
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2 2 

 

 فهرست 

 3 ............... ........................................................تفکر و تجربه ..................................  – 1خالصه فصل 

 10 ...................................................................گیری در علوم و ابزارهای آن .. اندازه  – 2خالصه فصل  

 30 ...... ..................................................................... . ..................ها الفبای مواد .. اتم  – 3خالصه فصل  

 47 ..... . .........................................................................................مواد پیرامون ما ... – 4خالصه فصل 

 59 .. ............................................................................................از معدن تا خانه .... –  5خالصه فصل 

 71  ... ......................................................................................سفر آب روی زمین .... – 6خالصه فصل  

 85  ......... ........................................................................ ......... زمین درونسفر آب  – 7خالصه فصل 

 99.... ................................................................................ ..  های آنانرژی و تبدیل   – 8خالصه فصل 

 117......... ............................................................................................... منابع انرژی – 9خالصه فصل  

 129..... ..............................................................  گرما و بهینه سازی مصرف انرژی  – 10خالصه فصل 

 146..... ............................................................................  بندی آنیاخته و سازمان – 11خالصه فصل 

 162... .............................................................................................. ..  سفرة سالمت  – 12خالصه فصل 

 179... ................................................................................................... ...  سفر غذا   – 13خالصه فصل 

 198.... .............................................................................................. ...  گردش مواد – 14خالصه فصل 

 214... .......................................................................................... .... تبادل با محیط -  15خالصه فصل 

 

 

 

 

 



 

 3 3 

 

 تفکر و تجربه   – 1فصل 

 

.  دهدیعمر او را به دانش و کشف دانش سوق م ان یتا پا یاست که از دوران کودک  «ی انسان »کنجکاو  یها یژگیاز و یکی

 ها هستند. مسائل و حل آن یدانشمندان با مطالعه و پژوهش در جستجو

 . میکنیذکر م تانیها را براآن یها شرفتیهستند، چند نمونه از پ شرفتیروز در حال پبهکشور ماهم متخصصان روز در

 انه یخاورم ی ـ رس یسد خاک  نیترـ سدکرخه: بزرگ1

 از راه دور(  ر یپذتیپهباد: )پرنده هدا ـ2

 ی فناور  ستیز د یجد ی ـ شش: دارو 3

 انه یشده در خاورم یساز هیگوساله شب نی: اولانایـ بن4

علوم   ، یگوناگون در برخورد با مسائل زندگ ی هاکار بستن مهارتاز تفکر، تجربه و به یریگبا بهره یعلوم تجرب متخصصان

  ی که در زندگ د یبپرداز یخود به حل مسائل  یها دانش و پرورش مهارت یریادگی با  دیتوانیم  ز ی. شما نانددهیرا توسعه بخش

 . دیشویرو مبهها رو با آن

در علوم   ی ریادگی ی ها با مهارت د یبا د، ی خود قدم بردار ی رفع مشکالت زندگ یبا ابزار علم برا  دیخواهیکه شما م حال

 کرد.  می ها را ذکر خواهاز آن یدر ادامه برخ د،یآشنا باش

 علوم: ی ریادگی  یهامهارت

 ـ کاربرد ابزار 7 ،ینیب شیـ پ6 ،یساز هیـ فرض5 ها،افتهی  ری ـ تفس4اطالعات،  یاور ـ جمع 3 ،ی ریگـ اندازه2 ـ مشاهده،1

  یها مسائل زندگمهارت  نیکار بستن ابا به د یتوان یشما م م،ی اعلوم را ذکر کرده یریادگی  ی هاباال چند مورد از مهارت در

  شنهاد ی را پ یروش علم ردیصورت هدفمند صورت بگبه ی حل مسائل زندگ کهنی ا یدانشمندان برا  د، ی خود را حل کن

 . میشویآشنا م یدر ادامه با مراحل روش علم کنند،یم

 مراحل روش

 کیـ  دیـبا  دینسـبت بـه جهـان داشـته باشـ  یعلمـ  یدگاهید  دیبتوان  کهنیا  یبرا  ـ مشاهده:1

بلکه؛ بـه اسـتفاده از تمـام حـواش، مشـاهده   ست،ین  دنیمشاهده فقط د  د،یگر خوب باشمشاهده

 .ندیگویم

باشـد. پرسـش درسـت دومین قدم بعد از مشاهده یک مشکل، طرح پرسش علمـی در مـورد آن میـ طرح پرسش:2

 کسی؟، چگونه؟و...(تواند ما را به سمت حل مسأله هدایت کند. )چرا؟، چه وقت؟، چهمی
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 طرح کردیم.  فرضیه، پاسخ احتمالی به پرسشی است که قبالًسازی:ـ فرضیه3

فرضیه ما ممکن است درست باشد و ممکن است درست نباشد، در واقع ؛ در این مرحله فقط در مورد مسئله و پاسخ به   

دهیم. آن حدش و گمان ارائه می

ویزگی های فرضیه:
باید علمی باشد. الف(

را مورد آزمایش قرار بدهیم.( قابل آزمون باشد )یعنی بتوانیم آنب(

آوریم. دیگر در جمله میفرضیه معموالً کلمات اگر و بنابراین را با همهای حاوی  در عبارتپ(

ای را که ارائه  های خودمان و استفاده از ابزارهای مختلف، فرضیهدر این مرحله با استفاده از مهارتـ انجام آزمایش:4

 دهیم.  کردیم، مورد آزمایش قرار می

وعی که با آن مواجه هستیم باید به این نکته توجه داشت که تمام  ی عوامل مؤثر بر موضدر انجام آزمایش و مقایسه

 شرایط آزمایش یکسان باشد به جز یک مورد! 

اندازه )نوع خاک  خواهیم اثر نوعی کود بر رشد گیاهان را بررسی کنیم، باید دو گلدان کامالً یکسان و همبعنوان مثال؛ می 

ها  ـ نوع گیاه درون گلدان تفاوتی نداشته باشد ـ محیط نگهداری آن ها برابر باشد ها یکی باشد ـ میزان خاک آنآن

ها کود بدهیم و دیگری  تهیه کنیم و فقط به یکی از گلدان ها دقیقاً عین هم باشد و...(یکسان باشد ـ میزان آبیاری آن

بدون کود باشد. 

 حال ممکن است برای شما سوال پیش بیاید!

 برای اینکه خطای ما درهنگام آزمایش کم شود چه کار می توانیم انجام دهیم؟ 

را تکرار کنیم.که خطای آزمایش ما کم شود، بهتر است آنبرای اینجواب:

دهیم تا مشخص آوری کردیم را مورد بررسی قرار میهایی که در مراحل قبل جمعدر این مرحله دادهها:ـ تفسیر یافته5

آن فرضیه درسـت بـوده  دست آمده، فرضیه ما را تأیید کنند،ای که داریم درست است یا خیر، اگر نتایج بهیهشود که فرض

دیگری مطرح کرد.  دست آمده فرضیه ما را تأیید نکنند، آن فرضیه درست نبوده و باید فرضیهاست و اگر نتایج به

. گویندای که تأیید شده است نظریه میبه فرضیهـ ارائه نظریه: 6

 که نادرستی آن اثبات شود. ها بسیار باال است و معموال درست هستند مگر ایناحتمال درست بودن نظریه 

حال با توجه به علمی که از موارد گفته شده ی باال به دست آوردید ، باهم به بررسی فعالیت مهم کتاب درسی می  

پردازیم. 

 دهد؟اولین مرحله از یک روش علمی چیست و چه اتفاقاتی در آن رخ می   : سوال?

 (95)دکتر حسابی با اندکی تغییرـ دی 

مشاهده اولین مرحله از یک روش علمی است و برای اینکه بتوانید دیدگاه علمی نسبت به جهان داشته باشید     :  پاسخ

 گر  خوب باشید.باید یک مشاهده

 مراحل مختلف یک روش علمی را نام ببرید.   : سوال?

 ( 97وبویر احمد ـ خرداد )آزادگان ـ کهکلویهکتاب درسی(  4ی مشابه گفتوگو کنید صفحه)     

    :  پاسخ

 که در سال گذشته نیز آشنا شدیم، مراحل حل مسئله به روش علمی به صورت زیر است: طورهمان
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 مراحل حل 

 

 علم و فناوری: 

 گویند. تبدیل علم به عمل را فناوری می

 کاربرد فناوری چیست؟ چرا دانشمندان علم را به عمل تبدیل می کنند؟    : سوال?

 .های مناسب به نیازهای زندگی پاسخ دهندبا تبدیل علم به فرآورده کننددانشمندان تالش می   :  پاسخ

 

 فناوری و ویژگی های آن : 

ها در کنار فواید معایبی هم دارند. به مثال  هرچند تبدیل علم به فناوری باعث پیشرفت کشورها شده است، اغلب فناوری 

 های زیر توجه کنید. 

 معایب  فواید  فناوری 
و    ـ1 خودرو 

 هواپیما 
و  بهجا بیشتر  سرعت  با  مسافران  جایی 

 زمان کمتر
 آلودگی هوا

 های جانبی و امواج مضر هزینه برقراری ارتباط از فواصل دور  تلفن همراه  ـ2

 انجام محاسبات پیچیده در زمان کم  رایانه و اینترنت  ـ3
 افزارهای مختلفاستفاده از نرم

 دسترسی سریع به اطالعات 

 ه ستون فقرات آسیب ب
سیستم، پشت  مداوم  نشستن  حالت  به    در  دسترسی 

 محتواها و مطالب نادرست 

 

 نیاز امروز:

 شود.تقسیم می شناسیزمینو   زیست،   شیمی  ،  فیزیکی  علوم تجربی به چهار شاخه

 پردازد.این علم به مطالعه و بررسی ساختار، خواص ترکیبات و دگرگونی مواد می  شیمی

پردازد و موضوعاتی مانند نیرو، انرژی، مکانیک و ... را  این علم به بررسی طبیعت و قوانین حاکم بر آن می  فیزیک
 کند.مطالعه می
 پردازد.ها میتمان بدنی و فعالیت آندر این علم به مطالعه درباره موجودات و ساخ  شناسی:علم زیست 

 پردازد. در این علم به مطالعه سیاره زمین و جایگاه آن در عالم هستی می شناسی:علم زمین 
دانشمندان و متخصصان با   یی فعالیت مشترک همهدهد موفقیت و پیشرفت سریع علم، نتیجهها نشان میپژوهش 

 یکدیگر است. 
های ای از تبدیل علم به فناوری است که دانشمندان همه شاخه ای و استفاده از آن نمونه تولید سوخت هسته   بعنوان مثال؛

 ها در آن سهیم هستند.علوم تجربی و سایر رشته 
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 سواالت پایان فصل 
 

 

 آید.دقت کنید که کشف کردن مواد، جزء فناوری به حساب نمی  

                                    باشد. یک از آنها جزء فواید مییک از موارد نام برده شده جزء معایب و کداممشخص کنید که کدام   : وال س?
 ( 97)امام خمینی با اندکی تغییرـ دی 

  تر مسافران جایی آساناختراع اتومبیل جهت جابه  الف(

 ها تولید دود توسط کارخانه ب(

     :  پاسخ 

 معایب  ب(فواید                             الف( 

 

 

 

 خالی جای -1

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن  یخال یجاها

 .............. است.... کنند، یارائه م   دهیپد کیعلت   حیتوض  یکه پژوهشگران برا یحدس هوشمندانه و منطق   : سوال?

 .مدهیی....................... انجام م   هیفرض  یامتحان درستبه منظور     : سوال?

 .منامیمی........................    راثابت شود، آن  هیفرض  کی  یاگر درست   : سوال?

  یاز ............ ، ........... و ............................. در برخورد با مسائل زنــدگ یرگیبا بهره یمتخصصان علوم تجرب    :  سوال?

 .انددهیعلوم را توسعه بخش

 نکته در علم است. نتری.......................... و ....................... مهم   : سوال?

   .ندگوییعلم به عمل را ....................... م   لیتبد   : سوال?

 

 نادرست  و درست .2

 

 ی حیتشر  یها . پرسش3

 .دیپاسخ ده  ریز  های به پرسش

 .دیسیبنو  بیرا به ترت  یمراحل مختلف روش علم   : سوال?

 

 درست یا نادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صحیح را بنویسید. 

 ◯در روش علمی همیشه طرح سؤال قبل از فرضیه است.     : سوال?

 ◯حل پیشنهادی پژوهشگران برای حل مسأله است.  فرضیه راه    : سوال?

 ◯شوند.  گوگرد و جوهر نمک در آب حل نمی   : سوال?

 ◯های زیادی است و هیچ ضرری ندارند.  فناوری دارای مزیت   : سوال?

 ◯شود.  تر و مدت زمان آن بیشتر میبا ایجاد فناوری، سرعت انجام کارها کم    : سوال?
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 . دیدو نکته مهم در علم را نام ببر   : سوال?

 

 . دیسیآن را بنو  بی و دو مورد از معا  ای است. دو مورد از مزا  ی نمونه از فناور  کی ساخت تلفن همراه     : سوال?

 

 مورد(  5. )حداقل  دی ( را نام ببریعلم به عمل )فناور  لینمونه از تبدچند     : سوال?

 

 . دیرا نام ببر  یفناور  ب یچند مورد از معا   : سوال?

 

 د؟ی نام ببر  شود؟یم   م یبه چند شاخه تقس  ی علوم تجرب   : سوال?

 

 ! دیرا کامل کن  ریجدول ز   : سوال?

 » نمک ، براده آهن ، گوگرد ، جوهر نمک ، اتانول ، نفت «    

موادی که در آب حل 

شوند. می  
موادی که در آب حل 

شوند. نمی  

  

  

  

 

 .دیمثال بزن  ست؟ یچ  جهیعلم نت  عیسر  شرفتی و پ  ت یموفق   : سوال?

 

 د؟یکن  ف یرا تعر  ی فناور   : سوال?

 

 ست؟یچ  ینیب شیپ  ینادرست  ای  یراه مطالعه درست  نیبهتر   : سوال?
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 ای نهیچهارگز  یها. پرسش4

 . دیرا انتخاب کن  حیصح  نهیگز

 است؟ حیکدام مورد صح   : سوال?

 .استثابت شده ایهیفرض  ه، ی( نظر2 نادرست است.  هیمواقع، فرض  تر شی( ب1

 . شودیشروع م   شیبا انجام آزما  ی ریادگی(  4      .  استثابت شده  ای هینظر  ه،ی( فرض3

 

   باشد؟یم   یفناور  ی ای کدام مورد از مزا   : سوال?

 شدن حمل و نقل   تر عی( آسان و سر2                ی عی( خطر اتمام منابع طب1

 یصوت   یآلودگ  جادی( ا4                هوا  یآلودگ شی( افزا3

 

  ................ است.  جهی علم، نت  عیسر  شرفتی و پ  ت یموفق   : سوال?

 مناسب ی( استفاده از ابزارها2 ی                    ر یادگی  های( استفاده مناسب از مهارت1

 ( تالش دانشمندان 4 علم   یمشترک دانشمندان در چهار شاخه اصل  تی( فعال3

 

 شود؟یدر آب حل م  ریاز موارد ز  ک یکدام    : سوال?

 ( جوهر نمک 4  آهن   یبراده  (3  ( گوگرد2     ( نفت 1

 

 به جز:   شوند، یدر آب حل م   ریهمه موارد ز   : سوال?

 ( جوهر نمک 4      ( نفت3         ( نمک2      ( اتانول 1  

 

 شود؟یمحسوب نم یفناور  ریز  هایتیاز فعال  ک یکدام    : سوال?

 ی انرژ  دیجهت تول  یذرات سازنده اتم  زیر  ی ( مطالعه بر رو1

 قاتیتحق  ی ا-در مدار، جهت انجام پاره  د یماهواره ام ( ارسال  2

 خاص  های یماریب  یجهت درمان برخ ب، ینوترک  ی( ساخت داروها3

 اهتیکم  یبرخ  یرگیجهت اندازه  ، یشگاهی آزما ی(  استفاده از ابزارها4
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 .شودیم  دهی................. نام   ،یحل مسأله علم  یراه حل مناسب برا  ک ی  شنهادیپ   : سوال?

  ش ی( آزما4                      بندی ( طبقه3                      ه ی( فرض2               ه ی( نظر1  

 

  نادرست است؟  ریز  هایچه تعداد از عبارت   : سوال?

  .شودی( گوگرد به طور کامل در آب حل م الف

 . شوندیاستفاده م  ای سوخت هسته   دیدر تول  کیزی و ف  ی میفقط ش  ، یعلوم تجرب   های شاخه  نید( از ب

  است. یعلم به فناور  لیو استفاده از آن تبد  ای( سوخت هسته ب

 علم به عمل است.    ل،یتبد  یو( فناور

  انسان ندارند.   ی برا  یبیمعا  گونهچیه  ها،ی( اغلب فناورج

 . استشده  م یتقس  یشناس   ستیو ز  ی میش  ک، یزیبه سه شاخه، ف  یه( علوم تجرب

  1  )2                   2  )3                  3  )4               4  )5 

 

 اند؟ شده  ریچند مورد از موراد ز  یابیتاکنون موفق به دست  یرانیمتخصصان ا   : سوال?

 فناوری ساخت بزرگترین سد خاکی ـ رسی خاورمیانه، ساخت پهباد ، ساخت داروهای جدید با استفاده از زیست  »

 شده در خاورمیانه«   سازیشبیهی، تولید اولـین گوساله

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

 

   .شودیکه ....................... در آب حل نم  یدر حال  شود، ی....................... در آب حل م    : سوال?

  اتانول  –( گوگرد  1

 گوگرد   –  اتانول(  2

  نمک   جوهر–( اتانول  3

 ل اتانو  –  نفت(  4
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 آن  یدر علوم و ابزارها ی ریاندازه گ –  2فصل 

 
و   یبزرگـ  را از لحـا  مقـدار،  اءیتـا اشـ  کندیاطالعات است، و به ما کمک م  یآورجمع  یمرحله مهم برا  کی  ،یریگاندازه

 .میکن  سهیو... باهم مقا  یو کوتاه  یبلند ،یکوچک

 .  میکن( مخصوص گزارش  یکایعدد و واحد )  کیآن را با   ستیبا یم زیاندازه هر چ  انیب  یبرا

 ؟   ستی( چکای) واحد   : سوال?

 کنند. یمورد نظرشان استفاده م تیکم انی ب یبرا  ی ا ندهی( به عنوان نماکای دانان از واحد ) ک یزیف   :  پاسخ

 

 ست؟یچ تیاست که کم  نیا  دیآ یم  شیکه پ یگریسوال د  حال   : سوال?

و کـاهش  شیکـه قابـل افـزا یزیـ، هرچ گرید یبه عبارت ندیگویم تیّباشد کم یریگکه قابل اندازه یزیبه هر چ  :   پاسخ

  .مینام یم تیباشد را کم

 نی. پرکـاربردترمیریـمقـدار آن هـارا انـدازه بگ میتـوان یمـ یبه راحتـ رایهستند ز تیکم کیبه عنوان مثال طول و جرم  

ن ، ک  ی( پرکاربرد بـراکایمتر است و از جمله واحد )  ی، متر ، سانت  لومتریطول؛ ک  ی( براکایواحد) ، گـرم   لـوگرمیجـرم؛ تـن

 .    میینما یکتاب علوم هفتم بررس  یطول و جرم را برا تیباهم مقدار دو کم  میخواه یخواهد بود. حال بعنوان مثال م

 

 یهاباشـند در نشسـت ریپـذ سـهیبـاهم مقا زیچ کیمختلف  یهاتیحاصل از کم یعددها کهنیا  یدانشمندان برا  نکته:

 یکاهایمهم و   یهاتیکم  ریکنند. در جدول ز  فیرا تعر  ینی( معیکایواحد )  ت،یهر کم  یاند که براتوافق کرده  یالمللنیب

 .میکنیذکر م  تانیصورت خالصه براها را بهآن  جیرا

 گیری رایج یکای اندازه نام کمیّت

 ...  کیلوگرم و گرم و تن و  ـ جرم1

 نیوتن ـ وزن 2

 کیلومترمتر ـمتر ـ میلیمتر ـ سانتی ـ طول 3

 لیتر سی ـ میلیمترمکعب ـ سیلیتر ـ سانتیمترمکعب ـ  ـ حجم 4

 متر مکعب ـ کیلوگرم بر متر مکعبگرم بر سانتی ـ چگالی 5

 ثانیه ـ دقیقه ـ ساعت  ـ زمان 6

 سلسیوش ـ کلوین  ـ دما 7

 ـ کالری  ژول ـ انرژی 8
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سـنجش و  یبـرا یو شاخصـ اریـمع زان،یـاستاندارد در واقـع م  د،یباش  دهیشن  ادیاستاندارد را ز  یممکن است کلمه  نکته:

 یریگانـدازه  یشـدن واحـدها  کسانیشده در جهان به    یگذارهیپا  یاستانداردها  نیهاست. اولفرآورده  تیفیک  یریگاندازه

 طول، زمان و جرم مربوط است.

 کرده اند.  فیمتر را تعر  یکایطول   یو برا  هیثان  یکایزمان   یو برا لوگرمیک  یکایجرم   یبرا

جـرم و حجـم را  یهـا تیـآن کم یبـرا میکه بتوان یزیماده جرم و حجم دارد. به عبارت بهتر ، هر چ  ماده:  یها  یژگیو

 .ندیگو یماده م  میمتصور شو

 جسم است.  یدهنده   لیمقدار ماده تشک  جرم:  فیتعر

 تیـ، درواقـع کم  میینمـا  یریو اندازه گ  یآن را بررس  یدهنده    لیتشک  یماده مقدار اجزا  کی  یهرگاه برا  گریعبارت د  به

 .میکرده ا یجرم آن ماده را بررس

  .رندیگیگرم اندازه م  ایو    گرملویک  یکایجسم را با    کیجرم   جرم: یکای

 .باشدیجرم ترازو م  یریگاندازه  لهیوس  :یریگاندازه  یلهیوس

کـه احتمـال   میـرو   یدر قالب پرسش م  کیزیمهم از علم ف  اریبس  ینکته    کیبه سراغ    دیجرم آشنا شد  تیکه با کم  حال

 .دیشده باشد! لطفا بدقت توجه کن  جادیا زیپرسش در ذهن شما ن  نیدارد ا

 ست؟یجرم همان وزن ن ایآ

تا   د یوزن توجه کن فیتا آسمان فرق دارد! لطفا به تعر نی ! وزن با جرم زمریخ م ییبگو  دیپاسخ به پرسش شما بادر  جواب:

 ! دیریآن هارا باهم اشتباه نگ گر یاز افراد د یار یتا مانند بس دی جرم و وزن را متوجه شو ان یتفاوت م دیبتوان

 .کشدیم  نیو جسم را به طرف زم شودیبرجسم وارد م نیاست که از طرف زم  یگرانش  یرو ین  وزن:  فیتعر

 .باشدیم وتونیوزن ن  یکای  وزن: یکای

 .رندیگیاندازه م  روسنجیوزن جسم را توسط ن وزن:  یریگاندازه  لهیوس

فنـر داخـل  یدگیشـود. مقـدار کشـ دهیکشـ توانـدیفنر قرار دارد کـه م کی روسنجیداخل ن  :روسنجیکارکرد ن  ی  نحوه

 که:  میشو یمتوجه م  روسنجی. به عنوان مثال با نشودیوارد م  روسنجیدارد که به ن یبستگ  ییرو یبه اندازه ن  روسنجین

 وزن دارد. وتونین  کی  بایتقر  ،یگرم   بیس  کی شود،یمحسوب م یکوچک  یرو ین وتونین  کی

وزن اجسام را محاسبه    می کند حال  اگر بخواه   ی به اجسام وارد م   نی است که زم   رو ی نوع ن   کی وزن    می دانست    : سوال?

   م؟ ی کار را انجام ده   نی ا   دی ، چگونه با   م ی کن 

 . میکنیضرب م نیرا در شتاب جاذبه زم وزن جسم؛ جرم آن  یریگاندازه ی برا  :  پاسخ
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9/  نی)شتاب جاذبه زم  .(میریگیدر نظر م  10را محاسبات آن  یراحت  یکه برا  باشدیم 8

 وزن جسم   =جرم جسم      نیشتاب جاذبه زم

    w m g=  

 

 (96خرداد   -تهران -)شهید مطهری         :د ی دست آور را به وزن آن    باشد، ی م   لوگرمی آموز  کدانش   ک یجرم     : سوال?

=kg    :  پاسخ 5 (m  جرم ) 

 N
/

kg
=9 8 (gشتاب جاذبه زم )نی 

             ?=  (w وزن جسم) 

 وزن  = جرم جسم     نیشتاب جاذبه زم 

            490=8 /9  5  وزن= 

  

اگر در  یعنیباشد،   گرملویجرم )واحد جرم( در فرمول ک  یکایحل مسائل مربوط به وزن توجه داشته باشد که    یبرا  نکته:

)کـه  نیسپس ضربدر شتاب جاذبـه زمـ  د،یکن  لیتبد  لوگرمیصورت سؤال جرم را برحسب گرم داده بود، ابتدا جرم را به ک

 .دیتوجه کن  ریدرک کامل مطلب به مثال ز  ی. برادیباشد( ضرب نمائ   ایباتوجه به خواست مسئله ممکن است    

9/  ی را با توجه با شتاب جاذبه  ی گرم   100   ب ی س   ک ی وزن     : سوال?  (95خرداد  -تهران  -)کوشش   . د ی محاسبه کن   8

gr    :  پاسخ / kg= =1 1 (m  جرم) 

 .(میکنیم 1000بر     میعدد را تقس گرم،لویگرم به ک  لیتبد  یگفته شده برا  ی)طبق نکته 

N
/

kg
=9 8 (g)   شتاب جاذبه 

 ?=  (w  وزن جسم) 

 وزن    =جرم جسم    نیجاذبه زم  شتاب

W / / / N N=  =0 1 9 8 0 98 1 
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 50  دیـو بـه کـره مـاه هـم برو   دیجرم داشته باشـ  گرملویک  50شما اگر    یعنیاست    کسانیجرم جسم در همه جا    نکته:

 و ماه متفاوت است.   نیداشت. اما وزن شما در زم  دیجرم خواه لوگرمیک

 .  دیدار  وتنین 80حدود    یو در ماه وزن  وتنین  500حدود    یوزن نیشما در زم عنوان مثال ؛ به

 .میقرار ده یمورد بررس  زیشامل طول و حجم را ن گرید تیباهم چند کم  دیها شد اجازه ده تیکه صحبت از کم  حال

 تیـبـا کم کندیم یجسم ط کیرا که   یدو نقطه و مسافت  نیب  یفاصله  :طول 

 .میریگیطول اندازه م

( متـداول طـول ی)واحـدهایکاهای  متریمتـر و سـانت  لـومتر،یک  :طــول   یکای

 هستند.

 ( طول نوشته شده است.ی)واحدهایکاهای نیب  لیرو رابطه تبدشکل روبه در

 یشـگاهیآزما یهاکشکش است. طول خططول اجسام کوچک، خط یریگاندازه یاز ابزارها  یکیطول:    یریگاندازه  لهیوس

 شده است.  یدرجه بند متریلیو م  متریبرحسب سانت

اسـت از  ادیکه اگر طول جسم ز میمورد دقت کن نیبه ا  دیجسم با  کیطول    یریگکارکرد خط کش: هنگام اندازه  ی  نحوه

 یکـش مطـابق باشـد و بـه واحـدهانقطه شـروع، بـا خـط صـفر خط  کهنیو ا  میمتر بهره ببر  ایو    شتریکش با طول بخط

 .میتوجه کن  زیکش نخط  یبنددرجه

 

 .میحجم بپرداز تیکم یاست که باهم به بررس دهیزمان آن رس  دیطول آشنا شد تیکه با کم  حال

 .کندیجسم اشغال م  کیکه    ییمقدار فضا :حجم

 ایـمکعـب    متریحجم جسم را معموالً برحسب مترمکعـب، سـانت  حجم:  یکای

 .رندیگیاندازه م تریل

 .دیحجم به نمودار داده شده توجه کن  یکاهایدرک مفهوم   یبرا

که مطالعـه   ییها  تیکم  گریحجم مانند د  تیطور که مشهود است درکم  همان

 واحد    لیتبد  دیکرد

 نمودار روبه رو صورت خواهد گرفت.صورت    به

 حجم:  یروش محاسبه   انواع

 !میریابعاد را در نظر بگ یتمام  ستیبا یجسم م  کیتوسط   یحجم اشغال  یمحاسبه    یبرا
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 :میمواجه هست  ریمحاسبه حجم با چند حالت ز  یواقع برا در

 .میکنیاستفاده م  یاضیر  یهااز فرمول  نیمع یجسم با شکل هندس  کیمحاسبه حجم    یبرا  اول: حالت

 طول =حجم مکعب عرض  ارتفاع 

 

 .میریگیمدرج بهره م  یاز ظروف مدرج مثل استوانه  عاتیمحاسبه حجم ما  یبرا  دوم: حالت

  . باشد ی م   متر ی سانت   1به طول و عرض و ارتفاع  ی حجم مکعب   مترمکعب، ی سانت   ک ی   د ی نشان ده    : سوال?

 (97)دکتر حسابی ـ تهران ـ خرداد 

    :  پاسخ

cm                        طول  عرض   ارتفاع   =حجم مکعب  cm cm cm  = 31 1 1 1 

 

  

 .میینما  ی( را در حجم باهم بررسکایواحد)  لیدو مثال تبد دی، اجازه ده  دیکه با حجم آشنا شد  حال

 (96خرداد  -خراسان جنوبی -)امام رضا                   باشد؟ ی چند مترمکعب م   تر ی ل   ک ی    : سوال?

     شود. 1000بر    میعدد شما تقس  دیبه مترمکعب با تریل  لیتبد  یکه برا شودیبرداشت م  ینمودار پلکاناز     :  پاسخ

Lit m= 31
1

1000
 

  

 (97خرداد   -تهران  -)عفاف       است؟   تر ی هر متر مکعب چند ل    : سوال?

 تریل 1000     :  پاسخ

بـاهم   کایسه    نیکه ا  شودیهم استفاده م  یسیو س  تریلیلیو م  مترمکعبیسانت  یکاهایاز    عاتیحجم ما  یریگاندازه  یبرا

cm       برابر هستند. cc mL= =31 1 1 
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شود. حال باهم بـه  یجرم و حجم حاصل م تیباشد که از دخالت دو کم یم یچگال دیشو یکه با آن آشنا م  یبعد  تیکم

 .میپرداز یم یچگال  نیا یبررس

از  ینـیاست که در حجـم مع یمقدار جرم ،ی. در واقع چگالمیگوئیآن ماده م  یجرم واحد حجم هر ماده را چگال  :یچگال

 جسم وجود دارد.  کی

قطعـه سـنو و   کیـممکـن اسـت در آب فـرو بـرود ماننـد    م،یدهیجسم را درون آب قرار مـ  کی  یعنوان مثال ؛ وقت  به

 یچگال  مییگویتکه چوب، که م  کیمثل    ماندیآب م  یجسم بر رو   کی  یاست و گاه  شتریسنو از آب ب  یچگال  میگوئیم

 چوب از آب کمتر است.

  ( به صورت مقابل خواهد بود.ی)فرمول چگالیچگال  ی  رابطه

  :یچگال یکای

مکعب    متریگرم بر سانت                                     
gr

( )
cm3  

kgمتر مکعب  بر   لوگرمیک                           
( )
m3 

و اگـر  باشـدیم مترمکعبیآن گرم بر سانت یکایمکعب باشد  متریجرم جسم بر حسب گرم و حجم آن برحسب سانت  اگر

 .باشدیبر متر مکعب م گرملویآن ک  یکایو حجم آن برحسب متر مکعب باشد   لوگرمیجرم جسم برحسب ک

                               ( در صورت لزوم وجود دارد!                                                                                                    کایواحد)  لیها تبد تیکم  گریمانند د  زین یچگال در

 :یچگال  یروش محاسبه   انواع

روش  نیـکـرد. در ا دیـمشـاهده خواه ریـجسم با جرم و حجم مشـخص کـه در مثـال ز  کی  یمحاسبه چگال  اول:  حالت

 .دیاجسام را بدان  یچگال  یمحاسبه   یاست که رابطه    یفقط کاف یچگال  یمحاسبه  

  :  د ی دست آور را به آن   ی چگال  باشد، ی مکعب م   متر ی سانت    50گرم و حجم آن     200 ی جرم جسم    : سوال?

 با اندکی تغییر( 97خرداد  -تهران-رجایی)شهید      

 جرم جسم gr=2                                   :  پاسخ   

                                          cm=  حجم جسم  35

                    
gr gr

cm cm
= = =

3 3

م س جرم ج

م س حجم ج

200
4

50
 یچگال 

 گرم جرم دارد(  4ماده   نیمکعب از ا متریسانتهر    یعنی) 
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 یقرار گرفته است را از مـا مـ  عاتیحجم مشخص از ما  کیکه در    یجسم  یوقت ها در مسئله ها چگال  یگاه  دوم:  حالت

 معروف است.  یا  سهیروش محاسبه به روش مقا  نیخواهند! ا

شـود آب بـه سـمت بـاال  یقرار گرفته و باعث مـ  یعیظرف پر از ما  کیجسم در درون    کیکه    دیعنوان مثال فرض کن  به

 .میقرار گرفته است را حساب کن  عیکه در ما یآن جسم  یخواهند  که چگال ی. سپس از ما مدیایب

را  ریـز یگام ها ستیبا یظرف مورد نظر م عیجسم جامد موجود در ما یکردن چگال داینوع سواالت و پ نیپاسخ به ا  یبرا

 .میینما  تیرعا

و سـپس  میکنـ یمـ سـهیدر آن نبـوده اسـت مقا  یکـه جسـم  یهمراه با جسـم آن بـا زمـان  عیمقدار حجم ما   اول:  گام

 .میکن یکسر م گریرا از هم د  عاتیمقدارحجم ما

   م؟یاز هم کسر کن  گریکدیبا  سهیرا پس از مقا عاتیحجم ما دیبا  چرا

افـزوده   عـاتیرا بـه ما  یکه جسم درون ظرف چـه حجمـ  میشو  یمتوجه م  گریکدیاز    عاتیبا کسر کردن حجم ما  :جواب

 :گریاست. به عبارت د

جسـم درون  یهرچه تمـام تـر مقـدار چگـال یبه راحت میتوان یبا داشتن حجم ، در صورت داشتن جرم جسم م  دوم:  گام

 .میرا حساب کن  عیما

 .دییدقت نما  ریز  یبهتر لطفا به مثال حل شده   یریادگی  یبرا  حال

 تریلیلیم  55آب تا    م،یاندازیآب دارد، م  تریلیلیم  50که    یمندرج  یگرم را درون استوانه  100به جرم    یجسم   :  سوال?

 (96خرداد   -تهران -کتاب درسی()شهید چمران  10ی  )مشابه خودرابیازمایید صفحه           د؟یجسم را حساب کن یچگال  د،یآیباال م

 :میدار  نی. بنابراباشدیحجم جسم درون آن م  یدهندهحجم آب، نشان  شیافزا  زانیم   :  پاسخ

 

gr=100  جرم جسم 

ml cm= − = = 355 50 5  حجم جسم   5

gr gr

cm cm
= = =

3 3
100

20
5

´v] ³o]

Â²I«a

´v] ´\e
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بـا  میتا بتـوان  میبپرداز  یمهم از کتاب درس  دییازمایخودراب  کی  یباهم به بررس  دیاجازه ده  دیکه با مثال باال آشنا شد  حال

 .میآشنا شو  زین یسواالت مهم کتاب درس

 میکنیمـ  شنهادیمثلث روابط را پ  میکنیم  یرا بررس  تیسه کم  یکه رابطه  یحل مسائل  یبرا  *

  نماد ضرب است.   یو خط عمود  مینماد مستق  یمثلث خط افق  نیدر ا

 لیـمثلث را تکم  نیا  یچگال  یمن برا  د،یمناسب در مثلث باال قرار ده  یرا در جا  هاتیکم  حال

   .کنمیم

 کیـو  دیسـیرا بنورا خواسـته اسـت، آن تیـکدام کم یکه سؤال از شما محاسبه   دینیو بب  دیبه صورت سؤال برگرد  حال

 .دیبعد از آن قرار ده  یمساو 

هـا را براسـاش روابـط در آن مانـدیم یبـاق گـرید تیـ. دو کمدیبگذار  تیهمان کم  یدست خود را بر رو   یمرحله بعد  در

 .دیسیفرمول بنو  یادامه

 .دییتوجه نما  ریموضوع لطفاً به مثال ز  نیدرک بهتر ا  یبرا

 .  دیرا محاسبه کنآن یمکعب باشد، چگال متریسانت 100گرم است اگر حجم آن     400قطعه سنو    کیجرم    : سوال?

 (با اندکی تغییر  96خرداد    –خراسان جنوبی    -)امام رضا

    :  پاسخ

 اول:   گام

grجرم جسم                             =400 

cmحجم جسم     مسأله  یهاداده =3100 

?یچگال                    = 

 دوم: مثلث روابط گام

 نکه؛یا یعنیسوم: استخراج فرمول مناسب  گام

              .میگذاریبعد از آن م  یمساو   کیو    میسینویرا م  یرا خواسته پس چگال ی( صورت سؤال از ما چگالالف

    یچگال = 

 ها چگونه است.  آن  یرابطه ماند؟یم  یباق هاتیکدام کم  م،یگذاریم یچگال  ی( حال دستمان را بر رو ب

 ریـمطـابق ز یپس فرمول چگـال میکن میجرم را بر حجم تقس دیاند و مطابق مثلث بامانده یکه جرم و حجم باق  مینیب  یم

 خواهد بود.
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   .دیو محاسبات را انجام ده  دیکن  یچهارم: در ادامه عددگذار گام

gr gr

cm cm
= = =

3 3
400

4
100

´v] ³o]

Â²I«a

´v] ´\e

 

  

 یتوانـد شـما را کمـ  یکه مـ  گرینوع مثال د  کی  یاست که به بررس  دهیزمان آن رس  دیآشنا شد  یچگال  تیکه با کم  حال

 .میبپرداز  دیسردرگم نما

و مقـدار    ردیـگیسنو کوچک، ابتدا جرم آن را با تـرازو انـدازه م  کی  یبه دست آوردن چگال  یبرا  یدانش آموز    :  سوال?

   ی. سـط  آب رو انـدازدیمتـر مکعـب آب دارد، م  یکه   سانت  یسپس آن را درون استوانة مدرج  آورد،یگرم را به دست م

 کتاب درسی( 10ی  )مشابه فعالیت صفحه     ت؟سنو چقدر اس ی. چگالردیگیمکعب قرار م  متریسانت

 .میاختالف حجم آب که همان حجم سنو است را به دست آور  دیبا  ابتدا   :  پاسخ

400-500cm  سنو  حجم 3100=

=مکعب   متریگرم بر سانت =
400

4
100

 یچگال

  

 .میبه نام زمان برو  گرید تیکم  کیاست که به سراغ   دهیزمان آن رس  حال

 .  میریگ یخود را اندازه م  یروزانه    یها تیاست که با آن لحظات و مدت انجام دادن فعال یتیکم :زمان

از شـبانه   یطوالن  یهازمان  یالبته برا  باشدیم  قهیآن ساعت و دق  جیرا  یکاهای  ریاست و سا  هیزمان ثان  یکای  زمان:  یکای

 .میکنیاستفاده م زیروز و ماه و سال ن

 .میکنیسنج استفاده مزمان از زمان  یریگاندازه  یبرا زمان:  یریگاندازه  لهیوس

  ست؟یزمان چ  یریاز اندازه گ  هدف

 .می»چه مدت« پاسخ ده  ایبه سؤال »چه وقت«    میتا بتوان  میریگیگفت زمان را اندازه م توانیدر مجموع م  :جواب

 واحد در زمان:  لیتبد
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توجـه   ریـ. به نمودار زمی( را در صورت لزوم انجام دهکایواحد)  لیتبد  ستیبا  یها م  تیکم  گریمانند د  زیزمان ن  تیکم  در

 .دیینما

 

 ×           ساعت60               قهی×           دق60             هیثان                                                      

                                                                        60                              ÷60÷ 

 یریگانـدازه  یلهیبه دقّت شخص و دقّت وس  یریگاند و دقت اندازههمراه  بیهمواره با تقر  هایریکاندازه  :یریگاندازه  دقت

 دارد. یبستگ

 .ردیاندازه بگ  تواندیم  لهیوس  کیکه   یعدد  نیکمتر یعنی  یریگاندازه  دقت

 .میکنیمتفاوت را مشاهده م  یهاکش با دقتخط 3داده شده   یهاشکل در

 متریسانت 1: 1کش شماره خط  دقت

   

0: 2کش شماره خط  دقت  متریسانت /5

  

0/: 3کش شماره خط  دقت    متریسانت 1

  

0/  یخط کش یریگدقت اندازه دیکن  فرض کـش خط نیـکـه ا یعـدد نیاسـت. کمتـر متـریلیم 1همان  ای متریسانت 1

0/تا     تواندینم  یمتر ول  یلیم  16  ای  متریلیم  8متر است. مثالً    یلیم  کیدر حد    ردیاندازه بگ  تواندیم را اندازه   متریلیم  1

0/مثل    یو عدد  ردیبگ  یمدرسه کمتر مـ یهاموارد در آزمون نی. )اشودینم یریگزهکش انداخط نیتوسط ا متریلیم  8

 از آن غافل بود.(  دیهرحال نباامّا به  دیآ

0/با دقت    تال ی جید یترازو کیشکل مقابل    : سوال?   ی رو بیجرم س  یآموزدانش دهد،یگرم را نشان م 1

157/را   آن  ( 96خرداد  -تهران -)علم و ایمان                        گزارش درست است؟ نیا ای کرده است. آ  انیگرم ب 80

0/دقت ترازو در حد    ر،یخ    :    پاسخ 157/دیشده با  انیگرم است، پس عدد ب  1 157/یوقت  بودیم8 دقّت   یعنینوشته    80

0/در حد    گرم است.01

  

0/   ردیگیکش اندازه مخط  نیکه ا  یمقدار نیکمتر   : سوال?     (96خرداد  -تهران-خرداد 15)  است.   متریسانت 1

    :  پاسخ   



 

 

 20 20 

 سواالت پایان فصل 
 

  cm
1 0

1
10
−

=  ی ریگدقت اندازه  =

 

 

0/ ردیگیخط کش اندازه م  نیکه ا  یمقدار  نیکمتر  است. متریسانت  2

                                                       / cm
1 0 1

0 2
5 5
−

= =  ی ریگدقت اندازه=

  

 

 

 خالی جای -1

 .  د ی را با عبارات مناسب پر کن   یخال   یجاها 

 ......................................... است.  ی برا  ی مرحله مهم   ی ر گی اندازه    : سوال?

 . م ی دار   از ی به .............................. ن   ها ش ی انجام آزما   طور ن ی و هم  ها ده ی از پد  ی ار ی بس   ی بررس  ی برا    : سوال?

   . ند گوی ی ................. م   ی ر گی اندازه  ی کا ی به     : سوال?

 همواره ................... دارند.  ها ی ر ی اندازه گ    : سوال?

  هر جسم، ................... نام دارد.   دهنده ل ی مقدار ماده تشک    : سوال?

 ماده ............... و ................ دارد.    : سوال?

 .... است. زمان، ...................   ت ی ............... و کم طول، .......   ت ی ....، کم جرم، ...................   ت ی استاندارد کم  ی کاها ی    : سوال?

  برابر است با .................... .  شود، ی به جسم وارد م  ن ی که از طرف زم  یی رو ی ن    : سوال?

   آن ..................نام دارد.   ی ر گی وزن ...................... و دستگاه اندازه   ی ر گی اندازه  ی کا ی    : سوال?

 ........... نام دارد.  کند، ی م   ی که جسم ط   ی مسافت   ا ی دو نقطه و    ن ی فاصله ب    : سوال?

 ............... نام دارد.   کند ی که جسم اشغال م  یی مقدار فضا    : سوال?

 . است ...... مدرج شده که معمواًل بر حسب ..........  کنند، ی ..... استفاده م از .........   عات ی حجم ما   ی ر گی اندازه  ی برا    : سوال?

 دارد.   ی به .................. و .................... بستگ   ی ر گی دقت اندازه    : سوال?

  رود.  ی آب فرو م   ر ی آن از آب ............. باشد به ز   ی که چگال   ی جسم    : سوال?

 

 نادرست  و درست .2

 .د ی س ی را بنو  ح ینادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صح   ا ی درست  

 ◯است.    یفقط داشتن ابزار مناسب کاف   ق، ی دق   ی رگیدر اندازه    : سوال?
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 ی حیتشر  یها . پرسش3

 . د ی پاسخ ده   ری ز   هایبه پرسش 

 .  د ی کن   ف ی را تعر  ر یاز عبارات ز   کی هر     : سوال?

 جرم  -

 وزن   -

 ی چگال   -

 

 ست؟ی چ  یر گیهدف از اندازه    : سوال?

 

 .د ی س یمربوطه را بنو   یکای   ری از موارد ز   کی هر    ی و برا  ستی چ   تی کم    : سوال?

 «   حجم  –  سرعت   –  رونی  –  زمان  –  طول  –جرم    » 

 

 .  د ی را انجام ده   ری ز   یواحدها  ل ی تبد    : سوال?

/(  آ  kg ..............................g=4 05 

Lب(   ...............................cm= 380 

  قهی دق   s=76............................... پ( 

/ت(   km ...............................cm=0 011 

 

 ◯.  م کنیی جرم از ترازو استفاده م   یرگی اندازه   ی برا   : سوال?

 ◯موز مناسب است.    ک ی جرم    ی ر گی اندازه   ی برا   لوگرم ی ک   ی کا ی دو شهر و    ن ی فاصله ب   ی ر گی اندازه   ی متر برا   ی کا ی    : سوال?

 ◯است. -بسته شده   روسنج یدارد که به ن   ی بستگ   یبه اندازه جسم   روسنج ی فنر در ن   یدگ ی مقدار کش    : سوال?

 ◯. م کنیی توجه م   یمنحن   یخواندن حجم آب در استوانه مدرج به سطح باال   ی برا   : سوال?

 
 

 ◯آب کمتر است.    ی از چگال   رود، ی که در آب فرو م   یجسم   ی چگال    : سوال?

 ◯گرم بر مترمکعب است.    ، ی چگال   ی اصل   یکای    : سوال?

 ◯.  دهد ی را کاهش م   ش یاز اعداد دقت آزما   یر گین ی انگ یو م   یرگی تکرار اندازه    : سوال?

 ◯دارد.    یشتر ی دارد، جرم ب   یشتر یب   یکه چگال   ی ک ی دارند، آن    یکسان ی دو ماده حجم     : سوال?

 ◯گرم است.    لوی جرم همواره بر حسب ک   ، یدر محاسبه چگال    : سوال?
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 . د یرا کامل کن   ری جدول ز    : سوال?

گیری اندازه ابزار مدرج استوانه )پ( نیروسنج  ساعت   کش خط   

 )ث( )ت( جرم  )ب( )آ( کمیت

 

 

 م؟دهی ی نشان م  gرا با    یو برخ     kgها را با    یر گیاندازه   یچرا برخ    : سوال?

 

 رند؟گیی اندازه م   ییکا ی  چه  با  معموالً   شان، را با توجه به اندازه   ری ز   هایت ی کم    : سوال?

  ( ضخامت نوک مدادآ 

 ب( فاصله تهران تا کرج

  استخر  کی ( حجم  پ 

 خودکار  کی ت( جرم  

  آب  وان ی ( حجم نصف ل ث 

 مدرسه  اطی ج( طول ح 

  ( زمان حل کردن تمرنچ 

 دوچرخه  کی ح( جرم  

 

 .د ی مثال بزن   کی   شود؟ی آن استفاده م   ی رگیاندازه   یبرا   ای له ی و از چه وس   ستی چ   وتونی ن    : سوال?

 

 شده است؟  ی چگونه درجه بند  شود؟ی استفاده م   ی استوانه مدرج به چه منظور    : سوال?

 

 سنگ کوچک را اندازه گرفت؟   ک یحجم    توانی چگونه م    : سوال?

 

 د؟ ی سی حجم را بنو   یکاها ی    : سوال?

 

 برابر است با؟  تری ل   کی    : سوال?
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 چرا؟  افتد؟ ی م   یچه اتفاق   می آب قرار ده   یرا رو  ی و فلز  یچوب   های اگر مکعب    : سوال?

 

 و فرور رفتن در آب وجود دارد؟   ی چگال  نی ب   ایچه رابطه    : سوال?

 

 آورد؟  دستبه   توانی را چگونه م   د ی کل   ک ی  ی چگال    : سوال?

 

 است؟  وتون ی توپ چند ن   نی وزن ا  م، یر ی در نظر بگ   10را    ن یگرم است، اگر شتاب جاذبه زم   650توپ    ک یجرم     : سوال?

 

 د؟ آوری   دست آن را به   ی است. چگال   ترلی ی ل ی م   50گرم و حجم آن    700جسم    ک یجرم     : سوال?

 

 (1/ 73–1/ 2–2/ 7–4/ 01–0/ 78هر کدام از اعداد )   م، ای خته ی هم ر   ی را رو  ع ی در شکل مقابل چند ما   : سوال?

 

 

 د؟ی س یرا بنو   گر ی کد ی   به  هاآن   ل ی و نحوه تبد   یچگال   یکاها ی    : سوال?

 

و مقــدار    رد ی گ می   اندازه   ترازو   با   را سنگ کوچک، ابتدا جرم آن   ک ی   چگالی   آوردن   دست به   ی برا   آموزی دانش     :  سوال?

. ســطح  اندازد ی مکعب آب دارد، م  متر ی سانت  500که  ی سپس آن را درون استوانه مدرج   آورد، می   دست گرم را به   400

 سنگ چقدر است؟   ی . چگال رد گی ی متر مکعب قرار م  ی سانت   600  ی آب رو 

 

 م؟کنی ی استفاده م   یز یزمان معمواًل از چه چ   یرگی اندازه   ی برا   : سوال?

 

 ست؟ی زمان چ   یکاها ی    : سوال?
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 دارد؟  یبستگ   یهمراه است؟ به چه عوامل   یز یبا چه چ   یر گیدقت در اندازه    : سوال?

 

 را باال برد؟  یرگی دقت در اندازه   توانی چگونه م    : سوال?

 

 

نادرست است؟    ر یز   های ی ر گیاز اندازه   کی . کدام باشد ی گرم م   5ترازو    ک ی در    ی دو درجه متوال   نی فاصله ب    : سوال?

 چرا؟

 گرم  117 لوگرمی ک   7/1پ(              گرم  290ب(              گرم  185(  آ 

 

 م؟ی گزارش کن   د ی را با   یچه عدد   ری ز   هایاز شکل   ک یدر هر    : سوال?

 
 

ــ می   دست گرم به   45و    39،  48،  42و اعداد    م کنی ی م   ی ر گی سکه را چندبار اندازه   ک ی جرم      :  سوال?   شــما   نظر . بــه د آی

 باشد.  تواند ی م   ی سکه چه عدد  ن ی عدد به جرم ا   ن تری ک نزدی 

 

 ای نهیچهارگز  یها. پرسش4

  ید. را انتخاب کن   ح یصح   نهی گز 

 است.   یر یگ ........................ ، اندازه    یمرحله مهم برا   کی    : سوال?

 یر یگ جه ی( نت 4 ( مشاهده3 شی ( آزما 2 اطالعات  ی آور( جمع 1

 

 اشتباه نوشته شده است؟   ت ی کدام کم   ی ری گ اندازه   لهی وس    : سوال?

 ( جرم / ترازو2    روسنجی ( وزن / ن 1

 ( حجم / متر مکعب 4 یاط ی( طول / متر خ 3

 

 :ی عن یجرم     : سوال?

 .شود ی که به جسم وارد م   یی روی ( مقدار ن2 که جسم دارد.    ی( مقدار قدرت 1

 دهنده جسم.    ل ی ( مقدار ماده تشک 4                 ( مقدار وزن جسم3
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 است.  وتون ی ..................، ن   یر یگ اندازه   یکای    : سوال?

 .شود ی م   یر ی گ ترازو اندازه   له ی وس که به   یت ی ( کم 1

 .رودی کار م شناور ماندن اجسام در آب به   ا یفرور فتن    ن ییتع   یکه برا   ی( شاخص 2

 کشدی م   نی که جسم را به طرف زم   ییرو ی( ن 3

 کندی که جسم اشغال م   یی ( مقدار فضا 4

 

 کرد.  فی به صورت .............. ، تعر   توانی ................. را برخالف ...................... م    : سوال?

 .  شود ی م   ی ری گ -اندازه   روسنج ی که توسط ن  ی ت کمی   –  وزن   –( جرم  1

 اشغال شده توسط جسم است.  یکه مستقل از فضا  یت کمی   حجم  –  ی ( چگال 2

 دهنده جسم  لی تشک   یمستقل از مقدار ماده   یت کمی   –  جرم  –  ی ( چگال 3

 مستقل از هم است.  ی کای آن وابسته به دو    یر یگ اندازه   یکای کرد که    ان ی ب   ی ت کمی   –  زمان  –  ی( چگال 4

 

 است که:  ن یا   رود، ی فرو م   عی ما   کی در    یجسم   نکهی علت ا   : سوال?

 است.  عی ما   ی از چگال  شتری جسم ب  ی ( چگال 2 جسم است.    ی از چگال   شتری ب   عی ما   ی( چگال 1

 دارد.  یز یت   یها ( جسم لبه 4 است.  ع یاز جرم ما  شتری ( جرم جسم ب 3

 

 کمتر است؟  نهی کدام گز   ی چگال    : سوال?

 است.  کسانی همه    ی( چگال 4 آب خالص  تری ل   کی (  3 آب خالص  وان ی ل   ک ی (  2 قطره آب خالص  کی (  1  

 

 دارد؟  ی بستگ   ی به چه عامل   روسنج ی فنر داخل ن   یدگ ی مقدار کش    : سوال?

 وارد شده  یروی ( مقدار ن2 جسم  ی( مقدار ذرات سازنده 1

 جسم( سرعت حرکت  4 نی ( مقدار ارتفاع جسم تا زم 3

 

 ست؟ی ن   ح ی در مورد جرم کدام صح    : سوال?

 .رند یگ ی گرم اندازه م   ا یو    لوگرمیک   یکای جسم را با    کی ( جرم  1

 آن جسم است.   دهنده ل ی تشک   ی ( جرم جسم در واقع مقدار ماده 2

 کنند.  ی م   یر یگ ترازو اندازه   یله ی ( جرم اجسام را به وس 3

 مختلف متفاوت است.    ی ( جرم جسم در جاها4

 

 ست؟یکدام مفهوم درست ن    : سوال?

 حسم  دهنده ل ی ( جرم : مقدار ماده تشک 1

 .  کشد ی طرف خود م -ها را به آن   ن یکه جاذبه زم   ی( وزن : مقدار ذرات 2

 همان واحد است.    ی ری گاندازه   یکا ی (  3

 وزن اجسام  ی ری گ اندازه   ی برا  یاله ی: وس   روسنج ی( ن 4
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 نادرست است؟  نه ی انتخاب شده در کدام گزواحد     : سوال?

 (  متر ی مدرسه ) سانت   اط ی( طول ح 2           (  متر ی ( طول مداد ) سانت 1

 (لومتر کی )    مشهد  –( فاصله تهران  4 (  متر ی ل ی ( قط نوک مداد )م 3

 

 

 

 گرفت؟  توانی م   یا جه یچه نت   ر ی ز  ی هابا توجه به شکل    : سوال?

 
 است.  تر ش ی ب   A  عی گلوله از ما   ی( چگال 1

 است.    شتر ی ب   B  عی گلوله از ما   ی ( چگال 2

 برابر است.   Bو    A  ع ی ما   ی ( چگال 3

 است.  ترش یب   A  ع ی از ما  B  عی ما   ی( چگال 4

 

 (د ی را انتخاب کن   نهی گز   نی نادرست است؟ )کاملتر   زی از موارد ن   کی کدام    : سوال?

ــ   ی ر ی گ اندازه   مدرج شده  متر ی که بر حسب سانت  ی کش جسم را با خط  ک ی ( اگر طول الف  عــدد گــزارش شــده،    م، ی کن

 باشد.   متر ی سانت   ک ی تر از  کوچک  تواند ی م 

 . م ی » چه مدت« پاسخ ده   ا ی وقت«  به سوال » چه   م ی تا بتوان   م ی ر ی گ ی م  ( در مجموع زمان را اندازه ب 

 است.   متر ی سانت   10، عرض و ارتفاع  طول شکل به  ی برابر حجم ظرف مکعب  تر ی ل ی ل ی م   ک ی (  ج 

 جسم دارد.   ک ی از   ی ن ی است که جرم مع   ی مقدار حجم   ی (  چگال د 

ـ   .رود ی باشد، در آب فرو م   تر ش ی آب ب  ی از چگال   ی جسم  یکه چگال   ی ( در صورت ه

ـ 3 ( الف ، ج ، د2 ( الف، ج ، هـ1    ( الف ، د4 ( ب ، ه

 

 از راست به چپ کدام است؟  ب ی جرم، زمان ، طول و وزن به ترت   یر یگ اندازه   یکای    : سوال?

 وتوننی   –متر    ی ل می  –  قهدقی  –  لوگرم ی ( ک 2 لوگرمکی   –متر    سانتی  –  ساعت  –  وتون ی ( ن 1

 وتوننی  -  متر  –  ه ثانی   –  لوگرم ی( ک 4                 لوگرمکی   –  متر  –  ه ثانی  –  وتون ی ( ن 3

 

 غلط است؟  ، ی چگال  یبرا   ی کدام معن    : سوال?

 از جسم  ین ی ( مقدار جرم در حجم مع 2                     ی( جرم حجم 1

 ( مقدار حجم موجود در واحد جرم4           ( نسبت جرم به حجم3
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  متری آن چند گرم بر سانت   یگرم است. چگال   36مکعب و جرم آن    متری سانت   300قطعه چوب پنبه    ک یحجم     : سوال?

 مکعب است؟

1  )10800  

2  )8 /33  

3  )2 /1    

4  )12 /0 

 

 مکعب است. حجم آن چقدر است؟  متر ی گرم بر سانت   7/ 8آن    یگرم و چگال   10  یفوالد   خی م   ک یجرم     : سوال?

  1  )28 /1                                2  )8/12                        3  )78                                4  )78 /0 

 

 

 ....................... نسبت به آب دارد؟  ی در آب فرو رود حتمَا چگال   یاگر جسم    : سوال?

 نظر داد.  توانی ( نم 4                  یترش ی ( ب 3                               ی( برابر2                ی( کمتر1

 

 ست؟یآب چ   ی رو   خی علت شناور ماندن     : سوال?

 شتری( وزن ب 2 ( وزن کمتر1

 کمتر  ی( چگال 4 ( حجم کمتر3

 

آن    ی چگال   م، ی تکه چوب را نصف کن   نیمکعب است. اگر ا   متری گرم بر سانت   0/ 42تکه چوب    ک ی  ی چگال    : سوال?

 چقدر خواهد بود؟

1  )42 /0    

2  )21 /0  

3  )84 /0  

4  )3 /0 

 

خواهــد    ح ی کدام عدد صــح   م ی بخوان   م ی خواه ی است را م شده   خته ی که درون استوانه مدرج ر   ی ع ی ما   ک ی حجم      :  سوال?

 بود؟ 

1  )4 

2  )3 
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3  )5 /3 

4  )25 /3 

 

 

 

 

 .................. را نشان دهد.    تواندی ................ نم   یر ی گ ............. با دقت  اندازه    : سوال?

 متری ل می  3/ 2  طول  –  متر  0/ 001  –  یکش ( خط 1

 لوگرمکی   0/ 32  جرم  –  لوگرمکی   0/ 01  –  یی( ترازو 2

 تری ل ی ل می  4  حجم   –  تر لی   0/ 001  –  ی ( استوانه مدرج 3

 وتوننی  4/3  وزن   –  وتوننی   0/ 1  –  ی روسنج ی( ن 4

 

  یمقدار   یکه حاو   ی مترمکعب را درون استوانه مدرج   ی گرم بر سانت  8  ی گرم و چگال   56به جرم    ی تکه سنگ    : سوال?

 د؟ی آ ی مکعب باال م   متر ی آب درون استوانه چند سانت   می انداز ی آب است، م 

1  )8    

2  )7  

3  )6  

4  )5 

 

 

طول،    یری گ عدد حاصل از اندازه   تواند ی نم   نهی است. کدام گز   متر ی لی م   2خط کش    کی   یری گ دقت اندازه    : سوال?

 کش باشد؟خط   نیتوسط ا 

    متری سانت   2/4(  1

  متری ل ی م   75(  2

  متری سانت   0/ 8(  3

 متر  02/1(  4

 

 

 م؟یاستفاده کن   یل ی بهتر است از چه وسا   دی کل   کی   ی چگال   یری گ اندازه   ی برا   : سوال?

