهدستآمده،مدلهایگوناگونیرابرایساختار

.ارائهدادند
ساختاراتمدرمدلبوربسیارشبیهمنظومهشمسیاست.
تممشابهحرکتسیاراتبهدورخورشید،الکترونهادرمسیرهایدایرهایبهدورا

درحرکتاند
نوکمدادازاتمهایکربنساختهشدهاست.
ًتجربهنشاندادهاستکههمهاتمهایکربنتشکیلدهندهنوکمداد،دقیقا

یکسانهستند
کربندرطبیعتآمیختهایازاتمهایکربنباتعدادنوترونمتفاوتاست.
نامگذاریکردهاند14-،کربن13-،کربن12-ایزوتوپهایکربنرابهصورتکربن.
ناپایداراستوخاصیت3ازبینایزوتوپهایهیدروژن،ایزوتوپباعددجرمی

پرتوزاییدارد
نمکخوراکییکیازمهمترینوپرکاربردترینمواددرزندگیوصنعتاست.
جرمپروتونونوترونتقریباباهمبرابراست.
سهذرهیباردارسازندهاتمباتعدادبرابرخنثیهستند.
الکترونهاجرمندارند.
حداقلتعدادنوتروندراتمهایکعدداست.
الکترونجذبکرد،البهدومشروعبهالکترونگیری4پسازآنکهالیهاول

.میکند
هایآنبنابراینتعدادنوترون.استودارایبارالکتریکینیست11اتمیذرهایعدد

.عدداست12
دواتمدرتعدادنوترونهاباهماختالفدارند،پسایزوتوپیکدیگرهستند.
رفتارشیمیاییایزوتوپهامشابهاست.
سبکترینایزوتوپهیدروژنفاقدنوتروناست.
یمثبتاتمیالکترونبدستآوردیاالکترونیازدستبدهددارایبارالکتریکاگر

.یامنفیمیشود
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گزینهاییچندسواالت

است؟بیشترینپروتونونوترونتعدادتفاوتگزینهکدامدر-

1)2)3)4)

است؟وابستهموردکدامبهاتمنوع-
الکترون(4پروتون(3جرمیعدد(2نوترون(1
درستیبهگزینهکدامدرخنثی،حالتدرنوترون3۵والکترون31باعنصری-

است؟شدهدادهنمایش

1)2)3)4) Ga
66
31Ga

62
31

Br
62
35Br

66
35

است؟درستموردکدامزیرذرهدومورددر-
استمتفاوتپروتونهاتعداد(1
استواحدکمتریکXنوترونهایتعداد(2
استکمترواحددوYالکترونهایتعداد(3
استبرابرنوترونهاتعداد(4

A-1
YZ,XZ

A -2

کدامالکترونبهنوترونتعدادنسبت17جرمیعددو7اتمیعددبا-X3یوندر-
است؟

1)12)23)۰.۵4)۰.2۵

است؟درستگزینهکدام.بگیریدنظردررا6۵جرمیعددبامثبتباردویونی-
است3۰برابرآنپروتونهایتعداد(1
استآنپروتونهایازکمترواحددوآنالکترونهایتعداد(2
استپروتونهااستبیشترواحد2آننوترونهایتعداد(3
استالکترون28داری(4
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نمیدهد؟رخموردکداماتم،یکازالکترونیکحذفبا-
.مییابدکاهشآنجرم(1
میشودیونبهتبدیل(2
میماندثابتآناتمیعدد(3
.نمیکندتغییریآنجرمیعدد(4

است؟منفییونیکبهمربوزیرساختارکدام-
1)2)3)4)

است؟گزینهکدامبهمربوطمقدارکمترینزیرذرهدر-
الکترونتعداد(2اتمیعدد(1
نوترونتعداد(4جرمیعدد(3

X19

38 +1

برابر1.۵نوترونها،تعدادوپروتونهاتعدادازکمترواحد2الکترونهاتعدادزیر،یوندر-
است؟کدامآناتمیعدد.پروتونهاستتعداد

1)۵۰2)۵23)484)4۹Xz

125 c
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بی تنظیم عص
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.یابدمیکاهشتنفسوقلبضربانتعدادتدریجبهبدنیهایفعالیتانجامهنگام(الف
.یابدمیشافزایگرمادفعوکردنعرقمیزانتدریجبهکردنورزشاتمامازبعدبالفاصله(ب
.گیردمیصورتعصبیصورتبهفقطبدنهایدستگاهتنظیم(ج

.باشدمیهابافتوهااندامازانواعیازمتشکلهادستگاهسایربرخالفعصبیدستگاه(الف
.باشدمیمرکزیبخشازمتشکلتنهاانسانعصبیدستگاه(ب
.هستندویژههایفعالیتانجامتواناییبانخاعومغزازمتشکلعصبیدستگاهبخشدوهر(ج
.باشدیمآگاهانهوارادی،دهدمیرخعصبیدستگاهمرکزیبخشتوسطکهفعالیتیهر(د
.شودمیممکننخاعتوسط،انسانارادیغیروارادیهایفعالیتتمامکنترل(ه
.کندمیتبطمرمرکزیعصبیدستگاهبهرابدنهایقسمتازبخشیعصبیدستگاهمحیطیبخش(و
.دارندبرعهدهراارتباطایجادوظیفهکهبودهاعصابیازمتشکلعصبیدستگاهمرکزیبخش(ز

.درسنمیحرکتیهایاندامبهقطعاًمرکزیعصبیدستگاهازشدهخارجحرکتیهایپیام(ک
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.رسدمیمغزبهمحیطیعصبیدستگاهتوسطهااندامازخروجازپسحرکتیهایهایپیام(ل
.شوندمیعصبیدستگاهمحیطیبخشواردمرکزیعصبیدستگاهازخروجازپسحسیهایپیام(م
.شودمییدهدمرکزیعصبیدستگاهازهاییبخشمحیطیعصبیدستگاهبرعالوهپاهامانندهادستدر(ن

.شوندمیهدیدمغزدرونانگشتانبرعالوهکهبودهعصبیدستگاهمحیطیبخشبهمتعلق،اعصاب(س
.فرستندمیپیامپاهادرموجودهایماهیچهبهنهایتدرنخاعگردنیبخشازشدهخارجاعصاب(ع

بدنضافیاگرمای،..........................................بابدنتانپوستویافتهافزایش..........................................وقلبضربانکردنورزشهنگام(الف
.کنندمیدفعرا
.شودمیانجام..........................................و..........................................صورتدوبهبدنهایدستگاهتنظیم(ب

.است....................................و....................................بخشدوازمتشکلانساندرعصبیدستگاه(الف
هایتفعالی(واپایش)کنترلمرکزوبوده..................................و...............................شاملانساندرعصبیدستگاهمرکزیبخش(ب

.باشدمیبدن.................................و.................................
.است..................................شامل،عصبیدستگاهمرکزیبخشبهبدنهایقسمتتمامیدهندهارتبطبخش(ج
.انندرسمی...........................................................به.............................................ازراحرکتیهایپیاممحیطیعصبیدستگاهاعصابانساندر(د
.ندرسانمی................................................................به.............................ازراحسیهایپیاممحیطیعصبیدستگاهاعصابانساندر(ه

86



:انعکاسیپاسخ
سریعبسیار-
تفکروارادهبدون-
بدنازحفاظتبرایاغلب-

کاشریزشوسرفه،عطسه,زدنپلک:مثال

...وسرفه،سهعط،زدنپلکمانندغیرارادیهایفعالیتازیکهرنقشدربارهمعتبرمنابعواینترنتبهمراجعهبا
.کنیدگزارشکالسبهرانتایجوآوریجمعرااطالعاتی

.کنندمیدریافتبدندرونوبیرونمحیطازرااطالعاتی،عصبیدستگاهمرکزیبخشفقطانساندر(الف
.شودمیایجادیمناسبپاسخمحیطیعصبیدستگاهدرتفسیرازپس،عصبیدستگاهتوسطشدهدریافتاطالعات(ب
.باشدمیارادیوآگاهانه،شودمیصادرمرکزیعصبیدستگاهبهورودیهایپیامبهکههاییپاسخهمه(ج
.گرددمیارسالهاماهیچهازگروهیبهارادیحرکتیهایپیامزمینرویازمدادبرداشتنمنظوربه(د
.شودمیهناآگاهانحرکتانجامسببهاییماهیچهبهارسالیپیام،داغجسمبهدستبرخوردازپس(ه
.شودمیانجامسریعهموارهکهبودهناآگاهانهاغلبانعکاسیهایپاسخ(و
.شودمیانجامبدنازحفاظتبرایاغلبوشدهانجامارادهوتفکربدونانعکاس(ز

.هستندانعکاسیهایپاسخ،اشکریزشبرخالفسرفهمانندعطسهوزدنپلک(ح
.باشدمیارادیوآگاهانهومغزکنترلتحتتنفسمانندقلبضربانتنظیم(ط

.نندکمیدریافتبدن........................................و...................................................ازرااطالعاتیعصبیدستگاهمحیطیومرکزیبخشدو(الف
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بهفرآیندینا.یابدمیانتقال......................................به........................................ازحرکتیعصبیپیامزمینرویازمدادبرداشتنمنظوربه(ب
.شودمیانجام......................................صورت

.است.............................فعالیتنوعیداغاتویبهبرخوردازپسدستشدنکشیدهعقب(ج
.شوندمیانجامبدناز.............................برایاغلبو..............................................بدون،..............................................انعکاسیهایپاسخ(د
............................................و.................................،.................................،.................................ازعبارتندانعکاسیهایپاسخازهایینمونه(ه
.است.................................هافعالیتاین.گیردمیصورتمرکزیعصبیدستگاهتوسطتنفسوقلبضربانتنظیم(و

.اندگرفتهجایجمجمهدرون،انسانبدندرفرماندهیمرکزدوهر(الف
.باشدیماطالعاتدریافتمرکز،استگرفتهجایجمجمهدرونکهمرکزیعصبیدستگاهازبخشیتنها(ب
.استگرفتهجایمهرهستونکانالدرونکهبودهمغزازبخشینخاع(ج
.استشدهساختهنامساویبخشسهازکهبودهمرکزیعصبیدستگاهازبخشیمغز(د

.استگرفتهقرارمغزساقهپشتکهبودهمخازبخشیمخچه(ه
.استفتهگرقرارمخچهجلویکهبودهمرکزیعصبیدستگاهازبخشیمغزساقه(و

.ددارنقرار........................................و.................................درونترتیببهکهبوده..........................و.........................انساندرفرماندهیمراکز(الف
توردس،نیازصورتدروکنندمی.................................راآنها،...................................................ودریافتضمنانساندرفرماندهیمراکز(ب

.دهندمیبدنهایاندامبهالزم
.است.................................و.................................،.................................شاملمغزدهندهتشکیلهایبخش(ج
.استگرفتهقرارمغزساقهپشتکهبودهمغزازبخشی.................................انساندر(د
.تاس.................................،داردقرارمخچهجلویدرکهمرکزیعصبیدستگاهازبخشی(ه
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.استشدهتشکیلنیمکرهیکازبیشازکهبودهمغزبخشبزرگترینمخ(الف
.شودمیارسالمغزبههاییعصبطریقازچشمازشدهخارجحسیهایپیام(ب
.شوندمیدرک،مرکزیعصبیدستگاهبهورودازپسهااندامازشدهخارجحسیهایپیام(ج
.دهدمیرخمرکزیعصبیدستگاهازبخشیهرتوسطآگاهانهصورتبهزدنحرفوکردنفکر،مسالهحل(د
.شودمیکنترلمغزچپنیمکرهتوسط،بدنراستحرکتیهایاندامهایفعالیت(ه
.دهدمیانجامراخودویژههایفعالیتوبودهدیگریازمستقلکامالًمخنیمکرههر(و
.استبدنارادیاعمالتمامکنترلمرکزوبودهخاکستریانساندرمخقشر(ز

.باشدمیمغزونخاعحدفاصلمغزساقهسالمانسانمرکزیدستگاهدر(ح
.استمستقیمتماسدرمخهایلوبتمامبامخچهانساندر(ط
.باشدمیتماسدرهالوبسایرباانساندرگیجگاهیلوب(ی

.باشدمیخوردگیچیندارایوبودهخاکستریهالوبتمامیدرمخقشر(ک
.فرستدمینخاعالبصلبههاییپیاموبودهمستقیمتماسدرمخچهبامخلوببزرگترین(ل
.باشدمیمستقیمتماسدرمخهایلوبسایرباآهیانهلوبسالمانساندر(م
.استمستقیمتماسدرمخچهباگیجگاهیلوببرخالفسریپسلوب(ن

.شودمیممکنآنپایینیبخشتوسطفاصلهبینخاعبامخارتباط(س

.باشدمی...............................................ازمتشکلمغزحجمبیشترین(الف
.شودمیوارد.....................................بهمحیطیاعصابتوسطزبانوگوش،چشمازشدهخارجحسیهایپیام(ب
.دهدمیرخ.....................................توسطمسئلهحلوزدنحرف،کردنفکرتوانایی(ج
.کندمیترلکنرابدنراستنیمههایفعالیت............................نیمکرهوبدن.......................نیمهفعالیتمخراستنیمکرهانساندر(د
.استبدن........................اعمالازبسیاریمرکزوبودهمخهاینیمکره.............................بخشورنگ..................................بخشمخقشر(ه

.تاسشدهگرفتهبردرلوبسایرتوسط.................................لوبانسانمغزدر(و
.استتماسدرمخهایلوبسایرومخچهبا.................................لوب(ز

.باشدمیتماسدرگیجگاهیلوبباوبودهبزرگتربقیهاز.................................لوب(ح
.هستندتماسدرمخچهبا.................................و.................................هایلوب(ط
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.گرددمیارسالمخچهبهفقطحسیهایپیامتعادلحفظمنظوربهورزشحیندر(الف
.باشنداهمیتدارایشنوایییابیناییدرتوانندمیمخچهبهپیامکنندهارسالمراکز(ب
.گرددمیالارساسکلتیهایماهیچهبهمخچهازهاییپیام،وضعیتیهردربدنتعادلحفظمنظوربه(ج
.دهدرخاختاللاستممکنفردنشستنورفتنراهدرمخچهدیدنآسیبصورتدر(د
.شودمیرقراربآنهابینارتباطکرمینهطریقازکهبودههایینیمکرهازمتشکلمخچههر(ه
.دباشمیهاییخوردگیچیندارایوبودهخاکستریمخمانندمخچهقشریسطح(و
.کنندمیتقویتمخچهبیشترتمرینبا،کنندمیکارژیمناستیککهافرادی(ز

.ندهستفعالیتدارایهاییرابط،مخچههاینیمکرهبینارتباطایجادمنظوربه(ح
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.استگرفتهقرارسریپسلوبزیرومغزساقهپشتکهبودهمغزازبخشی.................................انساندر(الف
چهمخویژهبهعصبیمراکزبه...............................................و.................................،.................................ازحسیهایپیامتعادلحفظمنظوربه(ب

.شودمیفرستاده
.گرددمیارسالماهیچهبه.................................ازحرکتیپیام،شرایطیهردربدنتعادلحفظمنظوربه(ج
.شودمیتقویتبیشترباشدمیمغزازبخشیکه.................................،کنندمیکارژیمناستیککهافرادیدر(د
.ودشمیبدنتعادلحفظسبب.................................،...ونشستن،رفتنراهمثلعادیهایحالتدر(ه
.هستنداطارتبدریکدیگربا.................................توسطکهبودهنیمکره.................................ازمتشکلمخچه(و
.ودشمیدیده.................................رنگبهدرونیبخشو.................................رنگبهمخچهبیرونیبخش(ز

.شودمینخاعبامغزازهاییبخشبینارتباطبرقراریسببمغزساقه(الف
.استقشندارایارادیغیرهایفعالیتازگروهیکنترلدرکهبودهمخازبخشیالنخاعبصل(ب
.داردصالاتنخاعبهکهبودهمغزازبخشی،خونفشاروقلبضربان،تنفسکنترلمرکز(ج
.باشدمیناآگاهانهاعمال(واپایش)کنترلمحلکهبودهالنخاعبصلازهاییبخشحیاتگره(د
.استنقشدارایمخونخاعبینپیامتبادلدر،داردقرارمخچهجلویدرکهساختاری(ه
.داردبیعصپیامارسالودریافتتوانایی،استگرفتهقرارمغزساقهپشتدرکهساختاری(و
.باشدمیویژهایهفعالیتباحیاتگرهدارای،استیافتهاتصالمخبهکهمغزساقهباالییبخش(ز
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.کندمیوصلنخاعبهرامخچهومخکهبودهمغزازبخشی..........................................انساندر(الف
.استتنفسکنترلمرکزکهداشتهوجود..........................................شکلبهبخشیمخزیردر(ب
..........................................و......................................،..........................................کنترلدر،استگرفتهقرارنخاعباالیبالفاصلهکهمغزازبخشی(ج

.استفعالیتدارای
.کندمیفعالیتارادیغیرفرآیندهایکنترلدرکهبودهمغزساقهدر..........................................ازمراکزیحیاتگره(د

.استتهیافاتصال..................................و.................................بهدیگرسویازونخاعبهسویکازمغزساقهسالمانسانمرکزیدستگاهدر(ه

.استگرفتهجایمهرهستونکانالدرون،باشدمیرنگسفیدطنابشبیهکهمرکزیعصبیدستگاهازبخشی(الف
.استیافتهامتدادکمرانتهایتاالنخاعبصلازکهبودهمرکزیعصبیدستگاهازبخشینخاع(ب
.داردرنگسفیدطنابیشبیهظاهری،عصبیدستگاهمحیطیبخشبامغزرابطانساندر(ج
.باشدمیمرکزیعصبیدستگاهبامحیطیعصبیدستگاهبینرابطنخاع(د
.شودمیفرستادهمخبهمغزساقهطریقازنخاعبهورودازپسحسیهایپیامازگروهی(ه
.شودمیالارسبدنپایینیهایبخشبهنخاعتوسطمغزساقهازخروجازپسحرکتیهایپیامازگروهی(و
.باشدمیهاانعکاسازبسیاریوقوعمحلوبودهمرکزیعصبیدستگاهبهمتعلقنخاع(ز

.باشدمیرنگخاکستریداخلیبخشبرخالفنخاعخارجیبخش(ح
.داردHحرفشبیهساختاری،سفیدمادهتوسطشدهاحاطهبخش(ط
.استشدهدربرگرفتهسفیدمادهتوسطنخاعوسطمجرای(ی
.اندیافتهاتصالمغزبهدیگرگروهیونخاعبهاعصاباززیادیتعداد(ک
.هستندمرکزیعصبیدستگاهبهمتعلق،کمرازشدهخارجاعصاب(ل
.کنندمیکنترلراپاهاحرکات،نخاعکمریبخشازشدهخارجاعصاب(م
.هددمیرخهادستدرحرکتیوحسیناتوانی،فردیهردرنخاعدیدنآسیبصورتدر(ن
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.................................تا..........................................از...............................................درونکهبودهرنگیسفیدطنابشبیهنخاعمرکزیدستگاهدر(الف
.داردامتداد

.استعصبیدستگاه.................................بخشو.................................رابطنخاع(ب
.رساندمی..........................................بهرامغزازشدهخارجاطالعاتنخاع(ج
.باشدمیبدنهایانعکاس.................................مرکزانساندرنخاع(د
.شودمیدیده.................................رنگبهدرونیبخشو.................................رنگبهنخاعبیرونیبخش(ه

.باشدمیHحرفشبیهظاهریداراینخاع....................................بخش(و
.استیافتهامتدادنخاعرنگ....................................بخشدروننخاعوسطمجرای(ز
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ارائهالسکدرراآننتایجو،آوریجمعرااطالعاتی،معتبرمنابعازعصبیبافتدرپشتیبانهاییاختهدرباره
.کنید

.باشدمیروننو،استالکتریکیجریانکنندهتولیدکهاییاختههرانسانبدندر(الف
.تندهسمرکزیعصبیدستگاهدهندهتشکیلهاییاختهتنهاعصبییاخته(ب
.ندهستعصبیفعالیتدارای،عصبیمراکزدهندهتشکیلاصلیهاییاخته(ج
.هستندعصبیمراکزدهندهتشکیلاصلیهاییاختهفقطهانورون(د
.هستندالیتفعدارایمغزیمراکزدر،عصبیپیامایجادباپشتیبانعصبیهاییاخته(ه
.را داردهر یاخته ای که متعلق به بافت عصبی می باشد ، توانایی ایجاد پیام عصبی( و
.اندها درون جسم یاخته ای تجمع یافته اندامکدر یاخته های عصبی همه ( ز

.اندافته رشته های عصبی هستند که به جسم سلولی اتصال یآکسونمانند دندریت( ح
.دندریت برخالف آکسون دور کننده پیام عصبی از جسم یاخته ای می باشد( ط
.ت استجهت جریان عصبی در دندریت و آکسون نسبت به جسم یاخته ای با هم متفاو( ی

.باشدمیبلندکهبودهنورونآکسونیبخشعصبیتارهر(و
.استنیازبلنددندریتبهعصبیتارهرساختنمنظوربه(ز

.استازنیبلندعصبیرشتهیکبهعصبیتارهرساختنمنظوربه(ح
.استنیازنورونیکازبیشبهعصبیتارهرساختنمنظوربه(ط
.اشدبمیپیوندیغالفهمراهبهتارهاازایمجموعهازمتشکلعصبهر(ی
.استبافتنوعیکازمتشکلعصبهرسالمانساندر(ک
.استنیازنورونیکازبیشبهعصبساختنمنظوربه(ل
.شودمیدیدهتاردر،استدادهجایهستهخوددرکهنورونازبخشی(م

.دارندضعیفالکتریکیجریانایجادتوانایی....................................مانندهایاختهاز....................................انسانبدندر(الف
.هستند..........................و......................................دهندهتشکیلاصلیهاییاختهانساندرهانورون(ب
.هستند...........................................و..................................شاملعصبیبافتدهندهتشکیلهاییاخته(ج
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(برخالف-مانند).داردضعیفالکتریکیجریانایجادتواناییپشتیبانهاییاخته......................................نورون(د
.کنندیم....................................عصبیهاییاختهبهوبوده..............................................فاقدعصبیبافتدرعصبیغیرهاییاخته(ه
.اندیافتهتجمع................................................درونهااندامکبیشترهمراهبههسته،عصبیاییاختهدر(و
.دانیافتهاتصالاییاختهجسمبهکههستندهاییرشته..................................و.................................نورونیکپیکردر(ز

.کندمی.............................اییاختهجسم..................راآن،عصبیجریانهدایتحیندردندریت(ح

.کندمیدوراییاختهجسمازراعصبیپیامکهبودهایرشته..................................عصبییاختههردر(ط
.گویندمی..................................بلندآکسونیادندریتبه(ی
.ددهنمیتشکیلرا..................................،اندشدهاحاطهغالفیباکه،همکناردرتارهاازایمجموعه(ک
.شودمی..................................واردابتداسلولیجسمازشدهخارجعصبیپیام(ل
.استتهگرفجایعصبییاخته..........................................درونکهاستاندامکنوعیآندوپالسمیشبکه(م

.شودمیعصبیپیامایجادسببنورونازنقطهیکتحریک(الف
.شودمیهدایتآنانتهایتا،نوروندرشدهایجادعصبیپیام(ب
.شودیمهدایتدندریتانتهاییبخشسمتبه،سلولیجسمدرشدهایجادعصبیپیام(ج
.رسدمیآکسونانتهایبهاییاختهجسمازعبورازپسدندریتدرشدهایجادعصبیپیام(د
.شودمیهدایتسپسوشدهایجادعصبیپیامدندریتدرتنهاانساندر(ه
.شودمیخودزابعدیاختهباارتباطبرقراریسببدندریتیانتهایطریقازعصبیهاییاخته(و
.نندکمیبرقرارارتباطعصبیهاییاختهبافقطخودآکسونیانتهایطریقازهانورون(ز
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.شودمی،.....................................ایجادباعثنورونازنقطهیکتحریک(الف
.ندهستارتباطدردیگرهاییاختهو.....................................هاییاختهبا..............................................طریقازعصبیهاییاخته(ب

.نندکمینزدیکعصبیمراکزبهراپیامحسیهاینورونمانندحسیهایعصب(الف
.کنندمیدریافتعصبیمراکزازراپیامحرکتیاعصابمانندحرکتیهاینورون(ب
.فرستندمیماهیچهبهراخودپیامنهایتدرحرکتینورونهر(ج
.باشدمیعصبیبافتبهمتعلقاعصابازیاختههر(د
.اندگرفتهجایعصبیمراکزدرونعصبیدستگاههایعصبازگروهی(ه

.اشدکننده پیام عصبی به مراکز عصبی می ب.....................................عصب حسی (الف
.باشدکننده پیام عصبی به مراکز عصبی می.....................................عصب حرکتی ( ب
.وددیده می ش.....................................نوروندر اعصاب حسی تارهای عصبی متعلق به ( ج
.یافت می شود............................... و ............................... در اعصاب انواعی از بافت ها مانند بافت (د
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باشد؟میهابخشکدامازمتشکلانسانعصبیدستگاه-1
:پاسخ

؟استمواردکدامشاملعصبیدستگاهمرکزیبخش-2
:پاسخ

.بنویسیدراحسیهایپیاممسیرمقصدومبداء–3
:پاسخ

.بنویسیدراحرکتیهایپیاممسیرمقصدومبداء–4
:پاسخ

.بنویسیدارآنوظیفهواستبخشکدامشاملانسانعصبیدستگاهمحیطیبخش-5
:پاسخ

کنند؟میدریافتبدندرونوبیرونمحیطازاطالعاتیعصبیدستگاهازهابخشیابخشکدام-6
:پاسخ

(مورد3).بنویسیدراانعکاسیهایپاسخهایویژگی-7
:پاسخ

(مورد6).بنویسیدانعکاسوقوعازهاییمثال-8
:پاسخ

کنند؟میحفاظتآنهاازهااستخوانکدام.ببریدنامانساندرفرماندهیمراکز-9
:پاسخ
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.بنویسیدرامغزدهندهتشکیلاصلیهایبخش-10
:پاسخ

است؟گرفتهقرارمغزساقهپشتمغزساختارکدام-11
:پاسخ

دارد؟راحجمبیشترینمغزازبخشکدام-12
:پاسخ

(مورد5)کند؟میدریافتحسیپیامهااندامکدامازانسانمخهاینیمکره-13
:پاسخ

.سیدبنویراآنظاهریویژگیوبودهبدنارادیاعمالازبسیاریمرکزمخازبخشکدام-14
:پاسخ

ت؟اسشدهتشکیلنیمکرهچندازانسانمخ-15
:پاسخ

.بنویسیدرامخهایکرهنیموظایف-16
:پاسخ

.بنویسیدرامخدهندهتشکیلهایلوب-17
:پاسخ

.بنویسیدرامخلوببزرگترین-18
:پاسخ

ت؟استماسدرهالوبکدامباگیجگاهیلوب-19
:پاسخ

است؟تماسدرمخهایلوبکدامبامخچه-20
:پاسخ

(مورد3)شود؟میفرستادهمخچهبهحسیهایپیامهااندامکداماز-21
:پاسخ

.بنویسیدرابدنتعادلحفظدرمخچهفعالیتچگونگی-22
:پاسخ

.بنویسیدرامخچههاینیمکرهدهندهارتباطساختار-23
:پاسخ

اشد؟بمیرنگسفیدبخشکدامورنگخاکستریمخچهازبخشکدام-24
:پاسخ

ند؟کمیوصلنخاعبهرامخچهومخوداشتهساقهشبیهظاهریمغزازبخشکدام-25
:پاسخ
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.بنویسیدرامغزساقهوظایف-26
:پاسخ

.یسیدبنوراآنناموداشتهقرارمغزساقهازبخشکدامدرحیاتگره-27
:پاسخ

.یسیدبنوانساندرنخاعظاهریشکلوگیریقرارمحلپایان،،شروع-28
:پاسخ

(مورد4).بنویسیدرانخاعوظایف-29
:پاسخ

هستند؟رنگیچهترتیببهنخاعداخلیوخارجیبخش-30
:پاسخ

یرد؟گمیصورتاعصابازگروهکدامتوسطپاهایاحساسوحرکات(کنترل)واپایش-31
:پاسخ

شود؟میایجادضعیفیالکتریکیجریانانسانبدنهاییاختهازیککدامدر-32
:پاسخ

.بنویسیدراعصبیبافتهاییاخته-33
:پاسخ

.بنویسیدرااعصابوعصبیمراکزدهندهتشکیلاصلیهاییاخته-34
:پاسخ

.بنویسیدرانوروندهندهتشکیلهایبخش-35
:پاسخ

ت؟اسنورونبخشکدامدرهااندامکبیشتروهستهگیریقرارمحل-36
:پاسخ

.یدبنویسسلولیجسمبهمتصلهایرشتهدرعصبیجریانجهت-37
:پاسخ
.کنیدتعریفراعصبیتار-38

:پاسخ
.کنیدتعریفراعصب-39

:پاسخ
ست؟ایافتهاتصالآکسونچندنوروندرسلولیجسمهربه-40

:پاسخ
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.بنویسیدرانورونیکدرعصبیپیامایجادچگونگی-41
:پاسخ

.بنویسیدسالمنورونیکدرعصبیپیامهدایتمقصد-42
:پاسخ

یابد؟انتقالتواندمیهایاختهازگروهکدامبهنورونازشدهخارجعصبیپیام-43
:پاسخ

.ددهیپاسخزیرمواردبهحسیاعصابمورددر-44
.یدبنویسراآندهندهتشکیلهایبافتانواع-1

:پاسخ
.بنویسیدراآنهادرپیامحرکتجهت-2

:پاسخ
.ددهیپاسخزیرمواردبهحرکتیاعصابمورددر-45

.دبنویسیراآندهندهتشکیلهایبافتانواع-1
:پاسخ

.بنویسیدراآنهادرپیامحرکتجهت-2
:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-1
.کنیدنامگذاریراشدهمشخصمواردهمه(الف

:پاسخ

است؟عصبیدستگاهمرکزیبخشبهمتعلقمواردکدام(ب
:پاسخ

است؟عصبیدستگاهمحیطیبخشبهمتعلقمواردکدام(ج
:پاسخ

ست؟اشدهپوشیدهغالفیتوسطعصبیتارهایاجتماعمواردکدامدر(د
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-2
.کنیدنامگذاریراشدهمشخصمواردهمه(الف

:پاسخ
است؟دادهجایخوددرونرامغزساختارکدام(ب

:پاسخ
.بنویسیدرامغزهایبخشهمه(ج

:پاسخ
.کنیدتعیینشکلدررافرماندهیمراکز(د

:پاسخ
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؟باشدمینخاعومخبینرابطبخشکدام(ه
:پاسخ

؟استمشاهدهقابلبخشکدامدرحیاتگره(و
:پاسخ

.بنویسیدراdبخشوظایف(ز
:پاسخ

باشد؟میارادیغیریاارادیاستوقوعحالدرeبخشدرکهاتفاقاتیهمه(ح
:پاسخ

.بنویسیدراeبخشوظایف(ط
:پاسخ

.بنویسیدراcبخشوظایف(ی
:پاسخ

د؟کننمیارسالپیاممخچهبههااندامکدام(ک
:پاسخ

ست؟اگرفتهقرارمغزساقهپشتبخشکدام(ل
:پاسخ

.استگرفتهقرارمخچهجلویدربخشکدام(م
:پاسخ

شود؟میمحافظتمهرهستونهایاستخوانتوسطبخشکدام(ن
:پاسخ

شود؟مییافتبخشکدامدرکرمینه(س
:پاسخ

دهد؟میمابهرامسئلهحلو،زدنحرف،کردنفکرتواناییبخشکدام(ع
:پاسخ

دارند؟رنگسفیددرونیورنگخاکستریبیرونیبخشمواردیاموردکدام(ف
:پاسخ

دارند؟رنگخاکستریدرونیبخشوسفیدبیرونیبخشمواردیاموردکدام(ص
پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-3
.کنیدگذارینامراشدهمشخصهایبخشهمه(الف

:پاسخ
هستند؟تماسدرمستقیماًپیشانیلوبباهالوبکدام(ب

:پاسخ
؟استشدهاحاطههالوبسایرتوسطآنعمدهبخشلوبکدام(ج

:پاسخ
؟استتماسدرهالوبسایربالوبکدام(د

:پاسخ
هستند؟تماسدرمخچهباهالوبکدام(ه

:پاسخ
؟استبزرگترهالوببقیهازلوبکدام(و

:پاسخ
:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-4

هد؟دمینشانرامرکزیعصبیدستگاهازبخشکدام(الف
:پاسخ

.کنیدنامگذاریراشدهمشخصهایبخش(ب
:پاسخ

:ددهیپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-5
.دکنینامگذاریراشدهمشخصهایبخش(الف

:پاسخ
دارد؟اصلینقشتعادلحفظدریککدام(ب

:پاسخ
باشد؟میحیاتگرهداراییککدام(ج

:پاسخ
کند؟میتنظیمراخونفشاروقلبضربانیککدام(د

:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-6
.کنیدنامگذاریراشدهمشخصمواردهمه(الف

:پاسخ
؟ستاکرمینهدارایوداشتهنقشتعادلحفظدربخشکدام(ب

:پاسخ
باشد؟یممحیطیعصبیدستگاهبهمتعلقهابخشیابخشکدام(ج

:پاسخ

:ددهیپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-7
د؟کنینامگذاریراشدهمشخصهایبخش(الف

:پاسخ

است؟اییاختهجسمبهعصبیپیامکنندهنزدیکبخشکدام(ب
:پاسخ

است؟اییاختهجسمازپیامکنندهدوربخشکدام(ج
:پاسخ

کند؟میکمکعصبییاختهبهکدام(د
:پاسخ

ت؟اسشدهاحاطهپشتیبانیاختهتوسطنورونبخشکدام(ه
:پاسخ

ود؟شمیبخشکدامواردابتدااییاختهجسمازشدهخارجپیام(و
:پاسخ

است؟گرفتهجایهااندامکبیشتربخشکدامدر(ز
:پاسخ

.ان دهید اگر محل ایجاد پیام عصبی دندریت باشد مسیر هدایت پیام را در طول نورون نش( ح
: پاسخ  
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...................کهبوده..................شامل..................بخشانسانعصبیدستگاهدر-1
.کنندمیکنترلراارادیفرایندهایفقط-نخاعومغز–مرکزی(1
.دهندمیانجامآگاهانهراخودفرایندهایهمه-نخاعومغز-محیطی(2
.دهندمیانجامراهادستگاهتنظیمپیوستهطوربه–هاییعصب–مرکزی(3
.کنندمیمرتبطمرکزیبخشبهرابدنهایقسمتتمامی-هاییعصب–محیطی(4
...................هاهورمون..................نورونیکعصبیفعالیتانساندر-2
.استالکتریکیماهیتدارای–مانند(1
.داردباالییسرعت–برخالف(2
.داردباالییپایداری–مانند(3
.استشیمیاییماهیتدارای–برخالف(4
...................تواندمی..................سالمانساندر-3
.کننددریافتبدندرونوبیرونازاطالعاتی-نخاعومغزفقط(1
.کندافتدریبدندرونوبیرونازاطالعاتی-محیطیعصبیدستگاهفقط(2
.نندکدریافتبدندرونوبیرونازاطالعاتی-محیطیومرکزیبخشدو(3
.کندریافتدبدنبیرونازاطالعاتیتنهاخودفعالیتطی-عصبیدستگاه(4
است؟درستعبارتکدام-4
.شودمییافتنورونیکآکسونبخشدرهااندامکانواعهمه(1
.شوندمیانجامنخاعتوسط،هستندارادیغیرکههاانعکاسهمه(2
.داردصبیعفعالیت،انساندرعصبیمراکزدهندهتشکیلاصلییاختههر(3
.باشدمیبدنچپنیمهفعالیتکنترل،مخراستنیمکرهوظیفهتنها(4
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است؟شدهبیاندرستیبهعبارتکدام-5
.دهدمیرخیعصبدستگاهدخالتباکهبودهانعکاسیهایپاسخ،اشکریزشبرخالفزدنپلکمانندسرفه(1
.شودمیپردازشوتفسیرنهایتدروشدهمخنیمکرهدوهرواردچشمازشدهخارجبیناییهایپیام(2
.باشدمیخودهاینیمکرهبینرابطیکازمتشکلکهبودهمخازبخشیمخچهانساندر(3
.شوندمیانجامبدنازحفاظتبرای،هستندناآگاهانهوسریعپاسخیکههاانعکاسهمه(4

ت؟اسشدهبیاندرستیبهموردچندزیرشکلبهتوجهبا-6
.باشدمیطرفهیکصورتبهآندرعصبیپیامهدایتمسیر(الف
.دهدمیeبهوکردهدریافتدندریتازراپیامbبخش(ب
.استگرفتهجایآکسوندرونهااندامکاعظمبخش(ج
.باشدمیالکتریکیآندندریتدرعصبیپیامماهیت(د
.دارندثابتیقطرخودطولدرbبهمتصلهایرشتههمه(ه
1)22)33)44)5
...................کهودشمیتقویتمرکزیعصبیدستگاهازبخشی،بندبازاندریاکندمیکارژیمناستیککهفردیدر-7
.باشدمیگوشوچشمازعصبیپیامدریافتتواناییفاقد(1
.شودمیبدنتعادلحفظسببهاحالتهمهدر(2
.دهدمیاختصاصخودبهرامغزبخشبزرگترین(3
.باشدمیمستقیمتماسدرمخهایلوبازیکیبافقط(4
...................آهیانهلوبانسانمغزدر-8
.داردمستقیمارتباطدیگرهایلوبتمامبا(1
.اشدبمیگیجگاهیلوبباتماسدرآناعظمبخش(2
.دباشمیگیجگاهیلوبازکوچکتراندازهنظراز(3
.داردبیشتریسطحپیشانیلوببهنسبت(4
.اشدبمی..................بخشکهبودهعصبیدستگاه..................بخشبهمتعلق..................انساندر-9
خاکستریآنبیرونی-مرکزی-نخاع(1
سفیدآندرونی-محیطی-مغز(2
سفیدآندرونی-محیطی-نخاع(3
خاکستریآنبیرونی-مرکزی-مغز(4
...................وداشتهجای..................درون..................انساندر-10
.کندمیکنترلراقلبضربان-مغزساقه-النخاعبصل(1
.شودمیهاینیمکرهبینارتباطبرقراریسبب-مخ-کرمینه(2
.استزیمرکدستگاهبهحسیپیامکنندهنزدیک-نخاع-نخاعیهایعصب(3
.دشومیشرایطیهردرحرکتیهایاندامتعادلسبب-مخچه-حیاتگره(4

...................لیسلوجسمازپیامکنندهدوررشته..................سلولیجسمبهپیامکنندهنزدیکرشته-11
.استدادهجایخوددرونراهستهوهااندامکبیشتر-مانند(1
.باشدمییکسانانتهاتاابتداازآنقطر–برخالف(2
.کندایجادعصبیپیاممحرکحضوردرتواندمی-مانند(3
107.باشدشدهاحاطهپشتیبانهاییاختهتوسط-برخالف(4



کند؟میتکمیلدرستیبهرازیرمتنموردچند-12
.استنیاز..................حضوربه،انساندر..................ساختنمنظوربه

نورونیکازبیش-آکسونیهر-الف
خاصنورونیک-عصبیتار-ب
نورونیکازبیش-عصب-ج
بافتنوعیکازبیش-عصب-د
یاختهنوعیک-عصبیبافت-ه
یاختهنوعیکازبیش-مخچه-و
1)22)33)44)5

کند؟میتکمیلدرستیبهرازیرجملهموردچند-13
...................راعصبیپیام..................سالمانساندر

.کندمیدورمرکزیعصبیدستگاهاز–حسینورون-الف
.کندمیدورمرکزیعصبیدستگاهاز-حرکتینورونهر-ب
.کندمیدور،استمهرهستوندرونکهنخاعاز–حرکتینورونهر-ج
.کندمینزدیکمرکزیعصبیدستگاهبه-حسیعصب-د
.کندمینزدیکعصبیمراکزبخشدوهربه-حسیعصبهر-ه
.بردمیهااندامبهوکردهدریافتعصبیمراکزاز-حرکتیعصب-و
1)22)33)44)5

.استفتهگرقرارنخاع..............باتماسدرنخاعیمجرایوبودهمتصلنخاعبهعصبجفت..............انسانعصبیدستگاهدر-14
سفیدماده–12(1
سفیدماده-31(2
شکلایپروانهساختار-12(3
خاکستریماده-31(4

...................محیطیعصبیدستگاهانساندر-15
.باشدمیمغزازگرفتهمنشااعصابمجموعهازمتشکلتنها(1
.سازندمیرانخاعومغزگردهماییباکهبودههایییاختهازمتشکل(2
.کنندمینزدیکنخاعومغزبهحسیپیامکهبودههایییاختهازمتشکلفقط(3
.کندمیمرتبطعصبیدستگاهمرکزیبخشبهرابدنهایقسمتتمامی(4

کند؟نمیتکمیلدرستیبهرازیرمتنموردچند-16
...................همهسالمانساندر
.استیافتهاتصالمغزبهمحیطیعصبیدستگاههایعصب(الف
.شودمیمحسوبانعکاسیپاسخنوعیارادیغیرهایحرکت(ب
.گرددمیتنظیممخچهدخالتباایماهیچههایحرکت(ج
.هستندعصبیپیامایجادتواناییدارایعصبیبافتهاییاخته(د
.شودمیمحسوبعصبیتارسلولیجسمازشدهخارجهایرشته(ه
1)52)43)34)2
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فاصلهدرراآننوروکنیدروشنراایقوهچراغ.ببندیداحتیاطباتیرهپارچهیکباراگروهاعضایازیکیچشمان
.بتابانیداوبدنمختلفهایبخشبهمتریسانتی15-10
؟کندمیاحساسرانورآموزدانشآیا-
؟کندمیاحساسرانورآیا،کنیدترنزدیکپوستبهراقوهچراغ-
؟چرا،استشدهنزدیکاوبهقوهچراغکهفهمدمینزدیکفاصلهدرآموزدانش-

.کنیدبحثخودهایکالسیهمبافعالیتایننتایجدرباره
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.استگذارتاثیربدنرویکهبودهخارجیمحرک،فشارمانندنور(الف
.ودشایجادعصبیپیاماستممکن،انسانبدنبرشیمیاییموادوگرمااثربا(ب
.شودمیایجادعصبیپیام،انسانبدنازهرجاییبرمحرکیکاثربا(ج
.نندکمیایجادعصبیپیاموشدهتحریکمحرکیهرباانساندرحسهایاندامهمه(د
.نندکمیتبدیلعصبیپیامبهوکردهدریافتراخاصیمحرکاثرحسهایاندام(ه
.دهدمیرخعصبیپیامپردازشوتفسیرآندر،خاصاندامبرمحرکاثرازپس(و

.است.................................................به...................................ازاطالعاتیرسیدندهندهنشاناحساساینبیان.استسردکمیهوا(الف
وبودهطبیعتدر...................................و..............................،........................................،...................................،...................................مانندهاییمحرک(ب

.گذارندمیتاثیرمابدنروی
.شوندمیاحساس...................................باسرماوگرما،...................................باصوت،...................................بانورانساندر(ج
.دگوینمی...............................................،کنندمیتبدیلعصبیپیامبهودریافتراخاصیمحرکاثرکههاییاندامبه(د
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.باشدمینورگیرندههاییاختهازانواعیدارایچشمداخلیالیه(الف
.کنندمیتبدیلعصبیپیامبهرامحرکاثر،نورگیرندههاییاختهانواعهمه(ب
.سازندمیممکنرامختلفهایرنگانواعدیدنتواناییایاستوانهمانندمخروطیهایگیرنده(ج
.دارندراقرمزرنگدیدنتوانایی،شبکیهمخروطیهاییاختهانواعهمه(د
.شودمیواردغزمبهبیناییعصبتوسطنهایتدرنورگیرندههاییاختهدرشدهایجادعصبیپیام(ه
.کندمیدریافتپیامچشمدوهرازکهبودهسریپسلوبدرمخقشربیناییحسمرکز(و
.کندمیفراهمرامشاهدهامکانبیناییهایپیامپردازشبا،سریپسلوبخاکستریبخش(ز

.شودمیراهمفهارنگانوعدیدنبرایشرایطوبودهایاستوانهازبیشترمخروطیهاییاختهتعدادشبکیهدر(ح
.استگرفتهقرارپیشانیلوبمجاور،انساندربیناییپیامدرکوپردازشمرکز(ط

.استرنگسفیدکهبودهچشمکرهالیهترینخارجیصلبیه(ط،
.باشدمینورگیرندهدارایفقطکهبودهچشمالیهنازکترینشبکیه(ی
.باشدیمتماسدرمشیمیهبادیگرسویازوزجاجیهباسویکازشبکیه(ک
.سازدمیراعنبیهجلودروداشتهقرارچشمهایالیهسایرمابینمشیمیه(ل
.استفتهگرقرارعدسیپشتدرکهبودهچشمجلویرنگینبخشعنبیه(م
.استهشدایجادصلبیهامتدادازکهبودهچشمجلویشفافبخشقرنیه(ن

.هستندمشابهظاهروآکسونطولنظرازشبکیهعصبیهاییاخته(س
.اشدبمیآکسونازبلندتردندریتطولشبکیهعصبیهاییاختهانواعهمهدر(ع
.دباشمیخونیهایرگدارایوشدهایجادچشمپشتیبخشازبیناییعصب(ف
.شودمیمنشعبزجاجیهبهنفوذازپس،چشمبهورودیسرخرگ(ص
.باشدیمشفافایمادهازمملووبودهآنجلویفضایازبزرگترعدسیپشتفضای(ق
.باشدمیتماسدرزاللیهباوداشتهقرارعدسیجلویعنبیه(ر

.شودیمایجادبیناییعصبچشمپشتدرنهایتدرشبکیهوصلبیهامتداداز(ش

.ودشمیایجاد...............................................وکندمیاثرچشم................................................هاییاختهبرنوراجساممشاهدهمنظوربه(الف
.شودمیمخابره.......................................به........................................طریقازشبکیهدرشدهتولیدبیناییپیام(ب
.هست................................................و.............................................نوریگیرندهیاختهنوعدو.......................................نامبهچشمداخلیالیهدر(ج
.داردقرار.......................................و.......................................لوبدرانساندربیناییحسمرکز(د
و...................................،...................................اصلیهایرنگبهکهبودهنوعسهانسانچشمدرموجودمخروطیهایگیرنده(ه

113.دارندحساسیت...................................



