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 مخلوط و جداسازی مواد  –  1فصل 

 

 

 مواد

 

 

 

 

 

 

 . باشندیمواد اطراف ما شامل مواد خالص و ناخالص م

 است. بیجزء ساخته شده باشند که خود شامل عنصر و ترک کیکه تنها از  ی( مواد خالص: موادالف

 هم هستند.  ه یآن شب ی هاسازنده مولکول  یهاها و اتمکه اتم  ی: مواد خالصعنصر

 هم با هم متفاوتند. یهاسازنده مولکول یهاکه اتم  ی: مواد خالصبیترک

که خود شامل مخلوط همگن    ندیآیچند ماده بدست م  ا یشدن دو  ختهیاز به هم آم کهی( مواد ناخالص )مخلوط(: موادب

 )محلول( و ناهمگن است.  

مثل آب   شوند یداده نم صیاز هم تشخ یاجزا به راحت -2دارند  کنواختیپخش   -1محلول:  ای همگن   یهامخلوط یهایژگیو

 نمک و آب و قند 

را در خود   گریدارد و جزء د یشتریکه مقدار ب  یجزئ. شوندیم لیها از دو جزء حالل و حل شونده تشکها: محلولمحلول  اجزاء

 حالل است. کند یحل م

 گاز باشد مثل کپسول هوا  تواندیهم جامد باشد مثل سکه هم م مویباشد. مثل ابل عیما تواندیها هم م محلول یکیزیف حالت

و آب و   لیهستند مثل آج صیقابل تشخ یاجزاء به راحت - 2دارند    کنواختی ریپخش غ   -1ناهمگن:  ی هامخلوط یژگیو

 روغن

که در حالت سکون ذرات جامد بعد    ند،یگویم ون«یمعلق هستند »سوسپانس عیکه ذرات جامد در ما  ی: به مخلوط ناهمگن نکته

 مویمثل: دوغ، آبل شوندیم نینشته  یاز مدت

  یریپذآب حل کرد انحالل تریلیلیم 100در  نیمع یدما کیدر  توانیمکه   یامقدار ماده نیشتری: به بیریپذ انحالل

 . ندیگویم

 خالص

 هامخلوط : خالصنا
 همگن                آب و نمک، هوا 

 نا همگن              آجیل، آب و نشاسته 

 عنصر

 دی اکسید، آب، نمک، شکر، الکل، اسیدها، آب اکسیژنه، آب ژاول و .... ترکیب: کربن 

 فلز          آهن، مس، طال، نقره، جیوه، سرب، آلومینیوم و .... 

 نا فلز          اکسیژن، هیدروژن، نیتروژن، هلیوم، کربن و .... 
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گازها   یریپذو دما باعث کاهش انحالل کند،یم رییمواد بر اثر دما تغ  یبعض یریدما: انحالل پذ  -1: یریپذمؤثر بر انحالل عوامل

 . شودیم

 . میکنیاستفاده م phها از کاغذ آن یی شناسا یداشته باشند که برا یباز ای یدیاس تیاطراف ما ممکن است خاص یهامحلول 

 ها را از هم جدا کرد: مثالً: آن ییهابا روش توانیم کند یدر مخلوط کردن مواد هر جزء خواص خود را حفظ م نکهیتوجه به ا با

مخلوط  توانیجداکننده م  فیق  لهید و بوسا)مثل شان در آب( را از هم جدا کر  عیجامد در ما یهامخلوط توانیم  یکاغذ صااف  با

دارند از    یکه نقطه جوش متفاوت  عیدر ما  عیما  یهامحلول یجداساااز ی)مثل آب و روغن را از هم جدا کرد( و برا  عیدر ما  عیما

 خون استفاده کرد. یاجزا یجداساز یبرا توانیهم م وژیسانترف نی. همچنمیکنیاستفاده م ریروش تقط

 کرد. یبند میمخلوط( تقس »خالص« و »ناخالص« )= یتوان به دو دستهینکته: تمام مواد را م

   .دیشود؟ مثال بزنیخالص گفته م   ی به چه مواد  ?

 و آهن.        میشوند. مثل نمک، طال، آب، هلیم  دهیشده باشند، خالص نام  لینوع ماده« تشک کیه از »ک یمواد   

 

  شود؟یمخلوط گفته م  ایناخالص    یبه چه مواد  ?

 لیشوند. مثل هوا و آجیم  دهیمخلوط نام  ایشده باشند، ناخالص   لیچند ماده« تشک  ایه از »دو  ک یمواد   

 

کنند. مثالً آب نمک یخود را حفظ م یهیآن خواص اول  یدهنده لیتشاک  یاسات که اجزا نیمخلوط ا  یهایژگیاز و  یکی: نکته

مربوط به نمک اسات.    یشاور تیآن شاور اسات که خاصا  یمزه میچشایمخلوط را م نیا  یاز آب و نمک اسات، وقت  یکه مخلوط

 آب است.  یهایژگیشدن از و یشود که جاریم یجار م،یزیبر نیزم یاز آب نمک را رو یاگر مقدار

  .دیانواع مخلوط را نام ببر   ?

 مخلوط ناهمگن _2مخلوط همگن )= محلول(   _1   

 

  .دیشود؟ مثال بزنیمحلول گفته م  ایهمگن   یخلوطبه چه م    

  یاجزا   یتوان به راحت یاند و نمدر همه جا پخش شااده  کنواختیآن بطور    یدهنده لیتشااک  یکه اجزا یطبه مخلو   

و آب   اژهایآل مو،یشاود. مثل هوا، شاربت آبلیمحلول گفته م  ایداد مخلوط همگن   صیتشاخ  گریکدیآن را از  یدهنده   لیتشاک

 نمک.

از    یتوان به راحتیگازها را نم  نیمختلف استت و ا یاز گازها یبینوع مخلوط همگن استت  چون ترک  کی: هوا نکته

 داد و جدا کرد. صیتشخ  گریکدی
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   .دیشود؟ مثال بزنیناهمگن گفته م  یبه چه مخلوط    ?

آن را    یدهنده لیتشک  یاند و اجزادر همه جا پخش نشده کنواختیآن بطور    یدهنده لیتشاک  یکه اجزا  یطبه مخلو   

ساادد، دوغ  ل،یشاود. مثل مخلوط آب و نشااساته، آجیداد، مخلوط ناهمگن گفته م  صیتشاخ  گریکدیتوان از  یم  یاغلب به ساادگ

 .چیو ساندو

 

   ست؟ی( چقهی)تعل  ونیسوسپانس   ?

  کی وتیب  یاند. مثل شاربت آنتجامد به صاورت معلق در آب پراکنده شاده کیناهمگن اسات که در آن ذرات  یمخلوط   

 .ریو شربت خاک ش موی(، شربت معده، دوغ، آب لستیپادز)

 

 شود.یم نیدر حالت سکون، ذرات جامد آن ته نش ینگهدار  یاست و پس از مدت  داریناپا یدر حالت عاد ونی: سوسپانسنکته

ها ماده حل شاونده خود شاده اسات: حالل و حل شاونده. در محلول لینکته: هر محلول )مخلوط همگن( حداقل از دو جزء تشاک

 شود.یبه خود از محلول جدا نم

 

  .دیکن  فیحالل را تعر   ?

 دهد و حل شوندهیم لیاز محلول را تشک یشتریاست که معمودً جزء ب  یاماده   

 حالل تروژنیکند. مثالً در محلول آب نمک، آب حالل و نمک حل شونده است. در هوا نیدر خود حل م را

 (.%21حل شونده ) ژنی( و اکس%78) است

 

 

 

 

  .دیمثال بزن  کیهر  یو برا دیدارند. چند نوع از آنها را نام ببر  یها انواع متفاوتمحلول   ?

: نوشاااابه گازدار )گاز حل شاااده در عیگاز در ما  _3: گالب در آب  عیدر ما  عیما _2: نمک در آب.  عیجامد در ما _1   

 گاز در گاز: هوا.  _5 اژیجامد در جامد: آل _4است(  دیاکس ینوشابه کربن د

 

  حل شدن مواد دارد؟ زانیبر م   یریدما چه تاث   ?

گرم کردن آب، نمک و شاکر . مثالً با  ابدییم شیحل شادن مواد افزا زانیدما م شی( با افزاشاهیدر اغلب موارد )و نه هم   

 ژن.یمانند گاز اکس  ابد،ییدما کاهش م  شیمواد در آب ، با افزا یتوان در آن حل کرد اما مقدار حل شدن برخیم یشتریب
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 دارند تا در آب گرم. اریدر اخت یشتریب ژنیها در آب سرد اکسینکته: ماه

   جامد دارند؟ ینسبت به روغن ها یتیچه مز  تونیمانند روغن ز  عیما یهاروغن   ?

جامد احتمال   یبا مصارف چرب  جهیاسات و در نت  عیما  یها  یاز چرب شاتریها بجامد در رگ  یها یرساوب چرباحتمال    

 شود.یم شتریب  یو مغز  یو سکته قلب  یو عروق  یقلب  یهایماریبروز ب

 

  .دینام ببر  دیو چند اس  دیکن انیرا ب دهایاس یهایژگیو   ?

 .ریآب پرتقال و ش مو،ی( آنها از هفت کمتر است. مثل سرکه، آبلPHاچ )  یپ  _2ترش مزه هستند.    _1   

 

  .دیو چند باز نام ببر  دیکن انیبازها را ب یهایژگیو   ?

 از هفت است. مثل صابون، شامپو و خون. شتریاچ آنها ب  یپ  _2تلخ مزه هستند )مزه گس دارند(.    _1   

 است و نه باز. دیاست، نه اس یاچ هفت خنث  یاچ آب خالص )آب مقطر( هفت است. پ   ی: پ نکته

 

 

 

 

 

 ن یکند  عالوه بر ا   یماده را مشخص م کیبودن    یباز  ای   یدیاس PHنکته: کاغذ  

 دهد.ینشان م   زیبودن( را ن فیضع ای یبودن )قو یو باز یدیاس زانیم 

 است. یقو  دیو صفر اس  فیضع دیاس  6 نیاست. همچن یباز قو 14و  فیباز ضع 8:  نکته

  .دیمثال بزن  کیهر  یو برا دیمخلوط نام ببر یاجزا یجداساز  یچند روش ساده برا   ?