  کشخط   –  روسنج ی( ن 1

  کشخط   –( ترازو  2

  مدرج  استوانه  –  روسنجی( ن 3

 مدرج  استوانه   –( ترازو  4

 

 دارند.  ری تأث   ی ری گ همواره با ...................... همراه است. ........................ و ......................... در اندازه   یر یگ اندازه    : سوال?
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 تکرار  –  یری گ اندازه   زمان   –  ب ی ( تقر1

 یر یگ -اندازه   لهوسی   دقت   –  شخص  دقت  –  ت ی ( قطع 2

  یر یگ -اندازه   لهوسی   دقت   –دقت شخص    -  بی ( تقر 3

 تکرار  –  ی ریگ زمان اندازه   -  ت ی قطع (  4

 

 

  تــال ی ج ی د   ی است. کدام تــرازو   لوگرم ی ک   3/ 864و    لوگرم ی ک   3/ 862  ب ی به ترت   Bو    Aجرم دو جسم    م ی دان ی م     :  سوال?

 است؟  تر ن ی سنگ   Aاز جسم    Bرا دارد که نشان دهد جسم   ن ی ا   یی توانا 

  لوگرمی ک   1با دقت    یی ( ترازو1

 گرم  1با دقت    یی( ترازو 2

  لوگرم ی ک   0/ 01با دقت    یی ( ترازو3

 لوگرمی ک   0/ 1با دقت    یی ( ترازو4

 

 شود؟  یر یگ ترازو اندازه   نی توسط ا  تواند ی است. کدام مورد نمشده   یبند تا گرم درجه   یا عقربه   ی ترازو  کی    : سوال?

  گرم  2/ 5(  1

  لوگرمی ک   2(  2

 گرم  2(  3

 گرم  20(  4

 

ــ از اعــداد ز   ک ی است. کــدام   متر ی سانت   0/ 1کش  خط   ک ی   ی ر ی گ دقت اندازه     :  سوال? ــ بــا ا   تــوان ی را م   ر ی کــش  خط   ن ی

 کرد؟   ی ر ی گ اندازه 

 متری سانت   15/ 4(  1

  متری سانت   15/ 42(  2

  متری سانت   15/ 04(  3

 متری سانت   421/15(  4
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 اتم ها الفبای مواد – 3فصل 

 

کـه آب و  یدارند. درحـال یمختلف یهایژگیسه حالت و   نیا  شود،یم  افتیو گاز    عیبه سه حالت جامد ، ما  عتیآب در طب

 اند،  نوع ماده کیو بخار،    خی

ها پاسـخ سـؤال نیآن به ا یهایژگیو  یبا اتم و برخ ییفصل ضمن آشنا نیبا آب و بخار آب تفاوت دارد؟ در ا خیرفتار    چرا

 .میدهیم

 ماده خالص و مخلوط وجود دارند.  یهاما به صورت  یدر زندگ مواد

 تکه آهن، گوگر و ...  کیشده باشد، مثل: آب مقطر،  لیجزء تشک  کیکه از   یاماده خالص: ماده

 و ...  یاوهیم  کینمک، کاز دو جزء ساخته شده باشد مثل: آب  شیکه ب  یاماده ناخالص )مخلوط(: ماده

 :دیشویمواد آشنا م  نیبا چند نمونه از ا  ریما دارند در ز یدر زندگ یمختلف  یهاگوناگون نقش مواد

 .شودیساختمان استفاده م  یو نماها یسازسنو در مجسمه  نیاز ا  ییبایبه علت استحکام باال و ز ـ سنگ مرمر:1

 . مثل:دیآیدست مبه یاز نفت خام مواد گوناگون ـ نفت خام:2

 (دیو نفت سف  لیو گازوئ  نیسوخت: مثل )بنز  دیتول *     

 کیساخت پالست  عیدر صنا *     

 یداروساز  عیدر صنا *     

 خودرو   کیدر الست *     

 .برندینفت خام بهره م  باتیها از ترکخوشبو کننده یبرخ  یو حت  هایدر اسپر *     

 .شودیدر ساخت آسفالت استفاده م  ریاز ق *     

 آمد؟   یبه وجود م ی اطراف ما نفت وجود نداشت و کشف نشده بود. چه مشکالت طیدر مح د یفرض کن   : سوال? 

 کتاب درسی( 14)مشابه فعالیت صفحه ی  

و   ک یساخت پالست عیدر صنا  د،ی و نفت سف ل یگازوئ ن،ی سوخت مانند بنز د یتول ،ی داروساز عیدارو در صنا دی تول  :  پاسخ

مختلف نفت   یبه کاربردها ریساخت آسفالت از ق نیچن ها و همخوشبوکننده ی و برخ ها یدر اسپر ،ی ساز ک یدر پالست

اطراف   ی از مواد ضرور ک یهر  یشد از استفاده   یکشف نم ای که نفت خام وجود نداشت و  یخام اشاره کرد. در صورت

 . میخودمان محروم بود
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 :    یـ نمک خوراک3

 ییغذا  عیصنادر  ـ 1     

 (ینمک  یها)سرم  ییدارو   عیدر صنا ـ2     

 هایدر دامپرور ـ3     

 .زندیریم  ابانیاز نمک و شن بر سط  خ یمخلوط  هاابانیسط  خ خیذوب شدن    یسرد برا  یهادر فصل ـ4     

 روزانه  یمصرف خوراکـ 5     

 اند؟ساخته شده  یزیاز چه چ  مواد

 نیـبـه ا  کـهنیسؤال پاسخ بدهند، تا ا  نیپرداختند تا به ا  شیعلم و انجام آزما  لیسال دانشمندان مختلف به تحص  انیسال

 .ستندیبا چشم قابل مشاهده ن  زیذرات ر  نیبه نام اتم ساخته شده اند« که ا  یزیکه »مواد از ذرات ر  دندیرس  جهینت

جـواب سـؤال خـود بـه  افـتیدر یانـد؟ بـرابرده یها پوجود آنپس دانشمندان چگونه به  ستند،یها قابل مشاهده ناتم  اگر

 .دیتوجه کن  ریو ز  تیفعال

 اتم ها: یژگیو

 تـوانیم  میرمستقیتنها با مشاهده غ  نیبنابرا  شوند؛ینم  دهید  زین  یقو  یهاکروسکوپیبا م  یکه حت  زندیقدر رها آناتم  -1

 ها را کشف کرد.و خواص آن  یها را بررساتم

 باشند.   یتوانند به صورت تک یاتم ها م-2

 و مواد را بسازند.    رندیقرار بگ  گریکدیتوانند کنار   یاتم ها م -3

 کند. یم  جادیبه نام مولکول را ا  یاجتماع اتم ها در کنار هم ساختار  نکته:

 و انواع آن ها: مواد

 نیوجود دارد. حال دانشـمندان همـ یدرجهان هست یو مصنوع یعیکه مواد را به دو صورت طب  دیدار  ادیسال ششم به    از

 که عبارتند از : ندینما  یم  یبند  میتقس یرا به دو نوع کل  یو مصنوع یعیمواد طب

 

 کرد.  میخواه  یپرداخت و مواد ناخالص را در سال هشتم بررس  میمواد خالص خواه  یسال هفتم فقط و فقط به بررس در

 .دییشود دقت نما یکه در ارتباط با مواد خالص به شما داده م  یحاتیبه توض  لطفا



 

 

 32 32 

 

 .دیکن یاز مواد خالص را مشاهده م  ینمونه ا  ریجزء ساخته شده باشند. طبق شکل ز  کیکه از   یمواد خالص:  مواد

  

آنهـا  یسـازنده  یکـه هـدف اتـم هـا ندیگو یرا م  ی، مواد  میاز مواد خالص داشته باش  میتر بخواه  قیدق   یتوض  کی  اگر

 است.  دیجد  ینوع ماده   کی  لیتشک

آن کنـار هـم قـرار  یسـازنده  یکه اتم هـا دید دیرا نخواه یآب رای. زدیآ یخالص به شمار م  یماده    کیمثال آب    بعنوان

 دهند! لیدوغ را تشک  ایشما نوشابه و   یو برا  رندیگ

 شوند که عبارتند از:   یم  میمجزا تقس  یخالص خود به دو دسته  مواد

 بی( عنصر          ب( ترکالف

 .دیکه به صورت کامل با آن ها آشنا شو  میپرداز یمجزا از مواد خالص م  یدو دسته   نیا یباهم به بررس  حال

 نوع اتم ساخته شده  کیکه از   یخالص  یماده  ( عنصر:الف

 شود. یم  یبند  میتقس  یو عنصر نافلز  یبه دو نوع عنصر فلز  ییها  یژگیو و  تیعنصر براساش خاص عنصر :  انواع

 عنصر نوع فلز:  یهایژگیو

 .روندیدر آب فرو نم  میو پتاس  میمثالً سد    روندیاغلب در آب فرو م  ـ2             سط  براق دارند.ـ  1 

 چکش خوارندـ  4 برق هستند.  انیجر  یرساناـ  3 

 عنصر نوع نافلزات:  یها  یژگیو

 .مانندیآب شناور م  یاغلب رو   ـ2          سط  مات و کدر دارند.  ـ1 

 (ستندیخوار نترد و شکننده هستند. )چکش ـ4           .                        اندقیعا  ـ3 

 شود. یم دهید یو مولکول یعنصر به شکل اتم  عنصر: ساختار

                                       

   یعنصر اتم                      (ی)از نوع دو اتم یمولکول  عنصر
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 م؟یکن یم  ینام گذار یو مولکول  یچه اساس ساختار عناصر را اتم بر

 .ندیگو یعنصر مورد نظر از هم فاصله داشته باشند، عنصر اتم  یمعموال اگر اتم ها :جواب

 .ندیگو یم یباشند ، به آن عنصر مولکول  گریکدیدر کنار   یعنصر موردنظر به صورت چند اتم  یاگر اتم ها  حال

 :یعناصر مولکول یها  یژگیو

 یی، هشـت تـا یی، چهارتـا یی، سـه تـا ییدوتـا یآن ها به صورت مجموعه ا  یکه اتم ها  ندیگو  یاز عناصر را م  یا  دسته

را از لحـا   یاز عناصـر مولکـول یرا به وجود آورده اند. حـال بـاهم نمونـه ا  ییقرار گرفته اند و مولکول ها  گریکدیدرکنار  

 .میینما یم یتعداد بررس

 تروژنی، ن  ژنیعبارتند از: اکس یدو اتم یمولکول  عناصر

 مانند: اوزون یسه اتم یمولکول  عناصر

 عبارتند از: فسفر  یچهار اتم یمولکول  عناصر

 عبارتند از: گوگرد یهشت اتم یمولکول  عناصر

از مواد خـالص   یگرید  یاست که به دسته    دهی. زمان آن رسمیکار با عناصر و موارد مربوط به آن آشنا شد  یجا  نیبه ا  تا

 .میاز آن ها کسب کن یالبمط زیو ن  میها بپرداز  بیترک یعنی

 آن باهم متفاوتند.  یهامولکول  یسازنده  یهاکه اتم  یخالص یماده  :بی( ترکب

متفـاوت در کنـار هـم  یتوانند از کنار هم قرار گرفتن چند نوع مختلف اتـم بـا سـاختارها  یمولکول ها م  گر؛یعبارت د  به

 شوند.  جادیا

 جـادیا گریکـدیدر کنـار  ژنیاتـم اکسـ 1و  دروژنیاتم ه 2  یعنیآب از اتصال دو نوع اتم متفاوت   عنوان مثال؛ مولکول  به

 شده است.

 

 تر  کی نزد یآب از نما  یمولکول بیترک

اشتباه و درک بهتر مفهوم مولکـول  نیاز ا یریجلوگ  ی. برا  میو مولکول را باهم اشتباه کن  بیگذر زمان ممکن است ترک  با

 م؟یانجام ده  دیچه با بیو ترک

 :دیتوجه کن ریز  یهاسهیمقا  به
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آن بـاهم   یسـازنده  یهـاهسـتند کـه اتم  ییهـامولکول  بیاما ترک  دیآیوجود مچند اتم مولکول به  ای  2از اتصال    مولکول

 متفاوت هستند.

 دیاکسـیشود اما فقط آب و کـربن د یم جادیچند اتم مولکول ا ای  2تصال  از ا  رایهر سه مولکول هستند ز  ریز  یهامثال  از

آن متفـاوت اسـت. در   یاسـت کـه نـوع اتـم سـازنده    دیاکس  یآب و کربن د  یفقط ماده    رای.زشوندیمحسوب م  بیترک

 اند. کسانیآن   ی  هسازند  یاست و اتم ها یمولکول دو اتم  کیکه کلر    یصورت

                                                            

 دیاکسیکربن د یاتم 3مولکول         کلر یاتم 2مولکول                آب یاتم 3 مولکول

 یاز ماده    یچند جزء ساخته شده باشد. به عنوان مثال؛ آب و نمک ، آب و قند نمونه ا  ایکه از دو    یاماده  ناخالص:  ماده

 ناخالص هستند.

 

آن   یهامولکول  دییو جامد وجود دارد و بگو عیبه سه حالت گاز، ما عتیکه در طب   دیرا نام ببر  یاماده   : سوال?

 ( 96خرداد  -تهران -)کوشش                          است؟ ی چند اتم

 شده است. لی و جامد وجود دارد و هر مولکول آن از سه اتم تشک عیبه سه حالت گاز، ما  عتیآب در طب  :  پاسخ

  

(96خرداد   -تهران  -)فردوسی             دارد؟ یچه تفاوت  یبا عنصر اتم یعنصر مولکول   : سوال?

 دهیـدر آن د یواحـد کوچـک مولکـول چیشـده اسـت و هـ لیها تشکفقط از کنار هم قرار گرفتن اتم  یعنصر اتم    :    پاسخ

 لیو مولکـول را تشـک رنـدیگیچند اتم از آن عنصـر، کنـار هـم قـرار م  ایدو    یمولکول  ی. امّا در عناصر و عنصرهاشودینم

 اند.شده  لیتشک یدو اتم یهامولکولاز    ژنیو اکس  دروژنی. به عنوان مثال عناصر هدهندیم
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 یهـایژگیکـه جلـوتر بـا و  شوندینم دهیها مولکول داند و در آنشده  لیفقط از اتم تشک  یباشد تمام عناصر فلز  حواستان

 شد.  دیآشنا خواه زین  یفلزات و عناصر فلز

  

ــ از شــکل  کیکه هر    دی، مشخص کن  ریز  یهاباتوجه به شکل  الف(    :  سوال?  یها نشــان دهنــدة ســاختار اتم

 است:  ریاز مواد ز  کیکدام

 بیفلز، عنصر نافلز و ترک  عنصر

  کتاب درسی(  20)فعالیت صفحه 

 

 .دیارائه کن  بیترک  یمناسب برا  فیتعر  کی( ب

    :  پاسخ

 شکل چپ: عنصر فلز             بیشکل وسط: ترک              شکل راست: عنصر نافلز (الف

     .ندیگویم بیترک  دیآیچند نوع اتم به وجود م  ایدو    وندیکه از پ  یاماده  (ب

        

 اتم: ساختار

 شکل هستند.  یها کرو اتم  ـ1

 اند.به نام الکترون  و پروتون  و نوترون  ساخته شده  یزتریها از ذرات راتم  ـ2

 تعداد الکترون و پروتون( برابر است. یعنیاست ) یخنث  یاتم در حالت عاد  ـ3

 و بار پروتون  و نوترون بدون بار است.  یبار الکترون منف  ـ4

 در اطراف هسته در حال گردش هستند.  هاپروتون و نوترون درون هسته قرار دارند و الکترون  ـ5

 مختلف باهم متفاوت است.  یعنصرها  یهااتم  یاندازه  ـ6
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 ساختار چند اتم:  یبررس

                                

 اتم کربن  ـ3                             ژنیاتم اکس  ـ2                             دروژنیاتم ه  ـ1

درک بهتـر  یچند مثـال مهـم بـرا قیدق یاست که به بررس دهیزمان آن رس دیکه با اتم ها و ساختار آن ها آشنا شد  حال

 .میمطالب بپرداز

 دارد.(  ژنیدو اکس  دیاکسیکربن د  یذره است )ول 24  یدارا  ژنیاتم اکس  کیذره و   18  یاتم کربن دارا  کی

C O O+ +                   

18ذره  24 24 66+ + = 

  

 

 مواد  یهاحالت

 دارند.  ینیکه شکل مشخص و حجم مع  یجامد: مواد  ـ1

 و... اشاره نمود.  شهیـ ش  یمکعب فلز رینظ  یتوان به ساختار یعنوان مثال م  به

 دارند. نیو حجم مع ندیآیخود در م  یکه شکل مشخص ندارند و به شکل ظرف حاو   ی: موادعیماـ  2

 .کنندیظرف شوند، کل حجم ظرف را اشغال م  کیوارد    یندارند و وقت نیکه شکل مشخص و حجم مع  یگاز: موادـ  3

 سه حالت ماده است.  نیذکر شده به علت ساختار ا  یهایژگیو   نیا

 حجم مواد در سه حالت متفاوت باهم:  ی سهیمقا

 که:   یها باهم متفاوت است بطورحجم آن  زانیم  م،یو گاز داشته باش عیاز مواد جامد و ما  یمقدار مساو   اگر

 رو است:بهرو   سهیها مطابق مقاحجم آن  بیترت

 جامدات <  عاتیما <  گازها

 که:  افتیتوان در یم  ریز  یها  سهیمقا  از

 نقل مکان کنند. گرید  یبه جا  ییتوانند از جا یم یرا دارند و به راحت  یمقدار آزاد  نیشتریب  یدرحالت گاز مواد
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 کند؟ یبه ما م  یو جامد است چه کمک  عیاز حجم مواد ما  شتریب  اریبس یحجم مواد گاز  نکهیا  دانستن

 دهد : یاست، نشان م  عیاز مواد جامد و ما  شتریها بذره  نیب  یشکل، فاصله  یکه در مواد گاز ییاز آنجا :جواب

سـرنو  کیـچون پر کردن کپسول گـاز و فشـرده شـدن  ییبه کاربردها  توانیم  یرو در زندگ  نیو از ا  رندیپذتراکم  گازها

 هوا اشاره کرد.   یحاو 

 گریکـدیهـا بـه مولکول ایـهـا اتم م،یکنـ یترنمونه گاز را وارد ظرف کوچک  کیاست که اگر    یطورموضوع به  نیا  درواقع

را تـا متراکم کرد و حجـم آن توانیم یگاز را براحت کی لیدل نی. به همابدییها کاهش مآن  نیو فاصله ب  شوندیم  کینزد

 متراکم کرد. ادیو مقدار ز یجامد را به آسان  کی  ای  عیما  کی توانیکاهش داد، اما نم  یادیحد ز

و   کیدرولیـه  یهـادر جک  یریبه علـت تـراکم ناپـذ  عاتیو از کاربرد ما  رندیناپذو جامدات تراکم  عاتیما  زیجهت ن  نیا  از

 .باشدیم  یروغن  یهاپمپ

 است.  ریز  سهیها مطابق مقاآن  یریپذتراکم  م،یکن  سهیرا مقا  یریپذتراکم  میسه حالت ذکر شده اگر بخواه  از

 جامدات  < عات یما  < گازها

 گرما بر مواد  اثرات

 یوقتـ ابـد،ییم شیجنـبش ذرات آن افـزا م،یاگر مواد را گرم کنـ حجم مواد: شیافزا جهیجنبش ذرات و در نت شیـ افزا1

و   ابـدییم  شیو حجم ماده افـزا  رندیگیو از هم فاصله م  کنندیبرخورد م  شتریهم بکرد به  دایپ  شیجنبش ذرات ماده افزا

 شده است. ماده منبسط میگوئیم

  د،یز یآن آب داغ بر  یکه رو شود یم شنهادیمحکم شده باشد، پ  یلیمربا خ یشهیش ی اگر در فلز   : سوال?

   .دیده   حیعلت آن را توض

 با اندکی تغییر(  96خرداد  -تهران -)محراب و کتاب درسی(  24مشابه فکر کنید صفحه ی )

  نی است. بنابرا شهیاز ش شتریحجم فلز ب ش یآب گرم افزا ختن یاست. با ر  یاشهیو بدنه ش ی چون درب آن فلز  :  پاسخ

 .شودیباز م یراحتدرب آن به

  

از  گـرید یکـی یاست کـه بـه بررسـ دهی، زمان آن رس دیشد آشنا شد  یحجم مواد م  شیکه با اثر گرما که باعث افزا  حال

 .میرا کسب کن  یو در ارتباط با آن اطالعات  میگرما بر مواد بپرداز  یکاربرد  یها  یژگیو 

. و شودیم لیتبد عیاز حالت جامد به آب ما  خیمثالً    کندیم  رییها تغحالت آن  م،یاگر مواد را گرم کن  حالت مواد:  رییـ تغ2

 .دهندیحالت م  رییهم تغ  میریبلعکس اگر از مواد گرما بگ  ای

 .شودیبه آب م  لیتبد  میریاگر از بخار آب گرما بگ  مثالً
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 سواالت پایان فصل 
 

 

 حالت آب در اثر گرما:  رییتغ

 

 

 

 

 

 

 خالی  جای -1

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن  یخال یجاها

 و گاز وجود دارد، ..................... است.  عیبه هر سه حالت جامد، ما  عتیکه در طب  ایتنها ماده   : سوال?

  ...................... نوع اتم است. یاز ماده است که دارا  یعنصر شکل خالص   : سوال?

 .............. هستند. یها یژگیو یمختلف دارا  یاتم عنصرها   : سوال?

 ................. است. ها، بیواحد سازنده ترک   : سوال?

 .دآیمی  وجود..................... به کسان، یچند اتم  ایدو   وندیاز پ   : سوال?

 .استشده  لیاز دو نوع اتم ...................... و ..................... تشک  داکسیدیگاز کربن   : سوال?

 ، ................. است. یفلز  یسازنده عنصرها  هایذره   : سوال?

 .شودیم   لیاتم ........................ تشک کیمولکول آب از دو اتم .......................... و   کی   : سوال?

 .است..................   ها شباهت پروتون و الکترون در اتم   : سوال?

 .هستند..................    ها آن  تر شیوجود دارد که ب  یعی..................  عنصر به حالت طب  عتیدر طب   : سوال?

 .است  تر شیب  اریذره سازنده اتم  .................. است که جرم آن نسبت به ..................  بس  نتری نیسنگ   : سوال?

 .چرخدیاتم، .............. است که در اطراف هسته م   دهندهلیتشک هایاز ذره  یکی   : سوال?

 .است ترماده کم  گری.............. نسبت به حاالت د  یرپذیتراکم   : سوال?

 .شودیم  ترشیب زنی....................... ذرات آن شود، یگرم م   ایماده  یوقت   : سوال?

  ................... است.  ، ینسبت به جامد نافلز یحجم جامد فلز  شیافزا کسانی  یدر اثر گرما   : سوال?

 

 نادرست  و درست .2

 .دیسیبنو را حی صح عبارت بودن نادرست درصورت و کرده مشخص را عبارت هر  بودن نادرست ای درست

 ◯ .میکنیم  استفاده  میمستق مشاهده از هادهیپد و مواد  همه یبررس یبرا    : سوال?

 ◯ دارند. یکسانی یچگال و ییگرما ییرسانا اندازه،  مختلف،   عناصر   : سوال?
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 ی حیتشر یها. پرسش3

 .دیده پاسخ ریز  هایپرسش به

 .دیکن  فیتعر را ریز موارد از کی هر   : سوال?

 اتم -

 عنصر -

 مولکول  -

 ب یترک -

 

 .دیببر نام را دارند یفراوان کاربرد ما یزندگ در که یمواد از مورد چند   : سوال?

 

  .دیسیبنو کاربرد 4 ریز  مواد از کی هر  یبرا   : سوال?

 خام نفت -

 نمک سنگ -

 چوب -

 

 چرا؟ است؟ چگونه هااتم  مشاهده نحوه   : سوال?

 

 م؟یده صیتشخ را آن بودن گرم ای سرد آن به زدن دست بدون چگونه میدار آب پارچ کی دیکن فرض   : سوال?

 

 

 

 

 

 

 

 ◯  اند.شده لیتشک اتم نوع کی از  ما،  یزندگ  در استفاده مورد یمصنوع و یعیطب مواد  اغلب   : سوال?

 ◯ هستند. هااتم  فقط یفلز یعنصرها سازنده یهاذره   : سوال?

 ◯ است.  شتریب نافلزات به نسبت فلزات یچگال   : سوال?

 ◯ است.  برابر هانوترون تعداد با هاپروتون تعداد شهیهم اتم هر در   : سوال?

 ◯است. اتم  سه حداقل (وستنیپ هم )به بی ترک یجهینت مولکول   : سوال?

 ◯است. برابر هاالکترون  با هانوترون تعداد گوناگون یهااتم یبرا    : سوال?

 ◯ دارد. یبستگ ماده   آن یهااتم نوع به ماده کی  ی هایژگیو و خواص   : سوال?

 ◯  است.  برابر شهیهم هانوترون و هاپروتون تعداد   : سوال?

 ◯ است. نافلزات از شتریب فلزات  یریپذ تراکم زانیم    : سوال?
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 .دیکن  لیرا با توجه به مواد خواسته شده تکم  ریجدول ز   : سوال?

 رسانایی چکش خوار ماده 

   گوگرد

   سیم مسی 

   میخ آهنی 

   زغال

 

 

 جدول زیر را تکمیل کنید.     : سوال?

 نافلز  .............. 

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

 ................  چکش خوار

 اغلب در آب شناورند  ................ 

 ....................  رسانا

 

 

 توان مشاهده کردهر یک موارد زیر را به چه روشی می   : سوال?

 هامولکولها در  فاصله اتم  - چگالی یک قطعه آهن  - گیری دمای هسته زمیناندازه  -

  
عنصــر    –بندی کرده و نوع ذرات سازنده آن ) عنصــر فلــزی  عناصر زیر را در گروه فلزی و نافلزی تقسیم    :  سوال?

 ترکیب ( را تعیین کنید.    –نافلزی  

 "گوگرد    –آهن    –مس    –اکسیژن    –نیتروژن    –کربن    –طال    –آلومینیوم    –نقره    "

 

 

 مورد( 6. ) دیسیها بنوعنصرها و اتم  یبرای  کل یژگیو   : سوال?

 

 

 شده است.  لیاز چند نوع اتم تشک ریاز مواد ز کیهر  دیمشخص کن   : سوال?

 

-دیگاز کربن

 اکسید
 گوگرد آب گاز متان  گاز کلر  گاز اکسیژن 
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 ها مشخص کنید کدام ساختار مربوط به عنصر فلز، عنصر نافلز و یا ترکیب است.  با توجه به شکل   : سوال?

 
 

 اند. هایی تشکیل شدهاکسید و متان از چه اتمهر مولکول آب ، کربن دی   : سوال?

 

 

نمودار نشــان  اکسید و متان را با رسم  دیای سازنده ) الکترون، پروتون و نوترون( مولکول آب، کربنهذره    :  سوال?

 دهید.

 

 

 سه حالت ماده ) جامد ، مایع و گاز( را با هم مقایسه کنید.   : سوال?

 

 

 پذیری و فاصله بین ذرات جامد، مایع و گاز را با رسم شکل توضیح دهید.  تراکم   : سوال?

 

 

 نمودار انبساط گرمایی ) افزایش حجم(  مواد زیر را با هم مقایسه کنید.     : سوال?

 "شیشه    -الکل    –مس   –آب   –اکسیژن    "

 

 

کنیم ســپس  کنیم. ابتدا بطری را وارد آب جوش مییک بطری را با آب پر کرده و بادکنکی به آن وصل می    :  سوال?

 افتد؟ علت را با رسم شکل توضیح دهید.  اتفاقی برای بادکنک میکنیم چه  از آن برداشته و وارد آب یخ می

 

 

عدد باشد تعداد الکترون ها و پروتــون هــا را    17های آن ذره وجود دارد اگر تعداد نوترون 47در یک اتم     :  سوال?

 مشخص کنید.  

 

 کنیم:وارد میگرم از سه ماده جامد، مایع و گاز   10شکل  اندازه و همدر سه ظرف هم   : سوال?

 کند؟ چرا؟ها حجم بیشتری اشغال میکدامیک از این مواد در این ظرف  -

 با توجه به تعریف چگالی کدامیک چگالی بیشتری دارد؟   -
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کنــیم. اگــر  سه سرنگ داریم. سرنگ اول را با اب ، سرنگ دوم را با شن و سرنگ سوم را با هــوا پــر مــی    :  سوال?

 دست فشار دهیم هر یک چقدر پایین می رود. چرا؟ها را با کف سرنگ

 

 

 ای نهیچهارگز یها. پرسش4

 .  دیرا انتخاب کن  حیصح نهیگز

وجود بخار آب در هوا را ثابت    توانیم   شی. با کدام آزمامینبینمی  راما آن  یبخار آب در هوا وجود دارد ول   :  سوال?

 کرد؟

 خی( ذوب  2 زیم  یرو خی( گذاشتن پارچ 1

 آب ری( تبخ4               منجمد کردن آب(  3

 

 م؟کنییاستفاده م  میمطالعه کدام مورد از مشاهده مستق یبرا   : سوال?

 جرم پروتون یری( اندازه گ2                   مس  یچگال یرگی( اندازه1

 ( همه موارد4     حجم پروتون  یرگی( اندازه3

 

  ؟شودیم عنصر محسوب   ریکدام ماده ز   : سوال?

 داکسیی( کربن د4 ( گوگرد3 ( آب2 ( متان1

 

 ؟شودینماستفاده  هیبه عنوان ماده اول  یاز نفت خام در چه مورد   : سوال?

 ییموادغذا  دی( تول4             خودرو  دی( تول3                       ( پارچه2           سازی( دارو1

 

 ؟ستینکدام عبارت درست     : سوال?

  .اندبه نام اتم ساخته شده یزی( مواد از ذرات ر1

 قابل درک است.   ممستقی  صورتبه اتم(  2

  قابل مشاهده است. یقو  کروسکوپی( اتم با م 3

 سازنده جهان هستند.  هایذره نیتر اصلی ها( اتم4

 

 برق هستند؟  انیجر یکدام دسته رسانا ریعناصر ز  نیدر ب   : سوال?

  تروژنیو ن ژنی( اکس1

 یو قاشق فوالد  یآهن خی( م 2

  ( گوگرد و زغال3

 یوم ینیآلوم   لی( گوگرد و فو4
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 ؟ستینخواص مس   نهیکدام گز   : سوال?

  برق انیجر ی( رسانا1  

  ( براق2

  ( شکننده3

 از آب  شتریآن ب  ی( چگال4

 

 .  باشدمی.............................    هاهستند که ذرات سازنده آن  یمواد  هابیترک   : سوال?

 ( دو اتم متفاوت4 چند اتم متفاوت ای( دو 3 کسانیچند اتم  ای( دو  2 نوع اتم کی( 1  

 

 نسبت اتم به مولکول، مانند نسبت .................. به .................. است.   : سوال?

 سطح  -  مربع ( متر4 جمالت  -( حروف  3 طول  -( متر 2 کلمات  -( حروف 1  

 

 دهد؟ یرا نشان م   بیترک  ی ماده کیمولکول   نه، یکدام گز   : سوال?

1 ) 

2  ) 

3  ) 

4 ) 

 

 

 هستند؟ یدو اتم یها مولکول  ریز  یاز عنصرها کیکدام  ی سازنده  یها ذره   : سوال?

  ( آهن1  

  ( مس2

  ( گوگرد3

 کلر( 4

 

 باشد؟ یچند اتم گوگرد م  یمولکول گوگرد، دارا   8   : سوال?

  1 )8                       2  )32                 3  )64                           4 )12 

 

 شده است؟  لیکوچک تشک  ی اتم مقابل از چه تعداد ذره   : سوال?

 نوترون  8پروتون،    8الکترون،   8( 1

 نوترون  6پروتون،   6الکترون،   6(  2

 نوترون  8پروتون،    6الکترون،  8(  3

 نوترون  8پروتون،  8الکترون،   6( 4
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 م؟یبساز  میتوان یچند مولکول آب م  م، یداشته باش  دروژنیاتم ه 100و   ژنیاتم اکس  100اگر    : سوال?

  1 )25 2  )100 3  )50 4 )200 

 

 م؟یبساز  متوانی¬یچند اتم متان م  میاتم کربن داشته باش  50و    دروژنیاتم ه  100اگر    : سوال?

  1 )25                 2  )75                   3  )14                     4  )18 

 

 عنصر است؟ کی  ی نشان دهنده ر، یز  یها از شکل  کیکدام    : سوال?

 

  1 )                                      2  ) 

 

 

3  )                                    4 ) 

 

 است؟  بیترک کی  ی نشان دهنده ر، یز  یها از شکل  کیکدام    : سوال?

 

  1 )                                          2  ) 

 

3  )                                          4 ) 

 

 

 .............. الکترون و در مولکول متان ............... پروتون وجود دارد. داکسییدر مولکول کربن د   : سوال?

  1 )22  -  12             2  )16 – 7                    3  )22  –  10                    4 )10 -  16 

 

 است؟  چگونه  هاحجم آن بترتی  گاز  –  عمای  –جرم مشخص از سه ماده جامد   کیدر     : سوال?

 عیما >جامد   >( گاز  2                 عیما >گاز   >( جامد  1

 جامد  >  عیما  >( گاز 4                 گاز > عیما >( جامد 3

 

مــاده    کیتوان گفت گوگرد  می  پس  استساخته شده  کسانیمولکول گوگرد از ................. اتم ................      :  سوال?

 ............. است. 

   عنصر – کسانی  – 1( 1  

  عنصر  – مختلف –  8(  2

  بترکی  –  مختلف  – 8(  3

 عنصر  - کسانی  –  8( 4
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 . می............. اتم با ........ نوع متفاوت اتم دار  داکسیدیدر هر مولکول کربن   : سوال?

  1 )2  – 3   2  )4 –  2   3  )3 – 2   4 )2-  4   

 

 آن چندتاست؟  های. تعداد پروتونمینوترون دار  18الکترون و   18  یدر اتم مشخص   : سوال?

  1 )18                 2  )19                 3  )36             4 )9   

 

 ؟ستینعنصرها   یکل یژگیاز و  نهیکدام گز   : سوال?

  ( دو نوع ذره در هسته وجود دارد.1

 .شودمی  ترپروتون حجم اتم و هسته بزرگ ایتعداد الکترون   شی( با افزا2

  .  هستند  هسته  در ها( الکترون3

 .  است  برابر  هانوترون تعداد با هاالکترون  تعداد( 4

 

 افتد؟یم  یچه اتفاق مدهییظرف آب داغ قرار م  کیو در   مبندییبادکنک م  یبطر  کیبر دهانه     : سوال?

 .  شودی( بادکنک مچاله م 1

 . افتدینم ی( اتفاق2

  .  شودی( بادکنک باد م 3

 .  شودمی تربزرگ  ی( بطر4

 

 نشده است؟ سهیدرست مقا نهیفاصله و جنبش ذرات ماده، در کدام گز   : سوال?

  است. شتریب  عیذرات گاز از ما  ی ( جنبش و فاصله1

 است. شتریذرات گاز از جامد ب ی ( جنبش و فاصله2

  است. شتری( در جامد فاصله و جنبش ذرات از گاز ب3

 است.  شتریفاصله و جنبش ذرات از گاز کمتر و از جامد ب عی( در ما4

 

 است؟ حیصح  نهیکدام گز   : سوال?

 ( جامد شکل مشخص و حجم نامشخص دارد.  1

 دارد.   یشکل مشخص و حجم مشخص عی( ما2

 دارد.   ی( جامد شکل مشخص و حجم مشخص3

 دارد.  ی( گاز شکل نامشخص و حجم مشخص4
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ــ  بــه را هااگر آن میدار اری( در اخت شهشی  –  آهن  –  ژنیاکس  -چهار ماده )الکل     :  سوال? ــ  کی   میانــدازه گــرم کن

 حجم چگونه است؟ ) راست به چپ(  شیافزا

  شهشی  – آهن –  ژنیاکس  -( الکل  1

   شهشی –  آهن –الکل    -ژنی( اکس2

  آهن  – ژنیاکس  -الکل    - شهی( ش3

 آهن  - شهیش  -  ژناکسی  -  الکل( 4

 

 ؟کندینم رییدر اثر گرما تغ ریاز خواص ز کیکدام   : سوال?

  ( حجم   1  

 ( جرم   2

  ( فاصله ذرات  3

 ( شکل  4

 

ــ  هایمولکول یانرژ  م، دهیی................... م  خیبه   یوقت   :  سوال? ................   هــاو .............. آن ابــدیی.............. م  خی

 .  شودمی

   کاهش  -  جنبش  –کاهش    -( گرما  1  

    شافزای  -  جنبش  –  شافزای  - گرما(  2

    شافزای  - جنبش  –کاهش    -( گرما  3

    کاهش  -  جنبش  –  شیافزا  -( گرما 4

 

 آب ................... از آب است.    هایمولکول نیدر ................. فاصله ب   : سوال?

   شتریب  - خی( 1  

  کمتر  –( بخار آب 2

  شتربی  – آب بخار(  3

 کدامچی( ه4
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   ما رامونیمواد پ – 4فصل 

 

 کرد که عبارتند از:    میتقس  زین گرید  یبندطبقه  کیتوان در  یرا م  م،یبریها بهره مروزمره از آن  یدر زندگ

 یـ مواد مصنوع2        یعیـ مواد طب1

آب و هوا جدا کـرد و  ن،یاز زم  ماًیمستق  توانیها را ماز آن  یو برخ  شوندیم  افتی  عتیکه در طب  یمواد  :یعیـ مواد طب1

 کاربرد.به

 . به عنوان مثال سنو ، چوب و...ندیگو یم یعیکه خالق آن ها خداوند است را مواد طب  یمواد گریعبارت د  به

ارزش  یکـه دارا  عـتیطب یسـازنده  یعیطب یچند ماده  یو به معرف میتر شو قیدر درسنامه عم  یکم  دیاجازه ده  حال

 .میهستند ، بپرداز  یادیز  اریبس

 مواد عبارتند از:  نیا  یجمله   از

 ( گوگرد:  الف

 زردرنو   یصورت بلورهابه :یظاهر  شکل

 .شودیم  افتیفعال    مهیخاموش و ن  یهاآتشفشان  یدر دهانه  شدن:  افتی محل

 ( طال: ب

 درخشان.  یفلز  یهارگه  ایها  صورت تکهبه :یظاهر  شکل

 .شودیم  افتیها  ها و سنوخاک  یبرخ  یالبهالدر   شدن:  افتی محل

  شده است.  لیکربن تشک  یادیاز اتصال تعداد ز ( الماس:پ

          

 گوگرد                طال             الماش       

 : ی( نمک خوراکت

 شوند. یم دهیرنو د  دیسف  یمعموال به صورت بلورها :یظاهر  شکل

 پکرد.  هیته ایاز آب در توانیرا م ینمک خوراک  شدن:  افتی محل
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 و کربن:  تروژنیو ن  ژنی( اکسث

 .شوندیم  افتیدر هوا   رنویب  یصورت گازهابه  دیاکسید :یظاهر  شکل

هـا را آن  تـوانیم  یعـیدر مـواد طب  ییایمیو شـ  یکـیزیف  ییرهاییهستند که با انجام دادن تغ  یمواد  :یـ مواد مصنوع2

 آورد. دستبه

 مانی، س آورندیدست مرا از ماسه به  شهیش  آورند،یدست مها بهو مس را از سنو معدن آن  مینیآهن، آلوم  یفلزها  :مثال 

 .سازندیرا از نفت خام م  کیپالست  نیو هم چن  آورندیدست مرا از سنو آهک و خاک رش به

 ( 97خرداد  -تهران -بهمن22)                        شوند؟یم  افتیالماس و گوگرد در کجا   یاز ماده ها کی هر   : سوال?

 ی آتشفشان یها الماش در کنار سنو   :  پاسخ

 فعال هستند. مهین  ایها که از نوع خاموش  آتشفشان  یگوگرد در دهانه

  

کـه دارنـد از  ییهـایژگیو سپس باتوجه بـه و  میکنیها توجه مآن یهایژگیبه و   میکنیاستفاده م  یاز مواد در زندگ  یوقت

 .میپرداز یمواد م  یهایژگیچند مورد از و   یدر ادامه به بررس  میشویمند مها بهرهآن

 مواد:  یهایژگیو

اجسـام را  ریشـدن توسـط سـا دهیجسم در برابـر خراشـ کیمقاومت   :یـ سخت1

 .ندیگویم یسخت

 مواد: یسخت  ییشناسا راه

در   م،یکنـ  سـهیهـا را مقاآن  یتا سـخت  میکشیهم م  یاوقات دو جسم را رو   یگاه

 تر بوده است.بجاماند آن ماده نرم  یاخاکه  ایاز هرکدام که پودر    صورتنیا

مـداد   میکشیکاغذ م  یمداد را رو   ی)مغز مداد( و کاغذ است. که وقت  تیگران  یسخت  سهیمقا  نهیزم  نیعنوان مثال؛ در ا  به

 مغز مداد از کاغذ کمتر است. یپس سخت شود،یتر متر و کوچکمداد کوچک  نیا یو بعد از مدت شودیم  دهیسائ

خواهـد شـد ، پـس  جـادیاز گـچ ا زین یخط ، خاکه ا نیو بر اثر ا  اندازدیگچ خط م  یناخن شما رو   گر؛ید  یعنوان مثال  به

 تر است.ناخن شما از گچ سخت

 شوند.  دهیپاش  گریآن از همد  یهااتم  کهنیبدون ا  میبه ماده شکل بده  یندیبر اثر فرآ یعنی  :یخوارـ چکش2
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 ایـخـم  رو،یـدر اثـر وارد کـردن ن توانـدیکه آن ماده چقـدر م دهدیماده نشان م  کی  یریپذانعطاف  :یریپذـ انعطاف3

 دوباره به حالت اول برگردد.  رو،یشود و پس از حذف ن دهیکش

 .ستین  ریپذانعطاف یمینینوشابه آلوم  یبطر  کیاما   شودیمحسوب م  ریپذعنوان مثال؛ کش انعطاف  به

اگـر  ایـ) شود،یبتواند نور را از خود عبور دهد، شفاف محسوب م  یاگر جسم  ـ شفاف بودن:4

 آن جسم شفاف است.(  دیرا د گریسمت جسم، سمت د  کیبتوان از 

 اشاره نمود.  لیاتومب زیتم  شهیتوان به ش یعنوان مثال ؛ م  به

 ..شودینتواند نور را از خود عبو دهد، کدر محسوب م یاگر جسم  ـ کدر:5

 تخته چوب. کی  ایو   شودینم دهیاتاق و کالش که آن طرفشان د  یوارهایعنوان مثال د  به

 جسم در بازتاب دادن نور  ییتوانا  ـ براق:6

 شفاف بودن و براق بودن وجود دارد؟ یژگیو  انیم یتفاوت چه

 !دیاوریب  ایرا به   نهیآ  عایشود سر  جادیا  یشما ابهامات  یهرگاه برا :جواب

از  لیـاتومب ی شهیتواند نور را مانند ش  یپرتو نور را از خود بازتاب کند و اما نم  تواندیم  نهیجسم براق مانند آ  کی   درواقع

 خود عبور دهد!

در  شـود،یو گرما را از خود عبور دهد، رسـانا محسـوب م  تهیالکترس  انیبتواند جر  یاگر جسم  ـ رسانا و نارسانا بودن:7

 نارسانا است.  صورتنیا  ریغ

 .میپرداز یم یکیالکتر  یچند مثال از مواد رسانا و نارسانا یباهم به معرف  لحا

 .دیتوجه کن ریبه مثال ز  دیکه با مواد رسانا و نارسانا آشنا شد  حال

  ی کیالکتر یو نارسانا یکیالکتر یمواد رسانا یرا در دو دسته   کیمواد نام برده شده هر  انیز م ا   : سوال?

 .  دیی نما یدسته بند

ــ   ی، پارچــه    ی، خط کش فلــز  یچوب  ای  یکی، خط کش پالست  وانی، ل  یمینیآلوم  لیفو  ای  یسکه، قوط* ،   ینخ

 کتاب درسی( 28ی  )مشابه آزمایش کنید صفحه               یکیبشقاب سرام

    :  پاسخ

 .یکش فلزخط ،یمینیآلوم  لیفو  ای  ی: سکه، قوطیکیالکتر  یرسانا مواد
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 .یکیبشقاب سرام  ،یپارچه نخ ،یچوب  ای  یکیکش پالستخط وان،ی: لیکیالکتر  یمواد نارسانا 

  پ 

 ایـگسسـته  دن،یماده در اثر کش کیکه الزم است تا  ییرو یمقدار ن ایماده در برابر پاره شدن    کیمقاومت    ـ استحکام:8

 شود.  دهیبر

داشـته باشـند از  یادیـاستحکم ز دیکه با  یلیساخت وسا  یبرا  جهیاست، در نت  شتریب  گریاستحکام فلزات از مواد د  معموالً

 .سازندیو ... را از فلز م  یساختمان  یهانمونه بدنه خودرو، اسکلت  یبرا  کنند،یفلز استفاده م

. بـه عبـارت بهتـر نسـبت ندیگویآن ماده م  یجرم واحد حجم هر ماده را چگال  :یـ چگال9

 .ندیگو یم  یماده دارد را چگال  کیکه  یجرم به حجم

به  ییها چه کمک ها یژگیو  نی، دانستن ا  مینام برده شده آشنا شد  یژگیو  9که با    حال 

 کند ؟ یما م

 عبارتند از :  یژگیو  9  نیا  یاز جمله کمک ها: جواب

 دیـبا یاز چـه مـاده ا قـایدق یرفع مشکالت خود در زندگ ایو   لیساخت ابزار و وسا  یکه برا  میکن  یدرک م  یبه راحت  -1

 .میاستفاده کن

 یدارد، بـرا تیـها اهمدر انتخاب آن زیها نآن یو فراوان  متیمواد، ق  یکیزیف  یهایژگیعالوه بر و   لهیوس  کیدر ساخت    -2

فلـزات   ینسبت بـه بـاق  یترکاربرد گسترده  عیآن کمتر است و در صنا  متیعلت ق  نیفراوان است به هم  ینمونه آهن فلز

 دارد.

 .  میکنیها را باهم مخلوط مبه خواص مواد آن  دنیبهبود بخش  یبرا -3

 را ساخت.  اژهایو آل  د؛یبهبود بخش  توانیم زیفلزها را ن خواص

منظور فلزهـا را ذوب و  نیا ی. )برادیآیدست مفلز با نافلز به کی ایچند فلز    ایکه از مخلوط کردن دو    یدیمواد جد  :اژیآل

 (کنندیباهم مخلوط م

   یشوند که عبارتند از :   فلز مس   فلز رو  یم  جادیعنوان مثال ؛  فلز برنج از مخلوط شدن دو فلز ا  به

 شود که عبارتند از :  فلز آهن نافلز کربن یم  جادیفلز و نافلز با هم ا  یفلز فوالد از مخلوط شدن دو ماده   ای  و 

 :اژیآل  یویژگ

ذوب  یو دمـا  سـتندین  یخـوب  یتر هستند، رساناهااز فلزات سازنده خود سخت  اژها،یدارند ، آل  یدیجد  یهایژگیو   اژهایآل

 ها کمتر است.دهندة آن  لیذوب فلزات تشک  یها نسبت به دماآن

 .دهدیم  شیطال را افزا یسخت  یمس به طال تا حد  یعنوان مثال؛ افزودن مقدار  به
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 .میدهیقرار م یها را مورد بررسسازنده آنو اجزاء اژهایآل  نیتراز مهم یبرخ  ریجدول ز در

 کاربرد خواص اجزاء سازنده 

، نیکل،   ـ فوالد زنو نزن1 کـروم 

 آهن

 قاشق و چنگال تر از آهنسخت

 تیشه و تبر تر از آهنسخت کربن و آهن ـ چدن2

ــوردگی ـ  مس و روی ـ برنج3 ــر خـ ــاوم در برابـ مقـ

 مستحکم

 شیرآالت

تر و اســتحکام نقطــه ذوب پــایین مس و قلع ـ برنز4

 باالتر

 سازیسازیـ سکهمجسمه

                                  

 هوشمند:  مواد

 هاشـرفتیپ نیاز ا یمعروف یمواد هوشمند نمونه م،یخواص مواد را بهبود ببخش  میتا بتوان  کندیبه ما کمک م  یتجرب  علوم

 است.

بعـد از حـذف  تواننـدیو فشار، مچالـه شـوند، م رو یکه اگر بر اثر اعمال ن شوندیساخته م یامواد به گونه  نیدسته از ا  کی

 .برندیبهره م  یو لوازم دندانپزشک  هانکیمواد در قاب ع  نیخود برگردند از ا  یهیو فشار بدون کمک ما به شکل اول  رو ین

نظر بـه یکـم نـور عـاد یهاطیو در مح شوندیم تررهیهستند که در مقابل نور ت  ینکیع  یهاشهیمواد ش  نیاز ا  گرید  مورد

 فتوکروم معروف هستند.  یهانکیکه به ع ندیآیم

متر   2( به مساحت ینازک اری)بس ینازک یبه صفحه میتوانینخود را م کی یطال به اندازه یمقدار   : سوال?  

 ( 97خرداد  -کرمان -)امیرکبیر                             باشد؟یطال م ی ژگیموضوع مربوط به کدام و نی. امیآوریمربع در م

 . دهدیورقه شدن طال را به ما نشان م ت یقابل  یژگیو    :   پاسخ  

  

 (97خرداد  -کهکلویه و بویر احمد -)شاهد                                     . دیسیچدن را بنو یسازنده ی اجزا   : سوال?  

 کربن ) نافلز( + آهن )فلز(   :   پاسخ  
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 سواالت پایان فصل 
 

 

 

 

 خالی  جای -1

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن  یخال یجاها

 .شودیم  دیو از ................... تول  شودیم   یبندجزء مواد ........... دسته  مانیس   : سوال?

 هستند که .................. .   هیجهت به هم شب نی الماس و زغال از ا   : سوال?

 .................... است.   Bاز    Aگفت ماده    توانیکند م   جاد یخراش ا  Bماده   یبر رو  Aاگر ماده     : سوال?

 به ...................... مشهور است.   وم ینیالوم    : سوال?

 .ندآی یبه دست م   عتی از طب  م یهستند که مستق  ی....... سه مثال از مواد................. و   ................  ،  ...........   : سوال?

 ..................    رازی  سازند یم  کیپالست  ا یها را از چوب و  قابلمه  ی دسته   : سوال?

 . شود ی..................  ساخته م کاغذ از .................. ، .................. و     : سوال?

 مس هستند.  یاژهای..................  و ..................  دو مورد از آل   : سوال?

 فلز است.   نی ........................ ا  تیبرق، خاص  یهامیعلت استفاده از مس در س   : سوال?

   .دیآیدست مآهن و ...................... به بیچدن از ترک  اژیآل   : سوال?

 

 

 نادرست  و درست .2

 ◯ .خوارندچکش و گرما یرسانا  براق،  فلزات   : سوال?

 ◯ است. شتریب ومینیآلوم  و فوالد از طال یچگال   : سوال?

 ◯است. آن یرپذی انعطاف از  ینماد نیزم  با برخورد از بعد توپ کی جهش زانیم    : سوال?

 ◯ است. برابر فلزات همه یچگال   : سوال?

 ◯ .کنندیم  اضافه آهک یمصرف گِل به یخشت ی بناها  استحکام یبرا    : سوال?

 ◯   .شودیم  دیتول فلز چند ای دو  کردن مخلوط از اژیآل   : سوال?

 ◯ است. یفوالد میس از شتریب  یآهن میس استحکام   : سوال?

 ◯دارند. یدیجد هاییژگیو خود هیاول  مواد به نسبت اژهایآل   : سوال?

 ◯.است تر گران یرو و ومینیآلوم فلز به نسبت مس   : سوال?

 ◯کرد. اضافه یمعمول  فوالد به قلع یمقدار دیبا زنگ ضد فوالد دیتول یبرا    : سوال?

 

 .دیسیبنو را حی صح عبارت بودن نادرست درصورت و کرده مشخص را عبارت هر  بودن نادرست ای درست
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 ◯ .است ترسخت شهیش از آهن پس شکندیم  ضربه اثر در  شهیش یول شکندینم ضربه اثر در آهن  : سوال?

 ی حیتشر یها. پرسش3

 .دیده پاسخ ریز هایپرسش به

 .دیکن  فیتعر را ریز موارد از کی هر   : سوال?

 ی مصنوع ماده -

 ی ر یپذ انعطاف -

 ی سخت -

 استحکام -

 ی خوار چکش -

 اژ یآل -

 

 « نمک – الماس – طال – گوگرد » :دیکن پر  شده،  داده مناسب ماده  نام با ریز جدول   : سوال?

 نام ماده  منشاء پیدایش ماده 

شود.های آتشفشانی یافت میصورت بلورهای زیبا در سنواین ماده به  آ( 

را تهیه کرد. توان آناز آب دریا می  ب( 

شود. های خاموش و نیمه فعال یافت میبلورهای زرد در دهانه آتشفشان صورتبه  پ( 

شود. ها پیدا میالی برخی سنوهای درخشان آن البهتکه ها و رگه  ت( 

 

   .دیکن یبند دسته ،  یمصنوع و یعیطب دسته دو به را ریز مواد از کی هر  : سوال?

 «  الماس – چرم – گوگرد – نمک – شهشی – مانسی –  طال – آهن – داکسیید کربن »

 

  .ددهی پاسخ هاپرسش به ریز عبارت به توجه با   : سوال?

 تواندیم   D  ماده  و  کند  جادیا  خراش  A  ماده  یرو  تواند  یم   B  ماده  کند.  جادیا  خراش  C  ماده  یرو  تواندیم   A  ماده  »

 « کند. جادی ا خراش B ماده یرو

 دارد؟ یشتریب یسخت ماده کدام -

 ترند؟ سخت A از مواد کدام -

 

 د؟یکن  سهمقای کاغذ به را  کنپاک مداد و مداد  مغز یسخت   : سوال?

 

 .دببری نام را شوند یم  افتی یآتشفشان ینواح در که ارزشمند ی ماده دو   : سوال?

 

   .دیکن مرتب ادیز به کم یچگال  براساس را ریز مواد   : سوال?

 «   پنبه چوب – هوا – آب – فوالد – ومینآلومی – طال »
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  .دیده حیتوض شکل رسم با را  ضربه اثر در فلزات  یرپذیانعطاف   : سوال?

 

  .دیده حیتوض نمودار رسم با را ریز مواد  استحکام   : سوال?

 « مس – نخ – کپالستی – فوالد – شمیابر »

 

 .دببری  نام کرد استفاده  هاآن از ییشناسا  یبرا توانیم  که را  مواد خواص و ها یژگیو   : سوال?

 

 است؟ شده  اشاره ماده یژگیو کدام به ریز موارد از کی هر در   : سوال?

 . کندیم  روشن را اتاق شه، یش از عبور از پس آفتاب نو -

   .مکنیینم وصل  زیپر به را یبرق لیوسا س، یخ دست با -

  شد. کج نیزم  به افتادن از پس قابلمه -

  کرد. پاره دنی کش با توانینم را یمس میس -

  فرورفت. آب در و افتاب آب به انگشتر -

 

  .دیسیبنو زین را ماده هر انتخاب لدلی است؟شده  استفاده یمواد چه از ریز لیوسا از کی هر ساخت  یبرا   : سوال?

 یمنیا کاله - قابلمه دسته - س یتن راکت -

  خودرو  ریتا - خچال ی در و بدنه یداخل قسمت -

 

  د؟یده حیتوض را اژیآل دیتول نحوه   : سوال?

 

 چرا؟ دارد؟ وجود  ایماده چه  کربن بر  عالوه مداد مغز ساخت در   : سوال?

 

 .دیرا کامل کن  ریجدول ز   : سوال?

 کاربرد خواص  اجزای سازنده  نام آلیاژ  

    فوالد زنو نزن

    چدن

 

 ست؟یچ به مربوط ریز هایشکل از کی هر   : سوال?

 
 

  .دیسیبنو را شده ذکر لیوسا ساخت در مواد از کی هر استفاده لیدل   : سوال?

 ی ساختمان های¬سازه ساخت در آهن -               خودرو   در کیالست -                  آالت  وریز ساخت  در طال -

 قابلمه در یچوب دسته - ی منیا کاله  در سخت کیپالست -                  برق  دی کل در کیپالست -
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 ق یقا ساخت در  چوب -               ی فوالد خیم  در فوالد -    ما یهواپ بدنه در ومینیآلوم  -

 

   رند؟تمقاوم فلز خود از  یفلز یاژهایآل چرا   : سوال?

 

  کردند؟یم  چه یخشت  یبناها  استحکام یبرا میقد در   : سوال?

 

 د؟یببر نام را مورد چند و کرده  فیتعر را هوشمند ماده   : سوال?

 

 ای نهیچهارگز های. پرسش4

   .دیکن انتخاب را حیصح نهیگز

 .کنندیم  برداشت یمنابع چه از را گوگرد و یخوراک نمک  ،  الماس بیترت به   : سوال?

   ادری آب – فشانیآتش های سنگ – آتشفشان دهانه (1

 فشانآتش دهانه – یآتشفشان هایسنگ  – ایدر آب (2

   فشانیآتش دهانه – ادری آب  – فشانیآتش هایسنگ (3

 ی فشان-آتش هایسنگ –  ادری آب – فشانآتش دهانه (4

 

 کنند؟یم   استفاده یمواد چه از بیترت به مانیس و شهیش هیته  یبرا   : سوال?

 ماسه – آهک (2                 آهک – ماسه (1

 ماسه  - خام نفت (4 آهک  – خام نفت (3

 

 .شودیم  افتی هاسنگ و هاخاک از یبرخ یالالبه در  ............... ای ............ صورت به که  .............  یعنصر طال   : سوال?

 درخشان یهارگه  - هاتکه - یفلز (1

  کد یهارگه   - بلورها - یفلز (2

    کدر یهارگه - هاتکه - ینافلز (3

  درخشان یهارگه  - بلورها - ینافلز (4

 

 

 

   است.  ..................  ..................،  از .................. یچگال و  ..................  ..................،  از .................. یچگال   : سوال?

 شتر یب - وهیج -  طال -  شتریب - فوالد - آهن (2 . کمتر - طال - وهیج - شتریب - آهن - فوالد (1

   شتریب - وهیج -  طال - شتریب - سرب - آهن (4 کمتر - ومینیآلوم  - آهن - کمتر -  سرب - فوالد (3

 

   ند؟یگویشکل، بدون گسسته شدن چه م  رییجسم در برابر تغ  کیمقاومت    زانیبه م    : سوال?

 ی ریپذ انعطاف (4                 یسفت (3          ی سخت (2              استحکام  (1 
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  نهیکدام گز  م، یکنیم   جادیسرب خراش ا یبر رو ومینیو با آلوم  میاندازیخط م  ومینیآلوم  یبه رو شهیبا ش    :  سوال?

 دهد؟یرا درست نشان م   یسخت بیترت

 سرب > شهیش > ومینیآلوم  (2  شهیش > سرب > ومینیآلوم  (1

 شه یش > نومیآلوم  > سرب (4 ومینیآلوم  > سرب > شهیش (3

 

   م؟یها بهتر است استفاده کناز کدام جنس  خچال، یساخت دسته قابلمه، بدنه   یبرا   : سوال?

  ومینیآلوم  - آهن (1 

  مس - کیسرام  (2

  شهیش پشم - کیپالست (3

 وم ینیآلوم  - شهیش پشم (4

 

   افتد؟یم  یتکه فلز مس چه اتفاق  کی یبا چکش زدن بر رو   : سوال?

  .آوردیم  بوجود را یدیجد خواص و کرده رییتغ ماده (1

  .کندیم  رییتغ ماده شکل و شده،  جا جابه مس  فلز یهامولکول  (2

  .شودی م  عوض فلز شکل و شده له ضربه  اثر در مس فلز یهااتم (3

 .کنندیم  عوض را ماده شکل خود ییجاجابه با و شده جاجابه هااتم از یتعداد (4

 

 باشد؟یمواد درست نم  یسخت زانیمفهوم در مورد م کدام    : سوال?

  .اندازدیم   خط ناخن یرو بر شهیش (1

 .اندازدیم  خراش پنبه چوب یرو بر ناخن (2

  .بردیم  را الماس ،  شهیش (3

 . اندازدیم   اثر صابون یرو بر ناخن (4

 

 ست؟یمنظور از استحکام در مواد چ   : سوال?

 برق  انیجر عبور در مواد تیقابل (2 ضربه  اثر در مواد یرپذیشکل زانیم  (1

 یپارگ  برابر در مواد مقاومت زانیم  (4 یدگیخراش  برابر در مواد مقاومت زانیم  (3

 

 کدام عبارت نادرست است؟   : سوال?

  فلزات است. هاییژگیاز و  یکی  خواری( چکش1

 .است ناخن  از ترصابون کم  ی( سخت2

  .سازندیماسه م  ییایمیو ش یکیزیف راتییرا از تغ مانی( س3

 است.  ومینیاز آلوم  شتری( استحکام مس ب4
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قــرار   ایچه مــاده نییاز باال به پا بیبه ترت میزرییچوب پنبه و برنج را داخل آب م ،   وهیچهار ماده آب، ج  :  سوال?