و...................................،...................................اصلیهایرنگبهکهبودهنوعسهانسانچشمدرموجودمخروطیهایگیرنده(ه
.دارندحساسیت...................................

.تاسبیشترسایرینازتعدادشانودارند...................................و...................................دید...................................هایگیرندهشبکیهدر(و
.دهستنعصبیبافتبهمتعلقکهداشتهوجود...................................ونوریهایگیرندهچشمالیهترینداخلیدر(ز

.باشدمیرنگسفیدکهبودهچشمالیهترینخارجی...................................انسانچشمدر(ح
.آوردمیوجودبهرا...................................چشمجلویدراستگرفتهقرارشبکیهوصلبیهبینماکهچشمازایالیه(ط
.کنندمیکمترقطرباهاییسرخرگایجادبهشروعبیناییعصبازشدهخارجخونیهایرگ...................................در(ی
.کندمیایجاد...................................نامبهشفافیساختارچشمجلوییبخشدرالیهترینخارجی(ک
.باشدمی...................................نامبهشفافمایعیازپرعدسیجلویفضای(ل

.استکردهپرراعدسیپشتفضایکهبودهشفافایماده...................................انسانچشمدر(م
.باشدمیهانورون...................................اجتماعوپیوندیازغالفیمتشکلبیناییعصب(ن

.استتماسدر...................................باپشتازو...................................باجلوازانسانچشمعدسی(س
بهوکردهعبور...................................و...................................،...................................،...................................ازترتیببهنورشیءدیدنمنظوربه(ع

.رسدمیشبکیه
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.کندیکتحرراگیرندهازخاصینوعتواندمیوشدهپراکندهمحیطدرموجیصورتبهصوت(الف
.شودمیدرکگیرندهتوسطمحرکاثر،گوشبهصوتیامواجیرسیدنازپس(ب
.استگرفتهجایسریپسلوبدرونشنواییهایپیامتفسیروپردازشمرکز(ج
.باشدمیدیگرلوبسهمجاور،مغزدرشنواییهایپیامدرکمرکز(د
.شودمیدیدهخاکستریرنگبه،باشدمیشنواییمرکزکهمغزازبخشی(ه
.شودمیخارجگوشازوشدهتبدیلعصبیپیامبهمحرکاثرمیانیگوشدر(و
.شودمییافتشنواییگیرندههاییاختهگوشبخشسههردر(ز
.اندگرفتهجایگوشحلزونیبخشدرکهبودهداریمژههاییاختهشنواییهایگیرنده(ح
.کنندمیبدیلتعصبیپیامبهراصوتانرژی،خارجیومیانیگوشدرگرفتهقرارشنواییگیرندههاییاخته(ط
.هستندارتباطدرعصبیرشتهبادیگرسویازومژکباسویکازشنواییگیرندههاییاخته(ی
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.استافتهیاتصالفاصلهبدونخودمجاورشنواییگیرندهبهوبودهایهستهتکشنواییدارمژهیاختههر(ک
.استدهشپوشیدهدارمژههاییاختهتوسطگوشحلزونیساختاردرونیبخشسرتاسر(ل
.استمشاهدهقابلمتفاوتقطربابخشسهگوشحلزونیبخشعرضیبرشدر(م
.هستندمژکدارایاستگرفتهقرارشنواییهایگیرندهبینماکههایییاخته(ن

.شودمیهفرستادمخدر...................................لوببهشدهایجادعصبیپیام،گوشبهصوترسیدنازپس(الف
.شودمیپردازش...................................درگیجگاهیلوبدرشنواییمرکزبهشنواییعصبیپیامورودازپس(ب
.استبخش...................................دارایانسانگوش(ج
.باشدمی.................................................شنواییعصبیپیامبهمحرکاثرتبدیلمرکز(د
.داردقرار......................................................بخشدرشنواییدارمژهگیرندههاییاخته(ه

بابارهایندرهاییمثالذکربا.استموثرشخصجانحفظحتیوخطرهاازجلوگیریدربویاییحسوجود
.کنیدگووگفتکالسانتانهم
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.شوندیعصبپیامایجادسببتواندمی،هستندشکلگازیصورتبهکهبودارهایمولکول(الف
.دشونمیتحریکهایاختهاین،بویاییهایگیرندهبربودارهایمولکولگرفتنقراربا(ب
.شودمیدرکوپردازشآناییاختهجسمدرعصبیپیام،بویاییهاییاختهشدنتحریکازپس(ج
.باشدمیمخهاینیمکرهجلویدرخاکستریبخشبویاییپیامپردازشمحل(د
.هستندمتنوعکهبودهپوششییاختهنوعیبویاییهایگیرنده(ه
.اندرفتهگجایبینیسقفپوششیهاییاختهالیبهالدرموجودبویاییهاییاخته(و
.ندهستمژکدارایوداشتهعصبیهاییاختهمشابهساختاریبویاییهاییاخته(ز

.استیبویاییاختههستهازباالتربینیحفرهسقفپوششیهاییاختههسته(ح
.شودمییافتبینیدرمتنوعیبویاییهایگیرندهمختلفبوهایتشخیصمنظوربه(ط
.استموثرفردجانحفظوخطرهاازجلوگیریدربویاییحسوجود(ی

.اندگرفتهقراربینیحفره...................................دربویاییهایگیرنده(الف
.استگرفتهقرارانسانمخهاینیمکره...................................دربویاییحسمرکز(ب
.دارندقرار...................................بافتهاییاختهبینمابویاییگیرندههاییاخته(ج
.اندیافتهاتصالگیرنده...................................بخشبهبویاییهاییاختههایمژه(د
.داردرارق...................................سطحدرخودمجاورپوششیهاییاختههستهنسبتبویایییاختههسته(ه
.یابدمیاتصالبویاییهاییاخته...................................بهبودارمادههایمولکول(و
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.نیدکگووگفتخودهایکالسیهمباشوندمیاحساسبهترزبانکجایدراینکهواصلیمزهانواعدرباره
.دهیدارائهگزارشصورتبهراخودبحثنتیجه

.شودمییافتزبانرویفقطچشاییگیرندههاییاختهانساندر(الف
.شوندمیهاگیرندهوارد،بزاقدرغذاییموادشدنحلازپس(ب
.شودیمارسالمغزبهعصبیهاییاختهتوسطچشاییهایگیرندهدرشدهایجادپیام(ج
.ودشمیایجادعصبیپیام،چشاییگیرندهبهغذامولکولیافتناتصالازپس(د
.وندشمیچشاییهایگیرندهتحریکسببدهانبهورودازپسدماییهرباغذاییمواد(ه

.انددادهجایکرویهستهخوددرونکهبودهکشیدهودرازچشاییهایگیرنده(و
.باشدمیشکلبیضیچشاییسلولهردرموجودهایهسته(ز

.استگرفتهقراریاختهمرکزیبخشدرچشاییسلولهرهسته(ح

.شودنمیاحساس.......................................و........................................غذاهایمزه(الف
.دارندقرارچشاییگیرندههاییاخته...................................و...................................انساندر(ب
.باشدمی...................................درمزهتشخیصمرکز(ج
.هستند.........................................شکلنظرازچشاییگیرندههایسلول(د
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درهاهگیرندازیکهرنقشدرباره.کندمیکمکمابدنماندنسالمبهپوستدرمتفاوتهایگیرندهوجود
.کنیدگووگفتخودهایکالسیهمبابدنماندنسالم

.کنندیمایجادعصبیپیاممحیطیتغییراتکردندرکباپوستدرموجودهایگیرنده(الف
.ودشمیمخقشربهمتنوعهایپیامارسالسببپوستدرمتفاوتهایگیرندهوجود(ب
.دهندمییصتشخراگرماوسرماکهبودهنوعیک،محیطدماییتغییراتبهمربوطهایگیرنده(ج
.کندتهدایوایجاددردپیامتواندمیخودفعالیتطیداردوجودپوستدرکهفشاریگیرنده(د
.داردعصبیپیامبهلمسمحرکاثرتبدیلتواناییپوستدرموجودفشارگیرنده(ه
.شودمیارسالهاماهیچههمهبهحرکتیپاسخنهایتدر،مغزبهپوستازپیامیهرارسالبا(و
.کندمیدورخطرازیاوسازگارتغییرباراخود،بدنازقسمتیحرکتباهاماهیچهبههاییپیامارسالبامغز(ز
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.کندمیکمکبدنماندنسالمبهپوستدرمتفاوتهایگیرندهوجود(ح
.اندگرفتهقرارانداماینپایینیبخشدر،پوستدرموجودحسیهایگیرندههمه(ط
.استشدهبرگرفتهدرپوششیتوسط،پوستدرموجودهایگیرندههمه(ی
.هستندپوششفاقد،پوستسطحرینالتبادرموجودهایگیرنده(ک
.باشدمیپوششفاقد،موبهیافتهاتصالگیرنده(ل

.شودمیفرستاده................................بهپردازشبراینهایتدرپوستازشدهخارجحسیهایپیام(الف
.است................................و................................،................................،................................،................................شاملانساندرپوستهایگیرنده(ب
.تدفرسمی................................برایحرکتیهایپاسخ،رسدمیپوستهایگیرندهازکههاییپیامبهتوجهبامغز(ج

.رسدمیهماهیچبهمرکزیعصبیدستگاهازشدهخارجپیام،انسانحرکتیهایاندامدرحرکتوقوعمنظوربه(الف
.باشدمیانقباضتواناییباهاماهیچهواعصاببخشِدوازمتشکلانساندرحرکتیدستگاه(ب
.باشدمیحیاتیفعالیتباهابافتوهایاختهازانواعیازمتشکلانسان(بندیاستخوان)اسکلت(ج

.شودمیآنهاانقباضسببماهیچهبهرسیدنازپس............................................................ازشدهخارجحرکتیهایپیام(الف
.استنیاز................................و................................،.................................................بهبدناعضایکردنحرکتبرای(ب
.است................................و...............................شاملبدنحرکتیدستگاه(ج
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.باشدمیآنهابیناتصاالتمجموعهوهااستخوانبخشدوازمتشکلانساناسکلت(الف
.استشدهتشکیلمعدنیموادجذبباکهبودهغضروفجنسازابتداانسانبدندراستخوانیهر(ب
استخوانبهوسختمعدنیمادهنوعیجذببارشدهنگامدرخاصیغضروفیهایبخشاستخوانتشکیلحیندر(ج

.شودمیتبدیل
.گیردمیصورتهااستخوانتوسطبدنبهدهیفرممانندهاششومغز،قلبازحفاظت(د
.شودمیممکناستخوانتوسطموادازگروهیذخیرهبرخالفخونیهاییاختهتولیدوبدنحرکتبهکمک(ه
.هستندپیوندیبافتبهمتعلقوداشتهقرارانساناسکلتدرغضروفماننداستخوان(و
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.شودمییافتپروتئینیهایرشتهفقطغضروفماننداستخوانپیوندیبافتزمینهمادهدر(ز
.باشدمیآندرچشمجایگاهوبودهجمجمهبهمتعلقچهرهاستخوان(ح
.استچسبیدهکتفاستخوانبهوبودهجناغازباالترترقوهاستخوان(ط
.استگرفتهقرارنیدرشتولگننیمهایاستخوانبینماراناستخوان(ی
.دارنداتصالجناغاستخوانبههادندههمه(ک
.داردتقیممساتصالپامچبهدیگرسویازوراناستخوانبهسویکازنینازکاستخوان(ل

.باشدمی................................و...............................،.................................شاملانساندراسکلت(الف
.استشدهساخته...............................ازابتداانسانهایاستخوانبیشتر(ب
تبدیلاستخوانبهوسخت،...............................و...............................مثلمعدنیموادجذببارشدهنگامدرغضروفیهایبخش(ج

.شوندمی
.کنندمحافظت...............................و...............................،...............................مانندمهمهایاندامازتوانندمیاستخوان(د
.گیردمیصورت......................................توسطانسانبدنبهدادنفرموشکل(ه
.باشدمی......................................وظایفازمعدنیموادذخیرهوخونیهاییاختهتولید(و

.استرفتهکاربه.................................و.................................انسان(بندیاستخوان)اسکلتدر(ز
.دارندوجود.................................ساختاردروبوده.................................بافتبهمتعلقغضروفواستخوان(ح
.دارندقرار........................................نامبهایمادهدراستخوانیبافتهاییاخته(ط
.داردوجود.................................و.................................مانندمعدنیموادو.......................................................استخوانزمینهمادهدر(ی

وسایلومواد
سرکه،الکلیچراغ،مرغمشابهاستخوانقطعهسه

نگهعلهشرویرادیگرقطعه.بماندروزیچندبگذاریدوبیندازیدسرکهدرراهااستخوانازقطعهیک:اجراروش
مقایسههمبایشکنندگونرمیلحاظازرااستخوانسهسپس.داریدنگهتغییربدونراسومقطعه؛بسوزدتادارید
.کنید

؟داردبیشتریاستحکاماستخوانکدام-1
؟چرا؟استترنرماستخوانکدام-2
؟چرا؟استترشکنندهاستخوانکدام-3

.کنیدگووگفتخودهایکالسیهمباکدامهرعلتدرباره
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.ددارفراوانکلسیمیونوفسفرآنایزمینهماده،شودمیدیدهمتراکمبافتفقطکهاستخوانیهردر(الف
.کنندمینفوذناستخوادرونبهسپسوکردهعبورپوششازاابتد،استخوانیهایبافتکنندهتغذیهخونیهایرگ(ب
.باشدمیاستخوانیهایبافتازانواعیازمتشکل،داردنقشمغزازحفاظتدرکهاستخوانیهر(ج

.ودشمیدیده.........................................و........................صورتدوبهاستخوانیبافتانساندرموجوداسکلتاستخوانساختاردر(الف
.کرداشارهزیاد...........................و...........................بهتوانمیاستخوانهایویژگیجملهاز(ب
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.شودمییافتغضروفهااستخواناتصالمحلمانندگوشاللهوبینینوکدر(الف
.داردجودوانعطافقابلونرمغضروف،مفصلمحلدرهااستخواناصطکاکازجلوگیریمنظوربه(ب

.داردوجودغضروف..........................................................،...........................،...........................در(الف
.ددارقرار........................................درونآنهاییاختهوبوده...........................بافتبهمتعلقغضروف(ب
.باشدمی........................................ونرمغضروف(ج
.شودمیمفصلدرهااستخواناصطکاکمانع...............................انساندر(د

.نیدکگووگفتخودگروههمافرادبامفصلانواعدربارهبدنمختلفهایقسمتدرحرکتمیزانبهتوجهبا
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.کنیدارائهکالسدرگزارشصورتبهوآوریجمعرااطالعاتیهامفصلدررباطانواعدرباره

.باشدمیماهیچهبههااستخواناتصالمحلمفصل(الف
.چرخندمیمختلفیهایجهتدروبودهمشابهانساندرمفصلانواعهمه(ب
.دکننمیحرکتخاصجهتیکدرفقط،آرنجمفصلمانندشانهوبازوبینمفصل(ج
.هستندثابتکامالًوبودهحرکتفاقدهامهرهستونوهادندهبینمفصل(د
.دیدثابتمفصلتوانمیمغزازکنندهمحافظتهایاستخوانبین(ه
.دهدمیتثابمفصلتشکیل،کندمیمحافظتانسانحیاتیهایاندامازکهاستخوانیهر(و
.ودشمیاستخوانبهماهیچهاتصالسببمفصلمحلدرکهبودهمحکمیپیوندیبافترباط(ز

.کنندمیحرکتخاصجهتیکدرفقطکهبودهمتحرکنوعازلگننیموراناستخوانبینمفصل(ح

.شودمینامیده.............................یکدیگربههااستخواناتصالمحل(الف
.چرخندمیمختلفیهایجهتدر..........................................بینو.................................بینهایمفصل(ب
.کنندمیحرکتخاصجهتیکدرفقط.............................و.............................مفصل(ج
.هستندمحدودیحرکتدارای...............................................................بینمفصل(د
.هستندثابتوبودهحرکتفاقد.........................................................بینمفصل(ه
.کندیموصلهمبهمتحرکهایمفصلمحلدرراهااستخوانکهبودهمحکمیپیوندیبافتنوعی.............................انساندر(و
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.استنیاز،بدنهایاستخوانوهاماهیچهبینهمکاریبه،اتصالبرعالوه،انساندرحرکتقابلیتایجادمنظوربه(الف
.شوندمیحرکتباعثیکدیگرباهمکاریطیکهبودههااستخوانگاهتکیههاماهیچه(ب
.شوندمیحرکتسببانبساطوانقباضباودادهقرارخودگاهتکیهراهااستخوانهاماهیچه(ج
.گرددمیارسالاسکلتیهایماهیچهبهمغزازعصبیهایپیامارادیحرکاتانجاممنظوربه(د
.شودمیتنظیمناآگاهانهصورتبهقلبیوصافهایماهیچههایفعالیتهمه(ه
.شودمیممکنارادیصورتبهراناستخوانبهمتصلهایماهیچهحرکاتمانندمردمکقطرتغییر(و
.باشدمیایهستهچندورنگقرمزآنهاییاختهوداشتهارادیعملتواناییاسکلتیهایماهیچه(ز

.دهدمیانجامارادیغیرصورتبهراخودفعالیتوداشتهشکلدوکیهاییاختهصافهایماهیچه(ح
.باشدمیمنشعبوداشتهدارخطظاهریقلبیماهیچهیاختههر(ط
.دباشنمیایهستهتکوبودهرنگقرمزباریکرودهدیوارهایماهیچههاییاخته(ی
.گرددمیمنقبضارادیفعالیتطی،شودمیدیدهرنگقرمزکهایماهیچهیاختههر(ک
.استشکلدوکیظاهرباهایییاختهازمتشکل،باشدمیارادیغیرکهایماهیچههر(ل

.شوندمیحرکتباعث،...................................................و.............................بینهمکاریواتصال(الف
.هستندهاماهیچهگاهتکیه.....................................انساندر(ب
.شودمیانجام.................................................هایماهیچهتوسطبدنارادیحرکات(ج
.استناآگاهانهوغیرارادیهمیشه.....................................و.....................................هایماهیچهفعالیت(د
.هستنددارخطظاهریدارای.....................................و.....................................هایماهیچه(ه
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وفتججفتهایماهیچهانواعوکنیدبررسیراآنتشریحوسایلکمکباوتهیه،سالموکاملمرغبالیک
.دهیدتشخیصآندرراهامفصل
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زیرهایپرسشبهوکنیدآوریجمعرااطالعاتی،ایماهیچهدردوماهیچهکشیدگی،ماهیچهگرفتگیدرباره
:دهیدپاسخ

؟کردجلوگیریفوقمواردازتوانمیچگونه-
؟بکنیمبایدچهزیرمواردازکدامهربروزصورتدر-

.اندگرفتهقراریکدیگرکناردرطولازوبودهنازکودرازاسکلتیماهیچههاییاخته(الف
.باشدمیپیوندیبافتجنسازغالفیباایماهیچههاییاختهازایمجموعهازمتشکلماهیچهدراییاختهدستجاتهر(ب
.دهدمیزردپیتشکیلویافتهادامهسویکاز،ماهیچهواییاختهدستجاتکنندهاحاطهپیوندیبافت(ج
.یابدمیالاتصاستخوانبهنهایتدرکهبودهماهیچهپیوندیبافتپیوستنهمبهحاصلرنگِسفیدساختارزردپی(د
.شودمیضخیمشدهکاستهیاختهطولاز،ایماهیچهانقباضحیندر(ه
.یابدانتقالاستخوانبهتواندمیرباطتوسطانقباضینیروی،ماهیچهشدهکوتاهصورتدر(و
.کنندمیفعالیتیکدیگرعکسهمیشهوبودهجفتانساندرهاماهیچه(ز

.شودمییدهگردانبازخودقبلیجایبهاستخوان،اسکلتیماهیچهدرآمدناستراحتبهبا(ح
.دارندمتقابلعملوکردهکارجفتجفتاسکلتیهایماهیچهبیشتر(ط
.یابدمیافزایشبازواستخوانبادستمچبینفاصلهمیزاندوسرماهیچهانقباضحیندر(ی
.گیردمیقرارراستایکدرزندزیرینبابازواستخوان،بازودوسرماهیچهدرآمدناستراحتبهباتنها(ک
.کندمیمتصلاستخواناسفنجیبخشبهراماهیچهواستپیوندیبافتجنسازکهبودهرنگیسفیدساختارزردپی(ل

.اندگرفتهقرارهمکناردرطولدروهستند.............................و.............................شکلنظرازایماهیچههاییاخته(الف
.دهندمیقرارهمکناردرراایماهیچههاییاختهانساندر.............................بافتنوعی(ب
.دهندمیتشکیلرا.............................آنهامجموعهکهسازدمیراتریبزرگوبزرگایماهیچهدستجاتانساندر(ج
....................................................نامبهرنگیسفیدطنابنهایتدروداشتهادامهآنسردوتاهاماهیچهرویپبوندیبافتانساندر(د

.شودمیساخته
.دهدمیانتقالاستخوانبهراماهیچهانقباضینیروی.............................انساندر(ه
.شودمیترضخیموترکوتاهآناندازه،است.............................حالدرماهیچهکههنگامی(و
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(همیشه-معموالً).کنندمیکاریکدیگرعکسوجفتصورتبه................................هاماهیچه(ز
(تربیش-همه).کنندمیکارجفتجفتودارندمتقابلعملاسکلتیهایماهیچه...............................................انساندر(ح
متصلناستخوابهراماهیچه..............................تشکیلبانهایتدروبوده..................................بافتجنسازماهیچهرویپوشش(ط

.کندمی
.دکننمیعملیکدیگرمتقابلکهبوده.............................و.............................ساعددهندهحرکتهایماهیچه(ی
.شودمیدیده........................................طنابیشکلبهکهبودهپیوندیبافتنوعیزردپی(ک
.بدیامی.............................آنقطرو.............................بازوسرسهماهیچهطول،بازوسردوماهیچهانقباضدرحین(ل

130



.بنویسیدرااستگذاراثرانسانبدنرویوداردوجودطبیعتدرکهمختلفمحرکموردپنج-1
:پاسخ

((وب-غذامزه-سرما-گرما-صوت-نور)).بنویسیدراروبروهایمحرکازیکهربرایحسخاصمحل-2
:پاسخ

(مورددو).بنویسیدراانسانشبکیهدرگیرندههاییاختهانواع-3
:پاسخ

دارند؟عصبیپیامبهنوراثرتبدیلتواناییشبکیههاییاختهازگروهکدام-4
:پاسخ

.بنویسیدراشبکیهدرموجودهاییاختهانواع-5
:پاسخ

است؟گرفتهقرارمخبخشکدامدربیناییحسمرکز-6
:پاسخ

.بنویسیدانسانچشمدرموجودمخروطیهایگیرندهانواع-7
:پاسخ

شود؟میدیدینوعچهایجادسببوبودهبیشترینهاگیرندهازگروهکدامتعدادانساندر-8
:پاسخ

.بنویسیدراچشمالیهتریننازک-9
:پاسخ
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شود؟میدیلتبکوچکترانشعاباتبهبیناییعصبازشدهخارجسرخرگچشمازالیهکدامدر-10
:پاسخ

دهد؟میعنبیهتشکیلجلوییبخشدرچشمازالیهکدام-11
:پاسخ

دهد؟میقرنیهتشکیلجلوییبخشدرچشمازالیهکدام-12
:پاسخ

اشد؟بمیرنگسفیدوبودهضخیمچشمازالیهکدام-13
:پاسخ

هستند؟شفافچشمهایبخشکدام-14
:پاسخ

.بنویسیدراشبکیهتانورعبورمسیر-15
:پاسخ

است؟شدهپرمایعیچهباعدسیجلویفضای-16
:پاسخ

است؟شدهپرایمادهچهباعدسیپشتفضای-17
:پاسخ

.یدبنویسراآندرونمادهنوعوکردهمقایسهاندازهنظرازچشمفضاهای-18
:پاسخ

.بنویسیدراچشمجلویرنگینبخشنام-19
:پاسخ

است؟گرفتهقرارچشمازبخشکداموسطدرمردمک-20
:پاسخ

است؟هگرفتقرارچشمازبخشکدامدرعنبیهبهنسبتعدسی-21
:پاسخ

است؟تماسدرچشمهایبخشکدامبازاللیه-22
:پاسخ

دارد؟قرارمخازبخشکدامدرشنواییمرکزانساندر-23
:پاسخ

است؟کدامآنمهمترینوبودهبخشچندازمتشکلانسانگوش-24
:پاسخ

شود؟میجادایعصبیپیاموشدهتبدیلعصبیپیامبهمحرکاثرگوشازبخشکدامدر-25
:پاسخ
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شود؟یمایجادشنواییپیامگوشحلزونیدرموجودهایگیرندهازبخشکدامتحریکبا-26
:پاسخ

کنند؟تحریکدبتواننرابویاییهایگیرندهتاباشندبایدحالتکدامبهبودارموادهایمولکول-27
:پاسخ

است؟گرفتهقرارمخبخشکدامدر،انساندربویاییحسمرکز-28
:پاسخ

است؟شدهتشکیلهابخشکدامازبویاییگیرندههر-29
:پاسخ

است؟فتهگرقراربافتنوعکدامالیبهالدربویاییهایگیرنده-30
:پاسخ

شوند؟نمیحسغذاهاازگروهکداممزه-31
:پاسخ

اند؟فتهگرقرارهابخشیابخشکدامدرچشاییگیرندههاییاخته-32
:پاسخ

.بنویسیدابتداراغذامزهتشخیصمسیر-33
:پاسخ

.بنویسیدراپوستدرموجودهایگیرندهانواعهمه-34
:پاسخ

.بنویسیدارپوستهایگیرندهازحسیپیامدریافتمقابلدرمغزپاسخ-35
:پاسخ

(وردمسه)شود؟مییافتمتنوعهایگیرندهبدنازهابخشکدامدر-36
:پاسخ

دهند؟میپاسخدردمحرکبههاگیرندهیاگیرندهکدام-37
:پاسخ

هستند؟تماسدرمایعباهاگیرندهیاگیرندهکدام-38
:پاسخ

رسد؟مییاسکلتهایماهیچهبهچگونهسپسوشدهایجادعصبیدستگاهازبخشدرکدامحرکتیپیام-39
:پاسخ

است؟الزمکردنحرکتبرایانساندرهابخشیابخشکدام-40
:پاسخ

ت؟اسشدهساختههابخشکدامازانسانبدنحرکتیدستگاه-41
133:پاسخ



اشد؟بمیهابخشکدامشاملانساندر(اسکلت)بندیاستخوان-42
:پاسخ

؟استبودهبافتینوعچهابتدادرهااستخوانبیشترجنس-43
:پاسخ

.بنویسیدرااستخوانبهغضروفتبدیلمسیر-44
:پاسخ

.یدبنویسراانساندراستخوانوظایف-45
:پاسخ

.بنویسیدارانسان(بندیاستخوان)اسکلتدرپیوندیبافتانواع-46
:پاسخ

.دبنویسیراانساناسکلتپیوندیبافتعمومیویژگی-47
:پاسخ

است؟هیافتاتصالهااستخوانکدامبهبازواستخوانانساندر-48
:پاسخ

است؟یافتهاتصالهااستخوانکدامبهراناستخوانانساندر-49
:پاسخ

است؟ارتباطدرهااستخوانکدامباجناغاستخوان-50
:پاسخ

شود؟مییافتموادکداماستخوانایزمینهدرماده-51
:پاسخ

شود؟میدیدهشکلکدامبهاستخوانیبافتاستخوانساختاردر-52
:پاسخ

(دمورسه)شود؟مییافتغضروفانسانهایبخشکدامدر-53
:پاسخ

.بنویسیدراغضروفپیوندیبافتهایویژگی-54
:پاسخ

.سیدبنویراآنانواعوکردهتعریفرامفصل-55
:پاسخ

.کنیدتعیینرازیرهایمفصلانواع-56
آرنجمفصل-2شانهوبازوبینمفصل-1

جمجمههایاستخوانبینمفصل-4هامهرهستونوهادندهبینمفصل-3
134:پاسخ



.نویسیدبراآننقشوبودهبافتکدامبهمتعلقرباط-57
:پاسخ

گیرد؟یمصورتهاماهیچهازگروهکدامتوسطکنیم(واپایش)کنترلراهاآنتوانیممیکهبدنارادیهایحرکت-58
:پاسخ

.بنویسیدرامورددووداشتهفعالیتهاماهیچهگروهکدامارادیغیرحرکاتتنهاانجامدر-59
:پاسخ

.یدبنویسانساندرماهیچهنوعسهبرایرازیرموادهمه-60
حضورمحل-رنگ-عمل-شکل
:پاسخ

سازد؟میرابزرگتریوبزرگایماهیچهدستجاتوکردهمتصلیکدیگربهراایماهیچههاییاختهبافتکدام-61
:پاسخ

سازد؟میرازردپینهایتدرماهیچهازبخشکدام-62
:پاسخ

.دهیدیحتوضراانساندستساعدبرگشتیورفتحرکتچگونگی-63
:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-1
.کنیدنامگذاریراشدهمشخصمواردهمه(الف

:پاسخ

ارد؟دوجودنوریگیرندههایاختهازانواعیالیهکدامدر(ب
:پاسخ

شود؟میایجادقرنیهالیهکدامامتداداز(ج
:پاسخ

کند؟میایجادراچشمجلویرنگینبخشالیهکدام(د
:پاسخ

است؟تماسدرزجاجیهبازیادمقداربهالیهکدام(ه
:پاسخ

کند؟میمتنظیراچشمبهورودینوروشدهمردمکقطرتغییرسببخودهایماهیچهانقباضبابخشکدام(و
:پاسخ

باشد؟میتماسدرهابخشکدامبازاللیه(ز
:پاسخ

است؟گرفتهقرارصلبیهوشبکیهبینماالیهکدام(ح
:پاسخ

است؟گرفتهقرارکدامعدسیپشتدربالفاصله(ط
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است؟گرفتهقرارکدامقرنیهپشتدربالفاصله(ی
:پاسخ

است؟گرفتهقرارکدامعدسیجلویدربالفاصله(ک
:پاسخ

کند؟میپیداانشعابالیهکدامبهورودازپسبیناییعصبازشدهخارجهاسرخرگ(ل
:پاسخ

.بنویسیدراشفافهایبخش(م
:پاسخ

.کنیدمشخصراالیهترینضخیمونازکترین(ن
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-2
دارد؟قرارگوشبخشکدامدرروبروتصویر(الف

:پاسخ
شود؟میتبدیلعصبیپیامبهصوتیهایپیامبخشکدامدر(ب

:پاسخ
باشد؟میگوشحلزونیبخش،کدام(ج

:پاسخ
شود؟میتیافشنواییپیامایجادقابلیتبادارمژههایگیرندهبخشکدامدر(د

:پاسخ

:ددهیپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-3
ارد؟دقرارگوشبخشکدامدرروبروتصویر(الف

:پاسخ
.دکنیمشخصراشنواییگیرندهیاخته(ب

:پاسخ
باشد؟میگیرندههاییاختهمژه،کدام(ج

:پاسخ
.دکنیمشخصراشنواییپیامحرکتجهت(د

:پاسخ
باشد؟میحسیهاینوروناجتماعدهندهنشانکدام(ه

:پاسخ
است؟کردهپربافتینوعچهشنواییهایگیرندهبینما(و
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-4
.کنیدنامگذاریراشدهمشخصهایبخش(الف

:پاسخ
است؟رفتهگقراربینیبخشکدامدربویاییگیرندههاییاخته(ب

:پاسخ

د؟کنمیتبدیلبویاییپیامبهرامحرکاثریاختهکدام(ج
:پاسخ

؟استعصبیپیامایجادومحرکاثرمحل،یاختهبخشکدام(د
:پاسخ

شود؟میپردازشمخبخشکدامدرaازشدهخارجپیام(ه
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-5
.کنیدنامگذاریراشدهمشخصهایبخش(الف

:پاسخ
است؟مشاهدهقابلدهانبخشکدامدرcمورد(ب

:پاسخ
شود؟میلتبدیعصبیپیامبهباراولینبرایمحرکاثربخشکدامدر(ج

:پاسخ

.کنیدمشخصdدرچشاییحسیپیامحرکتجهت(د
:پاسخ

است؟یافتهاتصالهایاختهازگروهکدامبهeیاخته(ه
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-6
د؟نداروجودحسهایگیرندهپوستبخشکدامدر(الف

:پاسخ
؟ندارندپوششخوداطرافدرحسهایگیرندهکدام(ب

:پاسخ
دارند؟پوششخوداطرافدرحسهایگیرندهکدام(ج

:پاسخ
.بنویسیدراپوستهایگیرندهانواع(د

:پاسخ

138



:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-7
.دکنینامگذاریراشدهمشخصهایبخشهمه(الف

:پاسخ

است؟هیافتاتصالاستخوانکدامبهبازواستخوان(ب
:پاسخ

باشد؟میهااستخوانکدامبینآرنجمفصل(ج
:پاسخ

باشد؟میهااستخوانکدامبینزانومفصل(د
:پاسخ

دارد؟محدودیحرکتهابخشکدامبینمفصل(ه
:پاسخ

چرخد؟میهاجهتهمهدرهااستخوانکدامبینمفصل(و
:پاسخ

شود؟میدیدهثابتکامالمفصلبخشکدامدر(ز
پاسخ

شود؟میدیدهمتراکمبافتفقطاستخوانکدامدر(ح
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-8
.کنیدگذارینامراشدهمشخصهایبخشهمه(الف

:پاسخ

است؟چگونهaبخشظاهریشکل(ب
:پاسخ

ود؟شمیساختهزردپینهایتدربخشکدامامتداداز(ج
:پاسخ

تغییریچهaبخشطولوقطرانقباضوقوعصورتدر(د
کند؟می

:پاسخ
روینیوکردهوصلاستخوانبهراماهیچهساختارکدام(ه

دهد؟میانتقالاستخوانبهراماهیچهانقباضی
:پاسخ
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:یددهپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-9
.کنیدنامگذاریراcوa،b(الف

:پاسخ
.کنیدبررسیfحالتدرهاماهیچهوضعیت(ب

:پاسخ
.کنیدبررسیgحالتدرهاماهیچهوضعیت(ج

:پاسخ

یابد؟میافزایشآنقطروشدهکاستهبازودوسرماهیچهطولازحالتکدامدر(د
:پاسخ

یبد؟میکاهشآنقطروشدهافزودهبازوسرسهماهیچهطولبرحالتکدامدر(ه
:پاسخ

نند؟کمیحرکتزمینجاذبهخالفمچهایاستخوان،ماهیچهکدامانقباضصورتدر(و
:پاسخ
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...................انسانچشمدر-1
.باشدمیچشمجلوییبخشتامیانیالیهامتدادازحاصلقرنیه(1
.کندمیلتبدیعصبیپیامبهرانوراثر،باشدمیعصبیدستگاهبهمتعلقکهیاختههر(2
.ندکمیتنظیمراورودینورمیزانخودهایماهیچهفعالیتطیچشمجلویرنگینبخش(3
.شودمیساختهکمترقطرباهاییسرخرگوشدهمنشعب،زجاجیهبهخونیرگورودازپس(4
است؟شدهبیانصحیحانساندربارهمطلبکدام-2
.استکردهپرراعدسیپشتفضایکهبودهشفافیمادهزاللیه(1
.باشدمیمخروطیازبیشترایاستوانههایگیرندهتعدادچشمشبکیهدر(2
.ردبمیپیشانیلوببهمستقیمراخودحسیپیامبیناییعصب(3
.باشدمیمچشرنگینبخشامتدادحاصلکهبودهصلبیهچشممیانیالیه(4
...................چشم..................انساندر-3
.استگرفتهقرارعدسیپشتدرکهبوده-رنگینبخشعنبیه(1
.باشدمیشفافوبودهتماسدرزجاجیهبا-عدسیسطوحتمام(2
.کنندمیفعالیتآگاهانهنا،عصبیدستگاهدخالتبا-درونهایماهیچههمه(3
.شودمیدسیعتشکیلسببانشعاباتیایجادباوبودهرنگسفید-الیهترینخارجی(4
است؟درستانسانمورددرمطلبکدام-4
.اندگرفتهقراریکدیگرمجاورفاصلهبی،گوشحلزونیدرموجودشنواییهایگیرنده(1
.شودپردازشسریپسلوبقشریبخشدرتواندمیانسانچشمازشدهخارجحسیپیام(2
.باشدمیگیجگاهیلوبازبخشیشنواییپردازشمحلبرخالفبویاییپیامپردازشمحل(3
.باشدمیمژکدویایکدارایبینیحفرهسقفدرموجودبویاییگیرندهیاختههر(4
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...................یافتمژه..................گیرنده..................هایگیرندهیاگیرندهپیکردر-5
.شودنمی-شنوایی-برخالفبویایی(1
.شودمی–مخروطیبینایی–برخالفچشایی(2
.شودنمی–بویایی–مانندپوست(3
.شودمی–شنوایی–برخالفبینایی(4
است؟نادرستانسانمورددرعبارتکدام-6
.تاسگرفتهجاییاختهباالییبخشدرهسته،بینیحفرهسقفپوششیبافتدر(1
.استشدهبرگرفتهدرپوششیتوسط،پوستدرحسهایگیرندهازگروهی(2
.استدادهجایهستهیکخوددرونوداشتهکشیدهظاهریچشاییگیرندهیاختههر(3
.تندهساهمیتدارایمغزتوسطمزهتشخیصدروبودهزبانرویچشاییهایگیرندهازگروهی(4
است؟شدهبیانصحیحجملهکدام-7
.شوندمیتحریکچشاییهایگیرندهانساندهانبهغذاییهرورودبا(1
.استزیاد،اندگرفتهجایبینیپوششیبافتدرکههاییگیرندهتنوع(2
.شودمیایجادآنهادرمناسبحرکتیپیام،پوستدرمتفاوتیهایگیرندهفعالیتبا(3
.کندمیتفعالیبهآغازمحرکمولکولبهاتصالازپس،باشدمیمژکدارایکهایگیرندههر(4
است؟نشدهبیانصحیحجملهکدام-8
.استنیازهاماهیچهحضوربهفقطهااستخواندادنحرکتمنظوربه(1
.داردبرعهدهمهمیوظایفکهبودهیاختهازانواعیازمتشکلانساناسکلت(2
.شوندمیدیلتباستخوانبهغضروفیهایبخش،هااستخوانبیشترتشکیلمنظوربه(3
.گیردمیصورتهااستخوانازگروهیتوسطهاششمانندمغزازحفاظت(4
است؟شدهبیاندرستمطلبکدام-9
.استلمتصهادندهبهدیگرسویازوکتفبهسویکازترقوهاستخوانانساندر(1
.هستندیمعدنموادوپروتئینیهایرشتهدارای،اسکلتدهندهتشکیلهایبافت(2
.شودمییافتمعدنیمادهنوعیکتنها،استخوانیبافتازانواعیایزمینهمادهدر(3
.ودشمیحرکتسبب،استخوانبهماهیچهانقباضینیرویانتقالبارباط(4

...................تاسگرفتهقرارشعلهرویبرکهقبلیمشابهراناستخوان..................استشدهدادهقرارسرکهدرکهمرغراناستخوان-10
.گیردمیخودبهشکنندهوتردحالت–مانند(1
.شودمینرم،معدنیمواددادندستازبا-برخالف(2
.شودمیانعطافدچارآلیموادرفتنبینازبا-مانند(3
.باشدمیاستحکاموانعطافدارایآلیموادحفظبا-برخالف(4

کند؟میتکمیلدرستیبهرازیرجملهکدام-11
...................کهبوده..................مفصلانساندر
.کندمیحرکتخاصجهتیکدرفقط–استخواندوبین،آرنج(1
.داردمختلفیهایجهتدرچرخیدنتوانایی-استخواندوبین،زانو(2
.تندهسرباطفاقد-اندکحرکتتواناییدارایجمجمههایاستخوانبین(3
.اردداهمیتتنفسفرآینددر-محدودیحرکتدارایمهرهستونوهادنده(4
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است؟شدهبیاندرستجملهکدام-12
.شودمیتیافیکدیگربههااستخواناتصالمحلدرفقطغضروفجانورانپیکردر(1
.داردوجودظاهرنظرازبافتنوعدو،انسانهایاستخوانانواعهمهدر(2
.کندیممتصلاستخوانبهراماهیچهکهبودهمحکمپیوندیبافتنوعیرباط(3
.شودتبدیلاستخوانبهمعدنیمواددادندستازباتواندمیغضروف(4

