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جلسهدرکههمانطور
شنیدید،ودیدید

روحبیعکسهاایناوال
روقضیهاصلوهستند

ارزش)نمیدننشون
(بدونینانیمیشنهارو

نتایجدوما
فعال ترفلزهاهرچقدر-

نرژیسدیم،مثلباشند
،واکنششروعبرایکمتری

.نددارنیازاکسیژن،بامثال
باشد،فعال ترفلزهرچه-

مهبیشتریواکنش پذیری
دارد

ا نور واکنش منیزیم با اکسیژن ب
بسیار خیره کننده ایی همراهه
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ری و با توجه به زمانسنج و پیگی
در ثبت دقیق تغییرات رخ داده

واکنشها، می توان 
واکنش پذیری این فلزات را 

بررسی نمود

ایناهمیتحایزنکته
درچیزهمهکهاست

یکسانبایدواکنشها
.فلزهاجزبهباشد،

غلظتدما،:یعنیچیزهمه
وفلزهااندازهوابعادمحلول،
فرومحلولدرکهمقداری
می روند
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قبل از -1
برخورد 

اشعه 
با فرابنفش

اوزون

لحظه -2
برخورد اشعه

فرابنفش و
تبدیل اوزون

به اتم 
اکسیژن و 

اتم اکسیژن

اتصال -3
مجدد مولکول
اکسیژن و اتم

اکسیژن و 
آزاد شدن 

اشعه مادون 
قرمز
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ارگوگردمورددرتوضیحات
:بنویسیداینجا
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ه همانطور که در انیمیشن زیبای جلس
دیدید، یک مولکول آمونیاک با سه 

ل مولکول هیدروژن واکنش داده و تبدی
به دو مولکول آمونیاک می شوند
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توضیحات داده شده از 
چرخه نیتروژن در جلسه

را اینجا کنار هر شکل 
بنویسید
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خونهموگلوبیندرآهن

هااستخواندرکلسیم

قلبفعالیتهایدرپتاسیموسدیم
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نیدکیادداشتراجلسهتوضیحاتوکنیدمشخصرامولکولدرشتفوقدرشکل
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:دهیدکوتاهپاسخزیرسواالتبه

 عنصرها به چند دسته طبقه بندی می شوند؟
مواد به چند دسته طبقه بندی می شوند؟
 به چه موادی ،مواد خالص می گویند؟
به چه موادی ،مواد مخلوط می گویند؟
 چهار تا از پرکاربردترین فلزها را نام ببرید؟
 اولین معدن فلز مس در ایران چه نام دارد؟
چند کاربرد از مس وترکیب های آن نام ببرید؟
در شرایط یکسان ظروف مسی زودتر زنگ می زند یا ظروف آهنی؟
 آمونیاک فراورده کدام واکنش است؟
 یکی از کاربردهای فسفر را بیان کنید؟
 یکی از کاربردهای کربن را بیان کنید؟
 ماده اولیه برای تولید گاز آمونیاک چیست؟
برای هر یک از موارد زیر یک کاربرد بنویسید.
ابریشم-کلر-سولفوریک اسید-آمونیاک-فسفر-کربن-فلوئور
دن در هر مورد کاربرد عنصر یا عنصر مورد نظر را در ارتباط با نقش آن در ب

رشد استخوان ها-یُد-سدیم و پتاسیم-هموگلوبین خون)بنویسید
 ماده اولیه پلیمر مصنوعی از چیست؟
 یکی از معایب پالستیک ها چیست؟
 دو تا از کاربردهای پلیمرهای مصنوعی را نام ببرید؟
دو پلیمر طبیعی نام ببرید؟
ک به چه علت بر روی محصوالت پالستیکی،بارکدهایی به صورت عدد ح

می کنند؟ 
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کنیدتکمیلرازیرجمالت

 و .......... یا .......... و .......... برای دسته بندی مواد می توان آن ها را به دو دسته ی
.طبقه بندی کرد.......... 

 طبقه بندی می شوند.......... و .......... عنصرها به دو دسته ی.
 استفاده می شود.......... و .......... ، ..........، ..........از فلزها در ساخت  .
 م که را مشاهده می کنی.......... و .......... اگر قسمتی از روکش سیم را کنار بزنیم، فلز

.نام دارد.......... 
 است.......... در استان .......... یکی از معادن مس ایران، معدن.
 در دمای باال به دست می آید.......... فلز مس از طریق ذوب .
 کابرد گسترده ای در زندگی روزمره دارد.......... و .......... ، ..........فلز مس به علت.
 اشاره کرد.......... و .......... به عنوان نمونه ای از کاربرد فلز مس می توان به.
 تبدیل می شود.......... آهن با اکسیژن ترکیب شده و به.
 ،است.......... حاصل ترکیب مس و اکسیژن.
 است.......... سرعت ترکیب مس و اکسیژن از سرعت ترکیب آهن و اکسیژن.
 است.......... و .......... هوای پاک یک مخلوط.
 و .......... ، ..........، ..........، ..........مهم ترین اجزای تشکیل دهنده ی هوا، گازهای

است.......... 
 وجود دارد و گاز اوزون از مولکول های .......... اکسیژن به صورت مولکول  ..........

تشکیل شده است
 ،است که از .......... عالوه بر گاز اکسیژن، شکل دیگری از عنصر اکسیژن

تشکیل شده است.......... مولکول های 
 ،است.......... فرمول شیمیایی سولفوریک اسید.
 می باشد.......... و .......... ، ..........عناصر سازنده ی اسید سولفوریک
 یافت می شود.......... است و در طبیعت در .......... گوگرد جامدی
 و .......... ، ..........، ..........، ..........، ..........کاربردهای اسیدسولفوریک در صنعت در

می باشد.......... 
 یافت می شود.......... با مولکول های .......... عنصر نیتروژن موجود در هوا به صورت
 دبه کار می رو.......... بخش عمده ی گاز نیتروژن به عنوان ماده  اولیه برای تولید
 کاربرد دارد.......... و .......... آمونیاک در تهیه ی.
 یخ سازی، تهیه ی کودهای شیمیایی در کشاورزی و تولید مواد منفجره، از

.می باشد.......... و .......... کاربردهای 
 حاصل می شود.......... و .......... گاز آمونیاک از ترکیب.
 و ...... ....، ..........نمونه ای از کاربرد کربن، فسفر و فلوئور در زندگی، به ترتیب در

است..........
 .......... نندجلوگیری ک.......... یکی از موادی است که به خمیر دندان می افزایند تا از
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 الکترون دارند.......... فلوئور و کلر در مدار آخر خود.
 و .......... ، ..........، ..........از کاربردهای کلر و ترکیبات آن می توان به تهیه ی  ..........

.اشاره کرد
 زیرا عنصرهایی که در یک . می سازد.......... طبقه بندی عناصر، مطالعه ی آن ها را

.دارند.......... طبقه قرار می گیرند، 
 ر قرا.......... عنصرهایی که تعداد الکترون های مدار آخر اتم آن ها برابر است، در یک

می گیرند
 از این رو . به شدت واکنش می دهد.......... و .......... سدیم فلزی جامد است که با

است.......... بسیار 
برای نمونه آهن در ساختار . عنصرها در فعالیت های بدن نقش مهمی دارند.......... ،

موثرند.......... و کلسیم در .......... ، ید در ..........سدیم و پتاسیم در 
 می باشد.......... یکی از موارد استفاده از فلوئور، اضافه شدن آن به
 ظر نیز از ن.......... اتم عنصر . الکترون دارد.......... اتم عنصر فلوئور در مدار آخر خود

تعداد الکترون مدار آخر، مشابه فلوئور است
 نیتروژن(7N)  و فسفر(15P)  ،الکترون دارند.......... در الیه ی آخر خود
  سیلیسیم(14Si) از جدول .......... الکترون دارد و در گروه .......... در الیه ی آخر خود

.طبقه بندی عنصرها قرار گرفته است
ه در میان عناصر موجود در پوسته ی زمین و بدن انسان، باالترین درصد مربوط ب

است.......... عنصر 
 است؛ به.......... در مولکول موادی مانند گاز اکسیژن و گاز آمونیاک، تعداد اتم ها

مشهورند.......... طوری که این مولکول ها به مولکول های 
 تشکیل شده است.......... و .......... ، ..........سلولز از تعداد بسیار زیادی اتم های
 می نامند.......... چنین موادی را . ، درشت اند..........و مولکول .......... مولکول
 می نامند.......... چنین موادی را . ، درشت اند..........و مولکول .......... مولکول
 گر به به یکدی.......... تشکیل شده است که از اتصال تعداد زیادی .......... هر بسپار از

دست می آید
 هستند.......... بسپارها دسته ای از
 باشند.......... یا .......... بسپارها ممکن است.
.......... ،.......... ،.......... ، .......... نمونه هایی از بسپارهای طبیعی اند.......... و
 دمی باشن.......... ، و پالستیک از بسپارهای ..........سلولز و نشاسته از بسپارهای
 و .......... ، ..........، ..........، ..........است که در ساخت .......... پالستیک، نمونه ای از

وسایل شخصی به کار می رود
 و سوزاندن آن ها در .......... پالستیک ها در محیط زیست به راحتی تجزیه

می کنند.......... تولید می کند؛ به همین دلیل آن ها را .......... محیط زیست 
 می باشد.......... است که بازگردانی آن .......... بطری حاوی نوشیدنی از جنس
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 انی هستند که بازگرد.......... لیوان های یک بار مصرف و ظروف بسته بندی از جنس
.می باشد.......... حک شده بر روی آن ها 

        است.......... بسته ای حک شده که نشان می دهد جنس آن از روی نشانه ی
 است .......... عالمت استاندارد بر روی مواد غذایی نشان می دهد که آن ماده غذایی

.از وضعیت مطلوبی برخوردار است.......... و .......... ، ..........و از نظر 
 را .......... ، ویژگی های روغن مناسب برای 4152استاندارد ملی ایران به شماره ی

نشان می دهد

کنیدبررسیرازیرجمالتنادرستیودرستی

طال، آهن، مس، آلومینیم و سیلیسیم همگی در دسته  ی فلزات قرار دارند
آهن و مس با سرعت یکسانی با اکسیژن واکنش می دهند
ژن،  سرعت واکنش منیزیم با اکسیژن در مقایسه با سرعت واکنش مس با اکسی

بیشتر است
در بین فلزات مس، آهن ، طال و و روی، آهن کم ترین واکنش پذیری را دارد
واکنش پذیری طال، از آهن و مس کم تر است.
 اگر یک تکه نوار مسی را روی شعله ی چراغ بگیریم، با سرعت می سوزد و نور

.خیره کننده ای تولید می کند
تفاوت اکسیژن و اوزون در نوع اتم های سازنده ی مولکول های آن هاست.
ی گاز آرگون از رسیدن پرتوهای پرانرژی و خطرناک فرابنفش به زمین جلوگیر

.می کند
تعداد الکترون های الیه آخر اکسیژن و گوگرد با هم برابرند.
آمونیاک در تهیه ی مواد منفجره کاربرد دارد.
 گاز نیتروژن موجود در هوا به صورت مولکول های سه اتمی(N3)وجود دارد.
فسفر، کلسیم و سیلیسیم از نافلزات هستند.
ور استتعداد الکترون های الیه آخر کلر بیشتر از تعداد الکترون های الیه آخر فلوئ
ا در جدول طبقه بندی عناصر، عنصرهایی که تعداد الکترون های الیه ی آخر آن ها ب

هم برابر است، در یک ردیف اتمی قرار می گیرند
دومین عنصر تشکیل دهنده ی بدن انسان و کره ی زمین کربن می باشد
دی اتم عنصر سدیم در گروه اول و اتم عنصر کلر در گروه پنجم از جدول طبقه بن

.عنصرها قرار دارند
 منیزیم(12Mg) الکترون دارد، هم گروه است4با عنصری که در الیه ی آخر خود  .
 بسپاری درشت مولکول استهر
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 کلر(17Cl) در ستون هفتم و سیلیسیم(14Si) در ستون چهارم از جدول
.طبقه بندی عنصرها قرار دارند

 فلوئور(9F) و کلر(17Cl)در گروه هشتم جدول طبقه بندی عنصرها جای گرفته اند.
 هیدروژن(1H) لیتیم ،(3Li) و سدیم(11Na) در یک ردیف از جدول عنصرها قرار

دارند
 سدیم(11Na) و منیزیم(12Mg)دارای ویژگی های مشابهی می باشند.
ید در بدن انسان، در فعالیت های قلب شرکت دارد.
آهن در ساختار هموگلوبین خون و کلسیم در رشد استخوان ها نقش دارند
رتیب بیشترین درصد عنصرهای تشکیل دهنده ی بدن انسان و پوسته ی زمین به ت

مربوط به اکسیژن، سیلیسیم و آلومینیم می باشد
درصد عناصر در بدن و در پوسته زمین هیچ شباهتی با هم ندارند.
 گاز اکسیژن(O2) و گاز نیتروژن(N2) از مولکول های کوچک تشکیل شده اند و

.از درشت مولکول ها است(H2SO4)اسید سولفوریک 
به درشت مولکول ها، بسپار گویند
 استهر بسپاری درشت مولکول
 همه ی درشت مولکول ها از زنجیرهای بلندی تشکیل شده اند که از اتصال تعداد

.زیادی مولکول کوچک به یکدیگر به دست می آیند
مولکول هموگلوبین درشت مولکول است؛ ولی بسپار نیست.
 مولکول های سازنده موم زنبور عسل، روغن زیتون، چربی و هموگلوبین از

.درشت مولکول های طبیعی هستند
پالستیک از بسپارهای مصنوعی و روغن زیتون نوعی بسپار طبیعی است
ردانی عالمت استاندارد بر روی بسته بندی مواد غذایی، نشان دهنده ی قابلیت بازگ

.مواد بسته بندی آن هاست
ن عالمت        حک شده روی بسته بندی مواد غذایی، نشان دهنده ی جنس پلی پروپ

.آن است و می توان آن را بازگردانی کرد
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گزینه اییچندسواالت

دارد؟وجوداتمتعدادچهونوعچندترتیب،بهاسیدسولفوریکدر-
1)3-72)2-7

3)3-84)2-8
اینزاکهمی رودکاربه.....تولیدبرایاولیهماده یعنوانبهنیتروژنگازعمده یبخش-

......گزینه یجزبهمی شود؛استفادهگزینه هاتمامیموادتهیه یبرایماده
1)NH3 NH3(2چرم سازی- یخ سازی-

3)HNO3 HNO3(4منفجرهمواد- شیمیاییکودهای-
؟استکردهمقایسهصحیحیشکلبهرافلزاتواکنش پذیریویژگیگزینهکدام-
1)ZN > Mg > Cu > Au2)Au > Cu > Fe > Mg

3)Mg > Fe > Cu > Au4)Fe > Zn > Cu > Au

هستند؟نادرستشده،ذکرکاربردهایازموردچند-
استخرهاآبکننده یضدعفونی:اسیدسولفوریک(الف

پارچه هاسفیدکننده ی:کلر(ب
دهانشویهودندانخمیرساخت:فسفر(ج
کبریتچوبنوک:فلوئور(ه  یخ سازی:آمونیاک(د
1)42)23)34)1
درستناگزینهکدام.بگیریدنظردرگوگردواکسیژنعنصردوبرایرابوراتمیمدل-

است؟
.دارندتفاوتهمباالکترونیمدارتعدادنظراز(1
.داردتفاوتهمبامدارشانیکالکترون هایتعدادتنها،(2
.هستندهم گروهکهمی دهدنشاندوهرآخرالیه یالکترون هایتعدادبودنیکسان(3
.دارندالکترون6خودآخرمداردردوهر(4
زینهگکدام.می شودنگهدارینفتزیردرومی دهدواکنششدتبهآبباکهنرمفلزی-

باشد؟هم گروهفلزاینبامی تواند
1)11Na2)4Be3)14Si4)13Al

است؟درستگزینهکدام-
.هستندهممشابهنشاستهوزیتونروغنتشکیل دهنده یواحدهایساختار(1
.می شودتولیدبسپاریکدیگربهدرشت مولکولزیادیتعداداتصالبا(2
.می کنندبازگردانیطبیعتدرآن هانامطلوباثراتدلیلبهراپالستیک ها(3
.می آینددستبهگیاهانازفقططبیعیبسپارهای(4
می باشند؟طبیعیمولکولدرشتزیرمواردازتعدادچه-

-لولزس-زیتونروغن-پلی اتیلن ترفتاالت-هموگلوبین-اسیدسولفوریک-آمونیاک
ابریشم

1)62)33)44)5
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نمی شوند؟انجامکهاستشدهاشارهواکنش هاییبهگزینهکدامدر-
اکسیژنگاز+آهن(باکسیژنگاز+مس(الف

اکسیژنگاز+طال(دکبودکات+منیزیم(ج
کبودکات+روی(ه 
دوب(4د(3ه وجوالف(2دوه (1
دارد؟6Cبامشابهیشیمیاییخواصیککدامزیر،عناصرمیاندر-
1)16S2)15P3)14Si4)8O

است؟متفاوتگزینه هابقیهبازیرگزینه هایازیککداممنشا-
سلولز(4نشاسته(3عسلزنبورموم(2پنبه(1
است؟متفاوتگزینه هابقیه یبازیرپلیمرهایازیککداممنشا-
سلولز(4عسلزنبورموم(3ابریشم(2پشم(1
ندارد؟وجود16Sاتمگزینهکداممولکولشیمیاییساختاردر-
گوگرد(4آمونیاک(3اسیدسولفوریک(2کبودکات(1
نمی کند؟تکمیلصحیحصورتبهرازیرعبارتگزینهکدام-

.استعنصر.....دارد،انسانبدندررافراوانیدرصدبیشترینکهعنصری
.داردرافراوانیدرصدبیشترینهمزمینپوسته یساختاردر(1
.استعنصرایندیگرشکلاوزون،گاز(2
.استگرفتهقرارسطریکدرآرگوننجیبگازبا(3
.استاسیدسولفوریکساختاردرموجودعناصرازیکی(4
است؟صحیحگزینهکدام-
.می شوداستفادهشیشهرویتراشوحکاکیبرایHClاز(1
.می شوداستفادهمدادمغزدرزغالصورتبهکربنعنصر(2
.داردکاربردگرمابهمقاومپالستیک هایتولیددرفلوئورعنصر(3
.می آورنددستبههواازراخودنیازموردنیتروژنتنفس،باجانوران(4
نیست؟پالستیک هابازگردانیدلیلگزینهکدام-
.نمی شوندتجزیهراحتیبهزیستمحیطدر(1
.می شودهواواردسمیبخاراتآن ها،سوزاندنبا(2
.می مانندباقیطبیعتدرطوالنیمدتیبرای(3
.می شودصرفبسیاریهزینه هایآن هااولیه یتولیدبرای(4
است؟نشدهنوشتهدرستبدنفعالیت هایدرعنصرکدامنقش-
بدنسازوسوختتنظیم:ید(1
ناخنومورشد:آهن(2
استخوان هارشد:کلسیم(3
قلبیفعالیت های:پتاسیموسدیم(4
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نیست؟مسفلزویژگی هایازگزینهکدام-
.استسرخ رنگوبراق(1
.داردشدنمفتولقابلیت(2
خوردگیبرابردرمقاومتعدم(3
.می آیددستبهباالدمایدرآنمعدنسنگذوبطریقاز(4
نیست؟صحیحلیتیموسدیممقایسه یکدام-
.می شوندنگهدارینفتزیرآزمایشگاهدردوهر(1
.می شوندبریدهراحتیبهچاقوبایعنیهستند؛نرموجامدفلز،دوهر(2
.می دهندواکنششدتبهاکسیژنوآببا(3
.دارندخوددوممداردریکسانیالکترونتعدادودارندقرارستونیکدر(4
.....جدول،اولستوندرگرفتهقرارعناصرهمه ی-
.می شوندنگهدارنفتزیر(2.هستندفلزی(1

.دارندالکترونیکخودآخرالیه یدر(4.هستندجامد(3
.....جزبههستند؛مولکولدرشتگزینه هاهمه یدرشدهذکرمواد-
اسیدسولفوریک(4زیتونروغن(3خونهموگلوبین(2پنبهالیاف(1
نیست؟صحیحروبهروساختاربهراجعگزینهکدام-
.استطبیعیپلیمریک(1
.داردوجودگیاهاندرفقطآنسازنده یاتم های(2
.داردوجودپنبهساختاردرهموگیاهاندرهم(3
جاداییکدیگربهکوچکمولکولزیادیتعداداتصالازولیاست؛درشت مولکول(4

.استشده
است؟درستگزینهکدام-
.می کننددریافتهواازرانیازشانموردنیتروژنانسان هاوگیاهان(1
.داردوجودزمینپوسته یدرهموانسانبدنساختاردرهمآهنعنصر(2
یگریکدمشابهکامالزمینپوسته یوانسانبدنتشکیل دهنده یعناصردرصد(3

.است
.استموثرانسان،بدناستخوان هایرشدبرایپتاسیمعنصر(4
.....گفتمی توانروبهروشکلبهتوجهبا-
.می دهدنشانرامصنوعیپلیمریکساختار(1
.داردگیاهیمنشاکهاستپلیمریسلولزمانند(2
.ندارندوجودجانورانبدندرآنسازنده یاتم های(3
.داردجانوریمنشاابریشممانندکهاستپلیمری(4
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.....کهمی دهدنشاننماد-
.استبازگردانیقابلپلیمراین(1
.می شودتجزیهکوتاهیمدتدرطبیعتدرشدنرهابا(2
.نمی کندایجاداشکالیزیستمحیطبرایآنسوزاندن(3
.بگیردقراراستفادهموردبار5ازبیشترنبایدپلیمراین(4
.....عناصرتناوبیجدولدر-
.دارندالکتروندوخوداولمداردرعناصرتمامی(1
.اردداضافه ترالکترونیمداریکخودچپسمتهم ردیفعنصربهنسبتعنصر،هر(2
.داردکم ترالکترونیکخودپایینیهم ستونعنصربهنسبتعنصرهر(3
.دارداضافه ترالکترونبامداریکخود،باالییهم ستونعنصربهنسبتعنصر،هر(4
.است؟نادرستگزینهکدامپاکهوایدرباره ی-
.استنیتروژنآنگازفراوان ترین(1
بهخطرناکپرتوهایرسیدنازکهداردوجودآندراکسیژنعنصرازمتفاوتیشکل(2

.می کندجلوگیریزمین
.استناهمگنآن، دهنده یتشکیلاجزایتفاوتدلیلبهکهاستمخلوطنوعی(3
آرگون،اکسیژن،نیتروژن،گازهایآنتشکیل دهنده یاجزایمهم ترین(4

.استآببخاروکربن دی اکسید
ودموجعنصرهایاست،شدهرسممختلفاتم هایبرایکهبوراتمیمدلبهتوجهبا-

دارند؟مشابهیشیمیاییویژگی هایگزینهکدامدر
1)2)

3)4)

.دمی باش.....زمین،پوسته یدرو.....انسان،بدندرفلزیعناصردرصدبیشترین-
آلومینیم-کلسیم(2کلسیم-آلومینیم(1

آهن-کلسیم(4آهن-آلومینیم(3
طریببرای.می شوددادهاختصاصمتمایزکدیکپالستیکی،پلیمرهایازیکهربه-

دویناکردنجداعلت.می باشدمتفاوتآندرپوشکدباظرفپالستیککدنوشابه،
چیست؟بازیافتبرایپلیمرنوع

.شودجدانرمپلیمرازبایدسختپلیمرکهآندلیلبه(1
.نمی رساندآسیبیطبیعتبهوسوزاندمی توانرابدنهپلیمرکهآندلیلبه(2
.نیستکاراینانجامبهلزومیبازیافت،برای(3
.آنهابازیافتفرآیندبودنمتفاوتدلیلبه(4
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تیغه ی،1ظرفدر.داریمکبودکاتقاشقیکوآبمیلی لیتر150حاویظرفدو-
گزینهکدام.می دهیمقرارطالجنسازفلزیتیغه ی2ظرفدرورویجنسازفلزی

است؟نادرست
.می شودرنگتغییردچار2ظرفخالفبر1ظرف(1
.می شوندتولیدطالاتم هایدهیم،قرار2ظرفدررامنیزیمجنسازتیغه ایاگر(2
.می شوددیدهرنگتغییرمس،اتم هایتولیددلیلبه،1ظرفدر(3
.نمی افتداتفاقجدیدیواکنشیکدیگر،بهظرفدومحتوایکردناضافهبا(4
ساختاردرهمونشاستهساختاردرهمعنصرکدامشده،ذکرعناصربیندر-

دارد؟وجوداسیدسولفوریک
نیتروژن(4گوگرد(3اکسیژن(2کربن(1
.....نیتروژنچرخه یدر-
.می کننددریافتتنفسطریقازراN2گیاهان،وجانوران(1
2)N2می شودخاکواردومی شودحلبارانآبدرهوا.
دستبهگیاهانخوردنباجانورانوهواازراخودنیازموردنیتروژنگیاهان(3

.می آورند
.می آورنددستبهخاکازراخودنیازموردنیتروژنگیاهان(4
قرارآندرBفلزجنسازتیغهیککهداریمAسولفاتمحلولمحتویظرفیک-

بههگزینکدامفلزاتقرارگیریصورتدرفلزات،واکنش پذیریبهتوجهبا.داده ایم
شود؟انجامنمی تواندزیرشکلبهواکنش،BوAجای
Aفلز AسولفاتحلولBسولفات+ Bفلز+

1) B = CuوA = Fe 2) B = MgوA = Zn

3) B = ZnوA = Fe 4) B = ZnوA = Cu

قراردورهیکدر6Cباوگروهیکدر15PباXعنصرعناصر،تناوبیجدولدر-
است؟کردهبیاندرستیبهراعنصراینکاربردگزینهکدام.دارد

چرم سازی-شیمیاییکودهای(1
آشامیدنیآبضدعفونی کننده-آمونیاکتهیه(2
دندانخمیرساخت-اسیدنیتریکتهیه(3
شیمیاییکودهای-غذاییموادبسته بندیصنایع(4
است؟مادهیکبهمربوطشده،ذکرکاربردهایتمامیگزینهکدامدر-
چرم سازیصنایع-سردکننده ها-منفجرهموادتولید(1
کبریتچوبنوکساخت-موشکسوختتولید-شوینده هاتولید(2
خودروسازیصنایع-الستیک سازیصنایع-آشامیدنیآبکردنضدعفونی(3
اورانیومغنی سازی-حشره کشساخت-تفلونساخت(4
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.هستندصحیح.....گزینه یموارد-
.می شوندمحسوبخالصموادهمگن،مخلوط های(الف

.استاکسیژنعنصراووزنکیلوگرم40ازبیشباشد،کیلوگرم80شخصیجرماگر(ب
.استهیدروژنگازبهمربوطاتمسفردرموجودحجمیدرصدبیشترین(ج
.ندمی کتولیدزیادینورسوختنهنگامکم،واکنش پذیریدلیلبهمنیزیمفلز(د
دوالف(4دوب(3جوالف(2ب(1
می باشد؟6و4،5ترتیب،بهگزینهکدامآخرمدارالکترون هایتعداد-
1)4Be،5B،6C2)14Si،7N،16S

3)11Na،5B،13Al4)9F،8O،6C

.هستندنادرست.....گزینه یموارد-
نهاتضعیف ترعناصرومی آینددرترکیبشکلبهقوی ترعناصرواکنش ها،در(الف

.می مانند
تم هایاتعدادبنابراینمی گیرد؛قراراکسیژنازباالتریالیه یدراتمسفردراوزون(ب

.استکمترآنسازنده ی
.داردقرار8گروهدرنافلزقوی ترینو،1گروهدرفلزقوی ترین(ج
.می شوددیدهخاموشآتشفشان هایدهانه یدرگوگرد،زردرنگوپودریفلز(د
دوجوب(4دوالف(3دوبوالف(2بوالف(1
نیست؟صحیحکلردرباره یعبارتکدام-
.داردالکترون7خودآخرمداردرکهاستنافلزیک(1
.داردقراردورهیکدرآرگونباواستهم گروهفلوئوربا(2
.استفعالبسیارفلزیک(3
.داردصنعتیکاربردهایکهاستHClآنترکیبیک(4
است؟مناسب ترآن هاطبقه بندیبرایاتم هاویژگیکدام-
اتمیوزن(2ذوبنقطه(1

آخرمدارالکترونتعداد(4اکسیژنباواکنش پذیریمیزان(3
Alشیمیاییفرمولدر- (NO3)3،است؟چقدرعناصرتعدادبهاتم هاتعدادنسبت
4به3(34به4(133به3(32به13(1
دارد؟نوترونچندیونایندارد،الکترون32X2-،18یونبدانیماگر-
1)162)183)204)22
است؟متفاوتبقیهبافیزیکیحالتنظراززیرفلزکدام-
کلسیم(4مس(3جیوه(2آهن(1
است؟کنداکسیژنباآن هاواکنشکهشدهذکرفلزاتیگزینهکدامدر-
مسولیتیم(2آهنومنیزیم(1

آهنومس(4طالوسدیم(3
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است؟صحیحگزینهکدام-
.شوندبازگردانیبایدطبیعیپلیمرهای(1
.آن هاستبازگردانیطبیعت،ازمصنوعیپلیمرهایحذفروشبهترین(2
.می شوداستفادهآمونیاکتولیدبرایهوااکسیژنعمده یبخش(3
.داردرااتمتعدادبیش ترینگوگرداسید،سولفوریکمولکولدر(4
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بلورتهیهمراحل
نشودحلدیگرجاییکهتاگرمادرحاللدرمادهانحالل-1
محلولکردنصاف-2
شودسردمحلولتاکردنصبرومحلولدرنخیکدادنقرار-3
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رساناستدهدعبورخودازرابرقجریانکهماده ایهر
می باشندرساناهستندروشنآنهادرالمپکهمحلولهایی

دررساناییعلت.استشدهدادهنشانمحلولهادررساناییعلتزیرشکلدر
بهراهالکتریسیتجریانرساناییتواناییکهاستمتحرکیونهایوجودمحلولها،

.می دهدمحلول
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هدفشده،ارایهکتابدرکهآزمایشیدر
محلولدریونهاگردداثباتکهاستاین

رفظمیانهدردلیلهمینبه.می کنندحرکت
می شودایجادهیدروکسید(II)مسرسوب

مس،یونهایحرکتدهندهنشانکه
استهیدروکسیدوسدیم،سولفات
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1 2 3
داردراالکتروندوگنجایشاولمدار-

یاهیدروژنمثبتیوندلیلهمینبهونداردالکتروناولمدار(1)شکلدر
.استپروتونیکدارایتنهاکهاست،شدهتشکیلهیدروژنکاتیون

.استالکترونیکوپروتونیکدارایکهداریمراهیدروژناتم(2)شکلدر
.استکردهدریافتالکترونیکاولمدار

یونوکردهدریافتراخودالکتروندوهرهیدروژناولمدار(3)شکلدر
استشدهتشکیلهیدریدیاهیدروژنآنیونیاهیدروژنمنفی
.کنددریافتنمی تواندالکتروندوازبیشاولمدار

آنیونهایوهیدروژنبررسی

کلروفلوئوروسدیممیانواکنشبررسی
قوانیناول

نداددستازاز،پسوبدهددستازراخودآخرالیهالکترونمی تواندتنهاسدیم-
شرایطایندر.بودخواهدالکترونیهشتاست،آندوممدارکهآنآخرالیه

می شودتشکیلسدیممثبتیونیاسدیمکاتیون
ترونالکیکتنهامی توانندوهستندالکترونیهفتآخرمداردارایفلوئوروکلر-

بدیلتآنیونیامنفییونبهحالتایندر.کنندهشتاییراخودآخرمداروگرفته
می شوند

تعدادهریکبرای.استشدهدادهنشانکلراتموفلوئوراتمسدیم،اتمیک،شکلدر
کنیدمشخصرامدارهرالکترونتعدادومدارها

1
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2 3

:2شکلدر
.استشدهنزدیککلراتمبهسدیماتم

یونکاتیاسدیمیونبهتبدیلواستدادهکلربهراخودآخرمدارالکترونسدیم
استمثبتباریکدارایواستشدهسدیم

استالکترونیهشتسدیمیونآخرمدار
استپروتون11والکترون10دارایسدیمیون

استدادهدستازراخودمداریکسدیم
استگرفتهراسدیمالکترونکلراتم

استشدهالکترونیهشتکلرآخرمداریاسوممدار
استمنفیباریکدارایواستشدهتبدیلکلرآنیونیاکلریدیونبهکلر
.استپروتون17والکترون18دارایکلریدیون

استنکردهتغییریکلرمدارهایتعداد

:3شکلدر
.استشدهنزدیکفلوئوراتمبهسدیماتم

اتیونکیاسدیمیونبهتبدیلواستدادهفلوئوربهراخودآخرمدارالکترونسدیم
استمثبتباریکدارایواستشدهسدیم

استالکترونیهشتسدیمیونآخرمدار
استپروتون11والکترون10دارایسدیمیون

استدادهدستازراخودمداریکسدیم
استگرفتهراسدیمالکترونفلوئوراتم

استشدهالکترونیهشتفلوئورآخرمداریادوممدار
استشدهتبدیلفلوئورآنیونیافلوئوریدیونبهفلوئور

استمنفیباریکدارایو
.استپروتون9والکترون10دارایفلوئوریدیون

استنکردهتغییریفلوئورمدارهایتعداد
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اکسیژنوسدیمواکنشبررسی
:اکسیژن

.استالکترونیمداردودارایاکسیژن
.داردوجودالکترون6اکسیژنآخرمداردر

کهتاساینمهمنکته.کندهشتاییراخودآخرمدارتامی گیردالکتروندواکسیژن
می گیردهمزمانراالکتروندو

هستندواکنشآمادهسدیمدوواکسیژن:1شکل
هیچواستشدهنزدیکاکسیژنبهسدیمیکتنهاشکلهاایندر:3و2شکل

ایندروکنددریافتالکترون2همزمانبایداکسیژنزیرا.استندادهرخواکنشی
نمی افتداتفاقاینشرایط
یکهرشده اند،نزدیکاکسیژنبههمزمانسدیمدوهرشرایطایندر:4شکل

.استگرفتهراالکتروندوهراکسیژنودادهدستازراخودالکترون
یداپمنفیباردووداردخوداتمیخالتازبیشترالکتروندوحالتایندراکسیژن

.استشدهاکسیدیونیااکسیژنآنیونبهتبدیلواستکرده
.استشدهالکترونی8اکسیژنآخرمدار

کیداراییکهروشده اندتبدیلسدیمیونبهالکتروندادندستازباهمسدیم ها
.هستندمثبتبار
.هستندخنثیسدیمیونهایواکسیژنیونبارهایمجموعدر

مهمبسیارنتیجه گیری
.باشدبرابربایدنافلزوفلزبینشدهمبادلهالکترونتعداد

می دهددستازفلزکهالکترونیتعداد:فلزظزفیت
همهالبته).شودهشتاییآنآخرمدارتامی گیردنافلزکهالکترونیتعداد:نافلزظرفیت
(کربنمانندنمی گیرند،الکتروننافلزها
:زیرهرابطبااستبرابرمی شودمبادلهنافلزوفلزاتمهایبینکهالکترونیتعداد

نافلزظرفیتضربدرفلزظرفیت:باشدمتفاوتظرفیتهااگر
نافلزیافلزظرفیت:باشدیکسانظرفیتهااگر
می کنیماستفادهرابطهاینازبعدیمثالهایدر
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نیتروژنوسدیمواکنشبررسی
استظرفیتی3بنابراینشودهشتاییآنآخرمدارتاداردالکترون3بهنیازنیتروژن

یکبنابراینشودهشتاییآنآخرمدارتامی دهددستازالکترونیکسدیم
استظرفیتی

ستدبهآنهاظرفیتهایضربازنیتروژنوسدیممیانشدهمبادلهالکترونتعداد
.3می شودکهمی آید

.دهندواکنشنیتروژناتمیکبابایدسدیماتمعددسههمزمانبنابراین
دارایهریکسدیم هاومی گرددمنفیبار3داراینیتروژنالکترونها،مبادلهازپس
.می شوندمثبتباریک

.هستندخنثیمجموعدرواستصفربابرابریونهااینبارمجموع

کلرواکسیژنبامنیزیمواکنشبررسی
2شکلدرکهاکسیژنبامنیزیمواکنشمورددر

ژناکسیومنیزیمظرفیتچوناست،شدهدادهنشان
باابربرشدهمبادلهالکترونتعدادپساست،یکسان
.می باشد2بابرابرواستآنهاازیکیظرفیت

رابربآنهاظرفیتچونکلر،بامنیزیمواکنشمورددر
فیتظرضربازشدهمبادلهالکترونتعدادنمی باشد،

می آیدبدست1ضربدر2یعنیآنها
آخرمداروالکترون2کدام،هرباواکنشدرمنیزیم

هشتآنآخرمدارومی دهددستازراخود
می کندپیدا2+بارومی شودالکترونی

هشتراخودآخرمدارالکترونیکگرفتنباکلرها
غییریتآنهامدارتعدادآنکهبدونمی کنند،الکترونی

می کنندپیدا1-باروکند
پیدا2-بارمنیزیمازالکترون2کسببااکسیژن

.می کندهشتاییراخودآخرمداروکرده

1

2

3
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1

2

3

4

نیتروژنبامنیزیمواکنشبررسی
نهاآظرفیتنیتروژن،بامنیزیمواکنشمورددر
دستازبامنیزیمزیرااست،3و2ترتیببه

الکترون3گرفتنبامنیزیموالکترون2دادن
.می کنندپیداتایی8مدار

ازاآنهبینشدهمبادلهالکترونتعدادروایناز
.می آیدبدست3در2یعنیآنهاظرفیتضرب

.می شودمیادلهآنهابینالکترون6پس
مزمانهبایدمنیزیمکهاستاینمهمبسیارنکته

نیزنیتروژنوبدهددستازراخودالکترون2
ردروایناز.کندکسببایدالکترون3همزمان

رخالکترونیبدلوردگونههیچ3و2شکلهای
شدهگفتهشرایطکه4شکلدرتنها.نمی دهد

ازراخودالکترونهایهامنیزیمدارد،وجود
.می کنندکسبراآنهانیتروژنهاودادهدست

زیممنیاتمسهبانیتروژناتمدوواکنشایندر
الکترون6کهاستاینعلتومی دهندواکنش

شدهمبادلهالکترونتعداداگر.شودمبادلهباید
ونیتروژنماننداتمهاازکدامهرظرفیتبررا

نشواکدرکهاتمیتعدادکنید،تقسیممنیزیم
.می آیدبدستمی کندشرکت

ازییکمنیزیمهاازیکیاینکهدیگرمهمنکته
بهاردیگریونیتروژنیکبهراخودالکترونهای

بیخوبهانیمیشندرکهمی دهدبعدینیتروژن
.استشدهدادهنشان

.کنیددقتاتمهاازیکهرباربه4شکلدر
استصفربابرابرشکلایندربارمجموع
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نیتروژنباآلومینیمواکنشبررسی
ومی دهددستازالکترون3آلومینیم.هستندظرفیتی3دوهرنیتروژنوآلومینیم
.می گیردالکترون3نیتروژن

است3یعنیآنهاازیکیظرفیتبابرابردواینمیانشدهمبادلهالکترونتعداد
ازنیزراخودآخرمدارومی شود3+باردارایالکترون3دادندستازباآلومینیم

.می دهددست
تغییریآنمدارهایتعدادومی شود3-آنباروکردهکسبالکترون3نیتروژن
.نمی کند

.استخنثیکلدرنیتریدآلومینیم

46



هیدروژنوسدیممیانواکنش

کلروسدیممیانواکنش

گوگردومنیزیممیانواکنش

اکسیژنومنیزیممیانواکنش
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گوگردوسدیممیانواکنش

ننیتروژوسدیممیانواکنش

لرکومنیزیممیانواکنش
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:جرمپایستگیقانون
ادمو)واکنش دهنده هاجرممجموعبنابراین.می رودبینازنهومی آیدوجودبهنهجرم

ربرابهمیشههمبا(فلشراستسمتمواد)فرآورده هاجرممجموعبا(فلشچپسمت
است

:زیرشکل
قراربستهمحیطیدرواکنشدرکنندهشرکتموادهمه یاگرکهمی دهدنشان
دیبیانبهوگیرند

تاداابتازواکنشمخلوطجرمباشد،نداشتهوجودمحیطباجرممبادلههیچگونهر
.بودخواهدثابتواکنشانتهای

:زیرشکل
وادیموگیرندقراربازمحیطیدرواکنشدرکنندهشرکتمواداگرکهمی دهدنشان

ییرتغجرمظاهربهشوند،خارجآنازیاو(زیرمثال)شونداضافهواکنشمخلوطبه
ودهنده هاواکنشجرمشرایطی،هرتحت.نیستاینطورصورتیکهدرمی کند،

.استبرابرهمبافرآورده ها
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طوربهکهاستمنفیومثبتیونهایازیونیجامد
دهچیهمکناردربعدسهدرخاصآرایشیبامنظم

.شده اند

ثرادرزیرا،چرا؟اما.می شکنندضربهاثردریونی،جامدهای
مقابلهم نامیون هایومی شودجابهجایون هاضربه

نشددورسببآنهامیاندافعهومی گیرندقراریکدیگر
یونیجامدشکستنسببدوریاینکهشده،همازآنها

.می شود
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ندمی تواندرآیندمتحرکصورتبهیونهااگرکهمی دهدنشانزیر!بی جانتصاویر
:استامکان پذیرحالتدودریونهابودنمتحرک.سازندبرقرارراالکتریسیتهجریان

باشندمحلولآبدرهایون-1
درآیدمذاببصورتیونیجامد-2
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وندهشحلمقدارییکیبه.شودگرفتهنظردرآبیکسانمقدارباجداگانهظرفدو
رمجافزایشزیرا،استبیشترحاللچگالیازحاصلمحلولچگالی.می شوداضافه

می یابدافزایشمحلولچگالیواستآنحجمافزایشازبیشترمحلول

ازشتربیمحلولچگالیآنجاییکهازشود،انداختهمرغیتخممایعهااینازهریکدراگر
شدنخواهدنشینتهآندرمرغتخمبنابرایناست،حالل
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.ی گردندمپایداردیگراتمهایباشدنترکیبونیستندپایدارآزادحالتبهاغلباتم ها
.تیدآموخراآنیونیترکیباتدرکهاستالکترونبدلوردشدنپایداربرایراهیک
.استآخرمدارالکترونهایگذاریاشتراکبهدیگرراه

الفبرخکهتفاوتاینبااست،آخرمدارشدنهشتایینیزالکترونهااشتراکازهدف
زیر! جانبیشکلهایدر.می مانندیکدیگرکناردراشتراک،حالتدراتمهایونی،پیوند

ترونالکتنهااشتراکباهیدروژناتمدوکرده اید،مشاهدهدرسنامهراآنانیمیشنکه
.دمی شونپایارومی کنندایجادراهیدروژنمولکولوآمدهبیروناتمیحالتازخود،
رپایداحالتبهالکتروندوباکهاستاتمیتنهاهیدروژنکهبدانیداستجالب

.درمی آید

رایبومی گیردقراراتمدومیاندرمشترکالکترونهایالکترونها،اشتراکازپساما
هم،الکتروندوایناتم،هرالکترونهاشمارشبراییعنی.می آیدحساببهاتمدوهر

.می گرددشمارشدوماتمبرایهمواولاتمبرای

ترونالکتکتنها.می کنیدمشاهدهرافلوئوروهیدروژنمیاناشتراکیپیوندزیردر
یایاشتراکپیوندومی شوندشریکهیدروژنالکترونتکباآنآخرمداردرفلوئور

.می شودایجادآنهامیانکوواالنسی
.نمی کندتغییریهیچگونهاتمهامدارتعداداشتراکیپیونددر

ییدوتاهیدروژناتمآخرندارواستشدههشتاییپیوندایندرفلوئوراتمآخرمدار
.استشده

53



واقعدرClعالمت.می بینیدآنآخرمدارالکترونهایبارافلوئوراتمهایزیرشکلدر
درکههمانطور.استنشدهدادهنمایشکهاستآنالکترونیمداردووهستهشامل

وندپییکدیگر،بهکلراتمهایشدننزدیکباکردید،مشاهدهدرسنامهانیمیشن
ار،پایدهشتاییآرایشبهطریقاینازدوهرومی شودتشکیلآنهامیاناشتراکی
.می رسند

راآبمولکولاشتراکیپیوندطریقازاکسیژنوهیدروژناتمهایزیرشکلدر
.می سازند

8مداراینبیشترالکتروندوبا.استالکترون6دارایخودآخرمداردراکسیژناتم
تامیننهیدروژاتمدوبااشتراکباالکتروندواین.می گرددپایدارومی شودالکترونی

کترونالدارد،شدنپایداربرایالکترونیکبهنیازکههیدروژناتمدیدگاهاز.می شود
گذاریاشتراکباپس.سازدمهیاهیدروژنبرایراشرایطاینمی توانداکسیژن

دیدهرزیبی جانتصویردرکهاکسیژناتمیکباهیدروژناتمدوآخرمدارالکترونهای
.می گیردشکلآبمولکولمی شود

پیوندهایاقساموانواعدوره ایجدولدراتمهاالیه اییاومداریساختاربهتوجهبا
رزیدرآنهاتمامکهشدبررسیتدریسجلسهدرجدولایندراتمهامیاناشتراکی

.نماییدواردراجلسهدرشدهدادهتوضیحاتیکهربرای.استشدهآورده
(استسوالطرحبرایقویمرجعومنبعشدهفراهمبرایتانکهمجموعه ای)
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24صفحهفعالیتپاسخ
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:دهیدکوتاهپاسخزیرسواالتبه

برای اتیلن گلیکول یک کاربرد بنویسید
برای آمونیاک یک کاربرد بنویسید
برای اتانول یا الکل معمولی یک کاربرد بنویسید
برای آب آهک یک کاربرد بنویسید
 ماده خالصی که از چند اتم مختلف بدست می آید چیست؟
 انواع ترکیب ها را نام ببرید؟
ماده خالص به چند صورت می باشد؟
کلسیم(مس سولفات)،کات کبود(نمک خوراکی)ذرات سازنده ی سدیم کلرید،

چیست؟( آهک)کربنات
ذرات سازنده ی اتانول،شکر،آب،آمونیاک و متان چیست؟
 ویژگی مواد به چه چیزی بستگی دارد؟
محلول-محلول نمک خوراکی-ویژگی مواد به چه چیزی بستگی دارد؟ آب مقطر

محلول کات کبود در آب-محلول اتانول -شکر درآب 
ماده ای که برای تهیه مربای کدو حلوایی استفاده می شود چیست؟
 چرا شکر و نمک خواص متفاوت دارند؟
 اتانول و شکر از چه چیزی ساخته شده اند؟
 ماده ای که برای ضدعفونی لوازمپزشکی و بیمارستان بکار می رود چیست؟
فلزی خطرناک و براق که با آب و اکسیژن به شدت واکنش می دهد نام ببرید؟
 سدیم الکترون از دست می دهد و به چه چیزی تبدیل می شود؟

در مورد واکنش میان اتم سدیم و اتم کلر به سواالت پاسخ دهید:

است؟گرفتهالکترونیککدامودادهدستازالکتروناتمکدام•

اند؟کردهمبادلهالکترونچندکلروسدیمهایاتمازیکهر•

بنویسید؟راوکلریدسدیمهاییونشیمیایینماد•

در مورد واکنش میان اتم سدیم و اتم فلوئور به سواالت پاسخ دهید:

شود؟میتبدیلالکترونی8مدارباایذرهبهالکتروندادندستازبایککدام.

الکترونی تبدیل می شود؟8کدام یک با گرفتن الکترون به ذره ای با مدار آخر •

کنید؟مشخصرافلوئوریدسدیمسازندههایذرهالکتریکیبارهایتعداد•

؟استخنثیمجموعدرفلوریدسدیمیونیترکیبآیا•
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 ر به چه پیوند یونی مالک داد و ستد الکترونی رسیده تعداد الکترونهای مدار آخدر

عددی می باشد؟

مالک اصلی در انتقال الکترون ها بین فلز و نافلز چیست؟

 به جاذبه بین یون های مثبت و منفی چه می گویند؟

نمک خوراکی چه نوع پیوندی دارد؟

 یونها با چه بارهایی روی هم تاثیر می گذارند و یکدیگر را می ربایند؟

ترکیب های یونی در مجموع از نظر بار الکتریکی چگونه هستند؟

ا ایجاد می نوعی پیوند بین اتم های دو نافلز که بر اثر مشارکت الکترونی بین آنه

شود چه پیوندی نام دارد؟ 

 کدام بیماران باید رژیم غذایی کم نمک داشته باشند؟

 د؟می تواند ایجاد کن( کوواالنسی)هر اتم کربن حداکثر چند پیوند اشتراکی

کنیدتکمیلرازیرجمالت

 و ..... ، .....در دنیایی که ما زندگی می کنیم، مواد به حالت های مختلفی مانند.  ....
.  ساخته شده اند..... یافت می شوند و همه ی آن ها از 

 را ایجاد می کنند..... و ..... اتم ها به روش های مختلفی با هم ترکیب می شوند و
 وجود .....یافت نمی شوند؛ بلکه به حالت ..... بیشتر عناصر در طبیعت به حالت

.دارند
..... ،..... ،...... ،..... ،..... ،..... ، ..... مثال هایی از ترکیبات شیمیایی هستند..... و.
 ،می باشد..... و ضدیخ ..... نام شیمیایی آهک.
 .....را به عنوان ضدیخ در رادیاتور خودرو می ریزند  .
 .....را به زمین های کشاورزی تزریق می کنند تا گیاهان بهتر رشد کنند.
 .....برای ضدعفونی کردن بیمارستان ها و لوازم پزشکی به کار می رود.
 قرار .... .برای اینکه مربای کدو حلوایی ترد شود، آن را قبل از پختن برای مدتی در

.می دهند
 هستند..... یا ..... ذره های سازنده ی ترکیبات شیمیایی.
 تشکیل شده است..... ساخته شده و نمک خوراکی از ..... شکر از.
 .....ذره هایی با بار الکتریکی مثبت یا منفی اند.
 است..... پتاسیم پرمنگنات یک ترکیب.
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 می باشند..... و اتیلن گلیکول از ترکیبات شکر.
 محلول شکر و اتیلن گلیکول در آب رسانای جریان الکتریکی. .....
 گر ترکیب کلر و فلز خطرناک سدیم با یکدی..... رنگ و ..... در یک تغییر شیمیایی، گاز

.سفیدرنگ تبدیل می شوند..... شده و به 
 رخی ، و ب.....در تشکیل یک ترکیب یونی برخی اتم ها با از دست دادن الکترون به

.تبدیل می شوند..... دیگر با گرفتن الکترون به 
 ،به دست می آید..... از واکنش سدیم با گاز فلوئور.
 با فرمول شیمیایی..... به نام ..... مروارید و پوشش صدفی حلزون از یک ترکیب .....

.تشکیل شده اند
 گرم سدیم کلرید 19/6گرم کلر وارد واکنش شود، مقدار ..... گرم سدیم با 7/7اگر

.حاصل می شود
ه الکترون، ب..... های نافلز قرار می گیرند، اتم های فلز با وقتی اتم های فلز در کنار اتم

.تبدیل می شوند..... الکترون، به ..... ، و اتم های نافلز با ..... 
 ،الکترون وجود دارد..... در مدار آخر یون های سدیم و کلرید.
 ،می باشد..... و نماد شیمیایی یون کلرید، ..... نماد شیمیایی یون سدیم.
ه در برخی اتم ها تمایل دارند با انجام واکنش شیمیایی به ذره هایی تبدیل شوند ک

.الکترون دارند..... مدار آخر 
 ه است؛ اما مصرف بیش از انداز..... وجود یون های سدیم و کلرید برای سالمتی بدن

.  می شود..... و ..... آن سبب 
 در خون از کاتیون های دیگر بیشتر است..... مقدار یون.
 می توانیم یون های سدیم مورد نیاز بدن را تامین کنیم..... با مصرف.
 تشکیل شده است..... و ..... ، از یون های .....نمک خوراکی با فرمول شیمیایی.
د، اغلب مقدار  نمکی که از طریق رژیم غذایی وارد بدن یک فرد بالغ و سالم می شو

.میلی گرم در روز است..... تقریبا برابر با 
 است، باید از رژیم غذایی..... دارند و افرادی که سن آن ها ..... و ..... افرادی که بیماری

.کم  نمک تری استفاده کنند
 غذاهای فرآوری شده و غذاهای فوری برای بدن زیان آور است؛ زیرا سبب ورود بیش

.به بدن می شود..... از حد 
 .....درشت مولکولی است که در گلبول های قرمز خون وجود دارد.
 د و به بگیر..... می توانند گاز اکسیژن را از ..... گلبول های قرمز خون به دلیل داشتن

.همه ی یاخته های بدن برساند
 نیاز دارد..... بدن ما برای ساختن هموگلوبین به.
 یمتامین کن..... و ..... ، .....مانند ..... مورد نیاز بدنمان را می توانیم با مصرف مواد آهن.
 نندمی کرا تجویز ..... با نام شیمیایی ..... در شرایط کم خونی، پزشکان مصرف قرص
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 میلی لیتر خون 100گرم در ..... الی ..... مقدار هموگلوبین در خون انسان برابر با
.است..... الی ..... است و مقدار آهن در بدن برابر با 

 پدید می آید..... ترکیب یونی از کنار هم قرار گرفتن یک.
 هستند..... ترکیبات یونی در مجموع از نظر بار الکتریکی  .
 ،می گویند..... به جاذبه ی بین یون های مثبت و منفی.
 ترکیبات یونی در حالت جامد رسانای جریان الکتریکی ......
 آب دریا در . آب می گردد..... حل شدن نمک ها در آب سبب تغییر در خواص

..... .از آب خالص می جوشد و رسانای جریان الکتریکی ..... نقطه ی 
 ،دحالت گوناگون یافت می شون..... اتمی اند و در طبیعت به ..... مولکول های آب  .

.تشکیل شده اند..... و ..... ها از اتم های این مولکول
 کی ؛ از این رو مولکول های آب بار الکتری..... آب مقطر رسانای جریان الکتریکی

. .....
 دهدبین آن ها رخ می..... وقتی اتم های دو نافلز کنار یکدیگر قرار می گیرند، یک  .