 رد؟گییم 

  ، چوب پنبه ، برنج   وهی( آب، ج1

    وهیآب، برنج ، ج( چوب پنبه ، 2

  ، برنج  وهی( چوب پنبه ، آب، ج3

   وهی( آب، چوب پنبه ، برنج، ج4

 

 درست است؟  نهیکدام گز   : سوال?

 .کنندیاضافه م   مانیس  یبه گِل مقدار  یخشت ی( در ساخت بناها1

 .هستند  ترسازنده خود مقاوم  یاز فلزها  اژهای( آل2

 است. ترشیب  شهیناخن از ش ی( سخت3

 .کنندیاستفاده م   مایاز آن در ساخت بدنه هواپ ومینیبه علت براق بودن آلوم ( 4

 

 تا ................... کنندیچدن، به آهن کربن اضافه م  اژیساخت آل یبرا   : سوال?

  شود. شتریآن ب  ی( سخت1  

 .شودیم  شتریآن ب  یرپذی( انعطاف2

 شود.یم  رهی( رنگ آن ت3

 ( ضد آب شود.  4

 

 رد؟گییقرار م  یفلز  هایماده افزوده شده چگونه کنار اتم اژ، یآل  هیهنگام ته   : سوال?

  .کندیم   جادیا  ییدوتا بترکی  ها( با آن1

 کند.  یم  جادیا  ییچندتا ایدو بترکی  ها( با آن2

  .کندیبرقرار م  ییایمیش رتغیی ها( با آن3

 . شودمی پخش  هاآن الی( در البه4

 

 را عالوه بر طال دارد؟  یطال چه مواد  اژیآل   : سوال?

  ی( نقره + رو1  

  + کربن  ی( رو2

  ( نقره + مس3

 + مس  ی( رو4
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 شود؟یالمپ روشن م   ردیقرار بگ  یکیاگر در مدار الکتر  نهیکدام گز   : سوال?

  ی( خط کش چوب1  

    یکی( قاشق  پالست2

  یوم ینیآلوم   لی( فو3

 ایشهیش  وانی( ل4

 

  آهن( باشد چه نام دارد؟ + کروم +   کلیآن )ن  یکه اجزا  یاژیآل   : سوال?

 ( سکه پول4                          ( فوالد زنگ نزن3                             ( فوالد2                  ( چدن1  

 

 دارد؟ هینسبت به بق  یمقدار رس کمتر  ریز هایمداد ازکیکدام    : سوال?

  .کندیکه هنگام نوشتن کاغذ را سوارخ م  ی( مداد1

 خورد.  یکاغذ سر م  یکه هنگام نوشتن رو ی( مداد2

  .سدنویمی  رنگکه کم  ی( مداد3

 شود.  یبا انگشت پخش م  شهایکه نوشته ی( مداد4

 

 است؟    یمخالف شکنندگ  یژگیکدام و   : سوال?

 یرپذی( انعطاف4               ی( چکش خوار3                           ( استحکام2                 ی( سخت1  

 

 است؟ حیچند جمله صح ریجمالت ز نیاز ب   : سوال?

 اتاق چکش خوارند.   یتمام فلزات در دما   -

 است. عیاز ما ترشیهمه مواد جامد ب  یچگال  -

 شفاف بودن آن است.   یژگیدر پنجره و  شهیعلت استفاده ش  -

 سبک و محکم است.  یفلز ومینیآلوم   -

 .است  ترسخت  شهیالماس از ش  -

  1 )2                     2  )3                        3  )1                  4 )5   
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 از معدن تا خانه  – 5فصل 

 

 یدر زنـدگ یعـیصـورت طبهـا بهاز آن یهسـتند و تعـداد کمـ یمصـنوع  میکنیاستفاده م  یکه ما در زندگ  یمواد  شتریب

 .شوندیاستفاده م

 .شوندیم  افتی  بیگچ، زغال سنو و... به صورت ترک  م،ینیمثل: آهن، مس، طال، آلوم یدر معادن نیزم  یهااندوخته

آن برخالف عنصر باهم تفاوت داشتند. لطفـاً بـه مثـال هـا و   یهامولکول  یسازنده    یهابود که اتم  یخالص  یماده  بیترک

 شود.  یآور  ادیشما    یبرا بیتا به صورت کامل مفهوم عنصر و ترک  دییتوجه نما  ریز  یشکل ها

O)  ژنیاکس  CO)کربن    دیاکسید                    صر                          عن  :(  بی: ترک (

 

 نیـآهن هستند که در ا یدهایمهم آهن اکس  یهابی. از جمله ترکشودیم  افتیآهن    یهابیصورت ترکدر معادن به  آهن

 و آهن به هم متصل هستند.    ژنیاکس  یهااتم  دهایاکس

 آهن +  ژنیاکس→⎯⎯⎯  آهن  دیاکس   

کتـاب   37  یصـفحه    دیآهن گفته شد ، باهم به سراغ فکر کن  دیاکس  بیکه در ارتباط با ترک  یدرک بهتر مطلب  یبرا  حال

  .میبرو  یدرس

  آهن:  دیاز اکس  ژنیجدا کردن اکس  ندیفرآ یشده   یسیساده نو  واکنش

نفلز آهن   يژ س جذب اک
 آهن  یدهایاکس   →⎯⎯⎯⎯⎯⎯

       آهن شامل:  دیتول  مراحل

                                           

 سنو معدن  یساز  یب( خالص نیآوردن سنو معدن از دل زم  رونیمعدن و ب  ییالف( شناسا
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 آهن  یهاورقه  دیت( تول پ( گرما دادن مخلوط سنو آهن، کربن و سنو آهک در کوره

دارد. همانطور کـه مشـاهده  ییایمیش رییتغ کیبه  ازیو ن ستین یاآهن کار ساده  یدهایاز اکس  ژنیجدا کردن اکس  میگفت

 است که:  یمرحله به صورت  نی. در واقع امیعمل هست  نی»پ« شاهد ا  یدر مرحله   دیکن یم

مخصـوص )کـوره بلنـد( حـرارت  یهـااز آهن، سنو معدن را به همراه کـربن و سـنو آهـک در کوره  ژنیاکس  یجداساز

خارج شوند و آهـن مـذاب هـم  دیاکسیصورت کربن دهاز سنو معدن جدا و ب  ژنیاکس  یهاعمل اتم  نیدر اثر ا  دهند،یم

 .ماندیم  یدر ته کوره باق

 :                                                                  دیواکنش رو حتماً بخاطر بسپار  نیا 

→⎯⎯⎯دیاکسیکربن د  +فلز آهن  
I¶o¬آهن  یدهایکربن + اکس 

 ست؟ی)پ( چندیآهک در فرا نقش

 نیتر جـدا بشـوند و همچنـآنها راحـت  کندیهمراه سنو آهن هستند که آهک کمک م  زین  یگرید  یهایناخالص  :جواب

  ذوب شود. یکمتر  یتر و با گرماتا سنو معدن راحت کندیتر مذوب مجموعه را کم  یآهک نقطه

 ( 97خرداد  -کرمان –)شاهد                                              .دیس یمراحل استخراج فلز آهن را بنو   : سوال?  

    :   پاسخ  

  نیآوردن سنو معدن از دل زم  رونیمعدن و ب  ییشناساـ  1

 سنو معدن  یخالص ساز  ـ2

  گرما دادن مخلوط سنو آهن ، کربن وسنو آهک در کوره  ـ3

 فلز آهن  یهاورقه دیتول  ـ4

  

 ( 97خرداد  -لرستان -)شهید چمران.دیسیرا بنو شود یفلز آهن از سنگ آهن م د یکه باعث تول  ییایمیش  رییتغ   : سوال?

→⎯⎯⎯  د یاکس ی فلز آهن + کربن د    :  پاسخ
I¶o¬

 آهن  یدها یکربن + اکس 
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 .شودیخالص است و نسبتاً نرم است بر اثر ضربه خم م شودیبلند استخراج م  یهاکه از کوره یآهن  فلز

  ریبه عنوان ت  توانیاز فلز آهن خالص م  ایفلز آهن خالص نسبتا نرم است ، آ م یکه متوجه شد حال  : سوال?

خودروها و لوازم آشپزخانه استفاده   آهن در ساخت بدنة یهاو ورقه یساختمان یهاآهن در ساخت اسکلت

 کتاب درسی(  39ی )فکرکنید صفحه     کرد؟                                                                                                     

. در اثر  دهدیواکنش م ژن ی. به سرعت با اکسشودیدر اثر ضربه خم م  یآهن خالص نرم است و به آسان ر،یخ  :  پاسخ

استفاده از آهن به صورت خالص را در مصارف    ها،یژگیو ن ی. اافتدیآن خط م یرو   یو به سادگ  زندیرطوبت زنو م

  ی اژیمثل کربن و ... به صورت آل گرید یرا همراه عناصر  آنبهبود خواص آهن، ی برا نیمختلف نامناسب کرده است. بنابرا

 . آورندیاز آهن در م

  

 :منی ا  یدنبال سرپناه به

کرد امّا با گذشـت  یمثل چوب و سنو و خاک و... استفاده م  یعیساخت سرپناه از مواد طب  یها براانسان  میها قدزمان  در

و سـاخت  یدانـش بشـر شیافزا نیکند. و همچن نیبشر را تأم یازهاین توانستینم یعیمنابع طب  تیجمع  شیزمان و افزا

 یشـتریلـرزه از مقاومـت ب نیدارنـد و در برابـر زمـ یشـتریب ستحکامبسازند که ا  یمسکون  یهاباعث شد خانه  دیمواد جد

. خال با هـم میکنیمستحکم از بتن استفاده م  یهاساخت خانه  ی، بتن است که ما برا  دیمواد جد  نیاز ا  یکیبرخوردارند.  

 .میازپرد یساختار م  نیا یبه بررس

 ، شن، ماسه و آب است. مانیاز س  یبتن مخلوط  :بتن

 رود؟                                                                                                   یاست که در ساخت بتن بکار م  یچه نوع ماده ا  مانیس

 از آهک و خاک رش است. یخود مخلوط مانیس :جواب

مـا بـتن  دیـاسـت کـه بگوئ نیآماده استفاده است، درست ا  مانیو س  میاساخته  مانیما س  ندیگویاکثراً به اشتباه م  نکته:

 .دیو بتن را درک کرده باش مانیتفاوت س  دوارمیقرار دارد، ام  سهیاست که داخل ک یمواد  مان،یس  م،یاساخته

حالـت  نیو به اصطالح به ا  کنندیاستفاده م  یفوالد  یهالهیاز بتن در کنار م  ابد،ی  شیکه استحکام بتن افزاآن  یبرا  نکته:

 .ندیگویبتن مسل  م

 بتن: یها  کاربرد

ســاخت تونــل،  ،یدارد بــه عنــوان مثــال در سدســاز یگونــاگون یکاربردهــا بــتن

 شود. یو... استفاده م  یشهر  یها و نمادهاو برج  یساختمان ساز
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 در ارتباط با آهک: ینکات

دارد و رنو کاغذ تورنسـل  یباز تیو خاص باشدیم 7 یمحلول آن باال  PHاست که    یباز  یاو ساختارآهک: ماده  تیخاص

 .کندیم یرا آب

 می، کلسـCa(OH)آهک   کنـد ، آب آهـک اسـت.آب  یکه آهک در آن شرکت م  یباتیاز ترک  یکی   آهک دار :  بیترک

 دارد.  یگوناگون  یو کاربردها  باشدیم  دیدروکسیه

 : Ca(OH)آهک  کاربرد آب  نیجمله مهم تر  از

 .  شودیاستفاده م  ییدر پخت و پز: به عنوان ماده نرم کننده کدوحلوا 

 .رودیکار مکننده به  یبه عنوان ضدعفون  :هایو مرغدار  هایاستخرها و گاودار  یورود  در

منطقـه  کیـمعـدن در   کیاما احداث    آورند،یم  یو معادن رو   یعیخود به منابع طب  یازهایرفع ن  یها براکه انسان  میگفت

 .میکنیها اشاره مبه چند نمونه از آن  ریخاص خود را دارد در ز  دیو فوا بیمعا

 :  دی فوا

 منطقه  نیساکن  یشغل برا  جادیا  ـ1

 قرار دارد.  هیکه معدن در آن ناح  یامنطقه یآبادان  ـ2

 :بیمعا

 نیسنگ  هینقل  لیهوا با تردد وسا یآلودگ  ـ1

 نیو کندن زم بیبه علت تخر ستیزطیرفتن مح  نیاز ب  ـ2

 کار در معدن  نیسنگ  لیبروز تصادفات به علت برخورد با وسا  ـ3

 در ارتباط با خاک رس: ینکات

کـارد و چنگـال  نیظروف آشپزخانه، بله هم نیمثالً هم ندیآیدست مبه یعیاز مواد مورد استفاده ماهم از منابع طب  یلیخ

دسـت کـه از ماسـه به یاشـهیکه از خـاک رش و ظـروف ش ینیو چ  ی. و ظروف سفالآورندیدست مکه از سنو معدن به

 .ندیآیم

 .کنندیاستفاده م  یظروف سفال  یهیته  یو از آن برا شودیم  افتی  یاست که به فراوان یعیاز منابع طب یکیرش    خاک

 .شودیساخته م  یمختلف ینیو چ یسفال  یهاهمدان و ... ظرف  زد،یمانند    ییدر شهرها  نکته:

 یراحتهسـتند. بـا سـرد و گـرم شـدن بـه یظـروف غـذاخور نیتراز سـالم ینـی: ظـروف چیو سفال ینیظروف چ  یژگیو 

 ظروف عبارتند از:  نیو ساخت ا دیتول  ندی. فرآشکنندینم
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 .زندیریم  یگچ  یهارا در قالب  هیکه مواد اول  یگرختهیو ر  یفرم ده  ـ2  مثل خاک  هیمواد اول  یساز آماده  ـ1

 یلیو مراحل تکم یدکور زن  ـ4  و پخت لعاب یو لعاب زن  هیپخت اول  ـ3

 :شهیش

را در شـود، سـپس آن  لیتبد  شهیش  ریتا به خم  دهندیمختلف گرما م  ییایمیماسه را با افزودن مواد ش  شه،یش  دیتول  یبرا

 .آورندیمختلف در م  یهاو به شکل زندیریدلخواه م  یهاقالب

 :شهیش یها  یژگی و

گـردد حالـت  یشـود و جـار عیکامالً مـا کهنیقبل از ا لیدل  نیندارد. به هم  نیدارد و نقطه ذوب مع  یریذوب خم  شهیش

 به آن شکل داد.  توانیو م کندیم  دایپ یریخم

رونـد منـابع را  نیها بـا همـو اگـر انسـان  شـوندیمصرف م  یو خداداد  یعیطب  یهاتن از اندوخته  اردهایلیساالنه م  نکته:

 .دیخواهند رس  انیبه پا ندهیمنابع تا صدسال آ  نیاز ا  یاریمصرف کنند، بس

 .میپرداز یم تیفعال  کی  ی، به بررس  دیقرار داد یکه مورد مطالعه و بررس  یبا توجه به نکته ا  حال

تقر  ر ینمودار ز    :  سوال? م  یعیطب   یهااندوخته  یبرخ  افتنی  انیپا  یبیزمان  نشان  را  با دهدیبرحسب سال   .

.  دیابیمصرف آن کمتر است را ب  یشده برا  ینیب  شی که زمان پ  یداده شده ماده ا  یتوجه به زمان و نوع ماده  

  .دی بازگو کن  ااندوخته ها هستند ر نیمصرف ا یشده برا ینیب  شیکه زمان پ  یسپس عوامل

 کتاب درسی(  44ی ( و )مشابه فعالیت صفحه96خرداد  -تهران -)امام خمینی

  

 

 

 

 

مواد است و  یهیکمتر از بق  یلیمصرف طال خ  یشده برا  ینیبشیمواد داده شده، زمان پ  نیبه نمودار، از ب  باتوجه    :    پاسخ

 بودن آن شده است.    بهاعامل خود سبب گران  نیا

 دارد که عبارتند از:  یشناخته شده به دو عامل بستگ  یهااندوخته  نیمصرف ا یشده برا  ینیبشیپ یهازمان

 مصرف داده  یتقاضا برا زانیم  ـ1

 شناخته شده از آن کمتر خواهد بود.  یهامصرف اندوخته  یشده برا  ینیبشیپ زانیم  ـ2
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ان فصل سواالت پای  
 

 

را نشـان  یعـیطب یهااندوختـه یبرخـ افتنیـ انیپا یبیشده در مثال باال فقط زمان تقر  انیباشد نمودار ب  حواستان  نکته:

 معادن ندارد.  نیا  یبه فرآوان  یو ارتباط دهدیم

 م؟یها بکوشدر حفظ آن یعیضمن بهره بردن از منابع طب میتوانیچگونه م ما

 که عبارتند از:  میکوشا باش یعیدر حفظ منابع طب  میتوان یم  ریز  یروش ها  قیاز طر :جواب

شـود و از  دیتول یبه کارخانه برگردانده شود و دوباره وارد چرخه  ستیکه قابل استفاده ن  یاماده  کهنیا  یعنی  :افتیباز  ـ 1

 بسازند.  یدیآن مواد جد

مـثالً در هـر وعـده   م،یکن  ییجوها صرفهو در استفاده از آن  میاز منابع کمتر استفاده کن  مییایب  یعنی  ـ کاهش مصرف:2

 .میزیها را دور برآن  میناکرده اسراف نشود که مجبور شو  یتا خدا  مینان در سفره بگذار  یمقدار کاف  ییغذا

در   افـتیاستفاده شود، تفاوت مصرف دوباره و باز  گرید  ییدر صورت امکان، در جا  لهیوس  کیاز    یعنی  ـ مصرف دوباره:3

و ممکن است مـاده  شودیکالً ماده عوض م افتیاما در باز م،یکنیاستفاده م  لهیاست که در مصرف دوباره از همان وس  نیا

 .میعنوان ظروف نگهدارنده حبوبات استفاده کنبه سو س  یترش  یهاشود. مثالً از ظرف دیتول  یدیجد

 

 

 خالی  جای -1

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن  یخال  یجاها

  .دآی می دستبه .................................. از ل، یوسا و مواد از یاریبس هیته یبرا  هیاول ماده   : سوال?

  .دارند وجود ........................ صورتبه  معموالً  مواد معادن در   : سوال?

  .شوندیم هیته .................... از مانیس و  .................. از شهیش   : سوال?

 دیبا  آهن  فلز  به  یابیدست  یبرا  دارند.  وجود   معادن  در  که  هستند  ...........................  آهن  مهم  هایب یترک  از   :  سوال?

   است. ................ ریی تغ ینوع کار نیا  م، یکن جذف را ............. هابیترک نیا از

  و   شده  جدا  آن  ژنیاکس  هایاتم  دهند، یم   حرارت  آهک  سنگ  و  کربن  همراه  به  را  آهن  معدن  سنگ  یوقت    :  سوال?

  .شوندمی خارج ................ صورتبه

   است.  ....................... آن معدن سنگ از آهن فلز دیتول در مرحله  نیدوم    : سوال?

  .شوندیم  ساخته  ............................ از مانیس .......................و از شهیش   : سوال?

   .ندآییم  بدست ...................... و ....................... ،  آهن فلز از که است ی اژیآل  نزن،  زنگ آهن   : سوال?

  دارد. یادیز استحکام که است نی مع نسبت به ....................... و  ..................... ،  ................. از یمخلوط بتن   : سوال?

  ها برج  و  سازیساختمان  پل،   تونل،   ساخت  در  آن  از  که  است  ی مواد  نتری مهم  از  یکی  ،   .................  :   سوال?

   .شودیم  فراوان هایاستفاده
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  ها یمرغدار  و  هایگاودار  استخرها،   یورود  در  کننده  یضدعفون   بهعنوان  .................  و  .................  مخلوط  از    :  سوال?

   .شودیم  استفاده

  .شودیم  دیتول سبز رنگ با یسفال ظروف لعب به ......................... دفلزیاکس کردن اضافه  با   : سوال?

 .آورد در .................. صورتبه را شهیش دیبا ابتدا ایشهیش  ظروف ساخت یبرا    : سوال?

  ل یتبد  شهیش  ریخم  به  ..................  و  مختلف  ییایمیش  مواد  افزودن  با  را  .........................  ،   شهیش  هیته  یبرا    :  سوال?

  .کنندیم 

   هستند. ................ چون سازند، می ............. از را هاچنگال و قاشق دسته معموالً   : سوال?

   .کنندیم  استفاده سبز رنگ دیتول برای .......… از  و ایقهوه  رنگ دیتول برای ..........… از  گریسفال در   : سوال?

  داشت. توجه  ...................... و ....................... و  .................. اصل سه به دیبا یع یطب منابع  حفظ یبرا    : سوال?

 .ماندیم  باقی کورهته  در  ........... حالت به آهن معدن سنگ از شده جدا آهن   : سوال?

 

 نادرست  و درست .2

  .دیسیبنو را حیصح عبارت بودن نادرست درصورت و کرده مشخص را عبارت هر بودن نادرست ای درست

 ◯  دارد.  یشتریب استحکام خود یاژهایآل به نسبت آهن   : سوال?

 ◯ کنند. یم  خرد ضربه با را  آهن معدن سنگ  آهن،  از ژنیاکس  یهااتم جداکردن  یبرا   : سوال?

 ◯ کنند. یم  استفاده است کلین و  کروم یدارا که نزن زنگ فوالد از چنگال و قاشق دیتول  یبرا   : سوال?

 ◯ کنند. یم  استفاده آهک از مانیس دیتول  یبرا و ماسه از شهیش دیتول  یبرا   : سوال?

 ◯ .ندیگو  یم  بتن  نیمع  یها نسبت به آب و ماسه  ،  ،آهک رس خاک مخلوط به   : سوال?

 ◯ اند. شده ساخته رس خاک از  یا شهیش و یسفال ظروف   : سوال?

 ◯ شود. یم  سبز آن رنگ یسفال  ظروف لعاب به کروم دیاکس  افزودن با   : سوال?

 ◯حفظ منابع است.  یبرا ییاز راه ها  یکی  یعیاستفاده نکردن از منابع طب   : سوال?

 ◯دارد.    یدیاس  تیآب آهک خاص   : سوال?

 ◯وجود دارند.    بیصورت ترکدر معادن مواد معموالً به    : سوال?

 

 ی حیتشر یها. پرسش3

 .دیپاسخ ده  ریز هایبه پرسش

 .دیکن فیرا تعر  ریاز موارد ز کیهر     : سوال?

 مانیس

 بتن

 

 کنند؟  یکروم اضافه م  ایو    کلیمانن کربن ، ن یگریچرا به آهن به دست آمده از کوره ها مواد د   : سوال?
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 .دیسیآهن را بنو  دیمراحل مختلف تول   : سوال?

 

  .دیسیآهن را بنو دیاز اکس ژنیاکس  یواکنش جدا کردن اتم ها   : سوال?

 

 بدنه خودرو استفاده کرد؟ چرا؟ ای رآهنیبه عنوان ت توانیاز فلز آهن خالص م  ایآ   : سوال?

 

وجــود    یدر چــوب  5اســت.    لوگرمیک  30وجود دارد که جرم هرکدام   یپنجره آهن 6 یدر خانه دانش آموز    :  سوال?

 است.  لوگرمیک3وجود دارد که جرم هرمتر آن    یمتر لوله آهن 15دارند.    یچارچوب آهن  لوگرمیک 10 کیدارد که هر

 آعن به کار رفته است؟  لوگرمی( در مجموع چند کالف

دانــش آمــوز    نیآهن در خانه ا  زانیم   دیتول  یباشد. برا  ازیتن سنگ آهن ن  1آهن به   لوگرمیک 15 هیته ی( اگر براب

 است؟  ازیچقدر سنگ آهن ن

 

 کنند؟ یاستفاده م   کلیچرا در ساخت کارد و چنگال از آهن ، کروم  و ن   : سوال?

 

  .دیکن  سهیاستحکام بتن، آجر و خشت را با هم مقا   : سوال?

 

 داد؟  شیتوان استحکام بتن را افزا  یام یتوان بتن ساخت؟ آ  یچگونه م    : سوال?

 

  .دیباشد. جدول را پر کن یچنگال  قاشق و .... م   دیتول  یبرا  هیمربوط به مواد اول  ریجدول ز   : سوال?

 کاربرد علت شده برده کار به هیاول  ماده

  آهن فلز

 یزدگزنگ از یریجلوگ

  کیپالست ای چوب

  چسب

  نقره

 

  .دیسیبنو را  دنعم  از یبردار بهره بیمعا از مورد چند   : سوال?

 

  .دیسیبنو را منطقه کی در  معدن از یبردار بهره  یایمزا از مورد چند   : سوال?

 

 شود؟ یم  هیته چگونه شهیش   : سوال?

 

 افتد؟ یم   یاتفاق چه  میزیبر آب آهک  یرو اگر   : سوال?
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  .دیسیبنو را یسفال ظروف هیته مراحل   : سوال?

 

 .دیده حیتوض و برده  نام را آهن  حفظ یبرا موجود یها حل راه از یکی   : سوال?

 

  .دیده حیتوض و برده  نام را یعیطب منابع از  محافظت یبرا یشنهادیپ حل راه سه   : سوال?

 

 است؟ مدنظر ستیز طیمح از حفاظت یشنهادیپ یها حل راه از کی کدام از ریز موارد از کیهر در   : سوال?

 کیپالست مصرف در ییجو صرفه (الف

 یترش و سس یا شهیش ظروف در مواد ینگهدار (ب

 خراب یآهن یها یقوط از آن شمش دیتول (پ

 یشهردار توسط  مجزا طور به یفلز و یکیپالست یهازباله یآور جمع (ت

  کنند. یم  دیتول  مقوا شده،   مصرف کاغذ از (ث

 

  .دیده حیتوض را  آهن منابع  حفظ  یبرا یآهن  قابلمه افتیباز ندیفرآ   : سوال?

 

 زود  مواد  کدام  شده  شناخته  یها  اندوخته  افتنی  انیپا  یبرا  شده  ینیب  شیپ  یبیتقر  زمان  نمودار  به  توجه  با   :  سوال?

 شد؟ خواهند  تمام رید مواد  کدام و

 

 ای نهیچهارگز های. پرسش4

  .دیکن  انتخاب را حیصح نهیگز

 شود؟ یم  آزاد یگاز چه شود،  یم  داده حرارت آهک سنگ و  کربن همراه به درکوره دآهنیاکس یوقت   : سوال?

 ژنیاکس (2 دیاکسید  کربن (1

 تروژنین (4                 دروژنیه (3

 

 ند؟یافزایم  آن به  یاماده چه خالص  آهن  استحکام باالبردن  یبرا   : سوال?

 آهک (2                           کربن (1

 مس (4                 ژنیاکس (3

 

 شود؟ یم  افتی یشکل چه به عتیطب در  آهن عنصر   : سوال?

 صورت سه هر (4 مخلوط (3 بیترک (2                   عنصر (1
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 است؟ کدام دهند یم   انجام  یکار نیاول آهن معدن سنگ  استخراج از پس   : سوال?

 کربن به کردن مخلوط (2                 کردن ذوب (2

 خالص معدن سنگ کردن جدا (4 سنگ کردن خرد (3

 

 جــادیا آن در یژگیو چه و کنند؟ یم  اضافه  یمواد  چه  آن  به  آهن  اژیآل  هیته  یبرا  چنگال  و  قاشق  ساخت  در    :  سوال?

 شود؟ یم 

  استحکام کرم،  و کلین (2                 استحکام  کربن،  (1 

 استحکام و نزن زنگ  کروم،  و کلین (4 استحکام و نزن زنگ  کربن،  (3

 

 ست؟یچ زمان گذشت با یعیطب  منابع  مصرف توجه قابل  شیافزا علت   : سوال?

 یبشر دانش گسترش (2  تیجمع  شیافزا (1

 موارد همه (4 دیجد مواد دیتول (3

 

 کنند؟یم  استفاده  یاماده چه از یسفال ظروف دیتول  یبرا   : سوال?

 رس خاک و  ماسه (4 رس خاک (3  رس خاک و گچ (2            (آهک1 

 

 است؟ نادرست ریز عبارت کدام   : سوال?

  شود.  یم  استفاده  مانیس و آب ماسه،  از بتن ساخت در (1

  کنند. یم  سیخ را آن مداوم طوربه آن شدن خشک و بتن ختنیر ، یبند قالب از پس (2

  شود.  یم  استفاده رس و آهک از مانیس هیته  یبرا (3

  دارد. قرار یقو دیاس محدوده در آهک آب  مخلوط اچ« ی»پ (4

 

 است؟ نشده انیب یدرست به مورد کدام دیتول  یبرا الزم هیاول ماده   : سوال?

 ماسه :شهیش (2 رس خاک  و آهک :مانیس (1

 کروم و کلین  ،  آهن :لیاست (4  آهک و مانیس  آب،  بتن: (3

 

  شود. یم  استفاده ............ از یرنگ یسفال ظروف دیتول در   : سوال?

 یفلز ریغ یدهایاکس (2 یرنگ رس (1

 یفلز  یدهایاکس (4  جوهر (3
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 کرد؟  جادیا آن از یمختلف یها شکل و داد حالت شهیش به توانیم  یامرحله چه در   : سوال?

  هیاول مواد به دادن حرارت از قبل (1

 حرارت  اتمام از پس (2

                       یریخم مرحله در (3

 شهیش ریخم شدن سرد از پس (4

 

 و  برداشــت  انســان  توســط  زمــان  نیشتریب  در  کدام  و  زمان  نیکمتر  در  کدام  ریز  مواد  یهااندوخته  نیب  در   :  سوال?

 شوند؟  یم   مصرف

 کروم و طال (4                       طال و  کروم (3                  آهن و طال (2                     کروم و یرو (1 

 

  باشد؟یم  درست شهیش دیتول  یبرا یبند  مرحله کدام   : سوال?

 شهیش  ریخم جادیا – یبند قالب – ییایمیش  مواد و ماسه به دادن حرارت (1

 شهیش ریخم  جادیا – ییایمیش مواد و ماسه به دادن حرارت – یبند قالب (2

 یبند قالب – شهیش ریخم  جادیا –  ییایمیش مواد و ماسه به دادن حرارت (3

 دلخواه یها قالب جادیا – شهیش ریخم به دادن شکل –  ییایمیش مواد ماسه به دادن حرارت (4

 

 ست؟ین مناسب روش کدام یعیطب  منابع از محافظت  یبرا   : سوال?

  دوباره  استفاده (1 

 نکردن استفاده (2

  افتیباز (3

 مواد  مصرف کاهش (4

 

 رد؟یگ یم  قرار یانهیگز چه بیترت به یزر نمودار یخال یجاها در   : سوال?

 یآهن لیوسا دیتول <----................. <---- خالص آهن <--- ................... <----  قراضه آهن »

  شمش دیتول – افتیباز (1

 اژیآل دیتول – افتیباز (2

  معدن سنگ – دوباره  مصرف (3

 دوباره  مصرف – معدن سنگ (4
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 است؟ ریز  یهانهیگز از کیکدام  کار  نیا میبر یم  یاپارچه سهیک ای لیزنب خود  با وهیم  دیخر  یبرا   : سوال?

  مصرف کاهش (1 

  دوباره  مصرف (2

  افتیباز (3

 هرسه (4

 

 است؟ ریز  عمل کدام یبرا یمثال م، یآور یم  در شمش حالت به و کرده ذوب کارخانه در را  یفلز یها یقوط   : سوال?

  مصرف کاهش (1 

  دوباره  مصرف (2

  افتیباز (3

 هرسه (4

 

  .شوندیم  ساخته  .............. از یسفال ظروف و  ......... از  یاشهیش ظروف   : سوال?

  رس خاک – رس خاک (1 

  ماسه – رس خاک (2

  رس خاک –  ماسه (3

 ماسه -  ماسه (4

 

 است؟ نادرست نهیگز کدام   : سوال?

 .دیآیم  دستبه  معادن از یساختمان و یصنعت ،  ییدارو  یها فراورده  انواع هیاول  ماده (1

  است. آب و آهک  ،  مانیس از یمخلوط بتن (2

  کنند. یم   اضافه آن به آهک سنگ و کربن ،  کوره در آهن دیاکس از  ژنیاکس  یهااتم کردن جدا  یبرا (3

  است. رس خاک و آهک  مخلوط سمان (4

 

  شود؟ یم  استفاده ییفلزها چه دیاکس از یرنگ یهاظرف دیتول در   : سوال?

 کبالت (4                                   کروم (3                                میتیل (2                  میزیمن (1 
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 سفر آب روی زمین – 6فصل 

 

فصل قرار است بـانقش   نیدارند. در ا  ازیزنده ماندن به آب ن  یموجودات زنده برا  یاست و همه    اتیعامل ح  نیترآب مهم

 .  میآب آشنا شو تیو اهم

بـا   دیـمطـرح اسـت و مـا با  یمشکل جد  کیصورت  به  یواقع شده است، کم آب  ایدن  یابانینوار ب  یجا که کشور ما رو آن  از

 .میمشکل غلبه کن  نیبرا  یسطح  یهاو مهار آب یاستفاده درست از منابع آب

                                  

 یهـاراهـم آب فراگرفتـه و بخـش اعظـم آب نیسط  کـرة زمـ%از شیب دیکنیباال مشاهده م  ریکه در تصاو   همانطور

 است.  نیریاز آن ش یشور هستند و بخش کوچکموجود، آب

مهم به   اریبس  یکلمه    کیباشد ، دانشمندان از    یمهم م  اریما انسان ها بس  یبرا  نیزم  یکه آب موجود در کره    ییآنجا  از

 کنند. ینام آب کره استفاده م

از سـه  کیـتواند به هر  یکه م نیقسمت سط  و درون زم ایموجود در هوا کره )اتمسفر( و   یهابه مجموعه آب  کره:  آب

 .شودیشود، آب کره گفته م دهیو بخار د عیحالت جامد ، ما

 هـاخچالیرطوبـت هـوا و    ،ینـیرزمیز  یهـاها، آبرودخانـه  ها،اچـهیدر  اهـا،یدر  ها،انوشیعنوان مثال؛ آب کره شامل اق  به

 .شودیم

 شود؟ یم  لیچگونه تشک  نیکره در سطح زم آب

وجـود دارد کـه پـس از تـراکم  نیدر هوا کره )اتمسفر( زمـ یبخار آب فراوان  :جواب

 یبـارش را بررسـ لیرسد. حال باهم مراحل تشـک  یم  نیصورت بارش به سط  زمبه

 .میکن یم

تا مطالـب بهتـر در  دیمقابل به دقت دنبال کن ریتصو یداده شده را بر رو   یهاشماره

 ذهنتان بماند.

 .روندیو به باال م  شوندیم ریها تبخآب  هااچهیو در  اهایدر  ها،انوشیبه سط  اق دیخورش  یبا تابش پرتوها  ـ1

 .شودیم  لیکاهش دما متراکم شده و به ابر تبد لیجا به دلبخار آب در آن  ـ2

 .دهدیبرسد بارش رخ م  یهوا به حد مناسب  یدما زانیروند کاهش دما، اگر درصد رطوبت و م  یبا ادامه  ـ3
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است؟ به عبــارت  گریاز مناطق د شتریب اریبارش بس زانیاز مناطق م  یتوجه به موارد گفته شده چرا در برخ  با

 ست؟یبارش چ  زانی؛ عوامل مؤثر بر م  گرید

 عبارتند از؛    یبارندگ زانیعوامل موثر بر م :جواب

 در یبارنـدگ زانیـم کند،یمختلف باهم فرق م یعوامل در شهرها نیاز آنجا که ا -ایارتفاع از سط  در -ـ ییایجغراف  عرض

 متفاوت است. زیها نآن

 مختلف بارش: یها شکل

تـا  میدهیقـرار مـ یرا مـورد بررسـانـواع آن ریکه در ز  دهدیمثل باران و برف و تگرگ رخ م  یمختلف  یهاصورتبه  بارش

 .میها را بهتر درک کنآن  یهاتفاوت

کم باشد، رطوبت هوا به شکل برف به   یلیهوا خ  یمتراکم شدن ابرها، دما  ندیهرگاه در فرآ  رد؟یگیبرف چگونه شکل م

 .زدیریم نیسط  زم

باشد، رطوبـت   وشیسلس  یهوا در هنگام تراکم باالتر از صفر درجه  یکه دما  یدر صورت  شود؟یم  لیباران چگونه تشک

 .زدیریم  نیهوا به شکل باران به سط  زم

سـرد عبـور کننـد بـه تگـرگ   یهـوا  یآمدن از توده  نییپا  ریباران در مس  یهااگر قطره  رد؟یگیتگرگ چگونه شکل م

 .شوندیم  لیتبد

 .میینما  یشدن باران را باهم بررس  لیتشک  ی، نحوه  یمهم کتاب درس شیآزما  کی یبا بررس  دیاجازه ده  حال

 یباشـد، بارنـدگ یاز مناطق خود م یارینسبتا گرم و خشک در بس  ییآب و هوا  ی، دارا  رانیا  زمانیکه کشور عز  ییآنجا  از

 در آن کم خواهد بود.

مناطق سکونت   نیکه در ا  یافراد  یآب الزم و مصرف  نیدر مناطق گرم و خشک و تام  یحل مشکل کم آب  یبرا

 شود؟   یم یکنند، چه اقدام یم

که در ادامه به آن پاسخ   یمهم کتاب درس  دیکن  یشده لطفا به اطالعات جمع آور  جادیجواب سوال ا  افتیدر  یبرا  :جواب

 .دییداده شده است ، دقت نما

 رود؟ یکجا م باران

 یمـ یجـار نیاز آن در سط  زم ی. قسمتکندیو به هوا کره )اتمسفر( صعود م  شودیم  ریاز آب تبخ  یاز بارش، بخش  پس

 گـریمهـم د شیآزما کی یموضوع به بررس نیدرک بهتر ا یکند. حال برا ینفوذ م نیآن به درون زم  یمانده    یشود و باق

 .میپرداز یم یاز کتاب درس
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 : یجار یها آب

مختلـف  یبه شـکل هـا نیهستند در سط  زم یی، آب ها یجار  ی، آب ها  دیکن  یمشاهده م  ریطور که در شکل ز  همان

کننـد. حـال اجـازه  جادیتوانند ا یرا م زیآبر یبه نام حوضه ها یهستند که مناطق  انیرود در جر  ایو    باری، جو  یمانند جو

 .میباش  داشته  زیآبر یاز حوضه   یفیابتدا تعر یزیقبل از هر چ  دیده

رود و انشعابات آن از نقاط مرتفع به سمت بـه سـمت   کیآن توسط    یسطح  یهاکه آب  یامنطقهبه    :زیآب ر  ی  حوضه

 .دییتوجه نما  ری. لطفا به شکل زندیگویم  زیرآب  یحوضه شود،یم  تیتر هداپست  ینواح

 

 .میپرداز  یم یسطح  یچند شکل متفاوت از آب ها یبه بررس  دیآشنا شد  یسطح  یکه با آب ها  حال

 : رودخانه

 لیرود تشـک بارهـایجو وسـتنیهم پو از بـه  شـودیم  لیتشـک  بـاریجو  ها،یجو  وستنیهم پکه از به  دیاخوانده  همانطورکه

 .شودیم

 رودخانه:  انواع

 .کندیم  دایپ  میمستق ریباشد رودخانه مس  ادیرود در آن جربان دارد ز یمحل  بیاگر ش  :میمستق  -1

 .کندیم  دایپ  چیمارپ ریداردکم باشد رودخانه مس  انیکه رودخانه در آن جر یمحل  بیاگر ش: یچیمارپ  -2

                                                                   

 شکل رودخانه:  نییدر تع  رگذاریموثر و تاث  عوامل

 موجودات زنده و... ـ4آب و   ریاستحکام مواد مس  ـ3ها و خاک منطقه  جنس سنو  ـ2  یاهیپوشش گ  ـ1 
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 رودخانه ها: کاربرد

 است. یموجودات مختلف  یمحل زندگ  هارودخانه

 ها شوند عبارتند از :آب رودخانه  یممکن است باعث آلودگ یمختلف  عوامل

 هاو کارخانه  یخانگ  یهافاضالب  ـ1

 یو صنعت  یخانگ  یهازباله  ـ2

 سم و کود هستند.  یکه حاو   یکشاورز  یهاآب  یپسماندها  ـ3

 .شودیم  جادیدچار اختالف ارتفاع شود آبشار )تند آب( ا  یخود به طور ناگهان ریمس  یها در ادامهاگر رودخانه  نکته:

 ؟   ستیآبشار چ  لیتشک  علت

 !دیبه شکل مقابل توجه کن  :جواب

 نرم  یهاسخت و مقاوم و سپس از سنو  یهاخود، ابتدا از سنو  انیجر ریاست که آب در مس  نیآبشار ا  لیتشک علت

 یمقاوم برجا  یهاو سنو روندیم  نینرم از ب  یهاسنو یطوالن  یهادر زمان  شیبر اثر فرسا  کند،یو کم مقاوم عبور م 

 .شودیم  جادیکم اختالف ارتفاع او کم  مانندیم 

   یجمع بند  یبرا  یمثال کاربرد کی  یاست که به بررس  دهیمان آن رسز  دیدر ارتباط با رودها آشنا شد یکه با مطالب  حال

 .می، بپرداز  دیکه مطالعه کرده ا یمطالب

                  کنند؟یم جاد یرا ا یها چه مشکالترودخانه یاند؟ آلودگها کداممنابع آلوده کنندة رودخانه نی تربه نظر شما مهم   : سوال?

 کتاب درسی(  51ی بیازمایید صفحه)مشابه خودرا 

    :  پاسخ

 پاسخ پرسش اول:     

 هاو کارخانه  یخانگ  یهافاضالب  ـ1

 یو صنعت  یخانگ  یهازباله  ـ2

 سم و کود هستند.  یکه حاو   یکشاورز  یهاآب  یپسماندها  ـ3
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 پاسخ پرسش دوم:  

آب بـه عنـوان  نیـاز ا یاو ممکن است عده افتدیها به خطر مموجودات زنده در آن  یشوند زندگ  ها آلودهآب رودخانه  اگر

ها مثل شـهرها انسان  یزندگ  یرهایها از مسرودخانه  نیاز ا  یآب آلوده را مصرف کنند. بعض  نیآب شرب استفاده کنند و ا

 و...  اندازندیخطر مجا بهآن ستیز طیآلوده شوند، مح یاگر به هر علت گذردیو روستاها م

 

 ها: اچهیدر

 هستند.  هااچهیدر یسطح  یهااز آب  یگرید ینوع

 آزاد راه ندارد.  یهابه آب یعیطور طبواقع شده و به یاز آب کره است که در سط  خشک یبخش  اچه،یدر  :یژگیو

 ها: اچهیدر دیفوا

 نفت و گاز هستند.  ریذخا نیمحل تأم  ـ2  یو مواد معدن  ییمواد غذا نیتأم  ـ1

 هستند.  دیمف  یتوسعه گردشگر  یبرا  ـ4              منطقه  یآب و هوا  لیتعد  ـ3

 دارند. تیاهم  یرانیحمل و نقل و کشت  یبراـ  5

 ها: اچهیدر انواع

 ها نقش دارند.آن  جادیدر ا  یباشند و عوامل مختلف یعیطب  ایو   یمصنوعممکن است    هااچهیدر

آب  لیتهران به علت تعـد تگریچ  یفارش در منطقه  جیخل  یهااچهیدر  ،یمصنوع  یهااچهیاز در  ییهاعنوان مثال؛ نمونه  به

و آب   یبـرق و کشـاورز  دیـتول  یبـرا  ریـکب  ریـپشـت سـد ام  یاچـهیدر  ایشده است و    جادیا  یگردشگر  یو هوا و توسعه

 .شودیاز آن استفاده م  یدنیآشام

 علت تشکیل  ها استان / استان نام دریاچه 

 باقیمانده دریای قدیمی به نام تنیس مازندران / گلستان / گیالن  ی خزر دریاچه

 شکستگی قسمتی از زمین  آذربایجان غربی / شرقی ی ارومیه دریاچه

 ی آتشفشان دهانه اردبیل ی سبالن دریاچه

 های زیرزمینی از کف غارباالتر بودن سط  آب همدان ی درون غار علیصدر دریاچه

 

 آزاد راه ندارد.  یهابزرگ است اما به آب یلیخ  رایز  ند،یگویخزر هم م  یایخزر، در  یاچهیبه در  نکته:

 .میپرداز یم زیآن ها ن یهستند که به بررس  هاانوشیو اق  اهایدر  نیزم یسطح  یهاآب گرید  از
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 ها: انوسیو اق اهایدر

 لیـدل  نیبـه همـ  پوشاند،یرا آب م  نیسط  زم    باًیقرار دارد و تقر  هاانوشیو اق  اهایدرصد حجم آب کره در در  97  حدود

 .شودیم  دهید یاز فضا به رنو آب  نیزم ارةیس

 ها: انوسیو اق اهایسواحل در یژگیو

 شیدر برابـر فرسـا یسـاحل یهاکـه جـنس سـنو ییهامختلف، متفاوت است. در قسمت یدر جاها  اهایسواحل در  شکل

دارنـد،  یمقاومت کمتـر یساحل یهاکه سنو ییهااست و در قسمت یو پرتگاه یاصورت صخرهاند، شکل ساحل بهمقاوم

 است.  یاصورت هموار و ماسهشکل سواحل به

شـود را در  یمتفاوت مدارش طرح م یمهم که در آزمون ها  اریسوال بس  کی  دیبا توجه به موارد گفته شده اجازه ده  حال

 .میینما یقالب مثال بررس

  .دیرا بازگوکن یموارد ستیز طیآنها بر مح ر یو تأث  هااچهیو در  اهایکنندة در دربارة منابع آلوده   : سوال?

 کتاب درسی(  52)مشابه گفت و گو کنید صفحه 

    :  پاسخ

دسـته   8بـه    ندهیهستند که از لحا  نوع آال  یکیزیو مواد ف  یکیولوژیب  ،ییایمیش  یهاندهیآب، آال  یهاندهیآال  یانواع اصل 

 که عبارتند از:  شوندیم  میتقس

 یهاسـمیارگان  کـرو یزائـد، رسـوبات، م  یخطرناک، مواد آلـ  یهازباله  ن،یها، فلزات سنگکشها و علفکشآفت  ،یمواد نفت 

 ییگرما یمضر و آلودگ

 

 باشد که عبارتست از: یصورت محرکت معموال سه به  نیمختلف دائماً در حال حرکت هستند، ا  لیبه دال  اهایدر  آب

 ـ جزر و مد  3             ییایدر یهاانیـ جر2              ایـ امواج در1

 .میاز آن ها بپرداز  کیهر یاست که به بررس دهیزمان آن رس  حال

 :  ایـ امواج در1

 .شودیموج گفته م  نییحرکت آب به سمت باال و پا  به

 .شوندیشکل سواحل م  رییو تغ  شیباعث فرسا  ایامواج در  امواج:  اثرات

هـا آبتـاز کـه بـه آن شـودیم  جـادیا  اهـایدر در  یامـواج بزرگـ  ،ییایـدر  ریز  یهالرزه و آتشفشان  نیهنگام وقوع زم  نکته:

 .ندیگوی( می)سونام
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 ـ جزر و مد3

 .شودیم  جادیا  دیگرانش ماه و خورش  یرو یجزر و مد بر اثر ن باشد،یها جزر و مد مآب  گریحرکات د  از

 

 

 

 .شودیرفتن آب در سواحل جزر گفته م  نییباالآمدن آب به سمت ساحل مد و به پا  به

گرانش مـاه سـبب پـس رفـتن  یرو ین افتد،یفارش اتفاق م جیکه مد در خل  یمهتاب  یهاعنوان مثال ؛ رزمندگان درشب  به

از عـرض  توانستندیو م کردیم دایپ یریگعمق رودخانه کاهش چشم جهیدر نت شد،یفارش م جیآب رودخانه به سمت خل

 رودخانه بگذرند.

 جزر و مد: کاربرد

 .کنندیاستفاده م  یریگیو ماه  تهیالکترس دیتول  یجزر و مد برا  از

 کرد ؟   دیتول  تهیسیتوان الکتر یم  یعیطب ی  دهیپد  کیاز  چگونه

وارد  ییهـاآب از حفره د،یآیباال م ایدر هنگام مد که آب در کنند،یسد احداث م کیو ساحل  ایدر نیها بمهندش  :جواب

شده درون سد از همان حفرات بـه سـمت  رهیآب ذخ دیآیم نیی( و در هنگام جزر که سط  آب پا1شکل )  شودیسدها م

و  آوردیرا به گـردش در مـ هانیتورب نیو آب با حرکت خود ا  شودیم  هیتعب  ییهانیحرکت آب تورب  ریدر مس  رودیم  ایدر

 .شودیم  دیبرق تول

 

 هاخچالی

صورت برف اسـت. بـا کمتر است بارش عمدتاً به  وشیسلس  یهوا از صفر درجه  یدما  نیانگیکه م  نیاز کره زم  یمناطق  در

 .شودیم  لیتشک  خچالی یمتماد  یهاسال یانباشته شدن برف در ط
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 سواالت پایان فصل 
 

 

 :هاخچالی انواع

  هایخشک  یمرتفع سطح  یدر نواح  هاخچالی:  یکوهستان

 اند.واقع شده نیکه در قطب شمال و جنوب زم یمیعظ  یهاخچالی:  یقطب

شـما جمـع  یبـرا یبه خـوب زیتا مطالب ن  میپرداز  یچند نمونه مثال م  یدرک بهتر از موارد گفته شده به بررس  یبرا  حال

 شود.  یبند

 ( 97خرداد   -البرز  -)احمدی روشن                                                      حدود  از حجم آب کره کجا قرار دارد؟   : سوال?

 .شودیمربوط م هاانوشی و اق  اهایاز حجم آب کره به در  %97پاسخ: حدود    :  پاسخ

  

  بر سواحل دارد؟  یریچه تأث شود؟یچه گفته م  نییبه سمت باال و پا ایبه حرکت آب در   : سوال? 

 (95خرداد  -گیالن -)خواجه نصیرالدین طوسی

و   ش یموج، فرسا راتی . از جمله تأثشودیموج گفته م روند،یم نیی که به سمت باال و پا ا یحرکات آب در ن یبه ا   :  پاسخ 

 . باشدیشکل سواحل م رییتغ

  

 

 

 خالی  جای -1

  .دیکن پر مناسب عبارات با را یخال یجاها

 باشــند، یم   بخــار  و  عیمــا  جامــد،   صورت  به  که  نیزم   درون  و  سطح  اتمسفر،   در  موجود  یهاآب  مجموعه  به   :  سوال?

  شود. یم  گفته  .............

  است. آب ............... اتیح  عامل  نیترمهم   : سوال?

  کند. یم  دایپ .................... ریمس رودخانه باشد،  ادیز دارد انیجر آن در رودخانه که ینیزم  بیش اگر   : سوال?

  دارد. وجود ............... در  نیریش آب نیشتریب   : سوال?

  است. شده ............... اچهیدر مانند یااچهیدر لیتشک سبب کره سنگ از یقسمت یها یشکستگ   : سوال?

  شود. یم  گفته ................ ساحل سمت آن حرکت و ایدر آب  آمدن باال به   : سوال?

  شود. یم لیتشک .......... کنند، عبور سرد یهوا توده از ، نیزم سطح به آمدن نییپا ریمس در باران یهاقطره اگر   : سوال?

  شود. یم   انجام ...........  ،  برحسب یسنج باران یهاستگاهیا در یبارندگ مقدار  یریگ اندازه   : سوال?

  گردد.  یم   جادیا  ................ ،  باشد داشته  ارتفاع اختالف که برسد یمحل به خود ریمس در رودخانه اگر   : سوال?

  است. .......... اچهیدر ،  جهان اچهیدر نیتربزرگ   : سوال?
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   است.  .................. یهارودخانه یژگیو از ع، یسر حرکت   : سوال?

 

 نادرست  و درست .2

  .دیسیبنو را حیصح عبارت بودن نادرست درصورت و کرده مشخص را عبارت هر بودن نادرست ای درست

 ◯ شود. یم  افتی عیما صورت  به فقط کره آب شور یهاآب   : سوال?

 ◯ دارد. وجود هاخچالی در کره آب %78 حدود   : سوال?

 ◯ شوند. ینم سواحل شکل  رییتغ و  شیفرسا باعث ایدر  امواج   : سوال?

 ◯ .دیآ یم  وجودبه باد حرکت اثر در مد و جزر   : سوال?

 ◯ .پوشاندیم  آب را نیزم  سطح نصف  باًیتقر   : سوال?

 ◯ .ندیگویم  کره آب نیزم  درون و نیزم   کره یرو بر موجود یهاآب به   : سوال?

 ◯ شود. یم  لیتشک  برف باشد،  کم یلیخ هوا  یدما  ،  ابرها  تراکم هنگام در اگر   : سوال?

 ◯ هاست.دشت در یجار یها رودخانه از کمتر یکوهستان یهارودخانه در یگذاررسوب سرعت   : سوال?

 ◯ شود. یم  جادیا ییایردریز  یهاآتشفشان ای زلزله  اثر در یسونام    : سوال?

 ◯ شوند. احداث ستیز طی مح  حفظ و هوا یدما لیتعد منظور به است  ممکن  یمصنوع یهااچهیدر   : سوال?

 

 ی حیتشر یها. پرسش3

 .دیده پاسخ ریز  هایپرسش به

 .دیکن  فیتعر را ریز موارد از کی هر   : سوال?

 :یهواشناس

 خچالی

 مد: و جزر

 : اچهیدر

 :یسونام 

 :زیآبر حوضه

 

 ست؟یچ یهواشناس یکارها  نیترمهم از یکی   : سوال?

 

  دارد؟ راه آزاد یهاآب به قیطر چه از ما کشور   : سوال?

 

 دارد؟ یبستگ یعوامل چه به ها رودخانه آب سرعت   : سوال?
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 افتد؟ یم  نیزم   یرو باران آب  یبرا یاتفاق چه یبارندگ از پس آب چرخه به توجه با   : سوال?

 

 

 

 

 د؟یسیبنو را آبشار لیتشک علت   : سوال?

 

 د؟یسیبنو را تگرگ لیتشک نحوه   : سوال?

 

 ست؟یکره چمنظور از آب   : سوال?

 

 .دیده حیباران را توض  لیتشک شیآزما   : سوال?

 

  .دیاز موارد ستون الف را به موارد مناسب از ستون ب متصل کن کیهر     : سوال?

 ب الف 

 شکستگی قسمتی از سنو کره خزر 

 دهانه آتشفشان ارومیه 

 باقیمانده دریای تتیس  سبالن 

های زیرزمینی از کف غارباالتر بودن سط  آب علیصدر  
 

 دارد؟  یبستگ  یمختلف به چه عوامل  یهادر مکان  ایشکل سواحل در   : سوال?

 

  .دیسیمختلف آب کره را بنو یهادر بخش  آب  عینحوه توز   : سوال?

 

 افتد؟ یبارش چگونه اتفاق م    : سوال?

 

 .دیکن  سهیرا با هم مقا چیو مارپ  میمستق  یهارودخانه   : سوال?

 

 شوند؟  یساخته م   یبه چه منظور یمصنوع  یها  اچهیدر   : سوال?
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  .دیرا کامل کن  ریجدول ز   : سوال?

ها استان / استان  نام دریاچه  علت تشکیل 

 باقیمانده دریای تتیس  گیالن / مازندارن / گلستان  ..................... 

 شکستگی های قسمتی از سنو کره .....................  ارومیه 

 دهانه آتشفشان اردبیل  ..................... 

های زیرزمینی از کف غار باالتر بودن آب .....................  دریاچه درون غارعلیصدر   
 

 شود؟ یم   دهید یاز فضا به رنگ آب نیزم   ارهیچرا س   : سوال?

 

 شده است؟ ییهااز جزر و مد چه استفاده   : سوال?

 

 .دیها را نام ببرشوند؟ انواع آن یم   لیچگونه تشک هاخچالی   : سوال?

 

  .دیکن  سهیرا با هم مقا  یو کوهستان  یقطب یها خچالی   : سوال?

 

  .دیپاسخ کوتاه بده  ریسواالت ز یبرا   : سوال?

 . .......................دیآ یرودخانه به وجود م  ی(به علت احداث سد روالف

 . .......................دیآ یبه وجود م   اهایدر در  دیه و خورشما یگرانش یروی( به علت نب

 شود. ....................... یم  جادیرود ا ری( به علت اختالف در مسپ

 شود. ....................... یم   جادیا  ایدر  ریلرزه در ز نی( به علت وقوع زم ت

 

 دیرا نام ببر اهایچند مورد از عوامل آلوده کننده در   : سوال?

 

 دارند.    تیها از چه نظر اهم  اچهیدر   : سوال?

 

 ای نهیچهارگز های. پرسش4

 .  دیرا انتخاب کن  حیصح نهیگز

 موجود است؟  ریاز منابع ز  کیدر کدام  نیریمقدار آب ش نیشتریب   : سوال?

  ینیرزم یز ی( آب ها1

 ها  اچهی( در2

  ( رودها3

 هاخچالی( 4
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  شود. یبرحسب .................. انجام م   یهواشناس یهاستگاهیدر ا  یمقدار بارندگ یریاندازه گ   : سوال?

 متر  ی( سانت2                   متر  یلی( م 1

 تری( ل4                       تریل یلی( م 3

 

  کند.  یم  دای......... و ................ با آب ها آزاد ارتباط پ  قیکشور ما از طر   : سوال?

  فارس  جخلی  –هند   انوسی( اق1

  فارس  جخلی  –عمان    یای( در2

 عمان  یادری  –هند    انوسی( اق3

 عمان  یادری –خزر    یای( در4

 

 :صورت نیااست. درمشاهده شدهرو  صورت روبهرودخانه به  ریگرفته شده مس مایعکس که از هواپ  کیدر   : سوال?

  است.   ادی( مقدار آب رودخانه ز1

 است.   ادیز  نیزم   بی( ش2

  کم است.   نیزم   بی( ش3

 ( مقدار آب رودخانه کم است.  4

 

 نادرست است؟  ریچند مورد از موارد ز   : سوال?

 را آب فراگرفته است.    نیدرصد از سطح کره زم   97از   شیب  -

 شور هستند.   نیکره زم  یسه درصد از آب ها  باًیتقر  -

 شود.   یآسمان و اتمسفر جابه جا م  نیب  یعیگردش طب کیآب در    -

 نوار معتدل قرار دارد.   یرو  یعیبه طور طب رانیا  -

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

 

 است؟ چیمارپ یرودخانه ها یها یژگیاز و کیکدام    : سوال?

  ادیز  ی( سرعت رسوب گذار1

 ادیز شی( سرعت فرسا2

  نیتند زم   بی( ش3

 آب  ادی( سرعت ز4

 

 دارند؟ نیریسهم را از منابع آب ش  نیکمتر  ریز یها نهیاز گز کیکدام    : سوال?

 نهی( هرسه گز4                     ها  اچهی( در3 ی                  نیرزم یز  ی( آب ها2               ها  خچالی(1  
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 درست است؟  نهیکدام گز   : سوال?

 باالتر از صفر درجه ممکن است برف ببارد.   ی( در دما1

 بارد.   یتر از صفر درجه حتماً برف م  نییپا ی( در دما2

 بارد.   یبرف م  ایصفر درجه باران   یباال  ی( در دما3

 بارد.   یصفر باران به صورت جامد م   ریز ی( رد دما4

 

 کند؟ یم  انیتند آب را ب  لیکدام مورد علت تشک   : سوال?

    دیشد یهاطوفان جادی( ا1

 ادیز یها  ی( بارندگ2

  ( اختالف ارتفاع در بستر رودخانه3

 آب رودخانه  ادی( سرعت ز4

 

 است؟ شده جادیا کره سنگ از یقسمت یشکستگ علت به ریز یها اچهیدر از کی کدام   : سوال?

 ( سبالن2                         هی( اروم 1

 صدری( عل4                             ( خزر3

 

 است؟  متفاوت هیبق با اچهیدر کدام   : سوال?

 انی( درساچه پشت سد لت1

 فارس در تهران  جیخل  یشهدا  اچهی( در2

  پشت سد کرج  اچهی( در3

 صدریدرون غار عل  اچهی( در4

 

 شود.؟  یم  مد و جزر جادیا  باعث نهیگز کدام   : سوال?

 آب ی( دما4 دیگرانش ماه و خورش  یروی( ن3 نیگرانش زم  یروی( ن2 ( وزش باد 1  

 

 است؟ درست نهیگز کدام   : سوال?

 مناسب است.   دنیآشام  یدرصد آب کره برا  97( 1

 دارد.    یبستگ ییایجغراف  طیبارش فقط به شرا زانی( م 2

 باشد.   ایدر  کی  ماندهیممکن است باق  اچهی( در3

 . دیآ  یبه وجود م   دیماه و خورش نی( آبتاز در اثر گرانش ب4
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 کدام مورد است؟  اچهیو در  ایتفاوت در نیمهمتر   : سوال?

  آزاد یها( راه داشتن به آب1  

  آن  لیتشک  ی( چگونگ2

 بودن آب نیریش ای( شور  3

 ( عمق و وسعت آب4

 

پســت تــر   یرود و انشعاب آن از نقاط مرتفع به سمت نــواح کیآن توسط   یسطح  یهاکه آب  یامنطقه   :  سوال?