است؟شدهبیاننادرستیبهعبارتچند-13
.داردهاجهتازانواعیدرحرکتتواناییلگننیموراناستخوانبینمفصل(الف
.شودمیحرکتدرمحدودیتسببرباطجمجمههایاستخوانبینمفصلدر(ب
.استیافتهاتصالایماهیچهیاختهبهفاصلهبیوبودهباریکودرازایماهیچههاییاخته(ج
.باشدمیخوددرهستهچندیندارای،داردارادیفعالیتکهایماهیچهیاختههر(د
.یابدانتقالاستخوانبهتواندمیانقباضینیروی،ایماهیچههاییاختهشدنضخیموکوتاهحیندر(ه
1)12)23)34)4

کند؟میتکمیلدرستیبهرازیرجملهکدام-14
...................،کندمیفعالیت..................کهایماهیچهیاختههرانساندر
.باشدمیمنظمتوالیباروشنوتیرههایبخشدارای-ناآگاهانه(1
.استشدهقرمزرنگپیدایشسببخوددرموادیداشتنبا-ارادی(2
.اشدبمیرنگصورتی–سفیدظاهریدارایمیکروسکوپزیردر-ارادیغیر(3
.دباشمیعرضیانشعاباتدارایساختاریاستحکاممنظوربه-آگاهانه(4

...................انساندر-15
.اندرفتهگقرارمیانیگوشدرونوبودهمژکدارشنواییهایگیرندههاییاخته(1
.هستندهاییمژهدارایکهانداییافتهتغییرهاینورونبویاییهایگیرنده(2
.دباشمیمژهیکدارایکهبودهکشیدهودرازچشاییگیرندهیاختههر(3
.باشندمیهاییمژهیامژهدارایحسهایگیرندهانواعهمه(4
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ی تنظیم هورمون
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.شودمیمکنمبدنمختلفهایبخشبینهماهنگیعصبیدستگاهفعالیتباتنهاانساندر(الف
.استهورمونیدستگاهعهدهبهبدنرفتارهایازبسیاریهماهنگیوتنظیم(ب

.ودشمیممکنبدنمختلفهایبخشبینهماهنگی،..................................و........................................دستگاههماهنگیباانساندر(الف
.استهورمونیدستگاهعهدهبهبدنرفتارهای...............................هماهنگیوتنظیم(ب
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.کنیدارائهکالسدرراآنگزارشو،یآوجمعرااطالعاتیمونیهوردستگاهغددازیکهردقیقمحلدرباره
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.باشدمیهورمونسازندههاییاختههمراهبهغددانواعهمهشاملانساندرهورمونیدستگاه(الف
.هستندونیهورمدستگاهبهمتعلق،کنندمیترشحسپسوساختهراهورمونانساندرکههایییاخته(ب
.شوندمیساختههایییاختهتوسطانرژیصرفباکهبودهشیمیاییمادههاهورمون(ج
.رسندمیخودهدفاندامبهودرآمدهگردشبهبدنسراسرخونبهورودازپسهاهورمون(د
.استهورمونازخاصینوعبهحساسخاصیاختهیکشاملهدفاندام(ه

.باشدیم،کنندمیتولید.............................کههایییاختهو.............................ازگروهیازمتشکلهورمونیدستگاه(الف
.شوندمینامیده.....................................هورمونبهحساسهاییاختهازخاصیمجموعه(ب
.شودمی.............................واردترشحازپسکهبودهشیمیاییترکیبهورمون(ج
.کنندمی.............................راآنهافعالیتورسیدهخودهدفاندامبهخونطریقازهاهورمون(د
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.شودمیتنظیمهورمونیدستگاهبااییاختهفرآیندهایبرخالفمثلتولیدورشدفرآیند(الف
.شودمیخونجریانواردترشحازپس،(مغزیزیر)هیپوفیزغدهدرشدهساختهرشدهورمون(ب
.شوداستخوانیکلسیمافزایشسببوباشداستخواندرتواندمیرشدهورمونهدفیاخته(ج
.دهدرخدرشهورمونتاثیرتحتتواندمی،خونیهاییاختهتولیدشدنزیادبرخالفاستخوانطولافزایش(د
.دهدمیرخهیپوفیزیهورموننوعیدخالتبا،سالگی20سنازقبلتاقدرشدمانندخونیهاییاختهتولیدافزایش(ه
.شودمیناهنجاریایجادسببسالگی20سنازقبلتارشدهورمونترشحعدمیاکاهشتنها(و
.دهدمیرخیسنهردرهیپوفیزیترشحاتدراختاللدلیلبهکهبودههاییناهنجاریعادیغیرقدیبلندوقدیکوتاه(ز

.شودمیفراهمقدیرشدشرایطسالیمیانتااستخواندرونغضروفبررشدهورموناثربا(ح
.استهگرفتقرارمغزساقهجلویوسریپسلوبزیرزیرمغزیغدهانساندر(ط

رهایفشابامقابلهو..................................................،...................................،........................................................مانندمختلفیاعمالهورمونیدستگاه(الف
.کنندمی(کنترل)واپایشبدنماندرراجسمیوروحی

.....................................به................................غدهازوداشتهدخالتبدنرشدتنظیمدرکهبودههاییهورمونازیکیرشدهورمون(-الف
.شودمیترشح

.شودمیخونیهاییاختهتولیدافزایشسبب...................................برتاثیربارشدهورمون(ب
.دهدمی....................................آنهادرراکلسیممیزاناستخوانبراثربارشدهورمون(ج
کوتاهمثلهاییناهنجاریایجادسببسالگی....................................ازقبلدوراندر...............................هورمونشدنترشحزیادیاکم(د

.شودمیعادیغیرقدیبلندوقدی
.شودیم...................................رشدسببویافتهافزایشکلسیمجذباستخوان...................................بخشبررشدهورموناثربا(ه
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.کنیدفادهاستیددارنمکازبیشترتیروئیدیهایناهنجاریازجلوگیریبرایکهکنندمیسفارشپزشکان
دداریشماخانهدرموجودنمکآیاکهکنیدبررسی.یابدمیکاهشمروربهواستناپایدار،نمکدرموجودید

؟کرداجرابایدراهاییروشچهیددارنمکداریدکاهشازجلوگیریبرای؟است

.دباشمیتیروئیدیغدههایهورمونکنترلتحتبدنهاییاختهدرانرژیذخیرهوتولید(الف
.گیردمیصورتشیمیاییمواددخالتبدوناییاختهدرونانرژیتامین(ب
.شودیمبزرگسالیدرمغزرشدسببخودترشحاتباوداشتهقرارحنجرهزیردرتیروئیدغده(ج
.شوندمیهوشیاریافزایشسببمغزرشدبابزرگسالیدرتیروئیدغدههایهورمون(د
.گیردمیصورتمغزبهتررشدفقط،کودکیدوراندرتیروئیدغدههایهورمونفعالیتبا(ه
.استنیازیدحضوربهتیروئیدیهایهورمونشدنساختهمنظوربه(و
.داردتضروردریاییغذاهایمصرف،تیروئیدیهایهورمونساختنبراینیازموردیدتامینمنظوربه(ز

.گیردمیقرارهاییهورمونساختاردرسپسوشدهجذبتیروئیدغدهتوسطخوندرموجودید(ح
.اندیافتهاتصالنایبهحنجرهزیردرموجودتیروئیدهایغده(ط
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.باشدمیعدد........................آنتعدادو.داردقرار...................................زیردرتیروئیدغده(الف
صورت...................................غدههایهورمونتوسطبدنهاییاختهدرانرژیذخیرهوتولیدبهمنجرکهفرآیندهاییکنترل(ب
.گیردمی
.شوندمی................................ویژهبههااندامبهتررشدسببکودکیدرتیروئیدغدههایهورمون(ج
.باشدمی..................................................بزرگسالیدرتیروئیدنقش(د
.باشدمینیازاستمعدنیمادهنوعیکه................................بهتیروئیدیهورمونشدنساختهمنظوربه(ه

.کردفادهاست........................................یا...................................مانندغذاییمنابعازتوانمیبدننیازموردیدتامینبرای(و
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.شوندمیبتالمدیابتبهقطعاً،شودمییافتآنهاغذاییرژیمدرچربیوکربوهیدراتحدازبیشکهافرادی(الف
.یابدمیافزایشبزرگسالیدیابتبهابتالاحتمالتحرکعدموچاقیدنبالبه(ب
.شودمیایجادتحرکعدموسنافزایشدنبالبهجوانیدیابتبیماری(ج
.کنندمیترشحینانسولزیادیمقداربیشترفعالیتباانسولینسازندههاییاختهجوانیدیابتدر(د
.یابدمیافزایشجوانیدیابتبهابتالاحتمالچربیوکربوهیدراتحدازبیشخوردنصورتدر(ه
.ابدیمیکاهشیاختهتوسطگلوکزجذباحتمالبزرگسالیبرخالفجوانیدیابتدر(و
.شودمیخونابدرگلوکزافزایشسبب،خوندرانسولینوجودعدمدیابتینوعهردر(ز
.کندمیافتشدیداًپانکراسهورمونیترشحاتقطعاًدیابتبهمبتالافراددر(ح
.رسدیمهدفیاختهبهسپسوشدهخونواردابتداپانکراسترشحاتهمهسالمانساندر(ط
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.یابدمیافزایشپانکراسازگلوکاگونترشحمیزانخونقندافزایشدرصورت(ی
.کندمیافتخونقندمیزانخوندرگلوکاگونافزایشصورتدر(ک
.بگیرندالسماپازراگلوکزتوانندنمیهایاختهاغلبپانکراسازانسولینترشحعدمصورتدر(ل
.یابدمیفزایشاگلیکوژنیذخایرسپسوکردهافتخونگلوکز،کبدبرانسولیناثرازبعد(م
.باشدمیکبد،گلیکوژنصورتبهگلوکزکنندهذخیرهاندامتنها(ن

.دیابمیافزایشگلیکوژنبهگلوکزتبدیل،ماهیچهبرانسولیناثربا(س
.ریزندیمخونبهگلوکاگونمقداریپانکراسدرهایییاخته،خونقندافتصورتدر(ع
.یابدمیشافزایخونقندمقدار،گلیکوژنکنندهذخیرههایاندامبرگلوکاگوناثربا(ف
.داردایماهیچههاییاختهبرمستقیمگذاریاثرتواناییگلوکاگونبرخالفانسولین(ص
.باشدمیپیوندشکستنباهمراه،گلوکاگونهورموناثردرگلوکزبهگلیکوژنتبدیل(ق

.کندمیبیشتر...................................دیابتبروزاحتمال،چربیوکربوهیدراتحدازبیشخوردنوتحرکعدم،چاقی(الف
.استشدهمتوقفیابودهکمانسولینترشحمیزان...................................دیابتدر(ب
.گیردمیصورت...................................تزریقیکنوعدیابتبهمبتالفرددرعالیمرفعمنظوربه(ج
.شودمیخونقندکاهشسببوشدهترشحپانکراساز...................................هورمون(د
.شودمیخوندرگلوکزافزایشسبب...................................براثرباگلوکاگونهورمون(ه
.یابدمی...............................گلیکوژنیذخایرمیزانایماهیچههاییاختهبرانسولیناثرصورتدر(و
.یابدمی....................................گلیکوژنیذخایرمیزان،کبدبرگلوکاگوناثرصورتدر(ز

.یابدمیافزایشپانکراساز....................................هورمونترشح،استآمدهپایینخونقندکهگرسنگیمواقعدر(ح
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؟چرا،استخطرناکبدنبرایعصبیهایناراحتیوروحیفشاروضعیتدرمدتطوالنیگرفتنقرار
.کنیدگووگفتخودگروهاعضایبابارهایندر

.یابدمیافزایشفردخونفشارجسمیوروحیفشاردرفردگرفتنقرارصورتدر(الف
.کندزیادراتنفسوقلبضربانتواندمیکلیهفوقغددترشحات(ب
.ریزدمیخونجریانبهراموادیوداشتهقرارکلیهباالیکلیهفوقغدههر(ج
.شودمیحیروفشاربافردمقابلهسببخودترشحاتباکهداشتهوجودکلیهفوقغدهیکفردهردر(د
.شودمیایجادجسمیوروحیفشارفرددر،کلیهفوقغددازشیمیاییترشحاتخروجازبعد(ه
.شودمیکمکفردبههورمونیدستگاهفعالیتبافقطجسمیوروحیفشارهایدر(و
.کنندمیکمکبدنبهایمشابههایروشباوبودهمتنوعکلیهفوقغددهایهورمون(ز

.باشدرناکخطتواندمیکهیابندمیافزایشمواردیکلیهفوقغددمدتطوالنیفعالیتصورتدر(ح
.باشندهورمونیدستگاهکنترلتحتتواندمیکههستندرفتارهاییکردنگریهوخشمبروز(ط
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.استگرفتهقرار...............................سطحدردیافراگمبهنسبتکلیهفوقغده(الف
.یابدمیافزایشخونبه...............................غدهترشحاتجسمیوروحیفشاردرفردگرفتنقرارصورتدر(ب
زیاد...........................و...............................تعداد.................................و............................مقدار،کلیهفوقغدهترشحیفعالیتافزایشصورتدر(ج

.شودمی
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.داردنقشهااستخواناستحکامدرفقطکهبودهمعدنیمادهنوعیکلسیم(الف
.استنیازکلسیمحضوربههاماهیچهواعصابفعالیتانجاممنظوربه(ب
.اندگرفتهقرارتیروئیدغدهپشتدرکهبودهعدددوپاراتیروئیدغدد(ج
.شوندمیخوندرکلسیمافزایشسببتیروئیدغددازشدهترشحهورمون(د
.شوندمیکلسیمیذخایرکاهشسبباستخواناثربا،پاراتیروئیدغددازشدهترشحهورمون(ه
.شودمیودهافزهااستخواناستحکامبر،پاراتیروئیدغددترشحاتحدازبیشومدتطوالنیافزایشصورتدر(و
.ودشمیکاستهادراردرکلسیممیزاناز،کلیهبرپاراتیروئیدازترشحیهورموناثربا(ز

.گیردیمصورترودهدرکلسیمجذبافزایش،انساندرپاراتیروئیدیهایهورمونفعالیتبا(ح

.نداچسبیده...............................غدهپشتبهوبوده.............................پاراتیروئیدغددتعداد(الف
.داردنقش...............................و......................................استحکامدرکلسیم(ب
.استنیازکلسیمحضوربه...............................و...............................صحیحعملکردبرای(ج
.دیابمی...............................خونکلسیممیزانکلیهبرپاراتیروئیدغددهورموناثربا(د
.دیابمی...............................آنکلسیممیزاناستخوانبرپاراتیروئیدغددهورموناثربا(ه
.شودمیخونجریانواردغذاکلسیمبیشتررودهبر...........................................غددهورموناثربا(و
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درارنگپردهیاتصویریصورتبهراآنگزارشو،آوریجمعرااطالعاتیدیگرجانوراندرثانویهصفاتدرباره
.کنیدارائهکالس

.باشدنمیممکنتولدازقبلتاجنینجنسیتشدنمشخص(الف
ظاهریتفاوتدنشمشخصسببکهکردهبروزفرددرتغییراتی،شودمیآغازبلوغدورهکهنوجوانیازبعدبالفاصله(ب
.شودمیجنسدو
.دهدمیرخنوجوانیوکودکیحدفاصل؛بلوغدورانطیجنسیثانویهصفاتبروز(ج
.داردهورمونترشحتواناییکهبودهجنسیغدهمرداندرهابیضه(د
.داردوجودهورمونترشحقابلیتباتخمدانیکسالمزنیهردر(ه
.کنندمیشروعبلوغازبعدازراخودجنسیفعالیتواندگرفتهقرارهاییکیسهدرونهابیضه(و
.دشومیساختهجنسیهورمونواسپرمهابیضهفعالیتطی،مرداندرجنسیبلوغازبعد(ز

.شودمیهااستخوانوهاماهیچهرشدسببرشدهورمونمانندهابیضهازشدهترشحهورمون(ح
.اشدبمیکودکیدرهابیضههورمونیترشحاتتاثیردلیلبهمرداندرثانویهصفاتبروز(ط
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.باشدمیجنسیهورمونفعالیتاثردرمردانصورتدرموروئیدنمانندصداشدنبم(ی
.داردقرارشکمیحفرهازخارجدرتخمدانبرخالفبیضه(ک
.استگرفتهقرارشکمیحفرهدرونشکلمرغیتخمتخمدانعدددوبالغزنهردر(ل
.شودمیرهاهاتخمدانازمادهجنسییاختهعدددوماههربلوغدورانازبعد(م
.هستندموثرهااندامرشددرزنانهبرخالفمردانهجنسیهایهورمون(ن

.ودشمیممکنجنسیهایهورمونتاثیرتحتجنسدوهردربدنهایقسمتازبعضیدرمورشد(س

هایاوتتفآنهاوجودباکهکندمیبروزفرددرتغییراتی،داردقرار.............................و.............................بینکه.............................دورهدر(الف
.شودمیترمشخصجنسدوظاهری

رخ..................................و.............................ازشدهترشحهایهورموندخالتباترتیببهزنانومرداندرجنسیثانویهصفاتبروز(ب
.دهدمی
.هستند....................................زناندرو..................................مرداندرجنسیغدد(ج
.دارندقرار....................................درونشکمیحفرهازخارجدرهابیضهبالغمرددر(د
صفاتبروزسببو..................................و..............................ویژهبهاندامرشدسببتواندمیبیضهدرشدهساختهجنسیهورمون(ه

.شود..................................درثانویه
.شود.......................................................و...............................................مانندثانویهصفاتبروزسببتواندمیمردانهجنسیهورمون(و
.دارندقرار........................کنارو..............................محوطهدروبودهعدد........................هاتخمدانزناندر(ز

.کنندمیآزادتخمکعددیک..............................هرهاتخمدانبلوغسنازبعد(ح
.وندش.................................و...........................................،...............................مانندثانویهصفاتایجادسببتوانندمیزنانهجنسیهایهورمون(ط
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.کنیدکاملرازیرجدول،ایدآموختههورمونیوعصبیتنظیمدربارهکهمطالبیبهتوجهبا

.شودمیاییاختهانرژیتامینسببوبودهزیادتیروئیدغدههایهورمونترشح(الف
.شودبیماریسببتواندمیهورمونترشحکاهشفقطانساندر(ب
.یابدمیافزایشانسولینترشحمیزانخوندرگلوکزافزایشصورتدر(ج
.دهدمیکاهشراانسولینترشحورسیدهپانکراسبهعصبیپیامخوندرگلوگزافتصورتدر(د
.کندمیافتپاراتیروئیدغددهورمونیترشحاتمیزانتدریجبه،انسانخوندرکلسیمافزایشصورتدر(ه
.هستندهمیمنقشدارایغددسایرترشحیفعالیتکنترلدرهاییهورمونترشحبا(هیپوفیز)مغزیزیرغده(و
.باشدمیعصبیهایپیامبهوابستهخودترشحیفعالیتتنظیممنظوربهزیرمغزیغده(ز

.شودمیانجامهورمونیوعصبیدستگاهدوهرهماهنگیباکارهاازبسیاریانساندر(ح
.باشدمیهورمونیازبیشترعصبیتنظیمسرعت(ط
.باشدمیشیمیاییماهیتدارایعصبیپیامبرخالفهورمون(ی

.است................................هاهورمونترشحمیزانسالمانساندر(الف
.گویندیمتنظیمیخودآنبهکهکنندمیتنظیم........................تغییربراساسراخودتولیدیهورمونمقدارغددازبسیاری(ب
.دارنددخالتغدد(کنترل)واپایشدرهاهورمونازبعضیترشحباانساندر................................غده(ج
.داردقرار................................نظارتتحتخودفعالیتتنظیمبرایمغزیزیرغده(د
.ودشمیانجام.....................................و............................................هماهنگیباغددازبسیاریفعالیتتنظیممانندبدندرکارهاازبعضی(ه
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د؟باشمیهابخشکدامشاملانساندرهورمونیدستگاه-1
:پاسخ

(مورد5).بنویسیدراهاهورمونویژگی-2
:پاسخ

دارند؟ویژگیچههدفاندام-3
:پاسخ

(مورد4).بنویسیدراانساندرهورمونیدستگاهاعمال-4
:پاسخ

.بنویسیدرارشدهورمونترشحمحل-5
:پاسخ

؟دهدرخاستممکنوقایعکداماستخوانبررشدهورموناثرصورتدر-6
:پاسخ

دارد؟ادامهسنکدامتاانسانقدرشد-7
:پاسخ

است؟هگرفتقراربدنبخشکدامدرتیروئیدغده-8
:پاسخ

.بنویسیدراتیروئیدغدهوظایف-9
:پاسخ

159



.ویسیدبنراآنعلتوبودهموثرتیروئیدغدهکارکرددرغذاییموادازگروهکدام-10
:پاسخ

.بنویسیدراانساندرآنجایگاهوتیروئیدغدهتعداد-11
:پاسخ

.یسیدبنوراشوندمیبزرگسالیدیابتبروزاحتمالافزایشسببکهمواردیهمه-12
:پاسخ

.بنویسیدرانوجوانیدیابتهایویژگی-13
:پاسخ

.هیددپاسخزیرسواالتبهپانکراسترشحاتمورددر-14
.بنویسیدآنازمترشحههایهورمونانواع-1

:پاسخ
.بنویسیدراآنازمترشحههایهورمونوظایف-2

:پاسخ
.بنویسیدراآنهایهورمونهدفاندام-3

:پاسخ
ریزد؟میباریکرودهابتدایبهمجراطریقازراموادکدام-4

:پاسخ
قرارنانسابدنازبخشکدامدروکردهمشخصپانکراستعداد-5

دارد؟
:پاسخ

اند؟فتهگرقراربدنازبخشکدامدروداشتهوجودکلیهفوقغدهعددچندسالمانساندر-15
:پاسخ

.هددمیرخبدندرتغییراتکدامهورمونترشحوکلیهفوقغددفعالیتصورتدر-16
:پاسخ

.کنیدمشخصانساندرآنجایگاهوپاراتیروئیدغددتعداد-17
:پاسخ

.بنویسیدانساندرکلسیموظایفونقش-18
:پاسخ

.بنویسیدانساندرپاراتیروئیدغددهورموننقشوفعالیتچگونگی-19
:پاسخ
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.بنویسیدراجنسیثانویهصفاتبروزعلتمرداندر-20
:پاسخ

کند؟یمبروزباراولینبرایزمانیچهدروببریدناممرداندرجنسیثانویهصفات-21
:پاسخ

.بنویسیدراجنسیثانویهصفاتبروزعلتزناندر-22
:پاسخ

کند؟میزبروباراولینبرایزمانیچهدروببریدنامزناندرجنسیثانویهصفات-23
:پاسخ

.بنویسیدراهابیضهقرارگیریمحلمرداندر-24
:پاسخ

.بنویسیدرارحموتخمدانگیریقرارمحلزناندر-25
:پاسخ

.یدبنویسمرداندربیضهتعدادوزناندرتخمدانتعداد-26
:پاسخ

کنند؟میتنظیمچگونهراخودتولیدیهورمونمقدارغددازبسیاریانساندر-27
:پاسخ

دارد؟التدخغددکنترلدرهاهورمونازبعضیترشحباوبودهمغزنظارتتحتمستقیماغدهکدام-28
:پاسخ

شود؟میتنظیمهیپوفیزتوسطمستقیماغددکدامترشحات-29
:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-1
.کنیدنامگذاریراشدهمشخصهایبخش(الف

:پاسخ
.بنویسیدراaبخشوظیفه(ب

:پاسخ
ود؟شمیاستخوانطولافزایشسببوبودهرشدهورمونهدفبافتکدام(ج

:پاسخ
:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-2

.کنیدنامگذاریراشدهمشخصموارد(الف
:پاسخ

(ایماهیچهپردهدو)صوتیتارهایبخشکدامدر(ب
دارد؟وجودصداایجادقابلیتبا

:پاسخ
شود؟میمیانسانفرددرتغییراتکدامسببbغدهترشحات(ج
هوشیاریافزایش-3مغزبهتررشد-2انرژیذخیرهوتولید-1

:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-3
.کنیدنامگذاریراهشدمشخصموارد(الف

:پاسخ
شود؟میکزگلوبهگلیکوژنتبدیلسببوکردهاثرکبدبرaازشدهترشحهورمونکدام(ب

:پاسخ
.بنویسیدبدندرراآننقشوشدهترشحبخشکدامازگلوکاگونهورمون(ج

:پاسخ
سببوکردهاثرماهیچهبرaازشدهترشحهورمونکدام(د

شود؟میگلیکوژنیذخایرافزایش
:پاسخ

رودهواردچگونهپانکراسدرشدهتولیدگوارشیهایآنزیم(ه
شود؟میباریک
:پاسخ

شود؟میتولیدغذاهضمبرایگوارشیهایآانزیمتصویر،مواردازیککدامدر(و
:پاسخ

هستند؟هورموننوعیترشحوساختنتواناییفاقدودیدهآسیبaهاییاختهازگروهیدیابتنوعکدامدر(ز
:پاسخ

.بنویسیدراانسانبدندرaگیریقرارمحل(ح
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-4
.کنیدنامگذاریراشدهمشخصهایبخش(الف

:پاسخ
کند؟میبروزعالئمکدامخوندرaغدهترشحاتافزایشصورتدر(ب

:پاسخ
:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-5

.کنیدنامگذاریراشدهمشخصهایبخش(الف
:پاسخ

ادرارازکلسیمبازجذبافزایشواستخوانیبافتتجزیهسببغدهکدامترشحات(ب
شود؟می

:پاسخ
شود؟میهایاختهدسترسدرانرژیافزایشوگلوکزمصرفافزایشسببغدهکدامترشحات(ج
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رسد؟میهدفاندامبهچگونهbازشدهترشحهورمون(د
:پاسخ

شود؟میخونکلسیمافزایشسببچگونهbازشدهترشحهورمون(ه
:پاسخ

.بنویسیدانساندرمادهایننقش.شودمیخوندرایمادهافزایشسببbازشدهترشحهورمون(و
:پاسخ

.شودمیانساندراتفاقاتکدامسببaازشدهترشحهورمون(ز
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-6
.کنیدنامگذاریراشدهمشخصمواردهمه(الف

:پاسخ
؟کندمیدریافتکلیهازمستقیمراادراربخشکدام(ب

:پاسخ
است؟مردانهجنسیهایهورمونشدنساختهمحلکدام(ج

:پاسخ

کجابهابتدااسپرمخروجمجرایازخروجازپساسپرم(د
شد؟میوارد

:پاسخ
باشد؟نیزادرارخروجمحلتواندمیاسپرمخروجبرعالوهبخشکدام(ه

:پاسخ
شود؟میترشحکجاازاستمرداندرصداشدنبمفرایندآغازگرکهشیمیاییماده(و

:پاسخ
دارند؟قراربدنازبخشکدامدرترتیببهeوbبالغوسالممرددر(ز

:پاسخ
باشد؟میبخشکداماسپرمشدنساختهمحل(ح

:پاسخ
.بنویسیدرااسپرمتولیدآغاززمان(ط

:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-7
.کنیدنامگذاریراشدهمشخصهایبخش(الف

:پاسخ
؟اندگرفتهقراربالغدختریبدنازبخشکدامدرشدهمشخصهایبخش(ب

:پاسخ
شود؟مییافتتخمدانچندورحمچندسالمخانمیکدر(ج

:پاسخ
باشد؟میزنانهجنسیهایهورمونتولیدمحلکدام(د

:پاسخ
شوند؟میاتفاقاتکدامانجامسببbدرشدهتولیدهایهورمون(ه

:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-8
.کنیدنامگذاریراشکلدرموجودغددهمه(الف

:پاسخ
.کنیدتعیینراهیپوفیزغدهترشحاتنقش(ب

:پاسخ
.بنویسیدراتیروئیدغدهترشحاتنقش(ج

:پاسخ
.دبنویسیراآنهافعالیتچگونگیوپاراتیروئیدغدهترشحاتنقش(د

:پاسخ

.بنویسیدراکلیهفوقغدهترشحاتنقش(.د
:پاسخ

.بنویسیدراپانکراسترشحاتنقشونام(د
:پاسخ

.بنویسیدراپانکراسیهایهورمونهدفاندام(ه
:پاسخ

.بنویسیدراتخمدانترشحاتنقش(و
:پاسخ

.بنویسیدرابیضهترشحاتنقش(ز
:پاسخ
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...................هاهورمونهمهسالمدرانسان-1
.شوندمیتولیدخوندرکهبودهشیمیاییترکیبات(1
.رسانندمیهدفاندامیابافتبهراخود،خونطریقاز(2
.کنندمیتنظیمراهااندامهمهفعالیتمستقیما،ترشحازپس(3
.وندشمیخونقندافزایشسببهدفیاختهبهرسیدنازپس(4

...................بالغفردخوندرتیروئیدیهایهورمونافزایشصورتدر-2
.یابدمیکاهشهایاختهدرشدهذخیرهانرژیمیزان(1
.یابدمیافزایشحنجرهزیرغدهدریداحتباسمیزان(2
.گیردمیصورتفرددرمغزمانندهااندامبهتررشد(3
.یابدمیافزایشفردوزنچربیمادهشدنانباشتهبا(4

.شودمی..................سبب..................هورمونمیانسالدرانسان-3
استخوانطولافزایش–رشد(1
مغزبهتررشد-تیروئیدغده(2
خونقندافت-قطعاپانکراسغده(3
خونکلسیمافزایش-پاراتیروئیدغدد(4

کند؟میتکمیلنادرستیبهرازیرمتنکدام-4
...................میانسانانساندرهیپوفیزغده

.کندزیادراخونیهاییاختهتولیداستخوانبرتاثیرباتواندمی(1
.شودقدرشدسببتواندمیاستخوانبراثروخودترشحاتبا(2
.استگرفتهقرارآنازآویزانصورتبهمغززیردر(3
.کندمیتنظیمراکلیهفوقغددفعالیتخودترشحاتبا(4

166



دهد؟رختواندنمیزیرمواردازیککدامجسمیوروحیفشاردربالغفردیگرفتنقرارصورتدر-5
.شودمیافزودهخونفشارمیزانبرهاکلیهدرسدیمجذبافزایشبا(1
.یابدمیافزایشفرددرخونقندمیزانبدندرمختلفهایروشپیدر(2
.شودمیافزودهخونفشارمیزانبرقلبفعالیتافزایشپیدر(3
.شودمیکاستهفردخونقندمیزانازهایاختهبرانسولینهورموناثربا(4

کند؟میتکمیلنادرستیبهرازیرمتنکدام-6
...................تواندمیانساندر..................هایغدهیاغدهترشحات

.شودخونقندافزایشسببگلوکاگونمانند–کلیهفوق(1
.کندمادهآاسترسبامقابلهبرایرابدنمستقیمغیرطوربه–هیپوفیز(2
.شودهااناستخواستحکامافزایشسبب–تیروئیدپشتبهچسبیده(3
.شودتخمدانهرازتخمکیکشدنآزادسببماههردر–مغزی(4

.شودمی..................سببنهایتدر..................ازشدهترشح..................انساندر-7
خونقندافزایش-کبد–انسولین(1
گلیکوژنیذخایرکاهش–کبد–گلوکاگون(2
خونقندافزایش–شکمیحفرهدرایغده–گلوکاگون(3
گلیکوژنیذخایرکاهش–شکمیحفرهدرایغده–انسولین(4

.استگرفتهقرار..................سطحدر..................بهنسبت..................ایستادهوسالمانساندر-9
باالتری-هیپوفیز–تیروئید(1
تریپایین–پانکراس–کلیهفوق(2
باالتری–پانکراس–تخمدان(3
تریپایین–هیپوفیز–پاراتیروئید(4

...................ابتدارودهدرنشاستهگوارشازبعدبالفاصلهانساندر-10
.شودمیذخیرهآندروشدهکبدواردگلوکز(1
.شودمیکبدواردگلوکزپرخونوشدهجذبگلوکز(2
.شودمیآغازانسولینترشحویافتهافزایشخونقند(3
.دشومیساختهگلیکوژنوشدهماهیچهوکبدواردگلوکز(4

است؟شدهبیاندرستسالمانساندربارهموردچند-8
.شودمیانجامزیرمغزیغدهتوسطانسانسازهورمونغددهمهفعالیتتنظیم(الف
.شودمیکاستهادراردرموجودکلسیممیزاناز،انساندرپارتیروئیدغددفعالیتبا(ب
.شودمیانجامخونترکیبتغییراساسبرغددازبسیاریترشحیفعالیتتنظیم(ج
.شودکنترلدقیقطوربهبایدآنهامقدار،هورمونزیادمقدارترشحصورتدر(د
1)12)23)34)4
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...................استگرفتهقرار..................غدهسالمدرانسان-11
.شودمیهورمونتولیدسببیدمصرفبا–حنجرهزیردرکهتیروئید(1
.شودقدرشدسببسالگی20ازقبلتاتواندمی-مغزدرونکههیپوفیز(2
.شودمیکوژنگلیتولیدسببفقطموادیترشحبا-معدهموازیوزیرکهپانکراس(3
ادرارکلسیمشافزایسببشیمیاییترکیبترشحبا-گردنناحیهدرپاراتیروئید(4

.شودمی

کند؟میتکمیلنادرسترازیرمتنکدام-12
...................،تواندمی..................کهایغدهازشدهترشحهورمون

.شوداستخوانطولافزایشسبببزرگسالفرددر–استگرفتهقرارمغززیر(1
.شودمغزبهتررشدسببفردزندگیازبخشیدر–داردقرارحنجرهزیر(2
.دکنفعالیتخونکلسیممستقیمتنظیمدر–داردقرارگردنناحیهدر(3
.شودبدکفعالیتتغییرسببخودترشحاتبا–داردنقشخونقنددرتنظیم(4

...................،شودمیخونفشاروقلبضربانافزایشسببخودترشحاتباکهایغدهسالمدرانسان-13
.ریزدمیمجرابهموادیوداشتهقرارگردنناحیهدر(1
.شودمیغددسایرفعالیتتنظیمسببوداشتهقرارمغززیر(2
.دهدتغییرراتنفستعدادتواندمیوداشتهقرارشکمیحفرهدرون(3
.سازدمیراهاهورمونازانواعیوداشتهقرارشکمیحفرهازخارجدر(4

...................،شودمی..................سببخودترشحاتباکهایغدهبالغ..................در-14
.استگرفتهجایرحمدرون-هاسینهرشد-دختر(1
.باشدمیجنسیهاییاختهتولیدمحلقطعا-هااندامرشد-انسان(2
.داردقراربخشترینپاییندرشکمیحفرهدرون-صداشدنبم-پسر(3
.استگرفتهقرارصداتولیدمحلنزدیکیدر-هوشیاریافزایش-فرد(4

شودمیسزودرخستگیدچارفردواستیافتهچشمگیریکاهشهایاختهدرانرژیذخیرهوتولیدبالغفردیدر-15
باشد؟صحیحتواندمیمذکورفرددربارهمطلبکدام.استآلودخوابمعموالو
.استیافتهافزایشگردنناحیهدرشکلسپریایغدهترشحیفعالیت(1
.شودمیمختلدیگرهایاندامومغزیرشدرونداینادامهصورتدر(2
.گردتشدیدخوندریدفقدانصورتدرتواندمیاختاللاین(3
.استافزایشروبههوشیاریمیزانفردایندر(4
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هایطخنقشتادهیدفشارطوریکاغذرویسپس،کنیدرنگجوهرباکاملطوربهراخودانگشتانسر(الف
شماهاییکالسهمانگشتاثرآیا؟استیکسانشماانگشتانهمهدرخطوطایننقشآیا.بیفتدکاغذرویآن

؟کندمیفرقهمبایااستیکسان
؟دارندیکسانیانگشتاثرآیا.کنیدتهیهراهمساندوقلوهایاشارهانگشتاثر(ب
؟داردکاربردیچهاجتماعیزندگیدرانگشتاثر(پ

.داردوجودگونهرویچالکشوریکافرادهمهدر(الف
.دارندراخودزبانکردنلولهتواتاییجامعهدرافرادازگروهی(ب
.باشدمیخودهاییاختهدرصفتآنهایعاملدارای،داردآزادگوشنرمهکهفردیهر(ج
.داردوجودپیوستهگوشنرمهبروزدرموثرعاملجامعهیکافرادهمههاییاختهدر(د
.استکردهدریافتوالدینازراآنهایعاملیاعامل،داردآبیچشمکهفردیهر(ه
.ددارگونهرویچالقطعاً،داردآزادنرمهوبودهزبانکردنلولهتواناییدارایکهفردیهر(و

.باشدمیامبدنهاییاختهدرصفتاینبهمربوط................................وجوددلیلبهگوشنرمهبودنآزادیاپیوسته(الف
.استرسیدهفردبه................................ازصفتاینهایعامل.داردوجودگونهرویچالفردیدر(ب
(ازگروهی-همه).داردوجودجامعهافراد................................درزبانکردنلولهتواناییصفت(ج
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دهدمینشانجاندارچنددرراهاتنفامتعداد،مقابلجدول
جملهایننادرستییادرستیدربارهجدولاطالعاتبهتوجهبا

بستگیجاندارانپیکراندازهبههاتنفامتعداد:کنیدگووگفت
.دارد

؟چیسترهباایندرشمانظر.ببریمپیآنهاهایژنشباهتبهتوانیممینفردوشباهتازگویدمیآموزیدانش

.باشدمیجاندارانپیکردهندهتشکیلواحدهسته(الف
.داردوجودهستهجاندارانازاییاختههردر(ب
.استگرفتهجایهستهدرونصفاتکنندهتعیینعاملانساندر(ج
.استگرفتهجایهستهدرونصفاتکنندهتعیینعاملجانداراندر(د
.شوندمیدیدهیاختهدرون،لیپیدوکربوهیدرات،پروتئینمانندDNA(ه
.اشدبمیجانداراندرارثیصفاتایجادوتعییندستورهایواطالعاتدارایDNA(و
.یابدمیانتقالدیگرنسلبهنسلیازکهبودهDNAازبخشیژن(ز

.استگرفتهجایجاندارDNAدرونصفاتکنندهتعیینعامل(ح
.استگرفتهجایژنزیادیتعدادهستهدرونDNAهردر(ط
.باشندمیظاهریرنگوشکلکنندهتعیینتنهاهاژنجانداراندر(ی
.باشندمیژنچندکنترلتحتمستقیماً انساندرصفاتتمام(ک
.استفعالیتدارایخاصژنیکانساندرچشمرنگصفتبروزمنظوربه(ل
.استیوکاریوتیهاییاختههایبخشازیکیهسته(م
.باشدمیغشاالیهدودارایکهبودهیاختهازبخشیهسته(ن

.استگرفتهجایغشایییکساختاردرونفقطDNAیوکاریوتیجانداراندر(س
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.شودمی(تنفام)کروموزومتشکیلسببDNAشرایطیطیدرانسانهاییاختهدرون(ع
.باشدمیبرابریکدیگرباهستهدرونهایکروموزومتعدادجاندارانتمامدر(ف
.داردوجودکروموزوم46،تقسیمقابلیتبابالغانسانیاختههستههردر(ص
.هستنداندازههمکهداشتهوجودجنسیهایکروموزومازانواعیمرداندر(ق
.داردوجودجنسیهایکروموزمازیکیتنهازناندر(ر

.هستندبزرگترسایرینازانسانجنسیتکنندهتعیینهایکروموزوم(ش
.باشدمیپوششییاختهازکمترسفیدگلبولهستهدرموجودهایکروموزومتعداد(ت
.شوندمیدیدهمیکروسکوپازاستفادهباوتقسیمحالدرهاییاختهدرهاکروموزوم(ث
.کردمشاهدهراهاکروموزومتوانمیمیکروسکوپبا،یاختهیکعمرطولتمامدر(خ
.باشدمیاندازههمبالغمرددرجنسیهایکروموزوماندازه(ذ
.باشدمیاندازههمبالغدختردرجنسیهایکروموزوماندازه(1
.باشندمیدازهانهمهستند،بزرگترینکههاکروموزومازتادو،انسانتقسیمحالدرپوششیسلولیکهستهدر(2

.است................................جاندارانهمهپیکردهندهتشکیلواحد(الف
.استگرفتهجاییاخته................................درونصفاتکنندهتعیینهایعامل(ب
.داردقرار................................درونانسانبدنهاییاختهدرکهبودهسلولیهایمولکولازیکیDNA(ج
.است................................و................................،................................................،.......................................شاملیاختهدهندهتشکیلآلیمواد(د
.استگرفتهجای................................درارثیصفاتایجادوتعییندستورهایواطالعات(ه

.است................................جاندارانهمهپیکردهندهتشکیلواحد(الف
.استگرفتهجاییاخته................................درونصفاتکنندهتعیینهایعامل(ب
.داردقرار................................درونانسانبدنهاییاختهدرکهبودهسلولیهایمولکولازیکیDNA(ج
.است................................و................................،................................................،.......................................شاملیاختهدهندهتشکیلآلیمواد(د
.استگرفتهجای................................درارثیصفاتایجادوتعییندستورهایواطالعات(ه

.داردوجود................................نامبهجنسیکروموزومنوع..........................بالغمردپوششیسلولیکدر(ک
.داردوجود................................نامبهجنسیکروموزومنوع..........................بالغزنپوششیسلولیکدر(م
.داردوجودجنسیغیرکروموزومعدد..........................بالغمردپوششیسلولیکدر(ن

.باشد...............................................یاختهکهشوندمیدیدهیاختهدرزمانیهاکروموزوم(س
عدد................................برنجوعدد.................................پروانه،عدد.....................................خروسومرغ،عدد........................................،انساندر(ع

.شودمییافتکروموزوم
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وسایلومواد
کارد،گلدانخاک،مصرفباریکلیوانچهار،باشیدداشته(چشم)جوانهچهارحداقلکهزمینیسیبعددیک

مدادوکاغذ
اجراروش

چهاربهرانیزمیسیب.کنیدگذاریشمارهو،پرخاکباراآنهاسپس،کنیدایجادریزسوراخیکلیوانهرته(الف
.باشیدداشتهجوانهیکبخشهرکهطوریبهکنیدتقسیمبخش

.اشدبمرطوبهالیوانخاککهباشیدداشتهتوجهبکاریدزیرجدولمطابقهالیوانازیکیدرراقطعههر(ب

؟کندینمرشد(ها)قطعهکدامازوکندمیرشدزمینیسیبگیاه،قطعهکدامازکهکنیدمیبینیپیش(پ
؟داریدبینیپیشاینبرایاستداللیچه
راآزمایشنتیجه.بنویسیدجدولیدرراخودجدولیدرراخودمشاهداتوکنیدمشاهدهراهالیوانروزهر(ت
؟کندمیتاییدراشمابینیپیش،آزمایشنتیجهآیا.کنیدگزارشکالسدر