.تشکیل می دهند..... در این حالت اتم ها با هم ترکیب می شوند و 

کنیدبررسیرازیرجمالتنادرستیودرستی

ویژگی مواد به تعداد ذره های سازنده ی آن ها بستگی دارد.
بار الکتریکی یون ها همواره مثبت است
ترکیبات یونی در هر حالتی رسانای جریان الکتریکی می باشند.
اشندترکیبات مولکولی به شکل محلول در آب رسانای جریان الکتریکی می ب.
محلول پرمنگنات پتاسیم در آب رسانای جریان برق است.
 محلول شکر در آب، اتانول در آب یا اتیلن گلیکول در آب رسانای جریان

.الکتریکی نمی باشند
ن آن ها اگر اتم ها در کنار هم قرار بگیرند، در هر شرایطی یک واکنش شیمیایی بی

.رخ می دهد
اگر بین اتم ها یک واکنش شیمیایی رخ دهد، مواد جدیدی تولید می شود که

.خواص آن ها با واکنش دهنده ها شباهت دارد
 ذرات سازنده ی گاز کلر مولکول های دو اتمی هستند و فلز سدیم از یون های

.سدیم تشکیل شده است
رکیب محلول کات کبود در آب، رسانای جریان الکتریکی است و کات کبود یک ت

.یونی است
رید گاز کلر، گازی بی رنگ و سمی است و در واکنش با فلز سدیم به سدیم کل

.سفیدرنگ تبدیل می شود
رید برابر تعداد الیه های الکترونی اتم سدیم با تعداد الیه های الکترونی در یون کل

.است
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 یون سدیم از شعاع اتم سدیم کوچک تر استشعاع.
یون های سدیم و کلرید در الیه ی سوم خود هشت الکترون دارند
ه یون در تشکیل ترکیب یونی سدیم کلرید، اتم کلر با از دست دادن الکترون ب

مثبت و اتم سدیم با گرفتن الکترون به یون منفی تبدیل می شوند
به آنیون اتم های نافلز وقتی در کنار اتم های فلز قرار می گیرند، با گرفتن الکترون

.تبدیل می شوند
رون به اتم های فلز وقتی در کنار اتم های نافلز قرار می گیرند، با از دست دادن الکت

.کاتیون تبدیل می شوند
اتم های کلر و اتم های سدیم در الیه ی آخر خود هشت الکترون دارند.
 )ی شوند اتم های کلر و اتم های سدیم با انجام واکنش  شیمیایی به ذره هایی تبدیل م

.که دارای بار الکتریکی هستند و در الیه ی آخر خود هشت الکترون دارند
رید ترکیب شیمیایی سدیم فلوئورید از کاتیون های سدیم و آنیون های فلوئو

.تشکیل شده است
ر یون های کلرید و یون های فلوئورید دارای الیه های الکترونی برابر هستند و د

.الیه ی آخر خود هشت الکترون دارند
یم با یک ترکیب شیمیایی اکسید منیزیم از یون های اکسید با دو بار منفی و منیز

ست دادن در واکنش منیزیم با اکسیژن، منیزیم با از د. بار مثبت تشکیل شده است
با (MgO)الکترون، ترکیب یونی منیزیم اکسید 2الکترون و اکسیژن با گرفتن 2

.چهار بار الکتریکی را می سازند
 یون هایF- ،Cl- ،O2-تعداد الکترون های یکسانی در الیه ی آخر خود دارند.
 گرم سدیم کلرید 39/2گرم کلر واکنش دهند، مقدار 23/8گرم سدیم با 15/4اگر

.حاصل می شود
ترکیبات یونی در حالت جامد رسانای جریان الکتریکی هستند.
آب خالص در دمای پایین تر ی از آب نمک می جوشد و رسانای جریان الکتریکی

نیست
ترکیبات یونی شکننده هستند و در اثر ضربه خرد می شوند
همه ی ترکیبات یونی در آب حل می شوند.
دمولکول های آب دو اتمی هستند و از اتم های اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده ان.
آب مقطر رسانای جریان الکتریکی است.
د در تشکیل مولکول آب، بین اتم های اکسیژن و هیدروژن، الکترونی داد و ست

نشده است
 هنگام تشکیل مولکول های آب، اتم های اکسیژن و هیدروژن همه ی الکترون های

.خود را با یکدیگر به اشتراک می گذارند
 اتم های اکسیژن و هیدروژن در مولکول آب، دارای هشت الکترون در الیه ی آخر

.خود می باشند
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 دو تشکیل یک مولکول آب، هر اتم اکسیژن یک الکترون و هر اتم هیدروژندر
.الکترون با یکدیگر به اشتراک می گذارند

رونی بین وقتی که اتم های دو نافلز کنار یکدیگر قرار می گیرند، یک اشتراک الکت
.آن ها رخ می دهد و پیوند اشتراکی تشکیل می شود

کدیگر در تشکیل پیوند اشتراکی همه ی اتم ها فقط با یک پیوند اشتراکی به ی
.متصل می شوند

 اتم کربن و یک اتم هیدروژن تشکیل شده است4مولکول متان از.
 پیوند اشتراکی می دهد2در مولکول کربن دی اکسید، هر اتم کربن.
 پیوند اشتراکی و هر اتم هیدروژن یک پیوند 4در مولکول متان، هر اتم کربن

.اشتراکی می دهد

گزینه اییچندسواالت

است؟نادرستموردچند-
.می دهندقراراتانولدرمدتیبرایراآنحلواییکدومربایشدنتردبرای(الف
.می ریزندخودرورادیاتوردرزمستان،دریخضدعنوانبهراگلیکولاتیلن(ب
.استشدهساختهاتمیچندمولکول هایازشکرمانندخوراکینمک(ج
.کنندرشدبهترگیاهانتامی کنندتزریقکشاورزیزمین هایبهراآمونیاک(د
1)22)13)34)4
است؟گرفتهصورتالکترونستدودادزیرترکیب هایکدامتشکیلبرای-
کربناتکلسیم(2گلیکولاتیلن(1

آمونیاک(4شکر(3
داد؟افزایشراآنرساناییمی توانمقطرآببهگزینهکدامموادافزودنبا-
کبودکات-گلیکولاتیلن-شکر(1
نیتراتپتاسیم-آمونیاک-اسیدسولفوریک(2
اتانول-پرمنگناتپتاسیم-کبودکات(3
خوراکینمک-کربناتسدیم-کبودکات(4
است؟صحیحگزینهکدام-
.نداردتاثیریآنرساناییروینمی شود،حلآبدرکاملطوربهشکرچون(1
.استجامدهیدروکسیدسدیمخالفبرکبودکاتاتاق،دمایدر(2
افلزنهمگیکبود،کاتسازنده یعناصربرخالفاسیدسولفوریکسازنده یعناصر(3

.هستند
.می باشندیونینوعازاتانولساختاردرشرکت کنندهاتم هایبینپیوند(4
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کلشبهمی تواننداتم هازیر،عنصردوکدامبینشیمیاییواکنشانجامصورتدر-
A2+وB-(چپبهراستازترتیببه)شوند؟تبدیل

1)13Al8وO2)12Mg16وS

3)9F4وBe4)12Mg17وCl

ترکیباین.استشدهایجادروبهروالکترونیآرایشبایون  هاییازیونیترکیبیک-
باشد؟می تواندزیرمواردازیککدام

1)MgS

2)NaBr

3)MgCl2

4)Na2O

است؟متفاوتگزینه هابقیهباگزینهکدامالکترونیآرایش-
1)10Ne2)Mg2+3)S2-4)N3-

جریانایجاددرکهمی دهدنشانرایونیخنثایاتمالکترونیآرایشونامگزینهکدام-
دارد؟نقشمغزوماهیچه هابینالکتریکی

1)Na+-1
2)K+-2
3)Na+-2
4)K+-1
نیست؟آهنیونتامینمنبعموردچند-

سویا(جسولفاتفروس(بجگر(الف
قهوه(یگوشت(وخرما(ه چای(د
1)12)23)34)4
متصلهمبهاشتراکیپیونددوباکهداردوجوداتمدوحداقلگزینه هاهمه یدر-

.....جزبهشده اند؛
1)CO22)O23)4اتن)NH3

ندپیوچنددارایمولکولاین.کنیدتصوررامولکولیهیدروژناتم6وکربناتم3با-
است؟اشتراکی

1)102)73)84)9
است؟نشدهبدلوردالکترونیمورد،چندتشکیلدر-

MgO(جH2O(بNaCl(الف

گلیکولاتیلن(یشکر(ه CuSO4(و Na2S(د
1)22)23)44)3
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چهاتم،دواینبینموثرومناسببرخوردیبا.بگیریدنظردررا17Yو11Xاتمدو-
می دهد؟رخاتفاقی

1)XوکاتیونبهYداریمالکترونتبادلومی شودتبدیلآنیونبه.
2)XوآنیونبهYداریمالکترونتبادلومی شودتبدیلکاتیونبه.
.می شودگذاشتهاشتراکبهYوXبینالکترون2(3
.می شودگذاشتهاشتراکبهYوXبینالکترون4(4
ازیونیجامدیکاگر.کندایجادنیتریدنامبه-3بارباآنیونیمی تواندنیتروژننافلز-

است،عدد171کاتیون هاتعدادبدانیموباشیمداشتهنیتریدآنیونوپتاسیمکاتیون
.کنیدمحاسبهرایونیجامداینآنیون هایتعداد

1)192)573)5134)38
دارند،زیرشکلمطابقالکترونیآرایش-Y2و+X3اتمیتکیون هایبدانیماگر-

ازاصلحترکیبشیمیاییفرمولومی باشد.....عنصر،دواینپروتون هایتعدادتفاوت
.می باشد.....صورتبهدواین

1)3-X2Y3

2)3-X3Y2

3)4-X2Y3

4)4-X3Y2

لتشکییونیترکیبیکاگر.کندتولید+Cu2و+Cuیوننوعدومی تواندمسفلز-
مسیون هایازدرصدچندباشد،برمیون125ومسیون75دارایبرم،ومسازشده

هستند؟+2صورتبهآن
1)%33/32)%66/63)%254)%75

قراربا.هستندBوAمجهولمحلولدوحاویترتیببه،2و1شماره هایباظرفدو-
2ظرفدرآندادنقرارباامامی شود؛روشنآنالمپ،1ظرفدررساناسنجدادن

است؟درستگزینهکدام.نمی افتداتفاقی
.استکبودکاتیاگلیکولاتیلنحاوی1شماره یظرف(1
.باشدکلریدکلسیمحاویمی تواند2شماره یظرف(2
.هستندالکترون ها،1شماره یظرفرساناییعامل(3
.باشدسولفاتآلومینیمحاویمی تواند1شماره یظرف(4
است؟نادرستگزینهکدام-
بهگوگردمقداربشود،حاصلگوگردباآهنگرم4واکنشازسولفیدآهنگرم11اگر(1

.استگرم7رفته،کار
.استNH3ازبیشترCH4مولکولاشتراکیپیوندهایتعداد(2
پراکندهآبداخلدرNaClنمکمولکول هایآب،درنمکشدنحلهنگام(3

.می شوند
.سندمی رقبلیدوره نجیبگازالکترونیآرایشبهالکتروندادندستازبافلزات(4
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کردهایجادآمونیاکمولکول2هیدروژن،گازگرم6بانیتروژنگازگرم28بدانیماگر-
.کنیدتعیینرافرآوردهجرماست،

1)342)223)314)30
است؟درستگزینهکدام-
.کنیمغلبهیونیپیوندبربایدآب،درنمککردنحلهمانندیخکردنذوبدر(1
.استKClدرپیوندنوعبامشابههیدروژنمولکولدرپیوندنوع(2
.شودایجادهمنافلزدوبینمی تواندیونیپیوند(3
.استبیشترNH3اشتراکیپیوندتعدادازCH4اشتراکیپیوندتعداد(4
باشد؟یونیجامدیکساختارنشان دهنده یمی تواندزیرساختارکدام-

1)2)3)4)

دهشمتصل.....اتمیکبه،.....پیوندوسیله یبه،.....اتمسهازیکهرآمونیاکدر-
.است

نیتروژن-یونی-هیدروژن(1
نیتروژن-اشتراکی-هیدروژن(2
هیدروژن-اشتراکی-نیتروژن(3
هیدروژن-یونی-نیتروژن(4
شرکتاشتراکیپیونددراتن،مولکولاتم هایالکترون هایازدرصدچند-

(.است1هیدروژن،اتمیعددو6کربن،اتمیعدد)کرده اند؟
1)75%2)25%3)50%4)30%
است؟متفاوتگزینه هابقیه یبایونکدامالکترون هایتعداد-
1)13Al3+2)12Mg2+3)16S2-4)9F-

آندنشخنثیبرایکهمی شود.....آنالکتریکیباربدهد،دستازالکتروناتمیاگر-
.....باید

.بدهدتغییررانوترون هایشتعداد-منفی(1
.بدهددستازپروتون-مثبت(2
.بدهددستازپروتون-منفی(3
.بگیردالکترون-مثبت(4
.مشابه اندهمبا.....درپروتون هاوالکترون ها-
اتمدرقرارگیریمحل(2جرم(1

الکتریکیبارمقدار(4بارنوع(3
خوندرآنمقدارکهیونیودارد؛نیاز.....بههموگلوبینساختبرایانسانبدن-

.دارد.....باراست،سایرینازبیشتر
1)Fe2+-1+2)Fe2+-2+3)Fe3+-1+4)Fe3+-2+
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.....و.....ترتیببهسدیم هیدروکسیدمحلولوکبودکاتمحلولرساناییعامل-
.می باشد

یون ها-یون ها(2الکترون ها-الکترون ها(1
یون ها-الکترون ها(4الکترون ها-یون ها(3
شده اند؟تشکیلذراتیچهاززیرموادازکدامهرترتیببه-

اتان-خوراکینمک-آهن-اتانول-گوگرد
مولکول-یون-اتم-مولکول-مولکول(1
مولکول-یون-اتم-اتم-اتم(2
مولکول-یون-اتم-مولکول-اتم(3
مولکول-یون-یون-مولکول-مولکول(4
.....یونی،ترکیبیکتشکیلهنگام-
.می شودکمفلزییوناتمیعدد(1
.می شودزیادنافلزییوناتمیعدد(2
.می کندتغییرآخرمدارالکترون هایتعدادامانمی کند؛تغییریاتمیعدد(3
.هستندبرابرهمباالکترونوپروتونتعدادمی شود،ایجادکهیونیهردر(4
گروههردرواست؛.....آخرالیه  یالکترون هایتعدادتناوبی،جدولدوره یهردر-

.استثابتعنصر،هر.....تعدادتناوبیجدول
مدارهای-ثابت(2آخرمدارالکترون های-ثابت(1

مدارهای-متغیر(4آخرمدارالکترون های-متغیر(3
.تاس.....سدیم،اتمشعاعازکلراتمشعاعواست.....سدیم،یونازکلریونشعاع-
کوچک تر-بزرگ تر(2بزرگ تر-کوچک تر(1

بزرگ تر-بزرگ تر(4کوچک تر-کوچک تر(3
است؟بیشترگزینه هابقیه یازگزینهکدامآخرالیه یالکترون هایمجموع-
1)14Si–16S-5B2)17Cl-15P-13Al

3)6C–7N-10Ne4)8O-12Mg-3Li

است؟درستگزینهکدام-
.استسولفاناتفروسآهن،قرصدیگرنام(1
انجامکندیبهرااکسیژنانتقالفرآیندآهن،یونوجودبدونقرمزگلبول های(2

.می دهند
.دهدانجاممی تواندرااکسیژنگازانتقالفقطقرمزگلبول(3
.نداریمالکترونستدودادمتان،گازدر(4
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.....کلر،گازوسدیمفلزبینواکنشدر-
.می شودتبدیلآنیونبهومی دهددستازالکترونیکسدیم(1
..می شوداضافهعددیکمدارهایشتعدادومی گیردالکترونیککلر(2
.می ماندثابتمدارهایشتعدادولیمی دهد؛دستازالکترونیکسدیم(3
.نمی کندتغییریمادهدوازهیچ کدامدرپروتون هاتعداد(4
هم گروه15Pباآنعنصراتمکهمی دهدنشانرایونیالکترونیآرایشگزینهکدام-

است؟

1)2)3)4)

یکدارایاتمچند.بگیریدنظردر18تا1اتمیعددباعناصربرایرابوراتمیمدل-
هستند؟الکترون8باشدهپرکامالالکترونیمدار

1)72)83)94)10
است؟درستگزینهکدام-
ستگیبآن هاسازنده ییون هایبهواستمتفاوتهمبایونیترکیباتبارمقدارونوع(1

.دارد
.استآهنمنفیباردوآنیونهموگلوبین،ساختاردرموجودیون(2
.استکم ترنمکآبچگالیازمقطر،آبچگالی(3
.می گذارداشتراکبهالکتروندواکسیژنآب،مولکولاشتراکیپیوندهردر(4
چگالی،ویژگی های.می کنیمحلخوراکینمکگرم5آب،لیوانیکدرکنیدفرض-

است؟چگونهمقطرآببامقایسهدرمحلولاینکلباروجرم
ماندهتغییربدون-یافتهافزایش-یافتهافزایش(1
ماندهتغییربدون-یافتهافزایش-یافتهکاهش(2
یافتهافزایش-یافتهکاهش-یافتهافزایش(3
یافتهافزایش-یافتهکاهش-یافتهکاهش(4
......گزینهجزبهدارندنئوناتممشابهالکترونیآرایشعناصرهمه ی-
13Alیون(15P4یون(12Mg3یون(9F2یون(1

ایجاداتسولفچنداتمییونومنیزیمتک اتمییونازسولفاتمنیزیمیونیترکیب-
نشانXنمادباآنبارکهمی باشدSOX4شکلبهسولفاتاتمیچندیون.استشده
جدولدرMg.دارندرابارمقداراینهمبامجموعدرآناتم هاهمه یواستشدهداده

باشد؟بایدمقدارچهX.استگرفتهقرارکلسیمباالیدرتناوبی
1)1+2)1-3)2+4)2-
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موارددامکبگوییدهستند،یونچندبهمتعلقکهشدهرسمبوراتمیمدلبهتوجهبا-
ه اند؟گرفتقرارتناوبیجدولازیکسانیسطردرهمگیکههستندعناصریبهمربوط

(ج(ب(الف

(ه (و(د

دو،(4دج،ب،(3ه د،ب،(2دج،الف،(1
؟استیکسانگلیکولاتیلنسازنده یذراتنوعباموردچندسازنده یذراتنوع-

اوکتان-متان-کبودکات-شکر-خوراکینمک-کلریدپتاسیم
1)42)63)34)5
رآخمدارالکترون هایتعدادشده،دادهآرایش هایکدامازیونیترکیبتشکیلدر-

است؟متفاوتهمباکاتیونوآنیون

(د(ج(ب(الف

دوب(4دوج(3جوالف(2دوالف(1
دررااتم هابوراتمیمدلکهزیرمواردکدامواکنشازمی تواند،A2B3یونیترکیب-

شود؟تشکیلمی دهد،نشانخنثیحالت

(ج(ب(الف

(ه (و(د

(و)و(ب)(4(ه )و(الف)(3(د)و(ج)(2(ه    )و(و)(1
.است.....درنوترونوپروتونتشابهواست.....درپروتونوالکترونتشابه-
بارمقدار-بارنوع(1
اتمدرقرارگیریمحل-بارمقدار(2
بارنوع-بارمقدار(3
اتمدرقرارگیریمحل-جرم(4
می یابد؟کاهشیونبهشدنتبدیلاثردرگزینهکداماتمیشعاع-
نیتروژن(4فلوئور(3گوگرد(2منیزیم(1
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است؟صحیحخوراکینمکبلوریشبکهدرباره یموردچند-
.استمکعبی شکل(الف

.داردوجودیونیپیوندقویجاذبه ینیرویآن،ذراتبین(ب
.استبرقجریانرسانایمحلولومذابحالتدر(ج
.استبرقجریانرسانایفلزاتمانندجامدحالتدر(د
.تاسبیشترسدیم-کلریونبینیفاصلهازسدیم،-سدیمیونبینفاصله ی(ه 
1)42)53)34)2
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بوتان

اوکتان

ایکوزان

یلتشکهیدروژنوکربنازهیدروکربنها
وکربنبینهیدروکربنها،در.شده اند

ندپیوهیدروژنوکربنهمینطوروکربن
می شودبرقراراشتراکی

متان ساده ترین هیدروکربن

برها،هیدروکربنکربنهایتعداددرتغییر
.ذاردمی گتاثیرآنهافیزیکیخصوصیات

: هابا افزایش تعداد کربن در هیدروکربن
افزایشجوشنقطه

افزایشگرانروی
کاهشفراریت
افزایشمولکولهابینربایشنیروی

می یابد

:گرانروی
راشدنجاریبرابردرمقاومت

ذراتمیانجاذبهبه.گویند
.داردبستگیدهندهتشکیل

دتعدابههمهیدروکربنهاجاذبه
.داردبستگیکربنهایشان

شد،بابیشترکربنهاتعدادهرچه
تربیشگرانرویوبیشتر،جاذبه

بودخواهد
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بهترآنفیلمدیدنعلتبهتصویراین
می کندیادآوریراگرانروی

.می کندکارجوشنقطهاختالفبراساسدستگاهاین:تقطیردستگاه
.می شوددادهحرارتوشدهریختهمایعدوهمگنمخلوط(1)قسمتدر
ازلقببیشترجوشنقطهبامایعومی رسدکمترجوشنقطهبامایع(2)قسمتدر

.برمی گردد(1)ظرفبهویافتهمیعان(2)نقطهبهرسیدن
.می گیردپیشرا(3)مسیرکمترجوشنقطهبامایع

مایعصورتبهیافته،میعانکمتر،جوشنقطهبامایعدماکاهشعلتبه(4)منطقهدر
می گرددخارجقطرهقطره(5)منطقهدرومی آیددر
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مایعمخلوطاجزایجوشنقطهدراختالفبراساسجزءبهجزءتقطیردستگاه
.استبرقرار

ازمخلوطیخروجیهرازکهداردوجودخروجی8خام،نفتتقطیرستوندر
هرردیگعبارتبه.می شوندخارجدارندهمبهنزدیکجوشنقطهکههیدروکربنها

.نیستخالصهیدروکربنواستهیدروکربنچندازمخلوطیخودنفتیبرش

.دهیدپاسخزیرکنیدفکربهجلسهتدریسبراساس
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(1)

(2)

(3)

بسپارش
زیادیتعداداتصالازعبارتست

قطریازیکدیگربهمشابهمولکول
.جدیداشتراکیپیوند

.ددیده ایراروبه روشکلهایانیمیشن
ددیهاتنمولکولدو(1)مرحلهدر

.می شود
میاندوگانهپیونداز(2)مرحلهدر

وودمی ششکستهآنهاازیکیکربنها،
اآنهمیانبهالکترونیکاتن،هراز

انمیجدیدیاشتراکیپیوندورفته
ینااتصالسببکهایجادمی شودآنها

.می شودهمبهذرهدو
ازباقیماندهالکترون(3)مرحلهدر

خالفمطرفینبهشدهشکستهپیوند
مجموعهاینانتهایوابتداورفته
ینطرفازفراینداینتامی گیردقرار

.یابدادامه
رااتنمولکولچهار(4)شکلدر

بهطریقهمینازکهداده ایمنشان
8زنجیریوشده اندمتصلیکدیگر

.کرده اندایجاد(5)شکلدرراکربنه
لمولکوهزارهاوصدهابیناتفاقاین
.دهدرخمی توانداتن

(4)

(5)
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نمونه هایروبه روشکلهایدر
ارپلیمرهایابسپارهاازمتنوعی
هارایالگویبراساسکهمی بینید

همچونراآنهاکهکتابدرشده
اننشخاصالگویباموزاییکهایی

قرارهمکنارازکهاستداده
حاصلزنجیره هااینآنهاگرفتن

.می شوند
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ازخامنفتشد،گفتهکههمانطور
.استشدهتشکیلهیدروکربنها
دیکربنگازومیسوزندهیدروکربنها

می کنندتولیدآببخارواکسید
ببسشدهتولیداکسیددیکربنگاز

زمینکرهرویبرمخربیتاثیرات
عنوانتدریسجلسهدرکهمی شود

.استشده
میزانکتابدرشدهارایهجدولدر

روشهایازیکهرآلوده کنندگی
ربنکگازتولیدبراساسبرقتولید

کهاستشدهمطرحآناکسیددی
کیلوواتچندبراساسراجدولاین

.استشدهآوردهومحاسبهساعت
شدهمحاسبهاعدادازکههمانطور

ودنبکنندهآلودهترتیبمی بینید،
:استزیرصورتبهروشها
انرژیخام،نفتسنگ،زغال

.بادوزمینگرمایخورشیدی،
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دارندگناه:کالمیه

بیناز.دارندنقشطبیعیچرخه هایازیکیدرزیباجانوراناینازکدامهر
همه یوشدهطبیعیچرخهآنرفتنازبینیاومختلسببهریکرفتن

.خوردخواهدضربهنیزآنبامرتبططبیعیچرخه های
آنطبیعیچرخ هایبامساویستزیبازمینکره

زمینرفتنبینازیعنیطبیعیچرخه هایرفتنبیناز
مارفتنبینازیعنیزمینرفتنبیناز

پس
کنیممصرفکمترپالستیکخودمانبرای
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:دهیدکوتاهپاسخزیرسواالتبه

 کربن در چرخه خود به چه مولکولی تبدیل می شود؟
 باز شدن زود هنگام شکوفه های درختان درزمستان چه تبعاتی دارد؟
سوخت های فسیلی دارای چه عنصری هستند که در اثر سوختن گاز کربن دی

اکسید تولید می کنند؟ 
همراه نفت خام، همواره چه مواد دیگری یافت می شود؟
 ساده ترین هیدروکربن چه نام دارد؟
در ساختار بوتان چند کربن وجود دارد
 نام هیدروکربن مایع با فرمول مولکولیC8H18  درجه 125و نقطه جوش

سانتیگرادچیست؟
 چند نمونه هیدروکربن نام ببرید؟
 در هیدروکربنها با افزایش تعداد کربنها چه چیزی افزایش می یابد؟
د دستگاهی که مخلوط دو مایع را بر اساس اختالف جوش از یکدیگر جدا می کن

چیست؟ 
 اساس کار تقطیر ساده چیست؟
چگونه می توان اجزای نفت خام را از هم جدا کرد؟
د؟نام وسیله ای که در آن پاالیشگاهها اجزای نفت خام را جدا می کنند چه نام دار
 مخلوطی ازچند هیدروکربن که نقطه جوش نزدیک به هم دارند چه نام دارد؟
 در برج تقطیر، نفت خام را در چند بُرش جداسازی می کنند؟
نقطه جوش کدام برش از بقیه بیشتر است؟
مولکول های موجود در کدام برش بزرگ تر و سنگین تر هستند؟
 رنگ مخلوط ها در کدام برش تیره تر است؟
 عنصرهای اصلی سازنده ی پالستیک چیست؟
 دو نوع الیاف نام ببرید؟
چگونه از گاز اتن پالستیک می سازند؟
نام دیگر گاز اتن چه نام دارد؟
و لهای واکنش که در آن پیوند دوگانه بین اتم های کربن در اتن می شکند و مولک

نی را کوچک با پیوند اشتراکی جدید به هم متصل  میشوند و زنجیر بلند کرب
میسازند،چیست؟ 

دو راه برای کاهش تولید کربن دی اکسید را بنویسید؟
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کنیدتکمیلرازیرجمالت

که هیچ گاه به پایان نمی رسد وبارها و بارها تکرار.......... چرخه، مجموعه ای از
.می شود

 هستند .......... چرخه های طبیعی.
 و می تواند.......... هر تغییری در چرخه طبیعی در فعالیت بقیه چرخه ها اثر

.تعادل بین چرخه ها را به هم بزند
 باز شدن زود هنگام شکوفه های درختان درزمستان یکی از تبعات بر هم

.است......... خوردن 
 در چرخه های طبیعی بستگی دارد...........  ادامه حیات جانداران به رعایت.
( ..........زغا ل سنگ، نفت خام و گاز طبیعی )می در طی میلیون ها سال تشکیل

شوند
است که فرایند پیچیده تشکیل سوخت های فسیلی شامل تغییرهای گوناگونی

انجام می شود.........
 در چرخه های طبیعی بستگی دارد...........  ادامه حیات جانداران به رعایت.
 هستند که در اثر سوختن، مقادیر .......... سوخت های فسیلی همگی دارای

.  به هواکره وارد می کنند.......... بسیار زیادی گاز
 ،ه کر..........یکی از نتایج افزایش بیش از اندازه کربن دی اکسید در هوا کره

زمین است
 رنگ است.......... و .......... نفت خام، مایعی.
یت، دسترسی آسان به نفت خام و افزایش نیاز به انرژی به دلیل افزایش جمع

اده استف.......... سبب شده است که همچنان از این مایع ارزشمند بیشتر، برای 
.شود

 پیوندداده است........... متان که ساده ترین هیدروکربن است، هر اتم کربن  .
 آنها بستگی دارد.........ویژگی هیدروکربنها  .
 مواد است.......... دمای جوش یکی از ویژگیهای.
 بین ذر ه های سازنده آنها بستگی دارد.......... دمای جوش به نیروی.
 ،باالتر است.......... هرچه نیروی ربایش بین ذره های مایع بیشتر باشد
 دمی شو، نیروی ربایش بین مولکو لها بیشتر ............. در هیدروکربن ها با
 ننداز یکدیگر جدا میک.........  در پاالیشگاه های نفت، اجزای نفت خام بر اساس.
 انجام ...........  در پاالیشگاه های نفت، اجزای نفت خام دردستگاهی به نام

میشود 
 ا است، نمی توان همه آنه..........  نقطه جوش برخی از اجزای سازنده نفت خام به

.  را به طور کامل از هم جدا کرد
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 .......... اجزای سازنده نفت خام است که مخلوطی از چند هیدروکربن  ،
.است که نقطه جوش نزدیک به هم دارند

 ،مولکول های موجود در پایین ترین برش نفتی در ستون تقطیر.......  .....
.هستند چون تعداد اتم کربن آن ها از همه محصوالت دیگر بیشتر است

 نی خود نقطه جوش باالتری دارد یع..........  هر برش نفتی نسبت به برش
.هستند تعداد کربن کمتری دارند..........  موادی که در برش نفتی 

 وه که از نفت خام جدا می شود، برای تبدیل می.........در صنعت کشاورزی از
.های نارس به رسیده استفاده میکنند

 رخ میدهد..........  هرگاه گاز اِتن را دریک ظرف دربسته گرما دهیم، یک.
 ،ی تغییر شیمیایی رخ می دهد و طی آن یک ماده مصنوع.......... در اثر گرما

.به نام پالستیک تولید  میشود
 ...........وند بین اتمهای کربن در اِتن میشکند و مولکو لهای کوچک با پی

.زنداشتراکی جدید به هم متصل  میشوند و زنجیر بلند کربنی را میسا
 مشهور ....  ......تبدیل اتن به پلی تن یک تغییر شیمیایی است و به واکنش

است
 د را تولی.......... سوزاندن نفت و سایر سوخت های فسیلی، حجم انبوهی از

.می کند

کنیدبررسیرازیرجمالتنادرستیودرستی

یکی از عوامل مؤثر بر چرخه های طبیعی مصرف سوخت های نفتی است
 چرخه، مجموعه ای ازتغییرهاست که هیچ گاه به پایان نمی رسد وبارها و بارها

.تکرار میشود
 انسانها با مصرف بی رویه و غیر منطقی منابع،سبب برهم خوردن چرخه های

. طبیعی شده اند
چرخه کربن، یکی چرخه های طبیعی است  .
د در چرخه کربن ، تغییرهای گوناگونی در هوا کره،سنگ کره و آب کره رخ می ده

.و کربن به شکل کربن مونو اکسید مصرف یا تولید میشود
در چرخه کربن ، مقدار کربن در مجموع ثابت باقی می ماند  .
یر هرگونه تغییر در چرخه کربن، می تواند مقدار کربن د ی اکسید را در هوا تغی

.دهد و مشکالتی را ایجاد کند
 باز شدن زود هنگام شکوفه های درختان دربهار یکی از تبعات بر هم خوردن

.چرخه های طبیعی است
ده و با از طریق فتوسنتز وارد بدن گیاهان و جانوران ش( کربن دی اکسید)کربن هوا

.  تنفس آنها دوباره به هوا بر میگردد
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 بدن جانداران از طریق مرگ و پوسیدگی و تجزیه به هوا وارد می شودکربن.
ی کربن بدن جانداران از طریق مرگ وارد خاک می شود و تولید سوخت فسیل

.و کود می کند
کربن از طریق سوزاندن سوخت های فسیلی وارد خاک می شود.
در قسمت کارخانه ها و ماشین ها تولید کربن دی اکسید بیشتر است  .
ولید آن در قسمت گیاهان بدلیل فتوسنتزمصرف کربن دی اکسید بیشتر ازت

.  است
د بخش استخراج و سوزاندن سوخت های فسیلی در چرخه طبیعی کربن وجو

.  دارند
نفت خام مخلوطی از صدها ترکیب به نام هیدروکربن است
به همراه نفت خام، همواره مقداری نمک، آب و گوگرد نیز یافت می شود
هیدروکربنها از دو عنصر کربن و اکسیژن ساخته شده اند
 در هر مولکول هیدروکربن، اتمهای هیدروژن با اتمهای کربن از طریق

پیوندهای یونی به یکدیگر متصل اند
ی در هیدروکربنها با افزایش تعدادهای کربن، تمایل به جاری شدن کاهش م

یابد
هر چه تعداد اتمهای کربن بیشتر باشد آن ماده زودتر به جوش می آید
وقتی ماده دیرتر به جوش می آید یعنی ماده نقطه جوش باالتری دارد  .
دستگاه تقطیر ساده ،برای جداسازی مخلوط دو مایع می باشد  .
 دستگاه تقطیر ساده ، مایع ها براساس شباهت در نقطه جوش ازهم جدا می

شوند
جدا با گرمادادن، مایعی که نقطه جوش پایین تری دارد، زودتر بخار و از مخلوط

میشود
شوند مولکو لهای بخار شده با عبور از یک لوله سرد دوباره به مایع تبدیل می

.و از مخلوط دو مایع جدا می شوند
ی در برج تقطیر هر چه نقطه جوش ترکیبی کم تر باشد در الیه برش نفت

باالتری قرار می گیرد
 ( اتیلن)اتنC2H4ز میوه گاز بی رنگی است که به طور طبیعی به وسیله برخی ا

.های رسیده مانند گوجه فرنگی و موز آزاد میشود
می آیدپلی ا تن، فراورده های است که طی یک تغییر شیمیایی از اِتن به دست
کوچک در تغییر شیمیایی اتن به پلی اتن ،مولکو لهای بزرگ به مولکو لهای

میشوندتبدیل 
کاهش کربن دی اکسید در هوا کره سبب ایجاد مشکالتی مانند گرم شدن

.  زمین، آلودگی هوا، ذوب شدن یخ های قطبی و جابه جایی فصل ها شده است
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 نی هایی که از نفت تهیه می شوند، ارزان قیمت هستند، عمر طوالپالستیک
.دارند و استحکام باالیی دارند

بب و به ویژه ماندگاری پالستیک ها س( عمر طوالنی، استحکام باال)ویژگی ها
شده است که سبک زندگی ما براساس مصرف پالستیک طراحی شود

گزینه اییچندسواالت

است؟نادرستعبارتکدام.می دهدنشانراهیدروکربن4جوشنقطه یمقابلجدول-
بهاتاقدمایدرBهیدروکربنفقط(1

.می باشدگازصورت
.استCازبیشترAبین مولکولیربایشقطعا(2
بقیه یازشدنجاریبرایDهیدروکربنتمایل(3

.استبیشترموارد
4)AوDازبیشتریمولکولیجرمCدارند.

است؟صحیحمطلبکدام-
.می گیردصورتسنگ کرهوهواکرهقسمتدودرفقطکربنچرخه(1
.می شوندخارجبرجپایینازقیرومتانهیدروکربنتقطیر،برجدر(2
اتمهردرونپروتون هایوالکترون هاربایشینیروهایبهمادهیکجوشنقطه ی(3

.داردبستگیمادهآنسازنده ی
قرارهاستفادموردمفیدفرآورده هایساختبرایخامنفتبشکهیکپنجمیکتنها(4

.می گیرد
است؟سنگین ترمولکولکدام-
هواپیماسوخت(4قیر(3گازوئیل(2موم(1
دارد؟گزینه هابقیه یبامعکوسرابطه یهیدروکربن ها،درزیرویژگیکدام-
شدنجاریبرایتمایل(2سازندهذره هایبینربایشینیروی(1

جوشنقطه(4مولکولهرجرم(3
است؟کربن دی اکسیدافزایشپیامدهایازموردچند-

هواآلودگی(بقطبیخ هایشدنآب(الف
گسلایجاد(ه زمیننشست(دزمینشدنگرم(ج
1)42)33)24)1
.....جزبهمی شوند؛یافتخامنفتدرگزینه هاتمامیموارد-
گوگرد(4گرافیت(3اوکتان(2نمک(1

هیدرو
کربن

نقطه
جوش

A 80

B -40

C 55

D 120
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است؟صحیحزیرترکیباتجوشنقطه یدرباره یمقایسهکدام-
1)C2H6 < C5H12 < C10H22 < C8H18

2)C10H22 < C8H18 < C5H12 < C2H6

3)C5H12 < C2H6 < C8H18 < C10H22

4)C2H6 < C5H12 < C8H18 < C10H22

است؟گرفتهقرارباالتریبرشدرگزینهکدامتقطیر،برجدر-
کشتیسوخت(4هواپیماسوخت(3بنزین(2قیر(1
است؟پایین ترتقطیربرجدرهیدروکربنکدامجایگاه-
1)C5H122)C20H223)C16H184)C10H12

است؟صحیحموردچند-
.استخامنفتدرموجودجزیکشاملنفتیبرشهر(الف

. رودمیکاربهمفیدمحصوالتتولیدبرایشدهاستخراجنفتبخشبیشترین(ب
.دارداشتراکیپیوند4کربنهرپلی اتن،خالفبراتن،مولکولدر(ج
اتم4باکربنهرپلی اتندرامادارد؛پیونددیگراتم3باکربنهراتن،مولکولدر(د

.داردپیونددیگر
.می شوندجداهمازواکنش پذیریاساسبرخامنفتاجزایپاالیشگاه ها،در(ه 
1)22)33)44)1
.....گفتمی توانهیدروکربن هاساختاربهراجع-
.هستندیونیپیوندهایبامولکولیترکیباتی(1
.هستنداشتراکیپیوندهایبامولکولیترکیباتی(2
.شده اندساختهاکسیژنوهیدروژنکربن،عنصرنوعسهاز(3
.دهستنهمگنمخلوطبنابراینشده اند،ساختههیدروژنوکربنعنصردوازچون(4
نیست؟صحیحکربنچرخهدرباره یگزینهکدام-
تهگذشمردهموجوداتازیعنیباشد؛داشتهآلیمنشامی تواندخاکدرموجودکربن(1

تولیدگیاهانفتوسنتزعملتوسطهوادرموجودکربن(2.باشدماندهباقیزمین
.می شود

.بخوردهمبهچرخهایناستممکنهیدروکربن هاسوزاندنافزایشبا(3
.بزندهمبهرادیگرطبیعیچرخه هایمی تواندکربنچرخه یخوردنهمبه(4
است؟نادرستگزینهکدام-
شافزایآن،جدیدمنابعاکتشافبهنسبتخامنفتمصرفمیزاناخیرسال هایدر(1

.استکردهپیدا
.می کنندجداهمازآن ها،چگالیتفاوتاساسبرراخامنفتاجزایتقطیربرجدر(2
قرارباالترینفتیبرشدرباشد،کمترتقطیربرجدرترکیبیجوشنقطهچههر(3

.می گیرد
.می شودجداآسفالتاززودترهواپیماسوختتقطیر،برجدر(4
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است؟نادرستموردچند-
درموجودچرخه های(ب.می دهدکاهشراهوادرموجودنیتروژنمقداربرقورعد(الف

.ارددمایعحالتاتن(ج.ندارندهمباارتباطیوکردهعملمستقلصورتبهکره زمین
هوادرموجودCO2گازفتوسنتز،فرایندطیدر(د.داردجامدحالتپلی اتندرحالیکه

.می شودمصرف
بهسنارمیوه هایتبدیلبرایاشتراکیدوگانهپیونددارایهیدروکربنساده ترین(ه 

.می شوداستفادهرسیده
1)22)13)44)3
ندارد؟مطابقتآنشیمیاییفرمولباشدهنوشتههیدروکربنناممورد،چنددر-

اوکتان:C8H18(بمتان:CH4(الف
اتان:C2H6(ه ایکوزان:C20H40(دبوتان:C4H8(ج
1)42)33)24)1
هم زمانطوربهشیب دارسطحیکرویرا3و2و1هیدروکربن هایحاویظرفسه-

بسیار3ظرفدرونمایع.می شودجاریسرعتبه2ظرفدرونمایع.می کنیمخالی
ت؟نیسصحیحگزینهکدام.می رسدسطحپایینبهدیرترهمهازوکردهحرکتکند

.استبیشتردیگرهیدروکربندواز3هیدروکربنجوشنقطه(1
.داردسنگین تریمولکول های2شمارههیدروکربناحتماال(2
.می گیردقرار3و2هیدروکربنجوشنقطهمحدودهبین،1هیدروکربنجوشنقطه(3
.استکمتردیگرهیدروکربندواز2هیدروکربنمولکولیبیننیروهای(4
.می شودآزاد.....میوه هایازومی باشد.....کهاست.....اتندیگرنام-
نارس-بی رنگ-استیلن(2رسیده-بی رنگ-اتیلن(1

نارس-زردرنگ-استیلن(4رسیده-زردرنگ-اتیلن(3
.کنندمصرف.....هوا،درموجودکربن.....راهوادرموجودنیتروژنگیاهان،-
می توانند-برخالف(2می توانند-همانند(1

نمی توانند-برخالف(4نمی توانند-همانند(3
است؟درستگزینهکدام-
.داردوجودساختارکربناتم هایبیندومرتبهپیوندیکپلی اتندر(1
.داردنامشدنپلیمریواکنشپلی اتن،بهاستیلنتبدیل(2
.دارندهمبهنزدیکجوشدماینفتیبرشیکاجزای(3
دادتعازکم ترمی گذارد،اشتراکبهاتنمولکولدرکربنکهالکترون هاییتعداد(4

.می گذارداشتراکبهپلی اتندرکهاستالکترون هایی
ولکولیمبیننیروهایازآنمولکولیبیننیروهایکهاست.....هیدروکربن،ساده ترین-

.است.....اوکتان،
کم تر-اتان(2کم تر-متان(1

بیشتر-اتان(4بیشتر-متان(3
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بهمولکولاین.استشدهایجاداتنمولکول1500اتصالازپلی اتنمولکولیک-
دارد؟کربناتمچندوهیدروژناتمچندترتیب

1)6000-30002)3000-6000
3)1500-30004)3000-1500
......تقطیرروشبهجداسازیدر-
.می شوندجداهمازشیمیاییویژگییکاساسبرمخلوطمواد(1
.هستندجداسازیقابلهستند،مایعشکلبهکهمخلوط هاییتمامی(2
.داردراجوشنقطه یبیشترینمی شود،جداانتهادرکهماده ای(3
.کنیمجداهمراهمبهنزدیکجوشنقطه یبامایعاتیمی توانیم(4
است؟درستگزینهکدام-
.استبوتانمولکولهراتم هایتعدادبرابردواوکتان،مولکولهراتم هایتعداد(1
.داردبستگیآن هاسازنده یاتم هایتعدادبههیدروکربن هاویژگی های(2
برجازیکسانیبرشهیدروکربن هایازکشتی،وهواپیماسوختتهیه یبرای(3

.می کننداستفادهخامنفتتقطیر
.استاتنمولکولهراتم هایتعدادبرابردواتان،مولکولهراتم هایتعداد(4
د،دارنوجودآخرنفتیبرشدرکهموادیودارندوجوداولنفتیبرشدرکهموادی-

.دارنداشتراکهمبا.....درتنها
سازندهعناصرنوع(2مولکولیبیننیروهایمیزان(1

شدنجاریبهتمایل(4جوشنقطه ی(3
گزینهکدام.می دهدنشانراخامنفتتقطیربرجیکزیرشکل-

است؟صحیح
.می شودجمع آوریخالصهیدروکربنیکآنبرشهراز(1
.استمایعاتچگالیدرتفاوتآنکاراساس(2
.می شودتکرارمیعانوتبخیرمداومفیزیکیتغییراتآندر(3
.می شوندخارجبرجباالیازمخلوطاجزایهمه ی(4
هستند؟هیدروکربنموردچندزیر،مواردبیندر-

H2SO4-C10H22–C5H10–C2H5OH–C3H8-H2O-CO2-H2CO3

1)42)33)54)6
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یکسانحجمبا2و1متفاوتهیدروکربندوازترتیببه2و1ظرفدو-
نهیدروکربمی کنیم،تخلیهراظرفدومحتوایکههنگامی.شده اندپر

کهداریمگلولهیک.می شودجاری2ظرفهیدروکربناززودتر،1ظرف
و1هیدروکربنچگالیمقداربینعددینظرازآنچگالیمقدارمی دانیم

کدامدرگلولهاینکهکنیدمشخص.داردقرار2هیدروکربنچگالی
می شود؟غوطه ورکدامدرومی رودفروهیدروکربن

.می شودغوطه ور2هیدروکربندرومی رودفرو1هیدروکربندر(1
.می شودغوطه ور1هیدروکربندرومی رودفرو2هیدروکربندر(2
.نیستکافیمسالهاطالعات(3
.می رودفروهیدروکربندوهردر(4
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.میکندوصلیکدیگربهرانقطهدوآنکهاستراستیخطنقطه،پارهدوبینمسیریافاصلهکوتاهترین

.میشودگفتهبردارآنبهباشدجهتدارایپارهخطیاگر

A

B

A

B

.گفتهمیشودبهبرداریکهنقطۀشروعحرکترابهنقطۀپایانحرکتوصلمیکند،بردارجابهجایی

.نامیماندازهبردارجابهجاییرابهاختصار،جابهجاییمی

A

B

وند،مسافتوجابهجاییهردوازجنسطولاندوبرحسبمتراندازهگیریمیش
.یانکنیمولیمیتوانیمآنهارابرحسبواحدهایبزرگتریاکوچکترطولنیزب
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است؟چقدرشکلدرشدهطیمسافت

y

x

y

x

y

x

مشخصمورد،هردرراآنجاییجابهومسافت.استکردهطیزیرطریقسهبهرامتر70مسافتمتحرکی
.کنید

باشد؟یکسانبردارجابهجاییاشاندازۀباآنتوسطشدهطیمسافتتاکندحرکتچگونهبایدجسمیک

ـوسطشدهپیمودهمسیرروروبهشکل کت دهـی شانرادوـن یدهدـن سافت.ـم رویرادوندهجابهجاییبرداروـم
.کنیدمشخصشکل
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مسافتمورد،کدامدر.شدهاندمنتقلBبهAازهمگیکهمیبینیدزیرشکلهایدررامتحرکچندمسیر
است؟اندازههمآنجابهجاییبامتحرک

y

x

A B

y

x

A B

y

x

A B

y

x

A B
y

x

A B

y

x

A B

چیست؟مسافتوجابهجاییتفاوتهای

است؟نممکچگونهاتفاقاین.استصفرآنجابهجاییولیاستکردهحرکتثانیه5مدتدرمتحرکیک

وجابهجایی.استرفتهBبهAازباردوهرولیاستکردهمسیرحرکتدوازمتحرکیکزیرشکلدر
.کنیدمقایسهرامسیردواینمسافت

A

B
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t(s)
1 2 3 8 9

آزمایشکمکبهپیشسال500بهنزدیکایتالیاییسرشناسدانشمندگالیله
کتحرگالیله،ازپیشتامردم.پرداختاجسامحرکتمطالعۀوبررسیبه

.میکردندتوصیف«کند»و«تند»صورتبهرااجسام
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.رفتهاندآنمتری18بهبرگشتبدونمبدامتری2ازهاxمحوررویبازیاسبابماشیندوزیرشکلدر
است؟کردهمصرفکمتریزمانماشینکدام(باست؟رفتهبیشتریمسافتماشینکدام(الف
است؟کردهحرکتتندترماشینکدام(پ

x(m)

t=

2 18

t s=4

x(m)

t=

2 18

t s=8

است؟چقدرکدامهرزمانبهمسافتنسبت(ت

s
t

=

مترسوارچنددوچرخهمتوسطتندی.میپیمایدثانیه60زمانمدتدررامتر840مسافتسواریدوچرخه
است؟ثانیهبر

چندمامتوسطتندیکنیم،طیقدم2400تعدادبادقیقه20دررامدرسهتاخانهازاگر.استمتر0/4ماقدمهرطول
است؟ثانیهبرمتر
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السدرکهاستجامائیکاییدوندۀبولتاوسیناختیاردروثانیه9/58مردان،متر100دویجهانیرکورد
دستبهددعفیزیکیمفهوم.کنیدحسابراجهانیقهرماناینمتوسطتندی.استکردهثبتخودنامبه2009
.دهیدتوضیحراآمده

km/h1 m

s
=
1000
3600

m/s
/

= 1
3 6

m/s / km/h=1 3 6

v(m/s)

v(km/h)

10

36

5

18

20

72

15

54

25

90

30

108
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dv
t

=

واستتحرکدرشرقبهغربازمستقیممسیریامتداددرکهمیدهدنشانراتندروییقایقزیرشکل
برلومترکیهمچنینوثانیهبرمتربرحسبقایقمتوسطسرعت.میشودجابهجامتر113حدودثانیه8ازپس

است؟چقدرساعت

است؟سانیکمثال،ایندرمتوسطسرعتبرایآمدهدستبهمقداربامتوسطتندیمقدارچرادهیدتوضیح

مثلثیکاضالعرویراABCمسیرثانیه5مدتدرمتحرکیک
4متحرکاینمتوسطتندی(الف.کندمیطیمتر10ضلعبهاالضالعمتساوی

معناست؟چهبهاین.استثانیهبرمتر
دارد؟معناییچهاین.استثانیهبرمتر2متحرکاینمتوسطسرعت(ب

96



46برابر(مسافت)مسیرطولاگر.میکندطیدقیقه30مدتدررازیرشکلمطابقمسیریخودرویی
:باشدشرقیجنوبطرفبهکیلومتر24برابرآنجابهجاییبرداروکیلومتر
متوسطتندی(الف
دستهبفیزیکیمقادیرازهرکدامفیزیکیمفهوموآوریددستبهمدتایندرراخودرومتوسطسرعت(ب
.دهیدتوضیحراآمده

84آنهامستقیمفاصلۀوکیلومتر119حدوداصفهانتاریخیشهرازبروجنکوهستانیشهرجادهطول
متوسطسرعتومتوسطتندیکند،طیدقیقه70مدتدرراشهردوبینفاصلۀخودروییاگر.استکیلومتر
است؟چقدرساعتبرکیلومترهمچنینوثانیهبرمتربرحسباتومبیل

.استحرکتدرراستسمتبهکهمیبینیدزیرشکلدرثانیهبرمترحسببرراخودرویکتندیسنج
سرعتCوBنقاطبین(3شونده؟کندیااستشوندهتندحرکتش(2است؟ثابتخودرواینسرعت(1

ایندرخودرواینمتوسطسرعتآیا(5است؟متوسطسرعت،Bدرخودروسرعتآیا(4است؟چقدرخودرو
آنها؟بینچیزییااستثانیهبرمتر20یا5مدت،
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حرکت.هستندحرکتدرراستسمتبهکهمیبینیدزیرشکلدرثانیهبرمترحسببررادوخودروتندیسنج
میشود؟کندخودروکداماست؟حرکتیکنواختخودروکدام

حرکت.هستندحرکتدرراستسمتبهکهمیبینیدزیرشکلدرثانیهبرمترحسببررادوخودروتندیسنج
خودروثابتکدامتندیاست؟راستخطبریکنواختخودروکدامحرکتاست؟یکنواختخودروکدام

است؟ثابتخودروکداماست؟سرعت

.استیکنواختآنحرکتکند،حرکتثابتتندیباغیرمستقیممسیریرویمتحرکیاگر

راستخطروییکنواختحرکتراحرکتنوعاینباشد،کردهحرکتمستقیممسیرروییکنواختطوربهمتحرکیاگر
.مینامند

مدتکند،طیرااصفهانبهتهرانکیلومتری460مسافتساعت،برکیلومتر112متوسطتندیباخودروییاگر
یاسدمیرخودرواززودتربرود،اصفهانبهتهرانازتندیهمینباهواپیمایکاگر.آوریددستبهراآنحرکتزمان
کمتر؟یااستبیشترخودروبهنسبتهواپیمامتوسطسرعتچرا؟دیرتر؟
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میدهد،نشانراخودرودو«لحظهیک»درکهزیرشکلهایدر
است؟یکسانخودرودولحظهایتندیآیا(1
است؟یکسانخودرودولحظهایسرعتآیا(2

.میشودگفتهلحظهایتندیلحظه،درهرمتحرکهریاخودروتندیبه

.میکنیمبیان«تندی»صورتبهرالحظهایتندینوشتار،وگفتاردرسادگیبرایمعموالً

یارخوردبمیتوانیمآیا.میدانیمدریادرراقایقدوتندیوموقعیت
برایدیگریاطالعچهکنیم؟پیشبینیآیندهدرراآنهابرخوردعدم
داریم؟الزمپیشبینیاین

میکند؟تعیینراخودروسرعتکداموتندیجملهکدام
.استثانیهبرمتر20خودروییتندی(1
.استشرقسمتبهوثانیهبرمتر20خودروییتندی(2
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لحظههماندرحرکتجهت+لحظهایتندی=لحظهایسرعت

سرعت=لحظهایسرعت

تندی=لحظهایتندی

از.استحرکتدرراستسمتبهکهمیبینیدزیرشکلدرثانیهبرمترحسببرراخودرویکتندیسنج
OتاD؟استچقدرثانیهدرتغییرایننرخباشد،دادهرخثانیه10درتغییرایناگرایم؟داشتهتندیتغییرچقدر

va
t
=

m
s( )
s

m
s

→
2

ـدهروروبهشکلدرلحظهدودرشرقسمتبهحرکتدرماشینیکسرعت ــ یدی شتاب.شودـم
.کنیدتفسیرراآوردهایددستبهآنچهاست؟ثانیهمربعبرمترچندماشیناینمتوسط

x

t= t s=5
km/h18 km/h72
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31هواپیمااینشتاباگر.شودبلندهواپیمابرناویکرویازتابرسدثانیهبرمتر62سرعتبهبایدهواپیمایک
میکشد؟طولثانیهچندبرخاستن،تاحرکتشروعازباشدثانیهمربعبرمتر

برکیلومتر54بهآنسرعتثانیه6ازپسومیکندحرکتبهشروعسکونحالازمستقیممسیردرسواریموتور
.کنیدپیداراسوارموتورمتوسطشتاب.میرسدشرقشمالطرفبهساعت

شتاب.استشدهدادهآنازپسدقیقه20وحرکتشروعدرآنسرعتکهمیدهدنشانراایدوندهزیر،شکل
.کنیدحسابرادوندهمتوسط
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حرکت چیست؟

مسافتپیمودهشدهچیست؟

.استبرداریجابهجاییونردهایمسافت،ولیطولاندجنسازدوهر...........................وشدهپیمودهمسافت

حرکتیکنواختچیست؟

چرا؟است؟یکسانجابهجاییاندازۀباشدهطیمسافتشکل،کدامدر
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.کنیدمحاسبهراحرکتاینمسافتوجابهجایی.استرفتهBبهAازمتحرکیکزیرشکلدر

این.استمودهپیراممکنمسیرکوتاهترینباشند،مساویمتحرکیجاییجابهومسافتاگرکهشدهادعا
.کنیدردیاتاییددلیل،باراادعا

:کنیدتعیینرازیرعبارتنادرستییادرستی
.استبرابرلحظهایتندیبامتوسطتندییکنواخت،حرکتدر

.استبرابرلحظهایسرعتبامتوسطسرعتیکنواخت،حرکتدر

.استبرابرلحظهایتندیبامتوسطتندیراست،خطروییکنواختحرکتدر

.استبرابرلحظهایسرعتبامتوسطسرعتراست،خطروییکنواختحرکتدر

طیمتر10ضلعبهاالضالعمتساویمثلثیکاضالعرویراABCمسیرثانیه5مدتدرمتحرکیک
چرا؟مساویند؟همباآمدهدستبهمقدارهایآیا.بیابیدراشدهطیمسافتوجابهجایی.کندمی
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آنمسافت.استبازگشتهCبهسپسورفتهBبهAازهاxمحوررویبازیاسبابماشینیکزیرشکلدر
است؟بیشترآنجاییجابهازمترچند

هردر.استبازگشتهCبهسپسورفتهBبهAازهاxمحوررویبازیاسبابماشینیکزیرشکلهایدر
است؟بیشترآنجاییجابهبزرگیازمترچندآنمسافتمورد،