 صاف کردن: مثل الک کردن آرد و آبکش کردن برنج.    _1   

نمک به  یشااود، مقدارینمک در آب کم م  یریبا کاهش دما انحالل پذ  کهییاز آنجا م،یتبلور: مثالً اگر آب نمک را سااردکن _2

 شود.یم نینش تهصورت بلور در ته ظرف 

 ردیگیآب قرار م  یرو  یحرکت بماند، چون روغن از آب سبک تر است پس از مدت  یکردن: اگر مخلوط آب و روغن ب  زیسرر _3

روش  نیساااده: با اسااتفاده از ا ریتقط _4جدا کننده« آنها را از هم جدا کرد.   فیبا اسااتفاده از »ق  ایکردن   زیتوان با ساارریو م

 جدا کرد، مثل محلول الکل و آب.  گریکدیدارند از   یتفاوترا که نقطه جوش م  عیتوان دو مایم

 

 



 

 7 

 سواالت پایان فصل 
 

 

 

 

  ی ( اساتفاده مزانهی)گر  وژیفیاز دساتگاه ساانتر ر،یاز شا یچرب یجداسااز  یو آب اسات، در صانعت برا یاز چرب یمخلوط رینکته: شا

 شود.یدستگاه استفاده م نیاز هم زیو قرمز( از پالسما )خوناب( ن دیسف  ی)گلبولها یخون یهاسلول یجداساز یشود. برا

 کنند؟یرا از هم جدا م  ییچه اجزا لیوسا نیا  دیکن انیدر هر مورد ب   ?

 کند.                                یخرمن کوب: کاه و سبوس را از دانه گندم جدا م _الف   

 ها کاربرد دارد.  ونیجدا کردن اجزاء سوسپانس ی: برایکاغذ صاف  -ب

 

 

 خالی  جای - 1

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن  یخال یجاها

 ................... مانند.  دارد  نام............................    اندنوع ماده ساخته شده  ک یکه از    یمواد   ?

 

 .  استشده  لیاز ...................................................... تشک  را یز  باشد ی............... م   یماده  لیآج  ?

 

 . کنندیمخلوط ................... خود را حفظ م   دهندهلیتشک یاجزا  ?

 

 ت.  اسشده  لی....................   از دو جزء ...................... و ......................... تشک  ا یمخلوط همگن    ?

 

 است.   عی است و ................... محلول جامد در ما عینوشابه گازدار  محلول ..................... در ما  ?
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که شربت   دیفهم  توانینوشته م   ن ی.« از اددهی  تکان  مصرف   از قبل  »  است  شربت نوشته شده  ک ی  یرو  ?

 .............. است.   کیمورد نظر  

 

 ..................... در .................... هستند.    یمحلول ها   هااژیآل  ?

 

 . باشدی..................... م   یخنث  طیدر مح  pHحدود .................... و رنگ کاغذ    ی( مواد خنثpHاچ ) یپ  ?

 

 .  شوندیم   دهیدارند  ...................... نام   7از    شتریب  pHکه    یدارند  .............. و مواد  7کمتر از    pHکه    یمواد  ?

 

 به رنگ ................. .   ی باز  ط یو در مح  شودیم   کی به رنگ ................. نزد  یدیاس  ط یدر مح  pHکاغذ    ?

 

 از .......... و .............. است.   یمخلوط ریش  ?

 

 جدا کردن نشاسته از آب  روش ........................ مناسب است.  یبرا   ?

 

 . کنندیاز دستگاه ...................... استفاده م   یخون های اختهیو پالسما از   ریاز ش  ی جدا کردن چرب  یبرا   ?

 

 . کنندیجدا کردن الکل از آب از روش .......................... استفاده م   یبرا   ?

 

 . مکنیی.......... استفاده م و نمک  ابتدا از روش .............. سپس از روش .....   جداکردن مخلوط آب  شن   یبرا   ?

 

 است.   ع ی........................... مخلوط معلق جامد در ما  ?
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 نادرست  و درست .2

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

 ◯ .شوند یم  بندیطبقه مخلوط و عنصر دسته دو به مواد  ?

 

 ◯ .باشندیم   ناخالص اند  شده لیتشک ماده چند ای دو از که یمواد   ?

 

 ◯ است. همگن مخلوط کی لیآج  ?

 

 ◯ .دهدیم  لیتشک را محلول شتربی جزء شوندهحل  ?

 

 ◯ است. گاز در عیما محلول کی آلوده یهوا در سرب  ?

 

 ◯ کرد. اضافه شوندهحل حالل   به توانینم نیا از شیب که است یمحلول اشباع محلول  ?

 

 ◯ .اندپراکنده  آب در معلق صورت به جامد ذرات آن در که است یهمگن مخلوط  قهیتعل  ?

 

 ◯ .دهدیم  را محلول کی لیتشک هماره  عیما دو مخلوط  ?

 

 ◯ .ابدییم  کاهش عیما در گاز شدن حل دما   شی افزا  با  ?

 

 ◯ است. تریدیاس PH3  با ایماده ازPH1  با یماده  ?

 

 ی حیتشر  یها . پرسش3

 .دیپاسخ ده  ریز هایبه پرسش

 . دیکن  ف یرا تعر ریز  م یاز مفاه  ک یهر    ?

 ماده خالص: - 
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 مخلوط: - 

 ( :ونی)سوسپانس قهیتعل - 

 :اژیآل - 

 مخلوط ناهمگن: - 

 

 .دیکن فیتعر را هاآن هستند؟ دسته چند شاندهنده لیتشک یماده تنوع نظر از  مواد  ?

 

 .دیکن بندیدسته مخلوط و خالص دسته دو به را ریز مواد  ?

 
 

 د؟ یو مثال بزن  دیسبنوی  را هامخلوط یژگیو   کی  ?

 

 .دیسیهمگن و ناهمگن را بنو   هایمخلوط شباهت و تفاوت  ?

 

 . دیسی. در حالل و حل شونده حالت ماده را بنودیرا کامل کن  ریجدول ز  ?

 فوالد زنگ نزن  هوا نوشابه ماده 

    حالت فیزیکی

    حالل

شونده حل     

 

 . دکنی  مشخص  را  شوندهحالل و حل  ر یز  هایاز محلول کیدر هر    ?

 گرم آب 100گرم آستون و    30پ(   %60ب( الکل   %40( الکل  آ

 نمک مشخص کیگرم از   110گرم آب و   100(  ت

 تروژنین تریل  2و   ژنیاکس تریل  3ث(  
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 . دیکن  ف یمثال تعر کیرا با ذکر    ونیسوسپاس  ?

 

 

 .دی مثال بزن  ک ی  هاهر کدام از روش  یو برا   د یربب  نام  را  هامخلوط  ی جداساز  هایروش  ?

 

 . دیمثال بزن  ک ی  یو خنث یباز   یدیاز مواد اس کیهر    یرا نوشته و برا  pHروش کار با کاغذ    ?

 

 ؟استشده داده نشان قهیتعل یژگیو کدام ریز شکل در  ?

 

 

 کرد؟  استفاده توانیم  یروش چه از ریز هایمخلوط از کی هر ی اجزا یجداساز یبرا   ?

 آب  و روغن (4 آب و الکل (3 ریش از یچرب (2 آن شربت از ریخاکش ذرات (1

  خون از اوره (7 آب از هایناخالص (6 خوشه از جو دانه (4

 

 .دیکن رسم را آب تریل یلیم  100 در شده حل دیریکل  میپتاس  نمک مقدار نمودار ریز اطالعات به توجه با  ?

 50 40 30 20 10 سلسیوس(  )درجه دما

 کلرید  پتاسیم نمک مقدار  ترینبیش

 )گرم(  شده حل
28 32 36 40 44 

 

 
 

 

 .دیکن  بندی و باز طبقه  دیرا در دوسته اس  ریمواد ز  ?

   شامپو « ری  ش  مولی  آب  ییظرفشو عیصابون   سرکه   آب پرتقال   ما  »

 

 .دیده حیتوض را اشباع محلول و ی رپذیانحالل  ?
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فاصله ذرت و جنبش آنها ممکن است   ی. ول شودیسازنده ماده عوض نم یهاکه ساختمان مولکول  یراتیی: تغیکیزیف رییتغ

 ریکند مثل تبخ رییتغ

 . مثل زنگ زدن آهند یآیبوجود م یدی ماده عوض شده و ماده جد یکه ساختمان مولکول یریی: تغییایمیش رییتغ

 :ییایمیواکنش ش اجزاء

 هستند.    ییمایکه شروع کننده واکنش ش یها: مواد( واکنش دهندهالف

 . شوند یم دیتول  ییمایواکنش ش انیکه در جر یها: مواد( فرآوردهب

 مثل سوختن مییگویگرماده م  راتییکه به آنها تغ  دهندیگرما م  طیو به مح شودیآزاد م یانرژ راتییاز تغ یبعض در

 خ یمثل ذوب شدن  مییگویم ریگرماگ رییکه به آنها تغ رندیگیگرما م طیو از مح شودیمصرف م یانرژ راتییاز تغ یبعض در

 سه شرط فراهم باشد.  دیآتش با  جادیا یآنها بهره برد که برا یاز انرژ توانیسوزاندن مواد م با

 گرما  -3   یماده سوختن -2 ژنیاکس -1

 .شودیآتش خاموش م  میریرا از آتش بگ طیشرا نیاز کیهر  اگر

  ید. در بدن ما هم مواکنندینم یرییو خود تغ دهند یم شیرا افزا یی ایمیش یهاهستند که سرعت واکنش ی: موادزگرهایکاتال

 . مییگویم میکه به آنها آنز  دهندیم شیرا افزا یی مایش یهادارند و سرعت واکنش یزگریوجود دارند که نقش کاتال

ترش و چند تکه فلز از    مویبا ل توانیمواد اساتفاده کرد: مثالً م ییایمیشا یاز انرژ توانیهم م یگرید  یهاساوختن از راه  برعالوه

را درون ظرف در بسااته   ییایمیواکنش شاا کیاگر گاز حاصاال از   نیکرد و همچن دیتول  تهیساایالکتر انیمختلف جر  یهاجنس

 را به حرکت درآورد. یانجام داد و جسم  یکار توانیم زگا  یبا خروج ناگهان میکن یدارنگه

 .ییایمیو ش  یکیزیشوند: فیم میبه دو دسته تقس  رندیگیما صورت م رامونیکه در پ  یراتیینکته: تغ

 .دیشود؟ مثال بزنیگفته م  یکیزیف یراتییبه چه تغ   ?