 شود چه نام دارد؟ یم   تیهدا

 ( چشمه2                               اچهی( در1

 ( رودخانه4                               زی( حوضه آبر3

 

 باشد؟  یدر رابطه با سد درست نم  نهیکدام گز   : سوال?

 موفق است.  اریبس  یسدساز  نهی( کشور ما در زم 1

 شود.   یم   لیتبد یا  رهیذخ یتوسط ژنراتور به انرژ  نیحاصل از تورب  یحرکت ی( انرژ2

 رسد.   یها به شهر ها م  میدکل ها و س  لهیشده توسط مولد برق به وس  دیتول  ی( انرژ3

 شود.   یم   جادیآب ا  رهیاز هدر رفتن آب و ذخ  یریبه منظور جلوگ  ی( امروزه سدساز4
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 سفر آب روی زمین  – 7فصل 

 

 یاسـت کـه بـه بررسـ دهی. حال زمـان آن رسـمیصحبت کرد  نیزم  یکره    یسطح  یدر فصل گذشته در ارتباط با آب ها

 .میمعروف هستند بپرداز ینیزم  ریز  یوجود دارند و به آب ها نیدر زم  ایکنند و  ینفوذ م نیکه در زم  ییسرنوشت آب ها

 م؟یآن ها اختصاص داده ا یمطالعه   یفصل را برا کیدارند که    ییها یژگیچه و  ینیزم ریز  یها آب

از   یبـردارهستند. بهره  رهیذخ  نیتربزرگ  هاخچالیوجود دارند و بعد از    نیکره زم  یدر همه جا  ینیرزمیز  یهاآب  :جواب

 .بردندیمنابع بهره م  نیدر کشور ما رواج داشته است و مردمان با حفر چاه و قنات از ا  میاز قد ینیرزمیز  یهاآب

که بخـش اعظـم آن در   ندیآ  یبه دست م  نیریاز آب ش  میکن  یکه ما استفاده م  یدنیآشام  ی! آب هادیمتوجه شد  درست

 شده است. رهیذخ نیزم  ریز

 :ینیرزمیز یآب ها لیتشک یها راه

نفوذ   نیبه داخل زم  هیو بق  یجار  نیدر سط  زم  یشود و مقدار  یم  ریاز آب تبخ  ی، بخش  ردیگیبارش صورت م  یوقت  ـ1

 .کندیم

 نقش دارند.  ینیرزمیز  یهاآب  لیدر تشک  هاخیها و  آب حاصل از ذوب برف  ها،اچهینفوذ آب از بستر رودها و در  ـ2

 :ینیرزمیز یآب ها یریموثر در نفوذپذ عوامل

 ذرات خاک)تخلخل(  انیم یخال یفضا  زانیم -2اندازة ذرات خاک                 -1

 .میبپرداز ینیزم  ریز  یآب ها  یریاز عوامل موثر بر نفوذپذ  یمختصر  یو معرف یاست که به بررس دهیزمان آن رس  حال

تر شـود، اسـت و اگـر انـدازه ذرات کوچـک  شـتریخـاک ب  یریتر باشـد نفوذپـذهرچه اندازة ذرات بزرگ  ـ اندازة ذرات:1

 .ابدییآن کاهش م  یرینفوذپذ

وجود داشته باشد،   یشتریسنو ارتباط ب  یخال  یفضاها  نیهرچه ب  ذرات خاک)تخلخل(:  انیم  یخال  یفضا  زانیم  -2

 کمتر است. زین  یریها کمتر باشد، نفوذپذارتباط   نیاست و اگر ا  رتریسنو نفوذپذ

مـواد ماننـد رش، آب را  یکه برخ  یدر حال  دهند،یآب را از خود عبور م  یراحتاز مواد مانند شن و ماسه به  یبعض  نکته:  

 دارند. یکم یلیخ  یریمواد نفوذپذ  نیا یعنی  دهند،یاز خود عبور نم یبه راحت

و آب بـا سـرعت  داردیباشد، آب را در خود نگه نمـ شتریخاک نسبت به مقدار رش آن ب یعنوان مثال؛ اگر مقدار ماسه  به

 !کندینفوذ نم نیبه درون زم  یباشد آب براحت شتریامّا اگر در خاک مقدار رش ب رود،یم  نیریز  یهاهیبه ال

کشت محصــول   یمناسب برا  یکشاورز  نیزم  کی  می، اگر بخواه  یریعوامل موثر در نفوذپذ  یتوجه به معرف  با

 م؟یکن  تیرعا دیرا با  ییچه موارد و درصدها میداشته باش
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 .میدرصد خاک رش دار  30درصد ماسه و   70حدود    یدر خاک مناسب کشاورز :جواب

 .میقرار ده یرا باهم مورد بررس  یرینفوذپذ  یژگیو   میخواهیادامه بحث م در

از خـودش عبـور دهـد   عتریخاک در عبور دادن آب. به عبارت بهتر؛ هرچه خـاک آب را بهتـر و سـر  ییتوانا  :یرینفوذپذ

 است.  رترینفوذپذ میگوئیم

ها و سـنودر    یریمتفـاوت آن هـا نفوذپـذ  یمتفـاوت بـا سـنو هـا  یدر خاک ها  یخال  یبا توجه به موضوع فضا  نکته:

 رسوبات مختلف ، متفاوت است. 

 :نیاست. بنابرا ادیز  یریو نفوذپذ یخال  یفضا  زانیها معنوان مثال در آبرفت  به

 زیـهـا رآن  یهادارند امّا چون دانه  یادیز  یخال  یها فضارش  یمناسب هستند ول  ینیرزمیز  یهاآب  رهیذخ  یها برا  آبرفت

 .ستندیمناسب ن ینیرزمیسفره آب ز  لیتشک  یاست برا

 .دییو به آن دقت نما  دیریرا در نظر بگ  ریشکل ز  یریدرک بهتر موضوع نفوذ پذ  یبرا

 

متـراکم بخـش  یاهیـپوشش گ رایاست. ز  شتریالف ب  یدر دامنه  ن،ینفوذ آب به داخل زم   د،یکن  یکه مشاهده م  همانطور

منافـذ خـاک  یمانع ضربه زدن قطرات باران به خاک و کاهش گرفتگ  نیچنو هم  داردیرا در خود نگه م  یاز بارندگ  یادیز

 شود.یآب در آن م  شتریباعث نفوذ ب نیکم زم بی. ششودیم

 مناسب تر است ؟  میرا انجام ده  تیفعال  نیدر کدام دامنه ا  میانجام ده یسد ساز  میاگر بخواه

 .باشدیم ادیز  یو آب سطح شودیمانع هدر رفتن آب م  رایز  ،یاهیفاقد پوشش گ  یدر منطقه  :جواب

 .میپرداز یم یعلم شیآزما  کی یبه بررس دیکه آموخت یبا توجه به موارد  حال

 :شوندیکه باعث نفوذ آب به درون خاک م  یعوامل

 .کندینفوذ م نیبه درون زم  یشتریباشد، آب ب  شتریب  یادر منطقه یاهیهرچه پوشش گ  :یاهیـ پوشش گ1

 نیبـ  یخـال  یدرشت باشند مسلماً فضـا  طیمح  کیدهنده    لیاگر ذرات تشک  :نیدهندة زم  لیتشک  یهااندازة ذره  ـ 2

هستند. امّا اگر ذرات   ریها نفوذپذنوع خاک  نیا  لیدل  نیبه هم متصل هستند به هم  یخال  یفضاها  نیاست و ا  شتریها بآن

! درواقع خـاک رش ی. مثل خاک هاکندیم دایخاک کاهش پ یریوذپذو نف کنندیرا با هم قطع م باشند، ارتباط فضاها  زیر

 دارند. یکم یلیخ  یرینفوذپذ  ستندیفضاها به هم متصل ن  نیدارند، چون ا  یادیز یخال  یفضا  کهنیرش با وجود ا  یها
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 .کندیبه درون خاک نفوذ م یباشد، آب کمتر شتریب  نیزم بیهرچه ش :نیزم  بیـ ش3

 یبارندگ  زانیـ م4

 یـ مدت زمان بارندگ5

 یـ شدت بارندگ6

 .میدر قالب مثال بپرداز یدرس  یچند نکته    یکه به بررس دیاجازه ده  دیکه با مطالب باال آشنا شد  حال

در نفوذ آب   ز ین نیزم  بیش  ن،یزم ی دهندهلیتشک  یهاذره ی و اندازه یاهیالف( افزون بر پوشش گ    : سوال?

 دارد؛ چگونه؟   ریتأث  نیبه درون زم 

 . چرا؟                                     ستندیمناسب ن  یکشاورز  یاست برا ادیخاک آنها ز  یریکه مقدار نفوذپذ  ییهانی( زمب

 کتاب درسی( 56ی )مشابه فکر کنید صفحه

    :  پاسخ

نفوذ آب به داخل   نی نفوذ به داخل آن دارد بنابرا یبرا  یشتر یکمتر باشد آب فرصت ب نیزم ب یهرچه ش پاسخ الف: 

 است.                                             ادیکم ز ب یبا ش ی هانیخاک در زم

جـذب  یبـرا یفرصـت کـاف اهیو گ کندیدر آن نفوذ م یادیباشد آب با سرعت ز  ادیخاک ز  یریاگر نفوذپذ  رایز  پاسخ ب:

 آب ندارد.

 

 :ینیزم ریز یآب ها لیتشک مراحل

رسـوبات و  نیبـ یخـال یفضـاها ن،یپس از نفـوذ در درون زمـ  یسطح  یهاآب

 .آورندیوجود مرا به ینیرزمیز  یهاآب  ریو ذخا کنندیها را پر مسنو

 :ینیزم ریز یحرکت آب ها جهت

 .کنندیمنطقه حرکت م بیهم در جهت ش نیزم  ریدر ز  هاآب

 :ینیزم ریز یحرکت آب ها سرعت

 است. ریمتر در سال متغ 500متر تا   0/ 5 ینیرزمیز  یحرکت آب ها سرعت

هـا ماننـد رش  زیـو در رسوبات دانـه ر  ادیها زدر رسوبات دانه درشت مانند آبرفت  ینیرزمیز  یهاسرعت حرکت آب  نکته:

 است.  زیناچ  اریبس
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 :ینیزم ریز یبه وجود آمده از آب ها یها دهیپد

 جـادیا نیزمـ ریـرا در ز یخال یهاو فضا  کنندیها را در خود حل مآن  یآهک  یهاهنگام نفوذ در سنو  ینیزم  ریز  یهاآب

 .دیآیبه وجود م یآهک  یو غارها شودیتر مو بزرگ شتریب یخال  یفضاها  نیو به مررو ا کنندیم

  خاک به حجم کل آن   ایسنو  یخال  یفضا زانیم یعنی:  تخلخل

 .دیپاسخ کامل ده  ریلطفا به سواالت ز  د،یدانیم  ینیزم  ریز یکه در ارتباط با آب ها یبا توجه به مطالب   : سوال?

 .دیکن سهیباهم مقا ریرا در دو شکل ز  یریو نفوذپذ یخال  یفضاها  زانیالف( م 

     کتاب درسی( 57)مشابه فکرکنید صفحه                       تر است؟مناسب  ینیرزمیآب ز  رةیذخ  لیتشک  یبرا کی( کدام  ب

    (1)       (2)  

    :  پاسخ

 ی( باعث پرشـدن فضـاها1در شکل )  زیوجود ذرات ر  رایاست ز  شتری( ب2در شکل )  یریو نفوذپذ  یخال  یفضا  زانیم  (الف

 شده است. یخال

 است.  شتریهم اندازه هستند و نفوذ آب در آن ب  باًیذرات آن درشت و تقر  رایز  (،2)یشکل شماره  (ب

 

به حرکت خـود   کنندینفوذ م  نیکه به درون زم  یسطح  یهااز آب  یبخش

رسوبات   یخال  یو فضاها  دهندیادامه م  رینفوذناپذ  یهیال  کیبه    دنیتا رس

 .کنندیها را پر مو سنو

 .نشان داده شده است  ریکه در تصو  میهست  هیشاهد دو ال  نجایا در

 ذرات آن  نیب یخال  یکه فضاها  ترنییپا  یمنطقه  اشباع: یـ منطقه1

 پر شده است. کامالً توسط آب 

 ها توسط رطوبت و هوا پر شده است.ذره  نیب  یخال  یکه در آن فضاها  یامنطقه  :هیتهو یـ منطقه2

 اشباع قرار دارد.  یمنطقه  یکه باال ندیگویم  یستابیسط  ا  ه،یاشباع و تهو  یدو منطقه   نیبه مرز ب نکته:   

 .ندیگویم  یستابی، عمق سط  ا  نیتا سط  زم  یستابیسط  ا  یبه فاصله :یستابیسطح ا  عمق 
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 دارد؟ یبستگ یبه چه عوامل یستابیعمق سطح ا  نکهیکنند؟ و ا یرا چگونه مشخص م یستابیسطح ا  عمق 

. در کننـدیم نییمنطقه تع یهااز سط  آب چاه یبیعمق را به طور تقر نیکه ا مییبگو دیدر ارتباط با سوال اول با  :جواب

. در سـتین  کسـانیآب در همه جـا    یهااست، عمق چاه  شتریب  زین  یستابیباشد عمق سط  ا  شتریواقع؛ هرچه عمق چاه ب

اسـت کـه عمـق  نیـجملـه ا نیـا  یاست. معن  ادیعمق ز  نیا  یابانیب  یدر نواح  یعمق کم است ول  نیا  ایمناطق در  کینزد

 است.  ادیز  یابانیکم است و در مناطق ب ایدر  کیدر مناطق نزد  یستابیسط  ا

اشـاره کـرد کـه  ریـدارد بـه مـوارد ز  یبه آن بستگ  یستابیکه سط  ا  یتوان از جمله عوامل  یم  زیارتباط با سوال دوم ن  در

 عبارتند از:

و عمـق سـط    کنـدینفـوذ م  نیبـه درون زمـ  یشتریباشد، مقدار آب ب  شتریب  یبارندگ  زانیهرچه م  :یبارندگ  زانیـ م1

 .ابدییکاهش م  یستابیا

 کمتر خواهد بود.  یستابیباشد، عمق سط  ا  شتریخاک ب  یریهرچه نفوذپذ ـ جنس خاک:2

 یستابیباشد، عمق سط  ا  شتریب  ینیرزمیز  یهابرداشت آب  زانیهرچه م  :ینیرزمیز  یهاآباز    یبرداربهره  زانیـ م3

 .شودیم شتریب  زین

 شیعمـق افـزا  نیـدورتـر ا  یهاکمتر است و در فاصـله  یستابیعمق سط  ا  ایبه در  کیدر مناطق نزد  :ایـ فاصله از در4

 .ابدییم

واقـع  یشـتریمرتفـع در عمـق ب یدر نواح یستابیسط  ا :ایـ ارتفاع از سطح در5

 قرار دارد.  یها در عمق کمترشده و در دره

 

 ریصورت ناآگاهانه و نادرست باشد ممکـن اسـت باعـث خشـک شـدن سـابه  ینیرزمیز  یهااز آب  یبرداراگر بهره  نکته:  

 نشست کند.  نیاز زم  ییهاممکن است قسمت یمنطقه شود و حت  یهاچاه

      

 (96خرداد  -تهران  -)امیرکبیر                                                .  دیسیرا بنو یآهک  یهاغار  لیتشک یچگونگ  مثال:

. کننـدیم جـادیرا ا یخال یو فضا کنندیها را در خود حل مآن  یآهک  یهاهنگام نفوذ در سنو  ینیرزمیز  یهاآب  پاسخ:

 .دیآیبوجود م یو غار آهک  شوندیتر مو بزرگ  شتریب یخال  یفضاها  ندیفرآ  نیا  یبا ادامه
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 :ینیزم ریآب ز یها سفره

آب   یشده و سفره  رهیجا ذخ. در آنشودیجمع م  یاهیو در ناح  کندینفوذ م  نیاز آب به درون زم  یبخش  یکه وقت  میگفت

 .آوردیوجود مرا به ینیرزمیز

بـه سـط    یعـیطور طببه    ینیرزمیز  یهاآب  دار،بیدر مناطق ش  کهیصورت  در

 .دیآیوجود مشوند، چشمه به  یبرسند وجار نیزم

آب گـرم را مثـال زد کـه بـه   یتـوان چشـمه    یچشمه ها م  نیجمله مهمتر  از

 پرداخت.  میآن ها خواه یبررس

 .شوندیم  جادیها او اطراف آتشفشان یکیدر نزد  آب گرم:  یهاچشمه  لیتشک محل

 : شوندیم  میبه دو دسته تقس  یطور کلبه  ینیرزمیآب ز  یهاسفره

 تحت فشار  ینیرزمیآب ز  یهاـ سفره2آزاد           ینیرزمیآب ز  یهاـ سفره1

 .میپرداز یاز آن ها م  کیهر یبه بررس بیباهم به ترت  حال

 آزاد:         ینیرزمیآب ز  یهاـ سفره1

 :یژگیو

 یهیـال کیـ یبـر رو   رینفوذپـذ  یهیـال  کینوع سفره    نی( در االف

 قرار دارد.  رینفوذناپذ

 .شودیم  جادیها اکوه یها و دامنهدر دشت  شتری( بب

 آزاد:         ینیرزمیآب ز  یهابرداشت آب از سفره  ی نحوه

 .ردیگیقرار م  یبردارحفره چاه و قنات مورد بهره  قیآزاد از طر  یهاخوانموجود در آب  آب

 .میپرداز یقنات م  یو معرف یباهم به بررس  حال 

 :قنات

 

 

مـورد  انیـرانیبـار در جهـان توسـط ا نیاول یبرا ، حفر قنات است که  ینیزم ریز یاز آب ها یبهره بردار  یاز راه ها  یکی

اسـتفاده  ینـیرزمیو از آب ز  کردنـدیقنـات را احـداث م  داربیشـ  یهانیدر زم  که  صورتنیااستفاده قرار گرفته است، به

 .کردندیم
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 شود؟یم  یباعث بروز چه مشکالت  ینیرزمیز یهااز آب هیرویب  برداشت

 : جواب

هـا هـا و قناتچاه یو ممکـن اسـت برخـ شودیم یستابیرفتن سط  ا نییباعث پا  ینیرزمیز  یهااز آب  هیرو یبرداشت ب  *

 خشک شوند.

 شود.  یبعد  یهاو خسارت نیاز زم یممکن است باعث نشست قسمت  *

 شود.  نیریش  یهاشور درون مخزن آب  یهاآب  یشرو یممکن است باعث پ  *

چنـد مثـال و سـپس   یاست که ابتدا به بررسـ  دهیزمان آن رس  دیآزاد آشنا شد  ینیزم  ریز  یآب ها  یکه با سفره ها  حال

 .میتحت فشار بپرداز ینیرزمیز  یآب ها  یسفره ها

   از آب قنات استفاده کردند؟  یبار چه کسان نی و اول شوند؟یحفر م ییهانیها در چه زم قنات   : سوال?

 ( 95خرداد  -تهران -شهریور 17)

 . شوندیحفر م داربیش یهانیها معموالً در زمتبه حفر قنات پرداختند و قنا انیرانیبار ا نی اول ی برا  :  پاسخ

  

   هستند؟ ییآب گرم در چه جاها ی هاو اغلب چشمه دیآیچشمه چگونه به وجود م   : سوال?

 ( 96دی  -تهران -)امیرکبیر  

  چشمهشوند، ی برسند و جار نیبه سط  زم یعیبه طور طب ینیرزمیز ی هاآب داربیکه در مناطق ش یدر صورت  :  پاسخ

 . دیآیبه وجود م

  

 تحت فشار:  ینیرزمیآب ز یهاـ سفره2

 :یژگیو

 .ردیقرار بگ  رینفوذناپذ  هیدو ال  نیب  رینفوذپذ  هیال  کیکه   شودیم لیتشک  ییدر جا ینیرزمینوع سفره آب ز  نیا

 .شودیم  جادیا داربیو ش  یکوهستان  یدر نواح شتریسفره ب  نیا

ــ گیقــرار م  رینفوذناپــذ  هیدو ال  نیب  رینفوذپذ  هیال  کی  ینیرزمیدر سفرة آب ز  مییگوینم  مگر ! پــس آب رد؟ی

   رد؟یگ یقرار م رینفوذناپذ  هیکند و در ال یچگونه نفوذ م
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 نیـکـرد در ا  دیـ! مشـاهده خواههیـنوشته شده ؛ منطقه تغذ  یی! در جادیباال را با دقت نگاه کن  ریتصو  گرید  کباری  :جواب

و سـط  آب بـاال   کنـدیرا پر م  یخال  یو به مرور فضاها  رودیم  رینفوذپذ  هیها به درون المنطقه آب از درز و شکاف سنو

 .دیآیم

 یو اگـر چـاه ندیگویعلت به آن آبخوان تحت فشار م نیباالتر است به هم یهاآب تحت فشار توسط آب قسمت  نیا  حاال

( نیآرتـز ایـهـا )چـاه تحـت فشـار چاه نیـو بـه ا زنـدیم رونیوان حفر شود آب خود بخود بآبخ نیبرداشت آب به ا  یبرا

 .  ندیگویم

 کتاب درسی(  60)مشابه فعالیت صفحه                   .دیسماور دقت کن ای یشده در درون کتر   لیبه رسوب تشک    : سوال?

 منشأ آنها از کجاست؟  دیدانیم ایآ

 م؟یببر  نیآنها را از ب میتوانیم چگونه

    :  پاسخ

ها و خـاک سـنو یها از رو آب  نیهستند. ا  ینیرزمیز  یهادرصد آب مورد استفاده از آب  60از    شیب  پاسخ پرسش اول:

 شـوند،یآب م  یدو عنصر که باعث سـخت  نی. اکنندیرا در خود حل م  میزیو من  میهمچون کلس  یعبور کرده و مواد معدن

 منشأ رسوبات داخل سماور هستند.

کـه  بیـترت نیـبردن رسوبات داخل سـماور، اسـتفاده از سـرکه اسـت. بـه ا نیاز ب  یهااز روش  یکی  پاسخ پرسش دوم:

 .میکنیسپس سماور را شسته و خشک م  م،یجوشانیم  قهیدق 10و به مدت    ختهیسرکه درون سماور ر  یمقدار

  
 ندیگویآب م یچرخه  هایهوا کره و خشک  اها،یدر ها،انوسیاق  نیآب ب  یآب: به گردش دائم  یچرخه

 شود؟یم  نیچرخة آب از کجا تأم ازیمورد ن  یانرژ

 !دییداده شده دقت نما   یلطفا به شکل و موارد توض :جواب

 

 

 

 

و  هـاانوشیاز سـط  اق دی. آب بر اثر گرما حاصل از نور خورششودیم  نیتأم  دیآب از خورش  یچرخه  یبرا  ازیمورد ن  یانرژ

 نیـو ا  کنـدیم  دایـجا دما کـاهش پدر آن  رسدیبه ارتفاع باالتر م  یوقت  رود،یو باال م  شودیم  ریو ... تبخ  اهانیو گ  اهایدر

 باردیم نیشده و مجدداً به سط  زم  لیبخارها قطرات آب تشک  وستنیل شده و با بهم پیو به ابر تبد شودیبخار متراکم م
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 سواالت پایان فصل 
 

 

عمـل  نیـبرگـردد و ا اهـایشود و به در یجار  نیبر سط  زم  ینفوذ کند ، بخش  نیاز آن به درون زم  یو ممکن است بخش

 .شودیبارها و بارها تکرار م

 

 

 خالی  جای -1

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن  یخال  یجاها

 شوند.  یمحسوب م نی کره زم   نیریآب ش  رهیذخ  ن ی....................... بزرگتر  ها،خچالیبعد از     : سوال?

   کند.  یم  یروی از ....................... پ  ن،یرزم یسرعت حرکت آب در ز   : سوال?

   مناسب ....................... .  ی نیرزم یز  یآب ها رهیذخ  ی بودن ، برا  زیدانه ر  لیبه دل  یرس  ی هانیزم    : سوال?

   آن .................. نام دارد.  ییمنطقه اشباع و منطقه باال نیمرز ب   : سوال?

 شود.   یم  جادی......................... ا  ، یرسوبات آهک  ن یاز ب  ینیرزم یز  ی هابا حرکت آب   : سوال?

  .شودی....................... م  لیباعث تشک  یسطح  یهاآبنفوذ    : سوال?

   .ندیگو  یمحل در جذب و انتقال و عبور آب ....................... م   ک یخاک    ییبه توانا   : سوال?

  .ندیگو  یمنطقه اشباع ....................... م   ی به سطح باال   : سوال?

 . ندیگو  یباشد به آن ....................... م   ادیو ............... در آب ز  م یدو عنصر کلس زانیکه م   یدر صورت   : سوال?

   شوند.  ی م   جادیآب گرم در اطراف ....................... ا  یاغلب چشمه ها    : سوال?

  است.  ینیرزم یز  ی هاآب  ی ها  ی ژگیاز و  یک ی.....................    یدما    : سوال?

   کند.  یم  نی چرخه آب را تأم   هی اول  ی .................. انرژ   : سوال?

  ....................... است.  ینیرزم یآب ز  ی هاسفره  گرینام د   : سوال?

....  ......و در رسوبات دانه درشت مثل ..... زیناچ اری... بس.....مثل ..... زیسرعت حرکت آب در رسوبات دانه ر    :  سوال?

 است.   ادیز

  شود.  ی م   جادی آب گرم در اطراف ....................... ا  ی هااغلب چشمه   : سوال?

 

 نادرست  و درست .2

 . دیسیرا بنو  حینادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صح  ایدرست  

 ◯حفر چاه و قنات است.   ینیرزم یز یهابه آب  یابیدست یهاراه نیترجیاز را  : سوال?

 ◯تر است.  کم یستابیاز عمق سطح ا رینفوذپذ هیعمق ال   : سوال?

 ◯است.    ادیز  یستابیعمق سطح ا  ایدر کیدر مناطق نزد   : سوال?

  ◯خواهد بود. ترشیب زیباشد عمق چاه ن ترشیب  یستابیهرچه عمق سطح ا   : سوال?

 ◯شوند.   یم  جادیها اکوه ها و دامنهدر دست  ترشیتحت فشار ب یهاآبخوان   : سوال?

 ◯آب هستند.    یاز عوامل سخت میو سد میکلس   : سوال?
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 ◯خاک کمتر است.   یریباشد نفوذپذ شتریمقدار رس نسبت به ماسه باگر در خاک     : سوال?

 ◯شود.   یحفر م   داربیش یهانیقنات در زم    : سوال?

 

 ی حیتشر یها. پرسش3

 .دیپاسخ ده  ریز هایبه پرسش

 .دیکن فیرا تعر  ریاز موارد ز کیهر     : سوال?

 :یستابیا  سطح

 :یرینفوذپذ

 سخت:  آب

 :آبخوان

 آب:  چرخه

 

 نقش دارند؟ نیرزم یز یهاآب  لیدر تشک یچه عوامل   : سوال?

 

 باشد؟  دیمقدار رس و ماسه چگونه با  یدر خاک مناسب کشاورز   : سوال?

 

آب   ریذخا لیتشک یبرا کیکدام  دیکن نییو تع دیکن سهیشن و ماسه و خاک رس را با هم مقا یرینفوذپذ    :  سوال?

 تر هستند؟مناسب  ینیرزم یز

 

 ند؟یآ یچگونه به وجود م   ینیرزم یز یهاآب  ریذخا   : سوال?

 

  دارد؟  یبستگ یآب در خاک به چه عوامل یرینفوذپذ زانیم    : سوال?

 

 شوند؟ یم   لیتشک یدر چه مناطق  شتریتحت فشار ب یهاآبخوان   : سوال?

 

 د؟یده حیرا توض  یآهک یغارها  لینحوه تشک   : سوال?

 

 .  دیکن سهیباهم مقا  ریدر دو دامنه شکل ز نیمقدار نفوذ آب به درون زم    : سوال?

 است؟   ازین شتریکدام دامنه احداث سد ب  در

 

 چقدر است؟  ینیرزم یز یهاسرعت حرکت اب   : سوال?

 

 .  دیکن  سهیبا هم مقا  ریرا در دو شکل ز یریو نفوذپد  یخال  یفضا زانیم    : سوال?

 مناسب تر است؟ ینیرزم یاب ز  رهیذخ  لیتشک  یبرا کیکدام 
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  .دیرا پر کن  یخال یجاها   : سوال?

 

  .دیده  حیعمق چاه در مناطق مختلف متفاوت است؟ توض ایآ   : سوال?

 

  دارد. ییبا مناطق باال یچه تفاوت  دیکن نیی. تعدیده  حینحوه به وجود آمدن منطقه اشباع را توض   : سوال?

 

 افتد؟یم   گرید یچاه ها یبرا  یشود چه اتفاق  ادیز C از چاه یبردارمقابل اگر بهرهدر شکل     : سوال?

 

 آورد؟ یرا به وجود م  یچه مشکالت  ینیرزم یز یهااز آب  هیرویبرداشت ب   : سوال?

 

 .دیکن  انیها را بآن  نیرا نام برده و تفاوت ب ینیرزم یز یهاانواع سفره   : سوال?

 

  .دیسیرا بنو ینیرزم یز  یهاآب یژگیو   : سوال?

 

 د؟یآ  یچشمه چگونه به وجود م    : سوال?

 

 .  دیرا از سطح به عمق مرتب کن ریز  یهاعبارت   : سوال?

 « اشباع منطقه  – یستابای  سطح عمق  – یستابای  سطع  – ریمنطقه نفوذناپذ  »

 

 گردد؟ یم  جادیا یستابیدر سطح ا یرییچه تغ  ریاز اتفاقات ز  کیدر هر   : سوال?

 .ابدی  شیمنطقه افزا  کیبارش در   زانیم   -

 .شده باشد  ادیمنطقه ز  کیدر    ینیرزم یاز آب ز یبهره بردار زانیم   -

 

 ست؟یسماور چ ای  یشده درون کتر جادیمنشاء رسوب ا   : سوال?

 برد.   نیها را از بتوان آن یچگونه م   -

 

  .دیکن فیچرخه آب را تعر   : سوال?

 

 شود؟ یم  نیچرخه آب از کجا تأم   ازیمورد ن یانرژ   : سوال?

 

اســتفاده کردنــد؟ در   ینیرزم یز یبه آب ها یابیدست یبرا یبار در جهان از چه روش نیاول یبرا انیرانیا    :  سوال?

 کاربرد داشتند؟  ییهانیچه نوع زم 
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 ای نهیچهارگز های. پرسش4

 .  دیرا انتخاب کن  حیصح نهیگز

 ندارد؟ ریآب به درون زمبن تأث یریکدام عامل در نفوذپذ   : سوال?

 یاهی( پوشش گ2                   آب ی( دما1

 نیدهنده زم   لی( اندازه ذرات تشک4                   نیزم   بی( ش3

 

 شود؟ ادیز یستابیا سطح عمق شود یم  سبب  عامل کدام   : سوال?

 نیزم  ادیز بیش (2        نیزم  سطح یاهیگ پوشش (1

 باران ادیز بارش (4        خاک ذرات نیب ادیز فاصله (3

 

 در  شده  رهیذخ  آب  زانیم   و  باشد  تر  شیب  A  و  B  هیدوال  از  C  هیال  در  شده  رهیذخ  آب  اگر    :  سوال?

 باشد؟ اشباع  منطقه تواند یم  منطقه  کدام گاهآن  باشد،  کم یلیخ D هیال

1) C                          2) D 

3) A                                4)  B 

 

 باشد؟ تواندیم  کیکدام  D هیال جنس قبل سوال در   : سوال?

 ماسه (2                       رس (1

 گیر (4                       شن (3

 

 .ابدی  یم   شیفزا ینیزم یز یهاآب  زانیم   .................   : سوال?

  نیزم  بیش  شیافزا  برخالف یبارندگ زانیم   شیافزا (1

 یبارندگ  زانیم   شیافزا مانند نیزم  بیش  شیافزا (2

 یبارندگ  زانیم  کاهش برخالف یاهیگ پوشش کاهش (3

 یاهیگ پوشش کاهش همانند نیزم  بیش کاهش (4

 

   .ندیگویم  .......... آب عبور و انتقال و جذب در محل کی خاک  ییتوانا به   : سوال?

 یستابیا (2                تخلخل (1

 آب ادیز سرعت (4                یرینفوذپذ (3

 

 است؟ نادرست یرینفوذپذ مورد در ریز موارد از مورد چند   : سوال?

  شود. یم  دیناپد عاًیسر آب هاخاک همه در -

  شود. یم  دهید آن سطح در روز چند از پس آب هاخاک از یبعض در -

  .ندیگویم  یرینفوذپذ آب درعبور  خاک ییتوانا به -
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  است.  کسانی مختلف یها خاک در یبنددانه و ذرات دانه اندازه -

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

 

 است؟ نادرست نهیگز کدام   : سوال?

 است. مناسب ینیرزم یز آب رهیذخ  یبرا  آبرفت (1

  هستند. مناسب ینیرزم یز آب از  یبرداربهره یبرا هارس (2

  دارند.  یفراوان یرینفوذپذ و یخال  یفضا  آبرفت (3

  دارند.  یکمتر خال  یفضا هارس (4

 

 ست؟ین درست ریز موارد از مورد چند   : سوال?

  هستند. مناسب یکشاورز یبرا است،  ادیز ها آن در یخال  یفضا که ییهانیزم  -

  باشند. داشته یکمتر یخال  یفضا است  ممکن هستند،  آب از  محروم هاشهیر که ییهانیزم  -

ــ ز مناســب یخــال یفضــا ستین ممکن  رودیم   خاک  ترنییپا  یها  قسمت  به  سرعت  به  آب  که  ییهانیزم   در  -  یادی

  باشند. داشته

  دارند.  یفراوان  یرینفوذپذ  حتماً ستند، ین مناسب یکشاورز  یبرا که ییهانیزم  -

1) 1                                      2) 3 

3) 2                                    4) 4 

 

  است ریمتغ سال در  ........ تا ......... از ینیرزم یز یهاآب حرکت سرعت   : سوال?

 متر 500 – متر یسانت 0.005 (2                                    متر 500  تا متر 0.05 (1

 متر یسانت 5000 – متر یسانت 50 (4  متر یسانت 50000 – متر یسانت 50 (3

 

  .ندیگویم  ................ آن کل حجم به رسوب ای سنگ داخل یخال  یفضا نسبت به   : سوال?

 یستابیا (2 یرینفوذپذ (1

 تخلخل (4 یآبده (3

 

 دارد« یبستگ  ............. به یستابیا سطح عمق »     کند؟ یم  کامل را جمله ریز موارد از مورد چند   : سوال?

 یهــاآب  از  یبــردار  بهره  زانیم   -  /  خاک  یبنددانه  و  دانه  اندازه  -   /  ساحل  به  نسبت  تیموقع-  /     یبارندگ  زانیم   -

 ینیرزم یز یهاآب یمصنوع هیتغذ - / ینیرزم یز

 1) 2                     2) 3                3) 4                 4) 5 
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 ست؟ین حیصح نهیگز کدام   : سوال?

 «  ............... غالباً ینیرزم یز یهاآب »

  شوند. یم  آلوده فاضالب نفوذ علت به - / است. بو یب و رنگ یب - / هستند کننده  رهیت مواد فاقد -

 

 صفر (4                2 (3            3 (2               1 (1 

 

 ست؟ین حیصح عبارت کدام   : سوال?

   .رودیم   نیریز یهاهیال به سرعت به آب باشد شتریب رس به نسبت خاک  ماسه مقدار  اگر (1

  است. شتریب رس به نسبت  ماسه و شن یرینفوذپذ (2

  است. قنات حفر ینیرزم یز یهاآب از  یبرداربهره یهاراه از یکی (3

  هستند.  مناسب یکشاورز  یبرا است ادیز هاآن خاک  یرینفوذپذ که ییهانیزم  (4

 

 شود؟ریم  سخت آب  جادیا باعث مواد کدام وجود   : سوال?

 میسد  و میزیمن (2  میسد و آهک (1

 میورکلس  میزیمن (4  میپتاس و آهک (3

 

 ست؟ین حیصح نهیگز کدام   : سوال?

  بازگردند. اهایدر سمت به یجار یهاآب شودیم   باعث نیزم   یگرانش  یروی(ن1

  .ابندییم  راه سطح به خود به خو ینیرزم یز یهاآب قنات و درچشمه (2

  باشد. رس خاک جنس از آن اطراف خاک کرد دقت دیبا سد احداث در (3

  باشد. شتریب خاک رطوبت شود یم  باعث یاهیگ پوشش وجود (4

 

 است؟ حیصح جمله کدام   : سوال?

  است. شتریب  یبردار بهره  یبرا  چاه عمق باشد،   کمتر یستابیا سطح عمق هرچه (1

  شود. یم  سخت آب  جادیا باعث آهک و  آهن مانند یمواد وجود (2

   برد. نیب از توانیم   یدیاس ماده کی با را یکتر داخل رسوبات (3

  شود.  یم   نیتأم  باد توسط آب چرخه  یبرا الزم  یانرژ (4

 

 است؟ حیصح نهیگز کدام   : سوال?

  شود. یم  ها  آبخوان آب  زانیم   شیافزا باعث هابوته و هاجنگل بردن نیب از (1

  دارند. یمختلف ییایمیش بیترک ینیرزم یز یهاآب (2

  دارد. یبستگ یاهیگ پوشش و نیزم  بیش ،  خاک جنس به نیزم  درون به آب نفوذ  زانیم  (3

  .شودینم ینیرزم یز یهاآب یآلودگ باعث یصورت هر به هازباله دفن (4
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 آن  یها لی و تبد یانرژ  – 8صل  ف

 

  ن یاز پرکاربردتر یکی ی ها سر و کار داشته است. انرژهستند که بشر همواره با آن یاز موضوعات  ی کار و انرژ م یمفاه 

  م یبریم ی به وجود آن پ یاست و وقت گریبه شکل د یآن از شکل لی تبد ی انرژ  یهاتیاز قابل   یکیدر علوم است.  میمفاه

 . ردیگیبا انجام کار صورت م یشود، انتقال انرژ لی تبد ایکه منتقل  

 جابجا شود.  روین ی وارد شود و جسم در راستا رویکه بر جسم ن شودیکار انجام م یزمان یعلوم تجرب در

 

 رو ی ن اثرات

قرار دارد و   ن یزم یکه توپ رو  یوارد شود ممکن است سبب شروع حرکت آن شود، مثل هنگام  رو ین یاگر به جسم ـ1

 . دیزن یشما به آن ضربه م

  یا به آن ضربه کنیشدن حرکت جسم شود. مثالً اگر توپ در حال حرکت باشد و باز ترعیممکن است باعث سر روین ـ2

 . ابدییم ش یبزند، سرعت آن افزا

 . دیدهیممکن است باعث کند شدن حرکت جسم شود. مثالً شما با ترمز  گرفتن سرعت خود را کاهش م روین ـ3

 . ردیگیشوت کرده است را م کن یکه باز یدروازبان توپ یممکن است باعث توقف حرکت جسم شود. مثل وقت روین ـ4

 .دی کنیکه شما کاغذ را مچاله م یشکل جسم شود مانند وقت  رییممکن است باعث تغ روین ـ5

توپ را   ر یو مس دیزنیشما با سر به توپ ضربه م کهیجهت حرکت جسم شود، مانند وقت  رییممکن است باعث تغ رو ینـ 6

 .دیکنیعوض م

 . میکنیرا مشاهده مرانش آن ا یصورت کشش و دو جسم است که به نی اثر متقابل ب رو ین

  .شودیم شتریب زیکار انجام شده ن زان یباشد، م شتر یب رو ین  زانیدر انجام کار هرچه م نکته:

  .د یآیدست مبه ریز  یکار انجام شده از رابطه زانیصورت م  نیا در

 

با کار   ییجاو جابه  رو ی. پس نشودیثابت باشد مقدار کار دو برابر م یی جادو برابر شود و جابه رو ین ،ییجا بهجا ک یدر  اگر

 دارد.  می مستق یرابطه
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 جابجا شود.  رو یثابت باشد و جسم در جهت ن  رو ی که ضمن انجام کار ن میپردازیم  ی موارد یهفتم به بررس ه یپا در

 انجام کار:  یحاالت مختلف برا یبررس

 .شودیانجام نم یحالت کار ن یوارد شود، اما جسم جابجا نشود، در ا روی( بر جسم نالف

 

 

 سر خود نگه داشته است. یرا باال  یا وزنه  کهیبردار  وزنه  ای را هل دهد.   وار ید کی  یکه فرد  یحالت مانند

 .دهدیانجام نم یکار  رو یحالت آن ن ن یبرهم عمود باشند. در ا یی و جابجا رویوارد شود، اما جهت ن  رو ی( برجسم نب

 . دهدیانجام نم  یعمود است، کار  یی که بر جهت جابجا ییرو ین

  

 

کار انجام   دارد،یمسرش نگه  یباال یرا در ارتفاع   متر   یوتنین   یوزنه ک ی یبردارمطابق شکل وزنه   : سوال?

 ( 96خرداد  -تهران -)قدس        بردار چقدر است؟شده توسط وزنه

 

ها در سؤاالت از  وقت یصورت نگرفته و وزنه را همان جا نگه داشته بعض یی جابجا را یانجام شده صفر است، زکار   :  پاسخ

ها را به  آن د،یاستفاده کن  دیخواستیاعداد م ن یاز ا ی حواستان باشد وقت شود،یو... استفاده م  لویمثل ک ییشوندها یپ

 متر باشد.  ییجابجا  ی کایو  وتن ین رو؛ ین ی کایکار،  ی . در رابطهدی کن لیاستاندارد درون فرمول تبد ی کاهای

  
 .شودیانجام نم ی دیکار مف ز یحالت ن نی در ا شود،یاما جسم جابجا م شود،یوارد نم ی خالص یروی( بر جسم نپ

 .گرددیم نیکه ماهواره در مدار خود در اطراف زم یحالت مانند

کـار   صـورتنیوارد شده جابجا شود. در ا  یرو یوارد شود و جسم در جهت ن  رو ی( بر جسم نت

 .دهدیرا هل م ینیماش  یکه فرد  یحالت مانند .شودیانجام م
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و    ریز ی حل شده ی. به نمونهمیکنیحل م گریکدیحال چند مثال با  م، یدهیمسائل حالت »ت« را مدنظر قرار م ی برا ما

 . دی مراحل آن توجه کن

 د؟ی کار او را حساب کن  زانیم کند،ی متر جابجا م 2را  یوتنین2 ی جعبه کی  یشخص   : سوال?

   :  پاسخ  

   :  دیمسئله را استخراج کن یها اول: داده قدم

N2= روین 

m2=یی جابجا 

 کار؟=

 کار   =رو ین یی جابجا . دی سیکار را بنو ی دوم: رابطه قدم

N  . دیدست آورو جواب را به د یکار قرار ده یسوم: عددها را در رابطه قدم m j2 2 4=   کار  =

  

کار، ژول   یکا ی صورتنیدر ا باشد،یبرحسب متر م ییو جابجا  وتن یبرحسب ن رو ی کار، ن ی که در رابطه د یتوجه کن نکته:

 .باشدیم

    م؟یاچند ژول کار انجام داده  م،یجا کن بهجا متری سانت5را  یوتن ین 3  یوزنه کی اگر    : سوال?

 روین =N3  می کن یم تیرعا بیشده در مثال باال را به ترت ادی سه قدم   :  پاسخ

cm    : دیمسئله را استخراج کن یها اول: داده قدم / m5 5=  ییجابجا=

 کار=?    . دی سیکار را بنو ی دوم: رابطه قدم

 کار   =رو ین یی جابجا . دیدست آورو جواب را به د یکار قرار ده یسوم: عددها را در رابطه قدم

    N / m j3 5 15=   کار=

  

را از شما   ییجابهو جا  رو یاوقات ن  یاما گاه د، یقبل از شما خواسته شد که کار را محاسبه کن  یهادر تمام سؤال نکته:

 خواهند خواست. 

ژول    100جعبه او  یکرده است، اگر مقدار کار شخص رو جابهمتر جا 1را  ی امطابق شکل جعبه یشخص   : سوال?

 خرداد(  -تهران -)تالش             د؟یباشد، وزن جعبه را محاسبه کن
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 روین=?    .می کن یم تیرعا بیشده در مثال باال را به ترت ادی سه قدم   :  پاسخ

 ییجابجا=m1    . دیمسئله را استخراج کن ی هاداده اول: قدم

 کار  =j1  . دیمسئله را استخراج کن ی هاداده اول: قدم

 کار   =رو ین یی جابجا . دیدست آورو جواب را به د یکار قرار ده  ی عددها را در رابطه سوم:  قدم

m1روینj1 = 

1  رو ی=ن 100
1

= 

  
 است.  ازیمورد ن ی کمتر یروین زان یانجام کار م ی برا را یبهتر است. ز داربیسط  ش یجسم رو ییجاجابهنکته:

  نی. در ا میکنیاستفاده م یتیسه کم یهافرمول ی از مثلث مخصوص برا م، یکنیرابطه )فرمول( را فراموش م هاوقت یبعض

 است.  م ینماد تقس ینماد ضرب و خط افق یمثلث خط عمود

 

  .شودیم ر یمثلث شکل ز نی فرمول کار ا  یبرا د،یسیمربوطه را بنو تیدر هر خانه کم حاال

 

  تیّکدام دو کم دینی و بب  د،ی بگذار آن   یخود را بررو  دستها را بخواهند کافیست در صورتی که از شما یکی از کمیت

 .دینیبیاند، همانطور که م مانده ی باق ییجا بهکار و جا جا نیها چگونه است. در اآن یو رابطه ماند یم یباق
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 . دیسیرابطه بنو تیّسه کم یخودتان برا  د یتوانیشما م 

 

 : دیو مراحل آن توجه کن ر ینمونه حل شده ز به

سرش   یباال ی متر 5/1و تا ارتفاع  یرا به آرام ی اوزنه وتن،ین2  یرویبا وارد کردن ن  یبرداروزنه   : سوال?

 بردار چقدر است؟ کار انجام شده توسط وزنه کند، ی جابجا م

    :  پاسخ

 مسئله ینوشتن داده ها اول: قدم

 

 

    .میرابطه )فرمول( کار آموخت یدر بررس یراحت ی که برا ی مسئله در مثلث یقرار دادن دادن داده ها   دوم: قدم

 وارد شده ی رو ین

/ m1  جابجایی =5

 کار=?

 کار = رو ین یی بجاجا

N  سوم:                                                                      قدم / m j2 1 5 3=   کار =

  

جسم چقدر کار    یاو بر رو کند، یمتر جابجا م 50را  یجسم وتنیلونی ک 10 معادل  یی رویمحمد با ن   : سوال?

 ( 96خرداد  -تهران -)امام علی         انجام داده است؟  

 

 

     :  پاسخ
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          KN N1 1=  روین  =

 ییجابجا  =m5(           وتن ین لویک کی  وتنی)ن 

 کار  =?            

 کار  =رو ین یی جابجا 

    N m j1 5 5=   کار=

  

  .  دیکن  سهی( دو جسم را باهم مقای)حرکت  یجنبش یانرژ  ریز یهااز حالت ک یدر هر    : سوال?

 کتاب درسی(  67)مشابه فکر کنید صفحه 

 .کندیقرمز رنو حرکت م  لیسبز رنو تندتر از اتومب ل یاتومب یاند، ولمشابه ل یهر دو اتومب ر ی( در شکل زالف

 

 . کنندیسرعت حرکت م ک یبا  ونیو کام ل یاتومب ر ی( در شکل زب

 

    :  پاسخ

آن   یجنبش ی انرژ ن ی دارد. بنابرا یشتر یسبز رنو سرعت ب ل یاتومب یاست ول کسانی  لیجرم هر دو اتومب پاسخ الف: 

 است.  شتریب

  یجنبش یانرژ  جهیاست. در نت ل یاز جرم اتومب شتریب ونیجرم کام یاست ول کسانی ونیو کام   لی سرعت اتومب پاسخ ب: 

 است.  شتریب ونیکام

  
داشته باشد،   یجنبش  یکه انرژ  یدست آورد و جسمبه یجنبش ی انرژ  تواندیم م،یکار انجام ده یجسم ی اگر رو  :نکته

 کار انجام دهد.  تواندیم

  یکتاب را به آرام کی یکند مثالً وقت  رییآن تغ یجنبش ی انرژ که نیجسم کار انجام داد، بدون ا  یرو توانیاوقات م یگاه

  یکتاب به صورت انرژ یکار انجام شده رو م،یکنیجا مبهآن جا یکتابخانه به طبقه باال  ن ییپا یو سرعت ثابت از طبقه

 شده است. رهیذخ ی گرانش ل یپتانس
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 شده در اجسام است.   رهیذخ یانرژ :لیپتانس یانرژ

 است:  ر یز ی هابه صورت لی پتانس  یانرژ

 یی ایمیش یانرژ  ـ 3      فنر   یکشسان ل یپتانس ی انرژ ـ2 ی     گرانش ل یپتانس ی انرژ ـ1

 . میکنیم یبررس ی بندطبقه

 شده در جسم به علت اختالف ارتفاع آن رهیذخ یانرژ :یگرانش  لیپتانس ی ـ انرژ1

 دارد. یبه دو عامل بستگ ی گرانش ل یپتانس یانرژ   

 . ابدییم شی افزا زیآن ن یگرانش ل یپتانس یانرژ  ابد ی ش یهرچه وزن جسم افزا  وزن جسم:ـ 1

 

 

 

آن  ل ی پتانس  یچون انرژ کندیم جادی ا ی ترقیگودال عمN6جسم   م، یارتفاع رها کن  کیرا از N6و N3جسم   2 اگر

 است.   شتریب

 است(  شتر ی)چون وزن آن ب

 است. شتر یب زی آن جسم ن ی گرانش لی پتانس یباشد، انرژ  شتریهرچه ارتفاع جسم ب  ـ ارتفاع جسم:2

است )چون   شتریآن ب لی پتانس  یچون انرژ کندیم جادیا  یترقیجسم سمت چپ گودال عم م یدو جسم را رها کن اگر

 است(  شتر یارتفاع آن ب

 

 

 

  رهیدر آن ذخ   لیپتانس یچه مقدار انرژ  ،ی متر 5در ارتفاع   لوگرم یک  2به جرم  یسرب یگلوله ک ی   : سوال?

 ( 95خرداد  -تهران -)امیرکبیر              شده است؟ 

m     :  پاسخ g N2=  =kg2وزن   =  جرم →

  m5=  ارتفاعوزن 

 N m j2 5 1=   ل یپتانس یانرژ   =
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  باشدیم ی کشسان لیپتانس  یفشرده شده از نوع انرژ  ای دهی شده در فنر کش رهیذخ یانرژ :یکشسان ل یپتانس ی ـ انرژ2

 آزاد شود. یجنبش یبه شکل انرژ تواند یشده رها شود م رهیذخ ی انرژ ن یا  یو وقت

  یاست. برا   ییایمیش لی پتانس  یاز نوع انرژ  ییها و موادغذاشده در انواع سوخت رهیذخ ی: انرژ ییایمیش ل یپتانس ی انرژ ـ3

 . باشدیم ییایمیش ر ییتغ کیبه  ازین یی ایمیش یآزاد شدن انرژ 

 یانرژ یستگیپا قانون

و مقدار کل آن ثابت   کند یم رییتنها شکل آن تغ رود،ینم نی از ب ا ی دیآیهرگز بوجود نم یانرژ  کند، یم انیقانون ب  نیا

 .ماندیم

 : میساده دار یکیمدار الکتر ک یدر  مثالً

 

 

 

 

شده،   یبررس یو مثال ها   می توجه به مفاه با

  ری خودرو به صورت ز ک یدر  ی انرژ ی ستگیقانون پا

 خواهد بود.  

  لی ( تبدی)حرکت  یجنبش یژول به انرژ  3

 . شودیم

 .شودیم لی تبد یی گرما یژول به انرژ  9

 .شودیدرون موتور آزاد م  ن یبر اثر سوختن بنز ی ژول انرژ 12

  ی و در عمل تمام انرژ  شودیصورت گرما تلف مبه یاز انرژ ی بخش رای ز افتد،یروزمره مثال باال اتفاق نم یدر زندگ نکته:

 . رودیاز آن هدر م  یما نخواهد بود و بخش یبرا  دی صورت مفبه

هنگام   یبه انرژ  ازین ن ی دارد و ا از ین ی بدن به انرژ تیفعال  ن یروزانه و همچن یهاتیانجام فعال ی روز برادر طول شبانه ما

داشت،   می خواه ازین ی کمتر یکمتر باشد، مسلماً به انرژ  یجنب ی هاتیاست و اگر فعال  شتر یب نی سنگ یها تیانجام فعال

 . کندیکسب م م یخوریکه م ییرا از مواد غذا هایانرژ  نیبدن ما ا 

موجود در   ی انرژ م،ی کن یها استفاده مشده در آن  رهیذخ  ییایمیش  یاز انرژ  ییبا صرف مواد غذا  ما   : سوال?

   لوژولیآن ک  یکایو  م،ی کنیم انیگرم از آن ماده قرار دارد ب  کیکه در  یا یصورت مقدار انرژرا به یی مواد غذا
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 سواالت پایان فصل 
 

 

ژول   معادل یلوکالریکه هر ک  دی. بدانشودیهم استفاده م یکالر  لوی ک ی کایبعضاً از  باشد،یبر گرم م

kcal      .باشدیم یانرژ j1 42= 

   

 مواد غذایی انرژی موجود در 

11/ نان لواش  3 

6/ پز تخم مرغآب 8 

 3 شیر پرچرب 

/ گوجه فرنگی  9 

 . دی بردار دی مسأله دو قدم با ن یشما در حل ا  :  پاسخ

 دست آورده.به ی شخص چه مقدار انرژ نی ا ـ1

 . میکن ی بر عدد آهنو مصرف انرژ می آمده از مرحله اول را تقس دستعدد به ـ2

)لوژول یک / ) ( / ) ( / ) ( )1 11 3 6 6 8 5 9 8 3 113 4 8 45 24 1823=  +  +  +  = + + +  ییوعده غذا  یانرژ =

1823
113

16
=  قه یبرحسب دق یرو  ادهیمدت زمان پ =

  

 

 

 خالی  جای -1

  .دیکن پر مناسب عبارات با را یخال یجاها

  .ردیگیم  صورت ...............  با یانرژ  انتقال   : سوال?

   .نامندیم   رار.................. کار انجام ییتوانا   : سوال?

 برد.  نام توانیم  را .......................... و ...................... کار انجام در مؤثر عوامل از   : سوال?

 .  ......................... انجام کار باشد،  عمود ییجاجابه بر رو ین یوقت   : سوال?

   .شودیم  لیتبد ........................ یانرز  به یباتر در شده رهیذخ ................... یانرژ   قوه،  چراغ کی در   : سوال?

  دارد. یبستگ ........................ و .................. به جسم هر یجنبش یانرژ   : سوال?

  دارد. یبستگ ........................... و ...................... به جسم هر یگرانش  لیپتانس یانرژ   : سوال?

  شود. رهیذخ آن در ...................... یانرژ شکل به تواندیم  جسم کی ی رو  بر شده انجام کار   : سوال?

 

 

 انرژی کسب شده از مواد غذایی 

 آهنو مصرف انرژی 
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  .آوردیم  دست-به ...................…  از را خود یهاتیفعال انجام یبرا ازین مورد  یانرژ  ما بدن   : سوال?

  است. ............. یانرژ آن گرید نام و دارد ........................ یانرژ کند  حرکت که یجسم هر   : سوال?

   است.  ..................  آن یجنبش یانرژ باشد شتریب جسم  کی جرم چه هر   : سوال?

 .شود یم  لیتبد .................. و ..................  یانرژ به المپ،  در یکیالکتر یانرژ   : سوال?

 شود. ............... ای .............. که مبری ی م  یپ آن وجود  به یهنگام  یول دارد،   وجود جا همه و زچی همه در یانرژ   : سوال?

 است.  .................. برحسب کار و متر برحسب .................. ،   .................. برحسب روین کار،  ی رابطه  در   : سوال?

 است. گرید  شکل به شکل کی از آن آسان لیتبد تیقابل ..................،  یژگی و نیترمهم   : سوال?

 

 نادرست  و درست .2

  .دیسیبنو را حیصح عبارت بودن نادرست درصورت و کرده مشخص را عبارت هر بودن نادرست ای درست

 ◯ است.داده  انجام کار پله 8 از رفتن  باال با  محمد   : سوال?

 ◯ است. وتونین کار،   یریگاندازه  یکای   : سوال?

 ◯  .شودیم  لیتبد لیپتانس  یانرژ به آن یجنبش یانرژ کندیم  سقوط یجسم یوقت   : سوال?

 ◯ .شودیم   انجام کار  ، یانرژ  صرف با شهیهم   : سوال?

 ◯ .سندینویم   یلوکالریک با را یبند بسته ییغذا مواد در موجود  یانرژ   : سوال?

 ◯  .باشدیم  یجنبش یانرژ صورتبه  معموالً ییغذا مواد در شده رهیذخ  یانرژ   : سوال?

 ◯.کندینم  مصرف  یانرژ گرید ما بدن  میخوابیم  یوقت   : سوال?

 ◯.کنندیم   مصرف مردان به نسبت یترکم یانرژ زنان روز شبانه طول در یعیطب طوربه   : سوال?

 ◯ ندارد. را شدن رهیذخ تیقابل  یانرژ   : سوال?

 ◯  .دهد یم  انجام کار داشته،  نگه خود سر یباال را وزنه که برداری وزنه   : سوال?

 

 ی حیتشر یها. پرسش3

 .دیده پاسخ ریز  هایپرسش به

 .دیکن  فیتعر را ریز موارد از کی هر   : سوال?

  کار: -

 :یانرژ -

 :یانرژ یستگیپا قانون -

 

  .دیسیبنو را کار  انجام بر  مؤثر  عوامل   : سوال?

 

   باشد؟ داتشته تواندیم  را  یاثرات چه جسم کی به روین کردن وارد   : سوال?
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  .دیکن کامل را ریز جدول   : سوال?

 

جایی جابه کمیت  انرژی  کار  

   نیوتون   یکا 

  

  شود؟ینم  انجام کار یموارد چه در   : سوال?

 

 توسط  شده  انجام  کار  شود، یم   جاجابه  متر  8.5  جعبه  دهدیم   هل  را  یاجعبه  یوتونین  400  یروین  با  یشخص    :  سوال?

  است؟ چقدر شخص  نیا

 

 یرو  بــر  شده  انجام  کار  .میاکرده  بلند  نیزم   یرو  از  متریسانت  80  اندازه  به  را  وتونین  150  وزن  به  جعبه  کی    :  سوال?

  .دیکن حساب را جعبه

 

 یــیروین  چــه  صــرف  با  باشد.  ژول  800  برابر  شودیم   صرف  نیزم   یرو  یگار  کی  دنیکش  یبرا  که  یکار  اگر   :  سوال?

 کرد؟ جاجابه  متر 40 را یگار  توانیم 

 

 محاســبه را ییجاجابــه زانیم  است.کرده جاجابه  یانرژ  ژول  84000  صرف  با  را  خاک  وتونین  2100  یلیجرثق    :  سوال?

  .دیکن

 

 برداشت .دیکن توجه آن یرو  شده  نوشته  یعددها  و  روروبه  شکل  به    :  سوال?

 یبــرا را روش کــدام شما .دیکن انیب کار مفهوم به توجه با  شکل  نیا  از  را  خود

 .دیده حیتوض را خود انتخاب لیدل د؟یدهیم  حیترج جسم ییجاجابه

 

  .دیسیبنو را ریز یهاشکل از کدام هر در یانرژ لیتبد   : سوال?

  

 

 

 

 

 

 

  .دیپرکن  مناسب عبارات با را یخال یجاها   : سوال?

 .شودیم  لیتبد …………یانرژ به یکیالکتر  یانرژ از یادیز بخش و، یراد کی در (الف

 المپ،   آن  از  پس  .شودیم   لیتبد  …………یانرژ  به  یباتر  در  شده  رهیذخ  …………یانرژ  قوه، چراغ  کی  در  (ب

 .کندیم  لیتبد  …………یانرژ و  …………یانرژ به را  …………یانرژ
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 .دیکن سهیمقا هم با را جسم دو (ی)حرکت یجنبش یانرژ ریز های حالت از کی  هر در   : سوال?

 .کند یم  حرکت تندتر چپ سمت لیاتومب یول اند،  مشابه لیاتومب دو هر ریز شکل در (الف

 

 .کنند یم  حرکت سرعت کی با ونیکام  و لیاتومب ریز شکل در (ب

 
 

 ریز  سواالت  به  حال  .کندیم   برخورد  یجسک  به  خود  ریمس  در  توپ  کند، یم   پرتاپ  دست  با  را  یتوپ  یشخص   :  سوال?

  .دیده پاسخ

  .دیده حیتوض شود؟یم  منتقل توپ به شخص  یانرژ  ایآ (الف

  .دیده حیتوض دهد؟یم  انجام کار جسم به برخورد هنگام توپ ایآ (ب

 .دیده حیتوض شود؟یم   انجام کار توپ یرو  ایآ (ج

 

 

 

 

 

 

 

  .کندیم   پرتاب باال  طرف به A نقطه از را یتوپ یعل   : سوال?