ــدی.استرسیدهBایستگاهبهدقیقه40مدتدرAایستگاهازمتروقطارزیر،نقشۀدر اینمتوسطتن
ـترچندقطار، ـهبرـم است؟ثانی

درهمدقیقه40وکردهطیدقیقه10درراکیلومتر4مسافتمدرسه،تاخودمنزلازدوچرخهباحمید
.استبازگشتهدقیقه10دررامسافتهمانمنزل،تامدرسهازسپس.استداشتهتوقفنام،ثبتبرایمدرسه
است؟چقدراومتوسطسرعتاست؟ساعتبرکیلومترچندحمیدمتوسطتندی

.استرفتهآنمتری18بهبرگشتبدونمبدأمتری2ازهاxمحوررویبازیاسبابماشینزیر،شکلدر
چرا؟برابرند؟همبامقادیراینآیا.کنیدحسابراآنمتوسطتندیومتوسطسرعت
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سپسورفتهمبدامتری18بهمثبتجهتدرمبدأمتری2ازهاxمحوررویبازیاسبابماشینزیر،شکلدر
چرا؟رابرند؟بهمبامقادیراینآیا.کنیدحسابراآنمتوسطتندیومتوسطسرعت.استبازگشتهمبدأمتری10به

ارمسیرکلدرهمچنینوقطعههردرمتوسطتندی.استکردهطیرامتر100مسافتشکلمطابقدوندهیک
.کنیدمقایسهویافته

طیمتر10ضلعطولبهاالضالعمتساویمثلثیکاضالعرویراABCمسیرمعینمدتدرمتحرکیک
:کندطیراACمسیرمدتهمیندرمتحرکاگر.کندمی
است؟دومحالتبرابرچنداولحالتدرمتحرکاینمتوسطتندی(الف
متحرکاینمتوسطسرعتبزرگی(ب
است؟دومحالتبرابرچنداولحالتدر

توسطمسرعتیککدامبرسند،اصفهانبهباهموافتادهراهبهتهرانازهمزمانخودرویکوهواپیمایکاگر
دارد؟بزرگتریمتوسطتندییککدامدارد؟بزرگتری

طیمتر10ضلعبهاالضالعمتساویمثلثیکاضالعرویراABCAمسیرثانیه15مدتدرمتحرکیک
.بیابیدراآنمتوسطتندیومتوسطسرعت.کندمی

اینمتوسطتندی.میکندطیکاملطوربهدوباررامتر1000قطربهدایرهایمحیطثانیه300زماندرخودرویک
)است؟ثانیهبرمترچندخودرو )3
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پیمودهمسافت(الف.کندطیرامتر30شعاعبهمیدانیدورمسیرنصفاتومبیلیتاکشدمیطولثانیه15حدود
بهمدتایندرراخودرومتوسطسرعتوجابهجایی(ب.آوریددستبهمدتایندررااتومبیلمتوسطتندیوشده
.آوریددست

( )3

ــدهروروبهشکلدرلحظهدودرشرقسمتبهحرکتدرماشینیکسرعت یدـی متوسطشتاب.شودـم
است؟ثانیهمربعبرمترچندماشیناین

ــدهروروبهشکلدرلحظهیکدرشرقسمتبهحرکتدرماشینیکسرعت یدـی متوسطشتاب.شودـم
است؟ثانیهبرمترچندلحظهاینازبعدثانیه3آنسرعت.استثانیهمربعبرمتر4ماشیناین

ـدهروروبهشکلدرلحظهیکدرشرقسمتبهحرکتدرماشینیکسرعت ــ یدی ثانیه4دراگر.شودـم
است؟ثانیهمربعبرمترچندمدتایندرآنمتوسطشتابشود،برابرسهخودروسرعت

خودتندیبرخودروایناگردارد؟شتاباست،میدانیکدرزدندورحالدرثابتتندیباکهخودروییآیا
طور؟چهبیفزاید
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درچهارراهیطرفبهمشخصفاصلۀوسرعتباشکلمطابقخودرودو
میکنند؟برخوردهمباخودرودواینآیا.هستندحرکت
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A

B

m60
m60

m70m20

m50

t s=5

v m/s=2 24

v m/s=1 4
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:کهمعناستاینبهعبارتاین.استثانیهبرمتر20کوهستانیجادۀدرخودرویکحرکتتندی
.میرودباالکوهازمتر20ثانیههردرخودرواین(1
.میرودپایینکوهازمتر20ثانیههردرخودرواین(2
.میشودجابهجامتر20ثانیههردرخودرواین(3
.میکندطیرامسیرشازمتر20ثانیههردرخودرواین(4

است؟درستعبارتمعین،کدامزماندر
.میماندثابتشدهطیمسافتمتوسط،تندیشدنبرابردوبا(1
.داردکمتریمتوسطتندیراست،خطبهنسبتمنحنی،مسیربرحرکتمساوی،مسافتدر(2
.استصفرمتوسطتندیدایره،کاملدوریکدر(3
.کمترمتوسطتندییعنیلزوماًکمتر،مسافتطی(4

سطمتوتندیمتحرککدام.اندپیمودهمساویزماندرشکلمطابقرامسیرهاییصفحهدرمتحرکسه
است؟داشتهبیشتری

یکسانند(34(23(12(1

سطمتوسرعتمتحرککدام.پیمودهاندمساویزماندرشکلمطابقرامسیرهاییصفحهدرمتحرکسه
است؟داشتهبیشتری

یکسانند(34(23(12(1

سطمتوتندیمتحرککدام.پیمودهاندزیرجدولدرموجوداطالعاتبارامسیرهاییصفحهدرمتحرکسه
است؟داشتهبیشتری

1)A2)B3)C4)یکسانند
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طتوسشدهطیمسافت.میکندطیساعتبرکیلومتر18متوسطتندیباودقیقه15رامسیریسواری،دوچرخه
است؟چندکیلومترمدتایندرسواردوچرخه

1)92)90003)4/54)4500

چندخودرواین.استبرثانیهمتر20آنمتوسطتندیومیبیندرامقصدتاکیلومتر72تابلویجادهدرخودرویک
رسد؟میمقصدبهدیگرساعت

1)0/52)13)1/54)2

زمینبهثانیه10مدتدرمتر60ارتفاعبهکوهیباالیازوکردهطیرامتر100مسافتشکلمطابقبرف،گلولهیک
است؟ثانیهبرمترچندبرفگلولهاینمتوسطتندی.میرسد

1)3
2)6
4)10
5)12

لۀفاصباشد،ثانیهبرکیلومترمیلیون0/3نورتندیاگر.برسدزمینبهتامیکشدطولدقیقه8خورشیدتقریباًنور
است؟کیلومترمیلیونچندخورشیدتازمین

1)482)963)1444)288

استثانیهبرمترچندآنمتوسطتندی.میکندطیثانیه50مدتدررامتر20شعاعبهدایرهنیممسیریمتحرکی
؟
1)1/22)1/8
3)2/44)4/8

( )=3
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بزرگی.میکندمترطی2ضلعبهمربعیکاضالعرویراABCDمسیرثانیه10مدتدرشکلمطابقمتحرکی
است؟ثانیهبرمترچندمتحرکاینمتوسطسرعت

1)0/2
2)0/4
3)0/6
4)0/8

اینمتوسطتندی.میکندطیمربعیکاضالعرویراACDBمسیرمعینیمدتدرشکلمطابقمتحرکی
است؟آنمتوسطسرعتبزرگیبرابرچندمتحرک

1)1
2)2
3)3
4)4

پژواکبعدثانیه6وبزندفریادوبایستدکوهیمقابلشخصیاگر.استثانیهبرمتر400هوادرسیرصوتتندی
است؟بودهکیلومترچندکوهتااوفاصلهمیشنود،راخودصدای

1)0/3
2)0/6
3)1/2
4)2/4

چندآنمسافت.استبازگشتهAبهسپسورفتهBبهCازهاxمحوررویبازیاسبابماشینیکزیرشکلدر
است؟بیشترآنجاییجابهبزرگیازمتر
1)42)83)124)16
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ـر ـمودارهایازیکه هتجدرمکانمبداازکهمیکندتوصیفمساویزمانیبازههایدررامتحرکیمکانزیرن
است؟شوندهتندحرکتدارایپیوستهمتحرک،کدام.کردهاندحرکتمثبت

.استثانیهمربعبرمتر2آنشتابوثانیهبرمتر4لحظهیکدرشرقسمتبهحرکتدرخودرویکسرعت
برسد؟ثانیهبرمتر10بهخودرواینسرعتتامیکشدطولثانیهچند
1)12)23)34)4

بکشدطولثانیه20وباشدثانیهبرمتر30برابروثابتآنسرعتاگر.مترمیگذرد400طولبهپلیرویازقطاری
است؟مترچندقطارطولکندعبورپلرویازتا
1)1002)2003)3004)400
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کلزماناگر.میگرددبازکمتر%20تندیبابرگشتدرومعینتندیبارفتدرراشهردوبینفاصلۀخودرویک
است؟ساعتچندرفتزمانباشد،ساعت4/5برگشتورفت
1)12)23)1/254)2/25

نیمۀیتندنصفمعادلمتوسطی،تندیخستگیعلتبهمسیردومنیمۀدرمتر400مسیرِدودردوندهیک
است؟ثانیهچنداولمتر200طیزمان.استدویدهثانیه60دررامسیرشکلدوندهاین.دارداول
1)102)203)304)60

دوبرابرومسیرثابتقطعهدرهرآنتندیاگر.میکندتقسیممساویقسمتچهاربهرامسیریخودرویک
است؟دقیقهچنداولقطعۀطیزمان.بودخواهددقیقه15مسیرطیزمانکلباشد،ماقبلقطعۀتندی

1)22)43)84)12

پیمودهثانیهبرمتر4متوسطتندیبارادیگرنیمۀوثانیهبرمتر2متوسطتندیبارامسیریکنصفمتحرکی
است؟مترچندمتحرکاینتوسطشدهطیمسافتباشد،ثانیه3آنحرکتزمانکلاگر.است

1)22)43)64)8

یۀثاندرآنمتوسطتندیاگر.میرسدزمینبهثانیه2طیوشدهرهابرجیباالیازجسمیک
ت؟اسمترچندبرجارتفاعباشد،اولثانیۀازبیشثانیهبرمتر10بعدیثانیۀدروثانیهبرمتر5اول
1)52)103)154)20

درخودروتندیاگر.استپیمودهساعت4مدتطیرفتدرراشهردوبینمسافتثابت،تندیباخودرویک
است؟ساعتچندبرگشتورفتکلزمانشود،برابردومسیر،همیندربرگشت

1)22)43)64)8
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ثانیه12زماندراولی.میآینددرحرکتبهمتفاوتثابتشتابهایباراستخطرویسکونحالازخودرودو
تندیینهمبهثانیهچنددرباشد،اولیشتاببرابرسهدومیشتاباگر.میرسدساعتبرکیلومتر100تندیبه

میرسد؟
1)12)23)34)4

ـودرویک ـالازخ درثانیهمربعبرمتر5شتابباثانیه3سپسوثانیهمربعبرمتر4شتابباثانیه2سکونح
است؟ثانیهبرمترچندخودروایننهاییتندی.میکندحرکتجهتیک
1)42)83)154)23

متحرکاین.استحرکتحالدرراستخطبربرثانیهمتر20ثابتتندیبامستقیممسیریدرمتحرکی
اینمتوسطسرعتبزرگیاگر.گرددمیبرراآنازبخشیتندیهمانباسپسورفتهتندیاینبارامتر100مسافت
است؟مترچندآنبرگشتمسافتطولباشد،ثانیهبرمتر5حرکتشکلدرمتحرک

1)302)603)754)90
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نــیرو

تغییررعت،سزیادشدنیاتوقف،کمکردن،حرکتبهشروع:مانندمختلفشکلهایبهراخودجسم،یکبرنیرواثر
.میدهدنشانجسمآنشکلتغییروسرعتجهت

.وقتیجسمیرامیکشیمیاآنراهلُمیدهیم؛بهآننیروواردمیکنیم

116



.دارندمشارکتجسمدوهموارهنیروآمدنوجودبهدر.1

.نیستندیکدیگرباتماسدرلزوماًاجسامنیروآمدنوجودبهدر.2

وقتینیروهایواردبرهواپیمایدرحال
تپروازمتوازنباشند،تغییریدرحرک

.هواپیماایجادنمیشود

117



118



ومیماندباقیساکنهمچنانساکن،جسمِباشند،متوازنجسمبرواردنیروهایکهزمانیتامیدهد،نشانآزمایش
؛شدنخواهدایجادآنحرکتنحوۀدرتغییریودادخواهدادامهخودحرکتبههمچنانباشدحرکتحالدراگر

خودراستطخروییکنواختحرکتیاسکونحالتجسمیکدیگر؛بیانبه.کردنخواهدتغییرآنسرعتیعنی
.گویندنیوتونلاوقانونبیاناینبه.شودحالتآنتغییربهمجبورنیروییتأثیرتحتآنکهمگرمیکندحفظرا
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شود،وزنازکمترباالبرینیرویاگرومیگیرداوجهواپیماشود،هواپیماوزنازبیشترباالبرینیرویهواپیما،پروازدراگر
.میکندپیداکاهشهواپیماارتفاع

هردررانیروهاایناعمالاثر.میدهندهلرااست،ساکنابتدادرکهجسمیزیرهایشکلدرآموزاندانش
دانش(الف.(کنیدرنظصرفاصطکاکنیرویازبتوانیدتاکنیدفرضصیقلیوصافرازمینسطح)دهیدتوضیحشکل
.میدهندهلراجعبهنیوتن100نیرویباطرفدوازآموزان

(ب

(پ
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کتحردستیچرخدهید،هلرادستیچرخیکجهتخالفدرواندازههمنیرویباطرفدوازدوستتانوشماوقتی
عبارتبه.اشندنبتوازندربرآنواردنیروهایکهتغییرمیکندوقتیدیگریجسمهریادستیچرخسرعتامانمیکند؛
آنسرعتتغییرسببجسمیکبرواردخالصنیروی:کهمیگیریمنتیجهپس.شودواردجسمبرخالصینیرویدیگر

.میشودشتابایجادسببنیرویعنیمیشود؛

.میشودشتابایجادسببنیرویعنیمیشود؛آنسرعتتغییرسببجسمیکبرواردخالصنیروی

واردجسمبرصیخالنیرویدیگرعبارتبه.نباشندتوازندربرآنواردنیروهایکهتغییرمیکندوقتیجسمهرسرعت
.شود

کنیم؟بایدچهدهیم،تغییرراآنسرعتیادرآوریمحرکتبهراجسمیبخواهیماگر(الف

شود؟واردنیروآنبهجهتکدامدربایدشود،متوقفبخواهدخودروییاگر(ب

بامستقیمبتنسشتاباینکهمیگیردشتابینیروآنتأثیرتحتجسمشود،واردخالصینیرویجسمبرهرگاه
.داردواروننسبتجسمجرمباواستنیروجهتهماندروداردجسمبرواردنیروی

بامستقیمبتنسشتاباینکهمیگیردشتابینیروآنتأثیرتحتجسمشود،واردخالصینیرویجسمبرهرگاه
.داردواروننسبتجسمجرمباواستنیروجهتهماندروداردجسمبرواردنیروی
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.کنیدتحلیلیکالحاظازرانیوتندومقانون

.یدکنمقایسه

ثانیهمربعبرمتر0/5شتاببهاستقادرپیشراننیرویتاثیرتحتکیلوگرم،2جرمبابازیاسبابخودرویک
است؟نیوتنچندخودرواینپیشراننیروی.برسد
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طحسدرگرانششتاباگراست؟چقدرزمینسطحدردانشآموزاینوزن.استکیلوگرم50دانشآموزیجرم
است؟چقدرماهسطحدراوجرماست؟چقدرماهسطحدراووزنباشد،ثانیهمربعبرمتر1/5ماه

هرگاهجسمیبهجسمدیگرنیروواردکند،جسمدومنیزبهجسماوّلنیروییهماندازهولیدرخالفجهتوارد
.میکند

.نیروهایکنشوواکنشهمیشههمراههمظاهرمیشوندوهیچیکبدوندیگرینمیتوانندوجودداشتهباشند

؟ماوزنیامیکندتغییرماجرمبرویم،مریخیاماهبهاگر
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دانست؟متوازننیروهایراواکنشوکنشنیروهایمیتوانآیا

باشد؟ربزرگتواکنشیاکنشنیروهایازیکیخاص،مواردیدراستممکنآیا
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تابشآنهادویهرومیدهدهلرااسبپسر،.ساکنانداسکیتهارویاسب،وپسرشکلمطابقکنیدفرض
تابشدارایآنهاازیککدام.استیکدیگرجهتخالفدرآنهاشتابامامیآینددرحرکتبهومیکنندپیدا

.دهیدتوضیحمیشود؟بیشتری

چهــسمجاینبر.نمیکندحرکتواستساکنمیزیافقیسطحرویکهمیدهدنشانراجسمیمقابلشکل
میشود؟خنثیدیگرینیرویچهتوسطجسمبرواردوزننیرویمیشود؟واردنیروهایی

f−

f
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جهتخالفدرنیروییاست،حرکتحالدرزمینرویجسمیکوقتی
.ندمیگوی.....................................نیرو،اینبه.میشودواردآنبرزمینطرفازحرکت

درنیروییدبایپسمیشود،جسمسرعتتغییرسببنیرواینکهبهتوجهبا
نای.شودجسمتوقفسببکهباشدشدهواردجسمبرحرکتجهتخالف
.مینامیمجنبشیاصطکاکنیرویرانیرو

چندطحسعمودینیرویوجسموزن.استساکنمیزیافقیسطحبرشکلمطابقکیلوگرم10جرمبهجسمی
g)است؟نیوتن m/s )= 210

ودیعمنیروی.هستندتعادلحالدروساکنافقی،سطحبرمختلفجرمهایباجسمچندزیر،شکلهایدر
است؟بزرگترشکلکدامدرسطح

ننیوتچنددیوارازناشیسطحعمودینیروی.میکندواردنیوتن20افقینیرویدیوار،بهشخصمقابل،شکلدر
است؟افقینیرواینچرااست؟
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بهجسمدهیم،هلکمینیرویباراآناگر.کنیمجابهجادارد،قرارافقیسطحرویکهراجسمیمیخواهیم
رکتحمانعمیشود،واردجسمبهمانیرویجهتدرخالفکهاصطکاکینیرویحالتایندر.نمیآیددرحرکت
.مینامیمایستاییاصطکاکنیرویرانیرواین.میشودجسم

کم؟یاباشدزیادبایداصطکاکاینآیاومیکننداستفادهاصطکاکینوعازچهافرادکنیدتعیینزیرموارددر

اسکی(1

نوردیصخره(2

1f
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باوداردودوججسمدوبینمیکروسکوپیصورتبهکهاستناهمواریهاییعلتبهجسمدوبیناصطکاکنیروی
فروکدیگریدربیشترناهمواریهااینشوند،فشردهبیشترهمرویجسمدوهرچه.نیسترؤیتقابلغیرمسلحچشم
ـرکتمانعومیروند ـیرویومیشوندـح .مییابدافزایشاصطکاکن

.داردبستگیآنهاجنسبهجسمدوبیناصطکاکنیروی.1

.نداردبستگیجسمدوتماسمساحتبهجسمدوبیناصطکاکنیروی.2

ـر.3 ــ ـهه سمیـچ .استیشتربآنبهوارداصطکاکنیرویباشد،سنگینترمیشود،کشیدهافقیسطحرویکهـج
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نــیرو

ـه ـانیـچ .دهیدتوضیحاست؟ساکنحتماًجسمصورتایندرآیامتوازناند؟جسمبریکواردنیروهایزم

جسمیکهنگامچه.میکند؟باثرخالصنیرویلزوماًاستحرکتحالدرکهجسمیبهگفتمیتوانآیا.الف
میگیرد؟شتاب

؟استمهمنیروآمدنوجودبهدراجسامبینتماسآیادارند؟شرکتجسمچندنیرو،آمدنوجودبهدر

چیست؟نیوتناولقانون

با...........................تنسبشتاباینکهمیگیردشتابنیروآنتأثیرتحتجسمشود،واردخالصینیرویجسمبرهرگاه
.دارد.........................نسبتجسمجرمباواستنیروجهتهماندروداردجسمبرواردنیروی

.....................تغییرجسمسرعتباشد،صفرخالصنیروییعنیباشند؛توازندرجسمبرواردنیروهایاگر
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.تاس........................موتورنیرویدارایشتابترکمخودرویباشد،متفاوتنوع،یکازجرمهمخودرویدوشتاباگر

.است........................جرمدارایشتابترکمخودرویباشد،متفاوتیکسانموتورنیرویباخودرودوشتاباگر

ماستدرسطوحمساحتبهمحسوسیطوربهافقیسطحرویخوردنسرحالدرجسمجنبشیاصطکاکنیروی
..........................بستگی

.مییابد............................نیزجنبشیاصطکاکنیروی(آنرویدیگراجسامدادنقراربا)شودترسنگینجسمهرچه

باوداردودوججسمدوبینمیکروسکوپیصورتبهکهاست...................................علتبهجسمدوبیناصطکاکنیروی
.نیسترؤیتقابلغیرمسلحچشم

باوداردودوججسمدوبینمیکروسکوپیصورتبهکهاست...................................علتبهجسمدوبیناصطکاکنیروی
.نیسترؤیتقابلغیرمسلحچشم

جسمدامکهستند؟متوازناجسام،بهواردهافقینیرویدوآیا.شدهاندواقعافقیسطحرویجسمدوشکلمطابق
میماند؟ساکنباشدساکناگر

.اشدب...........................آنموتورنیرویو......................خوروجرماستالزمزیاد،شتاببامسابقهخودروییکساختنبرای

د،شونفشردهبیشترهمرویجسمدوهرچه.داردبستگیجسمدو.................بهجسمدوبیناصطکاکنیروی
.دمییاب......................اصطکاکنیرویومیشوندحرکتمانعومیروندفرویکدیگردربیشترسطوحناهمواریهای
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هستند؟متوازننیروهاکدام.میرودچپسمتبهافقیسطحرویثابتسرعتباشکلمطابقاتومبیلی

جلوبهیماهواپاگرهستند؟متوازننیروهاکدام.استثابتسرعتباپروازحالدرمعینارتفاعدرهواپیمایی
نیستند؟وازنمتنیروهاکدامبگیردشتابباالبههواپیمااگرنیستند؟متوازنلزوماًنیرودوکدامبگیرد،شتاب

ور؟طچهآنوزنمیکند؟تغییریچهآنجرمکنیم،منتقلماهسطحبهزمینسطحازراجسمیکاگر

.کنیدمعلومزیرشکلهایدرراسطحعمودینیرویمقدارفرضبا g m/s= 210

طکاکاصبدونافقیسطحرویمخالفافقینیرویدوتاثیرتحتکیلوگرم،2جرمباجسمیکشکلمطابق
است؟جهتیچهدروثانیهمربعبرمترچندجسماینشتاب.داردقرار
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بدونافقیسطحرویجهتهمافقینیرویدوتاثیرتحتکیلوگرم،40جرمبهجعبهیکشکلمطابق
است؟جهتیچهدروثانیهمربعبرمترچندجسماینشتاب.داردقراراصطکاک

3جسماینشتاب.داردقرارافقیسطحرویافقینیرویتاثیرتحتکیلوگرم،4جرمبهجعبهیکشکلمطابق
است؟جهتیچهدرونیوتنچندنیرواینمیشود؟واردجسماینبهدیگرینیرویآیا.استثانیهمربعبرمتر

حرکتباالبهروخالءشرایطدرثانیهمربعبرمتر3شتابباقائمامتداددرراکیلوگرمی5جسمFنیروی
g)است؟نیوتنچندمذکورنیروی.میدهد m/s )= 210

بهجسم،دوشدنرهاازبعدبالفاصلهدرستاصطکاک،ازپوشیچشمبا.استشدهفشردهجسمدواینبینفنر
میگیرد؟بیشتریشتابجسمکداممیگردد؟واردبیشترینیروییککدام

طکاک،اصبدونسطحرویکیلوگرمیکجرمبهدیگرجعبۀیکبهکیلوگرم،4جرمبهجعبهیکشکلمطابق
برابرچندتر،سبکجعبۀشتابکنیم،رهاناگهانراجعبههااگر.استشدهفشردهشدتبهآنهابینفنریومتصل
است؟سنگینترجعبۀشتاب
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اکاصطکنیروی.استحرکتدرثابتسرعتباجعبهواستجعبهیکدادنهلحالدرنیوتن100نیرویباکارگری
ایستایی؟یااستجنبشیاصطکاکایناست؟نیوتنچندافقیسطحوجعبهبین

.دهیدتوضیحراخودپاسخاست؟چقدرجسمدوبینواکنشوکنشازناشیخالصنیروی

گلولهکدامبهدهوارالکتریکینیروی.هستندتعادلحالدروشدهآویختهنخدوازهمنامباردارگلولۀدوشکل،مطابق
است؟بزرگتر

چرا؟میکند؟تغییریچهتکیهگاهعمودینیرویشود،سطلواردتدریجبهآباگر.استمیزرویآبسطلیک

طحسوجعبهبیناصطکاکنیروی.استساکنجعبهامااستجعبهیکدادنهلحالدرنیوتن100نیرویباکارگری
ایستایی؟یااستجنبشیاصطکاکایناست؟نیوتنچندافقی
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رانیروییزیر،حالتهایازیکهردر.بدهیمثانیهمجذوربرمتر2شتابکیلوگرم،5جرمبهجسمیبهمیخواهیم
.کندحرکتاصطکاکبدونافقیسطحرویجسم.الف:کنیدمحاسبهکنیم،واردجسمبهبایدکه

.دکنحرکتشتابشجهتدرراستسمتبهنیوتن10اصطکاکنیرویباافقیسطحرویجسم.ب

.میماندساکنهمبازجسممیکند،چکهسطلدرآبهرچهواستمیزرویساکنیجسمزیر،شکلدر
میکند؟یرتغیکردنچکهاثردریااستثابتاصطکاکاینآیااست؟نوعیچهازمیزوجسممیاناصطکاکنیروی
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نــیرو

N120
kg10

mg N=100

N N=100
N120

kg10

f N=50

N120
kg10

f N=120
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......................شوند،متوازنفضاپیمابرواردنیروهایوقتی.استپروازحالدرفضاپیمایک
ایستادخواهدبالفاصله(1
یافتخواهدکاهشآنسرعت(2
یافتخواهدافزایشآنسرعت(3
دادخواهدادامهخودحرکتبهثابتسرعتبا(4

:آنگاهنباشد،متوازنمتحرکجسمیکبرشدهواردنیروهایاگر
میشودواردجسمبرخالصنیروی(1
میشودجسمآنسرعتتغییرسببجسمبرواردخالصنیروی(2
میشودجسمدرشتابایجادسببخالصنیرویاین(3
استدرستباالمواردهمه(4

دادهنشاندرستیبه(Takeoff)باندرویازآنبرخاستنهنگام،هواپیمابرواردنیروهایوضعیتگزینهکدامدر
است؟شده

ریباالبنیروی>وزننیروی(2
انپیشرنیروی>هوامقاومت

یباالبرنیروی=وزننیروی(3
پیشراننیروی>هوامقاومت

ریباالبنیروی>وزننیروی(4
پیشراننیروی=هوامقاومت

یباالبرنیروی<وزننیروی(1
پیشراننیروی<هوامقاومت

نیست؟ممکننیروبدونموردکدام
راستخطبریکنواختحرکت(1
سکون(2
دایرهبریکنواختحرکت(3
مواردتمام(4

نیست؟صحیحوزننیرویمورددرگزینهکدام
.میشودواردجسمیکبهزمینمرکزطرفازکهاستگرانشینیروینوعازوزننیروی(1
.میکنندگیریاندازهنیروسنجباراجسمیکوزن(2
.استمتفاوتجسمجرمولیبرابرهمباماهوزمیندرجسمیکوزن(3
آنرابطۀومیآیددستبهزمینجاذبۀشتابدرجسمجرمضربحاصلاززمینسطحدرجسمیکوزن(4

.است
W mg=

نیست؟جهتدارایزیرکمیتدستهکدام
سرعتجابهجایی،وزن،(1
اصطکاکسطح،عمودینیرویشتاب،(2
جرمتندی،مسافت،(3
باالبرینیرویمغناطیسی،نیرویالکتریکی،نیروی(4
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ندارد؟تاثیرجنبشیاصطکاکنیرویبزرگیدرعاملکدام
تماسدرسطوحجنس(1
گاهتکیهعمودینیروی(2
تماسدرسطوحصافییازبری(3
تماسدرسطوحمساحت(4

است؟ممکنغیراصطکاکبدونزیر،موردکدام
رفتنراه(1
کردنترمز(2
کبریتکردنروشن(3
مواردهمۀ(4

نیرویحالتایندر.نمیکندحرکتجسمولی،استسنگینیجسمدادنهلحالدرشکلمطابقشخصی
است؟شدهصفرجسممورددرنیرودوکدامازناشیخالص

جسموزننیرویوشخصافقینیروی(1
اصطکاکنیرویوجسموزننیروی(2
اصطکاکنیرویوشخصافقینیروی(3
اصطکاکوسطحعمودینیروی(4

است؟درستگزینهکدام
.میکندواردماپایبهبرابرچندنیروییسنگ،میزنیمضربهسنگیبهوقتی(1
.نداردواکنشیهیچوزننیروی(2
.میشودمارفتنراهمانعاصطکاک،(3
.دارندوجودجفتصورتبههموارهنیروها(4

است؟نادرستواکنشوکنشنیروهایمورددرزیرعبارتکدام
هستندهمجهتخالفدرهمواره(1
استصفرهموارهآنهاازناشیخالصنیروی(2
نیستیکینیرودوایناثرنقطه(3
هستندنوعیکازهردو(4

مورددرگزینهکدام.میشوددیدهاستشدهاعمالآنبهنیروکهجرمیهمراهبهمتناظرشتابونیروهازیرجدولدر
است؟صحیحنیروهااین

F F F ( 1 2 3 1F F F ( 2 3 1 2

F F F (= =1 2 3 3F F F ( =3 1 2 4
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خالصنیرویجهتواندازه.میشوندواردشدهدادهنشانجهتهایدرجسمیکبهنیروسهمقابل،شکلدر
کنید؟تعیینراجسمبروارد
→،نیوتون20(1
←،نیوتون20(2
→،نیوتون40(3
←،نیوتون40(4

ماهسطحدرگرانششتاببرابر5زمینسطحدرگرانششتاباگر.استنیوتونیکماهسطحدرجسمیوزن
است؟گرمچندزمیندرآنجرمباشد،

گرم0/5(1
گرم5(2
گرم50(3
گرم500(4

(g m/s )= 210

اگر.دهدحرکتخالءشرایطدرثانیهمربعبرمتر2شتابباقائمامتداددرراکیلوگرمی5جسماستقرارFنیروی
است؟نیوتنچندمذکورنیرویباشد،باالبهروشتاباین
1)102)203)404)60

(g m/s )= 210

ابشت.میکنیمرهاوکردهدورهمازکمیدست،بارااجسام.استاصطکاکبدونافقیسطحزیر،شکلدر
است؟دیگریشتاببرابرچندکیلوگرمییکجسم

(1 1(2 2(1 32(1 44

میباشد؟ننیوتوسومقانونبیانگرزیر،درگزینهکدام
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واردنیوتن200نیرویشخصهر.هستندنیروسنجبهمتصلطنابیکشیدنحالدرشخصدوزیر،شکلدر
میدهد؟نشانرانیوتنچندنیروسنج،.میکند

صفر(1
2)100
3)200
4)400

ند؟میکپیدابیشتریشتابجعبهکدام،شودواردنیوتون60اندارهبهخالصینیرویزیرهایجعبهازهریکبهاگر

نیرونیوتن200حرکت،ایناثردرقایق.میشودپیادهکیلوگرمی100قایقازشکلمطابقکیلوگرمی80شخصیک
است؟نیوتنچندقایقازشخصدریافتینیروی.میکنددریافت

1)802)1003)1604)200

است؟نیوتنچنداصطکاکنیروی.استثانیهمجذوربرمتریکبرابرجسمزیرشتابشکلدر
1)1
2)2
3)3
4)4

روینیاندازۀ.نمیکندحرکتجسمولیمیگرددواردافقینیرویدوهمزمانساکنیجسمبهزیر،شکلدر
است؟نیوتنچندوزنهبروارداصطکاک

1)42)63)84)10
(g m/s )= 210
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هبوارداصطکاکنیروهایعمل،ایندر.میدهدهُلغربسمتبهراصندوقیکافقی،سطحرویشخصی
است؟جهتکدامبهیکهرترتیب،بهصندوقوشخص

شرقوغرب(1
غربدوهر(2
غربوشرق(3
شرقدوهر(4

خودروبرواردخالصنیرویباشدکیلوگرم1000خودروجرماگر.میبینیدلحظهدودرراخودرویکسنجتندی
است؟نیوتنچند
1)5002)10003)20004)4000

ریممیآودرحرکتبهراآناصطکاکیبدونافقیسطحرویجسمبهنیوتون6خالصافقینیرویکردنواردبا
است؟کیلوگرمچندجسمجرم،میرسانیمثانیهبرمتر12بهراآنسرعتثانیه4مدتدرو
1)12)23)34)4

بینکاصطکانیرویبزرگی.میکنیمواردافقیسطحبرواقعجسمبهنیوتن20معادلFنیروی،زیرشکلدر
است؟نیوتنچندسطحوجسم

صفر(404(203(82(1
(g m/s )= 210

.هستندوتمتفاوضعیتهایبامختلفافقیسطوحرویحرکتحالدرهمگیمیبینیدشکلدرکهاجسامی
است؟بزرگتریککدامبروارداصطکاکنیروی

1)1
2)2
3)3
یکسانند(4
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ثابتسرعتبامشابهافقیسطوحرویحرکتحالدرهمگیمیبینیدشکلدرکهمشابهجنسبااجسامی
است؟بزرگتریککدامبروارداصطکاکنیروی.هستند

1)1
2)2
3)3
یکسانند(4

ساکنافقیسطحروینیوتنی60جهتهمافقینیرویدوتاثیرتحتکیلوگرم،40جرمبهجعبهیکشکلمطابق
است؟نوعیچهازونیوتنچندآنبهوارداصطکاکنیروی.استمانده

جنبشی،120(1
ایستایی،120(2
جنبشی،60(3
ایستایی،60(4
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زمین ساخت ورقه ای
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رز و در هنگام عبور از نواحی کوهستانی الب
زاگرررب  ررا ه هرر ز هرران زیرر    نا رری 

و یختلفی یانن  چ   خوردگی هان کوچک
.  یواجه یی  وه…  زرگ،  کستگی ها و

اه  ر ته کوز هرا چگونره  ره وجرود  یر ز 
ان چره ان ؟ قبل از تشک ل  نها  رزی   اهر

 کلی  ودز ا ت؟ 
علرررت ه ررر اهخ چررر   خررروردگی هرررا و 

 کستگی ها چ ست؟ 
ها را  ا یطالعه اه  فصل، ها خ اه  هر خ

. ه د ت یی  وره 

زی    ز،انجامیطالعاتا اب ر
ی ل ون200ح ودکهیعتق ن  نا ان

یخشکهکزی  کرز طحدره خ ال
کها تدا تهوجود زرگیوواح 

تهفراگرف زرگاق انوبهکرا ناطراف
.ا ت ودز

در علرروم  شررا خوان هرر  کرره ورقرره هرران 
 نگ کرز  ر رون  سرت کررز کره حالرت
خم رررن و ن مرره یرررا، دارد، حرکررت یرری 

هان ایروزن را جاهی، قارزهس از جا ه.کنن 
.ان  ه وجود  وردز

هسته

گوشه

پوسته
سنگ کره
سست کره
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 ره ی ل ون ها  ال  ع ، اه  خشکی  رزرگ
   دو خشکی کوچک ترتقسر ا  ر  کره  ر
اچره  نها را درهان تت س  هرکردز  رود دره

خزر در  مال کشوریان،  اق مانر ز درهران
.تت س ا ت

خشکیدوازک امهرزیان،گر ت ا
ترکوچکقطعات هن زخودیرکور،
انهقارزجاهی،جا هازهسو  زتب هل

.ان  وردزوجود هراایروزن

دوازک امهرزیان،گر ت ا
قطعات هن زخودیرکور،خشکی
ا هجازهسو  زتب هلترکوچک
وجود هراایروزنهانقارزجاهی،
.ان  وردز
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اول    ار  ر خ از هرک قررن
ه هرر خ، دانشررمن ن  لمررانی  رر

نام  لفررد وگگنرر  را یطالعره و
یشرراه ز ه هرر ز هرران  ررطح 
زیرر  ، هرری  رررد کرره قررارز هررا 
نسبت  ه ها جرا  ره جرا  ر ز

.  ان 

اولرر    ررار  رر خ از هررک قرررن هرر خ، 
 را دانشمن ن  لمانی  ره نرام  لفررد وگگنرر

یطالعه و یشاه ز در  ن زیان  رخی افراد،
کررر هافترره هرران وگنررر را هرهرفتنرر  و  رره ف

اثبررات  ن  ودنرر  و در یقا ررل، گروهرری از 
.افراد ها درص د رد ادعان او  ودن 

 نها علت حرکت ورقه هرا را از وگنرر یری 
.هر   ن 

ه از  نجا که هنوز نظرهه زی    اخت ورقر
ان یطرح نش ز  ود و علرت حرکرت ورقره 
هررا یعلرروم نبررود، وگنررر در ها ررخ  رره اهرر  
 ؤال، جزر و ی  ها چرخخ زی   را یطرح 

.  یی کرد که قا ل قبول واقع نمی   

ی الدن، وگنر فروت 1930 االخرز در ال 
1968 ال  ع ؛ هعنی در  رال 38کرد و 

ات ی الدن نظرهه زی    اخت ورقه ان اثب
      و هافته هان وگنر یورد هرهرش زیر

 نا ان جهان واقع   

تصل  رودز یوافقان وگنر  ا ا تفادز از  واه ن اثبات کردن  که قارز ها در گر ته  ه ها ی
.و  پس نسبت  ه ها جا ه جا   ز ان 

حا  هفس ل هخچال نگ
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تشا ه فس ل جانر اران در قرارز هران( الف
یختلف

انطبرررررررا  ( ،
حا رر ه  رررقی 
قررارز  یرهکرران 

 ه جنو ی  ا حا 
غر ی  فرهقا

آمریکای جنوبی

آفریقا

رهقا تشا ه  نگ  نا ی در قارز هان  ف( پ
و  یرهکان جنو ی

قارزدرق همیهانهخچال ثاروجود(ت
یختلفهان

. عبارت صحیح و غلط را مشخص کنید 
 الی ل ون200درواح  زرگخشکی

نامتت س نهاواح درهانولورازهاه خ
.دا ت
.تا تت سدرهانیان ز اقیخزردرهان
نام ه زرگخشکیدو ه هانگهتقس ا

.گرفتصورتگن واناولورازهاهان

 واه ازا تفادز اهسهرنیوافقان
تصلیهک هگر ههاقارزکهکردن ثا ت
.ان  ودز

قس اتحاصل   اواروهاجنو ی یرهکان
. ا  ییگن واناخشکی

زکراصلیقسمتدوگن واناو هانگه
ان  ودزگر تهدرزی  
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!جای خالی را پر کنید 
زکررونزیانی نا انزی  اعتقاد ه

..................نام ه زرگقارزهکزی  
 هاق انو یرا ناطرافودا تهوجود

. ودکردزاحاطه..................نام
درهان اق مان زازجزئیخزردرهاچه
.ا ت..................ق همی

200ح ودکهیعتق ن  نا انزی  
کهزی  کرز طحدره خ الی ل ون

دا تهوجود زرگیوواح ...............
.....................هکرا ناطرافکها ت

ا ت ودزفراگرفته زرگ
ه ه زاز........................و.......................

هانکوزر تهدرکها تطب عیهان
خوردییچشا هزاگربوالبرز

..................تشا هو.......................تشا ه
حا  هانطبا ،ویختلفهانقارزدر

 احا  ه................................... رقی
 ثاروجودو........................غر ی

هانقارزدر..................................
قارزحرکتکها ت واه نازیختلف

.کن ییاثباتراها

و.............................و............................
تقس احاصل.................................

 ا  ییگن واناخشکی
و.............................و............................

تقس احاصل.................................
 ا  ییلورازهاخشکی

زی    اخت ورقه ان
ه  سررت کرررز  خشرری از گو ررته ا ررت کرر

حالت خم رن و ن مره یررا، دارد و  رنگ 
کرز  ر رون  ن واقع   ز ا ت

 ررر ا رراب نظرهرره زیرر    رراخت ورقرره ان 
 ررنگ کرررز از تعرر ادن ورقرره کوچررک و 
 زرگ یجزا از ها تشک ل   ز ا رت اهر 

.ورقه ها نسبت  ه ها حرکت دارن 
گاهی  ه ها نزدهک یی  ون ، در جاهراهی
از ها دور یی  ون  و در  عضی جاها کنرار

ها یی لغزن  
رزک نگورقهتره  زرگدان  یی ها
دارد؟نامچه

انواع حرکت ورقه هان  نگ کرز

دور ون ز ( الف
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ایت اد لغز ( پنزدهک  ون ز(،

دانشمن ان علت حرکرت
ورقه هان  رنگ کررز را 
جرهرران هرران همرفترری 

. ست کرز یی دانن 
ه هرر ز همرفترری داخررل 
 سرررت کررررز هماننررر  
جرهرران همرفترری داخررل 

.  ظرف و ط ا ت

ر  ست کرز  ره دل رل  رراهط دیرا و فشرا
.  یع  ، حالت خم رن دارد

در قسررمت هرراه    ن، دیررا زهررادتر ا ررت؛ 
مت هان  نا راه  چگالی یواد نسبت  ه قس

.  االهی کمتر ا ت
مت  ه دل ل اختالف دیا و چگرالی  ر   قسر

هرران  رراال و هرراه    سررت کرررز، ه هرر ز 
.  همرفت اهجاد یی  ود

 مت هخم رنیواده ه ز،اه اثردر
    کافیحلازوکنن ییحرکت اال

 ببور ن ییزی   طح ههاورقه
. ون ییهاورقهحرکتوجاهیجا ه

رارقاق انوبزهردرکرز نگورقهاگر
اگرواق انو یورقهرا ن ا  ،گرفته

انقارزورقهرا ا  ، نهاقارزیحلدر
.ناین 
 هبتنس  شترنچگالیاق انو یورقه
امدرهنگدل لهم   هداردانقارزورقه

 هیاق انو ورقههک هگر، ا نها رخورد
. ودییران زفروانقارزورقهزهر
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!جای خالی را پر کنید 
ه  خشی از گو ته ا رت کر....................... 

دارد و  ررنگ .......... و .................. حالررت 
.کرز  ر رون  ن واقع   ز ا ت

....................................  ررر ا رراب نظرهرره 
 ررنگ کرررز از تعرر ادن ورقرره و کوچررک و  

.از ها تشک ل   ز ا ت..............  زرگ 

ا ورقه ها نسبت  ره هکر هگر گراهی  ره هر
یرری  ررون ، در جاهرراهی از هررا .............. 
یی  ون  و در  عضری جاهرا کنرار ............. 

..............  ها 
دانشمن ان علت حرکت ورقره هران  رنگ 

در  سررت ................................... کرررز را 
.کرز یی دانن 

.........  سرررت کررررز  ررره دل رررل  رررراهط 
.، حالت خم رن دارد..................... و

و .................... علت اهجاد جرهان همرفتی 
 رر   قسررمت هرران  رراال و هرراه  ............... 

. ست کرز یی  ا   

...... ......در اثر ه ه ز همرفت ، یوادخم رن  ه  رمت 
ه حرکت یی کنن  و از یحل  کاف  ر   ورقره هرا  ر

یی ر ن  و  ربب جا جراهی و حرکرت......................
.ورقه ها یی  ون 

ار اگر ورقه  نگ کرز در زهر اق رانوب قرر
ر و اگ........................... گرفته  ا  ،  ن را 

در یحرررررل قرررررارز هرررررا  ا ررررر ، ن را 
.ناین ........................

!جای خالی را پر کنید 
ه حالت  ست کرز  خشی از هو ته ا ت ک

خم رن و ن مه یررا، دارد  رنگ کررز در 
. ن واقع   ز 

 ررر ا رراب نظرهرره زیرر    رراخت ورقرره ان 
 ررنگ کرررز از تعرر ادن ورقرره کوچررک و 

 . زرگ یجزا از ها تشک ل   ز ا ت

علت حرکت ورقه هان  نگ کررز جرهران 
همرفتی ا رت کره یرواد یررا، و خم ررن 

گرالی داخل گو ته زی    ه دل ل اختالف چ
رز     قسمت هان  راال و هراه    سرت کر

ا ت که هس از حرکرت رو  ره  راالن یرواد
.یرا،  ینجر  ه حرکت ورقه ها یی گردد 

ار اگر ورقه  نگ کرز در زهر اق رانوب قرر
گر در گرفته  ا  ،  ن را ورقه اق انو ی و ا

یحررل قررارز هررا  ا رر ، ن را ورقرره قررارز ان 
.ناین 

 ره ورقه اق انو ری چگرالی کمتررن نسربت
م ورقه قارز ان دارد  ه هم   دل ل در هنگرا

ی  ره  رخورد  نها  ا هک هگر، ورقه اق انو ر
.زهر ورقه قارز ان فرو ران ز یی  ود

هااق انوب سترگسترشفرض ه
ی الدن هگرن هگس 1962اول    ار در  ال 

ا یطرح فرض ه گسترش  ستر اق انوب ها ر
کره  ر ا اب اه  فرض ه، یواد یررا ی. کرد

مت از  ست کرز نشأت گرفته ان ، در قسر
عود و ط اق انوب ها  ه  ستر اق رانوب صر

ی یی کنن  و هس از انجمراد، ورقره اق انو ر
.  ج ه  را  ه وجود یی  ورن 
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 را  ه جبران اه  افزودز   ن، ورقه یرکور
 ررانتی یتررر در 5 رررعت یتو ررط حرر ود 

 ررال، از و ررط اق ررانوب  رره  ررمت  رراحل 
حل، حرکت یی کن  و هس از ر   ن  ه  را

در ادایره .  ا ورقه قارز ان  رخورد یی کنر 
ه اه  حرکت، ورقه اق انو ری  ره زهرر ورقر

.قارز ان فرو یی رود

حرکت ورقه هان  نگ کرز
در  رخی نواحی ورقره هران  رنگ کررز از 

.  ها دور یی  ون 
در یحل دور  ن  نها، یواد یرا، گو رته 
 اال یری  هنر  و ورقره ج هر ن  راخته یری 
 ود در اه  نرواحی  تشفشران هرا و زیر  

.لرزز هان یتع دن رخ یی ده 

در  رخرری نررواحی کرررز زیرر  ، ورقرره هرران 
 نگ کرز طی ی ل رون هرا  رال  ره  رمت

ورد هک هگر حرکت و در نهاهت  ا ها  رخر
.کردز ان 

ننر   رخورد  نها  بب  روز ه ه ز هاهی یا
ر ررته کرروز ، چرر   خرروردگی ، گسررل و 
حررروادثی یاننررر  زیررر   لررررزز و فررروران 

. تشفشان یی  ود

کمر نرر  لرررزز خ ررز اطررراف اق ررانوب  رام 
هکی از یها تره  نواحی لررزز خ رز جهران 

ی ا ت که علت  ن  رخورد ورقره اق انو ر
. رام  ا ورقه هان قارز ان اطراف  ن ا ت

هرز هاق انو یورقه رخورداه اثردر
. ودییران زفروانقارزورقه

و کنن ییهاورقهفرورانخ،دراثر
 ه زاد  زانرژن ود،یی زادانرژن

دادنرخ اعثان،لرززایواجصورت
. ودیی زرگیهانلرزززی  
ورقهفرورانخ راثر ن رافزون

دیا  ز،اهجاداصطکاکوفرورون ز
و ون ییذو،ها نگهافته،افزاهخ

 ورن ییوجود هراهاهی تشفشان
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 را  ه جبران اه  افزودز   ن، ورقه یرکور
 ررانتی یتررر در 5 رررعت یتو ررط حرر ود 

 ررال، از و ررط اق ررانوب  رره  ررمت  رراحل 
حل، حرکت یی کن  و هس از ر   ن  ه  را

در ادایره .  ا ورقه قارز ان  رخورد یی کنر 
ه اه  حرکت، ورقه اق انو ری  ره زهرر ورقر

.قارز ان فرو یی رود

اهورقهحرکتزی  ،کرزنواحی رخیدر
ییدورهاازنه نهاکها تانگونه ه

هانورقه لکهنزدهک،ها هنهو ون 
نوعاه لغزن ییهاکناردرکرز نگ

ییخرهااق انوب ستردر  شترحرکت
زهادنهانلرزززی  اهجاد اعثوده 
. ودیی

کرز نگهانورقهحرکته ای هان
 نگهانورقهحرکته ای هانازهکی
تهر تشک لوخوردگیچ  اهجادکرز،
.ا تکوز
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هاله یوخت  ،هشتاعلومدرطورکههمان
هتافقیصورت هدرهاهادرر و یهان

ضخایتاهنکهازهس. ون یینش  
رد رخووحرکتاثردر  ،زهادر و ات

حالتازر و اتکرز، نگهانورقه
چ  حالت هو ون ییخارجافقی

 هراهاکوزر تهو هن ییدرخوردز
. ورن ییوجود

 زه هکرز، نگهانورقهحرکتاثردر
ولرزززی  یانن  نا یزی  هان

. ودییاهجادن ز تشفشان
 ه. ودییده زن زیاکشوردرهاه ای اه 
رخ، درهانو طازاکنونهاکه،ترت باه 
ییاال درهااه  ستر هکرز ستیرا،یواد
 ه تههواه و ازن ییراج ه هو تهو هن 

کن ییحرکتطرفدو

 الونی ل چن ازعر ستانورقه نا راه 
اهرانورقه مت هراخودحرکتقبل

.داردادایهن زاکنونهاونمودز غاز
ن،اهراورقه اعر ستانورقه رخورداثردر

ادایهوا ت ی زوجود هزاگربکوزر ته
 اهاهیلرزززی  اهجاد اعثحرکت،اه 

نواحیدررهشتر5ازکمتریعموالً زرگی
. ودییاهرانغر،جنو،وغر،

رعاهتودق قاطالعاتدا ت یسلماً 
و هرها ازو اختدراهمنینکات

ه رایاهرهرن   بکشور،رو تاهان
.ر ان ییح اقل

زی  ها،اق انوب ستردرکههنگایی
تا یمک ده ،ییرخ تشفشانهالرزز

.گردداهجاد ونایی

نزهاد س ارانرژناق انو ی،ایواجاه 
خسارت واحل، هر   نهنگامودارن 
.گرارن یی رجانزهادنهان

 ا  ،  شتراق انوب ،عمقهرچه
واه خ  شترن ز وناییانرژنو رعت

 ار هرازهادترنهانخسارتو ود
. وردخواه 
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کرز نگهانورقهحرکتیواقع، رخی
یی زی هو تههان نگ کست  اعث
دوه زی  هو تههان کستگی. ود
. ون یی ن نتقس اگسل،ودَرزگزد ته

گسل
درزز

ها هنسبت کستگی،طرفدوهان نگاگر
.  ورنییوجود هراگسل ا ن ،  زجاجا ه

جاهجا  کستگیطرفدوهان نگاگر
 ه ییوجود هدرزز ا ن ،نش ز

هسهرنی الدن1962 الدر اراول  
.کردیطرحرا.................................فرض ه

!جای خالی را پر کنید 

فتهگرنشأتکرز ستازکهیرا ییواد
تر س ههااق انوبو طقسمتدران ،

ادانجمازهسوکنن ییصعوداق انوب
. ورن ییوجود هرا،.............................

ط ورقه اق انو ری ج هر   را  ررعت یتو ر
...............  ، از ............................... حرررر ود

  و اق انوب  ه  مت  احل حرکت یی کنر
هرررس از ر ررر  ن  ررره  ررراحل،  رررا ورقررره 

در ادایه اه  .  رخورد یی کن ................... 
 رره زهررر ورقرره .................. حرکررت ، ورقرره 

. فرو یی رود .................... 

در یحل دور  ن ورقه هان هو رته ، یرواد 
 ن یرا، گو ته  اال یی  هن  و ورقه  ج هر

و...............در اه  نرواحی .  اخته یی  ود 
.یتع دن رخ یی ده  ................... 

ز  رخورد ورقه هان  نگ کررز  ربب  ررو
، ................. ه هرررررر ز هرررررراهی یاننرررررر  

و حرروادثی یاننرر  ......... ، .......................... 
.یی  ود ........................... و ................... 

هکرری از یهررا تررره  نررواحی لرررزز خ ررز    
جهرران ا ررت کرره .................................... 

ا  ر........... علت  ن  رخورد ورقه اق انو ی 
.  اطراف  ن ا ت................. ورقه هان 
  شرررتر در  سرررتر .....................  حرکرررت

اق ررانوب هررا رخ یرری دهرر  و  اعررث اهجرراد 
زی   لرزز هان زهادن یی  ود
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  شرررتر در  سرررتر.....................  حرکرررت 
اق ررانوب هررا رخ یرری دهرر  و  اعررث اهجرراد 

.  زی   لرزز هان زهادن یی  ود 
در اثر حرکت و  رخورد ورقه هران  رنگ 

خرارج یری ............ کرز، ر و ات از حالرت
در یرری ........................ ررون  و  رره حالررت 

.  هن  و ر ته کوز ها را  ه وجود یی  ورن 

کررروز زاگررررب در اثرررر حرکرررت ورقررره 
و ..............  ررره  رررمت ورقررره ................ 

.  رخورد اه  دو ورقه  ه وجود  ی ز ا ت 
ته  کستگی هان هو رته زیر    ره دو د ر

، تقسررر ا  نررر ن یررری .............و .............. 
. ون 

 ره اگر  نگ هان دو طررف  کسرتگی، نسربت
را  ه وجرود یری.............. ها جا ه جا   ز  ا ن ، 

،جا ه  ورن  و اگر  نگ هان دو طرف  کستگی
.  ه وجود یی  ه  .......... جا نش ز  ا ن ، 

هانالههدرر و اتضخایتافزاهخاز ع 
هانورقه رخوردوحرکتاثردرر و ی،
التح هوخارجافقیحالتازر و اتکرز، نگ

. ورن ییوجود هرا..................ودر ی ز..................

هرررررران دو قررررررارز  فرهقررررررا   ررررررنگ
. ا ها تشا ه دارن  ............................ 

 رربب .................. و .................. دو عایررل 
 ود خم رکررز ، حالرت خم ررن دا رتهیی

. ا  
...................... هرچرره عمررق  ، اق ررانوب 

  تررراز   شرررتر  ............ و ............. ا ررر ، 
.خواه   ود

انهرران ی رران اق انو رری ه هرر زکرروزر ررته
ا رت .............................. حاصل از حرکت 

تررررر در حرکررررت ایترررر اد لغررررز  رررر خ.
دهررر  و  اعرررث رخ یررری............................ 

. ود یی.................................... اهجاد 
اهران، ا..................ورقه رخورداثردر

دررهشتر5ازترکا زرگی اهاهیلرزززی  
. ه ییوجود هاهران................و....................نواحی

..... ...........در قسمت هائ نی خم رکرز دیرا، 
ا ررت  نررا راه  چگررالی یررواد نسرربت  رره

.ا ت .................. هان  االهی قسمت
کرررز ورقررره ترررره  ورقرره  رررنگ ررزرگ

.نام دارد.......................... 
هرا  ا ر کُرز در یحل قارزاگر ورقه  نگ

لی  گوهن  که داران چگایی.......  ه  ن ورقه 
.نسبت  ه ورقه اق انو ی ا ت........... 