 یدیاکناد و ماده جدینم رییکناد، جنس ماده تغیم رییابعااد ماده تغ  ایاگاز(    ع،یحالت )جامد، ما  یکیزیف  راتییدر تغ     

  وب، ذ شاه،یانجماد، پاره شادن کاغذ، شاکساتن شا  ر،یهساتند. مثل: تبخ  ریاغلب برگشات پذ  یکیزیف  راتییشاود. تغ  ینم دیتول

 .بیکردن س  میو دو ن  عانیم

 

   .دیشود؟ مثال بزنیگفته م  ییایمیش یراتییبه چه تغ   ?

  یی ایمیشا  راتییکند. تغیم رییماده تغ یشاود. اغلب رنگ، بو و مزه  یم دیتول  یدیمواد جد  ایماده    ییایمیشا رییدر تغ   

  وشاانپختن غذا، آتش گرفتن کاغذ، واکنش قرص ج  ر،ی(. مثل: فاساد شادن شارندیبرگشات پذ یبساخت  ای) ساتندین  ریپذبرگشات

 .بیس دنیدر آب و رس

                               یدر خدمت زندگ  ییایمیش  یرهایی تغ –  2ل فص
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 .دیمثال بزن  کیهر  یکرد  برا  میو مضر تقس دیمف  یتوان به دو دستهیرا م  ییایمیش راتییتغ   ?

اسات و   دیمف  ییایمیشا رییتغ کیمضار هساتند و پختن غذا    ییایمیشا  راتییو فاساد شادن گوشات تغ ریترش شادن شا    

 کند تا هضم آن در بدن ما آسان تر انجام شود.یکمک م

 

 .دیرا مشخص کن ریز راتییبودن تغ  ییایمیش ای یکیزیف   ?

 در محلول کات کبود:    یآهن خیقرار دادن م  - الف

     ییایمیش   

 حل شدن پوسته تخم مرغ توسط سرکه:   - ب

 ییایمیش   

 کرومات هنگام حرارت دادن )معروف به کوه آتشفشان(: ید  ومیآمون  ی  هیتجز - ج

                     ییایمیش     

 : دیتصع - د

 یکیزیف   

 

شاود یم  لیشاود و به زنگ آهن تبدیم ییایمیشا رییدچار تغ  رد،یگیمرطوب قرار م یکه فلز آهن در مجاورت هوا  ی: زماننکته

  زند!(.  ی)زنگ م

  ست؟یو گرماده چ  ریمنظور از گرماگ   ?

اغلب به صورت گرما است و    یانرژ  نیشود. ایمصرف م  ایآزاد   یدهد، انرژیرخ م  یکیزیف  ای ییایمیش رییتغ  کی  یوقت   

 کرد. میو »گرماده« تقس ر«ی»گرماگ یرا به دو دسته راتییتوان تغ  یاساس م نیبر ا

 

  .دیگرماده نام ببر رییو چند تغ  ریگرماگ رییچند تغ   ?

 و چگالش  عانیگرماده: انجماد، م  -. بری: حل شدن قرص جوشان در آب، ذوب و تبخریماگگر  -الف   

 

   گرماده.  ایاست  ریحل شدن قرص جوشان در آب گرماگ  دیساده نشان ده  شیآزما کیبا ذکر     ?

درون آن قرار    هیو پا رهیو دماسانج را با اساتفاده از گ  میکنیساوم حجم بشار را با آب پر م کیاده از آب فشاان با اساتف   

 و   میاندازیدو عدد قرص جوشان درون آب م پسس وس،یسلس  ای گرادیدرجه سانت 20: میخوانیآب را م  ی. ابتدا دمامیدهیم
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  ر یواکنش گرماگ نیا  میریگیم  جهی. از کاهش دما نتگرادیدرجه سااانت 17:  میخوانیآب را م  یپس از حل شاادن آنها دوباره دما

 است.

 

مواد   ییایمیش  یاستفاده از انرژ  یهااز روش  یکیهساتند.   ییایمیشا یانرژ  یچوب و... دارا  ،یلیفسا یساوختها  ،یینکته: مواد غذا

 سوزاندن آنهاست.

   شده است؟  لیتشک  ییاطراف ما از چه گازها یهوا   ?

 .دیاکس ی(، آرگون و کربن د%21) ژنی(، اکس%78) تروژنین   

دهند  یواکنش نشاان م  ژنیاسات که در آن مواد به سارعت با اکسا ییایمیشا  یریی: ساوختن تغنکته

 کنند.یم دیو نور و گرما تول

 

  ست؟یمنظور از مثلث آتش چ    ?

 است: ازین زیروشن کردن آتش به سه چ ینکته است که برا نیا  انگریش بمثلث آت   

 شود.یسه نباشد آتش روشن نم نیاز ا یکی. اگر یو ماده سوختن ژنیاکس  گرما،

 

   کمک کرد؟ یشخص  نیبه چن دیبدود؟ چگونه با دیکه آتش گرفته است نبا یچرا شخص   ?

به آتش گرفته   ژنیاکسا دنیرسا  یجلو  دی. باشاودیرساد و آتش شاعله ورتر میبه او م  یشاتریب  ژنیاکسا  دنیدوچون با     

 استفاده کرد. قیاز کپسول اطفاء حر  ایو  ختیآن آب ر یرو  ایتوان شخص را با پتو پوشاند    یشود. مثالً م

 

H ییایبا فرمول شتم دیپراکست   دروژنیه ای) ژنهیبا استتفاده از آب اکست  یدانش آموز   ? O2   ژنی( گاز اکست 2

   شود  چرا؟یتر م  یکار زغال شعله ور تر و نوران نیدمد. با ایم  افروخته مهیزغال ن  کی یکرده و آن را رو  دیتول

آتش   جادیا یموجود در هوا برا  ژنیکند وجود گاز اکسایثابت م  شیآزما نیرساد. ایبه آن م  یشاتریب  ژنیاکساچون     

 است. یضرور

 

  ست؟یمنظور از واکنش دهنده و فرآورده چ    ییمایش یرهاییدر تغ   ?

که   یدیبه مواد جد نیشاود. همچن  یواکنش گر گفته م  ایهساتند واکنش دهنده    ییایمیشا  رییکه آغازگر تغ یبه مواد   

 .مییگو  یشوند فرآورده م  یم دیتول  انیدر پا
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  ساخته شده است؟  یشمع از چه ماده ا   ?

 + کربن(دروژنی)ه  نیپاراف   

 

 .دیو واکنش دهنده ها و فرآورده ها را در آن مشخص کن  دیسیسوختن شمع را بنو ییایمیش یمعادله     ?

    

 گرما                                                                        

 (دروژنی + شمع )کربن و ه ژنیگاز اکس              گرما و نور + بخار آب + گاز کربن دی اکسید                    

 واکنش دهنده ها                 فرآورده ها                                                                      

و بخار آب، گاز   دیاکسا یندارد، عالوه بر کربن د انیکه هوا در آن جر  یاتاق  ایبساته   ینکته: در اثر ساوختن چوب و گاز در فضاا

به  یو کشانده اسات. اگر کسا یسام اریبو و بسا  یرنگ، ب  یگاز ب کی(  CO)  دی. کربن مونوکساشاودیم  دیتول زین دیکربن مونوکسا

  شاهیهم  دیداشاته باشا  ادیخاطر به   نی. به اردیشاود و ممکن اسات بم  یمساموم م ردیگاز قرار بگ نیدر معرض ا قهیمدت چند دق

منظور بهتر اسات پنجره ها را   نیا  یداشاته باشاد. برا  انیهوا جر  دی( روشان اسات، بایگاز  ای  ی)نفت یو بخار  نهیکه شاوم  یدر اتاق

 .                                 دیباز نگه دار  یکم

                                                                                                                                                                                                                                  

  ست؟یچ  زگریمنظور از کاتال   ?

 دهند.  یم شیرا افزا ییایمیهستند که سرعت واکنش ش یمواد   

 

  کند. یچگونه عمل م  زگریکاتال  دیکن انیساده ب  شیآزما کیبا ذکر     ?

. ساپس همزمان و جداگانه آنها را با پنس  میکن  یاز آنها را به خاک باغچه آغشاته م یکی  م،یدار اریقند در اختدو حبه     

در حال ساوختن را از شاعله    یشاوند. بعد قندها  یهر دو شاعله ور م  ی. پس از مدت کوتاهمیده  یدو شامع قرار م  یشاعله   یرو

  زگر یخاک باغچه نقش کاتال نجایدهد. در ا  یساوزد و به ساوختن ادامه م  یترم عیکه خاک آلود اسات سار  ی. شامعمیکن  یدور م

 کند.  یم فایرا ا

 

  ست؟یچ  میآنز   ?

 ییایمیش  راتییشوند تغ یسبب م  مهایکنند. آتز یعمل م  زگریهستند در بدن موجودات زنده که همچون کاتال  یمواد   

 تر انجام شوند. عیدر بدن موجودات زنده سر
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 سواالت پایان فصل 
 

 

و بخار آب  دیاکسا یبه کربن د  یو ضامن آزاد کردن انرژ بیترک  ژنیبا اکسا  می: گلوکز در بدن موجودات زنده در حضاور آنزنکته

  ی م  افاتیاهاا و...   وهیاز جملاه ناان، برنج، انواع م  یمختلف  ییاسااات کاه در مواد غاذا دراتیاکربوه  ی)گلوکز نوع   شاااود.  یم  لیاتباد

 شود.(

و... به چه روش   یلیفست   یو ستوزاندن ستوختها ییبجز خوردن مواد غذا  د  یستاده نشتان ده  شیآزما  کیبا    ?

 شده موجود در مواد استفاده کرد.  رهیذخ یتوان از انرژ  یم  یگرید

  پوست آنها پاره شود(. نکهیتا له شوند )بدون ا  میده  یترش را ماساژ م ماویلا  چند   

 ( در هر کدام از آنها فرو-( )یآهن خی)م  یآهن غهیت کی)+( و   یمس غهیت  کی سپس

. به میکن  یمتصال م LEDدمپ    کی آنها را به  تیو در نها میکن  یوصال م  گریکدیرا به    موهایل می. با  اساتفاده  از سامیکن  یم

 شود.  یو دمپ روشن م  لیتبد یکیالکتر یانرژ به ماوهایموجود در لا ییایمیش یانرژ بیترت نیا

 

  اجسام را به حرکت درآورد.   ییایمیش یتوان با انرژ  یچگونه م   دیکن انیساده ب  شیآزما کیبا ذکر     ?