 دارد؟ یحرکت یانرژ نقطه در توپ  ایا (الف

 دارد؟ را یگرانش  لیپتانس یانرژ نیشتریب توپ نقطه،  کدام در (ب

 رد؟یگیم  صورت یایانرژ لیتبد چه C نقطه در نیزم  به برخورد از شیپ یاندک (پ

 دارد؟ را یحرکت  یانرژ نیکمتر توپ نقطه،  دام در (ت
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   دارد. یبستگ نیزم  سطح از  ارتفاع و جرم به  یگرانش لیپتانس یانرژ دیده نشان  شیآزما  کی با   : سوال?

 

 به  دو  نیا  از  کی هر  اگر  دارند(،   برابر  )سرعت  کنند یم   حرکت  هم  کنار  در  و  هم با  خودرو  کی  و  دوچرخه  کی   :  سوال?

 کنند: برخورد وارید کی

 کند؟ خراب تر شیب را وارید تواند یم  کی کدام (الف

 کند؟ یم  وارد یدتریشد ی ضربه و روین وارید به کی کدام (ب

 د؟ید خواهد تری کم ةضرب و صدمه کی کدام (پ

 

ــ ب یانرژ لیتبد و یگرانش لیپتانس یانرژ ، یجنبش یانرژ میمفاه به توجه با ریز شکل از  را  خود  افتیدر    :  سوال?  انی

 دیکن

 

  دارد. تعلق )ب( ستون از موارد از کیکدام  به )الف( ستون موارد از کدام هر دیکن  مشخص   : سوال?

 )ب(                                                                   )الف(              

 ییایمیش لیپتانس  یانرژ آ(                                   شده دهیکش  کمان (1

 یکشسان لیپتانس یانرژ ب(                                 حرکت حال در لیاتومب (2

 یجنبش یانرژ پ(                                 خوشمزه بیس کی (3

 یگرانش لیپتانس یانرژ ت( است. نشسته درخت  یباال یگنجشک (4

 

  .دیسیبنو را ریز شکل در گرفته صورت یانرژ لیتبد   : سوال?

 

 

 

 

 

 

  .دیسیبنو را فنر در یانرژ لیتبد   : سوال?

 

 .دیکن کامل خودرو کی یانرژ نمودار یرو را یخال یجا ریز شکل در یانرژ یستگیپا قانون به توجه با   : سوال?
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 شود؟یم   نیتأم  کجا از  یانرژ  نیا دارد؟ یانرژ به ازین ییهاتیفعال چه  انجام  یبرا انسان بدن   : سوال?

 

 ست؟یچ آن واحد و است یشکل چه به هایخوراک در شده رهیذخ  یانرژ   : سوال?

 

  .دیسیبنو را  ییغذا مواد  یانرژ یواحدها لیتبد نحوه   : سوال?

 

ــ  گوجــه گرم 50 پز،  آب مرغ تخم گرم 60 خوردن از حاصل یانرژ مقابل  جدول  گرفتن  درنظر  با    :  سوال?  100 و یفرنگ

  .دیکن حساب را لواش نان  گرم

گرم( بر )کیلوژول  انرژی خوراکی  

پز(  )آب مرغ تخم  8/6  

فرنگی گوجه  9/0  

لواش نان  3/11  
 

 .دیکن انیب د، یگرفت فرا فصل نیا در که یمیمفاه به توجه با ریز شکل از را خود افتیدر   : سوال?

 
 

 .دیکن  سهیمقا هم با را زنان و  مردان یبرا ازین مورد  یانرژ  زانیم    : سوال?

 

 ای نهیچهارگز های. پرسش4

  .دیکن  انتخاب را حیصح نهیگز

 دارد؟ یبستگ یعوامل چه به  جسم کی یگرانش  لیپتانس  یانرژ مقدار   : سوال?

  نیزم  از جسم  ارتفاع و  جسم جرم (1

 نیزم  از  جسم ارتفاع و جسم سرعت (2

  جسم وزن و جسم سرعت (3

 جسم سرعت و  جسم جرم (4

 

 ندارد؟ شده رهیذخ  یانرژ ریز  ینهیگز کدام   : سوال?

 اطیح وارید یلبه گلدان (1

 ساحل کنار سنگ (2

 لیاتومب  یباتر (3

 سقوط حال در باران  یقطره (4
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 ندارد؟ را ریز  یهایانرژ از کی کدام سنگ  نیا است. نییپا سمت به کوه یباال از دنیغلت حال در یسنگ   : سوال?

 یصوت (4           یگرانش لیپتانس (3       یکیمکان (2 یجنبش (1

 

 رد؟یگیم  صورت ینوران به ییایمیش یانرژ لیتبد ریز مورد کدام در   : سوال?

                    تابشب کرم (2              آهن دوتکه دادن جوش هنگام (1

 المپ شدن روشن  (4                                              خواب چراغ (3

 

 شود؟ جسم در  یراتییتغ چه باعث است  ممکن روین کردن وارد   : سوال?

 جسم سرعت کاهش ای  شیافزا (2                                  جسم  توقف ای حرکت به شروع (1

 نهیگز سه هر (4 باشد عمود جسم ییجاجابه جهت بر روین جهت (3

 

 است؟ ژول« کی»  یبرا یمناسب  فیتعر  ک، ی کدام   : سوال?

 .شودیم   انجام روین  وتنین کی اثر در که یکار  مقدار (1

 .شودیم   انجام ییجاجابه  متر کی  یبرا که یکار مقدار (2

  کند. جاجابه  متر کی را جسم  رو، ین وتنین کی آن،  در که  یکار مقدار (3

 هستند. ژول کی  یبرا  یمناسب  یهافیتعر نهیگز سه هر (4

 

 را  است  گرفته  انجام  که  یکار  مقدار  .میبریم   باال  نیزم   سطح  از  متر  5  اندازه  به  را  لوگرمیک  5/1  جرم  به  یتوپ   :  سوال?

  .دیکن  محاسبه

 1) 5/3  

2) 5/7  

3) 75  

   صفر (4

 

 نــهیگز  کــدام  در  .دهــدیم   انجام  کار  لوژولیک  32000  بزرگ  سنگ  تخته  کی  کردن  بلند  یبرا  لیجرثق  کی   :  سوال?

 است؟شده داده نشان یدرستبه ییجاجابه و روین  مقدار

1) F N,d m= =1600 20 

2) F N,d m= =160000 200 

3) F N,d m= =3200 10 

4) F N,d m= =32000 10 
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 است؟ یحرکت یانرژ  یدارا ریز یهانهیگز از  کی کدام   : سوال?

 .دیآیم  فرود خیم  یرو بر که یچکش (2 است.  زیم  یرو نمکدان در که ینمک (1

 است. شده رهیذخ قند یهامولکول در که ییایمیش  یانرژ (4  است. شده جمع سد پشت که یآب (3

 

 

 کند؟ینم  یرویپ  یانرژ  یستگیپا قانون از ر، یز ینمودارها از  کی کدام   : سوال?

1)  

2)  

3)   

4)   

 

 و  بــرده  بــاال  چپ  سمت  از  را  بیس  .میاکرده  زانیآو  سقف  کی  از  نخ  با  را  یبیس    :  سوال?

ــ  نقطــه،  کــدام در گــر، ید سمت  به  سمت  کی  از  بیس  حرکت  هنگام  .میکنیم   رها  بیس

 دارد؟ را  یگرانش لیپتانس  یانرژ  نیترشیب

 1) C         2) A            3) D           4) B 

 

 است؟ درست دستگاه کی  یمصرف  یانرژ یدرباره نهیگز کدام  ، یانرژ یستگیپا قانون طبق   : سوال?

 است.  دیمف  یانرژ از ترشیب شهیهم شده تلف  یانرژ (1

 است. شده تلف  یانرژ از ترشیب شهیهم  دیمف یانرژ (2

 است. کل یانرژ  با  برابر دیمف  یانرژ و شده تلف  یانرژ جمع (3

 است. دیمف  یانرژ با  برابر شده  تلف یانرژ و کل  یانرژ (4
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 شود؟یم  یریگاندازه ییواحدها چه با و است یشکل چه به هایخوراک در شده رهیذخ  یانرژ   : سوال?

 یلوکالریک و لوژولیک – ییایمیش لیپتانس (2      لوژولیک و ژول –  یکشسان لیپتانس (1

  لوژولیک و ژول –  ییایمیش لیپتانس (4      یلوکالریک و لوژولیک –  یکشسان لیپتانس (3

 

 ریز ییغذا دستوالعمل کدام آورد،  دست به  یانرژ  لوژولیک  700  بتوان  که  نیا  یبرا  رو  به  رو  جدول  به  باتوجه    :  سوال?

 است؟ مناسب

 

  پرچرب ریش  گرم 115  +  ساده لکیک گرم 20 (1

 یبستن  گرم 5/36 +  بیس  گرم 60 +  موز گرم 60 (2

  پز آب  مرغ  تخم گرم 50 +   نان گرم 32 (3

 ینبات روغن گرم 20 +  ینیزم  بیس گرم 80 (4

 

 بــه  راســت  از  را  ها نهی)گز  کند؟ یم   لیتکم  یدرست  به  و  بیترت  به  را  ریز  یخال  یجاها  ها،  نهیگز  از  کی  کدام   :  سوال?

 .(دیبخوان چپ

 .کند یم  آزاد سپس و رهیذخ را .................. یانرژ شدن،  رها سپس و شدن دهیکش با  پا تاندون (الف

 .  ..................  نیبنابرا  است،  شتریب ونیکام  از دیپرا یخودرو سرعت (ب

 .شود یم  لیتبد  مختلف  یانرژ  .................. به ونیزیتلو به شده وارد یکیالکتر یانرژ (پ

  3 است،  ونیکام  از تر شیب  دیپرا یجنبش  یانرژ  ، یکشسان لیپتانس (1

 2 است،  ونیکام  از تر شیب دیپرا یجنبش یانرژ ، یجنبش (2

 3 کرد،  قضاوت یقطع طور به ها آن یجنبش یانرژ ی سهیمقا با رابطه در توان ینم  ، یکشسان لیپتانس (3

 2 کرد،  قضاوت ها آن یجنبش یانرژ ریز ی سهیمقا با رابطه در توان ینم ، یجنبش (4

 

ــ فعال نیا میتوان-یم  یبستن گرم چند  خوردن  با  .میدار  ازین  یانرژ  ژول  46500  به  تیفعال  کی  انجام  یبرا    :  سوال?  تی

 ( است. لوژولیک 3/9 یبستن گزم هر  ی)انرژ .دیده  انجام را

 1) 93               2) 5/46             3) 5              4) 10 

 

 ست؟ین حیصح عبارت کدام   : سوال?

  .میکنیم   مصرف یانرژ ون، یزیتلو دنید و دنیخواب هنگام (1

  است. برابر دنیخواب و نشستن دن، یخند هنگام شده  مصرف یانرژ (2

  .دیا یم  دستبه ییغذا  مواد  مصرف از  مختلف  یهاتیفعال  انجام  یبرا ما بدن ازین مورد  یانرز (3
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  است. لوژولیک 2/4  معادل  یلوکالریک هر (4

 

  است؟ نشده مطرح یدرستبه یانرژ اتیتبدل از کیکدام    : سوال?

 یحرکت به یکیالکتر موتور: (2 یکیالکتر – یصوت :  کروفونیم  (1

 یصوت به یکیالکتر گو: بلند (4 ینوران به یکیالکتر : المپ (3

 

 است؟ نگرفته  انجام کار ریز یهاعبارت از کیکدام  در   : سوال?

   .ستدیایم   کمکم و غلتدیم  نیزم  یرو یتوپ (2  است. حرکت حال در فضا در سنگ تکه کی (1

  .افتدیم  نیزم  به درخت یرو از بیس کی (4                   .بردیم  خود با را آن یرو قیقا رودخانه (3

 

ــ   ســطح  یرو  متر   15  را  لوگرمیک  60  جرم  به  یجسم  یوتونین  90  یروین  کی  با  یفرد   :  سوال? ــ   یافق  کــار  کشــد،   یم

  است؟  کدام  شدهانجام

 1) 1350       2) 9000                   3) 12000   4) 22500 
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 منابع انرژی  – 9فصل 

 

شدن   ن یگزیجا  یبرا  رای است. ز رممکنیغ باً یها بعد از مصرف تقرآن ی نیگزیکه جا یمنابع  : ریدناپذیتجد یـ منابع انرژ1

 .شودیسال صرف م هاونیلیها مآن

 . یاهسته یها)نفت و گاز و زغال سنو( و سوخت یل یفس  یها عنوان مثال؛ سوخت به

 : یلیفس  یها( سوختالف

 دو منشا وجود دارد.  یل یفس ی هاسوخت لیتشک ی برا 

 دارند.  ی اهی سنو که منشأ گمانند زغال  ی لیفس ی سوخت ها اول: منشا

 دارند.  یاز جمله نفت خام و گاز که منشأ جانور  ی لیفس ی سوخت ها دوم: منشا

 :  یلیفس  ی سوخت ها ل یتشک ی نحوه

شدند   دهی پوش ی از گل و ال یی هاهیبا ال کردند،یم یزندگ  اهایدر ژهیبه و  ن یزم یکه رو ینیبو جانداران ذره  اهانیگ یا یبقا

  یها مناسب به سوخت ی و دما ادی ز یمتراکم شدند و در اثر فشارها  شتر یو ب  شتریها ب ه یال  نی سال ا هاونیلیبا گذشت م

 شدند.  ل یتبد  یلیفس

 باشد.  یم یکیالکتر ی انرژ  دی، تول ری ، طبق شکل ز ی لیفس ی استفاده از سوخت ها  یدستاورد ها  نی از مهم تر یکی

 : یلیفس  یهاسوخت دیفوا

  حمل و نقل آنها آسان است. ـ2  استخراج آنها آسان است.  ـ1

 آزاد کنند.  یفراوان  یبسوزند و انرژ توانند یم ـ 4              فراوان هستند.  ـ3

 : یلیفس  یهاسوخت بیمعا

 .شوندیتمام م یروز  شوند، یمحسوب م ر یدناپذیچون منبع تجد  ـ1

 . شوندیم یجهان  ش یهوا و گرما یباعث آلودگ ـ2

%)دارد ین ییبازده پا هاآن ی هاروگاهین ـ3 )35    

 .شوندینم افت ی ن یکره زم یدر همه جا  ـ4

 .شوندیم  ید یاس ی هاباران د یباعث تول ـ5

 :ینفت یهاانتقال فرآورده ی نحوه
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تا     15به قطر  ینیرزمی ز یها ها و خطوط لولهاز شبکه گر یو نقاط مختلف د ها شگاهیبه پاال ینفت ی هاانتقال فرآورده ی برا 

  ل یتحو ی هاگاهیمختلف و جا عیصنا  ها، روگاهین عیسوخت ما نیها به منظور تأمفرآورده نی . و ابرندیبهره م متریسانت9

 . ابندییانتقال م ع یما یهاسوخت

 دو راه وجود دارد.  ی اهسته  ی هاسوخت یاستفاده از انرژ یبرا  : یاهسته یها( سوختب

 دو روش وجود دارد. یا هسته یها سوخت یاستفاده از انرژ ی برا :یاـ شکافت هسته1

و مقدار قابل   شوندیم  لی تر تبدسبک ی هاو به اتم شکنندیم ومیمثل اوران داریو ناپا نی روش هسته عناصر سنگ نیا در

 استفاده کرد. یاتم  یهاروگاهیبرق در ن د یتول یاز آن برا  توانیکه م شودیآزاد م یی گرما ی انرژ یتوجه

  اریو مقدار بس کنندیم  جادیا  ترنی و عناصر سنگ  وندندیپیروش عناصر سبک به هم م ن ی در ا :یا هسته  یـ همجوش2

 .شودیآزاد م یانرژ یادیز

 . ستین ند یفرآ ن ی حاصل از ا یو بشر هنوز قادر به کنترل کردن انرژ   باشدینوع م  ن یواکنش در ستارگان از ا نکته:

 : یاهسته یهاسوخت دیفوا

 هستند.  یآلودگ بدون ـ2 دارند.  یاد یز ی انرژ ـ1

 :  یاهسته یهاسوخت بیمعا

  اند.  یتمام شدن ـ الف

ـ   هستند . خطرناک  یا هسته  یهازباله ب 

 و امکانات خاص دارد.   هاییبه توانا ازی ن یانرژ  نی استفاده از ا  یندهایو فرآ  یاهسته سات یتأس ـ  پ

 .  شوندینم یجهان شیو گرما  نیزم یو باعث آلودگ شوندیم ن یگزیجا یمنابع به سادگ نی ا  :ریدپذ یتجد یـ منابع انرژ 2

جزر و   یانرژ ا،یدر ی هاموج ی های(، انرژکیدروالکتری)ه  یبرق آب یباد، انرژ  یانرژ  د،ی خورش یعنوان مثال؛ انرژ به

 . یاهی گ یها از سوخت ی ناش یو انرژ  ییگرما نیزم یانرژ ،یمد

  .  دیآن دو راه را نام ببر کنند،یرا به دو راه متفاوت از آن استفاده م ی اهسته  یهاسوخت   : سوال?

 ( 96خرداد  -تهران -)شایستگان رازی 

    :  پاسخ

     یا هسته یهمجوشـ 1

   یا شکافت هسته ـ2

  



 

 119 119 

 

 ( 97خرداد  -سمنان -)محدثه        .دیرا کامل کن ر ینمودار ز   : سوال?  

 

    :   پاسخ  

  ی لیسوخت فس ـ1

  ی اسوخت هسته ـ2

  ر یپذ دی تجد ـ3

 ا یامواج در ی انرژ ـ4

  

  ر یپذ د یتجد یهایاز انرژ ی بردارپژوهش، توسعه و بهره ی برا ی ادیز یهایگذارهیسرما ری اخ یهادر سال  چرا

 شده است؟ 

از   د یجد ی هایارزان شدن فناور ،یلی فس ی هاسوخت دیتول ی  نه یباال بودن هز ،یطیمحستیز ی هاجنبه لیبه دل :جواب

و    ریپذ د یتجد ی انرژ  عیدر صنا  ی گذارهیاز آنها موجب رونق سرما یو در دسترش بودن برخ ر یدپذیتجد یها یانرژ

 شده است. یانرژ  نی از ا یبرداربهره

 . می بپرداز ر یپذ  دیتجد یها  ی از انرژ ی انواع یاست که به بررس  دهیزمان آن رس حال

و   یانرژ نیتأم ی برا د یما از گرما و نور خورش : یدیخورش ی( انرژالف

 . میکنیاستفاده م ماناتیادامه ح

ها  در آبگرمکن د یخورش یو از گرما   یدیدر صفحات خورش  د ینور خورش از

 . میشو یبهرمند م یآفتاب ی هاو کوره

 :دیخورش  ی استفاده از انرژ موارد

  یها صفحه. شودیم ل یتبد یکیالکتر ی به انرژ دیخورش ینوران یصفحات انرژ ن ی در ا : یدیـ صفحات خورش1

و   ی رانندگ ییراهنما ی ها و تابلوهاها، چراغحساب، ماهواره نی مثل ماش ی مختلف یهالهیدر وس توانیرا م یدیخورش

 کار برد. ها بهساختمان یبام و نما نیچنهم
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 است.  گان یپاک و را :یدیخورش  ی استفاده از انرژ دیفوا

 :  یدیخورش ی استفاده از انرژ بیمعا

 است.  ازیخاص ن زاتیو تجه  لیبه وسا یانرژ نی استفاده از ا  یبرا*

 درصد است.حدود  ی دیخورش ی هامثالً در سلول ست ین ادیبازده آن ز *

 .ستیها قابل استفاده ندر همه مکان شهیهم *

نور   ی حاصل از پرتوها ییگرما ی رنو، انرژ رهی ت یهالوله ید یخورش یهادر آبگرمکن  :ید یخورش یهاـ آبگرمکن2

آب   ی . دماشودیآب م یدما  شیها در گردش است داده و سبب افزاکه در لوله یگرما به آب کنند،یرا جذب م دیخورش

 .رسدیم گراد یدرجه سانت7تا 6ها حدود آبگرمکن نیدر ا

  کنند یمقعر عمل م نهیکه مانند آ کنندیاستفاده م ید یخورش یها روش از جمع کننده ن یدر ا :یآفتاب یهاکورهـ 3

ها  کنندهجمع نیپس از بازتاب از سط  ا  د یها قرار داده شده است، نور خورشجمع کننده  ن یپر از روغن در جهت ا یالوله

  یی گرما ی روغن داغ شده انرژ کند، یرا داغ مو آن دهدیرا به روغن م  خود یی گرما یو انرژ شودیلوله متمرکز م ن یا  یرو 

  آوردیرا به گردش در م  ییهانیو بخار آب پر فشار تورب آورد یو آب را به جوش م دهدیمخزن م  کیخود را به آب درون 

 داغ شود.   گر یتا بار د گرددیباز م و روغن سرد شده دوباره به لوله

از عوامل    دیتابش خورش ه یطول روز و زاو  ؛ یدیخورش ی که در بهره بردن از انرژ  استنی در نظر داشت ا  دی که با یانکته

 . روندیشمار ممهم به

 .دیآیوجود مبه نیدر حال حرکت است که در اثر گرم شدن نابرابر سط  زم ی باد همان هوا باد: ی( انرژب

 . میکن ل یتبد یکیالکتر یباد را به انرژ  یجنبش یانرژ  میتوانیم میاستفاده کن ی باد ی هانی حرکت باد از تورب ریدر مس اگر

 باد:  ی استفاده از انرژ بیمعا

  . باشدی( می باد ی هانیخاص )تورب  زاتیتجه ازمند ین ـ1

 .وزدیاوقات سال باد م شتر یقابل استفاده است که ب ی در مناطق ـ2

  ها سخت است. بزرگ است و حمل و نقل آن لی وسا  نیابعاد ا  ـ3

 .شودیم عتیطب یها باعث نابودنصب آن ـ4

 : ایدر  یهاموج ی( انرژپ

شود و پس   رهیذخ ایدر آب در ی گرانش لی باد به شکل پتانس ی جنبش یتا انرژ  شودیسبب م ا، یوزش باد در سط  آب در 

 را پس دهد . موج آن یجنبش  یبه شکل انرژ  ی از مدت کوتاه

 . باشدیم د یازخورش میرمستقیصورت غبه :ایدر یهاموج منشاء
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 م؟یدار ازین ی زیبه چه چ  ایدر  یهاشده در موج ره یذخ  یمهار انرژ یبرا

 . میدار از ین ی اژهیو   یهانیبه تورب ایدر ی هاشده در موج  رهیذخ یمهار انرژ یبرا :جواب

 :ایدر یحاصل از موج ها یانرژ کاربرد

نصب   ییجهت راهنما  ایکه در در ی و منابع نور یبرق مناطق ساحل نیتأم یبرا  توانیم ا ی در یحاصل از موج ها  ی انرژ از

 استفاده کرد.  شوندیم

 (:  کیدروالکتری)ه یآب ی برق ی( انرژت

 برق است.  دی تول یهاروش ن یتراز پاک یکیروش   نیا

 است.  د یخورش میرمستق یصورت غ به (: کیدروالکتری)ه یآب یبرق ی انرژ منشاء

 (96خرداد  -اصفهان -الزهرا)فاطمه         .  دیسیرا بنو ی دیصفحات خورش یهاچند مورد از استفاده   : سوال?

ها ،  حساب نیبه ماش توان یها مآن ی که از جمله روندیبه کار م یمتفاوت ل یدر وسا ید یصفحات خورش  :  پاسخ

 کوچک اشاره کرد. ی ماهایساختمان و هواپ ینما ، یو رانندگ ییراهنما یتابلوها ها،ها، چراغماهواره

  

 ( 96خرداد  -تهران -)شاهد         :یآب برق روگاهیدر ن   : سوال?

 شود؟یم یکیالکتر ی انرژ د یاست که سبب تول یایچه نوع انرژ  ی( آب درون مخازن داراالف

 رد؟ یگیصورت م  یایانرژ  ل یچه تبد نی ( در توربب

    :  پاسخ

 ل یپتانس ی ( انرژالف

در ژنراتور به   نیتورب یجنبش یسپس از انرژ  شود؛یم ل یتبد  نی تورب یجنبش ی آب به انرژ یگرانش لی پتانس  ی( انرژب

 .شودیم لیهمان برق تبد   ای یکیالکتر  یانرژ

  

 .  نامندیم یی گرما ن یزم یرا انرژ  نیسط  زم ر یشده در ز رهیذخ یی گرما یانرژ  :ییگرما  نیزم  ی( انرژث

  نی داغ اعماق زم ی هاحاصل از سنو یانرژ  نی .استین دی خورش ییگرما ن یزم یمنشاء انرژ :ییگرما ن یزم ی انرژ منشاء

 است.

 م؟ییاشاره نما میتوان  یم ی به چه موارد ییگرما نی زم  یوجود انرژ  یهانشانه از
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فشان( و  داغ در حال فوران )آب یهاآب گرم و آب یها به وجود چشمه یی گرما نیزم ی وجود انرژ ی هااز نشانه :جواب

 اشاره کرد.   یآتشفشان ینواح

 :ییگرما  نیزم  یانرژ  یکاربردها

 ی مراکز گردشگر جادیـ ا4 ی صنعت یهاتیفعال ـ 3 ها ساختمان ش یـ گرما2 ی کیالکتر ی انرژ د یـ تول1

دهة   کوه سبالن به اواسطه ی و در ادامه ل یدر استان اردب ران یا  ییگرما ن یزم روگاهین  ن ینخست یمطالعه و اجرا  نکته:

 با توان   مگاوات نصب شده است.  یی گرما نیزم روگاهیشهر ن نی. در مشکگرددیهفتاد برم

  ق یکه از طر رودیکار مرشته محصوالت به کی فیتوص ی برا ی ستیز یها اصطالح سوخت :یستی ز یها( سوختج

 . ندیآیدست مفتوسنتز به

 است.  دیخورش :یستیز  یهامنشاء سوخت

  انیو از م شودیم رهی ذخ اهانیدرختان و گ ی هاها و شاخهها و تنهفتوسنتز در برگ ندیفرآ  قیاز طر  ی دیخورش ی انرژ 

 منحصر به فرد هستند.  دیخورش ی انرژ  رهیاز جهت ذخ ی ستیز یهاسوخت ری دپذی تجد ی منابع انرژ

 به سه شکل قابل استفاده هستند:  یستیز یهاسوخت

 استفاده بشر است.  یشکل انرژ  نیتریمیزغال است که از قد  ایچوب   ی ستیز یهاشکل جامد سوخت ـ شکل جامد:1

 .آورندیدست مبه شکر ین یها و تفاله مانده  یرا معموالً از باق ی ستیز یهاسوخت عیشکل ما  :عیـ شکل ما2

 دارد. یکمتر یآلودگ نی عنوان سوخت در خودروها استفاده کرد، که نسبت به بنزها بهاز آن توانیم

  رند،ی)نبود هوا( قرار بگ  ،یهواز یب ی طیدر شرا ی محصوالت کشاورز ماندهیباق  ا یهرگاه پسماند  (:ومسیـ شکل گاز )ب3

گاز   ستیرا زگازها که معموالً آن نی ( از ا د یاکسی)متان   و کربن د   شودیها متصاعد ماز آن  ییگازها یپس از مدت

 گرفت.  بهره  یو صنعت یمصارف خانگ یبرا  توانیم نامندیم

 

 

 مناسب هستند؟ یچه مناطق یبرا شتریب یستی ز یها سوخت

 اکثر مردم را یاست، ز ییمناطق روستا یبرا یمناسب ی منبع انرژ ی ستیز یهاسوخت :جواب

 دارند.  ی رشته محصوالت دسترس نی هستند و به ا کشاورز
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 سواالت پایان فصل 
 

 

 

 خالی جای -1

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن  یخال  یجاها

   ها ....................... است.  یمنبع تمام انرژ  باًیتقر   : سوال?

   شوند.  ی.......................  محسوب م   ی از جمله منابع انرژ یاهسته  یهاو ساخت  یلیفس  یهاسوخت   : سوال?

   از نوع .......................  است.  دیدرون خورش  ی انرز   : سوال?

   ........................ است.  ی های، جزر و مد از نوع انرژ  یدیخورش  د، یبا  ی انرژ   : سوال?

   شده در پشت سد .......................  دارد.  رهیآب ذخ   : سوال?

   .......................  است.  یجهان شیگرما  ی عامل اصل   : سوال?

.......................  در آب   ی.......................  باد به شکل انرژ  ی شود تا انرژ  ی سبب م   ایوزش باد در سطح در    :  سوال?

  را پس دهد.  همان موج آن  ای .......................    یبه شکل انرژ  یشود و پس ازمدت کوتاه  رهیذخ

   شود.  یاز .......................  استفاده م   ایدر  ی هاشده در موج  رهی ذخ  یمهار انرژ یبرا    : سوال?

  رود.  ی .......................  به کار م   دیتول  ی برا  ید یخورش  یهادر صفحه  دیحاصل از نور خورش  ی انرژ   : سوال?

 .......................  و .......................  هستند.   ییگرما  ن یزم   یوجود انرژ   یها نشانه   : سوال?

   .ندیگوی.......................  م   ، یاهی پسماند محصوالت گ  ا ی  مانده یبه باق   : سوال?

   .نامندی.......................  م   یرا انرژ   نیسطح زم   ریشده در ز رهیذخ  یی گرما  ی انرژ   : سوال?

  کنند.  یجذب م  یشتر یب  ی .......................  انرژ  یهاسطح لوله   یدیخورش  یهاآبگرمکندر     : سوال?

  .دی آ   یکند به وجود م   یبرخورد م  ایتوسط .......................  که به سطح در  ا یدر  یها موج   : سوال?

پسماند محصوالت کشاورز    :  سوال? د  یهرگاه  نام  .......................  است در شراآن  گر یکه   .......................    طیها 

   .ندیگو  یها .......................  م که به آن  شودیاز آن متصاعد م  ییگازها  رندیقرار بگ

 

 نادرست  و درست .2

 .  دیسیرا بنو  حینادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صح  ایدرست  

 ◯.  ردیگ یبه سرعت انجام م   یلیفس  یهاسوخت  لیتشک   : سوال?

 ◯کند.   یرا گرم م   نیبه صورت برابر زم   دیخورش یتابش یانرژ   : سوال?

 ◯دارد.   یادیز یگرانش لیپتانس یشده در پشت سد انرژ  رهیآب ذخ   : سوال?

 ◯. کنندیآزاد م   یانرژ  یادی، مقدار ز  رندیآتش بگ  یاهسته  یهاسوخت  دهندهلیتشک  یهااگر اتم   : سوال?

 ◯د.  وردست آبه شکرین یهاو تفاله  ماندهیاز باق توانیرا م   یستیز  یهاسوخت عیشکل ما   : سوال?

 ◯هستند.    یمناسب  یمنبع انرژ یلیفس  یهاسوخت  ییدر مناطق روستا   : سوال?

 ◯کند.   یم   لیتبد یکیرا به الکتر  یحرکت یانرژ  نیتورب   : سوال?

 ◯استفاده کرد.  توانیم   یبه خوب  یدیاز آبگرمکن خورش یریدر مناطق کو   : سوال?
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 ی حیتشر یهاپرسش .3

 .دیپاسخ ده  ریز هایبه پرسش

 .دیکن فیرا تعر  ریاز موارد ز کیهر     : سوال?

 : ریدپذیتجد یمنابع انرژ  -

 :ریدناپذیتجد یمنابع انرژ  -

 باد:  -

 

  نیکمتــر  کیو کدام   نیشتریب  کیکدام   یاهسته  یهاسنگ و سوختنفت، گاز ، زغال  نیدرحال حاضر از ب   :  سوال?

 جهان دارند؟ یانرژ نیسهم را در تأم 

 

 اند؟وجود آمدهچگونه به  یلیفس  یهاسوخت   : سوال?

 

 د؟یرا نام ببر  یلیفس  یهااستفاده  از سوخت  بیچند مورد از معا   : سوال?

 

 با هم دارند؟ ینفت خام و زغال سنگ چه تفاوت  دیمنشاء تول   : سوال?

 

 .  دیکن نییرا تع ریو ناپذ ریپذ  دیتجد ریمنابع ز نیاز ب   : سوال?

ــ  انــرژی –بــاد  انــرژی – آبی  برق  انرژِ  –  یلیفس  یهاسوخت  انرژی  –  یدیخورش  انرژی  –  یاهسته  یانرژ  »   نیزم

 حاصل از سوختن گاز« انرژی  –  ییگرما

 

  .دیکن نییکرده و کار هر قسمت را تع یرا نامگذار  ریمختلف شکل ز یهاقسمت     : سوال?

 

 

 

 

 ست؟یچ  ییگرمانیرم  یمنشاء انرژ   : سوال?

 

 است؟  رهیت  یدیآبگرمکن خورش  یهالولهچرا سطح     : سوال?

 

 مورد توجه قرار گرفته است؟ ریپذ  دیتجد  یهایاستفاده از انرژ ریاخ  یهاچرا درسال   : سوال?

 

ــ هــا بــا ا  یاز انواع انرژ  کیکرد؟ کدام  ایبار مصرف کردن، اح کیرا پس از  یتوان انرژ یم  ایآ    :  سوال? ــ تعر  نی   فی

   .دیدارند؟ مثال بزن  یسازگار
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  د؟یده حیهستند؟ توض  یلیسوخت فس ریدناپذیتجد یها یتمام انرژ ایآ   : سوال?

 

  .دیرا کامل کن  ریجدول ز   : سوال?

 منشاء انرژی  نوع انرژی  نام انرژی
تجدید پذیری یا  

 تجدید ناپذیری
 عیب مزیت

 انرژی زیاد تجدید ناپذیر  خورشید پانسیل شیمیایی  سوخت فسیلی
  –آلودگی هوا 

 گرمایش جهانی 

ای سوخت هسته        

     انرژی حرکتی  انرژی بادی

    انرژی موج دریا
پاک =جلوگیری از 

 آلودگی هوا
های گران توربین 

 قیمت

      انرژی خورشیدی 

 انتشار گاز متان   تجدید پذیر   پتانسیل گرانشی  

  
ای در شکافت هسته

 اعماق زمین 
   

های زیستیسوخت   تولیدکم      

  تجدیدپذیر   پتانسیل گرانشی  انرژی جزر و مد 
هزینه باالی  

های تبدیل  روش

 )توربین مدرن(
 

 است.  یمنظور کدام انرژ  دیدر هر مورد مشخص کن   : سوال?

 . دیآ  یبه وجود م   یمختلف زمن یها( در اثر گرم شدن متفاوت در قسمتالف

 کند.    دیبرق تول تواندی، م   ی( بدون آلودگب

 برق محدود است.   دیتول یهاستمیساخت س  یبرا هیمنابع اول  یاست ول ریپذ  دی( تجدپ

 

 :یدیخورش  آبگرمکن   : سوال?

 کند؟ یم  کار (چگونهالف

 است؟ کیتار هالوله سطح چرا (ب

 دارد؟ کاربرد یمناطق چه در شتریب (پ

 

 شود؟یم  انجام ییهایانرژ لیتبد چه موج دیتول ندیفرآ در   : سوال?

 

 کرد؟  استفاده  ییگرمانیزم  یانرژ از توانیم  ینواح چه در   : سوال?
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 رد؟یگیم  قرار استفاده مورد یحالت چه به یستیز یهاسوخت   : سوال?

 

 شود؟یم  دیتول چگونه گاز ستیز   : سوال?

 

 نامند؟  یم  ریدپذیتجد یانرژ را  یآب برق یهاروگاهین توسط شده دیتول  یانرژ چرا   : سوال?

 

 ای نهیچهارگز  های. پرسش4

  .دیکن  انتخاب را حیصح نهیگز

 دارد؟ کشورها  یانرژ مصرف در موارد  ریسا به نسبت یکمتر سهم ریز یهاسوخت از کیکدام    : سوال?

 یاهسته سوخت (2                              نفت (1

 یعیطب گاز (4                  سنگ زغال (3

 

 جادیا سنگ زغال  ندهیآ  در  رند، یگ  قرار  مناسب  یدما  و  فشار  و  یرسوب  یهاهیال  ریز  امروز  اهانیگ  یایبقا  اگر    :  سوال?

 ند؟یگو  یم  ریناپذ دیتجد  یانرژ منبع آن به چرا پس شد. خواهد

  دارند. فرق یمیقد اهانیگ با  یامروز اهانیگ چون (1

  شود. لیتشک سنگ زغال تا کشد یم  طول یادیز اریبس زمان چون (2

   کند. ینم دیتول یکاف یانرژ چون (3

  است. ریپذ دیتجد  یانرژ منبع سنگ زغال (4

 

 ست؟ین  ریناپذ دیتجد  یانرژ منبع کدام   : سوال?

 یعیطب گاز (4              نفت (3 یاهسته سوخت (2 یآب برق (1

 

 است؟ درست نهیگز کدام   : سوال?

  شوند. یم  لیتبد سنگ زغال به مناسب یدما و یرسوب یهاهیال ادیز فشار ریز ینیبذره جانداران  یایبقا (1

  است. نیزم  یرو یهاسوخت نیترپاک از یلیفس یهاسوخت (2

  کنند. لیتبد یکیالکتر  یانرژ به را شده گرفته  یانرژ تمام توانند یم  یدیخورش  یهاصفحه (3

  شود. یم   محسوب ریدپذیتجد یها  یانرژ جزو مد و جزر از آمده دستبه  یانرژ (4

 

 کند؟  یم  ها آن از  استفاده به بیترغ را  ما یاهسته یهاسوخت یژگیو کدام   : سوال?

  .کندیم  دیتول ادیز یانرژ 2              است. ارزان (1

 ندارد.  یمحدود  (منابع4              ندارد. یآلودگ (3
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 ست؟ین یدیخورش  یانرژ از استفاده  بیمعا جزء ریز  یهانهیگز از کیکدام   : سوال?

   است.  گران آن یانرژ لیتبد یهادستگاه (1

  .کندینم آلوده را ستیز طیمح (2

   .ستین استفاده قابل روز شبانه  ساعات تمام در (3

  است. کم یدیخورش یانرژ کننده لیتبد یهالهیوس بازده (4

 

 ست؟ین  یانرژ منبع کدام آمدن وجود به منشاء دیخورش یانرژ   : سوال?

 یاهسته سوخت (4             باد (3                      نفت (2        ایدر  یهاموج (1 

 

 شوند؟ یم  لیتبد  ییهایانرژ چه بیترت به یآب برق روگاهین کی در   : سوال?

  یکیالکتر به  یگرانش لیپتانس به یجنبش (1

 یجنبش به یگرانش لیپتانس به یکیالکتر (2

  یکیالکتر به یجنبش به  یگرانش لیپتانس (3

 یکیالکتر به  یگرانش لیپتانس به  ییگرما (4

 

 ست؟ین  ییگرما  نیزم  یانرژ  یکاربردها از نهیگز کدام   : سوال?

 هاساختمان  شیگرما (2                یکیالکتر یانرژ دیتول (1

 نیزم   اعماق  یمعدن مواد از  استفاده (4               گرم آب چشمه  جادیا (3

 

 ست؟ین ریناپذ دیتجد  یانرژ اتیخصوص ریز موارد از کیکدام    : سوال?

 یمصرف  یانرژ منبع نیشتریب –  یشدنتمام (1

 یانرژ منبع نیشتریب – یجهان شیگرما سبب (2

  ینشدن تمام – ندارد ینیگزیجا (3

 یشدن تمام – دارد  نیگریجا (4

 

 ست؟ین ریدپذیتجد اتیخصوص از نهیگز کدام   : سوال?

  ندارد. نیگزیجا –  یشدنتمام (1

  ندارد. نیگزیجا –  پاک یانرژ (2

   دارد. نیگزیجا – ینشدن  تمام (3

 ندارد. نیگزیجا – ستیز  طیمح یآلودگ (4
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 دارد؟ یانرژ نوع چه سد پشت آب   : سوال?

  ییایمیش لیپتانس  یانرژ (1 

  یگرانش لیپتانس یانرژ (2

  یجنبش  یانرژ (3

 یکیالکتر  یانرژ (4

 

 دهد؟یم  نشان یدرست به را گاز ستیز  ایمزا و  بیمعا بیترت به ریز  یها نهیگز از کیکدام    : سوال?

  .ستیز طیمح یآلودگ از یریجلوگ – کند یم  دیتول یلیفس یهاسوخت به نسبت  یترکم  یانرژ (1

  دارد. یدرمان خواص – شودیم  یسم یگازها دیتول باعث هایحفار (2

  شود. یم  یجهان شیگرما باعث – کند  یم  جادیا یانرژ دیتول منطقه در ستمیاکوس  راتییتغ (3

 تهیسیالکتر به میمستق لیتبد – زیر دور و  یافتیباز مواد از  استفاده (4

 

 است؟ نادرست نهیگز کدام   : سوال?

  است. بشر  استفاده مورد یانرژ یمیقد  منابع از یکی سنگ زغال (1

  شود. یم  باد دیتول باعث سرد  و گرم یهوا ییجاجابه (2

   .میدار ازین  یاژهیو یهانیتورب به ایدر  یهاموج  یانرژ از  استفاده  یبرا (3

  است.  ییگرما نیزم   یانرژ نیزم  کره  یدما  شیافزا یاصل  عامل (4

 

  است؟ حیصح ریز موارد از تعداد چه   : سوال?

  است. دیخورش  ها،  یانرژ  تمام منشا -

  است.  ماده  یاهسته  یانرژ منشا -

  شوند. یم  نیتورب حرکت باعث گازها یحرکت یها روگاهین در -

  شوند. یم  دیتول یهواز طیشرا در ها کمپوست از یستیز یها سوخت -

 1) 2                            2) 3                  3) 4                                 4) 1 
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 ی مصرف انرژ یساز  نهی گرما و به – 10فصل 

 

 .دهدیذرات سازنده جسم را نشان م  یجنبش  ی انرژ  نیانگی جسم است و م یو سرد یاز گرم یاریمع دما:

 .کنندیم ی ریگدما را با دماسنج اندازه دما:  یر یاندازه گ ی  لهیوس

 .باشدیم تیو فارنها  گرادیو درجه سانت ن یکلو دما)واحد دما(: یکای

 است.   شتریآن ب یدما گرمتر باشد، یهرچه جسم نکته:

  قی طور دقبه م یتوانیکدام جسم داغ و کدام جسم سرد است. امّا نم میدهیم صیخود تشخ یبا استفاده از حس المسه ما

فقط    م،ی ریگیرا اندازه م یشخص ی شانیپ ی با دست دما  یو در واقع وقت م، یآن جسم را مشخص کن ی و سرد  یمقدار گرم

 و با خطا همراه است.   ستین ق یعمل دق نی و ا  میدهیم جامبدن خودمان ان ی بدن فرد و دما ی دما ن یب سهیمقا کی

 .میریگیاست که با استفاده از آن دما را اندازه م  یا لهیدماسنج وس :دماسنج

 دماسنج:  انواع

   یدماسنج نوار -2(                                             یو الکل  یا وهی)ج یعیما ی هادماسنج -1

 :یعی دماسنج ما  انواع

 است.  گرادیدرجه سانتتا   −رد یگیکه اندازه م ییدما یمحدوده : یاوهیج دماسنج

 است.  گرادیدرجه سانتتا  −  نیآن ب ییدما ی محدوده :یالکل دماسنج

 :ینوار  یکار دماسنج ها اساس

 .                                                             دهندیرنو دما را نشان م ر ییبا تغ ی نوار ی هادماسنج

 :  یبا دماسنج پزشک یمعمول یاوهیدماسنج ج سه ی مقا

 شده: یبند درجه ییدما  یـ محدوده1

 درجه  47تا  35 نیب یاند اما دماسنج پزشکشده یبنددرجه وشیدرجه سلس100تا 0 نیب شگاهیآزما یمعمول ی هادماسنج

 شده است. ی بنددرجه گرادیسانت

 است.  یدگیخم ی مخزن خود دارا یکیدر نزد یدماسنج پزشک ـ2

 را بخواند.  ی و پزشک بتواند عدد صح  دیای ن نیی پا  عیسر ع یما رایز
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درجه     یو در دما  زدیم خی وش یصفر درجه سلس ی فارش آب در دما  جیآزاد مانند خل یاها یدر ساحل در نکته:

 .  جوشدیم وشیسلس

 . دیرا فقط نام ببر جیرا یهادو نمونه از دماسنج   : سوال?

    :  پاسخ

                      یدماسنج الکل ـ1

 ی ا وهیدماسنج ج ـ2

  

  ی دماسنج معمول  کی کردن  یبنددرجه روش

الکل را   ا ی وهیو سط  ج  میدهیقرار م  خیها را در مخلوط آب و  ابتدا مخزن آن یاوهیو ج  یدماسنج الکل یبند درجه یبرا

درون   عیو سط  ما  میدهی. سپس دماسنج را  در مجاورت بخار آب در حال جوش قرار ممیکنیم ی گذاربا صفر نشانه

و   م یکنیم می تقس ی قسمت مساو  100به  100دو عدد از صفر تا  نی ا ن ی. بمی کنیم یعالمت گذار 100دماسنج را با عدد 

 . مینامیدرجه م ک یهر قسمت را 

  گر یبه جسم د یکه در اثر اختالف دما از جسم ی ایمقدار انرژ ای منتقل شده از جسم گرم به جسم سرد  ی انرژ :گرما

 . ندی را گو شودیمنتقل م

 .  باشدیژول م  گرما)واحد گرما(: یکای 

 تعادل است.  یدما جادیگرما ، نقش داشتن در ا  ینقش ها  نی از مهم تر  یکی گرما: نقش

 ست؟ یتعادل چ یدما

جسم سرد   ی جسم گرم، کم و دما یدما م،یدهیقرار م گر یکدیمتفاوت را در تماش با  ی دو جسم با دماها  یوقت :جواب

 .                       مینامیتعادل م ی دما را دما نی شود ا کسان یدو جسم  یتا دما  کندیم دایپ قدر ادامهآن ندیفرآ ن ی. اشودیم ادیز

 

  ای( زری)فر زنخیکه درون    یسرد خ یم ، اگر  دی ظرف پر از آب دار کی که  دی ریفرض را بر آن بگ   : سوال?

 افتد؟ یم یچه اتفاق م،یندازی قرار داشته است را درون ظرف آب ب یخیجا
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    رد؟یگیم یانرژ  کیو کدام   دهد یاز دست م یانرژ  کیکدام  کنند؟یم  رییو آب چگونه تغ خیم یدما

                                                                                                             کتاب درسی( 85ی  )مشابه فکر کنید صفحه

آب   یو دما ابد ییکاهش م خیم یو دما   دهدیبه مرور به آب گرما م خ یم می را درون آب قرار ده یداغ خ یاگر م   :  پاسخ

 تعادل برسند. ی تا به دما کند یم دایروند ادامه پ  نی و ا  ابدییم شی افزا

طور  ها بهمولکول ی انرژ یعن یدارند،  یشتر یجنب و جوش ب شی هااست و مولکول شتریآن ب یتر است، دماکه گرم یجسم

طور متوسط  به یعنیها کمتر است است که سردتر است در جسم سرد جنب و جوش مولکول یاز جسم ترشیمتوسط ب

 دارند.  یکمتر  یها انرژمولکول 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 انتقال گرما  یهاروش

 ـ تابش3 همرفت ـ 2 ـ رسانش 1 

   گر؛ ید ی به ذره یاانتقال گرما از ذره  ـ رسانش:1

آن که در دست ما قرار دارد داغ   گریسر د یپس از مدت زمان کوتاه  می شعله نگه دار ی را رو یفلز  ی  له یسر م ک ی اگر

شود و در   شتریب له،یسرِگرم شده م یها که جنبش اتم  شودیشعله سبب م ی گرما ،ییشود با توجه به رسانش گرما  یم

  نی شود، بد یمجاور م ی ها جنبش اتم شیباعث افزا  جهی کند، در نت قل ها منترا به آن یمجاور، انرژ یها اثر برخورد با اتم

  ینوع انتقال گرما را رسانش گرما م ن ی. اکنندیخود را منتقل م یانرژ  گر ید یجا  هی یی ها بدون رفتن از جااتم بیترت

 . ندیگو

 

 

 

 داشت:  می پس خواه  کندیماده کمتر باشد، گرما را به روش رسانش بهتر منتقل م کی ذرات  نی هر چه فاصله ب نکته:

 گازها   <عاتیما  <جامدات

 دارند.  یشتریب ییسرعت انتقال گرما متفاوت است و جامدات فلز از جامدات نافلز رسانا ز یدر جامدات ن یحت

که گرما را   برگالش ی و فا شهیهوا، پشم، چوب پنبه و پشم ش ک، یچوب، الست شه،یمانند ش یبه اجسام :ییگرما ینارسانا

محبوش   یبه علت داشتن هوا  برگالش یو فا  شهی. پشم شندیگویگرما م قیعا  ای نارسانا  کنند یآهسته منتقل م اریبس

 روند.  یخوب به شمار م ی نارسانا

 عنوان مثال؛   به
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و   کنند یپرها محبوش م  نیهوا را ب کارنیها با اآن کنند،یخود را پف م ی که پرندگان در زمستان پرها د یباش دهی د دیشا

 . کنندیم یریبدن خود جلوگ ی از هدر رفتن گرما

چون دست ما نسوزد   ها رهیباشد و دستگ یخوب ی رسانا  دی کند با تیهدا یحرارت شعله را به خوب که نیا  یقابلمه برا بدنه

 باشند.  قیعا دیبا

 . ندیگویم یی گرما یرسانا  کنند یمنتقل م عیسر ار یو بس یکه گرما را بخوب یبه اجسام :ییگرما یرسانا

 مؤثر بر انتقال گرما به روش رسانش:  عوامل

 له ی*جنس م 

 . کندیمنتقل م شتر یباشد گرما را بهتر و ب شتری ب له یهرچه قطر م :لهی* قطر م 

 .کندیمنتقل م رتریباشد، گرما را د شتریب  له یهرچه طول م :لهی * طول م

 .شودیمنتقل م عتر یباشد، گرما سر شتریب له یدو سر م یهرچه اختالف دما  : لهی دو سر م ی* اختالف گرما

 .ند یگویانتقال گرما همراه با انتقال ماده را همرفت م ـ همرفت:2

اطراف   یها و قسمت کندیگاز که گرم شده است به طرف باال حرکت م ای  عیاز ما یانتقال گرما به روش همرفت قسمت در

 .رندی گیرا مآن ی آن، که سردترند جا

 !دهدیاما در جامدات همرفت رخ نم  دهدیگاز رخ م ای  عیانتقال گرما به روش همرفت، فقط در ما  نکته:

 انتقال گرما به روش همرفت:  یالزم برا طی شرا 

از هم دور   شتریو ب کنندیآن تندتر حرکت م ی هامولکول م،یکنیگرم م نیی آب را از پا یوقت

طرف باال رانده  و به شودیآن کم م یچگال جهی. در نتشودیآب منبسط م یعنی شوند؛یم

که گرم شده و به طرف باال رفته   ردیگیرا م یآب یتر، جا هنگام آب خنک نی. در اشودیم

  انی جالب ، وجود جر ی  دهی پد ن ی. علت اشودیهمة آب گرم م ند، یفرآ  نی ا راست. با تکرا

 است.  یهمرفت

 متفاوت درحال جا به جا شدن است؟  یکه آب با دما   میمهم شده ا ی  دهیپد ن یا یمتوجه  چگونه

طرف  . سپس به دیآیم ن ییظرف به سمت پا ی از باال م یکه به ظرف اضافه کرده بود یجوهر  میکنیمشاهده م :جواب

  ج یو به تدر کندیم دا یپ  یو حرکت چرخش رودیشمع قرار دارد رفته؛ دوباره به سمت باال م یاز ظرف که باال  یقسمت

 . شودیجوهر در کل آب پخش م

 برد.   ی پ یبه راحت یهمرفت ی  دهیتوان به پد یم جهینت در

 . میینما یبا هم بررس مانیرا در زندگ یهمرفت انیجر  راتیاز تاث گر ید ینمونه   کی  دیده اجازه
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باشد. گرم کردن اتاق به   یدر فصل سرما م اتوریگرم کردن خانه ها ، استفاده از راد ی روش ها نی تر یاز کاربرد  یکی

 . ردیگ یصورت م  یهمرفت انی روش جر نیهم  یواسطه 

 شود؟  جاد یدر گاز ها ا  یهمرفت انیممکن است جر چگونه

را در   یشیگرما ل یو وسا ها یکه بخار د یانکته توجه کرده  ن ی: تا حاال به اجواب

 .کنندیرا در نقاط باالتر درون خانه نصب م یشیو لوازم سرما  نیینقاط پا 

در   اتوریراد یمناسب در منزل است. وقت یدما جادیو ا یهمرفت انی جر جادیا علت

سرد   ی را هواآن یو جا   رود یگرم سبک است و باال م یهوا   نیا  کند،یگرم م زیاطراف خود را ن یهوا  شود،یمنزل گرم م

 .شودیو به مرور خانه گرم م  کندیم جاد یرا ا  یهمرفت ان یهوا جر یی جابجا نی . اشودیجا مبهو هوا جا ردیگیم

  یدرسمهم کتاب  دی مثال برگرفته شده از فکر کن کی به سراغ  دیکار آموخت یجا نیکه تا به ا یبا توجه به مطالب حال

 قابل درک شود.  تانیبرا شتر ی، ب میکرده ا  یبا هم بررس ی همرفت انی که در ارتباط با جر یتا مطالب م یرو  یم

  

 (96خرداد  -سمنان -)حضرت خدیجه        ست؟ یچ یهمرفت انیجر ی سه شرط الزم برا   : سوال?  

    :   پاسخ  

 به ماده داده شود. نییحرارت از پا ـ3 گاز باشد.  ای ع یماده، ما ـ2 باشد.  یماد طیمح ـ1

  

 . ندیگویرا انتقال گرما به روش تابش م ی ماد طیبه مح از یانتقال گرما بدون ن ـ تابش:3

 .داشتیموجود م ی ماد طیمح دیدر روش رسانش و همرفت با  یعبور کند ول از خالء تواندیروش م نی در ا گرما

  نی ب یو از آنجا که فضا  رسدیم نیبه زم دیاست که به روش تابش گرما از خورش دیاز خورش  نیزم یرو ی گرما شتریب

 باشد.  دهی به روش همرفت و رسانش به ما رس تواندیگرما نم  ن یخالء است ا دی و خورش نیزم

 است. عتریسر   گر یانتقال گرما به روش تابش از دو روش د سرعت

منتشر   ی تابش یانرژ ی شتریتر، مقدار بصورت تابش منتشر کنند، امّا اجسام گرمخود را به یانرژ  توانند یاجسام م همة

 .کنندیم

 :یتابش یمؤثر بر انرژ عوامل

 است.  شتر یآن هم ب ییتابش گرما زانیجسم باالتر باشد، م ی هرچه دما جسم: ی* دما

 دارد. یشتریب ییتابش گرما زانیروشن م یهانسبت به رنو ره یت یها رنو *رنگ جسم:
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و سطوح صاف مقدار   کنند یرا جذب م یشتریب یتابش  ی اجسام ناهموار انرژ * صاف و هموار بودن سطح جسم:

 .کندیرا بازتابش م  شترشیو ب کندیرا جذب م یتابش یاز انرژ یکمتر

 است  شتریب زیآن ن ییتابش گرما زانیباشد، م شتریهرچه سط  جسم ب * مساحت جسم:

  رهی . اجسام تدهندیصورت تابش نشر م از گرما را به یحال بعض نی صورت تابش جذب و در عاجسام گرما را به  نکته:  

  عتر یو هم سر شودیگرم م عتریرنو هم سر اهیجسم س ک ینسبت به اجسام روشن دارند ) ی شتریقدرت جذب و نشر ب

 (شودیسرد م

 . می پرداز  یدو مثال م یشده به بررس اد یبا توجه به مطالب  حال

                 چرا؟  کند؟یرا جذب م دیخورش  ییتابش گرما شتریکدام مورد ب   : سوال?

 نهیب( آ ( آسفالت                 الف

 آسفالت؛    :  پاسخ

 چون صاف  نهیو سط  آ کند یرا جذب م یشتریب یتابش  یو ناهموار است انرژ  رهیجا که سط  آسفالت تاز آن :علت

  . کندیرا بازتاب م ی تابش ی انرژ  شتریو براق است ب 

  

    و همرفت دارد؟ ییبا انتقال گرما به روش رسانا یانتقال گرما به روش تابش چه تفاوت   : سوال?

 کتاب درسی( 89ی  )مشابه فعالیت صفحه

 . باشدینم ازین یماد  طیدر انتقال گرما به روش تابش برخالف انتقال گرما به روش همرفت و رسانش، به مح  :  پاسخ

  

 از اتالف گرما در خانه:  یر یمختلف جلوگ یهاروش

 فرش و موکت  ـ1

 .کنندیم  ی ریاز اتالف گرما به روش همرفت جلوگ رها یدرزگ ر؛یدرزگـ 2

 دماپا  ی دارا اتور یراد ـ3

 ق یعا وار یسقف و د ـ4

 . کنندیم یر یدوجداره از اتالف گرما به روش رسانش جلوگ ی هاشهیپنجره دوجداره: ش ـ5
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تا از هدر رفتن   میبپوشان گر ید قی و مواد عا شه یبا پشم ش توان یمخازن را م نی شده: اطراف ا دهیمخزن آب داغ پوش ـ6

 کند.  ی ریگرما جلوگ

 )فالسک( خالء  دمابان

آن مواد   می کن یریاز انتقال گرما به روش رسانش و تابش و همرفت جلوگ  میداشتن مواد اگر بتوانسرد نگه ایگرم   یبرا

 . دهندی( خالء انجام می ها)فالسک ی هارا دمابان کارنی معموالً ا مانند،یگرم م ایسرد 

 

 

 

 

 

 اند:کرده یر یاز انتقال گرما جلوگ ر یز یها وهیخالء به ش ی هافالسک در

آن   دو جدارة ن یبخش دمابان )فالسک( است که ب نیتریدوجداره: اصل  یا شهیش ی بطر ـ1

 . کندیم ی ریخالء است و از انتقال گرما به روش رسانش جلوگ

اندود است تا از انتقال گرما به روش تابش  نقره یا شهیش یبطر رونی سط  و بـ 2

 . کندیریجلوگ

 . کندیم یر یجلوگ رونیب طیمواد درون فالسک و مح ن یب یهمرفت انیجر جاد یآن که از ا قیدر پوش عا  ـ3

 ( 96خرداد  -سمنان -) عصمت         .  دی از اتالف گرما را نام ببر ی ریجلوگ یهاروش   : سوال?

فرش و موکت و مخزن آب   ر،یپنجره دوجداره، درزگ ق،ی عا واریدماپا، د ی دارا اتور یراد ق،یبه کار بردن سقف عا   :  پاسخ

 شده. دهیداغ پوش

  

 ( 97خرداد  -سمنان -)عصمت         چگونه؟ رد؟یگیرا م ییهاانتقال گرما از چه روش ی خالء جلو فالسک    : سوال?

از روش   کدامچیدوجداره است و داخل آن فقط خالء است پس انتقال گرما به ه یاشهی ش یکه بطر  یی از آنجا   :  پاسخ

 کند است.  یلیخ یروش تابش قی . انتقال گرما از طرردیگیهمرفت و رسانش صورت نم
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 سواالت پایان فصل 
 

 

 

 

 خالی  جای -1

  .دیکن پر  مناسب عبارات با را یخال یجاها

 .................. برحسب گرما و شود،  یم  یرگی اندازه  .................. برحسب دما  : سوال?

 .دهند یم  قرار موردنظر جسم با تماس در .................. را دماسنج  دما،  یرگی اندازه یبرا    : سوال?

 است. کمتر ها مولکول  وجوش جنب   .................. جسم در   : سوال?

 . کنند یم  یرگی اندازه  .................. با را دما   : سوال?

 دارد.  رابطه جسم کی های ذره  جنبش  با .................. ی اندازه   : سوال?

 .شودیم  ایدر ساحل در باد جادیا سبب .................. یهاانیجر   : سوال?

 است. هاآن  درون عیما   ............... یاوهیج و یالکل یهادماسنج کار اساس   : سوال?

 است. هادماسنج نیتر جیرا ............. و ............... یهادماسنج   : سوال?

 . رسندیم  .................. به یمدت از بعد شوند یم   داده تماس هم به گرم  و سرد جسم دو یوقت   : سوال?

 .دهندیم  قرار ................... در را آن ابتدا درجه صفر یدما کردن دایپ و یالک دماسنج یبنددرجه یبرا    : سوال?

   .ندیگویم  .................... شود، یم  منتقل گرید جسم به یجسم از دما اختالف اثر در که یانرژ مقدار به   : سوال?

   هاست.آن  نیب .................... جسم دو نی ب ییگرما تبادل شرط   : سوال?

   دارد. وجود ماده حالت سه هر در ................... روش به گرما انتقال   : سوال?

   .ندیگویم   ...................... کنندیم  منتقل عیسر اریبس را  گرما که یاجسما به   : سوال?

   است. ازین ................ به گرما انتقال یبرا  رسانش و همرفت روش در   : سوال?