یطرحراهااق انوبگسترشفرض ه..................
.کرد

. ه ییه ه ..................،انقارزورقهدو رخورداز

. عبارت صحیح و غلط را مشخص کنید 
 انتی5 رعت ا  زاهجاداق انو یورقه
و کنییحرکت احل مت ه الدریتر
رودییفروانقارزنورقهزهردر
هاازکرز نگهانورقهکهنواحیهمهدر

ازیرا،یواد ودیی اعث ون ییدور
وان تشفشاهجاد اعثو ی ز االگو ته
.گرددیتع دهانلرزززی  
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ه یهترازاطلساق انوبخ زلرززکمر ن 
.ا تجهان تشفشانینقاط

فرض هوگنری الدن1962 الدر اراول  
.کردیطرحراهااق انوب سترگسترش

 اعثهااق انوب ستردریرا،یوادانجماد
.گرددییج ه اق انو یورقهاهجاد

 زادوهاورقه  ن کستهاصلیعایلفرورانخ
د وییلرزززی  دادنرخکها تانرژن  ن

هنت جدرواصطکاکاهجاد اعثفرورانخ
ه ینجرکه ودزها نگذو،ودیاافزاهخ

. ودیی تشفشاناهجاد
 لغزنییهاهک هگرکنارزدرهموارزهاورقه

.گردن یینزدهکو ون ییدورها
تحرکاثردرر و اتضخایت  نزهادازهس

حالتازر و اتکرز نگهانورقه رخوردو
. ورن یی وجودراگسل  زخارجافقی

ورقها عر ستانورقه رخورداثردرزاگربکوز
.ا ت ی زوجود هاهران

درانفش تخهاولرزززی  وقوعاثردر ونایی
.گرددییاهجادهااق انوب ستر
اداهج اعثها نگ   در کستگیاگر

 هرززد ا    زدهگر نگهان   جا جاهی
  ا ن ا تهوجودجا جاهیاگرو ه ییوجود
. ودیینای  زگسل

طح  نا انزی    ز،انجامیطالعاتا اب ر
؟ا ت ودزصورتچه هزی  

 رد؟یهقارز هاجا ه جاهی هدانشمن ک ام اراول  
. نوهس  راقارز هاجا ه جاهیدالهلو واه 

یحسو،ق همینواحیازگروزک امجزءاهران
 ود؟یی

ره یها تازهکی راماق انوبلرزز خ زکمر ن ! بره نامراکرز نگهانورقهحرکتانواع
چ ست؟ نعلت.ا تجهانلرزز خ زنواحی
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.ده  توض حراانورقه اختزی  نظرهه

.ده   حتوضراهااق انوب سترگسترشفرض ه

درتر  خلغزن زهانورقههالغزایت ادحرکت
چهاهجاد اعثوده ییرخیناطقیچه

گردد؟ییهاهیه ه ز

ه اق انو یهانورقهدور ون زهاواگراحرکت
 ود؟ییانجامصورتیچه

درناقارزورقهزهراق انو ی،ورقهفرورانخعلت
چ ست؟ها اها ن رخوردهنگام

کن  تعرهفراانقارزواق انو یهانورقه

انقارزورقه ا راماق انوبورقه رخوردچرا
 تشفشانولرزززی   ی ن وجود اعث

 ود؟یی

رادور ون زورقه هاندرهمرفتیجرهانیس ر
.ده  توض حرا نوکردزر ا
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!کن  تعرهفرادرززوگسل

ک ام،هاقارزجاهیجا هاثباتدروگنرنظرهه را اب
ها اترن  خانطبا و باهتهاقارزحا  هازهک

دارن ؟
 فرهقایغر حا  هوجنو ی یرهکان رقیحا  ه(1
 فرهقای رقحا  هوجنو ی یرهکانغر یحا  ه(2
 فرهقای رقحا  هوجنو ی یرهکان رقیحا  ه(3
 فرهقاغر یحا  هوجنو ی یرهکانغر یحا  ه(4

ءجزگر ته،درایروزن رزی   هانازهکک ام
ا ت؟ ودزگن واناخشکی

اروها(1
 مالی یرهکان(2
هن قارز به(3
ا  ا(4

ازهن زقارّ بهحرکتقارّز ها،جا ه جاهی ه اتوجّه
 ودزصورتچه هتاکنونقبل الی ل ون80

ا ت؟
جنو ین مکرزطرف ه مالین مکرزاز(1
 مالین مکرزطرف هجنو ین مکرزاز(2
غر، ه ر از(3
 ر  هغر،از(4

 ،عمق ا( ونایی)  تازانرژنو رعت
دارد؟ارتباطیچهدرهاهاوهااق انوب

لورازهاقارزجزءزهرهان رزی  ازهکک ام
ن ست؟

   ااز زرگی خخ(1
(اق انو  ه)ا ترال ا(2
یرکزناروهان(3
 مالی یرهکان(4

ک امترت ب هاق انوباوّل  وخشکیاوّل  
ا ت؟

گن وانا–لورازها(1
تت س–هانگه  (2
لورازها–گن وانا(3
هانتاال ا–هانگه  (4

؟ا تزهر خخ هانازهکک امورقه ها،ازینظور
زی  گو تهوهو تهیجموع(1
کرز نگوهو تهیجموع(2
کرز ستهمراز ه االهیگو ته(3
زی  هو ته(4
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کرزت سدرهمرفتیجرهان رقرارناصلیعلت
چ ست؟

چگالی، تشفشان(1
فشاردیا،(2
چگالیدیا،(3
چگالی، نگ کرز ختی(4

رهشتر5ازکمتریعموالً زرگی ازی   لرزز هاهیاهجاد
حرکتاثردراهران،غر،جنو،وغر،نواحیدر

یی گ رد؟صورتورقه هاک ام
دور ون زورقه هان(1
نزدهک  ون زورقه هان(2
ایت ادلغزورقه هان(3
اق انو یورقه هان(4

ا ت؟ک ام نگ کرزورقه زرگ تره 
اورا  ا(1
 راماق انوب(2
 مالی یرهکان(3
نازکا(4

 سترگسترشفرض هزهردانشمن انازهکک ام
کرد؟یطرحراهااق انوب

وهلسون(1
هولمز(2
وگنر(3
هسهرن(4

تا کرز نگورقهتره  زرگ..................ورقه
.داردیرا،ن مهوخم رنحالت..................و
گو تهتمام-اورا  ا(1
گو تهتمام- راماق انوب(2
گو تهاز خشی-اورا  ا(3
گو تهاز خشی- راماق انوب(4

ره یها تازهکی راماق انوبلرزز خ زکمر ن 
ازهکک ام نعلت.ا تجهانلرزز خ زنواحی

ا ت؟زهرحرکت هان
اق انو ی ااق انو یورقه رخورد(1
قارز انورقه هانازاق انو یورقه هان  ندور(2
قارز ان ااق انو یورقه رخورد(3
اق انو یلغزایت ادحرکت(4

گزهنهک ام نگ کرزورقه هانحرکتعایل
یی  ا  ؟

 نگ کرزهمرفتیجرهان(1
کرز ستدرچگالیاختالف(2
درهاهیجرهان هان(3
 نگ کرزو ست کرز   دیااختالف(4

 هفرضتأه  حاصلزهره ای هانازهکک ام
یی  ا  ؟اق انوب ها سترگسترش

 راماق انوب ستردرایت ادلغزحرکت(1
ویجنو  یرهکانقارز رقیحا  هانطبا (2

 فرهقاغر،
ورقهد رخوراثردرزاگربر ته کوزتشک ل(3

عر ستانواهران
ناگن واخشکیوتت سدرهانتشک ل(4
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امک حاصلهاقارّزحا  ه تخ فشان هانیعموال
ا ت؟گزهنه

 نگ کرزورقهدو  ندور(1
ها ااق انو یورقهدو رخورد(2
قارّز انواق انو یورقهدو رخورد(3
ایت ادلغزحرکت(4

راه ه زک ام نگ کرز،ورقه هانحرکاتاثردر
کرد؟توج هنمی توان

هاقارزحا  هانلرزززی  اهجاد(1
   هتخرهبق رت ا  تازهاهیتشک ل(2
جنسردتغ  روج ه ر و ی نگ هانتشک ل(3

الهه ها
فعال تشفشان هاناهجاد(4

زی    اخت»فصلاززهرگزهنه هانازهکهر
  ؛ خواندقت هراها ن  ز ان ؛انتخا،«ورقه ان

ا ت؟  ز  اندر تگزهنهچن 
ه اختج ه نورقهدور ون ز،حرکتدر(الف

.یی  ود
دورهااز نگ کرزورقه هانکهنواحیدر(،

رخنیتع دزی   لرزز هانو تشفشان هایی  ون ،
.یی ده 

ورقه هانحرکتانواعتمامدره ه زک ام
 ا  ؟دا تهوجودیی توان  نگ کرز

 تشفشان(1
کوز زاهی(2
زی   لرزز(3
گودال(4

رزک نگ ورقه هانزی  ،کرزنواحیاز رخیدر
ترخ  حرکتنوعاه .یی لغزن هاکناردرزی  

..................اهجاد اعثویی ده رخ..................در
.یی  ود

یتع د تشفشان هان-اق انوب هااطراف(1
یتع دزی   لرزز هان-اق انوب ها ستر(2
زهادزی   لرزز هان-قارز انورقهو ط(3
چ   خوردگی-قارز انورقهحا  ه(4

امک در«ورقه انزی    اخت»نظرهه هتوجّه ا
د؟نمی  وده ز تشفشانیفعال ت هانیحل،

دهگرورقهزهر هورقههک  نران ز(1
هاازورقهدو  ندور(2
هاکنارازورقهدولغزه نایت اددر(3
ها اورقهدو رخورد(4

لتعوکجا تزی  زلزله خ زینطقهیها تره 
یی  ا  ؟چه ن
 اانعر ستقارز انورقه رخورد- راماق انوب(1

 راماق انوبورقه
ا هن اق انوبورقه رخورد-هن اق انوب(2

عر ستانقارز انورقه

رخ هااق انوب ستردر  شترلغزایت ادحرکت(ج
.یی  ودزهادنزی   لرزز هاناهجاد اعثویی ده 

.ا تاق انو یورقهاز  شترقارز انورقهچگالی(د
گزهنههک(1
گزهنهدو(2
گزهنه ه(3
گزهنهچهار(4
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و یاق انورقهفرورانخعلتفرورانخ،ه ه زدر
چ ست؟انقارزورقهزهر ه
انقارزورقهتر  خچگالی(1
اق انو یورقهزهادوزن(2
اق انو یورقهتر  خچگالی(3
اق انو یورقهترکاضخایت(4

ا ت؟صح حزهرهانگزارزازیوردچن 
هاوباق اندرتر  خلغزایت ادهانورقهحرکت(الف
.افت ییاتفا 
 اتانعر سورقه رخورداثردرزاگربکوزر ته(،

.ا ت ی ز وجودعماندرهان
طرفدوهان نگاگر کستگی،هنگامدر(پ

درززرا ن ، ا ن  زجاجا هها هنسبت کستگی
.گوهن یی

وایلعازهکک ام ه وناییایواجانرژنوارتفاع
ن ارد؟ ستگیزهر
درهاهیزلزله زرگی(1
درها ،عمق(2
 ادوزش  ت(3
درهاهیاتشفشان زرگی(4

اهران،رقهو هنسبتعر ستانورقهفاصله الههر
.................. فرهقاورقه هنسبتو  ز..................

.یی  ود
نزدهک–دور(1
دور–نزدهک(2
نزدهک–نزدهک(3
دور–دور(4

ازهکک ام ا رخدرهاندرج ه هو تهاهجاد
ا ت؟ارتباطدرزهریوارد

 ن کوزر تهه  اهخ(1
زاگربکوزر تهه  اهخ(2
ه مال اکوزر تهه  اهخ(3
 ن رهاب  هانگسله  اهخ(4

چ ست؟گسلودرززتماهزوجهتره یها
 کستگییحلدرها نگفر اهخ(1
 کستگیعمقوطول(2
ها نگ کستگیرا تان(3
 کستگییحلدرها نگجاهیجا ه(4

( ونایی)از  تانرژن ایستق میرا طهاق انوبعمق(ت
.دارد

یوردهک(1
یورددو(2
یورد ه(3
یوردچهار(4

ساطلاق انوبورقه رخورد-اطلساق انوب(3
عر ستانقارز انورقه ا
هورق ا راماق انوب رخورد- راماق انوب(4

قارز ان
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آثاری از گذشته زمین
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 رنا در علوم هنجا  ه اختصار  را فسر ل ها  
 رر ه  و  یوخت رر  کرره جانرر اران در طررول 
زیان دچار تغ  ررات  ر ز انر  و  عضری از

و  نها یاننر  داهنا رورها از  ر   رفتره انر 
.نسل  نها ینقرض   ز ا ت

 خخ هان و ر عی از  رطح زیر   را  ، 
در هو ان ز ا ت و جان اران   زن فراوانی

 ن زن گی یی کنن 
فر اهخ  طح خشرکی هرا و انتقرال ذرات

شر   فر اهخ هافته  ه داخل درهاها و تره ن
 رر ن  نهررا  رره صررورت الهرره الهرره،  اعررث 

تشک ل ر و ات یی  ود

 ررا ر ررو، گرررارن اهرر  الهرره هررا، اجسرراد 
یوجرروداتی کرره در  ن یحرر ط زنرر گی یرری 
کنن ، در داخل ر رو ات یررکور دفر  یری

 رررا گر رررت زیررران ر رررو ات و .  رررون 
یوجودات ی فون در داخل  نهرا  ره  رنگ 

. ن  هان ر و ی فس ل دار تب هل یی  و

هران دا ت  فس ل و الهه الهه  رودن  رنگ
ر ررو ی  اعررث اهم ررت و کررار رد  نهررا در 

. یطالعه تارهخچه زی     ز ا ت
 خخ و ر عی از  رطح زیر   را  رنگهان

.ر و ی هو ان ز ا ت
فس ل ها،  ثار و  قاهران اجسراد جانر اران

ات وق همی هستن  که در     یواد، ر و 

 ررنگ هرران ر ررو ی هو ررته زیرر   وجررود 
.دارن 

ن فس ل  نا ان از  نها  ره عنروان  رواه 
   ررران تفسرر ر و  از ررازن تارهخچرره زیرر 

.  ا تفادز یی کنن 
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 راهط الزم  ران تشک ل فس ل
جانرر ارانی کرره داران قسررمت هرران  ررخت 
یاننر  ا رتخوان، دنرر ان و صر ف هراهی  ررا 

سربت  ره هو ته  هکی و   ل سی هستن ، ن
جانرر ارانی کرره فاقرر  قسررمت هرران  ررخت 

. ز ان هستن ،   شتر  ه فس ل تب هل  

 راهط الزم  ران تشک ل فس ل
جانرر ارانی کرره داران قسررمت هرران  ررخت 
یاننر  ا رتخوان، دنرر ان و صر ف هراهی  ررا 

سربت  ره هو ته  هکی و   ل سی هستن ، ن
جانرر ارانی کرره فاقرر  قسررمت هرران  ررخت 

. ز ان هستن ،   شتر  ه فس ل تب هل  

ر  ران فس ل  ر ن جانر اران،  اهر   نهرا د
یلی یحلی قرار گ رن  که تحرت ترأث ر عروا

ا و یانن  اکس ژن هوا،  ،، گریا،  اکترن هر
.  یوجودات زن ز دهگر قرار نگ رن 

 هل اجساد تع اد کمی از  نها  ره فسر ل تبر
تو ط   ز ا ت و  ق ه، قبل از فس ل   ن
.عوایل تجزهه کنن ز، از     رفته ان 

از  راهط در یح ط هان درهاهی ینا ب ترر
یح ط هان خشرکی  رودز،  ره همر   دل رل 

اهرا   شتر فس ل هرا در اق رانوب هرا و دره
تشک ل   ز ان ؛ 

انن   رخی فس ل ها در یح ط هان غ ردرهاهی، ی
انی، هخچال هان طب عی، خاکستر هران  تشفشر

، صمغ گ اهان، یوادنفتی، درهاچه ها، یرردا، هرا
 اتال  ها و یعادن نمک تشک ل   ز ان 
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 رره نظررر  ررما تنرروع و تعرر اد فسرر ل هررا در
ا ران یح ط هان درهاهی   شرتر ا رت هرا   

ها؟ چرا؟
. د عبارت های صحیح و غلط را مشخص کنی

فر اهخ  طح خشرکی هرا و انتقرال ذرات
شر   فر اهخ هافته  ه داخل درهاها و تره ن

 رر ن  نهررا  رره صررورت الهرره الهرره،  اعررث 
.تشک ل ر و ات یی  ود 

فس ل ها،  ثرار و  قاهران اجسراد جانر اران
ات و ق همی هستن  که در     یرواد، ر رو 

ود حتی  نگهان  ذره   هو رته زیر   وجر
.  دارن  
دز، وینا بدرهاهیهانیح طدر راهط

هااق انوبدرهافس لهمهدل لهم   ه
.ان   زتشک لدرهاهاو

!جای خالی را پر کنید 
وهاخشکی طح...........................

داخل ه....................................انتقال
ههالصورت ه نها  ننش  تهودرهاها

. ودییر و اتتشک ل اعثالهه،
ی  ا دف  یوجودات زن ز در الهه هان ر و 

 رررا گر رررته زیررران اهررر  ر رررو ات  ررره 
.  تب هل یی  ون  ............................. 

 ررررررررنگهان ..................... و .................. 
ر ررو ی  اعررث اهم ررت و کررار رد  نهررا در 

.یطالعه تارهخچه زی     ز ا ت 
،  ثررار و  قاهرران اجسرراد ......................... 

د، جان اران ق همی هستن  کره در  ر   یروا
یر   ر و ات و  رنگهان ر رو ی هو رته ز

. وجود دارن  

فسرر ل  نا رران از فسرر ل هررا   رره عنرروان
 ررررواه ن  ررررران تفسرررر ر و  از ررررازن 

.ا تفادز یی کنن  .................... 
جانرر ارانی کرره داران قسررمت هرران  ررخت 

و ص ف هاهی  ا.............. ، ................ یانن 
بت هستن ، نس.............. و .............. هو ته 

 ه جان ارانی که فاقر  قسرمت هران  رخت
.  ز ان  هستن ،   شتر  ه فس ل تب هل  

ر  ران فس ل  ر ن جانر اران،  اهر   نهرا د
یلی یحلی قرار گ رن  که تحرت ترأث ر عروا

، ............. ، ........... ، .................... یاننررررر  
.دهگر قرار نگ رن  ................ و ................

از  راهط در یح ط هان درهاهی ینا ب ترر
یح ط هان خشرکی  رودز،  ره همر   دل رل 

..................و ...........   شررتر فسرر ل هررا در
. تشک ل   ز ان  

ی،  رخی فس ل ها در یح ط هان غ ردرهراه
. هررررران طب عررررری،................... یاننررررر  

............................ و.................................. 
 ، ................... ، ................... ، ..................
تشررررک ل ....................... و ..................... ، 

  ز ان  
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راز هان تشک ل فس ل
 ل یری فس ل ها  ه   وز هان یتفاوت تشک

گاهی اوقرات هرس از یررگ یوجرود .  ون 
زن ز، قسمت هان نرم جس  تو رط عوایرل

ت تجزهه کنن ز از     یی رونر ، ایرا قسرم
هرران  ررخت و یقرراوم  رر ن، یاننرر  فلررس و 

، ا ختوان و ص ف در  را ر عوایل فساد

ی ت زیران   شرترن یقاویرت یری کننر  و
و ات، قبل از  نکه از      رون  تو رط ر ر

. ون هو   ز   ز و  ه فس ل تب هل یی

در  رخی یوارد   ن جان اران، هس از یررگ 
در یح طرری دور از د ررترب عوایررل تجزهرره 

ه کنن ز قررار یری گ رنر  و  ره طرور کایرل  ر
حتری در اه  صرورت. فس ل تب هل یی  ون 

. ن قسمت هان نرم   ن ن رز فسر ل یری  رو
ل در یانن  فس ل حشرز هاهی که  ه طور کایر

داخل صمغ گ اهان حفر   ر ز انر  و فسر ل
یایوت هان داخل هخچال هان طب عی

اگر قسرمت هران  رخت  ر ن جانر اران در 
داخل ر رو ات یر فون  رون ، هنگرام نفروذ
 ، هان زهرزی نی  ه داخرل اهر  ر رو ات،
ها زیان  ا حل  ر ن  خرخ هراهی از جسر  
جان ار در  ،، یولکول هاهی از یواد یعر نی 
یوجود در  ، زهرزی نی، جراهگزه   ن یری

.   ود

ود هس از ی تی جس  جان ار کایال حل یی  
و جان  ن را یوادیع نی یوجرود در  ، یری 

کل هعنی  ر ون اهنکره تغ  ررن در  ر. گ رد
ظرراهرن قسررمت هرران  ررخت جانرر ار دادز 

دهنر ز  ود، ترک ب   م اهی یرواد تشرک ل
یرواد یعر نی جانشر   .  ن عوض یری  رود

هکری   ز یعمروالً از ترک برات   ل سری و  
.  ا ت  

165



ل از تنه درخت فس ل   ز را  ا تنره  ن قبر
 ب فس ل   ن، از نظر  کل ظاهرن و ترک

.یواد  ازن ز یقاهسه کن  

ستیزههانفعال تاز اق مان ز ثارگاهی
،خزه نرفت ،رازاز واه نیانن جان ار

ییتب هلفس ل ه…وکردنا تراحت
. ود

وها رجستگی کلو ثارفقطاگر
ا کلتهاص فخارجی طحاجزان
س لف هو مان  رجانر و اتدرجان ار
. ودییتشک لخارجیقالب ود،تب هل

اخلد هنرمر و اتویوادکهصورتیدر
ون کنفوذجان ار ن نا تخوانهاص ف

ر و اتدرجان ار  نداخلی طح ثار
 هداخلیقالب ود، خت پسوثبت

. ه ییوجود

ی، نا زی  حوادث رر یدرهافس ل
ازاطالعاتیهواه ما،  ازجعبههمانن 
ییقرار نا انزی  اخت اردرگر ته

.دهن 
ثحواد رر ی رانهافس لهمهالبته

از رخیطفق لکهن ستن ؛ینا بگر ته
ون ، یینای  زراهنمافس لکههافس ل
.ان ینا بکاراه  ران
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فسرر ل هرران راهنمررا داران وهژگرری هرران 
ان خاصی ان ؛  ه همر   دل رل فسر ل  نا ر

 ل اه  فسر. ران  نها ارزش زهادن قائل ان 
ها در همه جرا ه ر ا یری  رون  و تشرخ   

نمونره هران یوجرود  ن .  نها   ران ا رت
.فراوان ا ت

النی  وخت هان فس لی  ا گر ت زیان طو
.  از  قاهان جان اران تشک ل یی  ون 

اف زی    نا ران  رران  نا راهی و اکتشر
ذخاهر زغرال  رنگ، نفرت و گراز از فسر ل

.جان اران یختلف ا تفادز یی کنن 
رز ان،  نها ا ت ا  ا ا تفادز از تصاوهر یراهوا

عکس هان هواهی و  واه  زیر    نا ری 
در  طح زی  ، یحرل هران یسرتع  وجرود 
ذخاهر  وخت هران فسر لی را تع ر   یری

.  کنن 

گرر  پس  ا ا تفادز از ایواج لررزز ان و ده
روش هان دور نجی، احتمال وجود ذخاهر 

ول ه، در صورت تأه   ا. را  رر ی یی کنن  
ر جهت اطم نران از ک ف رت و کم رت ذخراه
ه یرکور  ا حفر چراز هران اکتشرافی و نمونر
ه  ردارن از الهه هان  نگی اعما  زی  ،  ر

یطالعرره فسرر ل هرران ذرز   نرری یوجررود در 
نمونه هان  ردا ت   ز یی هردازن  و از

از اه  طرهق احتمال وجود ذخاهر نفت و گر
.  را  رر ی و یطالعه یی کنن 
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کره هکی دهگر از کار رد فس ل ها اه  ا رت
جراهی زی    نا ان  ا یطالعة فس ل ها، جا ه

شا ه  نها  ا توجه  ه ت. قارز ها را اثبات کردن 
فسر ل هران یوجرود در  رنگ هران حا رر ة 

نو ی غر ی  فرهقا و حا  ة  رقی  یرهکان ج
ه هرا اثبات کردن  که در ا ت ا اه  دو قارز  ر

ان چسب  ز  ودن  ایا  ه علت حرکت ورقه هر
. نگ کرز،  ن دو قارز از ها دور   ز ان 

فس ل  نا ران از فسر ل هران راهنمرا  رران
 رته تع       الهه هان تشرک ل دهنر ز هو

نمرا فسر ل هران راه. زی   ا تفادز یی کنن  
. داران یح ودز  نی یشخصی هستن 

 روط  ه عنوان یثال اگر فس ل داهنا رورن یر
ان ی ل ون  ال قبل  ا ر ،  رنگ هر120 ه 

در رگ رن ز  ن ن رز  رنی در همر   حر ود
ان راهنما  نا راه   ا ا تفادز از فس ل ه. دارن 

. یی توان     نها را تخم   زد
ان البترره دانشررمن ان در تع رر    رر  الهرره هرر

: نگی  ه یوارد زهر توجه دارن  
هه در توالی الهه هان ر و ی، هر الهه از ال( 1

خرود  االهی خود ق همی ترر و از الهره هراه نی
ه هران ج ه تر ا ت البته  ه  رط اهنکره الهر

.ر و ی وارونه نش ز  ا ن 

ورتص هتشک لهنگامر و یهانالهه(2
اگرا راه  ن ون ؛یینش  تهافقىتقرهبا

  انگر ا ن ،  زخارجافقیحالتاز
گرارنر و،از ع یراحلدرتغ  رات

.ا ت
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فس ل  راهنماهی Bدر  کل زهر اگر در الهه 
 D 200ی ل ون  ال و در الهه 250 ه    

:ی ل ون  ال وجود دا ته  ا  
چقر ر  Cو    E   تقرهبی الهه هان ( الف 

ا ت؟ 
را  ا  راهر الهره هرا   F   رگه  ذره ( ،

. یقاهسه کن  

 راتیتغ یوجبایروززکهطب عیفراهن هان
درگردن ،ییزی  درونها طحدر

ن ؛اکردزعملصورتهم   هن زگر ته
حالدر نها ناختویطالعه ا نا راه 
ه را راهطو ازوکاراه توانییحاضر،
را  زیگر ته راهطودادتعم اگر ته

حال»ردهگعبارت ه.کردتفس رو از ازن
«.ا تگر ته رانکل  ن

 ،نوعتع    رانهافس ل رخیاز
هانحوضهعمقوزی  گر تهوهوان
وجودیثالعنوان ه. ودییا تفادزدرهاهی
  انگرینطقه،هکدر نگزغالذخاهر
دریرطو،وگرموهوان ،وجنگلوجود

ازتفادزا  ا نا راه ا ت؛ینطقه نگر ته
و،  راهطتوانییجان اران رخیفس ل
.دادقراریطالعهیوردراگر تههواهی

حاکانظاهافس لازا تفادز ادانشمن ان
 درهافتن نها.کردن کشفراخلقت ر

جان ارانا ت اجهان، فرهنخدرخ اون 
ادایهدرو ادز  نی اختمان ارااول ه

چ  زه   نی اختمان ارا ع نیوجودات
.ا ت فره زتر

و نا اهی نا یزی  حوادث رر ی
-گازونفت نگ،زغالذخاهراکتشاف

ههال  تع   -هاقارزجاهیجا هاثبات
-زی  هو تهدهن زتشک لهان
هانحوضهعمقوزی  گر تهوهوان ،

تره چ  زوخلقت رحاکانظا-درهاهی
 فرهنخ  ن

د عبارت های صحیح و غلط را مشخص کنی
 رانراهنماهانفس لاز نا انفس ل
و تههندهن زتشک لهانالهه  تع   
.کنن ییا تفادززی  
ینطقه،هکدر نگزغالذخاهروجود
وگرموهوان ،وجنگلوجود  انگر
.ا تینطقه نگر تهدرخشک

درو ادز  نی اختمان ارااول هجان اران
  نی اختمان ارا ع نیوجوداتادایه

.ان   ز فره زتره چ  ز

کایلطور هکههاهیحشرزوهایایوت
از ودندوردل ل هان   زفس ل هتب هل
.تا  ودزیرگلحظهازکنن زتجزههعوایل
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!جای خالی را پر کنید 

حررل  رر ن یررواد یعرر نی و نفرروذ  ، زهررر 
ل زی نی در جس  جان ار  اعرث اهجراد فسر 

.   لسی و  هکی یی گردد 

اگررر فقررط  ثررار و  ررکل  رجسررتگی هررا و
اجررزان  ررطح خررارجی صرر ف هررا ا ررکلت 

س ل جان ار در ر و ات  رجان  مان  و  ه ف
 ودتب هل  ود، قالب داخلی تشک ل یی

فسرر ل هرراهی کرره  ررران  رر رری حرروادث 
اهی گر ته زی    ه کار یی رونر  فسر ل هر

کررا هررا، و  رره  ررختی تشررخ   دادز یرری
. ون  فس ل راهنما نام دارد 

افاکتشو نا اهی ران نا انزی  
ازفقطگازونفت نگ،زغالذخاهر
.نن کییا تفادزیختلفجان ارانفس ل

ازدهگرهکیهاقارزجا جاهیاثبات
جان اران، رخی  ننرمهانقسمتا تهافس لکار رد

ردویح طیدریرگازهسکهدرصورتی
ییقرار................عوایلد ترباز

ییهلتب فس ل هکایلطور هوگ رن 
طور هکههاهیحشرزفس لیانن . ون 
درهایایوتو..................داخلدرکایل
.ان   زحف ............................داخل

در ،دریحلولیع نییوادر و،
تشک ل اعثیرگازهسیوجودات

. ودیی...................و................فس ل
وجودیستع هانیحل نا انزی  

 اراا ت افس لیهان وختذخاهر
و.......................،....................ازا تفادز
.کنن ییتع   زی  ، طحدر واه 

ستیزههانفعال تاز اق مان ز ثارگاهی
از، واه نیانن جان ار

 هو..................و...............و....................
. ودییتب هلفس ل

وها رجستگی کلو ثارفقطاگر
ا کلتهاص فخارجی طحاجزان
فس ل هو مان  رجانر و اتدرجان ار
. ودییتشک ل................... ود،تب هل

داخل هنرمر و اتویوادکهصورتیدر
 ثارو کننفوذجان ار ن نا تخوانهاص ف
وثبتر و اتدرجان ار  نداخلی طح
. ه ییوجود ه.......... ود، خت پس
 هتهگر حوادث رر ی رانکههاهیفس ل

دردارن نام.................فس لرون ییکار
ها نتع اد ون ییه  اجاهمه

ا ت......................

ازیطوالنزیانگر ت افس لیهان وخت
. ون ییتشک ل..............................

اکتشافو نا اهی ران نا انزی  
فس لاز.........و.......،.......................ذخاهر

.کنن ییا تفادزیختلفجان اران
تع    رانراهنماهانفس لاز نا انفس ل

ییا تفادززی  هو ته...................................
.کنن 
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:ن  هان راهنما را تعرهف کفس ل و فس ل

هراهیترر در چره نروع  رنگها   خفس ل
 ون ؟ چرا؟هافت یی

ا چرا جان ارانی که فاق  ا رکلت خرارجی هر
ل داخلی هسرتن ،  رانس کمری  رران فسر 

  ن دارن ؟

هراهی ها غ ر از درهاها در چه یحر طفس ل
(یورد4) ون ؟ هافت یی

ی ایکان فس ل   ن جان اران زهر را  رر ر
.کن  
کرم خاکی                     ( الف
داریاهی فلس( ،

ترا، دار، کهان ر و ی فسر لچرا  ه  نگ
گوهن ؟تارهخ زی   یی

 رران  ررراهط الزم  ررران تشررک ل فسرر ل را  
(یورد2. )کن  

تر بهاهی  ران فس ل   ن ینا چه یح ط
هستن ؟ چرا؟
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 ام هان تشک ل فس ل را نو ته و هر کرراز
:را  ه اختصار توض ح ده  

: هر هک از اصطالحات زهر را تعرهف کن 
فس ل قالب خارجی        ( الف
فس ل قالب داخلی( ،

ت  هرا در هراف نا ان چگونه از فس لزی  
 رخرری یعررادن نفررت و گرراز و زغررال  ررنگ 

کنن ؟ا تفادز یی

گی هران  رندانشمن ان در تع       الهه
 ه چه یواردن توجه دارن ؟

ه  اهخ هرر هرک از یروارد زهرر در هرک ینطقره 
نطقره   انگر چه نوع  ، و هواهی در گر ته  ن ی

ا ت؟
قهه  اهخ ذخاهر زغال  نگ در هک ینط( الف
کوزه  ا کردن فس ل یاهی در ارتفاعات هک( ،
ه  اهخ فس ل یرجان در هک ینطقه( پ
هه  اهخ  نگ گچ و نمک در هک ینطق( ت

 ام هان تشک ل فس ل را نو ته و هر کرراز
:را  ه اختصار توض ح ده  

شران  کل زهر فس ل کایل تنه درختری را ن
 ل اه  فس ل  ره چره رو ری تشرک. ده یی

  ز ا ت؟

هراهی دارنر ؟هان راهنما چه وهژگیفس ل
(یورد( 3)
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هران زهرر، ایکران در ک ام گرروز از  رنگ
تشک ل فس ل وجود دارد؟

هان ر و ی نگ( 1
هان  ذره  درونی نگ(2
هان  ذره    رونی نگ(3
هان دگرگونی نگ(4

هران یوجرود در  ا یطالعره  رر رون فسر ل
هران ر رو ی چره هان یختلرف  رنگالهه

 ود؟ان حاصل یینت جه
هی زن گی جان اران از حالت  ادز و ا ت ا(1

.تر تحول هافته ا ت ه صورت  ادز
هی زن گی جان اران از حالت  ادز و ا ت ا(2

. صورت ه چ  ز تحول هافته ا ت

تروان هران زهرر یریاز ک ام هرک از  رنگ
د رت هاطالعاتی در را طه  ا گر ته زی    

 ورد؟
زغال  نگ(1
 نگ ها(2
یریر(3
کوارتزهت(4

 ران یطالعه گر رته زیر  ، کر ام هرک از
مرک  نگ هان زهر یی توان    خ تر  ه یا ک

کن ؟
گران ت(1
کنگلویرا (2
 هک(3
گن س(4

 ل در ک ام هک از ر و ات زهر ایکان تشک
فس ل وجود ن ارد؟

 احلی(1
رُ ی(2
 تشفشانی(3
هخچالی(4

ل ک ام هرک از ر رو ات زهرر  رران تشرک 
تر ا ت؟فس ل از  ق ه ینا ب

گچ(1
نمک(2
یا ه(3
 هک(4

زنررر گی جانررر اران از حالرررت ه چ ررر ز (3
.ه ا تصورت  ادز و ا ت اهی تحول هافت ه
زنررر گی جانررر اران از حالرررت ه چ ررر ز (4
.تتر تحول هافته ا صورت ه چ  ز ه

ت؟هان زهر تبخ رن ا ک ام هک از  نگ
 نگ نمک(1
 نگ رب(2
 نگ  هک(3
یا ه  نگ(4
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هران زهرر تعرهرف در ک ام هرک از گزهنره
؟ترن  ران فس ل ارائه   ز ا تکایل

 ثررار و  قاهرران  رر ن جانرر اران در  رر   (1
هان هو ته نگ

   ثار و  قاهران جانر اران قر همی در  ر (2
ر ررو ات و یررواد  و  ررنگ هرران ر ررو ی 

هو ته زی  

چنرر  یررورد از گزارز هرران زهررر نادر ررت 
ا ت؟
یررواد یعرر نی جرراهگزه   رر ز در ( الررف

فس ل ها از یواد یع نی یوجود در  ، هران 
.زهرزی نی ا ت

وجررود فسرر ل یرجرران،   ررانگر  ، و ( ،
ه هوان گرم و خشک در گر ته هک ینطقر

.ا ت

 ی هران ر روهان هافته   ز در الهرهفس ل
هی چه هان ر و ی  االزهره  نسبت  ه الهه

وهژگی دارن ؟
.تر هستن ه چ  ز(1
.تر هستن یتنوع(2
.تر هستن  ادز(3
.هر  ه یورد صح ح ا ت(4

ک ام هرک از وهژگی هران  رنگ هان ر رو ی در 
؟یطالعه تارهخچه زی   اهم ت   شترن دارد

ایل هو خ  خخ و  عی از  طح زیر   را  ر(1
.یی  ون 

.الهه الهه و داران فس ل هستن (2
. ان حاصل فر اهخ و هوازدگی خشکی ها  ودز(3
ل حاصل انتقرال یرواد فر راهخ هافتره  ره داخر(4

.درهاها هستن 

هران زهرر، تمرام  رراهط الزمدر ک ام هک از گزهنه
ا ت؟ ران فس ل   ن هک جان ار  ع  از یرگ یه 

ها   کنن زوجود رطو ت و تجزهه(1
وجود گریا، اکس ژن و رطو ت(2
عرر م وجررود اکسرر ژن، گریررا ،  ،، رراکترن و (3

یوجودات زن ز
هان  خت در  ر ن جانر ار و ع م وجود قسمت(4

کنن زعوایل تجزهه

   ثار و  قاهران جانر اران قر همی در  ر (3
هان ر و یالهه

 قاهرران  رر ن جانرر اران قرر همی در  رر  (4
هان ر و ی نگ

ا دل ل وجود فسر ل یشرا ه در دو قرارز کنرار هر( پ
.ه  ا  یی توان ، نشان دهن ز اتصال دو قارز در گر ت

در صورت وجود ن رو از داخل زیر  ، الهره هان ( ت
.ر و ی از حالت افقی خارج یی  ون 

هک یورد(1
دو یورد(2
 ه یورد(3
ه چ ک ام(4

ه ررر اهخ کررر ام هرررک از عوایرررل زهرررر 
نشرر نی همزیرران دو الهرره دهنرر ز تررهنشرران

ر و ی ا ت؟
ها ضخایت یساون الهه(1
.هر الهه در ایت اد دهگرن  ا  (2
هههان یشا ه در هر دو اله  اهخ فس ل(3
هاجنس هکسان الهه(4
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هران زهرر، ایکران در ک ام گرروز از  رنگ
تشک ل فس ل وجود دارد؟

هان ر و ی نگ( 1
هان  ذره  درونی نگ(2
هان  ذره    رونی نگ(3
هان دگرگونی نگ(4

وط هان هافت  ر ز یر رتر فس لچرا   خ
 ه جان اران درهاهی ا ت؟

.یق ار اکس ژن در  ، درهاها کا ا ت(1
دف  جان اران درهاهی در زهرر ر رو ات(2

.گ رد ه  رعت انجام یی
.دکنن ز در درها وجود ن ارعوایل تجزهه(3
اغلرررررب جانررررر اران درهررررراهی داران (4

.هان  خت هستن قسمت

ان هتره  الهههان یوجود در ق همیفس ل
رانی ر و ی هافت   ز یر وط  ه چه جانر ا

 ودز ا ت؟
هران  رخت جان ارانی که داران قسمت(1

.  ان در   ن  ودز
.ان زهستهجان ارانی که در درها یی(2
.   انزهستهجان ارانی که در خشکی یی(3
(2و ( 1یوارد (4

ر هان زهیطالعه  ر رون ک ام هک از  نگ
توان  وضرع ت دیراهی را در زیران هتر یی

گر ته یشخ  کن ؟
کنگلوویرا و هال ت(1
گران ت و یا ه  نگ(2
یریر و  هک(3
هان یرجانی هک و صخرز(4

هان   ن گ اهران  ررانک ام هک از  خخ
تشک ل فس ل ینا ب هستن ؟

هاگلبرگ(1
هارگبرگ(2
 ون ها(3
هاجوانه(4

ک ام هرک از یکان هران زهرر  رران فسر ل 
  ن ینا ب ترن ؟

هخچال هان قطبی(1
درهاها و درهاچه ها(2
نمک زارها(3
خاکسترهان  تشفشانی(4

جانرر ار هررس از یرر فون  رر ن در »عبررارت 
ز ر ررو ات  رره جررنس قطعررات در رگ رنرر 

 ررره کررر ام نررروع از « تبررر هل  ررر ز ا رررت
کن ؟هان زهر ا ارز ییه ه ز

قالب داخلی(1
قالب خارجی(2
حف  کایل   ن(3
جانش     ن(4

ت هان هافک ام هک از جان اران زهر فس ل
ترن دارد؟  ز فراوان

ص ف(1
حشرز(2
یایوت(3
داهنا ور(4

175



ل کرر ام عایررل یسررتق ماً در تشررک ل فسرر 
جانش     ز نقخ دارد؟

 ، رودخانه ها(1
 ، هان زهرزی نی(2
هخچال ها(3
درهاها و درهاچه ها(4

ی، در روش فس ل   ن  ره روش جراهگزهن
ام هرک جنس فس ل تشک ل   ز یعموالً ک 

هان زهر ا ت؟از گزهنه
 لولز( 1
 هکی ها   ل سی(2
دار و غ ر  ل کاتیهان  ه کانی(3
.ا تخوان ها چو ی ا ت(4

ی در کرر ام یررورد، تغ  رررات ف زهکرری و  رر م اه
گستردز ان اتفا  ن فتادز ا ت؟

 هکی ها   ل سی   ن تنه درخت(1
ی فون   ن یایوت داخل هخچال هان طب عی(2
ثرار نفوذ ر و ات نرم  ره داخرل صر ف و ثبرت  (3

 طح داخلی   ن جان ار
زان  رجان یان ن  ثار و  کل  رجستگی ها و اجر(4

خارجی ا کلت جان ار در ر و ات

فسرر ل کررایلی از هررک جانرر ار در یح طرری 
تشررک ل  رر ز ا ررت اهرر  یحرر ط احتمرراالً 

. ودز ا ت.................. 
قسمت هان کا عمق درها(1
قسمت هان عم ق درها(2
هخچال طب عی (3
خاکسترهان  تشفشانی(4

راهنما ک ام گزهنه نشان دهن ز ن وهژگی هان فس ل هان
ا ت؟

.      در  س ارن از یناطق زی   هافت یی  ون ( الف
.نمونه هان یوجود  ن کم ا، ا ت( ،
.تشخ    ن ها   ان ا ت( پ
.تن  ران  رر ی حوادث گر ته ینا ب ن س( ت
« پ»، «الف»(2«،»، «الف»(1
«ت»، «پ»(4«ت»، «،»(3

ام  ران فس ل   ن کایل هرک حشررز، کر 
یح ط ینا ب تر ا ت؟

صمغ گ اهان(1
خاکسترهان  تشفشانی(2
ر و ات کف درها(3
تپه هان یا ه ان(4

ل نت جه نفوذ یواد و ر رو ات نررم  ره داخر
ا ررکلت جانرر ار، تشررک ل کرر ام هررک از 

هان زهر ا ت؟فس ل
قالب داخلی(1
قالب خارجی(2
فس ل کایل(3
هان  ختفس ل   ن قسمت(4

نررام از جسرر  هررک جانرر ار  ی یهرررز  رره
و ات ترهلو  ت، حفرز ان  اقی یان ز کره ر ر

چره نروع.   ل سی،  ن را هرر کرردز ا رت
ت؟فس لی از اه  جان ار تشک ل   ز ا 

قالب خارجی(1
قالب داخلی(2
فس ل کایل(3
جاهگزهنی(4
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 نا ررران  رررران اکتشررراف ذخررراهر زیررر  
هررران فسررر لی از کررر ام هرررک از  ررروخت

کنن ؟هان زهر ا تفادز نمیگزهنه
انا تفادز از تصاوهر یاهوارز(1
انا تفادز از ایواج لرزز(2
هان یتنوع ا تفادز از فس ل(3
هان ذرز   نیا تفادز از فس ل(4

 نا رران یعتقرر  هسررتن  کرره چرررا زیرر  
ترن دارن ؟جان اران  ادز ق یت   خ

هرران  ررادز  رره همررراز هررافت  فسرر ل(1
االهیهان ر و ی  جان اران ه چ  ز در الهه

هرران جانرر اران  ررادز  رره هررافت  فسرر ل(2
ی هان ر و همراز جان اران ه چ  ز در الهه

زهره 

نان هان زهر  ران اطم ک ام گروز از فس ل
و رط از کم ت و ک ف ت ذخاهر نفت و گاز ت

 ود؟ نا ان ا تفادز ییزی  
هان یرجانیفس ل(1
فس ل داهنا ورها(2
هان راهنمافس ل(3
  نیهان ذرزفس ل(4

اف در ک ام هک از گزهنه ها، ترت رب اکتشر
 ح  وخت هان فس لی از را ت  ه چپ صح

نشان دادز ا ت؟
-نمونرره  ردارن -تصرراوهر یرراهوارز ان (1

حفر چاز هان اکتشافی-ایواج لرزز ان 
ایرررواج لررررزز ان و -تصررراوهر هرررواهی (2

-حفررر چاز هرران اکتشررافی -دور ررنجی 
نمونه  ردارن

تصرراوهر -ایررواج لرررزز ان و دور ررنجی (3
حفرررر -هرررواهی و  رررواه  زی    نا ررری 

نمونه  ردارن-چاز هان اکتشافی 
ی حفر چاز هران اکتشراف-تصاوهر هواهی (4
-ایررررررواج لرررررررزز ان و دور ررررررنجی -

نمونه  ردارن

ه رر اهخ فسرر ل یرجرران در هررک ینطقرره 
دهنرر ز چرره نرروع  ، و هررواهی در نشرران

گر ته ا ت؟
هان گرم و خشک  ا ان(1
یناطق  رد و کوهستانی(2
هان گرم و کا عمق ،(3
یناطق  رد و خشک(4

هرران جانرر اران  ررادز در هررافت  فسرر ل(3
هان ر و ی زهره ،  ه تنهاهیالهه

ل از هان جان اران  رادز قبرهافت  فس ل(4
هان جان اران ه چ  زهافت  فس ل

وجررود ذخرراهر زغال  ررنگ در هررک ینطقرره 
  ررانگر وجررود چرره نرروع  ، و هررواهی در 

گر ته  ن ینطقه  ودز ا ت؟
 رد و کا  اران(1
گرم و خشک(2
گرم و یرطو،(3
 رد و کوهستانی(4
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وجرررود فسررر ل یرجان هرررا در  رررنگ هان 
در ر ررو ی کوهسررتان   ررانگر چرره یح طرری

گر ته ا ت؟
گرم و عم ق درها(1
 رد و کا عمق درها(2
گرم و کا عمق درها(3
گرم و یرطو، جنگلی(4
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فشار و آثار آن
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.دادهایمقرارصافیافقیسطحرویآن،وجهدواز(ب)و(الف)شکلهایمطابقرانیوتون12000وزنبهقطعهای
.کنیدحسابجداگانهطوربهحالت،دوازهریکدرراسطحبهقطعهطرفازشدهواردفشار

طرفزاکهرافشاریصورتایندرباشد،یکپارچهپایۀسطحنصفنواری،پایۀکلسطحاگر(الف
.کنیدمقایسههمبامیشودواردپایهدوازهریکبهساختماندیوارهای

راخودانتخابعلتاست؟مناسبترشده،دادهنشانپایههایازیککدامنرم،زمینرویساختمانساختنبرای(ب
.دهیدتوضیح
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یخدریاچۀایزدهیخاستخریکسطحرویکهاستاینبگیریم،جدیبایدهموارهکههاییتوصیهازیکی
فشارتعریفهبتوجهبا.باشدکافییخشکستنبرایاستممکنمیکند،ایجادماوزنکهفشاریزیرانرویمراهزده

.تاسکردهاستفادهزده،یخدریاچۀیکسطحرویحرکتبرایبزرگنردبانیکازامدادگرچرادهیدتوضیح

شود؟تهاانگشازیکیبهرساندنآسیبسببمیتواند،آنفشردنوانگشتدوبینپونزگرفتنچرا

کفبرشخصاینکهفشاری.استکیلوگرم60جرمشومربعسانتیمتر50شخصیپایهرکفمساحت
چطور؟بایستدپایکرویاگراست؟پاسکالچندمیکندتولیدپادوهربرایستادنهنگامخودپای

(g m/s )= 210

FP
A

=
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حسط.نداردبستگیظرفشکلبهواستیکسانشکلدرCوA،Bنقاطمانندساکنمایعیکترازهمنقاطدرفشار
.استیکسانمرتبطظروفتمامدرنیزمایعآزاد

ایندراکنونتآنچهبهتوجهبا.میدهدنشانرامسکونیمنطقۀیکرسانیآبسامانۀازطرحیروروبهشکل
.دهیدتوضیحطبقهچندینساختماندررا(پمپ)تلمبهنقشفراگرفتهاید،فصل

دیگرهایبخشبهشدنضعیفبدونفشار،اینکنیمواردفشاراستمحصورظرفیدرونکهمایعازبخشیبراگر
.میشودنامیدهپاسکالاصلمایعها،ویژگیاین.میشودمنتقلظرفدیوارههایومایع
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آنهانقاطتمامبهمحصورمایعاتدرفشارتغییرهرگونه
.شودمیمنتقلتغییربدون

P P =1 2
F F

A A
=→ 1 2

1 2

F A

F A
=→ 2 2

1 1
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اعمالباحداقل.استکوچکپیستونمساحتبرابر40بزرگپیستونمساحتمقابل،شکلهیدرولیکیباالبردر
برد؟باالرانیوتنی16000خودرویمیتوانکوچک،پیستونبرنیوتنچندنیروی

اگرترباالدمایدر.استظرفدیوارههایبهگازمولکولهایبرخوردازناشیگاز،محتویظرفیکدرونفشار
.میشودتولیدگازطرفازبیشتریفشارباشد،ثابتظرفحجم
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همانداشتنبرایباشد،تردرشتگازمولکولاگربنابراین،.استوابستهسرعتشانوجرمبههامولکولجنبشیانرژی
.یابدکاهشهاآنسرعتاستالزمفشار،همانلذاو(جنبشیانرژی)دما

.یابدمیکاهشآنفشاروهوامولکولهایتراکمزمین،سطحازارتفاعافزایشاثردر

.استساحلیمناطقدرهوافشارازکمترکوهستانیمناطقدرهوافشاردلیل،همینبه

میرود؟باالنیازچگونهآشامیدنی

چرا؟یکند؟متغییریچهآندرجیوهارتفاعببریم،کوهباالیبهراجیوهایجوسنجاگر
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سوراخهدودرپوشِازکهزمانیولی.میشودبشکهداخلسختیبهقیفازآبسوراخه،تکدرپوشِازاستفادهبا
ورودزاناشیاضافیهوایدوم،حالتدرکهاستآنعلت.میشودبطریواردازقیفسرعتبهآبمیکنیم،استفاده
.میگرددتخلیهآب،

(.رشدهاندپآبازنیمهتابطریهرچهار)میشود؟تخلیهسریعتربطریمحتوایزیر،گزینههایازیککدامدر
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فشار و آثار آن

.یدبنویسراآنیکایوکنیدتعریفراآنچیست؟فشار

.است....................بطریها،اندازۀبهتوجهبدونبطری،چنددرونمایعسطحازمشخصعمقیکدرمایعفشار
(متفاوت–ثابت–یکسان)

.کنیدانتخابپرانتزداخلازرامناسبکلمهزیر،عبارتهایتکمیلبرای

مناطقدرهوافشاردلیلهمینبه.میشود(بیشتر-کمتر)...............هوافشاررویمباالترزمینسطحازهرچه
.استساحلیمناطقدرهوافشاراز(بیشتر-کمتر)...............کوهستانی

.دهیدشرحراپاسکالاصل

.نویسیدبراآنبهمربوطرابطۀاست؟اصلیچهبرمبتنیآنکاراساسدارد؟نامچهمقابلشکل
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گذاریرانام(5)تا(1)هایقسمت.استشدهدادهنشانخودروترمزسیستمیکزیر،درشکل
.کنید

(دقیقه3الی2حدود)مدتی.دهیدقرارگرمامنبعرویراآنوبریزیدقوطیدرونآبکمیروبهرو،آزمایشدر
خصوصمدربباراقوطیسر.برداریدگرمامنبعرویازراقوطی.شودخارجقوطیسرازآببخارمقداریتاکنیدصبر
.کنیدبیانبینیپیشاینبرایراخوداستدالل.میافتداتفاقیچهکنیدبینیپیش.ببندیدمحکمآن

چنددقیقهصبرکنیدتاقوطیخنک
.نتیجۀمشاهدۀخودراتوضیحدهید.شود

ابقمطداردقراربطریدروننیکهدرحالی.دهیدقرارآبمحتویبطرییکداخلشکلمطابقرانییک
آثاربهوجهتبامیکنید،مشاهدهراآنچه.بدمیدبطریدرونوبگیریدکاملطوربهخودهایلببارابطریدهانۀشکل
.دهیدتوضیحپاسکالاصلهمچنینوهوافشار

درپوشازسوراخه،تکدرپوشجایبهاگربطری،بهورودوقیفدرآبریختنبرایروبهروشکلدر
میافتد؟اتفاقیچهکنیدبینیپیشکنیم،استفادهدوسوراخه
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؟نقششودمیبادکنکهاشدنخالیوپرباعثچیزیچهمیدهد؟نشانرابدنازعضویچهمقابل،مدلسازی
چیست؟خصوصایندرهوافشار

پابهیاسککفشاگرامامیروند،فروآندرکفشهایتانمیروید،راهبرفرویمعمولیکفشهایباوقتیچرا
روید؟میفروبرف،درکمترباشید،داشته

میشود؟بزرگترمیآیدباالبهآباستخرتهازوقتیهوا،ازپربادکنکاندازهچرا

فشارالت،حکدامدرمیشود؛واردمیزیافقیسطحبرواقعمشابهچوبیمنشوردوبهمساوینیرویزیر،شکلدر
چرا؟است؟بزرگترچوبیقطعۀزیردر

ند؟نمیکناستفادهچرخازتانکدرچرا
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اینوزنازناشیفشار.استزمینبامربعمتر3مساحتباتسمههاییدارایهرطرفازنیوتن12000وزنبابولدوزریک
است؟پاسکالچندزمینسطحبروسیله

قرارآنوجوهازیکهربرافقیسطحرویرانیوتن4وزنوسانتیمترابعادبهمستطیلمکعبیک
است؟پاسکالچندآنزیرینسطحبهواردهفشارحداکثر.میدهیم

 2 5 8
(g m/s )= 210

یکرویکهخودقاعدۀبراستوانهاینکهفشاری.استمترسانتی2آنقاعدۀشعاعونیوتن12استوانهیکوزن
)است؟پاسکالچندمیکند،وارداستافقیسطح )=3

بر(2)شکلمکعبهایکهفشاری.است(2)شکلمکعبهایازیکهرمشابه(1)شکلمکعبزیر،شکلهایدر
است؟(1)شکلمکعبازحاصلفشاربرابرچند.میکنندواردافقیسطح

چرا؟؟BنقطۀیااستبیشترAنقطۀدرفشار.گرفتهاندقراردریاچهیکآبسطحازیکسانیعمقدرBوAنقاط

m12

A B
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فشار.استکشتییکزیردردرستBنقطۀ.گرفتهاندقراردریاچهیکآبسطحازیکسانیعمقدرBوAنقاط
.دهیدتوضیحراخودپاسخ؟BنقطۀیااستبیشترAنقطۀدر

بیشترنقطهکدامدرفشار.گرفتهاندقرارشکلمطابقچکمهیکدرآبسطحازیکسانیعمقدرCوBوAنقاط
.دهیدتوضیحراخودپاسخاست؟

وایهبادیگرسمتولیشدهریختهاستبستهآنسمتیککهشکلUلولۀیکدرآب.کنیدنگاهزیرشکلبه
چطور؟Bنقطۀ؟عمق’hیاhاست؟کدامAنقطۀعمق.استتماسدرآزاد