4لیوان 3لیوان 2لیوان 1لیوان شماره لیوان 

سرعت رشد 

رنگ ساقه 
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.باشدمیمحیطیعواملاثرعلتبهداردوجودجاندارنوعیکافرادبیندرکههاییتفاوتهمه(الف
.هستندجاندارانگیریشکلدرعاملتنهامحیطیعوامل(ب
.شودرشددراختاللسببتواندنمیموشغذاییرژیمدرBگروههایویتامینحذف(ج
.شودخرگوشدرمورنگتغییرسببتواندنمیمحیطیعواملهیچگاه(د
.کندمیایجادقبلهایدورهمشابهکامالًهاییگلفقطعمرخودطولتمامدرگیاهیک(ه
.استجاندارانگیریشکلدرکنندهتعیینعاملتنهاژن،صفاتازبسیاریدر(و
.داردبستگیردفغذاییرژیمبهفقطوبودهبیشترافرادازبعضیدرقلبیسکتهخطر(ز

.دارندنقشجاندارانگیریشکلدرمحیطیعوامل(ح
.دارندنقشصفاتازبسیاریگیریشکلدرمحیطیعوامل(ط
.داردنقشمحیطیعواملتنهاصفاتازبسیاریگیریشکلدر(ط

.باشدمی.....................و........................................جاندارنوعیکافراددرتفاوتوجودعلت(الف
.داردنقش.........................................جاندارانگیریشکلدر(ب
.ارنددنقشجاندارگیریشکلدرنیز.............................................،........................برعالوهصفاتازبسیاریدر(ج
.تاسبیشتردیگرانازدارندکه................................علتبهافرادازبعضیدرقلبیسکتهخطر(د
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بهراارانجاندصفاتتوانیدمییعنی،داریددناکاریدستبرایرانیازموردامکاناتومهارت،دانشکنیدفرض
ودخهدفآندروبنویسیدراخودطرحونظر؟دادیدمیانجامکارهاییچهحالتایندر.دهیدتغییرخودمیل

.دهیدشرحنیزرا
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!فرنگیگوجهدرماهیژن
مقاومتتصفبهمربوطژندارایکهکردندتولیدفرنگیگوجهبوتهنوعی،پژوهشگرانازگروهیپیشهاسال

.بودآمدهدستبهسردآبماهینوعیازژناین.بودسرمابرابردر
چگونهشمانظرهب.داشتندسرمابرابردربیشتریمقاومت،بودندشدهتولیدطریقاینبهکههاییفرنگیگوجه

؟شودمیویژگیاینایجادسبب،سرمابرابردرمقاومتبهمربوطژن

کنیدیآورجمعاطالعاتی،جاندارانهایژندرتغییراحتمالیضررهایوهافایدهدربارهمعتبرمنابعبهمراجعهبا
.دهیدارائهکالسدرو

.شدنژدهندهجانداردرجدیدصفاتیایجادسببتوانمیدیگرجانداربهجانداریازژنانتقالبا(الف
.ایجاد صفات جدید در جانداران می تواند در پی انتقال ژن از جاندار دیگر صورت بگیرد( ب
.شودمیتولیدانسولین،باکتریدنایبهانسولینسازندهژنکردنواردبا(ج
.سولین استفاده می شودانسولین تولید شده در باکتری تغییر یافته ، برای درمان بیماری دیابت وابسته به ان( د
.باشدمیمتفاوتکامالًساختارنظرازگاوانسولینباانسانیانسولین(ه
.داردکاربردقندبیماریازنوعهردرمانبرایباکتریدخالتباشدهتولیدانسولین(و
.کندمیتولیدگوارشیهایآنزیمانساندر،استبودهانسولیناستخراجمحلکهگاوازاندامی(ز

.استشدهنابیناییبهابتالکاهشسببAویتامینکنندهتولیدمادهوجودایراندررایجهایبرنجدر(ح
.شودمیتولیدAویتامینانساندر،برنجگیاهبهAویتامینژنکردنواردبا(ط
ولیدترنگطالییبرنج،برنجگیاهبهشدهتبدیلAویتامینبهانسانبدندرکهایمادهکنندهتولیدژنکردنواردبا(ی

.شودمی
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.کردایجادرماسبهمقاومجدیدجاندارتوانمی،گیاهبهسردآبماهیازسرمابهمقاومتصفتکنندهایجادژنانتقالبا(ک
.داردسرمابرابردربیشتریمقاومت،استکردهدریافتسرمابهمقاومتژنکهفرنگیگوجهگیاه(ل
.دادانتقال،جدیدصفتکسبمنظوربهگیاهبهراجانوریژنتواننمیهیچگاه(م
.گیردقراراستفادهموردباکتریدرونامکاناتتوسطتواندنمیانسانیژنهیچگاه(ن

.شودمیسیاهرنگایجادسببکهاستهمراهپروتئیننوعیتولیدباخرگوشپوستکردنسرد(س

.استنیازهاژنحضوربه،یاختهدرهاپروتئینساختنمنظوربه(ع
.استنیازهاپروتئینبهژنبرعالوه،یاختهدرپروتئینیغیرموادساختنمنظوربه(ف
.شوندمییافت،دارندباالییفعالیتکههاییبافتوهایاختهدرفقطهاپروتئین(ص
.دارندهاپروتئینساختنبرایدستورهاییهاژنجانداراندر(ق

.اندآوردهدستبهآنهانقشوهاژندرباره................................دانش،دانشمندان(الف
.استنیاز............................................بهدیگرجانداربهجانداریازژنانتقالمنظوربه(ب
.گیردمیصورتانساناز................................ژناستخراجابتداسازانسولینباکتریایجادمنظوربه(ج
.آمدمیدستبه..............................................ازنیازموردانسولین،سازانسولینباکتریایجادقبلتا(د
................................واردواستخراجانسانازراانسولینبهمربوط................................دانشمندانسازانسولینباکتریایجادبرای(ه

.کردندباکتری
(بزرگسالی-جوانی).شودمیاستفاده................................دیابتبیماریدرمانبرایشدهتولیدانسولین(و
.نندکمیواردمعمولیهایبرنجبه..................................................................ژنطالییبرنجتولیدقابلیتباگیاهیایجادبرای(ز

باکتری......................................درراانسولینژنابتداانسولینتولیدبهمربوطژنکردنخارجازبعدبالفاصلهفناوریزیستدر(ح
.دهندمیقرار
.دارند......................................ساختنبرایدستورهاییهاژن(ط
.دارندوجودانسان................................و.............................،..............................همهدرهاپروتئین(ی
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.استشدهآغازتخمیاختهیکازجاندارانهمهزندگی(الف
.شودمیایجادبرابرکروموزومتعدادباهاییسلول،میتوزتقسیمطیدر(ب
.شودمیهاکروموزومتعدادشدننصفباهمراه،انساندربافتیکنندهترمیمتقسیم(ج
.شودمیایجادیاختهدونهایتدرمیتوزتقسیمهراز(د
.شودمیبرابردوDNAمقدار،باشدمیانساندررشدعاملکهتقسیمیانجامحیندر(ه
.آیدمیدرکروموزومشکلبهوشدهبرابردوDNAمقدار،میتوزتقسیمآغازازقبل(و
.آیدمیدر،مانندنخکالفیشکلبههستهدرموجودیDNA،شودتقسیمواردیاختهاینکهازقبل(ز

.استشدهآغاز.........................................ازهاانسانهمهزندگیکهحالیدرشدهساختهیاخته................................ازمابدن(الف
.شوندمی...........................تقسیمواردیاختهمابدندیدهآسیبهایبافتترمیمورشدمنظوربه(ب
.کندمیایجادشکلکرویپرسلولیساختارابتدا................................تقسیمانجامباتخمیاخته(ج
.شودمی................................هستهدرموجوددنایمقدارمیتوزتقسیموقوعازقبل(د
.باشدمی................................................شکلبهدنا،اییاختهتقسیمآغازازقبلتا(ه
.آیدمیوجودبهجدیدیاختهعدد..............................انساندریاختهیکمیتوزتقسیماز(و
..........................................هستهدرونهایکروموزومتعدادمیتوزتقسیمطیدر(ز

.داشتخواهدخوددردناعدد...........................میتوزآغازازقبل،باشدداشتهDNAعدددوخودهستهدرسلولیاگر(ح
.داشتخواهدکروموزومعدد...........................تقسیمازحاصلیاختههرباشدداشتهکروموزومعدد2میتوزابتدادرسلولیاگر(ط
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.دکنیبیانزیرجملهدربارهراخودنظر.شدیدآشناغیرفسیلیهایسوختازانواعیباگذشتهسالدر
((.استترصرفهبهپذیرتجدیدونوهایانرژیتولیددرگذاریسرمایه))

اطالعاتیزیراردمودربارهمعتبرعلمیمنابعبهمراجعهباگروهدودر.استموثرسرطانازپیشگیریدرسالمتغذیه
:دهیدارائهکالسدروکنیدآوریجمع
.دهدمیافزایشراسرطاناحتمالکهایتغذیهنوع(الفگروه
.داردنقشسرطانازپیشگیریدرکهایتغذیهنوع(بگروه

.هستندتقسیمحالدردائماًپوستهاییاختهفقطانساندر(الف
.شودمیلتشکیسرطانیتوده،انساندرسرعتباوپیوستهتقسیموقوعصورتدرهمواره(ب
.باشدمیانساندرسرطانایجاددرشدهشناختهعاملتنهاشیمیاییکودهای(ج
.شوندسرطانایجادسببتوانندمیفسیلیهایسوختازحاصلهایآالینده(د
.هستنداهمیتدارایسرطانبهابتالازپیشگیریدرغذاییموادانواعهمه(ه
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.هستندتقسیمحالدردائماً..............................هاییاختهمانند،انسانبدنهاییاختهازانواعی(الف
.شودمیایجادسرطانیتودهوشدهتقسیم..............................سرعتباهایاختهسرطانطیدر(ب
ایجادسببتوانندمیکهبودهمحیطیعوامل.....................................................................................و................................................مانندمواردی(ج

.شوندسرطان
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(مورد4).ویسیدبنرایابدمیانتقالفرزندانبهوالدینازوبودهارثیکهصفاتی-1
:پاسخ

.بنویسیدراجاندارانهمهپیکردهندهتشکیلواحد-2
:پاسخ

.دهیدپاسخزیرسواالتبهانساندرصفاتکنندهتعیینعاملمورددر-3
است؟گرفتهجایمولکولکدامدر-الف

:پاسخ
است؟گرفتهقراریوکاریوتیهاییاختهازبخشکدامدر-ب

:پاسخ

.سیدبنویرایاختهدهندهتشکیلاصلیمواد-4
:پاسخ

.بنویسیدجانداراندرژنودنانقش-5
:پاسخ

دهد؟میرخانسانبدنهایسلولازیکیزندگیازمرحلهکدامدر(تنفام)کروموزومبهدناشکلتغییر-6
:پاسخ

گردد؟فراهمبایدشرایطکدامپوششییاختهیکدرونهایکروموزومدیدنبرای-7
:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهسالممردپوستپوششیهاییاختهازیکیمورددر-8
شود؟میتبدیلکروموزومبهDNAآنزندگیچرخهازبخشکدامدر-الف

:پاسخ
دارد؟وجودکروموزومچندهستهدرون-ب

:پاسخ
.بنویسیدراآنجنسیهایکروموزومانواع-ج

:پاسخ
.دهیدپاسخزیرمواردبهسالممردپوستپوششیهاییاختهازیکیمورددر-9

.بنویسیدراآنجنسیغیرهایکروموزومتعداد-الف
:پاسخ

.بنویسیدراآنجنسیغیرهایکروموزومانواع-ب
:پاسخ

.بنویسیدراآنهایکروموزومانواع-ج
:پاسخ

است؟کوچکترجنسیکروموزومکدام-د
:پاسخ

کرد؟تفادهاستوانمیآنبخشکدامازبعدنسلبهصفاتانتقالوزمینیسیبتکثیریبرا-10
:پاسخ

(مورد2).بنویسیدراجاندارنوعیکافرادبینتفاوتوجودعلت-11
:پاسخ

.کنیدبررسیمحیطیعواملیابودنژنینظرازراقلبیسکتهبروزداللیل-12
:پاسخ

.یدبنویسراجاندارانگیریشکلدرمحیطیعواملازموردچهار-13
:پاسخ

د؟دارکاربردفناوریزیستازبخشکدامدرآنهانقشوهاژندربارهفراوانیدانش-14
:پاسخ

.سیدبنویراسازانسولینباکتریایجادازقبلتاانسولینتامینمنبع-15
:پاسخ

.بنویسیدراسازانسولینباکتریایجادازهدف-16
:پاسخ

.بنویسیدراطالییبرنجایجادازهدف-17
186:پاسخ



.بنویسیدارباکتریدرانسانیانسولینتولیدمراحل-18
:پاسخ

.دهیدپاسخزیرمواردبهپروتئینمورددر-19
.بنویسیدپروتئینتولیددرژننقش-الف

:پاسخ
شوند؟مییافتبدنازهابخشیابخشکدامدرهاپروتئین-ب

:پاسخ
.بنویسیدانساندرهاپروتئیننقش-ج

:پاسخ

.سیدبنویراشودمینوعهمجاندارانبینتفاوتسببکهمواردیهمه-20
:پاسخ

.بنویسیدراانسانبدنهاییاختهتعداد-21
:پاسخ

دهد؟میانجامزیادمقداربهراتقسیمنوعکدامانسانجنینایجادبراییاختهاولین-22
:پاسخ

.بنویسیدارشودمیساختهابتدادرکهساختاریشکل،مادردرتخمیاختهتقسیمآغازازپس-23
:پاسخ

شود؟میانجامتقسیمنوعکدامبدنرشدودیدهآسیبهایبافتترمیمبرای-24
:پاسخ

آید؟میدرشکلکدامبهوکندمیتغییریچهدرهستهموجوددنایمقدارمیتوزتقسیمآغازازقبل-25
:پاسخ

شود؟میتشکیلسلولچندیاختهیکمیتوزتقسیماثردر-26
:پاسخ

.کنیدمقایسهحاصلیاختهبارامیتوزتقسیمکنندهآغازیاختهکروموزومتعداد-27
:پاسخ

.وسیدبنزیرمراحلدرپوستپوششیسلولیکهستهدردنامقدار-28
:میتوزتقسیمقصدبدونعادیحالتدر-1
:میتوزتقسیمآغازازقبلبالفاصله-2
:میتوزتقسیمانجامابتدایدر-3
:یلتشکتازههاییاختهازیکیدرتقسیماتمامازبعدبالفاصله-4
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.نوسیدبزیرمراحلدرپوستپوششیسلولیکهستهدرکروموزومتعداد-29
:میتوزتقسیمقصدبدونعادیحالتدر-1
:میتوزتقسیمآغازازقبلبالفاصله-2
:میتوزتقسیمابتدایدر-3
:هستههردرمیتوزتقسیمانتهایدر-4
:تشکیلتازههاییاختهازیکیدرتقسیماتمامازبعدبالفاصله-5

شوند؟میتقسیمباالییسرعتباهایاختهازگروهکدام-30
:پاسخ

.بنویسیدراسرطانکنندهایجادمحیطیعوامل-31
:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-1
باشد؟میآزادگوشنرمهدهندهنشانیککدام(الف

:پاسخ
ت؟اسکردهدریافتوالدینازآنهایعاملوبودهارثییککدام(ب

:پاسخ
هستند؟DNAدرهاییژنیاژنداراییککدام(ج

:پاسخ
یابد؟انتقالبعدنسلبهتواندمییککداماطالعاتودستور(د

:پاسخ
:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-2

د؟باشمیصفتکدامبیانگرموردهر(الف
:پاسخ

ت؟اسکردهدریافتوالدینازآنهایعاملوبودهارثییککدام(ب
:پاسخ

هستند؟DNAدرهاییژنیاژنداراییککدام(ج
:پاسخ

یابد؟انتقالبعدنسلبهتواندمییککداماطالعاتودستور(د
189:پاسخ



:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-3
د؟کنیمیمشاهدهکروموزومعددچندروبروتصویردر(الف

:پاسخ
کنید؟میمشاهدهجنسیکروموزومنوعچند(ب

:پاسخ
.بنویسیدمقابلهایکروموزومبافردیجنسیت(ج

:پاسخ

است؟رفتهگقرارتصویرکجایدروبودهبزرگترسایرینبهنسبتکروموزومکدام(د
:پاسخ

؟استرفتهگقرارتصویرکجایدروبودهکوچکترسایرینبهنسبتکروموزومکدام(ه
پاسخ

.است................................بهروراستبهچپازهاکروموزوماندازه(و
.است...................................روبهپایینبهباالازهاکروموزوماندازه(ز

.بنویسیدراجنسیهایکروموزومگیریقرارمحل(ح
:پاسخ

.کنیدمقایسهجنسیهایکروموزوماندازهبارا22جفتکروموزوماندازه(ط
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرسواالتبههستندیکسانکامالًژنینظراززیرگیاهدواینکهفرضبا-4
.بنویسیدراهاگلرنگدرتفاوتعلت(الف

:پاسخ
.بنویسیدراگلرنگ،شودکاشتهbخاکدر1شمارهگلاگر(ب

:پاسخ
باشد؟میجانداراندرتفاوتعاملکدامبیانگرتصویراین(ج

:پاسخ
دارند؟نقشعواملکدام2شمارهگیاهدررنگصفتایجاددر(د

:پاسخ
.بنویسیدروبروتصویرازراخودنتیجه(ه

:پاسخ
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:دهیداسخپزیرسواالتبه،باشندداشتهیکسانیوراثتموشدوایناینکهفرضبا-5
است؟بودهبیشتریرشددارایبهترهایژنداشتنباموشکدام(الف

:پاسخ
است؟بودهمتفاوتغذاییمادهکدامموشدواینغذاییرژیمدر(ب

:پاسخ
باشد؟میجانداراندرتفاوتعاملکدامبیانگرتصویراین(ج

:پاسخ
دارند؟نقشعواملکدام1شمارهموشایجاددر(د

:پاسخ
.یسیدبنوروبروتصویرازراخودنتیجه(ه

:پاسخ

:دهیدپاسخزیرسواالتبهتصویربهباتوجه-6
؟استشدهاستفادهموسیاهیبهمربوطژنخرگوشکدامدر(الف

:پاسخ
است؟دهشاستفادهبیشترموسیاهیبهمربوطژنخرگوشکدامدر(ب

:پاسخ
باشد؟میجانداراندرتفاوتعاملکدامبیانگرتصویراین(ج

:پاسخ

دارند؟نقشعواملکدامراستسمتخرگوشایجاددر(د
:پاسخ

.بنویسیدروبروآزمایشانجامازراخودنتیجه(ه
:پاسخ

:دهیدخپاسزیرسواالتبهتصویربهباتوجه-7
.سیدبنویرادانشمندانهدفتصویرایندر(الف

:پاسخ
.کنیدمعرفیراdوa،b،cموارد(ب

:پاسخ
.نویسیدبراسازانسولینباکتریتولیدمراحل(ج

:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرسواالتبهتصویربهباتوجه-8

است؟یاختهیکدهندهنشانیککدام(الف
:پاسخ

ت؟اسنیازتقسیمنوعکدامbبهaتبدیلبرای(ب
:پاسخ

شود؟میایجادساختارکدامابتداتخمیاختهمتوالیتقسیماز(ج
:پاسخ

است؟شدهتشکیلیاختهمیلیاردهاازیککدام(د
:پاسخ
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است؟یافتهانتقالفرزندانبهوالدینازآنهایعاملکهاستمواردیبیانگرموردچند-1
زبانکردنلولهتوانایی(الف
پیوستهگوشاللهوجود(ب
انساندرانسولینتولید(ج
گونهرویچالوجود(د
1)12)23)34)4
کند؟میتکمیلنادرستیبهرازیرمتنکدام-2

..............................جاندارانپیکردهندهتشکیلواحدهر
.کندمیایجادپرسلولیبافتخودتقسیمطی(1
.باشداطالعاتیحاملتواندمی،دناداشتنصورتدر(2
.دهدمیانتقالجدیدهاییاختهبهراخوددنای،شدنتقسیمصورتدر(3
.دهدمیلتشکیهاییکروموزومداشتنهستهصورتدر،تقسیمقابلیتبا(4
کند؟میتکمیلدرستیبهرازیرمتنکدام-3
..............................صفاتازبسیاریدر
.استجاندارانگیریشکلدرکنندهتعیینعاملتنهاژن(1
.ارددنقشافرادبینتفاوتایجاددرمحیطیعواملفقط(2
.دارندنقشجاندارانگیریشکلدرمحیطیعوامل(3
.شودمیفراهمآنهابروزشرایطژندخالتبدون(4
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کند؟میتکمیلصحیحرازیرجملهموردچند-4
..............................هاژندربارهفراوانیدانشازاستفادهبا،دانشمندان

.شوندجدیدصفاتایجادسببدیگرجانداربهجانداریازهاژنانتقالباتوانندمی(الف
.شوندمیمتفاوترنگباهاییگلایجادسببخاکدهندهتشکیلموادتغییربا(ب
.شوندمیانسانیپروتئینایجادسبباییاختهتکجانداربهانسانیژنورودبا(ج
.شوندمیآنمحصوالتدرAویتامینایجادسببگندمگیاهبهژنکردنواردبا(د
1)42)33)24)1

کند؟نمیتکمیلصحیحرازیرمتنکدام-5
.............................متقسینوعاین..............................شودمیانساندردیدهآسیبهایبافتترمیمسببتقسیمنوعی

.شودمیبرابردواتفاقاتیطیهستهدرونDNAمقدار–شروعازقبل(1
.شودمیایجادبرابرایهستهدنایتعدادبایاختهدو-اتمامازبعدبالفاصله(2
.آیدمیدرمانندنخکالفیشکلبههستهدرموجودیDNA-آغازازقبل(3
.شودمیایجادخاصشکلباهاییکروموزومدنافضاییشکلتغییربا-ازبعد(4
نیست؟صحیحمیتوزتقسیمیکدربارهمطلبکدام-6
.استبرابراولیهیاختهبا،حاصلهاییاختهدرهاکروموزومتعداد(1
.هستندبرابرایهستهیDNAتعدادنظرازحاصلییاختهچندیادو(2
.ددهرختواندمیانساندردیدهآسیبهایبافتترمیمورشدهدفبا(3
.شودمیبرابردوآنایهستهیDNAمقدار،تقسیمآغازازقبل(4
.باشدمیورمذکصفتبروزبرایمحیطیعواملتاثیربیانگر..................ازغیربهشدهذکرمواردهمه-7
یخکیسهباپوستپوشاندناثردرخرگوشرنگتغییر(1
مناسبورزشانجامبابیماریآنبهمستعدفرددرقلبیسکتهعدم(2
اروپادرایقهوهچشمرنگوالدینبافرزندیدرآبیچشمرنگوجود(3
متفاوتهایخاکدرکاشتنصورتدرگلیکرنگتغییر(4
است؟شدهبیانصحیحجملهکدام-8
.داردمستقیمرابطهآنهاپیکراندازهباجانداراندرهاکروموزومتعداد(1
.استرابربجنسیهایکروموزوماندازه،اسپرمتولیدتواناییباانساندر(2
.شدبامیژنتاثیرتحتفقط،جانداریکدرکردهبروزصفاتهمه(3
.استسیجنکروموزومنوعیکفقط،تخمکتولیدتواناییباانساندر(4
است؟شدهبیاننادرستیبهگزینهکدام-9
.استهگرفتقرارایهستههایژندرونگلرنگتعییناصلیعامل(1
.باشدیمانساندروراثتیمادهتاثیرتحتزبانکردنلولهتوانایی(2
.دباشمیژنازمستقلومحیطاثربیانگرگونهرویچالوجود(3
.شودیمتعیینفردهایژنتوسطگوشنرمهبودنآزادیاپیوسته(4
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است؟صحیحمطلبکدام-10
.دباشمیسازیپروتئیناطالعاتحاملکهبودهژنازبخشیدنا(1
.دهستنجنسیهاییاختهدرفقطجنسیهایکروموزومانساندر(2
.ددارنحضورانسانجنسیهاییاختهدرجنسیغیرهایکروموزوم(3
.کنندمیبروزژنچندکنترلتحتارثیصفاتهمه(4
...................انسولینتولیدمنظوربهدانشمندان-11
.کنندمیواردباکتریبهراانسانیانسولین،باکتریتوسط(1
.کنندمیاستخراجگاوپانکراسازراسازانسولینژن(2
.شودمیایجادجدیدصفاتباجاندار،باکتریبهانسانیژنکردنواردبا(3
.شودستفادهادیابتیهردرماندرتواندمیکهکردهانسولینتولیدبهوادارراباکتری(4
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انتولید مثل در جاندار
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.دارنددیگریفردبهنیازمثلتولیدبرایجاندارانهمه(الف
.داردریدیگفردبهنیازمثلتولیدبرایباکتریمانندکبوتر(ب
.استیازنمادهونرجنسدوبهکبوتردرمثلتولیدشدنانجامبرای(ج
.استجنسیغیرنوعازمخمرخالفبرباکتریمثلتولید(د

.دارد.......................................بهنیازمثلتولیدبرایکبوتر(الف
.تاسغیرجنسیمثلتولیدنوعاز.......................................و.....................................مثلتولید(ب
.دهدمیانجاممثلتولید.......................................،باکترییک(ج
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.دباشمیوالدیدو،اییاختهتکجانداراندرمثلتولیدنوعترینرایج(الف
.باشدیماییاختهتک،داردجنسیغیرمثلتولیدانجامتواناییکهجاندارایهر(ب
.باشدمیایپریاخته،داردجنسیمثلتولیدتواناییکهجانداریهر(ج
.کندمیمثلتولیدتنهاییبههمیشه،باشدمیاییاختهتککهجانداریهر(د
.یابدمیثیرتکجنسیمثلتولیدطریقازفقط،باشدمیپرسلولیکهجانداریهر(ه

.کندمیمثلتولید....................................روشبهکهبودهاییاخته...................................جانداریباکتری(الف
.استوالدی......................اییاختهتکجانداراندرمثلتولیدنوعترینرایج(ب
.دشومیدیده....................................و....................................روشبهمثلتولیداییاختهتکجانداراندر(ج
.شودمیدیده....................................و....................................روشبهمثلتولیداییاختهپرجانداراندر(د

198



.دارندغیرجنسیمثلتولیدفقطوبودهاییاختهتکهمگیهاباکتری(الف
.دکننمیاستفادهزدنجوانهشیوهازجنسیغیرمثلتولیدمنظوربههاباکتری(ب
.شودمیتقسیمنیمهدوبهوسطازباکتری،شدننیمدوتقسیمطیدر(ج
.باشدمیرشدقابلیتباکاملیاختهیک،باکتریمثلتولیدحیندرشدهایجادنیمههر(د
.استنقشدارایوالدیکفقط،باکتریدردیگرنسلبهنسلیازژنانتقالمنظوربه(ه
.شودمیتبدیلکروموزومبهDNAتدریجبهمیتوزتقسیموقوعحینباکتریدر(و
.هستندریکدیگشبیهکامالً،هستندباکترییکشدننیمدوتقسیمحاصلکههاییباکتری(ز

.شودمیتقسیمباریکدقیقه20هرباکتری،مناسبمحیطیشرایطبودنفراهمصورتدر(ح
.شودنمیدیدهرشدهیچگاه،دارندغیرجنسیمثلتولیدفقطکهسلولیتکجانداراندر(ط
.دهدمیانجامسیجنیاغیرجنسیمثلتولیدمحیطیشرایطبهتوجهبا،مثلتولیدمنظوربهباکتری(ی

.کندمیمثلتولید.......................................نامبه....................................روشبهکهبودهاییاخته...................................جانداریباکتری(الف
.شودمیتقسیمنیمهدوبه..............................ازمثلتولیدانجامحینباکتری(ب
.دهدمیرخشدننیمدوانجام..............................اصلیDNAشدنبرابردوباکتریدر(ج

199



غهتی،میکروسکوپ،خوریچایقاشق،آب،نمک،شکر،نانواییمخمر،ایشیشهظرف:الزمموادووسایل
تیغکو

اندکیرمقداهمراهبهرانانواییمخمرپودرخوریچایقاشقیکاندازهبه.استاییاختهتکقارچینانواییمخمر
ودشمخلوطمخمرپودرباآبتاکنیداضافهآنبهآبلیترمیلی50حدود.بریزیدایشیشهظرفدرنمکوشکر
.دهیدقرارگرمنسبتاًجایدرراآنوبپوشانیدراظرفروی
یغهترویرامخلوطاینازایقطره.کنیدیادداشت،بینیدمیراآنچهومشاهدهراآندقیقهدهگذشتازبعد

.نیدکرسم،بینیدمیراآنچهشکلومشاهدهمیکروسکوپبارانمونه.دهیدقرارتیغکآنرویوبگذارید

توجهبا.دهدمینشانراباکتریتکثیرورشدمراحل،روبهروشکل
بارامخمروباکتریمثلتولید،مخمربهمربوطآزمایشوشکلاینبه

.کنیدمقایسههم

.دهدمیانجامجنسیمثلتولیدزدنجوانهباکهبودهاییاختهتکنانمخمر(الف
.شودیمیاختهسطحبرآمدگیواردآنهاازیکی،هستهشدنتقسیمازپس،نانمخمرزدنجوانهطیدر(ب
.شودمیجدانهایتدروشدهبزرگتدریجبه،نانمخمرسطحدرشدهایجادبرآمدگی(ج
.شودمیمخمربهتبدیلشدنجداازپسکهاستمخمرازبخشیجوانههر(د
.گیردمیقرارهمکنارچسبیدهیکدیگربهمخمرِدوهسته،مخمرزدنجوانهطیدر(ه
.شودمیبرابردوهستهدنایمقدار،مخمردرزدنجوانهانجامازقبل(و

.باشدمیپرسلولیقارچنوعینانواییمخمر(الف
.داردنیازشکروآببهفقطمثلتولیدورشدبراینانمخمر(ب
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.گیردمیصورتجاندار..............................توسطکهاست...................................مثلتولیدنوعیزدنجوانه(الف
.شوندیم...................................تدریجبهکهگویندمی...................................استهامخمرازبعضیرویبرکههاییبرآمدگیبه(ب
.دهدمیرخ...................................تقسیمزدنجوانهنوعازمثلتولیدانجامبرای(ج
.هستندزدنجوانهتواناییباجاندارانی.............................و.............................طبیعتدر(د

.شودمیایجادجدیدگیاهشدهجداانشعاباترشداز،خزهدرجنسیمثلتولیدطی(الف
.کندمیرشددیگریخزه،جنسیغیرمثلتولیددرخزهقطعههراز(ب
.باشدمیوالدگیاهشبیهکامالًژنینظرازشدنقطعهقطعهروشازحاصلجاندار(ج

.یدآمیوجودبهدیگریگیاه،دارد..............................کهزمینیسیبازایقطعهکاشتنصورتدر(الف
.دکنمیایجادخزهگیاهیکو،رشدآنهاازیکهر،شوندجدااگرکهدارد......................................خزهگیاه(ب
.شودمیدیده..............................درکهبوده......................................مثلتولیدنوعیشدنقطعهقطعه(ج
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تیغکوتیغه،میکروسکوپ،زدهکپکنان:الزمموادووسایل
برداریداننرویازراکپکازمقداری،دندانخاللیاسوزنمانندچیزیازاستفادهبا.بگذاریدتیغهرویآبایقطره

.کنیدمشاهدهمیکروسکوپباوبگذاریدتیغکآنروی.کنیدمخلوطتیغهرویآبباآرامیبهو
کپکدرشدرمحیطیعواملچهدهدنشانکهکنیدطراحیآزمایشی.کنیدرسم،بینیدمیکهراچیزیشکل
؟دارندمثبتینقشنانروی

هاکهلاینزمانگذشتبااما،شوندمیدیدهمیوهیانانرویکوچکهایلکهشکلبهابتداهاکپکمعموالً
؟داریدمشاهدهاینبرایاستداللیچه.پوشاندمیراآنهاسطحهمهسرانجاموشوندمیتربزرگ

.شودمیایجادهاگداندرونکهبودهپرسلولیساختارهاگ(الف
.شودمیپخشهوابافقطکهبودهمقاومیوسبک،کوچکیاختههاگ(ب
.آوردیموجودبهخودوالدمانندجانداریرویشصورتدر،استجنسیغیرمثلتولیدحاصلکههاگی(ج
.شوندمیزیادسرعتبه،غیرجنسیمثلتولیدطیهاگایجادباهامیوهرویکپک(د
.شوندمیدیدهمیوهیانانرویکوچکهایلکهشکلبهابتداهاکپکمعموالً(ه
.کنندمیمثلتولیدهاگتولیدروشبههاقارچانواعهمه(و

202



.شودمیزیاد..............................تولیدباکهباشدمیقارچنوعینانکپک(الف
.باشدمی..............................نانکپکدرهاگتشکیلمحل(ب
.شودمیپخش............................و.............................باهمراهکهاست.............................و............................،کوچکاییاختههاگ(ج
.دهندمیانجامجنسیغیرمثلتولیدزاییهاگطریقاز......................................و.................................طبیعتدر(د

کلشهرزیررامثلتولیدهرروش.دهدمینشانجاندارانبعضیدرراغیرجنسیمثلتولید،زیرهایشکل
.بنویسید
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.ودشمیانجامجنسیغیرمثلتولید،گیاهازهاییبخشرویشباگیاهانانواعهمهدر(الف
.ندکمیرویشجدیدگیاه،هابرگلبهدرموجودهایجوانهشدنجداباگیاهانازگروهیدر(ب
.هستندکوچکیگیاهانواقعدر،گیاهانازبعضیبرگلبهدرموجودهایجوانه(ج
.باشدمیویژهنقشدارایمیتوزتقسیمجنسیغیرمثلتولیدازنوعهردر(د
.شودمیبرابردوDNAمقدار،مثلتولیدمنظوربهتقسیمینوعهرحیندر(ه

(یبسیار–بعضی).دارندغیرجنسیمثلتولیدبرایایویژههایبخشگیاهاناز..............................طبیعتدر(الف
.هستند..............................................واقعدربرگرویهایجوانه(ب
تولیدگیاهولگفراوانیتعدادکوتاهیمدتدرتوانندمی......................................مثلتولیدانجامباگیاهوگلدهندگانپرورش(ج

.کنند

توانندمیآنها،ارکاینبا.برندمیکاربهگیاهان(تکثیر)ازدیادبرایمتفاوتیهایروش،گیاهوگلدهندگانپرورش
هاروشاینروهیگطوربهگیاهوگلپرورشمراکزبهمراجعهبا.کنندتولیدگیاهوگلفراوانیتعداد،کوتاهمدتیدر
.دهیدارائهسکالدروکنیدتهیهبارهایندرگزارشیو،مشاهدهنزدیکازرا
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آیااشتندوجودمیوزتقسیماگر.کنیدمشخصرا(کاستمان)میوزو(رشتمان)میتوزتقسیممحل9شکلدر
؟بودپذیرامکانجنسیمثلتولید
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.کنندمیفرزندایجادجنسیمثلتولیدطریقازفقطجانورانهمه(الف
.داردضرورتجنسییاختهنوعدووجودمثلتولیدمنظوربهشیرهادر(ب
.استمتفاوتیکدیگرباجاندارانهمهدرمادهونرظاهریشکل(ج
.استیکسان،کنندمیفرقهمباآنهامادهونرکهجانورانیهمهنوزادانشکل(د
.باشدمییالدارایمادهشیربرخالفبالغنرشیر(ه
.باشدمیدرخشانوبلندپرهایدارایمادهطاووسمانندبالغنرطاووس(و
.کردادهاستفجنسیتتشخیصدرتواندمیهاجوجهبرخالفمرغباخروسظاهریشکل(ز

.هستندمثلیتولیدهایاندامدارای،گامتتولیدمنظوربهجاندارانهمه(ح
.شودمیادغاممادهگامتبانرگامت،تخمیاختهایجادمنظوربهشیردر(ط
.شودمیادغاممادهگامتبانرگامت،تخمیاختهایجادبرایباکتریدر(ی
.کندمیایجادشکلکرویساختارابتدامیتوزیمتوالیتقسیماتطیانساندرشدهایجادتخمیاخته(ک
.باشدمیتخمیاختهکروموزومتعدادبابرابرگامتهرهایکروموزومتعدادانساندر(ل
.دارندلقاحتواناییوبودهمیتوزتقسیمحاصلانساندرشدهایجادهایگامت(م
.داردلقاحتوانایی،باشدمیمیتوزحاصلکهنانکپکدرشدهایجادهاگ(ن

.شودمیتشکیلکروموزومسپسوشدهدوبرابرابتداDNAمقدارمیوزتقسیمحین(س
.شودمیبرابردومیتوزمانندمیوزتقسیمدرایهستهDNAمقدار(ع
.شودمیدیدهدنایکهستهدرمیوزازپس،باشدعدد2اولیهیاختهدرکروموزومتعداداگر(ف
.شودمیایجادسلول4نهایتدر،یاختهیکمیوزازایبهبالغمرددر(ص

.استمتفاوتیکدیگرباجانداران..............................درمادهونرجانورظاهریدرشکل(الف
.باشدمیدرخشانرنگبابلندپرهایدارای..............................جنسطاووس(ب
.است..............................،کنندمیفرقهمباآنهامادهونرکهجانورانینوزادانشکلمعموالً(ج
.استتشخیصقابلدیگرجنسازگردناطرافدریالداشتنبا..............................جنسشیر(د
.دباشمیجنسیهاییاختهتولیدمحلکهداشتهوجود.......................................................مادهونرجانداراندر(ه
.یدآمیوجودبه...........................یاختهمادهگامتبانرهایگامتشدنترکیبوادغاماز(و
.شودمیایجادشکل................................ساختاریابتداتخمهاییاختهاولیهتقسیماتاز(ز

.ستااسپرماز..............................اندازهوشکلنظرازبالغدختردرشدهتولیدمادهگامت(ح
.استاسپرماز.............................اندازهنظرازوبودهشکل.............................مادهگامتانساندر(ط
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.داردحرکتتوانایی.............................جنسدرشدهتولیدگامتانساندر(ی
.دشومیایجادکرویساختارابتداتخمیاخته.............................تقسیمِازانساندر(ک
.باشدمی.............................تقسیمِحاصلمادهگامتانساندر(ل

.استآمدهوجودبهآنازکهاستاییاختههایکروموزومتعداد..............................،انساندرمادهگامتهرهایکروموزومتعداد(م
.شودمی..............................ابتدامیتوزتقسیممانندمیوزتقسیمدردنامقدار(ن

.شودمیایجادگامتعدد..............................نهایتدرمرداندرخاصسلولیکمیوزتقسیماز(س

هچمادهونرهایکامه،شکلبهتوجهبا.دهدمینشانجانورچنددررامادهونر(هایگامت)هایکامهزیرشکل
؟دارندهمباکلیهایتفاوت
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رجیخادرباره(زیرشکل)انددارانمهرهگروهپنجپستاندارانوپرندگان،خزندگان،دوزیستان،هاماهی(الف
.کنیدبیاناستداللباراخودنظرآنهاازگروههردرلقاحبودنداخلییا

؟کنندمیمراقبتهایشانزادهازگروهکدامافراد(ب
ابربرچندین،دارندداخلیلقاحکهآنهاییبهنسبت،دارندخارجیلقاحکهایمادهجانوران،دارانمهرهدر(پ

؟چیستپدیدهایندلیلشمانظربه.کنندمیتولیدکامه
روندیااستبیشتربدنازبیروندرتخمنموورشددر(فرزندان)هازادهماندنزندهاحتمالدهیدتوضیح(ت

.بدن
.کنیدبررسیراهایتانپاسخدرستی،معتبرمنابعبهمراجعهبا
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.تاسنیازمادهونرهایگامتحضوربهجنسیمثلتولیدانجاممنظوربه(الف
.دباشمیجانورانهمهدرجنسیمثلتولیداساسمادهونرهایگامتتولید(ب
.رسدمیمادهگامتبهدیگرجنسبدندرون(اسپرم)زامهجانورانهمهدر(ج
.یابدمیلقاحسپسوشدهمادهجنسواردابتدازامهخارجیلقاحطیدر(د
.دهدمیرخمادهجنسدرونجنیننموورشدلقاحازپسخارجیلقاحطیدر(ه
.دشومیلقاحواردمراحلیطیجانورازخروجازپسمادهگامتداخلیلقاحطیدر(و
.شودمیلقاحواردجانورازخروجازپسشدهتولیدگامتدارانمهرههمهدر(ز

.دارداختصاصجنیننموورشدبهمادربدنازبخشیپستاندارانهمهدر(ح
.دباشمیجنیننموورشدمحلکهباشدمیبدنازبخشیرحممادهپستاندارانهمهدر(ط
.داردمهمیقشننافبند،پستاندارانبیشتردرمادروجنینبینارتباطشدنبرقرارمنظوربه(ی
.ودشمیبرقرارنافبندخونیرگِتوسطمادرخونگردشوجنینبینارتباطانساندر(ک
.شودمیفرستادهمادرسمتبهنافبندتوسطجنیندفعیمواد(ل
.کندمیدریافتراانرژیومغذیموادنافبندطریقازجنین(م

.شودمینامیده.....................................جانوراندرنرگامت(الف
.شوندمیترکیبمادهجانوربدنازخارجدر(زامه)اسپرمومادهگامت..............................لقاحدر(ب
.شوندمیترکیبهمباجانوربدندرونمادهونرهایگامت...........................لقاحطیدر(ج
.باشدمی...............................و............................،............................،............................،............................شاملدارانمهرهگروهپنج(د
.شودمیدادهاختصاصجنیننموورشدبهمادربدنازبخشی...........................بیشتردر(ه
.داردرااصلینقشجنیننموورشددر...........................مادهپستاندارانبدندر(و
.کندمیایجادارتباطمادرخونگردشدستگاهوجنینبین....................................باردارخانمدر(ز

.شودمیدادهانتقالجنینبهمادراز...............................هایرگتوسطجنیننیازمورداکسیژنومغذیمواد(ح
.شودمیارسالمادربدنبهجنیناز...............................توسطجنینتوسطشدهتولیددفعیمواد(ط
.کندمیدریافترا...............................و....................................نافبندطریقازجنین(ی
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بعضیو(جنسیکازوشکلهم)همساندوقلوهابعضی
.اندهمسانغیر

غیرهمسانوهمساندوقلوهایایجادچگونگیروبهروشکل
.دهدمینشانرا
دوقلوهابودنغیرهمسانیابودنهمسانعلت،شکلبهتوجهبا
.دهیدتوضیحرا
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.دارندقراربیضهکیسهدرونکهبودهمرداندرجنسیهایغدههابیضه(الف
.دارندقرارشکمیحفرهدرونکهبودهزناندرجنسیهایغدههاتخمدان(ب
.نندکمیتولیدنیزگامتشیمیاییموادتولیدبرعالوهانساندرجنسیهایغده(ج
.باشدیماسپرمشدنساختهمحلهورمونتولیدبرعالوهخردسالپسردرموجودبیضه(د
.شودمیتولیدمشخصیتعدادبهبلوغابتدایدرمادهجنسهایگامت(ه
.گرددمیآزادتخمدانازگامتیکقطعاماههردر،بلوغازبعدانسانمادهجنسدر(و
.شودمیمتوقفسالگی50سنحدودمعموالً،انساندرمادهگامتتولید(ز

.استیضرورمناسبتغذیهداشتنتنها،انساندرجنسیهایغدهسالمتحفظمنظوربه(ح
.هستندیکدیگرمشابهشکلوجنسیتنظرازدوقلوهاهمه(ط
.هستندمیوزتقسیمحاصلدوهروبودهبرابرمادهگامتبااسپرماندازهانساندر(ی
.هستندجنسیکازوشکلهمهمساندوقلوهای(ک
.هستندهمسانهازاده،تخمیاختهیکازقلوهاییدوایجادصورتدر(ل
.هستندمادهجنسدرتخمیاختهیکمتوالیتقسیمحاصلدوقلوهاهمه(م