   .ستین ریپذامکان ..................... حالت در همرفت انیجر قیطر از گرما انتقال   : سوال?

  .کندیم  جذب را ........... یتابش یانرژ براق اجسام به نسبت روهیت اجسام   : سوال?

  .شودیم  منتقل  هوا به ..................... و ..................... یهاروش به خودرو اتوریراد یگرما   : سوال?

  است.  ................... آن نیب که استدوجداره یاشهیش یبطر کی فالسک اجزاء نی تریاصل   : سوال?

  شود. یم منتقل ................ جسم به ........ جسم از همراه گرما   : سوال?

   است. نهیآ از  .................... آسفالت در تابش صورت به گرما جذب   : سوال?

 

 نادرست  و درست .2

  .دیسیبنو را حیصح عبارت بودن نادرست درصورت و کرده مشخص را عبارت هر بودن نادرست ای درست

 ◯است. ها جسم یسرد ای یداغ ی اندازه سنجش  یبرا  یاریمع دما   : سوال?

 ◯  دارد. یشتریب وجوش جنب است تر داغ که یجسم های مولکول   : سوال?

 ◯.منامی یم  گرما شود،  یم  منتقل گرید جسم به یجسم از  دما اختالف  اثر  بر که یانرژ   : سوال?

 ◯    .دهد یم  دست از یانرژ آب م، یده قرار سرد آب در را یداغ  خیم  اگر   : سوال?
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 ◯هستند. تعادل در جسم دو آن  نرود،  گرید جسم به یجسم از ییگرما یانرژ که یهنگام    : سوال?

 ◯  .میکن  یریگاندازه را جسم  کی  یگرما  میتوانیم   دماسنج کمک با   : سوال?

 ◯ است. ومینیآلوم  از  شتریب مس  ییگرما ییرسانا   : سوال?

 ◯.شودینم جاجابه ماده همرفت روش به  گرما انتقال روش در   : سوال?

 ◯ .شدبایم  ایدر سمت به ساحل سمت از باد وزش جهت روز طول در   : سوال?

 ◯  است. همرفت  گرما،   انتقال روش نیترعیسر   : سوال?

 ◯ .میشویم  گرم رسانش روش به  مینینشیم  آتش کنار یوقت   : سوال?

 

 ی حیتشر یها. پرسش3

 .دیده پاسخ ریز  هایپرسش به

 .دیکن  فیتعر را ریز موارد از کی هر   : سوال?

  دما: -

 گرما: -

 :ییگرما تعادل -

  دماسنج: -

   تعادل: یدما -

 

   سد؟یبنو را یاوهیج یها دماسنج یبنددرجه نحوه   : سوال?

 

  است؟  برقرار  گرما و  دما نیب یارابطه چه   : سوال?

 

 ست؟یچ جسم کی های ذره یجنبش یانرژ با دما ی رابطه   : سوال?

 

 شود؟ یم  منتقل گرید جسم به یجسم از گرما صورت،  چه در   : سوال?

 

 چرا؟ است؟ مناسب هیسا در یلباس چه و دیخورش نور ریز در یرنگ چه با لباس دنیپوش زمستان،  فصل در   : سوال?

 

 کند؟یم  صدق ییگرما تعادل در یانرژ یستگیپ قانون چگونه دیده حیتوض   : سوال?

 

  :دییبگو و دیکن توجه مقابل نمودار به .میدار گرادیسانت درجه 40  یدما با آب وانیل کی   : سوال?

 داد؟ خواهد یرو یرییتغ چه میاندازیب وانیل درون را A  اگرجسم (الف

 شود؟ یم  منتقل یگرید به  ماده کدام  یانرژ B  و A یهاجسم نیب (ب
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 استفاده  ها کلمه  ی همه  از  دی)شا  .دیکن  کامل  را  ریز  نقشه  شده نوشته  لیمستط  درون  که  هایی کلمه  کمک به   :  سوال?

 نشود.(

 شفاف«  طیمح ها،  عیما  جامدها،   رفلزات، یغ گازها،   خالء،  همرفت،   »تابش، 

 
 

 .دیسیبنو را  گرما  انتقال یها روش   : سوال?

 

 .دیده حیتوض را ییرسانا روش به  گرما انتقال ی وهیش   : سوال?

  

 ست؟یچ خوب  ییگرما یرسانا   : سوال?

 .دیببر نام هستند یخوب یرسانا که فلز سه (الف

 .دیکن انیب خوب یرسانا  یبرا کاربرد کی (ب

 کار نیا  لیدل  دتوانی یم   ایآ  .مشوی یم   روبرو  ادیز  اند کرده  باد  و  کرده  پف  را  خود  یپرها  که  یپرندگان  با  زمستان  در  .13

 د؟یده حیتوض را

 

  است. سرد B قطعه و داغ A قطعه د؛یریبگ نظر در را  B و A جنس هم یفلز قطعه دو   : سوال?

  .دیکن سهیمقا را B و A یمولکول جنبش (الف

 شود؟یم  ادیز قطعه کدام و کم قطعه کدام یمولکول جنبش م، یده قرار گریکدی با تماس در را قطعه دو گر (ب

 .دیکن سهیمقا هم با را قطعه دو یمولکول جنبش تعادل،  حالت به دنیرس از پس (پ

 

 

 

 

 

 

  کند.  سهیمقا را ومینیآلوم  و  آهن  مس،  ییگرما ییرسانا که دیکن یطراح  شیآزما   : سوال?

 

  .دیکن  سهیمقا را  ومینیآلوم  و شهیش مس  ،  آهن  نقره،   ییگرما ییرسانا  : سوال?
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  .دیبزن مثال چند و دیکن  فیتعر را  گرما ینارسنا  و  گرما یرسانا   : سوال?

 

 .دیده حیتوض را همرفت روش به  گرما  انتقال   : سوال?

 

ــ  قــرار کســانی یها شعله  یرو  را  دو  هر  است.  ماسه  از  پر  یگرید  و  آب  از  پر  یاول  میدار  مشابه  ظرف  دو    :  سوال?  یم

 چرا؟ شود؟ یم  گرم زودتر کیکدام  سطح .میده

 

  .دیکن سهیمقا شب و روز در را ایدر ساحل در باد حرکت جهت   : سوال?

 

 .دیسیبنو را یهمرفت انیجر  جادیا یبرا شرط سه   : سوال?

 

 .دیسیبنو را یهمرفت و رسانش های روش در  گرما  انتقال تفاوت دو   : سوال?

 

 

 

 

 

  .دیده حیتوض را اتوریراد لهیوسبه اتاق شدن گرم نحوه روروبه شکل به توجه با   : سوال?

 

  .دیده حیتوض را تابش روش به  گرما  انتقال   : سوال?

 

 دارد؟ رسانش و همرفت روش به  گرما  انتقال  با یتفاوت چه  تابش،  روش به  گرما  انتقال   : سوال?

 

 کنند؟ منتقل تابش صورت به را  یانرژ  توانندیم  یاجسام  جه   : سوال?

 

ــ   اســت  شــتریب  اهیس  های سنگ  در  شده  جذب  ییگرما  یانرژ  رودخانه،   کنار  در  و  یآفتاب  گرم  روز  کی  در   :  سوال?  ای

 چرا؟ د؟یسف های سنگ

 

 باشد،   کسانی  ابتدا  در  را  یچا  دو  هر  یدما  و  میزیبر  پررنگ  یچا  یگرید  در  و  کمرنگ  یچا  وانیل  کی  در  اگر   :  سوال?

 .دیده حیتوض شود؟ یم   کمتر یچا کدام  یدما قهیدق  پنج از پس

 

 .دیکن دایپ را عبارت هر یبرا مناسب های کلمه ای کلمه شده،  داده های کلمه از   : سوال?

 براق ره، یت ت، یونولی شه، شی پشم ک، یپالست چوب،   وم، ینیآلوم 

 .شود یم  استفاده .................. از ها یروانیرشیز ای ها خانه سقف بندی قیعا  یبرا (الف
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 .شود یم  استفاده .................. از ها یکتر ای ها قابلمه ی رهیدستگ ساخت در  معموالً (ب

 باشند. شده درست  .................. از است ممکن )شوفاژها( اتورهایراد (پ

 .کنند یم  جذب را  یشتریب یتابش  یانرژ ناهموار و  .................. اجسام (ت

 

ــ  هر داخل و مکنی یم  پر داغ آب از  است،   ای نقره  یگرید  و  اهیس  یکی  که  را  فنجان  دو    :  سوال?  قــرار یدماســنج کی

 چرا؟ دهد؟ یم  نشان را  یکمتر  یدما  دماسنج،  کدام (قهیدق 15 )مثالً یمدت از پس .مدهی یم 

 

 قــرار یفلــز ةورق دو نیب  که  یااستوانه  یبرق  یبخار  شکل  مطابق    :  سوال?

ــ کنیم   ینیبشیپ  م؛یکنیم   روشن  را  است  شده  داده ــ چوب  دی  پشــت  ةپنب

   چرا؟  افتد؟یم  زودتر ورقه کدام

 

 

 

 

 

 

 .دیکن  سهیمقا ناهموار و  رهیت  اجسام را براق و صاف سطوح  توسط یتابش یانرژ جذب نحوه   : سوال?

 

 چرا؟ کند؟ یم  جذب را دیخورش  ییگرما  تابش شتریب مورد کدام   : سوال?

 نهیآ ب(                         آسفالت (الف

 

 

 

 

 

  .دیکن مشخص شکل یرو را خانه در  گرما از یریجلوگ  مختلف یها روش   : سوال?
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  .شوندیم  ساخته ادیز سطح با و پهن صورت به خودروها اتوریراد چرا   : سوال?

 

 .دیده حیتوض را فالسک کارکرد نحوه   : سوال?

 

 ای نهیچهارگز های. پرسش4

  .دیکن  انتخاب را حیصح نهیگز

 دارد؟  یترشیب  ییگرما  تابش رنگ،  کدام   : سوال?

 اینقره (2                               دیسف (1

 قرمز (4                                 اهیس (3

 

 گرمــا  خــوب  ینارسانا   ..................  و  پر  برگالس، یفا  شه، یش  پشم  مانند  یمواد  که  شود یم   باعث  یعامل  چه    :  سوال?

 باشند؟

 نبودن فلزی (2                  هاآن شدن رنگ (1

 نهیگز سه هر (4 هاآن در شده حبس یهوا (3

 

ــ  ســمت کدام از باد شب در است؟ سمت کدام از باد وزش روز،  هنگام در یساحل  مناطق  در      :  سوال?  علــت وزد؟ یم

 ست؟یچ  اثر در دهیپد نیا وجود

 ییرسانا روش به  گرما  انتقال اثر بر – ایدر به ساحل از – ساحل به ایدر از (1

 یهمرفت انیجر اثر بر – ساحل به ایدر از – ایدر به ساحل از (2

  یهمرفت انیجر اثر بر – ایدر به ساحل از – ساحل به ایدر از (3

 ییرسانا روش به  گرما  انتقال اثر بر – ساحل به ایدر از – ایدر به ساحل از (4

 

 دهد؟ یم  نشان درست را آب حرکت ریمس ریز های شکل از کی کدام   : سوال?

1)  

2)  
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3)  

4)  

 

 شود؟ یم  ها خانه در  گرما  اتالف  شیافزا سبب یعامل چه   : سوال?

 پرده بدون و بزرگ های پنجره (2                 ها سقف و وارهاید نبودن قیعا (1

 نهیگز سه هر (4 خانه درون و رونیب ادیز  یدما  اختالف (3

 

 است؟ درست نهیگز کدام   : سوال?

  .ابدییم   شیافزا  حتماً آن حجم  م، یکن گرم را یجسم  هرگاه (1

 است. شده گرم حتماً است،  شده ادیز حجمش که یجسم (2

  است. شده گرم  حتماً است،  رفته باال  شیدما که یجسم (3

 است. کسانی شدن ذوب یبرا مواد ةهم حرارت درجه (4

 

 دارد؟ را  ییگرما قیعا کی مناسب  یهایژگیو  نه، یگز کدام   : سوال?

  زبر سطح – رهیت رنگ – تیونولی جنس از (1

 یقلیص سطح – رهیت رنگ – چوب جنس از (2

  زبر سطح – روشن رنگ – کیپالست جنس از (3

 یقلیص سطح – روشن رنگ – شهیش  پشم جنس از (4

 

 ست؟یچ یالکل دماسنج کار اساس   : سوال?

  الکل و شهیش ذوب  یدما  تفاوت (1

 الکل و شهیش انبساط تفاوت (2

 شهیش به نسبت الکل یهامولکول جنبش بودن ادیز (3

 الکل به نسبت شهیش  یهامولکول ةفاصل بودن کم (4
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 شود؟ یم   پر و  پشم  ییگرما ییرسانا زانیم  کاهش سبب یزیچ چه   : سوال?

 هاآن الیالبه در هوا وجود (2                     هاآن جنس (1

 نهگزی هرسه (4                             هاآن رنگ (3

 

 ست؟ین یضرور سرد و داغ  جسم نیب ماده وجود  گرما،  انتقال روش کدام در   : سوال?

 رسانش (2                    شیگرما (1

 کدام چیه (4                                     تابش (3

 

 ست؟یچ عیما کی در یهمرفت یهاانیجر آمدن وجود به علت   : سوال?

 رسانش روش با هامولکول نیب  گرما  انتقال (2                 گرما اثر در یچگال  راتییتغ (1

 عیما حجم و  گرما  زانیم  نیب ارتباط وجود (4 گرما مجاورت در  عاتیما  انبساط عدم (3

 

 کند؟یم  هاآن به یکمک چه یجنگل یهاخرس بدن بودن رهیت   : سوال?

 .شوندیم  خنک و دهندیم  دست از ترراحت را خود بدن  یگرما (1

 .کندیم  جذب ترکم را دیخورش نور (2

 .کندیم  جذب خود به بهتر را  سرما (3

 2 و  1 نهیگز (4

 

 احســاس  دهــد، یم   قــرار  ساحل  یهاشن  یرو  را  خود  یپا  یوقت  و  شود یم   خارج  ایدر  از  شنا،   از  پس  یفرد   :  سوال?

  هنگام: نیا در .شود یم  گرم شیپا کف و هستند آب از تر گرم هاشن که کند یم 

 .استیدر سمت به ساحل سمت از دنیوز حال در باد (1

 است. ساحل سمت به ایدر سمت از دنیوز حال در باد (2

  باشد. دنیوز حال در ایدر سمت به ای ساحل سمت به باد است  ممکن (3

 ندارد. ساحل یهاشن بودن گرم به یربط باد وزش (4

 

ــ  آفتاب ریز را یخال یفلز وانیل کی و آب یحاو یکیپالست وانیل کی   :  سوال?  از را آب یمــدت از پــس .مگــذاری یم

 دهد؟ یم  رخ یاتفاق چه صورت نیا در .میزری یم  یفلز وانیل در یکیپالست وانیل

  .افتی خواهد کاهش یفلز وانیل ی دما (1

 .افتی خواهد شیافزا یکیپالست وانیل ی دما (2

 .شود یم  منتقل آب به  یفلز وانیل از  گرما (3

 .دهد ینم رخ  ییدما رییتغ چیه (4
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 کنند؟ یم  اندود نقره را خأل دمابان سطح لیدل چه به   : سوال?

  .ستین  گرما  یبرا یخوب  یرسانا نقره چون (1

 کند.  یریجلوگ تابش روش به  گرما اتالف از و شود براق فالسک سطح تا (2

  فالسک ظرف ییبایز  یبرا (3

 .شود یم  شکستن برابر در  ظرف  مقاومت باعث چون (4

 

 رود؟ یم  باال  یجسم یدما  دادن،  گرما با چگونه   : سوال?

 .شود یم  ها آن تر کم برخورد و هامولکول ةفاصل  شیافزا سبب جسم به شده داده  یانرژ (1

 .شود یم  جسم حرکت شدن تر عیسر سبب جسم به شده داده یانرژ (2

 .شود یم  ها آن جنبش و جسم های مولکول  یانرژ شیافزا سبب جسم به شده داده  یانرژ (3

 .شود یم  ها آن تر شیب برخورد و ها مولکول ةفاصل کاهش سبب جسم به شده داده  یانرژ  (4

 

 های پنجره محل در ریز ابزار کدام از ساختمان داخل به تابش قیطر از ییگرما یانرژ  ورود  از  یریجلوگ  یبرا    :  سوال?

 کرد؟ استفاده توان یم   ساختمان

 آن نیب خأل ی فضا با دوجداره  ةپنجر (1

 میضخ ةپرد (2

 نور بازتاب جهت رفلکس های شهیش (3

 کرد. استفاده توان یم  موارد ةهم از (4

 

 است؟ نادرست نهیگز کدام   : سوال?

  دارد. یشتریب جوش و جنب زین شهایمولکول  ،  است  ترگرم که یجسم (1

  است.  برقرار زین  یانرژ یستگیپا قانون گرید جسم به جسم کی از  یانرژ انتقال در (2

  .شوندیم  محسوب یخوب  یرسانا محبوس یهوا داشتن علت به گالس  بریفا و شهیش  پشم (3

  شود. یم   انجام گازها از بهتر جامدات در  ییگرما رسانش (4

 

 شود؟ینم یهمرفت انیجر  جادیا باعث ریز  عوامل از کیکدام   : سوال?

 نقطه دو  نیب دما  اختالف (1

 باال در گرم منبع وجود (2

  نییپا در گرم منبع وجود (3

 گاز ای  عیما کی وجود (4

 

 ندارد؟ ازین  یماد  طیمح به  گرما  انتقال وهیش کدام   : سوال?

  دارند. ازین سه هر (4               تابش (3 رسانش (2   همرفت (1 
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 درون اب یگرمــا خــروج از یروش چه به بیترت  به  آن  شهشی  بودن  اندودنقره  و  خال  فالسک  بودن  دوجداره    :  سوال?

 کنند؟یم  یریجلوگ فالسک

    تابش – تابش (2   تابش - رسانش (1 

 رسانش - رسانش (4  رسانش – همرفت (3

 

 ست؟ین حیصح ریز عبارت کدام   : سوال?

  شود. یم  منتقل ذرات نوسان با یانرژ رسانش روش در (1

  است. آهن از شتریب مس در ییرسانا روش به  گرما  انتقال سرعت (2

  .شودیم  بندیطبقه قیعا مواد جزء وهیج (3

  است. گاز از شتریب عیما در رسانش روش به  گرما  انتقال سرعت (4
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 آن  یو سازمان بند اختهی – 11فصل 

 

 : ها اختهی  یاجزا

 ـ اندامک هسته 3 ( توپالسمی)س  اختهی  انیـ م2 ( یی پالسما  یـ غشاء )غشا 1

    .دینام ببر بیترتبه شده است،  لیبدن ما از خارج به داخل از سه قسمت تشک یاختهیهر    : سوال?

 ( 96خرداد  -تهران -خرداد 15)

    :  پاسخ

  که به اندامک  یا اختهی درون  ی اجزا  ـ3(           اختهی  انی)م توپالسم یس ـ2 (             اختهی  ی)غشا  پوسته ـ1

 معروف هستند مانند هسته. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   . دیبپرداز گر یکدیها با  اختهی  یسهیبه صورت خالصه به مقا ری دربارة عبارت ز   : سوال?

 کتاب درسی(  95)مشابه گفت و گو کنید صفحه 

 اند. متفاوت کامالً یعصب یها اختهیبا   ی اچهیماه یها اختهی

  امی کار انتقال پ یعصبب یها . سلولکندیم دای پ یاندازه و شکل خاص  ،دهدیکه انجام م ی هر سلول برحسب کار   :  پاسخ

  یهاحرکت دادن اندام یفهیکه وظ ی اچهیماه  یهارا برعهده دارند و اغلب بلند و رشته مانند هستند و سلول یعصب

 مختلف بدن را برعهده دارند، دراز هستند. 

ها  تفاوت نیدر شکل و اندازه و نوع کارشان باهم تفاوت دارند. اما با وجود ا ها گرفت که سلول جه ینت توانیم ن یبنابرا

گفت   توانیبه هم هستند. نم هیو هسته شب توپالسم ی س ،ییپالسما ی غشا ی ها در داشتن سه بخش اصلسلول یهمه

 اند. کامالً متفاوت ی اچهیو ماه  یعصب ی هاسلول

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 غشاء:   یها یژگیو 

  . کندیرا احاطه م اختهی که همه  ی( پوشش1

 . کندیمحافظت م اختهی ( از 2

  .کندیم م ی( ورود و خروج مواد را کنترل و تنظ3
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 ( توپالسم ی)س  اخته ی   انیم

در آن قرار   گریو مواد د  هامیها، آنزمانند نمک اخته،ی ی بقا ازیها و مواد مورد ناست که در آن اندامک اختهیاز  یبخش

 دارند.

   است؟  قرار گرفته ییبه چه صورت است و در درون آن چه اجزا توپالسمیشکل و ساختار س    : سوال?

 ( 95خرداد  -تهران -)امام خمینی

  ی مواد نی چنها و هماندامک  یعنی یا اختهیدرون   یاست که در آن اجزا   یساختار (اختهی انی )م توپالسمیس  :  پاسخ

              در آن وجود دارند. ازند، ین اخته ی  یبقا ی که برا هامیها و آنزنمکمانند 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 هسته

 . کندیم میرا تنظ اختهی مثل شکل و اندازه  ییهایژگیو و   هاتیاست که فعال  شرفتهیپ  یها  اخته یاز  یبخش هسته

 

    . دینام ببر کنند؟یم میبه چند دسته تقس اختهیموجودات زنده را براساس تعداد   یهمه کریپ   : سوال?

 ( 97خرداد  -تهران -شهریور 17)

 که عبارتند از:  شوندیم م یتقس  یکل ینداشتن هسته به دو دسته ای موجودات زنده بر اساش داشتن   :  پاسخ

 ی مانند باکتر وتیپروکارـ 1

 ها و جانوران قارچ اهان،ی گ ان،ی مانند آغاز وتیوکاریـ 2

  

 . دهندیانجام م ی متفاوت یکه کارها  انداختهیدرون  ییساختارها :هااندامک
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را دارند که در کنار هم    یو نقش مشخص فیوظا  ک یهر ی عنیباشند.  یکارخانه م ک یو ابزار   لیمانند وسا  قا یها دق اندامک

 را دارد.  اختهی دهند که حکم همان  یکارخانه را شکل م

 ها: آن  فی سلول( و نقش و وظا یدرون سلول)اندامک ها یاجزا

 افته ی یمرکز فرمانده ـ هسته:1

 اختهیو حمل مواد در  یارتباط یشبکه (:ی)شبکه آندوپالسم ی ااختهی  انیدر م ی ـ شبکه2

 یو دفع یی آب، مواد غذا رهیذخ واکوئل(:) چه یـ کُر3

 ی سازنی پروتئ  (:بوزومیـ رِناتن )ر4

 و ترش  مواد   ی بندبسته :یـ دستگاه گلژ5

 ی انرژ  دی تول (:یتوکُندری)م زهی ـ راک6

 ی ااختهی  باتیترک یها و حاو اندامک رندهیدر برگ عیما (:توپالسمی )س اختهی انیـ م 7

 کارخانه«»جدول مقایسه یاخته و 

 فرآیند  های کارخانه بخش ای بخش یاخته

 کنترل ورود و خروج مواد های کارخانه درها و و دروازه غشای یاخته 

 تولید انررژی  منبع انرژی )موتورخانه(  راکیزه )میتوکندری( 

 پروتئین سازی  بخش مخلوط و پخت رناتن )ریبوزوم( 

 بندی و پخش بسته بندی و توزیع بخش بسته دستگاه گلژی 

 تنظیم و مدیریت اداره مدیریت  هسته

 ی مواد ذخیره  انباری  کریچه )واکوئل( 
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و   م یمثال مهم بپرداز ک ی یباهم به بررس دیدرش به صورت کامل مرور شد. اجازه ده تانیباال برا تیکه با فعال حال

 . مییها را با آن دوره و مرور نما اندامک

 ( 96خرداد  -تهران -)حضرت زینب  .دی را نام ببر  اختهیموجود در درون  یعدد از اجزا  5   : سوال?

    :  پاسخ

  هسته       ـ1

 (      یآندوپالسم ی)شبکه یا اختهی  انیدر م ی شبکه ـ2

             چه یکر ـ3

 رناتن                ـ4

             یدستگاه گلژ  ـ5

 زه یراک ـ6

 

سلول را از هم   ی توانند اجزا یشناسان چگونه م  ستیو ز دانشمندان

 دهند؟  صیتشخ

  م، یبهتر مشاهده کن کروسکوپ یم ر یرا در ز هااختهی  می بتوان که نیا  یبرا :جواب

 .چسبندیم  اختهی  یاصل  باتیها به ترکرنو م،یکنیم یزیها را رنو آمآن

  د یرا به محلول لوگول آغشته کن ینیزمبیاز عصاره س ی عنوان مثال ؛ اگر مقدار به

(  یها)پالست  هاسهیرنو، د رهیت یهالکه  د یقرار ده کروسکوپ یم ر یو در ز

  یزیآم( هستند و بدون رنو)کلروپالست  هاسهیهمان سبزد یاهیگ یها اختهی سبز هم در  ی هاهستند. لکه ی اره یذخ

 . شوندیمشاهده م

 ( 94خرداد  -تهران -)امام خمینی   شود؟یمتصل م اخته ی یاز اجزا کیبه کدام لیمت  یرنگ آب   : سوال?

 . چسبدیغشاء و هسته م نیبه پروتئ  ل یمت یرنو آب  :  پاسخ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ها:  اخته ی انواع   یبررس

 مشخص(:   یهسته   یدارا   یها اختهی) وتیوکاری ی  اختهی انواع

هستند.    یو جانور ی اهی گ یها  اخته یمشخص( ،  یهسته   یدارا  ی ها اختهی )وتیوکاری  یها اختهی نی جمله مهم تر از

 پرداخت.   میآن ها با هم خواه  ی  سهیکردن از آن ها ، به مقا دایشناخت بهتر پ یحال برا 
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 :گریکدیبا  یو جانور  یاهیگ  ی ها اختهی ی سهیمقا

                                        

 یاخته جانوری  یاخته گیاهی  مشخصه

 ندارد دارد سبزدیسه )کلروپالست( 

 ندارد دارد  دیوارة یاخته 

 دارد دارد راکیزه )میتوکندری( 

 ندارد دارد مرکزی(  کریچه )واکوئل 

 دارد دارد هسته

 ندارد دارد شکل منظم 

 ها:  اختهی یبند سازمان

انجام   اخته ی ک یخود را با همان  ی هاتیفعال  یاند و همهساخته شده اخته ی ک یفقط از  :یا اختهیـ جانداران تک 1

 ها. و قارچ انیآغاز  یو برخ ها یمثل باکتر  دهندیم

مستقل از   تواندیم اختهی در کنار هم قرار دارند و هر  اختهی ی جانداران تعداد نیدر ا ساده: یا اختهیـ جانداران پر 2

. مثل  ندیگوی)پَرگنه( م  یستاده کنلنگ ی ااختهیجانداران پر ن یخود ادامه دهد. به ا یات یح تیبه فعال گر ید یها اختهی

 . یاجلبک سبز رشته

وجود دارند و هرکدام کار   یمختلف ی هابه شکل هااختهی دارند و   اخته ی ی ادیتعداد ز :دهی چیپ ی ااختهیـ جانداران پر3

 و جانوران  اهانیکار صورت گرفته است. مثل گ می ها تقسآن نیو ب دهند یانجام م ی اژهیو 

 :                       هااختهی  یبندسازمان

 و قارچ ها   ان یاز آغاز  یها و برخ یاز باکتر ی ها ، برخ ی باکتر                         ی ااختهی جانداران تک 

 و قارچ ها  انی از آغاز  یساده                        تعداد ی ااختهی جانداران پر

 ی ااختهی جانداران پر

 اهانیجانوران و گ                      دهی چیپ ی ااختهی جانداران پر
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 ( 96خرداد  -تهران  -)امام صادق.دیقرار ده  یمورد بررس  یااختهیموجودات زنده براساس تعداد     : سوال?

    :  پاسخ

  ها یمانند باکتر   یا اختهیـ موجودات زنده تک  1

 و جانوران    اهانیمانند گ  یا اختهیـ موجودات پر  2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

که در پوست دست شما وجود دارند ، معموال   ییها  اختهی تناسب وجود دارد، به عنوان مثال  ها اختهی نوع کار و شکل  نیب

 هم شکل و هم رنو هستند. یهمگ

را   ی تا هدف مشترک رند یگ ی هم شکل و همکار که در کنار هم قرار م ی ها اختهی از  یبه اجتماع  یشناس ستیعلم ز در

 . ندیگو یبافت م ند، یدنبال نما

 ؛  رای( پوست را بافت به شمار آورد زیها  اخته ی)یتوان سلول ها  یعنوان مثال م به

  ی سلول ها گر ید یها هیمانند محافظت و پوشاندن ال   یانجام هدف مشترک ی برا نکهیشکل و همکار هستند و هم ا  هم

 قرار گرفته اند.   گریکدیبدن را برعهده دارند ، درکنار 

 : می دار یبدن چهار نوع بافت اصل  در

 

   .دیببر ها را ناماز آن کی وجود دارد. هر ینوع بافت اصل 4در بدن انسان    : سوال?

( 96خرداد  -سمنان -)حضرت زینب

    : سوال?

 ی ا چهیـ ماه4                   یـ عصب3             یوندیـ پ2            ی ـ پوشش1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    دهند؟یم ل یرا تشک  یچه بخش رندیکنار هم قرار گ کهیدر صورت  هااختهی   : سوال?

 ( 96خرداد  -تهران -)امیرکبیر

 . ندیگویآن بافت م که به کند یم جاد یا ی ساختار ردیدر کنار هم قرار گ اختهی اگر    :  پاسخ
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 سواالت پایان فصل 
 

 

 

 خالی  جای -1

  .دیکن پر مناسب عبارات با را یخال یجاها

   اند.شده ساخته ................ از که است نی ا هاآن مشترک یژگیو دارند هم با جانداران که  یهاتفاوت برخالف   : سوال?

  است. زنده موجودات در ............... و  ............. واحد اختهی   : سوال?

  دارند. اختهی  ................. جانداران یبرخ و اختهی  .......... از یباکتر    : سوال?

  است. شده ساخته ..................... از عمدتاً که دارد نام .................. کندیم  احاطه را هااختهی همه که یپوشش   : سوال?

  از   را   ..................   و  زائد  مواد  و  دهدیم   ورود  اجازه  اختهی  ازین  مورد  مواد  به  فقط  یعنی  دارد،  ..................  غشا    :  سوال?

 کند.یم  خارج اختهی

 دارد. قرار آن در اختهی یبقا  یبرا  ازین مورد مواد و ها اندامک آن در است اختهی از یبخش .............................   : سوال?

   شوند. یم  دهینام  ................. کنندیم  کمک اختهی به مختلف یها تیفعال یبرا که اختهی درون ییساختارها   : سوال?

   دارد. نام .......... کندیم  کنترل را آن اندازه و شکل مثل  ییها یژگیو و اختهی یهات یفعال که اختهی از  یبخش   : سوال?

   .ردیگیم   انجام ................... با اختهی می تقس   : سوال?

 ندارند. را دو نیا یجانور های اخته ی که یحال  در دارند .................. و .................. ، یاهیگ های اختهی   : سوال?

   .کندیم  میتنظ زی ن را .................... اختهی از  محافظت  ضمن غشا   : سوال?

   .باشدیم  ......................... مسئول (اختهی در یتوکندری)م  زهیک را   : سوال?

  .باشدیم یساز نیپروتئ ،   ............................. فهیوظ و ........................... یگلژ دستگاه فهیوظ   : سوال?

  دارد. نام ......................... اختهی در مواد حمل و یارتباط شبکه   : سوال?

   .کندیم  مشخص یخوب  به را هاآن و چسبدیم  ....................... و ........................... به که  است یرنگ لیمت  یآب   : سوال?

   دارند. ....................... شکل هارگ  داخل حرکت یآسان ی برا یخون یهااختهی    : سوال?

   باشد. یم  یجانور یهااختهی از  ............ ،  یاهیگ یهااختهی شکل   : سوال?

   .شودیم  لیتشک ............... مشابه،  و همکار یها اختهی از یتعداد اجتماع از یا اختهیپر جانداران در   : سوال?

   هستند. انسان بدن یاصل یهابافت ............  و یعصب ،  .......... ، ی پوشش یها بافت   : سوال?

   شوند. یم دهید یزیآم رنگ با( / )بدون ................ که هستند .......... خزه یهااختهی  در سبزرنگ یها لکه   : سوال?

 

 نادرست  و درست .2

 .  دیسیرا بنو  حینادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صح  ایدرست  

 ◯. کنندیها مشابه هم عمل م اندامک نیاندامک دارند و ا هااختهیهمه     : سوال?

 ◯.کند یمشخص م   خوبی  به  را  ها آن  و  چسبد یغشا و هسته م   یدهایپیاست که به ل  یرنگ  لمتی یآب   : سوال?

 ◯برعهده دارد.  اختهیرا در    یانرژ  دیتول  ی فهیوظ چهیکر   : سوال?

 ◯است. یدستگاه گلژ فیاز وظا  یکی  اختهیدر    سازی نیپروتئ   : سوال?
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 ◯ندارند.  زین یشکل منظم  جهیو در نت  اختهی  وارهید  یاهیگ  های اختهیبرخالف   یجانور  های اختهی   : سوال?

 ◯.هستند  نازک  و  فشرده  هم  به  ها اختهی  پوست،  در   : سوال?

  کیخود را با همان  یاتیح های تیفعّال ی همه و اند شده لیتشک اخهی  کیفقط از    ای اختهیجانداران تک     :  سوال?

 ◯.دهند یانجام م   اختهی

 ◯.  دید  کروسکوپیم  ریز توانیم  رییو بدون تغ  یرا به راحت هااختهیهمه     : سوال?

 ◯ها وابسته است.    اختهی  گریبه د  اختهیهر   تیها فعالدر پرگنه  : سوال?

 ◯.  شوندیم   دهید  یمتفاوت  یهابه شکل  هااختهیبسته به نوع کار،  یدر بافت پوشش   : سوال?

 ◯مهم بدن است.   یاز بافت ها یکیمغز    : سوال?

 

 ی حیتشر یها. پرسش3

 .دیپاسخ ده  ریز هایبه پرسش

 .دیکن فیرا تعر  ریاز موارد ز کیهر     : سوال?

 :  اختهی  -

 :اختهیغشاء   -

 :  اختهی انیم   -

 اندامک ها:    -

 :اختهیهسته    -

 :  اهانیآوند گ  -

 بافت:  -

  عضو: ایاندام   -

 دستگاه:  -

 موجود زنده:  -

 

 د؟یبدن را نام ببر یهااختهیانواع    : سوال?

 

 

 د؟یرا نام ببره  مشترک موجودات زند یهایژگیو   : سوال?

 

 

   نامند؟یرا واحد ساختار و عمل در موجودات زنده م   اختهیچرا    : سوال?
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  د؟یسیرا بنو  ریز یشباهت و تفاوت شکل ها   : سوال?

 

 

 

 

 

 

 ست؟یچ  "دارد یانتخاب یری”غشاء نفوذپذ نکهیمنظور از ا   : سوال?

 

 

  د؟یسیرا بنو  اختهیغشاء  فیوظا   : سوال?

 

 

  است؟ساخته شده  یموادغشاء از چه     : سوال?

 

 

 .دیکن  سهیمقا یعصب  اختهیرا با   یاچهیماه یهااختهی   : سوال?

 

 

  .دیسیبنو  هایو جانوران را با باکتر  اهانیتفاوت هسته در گ   : سوال?

 

 

 .دیکن یگذاررا نام  ریز یمختلف شکل ها یهاقسمت   : سوال?
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  .دیرا کامل کن ریمختلف جدول ز یهاقسمت   : سوال?

 
 

  چگونه است؟  هااختهینحوه مشاهده    : سوال?

 

 

 شود؟یم  انینما یزیچه چ کروسکوپیم   ریها زبا قرار دادن خزه   : سوال?

 

 

  .دیکن  سهیرا با هم مقا یو جانور  یاهیگ یهااختهی   : سوال?
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  .دیرا کامل کن  ریجدول ز   : سوال?

 
 

   .دیرا کامل کن  ریمختلف شکل ز یهاقسمت   : سوال?

 
 

 . (باشدیمورد اضافه م  کی. )دیتعارف قسمت الف را به قسمت ب وصل کن کیهر     : سوال?
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 .دیده  حیساده را توض اختهیجانداران پر ایپرگنه     : سوال?

 

 دارند؟ یژگیجانداران پرگنه چه و   : سوال?

 

 ست؟یتناسب وجود دارد چ اختهیشکل و نوع   نیب نکهیمنظور از ا   : سوال?

 

 است؟  یپوست به چه شکل یهااختهی   : سوال?

 

 است؟  یبه چه شکل هارگیمو یهااختهی   : سوال?

 

 هستند؟  یبه چه شکل  یخون یهااختهی   : سوال?

 

 هستند؟  یبه چه شکل  یعصب یهااختهی   : سوال?

 

 د؟یبدن انسان را نام ببر یاصل یبافت ها   : سوال?

 

 

   .دیسیرا بنو  هااختهیاز   کینوع هر    : سوال?

  
 

  .دیاز بافت را مشحص کن کینوع هر   : سوال?
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  .دیرا کامل کن  ریجدول ز   : سوال?

 

 

 

 ای نهیچهارگز های. پرسش4

 .  دیرا انتخاب کن  حیصح نهیگز

 ست؟یدهنده موجودات زنده چ  لیواحد تشک  نتری  یاصل   : سوال?

 ( بافت2                ( اندام1

 ( استخوان4 اختهی(  3

 

 کدام است؟ بیبه ترت  دهیچپی  به  ساده دهنده موجودات از  لیتشک  های بخش   : سوال?

 ـ بافت ـ اندام ـ موجود زنده  اختهی(  2 اختهی( موجود زنده ـ اندام ـ بافت ـ  1

 ـ اندام ـ بافت ـ موجود زنده  اختهی( 4 ـ موجود زنده  اختهی( بافت ـ اندام ـ  3

 

 است؟ حیصح  نهیکدام گز   : سوال?

  .کنند یاضافه م   لیمت یخزه به آن رنگ آب  دنید ی( برا1

 .کرد  مشاهده  لوگول با  توان یدهان را نم  یپوشش  های اختهی(  2

  .کرد مشاهده  توان یم  زین  لیمت یرا با آب  ینیزم   بیس  های اختهی(  3

 مشاهده کرد. لیمت یآب  ای  لوگول رنگ  با  توان یدهان را م   یپوشش  های اختهی( 4

 

 برقرار باشد؟  اختهیشکل و کار    نیتناسب ب  دیچرا با   : سوال?

  دارد.  مختلفی  شکل  کند یکه م  یبا توجه به کار  رای( ز1

 .باشد  دارا  را  ها اختهی  گریتبادل با د  یامکان مختلف برا دیبا  اختهی رای( ز2

  وجود داشته باشد. دبای مختلف  امکان  ها اختهی نیب  زیتما  ی( برا3

 و شکل وجود ندارد. اختهیکار   نیب  یتناسب  چی( ه4

 

 ست؟یغشاء ن  فیجزء وظا  نهیکدام گز   : سوال?

 اختهیبه   یی( اجازه ورود بهمواد غذا2                             اختهی( محافظت از 1

 اختهیبه  ژنی( اجازه ورود اکس4 اختهیبه  داکسیی( اجازه ورود کربن د3

 

 مثال عنوان  تعریف

شود.  می تشکیل مشابه و همکار یاخته تعدادی اجتماع  از ایپریاخته جانداران در -   ........... .......  ...... .............  

............ ....... اندام ........................................................................................................................   

آید.  می وجود به اعضاء یا  هااندام  گرفتن قرار هم کنار از -  ....... ............   ........ ............  
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 درست است؟  هایدر مورد باکتر  نهیکدام گز   : سوال?

 با هسته مشخص اختهی( پر2 با هسته مشخص  ایاختهی( تک  1

 بدون هسته مشخص اختهی( پر4 بدون هسته مشخص  اختهی( تک 3

 

 دارد؟ یشتریطول ب هینسبت به بق  اختهیکدام    : سوال?

 ی( پوشش4         ایچهی( ماه3 ی( عصب2   ی( خون1  

 

 رد؟گییتوسط کدام بخش انجام م   اختهیدر درون   نیپروتئ  دیتول   : سوال?

 ( رناتن4         چهی( کر3                   ی( دستگاه گلژ2    ژهی( راک1  

 

 ست؟ین  یو جانور  یاهگیاختهی هایجزء تفاوت  نهیکدام گز   : سوال?

 سهی( سبزد2           منظم ایاختهی( شکل  1

 زهی( راک4               ایاختهی وارهی( د3

 

 ست؟ین  حیکدام عبارت صح   : سوال?

  هستند.   میبه هم فشرده و ضخ یبافت پوشش  هایاختهی( 1

 کوچک هستند.    یول  ادیز یعصب  هایاختهی( تعداد 2

  .  دارد  وجود هاآن نیب ینازک هستند و منافذ هااختهی هارگی( در مو3

 . شودیم   لیاندام تشک رندیگیمختلف کار هم قرار م  هایبافت  وقتی( 4

 

 تفاوت دارد؟ هیبا بق  نهیکدام گز   : سوال?

 ( معده2   ( غضروف1

 هی( کل4               ( قلب 3

 

 .  استشده  لی........................ است که از کنار هم قرار گرفتن چند نوع ........... تشک  کیپوست     : سوال?

 بافت  –( اندام  2  اختهی –( اندام 1

 اختهی  -  بافت( 4 بافت –( دستگاه  3

 

 متفاوت از چه نظر با هم شباهت دارند؟ هایختهای   : سوال?

 تی( نوع فعال2 ( نوع اجزاء1

 ( اندازه4               ( شکل3
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 دارند؟ یژگیهر کدام چه و  یو خون یعصب  اختهی   : سوال?

 کوچک و  گرد –  ای( دراز و رشته2         ایرشته و  دراز  –( گرد و کوچک  1

 بزرگ و  گرد –  زی( کوتاه و ر4         زری و کوتاه  –( گرد و بزرگ  3

 

 .  دهدمی  ورود  اجازه آن به  ، ............. براساس  و  استشده لیعمدتاً از .............. تشک  اختهیغشاء    : سوال?

 اندازه مواد  درات، ی( کربوه2               ، اندازه مواد  دیپی( ل1

 به مواد اختهی  ازی، ن  دراتی( کربوه4 به مواد اختهی  ازی، ن  دیپی( ل3

 

 وجود دارد؟  ریز یها نهیاز گز کی( کدام توپالسمی)س اختهی انیدر قسمت م    : سوال?

 ها  نی، پروتئ هانیتام ی( و2                       ها نپروتئی  ها، ( اندامک1

  هانمک  ها، ( اندامک4         هامآنزی و ها  نمک  ها، ( اندامک3

 

 شود؟یم  دهینام   یساز  نیو پروتئ اختهی یبه عنوان فرمانده اختهیکدام بخش     : سوال?

 ( هسته ، رناتن2               گلژی( هسته ، دستگاه1

 ی، دستگاه گلژ  زهی( راک4                          ، رناتن زهی( راک3

 

 چسبد؟یم   اختهیاز   هاییرنگ به چه قسمت  هااختهی  یزآمیهنگام رنگ   : سوال?

 ( فقط غشاء2           ( غشاء و هسته1

 اختهی انی( غشاء و م 4               ( فقط هسته3

 

  هایاختــهیهســتند و شــکل    ایاختــهی  وارهی................. د  یجانور  یها  اختهی..............    یاهیگ  هایاختهی   :  سوال?

 .  است  تر............... منظم

 جانوری –  فاقد –( همانند  2  جانوری  – فاقد  –( برخالف 1

 یاهیگ  - دارای –( بر خالف 4 یاهیگ  -   دارای  –( همانند 3

 

 است؟شده  انیب  درستیدر مورد » واحد ساختار و عمل در موجودات زنده« به  نهیکدام گز   : سوال?

      تیا  ییپالسما یفاقد غشا های( در باکتر1

 مشاهده کرد.    یزیبدون رنگ آم  ستی( ممکن ن2

  دارند.   یو مشابه کسانی( همه انواع آن، ساختار  3

 شود.    دهیدر خون د تواندی( م 4
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 .......................... یجاندار  ایجلبک رشته   : سوال?

 است.    ایاختهی( تک  1

 مختلف هستند.    فوظای و  هاشکل یدارا  هااختهیاست که در آن   ایاختهی( پر2

 هستند.   کسانی فوظای  و  هاشکل یدارا هااختهیاست که در آن    ایاختهی( پر3

 . اندوابسته  گریکدیدر آن به  هااختهی( است که  4

 

  است؟نشده  انیب  درستیکدام اندامک به  فهیوظ   : سوال?

   یانرژ  دتولی  ↞یتوکندری( م 1

 اختهی  فرماندهی  ↞( هسته  2

 یساز  نپروتئی  ↞  ی( دستگاه گلژ3

 یو دفع ییمواد غذا  رهذخی  ↞واکوئل( 4

 

 کنند؟یکامل م   یحیبه صورت صح  بیرا به ترت ریز  هایجمله نهیکدام گز هایکلمه   : سوال?

 .  شودی............... انجام م   میبا تنظ  اختهی  می( تقسالف

 قرار ................  یمشخص یدر غشا ایمواد هسته های( در باکترب

 .  استعمدتاً از ................ ساخته شده  اختهی( غشا پ

 دیپلی –  دارند  –  ییپالسما ی( غشا1

 نپروتئی –  ندارند  –  ییپالسما ی( غشا2

  نپروتئی –  دارند  –( هسته 3

 دیپلی  -  ندارند  –( هسته  4

 

 ست؟ین  حیکدام عبارت صح   : سوال?

 قابل مشاهده است.    یزیبدون رنگ آم   یاهیگ هایاختهی  سهی( سبزد1

 چسبد.   یغشا م   دهندهلیساختار تشک  نتریبه عمده  لیمت ی( آب2

 . شودیمشاهده م  ایاختهیانیشبکه در م  ، یو جانور  یاهیگ اختهی( در هر دو نوع  3

  یاتیح تیبه فعال گرید هایاختهیمستقل از  تواندیم  اختهیدر کنار هم است. هر   اختهی  ی( مشخصه پرگنه تعداد4

 خود ادامه دهد.  
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   سفرۀ سالمت  – 12فصل 

 

به   دهندیکه غذاها در بدن ما انجام م یی . کارهامیدار ازین ییدر بدنمان به مواد غذا  هااختهی رشد و ساخته شدن  ی ما برا

 دارد.  ی ها بستگآن یمواد مغذ

 :  یمواد مغذ انواع

 کرد که عبارتند از:  یبند  می توان به سه صورت ، تقس یرا معموال م یمغذ مواد

 : ی ( مواد آلالف

  یم افتی دروژنیکربن و ه یقطعا اتم ها  بات یترک نی شوند. در ساختار ا یم افتی عتیدر طب بیکه به صورت ترک یمواد

 شوند.

 ها و... در نظر گرفت. نیتامیها ، و  نی ، پروتئ دهایپی)قندها( ، ل درات یتوان شامل کربوه  یرا م یآل مواد

 :  ی( مواد معدنب

 . می رسانیها را به مصرف مو جانوران آن اهانیگ ی هیتغذ ق یخاک وجود دارند و ما از طر باتیهستند که در ترک یمواد

نمونه   م ی، کلس ی ، رو  می ، پتاس م یشوند ، در نظر گرفت. )آهن ، سد یم افتی ون یکه به صورت  عتیموجود در طب عناصر

 مواد اند.(  نی از ا  یا

 ( 95خرداد  -تهران -)امیرکبیر   . دیمورد را نام ببر 4هستند؟    یشامل چه مواد  یمواد مغذ   : سوال?

مواد   ن،یتامی( و های)چرب  دهایپیل ها،نیپروتئ  ها،دراتی شامل کربوه تواند یم ییغذا  یماده کی در  یمواد مغذ  :  پاسخ

 .  باشدیو آب م یمعدن

                                                                                                                                                                                                               
 ها دراتیـ کربوه1

 . می شناسیقندها م یرا با نام عموم هادراتیکربوه

 است.  ها اختهی  یبرا  ی انرژ نیها تأمآن فیاز وظا یکی: نقش

 : دراتیکربوه انواع

 مرکب  دراتیـ کربوه 2 ساده  دراتیـ کربوه1

  یاز آن ها م کیهر  یو معرف  یشوند، به بررس یم دهیها به دو صورت ساده و مرکب د دراتی کربوه دی که دانست حال

 . میپرداز
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 ساده  دراتیـ کربوه1

 . اندنی ریش یمزه ا  ی که دارا یخوراک یی مولکول ها :یژگیو

 وجود دارند.  نی ریش ی هایو سبز هاوهیدر م یبه فراوان  شدنشان: افتی محل

 مرکب  دراتیـ کربوه 2

 اند مانند گلوکز ساخته شده کسان ی ی واحدها ی ادیاز اتصال تعداد ز :ساختار

شده اند   جادیمانند گلوکز ا یساده ا یکه هر دو از کنار هم قرار گرفتن قندها  توان به نشاسته و سلولز یعنوان مثال؛ م به

کرد.  د یساخته شدن نشاسته و سلولز را مشاهده خواه ی. نحوه دییاشاره کرد. به شکل دقت نما

 

و   ی است که به معرف  دهیزمان آن رس د یآشنا شد اهانیساخته شدن آن ها در گ یکه با نشاسته و سلولز و نحوه  حال

 . میاز آن ها بپرداز یجزع یبررس

 : سلولز

 .شودیساخته م اهان ی است که در گ یمرکب دراتی سلولز، کربوه ساخت: محل

 وجود دارد. یاهیگ یغذاها  ینقش دارد و در همه یاهیگ ی هاسلول وارهیسلولز در د :نقش

 است.  یگلوکز ساخته شده است و ساختار آن خط یسلولز از اتصال واحدها  :ساختار

  ییآن استفاده کنند اما وجود سلولز در مواد غذا  یاز انرژ توانندیکننده سلولز را ندارند و نم هی تجز می جانوران آنز نکته:

 .ردیتر صورت بگدفع مواد از دستگاه گوارش راحت ندیفرآ شودیمثالً باعث م کندیما کمک م یبه سالمت

 :هنشاست

 شود.  یساخته م اهانیاست که در گ  یمرکب دراتینشاسته کربوه ساخت: محل

 کنند.  یخود استفاده م  یها  تیانجام فعال یقند برا   نی از ا  اهانی و گ  باشدیم اهان ی گ یارهیقند ذخ :نقش

 گلوکز ساخته شده است و ساختار آن منشعب است.  ینشاسته از اتصال واحدها :ساختار
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هم نشاسته  گلوکز به یهاسپس با وصل کردن مولکول سازند،ینام گلوکز مبه ی فتوسنتز ابتدا قند  ندیدر فرآ اهان یگ نکته:

 . سازندیرا م

 دارند.  ار یو خ  بینسبت به س ی شترینشاسته ب زانیم ینیزم بیمانند نان و س یمواد نکته:

 !م؟ یبکن دیها )قندها( چه با دراتیکربوه  گر یقند نشاسته از د ییو شناسا صی تشخ یبرا

است و در صورت تماش   یا محلول قهوه نی رنو ا م،یکنی)لوگول( استفاده م د ینشاسته از محلول  یی شناسا یبرا :جواب

 . دیآی)بنفش( در م رهیتیصورت آببا نشاسته به

 . دیبزن یمثال کیهر  ی. ابتدا نام برده و برا میکنیم  میتقس  یاصل یرا به دو دسته  دارتیانواع کربوه   : سوال?

 (95خرداد  -تهران -)آفرینش

    :  پاسخ

 .شوندیم م ی ساده و مرکب تقس ی به دو دسته یبه صورت کل هادراتیکربوه

 قند گلوکز، فروکتوز و گاالکتوز           ساده درات یکربوه

 کوژن ینشاسته، سلولز و گل           مرکب    درات یکربوه

  

 (97خرداد  -تهران -)امام صادق        .  دیمورد را ذکر کن  2 شوند؟یم افتی  یساده در چه مواد یقندها    : سوال?  

 وجود دارند.  نی ریش ی هایو سبز  هاوهیساده در م ی قندها   :   پاسخ  

  

 . میپرداز  یها م یچرب یعنی  ی از مواد مغذ  گرید یکی یبه بررس د یکه با قندها آشنا شد حال

 ( دها یپی)ل  هایـ چرب2

 :هایچرب نقش

 هستند.  اخته یساختمان غشاء  ی اصل ی از اجزاـ 1

 . کندیحفاظت م هاها از آناست و با پوشاندن اندام یوند یبافت پ ینوع یبافت چربـ 2

  دراتیگرم کربوه ک یحاصل از  یدو برابر مقدار انرژ  باً یتقر یگرم چرب ک یحاصل از   یدارند؛ انرژ  ییزا ینقش انرژ ـ3

 است.
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 :هایچرب انواع

 ی جانور یهایـ چرب2                                                            یاهیگ  یهایـ چرب1

 . میرو  یم  یاهی گ یها  یبه سراغ چرب دیها آشنا شد یکه با انواع چرب حال

 :  یاهیگ  یهایـ چرب1

 هستند. ی اهیگ یها یاز چرب ییهاو روغن کنجد مثال تون یز روغن

 :یژگیو

 .اندعیما یمعمول ی در دما ـ1

 ها کمتر است. ها در رگاحتمال رسوب آن ـ2

 :یجانور یهایـ چرب2

 وجود دارد. ی چرب یاهی گ یهاو مغز دانه  تونیگردو، ز ر، یمثل: گوشت قرمز، تخم مرغ، ش ییهایخوراک در

 :یژگیو

 جامد هستند.  یمعمول یمعموالً در دما ـ1

  ی مانند تنو شدن عروق و سکته قلب یی هایماریاست و ممکن است باعث ب شتر یها بها در رگاحتمال رسوب آن ـ2

 .   میکمتر استفاده کن هایچرب نی از ا  کنندیم هیعلت پزشکان توص نی بشوند. به هم

 .شودیم رهیذخ یبافت چرب  یها اختهی در  یچرب ـ3

 بدون آب و غذا زنده بماند. ابانیروز در ب  ن یچند تواند یشده م رهیکه در کوهانش ذخ یشتر با چرب نکته:

 ! م؟یبکن دیها چه با یچرب ییو شناسا صی تشخ یبرا

شفاف به کاغذ   مهین یو حالت   میکشیپودر شده را به کاغذ م ییماده غذا ؛یی در مواد غذا هایچرب یی شناسا یبرا :جواب

 .دهدیم

  م یها برو  نی است که به سراغ پرتئ دهیزمان آن رس د،یآشنا شد ( دهایپیها)ل یچرب یعنی  یمغذ ی ماده  ن یکه با دوم حال

 . میها آشنا شو نی با پروتئ زین یو کم

 : ها نیـ پروتئ3

 در غضروف و استخوان هم وجود دارد. نیپروتئ   نیهستند و هم چن ن یمنبع پروتئ ی و جانور ی اهیگ یغذاها 

 وجود دارد. ن یپروتئ ز یدر پر پرندگان، تار عنکبوت و مو و ناخن ن :2نکته 
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 ها:  نیپروتئ  نقش

 . اندیضرور هااختهی م ی رشد و ترم ی برا هانیپروتئ ـ1

 و نقش تبادل مواد را بر عهده دارند.   روندیکار مدر ساختمان غشاء به هانیپروتئ یبرخ -2

 .ازداردی ن دینواسیبه   نوع آم هانیساخت پروتئ یاند. بدن ما برا ساخته شده د ینواسیاز آم ها نیپروتئ  یهمه سازنده: مواد

ها در  و بدن با استفاده از آن شوند یم هیتجز  دهاینواسیدر دستگاه گوارش به آم هانیپروتئ ها:  نیپروتئ  ل یتشک ی نحوه

 .سازدیم دی جد یها نی پروتئ اختهی

 

 : دینواسیآم انواع

دست  به میخوریکه م ییغذاها ق یها را از طرها را بسازد و ضرورت دارد که آنآن تواندیبدن نم  :یضرور  دینواس یآمـ 1

 تا است.  9ها تعداد آن م،یآور

ها  بسازد، تعداد آن میخوریکه م یی را با استفاده از غذا دهای نواسیآم نی ا تواندیبدن م :یرضرور یغ ی دهاینواس یآمـ 2

 تا است.  11

در   د یهستند با خواراهیکه صرفاً گ ی را ندارند و افراد  یضرور  یدها ینواسیآم یبرخ یاه یگ ی هانیپروتئ شتر یب نکته :

 کنند. تیخود تنوع مواد را رعا ییغذا یبرنامه

 هستند.   یضرور  یها نهیآم دی از اس یتخم مرغ منبع غن  مروین  نکته:

 ها نیتامی ـ و4

مان را با مشکل مواجه  بدن یهاها رشد و عملکرد مناسب دستگاهدارد، اما کمبود آن ازی ن نیتامیو  یما به مقدار کم بدن

 .کندیم

 :هانیتامیو انواع

   C,Bـ محلول در آب  1

 E K  ،A ،D,ی ـ محلول در چرب2
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 ( در آب: C,B یها نیتامیمحلول)و  یها  نیتامیمشترک و یژگیو

 محلول در آب هستند.  C,B  یها نیتامیو  ـ1

 . شودیادرار دفع م قی ها از طرآن یو مقدار اضاف شوندینم رهی در بدن ما ذخ هانیتامیو   نی ا ـ2

 :  C نیتامیو یبررس

 .شودی( میآسکورو  ی ماریدارد )کمبود آن باعث ب یدر سالمت پوست و لثه نقش مهم C ن یتامیو  :نقش

 هستند.   C نیتامیو مرکبات سرشار از و  جات یسبز جات، وهیم شدن:  افتی محل

 :  B  نی تامیو  یبررس

  ی بریبر  یماریها باعث بمو نقش دارند )کمبود آن زش یو ر یخوناز کم ی ریشگیدر پ Bگروه   یهانیتامیو  :نقش

 .(شودیم

 هستند.  B نیتامیمرغ و گرد سرشار از و و تخم ات یحبوبات و غالت، لبن : منشاء

 (: D,A,K,Eیها  نیتامی: )و یمحلول در چرب  یها  نیتامیمشترک و یژگیو

و    D  یها نیتامیو  یدرش به بررس  نی هستند. که در ا  یمحلول در چرب یها نیتامیاز و   Eو   Kو  Dو   A  یها  ن یتامیو 

A می پرداز یم . 

 : A نیتامیو یبررس

 ما به خصوص در نور کم نقش دارد. یی نایدر سالمت چشم و ب A  نیتامیو  :نقش

  نیبدن خود را تأم ازیمورد ن  A ن یتامیکه با خوردن آن ها و A ن یتامیمرغ، زردآلو سرشار از و جگر، تخم ج، یهو :منشاء

 .دیکن

  شودیم لیتبد A ن یتامیدارند که در بدن به و یاندارند امّا ماده A ن یتامیخود و  ی و گوجه فرنگ  جیهو  نکته:  

 )بتاکاروتن( 

 : D نیتامیو یبررس

 شود. یبدن م یبه استخوان ها  دنی باعث استحکام بخش تی که در نها میجذب کلس :نقش

 را به دنبال خواهد داشت؟!  یی نباشد ، چه رخدادها یکاف یدر بدن به اندازه   D ن یتامی و  اگر

و نرم    کنندیجذب نم می کلس یبه اندازة کاف تان یهانباشد، استخوان ی کاف یدر بدن شما به اندازه D  نیتامی اگر و  :جواب

 شکل بدهند.  رییتغ دی شا ی و حت مانندیم
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  دی زمان استفاده از نور خورش نی بهتر دیرا در حضور نور آفتاب بسازد.)توجه داشته باش D  نیتامیو  تواند یبدن م نکته:  

 .( تابندیم لی ما دیخورش  یاول روز است که پرتوها 

 هستند.  D نیتامیسرشار از و   یمنابع ی مرغ و ماهتخم :منشاء

                                                   . دیپاسخ ده  ریبه مطالب ز دی ها دار نیتامی که در ارتباط با و  یبا توجه به مطالب   : سوال?

   د؟ یآ شی پ ش یممکن است برا یمصرف نکند، چه مشکل یجانور ینوع غذا  چ یه ی ( اگر فردالف

 کتاب درسی( 106ی )مشابه فکر کنید صفحه کنند؟ تیخود رعا ییدر برنامة غذا دیرا با یچه نکات ی افراد  نی( چنب

    :  پاسخ

فرد   که یرا ندارند، در صورت یضرور  ی دهایاس نویآم ی همه ای  کی  یاهیگ ی هانیپروتئ شتر یاز آنجا که ب پاسخ الف:   

را   ی ضرور یدها ینواسی از آم ی سر ک یشود،  هیتغذ یاهیگ ی غذاها ق یمصرف نکند و تنها از طر ی جانور ی نوع غذا چیه

 رو خواهد شد. با مشکل روبه ها تو باف  هااختهینخواهد کرد و بدن او در ساخت  افتیدر

کند که تمام   م یتنظ یاخود را به گونه یی غذا یزیربرنامه  دی با کنند،یم هیتغذ  یاهیگ ی که فقط از غذا یافراد  پاسخ ب:  

  یی غذا ی خواهد بود که تنوع در برنامه سریم یدر صورت نی کنند و ا افتیمختلف در یرا از غذاها یضرور  ی دهاینواسیآم

 شود. ت یآنها رعا

                                                                                                                                                                                                       

 ( 96خرداد  -تهران -بهمن 22)  . دیرا مشخص کن  ری ز یهانیتامی از و کی هر یفهینقش و وظ   : سوال?