درآزادهوایبادیگرسمتولیشدهریختهاستبستهآنسمتیککهلولهیکدرآب.کنیدنگاهزیرشکلبه
.دهیدتوضیحراخودپاسخ؟یااست؟کدامAنقطۀعمق.استتماس h2 h1
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شدهایجادبدنهرویآنمختلفهایارتفاعدرمشابهسوراخسهواستآبمحتویبطرییکزیرشکلدر
میآید؟دستبهنتیجهایچهآزمایشاینازدارد؟بیشتریبردزمینبهرسیدنتاسوراخکدامازخروجیآب.است

ازهاظرفکفبهواردنیرویوفشار.مساویندکفمساحتباارتفاعهمویکسانمایعهاشاملهمگیزیرظروف
.کنیدمقایسهرامایعطرف

یشود؟متعبیهمنظوریچهبههواپیمادراکسیژنماسک

موزاییکبهکالستیچسبیدنباعثکهعاملی.میکنیمبلندزمینازراموزاییکیکمکندهالستیکیکبا
چیست؟میشود،
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بهبآرسیدنازقبلتابریزیم،بیشتریآببطریدراگر.داردوجودآبمقداریبطریدرزیرهایشکلدر
چرا؟میکند؟تغییریچهآنعددفشارسنج،
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فشار و آثار آن

A

F

FP
A

=

N

2m

Pa

A
B
C

P

F1
F2

A1
A2

F A

F A
=2 2

1 1
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آبفرودحلم.کردهایمایجادیکدیگرازمساویفاصلۀبهسوراخهاییشکل،مطابقآبیازپرمخزننقطهچهاردر
است؟کدامشدهخارجAسوراخازکهباریکهایفرودمحل.استشدهزدهعالمتنقطهچهاردر
1)12)23)34)4

؟نمیرودفروبرفدراسکیمخصوصکفشهایپوشیدنبامیرودراهبرفدرکهشخصیچرا
آنازناشیفشارووزننیرویکاهشدلیلبه(1
وزننیرویازناشیفشارکاهشومقطعسطحافزایشدلیلبه(2
اسکیکفشپوشیدنازبعدوزننیرویازناشیفشاردلیلبه(3
اسکیکفشهایپوشیدنازبعدشخصوزنافزایشدلیلبه(4

میکند؟تغییریچهمیآیدباالطرفبهآباستخرتهازوقتیهواازپربادکنکحجم
مییابدکاهش(1
یابدمیافزایش(2
کندنمیتغییری(3
داردآبدمایبهبستگی(4

است؟کداممیشود،انسانریههایبههواورودباعثچهآنتنفسهنگامدر
اتمسفرهوایفشار(1
خونفشار(2
سینهقفسۀانبساط(3
دهانتوسطهوامکش(4

است؟کدامدربستهظرفیکدرونگازفشارایجادعامل
مولکولهاجنبشیانرژی(1
مولکولهادهندۀتشکیلاتمهایتعداد(2
مولکولهابینفاصله(3
مولکولهاربایشنیروی(4

؟استصحیحگزینهکدام
.دهیمافزایشرادوهر،قاعدهمساحتونیروبایدسطحیکبرواردفشارافزایشبرای(1
.استترازهمغیرمایع،آزادسطح،شدهاندپرمایعنوعیکازکهمرتبطظروفدر(2
.شودمیپرتاببیرونبهقوطیدرداغ،آببخاردارایحلبیقوطیرویسردآبریختنبا(3
.میکنیداستفادهاتمسفرفشارازبنوشیدنیکمکبهراقوطییکدرونآبمیوهمیخواهیدوقتی(4
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استالزمبالزیرخالصفشارپاسکالچندحداقل.استمربعمتر40آنهایبالمساحتوتن20هواپیمایکجرم
شود؟بلندزمینازهواپیماتا
1)52)503)5004)5000

(g m/s )= 210

نیروی.استمربعسانتیمتر100آنپنجرۀمساحتوپاسکال20000هواپیماییپنجرۀبیرونودرونفشاراختالف
است؟نیوتنچندفشاراختالفایناثردرپنجرهبهواردخالص

1)22)203)2004)2000

قاعدۀشعاعبرابردوBاستوانۀقاعدۀشعاعاگر.دارندقرارهمکنارافقیسطحرویBوAوزنهموتوپراستوانۀدو
است؟BاستوانۀازحاصلفشاربرابرچندAاستوانۀازحاصلفشارباشد،Aاستوانۀ

1)12)23)44)16

وچککقاعدۀبرشکلمطابقاست،کوچکقاعدۀشعاعبرابردوآنبزرگقاعدۀشعاعکهناقصمخروطیک
بماند؟ثابتآنزیردرفشارتادهیمقرارآنرویmچندوزنۀدهیمقراربزرگقاعدۀبرراآناگر.داردقرارخویش

1)12)23)34)4

فشارثرحداک.میدهیمقرارآنوجوهتمامبرافقیسطحرویراسانتیمترابعادبهمستطیلمکعبیک
است؟واردهفشارحداقلبرابرچندآنزیرینسطحبهوارده

1)22)43)84)16

 2 5 8

بر(2)شکلمکعبهایکهفشاری.است(2)شکلمکعبهایازیکهرمشابه(1)شکلمکعبروبهرو،شکلدر
است؟(1)شکلمکعبازحاصلفشاربرابرچند.میکنندواردافقیسطح
1)12)23)44)16
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است؟شدهدادهنمایشدرستیبهزیرشکلکدامدرآبگرفتنقرارنحوۀ

است؟بیشترنقطهکدامدرآبفشار.هستندارتفاعهمویکسانمایعهایشاملهمگیزیروزنهمظروف
یکسانند(34(23(12(1

احتمساست،تعادلحالدرمایعوترازدریکپیستونهازیرمایعسطحآندرکههیدرولیکیباالبردریک
تننیوچندنیرویکوچک،پیستونرویبرنیوتن10نیرویاعمالبا.استکوچکپیستونمساحتبرابر8بزرگپیستون

میکنیم؟دریافتبزرگپیستونازرا
1)82)103)804)800

احتمساست،تعادلحالدرمایعوترازدریکپیستونهازیرمایعسطحآندرکههیدرولیکیباالبردریک
کوچکتونپیسزیرفشاربرابرچندبزرگپیستونزیرفشار.استکوچکپیستونمساحتبرابر10بزرگپیستون
است؟

1)1
2)10
3)100
4)1000
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خودروچرخهایسرترمزسیلندرمساحتهایمجموعبرابر0/01راننده،پایزیرترمزسیلندرپیستونمساحت
میگردد؟اعمالخودروچرخهایبهنیرونیوتنچندشود،انجامنیوتن40پاینیرویباترمزاگر.است

1)42)40
3)4004)4000

ودمیشواردپیستونبهکهنیروییحداقل.استکیلوگرم1000برابراتومبیلجرم،مقابلهیدرولیکیجـکدر
گیرد؟قرارتعادلحالتدردستگاهتاباشدچقدر

نیوتون250(1
نیوتون25(2
نیوتون5000(3
نیوتون500(4

A1
(A cm ,A cm )= =2 2

2 1800 20(g m/s )= 210

کنیماضافهآزادسطحرویمایعنیوتن2اگر.استآنآزادمساحتبرابر5ظرفکفمساحتروبهروشکلدر
است؟نیوتنچندظرفکفبرواردنیرویافزایش

1)0/42)2
3)54)10

(g m/s )= 210

ازبزرگترینیرویکنیم،اعمالکوچکپیستونبهنیوتن10نیرویاگرزیر،شکلهایدرهیدرولیکیباالبرکدامدر
میکنیم؟دریافتدیگرپیستون
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10بزرگستونپیقطراست،تعادلحالدرمایعوترازدریکپیستونهازیرمایعسطحآندرکههیدرولیکیباالبردریک
است؟کوچکپیستونزیرنیرویبرابرچندبزرگپیستونزیرنیروی.استکوچکپیستونقطربرابر
1)12)103)1004)1000

تربزرگپیستونبرانیم،پایینبهسانتیمتر12راآنکوچک،پیستونبهنیرواعمالبااگرزیر،شکلهیدرولیکیباالبردر
میرود؟باالمترسانتیچند
1)32)43)64)12

F A

F A
=2 2

1 1

A h A h=1 1 2 2

D
( )
D

= 2 2
1

A h

A h
=2 1

1 2

h

h
= 1

2

نیوتن20نیرویبابیماربهمایعیتزریقاگر.استسوزنلولۀمقطعمساحتبرابر200سرنگ،پیستونمساحت
شود؟میبیماربدنواردنیوتنچندنیرویبامایعشود،انجامپرستارتوسط

1)0/12)13)104)100
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ماشین ها
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.ارکانجامبرایاستوسیلهایماشین،

...وچرخدندهمهره،وپیچمحور،وچرخاهرم،مثل

...وکشتیهواپیما،خودرو،مثل
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F

F

F

.میگوییمنیروگشتاوررانیرویکچرخانندگیاثر

ود؟شبازراحتتردربتاکنیماعمالموقعیتکدامدرراخودنیرویدرب،کردنبازبرای
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F

F

M F d= 

N mNm
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رد؟کبازآسانترمیتوانرامحکممهرۀبلندتر،آچارباچرادهیدتوضیح

.نیدکمحاسبهمقابلشکلدررانیروگشتاور
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؟دارداهرماینصورتچهدرشمانظربه

رم،اهشکلسادهترین.دارندوجودمختلفیشکلهایبهاهرمها
وقتی.ددارقرارتکیهگاهیکآن،میلۀوسطدرکهاستاالکلنگ

آنود،میشواردپایینسمتبهنیروییاالکلنگطرفیکبه
.یکندمحرکتباالطرفبهمقابلوسمتپایینطرفبهسمت

ازناشینیرویگشتاورباپدروزنازناشینیرویگشتاورآیا.استنیوتن200پسروزنونیوتن800پدروزنزیرشکلدر
است؟اندازههمپسر،وزن

بماند؟باقیتعادلحالبهسیستمتاباشدنیوتنچندنیرویباشد،وناچیزاالکلنگخودجرماگر g m/s= 210F1
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چرا؟نمود؟خواهیمجابهجاکمترینیرویاعمالبارایکسانیباراهرم،کدامبا

است؟بزرگترشکلکدامدرنسبت W
F

:شودمیعریفتمحرک،نیرویاندازۀبهمقاومنیرویاندازۀنسبتصورتبهتعادل،حالتدرماشینیکمکانیکیمزیت

کرد؟بلندزمینازمیتوانرانیوتنیچندبارنیوتن،100محرکنیرویبا.است5اهرمیکمکانیکیمزیت

تاباشدچقدرمحرکنیرویاندازۀباشد،نیوتن150وزنهمقاومنیرویاندازۀو2اهرممکانیکیمزیتزیر،شکلدراگر
بماند؟باقیتعادلحالدردستگاه

207



ود؟میشمحرکنیرویافزایشباعثاهرمکداماست؟چقدراهرمهرمکانیکیمزیتزیر،شکلهایدر

.میآیدتدسبهنیززیررابطۀازمکانیکیمزیتتعادل،شرایطدرواهرمهادردهیدنشان

R=

F

W
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M F R= 

ثابتقرقرۀ

متحرکقرقرۀ

R=2
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.استنخجابهجایینصفقرقرهایندربارجابهجایی

یرونکدامکارمیرود؟باالمترچندوزنهبیاورد،پایینمتر2راخوددستشخصاگر.استتعادلحالدردستگاه
است؟بیشتر

2راخوددستشخصاگر.استتعادلحالدردستگاه
بیشترونیرکدامکارمیرود؟باالمترچندوزنهببرد،باالمتر

ـحرکاست، ـقاوم؟یام م
دارد؟اشارهفیزیکیاصلچهبهشماپاسخاین
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.دکنیتعیینرامقابلدستگاههایمکانیکیمزیت

تمزی.باست؟نیوتنچندمحرکنیرویکار.الف.میرودباالسانتیمتر20نیوتن،150وزنۀنخ،کشیدنبامقابلشکلدر
است؟نیوتنچندنیرواین.تاست؟شدهجابهجاسانتیمترچندمحرکنیروی.پاست؟چقدردستگاهمکانیکی

.کنیدتعیینرازیردستگاههایمکانیکیمزیت
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.کنیدملکا،شکلماشینهایمکانیکیمزیتدربارهرازیرجدولمکانیکی،مزیتتعریفبهتوجهبا
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.وندشمیخودروسرعتتغییرسببچرخشیسرعتتغییرباهادندهچرخخودروهادر

کرد؛استفادهرونیجهتتغییریاگشتاورتغییرچرخش،سرعتتغییربرایمیتوانهادندهچرخاز

xR
h

=

ازند؟میسشیبدارپیچهایصورترابهجادههاازقسمتیکوهستانی،مناطقدرچرا
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مااعارتفبهمترچندجاده،اینسرباالییرویحرکتکیلومتر2ازایبه.است50کوهستانیشیبدارجادهیکمکانیکیمزیت
میشود؟افزوده
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ماشین ها
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:کنیدکاملرازیرهایعبارت

.میگوییمنیرو....................رانیرویکچرخانندگیاثر

.است......................................تانیرواثرمحلفاصلۀدرنیرواندازۀضربحاصلبابرابرنیروگشتاوربزرگی

.میشودتعریف،..................نیرویاندازۀبه...................نیرویاندازۀنسبتصورتبهتعادل،حالتدرماشینیکمکانیکیمزیت

.باشدهشدتشکیل.............................نامبهسادهتریاجزایازمیتواندماشینیهر

کدامبهوعموصاینمحرک؟نیرویکاریااستبزرگترمقاومنیرویکارانرژی،اتالفازپوشیچشمباماشین،یکدر
دارد؟اشارهفیزیکیاصل

.نیدکتعریفرامقاومبازویومحرکبازوی

است؟شدهمساویهمباطرفدوازکمیتیچهاست،تعادلحالدراهرمیکوقتی

داد؟انجامیتوانمکارهاییچهتعادلحفظبرایکنیم،نزدیکسمتیکبهراگاهتکیهاگراالکلنگ،یکدر

کجاست؟هاچرخدندهکاربرددارد؟همبارابطهایچهآنهادورتعدادوچرخشجهتدرگیر،چرخدندههایدر

چرخید؟خواهددورچندکوچکترچرخدندۀبچرخددور20تربزرگچرخدندۀاگرزیر،شکلدندههایچرخدر
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.کنیدهمحاسبرانیروگشتاور.میکنیمخارجچوبازرامیخیشکل،مطابقمیخکشچکشیکبا

ادساعتگرد؟پیااستساعتگردنتیجه.کنیدمحاسبهزیرشکلهایدرراکلگشتاور

ادساعتگرد؟پیااستساعتگردنتیجه.کنیدمحاسبهزیرهایشکلدرراکلگشتاور

چرا؟ت؟اسسنگینترشخصکدامباشد،تعادلحالدرزیراالکلنگاگر

تاکنیماضافهFنیرویبهبایدنیوتنچندنیست،اگراست؟تعادلحالدرسیستمآیاباشد،ناچیزاالکلنگخودجرماگر
گردد؟حاصلتعادل
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چهدروسانتیمترچندراFنیرویاثرنقطهنیست،اگراست؟تعادلحالدرسیستمآیاباشد،ناچیزاالکلنگخودجرماگر
گردد؟حاصلتعادلتاکنیمجابهجاجهتی

مزیتببریم،بارسمتبهسانتیمتر5راگاهتکیهاگر.استسانتیمتر20میلهطولومیله،وسطدرتکیهگاهزیر،شکلدر
شد؟خواهدچقدردستگاهمکانیکی

؟استسانتیمترچندمحرکبازویطولباشد،تعادلحالدردستگاهاگر.است4برابرزیرشکلاهرممکانیکیمزیت
است؟نیوتنچندمحرکنیروی

نفرغووزنوبارمجموعکنیم،بلندراآنبتوانیمنیوتن50نیرویاعمالبااگر.است2زیرشکلفرغونمکانیکیمزیت
است؟نیوتنچند

نیرویباشد،0/1اوبازویمکانیکیمزیتاگر.داردنگهتعادلحالدررانیوتن200استقادرزدندمبلموقعورزشکاریک
است؟نیوتنچنداودستعضلۀاعمالی
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رونینیوتنچندحداقلاست،کردهبلندرانیوتنی20باراهرماینباکهکسی.استمقاومبازوی0/2محرکبازویاهرمیدر
است؟نمودهوارد

.کنیدیینتعرامقابلدستگاهمکانیکیمزیت

.کنیدینتعیرامقابلدستگاهمکانیکیمزیت

(استناچیزهاقرقرهجرم)است؟کیلوگرمچندmجرم.استتعادلحالدردستگاه
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طکاکاصبدونقرقرۀمجموعهیکتوسطشکلمطابقنیوتنی30وزنۀ
است؟نیوتنچندشخصدستنیروی.استتعادلحالدر

(g m/s )= 210

(استناچیزهاقرقرهجرم)است؟نیوتنچندFنیروی.استتعادلحالدردستگاه

(استناچیزهاقرقرهجرم)است؟نیوتنچندFنیروی.استتعادلحالدردستگاه

(g m/s )= 210

(g m/s )= 210
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(استناچیزهاقرقرهجرم)است؟نیوتنچندFنیروی.استتعادلحالدردستگاه

است؟نیوتنچندFنیروی.استتعادلحالدرنیوتن،800وزنۀنخ،کشیدنبامقابلشکلدر

هبنسبتمااتومبیلارتفاعبهمتر50آن،رویرانندگیکیلومتریکهرازایبهکهشدهساختهچنانکوهستانیجادۀیک
.میشودافزودهقبلیسطح
است؟چقدرشیبدارسطحاینمکانیکیمزیت.الف
ت؟اسنیوتنچندحداقلآنبردنباالبرایموتورنیرویباشد،نیوتن8000اتومبیلوزناگراصطکاک،ازپوشیچشمبا.ب

رویازکیلوگرمی60جسمیکبردنباالباشد،ناچیزسطحایناصطکاکاگر.است12شیبداریسطحمکانیکیمزیت
g)است؟زمینسطحازکیلوگرمیچندوزنۀیککردنبلندهمانندآن، m/s )= 210

(g m/s )= 210
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نیست؟انیکسگزینهکدامبامقابلشکلدرنیروگشتاور

است؟یکسانکمیتکدامبانیروگشتاوریکای
کار(1
پتانسیلانرژی(2
جنبشیانرژی(3
موردسههر(4

ندارند؟نقشزیرتغییرهایکدامدرهادندهچرخ
نیرواعمالسرعتافزایش(1
نیروافزایش(2
نیروتغییرجهت(3
نیروتوسطشدهانجامکارافزایش(4

است؟کدامزیر،شکلاهرممکانیکیمزیت
1)12)2
3)34)4

ببریم،بارسمتبهسانتیمتر5راگاهتکیهاگر.استسانتیمتر20میلهطولومیله،وسطدرتکیهگاهزیر،شکلدر
.دشخواهددستگاهمکانیکیمزیتببریمنیروطرفبهسانتیمتر5راآناگرودستگاهمکانیکیمزیت
است؟کدام

R1R2R
R

1
2

(3 1(9 2

(1 33(1 49
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رفت؟خواهدباالسانتیمترچندوزنهبکشیم،پایینسانتیمتر60اندازۀبهرانخاگرزیر،شکلدر
1)1202)60
3)304)20

است؟کدامنسبتتعادل،فرضبازیر،شکلدر
1)1
2)2
3)3
4)4

M
m

عادلتحالدراصطکاکبدونقرقرۀمجموعهیکتوسطشکلمطابقنیوتنی40وزنۀ
است؟نیوتنچندشخصدستنیروی.است

1)52)8
3)124)20

(g m/s )= 210

ـرمباشد،تعادلحالدرزیردستگاهکهاینبرای دهیم؟تغییرچگونهوکیلوگرمچندراmـج
افزایشکیلوگرمیک(1
کاهشکیلوگرمیک(2
کاهشکیلوگرم3(3
افزایشکیلوگرم3(4
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است؟کدامگیریم،میارتفاعمتر20آن،رویحرکتمتر200باکهداریشیبسطحمکانیکیمزیت
1)1
2)2
3)10
4)40

چرخید؟خواهددورچندبزرگدندۀچرخبچرخد،دور120کوچکدندۀچرخزیر،دندۀچرخسیستمدراگر
1)1202)60
3)304)15

ارد؟دنتایجیچهماشینیکدرمکانیکیمزیتکاهش
محرکبهمقاومنیروینسبتکاهش(1
محرکمقابلدرمقاومنیرویتاثیرسرعتافزایش(2
کمحرنیرویکارمقابلدرمقاومنیرویکارماندنثابت(3
.استدرستمواردتمام(4

باهتشزیرشیبدارسطحکدامبهمکانیکیمزیتلحاظازمتحرکقرقرۀ
دارد؟
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همشاباهرم،کداممکانیکیمزیت
است؟ثابتقرقرۀیک

است؟مقابلرۀقرقدستگاهمکانیکیمزیتمانندزیر،شیبدارسطحکداممکانیکیمزیت

دارد؟شباهتزیرشیبدارسطحکدامبهمکانیکیمزیتلحاظازمقابلشکلشکنفندق
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است؟مساویقرقرهسیستمکداممکانیکیمزیتبامقابلشکلاهرممکانیکیمزیت

میلهجرمواصطکاکقرقره،جرماز)باشد؟تعادلحالدرمجموعهتاباشدنیوتنچندFنیرویمقابل،دستگاهدر
(.کنیدچشمپوشی

1)5
2)10
3)15
4)20

قرقره،جرماز)است؟چقدرسیستماینمکانیکیمزیت.میرودکاربهWبارکردنبلندبرایFنیرویزیر،دستگاهدر
(.کنیدچشمپوشیمیلهجرمواصطکاک

1)12)23)34)6
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است؟ربیشتزیرماشینهایازیککداممکانیکیمزیت

میلهجرمواصطکاکقرقره،جرماز)باشد؟تعادلحالدرمجموعهتاباشدکیلوگرمچندmجرمزیر،دستگاهدر
(.کنیدچشمپوشی

1)12)23)34)4
(g m/s )= 210

228



برایاسطرالبازقدیمدرشناسانستاره
تعیین

.مینمودنداستفاده
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هبمسلمانانعلمیتوانمندیهای
همتبهورسیدخوداوج

اسانشنستارهاختیاردرعلمیمحیطیوشدتأسیس،
.گرفتقرار

ینچنساختتفکرگسترشباعثهمچنین
.شدجهاننقاطدیگردرهاییرصدخانه
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ـکترین درهکاستخورشیدزمین،بهستارهنزدـی
واقعآنکیلومتریمیلیونپنجاهویکصدحدودفاصلۀ
.استشده

.ودشمیاطالقنجومیواحدیکفاصله،اینبه

.شودمیاستفادهنوریسالنامبهدیگریواحدازدورخیلیفواصلبیانبراینجومعلمدر

میبینید،اکنونکهراخورشیدنوریعنی.میکندطیثانیهبیستودقیقههشتزمانمدتدرراخورشیدتازمینفاصلۀنور
.استشدهجداخورشیدازقبلثانیهبیستودقیقههشت

270000)نوریسال4/28معادلزمینازآنفاصلۀکهاستقنطورسستارهزمین،بهستارهنزدیکترینخورشیدازپس
.است(نجومیواحد

رابربصدچندواستداغبسیارگازهایازعظیمیکرۀخورشید
.داردجرمشمسی،منظومههایسیارهمجموع
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دیلتبهلیم،بههیدروژنمداومطوربهکهاستشدهتشکیلهلیموهیدروژنازحاضرحالدرخورشیداصلیترکیب
کهتیافخواهدادامهزمانیتاجرمکاهش.استنوروگرماصورتبهانرژیتولیدوجرمکاهشباهمراهتبدیلاین.میشود
.برسدخودزندگیپایانبهخورشید

شکلهایوورتهاصبهاستممکنآنهاازتعدادیمیکنیم،نگاهآنهابهوقتیکهاستگونهایبهآسماندرستارگانموقعیت
.میگویندفلکیصورتآنبهومیکنندتشبیهحیواناتواشیابهراهاشکلاین.شونددیدهخاصی

بهنسبتلهقبمیلزاویۀوجغرافیاییجنوبجهتداشتنبابنابراین.استغربیجنوبسمتبههموارهایراندرقبلهجهت
.تاسمتفاوتمختلفشهرهایدرقبلهمیلزاویۀ.کنیدتعیینراقبلهجهتمیتوانیدخود،سکونتمحلدرآن
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سنگیاماجسوسیارکمیلیونهاسیاره،خردهچندطبیعی،قمردویستبهقریبوسیارههشتشاملشمسیمنظومۀ
شناسانتارهسبیشتر.هستندگردشحالدرخورشیددوربههمگیواندکردهاشغالرافضاازبزرگیحجمکهاستدیگر

شدهتشکیلخورشیدیسحابینامبهغباروگازازمتشکلچرخانیوعظیمابرازشمسی،منظومهاعضایهمهکهمعتقدند
.اند

شمنداندانامروزه.باشندنیزقمرچندیایکدارایاستممکنوگردشانددرستارهیکدوربهوندارندنورخودازسیارات
وکرویکلشایجادبرایکافیجرمدارایومیچرخدخورشیددوربهمداریدرکهمیشودگفتهجرمیبهسیارهکهمعتقدند
.باشدخودمداراطرافکوچکتراجرامجذب
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چرا؟دارد؟وجودمشتری،وعطارددرحیاتامکانآیاشما،نظربه

د؟نمیشومحسوبسیارهپالتوچرا

وبمحسشمسیمنظومۀسیارۀکوچکترینوآخرینپلوتومیالدی،2006سالدرنجومالمللیبیناتحادیۀنشستازقبلتا
جراماجذبدرتواناییعدموکمجرمدلیلبهآسمانیجرمایننشست،درآنشدهانجامگیریرأیبراساسامامیشد،
.شدواردها،سیارهخردهردۀبهوخارجاصلیسیارههایردۀازخود،مداراطرافترکوچک

.میشودگفتهقمراست،درگردشسیارهیکدوربهگرانش،نیرویتأثیرتحتکهآسمانیجرمیبه
یکمتوسطتندیباماه.داردنامماهکهاستقمریکدارایتنهازمین

مدارمتوسطۀفاصل.میگرددزمیندوربهبیضیمداردرثانیهدرکیلومتر
.استکیلومتر380000حدودزمیندوربهماهچرخش

دردوکاربرمأموریتنوعاساسبرآنها.میچرخندزمیندوربهمعینمدارهایدرمصنوعیقمرهایعنوانبهنیزماهوارهها
وتلویزیونیوورادیبرنامههایارسالتلفنی،ارتباطاتامکانمخابراتی،ماهوارههایکار.میگردندزمیندوربهمتفاوتیارتفاع
اربردهایکازدیگریکی.میکنندکمکهواشناسانبههوا،وضعیتپیشبینیدرهواشناسیماهوارههای.استراداریامواج

است؟چگونه(GPS)جهانییابموقعیتسامانهسازوکارمیدانیدآیا.استمسیریابیوموقعیتتعیینماهوارهها،
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کیلومتری3درکهبگویدشمابههمراهتلفنبهشمادوستاگر.کنیدتصورخوددوربهکیلومتر3شعاعبهایدایره
نمود؟خواهیدپیدادایرهکجایرااوشماست،

چطور؟حاال.استمدرسهکیلومتری5دروشماکیلومتری3درشمادوستکنیدفرض

کیلومتری5دروشماکیلومتری3درشمادوستکنیدفرض
چطور؟حاال.استمتروایستگاهکیلومتری4درومدرسه

ردوبهچرخشدرحالسیارکنامبهدیگرفضاییجرممیلیاردهاآنها،قمرهایوسیارههابرافزونشمسیمنظومۀدر
ویخمرمداربینکهسیارکها،اصلیکمربندنامبهناحیهایدرفضاییسنگهایایندرصد90ازبیش.هستندخورشید
.یافتهاندتمرکزاست،شدهواقعمشتری
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:بهسهگروه(شخانهها)شهابسنگها
.آهنیتقسیممیشود-سنگی(3آهنی(2سنگی(1

غباروگسنازقطعاتی.دارندنامشهابآنها.میگذرندسرعت،بهکهدیدرانوردرخشانتیرهایآسمان،درتوانمیشبهر
سراسردرذراتاین.میآورندوجودبهراشهابهاومیسوزندزمینجوّبهورودهنگامدرکهسیارکها،مدارازشدهرها

.هستندسرگردانوپراکندهشمسیمنظومۀ

میکنند؟سقوطاقیانوسهادرشخانههابیشترچرا

شمسیومۀمنظسیاراتسایرولیداردراحیاتشرایطبررسیقابلیتمریخسیارهفقطزمینبرافزونمیدانندانسانها
.استمشغولخورشیدیفراسیاراتدرحیاتیافتنبهانسانذهندلیلهمینبه.ندارندحیاتقابلیت

باتاداردسعیانسانواستشدهکشففراخورشیدیمنظومۀهزارازبیشمشاهدهایغیرومختلفروشهایبهاکنون
.نمایدکسبرابیشتریاطالعاتفضایی،سفینههایارسال

زمین،دورهبفضاییسفینههایدرماههاانسان،.داردنیزراخودخاصمشکالتاستانگیزهیجانکهقدرهمانفضابهسفر
بدونفینههایسدرراپیشرفتهایدوربینهایوعلمیتجهیزاتدانشمندان.استرفتهپیشنیزماهسطحتاوکردهگردش

ارسالینزمبهنظیریبیعکسهایواطالعاتمختلف،سیاراتوسیارهایمیانفضایازآنهاوکردهاندنصبسرنشین
.اندکرده

طیکهتاسآمریکاییفضانوردآرمسترانگنیلماهرویبرانساننخستین
.نهادگامماهرویبرمیالدی1969سالژوئیه20در11آپولومأموریت
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:کنیدکاملراخالیجاهای

.ینمودندماستفادهنجومیمطالعاتسایروستارگان.............................تعیینبرایاسطرالبازدانشمندان

............................................................همتبهورسیدخوداوجبهمسلمانانعلمیتوانمندیهایقمریهجری.................قرندر
.گرفتقرارشناسانستارهاختیاردرعلمیمحیطیوشدتأسیسمراغه،رصدخانه

دقیقترتشناخسویبهجدیدیپنجرۀآن،وسیلهبهآسمانرصدوتلسکوپساختبا............پیش،سال.........حدود
.گشودجهان

.اندنمودهگذارینام،(کیهانی).........................................راتاکنونمیالدیهجدهمقرناز

.ستا.........................کهکشانازبسیارکوچکیبخششمسی،منظومه

.استشدهتشکیل...........................و...............عناصرازخورشیدبیشتر

.است....................................سمتبههموارهایراندرقبلهجهت

راقبلهجهتتوانیدمیخود،سکونتمحلدرآنبهنسبتقبله.................زاویۀوجغرافیاییجنوبجهتداشتنبا
.کنیدتعیین
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نامبهارغبوگازازمتشکلچرخانیوعظیمابرازشمسی،منظومهاعضایهمهکهمعتقدندشناسانستارهبیشتر
.اندشدهتشکیل...............................................

.....................و................مداربینکهسیارکها،اصلیکمربندنامبهناحیهایدر(سیارکها)فضاییسنگهایدرصد..........ازبیش
.یافتهاندتمرکزاست،شدهواقع

چیست؟کهکشان

چیست؟نجومیواحد

چیست؟نوریسال

ت؟چیسخورشیدسازندۀترکیبدرآنهادرصداست؟شدهساختهعناصریچهازخورشید

چرا؟.میبینیمراخورشیدگذشتۀهمیشهوهستیممحرومحاضرحالدرخورشیددیدنازروزدرحتیما

شود؟میتولیدیکدیگربهعناصریچهتبدیلازخورشیدانرژی

چرا؟.نیستدیروزخورشیدامروز،خورشید
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میشود؟اطالقچیزیچهبهفلکیصورتهای

شوند؟میدیدهآسماندرثابتطوربهمختلف،مکانهاییاومختلفماههایدرفلکیصورتهایآیا

ت؟اسشببهمنحصرستارگان،رویازیابیجهتآیا

نیم؟کپیداراقبلهجهتچگونهایالمدربدانیم،راجنوبجهتنماقطببااگر.استدرجه27ایالمدرمیلزاویۀ

هستند؟اتچندسیاراتایناست؟مساویگازیسیارههایتعدادباشمسیمنظومۀسنگیسیارههایتعدادآیا

ند؟میکنتعریفچگونهراسیارهدانشمندانامروزه

؟داردتفاوتیچهسنگشهابوسیارکباقمر
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انگوناگونی جاندار
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.نیدکطراحیآنهاشناساییبرایراهیدوکلیدوبندیطبقهرازیرجانوران،ظاهریصفاتگرفتننظردربا
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یزنراهایاختهدهندهتشکیلهایمولکولشباهت،ظاهریهایصفتبرافزون،جاندارانبندیگروهدرامروزه
؟استمناسبمولکولیچهمنظوراینبرایشمانظربه.کنندمیبررسی

.شودمیانجامظاهریهایتفاوتوهاشباهتاساسبرهموارهجاندارانبندیطبقه(الف
.شودیماستفادهقدیمیجاندارانشناساییبرایوشدهطراحیجاندارانصفاتاساسبردوراهیکلید(ب
.استشدهمیانجامهایاختهمولکولیشباهتاساسبرجاندارانبندیگروهپیشقرنچندتا(ج
.استکردهبندیطبقهگروهسهازبیشدرراجانورانکهبودهیونانیفیلسوفارسطو(د
.گردیدلحاظآنهابندیگروهدرجاندارانپیکرداخلیساختار،جاندارانازارسطوبیشترشناختبا(ه
(هامهرهبیودارانمهره)بزرگگروهدوبهجانورانبندیگروهبرایمعیاریمهرهستوننبودنیابودنارسطوهاییافتهطبق(و

.باشدمی
.گیرندمیجایجانورانازگروهیکدروبودهیکدیگربهشبیهظاهردارایماروکرم(ز

.شودمیاستفادهجدیدجاندارانشناساییبرای.................................................از(الف
.شودمیطراحیجانداران.............................اساسبردوراهیکلید(ب
.کردبندیگروه..................................و........................................،...............................گروهسهبه......................................................اساسبرراگیاهانارسطو(ج
.شودانجام..................................................و...............................................،...............................................اساسبرتواندمیجاندارانبندیطبقه(د
.استنجانداراپیکر.............................................بهدانشمندانتوجهبیانگرهامهرهبیودارانمهرهگروهدوبهجانورانبندیگروه(ه
.است.....................................مارو...................................ازکرمکهحالیدر،دارندهمشبیهظاهریماروکرم(و
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:کنیدبیانزیرعبارتنادرستییادرستیدربارهدلیلارائهباراخودنظر
کمترهاآنهایشباهتکهحالیدر؛شودمیبیشترافرادهایتفاوت،ترکوچکهایگروهبهتربزرگهایگروهاز

.شودمی
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.دهندمیجایاصلیگروهپنجدرراجاندارانهمهبندیگروهانواعهمهدر(الف
.کردبندیگروهمتفاوتیهایشکلبهتوانمیراجانداران(ب
.گیرندمیقرارسلسلهپنجدرجانوران،بندیگروهنوعیدر(ج
.گیرندیمجایجاندارانازسلسلهپنجدرهاباکتریبرخالفگیاهانوهاقارچمانندآغازیان(د
.استشدهتشکیلیاختهچندینازجانداریهر،جاندارانازسلسلهپنجهردر(ه
.شوندمیبندیطبقهجاندارانجزوگیاهانمانندجانوران(و
.داردسلسلهازکمتریتنوعکهبودهجانورانبهمتعلقدارانمهره(ز

.استهگونچندینازمتشکلوبودهردهازکمترجانورانتعدادنظرازراسته(ح
.استونهگچندینازمتشکلوبودهسردهازبیشترتنوعوتعدادنظرازتیره(ط
.داردوجودآنازانواعیکهبوده(سرده)جنسبهمتعلققمری(ی
.باشدمیجانورانسلسلهازایردهدارانمهره(ک
.باشدمیجاندارانازسلسلهپنجازایشاخهجانوران(ل
.تاسمهرهستوندارای،استگرفتهجایپرندگانراستهدرکهجانوریهر(م
.استگونههماستگرفتهجایخانگیهایقمریتیرهدرکهجانوریهر(ن

.باشدمیدارانمهرهومهرهبیردهدوازمتشکلجانورانسلسه(س

.اشدبمیکاهشروبهجاندارانتنوعوتعداد،گونهتاسلسهازجانورانبندیطبقهدر(ع
.باشدمیگونهازکمتردارانمهرهسلسلهدرشباهتمیزان(ف
.دهندمیتشکیلراگونهنامبهگروهی،هاقمریهمه(ص
.دارنددیگریکبامثلتولیدتواناییوبودهشبیهیکدیگربهتیرهیکدرموجودافراد(ق
.هستندگونههم،دارندرازایاوزیستاهایزادهتولیدتواناییوبودهیکدیگرشبیهکهافرادی(ر

.باشدمیراستهازبیشترتیرهیکدرموجودجاندارانتنوعوافرادتعداد(ش
.استوتمتفاجانداراندیگرباهمیشهکهداشتهخودویژهاسمجانداریهرفارسیزباندر(ت
.گیردمیقراردارانمهرهشاخهدرکهبودهجانورنوعیپرستیآفتابهر(ث

.باشدمیجانوران...............................،..............................،آغازیان،هاباکتریشاملجاندارانازسلسلهپنج(الف
.استهگرفتقرار...........................................ازبعدکهبوده.........................................بهمتعلققمریجانورانسلسلهدر(ب
.داردوجود...............................آنازبعدوبوده.............................بهمتعلقپرندگانجانورانسلسلهدر(ج
.دهندمیتشکیلرا.............................نامبهگروهیخانگیهایقمریهمه(د
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،..............................،..............................،..................................ترتیببهگروهترینپایینبهگروهباالترینازجانورانسلسلهدر(ه
.استگرفتهقرار..............................و......................................،......................................،..............................

.باشدمیراستهاز..............................پرندگانردهدرموجودجاندارانتنوع(و

؟دهیدمیآنهابههایینامچهاساساینبروکنیدمیبندیگروهاساسیچهبرراهاباکتریاین

.شودمیتشکیلهستهنتیجهدروداردقرارپوششیدرون،جاندارانبرخییاختهدروراثتیماده(الف
جودووراثتیمادهاطرافدرپوششیجاندارانبرخییاختهدر.نامندمی(یوکاریوت)ایهستههوراجانداراناین

اساسنایبر.نامندمی(پروکاریوت)ایهستهپیشراجانداراناین.شودنمیتشکیلهستهنتیجهدروندارد
؟گیرندمیقرارگروهکدامدرهاباکتری

؟ندکمیشبیهجاندارانهایسلسلهازیککدامبهراآنها،ویژگیاین.دارنداییاختهدیوارههاباکتری(ب
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مراجعهبا((.بجوشانیدراآندقیقه20مدتبهمصرفازقبل)):استشدهنوشتهغذاییموادکنسروقوطیروی
.کنیدپیداراآنعلت،معتبرمنابعبه

.کردبندیگروهسلسله5درتوانمیوبودهمتنوعزمینکرهدرموجودجانداران(الف
.شوندمییافتجاهاازبعضیدروداشتهگوناگونیهایشکلهاباکتری(الف،
.شودنمییافتباکتریاستنامناسبجاندارانگروهبیشتربرایکههاییمحیطدر(ب
.شوندمیجانوراندربیماریایجادسببوبودهمضرهاباکتریازبسیاری(ج
.هستندمفیدهمگیوکردهزندگیمابدنمتفاوتهایبخشدرهاباکتریازانواعی(د
.شوندمیزاماریبیهایباکتریفعالیتازمانع،انسانگوارشدستگاهدرکنندهزندگیهایباکتریازگروهی(ه
.کنداستفادهداروتولیدوزیستمحیطپاکسازیدرهایباکترازتواندمیانسان(و

.شودممکنهاباکتریدخالتباتواندمیآفتبهمقاومگیاهانتولید(ز
.هستندهستهدارایکهبودهجاندارانمراتبسلسه5ازیکیبهمتعلقهاباکتری(ح
.ردنداوجودآنهاوراثتیمادهاطرافدرپوششیوبودههاپروکاریوتبهمتعلقهاباکتری(ط
.استگرفتهجایغشاازساختاریدرونهاباکتریازگروهیوراثتیماده(ی
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.باشدیمدوراهیشناساییکلید،هاپروکاریوتدردیوارهوپالسماییغشایوجودعدمیاوجود(ک
.دارنددیوارهوبودهشکلایمیلهیاکرویظاهرنظرازباکتریانواعهمه(ل

ایهگروهبیشترزندگیبرای.......................................و.....................................................،......................................................مانندهامحیطازبعضی(الف
.کنندمیزندگیمحیطیچنیندرهاباکتریازبعضیامااندنامناسبجانداران

(بعضی-بسیاری).هستندضرربیهاباکتریاز.............................طبیعتدر(ب
و.....................................در،کنندمیزندگیانسانگوارشدستگاهدرکهمفیدیهایباکتری(ج

.دارندنقش..............................................................................................
.شودمیاستفاده.....................................و......................................................................،.............................................................درهاباکتریازامروزه(د

.استشدهجداسیتوپالسمازوداشتهقرارغشاازپوششیدرونوراثتیماده..........................................................جانداراندر(ه
ونداردوجودوراثتیمادهاطرافدرپوششی،شودمینامیده........................................................................کهجاندارانازگروهیدر(و

.شودنمیتشکیلهسته
سلولیدیوارهتواندمی.............................و.............................،.............................،.............................مانندجاندارانسلسلهپنجازگروهیدر(ز

.شوددیده
.شوندمیبندیطبقه.............................و.............................،.............................گروهسهدرشکلنظرازهاباکتری(ح
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؟دهیدمیآنهابههایینامچهاساساینبروکنیدمیبندیگروهاساسیچهبرراهاجلبکاین

251



کوچکیهایظرفدرراهاآباینازهایینمونه.اندآغازیانازانواعیرشدبرایمناسبیمحیطراکدهایآب
روسکوپمیکازاستفادهبا.کنیدیادداشترابردارینمونهزمانومحلمانندمشخصاتیظرفهررویوآوریجمع

.کنیدمشاهدهزیرهایپرسشبهتوجهباراهانمونه(زیادسپسوکمنماییبزرگباابتدا)
؟بینیدمی(دارکلروفیل)دارسبزینههایاییاختهتکآیا(الف
؟داردوجودمتفاوتیهایمحلآبدریکسانیانواعآیا(ب
؟استچگونهآنهاحرکت؛اندمتحرکجاندارانایناگر(پ

.هستندگیاهانسلسلهبهمتعلقرنگسبزهایجلبک(الف
.دارنداکسیژنتولیدتوانایی،آغازیانازگروهترینشدهشناخته(ب
.شونداستفادهبهداشتیموادساختندرتوانندمی،کنندمیتامینراهاماهیغذایکهآغازیانازگروهی(ج
.شوداستفادههاویتامینوغذاییهایمکملتولیددرتواندنمی،آغازیانگروهازترینشدهشناخته(د
.کنندمیرشدوزندگیآبدرونفقطهاجلبکهمه(ه
.شوداستفادهپاکهایسوختتولیددرتواندمیآغازیانازگروهی(و
.کردبندیطبقهمجزاییهایگروهدررانهاآتواننمیوبودهیکدیگرشبیهظاهرنظرازهاجلبکهمه(ز

.کنندمیفتوسنتزغذاییموادتامینمنظوربهآغازیانانواعهمه(ح
.کنندرشدتوانندنمیآغازیانوبودهسختمحیطیشرایطراکدآبدر(ط
.باشدمیسیلیسجنسازآغازیانانواعهمهسلولیدیواره(ی
.شوداستفادهسازیشیشهدرتواندمیآغازیانازبرخیدرموجودسیلیسیدیواره(ک
.دارداستفادهقابلیتشیشهتولیددرفقطاییاختهتکآغازیانپوسته(ل
.هستنددیوارهدارایآنهاازگروهیوبودهایپریاختهآغازیانانواعهمه(م

.هستند.............................آغازیانگروهترینشدهشناخته(الف
.شودمیاستفاده...................................ویژهبه،....................................................و.........................................ساختندرهاجلبکاز(ب
.کنندتولید............................................هاجلبکازتااندتالشدردانشمندانامروزه(ج
.کنندمیرشد.............................اطرافیاآبدرهاجلبک(د
.کنندمیتامینراخودغذای.............................طریقازهاجلبکمانندآغازیانازبرخی(ه
.دارندسیلیسجنساز................................آغازیانازبرخی(و
.رودمیکاربه.........................................مانندمتفاوتصنایعدرسیلیس(ز
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((.تهاسسبزیازقارچ))گویندمیمثالً.برندمینامسبزینوعیعنوانبههاقارچازکهشودمیشنیدهگاه
؟استنادرستجملهاینچراشمانظربه

محیط،کشاورزیغذاییصنعتدرآغازیانوهاقارچ،هاباکتریاستفادهازهاییمثالمعتبرمنابعبهمراجعهبا
.دهدانجامراکاراینازبخشیتواندمیگروههر.دهیدارائهکالسدرراآنگزارشوآوریجمع...وزیست
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.هستندهستهتوسطشدهاحاطهدنایدارایآغازیانمانندهاقارچانواعهمه(الف
.استگیاهانایندرقارچوجوددهندهنشانگندمهایخوشهرویزردهایلکه(ب
.باشدمیآفتقارچنوعیفعالیتحاصلگندمهایبرگشدنسیاه(ج
.شودمیپوستهایزخموشدهتخریبپوست،پاانگشتانبینمیکروسکوپیغیرقارچنوعیرشدصورتدر(د
.شوندمیآنغذاهاییاانسانبهخسارتوضررایجادسببوبودهزابیماریهاقارچبیشتر(ه
.شوندمیبندیطبقهپریاختهیایاختهتکگروهدودرهمگیوبودهمتنوعهاقارچ(و
.تندهسگونهیکبهمتعلقوبودهیکدیگرشبیهپرسلولیهاقارچهمهظاهر(ز

.داردشدنمشاهدهقابلیتمیکروسکوپباکهبودهاییاختهتکقارچنوعیمخمر(ح
.هستندمضرانسانبرایآغازیانبرخالفهاقارچانواعهمه(ط

.شودمیمشاهده........................................برگرویبرآفتقارچرشدصورتدرگندممزارعدر(الف
.دهدمیرخشدنسیاه،گندم...................................رویبرزابیماریقارچرشدصورتدرگندممزارعدر(ب
.اشدبزابیماری................................................نوعیتواندمیپوستشدنپوستهوپوستشدنزخمعامل(ج
.استمشاهدهقابل......................................................باکهبودهسلولی...........................جاندارنوعیمخمرقارچ(د
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؟کندمیجاندارانشبیهراآنهاهاویروسازویژگیچه

،معتبربعمنابهمراجعهبا.استایدزویروسانتقالهایراهاز،تیغمانندبرندهوتیزوسایلازمشترکاستفاده
.دهیدارائهکالسدروکنیدتهیه،ایدزویروسانتقالدیگرهایراهدربارهگزارشی

.باشدمیوراثتیمادهدارایکهبودهباکتریسرماخوردگیوآنفلوآنزاعامل(الف
.یابندتکثیرانسانبدندرونتوانندنمیهاباکتریبرخالفهاویروس(ب
.دیابنمیتکثیرسختیبهوبودهبلورشبیهجاندارانبدنازخارجدرهاویروس(ج
.دارداییاختهساختاروبودهباکتریمشابههاویروسدهندهتشکیلپیکر(د
.شونددوارتوانندمیجاندارانهمههاییاختهدرونبهوبودهسلولیساختارفاقدهاویروس(ه
.باشدمتفاوتتواندمیدیگرفردبهفردیازهاویروسانتقالچگونگی(و
.داردراانسانزندههایسلولتمامدریافتنتکثیرتواناییایدزویروس(ز
.یابدانتقالدیگرفردبهآلودهفردازبدنمایعاتازبرخیباهمراهتواندمیایدزویروس(ح
.یابدمیکاهشسفیدهایگویچهتعداد،انساندرایدزویروسفعالیتطی(ط
.یابدمیکاهشفرددرهامیکروببامبارزهقدرت،انسانسفیدهایگویچهتخریبصورتدر(ی
.شودمیاهرظفرددربیماریعالیمکوتاهیمدتازبعد،انسانبدنبهایدزویروسورودازپسبالفاصله(ک
.کندتقلمنسالمافرادبهراویروستواندنمی،استبیماریعالیمفاقدولیداردایدزویروسکهفردی(ل
.کردهاستفادنوریمیکروسکوپازتوانمیایدزویروسومخمرمشاهدهمنظوربه(م
.اشدبمیبرندهوتیزوسایلدیگرفردبهفردیازایدزویروسانتقالراهتنها(ن

.شودمیشروعآنتکثیرقرمزهایگویچهبهایدزویروسورودصورتدر(س
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.است................................نوعیانساندرآنفلوآنزاایجادعامل(الف
................................شدنتکثیرقابلیتانسانبدنازبیروندرسرماخوردگیویروس(ب
.هستند................................شبیهجاندارانبدنازخارجدرهاویروس(ج
.ندارند................................ساختارهاباکتریبرخالفهاویروس(د
.هستند................................بهوابستهخودتکثیرمنظوربههاویروس(ه
.باشدمی.................................................درآلودهفرددرایدزویروستکثیرمحل(و
.کرداستفاده...........................................................ازتوانمیایدزویروسمشاهدهمنظوربه(ز
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.سیدبنویراآنهایویژگیوکردهتعریفرادوراهیشناساییکلید-1
:پاسخ

کرد؟بندیطبقهگروهسهدرراجانورانهاصفتکداماساسبرارسطو-2
:پاسخ

.بنویسیدرارمذکوگروهسه.کردبندیطبقهگروهسهدرراجانورانیونانیفیلسوفارسطو-3
:پاسخ

.ببریدنامراگروهسه.کردبندیطبقهگروهسهدرراگیاهانارسطو-4
:پاسخ

(موردسه)کرد؟استفادهتوانمیهاروشکدامازجاندارانبندیگروهبرای-5
:پاسخ

.بنویسیدرامذکورسلسله5.گیرندمیقرارسلسله5درعبارتیبهیااصلیگروهپنجدرجاندارانهمهبندیگروهنوعیدر-6
:پاسخ

.بنویسیدراگروهکوچکترینبهگروهبزرگترینازترتیببهجانورانسلسله-7
:پاسخ

.بنویسیدراقمریوخانگیقمری-کبوترها-دارانمهره-پرندگان-کبوترسانانجایگاه-8
:پاسخ

.کنیدمرتبکمتربهبیشترازتنوعمیزاننظرازرازیرموارد-9
شاخه-تیره-رده-سرده-گونه-راسته-سلسله

:پاسخ
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داد؟جایجاندارانازسلسلهکدامدرتوانمیراپرستآفتاب-10
:پاسخ

رایژگیواینتواندمیکهموردسه.استنامناسبجاندارانهایگروهبیشتررشدوزندگیبرایهامحیطازبعضی-11
.بنویسیدراباشدباکتریزندگیمحلوباشدداشته
:پاسخ

(مورددو).بنویسیدراانسانگوارشلولهدرموجودمفیدهایباکترینقش-12
:پاسخ

.بنویسیدزیستمحیطوهاانسانزندگیدرهاباکترینقش-13
:پاسخ

.بنویسیدراهگروسه.کردبندیطبقهگروهسهدرتوانمیاییاختهشکلاساسبرراهاباکتری-14
:پاسخ

است؟استمدرسیتوپالسمباونداشتهقرارپوششدرونوراثتیمادهجاندارانازگروهکدامدر-15
:پاسخ

تشکیلکاملطوربهایهستهپوششوداشتهقرارغشاجنسازپوششیدرونوراثتیمادهجاندارانازگروهکدامدر-16
شود؟می

:پاسخ

.بنویسیدراآغازیانگروهایترینشدهشناخته-17
:پاسخ

راآغازیانازگروهاینزندگیمحل.کنندتولیدپاکهایسوختآغازیانازگروهیازکههستندتالشدردانشمندان-18
.بنویسید

:پاسخ
.بنویسیدراانسانزندگیدرهاجلبکازاستفادهموارد-19

:پاسخ

.بنویسیدراشوندمیاستفادهبهداشتیموادساختندرکهآغازیانیغذایتامینراه-20
:پاسخ

رود؟میکاربهصنعتکدامدرسیلیس.دارندسیلیسجنسازهاییپوستهآغازیانازبرخی-21
:پاسخ

.یدکنبررسییاختهتعدادنظراز،دارندسیلیسجنسازهاییپوستهکهآغازیانی-22
:پاسخ

.یسیدبنوراشودمیگندممزارعتخریبسببکهقارچیهایبیماریازگروهدو-23
:پاسخ
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کند؟میوزبرعالیمکدامپاانگشتانبیناییاختهتکقارچنوعیرشدصورتدر-24
:پاسخ

.بنویسیدتهیاختعدادنظراز،دهدمیتشکیلفنجانشبیهساختار،شکلنظرازکهقارچی-25
:پاسخ

.یسیدبنوراشدهتشکیلیاختهتعدادنظرازمخمرقارچ-26
:پاسخ

.بنویسیدراسرماخوردگیوآنفلوآنزاهایبیماریعامل-27
:پاسخ

.بنویسیدترتیببهراآنبودنبلورشبیهمحلوسرماخوردگیویروسشدنتکثیرمحل-28
:پاسخ

(دمورپنج).بنویسیدراهاویروسعمومیویژگی-29
:پاسخ

دارد؟شدنتکثیرتواناییانسانبدنازیاختهکدامدرایدزویروس-30
:پاسخ

کرد؟تفادهاسبایدمیکروسکوپنوعکدامازترتیببهایدزویروسوزندهمخمرمشاهدهمنظوربه-31
:پاسخ

.بنویسیدراایدزویروسانتقالهایراه-32
:پاسخ
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:هیددپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-1
.بنویسیدراروبروجاندارنام(الف

:پاسخ
ارد؟دتعلقسلسلهپنجازیککدامبه(ب

:پاسخ
دارد؟تعلقشاخهکدامبه(ج

:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-2
دارد؟تعلقجاندارانازسلسلهکدامبهروبرومواردازیکهر(الف

:پاسخ
است؟دهنشتشکیلغشاجنسازپوششیوراثتیمادهاطرافسلسلهکدامدر(ب

:پاسخ
کرد؟استفادهزیستمحیطپاکسازیبرایتوانمیگروهکداماز(ج

:پاسخ
کرد؟ادهاستفمقاومگیاهانتولیددرتوانمیگروهکداماز(د

:پاسخ
رد؟کاستفادهغذاییهایمکملوبهداشتیموادساختندرتوانمیگروهکداماز(ه

:پاسخ
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شود؟استفادهمتفاوتصنایعدرتواندمیسیلیسجنسازهاییپوستهکدامدر(و
:پاسخ

شود؟گندمبرگرویبررنگزردهایلکهایجادسببتواندمییککدام(ز
:پاسخ

شود؟میگندمهایخوشهشدنسیاهسببیککدامدرزابیمارینوع(ح
:پاسخ

است؟میکروسکوپیوشدهپوستشدنزخمسببگروهکدام(ط
:پاسخ

یابد؟میتکثیرزدنجوانهطریقازوبودهاییاختهتکگروهکدام(ی
:پاسخ

باشد؟میجانداربهوابستهتکثیربرایوبودهجانبییککدام(ک
:پاسخ

باشد؟ذدارمنفآندهندهتشکیلهایپوستهوباشداییاختهتکتواندمییککدام(ل
:پاسخ

هستند؟اییاختهتکفقطگروهکدام(م
:پاسخ

دارند؟اییاختهتکگروهکدام(ن
:پاسخ

ود؟شمیدیدهدارپوستهیاداردیوارههاییاختهسلسلهکدامدر(س
:پاسخ

شود؟میدیدهکلروپالستاندامکگروهکدامدر(ع
:پاسخ

شود؟میدیدهمیتوکندریگروهکدامدر(ف
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-3
.ویسیدبنراجانورانبهمربوطبندیگروه(الف