.دارندفعالیتاسپرموجنسیهورمونتولیددر............................بالغمرددر(الف
.دارندفعالیت.................................وجنسیهایهورمونتولیددرهاتخمدانبالغزندر(ب
.گیردمیصورتپیوستهصورتبه.................................تاوبوده...................................سازیاسپرمآغازانساننرجنسدر(ج
ازمادهگامتیکماههرمعموالً........................ازبعدوبوده...........................دوراندرمادهگامتتشکیلآغازمادهجنسدر(د

.شودمیجداتخمدان
.شودمیمتوقفسالگی...........................سنحدودمعموالمادهگامتتولید(ه
.استضروریجنسیهایغدهسالمتبرای.............................................و.........................................هاخانمدر(و
.هستندجنسیکازوشکلهم.............................دوقلوهای(ز

.شوندمیایجادمادریکدرمجزاتخمیاختهدواز...................................دوقلوهای(ح
.شوندمیایجادمادردرتخمیاختهیکاز.............................دوقلوهای(ط
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.دباشمیبخشچندینازمتشکلگلدارگیاهاندرمثلیتولیداندام(الف
.باشدیممادهگامتتولیدمحلکهبودهگلازبخشیمادگی،گلدارگیاهاندر(ب
.باشندمیگامتتولیدمنظوربهپرچمدارایهاگلانواعهمه(ج
.باشدمیآنرنگینبخشکهبودهگلبرگگلبخشترینخارجی(د
.داردخاصیشکلکهبودهپرچمازبخشیکالله(ه
.استیافتهاتصالمیلهبهکهبودهمادگیازبخشیبساک(و
.استیافتهاتصالخامهبهدیگرسویازوتخمدانبهسویکازکالله(ز

.استگرفتهقرارپرچموگلبرگبینمامادگیکاملگلیکدر(ح
.استگرفتهقرارخامهدرونکهبودهمادگیازبخشیتخمک(ط
.کردمشاهدهمیکروسکوپباتوانمیراتخمداندرشدهتولیدگردههایدانه(ی
.شودمیایجادتخمداندرموجودتخمکدرمادهگامتگلدارگیاهاندر(ک
.دکنمیتولیدنرگامتشرایطیطیدر،پرچمدرشدهتولیدگردهدانه(ل
.دهدمیگردهلولهتشکیلتخمدانرویبرگرفتهقرارگردهدانه(م
.شودمیساختهگردهدانهتوسطمادهگامتبهنرگامتکنندهنزدیکساختار(ن

.شودمیایجادکاللهدرونمادهونرهایگامتترکیبازتخمیاخته(س
.شودمیایجادنرگامتدوباگردهلولهیکنهایتدرگردهدانههرازایبه(ع
.استیافتهاتصالتخمداندیوارهبهساختاریتوسطتخمک(ف
.باشندتهداشمهمینقشافشانیگردهدرتوانندمی،دارندکردنپروازتواناییکهحشراتیهمه(ص

.باشدمی..........................جنسیمثلتولیداندامگلدارگیاهاندر(الف
.دهندمیتشکیلراگلنربخش......................ومادهبخش......................گلدارگیاهاندر(ب
.باشدمی.............................و..........................،..........................ازمتشکلکاملگلدرمادگی(ج
.باشدمی..........................و..........................ازمتشکلگلدرپرچم(د
.دباشمی.............................گلحلقهترینداخلیوبوده......................................گلحلقهترینخارجیکاملگلدر(ه
.استگرفتهقرارپرچموکاسبرگمابین..........................کاملگلدر(و
.استگرفتهقرارمادگیوگلبرگمابین.....................کاملگلدر(ز
.باشدمیگردههایدانهتولیدمحل..........................گلدارگیاهدر(ح
(بعضی-بیشتر).هستندپرچمومادگیدارایهاگل............................طبیعتدر(ط
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.شوندمیایجاد.........................درمادههایگامتو..........................درنرهایگامتگلدارگیاهاندر(پی
.شودمیتشکیل...............................مادهگامتبهنرهایگامتانتقالبرایگلدر(ک
.دهدیمگردهلولهتشکیلسپسوگیردمیقرار...............................رویبرپرچمازشدهآزادگردهدانه(ل

؟دهیدمیتشخیصراآنهاچگونه.کنیدمشخصراآنهاهایگلبرگوهاکاسبرگوانتخابگلتعدادی
همشاهدمیکروسکوپباآبایقطرهباهمراهراگردههایدانه.کنیدمشاهدهبینذرهباراآنهاوجداراهاپرچم
؟برداشتیدپرچمقسمتکدامازراگردههایدانه.کنیدرسمراگردههایدانهشکل.کنید

؟اندشکلیکورنگیک،داریدکههاییگلگردهدانهآیا
هایسمتقبینذرهازاستفادهبا.دهیدانجاماحتیاطباراکاراین.دهیدبرشطولازرامادگی،تیغازاستفادهبا

؟ینیدببتخمداندرراهاتخمکتوانیدمیآیا.کنیدتوجهقسمتهرهایویژگیبهومشاهدهرامادگیمتفاوت
.کنیدرسمرامادگیاجزایشکل

تهیهرانیجانوچنیندربارهگزارشی،کنندمیکمکهاگلافشانیگردهبهنیزدیگریجانوران،هاحشرهجزبه
.دهیدارائهتصویریشکلبهتوانیدمیراگزارش.دهیدارائهکالسدروکنید

ویغیرجنسمثلتولیدحاصلجمعیتیک.کنندمیزندگیمحیطیکدرجاندارنوعیکازجمعیتدو-
درغییرتیاغذا،رطوبت،دمامانند)محیطیعواملاگر.استجانداراینجنسیمثلتولیدحاصلدیگرجمعیت

جمعیتکدامادافرکنیدمیبینیپیش،کندتغییر(زابیماریباکترینوعیگسترشمانندمحیطزندهعوامل
؟چرا،گیرندقراررفتنبینازخطردربیشتر

.دهیدتوضیحراکدامهرمعایبومزایا،جنسیغیروجنسیمثلتولیدنوعدومقایسهبا-
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تیجهندر.چسبندمیحشرهبدنبهگلهایگرده.دارندمهمینقشافشانیگردهدرزنبورمانندهاییحشره
طرفبههحشرتاکندمیکمکهاگلبهکههاییویژگیدرباره.بردمیدیگرگلیبهگلیازراهاگرده،حشره

کنیدگووگفت،برودآنها
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.کنیدرسیبرسلولتعدادنظرازوبودهجاندارانازگروهکدامبهمتعلقنانواییمخمر-1
:پاسخ

دارد؟نیازموادکدامبهمثلتولیدورشدبراینانمخمر-2
:پاسخ

؟استنیازجاندارچندبهترتیببهجنسیغیروجنسیمثلتولیددر-3
:پاسخ

(انسان-مخمر-باکتری-کبوتر).کنیدتعیینروبروموارددرمثلتولیدبرایالزمافرادتعدادومثلتولیدنوع-4
:پاسخ

است؟مثلتولیدمعمولورایجنوعغیرجنسیمثلتولیدجاندارانازگروهکدامدر-5
:پاسخ

(یاختهتک-پریاخته)شود؟میدیدهغیرجنسیمثلتولیدجاندارانازگروهکدامدر-6
:پاسخ

.بنویسیدطبیعتدرراجنسیغیرمثلتولیدانواع-7
:پاسخ

نند؟کمیاستفادهشدننیمدوروشازمثلتولیدبرایجاندارانازگروهکدام-8
:پاسخ

گیرد؟میصورتجاندارزندگیازمرحلهکدامدرباکتریاصلیدنایهمانندسازی-9
:پاسخ

.بنویسیدراباکتریمثلتولیدچگونگی-10
216:پاسخ



کنند؟میاستفادهزدنجوانهروشازمثلتولیدبرایجاندارانازگروهکدام-11
:پاسخ

.نویسیدبراآنسرنوشتوبودهتقسیمکدامحاصل،استمتصلمخمربهکهجوانههر-12
:پاسخ

.کنیدتعریفنانمخمردرراجوانه-13
:پاسخ

.دهیدپاسخزیرسواالتبهنانمخمرمورددر-14
است؟جاندارانازگروهکدامجزء-الف

:پاسخ
.کنیدبررسیشکلویاختهتعدادنظراز-ب

:پاسخ
.ویسیدبنآنکردنمثلتولیدوزندگیبراینیازموردمواد-ج

:پاسخ
.بنویسیدآنزندگیبرایدماییشرایط-د

:پاسخ
.بنویسیدراآنجنسیغیرمثلتولیدنوع-ه

:پاسخ
شود؟میدوبرابرزندگیازمرحلهکدامدرآنایهستهدنای-و

:پاسخ

شوند؟یرتکثتوانندمیشدنقطعهقطعهروشبهگیاهانازگروهکدام-15
:پاسخ

.بنویسیدجنسیغیرروشبهراخزهمثلتولیدچگونگی-16
:پاسخ

(مورد2).دهدمیانجامغیرجنسیمثلتولیدزاییهاگطریقازکهبنویسیدجانداری-17
:پاسخ

.بنویسیدنانکپکدرهاگتشکیلمحل-18
:پاسخ

.بنویسیدرامحیطدرآنانتقالچگونگیوهاگهایویژگی-19
:پاسخ

.بنویسیدجنسیغیرروشبهگیاهانمثلتولیدازمورددو-20
:پاسخ

217



استفادهمثلتولیدشیوهنوعکدامازکوتاهمدتدرگیاهوگلفراوانیتعدادایجادمنظوربهگیاهوگلدهندگانپرورش-21
کنند؟می

:پاسخ
.استمتفاوتیکدیگربامادهونربالغجاندارظاهرکهببریدنامراجانورانازگروهچهار-22

:پاسخ
.کنیدتاییدایردراعبارتاینمثالیکبا.است،یکسانکنندمیفرقهمباآنهامادهونرکهجانورانینوزادانشکلمعموالً–23

:پاسخ
.بنویسیدرافرآینداینازحاصلیاختهوکردهتعریفرالقاح-24

:پاسخ

.بنویسیدرادهدرختواندمیزیرموارددرکهتقسیمینوع-25
پوستجوانهاییاخته-باکتری-انسانتخمیاخته-اسپرم-نانکپکهاگ
:پاسخ

.بنویسیدراشودمیزیرموادایجادسببکهتقسیمینوع-26
نانپککغیرجنسیهاگ-پوستجوانهاییاخته-باکتری-انسانتخمیاخته-اسپرم
:پاسخ

.بنویسیدالغبپسریکدرمیوزومیتوزتقسیمازحاصلسلولِتعدادترتیببه-27
:پاسخ

.بنویسیدجانداراندرجنسیمثلتولیداساس-28
:پاسخ

.بنویسیدرایکهرویژگیوبردهنامرالقاحانواع-29
:پاسخ

کنند؟میدتولیمادهگامتبیشتربرابرچندینمادهجانورانلقاحنوعکدامدر-30
:پاسخ

.بنویسیدرادارانمهرهگروهپنج-31
:پاسخ

.ویسیدبنرامذکوربخشنام.دارداختصاصجنیننموورشدبهبدنازبخشیسالمزندر-32
:پاسخ

.بنویسیدرانافبندوظیفهوساختار-33
:پاسخ

.یدبنویسراآنوظایفهمهوبردهنامرامرداندرجنسیغددتعدادوجایگاه،نام-34
:پاسخ
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.دبنویسیرامرداندرسازیاسپرمپایانوآغاززمان-35
:پاسخ

.سیدبنویراآنوظایفهمهوبردهنامرازناندرجنسیغددتعدادوجایگاه،نام-36
:پاسخ

.بنویسیدرازناندرسازیتخمکپایانوآغاززمان-37
:پاسخ

.سیدبنویانساندرجنسیهایغدهسالمتبرایضروریوموثرعوامل-38
:پاسخ

.بنویسیدراهمسانقلوهایدوایجادعلت-39
:پاسخ

.نویسیدبراهستندهمساندوقلوکهزادهدوبینمشترکویژگی-40
:پاسخ

.بنویسیدراغیرهمسانقلوهایدوایجادعلت-41
:پاسخ

شود؟میایجادگامتگلدارگیاهانازبخشکدامدر-42
:پاسخ

باشد؟میگلهایبخشکدامدرنرگامتومادهگامتایجادمحل-43
:پاسخ

یرند؟گمیقرارگلازبخشکدامرویگردههایدانهافشانیگردههنگام-44
:پاسخ

دارد؟گردهلولهتشکیلتواناییبخشکدام-45
:پاسخ

.بنویسیدراگردهلولهوظیفه-46
:پاسخ

باشد؟میگلازبخشکدامتخمیاختهتشکیلولقاحمحل-47
:پاسخ

کند؟میعبورمادگیهایبخشکدامازگردهلوله-48
:پاسخ

.بنویسیدراگلدارگیاهاندرگردهدانهوظایف-49
:پاسخ
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.دهیدپاسخباشدمیاجزاهمهدارایکهگلیدربارهزیرسواالتبه-50
.بنویسیدراگلبخشترینداخلیوترینخارجی-الف

:پاسخ
شود؟میایجادگردهدانهبخشکدامدر-ب

:پاسخ
دهد؟میگردهلولهتشکیلگردهدانهبخشکدامدر-ج

:پاسخ
.بنویسیدرامادگیبخشترینمتورم-د

:پاسخ
.بنویسیدراپرچمدهندهتشکیلهایبخش-ه

:پاسخ
باشد؟میرنگینگلبخشکدام-و

:پاسخ
است؟تهگرفقرارهابخشیابخشکداممادگیوگاسبرکمابین-ز

:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-1
.بنویسیدراروبروجاندارنام(الف

:پاسخ
کند؟میاستفادهتقسیمنوعکدامازشدنتکثیربرای(ب

:پاسخ
.کنیدمیمشاهدهباکتریچندتصویردر(ج

:پاسخ
(غیرجنسی-جنسی)است؟مثلتولیدنوعکدامبیانگرروبروتصویر(د

:پاسخ

شود؟میدیدهشکلکدامبهجاندارایندرموجودیDNA(ه
:پاسخ

.یدکنمشخصراروبروجانداربودنایپریاختهیاایییاختهتک(و
:پاسخ

هد؟دمیرخزندگیازمرحلهکدامدرجانداراصلیدنایشدنبرابردو(ز
پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-2
.بنویسیدراروبروجاندارنام(الف

:پاسخ
کند؟میاستفادهتقسیمنوعکدامازشدنتکثیربرای(ب

:پاسخ
(غیرجنسی-جنسی)است؟مثلتولیدنوعکدامبیانگرروبروتصویر(ج

:پاسخ
.یدکنمشخصرامقابلجانداربودنایپریاختهیااییاختهتک(د

:پاسخ

دهد؟میرخزندگیچرخهازبخشکدامدرDNAشدنبرابردو،زدنجوانهروشبهمثلتولیددر(ه
:پاسخ

.کنیدمشخصراجوانهچندینتصویرایندر(و
.استدادهتشکیلجوانهچندینکهدهیدنشانرامخمریتصویردر(ز

.کنیدتعریفراجوانه(ح
پاسخ

.کنیدرسمراجانداردرجنسیغیرمثلتولیدمراحل(ط
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-4
.بنویسیدراروبروجاندارنام(الف

:پاسخ
کند؟میاستفادهتقسیمنوعکدامازشدنتکثیربرای(ب

:پاسخ
(غیرجنسی-جنسی)است؟مثلتولیدنوعکدامبیانگرروبروتصویر(ج

:پاسخ
.یدکنمشخصرامقابلجانداربودنایپریاختهیااییاختهتک(د

:پاسخ
کنند؟فادهاستتوانندمیگیاهیمحصولکدامتکثیربرایروشاینازکشاورزان(ه

:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-5
.بنویسیدراباشدمیرنگسفیدکهروبروجاندارنام(الف

:پاسخ
کند؟میاستفادهتقسیمنوعکدامازشدنتکثیربرای(ب

:پاسخ
(غیرجنسی-جنسی)است؟مثلتولیدنوعکدامبیانگرروبروتصویر(ج

:پاسخ
.یدکنمشخصرامقابلجانداربودنایپریاختهیااییاختهتک(د

:پاسخ

.بنویسیدراهاگتولیدمحل(ه
:پاسخ

.ویسیدبنراشودمیایجادکپکنوعاینتوسطکههاییهاگویژگی(و
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-6
.بنویسیدراروبروجاندارنام(الف

:پاسخ
کند؟میاستفادهروشنوعکدامازشدنتکثیربرای(ب

:پاسخ
(غیرجنسی-جنسی)است؟مثلتولیدنوعکدامبیانگرروبروتصویر(ج

:پاسخ
.یدکنمشخصرامقابلجانداربودنایپریاختهیااییاختهتک(د

:پاسخ

.دهیدنشانتصویردروبنویسیدراهاگتولیدمحل(ه
:پاسخ

.ویسیدبنراشودمیایجادکپکنوعاینتوسطکههاییهاگویژگی(و
:پاسخ

.بنویسیدراهاگتولیدتاهاگرویشمراحل(ز
:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-7
است؟کردهاستفادهروشنوعکدامازشدنتکثیربرای(الف

:پاسخ
(غیرجنسی-جنسی)است؟مثلتولیدنوعکدامبیانگرروبروتصویر(ب

:پاسخ
.یدکنمشخصرامقابلجانداربودنایپریاختهیااییاختهتک(ج

:پاسخ
.نیدکمشخصتصویردرجنسیغیرمثلتولیدبرایویژهبخش(د

:پاسخ

.بنویسیدغیرجنسیمثلتولیدبرایویژهبخشنام(ه
:پاسخ

.سیدبنویراکوچکگیاهانازمنظورتصویرایندر(و
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-8
.کنیدگذارینامراa،b،cموارد(الف

:پاسخ
.بنویسیدراbباaشدنادغامفرایندنام(ب

:پاسخ
کند؟میایجادراdهاتقسیمکدامانجامطیcمورد(ج

:پاسخ
باشد؟میبزرگترگامتکداماندازه(د

:پاسخ
دارد؟حرکتتواناییگامتکدام(ه

:پاسخ
ستند؟هاییاختهتقسیمکدامحاصلترتیببهdوa،b،cموارد(و

:پاسخ
.کنیدتعیینفرضیتصویردررالقاحنوع(ز

:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-9
ست؟اتقسیمکدامبیانگرروبروفرضیتصویر(الف

:پاسخ
است؟دادهرخیاختهدراتفاقکدامbتاaاز(ب

:پاسخ
باشد؟دتوانمییاختهچندحداکثرمیوزتقسیمحاصل(ج

:پاسخ
.کنیدتعیینیاختههردرDNAتعداد(د

:پاسخ
.کنیدتعیینیاختههردرکروموزومتعداد(ه

:پاسخ
رد؟کمشاهدهتوانمیبالغزنومردهاییاختهازیککدامدرفرایندنوعاین(و

:پاسخ
(یجنسغیر–جنسی)است؟مثلتولیدنوعکدامویژهتقسیمنوعاین(ز

پاسخ
شود؟میایجادیاختهچندنهایتدر،شودمیتوزتقسیمواردaیاختهاگر(ح

:پاسخ
داشت؟خواهدوجودDNAچندحاصلیاختههردر،شودمیتوزتقسیمواردaیاختهاگر(ط

:پاسخ
دارند؟لقاحتواناییهایاختهیایاختهکدام.دهدرخانساندرروبروفرآینداگر(ی

:پاسخ
:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-10

.کنیدنامگذاریراشدهمشخصموارد(الف
:پاسخ

دارد؟عهدهبرجنیننموورشدوظیفهوبودهمادربدنبهمتعلقبخشکدام(ب
:پاسخ

کند؟میایجادارتباطمادرخونگردشدستگاهوجنینبینکدام(ج
:پاسخ

د؟کنمیحملمادرخونوجنینبینراموادخودازبخشکدامباbمورد(د
:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-11
.کنیدنامگذاریراeوa،b،cموارد(الف

:پاسخ
ستند؟هتخمدانوبیضهدرمیوزتقسیمحاصلیاختهکدام(ب

:پاسخ
است؟لقاححاصلیاختهکدام(ج

:پاسخ
است؟فرایندکدامدهندهنشانروبروتصویر(د

:پاسخ
؟استشدهفراهمدوقلوهاایجادبرایالزمشرایطاییاختهمجموعهکدامشدننیمدواز(ه

:پاسخ
.کنیدمقایسهیکدیگرباجنسیتوشکلنظرازراfوeهایزاده(و

:پاسخ

.کنیدنامگذاریراeوa،b،cموارد(الف
:پاسخ

تند؟هستخمدانوبیضهدرمیوزتقسیمحاصلیاختهکدام(ب
:پاسخ

است؟لقاححاصلیاختهکدام(ج
:پاسخ

است؟فرایندکدامدهندهنشانروبروتصویر(د
:پاسخ

.بنویسیدراغیرهمساندوقلوهایایجادمسیر(ه
:پاسخ

.هیددپاسخرازیرمواردشکلبهتوجهبا-12
.کنیدنامگذاریراشدهمشخصموارد(الف

:پاسخ
.بنویسیدرامادگیهایبخش(ب

:پاسخ
.بنویسیدراپرچمهایبخش(ج

:پاسخ
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.بنویسیدرامادهگامتتشکیلمحل(د
:پاسخ

.بنویسیدراگردهدانهتشکیلمحل(ه
:پاسخ

است؟کدامگلبخشترینخارجی(و
:پاسخ

است؟کدامگلالیهترینداخلی(ز
:پاسخ

.هیددپاسخرازیرمواردشکلبهتوجهبا-13
.دکنینامگذاریراشدهمشخصموارد(الف

:پاسخ
.دبنویسیرانرگامتتشکیلمحل(ب

:پاسخ
.دبنویسیرامادهگامتتشکیلمحل(ج

:پاسخ

.بنویسیدراافشانیگردهطیگردهدانهگیریقرارمحل(د
:پاسخ

.کنیدتعیینرامادگیهایبخش(ه
:پاسخ

باشد؟میگردهلولهکنندهایجادکدام(و
:پاسخ

.بنویسیدراتخمیاختهتشکیلولقاحمحل(ز
:پاسخ
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کند؟نمیتکمیلدرستیبهرازیرمتنکدام-1
.ندکمیمثلتولید.............................روشبه.............................طبیعتدر
زدنجوانه-نانمخمر(1
شدندونیم-باکتری(2
شدنقطعهقطعه-گیاهانهمه(3
زاییهاگ-نانکپک(4
است؟شدهبیاندرستیبهعبارتکدام-2
.دباشمیمتفاوتجنسدوحضوربا،دهدمیرخجانداراندرکههاییمثلتولیدبیشتر(1
.شودانجامدیگریفردحضوربدونتواندمینانمخمربرخالفباکتریمثلتولید(2
.شودمیایجاددیگریخزهمیتوزیتقسیماتطیخزهقطعههرازمحیطیمناسبشرایطدر(3
.کندرویشتواندمیوبودهمیوزحاصل،شودمیایجادمیوهرویکپکدرکههاگیهر(4

کند؟میتکمیلدرستیبهرازیرجملهکدام-3
.............................نانسیاهکپکدر
.تاسیافتهاتصالنانبهمستقیماًکهباشدمیمتورمیساختارهاگدان(1
.اشدبمیمتورمساختاریدرون،مقاوموسبک،کوچکهاییاختهتولیدمحل(2
.گیردمیصورتمیوزیتقسیماتطیغیرجنسیمثلتولیدبرایهاگتولید(3
.زندمیجوانهسپسوشدهبرآمدههایاختهازبعضیسطحازبخشی(4
است؟شدهبیاننادرستعبارتکدام-4
.استمتفاوتیکدیگرباجاندارانازبعضیدرمادهونرظاهریشکل(1
.استیکسان،کندمیفرقهمباآنهامادهونرکهجانورانیهمهنوزادانشکل(2
.شودمیادایجشکلکرویساختارابتدا،انساندرتخمیاختهمیتوزیتقسیماتاز(3
.یابدیمافزایشدنامقدارابتدا،انساندراییاختهتقسیماغازازقبلبالفاصله(4
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است؟شدهبیاندرستمطلبکدام-5
.استجاندارانهمهدرمثلتولیداساسمادهونرهایگامتتولید(1
.شوندمیترکیبهمبامادهجانوربدندروناسپرمومادهگامتخارجیلقاحدر(2
.ودشمیممکننافبندخونیهایرگتوسطمادروجنینبینارتباطپستاندارانهمهدر(3
.کنندمیتولیدگامتداخلیلقاحبامادهجانورانازبیشترخارجیلقاحبامادهجانوراندارانمهرهدر(4

است؟صحیحجملهکدام-6
.باشدمیکارآمداسپرمتولیدهابیضهوظیفهتنهابالغمرددر(1
.دهدمیرخدخترهابلوغابتدایدرمادههایگامتتولیدباراولینبرای(2
.داردادامهکهنسالیتامعموالسالمگامتتولیدهازنمانندمردهادر(3
.تاسضروریجنسیهایغدهسالمتبرایبهداشترعایتومناسبتغذیه(4

کند؟میتکمیلصحیحرازیرمتنکدام-7
..............................تعداد،.............................تقسیم.............................انساندر
.شودمیبرابردوکروموزوم-میوز-شروعازقبل(1
.شوندمیمشاهدهقابلهاکروموزوم-میتوز–تقسیمحین(2
.باشدیمعدددوشدهتولیدهایسلول-میوز-یافتنپایانازبعد(3
.شودمیبرابردوهستهدرDNA-میتوز-یافتنپایانازبعد(4

کند؟میتکمیلصحیحرازیرمتنموردچند-8
..............................دوقلوهایایجادمنظوربه

.شودمیلقاحواردمادهگامتدوبااسپرمعدددو،همسان(الف
.شودمیتبدیلنیمهدوبهابتداتخمیاخته،غیرهمسان(ب
.شودمینیمهدو،تشکیلتازهکرویساختار،همسان(ج
.شودمیایجادایپریاختهکرویساختاردو،غیرهمسان(د
1)12)23)34)4

...........................،باشدمیحلقهچهارازمتشکلکهگلدارگیاهانجنسیِمثلتولیداندامدر-9
.کندمیتولیدمادهگامتآنهاازیکیدرکهبودهبخشسهازمتشکلمادگی(1
.باشدمینرهایگامتتولیدمحلکهبودهبخشدوازمتشکلپرچم(2
.دهدمیتشکیلراگردهلولهپرچمدرون،تشکیلازپسبالفاصلهگردهدانه(3
.استیافتهاتصالخامهبهکهبودهتخمکازبخشیتخمدان(4
است؟شدهبیاندرستعبارتکدام-10
.کندمینزدیکمادهگامتبهرانرگامتیکگردهلولههرمعمولطوربه(1
.تاسمشابهگلدارگیاهاندرگردهلولهونرگامتاولیهمنشامعمولطوربه(2
.کندمیدتولیگامت،استگرفتهقرارکاسبرگوگلبرگحدفاصلکهایالیه(3
.باشدیمتخمکباالییبخشدرمادهگامتبانرگامتلقاحگلدارمحلگیاهاندر(4
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...................جاندارانهمه-11
.کنندمیایجادزادهجنسیمثلتولیدطریقازتنها،ایپریاخته(1
.کنندمیبرابردوراخودایهستهیDNAابتدامیوزتقسیمانجامبرای(2
.کنندمیایجادیکسانکامالًظاهربامادهونرنوزادانمثلتولیدحیندر(3
.دهندمیافزایشراDNAمقدارابتدا،خودپیکردرتقسیموقوعازقبل(4

.اشدبمی..................خزهدرجنسیغیرمثلتولید..................میوهدرزدنکپک-12
شدنقطعهقطعه-مانند(1
زاییهاگ–برخالف(2
زدنجوانه–مانند(3
شدننیمدو–برخالف(4

وکروموزوم..................هستههردرکهکردهایجادسلولعدد..................میوزانجامصورتدرسالممرددرسلولیک-13
..................DNAشودمییافتایهستهی.

1)4-46-46
2)2-23-23
3)4-23-23
4)2-46-46

است؟درستعبارتکدام-14
.نداردوجودحیطمتغییرباگیاهیکتوسطمتفاوترنگباهاییگلتولیدامکان(1
.ندهستسازیپروتئینبرایالزماطالعاتحاملکهبودهDNAازبخشیژن(2
.داردوجودAویتامینزیادیمقدارمعمولیبرنجبرخالفطالییبرنجدر(3
.استیهاولیاختهبرابرتقسیمانواعهمهازحاصلایهستههایکروموزومتعداد(4

...................لمثتولیدنوعاین.دهدمینشانرامثلتولیدنوعیزیرتصویر-15

.شودمینانرویبرقارچنوعیانشعاباتافزایشسبب(1
.استمشاهدهقابلهاقارچازگروهیدرفقطجنسیغیر(2
.دهدرخجفتحضوربدونمهرهبیجانورنوعیدرتواندمی(3
.شودمیایجادمشابهکامالجانداردوباکتریدروقوعصورتدر(4

کند؟میتکمیلدرستیبهرازیرمتنموردکدام-16
.داردلقتع..................نوعبهکهباشد..................تواندمی..................درمثلتولید

جنسیغیر-زدنجوانه-مخمربرخالفهیدر(1
جنسی–زدنجوانه-مخمرمانندباکتری(2
جنسیغیر–شدنقطعهقطعه–نانکپکبرخالفخزه(3
جنسیغیر–زاییهاگ–مخمرمانندنانکپک(4
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.یردگمیصورت..................لقاح..................درمثلتولیدانجاممنظوربه-17
داخلی-پرندگانبرخالفخزندگان(1
خارجی–هاماهیمانندپستانداران(2
داخلی–کانگورومانندپوسپالتی(3
خارجی-دوزیستانبرخالفپرندگان(4

.شودمیایجادDNAعدد..................بایاخته..................کروموزوم،عدد................بایاختههر..................تقسیماز-18
2-4–2–میوز(1
4-2-2-میتوز(2
2-4-4–میوز(3
2-2-4–میتوز(4

...................کهبودهکوچکیهاییاختههاهاگ-19
.شوندمیایجادنانکپکدرمیوزطریقازتنها(1
.شوندپخشمحیطدرتوانندمیهواوآبباهمراه(2
.شوندمیتشکیلهاگداندرمقاومغیرصورتبه(3
.نندکمیایجادخودوالدبامتفاوتجاندار،رویشصورتدر(4

...................مثلتولیداندامگل-20
.شودمیدیدهگیاهانبیشتردرکهبودهجنسیغیر(1
.ندهستبساکوخامه،تخمداندارایهمگیکهبوده(2
.ندهستپرچمومادگیدارایهمگیکهبودهجنسی(3
.باشدیمگامتتولیدمحلکهبودهگیاهانبیشتردر(4

...................کهبودهجاندارینانمخمر-21
.دهدمیجوانهتشکیلجنسیمثلتولیدمنظوربه(1
.شودجدامادریاختهازاستممکنزدنجوانهازپس(2
.استشدهتشکیلتقسیمقابلیتباسلولزیادیتعداداز(3
.کندمیتکثیرراخودDNA،شدننیمدوروشبهتکثیرازقبل(4

.دباش..................تواندنمی..................کاملگلیکساختاردر-22
پرچمازبخشی–میله(1
مادگیازبخشی–خامه(2
لقاحمحل–تخمدان(3
لولهتشکیلمحل–بساک(4

...................دوقلوهایِایجادمنظوربه-23
.شودمیلقاحواردتخمکدوبااسپرمدو،همسان(1
.ودشمینیمدوتقسیماتیازپستخمیاختهیک،ناهمسان(2
.ندهستمشابهکامالجنسیتنظرازحاصلفرزندان،همسان(3
.ودشمیایجادرحمدودرشکلکرویسلولیتودهدو،ناهمسان(4
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است؟شدهبیانصحیحعبارتکدام-24
.استشتربیتخمیاختهماندنزندهاحتمالداخلیبهنسبتخارجیلقاحدر(1
.کندمیزندگیآبدرون،استخارجیلقاحدارایکهجانوریهر(2
.شودیمتولیدگامتبرابرمقداربهداخلیوخارجیلقاحبامادهجانوراندر(3
.ندکمیرشدآنرحمدرونجنین،داردجفتایجادتواناییکهجانوریهر(4

ایجادینجننهایتدر..................تقسیماتوقوعپیدر،تخمیاختهتشکیلدرصورتوبوده..................اندازهانساندر-25
.شودمی

میتوزی-تخمکازبزرگتراسپرم(1
میتوزی–اسپرمازبزرگترتخمک(2
میوزی–تخمکازکوچکتراسپرم(3
میوزی-اسپرمازکوچکترتخمک(4

است؟شدهبیاننادرستمطلبکدام-26
.باشدمیمشابهکامالهمیشهانساندوقلوهایدرژنتیکیماده(1
.دهدمیرخنافبندخونیهایرگتوسطمادروجنینبینخونیارتباط(2
.ددهمیرخعمرازبیشتریزمانمدتدرزنبهنسبتمرددرگامتتولید(3
.تاسضروریجنسیهایغدهسالمتبرایبهداشترعایتومناسبتغذیه(4
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یکدیگرربومیشوندالکتریکیباردارایآنهادویهرمعمولامیشوند،دادهمالشیکدیگرباجسمدووقتی.۱
.میکنندواردنیرو

است؛دافعهگاهیوجاذبهگاهیباردار،جسمدوبینالکتریکینیروی.2

.ردهاندکگذارینام)+(مثبتبارو(-)منفیبارترتیببهرابارهااین.داردوجودالکتریکیبارنوعدو.3

شمیمثلمیلۀشیشهایدرمالشبهپارچۀابری

ۀپشمیمثلمیلۀپالستیکیدرمالشبهپارچ

.کنیدباردارمالشباراایشیشهمیلۀدوابریشمیپارچۀیاپالستیکیکیسۀیککمکبه.۱
چههاآزمایشایناز.دهیدانجامرازیرهایآزمایشوکنیدباردارراپالستیکیمیلۀدوپشمی،پارچۀازاستفادهبا.2

گیرید؟مینتیجهای

.دهیدتوضیحراگزارههرعلت

تلویزیونصفحهبهپارچهپرزهایمیکنید،تمیزراتلویزیونصفحهپرزداریتمیزوخشکپارچهباوقتی(۱
.میچسبند

کشیدهنهشادنبالبهموهایرشتهمیکنید،شانهراتمیزوخشکموهایپالستیکیشانۀباکههنگامی(2
.میشوند
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رادیگرهمشوند،نزدیکهمبهوقتیغیرهمناماند،الکتریکیبارهایدارایکهجسم،دو.۱
.میکنندجذب

دفعرارهمدیگشوند،نزدیکهمبهوقتیهمناماند،الکتریکیبارهایدارایکهجسمدو.2
.کنندمی

در.شودانجامخشککامالاوسایلباوخشکهوایدربایدالکتریسیتهآزمایشهای
.دادانجامراآزمایشهاایننمیتوانمرطوبوخیسوسایلبایامرطوبهوای

خنثینزدیکشود،چهاتفاقیمیافتد؟رسانایبهجسماگرجسمباردار
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بهسمجیکازالکترونتعدادیمیدهیم،مالشیکدیگرباراجسمدووقتی
مالشیکیپالستمیلۀباراپشمیپارچۀوقتیمثالامیشود؛منتقلدیگرجسم
منتقلیپالستیکمیلۀبهوکَنده،پشمیپارچۀالکترونهایازتعدادیدهیم،می

.میشوند
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توجهبا.میشوندکیالکتریباردارایکیسهومیلهمیدهیم،مالششیشهایمیلۀباراپالستیکیکیسۀوقتی
.دهیدتوضیحشکلبه
میکند؟پیداباریچهجسمآن(2میشود؟کَندهجسمکدامازهاالکترون(۱

تریقویینیروباهستهدروسنگینترندخیلیالکترونهابهنسبتکههاپروتونیکدیگر،باجسمدومالشاثردر
.میشوندمنتقلدیگرجسمبهوشدهکَندهراحتیبههاالکترونفقطبلکهشوند؛نمیکَندهاند،شدهنگهداشته

دارایالکترونآزاد

فاقدالکترونآزاد

کند،حرکتهاآندرراحتیبهمیتواندالکتریکیبارکه(ناخالص)آبوانسانبدنمداد،مغزفلزات،مانندموادیبه
فلزاتمنهایالکتروازتعدادیزیرااست؛آسانفلزاتدرالکتریکیجریانعبور.میگوییمالکتریکیرسانای

آزادالکترونهاالکتروناینبه.کنندفلزحرکتدرآزادانهمیتوانندودارندآنهستۀبهکمیبسیاروابستگی
.استزیادبسیارآزادالکترونهایتعدادفلزاتدر.میگویند

ودارندزیادییوابستگهایشانهستهبهآنهاالکترونهایکه…وخشکچوبپالستیک،شیشه،مانندموادیبه
جریانوانندنمیتنارساناها.میگوییمالکتریکینارسانایکنند،حرکتسادگیبهاجسامایندرنمیتوانند
.دهندعبورخودازراالکتریکی
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اگر.میشودفیمنالکتریکیباردارایشانهمعمولامیدهیم،مالشپارچۀپشمیباراپالستیکیشانۀیکوقتی
دهیدیحتوض.میکندجذبخودطرفبهراکاغذخردههایشانهکنیم،نزدیککاغذباربدونخردههایبهراشانه
میدهد؟رخاتفاقیچنینچرا

میافتد؟اتفاقیچهشود،نزدیکخنثینارسانایجسمبهباردارجسماگر
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هالکتریسیت

.میشودزدهزمینسطحرویآذرخشدههاثانیههردر
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تریکیالکالقاییاکوههاهوا،دیگر،ابرهایبامالشمانندمختلفدلیلبهخودحرکتمسیرطولدرابرها
.میشوندالکتریکیباردارای

1

.میدهدرخالکتریکیتخلیۀ 3

.میگیرندقرارهمنزدیکناهمنامباردارایقسمتهایکهمیشوندنزدیکهمبهچنانابردو2

دارایتریکیالکالقاییاکوههاهوا،دیگر،ابرهایبامالشمانندمختلفدلیلبهخودحرکتمسیرطولدرابرها
.میشوندالکتریکیبار

1

.میکنندایجادالقاییبارزمیندرزمینسطحمجاورتدرحرکتباباردارابرهای 2
.میدهدرخالکتریکیتخلیۀ 3

دربارۀ.نندمیکاستفادهگیربرقنامبهوسیلهایازآذرخشبرخوردخطرازبلندساختمانهایازحفاظتبرای
ارائهکالسدرراآنگزارشوآوری،جمعرااطالعاتیساختمان،بهآسیبازجلوگیریدرآننقشوبرقگیر
.کنید
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جهت واقعی و قراردادی جریان

.استولتپتانسیل،اختالفیکای

دارد؛بستگیباتریپتانسیلاختالفبهمیگیرندالکتریکیبارهایکهانرژیایمقدار

.کنندمیمتصلمداربهمتوالیطوربهراآمپرسنج
.استآمپرجریان،گیریاندازهیکای
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George Simon Ohm
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جریانآمپرچندباشد،اهم484لمپمقاومتاگر.استوصلولت220ولتاژبهرشتهایلمپیکسردو
میگذرد؟لمپازالکتریکی

3عددسنجولتوآمپر0/05عددآمپرسنجرو،روبهشکلدر
است؟اهمچندلمپمقاومت.میدهدنشانراولت

تشکیلرامدارهاییآمپرسنج؛وکلیدرابط،هایسیمآن،پایۀوولتی3لمپولتی،۱/5باتریچندوسیلۀبه
.کنیدبررسیلمپنوربرراالکتریکیجریاناثرودهید
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هالکتریسیت

چیست؟سرمویبارنوعچیست؟سرمویبهمالشدربادکنکبارنوع

است؟دوهربودنباردارنشانۀلزومااجسم،دومیانالکتریکیجاذبۀنیروی

بهرانهاازآیکهرسپسمیدهیممالشسرخشکموهایبارابادکنکیاپالستیکیشانۀوقتیچرا
است؟باردارآبباریکۀآیامیشود؟کشیدهبادکنکیاشانهطرفبهآبباریکۀمیکنیم،نزدیکباریکۀآب

را؟چجاذبه؟یامیگرددایجاددافعهمیشود،نزدیکختثیرسانایجسمبهمثبتباردارجسموقتی
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دارد؟وجودبارنامبهمستقلیچیزماده،ازبیرونآیاآیند؟میکجاازالکتریکیبارهای

چرامادهدرحالتعادیخنثیاست؟

باردارکردندوجسمبهروشمالشچهاثریبراتمهادارد؟

.دهیدتوضیحداریم؟الکترونفقطمنفیباردارجسمیکدربگوییماستدرستآیا

آیاشوند،زدیکنهمبهابتداالکتروسکوپورقههایوکنیم،نزدیکباردارالکتروسکوپبهراجسمیاگر
داد؟نظریجسمنبودنیابارداربودنمورددرمیتوان

نام؟ناهمیابودههمنامالکتروسکوپ،بابارشنوعاست،بودهبارداراگر

آن،ورقههاییفعلفاصلۀالکتروسکوپ،بهدورفاصلۀازجسمشدننزدیکبهتوجهبازیر،شکلهایدر
آنها؟بودننامهمیااستمهمالکتروسکوپوجسمبارنوعآیامیکند؟تغییریچه

:کنیدمعینرایکهرباریکدیگربهزیراجساممالشدر
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نهاییبارهیممیدتماسخنثیجسمیکبهرامیلهودادهمالشپشمیپارچۀبهراپالستیکیمیلۀیک
چیست؟جسم

.رسانایالکتریکیچیست؟مثالبزنید

.متنزیرراکاملکنید

الکترونآزادچیست؟

دارید؟آنبرایدلیلیچهدارد؟وجودآزادالکتروننارسانامواددرآیا

چیست؟رساناکرههایکردنباردارروشزیر،شکلبهتوجهبا
علتمینامند؟چهراالکترونهااینآمدهاند؟کجاازشکلدرBکرۀراستسمتنقطۀدورترینالکترونهای

چیست؟انتقالاین

علتباردارشدنابرهاچیست؟

تخلیۀالکتریکیبیندوابرچیست؟
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چیست؟زمینوابربینالکتریکیتخلیۀعلت
بزند؟هاییآسیبچهمیتواندتخلیهاین

است؟لزمچیزیچهکند،پیداادامهالکتریکیبارهایشارشوحرکتمدار،دراینکهبرای

چیست؟برقگیرکاربرد

نقشاختالفپتانسیلچیست،یکاووسیلۀاندازۀگیریآنچیست؟

.متنهایزیرراکاملکنید

ود؟چگونهاختالفپتانسیلالکتریکیایجادمیش(نظیرلیموترش)بیندوسریکباتری

بابستهشدنکلیددرمدارچهاتفاقیمیاُفتد؟

جهتحرکتالکترونهادرمداربهچهصورتاست؟
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شدتجریانالکتریکیچیست؟یکاووسیلۀاندازهگیریآنرابنویسید؟