را    یو در قوط  میانداز  یدو عدد قرص درون آن م  ای کیسااپس    م،یکن  یآب م مهیقرص جوشااان را تا ن  یخال یقوط   

شااده به در  دی. گاز تولکندیم دیو نمک تول دیاکساا یدهد و گاز کربن د  یب واکنش مقرص با آ  ی. بعد از مدتمیبند  یمحکم م

  یموجود در قرص جوشاااان به انرژ   ییایمیشااا  یانرژ بیترت نیکند. به ا  یآورد و آن را محکم به هوا پرت م  یفشاااار م  یقوط

 دارند.  یهم عملکرد مشابه  یواقع یشود. موشکها  یم  لی( تبدیکی)= مکانی حرکت

 نشان داد. ریتوان به صورت ز  ی: واکنش قرص جوشان در آب را منکته

 ن یریموجود در قرص جوشان + جوش ش  یدهای+ نمک                                    اس دیاکس ی گاز کربن د

 واکنش دهنده ها فرآورده ها                                                                               

 

 

 

 خالی  جای - 1

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن  یخال  یجاها

 ...................... است.  یی ایمیش  رییتغ  ک ی  رشی  شدنترش  ?

 

 کند.   ر ییکه ........................... ماده تغ  دهدیرخ م   یی ایمیش  ر ییتغ یزمان  ?
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 ........................ و ........................... برگشت است.  ریی ماده تغ  تیماه ییایمیش  ر ییدر تغ  ?

 

 ................... است.   ریی..................... و خرد کردن کاغذ تغ ر ییسوختن کاغذ   تغ  ?

 

 .................... و .................... همراه است.  دی سوختن همواره با تول  ?

 

 .................... است.   ر ییتغ  ک ی  میاندازی قرص جوشان را در آب ب  کیاگر    ?

 

 گاز ..................... الزم است.  یسوختن ماده سوختن  یبرا   ?

 

 ..................... نام دارند. کنند  ینم یرییخود تغ  یداده ول  شیرا افزا ییایمیکه سرعت واکنش ش یمواد  ?

 

 ................. باشند.  ای ...............    توانندیم   یی ایمیش  راتییتغ  ?

 

 . شودیهستند ..................... گفته م   یی ایمیش  ر ییتغ  کیکه شروع کننده    ی به مواد  ?

 

 .................... است.  ریی در محلول کات کبود تغ  ی آهن  خیقرمز شدن م   ?

 

 هوا ........................ و ........................ هستند.  دهندهلیتشک  یاصل یگازها  ?

 

 ................................. نام دارند.   شوندیم   دیتول  یی ایمیش  ریی که در اثر تغ  یمواد   ?

 

 در عمل سوختن به ................   ...................... و ....................... همراه است.   ?
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 شمع از جنس ............... است.   ?

 

 ................... و .................... است. اری...........   ................. و بس  یگاز  دیکربن مونو اکس  ?

 

 به نام ........................... وجود دارند.  ییزگرهاکاتالی   ها در بدن انسان  ?

 

 .................. و ..................... است.  یدارا  ییای میش  رییهر تغ  ?

 

 ............. است. ی دارا  را یحبه قند آغشته به خاک باغچه .............. ز  ?

 

 . مکنییاز ....................... استفاده م   داکسییگاز کربن د  ییشناسا  یبرا   ?

 

 نادرست  و درست .2

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

 ◯ .کندیم  ریی تغ مواد  یانرژ ییایمیش و یکی زیف یرهاییتغ اثر در  ?

 

 ◯ است.  ییایمیش رییتغ کی  نیا  و بوده برگشت قابل ریغ شکند  یم  شهیش یوقت  ?

 

 ◯ است. ییا یمیش یانرژ از استفاده یبرا یروش سوختن  ?

 

 روشن شتریب ترکوچک ظرف داخل شمع .مایکرده روشن شمع کی کدام هر در میدار ایشهیش ظرف دو  ?

 ◯ ماند. یم 

 

 ◯ است. یکاف یسوختن ماده و ژنیاکس حضور سوختن واکنش یبرا   ?
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 ◯  است. ییایمیش رییتغ کی دهندهنشان همواره گاز خروج  ?

 

 ◯ نمود. نی تأم  زین یباطر  ای جرقه از شعله  بر عالوه توانیم  را سوختن شروع یبرا  الزم یگرما  ?

 

 ◯ است. دیمف یکیزیف رییتغ  کی غذا شدن پخته  ?

 

 ی حیتشر  یها . پرسش3

 .دیپاسخ ده  ریز هایبه پرسش

 . دیکن  ف یرا تعر ریز  م یاز مفاه  ک یهر    ?

 :ییایمیش رییتغ - 

 :زگریکاتال - 

 فرآورده:  - 

 :میآنز - 

 :یکیزیف رییتغ - 

 :دهندهواکنش - 

 سوختن:   - 

 

 است.  یکیزیف رییتغ کیکدام  و ییایمیش رییتغ کی  کدام دیکن مشخص  ?

 آتشفشان کوه  شیآزما -  آب دنیجوش -  آهن زدن زنگ -  وهیم  شدن فاسد - 

 سرکه در  مرغ  تخم -  ریش شدن  ترش -  آب انجماد -  آب در جوشان قرص شدن حل - 

 نان سوختن -  قند سوختن -  آب شدن بخار -  کوزه شدن شکسته - 

 

 ؟ شودیم  مصرف  ای آزاد یانرژ  ییایمیش رییتغ کیدر داد  نشان توانیم  چگونه  ?

 

 است؟ ییای میش  رتغیی  دهندهنشان  یچه شواهد  ?

 

 .دیده  حیتوض  ست؟یمواد چ ییایمیش  ی استفاده از انرژ یروش برا   نتریمهم  ?
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 یر ییچه تغ  وانیآب داخل ل یدما  دیآب حل کن  وان یث را داخل نصف ل  نیتام یاگر دو عدد قرص و  ?

 ؟کندیم 

 

 . دیسوختن مواد را کنترل کرد؟ مثال بزن  دیچرا با  ?

 

 ؟سوزانندیرا م   یعطبی  مواد  هاچرا انسان  ?

 

 (؟ ) مثلث آتش  م یدار  ازین  ی سوختن به چه عوامل  ی الف( برا  ?

 انجام داد؟ توانیرا م  یخاموش کردن آتش چه اقدامات یب( برا    

 

 م؟ ایبرده کارخاموش کردن آتش به  ی کدام عامل را برا  دیمشخص کن  ری از موارد ز  کیدر هر  ?

  نیآتش پمپ بنز یخاک رو ختنیر - 

 یمنزل مسکون  یآب در آتش سوز ختنیر - 

  که آتش گرفته یفرد  یانداختن پتو رو - 

 

 د؟یسیبنو را هرکدام به مربوط یدرصدها همراه به هوا  سازنده یاصل یگازها  ?

 

  داد؟  شیافزا را ذغال سوختن توانیم  چگونه ژنهی اکس آب از استفاده  با  ?

 

  گاز و دیدروکسیه می سد ییایمیش رییتغ نیا اثر در  می زرییم  میسد فلز یرو آب یمقدار   شیآزما کی در  ?

 .شودیم  حاصل گرما و نور همراه به دروژنیه

               .دیس یبنو را رییتغ نیا معادله الف( 

 . دیکن مشخص را هافرآورده و هادهنده واکنش ب(

 

 

  .دکنی  مشخص  را  هافرآورده  و  هادهندهرا نوشته  واکنش  ریز  ییایم یش  یرها ییمعادله تغ  ?

 ( سوختن شمع:الف

 آب:  در جوشان قرص شدن حل ب(
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 دارد؟ یژگیو چه گاز نیا شود؟یم  دیتول یگاز چه بسته یفضا در گاز و چوب سوختن اثر در  ?

 

 کرد.  ییکه به کمک آن بتوان مواد حاصل از سوختن شمع را شناسا   دیکن  یطراح  یشیآزما  ?

 

 هنگام سوختن با قند ساده را دارد؟   یقند آغشته به خاک باغچه چه تفاوت  ?

 

 د؟ یگرما جهت شروع سوختن مواد را نام ببر جادیا  ی سه روش برا  ?

 

 کنند؟یم  ن یخود را چگونه تأم   ازیمورد ن  ی انرژ واناتیالف( ح  ?

. کند  یم   ن یسوختن مواد را تأم   یبرا  ازیمورد ن  یدر بدن که انرژ   ای( نام مادهب  

شود؟یم   راتییتغ نیتر انجام شدن ا عیباعث سر  ی( چه موادج  

 د؟ یسی( واکنش سوختن گلوگز در بدن را بنود

 

 کرد.  دیتول  یکیالکتر  انرژی ها  بدون سوختن سوخت   توانیچگونه م   دیده  حی توض  ش یآزما کیبا    ?
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 اند. شده لیبه نام الکترون و پروتون و نوترون تشک یزیها از ذرات راتم

  یبار منف ی( داراe( درون هسته اتم قرار دارند و بار پروتون مثبت است و نوترون بار ندارد و الکترون  )n( و نوترون )p) پروتون

 است و در اطراف هسته قرار دارد.

 p=Z ندیگویم  یاتم، عدد اتم کی  یها: به تعداد پروتونی اتم عدد

 n+p=A ندیگویم  ی د جرماتم عد کی یهاها و نوترون: به مجموع پروتون ی جرم عدد

 ی پروتون=عدد اتم  تعداد

 ی پروتون+تعداد نوترون= عدد جرم  تعداد

He
2
2 

He)  2 ی و عدد جرم 2 ی: با عدد اتمومینماد عنصر هل مثال
2
 . باشدی( م  2

 . رند یگیمقرار  ی خانه جدول تناوب کیها باهم متفاوت است و در آن یبرابر دارند و عدد جرم یکه عدد اتم یی ها: اتمزوتوپیا

 است. یحالت ذره خنث نیدر اتم تعداد الکترون و پروتون برابر هستند در ا  ی: در حالت عادیخنث یذره

 . ستیها باهم برابر نکه تعداد پروتون و الکترون آن  ییها: اتمونی

  ی منف ونیباشد،  شتری ها بها از پروتونمثبت و اگر تعداد الکترون ونیباشد  شتریها بها از الکترون تعداد پروتون یدر اتم اگر

 میدار

مواد   ریذره ها مانند سا ن یشده است. ا لی( تشکn( و نوترون )p(، پروتون )eبه نام الکترون ) یکوچکتر ینکته: اتم از ذره ها

 جرم دارند.