:پاسخ
..بنویسیدراگروهترینمتنوع(ب

:پاسخ
دارد؟وجوددارمهرهومهرهبیجانورانگروهکدامدر(ج

:پاسخ
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وجوددمعیاوجوداساسبربندیطبقهباراولینبرایگروهکدامدر(د
داد؟رخدرونیساختار

:پاسخ

بامثلیدتولتواناییکهشودمییافتجاندارانیفقطگروهکدامدر(ه
دارند؟یکدیگر

:پاسخ
شود؟میشاملگروهکدامتیرهازبعدبالفاصله(و

:پاسخ

شود؟میشاملگروهکدامردهازقبلبالفاصله(ز
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-4
.دبنویسیراروبرومواردازیکهرفارسینام(الف

:پاسخ
دارد؟تعلقسلسلهکدامبهروبرومواردازکدامهر(ب

:پاسخ
دارد؟یژناکستولیدوفتوسنتزتوانایییککدام(ج

:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-5
باشد؟میجاندارانازسلسلهکدامبیانگر(الف

:پاسخ
باشد؟مییاختهچندازمتشکلجاندارهرپیکر(ب

:پاسخ
نند؟کمیاستفادهتقسیمنوعکدامازمثلتولیدانجامبرای(ج

:پاسخ
باشد؟میهاباکتریدربندیگروهنوعکدامبیانگرروبروتصویر(د

:پاسخ
اشد؟بمیشکلنظرازهایباکترازگروهکدامبیانگرشدهمشخصمواردازیکهر(ه

:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-6

هستند؟جاندارانازسلسلهکدامبیانگر(الف
:پاسخ

تند؟هسجاندارانازسلسلهایندرترینشدهشناختهیککدام(ب
:پاسخ

دارند؟ردکاربهاویتامینویژهبهغذاییمکملوبهداشتیموادساختندریککدام(ج
:پاسخ

است؟بقیهازبیشتریککدامازپاکسوختتولیداحتمال(د
:پاسخ

است؟شدهتشکیلیاختهیکازیککدام(ه
:پاسخ

دارد؟کاربردیسازشیشهمثلمتفاوتصنایعدروداشتهسیلیسیپوستهیککدام(و
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-7
دارند؟تعلقسلسلهکدامبهروبروتصویردرموجودجانداران(الف

:پاسخ
.کنیدبررسییاختهتعدادنظرازراروبروجانداران(ب

:پاسخ
کرد؟فادهاستمیکروسکوپنوعکدامازبایدروبروجاندارمشاهدهمنظوربه(ج

:پاسخ

.بنویسیدراروبروجاندارنام(د
:پاسخ

.نویسیدبراروبروجانداردرجنسیغیرمثلتولیدانجامچگونگی(ه
:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-8
.بنویسیدراشدهمشخصمواردازیکهرنام(الف

:پاسخ
نیست؟زندهموجودیککدام(ب

:پاسخ
ت؟اسزندهسلولبهوابستهخودتکثیرمنظوربهیککدام(ج

:پاسخ
ندارد؟کثیرتتواناییوبودهبلورشبیهانسانبدنازخارجیککدام(د

:پاسخ
ندارد؟سلولیساختاریککدام(ه

:پاسخ
دارد؟ویروستکثیربرایالزمابزارهاییککدام(و

:پاسخ
رود؟میبینازویروسفعالیتطییککدام(ز

:پاسخ
رد؟کاستفادهبایدمیکروسکوپنوعکدامازaموردمشاهدهمنظوربه(ح

:پاسخ
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نیست؟حیحصآندربارهمطلبکدام.کرداستفادهدوراهیشناساییکلیدازتوانمیجاندارانبندیگروهمنظوربه-1
.کردانتخابرایکیحالتدوبینتوانمیمرحلههردرآنکمکبا(1
.شودمیطراحیجاندارندرونییاظاهریصفاتاساسبر(2
.کرداستفادهبندیگروهحیندرجدیدجاندارانشناساییبرایتوانمی(3
.داردکاربردهامهرهبییادارانمهرهشاخهدرجانورانبندیگروهتعیینبرایتنها(4

کند؟میتکمیلنادرستیبهرازیرجملهکدام-2
....................یونانیفیلسوف،ارسطو

.دادقرارگروهسهدرراگیاهانمانندجانوران(1
.دکربندیگروهظاهریهایویژگیاساسبرراگیاهان(2
.ردکبندیطبقهداخلیساختارهایاساسبرراجانوران(3
.کرداستفادهدوراهیشناساییکلیدازبندیطبقهدر(4

.دباشمی....................جانورانبندیطبقهدر-3
کبوترهاهسردازترمتنوعکبوترسانانراسته(1
دارانمهرهشاخهازبزرگترپرندگانرده(2
هاکبوترجنسازبعدهاقمریگونه(3
قمریازانوعیکبوترهاتیرهدر(4

.ددارقرار...............جانورانبندیطبقهدر-4
شاخهازبعدبالفاصلهسلسله(1
تیرهازقبلخانواده(2
جنسازبعدسرده(3
راستهازقبلرده(4
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..............،پرستآفتابفارسینامباجانداریهر-5
.داردقراردارانمهرهشاخهدر(1
.استگرفتهجایگیاهانسلسلهدر(2
.ودشمیانجامکلروپالستتوسطآنانرژیکسب(3
.کندمینتامیرااییاختهانرژیمیتوکندریفعالیتبا(4

.................پروکاریوتجاندارهر-6
.کندمیزندگینامناسبمحیطدراییاختهدرونابزارهایکمکبه(1
.شوندیمزابیماریهایباکتریفعالیتازمانعغذاگوارشبرعالوه(2
.کندمیزندگیخودمحیطدرایمیلهیاکرویشکلبه(3
.استدادهجایسیتوپالسمدرونراخودوراثتیماده(4
باشد؟صحیحتواندمیهاباکتریدربارهموردچند-7

.یابندمیاتصالیکدیگربهایرشتهصورتبهگروهی(الف
.یابندمیاتصالیکدیگربهایخوشهصورتبهگروهی(ب
.سازندمیپرسلولیساختارهایشرایطیطیدر(ج
.سازندمیDNAاطرافدرپوششیابزارهاییکمکبه(د
.دارندکاربردزیستمحیطپاکسازیدرهمگی(ه
1)22)33)44)5

باشد؟صحیحتواندمیهاباکتریدربارهموردچند-8
گوناگونهایشکلداشتن(الف
انسانبرایزابیماریهمگی(ب
جاهمهدرحضور(ج
خطیDNAووراثتیمادهداشتن(د
محیطپاکسازیدرکاربردگروهی(ه
آفتبهمقاومگیاهانتولیددراستفادهگروهی(و
1)22)33)44)5

باشد؟میزینهگکدامدوراهیشناساییکلید،یوکاریوتوپروکاریوتگروهدودرجاندارانبندیگروهمنظوربه-9
جاندارپیکردرونحلقویوراثتیمادهوجودعدمیاوجود(1
وراثتیمادهاطرافپوششنداشتنیاداشتن(2
سلولیدیوارهوجودعدمیاوجود(3
پالسماییغشاینداشتنیاداشتن(4

کند؟میتکمیلنادرسترازیرمتنکدام–10
...................آغازیانگروهترینشدهشناخته

.دارندکاربردسازیشیشهدرخودسیلیسیپوستهباگروهی(1
.دارندکاربردبهداشتیموادساختنصنعتدرگروهی(2
.کنندمیکسبفتوسنتزفرایندطیراخودغذایهمگی(3
.کنندمیتولیداکسیژناییاختهدرونامکاناتکمکبههمگی(4
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کند؟میتکمیلدرستیبهرازیرمتنموردچند-11
.............................،یونانیفیلسوفارسطو

.کرددیبنطبقهآوندبدونوبازدانه،دانهنهانگروهسهدرراگیاهان(1
.کردبندیگروهدارمهرهومهرهبیگروهدودرراجانوران(2
.بوددادهجایهادرختوهاعلفگروهدرراگیاهان(3
.استدادهجایظاهریصفاتاساسبرگروهسهدرراجانوران(4

کند؟میکاملنادرسترازیرمتنموردچند-12
.دهدمیرخزابیماریقارچفعالیتطی........................هاقارچسلسلهدر
گندمهایخوشهرویرنگزردهایلکهایجاد(الف
گندممزرعهدربرگشدنسیاه(ب
پوستشدنپوستهوزخمایجاد(ج
سازیشیشهبرایسیلیسیدیوارهایجاد(د
1)42)33)34)4

کند؟میشبیهزیرهایسلسلهازموردچندبهرا،آنهاویژگیاین.دارنداییاختهدیوارههاباکتری-13
آغازیان(الف
هاقارچ(ب
گیاهان(ج
جانوران(د
1)12)23)34)4

کند؟میتکمیلصحیحرازیرمتنموردچند-14
............................قرار...........................درقمریوماهی،جانورانبندیطبقهدر

.گیرندمی-یکسانیشاخه(الف
.گیرندمی-متفاوتیسلسله(ب
.گیرندنمی-متفاوتیرده(ج
.گیرندنمی-یکسانیجنس(د
1)42)33)24)1

کند؟میتکمیلنامناسبرازیرمتنموردچند-15
....................مخمرقارچ
.باشدمیمفید،هاقارچازبعضیمانند(الف
.باشدمیپرسلولی،هاقارچبیشتربرخالف(ب
.یابدمیتکثیرزدنجوانهطریقاز،هاقارچهمهمانند(ج
.هستندمشاهدهقابلمیکروسکوپبدون،آفتهایقارچبرخالف(د
1)12)23)34)4
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است؟نادرستایدزویروسدربارهمطلبکدام-16
.داردنخاصیفعالیتبودهبلورشبیهانسانپیکرازخارجدر(1
.شودیمفعالوکردهکسبسلولیساختارسفیدگلبولدرون(2
.داردنیازفیدسگلبولسلولیامکاناتبهیافتنتکثیرمنظوربه(3
.ابدیانتقالافرادبینبدنمایعاتازبرخیطریقازتواندمی(4

......................،آنهایخوشهشدنسیاهعاملهمانندشودمیگندمگیاهبرگرویزردهایلکهایجادسببکهجانداری-17
.کندمیتولیدسادهقندهایکلروپالستفعالیتبا(1
.داردکاربردمتفاوتیصنایعدردیوارهدرسیلیسداشتنبا(2
.باشدمیراکیزهوهستهدارایانسانپوششیهاییاختهمانند(3
.گیردقرارهاویروسیاویروسحملهموردتواندنمیهیچگاه(4

یزنراهایاختهدهندهتشکیلهایمولکولشباهت،ظاهریهایصفتبرافزون،جاندارانبندیگروهدرامروزه-18
هستند؟مناسبهامولکولیامولکولکداممنظوراینبرای.کنندمیبررسی

گلیگوژنونشاسته(1
معدنیموادوفسفولیپید(2
هاچربیوهاویتامین(3
وراثتیمادهوهاپروتئین(4

است؟درستایدزویروسدربارهمطلبکدام-19
.یابدمیتکثیرایویژههاییاختهیایاختهدروراثتیمادهداشتنبدون(1
.شودمیادهاستفنوریمیکروسکوپازتنها،سفیدگویچهرویبرآنمشاهدهبرای(2
.شودمیساناندربیماریسببپوششیبافتبهمتعلقهاییاختهبردنبینازبا(3
.یابدانتقالدجدیمیزبانبهتواندمیویروسبهآلودهومشترکسرنگازاستفادهبا(4
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ن دنیای گیاها
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.کنیدطراحیساقهطولدرآبحرکتدادننشانبرایایمشاهده

چوبیآوندهایمشاهده
آب،کنندهسفیدمایع،نوریمیکروسکوپ،تیغکوتیغه،چکانقطره،ساعتشیشه،تیغ:الزمموادووسایل
.دیگرگیاههریاانگورگیاهدمبرگیانازکوجوانساقه،متیلآبیرنگ،مقطر
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.آورندنمیدوامگیاهانبدونجاندارانهمه(الف
.کننداستفاهآنهاازتوانندنمیگیاهاندقیقشناختبدونهاانسان(ب
.ببردبیشتریاستفادهآنهاازبتواندتاکندمیکمکانسانبهگیاهانویژگیشناخت(ج

.باشدمیمغذیموادنیازمندحیاتادامهمنظوربهگیاهیزندهیاختههر(الف
.شودمیساختهآنسبزهایبخشدرونگیاهنیازموردمعدنیمواد(ب
.شوندمیساختهگیاهانبرگدرفقطکربوهیدراتهایمولکول(ج
.ردگیمیصورتمغذیموادانتقالگیاهیهردرآوندیهایبافتفعالیتبا(د
.باشدمینوعدوموادحملاساسبرگیاهیکدرموجودآوندهای(ه
.بردمیدیگرهایاندامبهریشهازرامعدنیموادوآبآبکشآوند(و
.بردمییاهگسراسربهراکنندهفتوسنتزهایاندامدرشدهساختهموادچوبیآوند(ز

.داردوجودآوندهاازنوعیکفقطگیاهانرگبرگدر(ح
.باشدمیدارسوراخآبکشآوندهاییاختهعرضیدیواره(ط
.ودشمیآنهادرشکلیتنوعایجادسبب،چوبیآوندهایدیوارهازهاییبخشدرچوبوجود(ی
.شودمییافتآوندهاازانواعیگیاهیهردرمایعاتانواعهمهحملمنظوربه(ک
.دهدمیرخآوندهاازانواعیتوسطمایعاتحمل،شودمییافترگبرگکهگیاهیهردر(ل
.هستنداندازههمهمگیچوبیآوندهاییاختهقطر(م
.تندهسنوعیکازبیشقطروشکلنظرازآوندچوبیهاییاخته(ن

.داردنیاز........................................بهماندنزندهبرایدیگرییاختههرمانندگیاهانهاییاخته(الف
.وندشمیساختهبرگخصوصبه،گیاه..............................هایاندامدرفقطکربوهیدراتهایمولکولگیاهاندر(ب
.شودمیاستفاده..............................بافتازمغذیموادوآبانتقالبرایگیاهاناغلبدر(ج
.برندمیدیگرهایاندامبهریشهازرامعدنیموادوآب................................................گیاهاناغلبدر(د
.هستندفعالیتدارای................................................فتوسنتزدرشدهساختهموادحملبرای(ه
.استدارسوراخآبکشظرفمانندآبکشآوند...............................هایدیواره(و
وتیمتفاهایشکلچوبیآوندهایشودمیسببکهدارد.............................جنسازهاییبخشچوبیهایآوندهایدیواره(ز

.باشندداشته
.استشدهساختهچوبیآوندبافتازدرختان.............................و.............................قطربیشتر(ح
.است..............................................و...........................................ازایدسته،رگبرگ(ط
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بخار))کهیتواقعایندادننشانبرای.شودمیرنگصورتی،آببخاربابرخورددرکلریدکبالتبهآغشتهکاغذ
یشیآزما((.نیستیکسانبرگطرفدودرهاروزنهتعدادگیاهانبعضیدروشودمیخارجبرگهایروزنهازآب

.کنیدطراحی

.باشدمیتماسدرخاکباگیاهنیازموردآبومعدنیموادکنندهجذبساختار(الف
.باشدمینازکدیوارهباظریفوبودهطویلبسیارکشندهتاریاختههر(ب
.کندمیفراهمموادجذببرایوسیعیسطح،برگدرکشندهتاروجود(ج
.کنندمیعبورتارکشندهنازکدیوارهازآندرمحلولمعدنیموادوآب،ریشهدر(د
.شوندمیچوبیآوندهایواردابتدا،تارکشندهبهورودازبعدمعدنیموادوآب(ه
.باشدمیمعدنیموادوآبازمملووداشتهوجودچوبیآونددرونخامشیره(و
.استتهیافاتصالچوبیآوندهایبهدیگرسویازوخاکبهسویکازکشندهتاریاختههر(ز
.شودمیمصرفهایاختهفعالیتتوسطگیاهدرشدهجذبآباعظمبخش(ح
.شودمیخارجبرگهایروزنهازبخارصورتبه،کشندهتارتوسطشدهجذبآباعظمبخش(ط
.اشدبمیبرگازآببخارشدنخارجازحاصل،گیاهدرخامشیرهبرندهباالمکشینیروی(ی
.شودمیچوبیآونددرخامشیرهحملسببگیاهانبرگدرفراوانهاییروزنهوجود(ک
.استیکسانبرگطرفدوهردرهاروزنهتعدادگیاهانهمهدر(ل
.دکنمیتامینراهایاختهنیازموردآبومعدنیموادوداشتهجریانگیاهقسمتباالترینتاریشهازخامشیره(م
.کندمیامینتراهایاختهنیازموردآبومعدنیموادوداشتهجریانگیاهقسمتباالترینتاریشهازخامشیرهگیاهیهردر(ن

.شودمیساختهگیاهخودتوسط،کنندهفتوسنتزگیاهاننیازدرموردچربیوپروتئین(س
.شودمیحملآبکشآوندتوسطکهبودهآلیموادوآبازمتشکلپروردهشیره(ع
.شودمیتامینپروردهشیرهاز،گیاهکنندهفتوسنتزغیرهاییاختهنیازموردمغذیمواد(ف
.باشدیمکربوهیدراتوآبازمتشکلفقطآبکشیآونددرموجودپروردهشیره(ص
.داردوجودآوندهاوهایاختهازانواعیپایینیوباالییروپوستفاصلحد(ع
.باشدمیمانندموم،استگرفتهقرارروپوسترویبرکهایماده(ف
.استنزدیکترپایینیروپوستبهچوبیآوند،برگعرضیبرشدر(س
.باشندداشتهحضورتوانندمیگیاهانبرگروپوستدرروزنههاییاخته(ق
.اندیافتهاتصالباالییروپوستبهمیانبرگهاییاختههمه(ر
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.شودمینامیده......................................،دارندقرارریشهرویکهظریفیهایرشته(الف
.استطویلبسیار................................یکواقعدرتارکشندههر(ب
.است................................ضخامتنظرازتارکشندهدیواره(ج
.شوندمی..............................................واردریشهعرضدرحرکتازبعدمعدنیموادوآب(د
.ندگویمی.................................آنبهداشتهجریانچوبیآوندهایدرکهمعدنیموادوآب(ه
.کندمیایجادگیاهدر..............................................،برگازآببخارشدنخارج(و
.داردنقشگیاهدرخامشیره................................بهروحرکتبرمکشینیروی(ز

.دشومیرنگصورتی،آببخاربابرخورددر.........................................بهآغشتهکاغذ(ح

خودنموورشدبراینیازموردمواد،گیرندمیخاکازکهایمغذیموادوسازندمیکه......................................ازاستفادهباگیاهان(ط
.کنندمیتامینرا
.بسازد..............................و...............................آلیموادتواندمی،خاکازدریافتیمغذیموادوکربوهیدراتازاستفادهباگیاه(ی
.شوندمی..............................واردآوندهایآبباهمراه،شوندمیساختههابرگدرکهموادی(ک
.کنندمیتامین..........................شیرهازراخودنیازموردمغذیموادکنندنمیفتوسنترکهگیاهیهاییاخته(ل
.دارد......................................نامبهآلیمادهزیادیمقدارخوددرونپروردهشیره(م
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.کنندمیزندگیزیرزمینیساقهبدون،آونددارگیاهانازگروهاولین(الف
.شودمیایجادکوتاهدمبرگباهاییبرگ،سرخسزیرزمینیهایساقهدرمناطقازبعضیاز(ب
.شودمیایجادریشهرویشازمستقیمطوربه،داردشاخهشبیهساختاریکهسرخسدرساختاری(ج
.اشدبمیهاهاگداناجتماع،شوندمیدیدهسرخسهایبرگرویبرکهرنگیایقهوههایبرآمدگی(د
.باشدمیهاگداندرونبرگپشت،سرخسدرهاگتشکیلمحل(ه
.شودمیایجادجدیدسرخس،خشکمحیطدرهاگرویشاز(و
.شونددجدیسرخسایجادسببتوانندمیبرگپشتیبخشدرشدهتولیدهایدانه(ز

.باشدنهدارویشازحاصلتواندمیگیاههایبخشسایرمانندسرخسزیرزمینیساقه(ح
.ندهستفعالیتدارایگیاهیهایشیرهحملدرآوندیهاییاختهازانواعیسرخسدر(ط
.شودرفمصپروتئینشدنساختهبرایتوانندمیشدهتولیدقندیموادسرخسدر(ی

.کندمیرشد.................................صورتبهسرخسگیاهایرانشمالیهایاستاندر(الف
.هستند...............................................دارایو...........................گیاهانازگروهاولینهاسرخس(ب
.شودمیایجاد...........................دمبرگباهاییبرگسرخس...............................................از(ج
.شوندمیایجادآنهایبرگ.........................درکهبوده.............................یا............................رنگبهسرخسدرهاگدانیاجتماع(د
.باشدمیبرگ.........................بخشسرخسگیاهدرهاگتشکیلمحل(ه
.باشندمرطوبمحیطدر.........................رویشازحاصلتوانندمیهاسرخس(و
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.هستندآونددارایوبودهبازدانگانگروهبهمتعلقسرووکاج(الف
.کنندنمیتولیدگلامابودهآونددارایبازدانگان(ب
.کندمیتولیدگلشرایطیطیدرکاجمانندسرخس(ج
.کندتولیددانهتواندمی،سرخسبرخالفکاج(د
.باشدمیپولکتعدادیازمتشکلبازدانگاندرمخروط(ه
.شوددایجاتواندمیسرووکاجمانندبازدانگانیپولکدرگردهوتخمک(و
.شودمیایجادمادهمخروطهایپولکرویدانهبرخالفتخمک(ز

.کندازآغراخودرویشتواندمی،میوهدرونتشکیلازپسبازدانگاندانه(ح

.تندهسیکدیگرشبیهکامالظاهرنظرازبازدانگاندرمادهونرمخروط(ط
.شودیمتشکیلگیاهیهایاندامسایرکاجدرزیرزمینیساقهرویشاز(ی
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.کنندمیاستفاده.............................ازخودساقهدرونمایعاتحملمنظوربهبازدانگان(الف
.کنندمیتولید.............................خودتکثیربرایاماندارندگلبازدانگان(ب
.استشدهساخته.............................تعدادیاز.............................و.............................مانندبازدانگاندرمخروطهر(ج
.باشدمیمادهمخروط...........................................کاجدردانهتشکیلمحل(د

الیخجایدر.دهدمینشانرا(هاایلپهتکوهاایدولپه)نهاندانهگیاهانگروهدوهایتفاوتبعضیزیرجدول
.دهیدقرارمناسبواژه
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.کنیدمشخص،شکلهردررازیرموارد.اندمتنوعدانگاننهاندر(برگوساقه،ریشه)رویشیهایاندام
ریشهوساقه،برگ(الف
؟استشدهذخیرهاندامیچهدرگیاههردرمغذیمواد(ب

.دارندمخروطتولیدتوانایی،امروزیگیاهانازبسیاری(الف
.کندفراهمجنسیمثلتولیدانجامبرایالزمشرایطتواندمیگیاهدرگلوجود(ب
.کنندرشدتوانندمیمتنوعیمحیطیشرایطدروبودهترمتنوعهاسرخسبهنسبتگلدارگیاهان(ج
.اندشدهمحصورمیوهدرونهادانهگلدارگیاهاندر(د
.کنندمیایجادایلپهدوهایدانه،گلدارگیاهانانواعهمه(ه
.هستندگلبرگ5دارای،لپهتکگلدارگیاهاندرهاگلهمه(و
.باشدلپهتکگلبرگی6هایگلباگیاهینیستممکنهیچگاه(ز
.شودمییافترویشیهایاندام،دارگلگیاهانانواعهمهدر(ح
.شودمیدیدههاییتفاوتلپهتکولپهدوگیاهانهایساقهعرضیبرشدر(ط
.باشدمیمتنوعنهاندانگاندررویشیهایاندام(ی
.باشندیمیکدیگرمشابههمگی،نهاندانگاندردانهدهندهتشکیلدرونیهایبخش(ک
.شودمیممکنآبکشآوندتوسطپروردهشیرهحرکتنهاندانگاندر(ل
.استآونددارای،دارددانهتولیدتواناییکهگیاهیهر(م
.استآونددارای،داردگلتولیدتواناییکهگیاهیهر(ن

.دارددانهتولیدتوانایی،استآونددارایکهگیاهیهر(س
.داردگلتولیدتوانایی،استآونددارایکهگیاهیهر(ع
.داردمیوهتولیدتوانایی،استآونددارایکهگیاهیهر(ف
.داردزیرزمینیساقهتولیدتوانایی،استآونددارایکهگیاهیهر(ص
.استدانگاننهانبهمتعلق،داردزیرزمینیساقهتولیدتواناییکهگیاهیهر(ق
.داردگلتولیدتوانایی،کندمیایجادلپهتکدانهکهگیاهیهر(ر
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.هستند..........................گیاهاناز،دارندوجودزمینرویامروزهکهگیاهانیازبسیاری(الف
.استشدهمحصور..........................درگلدارگیاهانهایدانه(ب
.کندمیایجاد...............................هاییدانه،داردگلبرگ6باهاییگلایجادتواناییکهگیاهی(ج
.کندمیادایج...............................هاییدانه،داردگلبرگپنجباهاییگلایجادتواناییکهگیاهی(د
.باشدمی...................................و...............................،...............................شاملدارآوندگیاهان(ه
.باشدمی...................................و...............................شاملداردانهگیاهان(و
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خزهسلولمشاهده
.خزهمانندساقهوشکلبرگیهایبخش،آب،نوریمیکروسکوپ،تیغک،تیغه:الزمموادووسایل

.نیدکتهیهمیکروسکوپینمونه،خزهمانندساقهوشکلبرگیهایبخشمیکروسکوپیمشاهدهبرای
؟بینیدمیآنهادرآوندآیا؟دارندمتفاوتیهاییاخته،مانندساقهوشکلبرگیهایبخشآیا

شدرجاهاییدرواستکوچکهاخزهاندازهچراشمانظربهشودنمیتربیشمترسانتیچندازهاخزهارتفاع
؟داردوجودکافیرطوبتکهکنندمی

.کنیدبندیگروهراهیدوکلیدازاستفادهباوزیرهایصفتاساسبررانخودوذرت،سرو،سرخس،خزه
ایلپهدودانه،ایلپهتکدانه،آوند،گل،دانه:داشتن

؟دهیدانجامتوانیدمیشکلچندبهرابندیگروهاین
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.نندکایجادمانندیمخملپوششتوانندمی،زمینرویگیاهانترینقدیمی(الف
.کنندیمایجادحقیقیرویشیهایاندامشرایطیطیوبودهزیادارتفاعفاقدهاخزه(ب
.باشدمیهواییحقیقیانداموریشهفاقدنهاندانگانبرخالفخزه(ج
.کندمیاستفادههاگازیافتنتکثیرمنظوربههاسرخسمانندخزه(د
.شودمیآغازآنرویش،مناسبومرطوبمحیطدرهاگگرفتنقرارازپس(ه
.شودنمیبیشترمترسانتیچندازآنهاارتفاعوبودهکوچکهاخزهاندازه(و
.شودیمایجادمانندساقهبخشازمستقیماًکهبودههاگتولیدمحلهاگدانخزهدر(ز
.استتهگرفقرارمانندساقهبخشوهاگدانمابینمیله،زمینرویگیاهانترینقدیمیدر(ح
.کنندمیتامینریشهازراخودنیازموردمعدنیموادمانندساقهومانندبرگبخش(ط
.کنندمیحملگیاهدررامایعاتخزهسایریشهدرموجودآوندیهایدسته(ی
.هستندفعالیتدارایجاندارهایسلولخزهپیکردرمایعاتحملمنظوربه(ک
.باشدمیآوندفاقد،داردهاگتولیدتواناییکهگیاهیهر(ل
.داردهاگتولیدتوانایی،باشدمیآوندفاقدکهگیاهیهر(م
.کندمیفتوسنتزحقیقیهایبرگبا،داردهاگتولیدتواناییکهگیاهیهر(ن

.استدانهفاقد،کندمیجابهجاخودپیکردررامایعاتآوندبدونکهگیاهیهر(س
.دباشمیآبکشیوچوبیآوندفاقد،کندمیمثلتولیددانهبدونکهگیاهیهر(ع
.دباشمیآوندیهایدستهفاقد،کندمیمثلتولیدهاگتشکیلباکهگیاهیهر(ف
.شودنمیمترسانتیچندازبیشترآنارتفاع،باشدمیهاگرویشازحاصلکهگیاهیهر(ص
.دهدیمادامهخودبقایبهگلتشکیلبدون،باشدمیهاگرویشازحاصلکهگیاهیهر(ق
.استآوندازانواعیدارای،باشدمیدانهرویشازحاصلکهگیاهیهر(ر

.داردگلتشکیلتوانایی،باشدمیدانهرویشازحاصلکهگیاهیهر(ش
.کندمیایجادمیوهدرونراخودهایدانه،باشدمیدانهرویشازحاصلکهگیاهیهر(ت
.دکنمیایجادپولکروییامخروطدرونراخودهایدانه،باشدمیدانهرویشازحاصلکهگیاهیهر(ث
.کندمیایجادحقیقیرویشیهایاندام،باشدمیدانهرویشازحاصلکهگیاهیهر(خ

.باشدمیزمینرویگیاهانترینقدیمیاز..........................گیاه(الف
.شودنمیبیشتر..............................................ازمناسبمحیطیشرایطدرخزهگیاهارتفاع(ب
.اندشدهتشکیلمشابهیهاییاختهازخزه...................................و...................................هایبخش(ج
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.داردعهدهبرراریشهنقش.............................نامبهاجزاییخزهدر(د
.باشدمییاخته.....................................ازمتشکلوداشتهوجودخزهدرساریشه(ه
.شوندمیتکثیرهاگبادانهجایبه.................................و.............................گیاهانگروهدر(و
.شودمیتشکیلخزه.................................درموجود.................................درهاگ(ز
.رویدمیجدیدیخزهآنازوکندمیرشد،گیردمیقرار.................................جایدروقتیهاگ(ح
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.کنیدتفسیررانموداراین.دهدمینشانگیاهانازبسیاریدرفتوسنتزمیزانبررااکسیددیکربناثرزیرنمودار

.داردکاربرداینهاندانهگیاهنوعهرقلبیبیمارانحالبهبودمنظوربه(الف
.شودمیاستفادهپزشکیوداروسازیصنایعدرفقطگیاهاناز(ب
.ودشاستفادهخونیگروهشناساییدرتواندمیباقالنوعیازشدهاستخراجماده(ج
.کرداستفادهتوانمیگیاهنوعیکازتنهاکاغذسازیمنظوربه(د
.شودمیافزودهجواکسیژنبرگیاهاندرشدهانجامفتوسنتزحیندر(ه
.دارداتیحینقشاکسیددیکربنمصرفدر،جاندارانغذایبرتامینعالوهفتوسنتز(و
.شودفتوسنتزافزایشسببتواندمیحدودیتااکسیددیکربنافزایش(ز

.رودمیکاربه.................................وپزشکیدر.................................ازبعضیاولیهمادهعنوانبهگیاهان(الف
.آیدمیدستبه........................................نامبهگیاهیاز،رودمیکاربهقلبیبیمارانبرایکهدارونوعی(ب
.کنندمیشناساییراخونیگروه،آنازاستفادهباکهآورندمیدستبهایماده.................................نوعیاز(ج
.است.................................بهمربوط،زیخشکیجانورانومازندگیدرگیاهاننقشترینمهم(د
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.بنویسیدراگیاهاننیازموردمعدنیموادوآبتامینمحل-1
:پاسخ

.سیدبنویراگیاهاندرفتوسنتزطیهاکربوهیدراتشدنساختهمحل-2
:پاسخ

شود؟یمیافتمغذیموادوآبانتقالبرایگیاهانازبسیاریدربافتکدام-3
:پاسخ

.بنویسیدراگلدارگیاهیکدرآوندیبافتانواع-4
:پاسخ

دارد؟برعهدهراخاکازمعدنیموادوآبجذبوظیفهگیاهیاندامکدام-5
:پاسخ

.بنویسیدراتارکشندههاییاختههایویژگی-6
:پاسخ

.کنیدنتعییراهستندحرکتحالدرریشهعرضدرکهمعدنیموادوآبمقصدومبداریشهدر-7
:پاسخ

.کنیدتعریفراخامشیره-8
:پاسخ

.بنویسیدراشودمیگیاهواردریشهطریقازکههاییآبسرنوشت-9
:پاسخ
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.بنویسیدراشودمیگیاهدرآبباالیروبهحرکتِسببکهگیاهدرمکشینیرویکنندهایجادعامل-10
:پاسخ

است؟ازنیموادکدامبههاچربیوهاپروتئینشدنساختهمنظوربهگیاهاندر-11
:پاسخ

.کنیدتعریفراپروردهشیره-12
:پاسخ

.بنویسیدراآنفعالیتمحلوکردهتعریفراپوستک-13
:پاسخ

هستند؟رتنزدیکروپوستکدامبهترتیببهبرگدرموجودآبکشوچوبیآوند-14
:پاسخ

ند؟داربرعهدهایوظیفهچهوداشتهحضوربرگبخشکدامدرروزنههاییاخته-15
:پاسخ

.بنویسیدراآونددارگیاهانازگروهاولین-16
:پاسخ

.بنویسیدراسرخسگیاهدراصلیبخشسه-17
:پاسخ

باشد؟میسرخسگیاهبخشکدامدرهاگوهاگدانتشکیلمحل-18
:پاسخ

د؟هستنچگونهرنگنظرازسرخسشاخهبرگپشتدرهاهاگدانازایمجموعه-19
:پاسخ

(مورددو).ببریدنامرابازدانهگیاهموردچند-20
:پاسخ

.کنیدبررسیدانهوگلتشکیلدربارهترتیببهبازدانگان-21
:پاسخ

شود؟میتشکیلبازدانگانهایبخشیابخشکدامدرگردهوتخمک-22
:پاسخ

.نویسیدبراسرووکاجمانندبازدانهگیاهاندردانهتشکیلمحل-23
:پاسخ
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تند؟هسترفراوانبقیهنسبتامروزهزمینرویگیاهانازگروهکدام-24
:پاسخ

.بنویسیدرادانهنهانگیاهانگذارینامعلت-25
:پاسخ

.بنویسیدرادانگاننهاندررویشیهایاندامانواع-26
:پاسخ

.کنیدبررسیلپهتعدادنظرازگیاهاینهایدانه.داردگلبرگعدد6باهاییگلایجادتواناییگیاهی-27
:پاسخ

.کنیدبررسیلپهتعدادنظرازگیاهاینهایدانه.داردگلبرگعدد5باهاییگلایجادتواناییگیاهی-28
:پاسخ

.کنیدمقایسههاسرخسبارشدتواناییوگوناگونینظرازدانهنهانگیاهان-29
:پاسخ

هستند؟زمینرویگیاهانترینقدیمیگروهکدام-30
:پاسخ

(.نداردحقیقیبرگوساقه،خزه).بنویسیدراروبروجملهعلت-31
:پاسخ

.کنیدبررسیراآنیاختهتعدادنظرازوداشتهوجودگیاهانازگروهکدامدرساریشه-32
:پاسخ

.سیدبنویراسرخسوخزهتکثیرچگونگی-33
:پاسخ

.بنویسیدخزهدرراآنوظیفهوهاگدانتشکیلمحل-34
:پاسخ

کند؟میمتصلخزهدرمانندساقهبخشبهراهاگدان،ساختارکدام-35
:پاسخ

.بنویسیدپایینبهباالازراهاگداندارایخزههایبخشهمه-36
:پاسخ

.بنویسیدمناسبمحیطدررویشصورتدرخزهارتفاعاندازه-37
:پاسخ
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هستند؟آبکشوچوبیآونددارایگیاهانازگروهکدام-38
:پاسخ

دارند؟خامشیرهوپروردهشیرهگیاهانازگروهکدام-39
:پاسخ

د؟کننمیجاجابهخوددرونراموادآونددخالتبدونگیاهانازگروهکدام-40
:پاسخ

ند؟دارهاگتولیدتواناییوبودههاگرویشازحاصلگیاهانازگروهکدام-41
:پاسخ

دارند؟هدانتولیدتواناییوبودهدانهرویشازحاصلگیاهانازگروهکدام-42
:پاسخ

کنند؟میایجاددانه،گلتشکیلبدونگیاهانازگروهکدام-43
:پاسخ

.ویسیدبنانسانیزندگیدرگیاهانازاستفادهموارد-44
:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-1
.نیدکگذارینامراروبروگیاهبرگدرسوالموردبخش(الف

:پاسخ
د؟باشمیهابافتکدامازمتشکلسوالموردبخش(ب

:پاسخ
:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-2

.کنیدنامگذاریراشدهمشخصمواردهمه(الف
:پاسخ

؟استدارسوراخآبکشظرفمانندآنعرضیدیوارهیککدام(ب
:پاسخ

اشند؟بداشتهمتفاوتیهایشکلشودمیسببوداشتهوجودچوبجنسازهاییبخشیککدامدر(ج
:پاسخ

دارد؟اساسینقشخامشیرهحملدریککدام(د
:پاسخ

دارد؟اصلینقشپروردهشیرهحملدریککدام(ه
:پاسخ

رد؟دااصلینقشکدامدرموجودمایعاتحملدرگیاهدرشدهایجادمکشینیروی(و
:پاسخ

؟شودمیدیده(دوهر)آبوکربوهیدراتیککداممایعاتدرون(ز
پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-3
.دکنینامگذاریراشدهمشخصهایبخشهمه(الف

:پاسخ
.بنویسیدراaمادهجنس(ب

:پاسخ
باشد؟می(معدنیموادوآب)خامشیرهعبورمحلکدام(ج

:پاسخ
باشد؟میفتوسنتزحاصلآلیموادعبورمحلکدام(د

:پاسخ

شود؟میایجادمکشینیرویچوبیآوندهایدرونهایاختهکدامفعالیتطی(ه
:پاسخ

باشد؟میآوندهاازانواعیازمتشکلساختارکدام(و
:پاسخ

.یدبنویسرااستگرفتهقرارپایینیوباالییروپوستمابینکههاییسلولهمه(ز
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-4
.کنیدگذارینامراشدهمشخصهایبخشهمه(الف

:پاسخ
هستند؟هاگتولیدمحلهابخشیابخشکدام(ب

:پاسخ
دهد؟مینشانراسرخسگیاهبرگازسطحکدامbمورد(ج

:پاسخ

کند؟میاستفادهبافتکدامازپروردهشیرهحملبرایروبروساختارباگیاه(د
:پاسخ

کند؟میاستفادهبافتکدامازخامشیرهحملبرایروبرورگیاه(ه
:پاسخ

ند؟کمیاستفادهساختارکدامازمثلتولیدوتکثیربرایروبروگیاه(و
:پاسخ

ند؟کمیاستفادهساختارکدامازچوبیآونددرمکشایجادبرایروبرگیاه(ز
:پاسخ

.کنیدمشخصروبروشکلدرراطویلبرگدم(ح
:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-5
.بنویسیدرازیرهایمخروطازیکهرنوع(الف

:پاسخ
.یدکنتعیینروبروگیاهاندرتکثیرچگونگی(ب

:پاسخ
.دبنویسیراروبروهایمخروطازیکهرسازندهاجزای(ج

:پاسخ

شود؟تولیددانهتواندمییککدامهایپولکروی(د
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-6

.یدکنمشخصدانهدرلپهتعدادنظرازراباالموارد(الف
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-7
.کنیدتعیینراروبروگیاهنوع(الف

:پاسخ
.دکنیگذارینامراشدهمشخصهایبخشهمه(ب

:پاسخ
.بنویسیدراهاگتولیدمحل(ج

:پاسخ
دارد؟عهدهبرراخاکازمعدنیموادوآبجذبوظیفهبخشکدام(د

:پاسخ
شود؟میتولیددانهبخشکدامدر(ه

:پاسخ
شوند؟میگیاهمایعاتحملسببهاآوندبخشکدامدر(و

:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-8
است؟ترینبیشفتوسنتزمیزان،کربناکسیددیمقدارکدامدر(الف

:پاسخ

:بنویسیدزیرجملهبهراجعراخودنظر(ب
(استافزایشروبهفتوسنتزمیزانهموارهCO2افزایشبا)

:پاسخ
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کند؟میتکمیلنادرستیبهرازیرجملهکدام-1
....................گیاهانبیشتر

.کنندمیاستفادهآوندازغذاییموادوآبحملمنظوربه(1
.زندریمیآبکشیآوندبهرافتوسنتزازحاصلکربوهیدراتیمواد(2
.ندرویانمیمناسبشرایطدر،مخروطدرتولیدازپسراخودهایدانه(3
.دکننمیواردگیاهبهراآبومعدنیموادخودهایریشهفعالیتبا(4

....................کاجگیاهدرآوندانواعهمه-2
.برندمییاهگسراسربهراکنندهفتوسنتزاندامدرشدهساختهمواد(1
.ندکنمیدریافتتارکشندهازفاصلهبیرامعدنیموادوآب(2
.دارندمهمینقشگیاهپیکردرموجودآبحملدر(3
.دارندزیادقطرباهاییسوراخخودعرضیدیوارهدر(4

....................فرنگیگوجهگیاهبرگساختاردر-3
.شودمیریختههاروپوستحدفاصلبه،مانندمومپوستک(1
.اندیافتهاتصالباالییروپوستبههاسلولازگروهی(2
.استترنزدیکپایینیروپوستبهآبکشیبهنسبتچوبیآوند(3
.اندرفتهگجایباالییروپوستدرفقطروزنهدهندهتشکیلهاییاخته(4

است؟نادرستآونددارگیاهانازگروهاولیندربارهمطلبکدام-4
.باشدمیساقهنوعی،اندیافتهاتصالهابرگ،ریشهبرعالوهآنبهکهساختاری(1
.دشومیایجادطویلدمبرگباهاییبرگزیرزمینیهایساقهدررویشاثردر(2
.شودمیایجادایقهوهیانارنجیهاییبرآمدگیآنهاهایبرگروییسطحدرگاهی(3
.دشونمناسبمحیطدرخودتکثیرسببدانهتشکیلبدونتوانندمی(4
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است؟صحیح،دکننمیتولیددانهمیوهتشکیلبدونکهگیاهانیدربارهمطلبکدام-5
.شودمیایجادچوبیآوندهایدرایویژهمکشینیرویروزنههاییاختهفعالیتبا(1
.شودمیریختهچوبیآوندبهابتداتارکشندهتوسطشدهجذبمعدنیموادوآب(2
.باشدمیدانهتولیدمحلکهبودهپولکتعدادیازمتشکلمخروطهر(3
.کنندمیرشدمتفاوتیهواهایوآبدروبودهگوناگونبسیار(4

کند؟میتکمیلدرستیبهرازیرمتنموردچند-6
....................گلدارگیاهان

.دارندرازمینرویگیاهانبینتعدادبیشترین(الف
.دهندمیانجامجنسیمثلتولیدگلتشکیلبا(ب
.کنندمیرشدمتفاوتیهواهایوآبدر(ج
.کنندمیایجادمحصورهایدانهوبودهگوناگونبسیار(د
.شوندمیخودتکثیرسببلپهتکدانهتولیدباهمیشه(ه
1)52)43)34)2

کند؟میتکمیلنادرستیبهرازیرمتنموردچند-7
....................،زمینرویگیاهانترینقدیمی

.کنندمیایجادزمینرویمانندمخملپوشش(الف
.اندشدهتشکیلمشابهیهاییاختهازهواییهایبخش(ب
.شودمصرفگیاهدرتواندمیریشهتوسطشدهجذبمواد(ج
.دهندمیتشکیلهاگ،دانهدخالتبدون،تکثیربرای(د
.کنندمیمثلتولیدخودمیانیبخشدرهاگدانتشکیلبا(ه
.رسندمیمترسانتیچندازبیشارتفاعیبهمرطوبمحیطدر(و
1)12)23)34)4

............................،کندمی...........................کهگیاهیهر-8
.شودمینبیشترمترسانتیچندازآنارتفاع–جذبریشهازمغذیمواد(1
.باشدمیمنشعبهایرگبرگدارای–حرکتآنهایآونددرونآب(2
.ابدیمیتکثیردانهطریقاز-حملگیاهسرتاسربهپروردهشیره(3
.باشدمیساقهدرآوندیهایدستهدارای-تولیدگلمثلیتولیداندام(4

است؟شدهبیاندرستیبهموردچند-9
.باشندثروتتولیدمنبعتوانندمیگیاهان(الف
.گیرندقراراستفادهموردتولیدکاغذدرتوانندمی(ب
.داردکاربردقلبیداروهایازانواعیتولیددرانگشتانهگل(ج
.شودمیاستفادهخونیگروهشناساییدرباقالازانواعیازآمدهدستبهماده(د
.دارندحیاتینقشجاندارانغذایتامینواکسیژنتولیددرگیاهان(ه
.شودمیافزودهفتوسنتزبرمیزانپیوستهاکسیدکربندیافزایشباهموارهگیاهاندر(و
1)32)43)24)5
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است؟درستجملهکدام-10
.ندهستسلولیدیوارهدارایهواییروزنهنگهبانبرخالفآوندیهایسلول(1
.وندشمیتکثیرمحیطدردانهتشکیلبدون،آوندبدونگیاهانانواعهمه(2
.کنندمیزفتوسنتهواییروزنهنگهبانهاییاختهبرخالفمیانبرگهایسلول(3
.شودمیساختهفتوسنتزطریقازجاندارنیازموردموادهمهگیاهاندر(4

.............................،دارآوندگیاهانازگروهاولین-11
.دکننمیاستفادهمردهوزندههاییاختهازخودمایعاتحملمنظوربه(1
.کنندمیایجادمطلوبویژگیباجدیدگیاهمناسبشرایطدردانهرویشبا(2
.کنندمیدریافتخاکازآبومعدنیموادساریشههاییاختهفعالیتبا(3
.شودمیایجادلقاحازپسدانهفراوانیتعدادنرمخروطفعالیتبا(4

.باشدمی.......................دانهنهانگیاهبهمتعلق.......................،زیرتصویربهتوجهبا-12
1)aمانندd-لپهدو
2)eبرخالفb–لپهتک
3)hمانندd–لپهدو
4)fبرخالفc–لپهتک

انگیاهازگروهایندربارهمطلبکدام.شوندمیایجادمادههایمخروطهایپولکرویهادانهگیاهانازگروهیدر-13
؟استصحیح

.شوندمیمایعاتحملسببآوندیبافتمانندلولهاجزایازاستفادهبا(1
.کنندمیایجادایقهوهیانارنجیرنگبههاییبرآمدگیخودهایبرگپشتدر(2
.دهندمیاختصاصخودبهرازمینکرهرویگیاهانازبخشبیشترین(3
.دهدتشکیلیکدیگرکناردررامخروطچندینتواندنمیهیچگاهنرگیاه(4

....................،شودمیایجاد...................،رویشازکهگیاهیهر-14
.دهدمیانجامجنسیمثلتولیدگلتشکیلبا–دانه(1
.کندمیحملخوددرونراموادآوندانواعیدخالتبا-هاگ(2
.کندمیمحافظتجدیدگیاهازمیوهتولیدبا–دانه(3
.کندمیاستفادهسلولازخودمایعاتحملبرای–هاگ(4

است؟نشدهبیانصحیحموردچند-15
.اندگرفتهقراردوایررویبرآوندیهایدستهدولپهگیاهانساقهدر(الف
.داردمتفاوتیهایشکل،دانگاننهاندرساقهاعظمبخشدهندهتشکیلآوند(ب
.باشدمییکدیگرمشابههارگبرگقرارگیریآرایشگلدارگیاهاندر(ج
.شودتشکیلساقهیکرویبرمخروطچندینتواندنمیهیچگاهنرکاجدر(د
.شودمیافزودهفتوسنتزمقداربرپیوسته،یابدافزایشمحیطCO2میزانچقدرهر(ه
1)52)43)34)2
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کند؟میتکمیلنادرسترازیرجملهکدام-16
............................گلدارگیاهاندر
.شودیمحملگیاهسرتاسربههایییاختهتوسطپروردهشیره(1
.باشدمیآلیموادازانواعیدارایآبکشآونددرونمایع(2
.کنندمیفتوسنتز،خامشیرهکنندهحملهاییاخته(3
.هستندسوراخدارای،آبکشآوندهایعرضیهایدیواره(4

....................،دارد...................کهگیاهیهر-17
.باشدمیمرطوبمحیطدرهاگرویشحاصل–آوند(1
.کندمیحملخوددرونراموادآوندانواعیدخالتبا-دانه(2
.کندمیایجادمخروطدر،پولکرویراگردهیاتخمک–دانه(3
.کندمیمصرفهایاختهدرراگیاهبهورودیآبهمه–آوند(4

است؟شدهبیانصحیحعبارتکدام-18
.باشدمیبرگسمتبهریشهازتنهادارآوندگیاهاندرآبحرکتجهت(1
.استتهیافاتصالساقهبهمیلهباهاگدانزمینرویگیاهانترینقدیمیدر(2
.شودمیتشکیلمادهمخروطدردانهفراوانیتعدادداردانهگیاهانانواعهمهدر(3
.ردداپوستکازشدهپوشیدههایبرگ،باشدمیآونددارایکهگیاهیهر(4

.............................،کندمیتولیددانهخودزندگیچرخهدرکهگیاهیهر-19
.باشدمیگلبرگدارایآنجنسیمثلتولیداندام(1
.استگرفتهجایمیوهدرونآندرشدهتشکیلهایدانه(2
.کندمیاستفادهمانندلولهساختارهایازخودمایعاتحملمنظوربه(3
.دکنمیاییاختهدرونفرایندهایصرفراگیاهبهورودیآباعظمبخش(4

.............................،زمینرویگیاهانترینقدیمی-20
.شوندمیتکثیرهاگطریقازکهبودهسرخس(1
.هستندزمینرویگیاهانترینفراوانامروزه(2
.کندمیایجادخودراسدرراهاگدان،هاگتولیدبرای(3
.ندکنمیایجادراهواییوزیرزمینیهایاندامدانهرویشبا(4

.دشوویروسیآلودگیدچار............................کهاست............................گیاهیک............................حتمطوربه-21
تواندمی–آوندبدون–سرخس(1
تواندنمی–آونددار–خزه(2
تواندمی–لپهدو–نخود(3
تواندنمی–لپهتک–ذرت(4

.ندکایجادزیرزمینیساقه............................کهاست............................گیاهیک............................حتمطوربه-22
تواندنمی–دارریشه–خزه(1
تواندمی–دارآوند–سرخس(2
تواندنمی–دارگل–کاج(3
298تواندمی–داردانه–هویج(4



است؟درستعبارتکدام-23
.شودمیهاشیرهحملسببکشندهتاردرآوندوجود(1
.شودمیخامشیرهحملسببفقطذرتدرموجودرگبرگ(2
.یابندمیاجتماعسرخسبرگرویبریافتهتشکیلهایهاگدان(3
.شدبامتفاوتتواندمیگیاهیکدرچوبآوندهاییاختهشکل(4

است؟درستعبارتکدام-24
.شودمیدیدهسرودرمیوهماننددانهتولید(1
.شودمیدیدهذرتدرگلبرگبرخالفآوندداشتن(2
.باشدمیزوجلوبیاگیاهدرلپهوگلبرگتعداد(3
.شودمیدیدهسرخسدرزیرزمینیساقهوریشه(4
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جانوران بی مهره
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.دارندبیشتریگوناگونیزندهموجوداتسایربهنسبتجانوران(الف
.دارندخارجیاسکلتدرونیهایاندامازحفاظتبرایمهرهبیجانورانهمه(ب
.هستندداخلیاسکلتدارایوبودهدارانمهرهبهمتعلقجانوراناکثر(ج
.اندشدهتشکیلمتنوعیهایگروهازوبودههامهرهبیردهبهمتعلق،جانوراناکثر(د
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.نندکمیبندیردهدارمهرهومهرهبیاصلیسلسلهدودرراجانورانشاخهدانشمندان(ه
.هستنددارانمهرهشاخهبهمتعلقتناننرمبرخالفهااسفنج(و
.هستنددارانمهرهشاخهبهمتعلقپرندگانمانندخزندگان(ز

.نندکمیبندیرده.................................و.................................اصلیگروهدودرراجانورانسلسلهدانشمندان(الف
.دارند.................................اسکلتهامهرهبیبیشتر(ب
.دارند.................................اسکلتومهرهستوندارانمهره(ج
.اندشدهتشکیلمتنوعیهایگروهازوبوده...........................گروهبهمتعلقجانوراناکثر(د
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تغذیهونگیچگآنبهتوجهباوکنیدرسمرااسفنجبدنازایسادهطرح،آموختیداسفنجدربارهآنچهبهتوجهبا
.دهیدتوضیحراآنزائدمواددفعوتنفسو

.هستندهامهرهبیشاخهبهمتعلقهااسفنج(الف
.دارندآبخروجمنظوربهکوچکهایسوراخخودپیکردرهااسفنج(ب
.شودمیخارجآنباالیبزرگسوراخاز،اسفنجپیکرکوچکمنافذازشدهواردآب(ج
.ودشمیجانورپیکرواردآب،اسفنجدرداررشتههاییاختههایرشتهحرکتبا(د
.دارندرانهاآگوارشوغذاییهایذرهگرفتنتواناییاسفنجپیکرهایازیاختهگروهی(ه
.کندمیکمکجانورتنفسبهفقطاسفنجدرآبجریان(و
.دارندخونیهاییاختهتنفسیگازهایانتقالمنظوربههااسفنج(ز

.کنندزندگیهااسفنجباتوانندمیدریاییکوچکجاندارانوهاجلبکازانواعی(ح

.رندگیمیآبازراغذاییموادخودهایرشتهکمکباهایاختههمهدریازیجانورترینسادهدر(ط
.گیرندبمحیطازراغذاییهایذرهمستقیماتوانندنمیآبدهندهحرکتهاییاختههااسفنجدر(ی
.باشندمیشکلمکعبی،آبزیجانورترینسادهدیوارهداررشتههاییاخته(ک
.باشدمیکوچکهایسوراخسمتبهبزرگهایسوراخازاسفنجدرآبحرکتجهت(ل
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.باشدمی.................................دریازیجانورترینساده(الف
.شودمیواردآنهاازآبکهداشتهوجود.................................هایِسوراخاسفنجپیکردر(ب
.شودمیخارجاسفنج.................................سوراخِازجانورپیکربهشدهواردآب(ج
.شوندمیاسفنجبدندرآبحرکتسببکهداشتهوجود.................................هاییاختههااسفنجبدندیوارهدر(د
.کنندمیفعالیتآنها...........................وآباز...........................................گرفتندرآبحرکتبرعالوهاسفنجدیوارهداررشتههاییاخته(ه
.کندمیکمک............................دفعو...........................بههااسفنجدرآبجریان(و
.دهستندریایی.................................جاندارانو................................ازانواعیزیستمحلهااسفنج(ز

.شوداستخراجبیماراندرمانبرای................................موادتوانمیهااسفنجاز(ح
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.داردشکلایکیسهبدنیدریاییعروسماننددریاییشقایق(الف
.باشدمیموادخروجوورودبرایهاییدهانهدارایدریاییهرعروسدرکیسه(ب
.استتهیافاتصالکیسهبهبازوهایی،دریاییعروسماننددریاییشقایقدر(ج
.شودمیجاجابهخودمحیطدر،استمانندکیسهبدندارایکهجانوریهر(د
.هستندشناورآبدرون،مانندکیسهبدندارایجانورانازبعضی(ه
.هستندآهکیاسکلتدارای،مانندکیسهبدنیدارایجانورانگروهبزرگترین(و
.باشدمیهامرجانخارجیاسکلتتجمعحاصلآبسنگ(ز