   D  ن یتامید( و   A نیتامیج( و B نیتامیب( و C نیتامی و الف(

    :  پاسخ

 مو  زشی و ر  یخوناز کم یریشگی پ             B  نیتامیو             سالمت پوست و لثه          C ن یتامیو  

 م ی کمک و مشارکت در جذب کلس            D  ن یتامیو  یی نایسالمت چشم و ب            A ن یتامیو  

  

 ( 96خرداد  -تهران -اهلل طالقانی)آیت        شود؟یم افتی یبه فراوان  یدر چه مواد   ریز یهانیتامیاز و  کیهر   : سوال?

 A ن یتامیج( و                         B نیتامیب( و                    C نیتامی الف( و 

    :  پاسخ

  جات یو مرکبات و سبز جات وهیم            C ن یتامیو 

 و تخم مرغ  ات ی حبوبات و غالت و لبن            B ن یتامیو 
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 ی و گوجه فرنگ ج یهو            A ن یتامیو 

  
 ی ـ مواد معدن5

 . می رسانیها را به مصرف مو جانوران آن اهانیگ ی هیتغذ ق یخاک وجود دارند و ما از طر باتیهستند که در ترک یمواد

 .میکنیم یها را بررسنقش آن نجایهستند که در ا یمواد معدن م؛ی سد د،یآهن،  م، یعنوان مثال ؛ کلس به

 :  میکلس

 است.  گر یداران دمهرهبدن ما و  ی هااستخوان ی مواد اصل از

 ها  جه یاستحکام استخوان ها و انقباض ماه :نقش

 شود. یم  افتی، خامه و ماست به مقدار فراوان  ری، ش اتیدر لبن :منشاء

 :آهن

 قرمز خون وجود دارد.  ی هااختهیدر ساختار   :نقش

 سرشار از آهن هستند.  مرغ اسفناج، عدش و گوشت قرمز و تخم  ،یجعفر :منشاء

کمبود  ن یو  هم چن رسدیبه بدن شما نم یآهن کاف د یشا د،ی ادهیو رنو پر دیکنیم  ی احساش خستگ ادی اگر ز نکته:

 رود.  یبه شمار م زین یخونآهن از عوامل کم

 :دی

 و رشد بدن نقش دارد. ها اختهی  یها تیفعال م یدر تنظ دین :نقش

 .شودیم افت یبه وفور  یی ایدر ی در غذاها :منشاء

 :میسد

 نقش دارد.  یعصب یها تیفعال م یدر تنظ :نقش

 وجود دارد. ها یو سبز   هاوهیبه خصوص م ییمواد غذا  ی در همه :منشاء

استخوان را در   ی)نمک( خطر ابتال به فشارخون و پوک می سد اد یمصرف ز د؛ینکن ی رو ادهیدر مصرف نمک ز نکته:

 .دهدیم ش یافزا یبزرگسال

   م؟یرسانیو چگونه آنها را به مصرف م شوندیم افت یکرده  و در کجا  فی را تعر یمواد معدن   : سوال?

 ( 96خرداد  -تهران -)امام علی
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 سواالت پایان فصل 
 

 

 . می رسانیرا به مصرف م هاو جانوران آن اهانیگ هیتغذ ق یخاک وجود دارند و ما از طر  باتیکه در ترک یمواد   :  پاسخ

  

 ـ آب6

معموالً   زین د یاز مواد زا  یار ی. بسشوندیآن م ی هااختهیصورت محلول در آب وارد بدن ما و  به ی از مواد مغذ  یاریبس

  نیبدن خودمان را تأم ازیآب مورد ن دنی خوردن و نوش ق یما از طر . شوندیصورت محلول در آب از بدن دفع مبه

 .میکنیم

 .میدهیمثل تنفس، ادرار، عرق کردن و دفع مواد از دستگاه گوارش آب بدنمان را از دست م ییندهایفرا ق یطر از

 سالم: هیتغذ

 که:  شودیسالم گفته م ی اهیبه تغذ 

 .   رساندیبه بدن شما م ی را به مقدار کاف یمواد مغذ ی ـ همه1

 .   کندیم نی بدنتان را تأم از یمورد ن ی ـ انرژ2

  انیم هاوهیم نیترند و همچنپز سالمبخارپز و آب یشده باشد. )غذاها ه یته یسالم و بهداشت ی هابه روش ه یتغذ نی ـ ا3

 هستند.(  یوعده سالم

 

 

 خالی  جای -1

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن  یخال  یجاها

   دارد.  ازیبدن ما به ................ و ...................... ن   : سوال?

 دارد.   بستگی  ها آن..................   به  دهند یکه غذاها در بدن ما انجام م   ییکارها   : سوال?

   .شودیم   ن یمانند .......................... تأم   ی مواد مغذ  قی بدن ما از طر  یانرژ   : سوال?

   .دیآ یبنفش در م   ا یدر اثر تماس ...................... با نشاسته به رنگ ...................     : سوال?

  .شودی..................... است و در ................. ساخته م   ینشاسته نوع   : سوال?

  .سازندیبه نام .............. م   یدر فتوسنتز ابتدا قند  اهانیگ   : سوال?

 . دارند ....................... و ..............  انواع ها دراتیکربوه   : سوال?

 دارند. سلولز یادیز مقدار .................. و ..................   : سوال?

 . کند یم  حفظ ضربه و بیآس از را بدن یداخل های اندام که است .................. بافت ینوع یچرب بافت   : سوال?

  دارند. ............... و ............ نوع دو ها یچرب   : سوال?

  دارد. ازین ..................... به یاچهیماه بافت یبرا  ما بدن   : سوال?
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  اند.شده ساخته ................. نام به یهامولکول از ها نیپروتئ همه   : سوال?

   است. ............. ها درات یکربوه گرید نام   : سوال?

  .شودیم   هیتجز دهایاس نویآم  به ...................... دستگاه در ها نیپروتئ   : سوال?

  ..................   و   ..................  یول  ندارند  را  ی ضرور  یدهایاس  نویآم   یبعض  ..................  های نیپروتئ  تر شیب    :  سوال?

 . اند یضرور یدهااسی نویآم  از یغن منبع

  .کندیم  مواجه مشکل با را برنمان یهادستگاه مناسب عملکرد و رشد .................. کمبود   : سوال?

  .کنندیم   یبند طبقه ..................... در محلول و  ................... در محلول  گروه در را هانیتام یو   : سوال?

  .شودیم  دفع بدن از .............. قیطر از آب در محلول یها  نیتام یو یاضاف مقدار   : سوال?

  دارد. نقش ...............  و .................. از یریشگی پ یبرا B گروه یها نیتام یو   : سوال?

   است. دارانمهره یهااستخوان یاصل مواد از ..........   : سوال?

  .دهدیم  شی افزا یبزرگسال در را استخوان یپوک و خون فشار به ابتال خطر  .............. ادیز مصرف   : سوال?

  است. بدن در .......... کمبود عالئم از یدگیپر رنگ و یخستگ   : سوال?

   دارد. یمهم نقش ............................. در C نیتام یو   : سوال?

  .شودیم  افتی ییایدر یغذاها در یفراوان به ............ عنصر   : سوال?

  است. دراتیکربوه گرم کی از حاصل یانرژ مقدار برابر .................... باًیقرت یچرب گرم کی  کی یانرژ مقدار  : سوال?

 

 نادرست  و درست .2

  .دیسیبنو را حیصح عبارت بودن نادرست درصورت و کرده مشخص را عبارت هر بودن نادرست ای درست

 ◯  .کنندیم  نیراتأم  بدنان ازین مورد یانرژ که هستند  ییغذا مواد از یگروه ها  نیپروتئ   : سوال?

 ◯ کند.  استفاده توانیم   نشاسته یانرژ از یول مند استفاده سلولز  یانرژ از  تواندینم ما بدن   : سوال?

 ◯ است. مرکب دارتیکربوه ینوع گلوکز و ساده دارتیکربوه ینوع نشاسته   : سوال?

 ◯ هستند.  عیما یمعمول یدما در یاهیگ  و یجانور یها یچرب   : سوال?

 ◯ دارد.  نقش یخون کم و مو زشیر از یریشگیپ در B  نیتام یو   : سوال?

 ◯ هستند. A  نیتام یو یحاو یفرنگ کوجه و چیهو   : سوال?

 ◯ دارد. ازین یچرب به  یاچهیماه یها بافت ساختن  یبرا ما بدن   : سوال?

 محافظــت یطیمح یهابیآس برابر در هاآن از و پوشاندیم  را بدن یداخل یهااندام  دورتادور  یسلولز  بافت    :  سوال?

 ◯ .کندیم 

 ◯ است. شتریب ها رگ در عیما یها یچرب رسوب   : سوال?

 ◯ .شودیم  هیتجز دهاینواسیآم  به گوارش دستگاه در هادارتیکربوه   : سوال?

 ◯ است. کسانی آب دنینوش به  افراد همه ازین   : سوال?

 مــا  بــدن  ازین  مورد  نیپروتئ  نیتأم   یبرا  یمناسب  منبع  یجانور  یهانیپروتئ  به  نسبت  یاهیگ  یها  نیپروتئ   :  سوال?

 ◯ هستند.

 ◯ است. آب در  محلول C  نیتام یو و یچرب در  محلول A  نیتام یو   : سوال?
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 ◯ .شودیم   افتی  یفراوان به یاهیگ یغذاها در آهن   : سوال?

 

 ی حیتشر یها. پرسش3

 .دیده پاسخ ریز  هایپرسش به

 .دیکن  فیتعر را ریز موارد از کی هر   : سوال?

 :دهاینواسیآم  -

 :یضرور یدهاینواسیآم  -

 گلوکز: -

 نشاسته: -

 

 ست؟یچ خوردن غذا از هدف  نیمهمتر شما نظر به   : سوال?

 

 .دیببر  نام را  یمغذ مواد  انواع   : سوال?

 

 دارند؟ ما بدن در ینقش چه هادراتیکربوه یاصل فهیوظ   : سوال?

 

 دارد. وجود نشاسته ینزمی بیس و نان در که دیده نشان و دیکن یطراح  یشیآزما   : سوال?

 

 ست؟یچ نشاسته   : سوال?

 

  .دیبزن  مثال برده نام را دراتیکربوه  انواع   : سوال?

 

 ست؟یچ  ساده یقندها یژگیو   : سوال?

 

 ست؟یچ سلولز   : سوال?

 

 شود؟یم  برده کار به ما بدن در چگونه سلولز   : سوال?

 

 

 ست؟یچ انگریب ریز شکل   : سوال?

 

 

 دارند؟ برعهده بدن در هایی نقش چه دهایپیل   : سوال?

 

   .دیبزن  مثال هرکدام  یبرا و برده  رانام ها یچرب  انواع   : سوال?
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 ست؟یچ  عیما و جامد  یهایچرب تفاوت   : سوال?

 

 چرا؟ شود؟یم  هیتوص هایچرب نوع  کدام  مصرف   : سوال?

 

 دارد؟ یضرر چه یچرب ادیز  مصرف   : سوال?

 

  .دیکن سهیمقا دراتیکربوه گرم کی از حاصل  یانرژ  با را یچرب گرم کی از حاصل  یانرژ مقدار   : سوال?

 

  دارند؟ ما بدن در ینقش چه ها  نیپروتئ   : سوال?

 

 دارد؟ نام چه ها نیپروتئ سازنده  یواحدها   : سوال?

 

  .دیه حیتوض برده  نام را دهاینواسیآم   انواع   : سوال?

 

  .دیکن انیب را ریز شکل  مختلف  یهاقسمت   : سوال?

 
 

 د؟یآ شیپ  شیبرا است  ممکن یمشکل چه نکند،   مصرف یجانور  یغذا نوع چیه یفرد  اگر   : سوال?

 

 باشد؟ دیبا یشکل چه به خواراناهیگ ییغذا میرژ   : سوال?

 

 کند؟یم   جادیا یمشکالت چه  نیتام یو کمبود   : سوال?

 

 .دیبزن  مثال و برده  نام را  هانیتام یو  انواع   : سوال?

 

  .دیسیبنو را B و C  یهانیتام یو یژگیو   : سوال?

 

  .شودیم  افتی هایخوراک کدام در ست؟یچ بدن در C  نیتام یو نقش   : سوال?

 

  .شودیم  افتی هایخوراک کدام در ست؟یچ بدن در B  نیتام یو نقش   : سوال?

 

  .شودیم  افتی هایخوراک کدام در ست؟یچ بدن در A  نیتام یو نقش   : سوال?
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  .شودیم  افتی هایخوراک کدام در ست؟یچ بدن در D  نیتام یو نقش   : سوال?

 

 

  .دیکن کامل را ریز جدول   : سوال?

  
 

 ست؟یچ یمعدن مواد از منظور   : سوال?

 

 ست؟یچ بدن در آهن کمبود  عالئم   : سوال?

 

 ست؟یچ بدن در  میکلس نقش   : سوال?

 

 شود؟یم  افتی کجا انسان بدن در موجود آهن   : سوال?

 

  .دیسیبنو خالصه صورت به را بدن تا  خاک از یمعدن  مواد سفر   : سوال?

 

 دارد؟ وجود ییغذاها درچه و ستیچ بدن در دی  یمعدن  ماده نقش   : سوال?

 

  شود؟یم  افتی ییغذاها چه در میسد   : سوال?

 

 گردد؟ یمشکالت چه جادیا سبب تواند یم  (نمک) میسد ادیز  مصرف   : سوال?

 

 است؟ چگونه زائد  مواد خروج و  یمغذ  مواد ورود نحوه   : سوال?

 

 شود؟یم  نیتآم  چگونه ما بدن آب   : سوال?

 

 است؟ کسانی آب به  افراد همه ازین  ایآ   : سوال?

 

 ست؟یچ سالم هیتغذ از منظور   : سوال?

 

 هستند؟ تر سالم  هاغذا نوع کدام   : سوال?

 

  شود؟ نوشته آن اطالعات یخوراک یرو  دیبا چرا   : سوال?
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  .دیکن گو و گفت هایدنینوش از کیهر ییغذا ارزش درباره ریز  اطالعات به توجه با   : سوال?

 
 

 ای نهیچهارگز های. پرسش4

  .دیکن  انتخاب را حیصح نهیگز

 است؟ ریز های نهیگز از کی کدام شامل  انسان  یبرا  یمغذ  مواد   : سوال?

 یمعدن مواد و ها نیتام یو (2 ها دراتیکربوه و ها نیپروتئ و ها یچرب (1

 است. حیصح ها نهیگز  تمام (4                 دارد. وجود آب در که  یمواد  تمام (3

 

 است؟ حیصح  نهیگز کدام   : سوال?

     .دیآیم  وجود به  نشاسته گلوکز وستنیپ هم به از (1

 .دیآیم  وجود به نشاسته شدن وستهیپ هم به از گلوکز (2

  است. نیریش و مرکب دراتیکربوه ینوع که نشاسته (3

 است. مرکب هاوهیم  در موجود قند (4

 

 شوند؟ لیتبد ماده کدام به دیبا شوند بدن جذب نکهیا یبرا ها دراتیکربوه   : سوال?

 گلوکز (2                نشاسته (1

 مرکب قند (4                دینواسیآم  (3

 

 دارند؟ ییهایژگیو چه یاهیگ یهایچرب   : سوال?

  جامدند.  اتاق یدما (در1

 .دهندیم   شیافزا را یقلب  یهایماریب احتمال (2

  باالست. ما یهارگ در هاآن رسوب  احتمال (3

 است.  جامد یچرب یجا به هاآن  مصرف به پزشکان هیتوص (4

 

 ست؟ین ها یچرب یاصل فیوظا از  کی کدام   : سوال?

  ریگ ضربه  ای قیعا (1

 یانرژ دیتول (2

  اختهی  غشاء یاصل  ماده (3

 اختهی سازنده یاصل  ماده (4
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 اند؟ کدام یچرب در  محلول های نیتام یو   : سوال?

1) A و  B  

2) A و D 

3) D و B  

4) C و  B 

 

 دارند؟ ما بدن در ینقش چه ها نیتام یو   : سوال?

  رشد بهبود  یبرا (1 

  ما بدن های دستگاه به کمک (2

  یمنیا ستمیس تیتقو (3

 موارد همه (4

 

 است؟  نیتام یو  کدام از سرشار یماه   : سوال?

 1) A  

2) B  

3) C  

4) D 

 

 ست؟یچ  نیتام یو   : سوال?

  .شوند یم  غذا  هیتجز باعث که  یمواد (1

 است. یضرور رشد یبرا و شود یم  ساخته بدن در که یمهم مواد (2

  .دآی یم  دست به ها نیپروتئ و ها داسی نویآم  جذب از که  یمواد (3

 کند. تیفعال یعیطب طور به تا دارد ازین آن به یکم مقدار به بدن که  یمواد (4

 

 است؟ ماده کدام کمبود عوامل از ها استخوان  ینرم    : سوال?

  یچرب در  محلول های نیتام یو (1

 میکلس عنصر (2

  آهن  عنصر (3

 آب در  محلول های نیتام یو (4
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 و نکــرده افــتیدر را ییغذا مواد چه او  است.  زمان هم  طور  به  استخوان  یپوک  و  استخوان  ینرم   دچار  یفرد    :  سوال?

 است؟ کرده افتیدر شتریب را  ییغذا مواد چه

 است. کرده افتیدر کم میسد و کرده افتیدر ادیز  آهن (1

 است. کرده  مصرف ادیز  D  نیتام یو و کرده  مصرف کم میسد (2

 است. کرده افتیدر حد از شیب میسد و کرده افتیدر  کم D  نیتام یو (3

 است. کرده افتیدر کم میسد و کرده افتیدر ادیز  میکلس (4

 

 است؟ تر کامل ییغذا میرژ نوع کدام   : سوال?

  وهیم  -جاتیسبز -مرغ -یماه (1

 مرغ تخم -شکالت -ریش -گوشت (2

  برنج -آب -وهیم  -جاتیسبز (3

 کره -یماه -جاتیسبز -نان (4

 

 کنند؟یم   فراهم را ما بدن ازین مورد  یانرژ ریز مواد از دسته کدام   : سوال?

  دراتیکربوه و  نیپروتئ (1

 یچرب و دراتیکربوه (2

  نیتام یو و  نیپروتئ (3

 یمعدن مواد  و  نیتام یو (4

 

 شود؟یم  دفع بدن از ادرار قیطر از  کیکدام  یاضاف مقدار   : سوال?

 C  نیتام یو (D 2  نیتام یو (1

 نیپروتئ (4 یچرب (3

 

  شود؟یم  خون فشار  شیافزا موجب  کیکدام ادیز  مصرف   : سوال?

  کلر (1

 میکلس (2

  میسد (3

 دی (4

 

 شود؟یم  A نیتام یو به لیتبد بدن در که دارند  یاماده ریز یهایخوراک از کیکدام   : سوال?

 چیهو (2                      یماه (1

 مرغ  تخم (4                                 عدس (3
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 باشد؟یم  درست ها یچرب باره در  نهیگز کدام   : سوال?

   .اندعیما  معموال دما نیا در یجانور یهایچرب که یحال در جامد  یمعمول یدما در یاهیگ یهایچرب (1

  است. عیما یهایچرب از کمتر هارگ در جامد یهایچرب رسوب احتمال (2

  .دهندیم  کاهش را یقلب سکته و هارگ شدن تنگ خطر هایچرب (3

  است. دراتیکربوه  گرم کی از حاصل یانرژ  مقدار  دوبرابر باًیتقر کندیم  دیتول یچرب  گرم کی که یانرژ  مقدار 49

 

 است؟نشده انیب یدرست به  یمعدن  ماده کدام فهیوظ   : سوال?

  است. گرید دارنوهره  انسان بدن  یهااستخوان یاصل مواد از  :میکلس (1

 استخوان یپوک و خون فشار از یریجلوگ :میسد (2

 یخونکم از یریجلوگ و خون  قرمز یهااختهی ساختار در (آهن:3

 بدن رشد و هااختهی یهاتیفعال میتنظ در :دی (4

 

 شود؟ینم رهیذخ بدن در  نیتام یو کدام   : سوال?

 1) A                    2) B                     3) K                         4) D 

 

 ....«نیپروتئ » است؟ نادرست یخال یجا  یبرا  نهیگز کدام   : سوال?

  دارد. وجود استخوان و  غضروف در (1

  .شودیم  لیتبد هاستنیپروتئ همه سازنده جزء که دهاینواسیبهآم  گوارش دستگاه در (2

  دارد. وجود مو و عنکبوت تار و پرتدگان پر در (3

  است. مؤثر دارد،  وجود بدن یهادستگاه همه در که  یا چهیماه بافت ساخت در (4
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 سفر غذا   – 13فصل 

 

  اخته یوارد  یبه راحت توانند یهستند که نم ی، مواد درشت مولکول دها یپیو ل دراتیکربوه ها، نی مثل پروتئ ییمواد غذا

 شوند.  ل یتبد یتر زیابتدا به ذرات ر  دی )سلول( شوند و با

  یم یرا ط ی ندیچه فرا   دها یپیو ل دراتیکربوه ها، نیمانند پروتئ ی درشت یکردن مولکول ها ل یتبد یما انسان ها برا بدن

 کند؟!

  ینقش را برعهده دارد تا مولکول ها  نی در بدن ما انسان ها وجود دارد به نام دستگاه گوارش، که ا یدستگاه :جواب

دستگاه   ی و بررس ی. حال با هم به معرف دینما لی تبد زتر یرا به ذرات ر دها یپیو ل دراتی کربوه ها، نیدرشت مانند پروتئ

 . میپرداز یگوارش م

 دستگاه گوارش: یهاتیفعال

 .  ندیگویرا هضم )گوارش( م ییکردن مواد غذا ز یخرد و ر ند یفرآهضم)گوارش(:   -1

 . کندینم رییآن تغ ی شده، و ساختمان اصل زتریر یینوع گوارش مواد غذا  ن یدر ا (:یک یز ی)فیکیالف( گوارش مکان

  رات ییکند و دچار تغ ینم  رییآن ها تغ تیشوند اما ماه  یشکل م ر ییدچار تغ یکیزیاز لحا  ف یی مواد غذا گریبه عبارت د

 شوند.  ینم ییایمیش

 ها. در دهان توسط دندان یی خرد شدن مواد غذا به عنوان مثال؛

 : هضم )گوارش( انواع

 و ساختمان مواد  شوندیم لی خود تبد دهندهلیبه ذرات تشک یی نوع گوارش مواد غذا نیدر ا  :ییایمیب( گوارش ش 

 و مواد   ردیگیصورت م هامیآنز الخصوصیعمل به کمک مواد مختلف عل نی متفاوت است. ا هیشده با مواد اول لیتشک

 ها شوند.   اخته یتا بتوانند وارد  شوند یم زیآنقدر ر ییغذا

 شود.  یم ل یآن ها هستند تبد یکه ذرات سازنده   دینواسیبه آم ها نی پروتئ   به عنوان مثال؛

 . ندیگویشوند را جذب م یاز دستگاه گوارش به خون وارد م ییمواد غذا ی  افته ی که ذرات گوارش  یند یفرآ جذب: -2

 . کندیرا که بدن نتوانسته از آنها استفاده کند به صورت مدفوع از بدن دفع م یدستگاه گوارش موادحذف )دفع(:  -3

 کتاب درسی(  110)مشابه فکر کنید صفحه  .                                                دیدستگاه گوارش را نام ببر  یهاتی فعال   : سوال?

 دستگاه گوارش عبارتند از:  ی هاتیفعال   :  پاسخ
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 هضم غذا  -1

 جذب غذا  -2

 دفع غذا  -3

 

 دستگاه گوارش  یاجزا

 روده بزرگ و مخرج  -کیروده بار -معده -یمر-حلق  -شامل: دهان گوارش: یلوله

 لوزالمعده  -کبد  -یغدد بزاق :یغدد گوارش

از   ری گوارش به غ یاز لوله  یادی ز اری، بخش بس  دینیب یطور که در شکل مقابل م  همان

 و خم است.  چ یپر پ ی ادهان، لوله

. لولة گوارش در جانوران مختلف از  شودیگوارش از دهان شروع و به مخرج ختم م ی لوله

                                                                    شده است.                                                                                                                      لیتشک ی متفاوت یهابخش

لوله   دینیب ی. همان طور که مدهدیرا نشان م یا لولة گوارش پرنده ریز شکل

 ی به لوله   یاد یپرنده شباهت ز  نی گوارش ا

 در آن وجود دارد.  زین یی گوارش ما انسان ها دارد. اما تفاوت ها 

 نوع بودن روده در پرندگان اشاره کرد.                                            کی به  توانیانسان و پرندگان وجود دارد م  انیکه م ییهاتفاوت از

 بزرگ. یو روده  کیبار ی، معده، روده ی گوارش انسان عبارتند از: دهان، حلق ، مر یلوله یهابخش

 معده، سنگدان و روده.  ن،دانهیچ -یمر -گوارش پرنده: دهان یلوله یهابخش

 

  نی گوارش انسان ا یلوله ی و سنگدان است ول  داننهیچ یگوارش پرنده برخالف انسان دارا  یتوان گفت لوله یم نیهمچن

 ها را ندارد. بخش
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 ! ست؟یچ  گریدان د نه یدان و چ  سنگ

تا در هنگام عبور   شودیباعث نرم و مرطوب شدن غذا م یغذا است و تا حدود یموقت  یرهیمحل ذخ داننهیچ :جواب

 بتوانند به سرعت وارد معده شوند. ییو مواد غذا   دیای به وجود ن یپرنده مشکل  یاز معده، برا   ییمواد غذا

و    رییدست خوش تغ یاست که در معده به صورت اساس ی سفت و سخت یی مواد غذا ییمحل خرد کردن نها ز یدان ن سنو

 نشده اند.  هیتجز

 .شودیگوارش در دهان شروع م ندیدهان: فرآ اول دستگاه گوارش ؛ بخش

 است .  ییایمی( و هم از نوع شیکیزی)ف یکیهم از نوع مکان گوارش در دهان: انواع

 .ردیگیها صورت مبه کمک دندان :یکیمکان گوارش

  یاست که از غدد بزاق م یآب و آنز ی . بزاق دهان داراردیگیبزاق دهان صورت م یها میآنز ی لهیوسبه :ییایمی ش گوارش

 .شودیترش  م

 ( 96خرداد  -اصفهان  -)امام علی   .           دیاز آنها را ذکر کن  ک یدر دهان چند عدد غده وجود دارد؟ نام هر   : سوال?

 غدد عبارتند از:  ن یعدد غده وجود دارد که ا 6 ا یجفت  3در دهان   :  پاسخ

   ی غدد بناگوش -1

 ی زبان ریغدد ز -2

 ( یاآرواره ری)غدد ز  یغدد تحت فک -3

                                                                                                                                                                                                                

  یبه دندان ها  یاست که نگاه دهی ، زمان آن رس  دیاز آن آشنا شد ی ترشح یها  م یکه با غدد موجود در دهان و آنز حال

 .م ی داشته باش زیموجود در دهان ن

بزرگ   یا یدندان آس 4عدد باشد و  28و در افراد نوجوان ممکن است   باشدیعدد م 32در افراد بزرگسال   ها دندان تعداد

 . میشناسیعنوان دندان عقل آن را مما به یباشند که در جامعه امدهیهنوز در ن
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شکل دندان  وظیفه  تعداد در دهان  ها دندان

 بریدن و قطع کردن  عدد 8 پیش  -1

 بریدن و پاره کردن عدد 4 نیش -2

 خرد و له کردن عدد 8 آسیای کوچک  -3

 خرد و له کردن عدد 12 آسیای بزرگ  -4

به   ی شباهت چ یشد و با بزاق دهان مخلوط شد، ه دهیخوب جو ییغذا یلقمه ی وقت  دوم دستگاه گوارش ؛ حلق: بخش

به نام   یسر چهار راه  ی امّا قبل از ورود مر شود،یم یغذا بعد از دهان وارد مر یندارد. لقمه د یاکه خورده یی غذا یلقمه

 .  ردیگیحلق قرار م

 بلع: اتیعمل

را   ی نیهنگام زبان کوچک راه ب  نیدر ا فرستدیو لقمه را به سمت حلق م  دیآیزبان باال م ی اراد  ریبلع به صورت غ هنگام

 .شودیم یو غذا وارد مر  بنددیرا م ی ( راه نایگلوت )برچاکنا  یو اپ بنددیم
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منقبض و منبسط   ی مر یوارهید یها چهیماه شود،یم یغذا بعد از حلق وارد مر :یبخش سوم دستگاه گوارش؛ مر-3

 . شودیو به سمت معده رانده م ن ییغذا به سمت پا جهیدر نت شوندیم

 

 شود. بیمعده ترک یگوارش یرهیتا با ش ماندیم ی در معده باق یمدت ی غذا برامعده:  -4

 دارد.   دیو اس  میمعده آنز یگوارش رهیش  کنند،یمعده ترش  م یگوارش ی ها اختهی معده را  یگوارش رهیش

 

 

 

 

 انجام عمل گوارش توسط معده: ی نحوه

 .شودیمخلوط م یگوارش رهیو با ش  تر غذا نرم شوند،یمعده منقبض م وارهید یها چهیماه یوقت

  یدر معده باق یشتریچرب مدت زمان ب یغذاها  د،ی ادارد که خورده یبستگ یی مدت توقف غذا در معده به غذا نکته:

 .مانندیم

 اندکی تغییر(با   96خرداد  -فارس -)امام موسی کاظم                           شود؟ یم دهیغذا چگونه به سمت معده کش   : سوال?
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و به    نییغذا به سمت پا  جهی. در نتشوندیمنقبض و منبسط م یمر  یوارهید ی هاچهیبه کمک ماه یی مواد غذا  :  پاسخ

 .شودیسمت معده رانده م

  
 ( 96خرداد  -تهران -)هدایتاست؟                                                  ییهاساختمان معده شامل چه نوع بافت   : سوال?

است. با   یوند یو پ  یاچهیماه  ، یپوشش ی هاگوارش شامل بافت ی لوله گرید ی هابخش ریساختمان معده مانند سا  :  پاسخ

و   یو حلقو   یطول یهیشامل سه ال گر، ید ی هابخشمانند  هی دو ال یآن به جا  یاچهیماه  یها تفاوت که فقط بافت نیا

 مورب است. 

  
 روده: کیبار -5

 روده است.  کیبار ییمواد غذا یی و گوارش نها  یاصل محل

 : کیبار یانجام عمل گوارش توسط روده  ی نحوه

 است.  متریسانت 2/ 5متر و قطر آن حدود  6آن حدود   طول

 . شودیروده انجام م کیموجود در بار  یها میآنز یلهیوسبه ییمواد غذا گوارش

 ؛ ی روده  کی بار یها میساخت آنز محل

 .شوندیروده و پانکراش )لوزالمعده( ترش  م کیبار وارهیاز د  هامیآنز

ساخته شده در لوزالمعده  یها می آنز نی.اشودیدر لوزالمعده )پانکراش( ساخته م کیبار یروده   یها می آنز شتریب نکته:

عشر(   ی دوازدهه )اثن ک یروده بار ی ابتدا متریسانت  25. به زدیریم ک یروده بار ی به ابتدا ی الوله قی )پانکراش( از طر

 . زدیریآنجا م به پانکراش و صفرا  یها می که آنز ندیگویم

                             

درشت مواد   ی آنقدر مولکول ها ک یو اکنون در روده بار  شوندیم ز یر اریمختلف بس ی هامیآنز ریتحت تأث ییغذا مواد

روده عبور کرده و به آن   ی ها اختهی  یاز غشا   توانندیاند که مشده زی ها ر  نیو پروتئ  دهایپی ها ، ل درات یمانند کربوه ،یمغذ

 بروند که در آن سمت خون قرار گرفته است.  اختهی  یاز غشا   گریطرف د
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که متصل به خون است خارج شده و توسط   ییدرشت از آن سمت غشا پالسما ی مولکول ها یشده   ز یر یاجزا  سپس

شده   زیر  یبتوانند از مولکول ها( موجود در سرتاسر بدن ی)سلول ها یها  اخته یروند تا  ینقاط بدن م یخون به تمام

 خود را انجام دهند.  یروزمره   ی استفاده کامل را ببرند و کارها

 

 مهم نهفته است.  ی نکته  ک یکه در آن   میبپرداز  یمثال مفهوم کی یکه باهم به بررس د یاجازه ده حال

  ن یچ ن یروده ا ک یبه کار بار دارد. باتوجه یفراوان  یهایخوردگ ن یروده، چ  کیبار ی سطح داخل   : سوال?

   کتاب درسی( 115)فکر کنید صفحه ی         دارد؟  یتیچه اهم  هایخوردگ

 

را   ک یسط  تماش روده بار هایخوردگ ن یچ نی دارد که ا یفراوان ی هایخوردگ نیروده، چ کیبار یسط  داخل  :  پاسخ

 . ردیصورت بگ شتر یبهتر و ب ییتا جذب مواد غذا دهندیم شی افزا

  ییهااختهی. و پرزها خود از آورندیوجود دارند که پرزها را به وجود م  یانگشت مانند ی روده زائده ها یهانیچ ی رو  بر

 پوشانده است.  زپرزیاند که سط  آنها را رشده لیتشک

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                          توسط کدام بخش ساخته خواهد شد؟  کیبار یروده یگوارش ی هامیآنز شتریب   : سوال?

 ( 96خرداد  -تهران -)امام خمینی

 .شودیتوسط پانکراش )لوزالمعده( ساخته م کی بار یروده یگوارش ی هامیآنز شتر یب  :   پاسخ  
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 روده بزرگ )فراخ روده(: -6

اند از آن خارج و وارد  گوارش نشده کی که در روده بار ی. موادباشدیم متریسانت 6متر و قطر  1/ 5روده در حدود  نیا

 . شوندیفراخ روده )روده بزرگ( م

 ی بزرگ نقش روده

آنها استفاده کند وارد   ی کند و از انرژ هیآنها را تجز  تواندیکه سرشار از سلولز هستند و بدن ما نم هایمانند سبز یمواد

 .شوندیروده بزرگ م

ها وجود دارند از مواد گوارش  که در فراخ روده ییهایباکتر  کنند،یم یزندگ ی باکتر یگوارش ما انواع  ی سراسر لوله در

 .کنند یم هینشده مانند سلولز تغذ

را جذب   هانی تامیو   نیا  تواندیبزرگ م ی . روده کنندیم  د یرا تول Bگروه  یها نیتامیو  یو برخ K ن یتامیو   هایباکتر نیا

 و وارد خون کند. 

 بزرگ دفع مدفوع است.  یروده  گرید نقش

 .شودیم جاد یو احساش دفع ا کندیبزرگ( مدفوع به سمت مخرج حرکت م یفراخ روده)روده  ی هاچهیانقباض ماه با

دفع را آسان   ند یفرآ ن یو ا   کنندیدرون دستگاه گوارش کمک م افتهیروده )روده بزرگ( به حرکت مواد گوارش ن فراخ

 .کنندیم

از آنها توسط فراخ روده جذب    یدارند و بخش یآب و مواد معدن یادی هنوز مقدار ز شوندیکه از روده بزرگ خارج م  یمواد

 .شودیآب بدن م  ن یو باعث تأم شودیم

  بوست« ی»  یماریو به ب  کند یرا جذب م مانده یباق ییاز حد آب مواد غذا شیاوقات فراخ روده )روده بزرگ( ب  یگاه نکته:

از بدن خارج   یرا جذب نکند و مدفوع آبک ماندهیباق ییاوقات روده بزرگ آب مواد غذا یو ممکن است گاه انجامدیم

 . ندیگویحالت »اسهال« م  ن یشود که به ا

                            کنند؟ یم دایسلولز چگونه گوارش پ  ی مانند قندها یاهیگ  ی در قسمت روده قندها  یگوارش یدر لوله   : سوال?

 ( 96خرداد  -تهران -شهریور 17)

بزرگ   یکند وارد روده ه یآنها را تجز تواندیکه سرشار از سلولز هستند و بدن ما نم ها یمانند سبز  یمواد   :  پاسخ

و   کنند یم هیبزرگ مانند سلولز تغذ ی روده یوجود دارند که از مواد گوارش نشده    هایاز باکتر  یدر آنجا انواع شوندیم

 . کنندیم د یرا تول Bو گروه  Kگروه   ها نیتامیآن و  ی در ازا
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 : کبد

 به سمت راست قرار دارد. لیمعده متما  یاست که در کنار و باال یاندام

                                                                                                                          

 کبد:   فیوظا

 قند خون:  م یتنظ -1

  یار ی. بسشودیخون ابتدا وارد کبد م ن یاست ا یروده وجود دارد، سرشار از مواد مغذ کی اطراف بار ی هاکه در رگ یخون

گلوکز به صورت   جا نی. )در اشوندیبدن به درون خون آزاد م ازیو باتوجه به ن رهیاندام ذخ نی در ا ی مواد مغذ نی از ا

 .(شودیم رهیذخ کوژنیگل

 ساخت صفرا:   -2

  ست ین می صفرا نام دارد. صفرا آنز  کندیکمک م هایو به هضم چرب شودیم رهیصفرا ذخ ی سهیسبز رنو که در ک ی اماده 

 دهد.  ش یرا افزا دهایپیو ل  کنندههی تجز یها میتا سط  تماش آنز کندیم زتر یها را ررا بشکند فقط آن هایکه چرب

 آهن  رهی ذخ -3

 یی سم زدا  -4

 ( 96خرداد  -خراسان رضوی -)امام خمینی                                  دارد؟   ییهایژگیو چه و ستیصفرا چ    : سوال?

صفرا   یسهیبه نام ک یا سهیبه ک ییو سپس توسط مجرا  شودیسبز رنو است که در کبد ساخته م یاصفرا ماده  :  پاسخ

 .شودیم رهیو در آنجا ذخ  کندیم دایانتقال پ

 را نام برد.  هایکمک به هضم چرب توانیصفرا م یماده ی هایژگی جمله و  از

  
                                   .دیرا بازگو کن  کندیم دیاضافه وزن و کمبود وزن که افراد را تهد خطرات مربوط به    : سوال?

 (96خرداد  -خراسان رضوی -)امام خمینی

 ی قلب  یهایماریاز اضافه وزن           فشارخون و ب ی خطرات ناش   :  پاسخ  

 استخوان   یاز کاهش )کمبود( وزن           پوک یناش خطرات
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 سواالت پایان فصل 
 

 

 

 

 خالی  جای -1

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن  یخال  یجاها

 کند.  لی............................. تبد  یهااست که غذا را به مولکول  ن یدستگاه گوارش ا  ی از کارها یکی   : سوال?

   نامند.  یغذا را ..................... م   یهاقابل جذب شدن مولکول  ندیفرآ   : سوال?

  .شودیلوله گوارش از ............. شروع و به ................... ختم م    : سوال?

  ............................ است.دستگاه گوارش شامل دو بخش ............................. و     : سوال?

   .افتدیترشح بزاق توسط ...................... اتفاق م    : سوال?

  ................... نام دارد.  کنند، یم   ادیرا ز  ییای میکه سرعت واکنش ش  ییهامولکول   : سوال?

   .شودی. اما در پرندگان وارد ...................... م شودی...... م .............در انسان، غذا پس از عبور از معده، وارد     : سوال?

 .  بنددیرا م   یدر هنگام بلع غذا، زبان کوچک راه ........................ و .......................... راه نا    : سوال?

موجود در    ی هایدندان، وجود ............. در دهان است. قند موجود در غذا توسط باکتر  یدگیعلت پوس    :  سوال?

  . شودیم   لتبدی...  ......دهان به  

  .شودیم   لیموجود در دهان به ..................... تبد یها   یقند موجود در غذا توسط باکتر    : سوال?

 . ردیگیبه نام .............. قرار م   یدر چهارراه  ی توده غذا قبل از ورود به مر  : سوال?

   است.شده  لیدندان، مغز دندان و .......................... تشک  ی نایتاج دندان از م    : سوال?

   است.شده  لیمعده، از ....................... و ..................... تشک  یگوارش  ره یش   : سوال?

   گوارش غذا ................. است.  ییمحل نها   : سوال?

  .شودیروده م  ک یغذا با سطح بار ترشیموجب تماس ب  کی............................ موجود در روده بار   : سوال?

   .شودیروده در .................. ساخته م   کیبار  یها میآنز  تر شیب   : سوال?

   .شوندیساخته شده در لوزالمعده وارد ...................... م   یها میآنز   : سوال?

   .شوندیاند از آن خارج و وارد ............... م روده گوارش نشده  کیکه در بار  یمواد   : سوال?

  ......... و ................. دارند.  یاد یمقدار ز شوندیخارج م   کیکه از روده بار  یمواد   : سوال?

  .کنندیم   دی............. را تول  نیتام ی.... و و..گروه .......  یها نی تام یو   یموجود در روده بزرگ، برخ  ی هایباکتر   : سوال?

   .شوندیوارد خون م   جیو به تدر رهیدر ............. ذخ  یاز مواد مغذ   یاری بس   : سوال?

   کبد ساختن ........................ .  یاز کارها  یکی  : سوال?

   است.  تر شیکه ................ دارند ب  ی استخوان در افراد یپوک  ی ماری احتمال ب   : سوال?

 

 نادرست  و درست .2

 . دیسیرا بنو  حینادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صح  ایدرست  

 ◯.  شوندیمحسوب م   یمعده روده و کبد جزء لوله گوارش  ، یمر   : سوال?
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 ◯بندد.   یرا م  یراه نا  گلوتیاپ  چهیهنگام بلع غذا در   : سوال?

 ◯.  شودیرفتن غذا م   نییباعث پا  نیجاذبه زم  یروین شود، یم  یغذا وارد مر  یوقت   : سوال?

 ◯.  شوندیروده گوارش م  کیهمه مواد در بار   : سوال?

 ◯.  کنندیم   دیرا تول  Cو   B  نیتام یموجود در روده بزرگ و  یهایباکتر   : سوال?

 ◯. شودیصفرا ساخته م  سهیصفرا در ک   : سوال?

  یوارد ابتــدا ای لوله قطری از ها میآنز نای و شوند یاخته م س( جگر) کبد در روده کیبار های میآنز شتریب    :  سوال?

 ◯.شوند می  روده کیبار

 ◯.شود یم  یکیلوزالمعده    مجرای  با  روده کیبار یصفرا در محل ابتدا  ی سهیک  یمجرا   : سوال?

 ◯است. شتریاستخوان ب  یو پوک  یقلب های یماریکه اضافه وزن دارند احتمال ب  یدر افراد   : سوال?

 ◯بزاق دهان است.   باتیاز ترک  دیو اس  میآب ، آنز   : سوال?

 ◯. ردیگیمورد استفاده قرا م  یساخت چرب یبرا یاضاف  دراتیکربوه   : سوال?

 ◯.  شودیم  هیاست که در دستگاه گوارش تجز  دارتیکربوه یسلولز نوع   : سوال?

 

 ی حیتشر یها. پرسش3

 .دیپاسخ ده  ریز هایبه پرسش

 .دیکن فیرا تعر  ریاز موارد ز کیهر     : سوال?

 گوارش:    -

 لوله گوارش:  -

 :  میآنز  -

 :  یمر  -

 

  .دیداده و نام ببر  حیاست؟ توض  ییهادستگاع گوارش شامل چه قسمت   : سوال?

 

 با لوله گوارش انسان دارد؟ یلوله گوارش پرنده چه تفات   : سوال?

 

  .دیکن یمشخص شده را نام گذار  یهااز قسمت کیهر     : سوال?
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 افتد؟یم  یغذا چه اتفاق  دنیبا جو   : سوال?

 

 

  .دهندیانجام م  یشده چه نام دارند؟ چه کار  یشماره گذار یهاقسمت  ریدر شکل ز   : سوال?

 
 

 

 شود؟یم   ادیز  یترشح بزاق دهان چه وقت   : سوال?

 

   کننده نشاسته در بزاق را نشان داد؟  هیتجر میکه بتوان وجود آنز  دیکن یطراح شیآزما   : سوال?

 

  .دیرا کامل کن ریجدول ز   : سوال?

 
 

 شود؟یم  دندان یدگیپوس باعث ینیریش خوردن چرا   : سوال?

 

 

 کند؟یم  یط را یمراحل چه  یمر به ورود از قبل ییغذا توده   : سوال?

 

 

  .دیببر نام را دندان  مختلف  یهاقسمت   : سوال?

 

 

  .دیسیبنو را گلوت یاپ و کوچک زبان کاربرد   : سوال?

 

  .دیده حیتوض افتد؟یم  یاتفاق چه میکن صحبت خوردن غذا هنگام  اگر   : سوال?
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 است؟ چگونه  معده سمت به  یمر از غذا  انتقال نحوه   : سوال?

 

 

  دهدیم  نشان را گوارش دستگاه از  قسمت کدام مقابل شکل   : سوال?

 
 

   افتد؟یم   غذا سر بر  یاتفاق چه معده در   : سوال?

 

 

 است؟ شده ساخته  یمواد چه از ست؟یچ معده یگوارش رهیش   : سوال?

 

 

  :ریز شکل در   : سوال?

 دهد؟یم   انجام یکار چه و دارد  نام چه کی بخش (الف

 دهد؟یم   انجام یکار چه و دارد نام چه دو بخش (ب

 افتد؟یم  یاتفاق چه شود قطع بخش دو  نیا ارتباط اگر (پ

 

 

 

 

 

 

   داد؟  انجام دیبا ییکارها چه معده زخم از  یریشگیپ  یبرا   : سوال?

 

 

 افتد؟یم  یاتفاق چه روده کیبار در   : سوال?

 

  شود؟یم  ساخته کجا در روده کیبار  یهامیآنز   : سوال?

 

 

   است؟ متصل کجا به لوزالمعده   : سوال?
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  است؟ خورده نیچ روده کیبار یداخل سطح چرا   : سوال?

 

  دهد؟یم  نشان را ییندهایفرآ چه ریز شکل   : سوال?

 
 

  شود؟یم  انجام چگونه و گوارش لوله از قسمت کدام در  یمغذ مواد جذب   : سوال?

 

 

 دارد؟ قرار کجا در و ستیچ دهندهنشان ریز شکل   : سوال?

 
 

  .دیسیبنو را روده  فراخ فهیوظ   : سوال?

 

 شوند؟یم  روده  فراخ وارد  یمواد چه   : سوال?

 

 کند؟ هیتغذ شده خورده  یسبز از توانینم  ما بدن چرا   : سوال?

 

 افتد؟یم  یاتفاق چه نکند کار یخوب به روده  فراخ  اگر   : سوال?

 

  شوند؟یم  شامل را یمواد چه روده کیبار از شده خارج  مواد   : سوال?

 

 کنند؟یم  ما به یکمک چه روده  فراخ در موجود  یهایباکتر   : سوال?

 

 افتد؟یم  اتفاق چگونه روده فراخ در دفع عمل   : سوال?

 

 ست؟یچ کبد فهیوظ   : سوال?

 

 ست؟یچ بدن در آن نقش و شودیم  رهیذخ کجا در ست؟یچ  صفرا   : سوال?
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  .دیکن یگذارنام را ریز شکل  مختلف  یهاقسمت   : سوال?

 
 

   افتد؟یم   یاتفاق چه شوند مصرف اندازه ازشیب هادراتیکربوه  اگر   : سوال?

 

  .دیسیبنو را وزن کمبود و وزن  اضافه  مضرات   : سوال?

 

  دارند؟ وزن با یارتباط چه یبدن یها تیفعال  و  هاچهیماه  ،  هانیپروتئ  مانند  یمواد   : سوال?

 

  کرد؟ دیبا چه ابتید از  یریشگیپ  یبرا   : سوال?

 

  .دیکن وصل چپ سمت ستون مناسب کلمات به را راست سمت ستون یهاعبارت از کی هر   : سوال?

 یمر آ(                                                                   است. صفرا ساخت آن یکارها از یکی  .1

 معده ب(                               .برندیم  معده به را غذا خود  یهاچهیماه  انبساط و  انقباض با .2

 روده کیبار پ(                                                                            است.  یمعدن مواد و آب جذب آن کار .3

 کبد ت(                                               کند.-یم  خرد را غذا یگوارش رهیش و  میآنز ترشح با  .4

 روده فراخ ث(         .شوندیم  خون وارد و جذب یمغذ مواد آن در که یگوارش لوله از یبخش .5

 

 ای نهیچهارگز های. پرسش4

  .دیکن  انتخاب را حیصح نهیگز

 کجاست؟ غذا جذب یاصل محل انسان گوارش دستگاه در   : سوال?

 معده (2                               دهان (1

 روده کیبار (4                          یمر (3

 

 ست؟ین )جگر( کبد فیوظا از  کی کدام   : سوال?

 شدهذخیره مواد تدریجی سازیآزاد (2                      مغذی مواد ذخیره (1

 هم به گلیکوژن و گلوکز تبدیل  (4    انسولین ترشح  میزان کنترل (3
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 دارد؟ قرار بدن یکجا (ی)برچاکنا گلوت یاپ چهیدر   : سوال?

 یمر روی به رو حلق (2                   ینا روی به رو حلق (1

 روده کیبار ی ابتدا (4                                    معده  یابتدا (3

 

 دارد؟ قرار بدن یکجا در لوزالمعده   : سوال?

 روده کیبار از قبل (2                              معده یابتدا در (1

 روده  فراخ از قبل (4            روده کیبار از بعد (3

 

 ابد؟ییم  گوارش بهتر مورد کدام   : سوال?

 باشد. شده  آغشته بزاق با خوبی به که غذایی (2 باشد. سخت آن دنیجو که  یالقمه (1

 ندارد. غذا یافتن گوارش  بدتر یا بهتر با ارتباطی  غذا یلقمه  مقدار (4 باشد. نشده جویده خوب که یبزرگ لقمه (3

 

 ست؟ین روده(  )فراخ بزرگ روده فیوظا از  کی کدام   : سوال?

 آب بازجذب (2              یدفع مواد دفع (1

 غذا ییایمیش گوارش (4 یمعدن مواد بازجذب (3

 

 ست؟ین گوارش لوله جزء ریز  یهااندام از  کی کدام   : سوال?

 دهان (4                    روده (3          کبد (2              معده (1 

 

 است؟ حیصح  نهیگز کدام   : سوال?

                        شود.می شروع دندان از فیزیکی  تغییرات (1

 شود.می تمام روده باریک در و شروع دهان از غذا هضم (2

  شود.می تمام روده باریک در و شروع دندان از  غذا هضم (3

 گیرد.می صورت معده در مغذی مواد جذب  عمده قسمت (4

 

 باشد؟ یم  حیصح نهیگز کدام بلع هنگام در   : سوال?

 است. باز  یمر به ورود راه فقط (2               است. باز حلق راه  فقط (1

 .بنددیم  را  ینا راه کوچک زبان (4 .بنددیم  را ینیب راه  یبرچاکنا (3

 

 دارند؟ گوارش لوله  یبرا یتیمز چه روده یهاپرز وجود   : سوال?

 رطوبت  شیافزا (2 جذب سطح  شیافزا (1

 یگوارش  رهیش ترشح (4 اصطحکاک  جادیا (3

 

 

 

 



 

 195 195 

 

 ست؟ین ریز  یهانهیگز از کی کدام امکان بخورد دراتیهکربو پر  یغذا یچاق فرد  اگر   : سوال?

 استخوان یپوک (2                                 وزن  شیافزا (1

 ادیز خون فشار (4  حد از شیب یچرب ساخت (3

 

 کنند؟یم   استفاده هانیتام یو ساخت  یبرا یزیچ چه از روده( )فراخ بزرگ روده در موجود  یهایباکتر   : سوال?

  سبزیجات در موجود سلولز (1

 پروتئینی  هایغذا ماندهباقی (2

 اندنشده جذب که  هاییویتامین  ماندهباقی (3

 روده( )فراخ بزرگ روده توسط شده جذب باز معدنی  مواد (4

 

 دارد؟ مشکل او گوارش دستگاه از  قسمت کدام کند،  هضم یخوب به را نشاسته  تواندینم یفرد   : سوال?

 اشمعده (2                         شیهادندان (1

 اشیغددبزاق (  4                         اشگوارش لوله (3

 

 است؟ شده وارد کجا به غذا اصل در بپرد شما یگلو داخل به غذا اگر خوردن غذا هنگام در   : سوال?

 یمر (2                        حلق (1

 (ی)برچاکنا گلوتیاپ (4                           ینا (3

 

 گردد؟ یم  انجام گوارش لوله قسمت کدام در بیترتبه غذا کامل جذب و هضم   : سوال?

 روده  فراخ – روده کیبار (1

 روده کباری – روده فراخ (2

  روده کباری –  معده (3

 روده کیبار – روده کیبار (4

 

 ست؟کجا غذا یینها گوارش محل   : سوال?

 کبد (2                               معده (1

 روده  فراخ (4               روده کیبار (3

 

ــ  به را قند او اندام کدام است،  دچار وزن اضافه به ینیریش  حد  ازشیب  مصرف  اثر  در  یفرد    :  سوال?  او بــدن در یچرب

 است؟ کرده رهیذخ

 روده کیبار (2                           روده  فراخ (1

 کبد (4                                   معده (3
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 دارد؟ غذا هضم در  یریتاث چه و ستیچ  میآنز   : سوال?

 .کندیم  ادیز را واکنش سرعت که یمولکول (1

 .کندیم  زیر را ما یغذا که یمولکول (2

 .دهدیم  کاهش را واکنش سرعت که یمولکول (3

 .دهدیم  شیافزا را ییغذا مواد جذب که یمولکول (4

 

 ست؟ین درست روده کیبار درباره  نهیگز کدام   : سوال?

  .شودیم  اجام دارند وجود رودهکیبار در که  ییهامیآنز کمک  با غذا یینها گوارش (1

  صفراست. عیما هستند،  روده کیبار در که  ییهامیآنز  شتریب یاصل منشاء (2

  .شوندیم  خون وارد و جذب آن از یمغذ مواد همه که است گوارش لوله از یبخش تنها (3

  دارد نام پرز اند.گرفته قرار روده کیبار یهایخوردگنیچ  یرو که مانند انگشت و کوچک یهایبرجستگ (4

 

 ..................... روده  فراخ   : سوال?

  است.  غذا گوارش یینها محل (1

  .کندیم  خیتجز را سلولز مانند افتهین گوارش مواد خود یدیتول  یهامیآنز کمک با (2

  .کندیم  خون وارد و جذب را  یمغذ مواد همه (3

  دارد. نقش مو زشیر از یریشگیپ در که است ینیتام یو کنندهدیتول  یاهیباکتر  یحاو (4

 

 دهد؟یم  نشان را دندان کدام ریز شکل   : سوال?

 بزرگ  یایآس (1

 کوچک یایآس (2

  شین (3

 شیپ (4

 

  شود؟یم  رهیذخ اندام کدام در و شودیم  دیتول گوارش دستگاه از بخش  کدام توسط  صفرا   : سوال?

 پانکراس  صفرا،  سهیک (1

 صفرا سهیک  پانکراس،  (2

 صفرا سهیک ،  کبد (3

 کبد  ،   صفرا سهیک (4
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  .کندیم  حرکت باال سمت به  ............ و بنددیم  را  ............. راه و رودیم   نییپا  .............. بلع عمل  انجام گامهن   : سوال?

 گلوت یاپ ،  ینیب کوچک،  زبان (2  کوچک زبان ،  ینیب گلوت،   یاپ (1

 گلوت  یاپ ،   ینا ،  کوچک زبان (4 کوچک زبان  ،   ینا گلوت، یاپ (3

 

  است؟ نادرست بالغ انسان یهادندان مورد در  نهیگز کدام   : سوال?

  است.  برابر باهم کوچک  یایآس و شیپ  یهادندان تعداد (1

   .پوشاندیم  را دندان عاج از  یقسمت دندان ینایم  (2

  دارد. وجود بالغ انسان در بزرگ  یآسا دندان 4 (3

  است. عصب و یخون یهارگ  یحاو دندان  مغز (4
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 گردش مواد  – 14فصل 

 

 داشته باشد؟   یبا چه مشخصات ییهاچه بخش دیدستگاه گردش مواد با

 باشد که عبارتند از: یم  ری ز یها  یژگی و  یگردش مواد در جانوران معموالً دارا دستگاه

 نقش را بر عهده دارد. نی از جانوران خون ا  یاریداشته باشد که در بدن ما و بس انی که مواد توسط آن جر یعی( ما1

 نقش را بر عهده دارد.   نیاز جانوران رگ ا  ی اریداشته باشد که در بدن ما و بس انیها جرکه خون در آن ییها( لوله2

از جانوران قلب    یاریدر بدن ما و بس  اوردکهیعمل کند و خون را در تمام بدن به گردش در ب که مانند تلمبه  ی( بخش3

 نقش را بر عهده دارد.  نیا

 ! دی دقت کن ر یشکل ز به

 

 

 

  ی. همانطورکه مشاهده مدهدیبدن را نشان م ی هادستگاه رینشان داده شده ارتباط ساده دستگاه گردش مواد با سا  شکل

  ن یواسطه ب  کینقش   شتریشود و ب یدستگاه گردش مواد در بدن ما انسان ها با نام دستگاه گردش خون شناخته م دیکن

 را برعهده دارد. دنب  یدستگاه ها  گر ی( بدن ما و دی )سلول ها  یها اختهی

؟   رندی گ یچگونه ارتباط م طیها با مح اختهی تنان ،  سهیمانند اسفنج ها و ک یی مهره ها ی از جمله ب  ییجانوران ابتدا در

 دستگاه گردش خون هستند؟ یدارا زیآن ها ن ایآ

دارند و   میارتباط مستق طیبا مح ها اختهی  تنان،سهیها و کمثل اسفنج هامهرهیاز ب یو گروه  ییدر جانوران ابتدا :جواب

 .دهدیبه نام دستگاه گردش خون ندارند و آب تبادل مواد را انجام م یزیچ

به صورت کامل    ازیمواد مورد ن  افت یرا از لحاظ در ی ااختهیو جانداران پر یا اختهیجانداران تک   : سوال?

 (96خرداد  -تهران -آبان 13)                          .دیکن  یبررس

  رندیگیم طیاز مح میخود را مستق از یاطراف در تماش هستند. مواد مورد ن طیچون با مح ی ااختهی جانداران تک  :  پاسخ

  طیآن با مح ی هااختهی ی مثل بدن ما که همه یااختهی جانداران پر یول فرستند یم ط یبه همان مح زیو مواد زائد را ن

 برطرف شود.  ازشانیتا ن د یای ب آنهابه کمک  یارتباط دارند، الزم است تا دستگاه

  
به گردش   یبرا نیچنهم ند،یگویم یخون یها ها رگلوله ن یادارد. به  ان یمرتبط به هم جر یها از لوله  یادر شبکه خون

 است که همان قلب است. ازی پمپ ن یها، به نوعدرون رگ عیما ن یدر آوردن ا
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 . کندیجا مرا جابه ع یما تریل ونیلیم 2گرم دارد و ساالنه حدود  300حدود  یاست که وزن  یا قلب تلمبه  :قلب

ها به هم  . چون رگفرستدیها مها و اندامقلب خون را با فشار به درون رگ قلب:  نقش

 .گرددیتکرار م  وسته یکار پ نی. اگرددی، خون دوباره به قلب برماندمرتبط

به   ل یو متما  نهیاست که در قسمت وسط س یو توخال  یاچهیماه  یا قلب تلمبه  قلب: ساختار

 آن وجود دارد.   نییو چهار حفره دارد، دو حفره در باال و دو حفره در پا  باشدیسمت چپ م

  ییهاچهیها با درو بطن  زهای. دهل نامندیرا بطن م ی نییپا  یهاحفرهو  ز یرا دهل ییباال یهاحفره

 باهم ارتباط دارند. 

 . کنندیاز قلب محافظت م نه یو جناغ س هادنده

 

                                                                                                                                                                                                                                  

                   . دیبه صورت کامل مشخص کن ر یقلب را در نمودار ز  یاصل یاجزا     : سوال?  