  .دیکن  سهیدهنده اتم را با هم مقا  لیجرم ذرات تشک   ?

 است. زیناچ اریدو بس نیبا ا سهیبرابر است. جرم الکترون در مقا  گریکدیبا   باًیجرم پروتون و نوترون تقر   

 

 دهنده اتم کدام است؟  لیذره تشک نیسبک تر    ?

 (eن )الکترو     

 

 .دیکن سهیمقا گریکدیدهنده اتم را با   لیذرات تشک  یکینوع بار الکتر   ?

 از درون اتم چه خبر                                     –  3ل فص

 

 ( Zعدد جرمی )

 (Aعدد اتمی )
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 ( است.یپروتون مثبت و نوترون بدون بار )خنث ،یمنف یکیبار الکتر یالکترون دارا     

 

  .دیاتم را در درون اتم مشخص کن  هنده د  لیمکان ذرات تشک   ?

 و نوترون درون هسته اتم قرار دارند. الکترونها اطراف هسته اتم در حال چرخش هستند.پروتون    

 

 ( He) م یاتم هل                                                  

 ( -دو پروتون )+( و دو الکترون ) یدارا                                 

 

 

 .  دیکن فیرا تعر یعدد اتم   ?

)تعداد پروتون( مخصاوص به خود را    ی. هر عنصار عدد اتمندیگو  یآن م  یاتم هر عنصار عدد اتم  یبه تعداد پروتونها   

 دارد.

 

  6اسات )اتم کربن   2  میو هل  6  شاهیکربن هم یو ثابت اسات. مثالً عدد اتم نی( در هر عنصار معیعدد اتم: تعداد پروتونها )نکته

 پروتون دارد(. 2  میپروتون و هل

 برابر است.  گریکدی)+( آن با    ی( و پروتونها-( است، چون تعداد الکترونها )ی)خنث یکیبدون بار الکتر  ی: اتم در حالت عادنکته

 (He)  میهل  اتم

 (-دو پروتون )+( و دو الکترون ) یدارا

   تا کنون چند عنصر شناخته شده است؟   ?

 وجود دارند. بیترک  ایبه شکل عنصر  عتیعنصر در طب  90تعداد  نیعنصر که از ا 118   

 

  ست؟یچ ییایمینماد ش ایمنظور از نشانه     ?

 شود.  ینشان داده م  Hبا   دروژنیشود، مثالً عنصر ه  یمخصوص به خود نشان داده م ییایمیبا نماد ش هر عنصر   
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 شود.  ی( آنها نوشته مییایمی)= نشانه ش ییایمینماد ش نییعنصرها در سمت چپ و پا   ی: عدد اتمنکته

 

 دروژنی ه        میهل           میتیل            میلیبر      بور           کربن           تروژنین       ژنیاکس  فلوئور           نئون   

از درون اتم به   یاطالعات میمساتق ریغ   ی. دانشامندان با روشاهاساتندیهم قابل مشااهده ن  کروساکوپهایم نیتر ینکته: اتمها با قو

 دست آورده اند.

توپ  کیهسته اتم مانند    م،یکن  هیفوتبال تشب ومیاستاد کیکوچک است. اگر اندازه اتم را به اندازه   اری: حجم هسته اتم بسنکته

 است. نیدر مرکز زم

 معروف و چگونه است؟ یبور به چه عنوان یمدل اتم   ?

اسات.  یمنظومه شامسا هیشاب اریمدل بسا نیسااختار اتم در ا  رایمعروف اسات  ز یر به مدل منظومه شامسامدل بو    

به نام مدار   یا  رهیدا یرهایچرخند، در مدل بور الکترون ها در مس  یم  دیبه دور خورش  اراتیس  یهمانطور که در منظومه شامسا

 هسته در حرکت اند.  وربه د

 

 

 

                                                                                 تروژنیاتم ن                                          دروژنیاتم ه                                     اتم فلوئور

 

الکترون و  8دوم   ی هید  ایالکترون، مدار    2مدار به هساته اتم(  نیتر کیمدار اول )نزد تیمختلف، ظرف  ینکته: در اتم عنصارها

 الکترون است. 18مدار سوم 

 .دیکن فیرا تعر  یعدد جرم     ?

 شود.  یگفته م یاتم عدد جرم کی یبه مجموع تعداد پروتونها و نوترونها     

 

 (.ستین نیاغلب ثابت و مع یشود )عدد جرم  یعنصرها نوشته م ییایمینماد ش  یسمت چپ و باد  ،ی: عدد جرمنکته

H3
1 

 ساخته شده است؟  یمغز مداد از چه عنصر   ?

 کربن     

 

 ( n +pعدد جرمی )  -
 ( p)  اتمی عدد  -
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   ست؟یچ زوتوپیمنظور از ا   ?

 یزتوپهایا  گر،یشود. به عبارت د  یآن عنصر گفته م  یها  زوتوپیعنصر که تعداد نوترون متفاوت دارند ا  کی یبه اتمها   

 متفاوت دارند. یاما عدد جرم کسانی یعنصر عدد اتم کی

 C
14
6           C13

6         C
12
6          

 

 دارد؟    ییپرتوزا  تیخاص  دروژنیه زوتوپیکدام ا   ?

 است.  داریدارد و ناپا ییپرتوزا تیخاص 3  یبا عدد جرم زوتوپیدارد که ا زوتوپیا  3 دروژنیعنصر ه   

H3
1              H21             H

1
1 

 

  ی مواد خطرناک هسااتند، اما کاربردها نیا نکهیمعروف هسااتند. با وجود ا پرتوزا دارند، به مواد پرتوزا زوتوپیکه ا ینکته: مواد

 هم دارند. یدیمف

 .  دیکن انیمواد پرتوزا را ب دیمف یسه مورد از کاربردها   ?

 یآتش سوز صیتشخ  _3ها   یماریو درمان ب  ییشناسا _2 یانرژ دیتول  _1   

 

                        .دیمقابل را مطالعه کن  ییا یمینماد ش   ?

C13.دیرا مشخص کن یو عدد جرم  یعدد اتم  - الف
6  

 .دیتعداد الکترونها  پروتون ها و نوترون ها را مشخص کن  - ب

 .دیرسم کن  شیبور را برا  یمدل اتم - ج

 

 شده است؟  لیتشک  ی( از چه عناصردیکلر می)سد  ینمک خوراک   ?

 (Cl( و گاز کلر )Na)  میفلز سد     
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 سواالت پایان فصل 
 

 

  .دیکن فیرا تعر  ونی   ?

 شود.  یگفته م ونیبرابر نباشد    گریکدی)+( با    شی( و پروتون ها-که تعداد الکترونها ) یبه اتم   

 

 کلر هستند:  یمنف یونهایو    میمثبت سد  یونهای(  دیکلر  می)سد یسازنده نمک خوراک  ی: ذره هانکته

Na Cl
+ − 

 

 

 

 .مییگو  یم یمنف ونیباشد به آن  شتریب  شیاتم نسبت به پروتونها  کی ینکته: اگر تعداد الکترونها

 

 

 

 . مییگو ی مثبت م ونیباشد به آن  شتریب شیاتم نسبت به الکترونها کی ینکته: اگر تعداد پروتونها

 

 

 

 

تعداد پروتونها در   رییشوند. تغ ی م ل یتبد یمنف ونیمثبت و با گرفتن الکترون به  ونینکته: اتمها با از دست دادن الکترون به 

 ممکن است.  ریغ  باًیاتم تقر

 

 

 

 خالی  جای - 1

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن  یخال یجاها

 ذرات سازنده اتم  ........    .................. و .......................... هستند.  ?
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 ................... است.   یکیبار الکتر  ی ...................... و الکترون دارا  یکیبار الکتر  ی پروتون دارا  ?

 

 جرم پروتون و نوترون با هم .................. است و جرم الکترون ...................... است.    ?

 

  ییایمیکه در ستمت ............ و .................. نشتانه شت  نامندیاتم هر عنصتر را ................. م  هایتعداد پروتون  ?

 .  شودینوشته م 

 

 ( است.   ریهر عنصر ....................... )ثابت / متغ  های تعداد پروتون  ?

 

 هیدر آن ............. به .................... تشب  رای...................... معروف است. ز  ی بور به مدل اتم  ی مدل اتم  ?

 . چرخندمی  استشده  ه تشبی..................   به  که.....................    دور  به  که  اندشده

 

 . ردگییحداکثر ............ و .............. الکترون قرار م   بیاول و دوم به ترت  هیبود در ال یطبق مدل اتم  ?

 

 ................. است.  م  یلی................ و بر ژن  ی فلوئور  ............. اکس  یی ایمینشانه ش  ?

 

 .است................   تعداد  در هادر تعداد ............... و تفاوت آن  هازوتوپیشباهت ا  ?

 

 دارند.   زوتوپی........ و ............ ا   بیهر کدام به ترت  دروژنیعنصر کربن و ه  ?

 

 ............... پروتوزا است.   زوتوپیا  دروژن  یه   هایزوتوپی ا  ن یاز ب  ?

 

 ده یآن برابر نباشد  .............. نام   های ............ است و اگر تعداد الکترون و پروتون  ی اتم در حالت عاد  ?

 .  شودیم 
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بته متاده جتامتد و    ییایت میشتت   رییتغ  کیت .............. و ................ کته در    ونیاز دو    یبیترک  ینمتک خوراک  ?

 .  شودیم   لی....... تبد  درنگیسف

 

 ی به آستتان ندیفرآ نیکه ا  شتتودیم   لیتبد یگریکنتد  اتم به عنصتتر د رییاگر تعتداد ................... اتم تغ  ?

 ........... .  رپذیامکان

 

 آن ............... و اگر الکترون بدهد بار آن ................... خواهد بود.   یکیبارالکتر  ردیالکترون بگ یاگر اتم  ?

 

 نادرست  و درست .2

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

 ◯ است. زیناچ اریبس نوترون و پروتون با سهی مقا  در الکترون جرم  ?

 

 ◯ کرد. لیتبد گرید عنصر به را آن عنصر کی  هایاتم  هایپروتون تعداد رییتغ  با توانیم  یراحت به  ?

 

 ◯   است. یاتم عدد از تربزرگ جرمی عدد هااتم  تمام در  ?

 

 ◯ است. ادیز آن  جرم اما است کوچک ار یبس اتم هسته حجم  ?