آیامقاومتتمامرساناهابایکدیگربرابرند؟

چیست؟الکتریکیجریانوولتاژ،مقاومتبینرابطۀ

یکایمقاومتالکتریکیچیست؟باچهابزاریآنرااندازهگیریمیکنند؟

.متنزیرراکاملکنید

.متنهایزیرراکاملکنید

.کنیدتحلیلراگفتهاین.استولت20نقطهدوبینپتانسیلاختالف

:یعنی

دارد؟تفاوتیچهآنواقعیجهتباوچیستجریانقراردادیجهت

.بنویسیدرااستآمدهزیرجدولدرکهالکتریکیایاجزاینام

250



نزدیکارداریبالکتریکیآونگبهدارد،قرارنارساناییپایۀرویکهراالکتریکیباربدونفلزیکرۀیک
.میافتداتفاقیچهکهدهیدتوضیحدلیلذکربا.میکنیم

ـزبرادههایبهرا(باردارورقیاتلق)باردارپالستیکیصفحۀیک .کنیممییکنزدباربدونآلومینیمیری
ـهبرادههاکهمیشودمشاهده ـرفب ـفحۀـط ــذبپالستیکی،صـ ـلت.شوندمیج نع ـدیدهاـی توضیحراپ
.دهید

بهآبچرادهیدتوضیح.ایمکردهنزدیکآببهرازیرشکلبارداربادکنک
میشود؟خمیدهریزد،فروقائمطوربهاینکهجای

شود؟هایزیر،لمپروشنمیدرکدامیکازشکل

اغچرایندرپتانسیلیاختالفچه.استآمپرجریاندارایکار،هنگاماهم،9مقاومتباقوهچراغلمپیک
میشود؟استفادهقوه

1
3
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کهدهدمیاننشراالکتریکیمحرکۀنیرویومقاومتدرکبرایمکانیکیسازیمشابهتیکزیرشکل
سپسوشوندمیرهاشیبدارسطحبالیارتفاعازهاتیلهوشدهتعبیههاییمیخداریشیبسطحبرآندر

.کنیدتوجیهرامکانیکیسازیمشابهتاین.شوندمیبازگرداندهدارشیبسطحبالیبهدوباره

لمپ،ازعبوریجریان.استاهم2آنمقاومتوولت۱2لمپ،سردوپتانسیلاختالفزیرشکلدرمدار
است؟آمپرچند
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هالکتریسیت
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نیست؟صحیحمتناظر،کمیتبرایشدهدادهیکایکدام
آمپر←الکتریکیجریانشدت(2اهم←مقاومت(۱
ژول←الکتریکیتوان(4ولت←پتانسیلاختالف(3

بار.هستندخنثیابتدادرکرهدوهر.استالقاروشبهفلزیکرۀدوکردنباردارزیرترتیبمعرفزیرشکل
چیست؟راستسمتکرۀنهایی

مثبت(2منفی(۱
نیستمعلوم(4خنثی(3

:پالستیکیکیسۀبهمالشدرشیشهایمیلۀ
میآورددستبهپروتون(2میدهددستازپروتون(۱
میآورددستبهالکترون(4میدهددستازالکترون(3

:زیرامیگرددایجادجاذبهمیشود،نزدیکخنثیرسانایجسمبهمنفیباردارجسموقتی
.میشودبارداررسانا،جسم(۱
.شودمیخنثیباردار،جسم(2
.شوندمینزدیکباردارجسمبهرسانا،جسمدرباردارجسمباهمنامبارهای(3
.شوندبارداردورمیازجسمرسانا،درجسمباردارجسمباهمنامبارهای(4

بازهمازبودندهمکناردرکهالکتروسکوپصفحاتشود،مینزدیکالکتروسکوپیکبهایمیلهوقتی
باشد؟داشتهپیدررانتیجهکداماستممکنآزمایشاین.میشوند

.بودهاستخنثیجسموباردارالکتروسکوپ(۱
.بودهاستباردارجسموخنثیالکتروسکوپ،(2
.بودهاندباردارهردوجسم،والکتروسکوپ(3
.بودهاندخنثیهردوجسم،والکتروسکوپ(4

چهکنیم،زدیکنهستندخنثیومتصلهمبهسیمباکهزیربرقنماهایبهچپسمتازراباردارمیلۀیکاگر
میکنیم؟مشاهدهچیزی

میشوندمنحرفبرقنمادوهرصفحات(۱
میشودمنحرفراستسمتبرقنمایصفحاتفقط(2
میشودمنحرفچپسمتبرقنمایصفحاتفقط(3
نمیشودمشاهدهصفحاتدرانحرافیهیچ(4
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داد؟تشخیص(برقنما)الکتروسکوپتوسطراجسمیکبارنوعمیتوانشرطیچهبا
.باشدخنثیالکتروسکوپ،(۱
.باشدنامهمجسم،باوباردارالکتروسکوپ،(2
.باشدنامناهمجسم،باوباردارالکتروسکوپ،(3
(3)و(2)موارد(4

همابتدابهکنیم،صفحاتنزدیکاندبودهدورهمازآنصفحاتکهالکتروسکوپیکبهراباردارجسمِیکاگر
:کهگرفتنتیجهتوانمیمیشوند،نزدیک

.استبودهخنثیالکتروسکوپ،(۱
.استبودهنامهمجسمباوباردارالکتروسکوپ،(2
.استبودهنامناهمجسمباوباردارالکتروسکوپ،(3
(3)و(2)موارد(4

همبهداابتآن،ورقههایالکتروسکوپ،بهدورفاصلۀازجسم،شدننزدیکبهتوجهبازیر،شکلکدامدر
میشوند؟نزدیک

:الکتروسکوپورقههایکنیم،نزدیکباردارالکتروسکوپبهراخنثیجسماگر
.نمیکنندتغییریهیچ(۱
.شوندمینزدیکهمبهفقط(2
.شوندمیدورهمازفقط(3
.شوندمیدوروسپسنزدیکهمبهابتدا(4

ـههایودهیم،حرکتالکتروسکوپدوهرسمتبهرامثبتباردارمیلۀاگرمقابل،شکلبهباتوجه رـق
دارد؟مثبتبارالکتروسکوپکدام.میشودبازترBوبستهAالکتروسکوپ

۱)A
2)B
هردو(3
کدامهیچ(4
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:زیرااستخنثیعادیحالتدراتم،کهاستشدهتشکیلاتمزیادیتعدادازمادههر
.استزیادبسیارآنآزادالکترونهایتعداد(۱
.استبرابرآنالکترونهایبانوترونهاتعداد(2
.استبرابرآننوترونهایباپروتونهاتعداد(3
.برابراستآنالکترونهایباپروتونهاتعداد(4

الکتریکیاند؟بارنوعچهدارایچپبهراستازترتیببهالکترونونوترون،پروتون
منفی-منفی-مثبت(۱
منفی-مثبت-منفی(2
منفی-خنثی-خنثی(3
منفی-خنثی-مثبت(4

است؟نوعیچهازمیلهبارزیر،شکلالکتروسکوپبهمیلهشدننزدیکفرایندبهباتوجه
خنثی(۱
مثبت(2
منفی(3
.استممکن(3)و(۱)گزینۀدوهر(4

ارد؟دبارحتمااگلولههاکدام.اندشدهانحرافدچارآنهاشدنبارداراثردرزیرشکلهایآونگهایگلولۀ
۱)AوB2)CوB3)AوC4)گلولههرسه

باربدونکهدارداحتمالجسمکدام.میکنددفعراCجسمBجسمولیمیکند،جذبراBجسمAجسم
باشد؟

۱)A2)B
3)C4)موردسههر
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رایکدیگردوباره،کنیمنزدیک(۱)جسمبهرا(3)جسماگر.استبرقرارجاذبهنیروی(2)و(۱)جسمدوبین
نثیخمیتواندجسمکدام.میکننددفعرایکدیگرکنیمنزدیک(2)جسمبهرا(3)جسماگراما.میکنندجذب
باشد؟

۱)(3)2)(2)
موردسههر(4(۱)(3

دهیم؟انجامراعملکداممداریکدرالکتریکیجریانافزایشبرای
مدارالکتریکیمقاومتکاهش(۱
مدارپتانسیلاختالفافزایش(2
ثابتمقداردرمدارولتاژحفظ(3
(2)و(۱)موارد(4

اینپتانسیلاختالفباشد،اهم3لمپایناگرمقاومت.استزیرشکلبهلمپیبرایجریان-ولتاژنمودار
است؟ولتچندمیگذرد،آنازآمپر4جریانکهزمانیلمپ

۱)۱0
2)۱2
3)۱6
4)20

ردد؟گمنجرنتیجهاینبهاستممکنعملکدام.کنیمبرابردورامداریکازعبوریجریانخواهیممی
.کنیمنصفرامدارمقاومت(۱
.کنیمبرابردورامدارپتانسیلاختالف(2
.کنیمحذفرامدارکلید(3
.استدرست(2)و(۱)گزینۀدو(4

BمداردرجریانبرابرچندAمداردرجریانمشابهند،باتریهاولتاژازغیرچیزهمهزیرشکلدرمدارهای
است؟

۱)۱2)2
3)34)4
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است؟اهمچندلمپاینمقاومت.استزیرشکلبهلمپیبرایجریان-ولتاژنمودار
۱)۱2)2
3)34)4

انرژیژولچندکند،عبورمداراینازباتریبارواحددواگر.استولت۱2مداردرباترییکپتانسیلاختالف
میآورد؟دستبه
۱)62)2۱3)244)48

اهم3لمپمقاومتچنانچه.میآورددستبهانرژیژول24کند،عبورمداراینباتریازبارواحددواگر
است؟آمپرچندمدارجریانشدتباشد،

۱)2
2)4
3)6
4)۱2
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مغناطیس
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جداهمزانمیتوانرامغناطیسیهایقطبمیدهد،نشانآزمایشولیکرد؛جداهمازمیتوانراالکتریکیبارهای
،کنیمتکهدورامیلهایآهنربایاگر.عکسبرونداردوجودSقطبحضوربدونهرگزNقطبدیگرعبارتبه.کرد
.بودخواهدقطبدوباآهنربایکآن،تکۀهر

آنبااستمبدونآهنرباوسیلۀبهآهنقطعهیکدرمغناطیسیخاصیتایجاد
.میگوییممغناطیسیالقایرا

دیکنزهمبهآنهاهمنامغیرقطبهایکهمیشوندآهنرباگونهایبهمیخها
.باشند

ادههایاستفالکتریکیآهنرباهایازروزمرهزندگیدر
یشودفراوانی ـواعدر.ـم گها،ان زـن

ـقیلهای ـرث ـغناطیسی،ـج یکیالکترساعتهایم
.میشوداستفادهآهنرباهانوعایناز...و

263



.داردبستگیالکتریکیجریانجهتبهالکتریکیآهنربایSوNقطب.۱
.میشودشتربیالکتریکیآهنربایمغناطیسیخاصیتشود،بیشترسیمپیچازگذرندهجریانچههر.2
.میشودربیشتالکتریکیآهنربایمغناطیسیخاصیتشود،بیشترپیچسیمدورهایتعدادچههر.3

وتساخروزمره،زندگیدرمغناطیسعلمکاربردهایترینرایجازیکی
آبی،کولرهایجاروبرقی،درکه.استالکتریکیموتورهایازاستفاده
.میشونداستفاده......وخودروها

ومیشودتیحرکانرژیبهتبدیلالکتریکیانرژیالکتریکی،موتورهایدر
.کرداستفادهدیگرقطعاتچرخاندنبرایمحورچرخشازمیتوان

شیجنبانرژیآزمایشایندردهیدتوضیحتوانیدمیآیا
است؟شدهتبدیلانرژیهاییچهبهشما
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میشود؟تولیدبرقچگونهآبی،برقنیروگاهیکدرکنیدتحقیق
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میگوییم؟Nآهنرباازقطبیچهبه.بچیستند؟آهنرباقطبهای.الف

.کنیدذکرمیلهایآهنرباییکقطبهایتشخیصبرایدوروش

.کنیدتعریفراغیرمغناطیسیموادومغناطیسیمواد

.کنیدتعریفرامغناطیسیالقای

.اندشدهآویختهآهنرباازمغناطیسیالقایروشبامیخدوزیر،شکلدر
است؟قطبیچهQقطب.الف
بیشتریهایمیخبخواهیماگر.ب
است؟لزمشرایطیچهکنیم،آویزانرا
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.داردبستگی.........................................جهتبهالکتریکیآهنربایSوNقطب.۱
.میشودتربیشالکتریکیآهنربایمغناطیسیخاصیتشود،.......................سیمپیچازگذرندهجریانچههر.2
.شودمیبیشترالکتریکیآهنربای..................................................شود،بیشترپیچسیمدورهایتعدادچههر.3

ازرااستیدهچسبآهنربابهکهبالییمیخاگر.شدهاندآویختهآهنربایکازآهنیمیخچندزیر،شکلدر
شد؟خواهدمشاهدهچیزیچهکنیم،جداآهنربا

چرا؟است؟قویترآهنرباکداممقابلشکلدر

بهBوAقطبهاینام.میکنیمنزدیکمیلهایآهنرباییکطرفینبهراآهنیسوزندوزیرشکلدر
چیست؟چپبهراستازترتیب

کیالکتریودائمیآهنربایزیر،شکلهایدر
رهقطبهایجایاگر.هستندیکدیگردفعحالدر
میدهد؟رخاتفاقیچهکنیمعوضراباتریدو

268



عوضارباتریدوهرقطبهایجایاگر.هستندیکدیگرجذبحالدرالکتریکیآهنرباهایزیر،شکلدر
.دهیدتوضیحخیر؟یاماندخواهدباقیایجاذبهنوعازآنهابیننیرویآیاکنیم

آیاکنیمترکمراجرثقیلآهنربایازعبوریالکتریکیجریاناگرمقابل،شکلدر
چرا؟ماند؟خواهدثابتجرثقیلبهشدهجذبآهنوزنمقدار

بود؟خواهدتریقویآهنرباییککدامکنیم،استفادهپیچسیمهربرایمشابهباتریازیکاگرزیر،شکلدر
است؟لزمکاریچهکنیم،ایجاد(۱)سیمپیچمشابهمغناطیسیمیدان(4)پیچسیمدربخواهیماگر

میشود؟استفادههاییچهموتوراینمحورچرخشازمیدهد؟انجامراانرژییتبدیلچهالکتریکیموتور
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چرا؟.تدمیایسشمالسمتبهآنعقربۀنوکمیگیریم،دستدرافقیطوربهرانماقطبیککههنگامی
آنوزننیرویدلیلبه(۱
هوامقاومتنیرویدلیلبه(2
زمینالکتریکیمیداندلیلبه(3
زمینمغناطیسیمیداندلیلبه(4

:آنگاهکنیم،نصفوسطازراایمیلهآهنرباییکاگر
آیدمیدستبهآهنرباغیرمیلۀدو(۱
آیدمیدستبهکوچکترمیلهایآهنربایدو(2
داردSیاNقطبیکفقطآننصفۀهر(3
داشتخواهدقطببیشمارآننصفۀهر(4

داد؟تشخیصمیتوانچگونهراآهنربایکقطبهای
نخیکتوسطوسطازآویختنبا(۱
معلومهایقطببادیگرآهنرباییککمکبا(2
نماقطبیککمکبا(3
استدرستمواردهمۀ(4

نرباآهازراآهنتوانمیروشکدامبا.استآهنرباازدیگریوآهنازیکیمشابهند،ظاهرااکهمیلهدو
داد؟تشخیص

آویختنبا(۱
دیگریوسطبهیکیانتهایکردننزدیکبا(2
همبههاآنانتهایکردننزدیکبا(3
(2)و(۱)گزینۀدو(4

دوهرازمیلههااین.باشدآهنربایاآهناستممکنهرکدامکهداریماختیاردرمشابهند،ظاهرااکهمیلهدو
:صورتایندر.میکنندجذبرایکدیگرانتها
هستندآهندوهر(۱
هستندآهنربادوهر(2
استآهندیگریوآهنربایکیفقط(3
باشدصحیحاستممکنمواردتمام(4

بهBوAقطبهاینام.میکنیمنزدیکمیلهایآهنرباییکطرفینبهراآهنیسوزندوزیرشکلدر
چیست؟چپبهراستازترتیب

۱)NوN2)NوS3)SوN4)SوS
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سمتتهایان.میکنیمنزدیکمیلهایآهنرباییکبههمسرپشتصورتبهراآهنیسوزندوزیرشکلدر
است؟قطبیچهسوزن،آخرینچپ
۱)N2)S
3)SیاN4)نداردقطبیتی

است؟درستجملهکدام
.مینامیممغناطیسیموادراشوندمیآهنرباجذبکهموادی(۱
.مینامیمغیرمغناطیسیموادرانمیشوندآهنرباجذبکهموادی(2
.نداریمSیاNتکقطبآهنرباییهیچدر(3
.استدرستمواردتمام(4

است؟درستمغناطیسیقطبهایوالکتریکیبارهایدربارۀموردکدام
.میکننددفعراخودنامهم(۱
.میکنندجذبراخودنامهمنا(2
.اندجداسازیقابلالکتریکیقطبهایامانیستند،جداسازیقابلمغناطیسیقطبهای(3
.استدرستمواردتمام(4

میشود؟استفادهآهنیاجسامکردنبلندجهتایوسیلهچهازآهنرباییجرثقیلدر
دائمیآهنربای(۱
الکتریکیآهنربای(2
مکانیکیقالب(3
فشردههوای(4

است؟مفیدکاریچهبار،هردربیشتریوزنوتعدادکردنبلندبرایآهنرباییجرثقیلدر
پیچسیمدورتعدادافزایش(۱
پیچسیمجریانافزایش(2
پیچسیممقاومتافزایش(3
(2)و(۱)مورددو(4

جدارااستیدهچسبآهنربابهکهبالییمیخاگر.شدهاندآویختهآهنربایکازآهنیمیخچندزیر،شکلدر
کنیم،

.چسبندمیبالییمیخبهبقیه(۱
.شوندمیجداهمازمیخهاهمۀ(2
.شودمیجداپایینیمیخفقط(3
.میچسبندآهنربابهمیخهابقیۀ(4
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:کنیمعوضراباتریهایقطبجایاگرزیر،شکلدر
.میماندوضعیتهمیندرنماقطب(۱
.میشودمعکوسنماقطبجهت(2
.میچرخددرجه90نماقطب(3
.میدهدنشانراشمالجهتنماقطب(4

عوضراریباتهایقطبجایاگر.هستندیکدیگردفعحالدرالکتریکیودائمیآهنربایزیر،شکلدر
:کنیم
.میآیدوجودبهجاذبهآنهابین(۱
.بودخواهدبرجاپاآنهابیندافعه(2
.داشتنخواهیمآنهابیننیروییهیچ(3
.میشودتبدیلدائمیبهالکتریکیآهنربای(4

N S

بیشتررالجرثقیآهنربایازعبوریالکتریکیجریاناگرمقابل،شکلدر
:کنیم
.میشوندجذبآنبهکمتریآهنیقطعات(۱
.میشوندجذبآنبهبیشتریآهنیقطعات(2
.بودخواهدصورتهمینبهوضعیت(3
.میکنندسقوطآهنیقطعات(4

عوضراباتریدوهرهایقطبجایاگر.هستندیکدیگرجذبحالدرالکتریکیآهنرباهایزیر،شکلدر
:کنیم
.میآیدوجودبهدافعهآنهابین(۱
.بودخواهدبرجاپاآنهابینجاذبۀ(2
.داشتنخواهیمآنهابیننیروییدیگرهیچ(3
.میشودتبدیلدائمیبهالکتریکیآهنربای(4

:کنیماستفادهسرهمپشتباتریچندازاگرزیر،شکلدر
.میشوندجذبآهنربابهکمتریگیرههای(۱
.میشوندجذبآهنربابهبیشتریگیرههای(2
.بودخواهدصورتهمینبهوضعیت(3
.میکنندسقوطهاگیره(4
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خواهدیتریقوآهنرباییککدامکنیم،استفادهپیچسیمهربرایمشابهباتریازیکاگرزیر،شکلدر
بود؟
۱)۱2)23)34)4

تبدیلیانرژیهایچهبهدینامازاستفادهوافقیسطحرویدوچرخهبازدنرکابهنگامدرماجنبشیانرژی
میگردد؟

نورانی-الکتریکی-شیمیایی(۱
حرکتی-گرانشی–گرمایی(2
شیمیایی-گرمایی–ماهیچهای(3
نورانی-الکتریکی-گرمایی(4
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کانی ها
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شاه  مصالح به کاا   تهاه    خاااه اش    
هاای پنجره  م ز و ن  کههای تلزی تاا  ر و

مااد   رخااه ا ه    پز ااکر  ا  ر ناا رش 
ل ا  ع نک  قطعات رلکهرون کار  رااناه و ت

ه گاار بیشاار ر  ... ه اارره  م ااز ماا ر  و
 ار مدر  ی هسهن  که به طاد  مساهم و و  
خت مسهم و ر  مدر  خا ن ة خنگ کره به  

.مر آان 

خنگ کره هن ه رجزری تشک ل
ک ل خنگ کره  ع  تا ر  خنگ و کاانر تشا

.   ه رخت
نر ه ه خنگها ر  رجه اع اک اا چن  ندع کاا

.  تشک ل   ه رن 

کااانر هااا منااابا ااا ر ر ی رناا  کااه       
ر خنگها نه هه   ه رنا  و ر  آنهاا     نا  
ه  و مره ما به  اکل هاای میهلاس رخاه ا 

.  مر  د 

 )                    (          )                  (

  )          (  )          (  )          (

 روهر  اگر ر  کاانر هاا باه عنادرش ماا ه 
ر   اا ن  معاا نر ر   ماا   رخااهیرر  ماار 

. دن 

  )          (  )          (

 روهر  اگر ر  کاانر هاا باه عنادرش ماا ه 
ر   اا ن  معاا نر ر   ماا   رخااهیرر  ماار 

. دن 

ر  بعضاار کااانر هااا بااه طااد  مسااهم و اااا 
ل    رمسااهم و    عاانعت و خاااات وخاااا
ر قطعااات و تجه اازرت عاانعهر رخااه ا ه ماا

.کنن 
  )          (

  )          (
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   رثاار ور    اا ش تااربات آ را بااه کااانر 
ر    آش کدر تز  راهالف پهانسا ل رلکهراکا

انر به ه     ل ل ر  راا  کا. تدل   مر  د 
   خاات رندرع خاعت هاای با وش بااتری 

.رخه ا ه مر  د 

  و  خهه ری ر  کان ها مصرف اد رکر  ر نا
    ر وخاااا ی و ته اااه لااادر ا به ر اااهر 

.کا بر   ر ن 

(  سژاپ)و چ (  هال ت)مانن  ن ک اد رکر 
که نشاش  هن ه روتاع آب و هدرار  ارا و

.اشک     ماش تشک ل آنهاخت
هه برار کانر ها وتاع ت اااکو بار    ا

ا  ماا    ر نشاااش م  هناا ر بنااابررا  ر  آنهاا
ه ا ه برری  ناخاار مح ط تشک ل  اش رخا

مر  د ر

رنما  ژااپس مار / تد هدری  ارا و اشاک
هال ت ب  ن  شه؟ / اد ی

ر برار خنگ ها ر  رجه اع اک اا چنا  کاان
.  تشک ل   ه رن 

و  خهه ری ر  کانر ها مصرف اد رکر  ر ن 
    ر وخاااا ی و ته اااه  لااادر ا به ر اااهر 

.  کا بر   ر ن 

و  خهه ری ر  کانر ها مصرف اد رکر  ر ن 
    ر وخاااا ی و ته اااه  لااادر ا به ر اااهر 

.  کا بر   ر ن 
  و تررورنار کانر ها ترک ب نسبها ثابهر  ر ن

. ها    ه ه جا اکساش رختآش
   رثاار ور    اا ش تااربات آ را بااه کااانر 

راکار    مسکدا ت  راهالف پهانسا ل رلکه
.  آش تدل   مر  د 

عبارت صحیح و یا غلط را مشخص کنید
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 روهر ر  کانر ها به عندرش ما ه ر   ا ن 
.مع نر ر   م   رخهیرر  مر  دن 

ه ه کانر ها ااعال تبلاد  مادر  ما رب    
.  هنگاا خر   ش هسهن 

مح ط ر  کانر هال ت ژاپس برری  ناخاار
اش ر  تشک ل  اش رخه ا ه مر  د  کاه نشا

روتاع آب و هدری مرطادب و رخاهدرار    
 ماش تشک ل آنهاخت

کااا بر  کااانر هااا     ناا  ر مااا بساا ا  
هاا برار ر  کاانر.  دنا دش و تررورش رخت

د   به عندرش کانر ق  هر    جدرهرخا ی م
.  رخه ا ه قرر  مر   رن 

!جای خالی را پر کنید 
ره  م از و مصالح به کا   تهاه    خااه اش   شاه  پنجا

ن  کاات هااای تلاازی تااا  ر و هااای مااد   رخااه ا ه    
 کر  رااناه پز کر  ا  ر  ن رش  ع نک قطعات رلکهرون

ه گر بیشار ر  مادر  ی. .. و تل   ه رره  م ز م ر  و
  مدر  خاا ن ه هسهن  که به طد مسهم و و   ر مسهم و ر

به  خت مر آان ....................................... 

................. و ............. خنگ کره  ع  تاً ر  
. تشک ل   ه رخت 

ه ه خنگ ها ر  رجه اع ااک ااا چنا  نادع 
تشک ل   ه رن .......... 

کااانر هااا منااابا ااا ر ر ی رناا  کااه       
نه هه   ه رن ................ 

براااااااار ر  کاااااااانر هاااااااا ماننااااااا  
................و........................و.....................

به عندرش کاانر ق  هار    جدرهرخاا ی.... 
مد   رخه ا ه قرر  مر   رن 

کااااانر ............................و.........................
هاار هسهن  که باه عنادرش ماا ه ر   ا ن 

مع نر ر   م   رخهیرر  مر  دن 

هر     .................. بز  هرا  مع ش کانر 
ن شابد  ورقا   ه رخت 

بااه طااد  مسااهم و    ................... کااانر 
عنعت خاعت خا ی رخه ا ه مر  د  

 ناخاخربرری..........................و.......................کانر
 هن هاشنشکه د مررخه ا ه اشتشک لمح ط
تشک ل ماش  اشکو راهدراروآبروتاع

آنهاخت

ه رنا  کانر ها ر  عناعر میهلس تشک ل  ا 
و اااد  رجاازری تشااک ل  هناا ه خاانگها 

.  هسهن 

  کاه کان ها مدر  طب عر  جام  و مهبلد ی رن
.ر ن ترک ب     اار نسبها ثابهر  

ت و تررورنر کانر ها    ه ه جا اکساش ن س
ر  مم ر  به عدرملر مانن   رراط تشک ل کان

ش پاا ر ی و مماومت آنها    برربر ترخااا
و تررورناار عناعاار تشااک ل  هناا ه آنهااا 

(  تک ف ف.) بسهگر  ر  
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.................. و ..................... کانر هاا مادر  
سابهاً که ترک ب     اار ن...................... و 

 ر ن  ............ 
تررورناار کااانر هااا    ه ااه جااا اکساااش 

و باااااه عااااادرملر ماننااااا   ..................... 
..........................................و.....................

.................................................................
.آنها بسهگر  ر  ........... 

تشک ل کان ها
 ل مر کانر ها به  و های میهل ر تشک-۱

برااار ر  آنهااا ااعاال تبلااد  ماادر  .  اادن 
ر ب شااه. ماا رب هنگاااا خر  اا ش هسااهن 

ل مار کان های ق  هر باه راا   ا ده تشاک 
. دن 

بعضاار ر  کان هااا ااعاال تبی اار محلااد  هااای-2
تررخ ر   ه هسهن ر مانن  کانر هال ت

ماا   خهه ری ر  کاانر هاتحات تارث ر  ر-3
ت تشا  و ورکنش با محلد  های  رغ به  خ

.مر آان ر مانن   ررت ت 

 ناخاار کان ها
ا ر  کانر  ناخااش بارری  ناخااار کاانر ها

ا ااادرف ت زاکاار   اا   اار و نااد ی آنهاا
.رخه ا ه مر کنن 

کانر های نامهرباش
ه برار ر  کان ها    طب عت وجد   ر نا  کا

هنگااا. برری خاالمهر رنسااش تار   ر نا 
باا  عااات رعاد |براد   باا راا  کان هاا 

ها    عل ر و به ر هر مر تدرش ر  آخ ب آن
ر  را  (آ بست )کانر پنبه نسد  . رماش بد 

.   روه رخت

ب عار را  کانر که به عد ت   هه رل اف ط
وجد   ر    پس ر  رخاهیرر  ر  معا ش باه 

ش  ل ل مماومت  اا     برربر  رما و کشا
ق     ته ه لنت ترمز  لباس های تا  اراا

.رخه ا ه مر  د ... خمس های کاذب و 
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ا مالک های  نامگ ر ی کانر ه

   عااد تر کااه رااا  رل اااف ر   رااال لناات 
ور   هادر ... ترمز  لباس هاای تا اراق و 

 دن  ر  طرااق تان س ور    اش هاا مار 
ااهاه  دن  و به  ادر ه  ش مر چسبن  و ا

ال های  ش  ر به اااهه های خرطانر تبا 
ه ر     برار ر  کشاد ها رخاه ا .  مر کنن 

.را  کانر    عنعت م ندع   ه رخت

کانر های ملر
 ن ا  ر ر به ناا کانر ها  قت کن ا   مار ب
ومار ب شهر آنها ناا های التا    ادناانر و  

.   ر ن 

 ر به آار ناا کانر(  ات=ite)پسدن 

کانر های ملر
ش و برار ر  کانر ها برری رول   با     رارر

رش اا باه رتهیاا   ما    ناخااش و  رنشا ن 
ا  ر  را   و به ر. راررنر ناا   ر ی   ه رن 

کان هااا ناااا راررناار  ر ه  اا ه رخااتر مانناا 
ه ترت اب کان های ب رون ت و آواسن ت که ب

نا نااا به ناا ربد احاش ب رونر و ربادعلر خا 
.    ر ی   ه رن 

شاس کانر راررن ت ن ز رول   با     راررش ک
   

  )              (  )              (  )              (

محل پ  ر   ش  ناا کا س  ادرف کانر

خاصیت آهنربایی

 نگ
ترک ب     اار 
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طبمه بن ی کان ها
بماه کانر ها بر رخاس مع ا های میهل ار ط

بن ی مر  دن ر اکر ر  مهاو تارا  ماالک
 اار های تمس و بنا ی آنهاا  ترک اب  ا  

لر بر را  رخاس کانر ها به طد  ک. آنهاخت
.دن به  و  خهه  ار تمس و بن ی مر  

صار را   روه ر  کان ها عن: خ ل کات ها-۱
ا  خ ل س و    اد   ر ن  و ع ا تا ر  رنج ا
  و تبلد  مدر  م رب ااعل مر  ادن ر ماننا

.کدر تز و مسکدوات

هاا راا   اروه ر  کان :   رخ ل کات هاا-2
  هسهن ر مانن  ت رو هتاق  عنصر خ ل س و

ه برار ر  کانر ها    طب عت وجد   ر ن  ک.هال ت و ه ات ت 
.  برری خالمهر رنساش تر   ر ن 

مدجد رت  ن ه    باه وجد  آما ش کانر هاا 
.   االت  ر ن 

ه نااا کانر هاار نظ ر اا م ات  ب رون ات با
.   رنش ن رش راررنر ناا   ر ی   ه رن 

ای م زرش ورکنش پ اری کانر هاا باا رخا  ه
ا  هاا باه  ا میهلس ر  ادرف ت زاکر آش

.مر آا 
ا  و و  رل اف آ بست به  ااه ها باعاا راجا

.  خرطاش  اه مر  د 

انر ها اکر ر  مهو ترا  مالک تمس و بن ی ک
.ها رختترک ب     اار آش

مدجد رت  ن ه    باه وجد  آما ش کانر هاا 
.   االت  ر ن 

ه نااا کانر هاار نظ ر اا م ات  ب رون ات با
.   رنش ن رش راررنر ناا   ر ی   ه رن 

انر ها اکر ر  مهو ترا  مالک تمس و بن ی ک
.ها رختترک ب     اار آش

هلاس م زرش ورکنش پ اری کانر ها با رخا  های می
.ها به   ا  مر آا ر  ادرف ت زاکر آش

هلاس م زرش ورکنش پ اری کانر ها با رخا  های می
.ها به   ا  مر آا ر  ادرف ت زاکر آش

طاش و و  رل اف آ بست به  اه ها باعا راجا  خار
.   اه مر  د 

 ر بعضر ر  کان ها ااعل تبی ار محلاد  هاای خا
  ه هسهن ر مانن  کانر هال ت

ش باا  خهه ری ر  کانر ها تماط تحات تارث ر ورکان
.   ت محلد  های  رغ به  خت مر آان  مانن   ررت

د    ادرف ند ی کانر ها هنگاا مطالعاه  اکل بلا
ژه  نگ و خیهر  تدخط م کروخاکد  هاای واا

.کانر  ناخر رخه ا ه مر  د  
د   ر    کانر آ بست به عد ت   هه  خدبر وج

ا     پس ر  رخهیرر  ر  مع ش به  ل ل مماومت  ا
تا  برربر تشا     ته ه لنات ترماز  لبااس هاای

.  رخه ا ه مر  د ... اراق  خمس های کاذب و 

عبارت صحیح و یا غلط را مشخص کنید
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   ته اااه ا  ااار  نااا رش کاااانر ............................
   ته اااه پاااد   بااااه و کاااانر ........................... 
   ته ه  چ رخه ا ه مر  د  ........................ 

  مادر  تشک ل کاانر هاای ق  هار ااعال ر  تبلاد
مر با   ........................ م رب

کاااانر هال ااات ااعااال تبی ااار محلاااد  هاااای 
مر با  ....................... 

................. .و ............... تشک ل  ررت ت تحت ترث ر 
.مر با   .........................................  و 

کاااانر  ناخااااش بااارری  ناخااااار کاااانر هاااا 
آنهاااا ....................و ........................  .........................ر 

.رخه ا ه مر کنن 
و........   و  ...............ادرف ت زاکر کانر ها  اامل 

.  آش مر با  ............ 

و........   و  ...............ادرف ت زاکر کانر ها  اامل 
.آش مر با  ............ 

ر باا ادرف  ا   اار ماننا  ورکانش پا اری کاان
ه اناا   ر  ااادرف نااد ی کااانر هااا .................  

تدخاااط ......................................هنگااااا مطالعاااه 
 ا ه مار م کروخکد  های واژه کانر  ناخر رخه

. د 

ت اب که باه تر...................... کانر های ب رون ت  و 
ر ی و ربد علر خ نا نااا  ا ...............................به ناا 

.  ه رن 

وجد  که به عد ت رل اف طب عر................... کانر 
 ر   پس ر  رخهیرر  ر  مع ش باه  ل ال مماومات

رماز    ته ه لنت ت................ و ..........  اا     برربر 
و    ................................ و ........................ و 

....................... عااد ت تاان س بااه  ااادر ه هااای  
.  ر  د  چشب  ه به اااهه های خرطانر تب ال م

ن  نااا  ناا   ر ی کانر ها باتدجّه به مالک هاار مان
..................................... ......................... .....................

کااااانر هااااا مانناااا  .................... اااااا ................. 
رنجاا مر   ر  ........................ و........................... 

و ...................... کاااااانر هاااااا باااااه  و  خاااااهه 
تمس و بن ی مر  دن  ............................... 

بااد ه و ...................... خاا ل کات هااا  ر ری عنصاار 
مدر  م رب باه وجاد  ................ و..............ع  تا ر  

..................و .................مر آان   مانن  
ننا  ما.......................   ر خ ل کات ها تاقا  عنصار 

......................و .................. و .................

خنگ ها    ک را الاه ر   م   قارر   ر نا  ر  چاه 
چ زی تشک ل   ه رن  ؟

!جای خالی را پر کنید 
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 و مد   ر  کانر هاار که    جادرهر خاا ی ماد  
.رخه ا ه قرر  مر   رن   ر ناا ببرا 

؟بز  هرا  مع ش ت رو ه جهاش    کجا قرر   ر  

رع علاات رخااه ا ه ر  کااانر کاادر تز    خاااات رنااد
خاعت های ب وش باتری چ ست؟

ثاا چن  مد   ر  کا بر  کانر هاا  ر نااا ببراا  ؟ م
!بزن   

.خااها  کلر کانر  ر  رح  ه  

.برا  خه مد   ر    ده های تشک ل کانر ها  ر ناا  ب

هراااک ر  عبااا ت هااای خاا ت  رخاات  ر بااه 
.های خ ت  چپ وعل کن  عبا ت

تا کاانر اک ما ه چه واژ ر هاار باا   ر هه با  
به اساب آا ؟

کانر تلدئد ات (  ۱
کانر تالک (  2
کانر هال ت (  3
کانر ژاپس(  4

ته ه  چ(  رلس
ا  ر ن رش(  ب
ن اااااااااک (   

اد رکر
پد  باه (  ت
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  ؟ تررورنر کانر ها به چه عدرملر بسهگر  ر 

ر هاا چن  مد   ر  مصا ف اد رکر  و به ر هر کان
. ر ناا ببرا 

بارری چن  مد   ر  ادرف ت زاکر و     اار کاه
. ناخاار کانر ها به کا  مر  و  ناا ببرا 

چناا  مااد   ر  کا بر هااای کااانر آ بساات  ر ناااا  
.ببرا 

ر تنهااا کانر هااای   ر اادنر کااه خرچشاا ه ی آلاا
! . ر ن   ر ناا ببرا  

شاک ل ب شهر کانر های ق  هار باه چاه  ا ده ری ت
مر  دن ؟

ن دنااه ری ر  کانر هااای نامهرباااش  ر ناااا  ببرااا  و
تدت ح   ه   چرر مضر رخت؟

چن  مد   ر  مالک هاای ناا  ا ر ی کانر هاا  ر نااا 
.ببرا 
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ه رتهیاا  کانر های ب رون ت  آواسن ت و اا م ت ب
چه  رنش ن رنر ناا    ر ی   ه رن ؟

تمس و مهو ترا  مالک های تمس و بن  چ ست و
!  بن ی آش ها  و تدت ح  ه   ؟

اررش چها  مد   ر  کانر هاار که برری رول   با     ر
.کشس   ه رن   ر ناا ببرا 

و بد ه ولار ترک ب     اار ک را  و کانر  ب ه ه
بس ا  خیت و  اگری بس ا  نرا رخت؟

رل اس و ه ات ت(  ۱
رل اس  و  ررت ت(  2
کدر تز و  ررت ت(  3
کدر تز و ه ات ت(  4

کا را خا ه ترا   ره  ناخااار  ررت ات ر  تالاک
رخت؟

جال ( ۱
 نگ   ( 2
ل س ( 3
خیهر( 4

ری ر  ک را کانر    خاات خاعت های با وش باات
رخه ا ه مر کنن ؟

مسکدوات( ۱
رل اس( 2
کدر تز( 3
راررن ت( 4

تادرش ر  مازه آشبرری  ناخااار کا را کاانر مار
رخه ا ه کر ؟

 د ر ( ۱
ه ات ت(  2
ژاپس( 3
هال ت( 4

 رش و ر  ک را کانر ها به ترت ب    ته اه ا  ار  نا
 د ؟پد   باه رخه ا ه مر

ژاپس–هال ت ( ۱
مسکدوات–تلدئد ات ( 2
تالک–تلدئد ات ( 3
کدر تز–مسکدوات ( 4
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وجااد  معاا ش هال اات و ژاااپس    اااک منطمااه  
نشاش  هن ه چه ندع  رراط آب و هدرار     مااش

تشک ل آش هاخت؟
خر  و اشک( ۱
 را و اشک( 2
 را و مرطدب( 3
خر  و مرطدب( 4

..................  ها کانر
هاا ناهری پ ا ا ه    کا اای پروخاهبه وخ له( ۱

. دن تدل   مر
.ن  دهای میصدف تدل   مر   آ مااشگاه( 2
هاا منابا اا ر ر ی هساهن  کاه       خانگ( 3

.رن نه هه
. د ها   شه تشک ل مرر  رجه اع آش( 4
3  )

 چ ک را کانر رخت؟
مسکدوات( ۱
هال ت( 2
ژاپس( 3
 ررت ت( 4

طلق نسد  ک را کانر رخت؟
کدر تز( ۱
مسکدوات( 2
ه ات ت( 3
 ررت ت( 4

 کل بلد  کانر هال ت چگدنه رخت؟
منشد ی( ۱
مکعبر( 2
هرمر( 3
کروی( 4

اش هاا  ر بههار نشاک را  زانه اصدعا ات کاانر
 ه ؟مر
  اارجام  و ترک ب   ر  -مدر    رطب عر ( ۱
جام  و ترک ب     اار-مدر  طب عر ( 2
اارجام  و ترک ب     -مدر    رطب عر ( 3
اارجام  و ترک ب   ر    -مدر  طب عر ( 4

هانس ل    ک را کانر با تربه   ش به آش راهالف پ
 د ؟رلکهراکر تدل   مر

ه ات ت( ۱
کدر تز( 2
مسکدوات( 3
 ررت ت( 4

؟ی جهاش    کجاختترا  مع ش ت رو هبز گ
کرماش( ۱
ه  رش( 2
ن شابد ( 3
 اهرو ( 4
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کانر ه ات ت چ ست؟
مس االص( ۱
طالی االص( 2
خنگ مع ش آه ( 3
خنگ مرمر( 4

؟ی پد   باه کا بر   ر  ک را کانر    ته ه
هال ت( ۱
ژاپس( 2
تلدئد ات( 3
تالک( 4

ر    ک را  زاناه  کانر هاا جازا کانر هاای عانعه
مر با ن ؟

مسکدوات و هال ت( ۱
تلدئد ات و کدر تز( 2
مسکدوات و کدر تز( 3
تلدئد ات و هال ت( 4

ک را کانر ر  نظر منشر مشابه رل اس رخت؟
هال ت( ۱
ژاپس  ( 2
 ررت ت ( 3
کدر تز( 4

 ی های ق  هار    جدرهرخااک را کانر جزا کانر
ن ست؟

کانر طال( ۱
کانر  ررت ت( 2
کانر ت رو ه( 3
کانر ااقدت ( 4

ساهم و عد ت مساهم و و ااا   رمر  ک را کانر به
   عنعت رخه ا ه مر  د ؟

ت رو ه( ۱
هال ت( 2
تالک( 3
مسکدوات( 4

   ر  ؟ک را کانر    ته ه لدر ا به ر هر کا بر
تالک( ۱
 ررت ت( 2
هال ت ( 3
کدر تز( 4

درش عناک را مد   ر  واژ ر های کانر هاار کاه باه
کا  مر  ون  ن ست؟جدرهر به

ک  اب بد ش( ۱
خیهر باال( 2
 اباار(  3
چگالر  اا ( 4
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 ل کانر هااای ق  هاار چگدنااه و بااه چگدنااه تشااک
مر  دن ؟

تبلد  مدر  م رب به عد ت  رغ( ۱
تبلد  مدر  م رب هنگاا خر    ش( 2
ر  تبی ر محلد  های تررخ ر   ه( 3
ورکنش با خاارا ( 4

 ررن ت به چگدنه تشک ل مر  د ؟
تحت ترث ر  رما و تشا ( ۱
ر  محلد  های تررخ ر   ه( 2
خ ر   هر  محلد  های   ر( 3
ه اک را( 4

ادرف ت زاکر کانر ها ک را رن ؟
ورکنش پ اری و  کل بلد ( ۱
 کل بلد ( 2
ورکنش پ اری( 3
ورکنش پ اری و  نگ و خیهر( 4