 کتاب درسی(  119( و )مشابه آزمایش کنید صفحه 96خرداد  -تهران -)حضرت قائم                 :  پاسخ

                                 قلب                                           یدهندهلیتشک یاجزا

 در سمت راست قلب       

 .)........؟........( شودیوارد آن م   هااهرگی که خون در س ی( محل1

 . )........؟........(کندیها وارد مکه خون را به سرخرگ ی( محل2

 در سمت چپ قلب      

 )........؟........( . شودیوارد آن م  ها اهرگیکه خون از س ی( محل3

 . )........؟........(کندیها وارد مکه خون را به سرخرگ ی( محل4
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 ( بطن چپ4چپ     زی ( دهل3( بطن راست   2راست   زی( دهل1

مرتبط و متصل به   یرگ ها  یو سپس بررس یاست که به معرف  دهیزمان آن رس د یقلب آشنا شد  یکه با ساختار کل حال

 . دیی شما ارائه شده است دقت نما یبرا  ی بعد یکه در صفحه   ی . لطفا به شکلمی قلب بپرداز

 

 که ؛  م یابیدر م د، یکن یباال مشاهده م ریکه در تصو همانطور

راست و چپ متصل هستند.   یزها یبه دهل هااهرگیکه س می نیب یم نی و هم چن آورندیخون را به قلب م ها اهرگیس (الف

 که؛  یبه صورت

در سمت  نیو هم چن زندیریراست م زیرا به دهل رهیخون ت نی ریو ز ن یزبر اهرگیدر سمت راست قلب ، بزرگ س درواقع

 .زدیریچپ م زیخون روشن را به دهل  ی شش یها اهرگیچپ قلب ، س

که سرخرگ ها به بطن ها   مین یب یم ن یو هم چن  کنندیها خون را از قلب خارج مسرخرگ (ب

 که؛  ی متصل هستند.به صورت

و سرخرگ آئورت خون روشن را از بطن    بردیها مرا از بطن راست به شش رهیخون ت یشش سرخرگ

 . رساندیبدن م ی هااندام ی چپ به همه

دارد و  رهیراست قلب خون ت یمهیبه صورت دو تلمبه در کنارهم تصور کرد، ن توانیقلب را م  (پ

 چپ قلب خون روشن دارد. مهین

 که ؛   میبرس  جهینت ن یبه ا م یتوان ی شده و شکل باال م ادی توجه به نکات  با

ها و  قلب سرخرگ یی جلو یها رگ نیدارد . همچن رهیخون ت یخون روشن دارد و سرخرگ شش یشش اهرگیس

 قرار دارند. ی پشت یدر نواح هااهرگیس

 .                                                                                    دیکن   یرا بررس ریعبارت ز  ینادرست ای  یدرست   : سوال?

 کتاب درسی( 120ی )مشابه فکر کنید صفحه

 دارند.  رهیخون ت ها اهرگیها خون روشن و همة سسرخرگ همة
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  رهیخون ت ها اهرگیدارد. بزرگ س رهیخون ت یآئورت خون روشن دارد. امّا سرخرگ شش  سرخرگ را؛ ینادرست. ز  :  پاسخ

 خون روشن دارد.  یشش اهرگیدارند، امّا س

  

 انواع دستگاه گردش خون در جانوران :  

و در اطراف   شودیوجود ندارد و خون از سرخرگ خارج م رگ یگردش خون مو ن یدر ا( دستگاه گردش خون باز: 1

 . به عنوان مثال: حشرات شودیم اهرگیوارد س ها اختهی . خون بعد از تبادل مواد با ردیگیقرار م ها اختهی

بلکه محل تبادل مواد در   شود،یها خارج نمنوع گردش خون، خون از رگ ن یدر ا( دستگاه گردن خون بسته: 2

 نازک ساخته شده است.   ی هیال  کیکه از   است هارگیمو

و گردش    یکه گردش خون شش کند یم یمجزا را ط ریقلب ما انسان ها گردش خون از نوع بسته است و خون دو مس  در

 .آوردیخون را به وجود م یعموم

 . میپرداز یم یو گردش خون عموم یمجزا گردش خون شش ریاز دو نوع مس کی هر یباهم به بررس حال

ها  . در ششرودیها مبه شش یاز بطن راست خارج شده و سپس توسط سرخرگ شش  رهیخون ت خون: یشش  گردش

چپ   ز یبه دهل یشش  اهرگی( و خون روشن توسط سردیگیم ژن یو اکس کندیکربن دفع م دی اکسیشده )د هیتصف

 . زدیریم

 هم نام برده شده است.  ی اهی تصف ا یگردش خون کوچک و  ،یگردش خون شش یها گردش خون به نام ن یا نکته:

سپس   رودیو به کل بدن م شودیخون روشن از بطن چپ خارج شده وارد سرخو آئورت م خون: یعموم گردش

 . زدیریچپ م ز یشده و سپس به دهل ی آورجمع هااهرگیتوسط س

 سیاهرگ سرخرگ ویژگی 

 اند. ها متصلبه بطن

 اند. ها متصلبه دهلیز

 کنند. خون را از قلب خارج می

 گردانند. خون را به قلب برمی

 برند. خون را به سایر اندام می

 کنند. ها خارج میخون را از اندام
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 .باشدیم دارژنیو خون روشن همان خون اکس  دی اکسیکربن د یهمان خون دارا رهیخون ت  نکته:  

 . زندیشده و تندتر م ادی داشته باشد کار قلب ز یشتر یب ژنیبه خون و اکس ازی بدن ن ی وقت  نکته:  

و گردش خون   یمجزا گردش خون شش ریاز دو نوع مس ک یاز هر ی جمع بند ک یاست که باهم   دهیزمان آن رس حال

 . میداشته باش یعموم

 خون:  یشش یگردش  ریمس

 ( 1(            بطن راست )2)  ی(           سرخرگ شش3ها   ) (          شش4)  یشش اهرگی(          س5چپ   ) زیدهل 

 : یگردش خون عموم  ریمس

 ( 1(            بطن چپ)2(           سرخرگ آئورت )3(         کل بدن   )4)  هااهرگی(         بزرگ س5راست   ) زیدهل

  نی. به مجموع ا دیکنیشما قرار داده شده است، مراحل کار قلب را مشاهده م یکه برا  ر یدر شکل ز   : سوال?

                                                                                                                                                                                         کند؟یم یرا ط یری. خون در هر مرحله چه مسندی گویسه مرحله ضربان قلب م

 کتاب درسی(  121ی )فکر کنید صفحه

 

 شود.  یچپ وارد بطن چپ م ز یراست وارد بطن راست و از دهل ز ی: خون از دهلهیثان 0/ 1در  زها یانقباض دهل   :  پاسخ

 .  شودیو از بطن چپ وارد سرخرگ آئورت م ی: خون از بطن راست وارد سرخرگ ششهیثان 0/ 3ها در بطن انقباض

و   شودیراست م زی وارد دهل  هااهرگی از بزرگ س ی: خون به آرام هیثان 0/ 4قلب  یانبساط عموم ا ی یعموم استراحت

 بالعکس.

  
 . دیانواع گردش خون در بدن انسان را باتوجه به متن داده شده کامل کن  : سوال?
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...... از قلب خارج شده و سپس به  1بر اثر انقباض بطن ...... یسرخرگ شش  ق ی: خون از طریخون شش گردش

......  و 3از جمله ...... یتنفس یچون گازهاهم یپس از تبادل مواد  تیو در نها رودی...... م2سمت اندام ......

لحظه مقدار    نی. در ازندیری...... م6...... ز ی..... به دهل5به نام  ....... ییهارگ ق ی ...... در آن اندام، از طر4......

 .ندیگویاست که به آن خون روشن م ادیز اری....... خون بس7.....

...... از قلب خارج شده و سپس  8سرخرگ آئورت بر اثر انقباض بطن ...... ق ی: خون از طریخون عموم گردش

...... به سمت  10به نام ...... ییهارگ  ق ی پس از تبادل مواد، از طر ت یو در نها رودی ...... م9...... ر یبه سمت سا

که وارد   ی...... در خون13...... به ......12ن لحظه نسبت ......یو در ا زدیری ...... م11...... ز یو به دهل گرددیقلب برم

 . ندیگویم رهیخون، خون ت نیاست و به اصطالح به ا  شتریب شودیم زیدهل 

    :  پاسخ

 ژن ی( اکس3ها                     شش یعنی( تنفس 2( راست                 1

 ( چپ6                          یشش اهرگی( س5     د یاکسی( کربن د 4

 بدن  یها ( اندام9( چپ                                      8               ژنی( اکس7

 ژنی ( اکس13                    د یاکسی( کربن د 12( راست                                  11           اهرگی( س10

  

 شوند؟ یم  جادیقلب چگونه ا  یصداها

 :جواب

 هستند.  ینیس ی هاچهی در یلت 3و   یلت 2 ی هاچهیقلب مربوط به بسته شدن در  یصداها 

 است.  یبطن یزی دهل یهاچهیو بم است مربوط به بسته شدن در  یاول قلب که طوالن ی صدا

 است.  ینیس ی هاچهیدوم قلب که کوتاه و واض  است مربوط به بسته شدن در ی صدا

 بدن: یهاساختمان رگ سه ی مقا

 ( انیها: )شر( سرخرگالف

 . کنندیکه خون را از قلب خارج م ییهارگ :نقش

آنها   وارةید شودیباعث م ن یاست و هم  ترمی ضخ هااهرگی ها، نسبت به سدر سرخرگ یوندیو پ ی اچهیماه بافت :ساختار

ها نسبت  سرخرگ یخون را تحمل کنند. قطر درون شتری باشد تا بتوانند فشار ب اهرگیتر نسبت به سو قابل ارتجاع  میضخ

 کمتر است.  ها اهرگیبه س
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 اند. قرار گرفته یترقیعم  یدر نواح ها اهرگی ها نسبت به سسرخرگ :یری قرارگ ی هیناح

 (دی: )ورهااهرگی( سب

 .آورندیکه خون را به قلب م ییهارگ :نقش

 :  ساختار

 کمتر است.  زی آنها ن یارتجاع   تیتر است و خاصنازکها آنها نسبت به سرخرگ وارةی*د

 ها کمتر است. آنها نسبت به سرخرگ ی*قطر درون

 معروف هستند.  یالنه کبوتر ی هاچهیاز برگشت خون وجود دارد که به در  یر یجلوگ یبرا یمخصوص ی هاچهی*در آنها در

 : هارگی( موج

 :ساختار

 ها هستند  از سرخرگ ی * انشعابات

  توانند یو نازک هستند که مواد م  رینفوذپذ  ی ساخته شده است. و به قدر یبافت پوشش ه یال  کیفقط از   رگیمو وارهی* د

 به آن وارد شوند.  ای از آن خارج 

 اند. ها پخش شدهدر اندام :یری قرارگ ی هیناح

 

 .                                                                             دیشرح ده   یو مقدار دیبدن را نام ببر یهاانواع رگ   : سوال?

 ( 96خرداد  -تهران -خرداد 15)

     :  پاسخ  

 . کنندیکه خون را از قلب خارج م ییهارگ           سرخرگ

 . کنندیکه خون را وارد قلب م یی هارگ           اهرگیس

 اند و تبادل مواد را برعهده دارند.ساخته شده یبافت پوشش هیال  کیکه از  ییها رگ             رگیمو
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در امتداد انگشت   هاموجود در بدن از جمله دست یهاها، رگرگ در اثر تپش است و در اثر انقباض بطن دنیجنب نبض

 . ندیآیدر م دن یشست به جنب

؛ نبض در هر قسمت که    رای. زکنندیشمارش ضربان قلب از نبض استفاده م ی برا یاستفاده از گوش  ی به جا پزشکان

. به عنوان مثال: مچ دست در امتداد انگشت شست  شودیقابل لمس م  یراحتبه کندیاستخوان عبور م  یسرخرگ از رو

 باشد.  ینبض م یبررس ینقاط برا ن یاز بهتر یکی

 :  خون

 است.  ی وند یبافت پ یخون نوع :جنس

 خون وجود دارد.  تریل 5. در بدن ما حدود باشد یم یخون ی هااختهیخون شامل خوناب )پالسما( و  :ساختار

  یها اختهیشده است.   ل یتشک ن یها و پروتئقند، نمک ژهیخون است و از آب و هوا و مواد محلول به و عیبخش ما خوناب

 در خوناب شناورند.  یخون

 

 

 % 55خوناب )پالسما(          

 گلبول قرمز                                           خون

 د ی(             گلبول سف%45) ی خون یها اختهی           

 ها پالکت                                          

 .شوندیجمع م ش یآزما یلوله ن یی است و در پا شتر یاز خوناب ب  یخون ی هااختهی یچگال نکته:  
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 سواالت پایان فصل 
 

 

 :یخون یهااختهی

 کار شکل نوع یاخته 

 سکه مانند با وسط فرو رفته  یاخته قرمز  -1
CO)انتقال گازهای تنفسی   ,O  درخون (

 ها دفاع از بدن در برابر عوامل بیگانه مثل میکروب تقریباً کروی  های سفید یاخته -2

خصوصی  بسیار ریزند و شکل به ها( گرده )پالکت -3

 ندارند 

و جلوگیری از   ریزیدخالت در انعقاد خون هنگام خون

 هدر رفتن خون 

 

 

 

 خالی  جای -1

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن  یخال  یجاها

   شود.  یبدن منتقل م   یخون  یها   اختهیگوارش شده توسط دستگاه ...................... ب    یی مواد غذا   : سوال?

   ...................... است.دستگاه گردش مواد شامل قلب ، رگ ها و     : سوال?

  ...................... و ...................... است و  حفره دارد.  ی قلب تلمبه ا   : سوال?

   ها ، ......................است.  اهرگیس  وارهیسرخرگ ها از د  وارهیضخامت د   : سوال?

پمپ به نام ......................   یبا نام ...................... و توسط نوع  وستهیبه هم پ  ی از لوله ها  ی اخون در شبکه   :  سوال?

 در گردش است. 

   بطن چپ نسبت به بطن راست ...................... است.  وارهید   : سوال?

   بافت ...................... است.  یبخش عمده قلب نوع    : سوال?

   کند.  ی...................... در اطراف قلب به محافظت از آن کمک م وجود بافت     : سوال?

   نامند.  ی قلب را ...................... م   ییحفره باال   : سوال?

  بافت ...................... دخالت دارد.  یقلب  یها   چهیدر  لیدر تشک   : سوال?

 یکه خون را به قلب برم   یی کنند ...................... و به رگ ها  ی که خون را از قلب خارج م   ییبه رگ ها    :  سوال?

  شود. یگرداند ...................... گفته م 

   رود.  یچپ و سپس به بطن چپ م   زی....... به دهل........ قیدار از طر  ژن یخون، خون اکس  یدر گردش عموم    : سوال?

  دستگاه گردش مواد سه نوع رگ: ...................... ، ...................... و ...................... وجود دارد.در     : سوال?

   بافت ...................... ساخته شده است.  ه یال  کیفقط از    رگیمو وارهید   : سوال?

  ساخته شده است.  ی ا اختهیبخش    ک یو    ع یبخش ما  کیبافت ...................... است که از    یخون نوع   : سوال?
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  ندارد. یارتجاع  تی ...................... خاص   : سوال?

  ...................... است.  یخون  یها  اختهی خوناب از    یچگال   : سوال?

   شود.  یبه نام ...................... شامل م   یزرد رنگ  عیقسمت اعظم خون را ما   : سوال?

   را دارد.  گانهیدفاع بدن در مقابل عوامل ب فه ی...................... وظ   : سوال?

   .می کن  یقطر سرخرگ را به صورت ...................... در نقاط از بدن احساس م   ریی تغ   : سوال?

   دارد.  یو ...................... کمتر  شتریاست که ...................... ب یخون روشن خون   : سوال?

   .دارد  یشتر ی...................... بخون موجود در سمت راست بدن نسبت به سمت چپ بدن     : سوال?

 

 نادرست  و درست .2

 .  دیسیرا بنو  حینادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صح  ایدرست  

 ◯دستگاه گردش مواد هستند.   یهمه جانداران دارا   : سوال?

 ◯هاست.   اختهی  ازیو مواد مورد ن ژنیموجود در دستگاه گردش مواد رساندن اکس عیما   : سوال?

 ◯موجود در دستگاه گردش مواد در جانوران خون است.  عیما   : سوال?

 ◯کند.   یگردش خون فقط به دستگاه تنفس و دستگاه گوارش کمک م    : سوال?

 ◯شده است.   لیتشک یا چهیقلب فقط از بافت ماه   : سوال?

 ◯پوشاند.   یم  یوندیدرون حفره قلب را بافت پ   : سوال?

 ◯اند.  رهیخون ت یها دارا اهرگیخون روشن و همه س یهمه سرخرگ ها دارا   : سوال?

 ◯شود.   یاز بطن ها خارج م   یشود و خون خروج یوارد م   زهایبه قلب به دهل  یخون ورود   : سوال?

 ◯.  ردیگ یبازگشت خون را به درون قلب م  یجلو  یبطن  یزیدهل یها  چهیدر   : سوال?

 ◯است.  یتعداد نبض هر فرد همواره عدد ثابت   : سوال?

 ◯توانند از آن ها خارج شوند.   یهستند که مواد م  رینازک و نفوذپذ  یها به قدر رگیمو  وارهید   : سوال?

 ◯را دارد.   یبدن نق اساس یدما  میخون در تنظ   : سوال?

 ◯دارند.   یشکل هستند و در انعقاد خون نقش عمده ا یگرده ها کرو   : سوال?

 ◯است.   یتنفس یانتقال گازها  دیسف یها چهیگو فهیاز وظ   : سوال?

 ◯شود.   یبدن لمس م   یها  اهرگینبض در س   : سوال?

 ◯داده است.   لیتشک  یخون یها اختهیقسمت خون را   نیشتریب   : سوال?

 ◯شوند.   ینم  دهیپشت قلب د  یدر نما  یلیاکل یرگ ها   : سوال?

 ◯ندارند.    یارتجاع  تیها قابل  اهرگیس   : سوال?

 

 ی حیتشر یها. پرسش3

 .دیپاسخ ده  ریز هایبه پرسش

 .دیکن فیرا تعر  ریاز موارد ز کیهر     : سوال?
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 دستگاه گردش مواد:  -

 ضربان قلب  -

 نبض  -

 خوناب  -

 

 ندارند؟ مواد گردش دستگاه به ازین یجاندارن چه   : سوال?

 

   .دیببر نام را مواد گردش دستگاه  یاصل  یاجزا   : سوال?

 

  .دیسیبنو را مواد گردش دستگاه یاصل فهیوظ   : سوال?

 

   .دیببر  نام است؟ حفره چند یدارا قلب   : سوال?

 

 ست؟یچ هرکدام فهیوظ ؟ دارند شرکت قلب لیتشک در ییها بافت چه   : سوال?

 

  .دیکن کامل را ریز جدول قلب ساختمان به توجه با   : سوال?

 حفره ها 

 ورودی ها 
 ................. 

 دهلیز چپ

 خروجی ها 
 بطن راست 

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

 دریچه ها

 بین حفره های ورودی و خروجی 
 درچه دولختی

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

 ابتدای راه های خروجی 
 ................. 

 دریچه سینی 

 لوله ها و رگ ها 

 ورودی ها )سیاهرگ ها( 
 سیاهرگ ششی 

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

 خروجی ها )سرخرگ ها( 
 سرخرگ ششی 

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

 چرا؟ است؟ شتریب  نیریسا از قلب  یها حفره از کیکدام  وارهید  ضخامت   : سوال?

 

 کنند؟ یم  فایا قلب در ینقش چه هرکدام یبطن- یزیدهل ،  ینیس یها چهیدر   : سوال?

 

 اند؟ متصل قلب از یبخش چه به هرکدام دییبگو و دیببر  نام را قلب به متصل یها اهرگیس   : سوال?

 

  .دیده حیتوض خالصه صورت به را هرکدام و برده نام را انسان بدن در خون گردش  انواع   : سوال?
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  .دیکن  سهیمقا هم با را ها سرخرگ و اهرگیس وارهید در یارتجاع تیخاص و  ضخامت   : سوال?

 

 چرا؟ شود؟  یم  احساس شتریب بدن از قسمت کدام در د؟یآ یم  وجود به چگونه نبض   : سوال?

 

  .دیسیبنو را انسان بدن در خون نقش   : سوال?

 

 دارد؟ وجود خوناب در  یمواد چه   : سوال?

 

 ست؟یچ رهیت و روشن خون از منظور   : سوال?

 

 .دیکن  سهیمقا هم با را یخون یها اختهی فهیوظ و شکل   : سوال?

 

 دارند؟ ارتباط ها اهرگیس به  کیکدام  و ها سرخرگ به ریز یها عبارت از کیکدام    : سوال?

 سیاهرگ سرخرگ  ویژگی 

   به بطن ها متصل اند.  

   به دهلیزها متصل اند.  

   خون را از قلب خارج می کنند.  

   خون را به قلب برمیگردانند.  

   خون را به سایر اندام ها می برند.  

   خون را از اندام ها خارج می کنند. 

 

 است؟ مرتبط ب ستون  موارد از کیکدام  با الف ستون موارد از کی هر   : سوال?

 ب                                                             الف      

 چربی بافت •                                 •خون (الف

 یوندپی بافت •               • رگیمو وارهید (ب

 پوششی بافت •               •قلب یها حفره داخل (پ

 یا  چهماهی بافت •                                •یقلب یها چهیدر (ت

    •  قلب یرو بافت نیتر یخارج (ث

 

  .دیکن کامل را آن دهد یم  نشان را خون حرکت  ریمس ریز طرح   : سوال?

ــدام ــا ان ــ دهل <---.................... <--- ه ــت زی ــها <---...................... <---................... <--- راس  <---شش

 ها اندام <---................. <--- چپ بطن <---چپ زیدهل <---  ......................
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  .دیده جواب سواالت به درشکل شده  انجام یگذار شماره به توجه با   : سوال?

 دارند؟ نام چه 7 و 2  یها حفره (الف

 دارد؟ نام چه 4 شماره چهیدر (ب

 گردد؟  یبرم  حفره کدام به بدن تمام از خون (پ

 شود؟ یم  ها شش وارد حفره کدام از خون (ت

 شود؟ یم  وارد حفره کدام به ها شش از خون (ث

 شود؟ یم  فرستاده بدن  تمام به حفره کدام خون (ج

 است؟ شتریب همه از  حفره کدام وارهید  ضخامت (چ

 است؟  متصل یشتریب رگ تعداد حفره  کدام به (ح

 

 

 .دیده جواب سواالت به شکل به توجه با   : سوال?

  .دیکن  مشخص را یشش اهرگیس نیزبر اهرگیس بزرگ ،  یشش سرخرگ ،  آئورت ،  یها رگ از کیهر شماره (الف

  برد. یم  کجا را خون 2 شماره رگ (ب

 آورد؟ یم  کجا از را خون 4 شماره رگ (پ

 رساند؟ یم  کجا به را خون 1 شماره رگ (ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ست؟یچ خون یها شیآزما گزارش در  RBC و WBC ینمادها از منظور   : سوال?

 

 ای نهیچهارگز های. پرسش4

  .دیکن  انتخاب را حیصح نهیگز

 ندارد؟ مواد گردش دستگاه ریز  جانداران از کیکدام    : سوال?

 یخاک کرم (2                          مار (1

 یباکتر (4                           پرنده (3
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  کند.  یم  یریجلوگ ................... به خون برگشت از یلخت سه ی چهیدر   : سوال?

 چپ زیدهل (2                راست زیدهل (1

 چپ بطن (4                 راست بطن (3

 

 کند؟  یم  برقرار ارتباط بدن یها دستگاه ریسا  نیب ریز یها دستگاه از کیکدام    : سوال?

 تنفس دستگاه (2  گوارش دستگاه (1

 خون گردش دستگاه (4  ادرار دفع دستگاه (3

 

 باشد؟ ینم قلب یها  بافت جزء کیکدام    : سوال?

 یپوشش (2 یا  چهیماه (1

 یوندیپ (4 ی(استخوان3

 

 است؟ نادرست  نهیگز کدام   : سوال?

  دارد. یکم ژنیاکس و است رهیت ها اهرگیس همه خون (2  است. راست بطن از قطورتر چپ بطن وارهید (1

  دارد. وجود قلب در چهیدر چهار (4  است. متصل قلب چپ زیدهل و راست بطن به شش (3

 

 است؟ درست  نهیگز کدام   : سوال?

  دارد. وجود روشن خون شهیهم قلب چپ قسمت در (2  دارد. وجود روشن خون شهیهم زهایدهل در (1

  دارد. وجود روشن خون شهیهم قلب راست قسمت در (4           دارد. وجود رهیت خون شهیهم زهایدهل در (3

 

 ............. شــهیهم قلــب چــپ قســمت از یخروج خون و ............ شهیهم قلب راست سمت به یورود خون   :  سوال?

 است.

 رهیت -  رهیت (4        رهیت – روشن (3       روشن – رهیت (2   روشن - روشن (1 

 

 ............ یشش اهرگیس   : سوال?

  آورد. یم  ها شش به را رهیت خون (2                                  است. رهیت خون  یحاو (1

  کند. یم  خارج ها شش از را خون (4  کند. یم  وارد راست زیدهل به را خون (3

 

 است؟ درست  حمله کدام   : سوال?

   است. مرحله دو شامل قلب  ضربان (1

  است. متصل چپ بطن به یشش سرخرگ (2

 شود. یم  دهیشن بهتر قلب یصدا نهیس قفسه چپ سمت در (3

  است. متصل ، یبطن یزیدهل چهیدر به آئورت سرخرگ،  بزرگ یورود (4 
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  که: است یرگ اهرگیس   : سوال?

  دارد. را  مواد تبادل تیقابل و نازک اریبس (2                  است. رهیت خون  یحاو (1

  گرداند. یم  بر قلب به را خون (4      دارد.  یا چهیماه وارهید (3

 

 ست؟ین خون فیوظا جزء  نهیگز کدام   : سوال?

 بدن یدما میتنظ (2                   یتنفس  یگازها  انتقال (1

 ییغذا مواد دیتول (4                   گانهیب  عوامل هیعل دفاع (3

 

 است؟ نادرست  نهیگز کدام   : سوال?

   هاست. اهرگیس از شتریب ها سرخرگ  یارتجاع تیخاص (1

  دارد. انیجر خون جاندارن همه بدن در (2

   ندارند. ارتباط هم با لب  یها حفره همه (3

  است. متصل چپ زیدهل به یشش اهرگیس (4

 

 است؟ درست قلب یها رگ مورد در  نهیگز کدام   : سوال?

  شوند. یم  خارج چپ بطن از  (ی)کرونر یلیاکل یها رگ (1

  کند. یم  وارد آئورت سرخرگ بزرگ به را خون خود انقباض با راست بطن (2

  است. رهیت و ژنیاکس کم خون  یدارا یشش یها اهرگیس (3

  روند. یم  ها شش سمت به و خارج قلب از یشش یها اهرگیس (4

 

 خون........... یعموم  گردش در   : سوال?

  ندارد. وجود ژنیپراکس خون (2   ندارد. وجود ژنیاکس کم خون (1

  دارند. وجود نیزبر  و نیریز یها اهرگیس بزرگ (4   رود. ینم ها شش سمت به خون (3

 

 است؟ ریز موارد از  کیکدام  عهده بر یقلب یها اختهی  ژنیاکس  نیتأم  فهیوظ   : سوال?

 یشش سرخرگ (2   آئورت سرخرگ بزرگ (1

 قلب یها حفره در موجود خون (4   یکرونر یها رگ (3

 

 دارند؟ نقش خون انعقاد در یخون یها  اختهی از کیکدام    : سوال?

 دیسف یها چهیگو (2   قرمز  یها چهیگو (1

 پالسما (4                   ها گرده (3

 

 

 



 

 213 213 

 

 است؟ ها اختهی کدام عهده بر ها  کروبیم  و گانهیب عوامل مقابل در بدن از دفاع   : سوال?

 دیسف یها چهیگو (2   قرمز  یها چهیگو (1

 پالسما (4                   ها گرده (3

 

 است؟ نادرست  نهیگز کدام   : سوال?

  شود. یم  نبض آمدن وجود به باعث ها سرخرگ شدن  گشاد و تنگ (1

  هستند. شناور خوناب در یخون یها اختهی (2

  کند. یم   برقرار را متفاوت یها دستگاه نیب ارتباط خون (3

  است. شده لیتشک نمک و یچرب  ،  قند ژهیو به  محلول  مواد آب،  از خوناب (4

 

 شود؟  یم  گفته قلب ضربان ریز مراحل از  کی کدام به   : سوال?

  ها بطن  انقباض – زهایدهل  انقباض (1

 یعموم  استراحت – ها بطن  انقباض – زهایدهل انقباض (2

 زهایدهل  انقباض –  یعموم  استراحت – ها بطن انقباض – زهایدهل  انقباض (3

 زهایدهل انبساط –  یعموم  استراحت – ها بطن  انقباض – زهایدهل  انقباض (4

 

 است؟ کدام خون  یعموم   رگردشیمس   : سوال?

 چپ زیدهل – ینییپا باال اهرگیس بزرگ – بدن یها اختهی کل – آئورت سرخرگ – چپ بطن (1

 راست زیدهل – ینییپا باال اهرگیس بزرگ – بدن یها اختهی کل – آئورت سرخرگ – چپ بطن (2

 چپ زیدهل – ینییباالپا اهرگیس بزرگ – بدن یها اختهی کل – آئورت سرخرگ – راست بطن (3

 راست یدهل – ینییپا باال اهرگیس بزرگ – بدن یها اختهی کل – آئورت سرخرگ – راست بطن (4

 

 است؟ شده انیب نادرست نهیگز کدام خون مورد در   : سوال?

  دارد. وجود خون تریل 5 حدود ما بدن در (1

  است. شده ساخته یااختهی  بخش کی و  پالسما  نام به عیما بخش کی از که است یوندیپ بافت ینوع خون (2

  است. شده لیتشک  نیپروتئ و نمک  ،  قند ژهیو به  محلول  مواد ،  آب از  پالسما (3

  شناورند. یخون یها اختهی در  پالسما (4
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 تبادل با محیط  – 15فصل 

 

. به شکل  می رو  یو سپس به سراغ دستگاه دفع مواد زائد م  می پرداز یدستگاه تنفس م ی درش ابتدا باهم به بررس نیدر ا

 . دی توجه کن ریز

 

 . دیکن یباال ساختار دستگاه تنفس را مشاهده م ریدر تصو

 دستگاه تنفس:  یاجزا

 شود که عبارتند از:  یم ی شامل دو بخش اصل یتنفس به صورت کل دستگاه

 ی مبادله ا  ی بخش ها -2                یهاد یبخش ها  -1

 .می پرداز یبخش ها م نیاز ا   کیهر    یو تشر  یبا هم به بررس حال

 :    یهاد یبخش ها -1

 است:   ریبه صورت ز ی مجار ن یهوا در ا  انیجر ریمس بیشده است که به ترت لیتشک یمختلف ی از اجزا ی هاد بخش

 درون شش ها           یها ژکینا         هاژهینا        یحلق        حنجره          نا         ینیو ب  دهان

 .شودیم ی وارد حلق شده و سپس وارد نا ی نیاز راه دهان و ب هوا

  ی باز بماند، نا شهیهم  ینا شودیباعث م یو ارتجاع  یبافت غضروف نی شکل است که ا cو  یغضروف یاندام ینا :ینا

 شود. یشش وارد م ک یشده به درون  جادیا  یها  ژهیاز نا ک ی. سپس هر آوردیرا به وجود م ها ژهیشده و نا میتقس

را   هاژکی انشعابات نا ن ی. اآوردیوجود مرا به یادی ز اری در داخل شش منشعب شده و انشعابات کوچک بس هاژهینا

 . شودیختم م ییهوا یها سهیاز ک  ی ابه خوشه ژکی. هر ناسازندیم

  یشود باز بمانند و هوا به راحت یباشند که باعث م یغضروف م  یها دارا  ژک یاز نا ییها و بخش ها  ژهیو نا ی نا نکته:  

 داشته باشد.  انیجر
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 .کنندیرا اشغال م نه یس یقفسه  یهستند که محفظه یو زوج یبزرگ اسفنج یهاها اندامشش : شش

شده است که   دهیپرده جنب پوش  کیها با  از شش کی. هر شوندیم م یراست به سه لب و شش چپ به دو لب تقس شش

  نیب یجنب، موجب لغزندگ ی. فضادهدیم لی را تشک نهیقفسه س یشش را در برگرفته و پوشش داخل ی اسهیبه شکل ک

 .شودیها مو شش  نهیقفسه س وارةید

  یکننده( بودند. حاال باهم به بررس تی)هدای مربوط به بخش هاد ی، همگ دینمود یکه مطالب را بررس  ی جا ن یبه ا تا

 . می پرداز  یموجود در دستگاه تنفس م یه ا بخش مبادل

 : یمبادله ا یبخش ها -2

  یم یی هوا ی ها سهیدر دستگاه تنفس ، ک ی بخش مبادله ا یدهنده   لیبخش تشک نی تر مهم

 است.  یی هوا سه یک هاونیلیم یباشد که هر شش دارا 

 دارد. یی هوا سهی ک ونیلیم 300شش حدود  هر

شده است. در اطراف   دهیپوش یپوشش  یها نازک از سلول اریبس ی هی ال کی با  ییهوا سهیک هر

  ییهوا یها سهیو ک هارگیمو  نی ا ن یوجود دارند ب ی فراوان یخون یها رگیمو ، ییهوا ی هاسهیک

 .شودیانجام م یتنفس یهاتبادل گاز

  یی هوا ی هاسهیاز خون وارد ک د یاکسیوارد خون شده و کربن د  یی هوا ی هاسهیاز ک ژنیاکس  ییهوا  یها سهیدر ک نکته:  

  ی هاسهیموجود در ک یهوا رگ،یمو وارهیو د  ییهوا ی سهیک وارهید یبافت پوشش یعنینازک،  ی هیتنها دو ال  شود،یم

 . کنندیرا از خون جدا م ییهوا

دستگاه   یدرک بهتر از آن به بررس ی ، حال باهم برا می کرد یکه در ارتباط با دستگاه تنفس بررس یتوجه به مطالب با

 . می پرداز یگوسفند م یتنفس

 که عبارتند از:  می بر یم یپ ر یگوسفند به نکات ز یدستگاه تنفس یبررس با

  کی  ،یاصل ژهیقبل از دو نا  د،ی ها برسشش یکیتا به نزد د ی ( در طول برش دهc یرا از قسمت نرم آن )دهانه ینا  ی وقت -1

 شش چپ و راست کاربرد دارد.  ص یتشخ یراه هم برا  نی و ا رودیکه به شش راست م شودیانشعاب سوم هم مشاهده م

  ها،ژهی هستند، نا م یکه به سه گروه قابل تقس دیکنیها مشاهده مدر مقطع آن سوراخ میاز شش را برش بزن یاگر قسمت -2

چون  ها همبازتر است و سرخرگ گریبه علت دارا بودن غضروف از دو سوراخ د ها ژهینا ی ها . لبههااهرگیها و سسرخرگ

تر  بسته هااهرگیس یدهانه یول  شوندیدارند به صورت باز مشاهده م هااهرگینسبت به س یتر و محکم  یارتجاع وارةید

 هستند. 

  یها سهیدر اطراف ک یتنفس ی احاطه کرده است. گازها یخون یها رگیاز مو  یارا شبکه ییهوا  یسهیاطراف هر ک -3

 انتشار    قیشده و از طر ییهوا یها سهیعمل دم وارد ک یدر ط  دارژنی اکس ی. هوا شوندیشش و خون مبادله م ن یب ییهوا
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  ژنیاکس  یدارد. خون روشن است که دارا  ان یها جررگ ن یا رکه د ی. خونشودیاطراف آن منتقل م یخون ی هارگبه 

 است.  یادیز

   کند؟یم یرییچه تغ ی تنفس ی( به نظر شما هوا هنگام عبور از مجارالف   : سوال?

دهان نفس بکشند.    ق ی از طر  شتریعادت دارند، ب ی. برخ دیو دهان نفس بکش  ینی ب ق ی از طر دیتوانی( شما مب

                                                                                                                                                       کتاب درسی(  125ی )صفحه      بدن دارد؟                      یبرا ی کار چه ضرر  ن یبه نظر شما ا

    :  پاسخ

  جدارة رسد،یبدن م یآن به دما  یو مرطوب شده و دما ه یتصف ، ینیمخصوصاً ب یتنفس ی هوا در موقع عبور از مجار الف:

موجود در جداره   یهاشده است، سلول دهیپوش ،یخون  یها رگیاز مو ی مرطوب و غن یپوشش   یها با سلول ی نیحفرات ب

  ی نیکه به درون ب یذرات خارج ر یو سا ها یجذب ذرات گرد و غبار، باکتر  بنموده و موج جادیاز موکوز را ا ی انیجر ،ینیب

گوارش منتقل   ستمیو به س  شوندیم تیذرات به سمت گلو هدا نی ها اک مژکو سپس با کم  شوندیاند، مشده دهیکش

 خواهند شد. 

و اگر    فتدیب گرهی تصف یها سمیبه دام مکان یتا ذرات خارج دینفس بکش ی نیب قیدر صورت امکان از طر شودیم ه یتوص ب:

 ها شوند. وارد دستگاه تنفس و شش  یشتریب ی ممکن است ذرات خارج دی به طور مداوم با دهان نفس بکش

 ( 96خرداد  -تهران -)نور هدایت         چگونگی تشخیص شش راست از شش چپ را بیان کنید.                     : سوال?

 بخش است.  2بخش و شش چپ دارای  3است. شش راست دارای  ترشش راست از شش چپ بزرگ   :  پاسخ 

 

 . ندیگویها تنفس مراندن هوا از شش رونی ها و ببه داخل شش طیحرکت هوا از مح یکیمکان ندیبه فرآ تنفس:

در باز و   هاضمن محافظت از شش نهیدارند و قفسه س ی جا نه یها درون قفسه سشش  شش ها در عمل تنفس: نقش

شکل خود باعث دم و بازدم   رییقرار دارد که با تغ  افراگمیپرده د  نه،یس یقفسه   نیی نقش دارد، در پا زی جمع شدن آنها ن

 . ندیگویها را بازدم مخروج هوا از شش و ها را دم  به درون شش رونیب طی. ورود هوا از محشودیم

 باشد؟  یم  یچه ساختار یدارا افراگمید

  شودیکه منقبض م یهنگام افراگم ید پوشاند یرا م نهیس  یاست که کف قفسه یشکل یگنبد  یچهیماه افراگمید :جواب

 .شودیم نهی س یحجم قفسه ش یو موجب افزا کند یحرکت م نیی به سمت پا
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 در هنگام انجام عمل دم و بازدم:  یتنفس یگازها سه ی مقا

 بازدم دم  گاز

 درصد  16 درصد 21 اکسیژن

 درصد 75 درصد 78 نیتروژن

 درصد 4 درصد  0/ 1کمتر از  اکسید کربن دی

 انتقال گازها: 

وارد خون    ژنیشش خارج و اکس قیاز طر د یاکسیدکربن ییهوا یها سهیدر ک دیاکسیدو کربن  ژنیاکس  یپس از مبادله

 . دهدیرا انتقال م ی تنفس یقرمز و خوناب )پالسما( گازها  یها چهیخون با کمک گو شود،یم

شرکت   هایمثل قندها و چرب یمواد  یآزاد کردن انرژ ندیتا در فرآ شودیو وارد آنها م رسدیم هااختهیبه اطراف  ژنیاکس

تا از   شودیوارد خون م اختهیشده در  دیتول د یاکسید. کربنشودیآزاد م دی اکسیدگاز کربن نیهمچن ند یفرآ  نی کند. در ا

 بازدم از بدن خارج شود.  قیطر

  م؟ی را در بازدم مشاهده کن  دیاکس  یکربن د میتوان یم چگونه

  ینوشابه خور  ین ف،یبشر، ق ،ی آهک، کاغذ صاف یبازدم ی در هوا دیاکس  یکربن د شینما ی و مواد الزم برا ل یوسا :جواب

 مواد ؛ نیا  هی باشند. پس از ته یم

 .د یآن را صاف کن یآهک را در آب حل، و با کاغذ صاف ی مقدار -1

 . دیشفاف بدم ع یما نی درون ا ین ک یبا  -2

.  ماندیم ی به صورت رسوب در ته ظرف باق ی و مقدار شودیاز آن در آب حل م  یمقدار  می کنیآهک را در آب حل م یوقت

  ن یدرون ا ی با ن کهیو زمان د یآیدست مو شفاف به  کنواخت یآب آهک  میدهیعبور م یمحلول را از کاغذ صاف یوقت

 . کندیم دا ی کم محلول حالت کدر پکم میدمیمحلول م

محلول   ز،یرسوب با داشتن ذرات ر نی رسوب است. ا جادی موجود در بازدم و آهک و ا دیاکسیدکربن ن یآن، واکنش ب علت

  .آوردیرا از حالت شفاف به کدر در م

 

  ن یهم رای. زمیاست که ما انسان ها با آن روبه رو هست ی معضالت نی از بدتر یکیهوا  ی، آلودگ د یدان یهمانطورکه م

رو ما انسان ها همواره به   نیما خواهد شد . از ا ی برا ی از جمله مشکالت تنفس  یاریهوا خود باعث مشکالت بس یآلودگ

 . می ستهوا ه یاز آلودگ یر یجلوگ ی برا یی دنبال راهکار ها
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 شوند عبارتند از:  ی م یهوا و مشکالت تنفس یکه باعث کاهش آلودگ  یعوامل

 مانند دوچرخه.  یموتور ر یغ یهینقل ل یاستفاده از وسا -1

 مانند اتوبوش و مترو.  یشخص ی هینقل ی لهیوس ی به جا یعموم یهینقل ل یاستفاده از وسا -2

 .یفن ینهیسالمت آنها با معا یو بررس یسالم شخص ه ینقل ل یاستفاده از وسا -3

 خود. یزندگ طیسبز مح یفضا  شیافزا -4

سوال در ارتباط با افراد    نیافراد ، ا ی هوا و اثرات آن بر زندگ یتوجه به موارد ذکر شده در ارتباط با آلودگ با

 شود که؛ یم جاد یدر ذهن ما ا یگاریس

 دارد؟   یچه اثر انشیو اطراف یگاری بر سالمت فرد س  گاریس  دود

 وجود دارد؟  ی ایسم ی هابیچه ترک گاریدود س   در

 است؟   ترعیشا ییهایماریچه ب یگاریافراد س  در

 را داد.  ری ز یتوان پاسخ ها یآمده م ش یسواالت پ یبه صورت خالصه برا  :جواب

 .گذاردیبدن م یها دستگاه گر یدستگاه تنفس و د  یبر رو یاثرات مخرب  گاریس دود

 . باشدیو ... م  دیانی س دروژنیه ک،یارسن د،یاس ک یسولفور ن،یکوتین یسم باتیترک ی دارا گاریدود س در

 و ...   یرشاختالالت گوا ، یتنفس یها، ناراحتاز جمله انواع سرطان  ییهایماریب

 صدا:   دیتول

وجود دارد که به آن    یاچهیقرار دارد. درون آن دو پرده ماه ینا  ی بعد از حلق، در ابتدا حنجره

. شودیصوت م  دیقسمت باعث ارتعاش و تول  نی ا انی . عبور هوا از مندیگویم یصوت ی تارها

در هنگام لمس کردن،   هیناح نی ساخته و ا حنجره آن را مستحکم ی وارهیوجود غضروف در د

 . رسدیم ظر سفت به ن

 .گرددیصدا م جاد یباعث ا یصوت ی هابا ارتعاش پرده یبازدم یهوا

 . ندیگویم زیصدا ن ی مجرا ه یناح ن یدر حنجره به ا ی صوت ی وجود تارها لیدلبه

  ک ی ی ، باهم به بررس دی و دستگاه گردش مواد در فصل قبل به دست آورد  یکه از دستگاه تنفس یحال با توجه به علم

 . میپرداز  یم یمثال مهم کتاب درس

                      کند؟باتوجه به شکل زیر، خون، هریک از گازهای تنفسی را از کجا به کجا منتقل می   : سوال?

 کتاب درسی(  127ی )مشابه گفت وگو کنید صفحه                                          
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  دیاکسیدو کربن رسدیها مخون شده و به سلول انی ها وارد جرموجود در شش ییهوا یها سهیاز ک ژنیاکس   :  پاسخ

 . شودیمنتقل م طیو از آنجا به مح  رسدیها مموجود در شش ییهوا یسهیها توسط خون به کآزاد شده در سلول

 

          . دیکن  حیرا به درصد تشر دیاکس ید و کربن ژن یدم و بازدم مقدار گاز اکس یدر بازها   : سوال?

     ( 96خرداد  -تهران -)شهید مطهری

    :  پاسخ

 بازدم دم  گاز

 درصد  16 درصد 21 اکسیژن

 درصد 4 درصد  0/ 1کمتر از  اکسید کربن دی

 

به مقدار   یتنفس ی بدن کدام گازها یهادر مجاورت بافت  نیچن و هم ییهوا  ی سهیدر مجاورت ک   : سوال?

                                                                                                                                              (97خرداد  -تهران -)دکترحسابی                     شوند؟ یم دهید ی شتریب

    :  پاسخ

 است.  شتر یب ژنیغلظت اکس ،ییهوا یها سهیدر مجاورت ک

  د یاکسید غلظت کربن اخته،ی بدن درون  یها است. در مجاورت بافت شتر یب ژنیغلظت اکس ،ییهوا یها سهیمجاورت ک در

 است.  شتریب

 

 دفع ادرار:  دستگاه

اوره  شود،یم دیمانند اوره تول ی گریبدن مواد د ی هااختهیدر   کند،یرا دفع م دیاکسیدبر دستگاه تنفس که کربن عالوه

و آب    یاضاف ی هاو به همراه نمک شودیم از خون گرفته  هاهیکل تیمواد با فعال نیاز بدن دفع شود ا د یاست و با یسم

 .شودیمبدن به صورت ادرار از بدن خارج  ی اضاف
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 دستگاه دفع ادرار:   یاجزا

 . باشدیو مثانه م  زراهی، م ی زنای، م ها هیدفع ادرار شامل کل دستگاه

  ک ی هاهیاز کل کی کمر قرار دارند. به هر یهیناح ی ها در باالستون مهره ن یشکل در طرف یی ایبه صورت دو اندام لوب هاهیکل

خون   آورد،یاندام م نی شدن به ا هی تصف ی که خون را برا باشد یاز آئورت م یسرخرگ انشعاب ن یا  شود،یسرخرگ وارد م

 . زدیریم نی ریز اهرگیو به بزرگ س  شودیخارج م ه یاز کل اهرگ یس ک یشده توسط  هیتصف

 :یداخل ط یمح میتنظ

  ن ی. نوع و مقدار مواد اندیگویم یداخل طیقرار دارند که به مجموع آن مح  یا اختهی انیم ع یما انیبدن در م یها اختهی

  یها با دفع مواد زائد آب و نمک هاهیانجام دهند. کل یخود را به درست یبتوانند کارها  ها اختهی ثابت بماند تا  دیبا طیمح

 . ددارن ینقش اساس  می تنظ نی در ا ی اضاف

  م یتنظ  نیکردن دفع آب به صورت ادرار ا ادیبا کم و ز  هاهی آب بدن است. کل زان یم میتنظ ه،ی کل یکارها  ن یتراز مهم یکی

 . دهندیرا انجام م

سنو   لیمواد مانند آهک و ... در مثانه شده و باعث تشک یباعث رسوب برخ ینکته: نگه داشتن ادرار به مدت طوالن  

 مثانه شود. 

 کنند؟    یها چگونه کار م ه ی، کل م یو متوجه شد میها خواند  هیکه از کل  ینکات نیتمام ا با

  گریموارد د یو سپس به بررس می ابتدا با ساختار آن ها آشنا شو د یها با هیکارکرد کل ی با نحوه  ییآشنا یبرا :جواب

 . میبپرداز

)نفرون(   زهیگرد ای  یادرار  یوجود دارد که به آنها لوله چ یدر پ چیپ  یلوله هاونیلیم  هی کل یکروسکوپیساختمان م در

 . کنندیآن را جدا م یواد دفعو م  هیخون را تصف یعنی دهند؛ یها انجام ملوله نی را ا  هاهیکل ی. کار اصلندیگویم

 .  سازندیو ادرار را م رندیگیم هارگیآب از مو یهمراه مقدارخون را به یاضاف  یهامواد زائد مانند اوره و نمک هازهیگرد

 بدن را دفع کند.  ی اضاف ی هاونی از  یو بعض  یآب، نمک، چرب تواند یها، پوست هم مو شش ه یکل برعالوه

 ( 96خرداد  -تهران -)الزهرا                       شود؟یانجام م  هیاز کل  یخون توسط چه بخش ی هیتصف  یاصلکار    : سوال?

  زهیگرد ای  یادرار  یوجود دارد که به آنها لوله  چیدر پ چ یپ ی لوله هاونیلیم ه یکل یکروسکوپیدر ساختمان م   :  پاسخ  

 . کنندیآن را جدا م یو مواد دفع  هیخون را تصف  یعنی  دهند یها انجام ملوله نی را ا هاهی کل ی. کار اصلندیگوی)نفرون( م

 

  ی هاونیاز   یو بعض ی، چربآب، نمک تواند یم را ی. زبرندینام م  یبه عنوان اندام دفع زیو شش از پوست ن  هی به جز کل نکته:

 را از بدن دفع کند.  ی اضاف
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 سواالت پایان فصل 
 

 

 بدن عبارتند از : ق ی از تعر یموجود در ترشحات ناش باتی ترک

پوست دفع    قیبدن دارند از طر  ی که برا ی عوارض لیکه به دل رفعال یغ ی هایو باکتر یمواد معدن م، یسد  ک،یاور دی اس اوره،

 .شوندیم

کتاب   دی مثال پر نکته از فکر کن ک ی ی است که با هم به بررس  دهیزمان آن رس د یکه با دستگاه دفع مواد آشنا شد حال

 . میبپرداز یدرس

 کتاب درسی(  129ی )مشابه فکر کنید صفحه                کند؟یو دفع م نی آب را تأم ییهاالف( بدن ما به چه صورت   : سوال?

 است؟  کسانیشما  یآب مصرف زانیم شه یهم ای( آب

  ییندهایفرآ  قیو از طر می کنیآب کسب م ،یدرون سلول ی ندهایفرآ  یو برخ دنی خوردن و نوش قی ما از طر الف:    :  پاسخ

 .میدهیچون تنفس، ادرار، عرق کردن و مدفوع آب بدنمان را از دست م

  ها یماریب یو برخ  یطیحرارت مح ، یبدن تیهمچون، سن، فعال یشخص به عوامل مختلف ک یمصرف آب  زانیم ب:

 دارد. یبستگ

 

دردناک و خطرناک است و ممکن است باعث از کار   اریو سنو مثانه بس  هیمثل سنو کل ها یمار یاز ب ی بروز بعض نکته:

  ن یاز ا یریمناسب و استاندارد در جلوگ یمواد معدن یدنیآشام ی هامرگ شود. استفاده از آب یحت ای  هی افتادن کل

 مؤثر است.  هایماریب

 

 

 خالی  جای -1

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن  یخال  یجاها

   کند.  ی و .................... را دفع م   ن یها تأم   اختهی   یدستگاه تنفس .................... را برا    : سوال?

  .ندیگو  یدو شاخه دارد که به آن ها .................... م   ینا    : سوال?

   .ندیگو  ی ................. م ...... و خروج آن را از شش ها .....به درون شش ها را ..........  رونی ب  طی ورود هوا از مح   : سوال?

  شود.  ی.................... وارد خون م   ق یاز طر  یژنیگاز اکس   : سوال?

 شود.   یوارد .................... م   یهوا پس از عبور از نا    : سوال?

  ها .................... قرار دارد.  ژکی نا  ی در انتها   : سوال?

  شود. یم مرطوب  و گرم هوا ،  .................... از هوا عبور هنگام   : سوال?

  دارد. قرار .................... یابتدا در و حلق از  بعد حنجره   : سوال?

  دهد. یم   انتقال را ....................  ،  خوناب و قرمز یها چهیگو کمک با خون   : سوال?
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   است. ................... غلظت سمت به .................. غلظت  از گاز حرکت هتج ،  ها بافت به  یرسان ژنیاکس هنگام  : سوال?

   .ردیپذ یم   انجام یتنفس یگازها تبادل .................... و .................... نیب ها شش در   : سوال?

  شود. یم  کدر محلول .................... لیتشک علت به م، یبدم  اهکآب محلول در اگر   : سوال?

  .زدیر یم   .................... به و خارج هیکل از اهرگیس کی لهیوس به هیکل توسط شده هیتصف خون   : سوال?

   دهد. یم  انجام  .................... را ها هیکل یاصل کار   : سوال?

  .میده یم   انجام را .................... عمل کردن صحبت هنگام   : سوال?

  شوند. یم  گرفته خون از .................... توسط زائد مواد و یاضاف   یها نمک و اوره   : سوال?

   است. .................... عهده بر بدن آب زانیم  میتنظ   : سوال?

  رسانند.  یم  مثانه به هیکل از را ادرار .................... نام به لوله دو   : سوال?

  دارد. وجود .................... نام به چیپ در چیپ لوله ها ونیلیم  هیکل در   : سوال?

  است. بدن .................... میتنظ هیکل یکارها نی مهمتر از یکی   : سوال?

   شود. .................... جادیا  باعث است ممکن یطوالن مدت به ادرار داشتن نگه   : سوال?

 

 نادرست  و درست .2

  .دیسیبنو را حیصح عبارت بودن نادرست درصورت و کرده مشخص را عبارت هر بودن نادرست ای درست

 ◯ دارد. نقش زین ها آن شدن جمع و باز در شش از  محافظت ضمن نهیس قفسه   : سوال?

 ◯ .ندیگو یم  ژکینا ها آن به که دارد شاخه دو  ینا   : سوال?

 ◯ است. تر بزرگ راست شش از چپ شش   : سوال?

 ◯ است. ینیب راه از تنفس از بهتر دهان قیطر از تنفس   : سوال?

 ◯ دارد. قرار ییهوا یها سهیک ها  ژهینا یانتها در   : سوال?

 ◯ شود. یم  صدا دیتول  و ارتعاش  باعث حنجره  یا چهیماه  یها پرده انیم  از هوا عبور   : سوال?

 ◯ است. مثانه و ها هیکل شامل ادرار دفع دستگاه   : سوال?

 ◯ است. ژنیاکس یدارا تنها شود یم  ییهوا یها سهیک وارد که ییهوا   : سوال?

 ◯ دارند. قرار  کمر هیناح نییپا و مهره ستون نینطرف در ها هیکل   : سوال?

 ◯ .ردیگ یم  صورت ها  ژکینا در یتنفس یگازها تبادل   : سوال?

 ◯ گردد.  یم  جادیا دفع احساس  زدیریم   مثانه به  یزنایم  از ادرار یوقت   : سوال?

 ◯ است. آب  و یاضاف  یها نمک  اوره،   مانند یمواد شامل ادرار   : سوال?

 

 ی حیتشر یها. پرسش3

 .دیده پاسخ ریز  هایپرسش به

 .دیکن  فیتعر را ریز موارد از کی هر   : سوال?
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 بازدم -

 بدن یداخل  طیمح -

 زهیگرد -

 دم - -

 

  .دیسیبنو را یتنفس دستگاه فیوظا    : سوال?

 

 

   .دیببر نام بیترت به را یتنفس دستگاه  یجزاا    : سوال?

 

 

  .دیکن انیب را علت دهان؟ ای است بهتر ینیب راه از تنفس  ایآ    : سوال?

 

 

 رد؟یگ یم  صورت چگونه گازها تبادل ییهوا یها سهیک در    : سوال?

 

 

 دارند؟ نقش ها شش شدن بسته و باز در بدن از ییها قسمت چه    : سوال?

 

 

  کند؟ یم  حرکت چگونه  افراگمید بازدم و دم هنگام در    : سوال?

 

 

 ست؟یچ ها اختهی در ژنیاکس وجود تیاهم    : سوال?

 

 

 کند؟یم  دیتول صدا چگونه حنجره    : سوال?

 

 

  است؟ آن از یخروج یاهرگیس خون و هیکل به یورود سرخرگ نیب  یتفاوت چه    : سوال?

 

 

  کند؟ یم  هیتصف را خون چگونه هیکل    : سوال?

 

 

 



 

 

 224 224 

 

  .دیببر نام را ادرار دفع دستگاه  یاجزا    : سوال?

 

 

  است. یموارد چه شامل بخش هر است؟ شده لیتشک ییها بخش چه از هیکل    : سوال?

 

 

 ست؟یچ یادرار یها لوله فهیوظ    : سوال?

 

 

 رسد؟ یم  بدن به ییها قیطر چه به آب    : سوال?

 

 

 .دیببر  نام را یدفع اندام چهار    : سوال?

 

 

 باشد؟ داشته ییها یژگیو چه دیبا بدن یداخل  طیمح    : سوال?

 

 

  .دیسیبنو را ریز یها شکل در شده خواسته  یها قسمت    : سوال?
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 ای نهیچهارگز هایپرسش. 4

  .دیکن  انتخاب را حیصح نهیگز

  .دیکن انتخاب را درست نهیگز    : سوال?

  دارد. قرار شکم هیناح ریز  افراگمید  پرده (1

  کند.  یم  محافظت ها شش از فقط نهیس قفسه (2

   شود. یم  ختم ییهوا یها سهیک به تنفس دستگاه  ریمس  یانتها (3

  .ندیگو یم  دم را شش از هوا  خروج (4

 

  دهد. یم  انجام یکار چه ها اختهی در  ژنیاکس    : سوال?

   رسد. یم  اختهی یها  اندامک  مصرف به (1

  کند. یم  کمک قندها و ها یچرب یانرژ کردن آزاد به (2

   دهد. یم  کاهش را اختهی  یدما (3

  کند. یم  دیتول یچرب و قند حتماً (4

 

 کند؟  یم   مشخص را  یزنایم  فهیوظ  نهیگز کدام    : سوال?

 مثانه به هیکل از ادرار  انتقال (2                 ادرار دیتول (1

 بدن خارج به  مثانه از ادرار  انتقال (4            ادرار هیتصف (3

 

 دارد؟ یکمتر اوره رگ کدام خون    : سوال?

 یویکل سرخرگ (2                       آئورت سرخرگ بزرگ (1

 یشش اهرگیس (4                       نیریز اهرگیس بزرگ (3

 

 ست؟یچ ادرار دفع دستگاه در مثانه  نقش    : سوال?

 ادرار هیتصف (2                    ادرار دیتول (1

 ادرار یونگهدار رهیذخ (4                   خون هیتصف (3

 

 شود؟ ینم  افتی ماده  کدام  معموالً سالم افراد ادرار در    : سوال?

 اوره (2                                آب (1

 نیپروتئ (4 یاضاف  یها نمک (3

 

 دارد؟ یادیز کاهش دم یهوا نسبت گاز کدام  زانیم  بازدم یهوا در    : سوال?

 دروژنیه (4 دیاکس ید  کربن (3 تروژنین (2   ژنیاکس (1 
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  دارد.  نام ........... گردد یم  صدا دیتول باعث که  یا چهیماه  یها پرده    : سوال?

 یصوت یتارها (2                     حنجره (1

 زبان (4                     افراگمید (4

 

  شوند. یم  ها زهیگرد وارد .................. از ادرار دهنده لیتشک  مواد    : سوال?

 ها رگیمو (2                        لگنچه (1

 یویکل یها هرم (4                  یزنایم  (3

 

 ست؟ین ینیب فیوظا از  نهیگز کدام    : سوال?

 هوا هیاول هیتصف (2             یورود یهوا کردن  گرم (1

 بلع هنگام کوچک زبان  باالبردن (4 یورود یهوا کردن مرطوب (3

 

 است؟ درست صدا دیتول و یصوت یتارها مورد در  نهیگز کدام    : سوال?

   است. ریپذ امکان بادم هنگام در تنا در صدا دیتول (1

  است. یصوت یتارها عهده بر یساز واژه و شده دیتول یصدا کردن ریز و بم (2

   .میده یم   انجام را دم عمل معمول طور به کردن صحبت هنگام در (3

 کدام چیه (4

 

 ................ ییهوا یها سهیک در یتنفس یگازها تبادل در گفت  توان یم     : سوال?

   شود. یم  وارد آن به  ژنیاکس و خارج ییهوا سهیک از دیاکس ید  کربن (1

  شود. یم  خارج آن از  ژنیاکس و وارد ییهوا سهیک به دیاکس ید کربن (2

  شود. یم  خارج آن از ژنیاکس و وارد خون به دیاکس ید  کربن (3

  شود. یم  وارد خون به و خارج ییهوا سهیک از دیاکس ید  کربن و  ژنیاکس (4

 

 است؟ نهیگز کدام بیترت به یتنفس دستگاه  اجزا    : سوال?

 شش –  ژکینا – نای حلق – دهان (1

 شش –  ژهینا – یمر – حلق – ینیب (2

 شش – ژهینا – ینا – حلق – ینبی – دهان (3

 ییهوا سهیک –  ژهینا – ینا حلق – ینبی – دهان (4
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 است؟ حیصح  نهیگز کدام یتنفس یگازها تبادل با رابطه در    : سوال?

ــ   و  خارج  شش  قیطر  از  دیاکس  ید  کربن  ،   ییهوا  یها  سهیک  در  دیاکس  ید  کربن  و  ژنیاکس  مبادله  از  پس  (1  ژنیاکس

  شود. یم  خون وارد

  دهد. یم   انتقال را یتنفس  یگازها  پالسما و  قرمز یها چهیگو کمک با خون (2

  است. دم یهوا از شتریب بازدم یهوا در دیاکس ید کربن درصد (3

  است. حیصح مورد سه هر (4

 

 کدامند؟ دفع دستگاه یاصل قسمت سه    : سوال?

   مثانه –  یزنایم  – هیکل (1

 ینا – ژهینا – ییهوا سهیک (2

 ژکینا –  یزنایم  – هیکل (3

 طحال -  مثانه –  یزنایم  (4

 

 

 