 

Li6عنصر  در  ?
3،Li است. یاتم عدد6 و یجرم  عدد3   ییایمیش نشانه  ◯ 

 

 ◯  است. ثابت هانوترون تعداد شهیهم اتم دهنده لیتشک ذرات نیب از  ?

 

 ◯ دارد.  دیمف یکاربردها هم و است خطرناک هم پرتوزا   ماده  ?

 

 ◯ است. 14 و 13   12 یاتم عدد با زوتوپیا سه یدارا  کربن  ?

 



 

 29 

 

 ◯ دارد. ییپرتوزا تی خاص و بوده داریناپا است نوترون 3 یدارا که یزوتوپیا دروژنیه هایزوتوپیا  نیب از  ?

 

 ◯ دارد. یمتفاوت یجرم  عدد  و کسانی یاتم عدد عنصر کی هایزوتوپیا  ?

 

 ◯ هستند. کسانی قاًیدق دهند  یم  لیتشک را مداد نوک که یکربن هایاتم  همه  ?

 

 ◯ است. مثبت  ونی اتم آن باشد کمتر ها نوترون تعداد از اتم کی  یالکترونها تعداد اگر  ?

 

 ◯ .استکرده افتیدر پروتون عنصر مثبت ونی در  ?

 

 ◯ .هاستپروتون از شتریب هاالکترون تعداد یمنف ونی در  ?

 

 ی حیتشر  یها . پرسش3

 .دیپاسخ ده  ریز هایبه پرسش

 . دیکن  ف یرا تعر ریز  م یاز مفاه  ک یهر    ?

 بور یمدل اتم - 

 یعدد اتم - 

 یعدد جرم  - 

 زوتوپیا - 

 ونی - 

 

 .دیکن کامل را ریز جدول  ?

ذره نام  پروتون نوترون الکترون 

الکتریکی بار     

نسبی جرم     

    نماد 
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 .دیسیبنو را اول عنصر ده نشانه و   نام  ?

 
 

 . دیرسم کن  19=   ی و عدد جرم  9=    یعنصر فلوئور با عدد اتم  ی بور را برا  ی مدل اتم  ?

 

 با شعاع اتم دارد؟   یاتم چه نسبت  ی  شعاع هسته  ?

 

 د؟ یو مثال بزن  ستیعنصرها چ  یی ایمینشانه ش  ?

 

 با حجم اتم دارد؟  یهسته اتم چه نسبت  دیده  حیمثال توض کیبا    ?

 

 اتم ثابت است؟   ک ی  هایچرا تعداد پروتون  ?

 

 .دیسیهر عنصر را بنو  ییایمیبا توجه به اطالعات داده شده نشانه ش  ?

F : p = 9 , n =10 

Au : e = 79 , n = 118 

Be : p=3 , n = 4 

 

 

عنصر  یاست. عدد اتم شهایاز الکترون ترشیواحد ب  9آن   یاست و نوترون ها   75 یعنصر   ی عدد جرم   ?

 د؟ یرا مشخص کن

 

 :دیده پاسخ  ریز هایپرسش به روبرو هایلشک یبررس با  ?

دارند؟ هاییشباهت  چه گریکدی با اتم سه نیا الف(   

دارند؟ یتفاوت چه گریکدی با هااتم نیا (ب  

 دارند؟  تعلق یعنصر چه به هااتم نیا از کیهر (پ
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 سه نی ا ییایمیش نماد است.  3 و 2   1  برابر بترتی به هاآن یجرم  عدد که دارد زوتوپیا سه دروژنیه عنصر  ?

  .دیسیبنو هاآن یجرم  عدد و  یاتم عدد همراه به را زوتوپیا

 

 د؟یسیبنو را آن یکاربردها از مورد سه و کرده فیتعر را پرتوزا ماده  ?

 

 ریمطلب به سواالت ز نیکربن ساخته شده است. باتوجه به ا   کسانی  ر یغ  های نوک مداد از اتم  م دانییم   ?

  .دیپاسخ ده

 .دیسبنوی  را هاآن  های( تفاوت و شباهتالف

 . دیسیبنو یجرم  و یاتم عدد همراه به را هااتم نیا ب(

 

Mg24 اتم در یاتم  ریز هایذره تعداد  ?
 . دیکن مشخص را 12

 

 . دیشده است؟ با رسم مدل بور نشان ده  لیتشک  ی چه عناصر  بی از ترک  ینمک خوراک  ?

 

 ؟شودیم   لیتبد  ونیاتم به   یدر چه صورت  ?

 

 نای .  دهدیذره را براساس مدل بور نشان م   ک ی  اتمی  ساختار  رو  الف( شکل روبه  ?

 تعلق دارد. چرا؟  یمنف ایمثبت   ونی    یاتم خنث کیساختار به  

  ن یاتم ا ۀ)نشتان دیست یآن بنو یو عدد جرم  اتمی  عدد  همراهذره را به نیا ییایمیشت  ۀ( نشتانب

 (.دیریدر نظر بگ Aذره را  

 

 .دیسیهر عنصر را بنو  ییایمیبا توجه به اطالعات داده شده نشانه ش  ?

K : p = 19 , e =18 , n=20 
O : n=8 , e=10  
Ba : n=81 , e = 54 

 

X  ونی  هاینتعداد الکترو  ?
 باشد   تا 47آن   هایآن است. اگر تعداد پروتون هاینصف تعداد نوترون3−

 .دیآن را حساب کن  هاینوترون  تعداد

 

 

 =بار ذره 2
 =بار ذره +2
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X ونی  ? −17 2
 .دیپاسخ ده  ر یو با توجه به آن به سواالت ز  دیریرا در نظر بگ8

 است. یزچی  چه  دهندهنشان  ونی  نیا یدر باال - 2( عدد  الف

 .دیسیعنصر را بنو نیا یو عدد اتم ی( عدد جرم ب

 ( تعداد الکترون   پروتون و نوترون را محاسبه کنبد.پ

 

 .دیرا کامل کن  ریجدول ز  ?

𝑶𝟐−
𝟖

𝟏𝟔  𝑪𝒍−
𝟏𝟕
𝟑𝟓  𝑴𝒈𝟐+

𝟏𝟐
𝟐𝟒  𝑳𝒊+

𝟑
𝟕  𝑵𝒊𝟐𝟖

𝟓𝟖  

 گونه شیمیایی 

                        

 نام ذره 

 الکترون     

 نوترون     

 پروتون     

 

 ایهای چهار گزینه. پرسش4

 .  دیرا انتخاب کن  حیصح نهیگز

 از راست به چپ برابر است با؛  بینوترون به ترت یالکترون و پروتون و جرم نسب ینسب  یکیبار الکتر  ?

1 )1 -   0    1 +                     2  )1 -   1   +1 + 

3  )1 -    1   +0                     4  )1 -    1   +1 - 

 

عنصر   ن یاست. ا  24آن برابر    هایو تعداد نورتون 21برابر    یدر حالت خنث  یعنصر هایتعداد الکترون  ?

 کدام است؟ 

  1 )Cr44
24 2  )Sc44

21 3  )Cr45
24 4 )Sc45

21 

 

 است؟   ترشیب  نه یتفاوت تعداد پروتون و نوترون در کدام گز  ?

  1 )Sl
35
17 2)Zn65

30  3  )Fe56
26 4 )Sn45

21 

 

 کدام عبارت نادرست است؟  ?

  جرم هستند.   ی( ذرات سازنده اتم  دارا1

 و مثبت دارند. یبار منف بی( الکترون و پروتون به ترت2
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  هستند. یکیبار الکتر  ی( ذرات سازنده اتم درار3

 است.   ادیز  اربسی پروتون به  نسبت ها( جرم الکترون4

 

 شده نادرست است؟  انیکدام مطلب ب  ?

 هستند.    یهمواره خنث عادی  حالت  در ها( اتم1

 .هاستاز تعداد پروتون ترشبی  هاهمواره تعداد الکترون یمنف  ونی  کی( در  2

 شود. - می نظر( در محاسبه جرم اتم از جرم الکترون صرف3

 .  هاستتعداد پروتون ازشیب  ای  برابر هانوترون تعداد ها( در تمام اتم4

 

 عنصر از نظر عدد .................. و تعداد  .................. با هم تفاوت دارند.  ک ی  یهازوتوپیا  ?

  الکترون -  ی( عدد اتم1  

  الکترون -  ی( عدد جرم 2

  نوترون  -  ی( عدد اتم3

 نوترون   -  ی( عدد جرم 4

 

آن است. تعداد  هایبرابر تعداد پروتون  5/1آن    هایو تعداد نوترون  85برابر    یعنصر فرض  ی عدد جرم   ?

 ذره کدام است؟  هایپروتون

  1 )32                   2  )34   

3  )36                 4 )38 

 

عنصر در حالت   نی . اباشدیم  شهایاز تعداد پروتون  ترشیواحد ب  A   6  یاتم فرض  های تعداد نوترون  ?

 از راست به چپ عبارتند از:   بیعنصر بع ترت  نیا  یو عدد اتم  یالکترون است. عدد جرم   25  یدارا   زی ن  یعاد

  1 )31 – 25     

2  )56   - 25    

3  )25  – 26    

4 )56   - 31 

 

 "برابر با صفر است.   یدر اتم خنث  یکیالکتر یمجموع بارها "عبارت است؟   ن یکننده ا  هیکدام گزاره توج  ?

  برابر است.   ی( تعداد پروتون با تعداد نوترون در اتم خنث1

 برابر است.   ی( تعداد الکترون با تعداد نوترون در اتم خنث2

  برابر است.    ی( تعداد پروتون با تعداد الکترون در اتم خنث3

 کدامچی( ه4
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 نیاست. نسبت نوترون به پروتون در ا  X16و مجموع تمام ذرات آن برابر   X11  یخنث  یاتم  ی عدد جرم   ?

 عنصر برابر است با: 

  1 )1   

2  )2/1   

3  )4/1  

4 )5/1 

 

 ست؟ ین  ح یصح  هازوتوپی در رابطه با ا  نهیکدام گز  ?

 دارند. یکسانی هایعنصر  تعداد الکترون کی  یخنث هایزوتوپی( ا1

 است.   کسانی  گریکدیعنصر  قطعاً با  کی  ایزوتوپیا ی( عدد اتم2

 تفاوت دارند.    گریکدیعنصر  قطعاً با   کی  هایزوتوپیا  ی( عدد جرم 3

 متفاوت است.   شانهایهمانند تعداد پروتون هازوتوپیا  های( تعداد نوترون4

 

 5دوم خود    یبور در مدار الکترون  ی طبق مدل اتم  A  ی. اگراتم خنثگرهستندیکدی  زوتوپی ا  Bو    Aدو اتم   ?