نش باا ک را کانر تحت تاث ر  رماا  تشاا   و ورکا
 خت مر آا ؟محلد   رغ به

 ررت ت( ۱
ااقدت( 2
هال ت( 3
ژاپس( 4

کانر هال ت به چگدنه تشک ل مر  د ؟
خر    ش مدر  م رب( ۱
تبلد  مدر  م رب( 2
تبی ر محلد  های تررخ ر   ه( 3
تحت ترث ر  رما و تشا ( 4

آش هاا کانر  ناخاش ر  چه ادرعر برری تشای ص
رخه ا ه مر کنن ؟

    اار( ۱
    اار و ت زاکر( 2
ند ی و     اار( 3
    اار و ند ی-ت زاکر ( 4

ا ه کااانر آ بساات    ته ااه کاا را  زانااه رخااه 
ن ر   د ؟

لنت ترمز( ۱
لباس ت  اراق( 2
مد رئ ک خا ی( 3
خمس های کاذب( 4

ک را مد     خت رخت؟
ه رنا  کاکانر ها مدر  طب عار  جاما  و مهبلاد ی( ۱

.ترک ب     اار مه  ری  ر ن 
.رختتررورنر کانر ها تمراباً    ه ه جا اکساش( 2
دجاه باه ترا  مالک تمس و بن ی کانر ها  تمهو( 3

.ادرف ت زاکر آش هاخت
 ش تشاک ل ب شهر کانر های ق  هر با مهبلد   ا( 4

.مر  دن 
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وجد  ذ رت کا را کاانر    هادر مر تدرنا  باعاا 
خرطاش  اه  د ؟

 ررت ت(  ۱
آ بست(  2
تالک(  3
هال ت(  4

ک را  زانه   خت رخت؟
.پنبه کدهر ه اش   ّ کدهر رخت(  ۱
اق و ر  پنبه نسد     خاات لباس های ت ار(  2

.پا چه های نسد  رخه ا ه مر  د 
ت رخه ا ه ر  آ بسات    بارو  خارطاش پدخا(  3

.نمش  ر  
.آ بست  خانای ادبر برری  رماخت(  4

شش و رل اف ک را کانر مماومت  اا ی    برربر ک
 رما  ر  ؟

آ بست(  ۱
ژاپس (  2
کدر تز(  3
ه ات ت(  4

ک را ج لاه  اار   باا ه کاانر آ بسات   خات
ن ست؟

.   ته ه طلق نسد  به کا  مر  و (  ۱
ز    خاات لباس های ت  اراق و لنات ترما(  2

.کا بر   ر  
.ر     برربر  رما و کشش مماومت باالار  (  3
.ر  ج له کانر های نامهرباش رخت(  4

الات    تشک ل کانر ها ک را اک ر  عدرمل  ار  ا
ن ر  ؟

 ما( ۱
های  ار م نروجد  آب( 2
تعال ت های آتش شانر( 3
با ( 4

ر هاا ک را ااک ر  اادرف ت زاکار  ناخااار کان
ن ست؟

چگالر( ۱
خیهر( 2
 کل بلد ( 3
مطالعه ممطا نا ک( 4

کانر  ررت ات باه کا را ااک ر   وی هاای  اار 
تشک ل مر  د ؟

تبلد  مدر  م رب    هنگاا خر   ش( ۱
لد  هاای تحت تاث ر  رما  تشا  و ورکنش با مح( 2

 رغ
تبی ر محلد  های تررخ ر  ه( 3
خر    ش بیا های آتش شانر( 4

 را کاانر مااد   رخااه ا ه    ته اه طلااق نسااد   کاا
واژ ر های  ار  ر  ر ؟

ب و  ( 3رلس و ت                    ( ۱

.  ر خ ل کاتر رخت(  رلس
.ااعل رنج ا  و تبلد  رخت(  ب
.  اف رخت(   
.خیهر  اا ی  ر  (  ت

ب    و ت( 4رلس  ب و                ( 2
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 ه کا بر  کانر    کا را  زاناه   خات ب ااش  ا
رخت؟

پد   باه–هال ت (  ۱
لنت ترمز–آ بست (  2
اد رکر–ژاپس (  3
خااه اش خا ی–تالک (  4

   ک را واژ ار  مدجاب کاا بر  کاانر آ بسات
لنت ترمز   ه رخت؟

خیهر و چگالر  اا (  ۱
ر  رش بد ش(  2
پ ارینرمر و رنعطاف(  3
مماومت    برربر  رما و کشش(  4

 با  ؟ک را مد   ر  ادرف ت زاکر اک کانر ن ر
 نگ کانر(  ۱
خیهر کانر(  2
 کل بلد ی کانر(  3
ترث ر رخ   بر کانر(  4

کااانر بااار  ی و ق  هاار ااااقدت بااه کاا را  وی
تشک ل   ه رخت؟

تبی ر محلد  های تررخ ر   ه(  ۱
تبلد  مدر  م رب    هنگاا خر    ش(  2
 رما و تشا   اا (  3
ورکنش با محلد  های  رغ(  4

هااای  ناخاااار کااانر آهااک  مع اادالً اکاار ر   ره
ر  . ا ا برخه ا ه ر  اک رخ   مانن  جدهر ن ک مر

او؟برها پر مررا   وی به ک را واژ ر کانر
 کل بلد (  ۱
خااها  م کروخکدپر(  2
ادرف     اار(  3
خیهر(  4
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سنگ ها
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خنگ ها  منابا ر    ن 
ب خنگ ها ر  نظر مماومت   نگ  چگاالر و ترک ا

دجّه باه مدر  تشک ل  هن ه با هو مه اوت رن  و با ت
.  را  واژ ر کا بر های میهل ر  ر ن  

خنگ ر  مناابا اا ر ر ی رخات کاه رنادرع آش    
ده کشد  ما    مناطق میهلاس  ر  ج لاه   اهه کا

ضار بع. های رلبر  و  ر رس به تررورنر وجد   ر  
کاده ر  را  خنگ ها  ر مر تدرش به طد  مسهم و ر 

.  ا  بر  ها به  هر منهمل و    خااه اش خا ی به ک

ه اناا   برااار ر  رااا  خاانگ هااا ااااوی منااابا 
... میهل اار مانناا  ن اات   ااا   آب  آهاا   طااال و 

ا  بر ه هسهن  که پس ر  رخهیرر      ن  ر به ک
ا    عاد تر کاه  ارراط مح طار مه ا. مر  ادن 

راا  با    خنگ ها به ااک تبا ال مار  ادن  و
انا ر رش ما ه ر    ن   ر به عندرش بسهر  اساه  ج

.به وجد  مر آو ن  

.    کل  ار  و ندع خنگ  ا ه مر  د 
ت؟ک را خنگ  ر ری رخهحکاا ب شهری رخ-۱
تار ک را خنگ برری ن ای خاااه اش مناخاب-2

رخت؟ چرر؟
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 ی خنگ ها  رجساا طب عر    ر ن ه و جام
ل  ا ه رن  که ر  اک اا چن  ندع کانر تشک 

و رن  و مع دالً    خه  روه آذ ا    خادبر
.  ر دنر تمس و بن ی مر  دن 

چگدنگر تشک ل ندع خنگ

آذ ا 

 خدبر

  ر دنر

خنگ های آذ ا 
ه بر رخاس مطالعات  هرچه ر  خطح  م   ب

خ ت  رال  م   برواو   ما رتازراش مار
دمهر ااب  به طد ی که به ر ری هر ااک ک لا

  جاه خاانهر  ارر   ماا 3۰ع ق  اا و  
. رتزراش مر ااب 

ه را   رما باعا مر  د  کاه خانگ هاا با
راا  مادر . ما  ا مدر  م رب تبا ال  ادن 

م رب  طب عار   رغ  مهحارک و خر اا  ر  
. ا  رخت

 ت ما  ا به  ل ل  ر ه   ا  تررورش و اارر
ک تار  اا   نسبت به خنگ های رطررف خب
. رخت و به خ ت باال ارکت مر کن 

باقر م   رال  ر رم ربمدر را 
به  دنمهبلد وخر جاه اش  وب انن 
دن  مرتب ال  ونرآذ ا هایخنگ
ب وشهاآنهایکانروبلد ن    تنسبهاً

.رن  ا شقابلم کروخکد 

اف کوها کسهگر رهر م ربر رمدر 
 م  خطحبهکرهخنگ  مدجد های
رونرب آذ ا هایخنگبهکن پ  ر ره

. دن مرتب ال
.بلد ن  ازهاخنگرا 
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 تارروتررورش ا  ر ه  ل لبهما  ا
ترکخبرطررفهایخنگبهنسبت اا  
.کن مرارکتباالخ تبهورخت

باقر م   رال  ر رم ربمدر را 
به  دنمهبلد وخر جاه اش  وب انن 
دن  مرتب ال  ونرآذ ا هایخنگ
ب وشهاآنهایکانروبلد ن    تنسبهاً

.رن  ا شقابلم کروخکد 

اف کوها کسهگر رهر م ربر رمدر 
 م  خطحبهکرهخنگ  مدجد های
رونرب آذ ا هایخنگبهکن پ  ر ره

. دن مرتب ال

.بلد ن  ازهاخنگرا 

اف کوها کسهگر رهر م ربر رمدر 
 م  خطحبهکرهخنگ  مدجد های
رونرب آذ ا هایخنگبهکن پ  ر ره

. دن مرتب ال

.بلد ن  ازهاخنگرا 
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با رلت ناا خنگ  ررن ت ادل ت ابرو

اندازه بلور

لمحل تشکی

بهرو ابو ررن تمانن آذ ا هایخنگ
اشخااه ن ای  تزا نرخنگعندرش
 ر ن رکا بر 

پلهخااه   هاخنگرا ر ه ان  
اا بد بناهایخااتوخااه اشکس

. د مررخه ا ه

 بهدشته ه  آذ ا هایخنگار هر 
هرخه ا ...وآه  رهخا ی ارخا ی جا ه
ررورشتماکشد    ررن تخنگ. د مر

.رخت

هبرن ررو رن وااویها ررن تر برار
آنها رمعهم ن  ناخاشخنگ ل له   
 رالرن ایواژهبهخااه اشن ای  نباا 
را علت  انظربه. د رخه ا هبناها

چ ست؟تدع ه
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وچگالر نگ مماومت نظرر هاخنگ
بهنسبت هن هتشک لمدر ترک ب
. ر ن  باهتاک اگر

ر ومسهم طد بهتدرشمر رهاخنگه ه
ا یخخااه اش  ومنهمل هربههاکده

.کر رخه ا هآنهار 

مانن میهل رمناباااویهاخنگر برار
کههسهن ...وطالآه  آب  ا  ن ت 
مر هبرکا به ن  ر  رخهیرر ر پس

ه اممح طر رراطکهعد تر  . دن 
.با  
جام یو  ر ن هطب عر رجسااها خنگ

رن   هلتشک کانرندعچن اااکر کهرن 
.

 وتمس خدبر آذ ا  روه2  هاخنگ
. دن مربن ی
ر تشا وارر ترثر  آذ ا خنگ
. دن مرااعل اگرهایخنگ
ا لوترخااشر   خدبرهایخنگ

ب خدو خدبرمح ط رالبه خدبات
.آان مروجد بهتشر  رو  ر ی

 م   رالخ تبه م  خطحر هرچه
بههکطد یبهااب مررتزراش مابرواو 

3۰ا و ع ق ک لدمهراکهرر ری
را .ااب مررتزراش ما رر خانهر  جه
 اما بهخنگ هاکه د مرباعا رما
. دن تب الم ربمدر 

 م   رالخ تبه م  خطحر هرچه
بههکطد یبهااب مررتزراش مابرواو 

3۰ا و ع ق ک لدمهراکهرر ری
را .ااب مررتزراش ما رر خانهر  جه
 اما بهخنگ هاکه د مرباعا رما
. دن تب الم ربمدر 

 تارروتررورش ا  ر ه  ل لبهما  ا
  خنگرطررفهایخنگبهنسبت اا  

.کن مرارکتپاا  خ تبهورختتر
و ب اننباقر م   رال  ر رم ربمدر 
گخنبه دن مهبلد وخر جاه اش  

. دن مرتب الب رونرآذ ا های

ه   بهرن ررو رن وااویها ررن ته ه
باا نآنهار معهم ن  ناخاشخنگ ل ل

ناهاب رالرن ایواژهبهخااه اشن ای  
. د رخه ا ه

 ............. ....................نظرر هاخنگ
هوبا............................................و...............
.رن مه اوت

لس میهمناطق  ماکشد   خنگمنابا
..............و...............هایکده  ههج لهر 
. ر  وجد تررورنربه

عبارت صحیح و یا غلط را مشخص کنید

!جای خالی را پر کنید 

298



مه امح طر رراطکهعد تر  هاخنگ
ما هرا و دن مرتب ال........بهبا   

بسهرعندرشبه رر    ن 
.آو ن مروجد به.................................

اف کوها کسهگر رهر م ربر رمدر 
 م  خطحبهکرهخنگ  مدجد های
بهکن پ  ر ره

. دن مرتب ال.........................................
.بلد ن ........هاخنگرا 

 یجامو  ر ن هطب عر رجسااها خنگ
 لتشک.................ندعچن اااکر کهرن 

و............. ................ روهخه  رن   ه
. دن مربن یتمس و.....................

بههاخنگکه د مرباعا رما
 دن تب ال.......................................

و ب اننباقر م   رال  ر رم ربمدر 
به دن ..........و........جاه اش  

  دنمرتب ال..............................................
و...............مانن آذ ا هایخنگ

این   تزا نرخنگعندرشبه...............
 ر ن کا بر خااه اش

 ............ته ه  آذ ا هایخنگار هر 
 د مررخه ا ه......................... ..................

وتررورش............ ر ه  ل لبهما  ا
فرطررهایخنگبهنسبت اا  ................

ارکت.........خ تبهورخت.....................
کنن مر

.....................و.............. رهر م ربر رمدر 
 ره م  خطحبهکرهخنگ  مدجد 

دن  مرتب ال........................بهکن پ  ر

 خدبرهایخنگ
لرعدرمرثر   م  خطحخنگهایمع دالً
ایهتعال ت ما ت   ررتبا  آب مانن 

ر اومهال ر...ورنساشواژهبهجان ر رش
 ارقطعاتوذ ّرتعد تبهو دن مر

  و اانهوخ لةبهمحلد مدر و  ه
.....  ااهاها رق اندسبهبا وایاا 

 ویر پسو دن مرا لها  ااچهو
هب ر خدبرهایالاه  ش رنبا هههو

.آو ن مروجد 
ررث  و ماش   تبا خدبرهایالاه

ویتخباالار هایالاهو شر نا رتشا 
ن  دمرتب ال خدبرخنگهایبه
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مه امح طر رراطکهعد تر  هاخنگ
ما هرا و دن مرتب ال........بهبا   

بسهرعندرشبه رر    ن 
.آو ن مروجد به.................................

 ووکن  نگاه ار خدبرهایخنگبه
.بگدا   رآنهاهایواژ رر مد  

رن الاهالاه
 ر  مه اوتجنسهرالاه-2
تب الر مه ا یهایخا طر  -3

  هتشک لخنگبه خدبات
 ووکن  نگاه ار خدبرهایخنگبه

.بگدا   رآنهاهایواژ رر مد  
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میهلسهای ویبه خدبرهایخنگ
مدر وجد  ل لبه. دن مرتشک ل
م ترر پسخ او  آب رالآهکر
 لتشککهریااخ او   آهکر خدب

. د مر

رثر   خدبرهایخنگر  روهر
 رآانمروجد به    اارهایورکنش

آهکر ا های رالهایقن المانن 
هایچش ه هانة  کهتررو ت خنگاا

 دن مر ا هآهکر

ایه  ااچه   خدبرهایخنگر برار
اچه  اآبتبی ررثر  وع قکوو را

 خدبرهایخنگوآان مر ختبه
نگخ وناا.آو ن مروجد به رتبی ری
بنداس   رتبی ری خدبر

خلطاشادض  ااچه

ایه  ااچه   خدبرهایخنگر برار
اچه  اآبتبی ررثر  وع قکوو را

 خدبرهایخنگوآان مر ختبه
نگخ وناا.آو ن مروجد به رتبی ری
بنداس   رتبی ری خدبر

 اعرجهااعل خدبرهایخنگر بعضر
 خدبرهایادته  جان ر رشبمااای
مر لتشک  دهرا بهخنگ  ا .رخت
. د 
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بآباکهریااتههترخااشمدر برار
هاارمحل   دن مرجاجابه و اانه

هتبا   آما ه  ر ی خدب رراطکه
اً نسبهم تر پسو دن مرنش  

به رآور ی خدبرهایخنگ طدالنر
آو ن مروجد 

()()

  ر ن  تررورنرره ّ ت خدبرخنگهای
  خنگ  ا و ا ن ت ذااار. ر ن ما

ر .  دنمرتشک ل خدبرهایخنگ
خااه اش  تررو ت وآهکرخنگهای

. د مررخه ا هخا ی

خا یجا هوخا یپل  خنگماخهر 
.  رن مربهره
خنگ رن زبنّاارخ  اشو چته ةبرری
. د مررخه ا ه خدبرهای

   خدبرهایخنگهایتس لر 
.د  مررخه ا ه م     هةبا خا ی

آه وآلدم ن ومانن تلزیعناعرر برار
.  دنمررخهیرر  خدبرخنگهایر 

  ر دنرهایخنگ
رمطر ارمررالبنّاارآجرته ّةبرری
مرمیلدطآببا ر سااکربه ر. د 
.خا ن مر س لوکنن 

آجرمیصدفهایقالب   ر س ل
بهات د اشکتا  ر ن مرو ازن مر

. ر  تب الااااشتِ
و هن مرقرر کد ه   رااااشت
آجربهتا هن مرارر ت و  ها و 
. د تب ال
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  ر دنرهایخنگ
رران ت ب هها خنگ  ر دنرترران 

برهعالوکهت اوترا بارختآجرته ه
محلد وتشا عاملرختم ک ارر ت 

نمشهاخنگ  ر دنر  ن ز رغهای
.با   ر هه

ر  روهر  ر دنرهایخنگبنابررا 
نسبهاًم تطرکههسهن هاخنگ

لد محوتشا  رما ترث رتحتطدالنر 
.رن   هتشک ل م    وش رغهای

ستن ا یبه رما  ر دنر ترران   
دنه ه اشبلکهکن رذوب رهاخنگکه
آجربهجام االت  ااااشتکه

حتتن زرول ههایخنگ د  مرتب ال
ر  ر دنخنگبهعدرمله   ترث ر

:مانن  دن رمرتب ال
مرمرخنگآهکخنگ   ر دنر

هایکا بر ما ن  ر    ر دنرهایخنگ
ور ابااعلتبهآنهار برار. ر ن تررورنر

ن ایوخا یمجس ه   اا نسبهاًرخهحکاا
. ر ن کا بر خااه اش

ابمع دالً اا ترهایمکاش رالرن ایوکس
 د مرتزئ  مرمرخنگ

هایخنگ  مدجد هایکانرر بعضر
  رتررورنومهع  کا بر هاین ز  ر دنر

. ر ن ما ن  ر
ر کهرخت ررت تکانر  ا م ر ندک

 ه تشک لخنگ  ا ندعر  ر دنر
.رخت
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شا ترثر  و ماش   تبا خدبرهایالاه
نگهایخبهوخیتباالار هایالاهو شر نا ر

. دن مرتب ال خدبر
آهکرهایچش ه هانه  کهتررو ت خنگ
بهرت زاکهایورکنشرثر   دن مر ا ه
.آان مروجد 

بمااایعرجه اااعلتبی ری خدبرهایخنگ
.رخت خدبرهایادته  جان ر رش

ر  آهوآلدم ن ومانن تلزیعناعرر برار
. دن مررخهیرر  خدبرخنگهای

هاینگخر ن زبنّاارخ  اشو چته هبرری
. د مررخه ا ه  ر دنر

هاخنگر  روهر  ر دنرهایخنگ
تحتطتمطدالنر نسبهاًم تطرکههسهن 
.رن   هتشک ل رماترث ر
ابمع دالً اا ترهایمکاش رالرن ایوکس

. د مرتزئ  آذ ا خنگ

 راکراد کهله ا وخلطاشادض  ااچه
.رخت خدبرهایادته

رختآجره هتترران  ب هها خنگ  ر دنرتآران 

عدرملررثر   م  خطحخنگهای
.............. ................................................ ........................مانن 

ومهال ر..........................و........................................
 دن مرار 

 ّرتذعد تبه م  خطح  هار خنگهای
وخ لهبهمحلد مدر و  هار قطعاتو

به.......................و............................. .............................
..........................و.............................. ............................

 ش  رنبا هههو ویر پسو دن مرا ل
.آو ن مروجد به ر خدبرهایالاه

  و ماش   تبا خدبرهایالاه
باالار هایالاهو شر نا ر.....................رثر

.دن  مرتب ال..................خنگهایبهوخیت
..................خنگآهکرهایچش هی هانه  

 دن مر ا ه

های  ااچه   خدبرهایخنگر برار
...........................رثر  و......................و............

هایخنگوآان مر ختبه.............................
آو ن مروجد به رتبی ری خدبر
ر ...........و....................مانن تلزیعناعرر برار

. دن مررخهیرر  خدبرخنگهای
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بمااایرجه اعااعل خدبرهایخنگر بعضر
ورخت................................  جان ر رش

.  دمرتشک ل  دهرا به...........................
....................خنگآهکرهایچش هی هانه  

. دن مر ا ه
هایخنگ  خنگ  ا و ا ن ت ذااار

. دن مرتشک ل.........................

هاخنگر  روهر  ر دنرهایخنگ
تتحطدالنر نسبهاًم تطرکههسهن 
 م    وش..........................و......... ..........ترث ر

به ب هآشتشک لترآان ورن   هتشک ل
.رخت............
.........................ندعر  ر دنرر  ررت تکانر

.رخت  هتشک ل

مربهره....................و..................  خنگماخهر 
.  رن 

   خدبرهایخنگهایتس لر 
. د مررخه ا ه.....................................

هسهن ؟مه اوتبا هونظرچهر خنگ ها

 ما  م  رالخ تبه م  خطحر ارکتبا
خنگبرما ت   ررا رثرومر کن ت   رچگدنه

؟چ ستها

تشک لچگدنه  ونرآذ ا خنگ های
مر  دن ؟

لتشک چگدنهب رونرآذ ا خنگ های
مر  دن ؟

نظرر ب رونر و  ونرآذ ا خنگ های
 ر ن ؟ت اوترچهبلد رن ر ه ی
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ابآذ ا خنگ هایت اوتباعاعدرملرچه
مر  د ؟اک اگر

 هایخنگر برارر معهم ن خنگ  ناخاش
ن ایهواژبهخااه اش هان ای  نباا  ررن ت
چرر؟.کر رخه ا هبناها رالر

وببرا ناا رآذ ا خنگ هایر ن دنه و
.بنداس   رهاآشکا بر 

 ر  ؟وجد تس لآذ ا  هایخنگ  آاا
.کن  ذکر راد  ل ل

اان ر خدبرهایخنگره  ت هایر مد  چن 
.ببرا 

خنگ هایتشک ل وی هایر مد  چن 
.زن  بمثا ک راهربرری.بنداس   ر خدبر

را ببناا رآور ی خدبرخنگ هایر مد   و
. ه   رح رآش هاتشک لنحده یو

ن ای   ابروو ررن تر  الالرچهبه
 د ؟مررخه ا ههاخااه اش
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خنگو تشابهوت اوت ار کلبهتدجهبا
.بگدا   رخنگماخهوکنگلدمرر

.ببرا ناا رهاخنگ  ر دنرر مد   و

.ببرا ناا رخنگ هارعلر روهخه

رران تباهاخنگ  ر دنرترران ب  ترق
چ ست؟آجرته ه ی

 ر  ر دنرهایخنگکا بر هایر مد  چن 
.ببرا ناا

مر کن ؟ت   رمدر  یچه  ر دنر  

. ببراناا ر خدبرخنگ هایر واژ ر و

هچب ن ر او آب   رآجروااااشتر ر(۱
هوبا رهاآش ه ؟مر ویهاآش  ت   ری
.کن  ممااسه

رآجبهااااشتت   رباعاعاملرچه(2
رخت؟  ه

کن  ااسهممهاخنگ  ر دنربا رت   ررا (3
.
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 ا هرخهخنگرچهر بد اا بناهایخاات  
 د ؟مر
 ابرو(۱
هال ت(2
 ادل ت(3
با رلت(4

د ؟ مررخه ا هخنگک رابه تهر  
آذ ا (۱
 خدبر(2
  ر دنر(3
مدر  هو(4

 رالر این  خنگک رار کا  ناخاش  ههبه
کر ؟رخه ا هنباا خااه اش

 ابرو(۱
مرمر(2
 ررن ت(3
 ادل ت(4

 ازبلد ن ؟ ارخنگ هایر اکک را
 ابرو(۱
 ررن ت(2
با رلت(3
خنگماخه(4

 ؟ ر نکا بر خااه اشن ای  هاخنگک را
 ابرو-هال ت(۱
 ررن ت-ژاپس(2
 ابرو- ررن ت(3
با رلت– ادل ت(4

دارو رن ااویراه ا بهمشکدکخنگک را
رخت؟بد ش

 ابرو(۱
 ادل ت(2
با رلت(3
 ررن ت(4

مدر رنج ا و  شخر رثر  هاخنگک را
 دن ؟مرااعلم رب

  ر دنر(۱
 خدبر(2
آذ ا و  ر دنر(3
آذ ا (4

اکبصد تما  امر  د باعاعاملرچه
کن ؟ارکتباالخ تبهخهدش

اد رطررفمدر ر ما  اک هرتررکو(۱
رکتاباالخ تبههدرتشا رثرتحتما  ا(2

.مر کن 
بهشپ ررمدنهایتشا خنگرثرتحتما  ا(3

.مر کن ارکتباالخ ت
اد رطررفمدر ر ما  اب شهرچگالر(4
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................... ررن ت.................. ابرو 
ک لتش م  ب رونربیش های  –ه انن (۱

.مر  د 
.رخت   تبلد های ر ری–براالف(2
این   تزا نرخنگعندرشبه–ه انن (3

. ر  کا بر خااه اش
براد  ر ادبررخهحکاار –براالف(4

.ن ست

 روه   ار خدبرخنگ هایر ک را اک
؟مر   ر قرر آور یخنگ های

آهکخنگ(۱
 چخنگ(2
خنگماخه(3
ن کخنگ(4

خنگ هایبهمربدطواژ ر هایمد    
؟رخت  خت زانهک راآذ ا  

. ر ن ک ربس ا مماومت(۱
االرتضایآشتشک ل  هن هبلد هایب  (2

.ن ر  وجد 
.مر  د تشک لتس لآش هاب    (3
.هسهن محکووخیتبس ا (4

ر خدبخنگ هایواژ ر هایر  ارمد  ک را
؟ن ست

.هسهن الاه الاه(۱
.مر  د ااتتتس لآش ها  (2
. ه رن  تشک ل خدبات  شرنبا ههر (3
مهبلد   شخر رثربرآش هاکانر های(4

.  ه رن 

م هبر راه اال م   ویخنگک راتشک ل
؟رخت رتههعد ت و تر

با رلت(۱
خنگماخه(2
مرمر(3
کنگلدمرر(4

و  ونرآذ ا خنگ هایت اوتمهو ترا 
رخت؟ک راب رونر

کانر هاندع(۱
بلد وجد (2
 نگ(3
بلد رن ر ه(4

:رر ارختبا رلتر    ت تر رنه ررن ت
.رختب شهریخ ل سااوی(۱
به خر   هکوتشا تحترعلرما  ای(2

کل مرتدرن    تتریبلد های ل له   
.بگ ر 

.رخت  هخر آ رارعلرما  ای(3
بز گ تر  ر دنرطر  آشبلد های(4

.  ه رن 

 رونربآذ ا خنگ هایت اوت ل لمهو ترا 
؟چ ست  ونرو
خنگ هاتشک لع ق(۱
تشا مم ر (2
بلد رن ر (3
کانر ها نگ(4

309



رطررتشخنگ هایبهنسبتما  ا ل ل ک رابه
رخت؟خبک تر

 اا  رمای(۱
تررورش ا  ر ه (2
مدر جنس(3
(2و(۱(4

  ونرآذ ا  ار خنگ هایر اکک را
رخت؟

با رلت(۱
 ابرو(2
 ادل ت(3
ه ات ت(4

هری ب شخرعتبا ارخنگ هایر اکک را
  ه رن ؟بلد یوخر 

با رلت– ابرو(۱
 ررن ت– ابرو(2
با رلت– ادل ت(3
 ادل ت– ابرو(4

آذ ا خنگ هایتشک لمد    ج لهک را
رخت؟  خت

.  ر ن ازیبلد های  ونر آذ ا خنگ های(۱
. ازبلد ن ب رونر آذ ا خنگ های(2
.رخت  هتشک ل ا ب وشوم ربمدر ر ما  ا(3
 ع قک لدمهرهرر ریبه ما  جه ری33رتزراش(4

.رختخنگ ها  شذوب ل ل

رخت؟  ختج لهک را
 ازیبلد های  ونرآذ ا خنگ های(۱

. ر ن 
.هسهن الاه الاه الباًآذ ا خنگ های(2
. مر با نتس ل ر ریآذ ا خنگ های(3
رو رن وااویآذ ا خنگ هایر برار(4

.هسهن 

تترعو  هخر ت  اجبهخنگ وک را
رن ؟ ر هه ربلد   ش  خت

 ابرو- ررن ت(۱
با رلت- ررن ت(2
 ابرو- ادل ت(3
با رلت– ادل ت(4

مر ا ه کلرچهبههال تکانرهایبلد 
؟ دن 

مکعبر(۱
ریرخهدرنه(2
 کسهه(3
 از(4

اتتاتررورنربههاخنگکده  هه وک را  
 دن ؟مر
 ر رسو ماون (۱
 ماون ورلبر (2
 ر رسورلبر (3
 ر رسوخبالش(4
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؟رختعد تچهبههاخنگبن یتمس و
 خدبر-آذ ا (۱
  ر دنر- خدبر(2
  ر دنر-آذ ا (3
  ر دنر–آذ ا - خدبر(4

تربکخرطررتشهایخنگبهنسبتما  اچرر
کن ؟مرارکتباالخ تبهورخت

باالارر ت(۱
تررورش ا (2
تررورش ا وباالارر ت(3
ک راه چ(4

؟رخت لطعبا تک را
ایه  ااچه  تبی ری خدبرهایخنگ(۱

. دن مرتشک لع قکوو را
آا مرد بدج    اارهایورکنشرثر  تررو ت (2
رخت خدبرهایخنگری خههخنگ  ا (3
.دن  مرتشک لجاند رشبمااایتج ار که
دبر خهایخنگب     ا ون تذااار(4
 د مرتشک ل  ر دشو

بر خدهایخنگبهچگدنه خدبرهایالاه
 دن ؟مرتب ال

    اارترآان (۱
باالارهایالاهو ش(2
باال مای(3
ک راه چ(4

ما رتزراش  جهچن ع قک لدمهر۱۱ر ریبه
 ر او؟

۱)25
2)3۰
3)4۰
4)45

 رخنگک را د خر  م   رالر رما  ا
آو  ؟مروجد به
 خدبر(۱
  ر دنر(2
  ونرآذ ا (3
ب رونرآذ ا (4

ان ؟آمروجد بهترخااشرثر  هاخنگک را
آذ ا (۱
 خدبر(2
  ر دنر(3
ک راه چ(4

خنگو د مرتشک لتس ل.............خنگ  
اک.................و ر  ب شهریرخهحکاا..........

خنگاک...............و  ونرآذ ا خنگ
رخت  ر دنر

ابرو -تررو ت -  ر دنر-  ونرآذ ا (۱
آهکخنگ-مرمر-ب رونرآذ ا - خدبر(2
آهکخنگ-با رلت-  ونرآذ ا -  ر دنر(3
مرمر-با رلت-  ر دنر- خدبر(4
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 ر  ؟کا بر خنگک راخا یمجس ه  
 خدبر(۱
  ر دنر(2
مد   وهر(3
ک راه چ(4

رخت؟ااکرچهر بنّاارآجر
ماخه(۱
2)  
 س(3
مدر  یه ه(4

ر ارر توتشا رثر  هاخنگک را
 دن ؟مرااعل اگرهایخنگ

آذ ا (۱
  ر دنروآذ ا (2
  ر دنر(3
 خدبر(4

 کرمکانعدرملبرربر  خنگک رارخهحکاا
آش اا  کا برمدجبمسئلهرا ورختب شهر

رخت؟  هخا یمجس ه  
مرمر(۱
 چ(2
آهکخنگ(3
با رلت(4

مرمرخنگبه  ر دنررثر  خنگک را
 د ؟مرتب ال

 ررن ت(۱
آهکخنگ(2
با رلت(3
 ابرو(4

.................. رما  ر دنر ترآان   
. د مرخنگذوبباعا(۱
.کن ذوب رخنگکهن ستا یبه(2
ااکن رمذوب رخنگااخنگندعبهبسهه(3
.نه
.رن  لطمدر  یه ه(4

ارر تکد ه   و چن ا و رً رااااشت
 د ؟تب الآجربهتامر  هن 

خاعت ه(۱
 و  ه(2
خاعتپنج(3
 و پنج(4

رمهو تعاملک راخنگ ها  ا   ر دنر  
رخت؟

 ما(۱
جانبهه هتشا (2
 ر جهتتشا (3
 ماش(4
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تحتطدالنر بس ا م تکهخنگ هار  روهر
قرر  رغمحلد  هایوتشا و رماتاث ر

. ر ن ناا..................خنگ های رتهه رن  
آذ ا (۱
آتش شانر(2
 خدبر(3
  ر دنر(4

ر دنر  خنگتشک لبهمربدط رط ک را
ن ست؟

 رما(۱
تشا (2
 رغهایمحلد بامجاو ت(3
  شذوب(4

ک رمن ؟ خدبرخنگندع و
 ررن توخنگماخه(۱
 ابرووکنگلدمرر(2
خنگماخهوکنگلدمرر(3
 ابروو ررن ت(4

رنجااااعل ارخنگ هایر اکک را
رخت؟پ ا  ه    اارورکنش های

 سخنگ(۱
کنگلدمرر(2
آهکخنگ(3
ن اخنگ(4

  ه اشب  خهربهخنگ هامد     زانهک را
رخت؟

بهترخااشرثر  آهکر ا  رالقن ال های(۱
.مر آان وجد 

رخترول هنگخر ب شهر  ه  ر دشخنگرخهحکاا(2
تااتآذ ا خنگ رال   ا ون تذااار(3

.مر  د 
نگخبهترخااشرثر   خدبرخنگ های(4

.مر  دن تب الآذ ا 

ر کاک رابه رخنگ  ا  اا   رمایوتشا 
کن ؟مرتب ال ارهایخنگ

مرمر(۱
 ررت ت(2
آهک(3
کدر تز(4

رخهیرر  خدبرهایخنگر عناعرک را
 دن ؟مر
مسوآه (۱
آلدم ن وومس(2
آلدم ن ووآه (3
 ویومس(4

؟مر  د تشک لکجا  تررو ت خنگ
 م  رع اق(۱
آهکرهاچش ه هاش(2
هاباتالقوهامر رب(3
هاآتش شاش هاش(4
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 ر او؟ خدبرخنگندعچن 
ندعخه(۱
ندعچها (2
ندع و(3
ندعپنج(4

مرمرخنگبه  ر دنررثر  خنگک را
 د ؟مرتب ال

 ررن ت(۱
آهکخنگ(2
با رلت(3
 ابرو(4

ارر تکد ه   و چن ا و رً رااااشت
 د ؟تب الآجربهتامر  هن 

خاعت ه(۱
 و  ه(2
خاعتپنج(3
 و پنج(4

تحتطدالنر بس ا م تکهخنگ هار  روهر
قرر  رغمحلد  هایوتشا و رماتاث ر

. ر ن ناا..................خنگ های رتهه رن  
آذ ا (۱
آتش شانر(2
 خدبر(3
  ر دنر(4

بر خدهایخنگبهچگدنه خدبرهایالاه
 دن ؟مرتب ال

    اارترآان (۱
باالارهایالاهو ش(2
باال مای(3
ک راه چ(4

ر ارر توتشا رثر  هاخنگک را
 دن ؟مرااعل اگرهایخنگ

آذ ا (۱
  ر دنروآذ ا (2
  ر دنر(3
 خدبر(4

 کرمکانعدرملبرربر  خنگک رارخهحکاا
آش اا  کا برمدجبمسئلهرا ورختب شهر

رخت؟  هخا یمجس ه  
مرمر(۱
 چ(2
آهکخنگ(3
با رلت(4

رخت؟ ه ب اش  خهربهخنگ هامد     زانهک را
جد وبهترخااشرثر  آهکر ا  رالهایقن ال (۱

.مر آان 
رول هنگخر ب شهر  ه  ر دشخنگرخهحکاا(2

.رخت
ااتتآذ ا خنگ رال   ا ون تذااار(3

.مر  د 
آذ ا خنگبهترخااشرثر   خدبرخنگ های(4

.مر  دن تب ال
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 ش   ر دشبها یتا ارمدر  ر اکک را
 ر  ؟ باهتخنگ ها

 س لراجا وآببا سااککر شمیلدط(۱
وآش  شاشکو س لقالب    ری(2

اشتبهتب ال
شآتب الوااااشتبه و هچن ارر ت(3
آجربه
آش  شمنج   وبا هوآجر  شذوب(4
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هوازدگی
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  وبهرمارن رخیتومحکومع دالًهاخنگ
عاتقطبهوار   ماشمرو به اا  اشخیهر
. دن مرتب ال ازتر
شرمکاکهرختمدهبهراد ت   ررترا 

 هکرتررهومابرری ر م  خطح   اسه 
.رخت

 م  حخط کلت   رباعاها و اانهچگدنه
 دن ؟مر

ترخااش
  ر ی خدب
هدر   رترران    رکت

مم ر .رختکده وبهمربدط ار کل
.کن  ممااسههوبا رآنهاترخااش

مرآنها  شار باعاهاخنگهدر   ر
خا  ربههدر   رر ااعلقطعاتو د 
. دن مرجاجابه

آب با  مثلعدرملر رذّ رتوقطعاترا 
.کنن رممنهملپاا  بهکدهباالیر …وایاا 

 تعدبه ماشطد   رختم ک خنگاک
. د ت   ررت چا میهلسهای
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  وبهرمارن رخیتومحکومع دالًهاخنگ
بهوار  کدتاهرم ت  به اا  اشخیهر
. دن مرتب ال ازترقطعات

سه  ارمکاش م  خطح  هاخنگت   ررت
.رختآو  هتررهو رما

اکامم ر وترخااشم زرشمعکدستناخب
کدهی خهه وبه رهاآشهاکده  مدجد 

.رختکر هتمس وجدرشهایکدهوپ رهای
 رهدر   رر ااعلی  هار هقطعات
هبکدهباالیر ایاا آب,با مانن عدرملر
.کن مرمنهملکدهپاا  

  دمرآنها  شار باعاهاخنگ..................
مثلعدرملرتدخطهاخنگذّ رتوقطعات.

بهکدهباالیر .................. ................. .....................
کنن مرمنهملپاا  

ر شا تباالار هایخنگترخااش  رثرر ر
هایخنگ د  بر ر هه ارا هایالاه وی

.  ر نمرو قهو قه.................. ل لبه ارا 

()()()()

ار باعاکه ر ن وجد طب عت  عدرملر
دن  مرترکدچکقطعاتبههاخنگ  ش

.کن ن ر  رت آنها    اارترک بکهطد یبه
برا ؟بناا رعدرملرا ر مد  چن تدرن  مرآاا

()()
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()

()

()

مر  ا بههدر   ر  مؤثرعدرملر جان ر رش
. ون 

هاگخن کاف   اشه   طراقر   اهاش
 دن مرآنها  شار باعا

هدر   رباعاتدرنن مرچگدنهجاند رش
؟ دن ت زاکر

خنگکر شتکهتکهو(  شنمب)خااه النه
ااکبههاآشتب الوها

ا یا باکهار دیوعحررارمدیمد چه 
که دن مرهاارتدنلراجا باعا م   ار

ااشترخوخنگها ایه تروباعارمره   
. د مرآنها

هایخنگورن الاهالاه خدبرهایخنگ
رر قباالارهایالاهو شتشا تحت ارا 
ار باالهایخنگترخااشرثر  ر ر. ر ن 
   دبر ر هه ارا هایالاه ویر تشا 

مر قهوو قهرنبساط ل لبه ارا هایخنگ
.دن  مرج رهور پ ا پدخت ب هو ر ن 

شکشد مامیهلسنماط  هدر   رندعرا 
 د مر ا ه

د ؟ مرت زاکرهدر   رباعاچگدنهبا 
 ما رت  رثر  و د مر مات   رباعابا 

گخنو  ر مرعد ترنمباضورنبساط
 د مرتب الااکبهو کسهه

تیوهپدخهآمداه   قبلخا   کهطد ه اش
خرکهابرخت کربناتکلس وجنسر کهمرغ

ربناتکبرکلس وعد تبهو ه مرورکنش
.آا مر  محلد 

319



رربه آب  شاخرثر  هاخنگهدر   ر  
و...............خپس.........................................ترآان 

  ر مررنجااخنگ  شار خررنجاا
و.................باعاها و اانهآبجرااش

 د مرهاخنگ..............................

..................................,...............................,..........................

طب عرعدرملر ................................,..................................
دن  مرهاخنگ  شار باعاکههسهن 
. ون مر  ا به.....................  مؤثرعدرملر جان ر رش
باعا.................................................طراقر   اهاش

 دن مرآنها  شار 

و...............................و......................طراقر جاند رش
هدر   رعدرملر ..................بهآنهابهتب ال

با ن مرت زاکر
ا یا باکهار دیوعحررارمدیمد چه 

که دن مرهاارتدنلراجا باعا م   ار
و................ ایه تروباعارمره   

. د مرآنها.......................

ت   ررا رثر  و د مر.........ت   رباعابا 
خنگو  ر مرعد ت....................و..............
 د مرتب الااکبهو کسهه

  دمرآنها  شار باعاهاخنگ..................
مثلعدرملرتدخطهاخنگذّ رتوقطعات

هملمنپاا  بهکدهباالیر .................. ......... .........
کنن مر

مثلعدرملرتدخطهاخنگذّ رتوقطعات
هملمنپاا  بهکدهباالیر .................. ......... .........
کنن مر
ر شا تباالار هایخنگترخااش  رثرر ر

هایخنگ د  بر ر هه ارا هایالاه وی
.  ر نمرو قهو قه.................. ل لبه ارا 

مر  ا بههدر   ر  مؤثرعدرملر ...................
. ون 

بارخت............................جنسر مرغتیوپدخهه
عد تبهو ه مرورکنش...........

آا مر  محلد .................................