.دباشمیهامرجانخارجیاسکلتتجمعحاصلکیشبرخالفخارکجزایر(ح
.شودمیدریاییجانورانازبسیاریبرایزیستگاهایجادسببدریاسواحلدرهامرجانوجود(ط
.گیردمیراامواجانرژیوبودهطبیعیشکنموجدریاساحلدرهامهرهازبیگروهی(ی
.کاستسواحلفرسایشمیزانازتوانمیدریاسواحلدرهامرجانفعالیتطی(ک

.استکیسهشبیهبدن............................................و................................مانندجانورانیدر(الف
.استموادخروجوورودمحل.......................................دریاییشقایقدر(ب
.اندیافتهاتصال...........................بهبازوهادریاییعروسدر(ج
.هستنداورشن..............................مثلبعضیوشوندنمیجاجابه...................................مثلمانندکیسهبدندارایجانورانازبعضی(د
.هستند................................جنسازاسکلتیدارایکهبوده.................................،دارندمانندکیسهبدنکهجانورانیازگروهبزرگترین(ه
.شودمیتشکیل........................................و....................................نهایتدرهامرجاناسکلتتجمعاز(و
.هستندمرجانیجزایرازهایینمونه.................................و................................جزایر(ز

.گیردمیراامواجانرژیوکردهعملطبیعیشکنموجعنوانبهدریاسواحلدر.................................وجود(ح
.شودمیسواحلبیشترفرسایشازمانع.................................وجود(ط
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راتیبهداشنکاتچهآنهاورودازجلوگیریبرای.شوندمیمابدنواردغذاوآبطریقازانگلیهایکرمبیشتر
.کنیدارائهکالسدرراآنگزارشوآوریجمعرااطالعاتیمعتبرمنابعازبارهایندر؟کردرعایتباید

.هستنددستگاهفاقد،هاکرمگروهترینساده(الف
.دارندپیچیدهگوارشدستگاهباپهنبدنیهاکرمگروهترینساده(ب
.دارندبدنسطحازموادخروجوورودبرایراهیکتنهاتنانکیسهمانندپهنهایکرم(ج
.دارنددیگرجانداربهغیروابستهزندگیپهنهایکرمبیشتر(د
.هستندوابستهزندهموجوداتبهنموورشدمنظوربهانگلجانداران(ه
.کندمیزندگیآلودهگاوگوشتدرکدوکرمنوزاد(و
.شودمیطیگاوبدندرونفقطکدوکرمزندگیمراحلتمام(ز
.ماندمیباقیکبددروکردهرشد،نانسابدنبهورودازپسکدوکرمنوزاد(ح
.کنداستفادهرودهدریافتهگوارشموادازتواندمیکدوکرم(ط
.داردشکلنواریساختار،شودرودهانسدادسببتواندمیکهانگلیکرم(ی
.استستهوابانسانبهغذاییموادکسبمنظوربهکدوکرممانندپالناریاپهنکرم(ک
.باشدمیپهنظاهرنظرازپالناریاکرممانندشکلبرگیکرم(ل
.اشدبمیپالناریاازکوچکتراندازهنظراز،انسانرودهدرموجودبالغکدویکرم(م
.باشدمیخودپیکردرهاییدستگاهدارایکپلکمانندپالناریاکرم(ن
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.دارند....................................بدنیظاهرنظرازهاکرمازگروهترینساده(الف
.هستندایساده..............................و...............................هایدستگاهدارایپهنهایکرم(ب
.شودمیانجام....................................ازموادخروجولیدارندورودراهیکتنها.........................................مانندپهنهایکرم(ج
.هستندپهنهایکرمازعمدهگروهسه........................................کرمو.......................................................کرم،....................................کرم(د
.است....................................کدوکرمنوزادشدنبالغمحل(ه
.استآزادزیپهنهایکرماز....................................انگلپهنهایکرمانواع(و
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.دباشنمیمجزامخرجودهانباگوارشدستگاهدارایهامهرهبیسایرمانندایلولههایکرم(الف
.باشدمیمستقلزندگیباایلولههایکرمبهمتعلقدارقالبکرممانندآسکاریس(ب
.دارندابستهووانگلیزندگیپهنهایکرمبیشترمانندکرمک(ج
.کنندمیتغذیههاقارچوهاباکتریازوکردهزندگیخاکدرایلولههایکرمازگروهی(د
.باشنداهمیتدارایگیاهانرشددرتوانندمی،کنندمیاضافهخاکبهترکیباتیکهایلولههایکرم(ه
.شوندمیبدنواردآلودهسبزیجاتوآبطریقازتنهاانگلایلولههایکرمتخم(و
.کنندزندگیانسانبدندرونتوانندنمیبلوغازقبلتاایلولهانگلهایکرم(ز

.کندمیدگیزنانسانبدندر،باشدمیدیگریزندهجانداربهوابستهزندگیبرایکهکرمیهر(ح
.باشدمیپهنهایکرمجزو،باشدمیانگلکهکرمیهر(ط
.باشدمیانگل،داردشکلایلولهظاهریکهکرمیهر(ی
.استآسکاریس،داردشکلایلولهظاهرکهانگلیکرمهر(ک

.هستندایلولههایکرمگروهبهمتعلق....................................و....................................،....................................مانندهاییانگل(الف
(بیشتر-برخی).دارندآزادزندگیآنها....................................ایلولههایکرمگروهدر(ب
.کنندمیتغذیه...............................و...............................ازوکردهزندگیخاکدرایلولههایکرمازتعدادی(ج
دروشدهبدنوارد،آلوده....................................و....................................طریقازبیشترانگلایلولههایکرمتخم(د

.شوندمیتبدیلبالغکرمبه..............................................
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وریآوجمعرااطالعاتیکودتولیدبرایآنهاازاستفادهوخاکحاصلخیزیدرخاکیهایکرمنقشدرباره(الف
.کنیدارائهکالسدرراآنگزارش

دروزالازاستفادهمورددر.اندآوردهرویآنبهنیزنوینپزشکیدر،شدمیاستفادهزالوازسنتیطبدر(ب
.کنیدآوریجمعرااطالعاتینیزپزشکی
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.هستندماهیچهدارای،دارندنرموحلقهحلقهبدنکههاکرمازگروهی(الف
.استخونگردشدستگاهوفراوانمویرگدارایماهیچهبرعالوهخاکیکرم(ب
.باشدمرطوببایدهمیشهحلقویهایکرمدراکسیژنکنندهجذبسطح(ج
.تندهسزندهجانداربهوابستهوداشتهانگلیزندگیحلقویهایکرمبیشتر(د
.کندمیهتغذیدیگرجانورانخونازانگلیرابطهطیکهبودهحلقویکرمنوعیزالو(ه
.شوداستفادهسنتیطبدرتواندمیانگلیرابطهباحلقویکرمنوعی(و
.باشدیمحلقویهایکرمبهمتعلق،باشدمیاهمیتحائزکشاورزیدرکهکرمیهر(ز
.شودیمانسانگوارشدستگاهواردبلوغمنظوربه،کندمیزندگیخاکدرکهکرمیهر(ح
.کندمیزندگیرودهدرمغذیموادکسبمنظوربه،داردانگلیرابطهانسانباکهکرمیهر(ط
.باشدمیحلقویهایکرمبهمتعلق،داردعصبیدستگاهکهکرمیهر(ی
.باشدمیانگلیرابطهدارای،داردگوارشدستگاهکهکرمیهر(ک
.باشدمیزائدمواددفعدستگاهدارایخاکیکرممانندزالو(ل
.باشدمیخونگردشدستگاهدارای،استآزادزیکهکرمیهر(م

.دارند....................................و....................................،حلقهحلقهبدنیحلقویهایکرم(الف
.باشد...........................همیشهبایدکهبوده...............................خاکیکرمدراکسیژنجذبسطح(ب
.هستند..............................دفعو...................................،.............................،..............................هایدستگاهدارایحلقویهایکرم(ج
.هستند..............................دستگاهدارایایلولههایکرممانندحلقویهایکرم(د
.هستند..............................و..............................هایدستگاهدارایپهنهایکرممانندحلقویهایکرم(ه

(انگلی-آزادزی).دارند....................................زندگیحلقویهایکرمبیشتر(و
.داردزیادیاهمیتکشاورزیهایزمیندرکهبودهحلقویکرمنوعی..........................کرم(ز

.کندمیتغذیهدیگرجانوران............................ازوداشته............................زندگیکهبوده..........................هایکرمازاینمونهزالو(ح
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.شودمحافظتسفتیساختارهایتوسطتواندمیکهداشتهدارحلقهنرمِبدنیتناننرم(الف
.کنندمیزندگیآبدرون،دارندحفاظتیساختارکهتناننرمانواعهمه(ب
.باشدمیتناننرمکاربردهایازبخیهنختهیهبرخالفزینتیابزارهایتهیه(ج
.شوندمیمحسوبگیاهیهایآفتازحلزونبرخالفلیسه(د
.شوندمیانسانبهانگلیهایکرمازبعضیانتقالسببتناننرمازبرخی(ه
.دارندزینتیکاربردوبودهمتنوعتناننرمانواعهمهازشدهاستخراجمروارید(و
.دارنددکاربرزینتیابزارهایتهیهدرایدوکفههایصدفازشدهاستخراجمرواریدفقط(ز

.هستندتناننرمسلسلهبهمتعلقحلزونوپادهمانندپاهشت(ح

.شودمیحفاظتجانوراز....................................نامبهسفتیبخشوجودباتناننرمبیشتردر(الف
.کنندمیزندگی....................................دربرخیو....................................درتناننرمبیشتر(ب
.ودشمیاستفادهجذبقابل....................................تولیدو....................................نختهیهدرتناننرماز(ج
.استتناننرمفوایدازیکی....................................................درونازمرواریداستخراج(د
.روندمیشماربهگیاهیآفتاز،....................................و....................................مانندتناننرمازبرخی(ه
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درراآنگزارشوآوریجمعرااطالعاتی(کنهوعقرب،رتیل،عنکبوت)عنکبوتیانمختلفهایگروهمورددر
.کنیدارائهکالس

.استدهشتشکیلبندهاییوقطعاتازجانوربدنبرخالفحرکتیهایاندامبندپایاندر(الف
.دشونمیحرکتسببوبودهمتصلجانورداخلیاسکلتبهعضالتبندپایاندر(ب
.کندمیحفاظتراداخلیهایاندامبندپایاندرسختوخارجیاسکلت(ج
.شودمیهاآندررشدمحدودیتسبببندپایاندرسختخارجیاسکلتوجود(د
.گیردمیصورتاندازیپوست،بندپایاندررشدیممانعتازجلوگیریمنظوربه(ه
.دارنداستخوانبهمتصلهایماهیچه،زمینکرهرویجانورانگروهبزرگترین(و
.دادجایاصلیگروهسهدرتوانمیحرکتیپاهایبراساسرابندپایانانواعهمه(ز
.دارندیحرکتاندامششوبودهبندپایانگروهبهمتعلقحشراتمانندعنکبوتیان(ح
.دارندیخارجاسکلتوبودهبندپایانگروهبهمتعلقپوستانسختمانندهزارپایان(ط
.هستشکموسینه،سربخشسهدارایحشراتبدن(ی
.استتهگرفجایجانورسربخشدرفقط،حشراتتنفسدستگاهتنفسیهایسوراخ(ک
.استیافتهاتصالجانورشکمیوایسینهبخشبهحشراتپاهای(ل
.هستنداندازههمهمگیوبودهبندهاییازمتشکلملخپاهایهمه(م
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.ستندهترفراوانگروهاینانواعبقیهازوبودهبندپایانازگروهیحشرات(الف
.ردبببینازراکشاورزیمحصوالتتواندمیکهبودهحشرهنوعیملخ(ب
.ردبگیصورتحشراتازگروهیتوسطتواندمیکاغذوچوبشدنخورده(ج
.ردگیمیصورتبندپایانازگروهیتوسطتواندمیهاگلافشانیگرده(د
.باشندمیشیرینآبهایماهیازبعضیغذایآنهاالرووحشرات(ه

.دهستنعنکبوتیانبهمتعلق،کنهبرخالفعقربورتیل(الف
.ندکنمیدفاعخوداززهرینیشداشتنباعنکبوتیانگروههمه(ب
.دارندتاردنتنیتواناییحشراتشکاروانرژیکسبمنظوربهعنکبوت(ج

.دهستنمحکموسختپوششیدارایمیگومانندهاخرچنگ(الف
.دارندیبزرگنسبتاپیکروبودهآبزیپوستانسختبیشتر(ب
.هستنددریازیبیشتروبودهآبزیپوستانسختانواعهمه(ج
.ندکمیزندگیآبازخارجدرکهبودهپوستسختنوعیخرخاکی(د
.هستندعنکبوتیانگروهبهمتعلقهاخرچنگانواعهمه(ه

.هستندحرکتیوسیلهعددهزاردارایهزارپایانانواعهمه(الف
.کنندمیزندگیآبدربیشتر،هستندترکمیاببقیهبهنسبتکهبندپایانازگروهی(ب
.هستندگوشتخوارانرژیکسبمنظوربههزارپایانانواعهمه(ج
.کنندمیتامینراخودمغذیموادگیاهخواریباهزارپایانازبعضی(د

.استشدهتشکیل....................................یا....................................ازحشراتحرکتیهایانداموبدن(الف
.استمتصلآنبه....................................کهبودهسختیو....................................اسکلتِدارایبندپایان(ب
.کنندمی...............................بندپایانازبسیاری،دلیلهمینبه.گیردمیراجانوررشدجلوی،خارجیاسکلتبودنسخت(ج
.استترفراوانبقیهاز....................................،بندپایانمیاندر(د
.هستند....................................زمینرویجانورانازگروهبزرگترین(ه
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.استتهیافاتصالجانورپیکر....................................بخشبهحشراتحرکتیهایاندام(الف
(عقبی–جلویی).استبلندترازبقیهملخ........................حرکتیهایازاندامجفتیک(ب
.داردوجودساده،.......................... ِچشمعدددوحشراتسردر(ج
.داردوجودپاعدد...............................حشراتدر(د
.داردوجود،استیافتهاتصال...............................بخشبهکهبالجفت......................ملخدر(ه
.دارندوجودجانور...............................ناحیهدرتنفسیهایسوراخملخدر(و
.استحشراتضررهایازاینمونه...............................توسطکاغذوچوبشدنخورده(ز

.ندهستپوستانسختبهمتعلق...............................و..............................................،............................................مهرهبیجانوراندر(الف
.هستنددریازیو................................،پوستانسختبیشتر(ب
.باشدمی................................،پوستانسختاززیخشکیاینمونه(ج
.شودتامین.........................................ازتواندمیهاماهیمثلبزرگجانورانغذای(د

.هستند...............................بندپایانازگروهترینکمیاب(الف
.کندمیمتمایز،بندپایانبقیهازراهزارپایان،.................................تعدادو...............................شکل(ب
.ندهست...............................بعضیو.................................هزارپایانازبعضیتغذیهشیوهنظراز(ج
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.اندگرفتهجایبدنسطحدرتنهاخارهاخارپوستاندر(الف
.شودمیانجامجانوردفعوتنفس،خارپوستانپیکردردستگاهازخاصینوعوجود(ب
.کندمیتسهیلراتنفسشرایطخارپوستانپیکردرخونیهاییاختهوجود(ج
.شودمیمویرگازموادعبورسببدریاییستارهدرآبیگردشدستگاهوجود(د
.شودمیسیتنفگازهایوخونیسفیدهایگلبولحملسببدستگاهازانوعیوجودشنیسکهوتوتیادر(ه

.داردوجودخارهاییآنها........................................وبدن......................درکههستندایمهرهبیجانورانخارپوستان(الف
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.شودمیانجام.....................................دستگاهتوسط..................................و...............................،خونگردشدستگاهکارخارپوستاندر(ب
.هستند..................................ساکنخارپوستانهمه(ج
.هستندخارپوستانازهایینمونه..................................و..............................،.....................................هامهرهبیدر(د

316



.بنویسیدراجانوراندرشاخهانواع-1
:پاسخ

.کنیدیبررسمهرهستونوداخلیاسکلت،خارجیاسکلتنداشتنیاداشتننظرازراهامهرهبی-2
:پاسخ

.بنویسیدراهامهرهبیگروهاصلیاعضای-3
:پاسخ

.سیدبنویراآنهاانواع.هستندهامهرهبیگروهبهمتعلقهاکرم-4
:پاسخ

.بنویسیدرادارانمهرهگروهاصلیاعضای-5
:پاسخ

.کنیدیبررسزندگیمحلنظرازوبودهجانورانازگروهکدامبهمتعلقاسفنج-6
:پاسخ

:بنویسیدزیرجملهدربارهراخودنظر-7
(.شودمیجابهجاخودزیستگاهدرکهبودهمهرهبیجانوریاسفنج)

:پاسخ

.یدکنبررسیگیریقرارمحلواندازهنظرازاسفنجدرآبخروجوآبورودهایسوراخ-8
:پاسخ

.سیدبنویاسفنجدرداررشتههاییاختهوظایفوحضورمحل-9
:پاسخ

317



.بنویسیدهااسفنجدرآبجریاننقش-10
:پاسخ

:بنویسیدزیرجملهبهراجعراخودنظر-11
(.کنندمیاستفادهیافتهگوارشموادازداررشتههاییاختهفقطاسفنجدر)

:پاسخ
.بنویسیدزیرمتندربارهراخودنظر-12
(.گیردمیصورتغذاییموادوآبجاییبهجا،اسفنجدرموادگردشدستگاهفعالیتبا)

:پاسخ

(ردمودو)هستند؟جاندارانازگروهکدامزیستمحلهااسفنج-13
:پاسخ

.بنویسیدرااستکیسهشبیهآنهابدنکهجانورانیازمورددو-14
:پاسخ

.کنیدبررسیشدنجابهجادرتوانایینظرازرادریاییعروسودریاییشقایق-15
:پاسخ

.دبنویسیرادارندکیسهشبیهبدنیکهجانورانیازگروهبزرگترین-16
:پاسخ

.بنویسیدراهامرجاناسکلتجنس-17
:پاسخ

.سیدبنویراهستندهامرجاناسکلتتجمعحاصلکهجزیرهدو-18
:پاسخ

(موردسه).بنویسیدرادریاسواحلدرهامرجاننقش-19
:پاسخ

.کنیدبررسیدستگاهانواعوبدنظاهریشکلنظرازهاکرمگروهترینساده-20
:پاسخ

.بنویسیدراپهنهایکرمانواع-21
:پاسخ

.بنویسیدراکدوکرمبلوغمسیروزندگیچرخه-22
:پاسخ

.بنویسیدرالولههایکرمدرانگلانواع-23
:پاسخ
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.دبنویسیراکنندمیزندگیخاکدرکهایلولههایکرمغذاییمنبع-24
:پاسخ

است؟طریقکدامازبیشترانگلایلولههایکرمتخمانتقالهایراه-25
:پاسخ

شود؟مییلتبدبالغکرمبهانسانبدنازبخشکدامدرانگلایلولههایکرمتخم-26
:پاسخ

.کنیدبررسیظاهرنظرازراحلقویهایکرم-27
:پاسخ

کند؟میراهمفمحیطباتنفسیگازهایمبادلهبرایوسیعسطحخاکیکرمدربخشکدام-28
:پاسخ

.بنویسیدخاکیکرمدرهادستگاهانواع-29
:پاسخ

.نیدکبررسیغذاکسبشیوهنظرازوبردهنامحلقویهایکرمازمورددو-30
:پاسخ

.نیدکبررسیحفاظتیعاملوبدننظرازراتناننرم-31
:پاسخ

.یدکنبندیطبقهزندگیمحلنظرازراتناننرم-32
:پاسخ

.سیدبنویهاانسانزندگیدرتناننرمکاربرد-33
:پاسخ

.بنویسیدانسانبرایراتناننرممضراتوهاآسیب-34
:پاسخ

.سیدبنویراروندمیشماربهگیاهیهایآفتازکهتنانینرمازمورددو-35
:پاسخ

.ویسیدبنبندپایانازبسیاریدراندازیپوستعلت-36
:پاسخ

.دبنویسیرازمینکرهرویبرجانورانگروهبزرگترین-37
:پاسخ

.بنویسیدرابندپایانگروهترینفراوان-38
:پاسخ
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گیرد؟میصورتآنهاویژگیکدامبراساسگروهچهاربهبندپایانبندیطبقه-39
:پاسخ

.یدبنویسراهزارپایانوپوستانسخت،عنکبوتیان،حشراتدرپاتعداد-40
:پاسخ

.بنویسیدملخپیکردرزیرمواردازیکهراتصالمحل-41
(جانورلندبپاهای–دهانیقطعات–شاخک–عقبیبال–تنفسیسوراخ–جلوییبال–سادهمرکبچشم)

:پاسخ
.بنویسیدرابندپایانگروهترینفراوان-42

:پاسخ

(مورد4).بنویسیدراحشراتروزمرههایزیان-43
:پاسخ

.دبنویسیهاانساندنیایدرحشراتاهمیت-44
:پاسخ

(مورد4).بنویسیدراعنکبوتیانگروهبهمتعلقجانوران-45
:پاسخ

.بنویسیدعنکبوتتوسطتارتنیدنازهدف-46
:پاسخ

دارند؟زهرینیشعنکبوتیانازگروهکدام-47
:پاسخ

(مورد3).بنویسیدراپوستانسختگروهبهمتعلقجانورانازموردچند-48
:پاسخ

.کنیدیبررسزندگیمحلواندازهنظراز؛کنندمیتامینراهاماهیمثلبزرگجانورانغذایکهپوستانیسخت-49
:پاسخ

.بنویسید،باشدمیزیخشکیکهپوستسختنوعی-50
:پاسخ

تند؟هسترکمیاببقیهبهنسبتبندپایانازگروهکدام-51
:پاسخ

ند؟کمیمتمایزبقیهازراآنهاهزارپایاندرظاهریویژگیکدام-52
:پاسخ

.کنیدبررسیغذاییمنبعنظرازهزارپایان–53
:پاسخ

320



.بنویسیدخارپوستاندرخارقرارگیریمحل-54
:پاسخ

.ویسیدبنخارپوستاندرآبیگردشدستگاهوظایف-55
:پاسخ

.ببریدنامراخارپوستانانواع-56
:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-1
.بنویسیدراروبروجانورنام(الف

:پاسخ
.یدکنبررسیمحیطدرجاییبهجادرآنتواناییوزندگیمحل(ب

:پاسخ
.دبنویسیراروبروجانوردرداررشتههاییاختهگیریقرارمحل(ج

:پاسخ
باشند؟توانندمیجاندارانازگروهکدامزیستمحل(د

:پاسخ
.بنویسیدراروبروجانوردرآبجریاننقش(ه

:پاسخ
.بنویسیدراروبروجانوردرداررشتههاییاختهوظایف(و

:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-2
.کنیدگذارینامراروبروجانوردو(الف

:پاسخ
.ویسیدبنروبروجانوردوبینمشترکهایویژگی(ب

:پاسخ
.بنویسیدروبروجانوردوبینتفاوت(ج
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-3
.بنویسیدراروبروجانورانازیکهرنام(الف

:پاسخ
هستند؟هاکرمازگروهکدامبهمتعلقروبروهایکرم(ب

:پاسخ
اشد؟بداشتهوجودتواندمیهادستگاهکدامروبروهایکرمدر(ج

:پاسخ

کند؟میزندگیآلودهگوشتدریککدامنوزاد(د
:پاسخ

.بنویسیدراaجانورغذاییمنبع(ه
:پاسخ

ردد؟گرودهانسدادسببوبماندباقیرودهدرهاسالتواندمییککدام(و
:پاسخ

گیرد؟میصورتروبروجانورانازیککدامبدنسطحازموادخروج(ز
:پاسخ

:ددهیپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-5
.بنویسیدراروبروجانورنام(الف

:پاسخ
باشد؟میهاکرمازگروهکدامبهمتعلق(ب

:پاسخ
.کنیدنتعییراروبروجانوربودنانگلییاآزادزی(ج

:پاسخ

.بنویسیدراروبروجانورشدنبالغمحل(د
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-6
.بنویسیدراروبروجانورانازیکهرنام(الف

:پاسخ
هستند؟هاکرمازگروهکدامبهمتعلقروبروجانوردو(ب

:پاسخ
.بنویسیدروبروجانوردودرظاهریویژگی(ج
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.یدبنویسروبروجانوراندرموجودهایدستگاه(د
:پاسخ

دارد؟زیادیاهمیتکشاورزیهایزمیندریککداموجود(ه
:پاسخ

دارد؟انگلیرابطهدیگرجانورانبایککدام(و
:پاسخ

دهد؟میانجامراتنفسیگازهایتبادلمرطوبپوستداشتنباکدام(ز
پاسخ

:ددهیپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-7

.بنویسیدراروبروجانورانیکهرنام(الف
:پاسخ

کرد؟استفادهمرواریداستخراجبرایتوانمییککداماز(ب
:پاسخ

شود؟محسوبگیاهیهایآفتازتواندمییککدام(ج
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-8
.بنویسیدراشدهمشخصهایبخشازیکهرنام(الف

:پاسخ
.بنویسیدراروبروجانوردرچشمنوع(ب

:پاسخ

.بنویسیدراجانورپاهایتعداد(ج
:پاسخ

.کنیدمقایسهاندازهنظرازراجانورپاهای(د
:پاسخ

.بنویسیدرامقابلفرضیجانوردربالتعداد(ه
پاسخ
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.سیدبنویراماهیچهواسکلتگیریقرارمحل(و
:پاسخ

.سیدبنویراروبروجانوردراسکلتویژگی(ز
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-9
.بنویسیدراروبروجانوراننام(الف

:پاسخ
باشند؟میمهرهبیجانورانازگروهکدامبهمتعلق(ب

:پاسخ
.بنویسیدراهاآنپیکردرخارحضورمحل(ج

:پاسخ

دارد؟وجودهادستگاهیادستگاهکدامآنهاپیکردر(د
:پاسخ

.بنویسیدراروبروجانورانزندگیمحل(ه
پاسخ
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کند؟میتکمیلدرستیبهرازیرمتنکدام-1
....................جانوراناکثر

.هستندمهرهستوندارایخودازحفاظتمنظوربه(1
.وندشمیجابهجامحیطدرداخلیاسکلتازاستفادهبا(2
.نداشدهتشکیلمتنوعیهایگروهازوبودهمهرهبی(3
.ندکنمیزندگیخارجیاسکلتبدونوبودهدارمهره(4

است؟صحیحهااسفنجبهراجععبارتکدام-2
.شوندمیجابهجامحیطدرلزوممواقعدرکهبودهدریازیجانوران(1
.باشدمیآبورودمحلجانورپیکردرموجودهایسوراختمام(2
.دارندنقشجانوردرموجودآبحرکتدرتنهاداررشتههاییاخته(3
.دهدمیانجامراخودکارهایدستگاهوجودبدونخودحیاتادامهمنظوربه(4

نندکمیزندگیهااسفنجباکهجاندارانازگروهایندربارهمطلبکدام.هستندجاندارانازانواعیزیستمحلهااسفنج-3
است؟درست

.باشندزیستهمهااسفنجباشیرینآبیادریادرتوانندمی(1
.شوندمیاسفنجبهآبورودسببداررشتههاییاختهداشتنبا(2
.شوندمیغذاییموادحرکتسببخونگردشدستگاهداشتنبا(3
.کنندانرژیکسبفتوسنتزازاستفادهباتوانندمیآنهاازگروهی(4
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کند؟میتکمیلدرستیبهرازیرمتنموردچند-4
....................دریاییعروس...................دریاییشقایق

.دارددهانهباهمراهکیسهشبیهبدنی–برخالف(الف
.باشدمیکیسهبهمتصلبازوهایدارای-مانند(ب
.شودجابهجاخودزیستگاهدرتواندنمی–برخالف(ج
.شودمیشناوردریادرلزوممواقعدر–مانند(د
1)12)23)34)4

است؟نشدهبیانصحیحمطلبکدام-5
.هستندسردرسادهمرکبچشمدارایبندپایانگروهترینفراوان(1
.هستندینیپروتئاسکتدارایبندپایانمانندتنانکیسهازگروهبزرگترین(2
.کنندتغذیهوارهدیباجاندارانیازتوانندمیبندپایانازگروهترینکمیابازبعضی(3
.دارندحلقهبدونپیکر،هستندصدفدارایکهتناننرمانواعهمه(4

است؟شدهبیاننادرستعبارتکدام-6
.باشدمیرشتهچندیندارای،اسفنجدرداررشتهیاختههر(1
.تاستماسدرجانوردرونآببااسفنجدرداررشتهیاختههرهایرشته(2
.هستندیآهکاسکلتدارای،مانندکیسهبدنباجانورانازگروهبزرگترین(3
.هستنددریادرهامرجاناسکلتتجمعحاصلِکیشوخارکجزایر(4

است؟درستدریاهاسواحلدرهامرجاننقشدربارهموردچند-7
دریاییجانورانهمهبرایزیستگاهتشکیل(الف
امواجانرژیکاهشمنظوربهطبیعیشکنموجایجاد(ب
داخلیاسکلترسوبباهمراهسواحلفرسایشکاهش(ج
3(24(13(2صفر(1

....................هایکرمبیشتر-8
.ندکنمیطیدیگرجاندارانیاجانداربدندرراخودرشدمراحل،پهن(1
.کنندنمیزندگیدیگرجانورانبدندروبودهآزادزی،ایلوله(2
.دارندمرطوبپوستاکسیژنجذبمنظوربه،حلقوی(3
.دارندایماهیچهونرم،حلقهحلقهبدنی،انگل(4

است؟شدهبیاندرستیبهمطلبکدام-9
.ندکزندگیانسانگوشتدرتواندمی(پهنکرمنوعی)کدوکرمنوزاد(1
.دشونگیاهانبهتررشدسببتوانندمیایلولههایکرمازبعضی(2
.شودمیبدنواردآلودهآبطریقازفقطانگلایلولههایکرمتخم(3
.هستندخونگردشدستگاهدارایخوددرونانگلهایکرمانواعهمه(4
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کند؟میکاملصحیحرازیرمتنموردچند-10
.است...................دستگاههمراهبه...................کهبوده...................کرمنوعی...................کرم
گوارش-شکلایلوله-انگل-آسکاریس(الف
عصبی-کشیدهودراز-آزادزی–دارقالب(ب
عصبی–پهنبدنیدارای-انگل-کدو(ج
خونگردش–ایماهیچهبدنیدارای–آزادزی–خاکی(د
زائدمواددفع–حلقهحلقهبدنی–انگل–زالو(ه
1)52)43)34)2

است؟نشدهبیاندرستیبهجملهکدام-11
.شودمییافتحلقهبدونونرمبدنیتناننرمبیشتردر(1
.ددارعهدهبرراحفاظتینقشسفتبخشیتناننرمبیشتردر(2
.کنندمیزندگیشیرینآبیادریاآبدرتناننرمبیشتر(3
.هستندانانسبهانگلهایکرمازبعضیانتقالواسطهتناننرمازبرخی(4

است؟شدهبیانصحیحعبارتکدام-12
.باشدتناننرمگروهبهمتعلقتواندنمیحلزونبرخالفپاهشت(1
.هستنداهاسفنجگروهبهمتعلقمنفذداروسختبدنیداشتنباهامرجان(2
.یرندگقراراستفادهموردمختلفصنایعدرتوانندمیتناننرمازانواعی(3
.شوندگیاهانبهآسیبسببتوانندنمیتناننرمازکدامهیچ(4

است؟صحیحبندپایانبیشترمورددرعبارتکدام-13
.اندهیافتاتصالآنبهعضالتکهداشتهسختیوخارجیاسکلت(1
.کندمیممانعتجانورحدازبیشرشدازخارجیاسکلتبودنسخت(2
.ازندسمیخودبرایبزرگتروجدیدتراسکلتاندازیپوستازبعد(3
.تاسشدهتشکیلقطعاتیازجانوراناینحرکتیهایانداموبدن(4

کند؟میتکمیلدرستیبهرازیرمتنموردچند-14
....................بندپایانازجانوریگروهترینفراوان

.باشندمیپاجفتسهباهمراهبخشیسهپیکردارای(الف
.باشدمیسادهمرکبچشمدارایخودسردردیدنبرای(ب
.انددادهاتصالجانورشکمیبخشبهراخودحرکتیپاهای(ج
.باشدمیآنهاهایزیانازبیشترخیلیهاانساندنیایدرآنهااهمیت(د
.گیرندقراراستفادهموردژنتیکوشناسیژنآزمایشگاهدرتوانندمی(ه
1)52)43)34)2
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است؟شدهبیانصحیحدریازیجانورترینسادهدربارهمطلبکدام-15
.شودمیاییغذموادحرکتسببآبیگردشدستگاهفعالیتبادریاییستارهمانند(1
.شوندیغذایموادگوارشسببتوانندمی،تنانکیسهگروهبزرگترینبرخالف(2
.استدرونیمایعاتجاییبهجامنظوربهداررشتههاییاختهدارایپادهمانند(3
.باشندداروییمواداستخراجمنبعتوانندمیتنانکیسهبرخالف(4

............................،زمینرویجانوریگروهبزرگترین-16
.هستندحرکتمنظوربهپاجفتسهدارایهمگی(1
.شوندمیخونحملسببآبیگردشدستگاهازاستفادهبا(2
.تندهسمتصل،محکمخارجیاسکلتبهکهبودههاییماهیچهدارای(3
.دسازنمیبزرگتروجدیداسکلتیک،اندازیپوستباهمگی(4

کند؟میتکمیلنادرستیبهرازیرمتنموردچند-17
.گیردصورت...................توسطتواندنمی...................حتمطوربه

حشرات–مردهجانورانالشهتخریب(الف
تناننرم–بهداشتیوداروییصنایعتهیه(ب
هاکرمازگروهی–انسانرودهانسداد(ج
شیرینآبهایماهی–حشراتالروازتغذیه(د
تناننرمازگروهی–انسانبهانگلیهایکرمانتقال(ه
1)52)43)34)2

کند؟میکاملصحیحرازیرمتنموردچند-18
.است...................گروهبهمتعلق...................حتمطوربه

عنکبوتیان–کنهمانندعقرب(الف
پوستانسخت–میگوبرخالفخرخاکی(ب
خارپوستان–توتیامانندشنیسکه(ج
ایلولههایکرم–زالوبرخالفکرمک(د
تنانکیسه–هااسفنجمانندهامرجان(ه
1)22)33)44)5

ست؟اشدهبیانصحیحبندپایانازگروهترینکمیابمورددرعبارتکدام-19
.اشندبمیبندهاییوقطعاتازمتشکلپیکریدارایپوستانسختبرخالف(1
.دارندخارهاییخودپوستزیروبدنسطحدرتوتیاوشنیسکهمانند(2
.کندمیمتمایزبندپایانبقیهازراآنها،زیادپاهایتعدادوظاهریشکل(3
.کنندمیشکاررادیگرجانورانساختارهاییازاستفادهباانرژیکسببرایهمگی(4
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کند؟میکاملنادرسترازیرمتنموردچند-20
.کندمیزندگی...........................درکهبوده...........................نوعی...........................حتمطوربه

دریا–مهرهبی–اسفنج(الف
دریا–دارمهره–مرجان(ب
روده–ایلولهکرم–کدوکرم(ج
دریا–انگل–آسکاریس(د
آب–پوستسخت–ایکفهدو(ه
خشکی–عنکبوتیان–رتیل(و
خشکی–پوستسخت–خرخاکی(ز

دریا–خارپوست–شنیسکه(ح
1)42)53)64)7

کند؟میتکمیلنادرسترازیرمتنموردچند-21
............................کهبوده...........................بابرابر...........................درحرکتیپاهایتعداد

.هستنداندازههمهمگی–جفتسه–ملخ(الف
.اندیافتهاتصالبدنمیانیبخشبه–عددشش–عقرب(ب
.استیافتهاتصالایسینهبخشبه–جفتسه–کنه(ج
.استیافتهاتصالجانورمیانیبخشبه–عددده–مرکبتننرم(د
1)12)23)34)4

است؟شدهبیانصحیحعبارتکدام-22
.دهندمییلتشکرابزرگترجانورانغذایوبودهبینیذرهپوستانسختازبسیاری(1
.ارنددهاییدستگاهخودپیکردروبودهآبزیخارپوستانوپوستانسختهمه(2
.دهدمیانجامرامواددفعوتنفسکاردریاییستارهدرخونگردشدستگاه(3
.اندگرفتهجایجانوربدنسطحدرتنهاخارها،خارپوستانسایروتوتیادر(4

کند؟میتکمیلنادرسترازیرمتنکدام-23
............................توانندمیهاکرمازگروهی

.ندکندریافتمحیطازغذاییموادگوارشلولهداشتنبا(1
.دکننانرژیکسبوتغذیهدارجفتجانورنوعیخوناز(2
.باشندهداشتکاربردداروییصنایعوزینتیابزارهایتهیهدر(3
.دیابنانتقالخودمیزبانبهتناننرمازبرخیتوسط(4
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کند؟نمیکاملدرسترازیرمتنموردچند-24
.است............................کرمنوعی............................هامهرهبیدر

ایلوله–کپلک(الف
ایلوله–کرمک(ب
پهن–کدو(ج
پهن–آسکاریس(د
حلقوی–پالناریا(ه
حلقوی–زالو(و
1)22)33)44)5

.............................،کهبوده............................کرمنوعی............................کرم-25
.باشدمیگوارشدستگاهفاقد-حلقوی–خاکی(1
.دارندغذاییموادبرایورودراهیکتنها–پهن–کپلک(2
.باشدمیمخرجفاقدگوارشدستگاه–ایلوله–دارقالب(3
.باشدانسانتواندمیآنمیزبان–حلقوی–کدو(4

.............................،شودمیانجامآنهابدنسطحازموادخروجولیدارندورودبرایراهیکتنهاکههاییکرم-26
.دهندمیانجاممستقلراخودنموورشدمراحلوبودهآزادزیبیشتر(1
.کنندمیاضافهخاکبهراترکیباتی،هاقارچوهاباکتریخوردنازپس(2
.شوندمیبدنواردآلودهسبزیجاتوآبطریقازبیشترآنهاتخم(3
.دارندتنانکیسهباهاییشباهتکهبودههاکرمگروهترینساده(4

کند؟میتکمیلنادرسترازیرمتنموردچند-27
.................،هااسفنج..................کهبودهتنکیسهجانورنوعی.......................نامبهایمهرهبی
.شوندمیآبجاییبهجاسببدستگاهنوعیبا–مانند–مرجان(الف
.داردمتعددیهایسوراخخودپیکردر–برخالف–دریاییشقایق(ب
.شودجابهجاخودمحیطدرتواندمی-مانند–پاده(ج
.دهدمیتشکیلآهکیاسکلت–برخالف–دریاییعروس(د
1)12)23)34)4

.............................،توانندنمیهاایدوکفهحتمطوربه-28
.باشندداشتهکاربردجذبقابلکلسیمتهیهدر(1
.دباشنداشتهاهمیتاقتصادومرواریداستخراجبرای(2
.شونداجبهجامحیطدرحلقهحلقهونرمپیکرداشتنبا(3
.رندگیقرارپادهوپاهشتمانندهاییمهرهبیباگروههم(4
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ورانجانازگروهایندربارهمطلبکدام.استشدهایجادکیشوخارکجزایر،جانورانازگروهیاسکلتتجمعاز-29
است؟درست

.دارندرافراوانیبیشترینمهرهبیجانورانمیاندر(1
.باشدمیغذاخروجوورودمحلگوارشیلولهدهانه(2
.شودمیجاندارپیکراستحکامسببآهکیسلولیدیواره(3
.کندعملطبیعیشکنموجعنوانبهتواندمی(4
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جانوران مهره دار
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.دارندداخلیاسکلتوبودهدارانمهرهبهمتعلقجانورانازبسیاری(الف
.رسدمیمترچندینبهآنهاطولوداشتهبزرگیاندازهدارانمهرهازبعضی(ب
.استمتصلآنبهاسکلتازدیگرهایبخشوبودهمهرهستوندارایدارانمهرهبیشتر(ج
.استشدهجانورانبقیهبهنسبتقدرتواندازهلحاظازآنهاتفاوتسببدارانمهرهدرخارجیاسکلتوجود(د
.هستنددارانمهرهگروهبهمتعلقخارپوستانوتناننرمبرخالفخزندگانوهاماهی(ه
.هستندداخلیاسکلتدارایهااسفنجوهاکرمبرخالفپستاندارانودوزیستان(و

.باشدمی..............................نوعازاسکلتدارمهرهجانوراندر(الف
.استنسبت به بقیه جانوران شده..............................و...........................وجود اسکلت داخلی در مهره داران سبب تفاوت آنها از لحاظ ( ب
.، پرندگان و پستانداران می باشند................................، .................................گروه متشکل از ماهی ها ، 5مهره داران در ( ج
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عقبیلکپورویجلوییپولکهرازبخشیگرفتنقراروبدنسطحبودنلغزنده،ماهیبدنبودندوکیدرباره
.کنیدبیاندلیلی،هاویژگیاینازکدامهربرایوکنیدگووگفت،همدیگربا

.کنیدارائهکالسدرراآنگزارشوآوریجمعاطالعاتیهاماهیدربالهانواععملچگونگیونقشدرباره
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ماهیتشریح

وخاویاریهایماهیانواعدرباره.کنندمیتولیدراجهانخاویارترینمرغوب،خزردریایخاویاریهایماهی
.دهیدگزارشکالسبهوآوریجمعرااطالعاتیآنتهیهطرز

.باشدمیکشیدهآنهادموسروبودهشکلدوکیبالغهایماهیهمه(الف
.هستندپولکدارایوبودهلغزندههاماهیهمهبدنسطح(ب
.استگرفتهقرارعقبیپولکرویجلوییپولکهرازبخشیدارپولکهایدرماهی(ج
.باشدمیالزامیآبششحضورفقطآبدرهاماهیسازگاریمنظوربه(د
.کندمیفراهمگازیتبادلبرایشرایطفراوانخونیهایمویرگوجودهاآبششدر(ه
.داردنقشجهتوسرعتتغییردر،حرکتایجادبرعالوهماهیدربالههر(و
.اندیافتهاتصالماهیچهبهاسکلتهایاستخوانهاماهیهمهدر(ز

.باشدمیغضروفیاسکلتدارایشیرماهیبرخالفماهیاره(ح
.استگرفتهقرارغضروفجنسازایمهرهستوندروننخاعآالقزلماهیدر(ط
.شودمیحفاظتاستخوانیبافتتوسطنخاعهاماهیهمهدر(ی
.استتهگرفقرارشکمیسطحدرکبدوکلیهمانندجانورقلبآالقزلماهیدر(ک
.باشدمیشکلکرویشنابادکنکبرخالفکلیهآالقزلماهیدر(ل
.استهیافتاتصالگوارشلولهبهوبودهکشیدهودرازآالقزلدرشنابادکنک(م
.استگرفتهقرارآالقزلشکمیسطحدرصفراکیسهوطحال(ن

.استیافتهامتدادطولازجانوربدنطرفدوجانبیخطآالقزلماهیدر(س
.استهگرفتقرارباالتریسطحدرجانبیخطبهنسبتمهرهستونونخاعآالقزلماهیدر(ع
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.استبیشترکبدازصفراکیسهنسبیاندازهآالقزلماهیدر(ف
.شودمیرودهانتهاییبخشواردابتداآالقزلماهیدرمعدهمحتویات(ص
.اندگرفتهقرارجانورمهرهستونزیربالفاصلهقلبوکبدآالقزلماهیدر(ق

.هستند.....................................ظاهرنظرازماهیبیشتر(الف
.استشدهپوشیده..............................ازوبوده...............................هاماهیبیشتربدنسطح(ب
.هستندسازگارآبدرزیستنبرای...............................و..............................داشتنباهاماهی(ج
.  ه باشندرا بر عهده داشت.........................................و تغییر ..............................باله های ماهی می تواند وظایفی مانند ایجاد حرکت ، تغییر( د
.طبقه بندی می شوند...............................و ................................بر اساس نوع اسکلت ماهی ها به دو  گروه ( ه
.دارند................................کوسه ماهی ، اره ماهی و ماهی خاویار اسکلتی از جنس ( و

.استاستخوانجنسازآنهااسکلتکهبودهماهیانیاز..............................وآالقزل(ز

.کندمیزندگیآبدرراخودعمرهمهکهبودهدوزیستنوعیقورباغه(الف
.باشدمیحشراتبیشتر،داردآبششکهایقورباغهغذاییمنبع(ب
.شودمیمبادلهششطریقازتنفسیگازهای،قورباغهاولیهرشدمراحلدر(ج
.استآبششدارای،آبازاکسیژنکسبمنظوربهبالغقورباغه(د
.شودمیتبدیلششبهجانورهایآبشش،قورباغهبلوغحیندر(ه
.دهدیمانجامپوستیتنفس،مرطوبونازکپوستیداشتنبابالغقورباغه(و
.باشدیمپولکدارای،استجانوربدنبیرونکهتنفسسطحهربالغقورباغهدر(ز
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.ارددقرارجانوربدندرون،بالغقورباغهدرتنفسیسطوحهمه(ح
.باشدیمتنفسیسطوحازانواعیدارای،کندمیتغذیههاجلبکازکهایقورباغه(ط
.داردگامتتولیدتوانایی،کندمیتغذیهحشراتازکهایقورباغه(ی
.داردگامتتولیدتوانایی،کندمیتغذیهآبزیگیاهانازکهایقورباغه(ک
.هستنددمدارایخودپیکردربالغدوزیستانانواعهمه(ل
.باشدمیدمفاقدبالغسمندربرخالفقورباغهنوزاد(م

.کندمیتغذیه........................................و...................................ازوتنفس.................................باتخمازخروجازپسقورباغهنوزاد(الف
.شودمیتبدیل.................................بهبلوغحیندرقورباغهنوزادهایآبشش(ب
.است.................................بیشتر،بالغقورباغهغذای(ج
.باشدمی.................................و.................................بالغقورباغهدرتنفسیسطوح(د
.است.................................و.................................شاملدمبیدوزیستان(ه
.باشدمی.............................داردمدوزیستازمثالی(و
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.در هر خزنده ای پوست جانور با پولک های ضخیم و صفحات استخوانی پوشیده شده است( الف
.م  می کنددر خزندگان پولک های ضخیم و سخت مانند صفحات استخوانی  شرایط الزم برای زندگی در خشکی را  فراه( ب
.با پوشیده شدن پوستشان ، نیاز کمتر به آب پیدا می کنندخزندگان( ج
.امروزی می باشدخزندگانقدیمی بزرگتر از خزندگاناندازه بیشتر ( د
.قدیمی ، بسیار بیشتر استخزندگانامروزی نسبت به خزندگانتنوع ( ه
.هستندخزندگانبرخالف قورباغه و الک پشت متعلق به گروه کروکودیلمار و ( و

.نندبوده که تنها در آب زندگی می کخزندگانمارها گروهی از ( الف
.سمی و غیر سمی ، فاقد دست و پا هستندمارهایهمه انواع ( ب
.طی فعالیت مارها فقط تنظیم جمعیت موش ها رخ می دهد( ج
.وداز سم مارها تنها برای تولید داروهای قلبی استفاده می ش( د

.ندهمه انواع الک پشت ها دارای استخوان پهن شده با نقش حفاظتی هست( الف
.الک پشت ها بخشی از اسکلت خارجی جانور بوده که پهن می باشدالکِ( ب
.بوده و دارای حرکت کند هستنددریازیهمه الک پشت ها ( ج
.الک موجود در الک پشت  ، سخت و محکم می باشد( د

.  می باشدسوسمارهامارمولک برخالف جانور آفتاب پرست ، نمونه ای از ( الف
.ش دارندمارمولک و آفتاب پرست از حشرات تغذیه کرده و در تنظیم جمعیت حشرات نق( ب
.می کنندکروکودیل های بالغ جثه بزرگ با تحرک کم داشته و در آب های عمیق زندگی( الف
.روی سر و چشم های آن روی پوزه ای دراز قرار داردکروکودیلسوراخ های بینی ( ب
.بوده که از حشرات تغذیه می کندکروکودیلتمساح نمونه ای از ( ج

.استشدهپوشیده،...................................................یا............................و............................هایپولکباخزندگانپوست(الف
تشکیلارزمینرویدارانمهرهگروهبزرگترین(دایناسورها)قدیمیخزندگان،پیشسالمیلیون.................................حدود(ب
.دادندمی
.کنندمیزندگی،.........................دردیگربرخیو..............................درمارهاانواعازبرخی(ج
.دارندنقش..............................و..............................جمعیتتنظیمدرمارها(د
.شودمیاستفاده..............................ضدو..................................ضد،............................داروهایتهیهدرمارهاسماز(ه
.شوندمیشناخته،............................و......................................داشتنباهاپشتالک(و
.پوشاندمیرابدنوشدهپهنکهاست..........................................................ازبخشیپشتالکدرالک(ز
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.دکننمیتغذیه.............................ازهستندکهسوسمارهاازهایینمونه.........................................ومارمولک(ح
.کنندمیزندگی............................هایآبدروداشتهکمتحرکو.........................جثههاکروکودیل(ط
.داردوجودکهاستکروکودیلازاینمونه............................،ایراندر(ی

.دارندقراردراز.................................رویبینیهایسوراخو.................................رویکروکودیلهایچشم(ک
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.کنیدشاهدهم،میکروسکوپزیردروکنیدجداراکوچکیقطعه،پرهراز.بیاوریدکالسبهراپرمختلفنوعچند
.کنیدمقایسههمباراپرانواعساختمان-
؟چرا؟دارندبیشتریاستحکام،پرهاازنوعکدام-
.کنیدارائهکالسدررانتیجهوگووگفت،دارندپرندگاندرپرهاازنوعهرکهنقشیدرباره-

.همه اندام های حرکتی در پرندگان به بال تبدیل شده است( الف
.دوکی شکل بودن بدن پرندگان و توخالی بودن استخوان سبب تسهیل فرایند پرواز می شود( ب
.پرندگان مانند ماهی ها می توانند ادرار را درون مثانه خود ذخیره کنند( ج
.وجود کیسه های هوادار درون شش های پرندگان ، سبب افزایش کارایی دستگاه تنفس شده است( د
.تندکه سبب افزایش کارایی شش در جذب اکسیژن می شود ، با شش ها در ارتباط هسساختارهاییدر پرندگان ( ه
.در پرندگان طبقه بندی پر تنها بر اساس شکل صورت می گیرد( و
.پرهای پرندگان بر اساس شکل و نقش در بیش از سه گروه جای می گیرند( ز
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.طبقه بندی پر به صورت کرک پر ، پوش پر و شاه پر براساس شکل و نقش می باشد( ح
.طبقه بندی پرندگان می تواند بر حسب شکل منقار و پاها صورت گیرد( ط
.  شکل منقار پرندگان تعیین کننده نوع غذا و محل زندگی جانور است( ی
.شکل پای پرندگان تعیین کننده نوع غذا و محل زندگی جانور است( ک
.در تامین مواد غذایی برای انسان پرندگان دارای نقش هستند( الف
.بیشتر پرندگان با خوردن حشرات و دانه های علف های هرز به کشاورزان کمک  می کنند( ب
.نقش پرندگان در کشاورزی همیشه همراه با بهبود محصوالت می باشد( ج
.نیز از زیان های آنها می باشددامیحمله پرندگان به محصوالت کشاورزی و ( د

.................................بدن،.................................وتوخالیهایاستخوان.دارندهاییویژگی،کنندپروازبتواننداینکهبرایپرندگان(الف
.هاستویژگیاینجملهاز...............................نداشتنوشکل

.شودمیاکسیژنجذبدرششکاراییافزایشسببپرندگانهایششکناردر..................................................وجود(ب
.شوندمیبندیطبقهگروهسهدر...............................و...............................براساسپرها(ج
.گیرندمیقرار...............................و...............................،...............................گروهسهدرنقشوشکلاساسبرپرندگانپرهای(د
.کردبندیطبقه،.................................و.................................اساسبرتوانمیراپرندگان(ه
.خوردمیچهپرندهکهدهدمینشان.................................شکل(و
.استپرندهزندگیمحلدهندهنشان.................................شکل(ز

.کنندمیکمککشاورزانبه..................................................و............................خوردندلیلبهپرندگانازبعضی(ح
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بهوآوریجمعرااطالعاتی،معتبرمنابعازموردایندر.داردفوایدی،جنگلدرخرسوگرازوجودشودمیگفته
.نماییدارائهکالسدرگزارشصورت
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.  که دارای غدد شیری هستند ، قطعا بدن پوشیده از مو دارندجانورانی( الف
.شودوجود مو یا پشم در پستانداران با خاصیت عایقی خود سبب حفظ دمای بدن  می( ب
.نوزاد بیشتر پستانداران درون تخم رشد کرده و در نهایت از آن بیرون می آید( ج
.برخالف پستانداران جنین برای رشد از بدن مادر تغذیه می کنددوزیستاندر ( د
.ان متفاوت استبوده و با پرندگخزندگانساختار کلی دستگاه های داخلی پستانداران شبیه ( ه
.ه مهره داران دارددستگاه های داخلی پیکر پستانداران پیچیدگی بیشتری نسبت به بقی( و
.در پستانداران همه بخش های دستگاه عصبی توسعه یکسانی پیدا کرده است( ز

.ی یافته استاز دستگاه عصبی پستانداران که با هوش ، حافظه و هماهنگی عضالت مربوط است ، توسعه زیادهاییبخش ( ح
.تنها تفاوت بین پستانداران در چگونگی پرورش جنین می باشد( ط
.براساس چگونگی  پرورش جنین و نوزاد ، پستانداران درسه گروه طبقه بندی می شوند( ی

.پوس نوعی پستاندار بوده که نوزاد آن در خارج از تخم شکل می گیردپالتی( الف
.داشته و درون آب النه سازی می کندشناکردنتوانایی اردکینوک ( ب
.پوس پس از خروج از بدن جانور ماده ، از شیر تغذیه می کندپالتینوزاد ( ج

.کانگورو نوعی پستاندار کیسه دار بوده که نوزاد کامل آن پس از تولد از شیر تغذیه  می کند( الف
.نوزاد نارس در کانگورو  بالفاصله بعد از تولد با خزیدن وارد کیسه مادر می شود( ب
.بر روی شکم هر کانگورو ماده یک کیسه همراه با غدد شیری وجود دارد( ج
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.نوزاد درون کیسه از شیر مادر تغذیه کرده و مراحل رشد و نمو خود را کامل می کند( د
.کانگورو ماده پس از تخم گذاری  ، شرایط الزم برای ورود نوزاد به کیسه را فراهم  می کند( ه

.بیشتر پستانداران با تشکیل جفت شرایط تغذیه ای جنین را فراهم می کنند( الف
.در پستاندارانی که از فراوانی بیشتری برخوردارند ، جفت درون رحم تشکیل  می شود( ب
.در انسان ، ساختار تامین کننده مواد غذایی و اکسیژن جنین ، با رگ های خونی بند ناف در ارتباط است( ج
.بند ناف مواد دفعی جنین را به جفت نزدیک و مواد مغذی را  از خون مادر دور می کند( د
.رگ های خونی بند ناف خون را بین جفت و جنین جا به جا می کنند( ه
.پستانداران جفت دار را بر اساس شیوه تغذیه می توان در سه گروه جای داد( و

.بسیاری از پستانداران با خوردن الشه جانوران در پاکسازی طبیعت نقش دارند( الف
.کفتار و شغال پستاندارانی هستند که از انتشار بیماری ها و آلودگی ها جلوگیری  می کنند( ب
.گرگ و یوزپلنگ با شکار جانوران ناتوان نقش موثری در بقای حیوانات باهوش ایفا  می کنند( ج
.سنجاب با ذخیره کردن دانه ها در زیر زمین ، بقای جنگل را افزایش می هد( د
.شغال مانند گرگ با شکار جانوران پیر نقش موثری در جلوگیری از بیماری های واگیردار دارد( ه