 درست است؟  نه گزی  کدام   هااتم  ن یوترون داشته باشد. درباره ان  8در هسته خود    B  یالکترون و اتم خنث

  است.  15برابر    Bاتم  ی( عدد جرم 1

 آن است.   هایدوبرابر تعداد پروتون  Bاتم  های( تعداد نوترون2

  برابر است.  A ی( عدد اتم3

 است.   B اتمی  عدد از  تربزرگ A ی( عدد اتم4

 

 .      کندیم   لیتکم   درستی  به  را   روجمله روبه  ر یچه تعداد از موارد ز  ?

 "عنصر ............. است.  کی  یخنث یها- زوتوپیدر ا "

 متفاوت  هایتعداد نوترن -  برابر یعدد اتم - 

  متفاوت یعدد جرم  - 

 برابر هاپروتون و  هاتعداد الکترون - 

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

  

Aونی  ?
نشان   یرا به درست  یتعداد الکترون و عدد جرم  نهینوترون است. کدام گز  10پروتون و    9  ی دارا  −

   دهد؟یم 

  1 )10  - 20 2  )8 -  19 3  )10  - 19 4 )8   - 20 
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 باشد؟   تواندینم  نهیشکل روبه رو مربوط که کدام گز  ?

  1)Al +27 3
13  2)Mg +24 2

12  3)N −13 3
7  4)F −19 2

9   

 

 مثبت است؟  ون ی  یدهنده نشان  ریز  ی کدام مدل اتم  ?

1 ) 

2  ) 

3  ) 

4) 

 

 کند؟ یم  یرییچه تغ  بیجرم و حجم اتم به ترت مینوترون اضافه کن  ک یالکترون و   کی  ی اگر به اتم  ?

  .ماندی( هر دو ثابت م 1

 .  شودیو حجم کم م   ادی( جرم ز2

  .  شودیم  ادی( جرم و حجم هر دو ز3

 .  شودیم   ادی( جرم ثابت و حجم ز4

 

 آن کدام است؟   ی. عدد اتمماندیم  یباق  3+  ونی  یالکترون برا   B20 الکترون از اتم    3پس از جدا شدن    ?

  1 )23  

2  )17  

3  )14  

4 )26 
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 نادرست است؟   یدر مورد نمک خوراک  نهیکدام گز  ?

  .استشده  لیو کلر تشک  می( از دو عنصر سد1

 . کنندیشرکت م  ییایمیش رییتغ  کیو گاز کلر در    مسدی فلز(  2

  .  شودیم   لیتشک  رنگی( نمک به صورت ماده جامد و ب3

 است.   دیکلر  مینمک طعام  سد ی( نام علم4

 

 کدام درست است.    دروژنیه هایزوتوپیدر مورد ا  ?

 است. داریپا زوتوپیسه ا ی( دارا1

 .هاستآن  یدر عدد اتم  دروژنیه هایزوتوپی( تفاوت ا2

 است.  2آن برابر  زوتوپیا نتریو سبک نترینیسنگ  ی( تفاوت عدد جرم 3

 نوترون است. 3 یدارا  ترنیسنگ زوتوپی( ا4

 

عنصر   یصورت عدد جرم  ن ای  در.  دارد  ترنوترون کم  کی و   شتریپروتون ب  ک ی  Yنسبت به عنصر    Xعنصر    ?

X   نسبت به عنصرY  آن ................ است. ی........ و عدد اتم 

  شتریب  یکی – ترکم  یکی( 1

 ترکم  یکی –( برابر 2

  ترکم  یکی  – شتریب یکی(  3

 شتریب  یکی – برابر( 4
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 شامل: یعصب دستگاه

 است. نخاع و مغز شامل و است بدن یرارادیغ  و یاراد یهاتیفعال کنترل مرکز  :یمرکز یعصب دستگاه

  مرتبط ی مرکز یعصب دستگاه به را بدن مختلف یهابخش که هستند یاعصاب شامل :یطیمح یعصب دستگاه

 هستند.  یحرکت و  یحس اعصاب شامل و کنندیم 

  باشند. داشته یرارادیغ و یاراد جنبه است  ممکن ندیآیم  هااندام به یحس  اعصاب توسط که ییهاامیپ

  به خود صورت به هاعمل  نیا ی رارادیغ اعمال در یول م یریگیم  کار انجام به میتصم خودمان ما  یاراد یهات یفعال در

 . شوندیم  انجام خود

  و زدن پلک مثل: رندیگی م  صورت بدن از محافظت ی برا اغلب که ع  یسر اریبس یاراد ریغ هستند یاعمال  :انعکاس

 زانو  پرش و سرفه و عطسه

 ها: آن نقش لیتحل  و یمرکز یعصب دستگاه اجزاء

 . باشدیم  مغز یساقه - 3 مخچه - 2 مخ - 1 شامل: ییهابخش از خود که دارد قرار جمجمه درون مغز: (الف

 . یحس یهاامیپ افتیدر و مسئله حل و زدن حرف کردن   فکر ییتوانا آن نقش و است  مخ یها مکرهین شامل مخ:  - 1

  بخش و است یخاکستر یدرون شبخ نخاع در اما است دیسف آن یدرون بخش و باشدیم  یخاکستر  مخ قشر :نکته

 .باشدیم  رنگ دیسف آن یرونیب

  باشدیم  تعادل حفظ و ها چهیماه نیب یهماهنگ آن فهیوظ و دارد قرار مغز ریز و یپشت هیناح در که یبخش مخچه: - 2

 اند(کرده تیتقو  را بخش نیا  شتریب نی تمر با کاران کیمناستیژ و )بندبازان

 .باشدیم  مغز ریز در یمانند ساقه بخش مغز: ساقه - 3

  یرارادیغ یهاتیفعال مرکز النخاعبصل  در اتیح گره که است  النخاعبصل و یمغز  پل و یانیم  مغز شامل مغز ساقه

 هست.  خون فشار و قلب ضربان و تنفس مثل

 نیهمچن و است یطیمح  بخش و  مغز رابط که دارد   قرار هامهره ستون درون که است یرنگ دیسف طناب نخاع: (ب

 هست. هم هاانعکاس یبرخ مرکز

 . افتی توانیم  را سلول نوع دو یعصب دستگاه ساختار در

 بان یپشت یهاسلول  ب(                           یعصب یهاسلول (الف

 

 

 ی عصب م یتنظ –  4ل فص
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 دارند. نقش  یعصب امی پ انتقال و جادیا در که ندیگویم  نورون یعصب دستگاه یهاسلول به :یعصب یهاسلول (الف

 شامل:  هانورون 

 و است اکسون سمت به تیدندر از و طرفهکی هانرون در هاامیپ .باشدیم  اکسون - 3  یسلول جسم - 2   تیدندر - 1

 شوند.  منتقل یتداخل گونهچیه  بدون هاامیپ شودیم  باعث نیا

 حفاظت هانورون  از و است شتریب هانورون از هاآن تعداد و ندارند یعصب نقش هاسلول نی ا :بانیپشت یهاسلول  (ب

 .کنندیم 

 یعصب دستگاه به را یافتیدر یها امیپ که یاعصاب است. یحرکت و یحس اعصاب شامل یطیمح یعصب دستگاه

 اعصاب برندیم  بدن نقاط ریسا به یمرکز  یعصب دستگاه  از را هاامی پ که یاعصاب و  یحس اعصاب برندیم   یمرکز

 .مییگویم  یحرکت

 رد؟ یگ  یمختلف بدن چگونه صورت م  یدستگاه ها  میو تنظ  یهماهنگ   ?

 ( ییایمی)به صورت ش ی( و دستگاه هورمونی)به صورت عصب یدستگاه عصب لهیبوس    

 

 .دیشده است؟ نام ببر   لی( از چند بخش تشکNervous system)  یدستگاه عصب   ?

 یطیمح ی دستگاه عصب _2 یمرکز یدستگاه عصب _1: دو بخش    

 

 

 است؟   یی شامل چه بخشها  یمرکز   یدستگاه عصب   ?

 نخاع مغز و     

 

  ست؟یچ  یمرکز  یدستگاه عصب فهیوظ   ?

 بدن یرارادیو غ  یاراد  یتهایعالکنترل ف   
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 است؟ ییشامل چه بخشها  یطیمح یدستگاه عصب   ?

 کند.  ی)مغز و نخاع( مرتبط م یبدن را به بخش مرکز یقسمتها  یاست که تمام  یعصابشامل ا     

 

 ست؟یچ یطیمح  یدستگاه عصب فهیوظ   ?

  ام ی»پ  _2رساانند.    یم یاطراف به بخش مرکز طیمختلف و مح  یرا از دساتگاه ها  «یحسا  یها  امی»پ   _1اعصااب  نیا    

 کنند.  یمنتقل م یحرکت  یاندام ها  ژهیبدن به و  گرید  یبه دستگاه ها یرا از بخش مرکز «یحرکت  یها

 

  ست؟یچ یاراد تیمنظور از فعال   ?

 تینودل  ایمثل شااوت زدن به توپ   م،ییگو  یم  یشااوند اراد  یخواساات و اراده ما انجام م  م،یکه با تصاام  یبه اعمال   

 خوردن.

 

  شود؟ یگفته م  یانعکاس یاراد ریغ یبه چه اعمال   ?

  ی کند، ناخود آگاه دسااتمان را عقب م  یبرخورد م  یکتر  ایجساام داغ مثل اتو    کیبه   یدسااتمان بطور اتفاق  یوقت   

 .مییگو  یم یانعکاس یاراد  ریغ  ردیگ یکه بدون اراده صورت م  ییواکنش ها نی. به چنمیکش

 

  .دیو چند مثال بزن  دیکن انیرا ب یانعکاس یپاسخ ها یها یژگیو   ?

اشاک   زشیشاوند. پلک زدن، عطساه، سارفه و ر  یحفاظت از بدن انجام م یبدون اراده و تفکر و اغلب برا  ع،یسار اریبسا   

 هستند.  یانعکاس  یاز پاسخ ها یگرید  ینمونه ها زین

 

است؟   ی ( انسان که در جمجمه قرار دارد شامل چند بخش اصلBrainمغز )    ?