خنگر    ااترک ب    اار هدر   ر  
.ااکبهخنگتب المانن  د رمرعدض

 یکرب  ر ریکهبا رشآبرخاسبره   
ون کمرن دذآهکرهای م    رخترکس  

رموجد به رها ا  آهکرهایخنگرنحال با
    اارهدر   رندعرع ل را .آو  

. د مرمحسدب

عبارت صحیح و یا غلط را مشخص کنید
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ود  ن رااتتطب عت  االصطد بهآه 
نگخولررختررکس  آه عد تبهه  شه

 ر ریرن  کر هبراد   م  بهکهآخ انرهای
د هنبت اس  رکس ژشباچدشرن االصآه 

.رن 

()()

()

ترخااش
 ازترقطعاتبههاخنگهدر   ر رثر  

 ی جاهایآبمانن عدرملرو دن مرتب ال
کن رمرجاجابه رآنهاجاذبهن رویااایاا با  

 ک مکه و اانهبسهرماخهو  ذ رتمانن 
ن با آم ههاکدههایقلهبلن ترا ر رخت

رختک م کهب ابانرندرارریماخههایتپهاا
. دن جاجابهک لدمهرها ه

ثرر  وکنن مرجاجابها ل عدرمل رهاخنگ
ترکدچکقطعاتبهوار ه  اگربهبراد  
نملوا لمساتتهرچه. دن مرتب ال
 ختر  راد ت زهایلبهذ رتبا   ب شهر

. دن مر ر ترو هن مر
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مرا لهاایاا که( خدباتر)هاارنِهشهه
ک کل راکههسهن هاارکش شمثلکنن  

 م   ویتمطوکنن ن ربراد  هوبه
.ن هسه ر  رواهمع دالًکه دن مرکش  ه

ر اکراک .کن  نگاه ارهای کلبه قتبا
چرر؟رخت؟کر ها لایاا  رهاخنگرا 

  اابسهر    ر ی خدب

  اااا  ااچهطرفبه رهانهشهه و اانهوقهر
ل رابهذ رترا رانکهر پسکن  مرا ل
 دن مرنش  تهرن ر هبررخاس خ  ن   اا

اهالو( ازترذ رتخپس   ت ذ رتربه ر)
.آو ن مروجد به ر خدبر

طرفبه رهانهشهه و اانهوقهر
ر پسکن  مرا ل  اااا  ااچه

 ن  خ   اا رالبهذ رترا رانکه
  دنمرنش  تهرن ر هبررخاس

ذ رتخپس   ت ذ رتربه ر)
رموجد به ر خدبرالاهو( ازتر
.آو ن 

خنگچراه
  ااچهو  ااها رالبه  ها لذ رت

هوبه اا هایخا    تر پسها 
 خدبرهایخنگو دن مرمهصل

خنگر برار.آو ن مرپ ا  رج ا ی
و دن مرتشک لم ربمدر رنج ا ر ها

.ان آمرپ ا تشا و رمارثر  بعضر
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ها آن هن هتشک لهایکانروهاخنگ
. دن مرت   ر چا پ دخهه

هبآنهاترک بورن ر ه  ت   ررترا 
. رتهمررت اقپ دخههوآهسههطد 

  مدجد هایخنگباال  کلمطابق
نن مامیهلسترران هایرثر   م  کره

هب  ر دنروم ربمدر رنج ا هدر   ر 
. دن مرتب الاک اگر

. د مر  ههت   ررترا به
ت   ررترا مج دعه املخنگچراه
.رخت

ناتکرببرکل س و ر ریکهبا رشآب
باوکن مرن دذآهکرهای م    رخت

وجد به ر ا هاآهکرهایخنگرنحال 
آو  مر
 اار   ترک ب    اار هدر   ر  

. د مرعدضخنگ

!جای خالی را پر کنید 
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آبتمط ازترقطعاتهدر   رترآان   
کن مرجاجابه رآنهابا  جا ی های

لبه رتذبا   ب شهرنملوا لمساتتهرچه
مر ر ترو هن مر ختر  راد ت زهای
. دن 
 تررانرثر   م  کره  مدجد هایخنگ
ب التاک اگربه  ر دنروم ربمدر رنج ا 

. دن مر

ثلمکنن  مرا لهاایاا که خدباتر
هوهبک ک رالکههسهن هاارکش ش
ش  هک م   ویتمطوکنن ن ربراد  

.هسهن  ر  رواهمع دالًکه دن مر
اا  ااچهطرفبه رهانهشهه و اانهوقهر
هبذ رترا رانکهر پسکن  مرا ل  اا

ذ رتخپس  ازذ رتربه ر خ  ن   اا رال
.آو ن مروجد به ر خدبرالاهو   ت

  شار باعاهاخنگ..................
. د مرآنها

تدخطهاخنگذّ رتوقطعات
 ......... .........مثلعدرملر

پاا  بهکدهباالیر ..................
کنن مرمنهمل

  مؤثرعدرملر ...................
. ون مر  ا بههدر   ر

ار باالهایخنگترخااش  رثرر ر
ههبر ر  ارا هایالاه ویر تشا 
 ل لبه ارا هایخنگ د  

. ر ن مرو قهو قه..................
ت رخ...................... پدخهه تیو مرغ ر  جنس 

ورکاانش ماار  هاا  و بااه عااد ت ........... بااا 
.محلد     مر آا  ................................. 

ن کنمرا لهاایاا که خدباتر
.هسهن ........................مع دالً

طرفبه ر....................... و اانه
ر پسکن  مرا ل  اااا  ااچه

ن  خ    اا رالبهذ رترا رانکه
ربه ر دن مرنش  تهرن ر هبررخاس

...........ذ رتخپس ..............ذ رت
آو ن مروجد به ر خدبرالاهو

مرجاجابها ل عدرمل رهاخنگ
ه  اگربهبراد  رثر  وکنن 
لتب ا.......................قطعاتبهوار 
نملوا لمساتتهرچه. دن مر

............هایلبهذ رتبا   ب شهر
..............و هن مر ختر  راد 
. دن مر

رثر   م  کره  مدجد هایخنگ
......................................مانن میهلسترآان های

به...........................و.................................. 
   ررتترا به. دن مرتب الاک اگر

. د مر  هه...................................

رخت.................................... ر ریکهبا رشآب
ابوکن مرن دذ............................های م    

مروجد به رها ا  هاخنگرا رنحال 
محسدب........................ندعرع ل را .آو  
. د مر

عبارت صحیح و یا غلط را مشخص کنید
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  کهرنسانرتعال ت هایر مد  چن 
.ببرا ناا ر ر ن ترث رهدر   ر

.برا بناا رت زاکرهدر   ربرمؤثرعدرمل

.کن  تعراس رهدر   ر

هدر   ر چا چگدنه خدبرخنگ های
مر دن ؟

. ه  تدت ح رهدر   ر  آبرنج ا ترث ر

.ببرا ناا رهدر   ررندرع

  شار وهدر   رمدجبچگدنه  اهاش
مر  دن ؟خنگ ها

مم ر .رختکده وبهمربدط ار کل
.کن  ممااسههوبا رهاآشترخااش
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  ر یناا رهدر   رندعرا بیدره  ر ر
 اار؟   اانام  مرت زاکر رآشکن   

.کن  تعراس رترخااش

.برا بناا ر    اارهدر   ربرمؤثرعدرمل

رت اقهچگدنبا رشتدخط    اارهدر   ر
مر رته ؟

هدر   رباعاتدرنن مرچگدنهجاند رش
 دن ؟ت زاکر

 رهدر  م زرش  ت زاکرهدر   رترث ر
چ ست؟    اار

رکهخبامرغتیوپدخهه یورکنشااعل
چ ست؟

براد   م  باکهآخ انرخنگ های
چرر؟.رن االص آه  ر ریکر ه رن 
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جاجابهایاا  هاتدخطکهخنگ هاار
بات اوترچهظاهرینظرر مر  دن 

ا ل و اانه هاتدخطکهخنگ هاار
 ر ن ؟مر  دن 

چهطر م  کره ی ویخنگ های
دن ؟مر  تب ال اگراکبهترران هاار

ندعچه ا هاآهکرخنگ هایرنحال 
رخت؟هدر   ر

ت زاکر(۱
    اار(2
مد   وهر(3
ک راه چ (4

؟ ر  وجد ب ش تریااکرخهاشک را  
  الش(۱
کرماش(2
از (3
بن  عباس(4

به و اانه هاتدخطهانهشههکهوقهر
برریرت اقرچه خن مر    ااهاو  ااچه ها

مر رته ؟هاآش

باعاکه ر رخت رعنصریچهبا رشآب
مر  د ؟ترخااش

رکس ژش(۱
کرب رکس   ی (2
مد   وهر(3
ه چ ک را(4

هدر   راکااکبهخنگتب ال
.رخت..................

ت زاکر(۱
    اار(2
مد   وهر(3
ک راه چ (4

 و اانه هابسهر  ماخهو  ذ رت
..................

.آم ن رطررفندرارر (۱
آم هرختم ک کده هابلن قله هایر (2

.با ن 
.ه رن آم ب ابانرندرارماخه ریتپه هایر (3
مدر  ه ه ی(4
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ایاا  هاتدخط  ها ل خدبات
..................

.هسهن  ر (۱
. ر ن  رواه(2
. ر ن  رواههوو ر هو(3
ک راه چ (4

هدر   رعامل ارمدر  ر اکک را
رخت؟    اار

اخقطعات(۱
ا ّا ا درنات(2
کرب   ی رکس  (3
  ات   اا    اشه(4

  ته نشمکاش هاار  ا لر پس خدبات
:آش جا  مع دالًکهمر کنن 

.مر  د ذوبومنج  آب(۱
. مر اابکاهشترخااشرعدرملخرعت(2
.مر  ه  خخنگ ها    اارتجزاه ی(3
رتزراشخنگ هات زاکرهدر   ر(4

.مر ااب 

؟رختنا  ختهدر   ر  مد   زانهک را
.ترخبسهرخنگهدر   رمحصد ااک (۱
.مر  ه رتزراش رخنگ هاخطحهدر   ر (2
  ا تراشکوخر هدری  هدر   ر(3

.رخت
  رت  رخنگ هاکانر    اار هدر   ر(4

.مر  ه 

ن ؟مر  دنش  ته رخاسچهبرنهشهه ها
 انسروتصا ترعد تبه(۱
.مر  دن نش  ته  ازذ رترو (2
.مر  دن نش  ته    تذ رترو (3
نرمکامدقع توآب مایبهبسهگر(4

. ر  

به هاخنگرنهما وتیرابباعاعاملک را
 د ؟مر اگرمکاش  های

م عاشوتبی ر(۱
ترخااشوهدر   ر(2
  شتشر هو خدب   ر ی(3
 خدباتا لو  شمهررکو(4

هدر   ررتزراش  راه االً عاملک را
ر  ؟ ب شهریتاث ربسهر    اار

 مسهاش  هدر مایکاهش(۱
 مسهاش   طدبتکاهش(2
تابسهاش  هدرتشا رتزراش(3
بها   ب شهربا ن  ر(4

  مهونمشر ارمدر  ر اکک را  با 
 ر  ؟ترخااش

مررتا(۱
جنگل  ها(2
کده ها(3
ب اباش ها(4
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چ ست؟خنگ هاهدر   رعدرملنه جه
  اهاش ته ب  ر (۱
خنگ ها ته ب  ر (2
ااکتشک ل(3
ااکترخااش(4

چگدنهوررخاخبرچهبرخن    اابه خدبرذ رتوقهر
مر  دن ؟ته نش  

ذ رتخپسو ازذ رتربه رو ش بررخاس(۱
.مر  دن ته نش     ت تر

باهو   تو ازذ رتمیلدطو ش رخاسبر(2
.مر  دن ته نش  

الاهالاهبصد تهرک را خدباتجنسرخاسبر(3
.مر   رن قرر 

ذ رتخپس   تذ رتربه ررن ر ه رخاسبر(4
.مر  دن ته نش   ازتر

رخت..................جنسر تیو مرغپدخهه ی
بترک را ومر  ه ورکنشخرکهباکه

.  مر آا ..................بصد ت
محلد –کربناتکلس و(۱
محلد –تس اتکلس و(2
نامحلد –کربناتکلس و(3
نامحلد –تس اتکلس و(4

هانرباخآثا  ارهایرخهاشر  خههک را  
اد  ؟مرچشوبهب شهری

مرکزی–خ ناش–از –تا س(۱
خ ناش–بد هر–هرمز اش–رع هاش(2
کرماش–بد هر–ما ن  رش–  الش(3
بد هر–هرمز اش–از –کرماش(4

چ ست؟آهکخنگتشی ص ره
رخ  ه   وکلراکر رخه ا ه(۱
خنگار کر شو کسه (2
چش  شو  ش باش(3
کر شالآب  (4

رخت؟نا  خت زانهک را
ر رمههو چناشترخااشهدر   ر طر(۱

. ر  
.ن هسهتحد وت   ر چا  رئ اًخنگ ها(2
تب الاک اگربهمر تدرنن خنگ هارندرع(3

. دن 
هب اا  رمای    ر دنرخنگ های(4

.مر  دن تب الما  ا

اار    هدر   رراجا   عاملرعلر ترا 
رخت؟ما هک را

رکس    یکرب (۱
آب(2
رکس ژش(3
با (4

ر  ؟ ب شهریتیامتمناطقک را  ااک
اشکو رامناطق(۱
خر وکدهسهانرمناطق(2
رخهدرارپربا رشجنگل هایمناطق(3
 راومرطدبمناطق(4
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.رخت..................و.................. املترخااش
هدر   ر– خدب   ر ی(۱
خنگرنهما –هدر   ر(2
تیراب–خنگرنهما (3
 خدب   ر ی–تیراب(4

تتیامهدر   ر   مدثرعدرملبهتدجهبا
رخهاش هایر اکک را  هدر  همدر 

رخت؟ب شهرکشد ماش
تهررش(۱
ه  رش(2
از (3
  الش(4

ترخااشوهدر   رر ااعلمدر 
اتتمس   و اانهبسهر  کهخنگ هاار

پ  رر واژ رک رامر  دن  ا لب شهری
مر کنن ؟

.هسهن مهما شو ر (۱
.هسهن نامهما ش. ر ن  رواه(2
.هسهن نامهما شو ر (3
.هسهن مهما شو ر ن  رواه(4

خنگهبآذ ا خنگاکتب المررال زانه ک را
رخت؟کر هب اشترت ببه ر خدبر

  رخنگر  ا ل ونمل– خدب   ر ی–هدر   ر(۱
  رخنگر   خدب   ر ی–ا ل ونمل–هدر   ر(2
  رخنگر  هدر   ر– خدب   ر ی–ا ل ونمل(3
  رهدر  خدب   ر ی–خنگر    ر–ا ل ونمل(4

خوردبرهمبهمی کنندحملیخچال هاکهرسوباتی(1
.می شوندکشیدهزمینرویوکرده

دونبمی شوند،حملیخچال هاتوسطکهرسوباتی(2
.هستندگردوزاویه

لبه هایذراتباشد،بیشترنقلوحملمسافتهرچه(3
عبارت هایازیککدامگرداده،ازدستراخودتیز

است؟درستفرسایشبارابطهدرزیر
.می شونددتر

می شوند،حملرودخانه هاتوسطکهرسوباتی(4
.هستندزاویه دار

ار    اهدر   رعدرملن دذ  عاملک را
 ر  ؟نمشااکع مر تربیش هایبه
 رماوخرما(۱
ا ّا جاند رش(2
آبرنج ا (3
بلد    (4

 را  هاایار ااعل خدباتبد ش رواه  ر  زانه ک را
مر  ه ؟تدت حبههر

بهک ک رالکش ش هایمانن ایاالر خدبات(۱
.مر  دن خاا  ههو
 رواهشب وو ر  م    ویبر  شکش  هرثربر(2

.مر  دن 
 ش خاا  هماناو رتههبر   رخنگ هاایاا (3

.مر  د آش ها
.ر  دن مته نش   ازبه   تر ایاا  ها خدبات(4

منطمهک را    هته نش   خدبات
رخت؟   ت تر

 و اانهمس ر(۱
  اا رال(2
خاالنز اک(3
کدهپای(4
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شاخۀیک(optics)نورشناخت
هم هکهاستعلومـم ررسـب یـب
.میپردازدنوررفتار

وازیمیاهمگراواگرا،پرتوهایزیادیتعدادشاملنور،باریکۀ
.است
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سایهآنهبکهمیشودایجادتاریکیفضایجسم،پشتدرگیردقرارنورچشمۀیکمقابلکدریجسمهرگاه
.میگویند

نورۀچشماگر.داردبستگینورچشمۀابعادبهآنمرزدرسایهوضوح
شمۀچوجسمبینراکوچکروزنۀباکدرصفحۀیکیاباشدنقطهای

.میشودتشکیلپردهرویواضحمرزهایباسایهایدهیم،قرارنور
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ایهاینیمسآنبرعالوهنباشد،نقطهاینور،چشمۀاگر
.میشودتشکیلپردهروینیز

.باشدراستخطبهنورانتشاردلیلمیتواندسایهتشکیلچگونهدهیدتوضیح

خطروینورکهمیدهدنشانسایهتیزلبههای
نایغیردراست،نمودهعبورجسملبههایازمستقیم
ستاتاریکاکنونکهمکانهاییبهمیتوانستصورت،

.کندپیدادستنیز

MOON

EARTHSUN

334



SUN MOON

EARTH

.دمیشوندیدهآنهاسطحازنوربرگشتدلیلبهاجسام

.نمیشوددیدهتاریکیدرلذانیستمنیرجسمیکمداد

.ندمیگوینوربازتابرااجسامسطحازنوربرگشت

همۀباشد،همواروصافکامالًتخت،آینۀمانندجسم،یکسطحاگر
.تاباندبازمیموازیپرتوهایصورتبهمیتابندآنبهکهراموازیپرتوهای

.مینامندمنظمبازتابرابازتاباین

دارند،وجودمااطرافدرکهاجسامیازبسیاریسطح
ورقۀیکسطحمیکروسکوپ،بااگرحتی.استناصاف
یاربسما،تصوربرخالفکنیممشاهدهرامقوایاکاغذ
بهنورموازیپرتودستهیکوقتیبنابرایناستناهموار
طوربهومختلفجهتهایدرمیتابدصفحهسطح
.مینامندنامنظمبازتابرابازتاباینتابندبازمینامنظم

را؟گرفتگیخورشیدیابینندمیراگرفتگیماهپدیدهافرادبیشتر
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اویۀزاویۀتابشبرابراستباز
.بازتابش

 
i i

بهتوجهاب.استتابیدهتختآینۀیکسطحبهکهاستشدهدادهنشاننوریپرتوزیرهایشکلازهریکدر
.کنیدرسمآینههرازرابازتابپرتونور،بازتابقانون

ت؟اسبرقرارهمناصافسطوحبرایبازتابقانونآیا
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کهآنجااز.ارددقرارآینهپشتمیرسد،نظربهواستجسمشبیهمیشود،تشکیلتختآینۀدرکهتصویری
.استمجازیتصویرتخت،آینۀدرشدهتشکیلتصویرمیگوییمنیست،چیزیآینهپشتمیدانیم

تابندباازیکآینۀکاوقرارداشتهباشد،پرتوهاییکهازآنجسمبهسطحآینهمی...............هرگاهجسمیدرفاصلۀ
انونآینۀکاومیشوندویکدیگررادرنقطهایبهنامک..............اینپرتوهاپسازبازتابازآینۀکاو،.اند...............یکدیگر

.قطعمیکند
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تصویردرکانون
.رموازیاندپرتوهاییکهازیکجسمدوربهطرفآینهمیآیندبایکدیگ

هموارهوقتیجسمیبینآینهوکانونآینۀکاوباشد،
.تصویریمجازیوبزرگتردرآینهتشکیلمیشود
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سطحبهنورموازیپرتوهایوقتی
ازتاببازازپسبتابند،کوژآینۀیک
.وندمیشواگرایادوریکدیگرازآینه
آینهپشتدرپرتوهااینامتداد
نقطهاینبه.میکنندقطعرایکدیگر
.شودمیگفتهکوژآینۀمجازیکانون
انونیکفاصلۀآینه،تاکانونفاصلۀ
.میشودنامیده

.هیچگاهازفاصلهکانونیدورترنمیرودتصویر

بههتوجبا.کنیدنزدیکودورخودصورتبهآرامیبهراآنوبگیریدخودصورتبرابردرراکوژیآینۀ
.کنیدکاملرازیرعبارتآینه،درشدهتشکیلتصویرویژگیهای

.است………و………جسم،از………هموارهکوژ،آینههایدرتصویر

:ویژگیهایتصویرحقیقی
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میشوند؟تقسیمدستهچندبهمنیرغیراجسامنور،عبورنظراز

چیست؟نورپرتو

دارد؟بستگیعواملیچهبهآنوضوحچیست؟سایه

چیست؟Bمنطقۀتشکیلعلتدارد؟نامچهBوAمناطقزیر،شکلدر
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موازی؟یاهمگراواگرا،است؟نوعیچهازمیکندتولیدروشنالمپیککهپرتوهایینوع

میشوند؟دیدهدلیلچهبهمنیرغیراجسام

باشد؟استرخطبهنورحرکتدلیلمیتواندگرفتگیماهآیااست؟دلیلچهبهشبدرماهشدندیده

چیست؟(کسوف)خورشیدگرفتگی

چیست؟(خسوف)گرفتگیماه

چیست؟منظمبازتاب

چیست؟نامنظمبازتاب

سطحازرنوبازتابآیامیشود؟تشکیلتصویرتخت،سطحیکتوسطجسمیکازشرایطی،چهدر
است؟کافیتصویرتشکیلبرایجسمیک
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است؟برقرارسطوحینوعچهبراینوربازتابقانون

است؟درجهچندمقابلشکلدرنوربازتابزاویۀ

ردد؟میگبازخودشرویآینهازبازتابدرنورپرتویکهنگامچه

است؟درجهچندزیرشکلدرنوربازتابزاویۀ
موجودافقیآینۀباآینهاین.بازگرددخودشروینورتادهیدقرارچنانبازتابپرتومسیردرراتختآینۀیک

ساخت؟خواهدزاویهایچهزیرشکلدر

میشود؟برابرچندآنبازتابزاویۀکنیم،برابردوراتختآینۀیکبهتابشزاویۀاگر

درجهندچپرتواینبازتابزاویۀ.میتابدآنبهتختآینۀیکسطحبهنسبتدرجه30زاویۀبانورپرتویک
است؟

است،تابشزاویۀبرابرپنج𝜶زاویۀواستتابیدهمایلصورتبهنوریپرتوشکل،مطابقتختآینۀیکدر
است؟درجهچندبازتابشوتابشپرتوبینزاویۀصورتایندر

معناست؟چهبهجملهاین«.استمجازیتختآینۀدرتصویر»
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چیست؟آنکانونیفاصلۀوکوژآینۀمجازیکانون

چیست؟آنازاستفادهوعلتکوژ؛چندکاربردآینههای

ذکرراهآیناینکاربردیکاست؟نوعیچهازآینهاین.میشوددیدهوارونهآینهایدرشخصیکتصویر
.کنید

درآینهمتریسانتی10فاصلۀدرخورشیدپرتوهایومیگیریمخورشیدپرتوهایمقابلدرراکاوآینۀیک
.میشوندجمعنقطهیک
است؟سانتیمترچندآینهاینکانونیفاصلۀ.الف
یاآینهجلویمیشود،تشکیلکجادرآنتصویردهیم،قرارآینهاینسانتیمتری4فاصلۀدرراشمعیکاگر.ب

حقیقی؟یااستمجازیتصویراینآن؟پشت

درسانتیمتری10فاصلۀدرراخورشیدتصویرومیگیریمخورشیدپرتوهایمقابلدرراکوژآینۀیک
.میبینیمآینهپشت
است؟سانتیمترچندآینهاینکانونیفاصلۀ.الف
یاآینهجلویمیشود،تشکیلکجادرآنتصویردهیم،قرارآینهاینسانتیمتری8فاصلۀدرراشمعیکاگر.ب

حقیقی؟یااستمجازیتصویراینآن؟پشت
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.کنیدتکمیلآینهازبازتابازپسرانورپرتوهایمسیرزیر،شکلهایدر

لۀفاصبهودورکردهآینهازراآنسپس.میچسبانیمسانتیمتر10کانونیفاصلۀباکوژآینۀبهراجسمیک
میشود؟دورآینهازسانتیمترچندحداکثرجسماینتصویر.میبریمزیادبسیار

.استمترسانتی10آینهکانونیفاصلۀوداردقرارکاوآینۀیکازمتریسانتی30فاصلۀدرجسمیک
مجازی؟یااستحقیقیتصویراین.الف
آن؟پشتیامیشودتشکیلآینهجلویدرتصویراین.ب
مستقیم؟یااستوارونهجسمبهنسبتتصویراین.پ
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میشود؟منتشرراستخطبهنورکهمیدهدنشانزیرموردچند
1)12)23)34)4

.استمشابهجسمخودباجسمهرسایهشکل(الف
.میکندعبورآنازمیکندخوردبرشفافجسمیکبهنورکههنگامی(ب
.ببینیمراخودسرپشتتوانیمنمیما(پ
.میکندبازتابنورآینه،یکبانوربرخوردهنگام(ت

ت؟اسمناسبممکنعملکدام،کنیمبزرگترنقطهایمنبعحضوردرراجسمیسایۀبخواهیماگر
کنیمنزدیکپردهرابهجسم(1
کنیمدورجسمازراپرده(2
کنیمدورنورمنبعازراجسم(3
کنیمدورجسمازرانورمنبع(4
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یریتغیچهآنسایهاندازۀمیکنیمدورالمپازرا،استمهتابیالمپیکازبزرگترکهکدریجسم
میکند؟

میشودبزرگتر(1
میشودکوچکتر(2
شودبزرگتریاکوچکتراستممکن(3
نمیکندتغیری(4

:مسایهنیابعادکنیم،نزدیکپردهبهراجسماگر.داردقرارگستردهنورمنبعیکمقابلکدریجسم
میشودکوچکتر(1
میشودبزرگتر(2
میماندثابت(3
داردمنبعوجسماندازۀبهبستگی(4

ندارد؟اثرسایهاندازهدرعاملکدام
جسماندازه(1
نورشدت(2
پردهازنورمنبعفاصلۀ(3
نورمنبعازجسمفاصله(4

است؟درجهچندبازتابشوتابشپرتوبینزاویه،زیرشکلدر
1)15
2)30
3)45
4)60
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چرا؟.بینیمنمیراخودتصویرکاغذ،یکسطحدر
.میکندبازتابمنظمصورتبهاست،شدهتابیدهآنسطحبهنامنظمکهراپرتوهایی(1
.میکندبازتابنامنظمصورتبهاستشدهتابیدهآنسطحبهکهراپرتوهایی(2
.کندمیبازتابموازیصورتبهتابیدهاندآنسطحبهوبودهاندهمباموازیکهراپرتوهایی(3
.استصافآنسطح(4

میکند؟رتغییدرجهچندبازتابشوتابشپرتوبینزاویۀکنیم،کمتردرجه5راتابشزاویۀاگرزیر،شکلدر
افزایشدرجه5(1
افزایشدرجه10(2
کاهشدرجه5(3
کاهشدرجه10(4

است؟برقرارزیرسطوحازیککدامدر،نوربازتابقانون
آینهیکسطحدر(1
ماتشیشۀسطحدر(2
خاکیجادۀسطحدر(3
.استبرقرارسطوحهمۀدر(4

:یعنیکنیمبرابر4رابازتابشوتابشپرتوبینزاویهاگر
استشدهبرابر4همتابشزاویه(1
استشدهبرابردوبازتابشزاویه(2
استشدهبرابر2تابشزاویه(3
استممکنمواردهمۀ(4

ساعتعقربههایخالفجهتدردرجه10میزانبهراآینهتابشپرتوبهزدندستبدوناگرزیرشکلدر
شد؟خواهددرجهچندبازتابشزاویهدهیمدورانOنقطهحول

1)102)20
3)404)70

باتابشپرتوکهاستزاویهایبرابر4گرددمیایجادبازتابپرتووتابشپرتوبینکهایزاویهتختیآینهیکدر
است؟درجهچندتابشزاویهیحالتایندر.میسازدآینه
1)202)303)604)120
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خودبهمستقیمطوربهاگر.میدهدنشانرادقیقه50و4وضعیتتختآینۀدرعقربهدارساعتیکتصویر
است؟چندساعتکنیم،نگاهساعت

1)7:102)4:10
3)6:504)4:50

آینهدر،دهیمقرارتختیآینهجلوی،میدهدنشانرادقیقه15و5زمانکهرادیواریساعتعقربههایاگر
میدهند؟نشانرازمانیچه،ساعتتصویرعقربههای

دقیقه5و5(1
دقیقه45و6(2
دقیقه45و5(3
دقیقه5و6(4

ها،ندهبینازکدامیکمقابلشکلدر
آینهدرراPیءـشهـبربوطـمصویرـت

ببیند؟نمیتواند
1)A2)B
3)C4)D

؟میشودتشکیلتصویرتخت،سطحیکتوسطجسمیکاز،شرایطیچهدر
.میشودبازتابسطحاز،سطحبهجسمازشدهتابیدهنورازبخشی(1
.شودبازتابسطحاز،سطحبهجسمازشدهتابیدهنورتمام(2
.شودمنظمبازتابسطح،از،سطحبهجسمازتابیدهنورازبخشی(3
.شودنامنظمبازتابسطح،از،سطحبهجسمازشدهتابیدهنورتمام(4
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شدهتشکیلآنازتصویریوداردقرارآنموازاتبهوتختآینۀیکمتریسانتی50فاصلهیبهABجسم
راآینهبایدند،نکپیداتغییرتصویرمحلکهآنبرایکنیم،دورآینهازسانتیمتر20خودموازاتبهراجسماگر.است
کنیم؟جابهجاجهتیچهدرومترسانتیچند
کنیمنزدیکجسمبه،20(2کنیمنزدیکجسمبه،10(1
کنیمدورازجسم،20(4کنیمدورازجسم،10(3

میشود؟استفادهمقعرآینهازاتومبیلجلویچراغدرچرا
.میرودموازیصورتبهبیشتریمسافتتانورومیکندموازیراواگراپرتوهایزیرا(1
.مییابدافزایشکانوندرآنشدتنورتجمعباوداردکانونزیرا(2
.آینههاستدیگرانواعازبیشترمقعرآینهدیدوسعتزیرا(3
.داردخالیفضایخود،دروندرمقعرآینهزیرا(4

شود؟استفادهخودروهابغلآینهوجادههاپیچسردر،محدبازآینهتاشودمیسببویژگیکدام
تصویرجزییاتدادننشان(1
اجسامتصویرکردنبزرگ(2
اجسامتصویرکردننزدیک(3
دیدمیدانوسعت(4

ایندلیل«رندنزدیکتشمابهمیبینیدآینهدرکهآنچهازاجسام»:شدهنوشتهخودروهابرخیبغلآینهروی
چیست؟هشدار

.میدهدنشانواقعیاندازهازکوچکتررااشیاواستکوژخودروبغلآینۀ(1
.استمجازیآندرتصویرواستکوژخودروبغلآینۀ(2
.میدهدنشانمستقیمرااشیاءتصویرکوژآینه(3
.میکنیمنگاهاجسامبهآینهاینباخودکنارازما(4
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میدهد؟مجازیتصویرصورتچهدرجسمیکازکاوآینۀ
.باشدآنکانونیفاصلۀدرجسم(1
.باشدآنکانونرویجسم(2
.باشدآینهکانونیفاصلۀازخارجدرجسم(3
.استدرستمواردهمۀ(4

متریسانتی10فاصلۀدرآینهدرونراخورشیدتصویروداریممینگهخورشیدمقابلدرراکوژآینۀیک
است؟سانتیمترچندآینهکانونیفاصلۀ.میبینیمآنسطح

1)52)103)154)20

بازتاباثردرآینه،سانتیمتری10فاصلۀدرکوچکیکاغذومیداریمنگهخورشیدمقابلدرراکاوآینۀیک
است؟سانتیمترچندآینهکانونیفاصلۀ.میگیردآتشآن،ازنور
1)5
2)10
3)15
4)20

اینویرتص.میکنیمدورآنازبینهایتتاآینهخودازراجسمی.استسانتیمتر20کوژیآینۀکانونیفاصلۀ
میشود؟دورآینهاینازسانتیمترچندحداکثرجسم

بینهایت(404(203(102(1

.ریممیبعقبدور،فاصلۀتاچسبیدهآینهبهکهراجسمی.استسانتیمتر20کاویآینۀکانونیفاصلۀ
است؟کدامترتیببهنوعلحاظازحاصلهتصویر

مجازی-حقیقی(2حقیقی-حقیقی(1
مجازی-مجازی(4حقیقی–مجازی(3

دارد؟کاربردپزشکیدنداندرآینهکدام
موردهرسه(4تخت(3کاو(2کوژ(1
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میدهد؟قرارکاوآینۀازفاصلهایچهدرمعاینهبرایرادندانپزشکدندان
آینهوکانونبینفاصلۀ(1
کانونروی(2
کانونیفاصلۀازدورتر(3
کانونیفاصلۀدوبرابر(4

؟استاشتباهشکلکدام.میکنندبرخوردآینههابهدورفاصلۀازنورپرتوهایزیرشکلهایدر

میکند؟تولیدتصویرینوعچهدندانازکاوآینۀکمکباپزشکدندان
کوچکتروحقیقی(1
بزرگتروحقیقی(2
کوچکترومجازی(3
بزرگترومجازی(4
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شکست نور
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جسمرهیاشیشهایتیغۀیکسطحبرعمودطوربهنورباریکۀوقتی
.میدهدادامهخودمسیربهشکستبدونبتابد،دیگریشفاف

فافشمحیطبهشفافمحیطیکازنورکهمیدهدرخهنگامیشکست
.شودوارددیگری

.میشودنزدیکترعمودخطبهشود،غلیظترمحیطواردنوراگر 1

.نمیخوردشکستبتابد،مشترکسطحبرعمودطوربهنوراگر3

.میشوددورترعمودخطازشود،رقیقترمحیطواردنوراگر2
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ذکربا.میدهدنشانمتفاوتشفافمحیطدودررانوریپرتومسیرروروبهشکل
.استرقیقترمحیطدوازیککدامکنیدبیاندلیل

علتبهزیرا؛میشودمشاهدهقابلآبریختنبا......................مشاهدهقابلظرفدرکفکهسکهای،ازباالنگاهدر
.میشوددیدهواقعیعمقاز.................سکه..........................پدیدۀ
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نورفطیسفید،نوردهندۀتشکیلهایرنگمجموعهبه
.میگویندسفید

ختلفیمرنگهایبهمنشورازعبورازپسسفیدنورباریکۀ
.مینامندنورپاشندگیراپدیدهاینمیشودتجزیه
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عدسیدرهکویژگیهایتصویریبهتوجّهبا.بگیریدجسمیکازمختلففاصلههایدرراواگراعدسییک
.کنیدکاملرازیرعبارتبینید،میواگرا
31.است…………جسمبهنسبتوجسماز…………واگراعدسیدراجسامهمۀتصویر

درهکتصویریویژگیهایبهتوجّهبا.بگیریدجسمیکازمختلففاصلههایدرراهمگراعدسییک
.کنیدکاملرازیرعبارتبینید،میهمگراعدسی
.باشدجسماز…………یا…………استممکنهمگراعدسیدراجسامهمۀتصویر
.باشد…………یا…………جسمبهنسبتاستممکنهمگراعدسیدراجسامهمۀتصویر
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الیخلیواندرونفقطکهمدادی(مشابه/خالفبر)،داردقراروآبهوادومحیطدرکهمدادی،روبروازنگاهدر
.میشوددیده(کوتاهتر/بلندتر)وشکستهاست،

.است(رقیقتر/غلیظتر)(2)محیطمقابلشکلدر

.نمیخوردشکستبتابد،شفافمحیطدومشترکسطحبر(مایل/عمود)طوربهنوراگر

دورترعمودخطازنوروکنیممیعوضرا(2)محیطمقابلشکلدر
.ستاشده(رقیقتر/غلیظتر)قبل،بهنسبت(2)محیطصورتایندر.میشود

................................تاآنفاصلۀبهو...................................راهمگراعدسیازپسخورشیدنورپرتوهای..................محل
.میگویندکانونیفاصلۀ

.میشودنزدیکترعمودخطبهشود،................محیطوارد................محیطازنوراگر 1

2
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.عدسیهمگراوواگراراتوضیحدهید

پاشندگینورچیست؟

.دچارکمترینشکستمیشود...........درپاشندگینورسفیدتوسطمنشور،رنگ

منشورچیست؟

نهنگامشود؛همچنی................باریکۀنورهنگامورودازهوابهمنشور،طوریشکستهمیشودکهبهخطعمود
.شود...........خروجباریکۀنورازمنشوربههوا،طوریشکستهمیشودکهازخطعمود

.میگویند..................................سفید،نوردهندۀتشکیلرنگهایمجموعه

تیغهازخروجیشکستپرتوکهدهیدتوضیحدلیلذکربا.میتابدشیشهبرهوااز،SIتکرنگنورپرتو
است؟کدام

ـطابقمدادی،لیزریکنورپرتو ـکلم ـایبهش ـغهه ــشهایتـی ـدامدر.میتابدشی ـورک نورپرتود،ـم
ـوردکدامدرمیشود؟منحرف ـورپرتوـم میشود؟جابهجان
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.میشودخارجآنازوشدهمنشوریواردشکلمطابققرمزنورپرتویک
است؟شدهشکستدچاربارچندپرتواین.الف
چرا؟میشود؟دورآنازیاشدهنزدیکعمودخطبهاولشکستدر.ب
دارد؟نامچهپدیدهاین.میشدندجداهمازآنرنگهایبود،سفیدنورپرتوایناگر.پ
.کنیدمشخصراخروجینورپرتوامتدادوورودینورباریکۀامتدادبینزاویۀ.ت

چیست؟نورپاشندگی.الف

مربوطرنگکدامبهانحرافحداقلاست؟رنگکدامبهمربوطانحرافحداکثرسفید،نورپاشندگیهنگام.ب
میشود؟

.پرکنیدنورشکستپدیدۀوشکلبهتوجّهباراخالیجاهای
.شود………عمودخطبهکهمیشودشکستهطوریمنشور،بههواازورودهنگامنورباریکۀ

میشودشکستهطوریهوا،بهمنشورازنورباریکۀخروجهنگامهمچنین
.شود………عمودخطازکه

اگر.میشودبازتابآنازبخشیوشدههواواردعمودخطبهنسبتدرجه30زاویۀتحتآبازنورپرتویک
میسازد؟زاویهایچهعمودخطباشکستپرتوباشند،عمودهمبربازتابوشکستپرتو

پیدابیشتریافانحراولیهاش،مسیربهنسبتپرتوکدام.میشوندآبواردشکلمطابقهواازلیزرپرتوچند
چرا؟میکند؟
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.میگیریمخورشیدنورمقابلدرراواگراعدسییک
میکنند؟تمرکزنقطهایدرعدسیاینتوسطخورشیدپرتوهایآیا.الف
میآوریم؟دستبهچگونهراعدسیاینکانونیفاصلۀ.ب
ازترکیبکدامباعدسیاین.پ

است؟مشابهمقابلمنشورهای

جمعآنسانتیمتری20فاصلۀدرخورشیدپرتوهایومیدهیمقرارخورشیدنورمقابلدرراعدسییک
.میشوند

واگرا؟یااستهمگراعدسیاین.الف
است؟سانتیمترچندعدسیاینکانونیفاصلۀ.ب
ازترکیبکدامباعدسیاین.پ

است؟مشابهزیرمنشورهای

اگر.میشودبازتابآنازبخشیوشدهآبواردعمودخطبهنسبتدرجه60زاویۀتحتازهوانورپرتویک
عمودخطوشکستوپرتبینزاویۀباشد،عمودخطوشکستپرتوبینزاویۀبرابرچهاربازتابوتابشپرتوبینزاویۀ
است؟درجهچند
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رشکست نو
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عمودطخبهترتیببهشکستپرتومیشود،شیشهواردآبازسپس،میشودآبواردهواازنوروقتی
؟دورتریامیشودنزدیکترفرضی

دورتر–نزدیکتر(2دورتر-دورتر(1
نزدیکتر–دورتر(4نزدیکتر–نزدیکتر(3

.دمیشوسرهمپشتشفافمحیطچندواردهواازنورشکل،مطابق
است؟غلیظترنورینظرازمحیطکدام
1)1
2)2
3)3
.نیستنظراظهارقابل(4

است؟نادرستشکلکدام.میشوندجابهجاهواوآببیننورپرتوهایزیرشکلدر

میشوند؟شکستدچارپرتوچند.میشوندهواواردآبازیاآبواردهواازنورپرتوهایزیرشکلدر
1)12)23)34)4

است؟اشتباهشکلکدام.شوندمیآبواردهواازنورپرتوهایزیرشکلدر

میشود؟شکستدچارنورشرطهایی،یاشرطچهبا
.شودوارددیگریشفافمحیطبهشفافمحیطیکاز(1
.شودوارددیگریشفافمحیطبهمایلصورتبهشفافمحیطیکاز(2
.شودوارددیگریشفافمحیطبهعمودصورتبهشفافمحیطیکاز(3
.استدرستمواردهمۀ(4
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التدخشخصایندیدنفرآیندکلدرعدسیچندحالتایندراست،عینکبامطالعهحالدرشخصی
دارند؟

1)12)23)34)4

:کهاستعلتآنبهسفیدنورپاشندگی
.میشوداضافهرنگآنبهدوممحیطدرشکست،هنگام(1
.میشودتولیدجدیدرنگهایدوم،محیطبهبرخورددر(2
.میشونددیدهرنگیدوم،محیطدرنورجدیدمسیرهای(3
.استمتفاوتسفید،نورمختلفرنگهایشکست(4

شکلدچنخروجی.میشودعدسیدوازمتشکلترکیبیدستگاهواردافقیقرمزپرتویکزیرشکلدر
باشد؟افقیاستممکن

1)12)23)34)4

است؟رنگکدامبهمربوطشکستبیشترینمنشور،درنورپاشندگیهنگام
بنفش(4سبز(3زرد(2قرمز(1

چگونهرااستآبداخلکهمقابلنفرپاهایازقسمتآنمیرویم،راهاستخرعمقکمقسمتدرکههنگامی
؟میبینیم

کوتاهتر(1
بلندتر(2
واقعیاندازهدر(3
ببینیمحالتیهردراستممکن(4

میدهد؟نشاندرستراشیشهایتیغۀازخروجیپرتومسیرپرتو،کدام
1)1
2)2
3)3
4)4
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باشد؟واندمیتگزینهکدامپرتواینخروجی.میشودشیشهایمنشورواردافقیقرمزپرتوزیرشکلدر
1)
2)
3)
4)

نجرمخروجیبهاستممکنشکلکدام.میشودشیشهایمنشورواردقرمزپرتویکزیرشکلدر
گردد؟

چندخروجی.ودمیششیشهایدومنشورازمتشکلترکیبیدستگاهواردافقیقرمزپرتویکزیرشکلدر
باشد؟افقیاستممکنشکل

1)12)23)34)4

.میشودشیشهایتیغۀیکومنشوریکازمتشکلترکیبیدستگاهواردافقیقرمزپرتویکزیرشکلدر
باشد؟گزینهکداماستممکندستگاهاینخروجی

1)2)3)4)

دارد؟قرارنوریابزارکداممستطیل،پشتدر
کوژآینۀ(1
کاوآینه(2
همگراعدسی(3
واگراعدسی(4

عدسینوعچهترتیببهدوربینافرادو،(نمیبینندخوبرادوریعنی)نزدیکبینآنهاچشمکهافرادیبرای
است؟مناسبعینکشانبرای
همگراعدسی-واگراعدسی(2واگراعدسی-همگراعدسی(1
همگراعدسی-همگراعدسی(4واگراعدسی–واگراعدسی(3
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