.شوندمییافت............................حتیو..........................،....................در،زمینکرهجایهمهدرپستانداران(الف
.آنهاستبدندمایحفظبرایخوبیعایقکهاستشدهپوشیده.........................یا.........................ازپستاندارانبدن(ب
.یابندمینموورشد،.........................دروندوزیستانوهاماهینوزادان(ج
.گذراندمی،.............................درونراخودجنینیدوره،پستاندارانبیشترنوزاد(د
زیادیعهتوس،استمربوط.............................هماهنگیو.............................،.............................باکهمناطقیپستاندارانعصبیدستگاهدر(ه

.استکردهپیدا
بندیطبقه...............................و..............................،..................................گروهسهدرنوزادوجنینپرورشچگونگیاساسبرراپستانداران(و

.کنندمی
ادرمشیراز...............................ازخروجازپسنوزادوسازدمیالنه...............................درکهاست...............................پستاندارپوسپالنی(ز

.کندمیتغذیه
از...............................دروننهایتدروشدهمتولد...............................صورتبهآننوزادکهاست...............................پستاندارانازکانگورو(ح

.کندمیتغذیهمادرشیر
.هستند.......................................گروهاز،کنندمیزندگیزمینکرهرویکهپستاندارانیبیشتر(ط

.دهدمینافبندخونیهایرگبهوگیردمیمادرخونازاکسیژنوغذاییمواد...............................،مادهخرسدر(ی
.باشندمی.........................................و.......................................،...............................شاملدارجفتپستاندارانغذاییرژیماساسبر(ک
.دارندنقشطبیعتپاکسازیدرجانورانالشهخوردنباطبیعتدر...............................و...............................مانندپستاندارانازبعضی(ل
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بیماریازریجلوگیدرراموثرینقش،ناتوانوپیرجانورانشکاروتعقیببا..................................و.......................مثلگوشتخوارانی(م
.کنندمیایفاقویوباهوشحیواناتنسلبقایوواگیرهای
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(مورد5).بنویسیدانسانزندگیدردارانمهرهوجوداهمیت-1
:پاسخ

است؟شدهجانورانبقیهبهنسبتقدرتواندازهلحاظازدارانمهرهتفاوتسببعاملکدام-2
:پاسخ

.بنویسیدرادارانمهرهازگروهپنج-3
:پاسخ

.کنیدبررسی،اسکلتبودنداخلییاخارجینظرازرادارانمهره-4
:پاسخ

:کنیدتکمیلرازیرجمله-5
(.....یعنی.هستندشکلدوکی،هاماهیبیشتر)

:پاسخ
.بنویسیدآبدرزیستنبرایهاماهیسازگاریعلت-6

:پاسخ

.یدبنویسراکدامهرتعدادوآالقزلماهیدربالهانواعهمه-7
:پاسخ

.بنویسیدهاماهیدراسکلتجنسونوع-8
:پاسخ

(موردسه).بنویسیدغضروفیاسکلتباهاییماهی-9
:پاسخ

348



(مورددو).بنویسیداستخوانی(اسکلت)استخوانگانباهاییماهی-10
:پاسخ

.بنویسیدرادوزیستانزندگیمحل-11
:پاسخ

.بنویسیدرابلوغتاجنینیازقورباغهزندگیمحل-12
:پاسخ

.بنویسیدراقورباغهنوزاددرتغذیهوتنفسچگونگی-13
:پاسخ

.بنویسیداربالغقورباغهدرتغذیهوتنفسچگونگی-14
:پاسخ

.سیدبنویبالغقورباغهدرپوستنقشوویژگی-15
:پاسخ

.بنویسیددیبنطبقههربرایهاییمثالوکردهبندیطبقهدمویژگینظرازرادوزیستان–16
:پاسخ

.بنویسیدخزندگاندرپوستنقشوویژگی-17
:پاسخ

دادند؟یمتشکیلرازمینرویدارانمهرهگروهبزرگترینپیشسالمیلیوندویستحدودجانورانازگروهکدام-18
:پاسخ

.بنویسیدراامروزیخزندگانعمدههایگروه-19
:پاسخ

.یدکنبررسیسمتولیدوزندگیمحلنظرازرامارها-20
:پاسخ

.یدبنویسراهاانسانزندگیدرمارفواید-21
:پاسخ

.کنیدبررسیالکهایویژگیوزندگیمحلنظرازراپشتالک-22
:پاسخ

.ببریدنامراسوسمارهاازنمونهدو-23
:پاسخ

.یسیدبنوراحشراتبرپرستآفتابومارمولکاثر-24
:پاسخ

349



.یسیدبنوآنازمثالیوکردهبررسیزندگیمحلوظاهرنظرازراهاکروکودیل-25
:پاسخ

.بنویسیدراپرندگاندربالایجادمنشاء–26
:پاسخ

است؟هشدآنهادرپروازتواناییایجادسببپرندگاندرویژگیکدام-27
:پاسخ

است؟شدهاکسیژنجذبدرششکاراییافزایشسببپرندگاندرساختارکدام-28
:پاسخ

.کنیدبندیگروهنقشوشکلاساسبرراپرندگاندرپر-29
:پاسخ

هد؟دمیقراردانشمنداناختیاردراطالعاتینوعچهپاهایشانومنقارشکلاساسبرپرندگانبندیطبقه-30
:پاسخ

.یدنقش پرندگان در کشاورزی را  بنویس-31
:پاسخ

.فواید پرندگان در زندگی انسان ها بنویسید-32
:پاسخ

کدام گروه از جانوران از حشرات تغذیه می کنند؟-33
:پاسخ

.محل زندگی پستانداران را بنویسید-34
:پاسخ 

کدام ساختار در پستانداران عایق خوبی برای حفظ دمای بدن آنها می باشد؟-35
:  پاسخ 

نوزاد کدام جانوران پس از پایان دوران جنینی از تخم خارج می شوند؟-36
:  پاسخ 

.پستانداران بر اساس چگونگی پرورش جنین گروه بندی کنید-37
:پاسخ 

کدام گروه از پستانداران تخم گذار بوده و درکنار آب النه می سازد؟-38
:  پاسخ 

کند؟در کدام پستاندار نوزاد به صورت نارس متولد شده و تا کامل شدن مراحل رشد و نمو از شیر مادر تغذیه می-39
:  پاسخ 
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.محل قرار گیری غدد شیری در کانگورو  را  بنویسید-40
:پاسخ

دام گروه هستند؟بیشترین پستاندارانی که روی کره زمین زندگی می کنند متعلق به ک-41
:  پاسخ 

.محل ایجاد و وظیفه جفت را در پستانداران جفت دار بنویسید-42
:پاسخ

.پستانداران جفت دار را بر اساس رژیم غذایی طبقه بندی کنید-43
:پاسخ 

.  دو مورد از جانورانی که در طبیعت با خوردن الشه جانوران در پاکسازی طبیعت  نقش دارند  را  بنویسید-44
:  پاسخ 

.نقش کفتار و شغال در محیط زیست و طبیعت بنویسید-45
:پاسخ

ای نسل حیوانات کدام گروه از جانوران باتعقیب و شکار جانوران پیرنقش موثری را در جلوگیری از بیماری های واگیر و بق-46
باهوش و قوی ایفا می کنند؟

:  پاسخ 
سنجاب ایرانی چگونه در حفظ جنگل های بلوط دامنه های زاگرس نقش دارد؟-47

:  پاسخ 
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-1
.بنویسیدراشدهمشخصمواردازیکهرنام(الف

:پاسخ

.یدبنویسراروبروجانوردرهابالهنقش(ب
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-2
.بنویسیدراشدهمشخصمواردازیکهرنام(الف

:پاسخ

باشد؟میگامتتولیدمحلیککدام(ب
:پاسخ

است؟گرفتهقرارمهرهستوندرونیککدام(ج
:پاسخ

کند؟میدریافترامعدهمحتویاتیککدام(د
:پاسخ

شود؟میریختهبخشکدامبهکلیهازشدهخارجزائدمواد(ه
:پاسخ

.دبنویسیرامحیطوخونبینتنفسیگازهایتبادلمحل(و
:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-3
دهد؟مینشانراجانورکدامزندگیچرخهروبروتصویر(الف

:پاسخ
باشد؟میگامتتولیدتواناییدارایوبالغیککدام(ب

:پاسخ

باشد؟مینابالغیککدام(ج
:پاسخ

کند؟میتغذیهحشراتازیککدام(د
:پاسخ

دارد؟تنفسیسطحعنودویککدام(ه
:پاسخ

.بنویسیدراaدرتنفسیسطحنام(و
:پاسخ

.بنویسیدراaمورودغذاییمنابع(ز
:پاسخ

باشد؟میدوزیستانازگروهکدامجز(ح
(دمبی–داردم)

:پاسخ
.بنویسیدbدرتنفسیسطحانواع(ط

:پاسخ
.بنویسیدراهمگیزندگیمحل(ی

:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-4
.بنویسیدراروبروجانورانازیکهرنام(الف

:پاسخ
.کنیدبندیطبقهداردمودمبیگروهدودرروبروجانوران(ب

:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-5
.بنویسیدرازیرپرهایازیکهرنام(الف

:پاسخ
شوند؟میبندیطبقهگروهچنددرنقشوشکلاساسبرراروبروپرهای(ب

:پاسخ

:ددهیپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-6
.بنویسیدراروبروازجانورانیکهرنام(الف

:پاسخ
است؟گذارتخمپستانداریککدام(ب

:پاسخ
؟استدارکیسهپستاندارانجزویککدام(ج

:پاسخ

است؟نارستولدازبعدیککدامنوزاد(د
:پاسخ

دهد؟میشیرخودنوزادبهیککدام(ه
:پاسخ

سازد؟میالنهآبکناردریککدام(و
:پاسخ

ند؟کمیتغذیهمادربدنازرشدبرایجنینیدوراندریککدام(ز
:پاسخ

رساند؟میغذاییموادخودجنینبهنافبندوجفتطریقازیککدام(ح
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-7
.کنیدبندیطبقهگروهسهدرغذاییرژیماساسبر(الف

:پاسخ
دارند؟تعلقپستاندارانازگروهکدامبهروبروجانوران(ب

:پاسخ
کند؟میتغذیهمادرازرشدبرایجنینیککدامدر(ج

:پاسخ
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کند؟میتکمیلدرستیبهرازیرجملهکدام-1
.باشد...................داشتنتواندنمیدارانمهرههمهاشتراکوجه

مهرهستون(1
تنفسدستگاه(2
مثانه(3
قلب(4

است؟صحیحهاماهیدربارهمتنکدام-2
.کنندمیزندگیآبدردارپولکشکلِدوکیبدنداشتنباهمگی(1
.استشدهپوشیدههاییفلسباوبودهلغزندههاماهیهمهبدنسطح(2
.دارندمحکماستخوانجنسازهاییمهرهستوننخاعازحفاظتمنظوربه(3
.شودمیخارجآناز،جانورشکمیقلببهورودازپسیاختهازپرخون(4

شود؟مییافتاستخوانیاسکلتیککدامدر-3
ماهیشیر(1
ماهیاره(2
کوسه(3
خاویارماهی(4

.باشدمی...................آالقزلماهیدر-4
قلبازترپایینهاآبشش(1
باریککلیهوشنابادکنک(2
سرنزدیکیدرجنسیغده(3
جانبیکانالازترپاییننخاع(4
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.باشدمی...................آالقزلماهیدر-5
جانبیکانالدروننخاع(1
کبدرویبرطحال(2
کبدنزدیکیدرقلب(3
معدهازترپایینشنابادکنک(4

ایندربارهعبارتکدام.باشدمیششوپوستسپسوبودهآبششابتداتنفسیسطحجانوریزندگیچرخهدر-6
است؟صحیحدارمهرهجانور

.باشدمرطوببایدکهداشتهپولکفاقدبدن(1
.باشدمیآبشش،تخمدروننوزادتنفسیسطح(2
.استگرفتهقرارهوادارهایکیسهجانورهایششکناردر(3
.کندمیتغذیهحشراتاز،باشدمیدمدارایکهچرخهازبخشیدر(4

....................کههنگامیقورباغهزندگیچرخهدر-7
.داردششیتنفس،باشدمیدمدارای(1
.کندتولیدگامتتواندمی،کندمیتغذیهجلبکاز(2
.ارددتنفسیسطحنوعیکتنها،کندمیتغذیهحشراتاز(3
.شودمشاهدهخشکیدرتواندمی،باشدمیدمفاقد(4

است؟شدهبیاندرستیبهموردچندویژگی-8
توخالیومحکماستخوانداشتن:اردک(الف
شکلدوکیبدنباهمراهتخمگذار:خفاش(ب
ضخیمهایپولکباپوستداشتن:سمندر(ج
هوادارهایکیسههمراهبههاششداشتن:کبوتر(د
نافبندهمراهبهجفتتشکیل:مادهپوسپالتی(ه
1)22)33)44)5

ازگروهبزرگترینجانورانازگروهیپیشسالمیلیوندویستحدود-9
است؟درستآنهادربارهمطلبکدام.دادندمیتشکیلرازمینرویدارانمهره

.هستنداستخوانیصفحاتهمراهبهسختوضخیمهایپولکدارایکمیتعداد(1
.باشدمیدورگذشتهدرآنهاتنوعازبیشترجانوریگروهاینامروزیتنوع(2
.دارندبدنشانآبحفظدرباالییتواناییکهبودهزیخشکیجانوران(3
.هستندسازگار،پاودستدخالتبدونمحیطدرجاییبهجابرایهمگی(4

است؟درستویژگیکدام.استشدهبیانآنویژگی،جاندارهرروبروی-10
.باشندموثرهاموشجمعیتتنظیمدرتوانندمیکهبودهزیخشکیهمگی:مار(1
.استشدهپهنکهبودهبیرونیاسکلتازبخشیآنهاسختالک:پشتالک(2
.کندمیتغذیهحشراتازکهبودهآنازاینمونهپرستآفتاب:سوسمار(3
.دکنمیزندگیعمیقآبدربزرگجثهباکهبودهآنازاینمونهتمساح:کروکودیل(4
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است؟صحیحدارندشکلدوکیبدنکهداریمهرهجانورانهمهدربارهمطلبکدام-11
.گرددمیدفعسپسوشدهانباشتهمثانهدرابتدازایدموادازبخشی(1
.کندمیاستفادهویژهتنفسیسطحازهواوخونبینگازهاتبادلمنظوربه(2
.شوندهابالهحرکتسببتوانندمیهاماهیچهفعالیتبا(3
.شودخونطرفهیکحرکتسببتواندمیبدندرهاییرگوجود(4

است؟درستپرندگانمورددرعبارتکدام-12
.وندشمیشناخته،محکمپرتوهایاستخوانوشکلدوکیبدنداشتنبا(1
.تاسشدهرسانیاکسیژنافزایشسببهاششدرموجودهوادراهایکیسه(2
.کندمیاایفنقشپرندهبالدرتنهاوبودهبلندتربقیهبهنسبتپرشاه(3
.باشدآنهاغذاییالگویدهندهنشانتواندمیآنهامنقارشکل(4

کند؟میتکمیلدرستیبهرازیرجملهموردچند-13
....................پرندگانازبعضی

.دارنددامیوکشاورزیمحصوالتبهحملهتوانایی(الف
.شوندمیششکاراییافزایشهوادارسببهایکیسهداشتنبا(ب
.کنندمیکمککشاورزانبههرزهایعلفهایدانهخوردنبا(ج
.کنندمیزندگیطبیعتدرکهبودهبخشلذتصداییدارای(د
1)12)23)34)4

....................همگیکههستنددارانیمهرهپستانداران-14
.دارندموحرارتیعایقایجادمنظوربه(1
.آورندمیدنیابهنارسصورتبهراخودنوزاد(2
.کنندمیرشدمادرشیرازتغذیهباتولدازبعد(3
.هستندمشابهکامالجنینپروشنظراز(4

است؟درستعبارتکدام-15
.استپوسپالتیمشابهماهیداخلیهایدستگاهکلیساختار(1
.شودمیمتولدکاملصورتبهآننوزادکهبودهگذارتخمپستانداریکانگورو(2
.استیافتهزیادیگسترشحافظهبامرتبطمناطقپستاندارانبهنسبتپرندگاندر(3
.دارندکیسهدرونشیریغدد،زمینکرهرویپستاندارانبیشتر(4

....................،کنندمیزندگیزمینکرهرویکهپستاندارانیبیشتر-16
.کنندمیفراهمجفتتشکیلبدونراجنیناحتیاجات(1
.دهندمیادامهکیسهدرونشدهمتولدتازهنوزادرشد(2
.کندمیتغذیهمادرشیرازتخمازخروجازپسنوزاد(3
.شودبندیطبقهگروهسهدرتواندمیغذاییرژیماساسبر(4
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.باشدمیمهرگانبیودارانمهرهبینمشترکویژگیتواندمی...........................جانوراندر-17
بودنگذارتخمماننداستخوانیداخلیاسکلتداشتن(1
کردنپروازتواناییبرخالفانگلیرابطهباانرژیکسب(2
سردرچشموجودمانندپوستیتنفسانجام(3
دستگاهازانواعیداشتنبرخالفکردنپروازتوانایی(4

....................مانندپستاندارانازبعضی-18
.ارنددنقشطبیعتپاکسازیدرجانورانالشهخوردنبا،گرگوکفتار(1
.دارندقشنباهوشحیواناتنسلبقایدرجانورانشکاربا،شغالویوزپلنگ(2
.دارنداهمیتزاگرسدامنهبلوطهایجنگلحفظدر،ایرانیسنجاب(3
.کنندمیتغذیهمادرخونازخودجنینیدورهطولدر،پوسپالتی(4

.باشدداشتهکاربردداروییصنایعدرتواندمی....................معمولطوربه-19
گیاهانبرخالفهاباکتریازگروهی(1
هاقارچمانندآغازیانانواعهمه(2
هااسفنجمانندگیاهانازبعضی(3
تناننرمبرخالفگیاهان(4
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با هم زیستن 
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.پرنده زنبور خوار در محیط خود مستقل از عوامل زنده و غیر زنده زندگی می کند( الف
.پرنده زنبور خوار تنها به جانداران دیگر در محیط خود وابستگی دارد( ب
.ولید می کندپرنده زنبور خوار مانند جانوران دیگر اکسیژن مصرف کرده و دی اکسید کربن ت( ج
.عوامل زنده و غیر زنده در هر محیط بر یکدیگر تاثیرگذار هستند( د
.در هر بوم سازگان منحصراً  عوامل زنده در نظر گرفته می شود( ه
.خشکی یا آبی می باشدسازگاندر کره زمین هر بوم ( و
.  چرخه مواد و انتقال انرژی اتفاق می افتدسازگاندر همه انواع بوم ( ز
.هدانتقال انرژی در زنجیره ها و شبکه های غذایی رخ می دسازگاندر هر بوم ( ح
.تواند انتقال انرژی رخ دهدنمیخشکی سازگاندر بوم ( ط
.هدتواند در شبکه های غذایی رخ دنمیآبی انتقال انرژی سازگاندر بوم ( ی
.زنجیره و شبکه های غذایی وجود نداردسازگاندر گروهی از بوم ( ک

.استشدهتشکیل................................................و.....................................ازجانوریهرزندگیمحیط(الف
.سازندمی.....................................نامبهایسامانه،گذارندمیبرهمکهتاثیرهاییومحیطزندهغیروزندهعوامل(ب
.داردوجود...........................................و.........................،.............................هایسازگانبومازمختلفیانواع(ج
بومگانشادتاالبو.............................سازگانبومنوعیزریواردریاچهو.............................سازگانبومازاینمونهگلستانجنگل(د

.است...........................................سازگان
.افتدمیاتفاق..............................................و............................................مهمفراینددوسازگانبومهمهدر(ه
.دهدمیرخغذاییهایشبکهو......................................درانرژیانتقالسازگانبومدر(و
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عنکبوت–ملخ–گیاه:است1شکلغذاییهایزنجیرهازیکی،زنجیرهاین
.کنیدرسمراشکلایندیگرهایزنجیرهشما

؟هستندوصلهمبههستندزمینکرهرویکهغذاییهایشبکههمهبگوییمتوانیممیآیا(الف
؟کنیدمیفکرچهشما.اندگیاهان،زیستگاهیهردرکنندگانتولیدگویدمیآموزیدانش(ب
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هایزمینخاکدرآالیندهمادهنوعیوجودراآنعلتکارشناسان.استشدهزیادایمنطقهدرسرطانشیوع
؟تاسشدهمنطقهمردمدرسرطانعامل،استخاکدرکهمادهاینچگونه.دانندمیمنطقهآنمراتعوکشاورزی

.هر زنجیره غذایی از یک یا چند جاندار تشکیل شده است( الف
.بوده که از ماده معدنی ماده آلی می سازندجانورانیاولین حلقه در هر زنجیره غذایی ( ب
.جانداران تولید کننده می توانند از مواد معدنی ، مواد آلی بسازند( ج
.هستندسازگانجانداران تولید کننده اولین حلقه از هر زنجیره غذایی در بوم ( د
.حلقه بعد از جانداران تولید کننده ، جانداران مصرف کننده هستندسازگاندر هر بوم ( ه
.زندگی می کنندسازگانجانداران مصرف کننده مستقل از جانداران تولید کننده در یک بوم ( و
.جانداران مصرف کننده ماده و انرژی مورد نیاز خود را  از جانداران تولید کننده تامین می کنند( ز
.توانند اولین حلقه از زنجیره غذایی باشندنمیکننده فتوسنتزجانداران ( ح
.زنجیره غذایی تنها تشکیل یافته از جانداران تولید کننده می باشد( ط
.می باشدسازگانشبکه غذایی متشکل از زنجیره های غذایی متصل به یکدیگر در یک بوم ( ی
.آغاز و انتهای هر زنجیره غذایی کامل جانداران تولید کننده هستند( ک
.همه ماده ساخته شده در گیاه در نهایت به آخرین جاندار در زنجیره غذایی می رسد( ل
.، گوشت خوار هستندسازگاناولین جانداران مصرف کننده در بوم ( م
.در هر زنجیره غذایی مقدار عمده ای از ماده و انرژی به تراز باالتر منتقل می شود( ن

.جانداران گوشت خوار بیشتر از جانداران گیاه خوار از تولید کننده ها کسب انرژی می کنند( س
.اولین گروه مصرف کننده گروهی از جانداران بوده که از تولید کننده ها تغذیه  می کنند( ع
.ننده انتقال یابدکربن  موجود در کربوهیدرات تولیدی در فتوسنتز کنندگان می تواند به جانداران مصرف ک( ف
.کربن موجود در جانداران مصرف کننده از جانداران تولید کننده تامین شده است( ص
.منشاء  اولیه کربن موجود در مواد آلی پرنده زنبور خوار ، زنبور شکار شده می باشد( ق
.انرژی مورد نیاز خود را از بقایای جانداران دیگر به دست می آورندسازگانهر بوم کنندگانتجزیه ( ر

.همه انواع جانداران تجزیه کننده در بوم سازگان ، نوعی تولید کننده محسوب  می شوند( ث
.همه انواع قارچ ها و باکتری ها نقش مهمی در تجزیه بقایای جانداران دارند( خ
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.جانداران تجزیه کننده مواد آلی را تا حد تشکیل مولکول های ساده تجزیه می کنند( ذ
.می گردندطی فعالیت جانداران تجزیه کننده در بوم سازگان ، مولکول های ساده تولید شده تنها به خاک یا آب بر( 1
.طی فعالیت جانداران تجزیه کننده در بقایای جانداران ، بوی نامطلوب ایجاد می شود(2
.نده ایجاد شوددار می تواند طی فعالیت جانداران تجزیه کننیتروژنکربن دی اکسید ، آب ، گازهای گوگرددار و (3
.قطعا از تعداد زیادی یاخته تشکیل شده استسازگانهر جاندار تجزیه کننده در بوم ( 4
.ها می باشداندامکهر جاندار تجزیه کننده درون خود دارای هسته و انواعی از ( 5

.استشدهتشکیلجاندار.................................ازغذاییزنجیرههر(الف
.استکننده.................................جاندارغذاییزنجیرههرازحلقهاولین(ب
.سازدمی.................................مواد،.................................موادازکنندهتولیدجاندار(ج
.دهندمیتشکیلرا....................................واندوصلهمدیگربه،سازگانبومدرغذاییهایزنجیره(د
.هستند.................................غذاییرژیمنظرازکنندهمصرفازگروهاولین(ه
.دارندجاندارانبقایایتجزیهدرمهمینقش.................................و.................................ازانواعی(و

،........................،................................................مانندسادههایمولکولتشکیلحدتاراآلیهایمولکولکنندگانتجزیه(ز
.کنندمیتجزیه.....................................................و....................................................
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؟میدهدنشانراهمزیستینوعچههاشکلازیکهر

نقشهاگلافشانیگردهدرهاحشرهازانواعی؟داردوجوددارگیاهگلوزنبوربینایرابطهنوعچهشمانظربه
؟استترمهمهمهازعسلزنبورنقشکهشودمیگفتهچرااما،دارند

.  هر دو جاندار سود می برندهمسفرگیدر همزیستی از نوع ( الف
.در همزیستی از نوع همیاری تنها یکی از جانداران سود می برد( ب
.از نوع انگلی ، فقط یکی از جانداران زیان می بینددرهمزیستی( ج
.در رابطه انگلی ، جاندار سود برنده  قطعاً  درون  پیکر میزبان زندگی می کند( د
.هر نوع رابطه همزیستی که یکی از جانداران سود نمی برد ، انگلی می باشد( ه
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.هر نوع همزیستی که فقط یکی از جانداران سود می برد ، انگلی می باشد( و
.هر نوع همزیستی که هر دو جاندار سود می برند ، قطعاً  هم سفرگی نیست( ز

.کنه که بر روی بدن انسان زندگی می کند ، دارای رابطه انگلی است( ح

.کنه نوعی انگل بوده که می تواند درون بدن انسان زندگی کند( ط
.تمیز کننده با مارماهی رابطه همیاری داردمیگوی( ی
.و مارماهی ، فقط یکی از جانوران سود می بردمیگودر همزیستی بین ( ک
.می باشدهمسفرگیهمزیستی بین ماهی های کوچک و کوسه ، ( ل
.ندبیننمیدر همزیستی بین ماهی های کوچک و کوسه ، هیچ کدام زیان ( م
.د می برندبین زنبور و گیاهان گلدار نوعی همزیستی وجود داشته که هر دو سو( ن

.در  همه انواع همزیستی در نهایت جاندار جدیدی تشکیل می شود( س
.حاصل همزیستی قارچ با جلبک می باشدگلسنگ( ع
.، جلبک مواد معدنی و قارچ مواد آلی را تامین می کندگلسنگدر ( ق
.از نوع همیاری استگلسنگرابطه بین قارچ و جلبک در ( ر

.هر دو نوع جاندار از یکدیگر سود می برندگلسنگدر ( ش
.ارچ را می سازدفقط کربوهیدرات مورد نیاز قفتوسنتز، جلبک با انجام گلسنگدر ( ت
.، قارچ مواد معدنی برای جلبک فراهم می آوردگلسنگدر ( ث
.، مواد آلی مورد نیاز توسط قارچ ساخته می شودگلسنگدر ( خ
.ها کاسته می شودگلسنگدر هوای آلوده از میزان فراوانی ( ذ
.ها به آلودگی هوا حساس هستندگلسنگهمه ( 1
.ها می توانند سبب تبدیل خاک به سنگ شوندگلسنگ(2
.ردمی توان برای تهیه مواد رنگی و دارویی از گلسنگ ها  استفاده ک( 3
.تواند غذای جانوران را تشکیل دهدنمیهیچگاه گلسنگ( 4
.تواند بر روی سنگ ها رشد کندنمیگلسنگ( 5
.نندبه رنگ های متفاوت رشد می کهاییها به صورت الیه گلسنگ(6

.دادتشخیصتوانمیرا..........................وشکارچیوشکار،.................................ارتباطنوعسهسازگانبومهردر(الف
.اشدبداشتهوجود،هستندهمزیستیمختلفاشکالکه........................و..........................،...................................تواندمیسازگانبومدر(.الف
.بیندنمیزیانییابردنمیسوددیگرجانداروبردهسودجانداریک...................................در(ب
.برندمیسودجانداردوهر...............................در(ج
.بردمیسود...............................ولیبیندمیزیان...............................،انگلیرابطهدر(د
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.ودشمینامیده...............................،کندمیزندگیمیزبانبدنروییادرونکهجانداری(ه
.باشد..........................تواندمیمارماهیومیگوبینهمزیستی(و
انورجدواینبینهمزیستی.خورندمیراکوسهشکارماندهپسوکنندمیشناکوسهباهمراهکوچکهایماهی(ز

.باشدمی.................................
.باشد..........................تواندمیانسانوکنهبینهمزیستی(ح
.است..........................و..........................همزیستیحاصلکهبودهموجودیگلسنگ(ط
.باشدمی............................،گلسنگدرجانداردوبینهمزیستی(ی
.باشد.................................برایدلیلیاستممکنهاگلسنگمرگ(ک
.شودمیسنگاز............................تشکیلسببگلسنگ(ل

.شودمیاستخراج..........................و..........................موادهاگلسنگاز(م
.دهندمیتشکیلرا..........................مانندجانورانیغذایازبخشیگلسنگ(ن

.کندمیرشدمتفاوتهایرنگبه..............................صورتبهو.............................رویویژهبه،گلسنگ(س

جانوریک،گروههر.کندمیکمکطعمهکردنشکاردرآنهابهکهدارندمتفاوتیهایویژگیشکارچیجانوران
وندکآوریجمعاطالعاتی،کندمیکمککردنشکاردرآنبهکههاییویژگیدربارهوانتخابراشکارچی

.دهدارائهکوتاههایجملهوتصویریصورتبهراگزارش
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نشانآنازهاستفادبارازیرعبارتدرستی.دهدمینشانمنطقهیکدرراشکارچیجمعیتبینرابطهنموداراین
.دهیدنشانآنازاستفادهبارازیرعبارتدرستی.دهدمی

زندگیسازگانبومیکدرتوانندمیکهشکارچیانیتعداد))
آنهاشکارکهداردبستگیجانورانیتعدادبه،کنند

.((شوندمی

.رابطه بین شکار و شکارچی نوعی همزیستی بوده که در جانوران گوشت خوار دیده می شود( الف
.دوندهمه جانوران شکارچی به منظور شکار ، به دنبال طعمه می ( ب
.شقایق دریایی نوعی جانور ثابت و شکارچی می باشد( ج
.شیر به منظور شکار گاو وحشی نیاز به دویدن دارد( د
.دارند که احتمال شکار آنها را کم می کنندهاییکه شکار می شوند ، ویژگی جانورانی( ه
.شکل همه حشرات با داشتن لکه های رنگی ظاهر شبیه مار دارندکرمینوزاد ( و
.لکه های رنگی چشم مانند در ابتدای بدن نوزاد بعضی از حشرات وجود دارد( ز

.است.................................جانوراندرغذاتامینهایراهازکردنشکار(الف
.کندمیمارشبیهراآنکهداردبدنانتهایدرمانندیچشمرنگیهایلکه.............................بعضیشکلکرمینوزاد(ب
.کنندمیکمراآنهاشدنشکاراحتمالکهدارندهاییویژگی،.............................شکارکهجانورانی(ج

369



.هر جانوری با  استتار در محیط زندگی خود احتمال شکار شدن را کاهش می دهد( الف
.بعضی از جانوران در جایی قرار می گیرند که تشخیص آنها  از زمینه دشوار است( ب
.دبعضی از جانوران با  استتار در محیط زندگی خود احتمال شکار شدن را کاهش  می دهن( ج

.استدشوار...................................ازآنهاتشخیصکهگیرندمیقراردرجاییجانورانبعضیاستتارمنظوربه(الف
.باشدمی............................یا...........................دیدازشدنمخفیاستتارازهدف(ب
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گروهوباکتریبدونغذایبارایکگروه.کردندتقسیمگروهدوبهرادرآمدهتخمازتازههایجوجهآزمایشیدر
کهادنددباکترینوعی،گروهدوهربهمدتیازبعد.داشتمفیدهایباکتریکهکردندتغذیهغذاییبارادوم

محور.دهدمینشانگروهدودررامضرهایباکتریتعدادزیرنمودارهای.شودمیایرودهبیماریباعث
.دهدمینشانرازمانافقیمحوروهاباکتریتعدادعمودی

.کنیدمقایسههمبارانموداردواین(الف
یارزیستهاخوراکیبعضیبهامروزه(ب

هایباکتریپنیروماستمثل(پروبیوتیک)
نمودارهااینبهتوجهبا.کنندمیاضافهمفید
انسانسالمتدرنقشیچههاخوراکیاین

؟دارند

.در ارتفاعات زاگرس تنها روباه از سنجاب تغذیه می کند( الف
.مار دو سر مانند روباه معمولی می تواند از سنجاب تغذیه کند( ب
.در ارتفاعات زاگرس روباه و مار بر سر شکار سنجاب با یکدیگر در حال رقابت هستند( ج
.رقابتی که بین روباه و مار بر سر شکار سنجاب می باشد ، همواره آگاهانه است( د
.در رقابت بین روباه و مار بر سر شکار سنجاب ، همواره روباه برنده می شود( ه
.نتیجه رقابت بین روباه و مار بر سر شکار سنجاب ، به چابکی و آرامش در حمله بستگی دارد( و
.جانوران معموال برای غذا ، آب و محل زندگی با یکدیگر رقابت می کنند( ز

.با وجود نیاز مشابه و منابع مشترک ، بین جانداران می تواند رقابت ایجاد شود( ح
.همواره رقابت بین دو یا چند جاندار شدید بوده و منجر به جنگیدن می شود( ط
.تواند رقابت بین افراد هم گونه رخ دهدنمیهیچگاه سازگاندر یک بوم ( ی
.تمام رقابت های صورت گرفته در یک محیط ، بین افراد گونه های متفاوت است( ک
.وجود داشته باشدهاییمی تواند راه سازگانبه منظور کاهش رقابت بین  جانداران در یک بوم ( ل
.جغد به منظور شکار جوندگان کوچک در روز اقدام می کند( م
.شاهین به منظور شکار جوندگان کوچک در شب اقدام می کند( ن

.تقسیم بندی زمان شکار بین جغد و شاهین ، رقابت بین آنها را کاهش می دهد( س
.در روده انسان بین باکتری های مفید و مضر می تواند رقابت وجود داشته باشد( ع
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.کندمیزندگی..........................ارتفاعاتدر........................هایجنگلدرایرانیسنجاب(الف
.هستندایرانیسنجابشکارچیاناز.............................................و................................جانوردو(ب
ابعمنازراخودنیازهایوباشندداشته..........................نیازهایجاندارانکهشودمیایجادهنگامیرقابتجاندارانبین(ج

.کنندتامین..........................
.کنندمیرقابتیکدیگربا......................................و..........................،..........................برایمعموالًجانوران(د
.کنندمیتغذیه.............................................ازشاهینوجغد(ه
.کندمیاقدام..........................درشکارمنظوربهجغد(و

.کندمیاقدام........................درشکاربرایشاهین(ز
.کندمی........................راشاهینوجغدبینرقابت،شکار........................بندیِتقسیم(ح
.شودمی........................آنرودهدرمضرهایباکتریتعدادجوجهرودهدرمفیدهاباکتریحضورعدمدر(ط
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سببنتیجهدرودیگرهایگونهرشدازمانع،منابعازبیشتراستفادهوسریعرشدبا،واردتازههایگونهبعضیگاه
یکدرطبیعیورطبهکههاییگونهیعنی،بیگانههایگونهازاستفادهشمانظربه.شوندمیزیستیتنوعکاهش
کاراینبرایارچیزهاییچهوباشدبرداشتهدراستممکنهاییزیانچهسبزفضایتوسعهبرای،اندنبودهمنطقه

؟گرفتنظردرباید
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بهوکنیدتهیه،ددهنمیکاهشرازیستیتنوعکهانسانیهایفعالیتبرمبنیگزارشیمعتبرمنابعبهمراجعهبا
.دهیدارائهتصویریصورت

.تنوع زیستی شامل تنوع گونه های جانوران و محیط زندگی آنها می باشد( الف
.تعداد گونه های جانداران در محیط با تنوع زیستی رابطه مستقیم دارد( ب
.با آب و هوای متفاوت زندگی می کنندهاییجانداران نیازهای متفاوتی داشته که در زیستگاه ( ج
.تنوع محیطی سبب فراهم شدن زیستگاه های مناسب برای زیستن انواعی از جانداران می شود( د
.با افزایش تنوع محیطی در هر اکوسیستم ، تنوع جانداران کاهش می یابد( ه
.تنوع زیستی امروزی کره زمین طی میلیون ها سال شکل گرفته است( و

.در طول عمر زمین تنها با فعالیت انسانی از تنوع زیستی کاسته شده است( ز
.سقوط شهاب سنگ و یخبندان ها عوامل طبیعی بوده که سبب کاهش تنوع زیستی شده است( ح
.امروز فعالیت انسانی مهمترین خطر برای کاهش تنوع زیستی محسوب می شود( ط
.تواند انقراض گونه های جانوری و گیاهی حاصل فعالیت انسانی باشدنمیهیچگاه ( ی
.انقراض به معنی مرگ بخش اعظم افراد یک گونه در طبیعت می باشد( ک
.همه ببرهای  مازندران مرده اند و این گونه منقرض شده است( ل
.گاه رشد سریع گونه های تازه وارد ، می تواند مانع از رشد گونه های دیگر شود( م
.  تواند سبب کاهش تنوع زیستی شودنمیورود گونه های جدید به محیط ، ( ن

.گونه های بیگانه تازه وارد شده به محیط ، ممکن است در رقابت با گونه های بومی پیروز شوند( س

.است........................وجاندارانهایگونهتنوعمعنایبهزیستیتنوع(الف
.دارد...........................رابطهمحیطآنزیستیتنوعباجاندارانهایگونهتعدادسازگانبومدر(ب
.استگرفتهشکلسال...............................طی،داردوجودزمینکرهرویامروزهکهزیستیتنوع(ج
.اندشدهزیستیتنوعکاهشسبب...................................................و............................مانندطبیعیعواملزمینعمرطولدر(د
.باشدمیهاگونهانقراضبرایخطرمهمترین..................................................امروزه(ه
کاهشتیجهندرودیگرهایگونهرشدازمانع،منابعازبیشتراستفادهو.....................................با،واردتازههایگونهازبعضیگاه(و

.شودمیزیستیتنوع
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.بیشتر شده استسازگانمیزان بهره بری انسان از طبیعت پس از شناخت بوم ( الف
.امروز با شناخت از جانداران می توان داروهای فراوانی استخراج کرد( ب
.می توان برای استخراج ماده اولیه تمام داروها  از جنگل های بارانی استفاده کرد( ج
.همه حشرات با خوردن آفت ها می توانند به کشاورزی کمک کنند( د
.جانوران به ویژه حشرات در گرده افشانی همه گیاهان نقش دارند( ه
.تار عنکبوت از جنس پروتئین بوده و مقاومتی  برابر با فوالد دارد( و
.تنوع طبیعی در ایران تنها به علت های انسانی کاهش یافته است(ز

.و خرس سیاه مانند ببر مازندران در خطر انقراض هستندلرستانیسمندر ( ح
.ماهی کور غار فقط در ایران وجود داشته و در حال انقراض می باشد( ط
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.ببردیشتریببهرهگذشتهبهنسبتطبیعیمواهبازتوانست....................................شناختباانسان(الف
.آیدمیدستبه........................هایجنگلازدارونوعصدچنداولیهماده(ب
.کنندمیکمکگیاهانحفظبههاآفتخوردنبا.......................................مانندحشراتی(ج
.دارندنقشگیاهانازبسیاریافشانیِگردهدر.............................ویژهبهجانوران(د
.داردفوالد.............................مقاومتیوبوده.............................جنسازعنکبوتتار(ه
.اندانقراضخطردرغارکورماهیو...................................،..............................................ایراندر(و
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.کنیدبررسیزندهغیروزندهعواملنظرازراخوارزنبورپرندهزندگیمحیط-1
:پاسخ

.کنیدتعریفراسازگانبوم-2
:پاسخ

.بنویسیدمثالذکرباسازگانبومانواع-3
:پاسخ

.بنویسیدراغذاییزنجیرهازحلقهاولینویژگیسازگانبومیکدر-4
:پاسخ

.دهیدپاسخزیرسواالتبهسازگانبومیکانرژیومادههرممورددر-5
کند؟میتغییرچگونهبعدیترازبهترازیکازانرژیومادهمقدار(الف

:پاسخ
دهد؟میبعدترازبهراخودانرژیومادهازدرصدچندغذاییزنجیرهازحلقهاولین(ب

:پاسخ
هد؟دنمیبعدیترازبهراخودانرژیومادهازدرصدچندکنندهمصرفاولین(ج

پاسخ
:دهیدپاسخزیرسواالتبهروبروغذاییزنجیرهبهتوجهبا-7
(عقابمارخرگوشگیاه)

.کنیدیینتعغذاییرژیموکنندهمصرفوکنندهتولیدنظرازغذاییزنجیرهازبخشهر(الف
:پاسخ
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.بنویسیدراغذاییزنجیرهازحلقهاولین(ب
:پاسخ

رسد؟میمادهمقدارچهحلقههربه،کندتولیدمادهکیلوگرم100غذاییزنجیرهدرحلقهاولیناگر(ج
:پاسخ

شود؟میتبدیلکربوهیدراتبهاکسیددیکربندرموجودکربنحلقهکدامدر(د
:پاسخ

کند؟نمیتامیندیگرجاندارازراخودکربنحلقهکدام(ه
:پاسخ

هد؟دمینافبندوجفتتشکیلخودجنینازنگهداریبراییککدام(و
:پاسخ

شود؟میتجزیهجاندارانکدامتوسطبمیردعقاباگر(ز
:پاسخ

(عقابمارخرگوشگیاه)

.کنیدینتعیراکنندهتجزیهجاندارانبودنکنندهمصرفیاکنندهتولید-8
:پاسخ

کنند؟میکسبچگونهراخودنیازموردانرژیکنندگانتجزیه-9
:پاسخ

شوند؟میمحیطبهموادکدامبرگشتسببکنندگانتجزیه-10
:پاسخ

وند؟شمیمحیطهایبخشکدامبهموادبرگشتسببکنندگانتجزیه-11
:پاسخ

.بنویسیدسازگانبومهردرجاندارانبینروابطانواع-12
:پاسخ

.بنویسیدراهمزیستیرابطهازشکلسه-13
:پاسخ

برند؟میسودجانداردوهرهمزیستینوعکدامدر-14
:پاسخ

بیند؟میزیاندیگریوبردمیسودجاندارانازیکیهمزیستینوعکدامدر-15
:پاسخ

بیند؟میننیززیانامابردنمیسوددیگریوبردمیسودجاندارانازیکیهمزیستینوعکدامدر-16
:پاسخ
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برد؟میسودجاندارانازیکیفقطهمزیستینوعکدامدر-17
:پاسخ

.کنیدتعیینرامارماهیوکنندهتمیزمیگویبینهمزیستینوع-18
:پاسخ

.سیدبنویراکوسهباکوچکهایماهیبینهمزیستینوع-19
:پاسخ

.بنویسیدراانسانوکنهبینهمزیستینوع-20
:پاسخ

است؟جاندارانازگروهکدامبینهمزیستیحاصلگلسنگ-21
:پاسخ

.نویسیدبراگلسنگدهندهتشکیلجاندارانبینهمزیستینوع-22
:پاسخ

.ویسیدبنراگلسنگدهندهتشکیلجاندارانازیکهروظایف-23
:پاسخ

است؟بیشترمحیطکدامدرگلسنگمرگاحتمال-24
:پاسخ

.سیدبنویراجانورانسایروانسانزندگیدرگلسنگنقش-25
:پاسخ

ود؟شجدیدجاندارایجادسببتواندمیهمزیستینوعکدام-26
:پاسخ

رد؟کاستفادهداروتهیهبرایتوانمیجاندارانکداماز-27
:پاسخ

است؟جانورانازگروهکدامدرغذاتامینهایراهازکردنشکار-28
:پاسخ

د؟کننمیاستفادهشدنشکاراحتمالکاهشمنظوربهکارراهکدامازحشراتازبعضیشکلکرمینوزاد-29
:پاسخ

.بنویسیدراجانورانازبعضیبرایاستتارفوایدیافایده-30
:پاسخ

.بنویسیدراایرانیسنجابزندگیمحل-31
:پاسخ
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کنند؟میتغذیهایرانیسنجابازجانورانازگروهکدام-32
:پاسخ

.بنویسیدراکنندمیزندگیسازگانبومیکدرکهجانداردوبینرقابتایجادبرایالزمشرایط-33
:پاسخ

کنند؟میرقابتمنابعکدامآوردندستبهبرایمعموالجانوران-34
:پاسخ

است؟شدهکردنشکاردردواینبینرقابتکاهشسببعاملکدامونوشتهراجغدوشاهینغذاییمنبع-35
:پاسخ

.کنیدتعریفرازیستیتنوع-36
:پاسخ

در.کندمیزندگی(جانورانازگونه18وگیاهگونه12)دیگریمحیطدرو(جانورگونه3وگیاهگونه17)محیطیدر-37
است؟کمترزیستیتنوعمحیطکدام

:پاسخ

است؟شدههاگونهتنوعکاهشسببعواملکدامزمینعمرطولدر-38
:پاسخ

.دبنویسیرااستشدهمنقرضکهایرانسازگانبومبهمربوطپستانداریکوکردهتعریفراانقراض-39
:پاسخ

.بنویسیدراانسانزندگیدربارانیهایجنگلنقش-40
:پاسخ

.بنویسیدراکشاورزیدردوزککفشنقش-41
:پاسخ

رند؟دانقشگیاهانازگروهکدامافشانیگردهدرافشانگردهجانوران-42
:پاسخ

ت؟اسگرفتهقرارمهندسانتوجهموردعنکبوتتارهایویژگیکدام-43
:پاسخ

دارند؟قرارانقراضخطردرایراندرجانورانازگروهکدام-44
:پاسخ

د؟شومییافتایراندرفقط،داردقرارانقراضخطردرکهجانورکدام-45
:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-1
.کنیدگذارینامراشدهمشخصمواردازیکهر(الف

:پاسخ
.بنویسیدراروبروهرمنام(ب

:پاسخ

.بنویسیدراروبروهرمدرغذاییزنجیرهازحلقهاولین(ج
:پاسخ

کند؟میتغییرچقدرمادهمقدارباالترترازبهترازیکاز(د
:پاسخ

یابد؟یمانتقالمادهچقدرباالترترازبهترازیکاز(ه
:پاسخ

بسازند؟آلیمواد،معدنیموادازتوانندمیگروهکدام(و
:پاسخ

نند؟کمیتامینکنندهتولیدجاندارانازمستقیماًراخودنیازموردموادگروهکدام(ز
:پاسخ

نند؟کمیدریافتجوازمستقیماًراخودنیازموردکربنگروهکدام(ح
:پاسخ
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:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-2

باشد؟میهمزیستینوعکدامبیانگرشدهمشخصمواردازیکهر(الف
:پاسخ

برند؟میسودجانداردوهریککدامدر(ب
:پاسخ

یند؟بمیزیاندیگریوبردمیسودجاندارانازیکییککدامدر(.ب
:پاسخ

یند؟بنمیزیاندیگریوبردمیسودجاندارانازیکییککدامدر(ج
پاسخ

برد؟میسودجاندارانازیکییککدامدر(د
:پاسخ

است؟انعنکبوتیگروهبهمتعلقبردمیسودکهجاندارییککدامدر(ه
:پاسخ

باشد؟انپوستسختگروهبهمتعلقتواندمیبردمیسودکهجاندارییککدامدر(و
:پاسخ

است؟گروهکدامبهمتعلقبیندمیزیاننهبردمیسودنهکهجانداریهمزیستینوعیدر(ز
:پاسخ

تند؟هسگروهکدامبهمتعلقبرندمیسودجانداردوهرکههمزیستینوعیدر(ح
پاسخ

ند؟هستشاخهکدامبهمتعلقجانورانهمسفرگینوعازهمزیستیدر(ط
:پاسخ

باشد؟میبندپایانبهمتعلقجاندارانازیکیهاهمزیستیکدامدر(ی
پاسخ

382



:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-3
.بنویسیدراروبروجاندارنام(الف

:پاسخ
ارانجاندازگروهکدامبینهمزیستیحاصلروبروجاندار(ب
باشد؟می

:پاسخ
است؟شدهروبروجاندارایجادسببهمزیستیکدام(ج

:پاسخ
باشد؟میاهسلسلهکدامبیناستشدهروبروجاندارایجادسببکههمزیستی(د

:پاسخ

کند؟میینتامراجاندارانیاجاندارکدامنیازموردکربوهیدراتکنندهفتوسنتزبخش(ه
:پاسخ

.سیدبنویراروبروجانداردهندهتشکیلجاندارانازیکهرنقش(و
:پاسخ

.بنویسیدروبروجانداردرکنندهمصرفبخش(ز
:پاسخ

.بنوسیدراروبروجانداردرکنندهفتوسنتزبخش(ح
:پاسخ

کند؟میتبدیلکربوهیدراتبهراجوکربنروبروجانداردربخشکدام(ط
:پاسخ

ند؟کمیتامیندیگرجاندارآلیموادازراخودنیازموردکربنبخشکدام(ی
:پاسخ

:دهیدپاسخزیرمواردبهشکلبهتوجهبا-4
ستند؟هجاندارانبینروابطازنوعکدامبیانگرروبروتصاویر(الف

:پاسخ
شکارجانوروشکارچیجانورaتصویردر(ب
.کنیدتعیینرا

:پاسخ
هستند؟جانورانازشاخهوگروهکدامبهمتعلقشکارچیوشکارaتصویردر(ج

:پاسخ
.کنیدبررسیحرکتتوانایینظرازراجانورانaتصویردر(د
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.کنیدتعیینراشکارجانوروشکارچیجانورbتصویردر(ه
:پاسخ

هستند؟جانورانازردهوشاخهکدامبهمتعلقشکارچیوشکارbتصویردر(و
:پاسخ

.کنیدبررسیحرکتتوانایینظرازراجانورانbتصویردر(ز
:پاسخ

.بنویسیدزیرعبارتدربارهراخودنظر(ح
(.استیکدیگرشبیهbوaدرشکارانجامفرایند)

:پاسخ
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کند؟میتکمیلنادرستیبهرازیرمتنکدام-1
....................سازگانبومانواعهمه

.باشدمیزندهغیروزندهعواملازمتشکل(1
.داردراجاندارانازانواعیکهبودهآبی–خشکی(2
.هستندموادچرخهوانرژیانتقالباهمراه(3
.باشدمیغذاییشبکهوهازنجیرهدارای(4

است؟شدهبیاننادرستیبهکدام-2
.دباشمیخشکی–آبیسازگانبومنوعیشادگانتاالب(1
.باشدمیخشکیسازگانبومنوعیگلستانجنگل(2
.گیردمیصورتآبیسازگانبومدرفقطانرژیانتقال(3
.اشدبمیغذاییزنجیرهتعدادیازمتشکلغذاییشبکههر(4

....................غذاییزنجیرههردرحلقهاولین-3
.گرداندبرمیمحیطبهزیادیموادکهبودهکنندهتجزیهنوعی(1
.ندهستخوارگیاهوبودهوابستهکنندهتولیدجاندارانبه(2
.کنندمیتامینرادیگرانماده،آلیموادبهمعدنیموادتبدیلبا(3
.شودمیشکارکنندگانمصرفازگروهسومینتوسط(4

.دارندرا...................نقشکنندگانمصرفاز...................سازگانبومیکدر-4
غذاییزنجیرهازحلقهاولین–بسیاری(1
غذاییزنجیرهازحلقهاولین–بعضی(2
جاندارانبقایایتجزیهدرمهمی–بسیاری(3
جاندارانبقایایتجزیهدرمهمی-بعضی(4
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است؟کنندهتجزیههاباکتریوهاقارچفعالیتحاصلزیرموردچند-5
اکسیددیکربن(الف
دارگوگردگازهای(ب
آب(ج
دارنیتروژنگازهای(د
1)12)23)34)4

....................آندرکهبودههمزیستینوعی...................سازگانبومیکدر-6
.برندمیسودجانداردوهر–همسفرگی(1
.بردمیسودجاندارانازیکیفقط–همیاری(2
.بیندمیزیانجانداریکتنها–شکارچیوشکار(3
.بیندمیزیانجانداریکفقط–انگلی(4

....................آندرکهبودههمزیستینوعی...................بینارتباط-7
.بردیمسودجاندارانازیکیفقط–مارماهیوکنندهتمیزمیگوی(1
.ردبمیسوددیگریازبیشترکوسه–کوسهوکوچکماهی(2
.کنندمیضررجانوردوهر–پستاندارنوعیوکنه(3
.شودمیایجادرنگیالیهچندینباجدیدجاندار–جلبکوقارچ(4

....................،شودمیدیگریجانوردهانواردکنندهتمیزمیگویکههمزیستینوعیدر-8
.گرددمیشکاردارمهرهنوعیتوسطمیگو(1
.بردمیسودخورانگلجانورتنها(2
.باشدمیانسانباکنهرابطهمانندآنرابطه(3
.بینندنمیزیانطرفینازهیچکدام(4

....................،کندمیتغذیهدیگریجانورخوناززالوکههمزیستینوعیدر-9
.بردمیسودجاندارانازیکیماهیماروکنندهتمیزمیگوبینرابطهمانند(1
.برندمیسودجانوردوهر،نرودبینازمیزبانکهصورتیدر(2
.کندمیزیانطرفینازیکی،انسانباکنهرابطهبرخالف(3
.بیندنمیزیانکندمیزندکیمیزبانرویکهانگلجانور(4

....................،شودمیجدیدجاندارپیدایشسببمدتطوالنیدرکههمزیستینوعیدر-10
.بردمیسودجاندارانازیکی(1
.برندمیسودجانداردوهر(2
.کندمیزیانطرفینازیکی(3
.کندمیزیانجانداردوهر(4
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....................،مارماهیدهاندرموجودانگلوکنندهتمیزمیگویبینرابطه-11
.برندمیسوددوهرکهبودههمزیستینوعی(1
.کندمیشکاررادیگرییکیونبودههمزیستی(2
.بردمیسودآنهاازیکیکهبودههمزیستینوعی(3
.داردوجودرقابتطرفینبینونبودههمزیستی(4

نیست؟درستعبارتکدام-12
.دوندمیخودطعمهدنبالبهشکارچیجانورانهمه(1
.کندمیتغذیهخرچنگازکهبودهشکارچینوعیدریاییشقایق(2
.داردبستگیطعمهتعدادبهسازگانبومیکدرشکارچیتعداد(3
.کندکمکآنهاکردنشکاربهتواندمیجانورانازگروهیدراستتار(4

کند؟میکاملدرسترازیرمتنموردچند-13
.باشدردیگجاندارانزیستمحلتواندمیکهبوده............................جانورنوعی............................جانورانسلسلهدر

دارمهره–انسان(الف
مهرهبی–اسفنج(ب
مهرهبی–مرجان(ج
دارمهره–قورباغهنوزاد(د
1)12)23)34)4

؟ونیبخدرسکهایرشتهدرتوداریدوستخیلی
میخوایاینواگه
باشیبلدخوبخیلیخیلیروباید
هایدرسیعنیپایههایدرسازمنظور

دادیمتوضیحشدتبهزیستما

بهتهککسیهربعداًماپیشدلیلیهربهاگه
!!!کردهدانشگاهتابودهگفته
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