 .دینام ببر

 (Brainstemساقه مغز ) _3مخچه   _2مخ  یها  مکرهین  _1بخش:  سه  

 

 بدن است. یاز اعمال اراد یاریمخ( مرکز بس یها مکرهین ی رونیرنگ و ب ینکته: قشر مخ )بخش خاکستر

 ست؟یمخ چ یها  مکرهیکار ن   ?

  ی آنها ارساال م  یدزم را برا  یو دساتورها  افتیو زبان را در ینیمانند چشام، گوش، پوسات، ب یحسا  یاندام ها  اطالعات   

 دهند.  یفکر کردن، حرف زدن و حل مسئله م  ییمخ به ما توانا  یها مکرهین نیکنند. همچن

 

با هم    یکند  ول  یچپ بدن را کنترل م مهین  یها  تیراسات فعال مکرهیراسات بدن و ن  مهین  یها  تیچپ مخ فعال مکرهی: ننکته

 مشترک هم دارند.  یتهایمرتبط اند و فعال

 کنند.  یهم عمل م یبا همکار مکرهیهر دو چشم و هر دو ن  م،یکن  ینگاه م یبه جسم  یوقت  مثالً
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 .دیمختلف قشر مخ را نام ببر  یبخشها   ?

 یلوب پس سر _4  یجگاهیلوب گ  _3 انهیلوب آه _2  یشانیپ لوب   _1   

 

 

 ست؟ی( چCerebellumکار مخچه )   ?

 شود.  یرزش کردن، راه رفتن، نشستن و... باعث حفظ تعادل بدن مو  هنگام   

 

 کرده اند. تیمخچه خود را تقو شتر،یب نیکاران، با تمر کیمناستی: بندبازان و ژنکته

اند. )شاکل از هم جدا شاده نهیبه نام کرم یکه توساط بخشا اساتافتهی  لیچپ و راسات تشاک  مکرهی: مخچه مانند مخ از دو ننکته

 کتاب( 31صفحه   -4

   ست؟یساقه مغز کجا قرار دارد و نقش آن چ   ?

 کند.  یمخ است که مخ و مخچه را به نخاع وصل م ریدر ز  یبخش ساقه مانند   

 

  ست؟یمغز چ ازیپ ایبصل النخاع    ?

 کتاب( 31صفحه   -6نخاع قرار دارد. )شکل    یساقه مغز است که باد از  یبخش   

 

  ست؟یچ ینقش بصل النخاع در دستگاه عصب   ?

 مثل تنفس، ضربان قلب و فشار خون است. یاراد  ریغ   یها تیمرکز کنترل فعال   

 

 معروف شده است. ات«یکند، به »گره ح  یم فایکه بصل النخاع ا ی: با توجه به نقش مهمنکته

 ست؟ینخاع چ   ?

اسات که درون ساتون مهره ها قرار گرفته اسات و از بصال النخاع تا    یرنگ دیطناب ساف  هیشاب     

 کمر امتداد دارد.
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  ست؟یچ ینقش نخاع در دستگاه عصب   ?

 بدن  یمغز را به اندام ها  یاست و اطالعات را به مغز و فرمان ها  یدستگاه عصب  یطیمغز و بخش مح نیب رابط  _1   

  ی از انعکاساها یمرکز برخ _2(.  دیآ  یبوجود م یو حرکت یحسا  یناتوان  دهید بیکه نخاع آنها آسا یرو در افراد نیرسااند )از ا  یم

 است. زیبدن مانند انعکاس زانو ن

 

 .دیچند نوع سلول وجود دارد؟ نام ببر یعصب یدر بافت ها   ?

  ت ی)فعال  بانیپشات  یسالول ها _2و اعصااب(     یدهنده مراکز عصاب لیتشاک یاصال  ینورون ها )سالول ها  _1دو نوع:     

 کنند(.  یندارند و به نورون ها کمک م  یعصب

 وجود دارد. یفیضع یکیالکتر انی( جرNeuron: در نورون ها )نکته

 یعصب انیدهد. در نورونها جهت جر  ینورون را نشان م کی: شکل مقابل  نکته

 .کطرفهی -به سمت آکسون است یو جسم سلول  تیدندر از

 

 

 

 

 

 

 

 .دینورون را نام ببر کی  یاصل  یقسمتها   ?

 _2اند.    افتهیبخش تجمع  نی( در ااختهیساالول )  یاندامکها شااتری(: هسااته و بیا اختهی)جساام  یجساام ساالول  _1    

 دارد. انیدر آنها جر  یعصب  امیمتصل اند و پ  یهستند که به جسم سلول یعصب ی( و آکسون )آسه(: رشته هانهی)دار  تیدندر

 

 برد. یم رونیب یآورد و آکسون )آسه( آن را از جسم سلول  یم یرا به جسم سلول  یعصب  امی( پ نهی)دار  تینورون، دندر: در نکته

  .دیکن فیرا تعر  یتار عصب   ?

 شود.  یگفته م  یبلند، تار عصب یآکسون ها  ایها   تیبه دندر   
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 سواالت پایان فصل 
 

 

 .دیکن  فیعصب را تعر   ?

 احاطه شده اند.  یاست که در کنار هم قرار دارند و با غالف یعصب  یاز تارها یعصب مجموعه ا     

 

 یتا انتها  امیپ   تیدر آن و هدا  یعصاب  امیپ  جادیباعث ا  یسالول عصاب کیکنند  تحر  یعمل م نویدوم هیشاب باًی: نورون ها تقرنکته

 شود.  یم یسلول عصب

  .دیکن  فیرا تعر ناپسیس   ?

 نی( در ارتباط هساتند. ایا چهیماه  ی)مثل سالول ها گرید  یآکساون با نورون ها و سالول ها یانتها قیا از طرنورون ه   

 شود.  یم  دهینام  ناپسیمحل ارتباط س

 

  ست؟یچ  یمنظور از عصب حس   ?

 برد.  ی)مغز و نخاع( م  یرا به مراکز عصب  امیکه پ   ندیگو  یم یبه عصب   

 

 ست؟یچ  یمنظور از عصب حرکت   ?

 برد.  یمانند دست و پا م  ییکند و به اندام ها  یم  افتیدر یرا از مراکز عصب  امیست که پ ا  یعصب     

  یر یجلوگ یو کمربند برا یمنیاسات. اساتفاده از کاله ا  ریبدن، جبران ناپذ یقسامتها  ریبرخالف ساا  یدساتگاه عصاب دنید بیآسا

 است. دیمف اریبس بیآس نیاز ا

 

 

 

 خالی  جای - 1

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن  یخال  یجاها

 شامل دو بخش ................... و ...................... است.  یدستگاه عصب  ?

 

 از ............ است که در ................ نخاع قرار دارد.   ی بصل النخاع بخش  ?

 

 و مغز ................. است.   یطیرابط اعصاب مح  ?
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 مغز درون .................... و نخاع درون ....................... قرار دارد.   ?

 

 .باشدیکنترل حفظ تعادل در بدن ................. م  یمرکز اصل  ?

 

 ................ رنگ است.  ی ................. رنگ و بخش مرکز  یدر ساختار نخاع بخش قشر   ?

 

 به نام .................. قرار دارند.   بخشی  در  هااندامک ترشیدر نورون ب  ?

 

 .است...................    هم  با   هاو آسه  هانهیدر دار  انیجهت جر  ?

 

 بدن است.   یاراد هایتیاز فعال  یاری........................ مرکز بس  ?

 

 شود.  ی بلند .................... گفته م   هایآسه ای   هانهیبه دار  ?

 

 .انددر ارتباط  گر ید  هایاختهیو   یعصب هایاختهی ........................ با    قی آسه از طر  های اختهی  ?

 

 .برد یمانند دست و پا م   هایی اندام  به  و  کند ی م افتیدر  یرا از مراکز عصب  امی عصب .................. پ  ?

 

  ها در آن  ی عصب  امپی  و  اند متصل  ای اختهی  جسم به  که  اند یعصب  های .................. و .................. رشته  ?

 دارد.  انجری

 

 به نام .................. قرار دارد.  یراست و چپ مخچه بخش  ی مکرهیدو ن  نیب  ?

 

 . کنندیم   افتی ......................... در  قیرا از طر ی عصب  ام پی  هانورون  ?
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 . رسدیاز .................. شروع و به ..................... م  ی عصب  ام یپ  ?

 

 واژه  انتخاب .2

  .دیکن انتخاب را مناسب واژه

  است. نخاع( – )مغز عهده  بر هااندام از دهیرس اطالعات درک  ?

 

  .رساندیم  ( یحرکت – یحس ) هایاندام به را یمغز  هایفرمان و مغز به را اطالعات  نخاع  ?

 

  .ند گوییم  ( یعصب – بانیپشت )  هایاختهی را اعصاب دهندهل یتشک  یاصل  هایاختهی  ?

 

 است. ( طرفه دو – طرفهکی)  یعصب رشته هر در یعصب امیپ جرکت جهت  ?

 

  .شودیم  گفته ( یتارعصب –  یعصب اختهی ) بلند هاینهیدار به یعصب دستگاه در  ?

 

 .شودمی  انجام ( مخچه – مخ ) توسط بدن تعادل  ?

 

 نادرست  و درست .3

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

 ◯است. اعصاب و نخاع مغز   شامل یعصب دستگاه یمرکز   بخش  ?

 

 ◯.شود یم  محسوب بدن یاراد های ت ی فعال تنها کنترل مرکز یعصب دستگاه یمرکز   بخش  ?

 

 ریتفس را اند کرده  افتیدر بدن درون و رونیب طیمح از که یاطالعات قادرند یطیمح  و ی مرکز بخش دو  ?

 ◯بکنند.
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 ◯.کند یم  وصل  مخچه به را مخ و دارد قرار مخچه ریز در مغز ی ساقه  ?

 

 ◯ دارد. قرار مخچه در که است یاراد های تیفعال شی واپا یبرا یمرکز اتیح ی گره  ?

 

 ◯ندارند. باهم یارتباط  و مشترک  تیفعال چیه مخ راست ی مکرهی ن و مخ چپ ی مکرهین  ?

 

 ◯  باشند. ارتباط در توانند یم  ای چهیماه های اختهی با نهیدار یانتها قطری از ها نورون  ?

 

 وجود  یفیضتتع یکیالکتر  انیت جر  هتا آن در  و دارنتد را یکیالکتر  انیت جر دیت تول  ییتوانتا  یعصتتب هتای اختتهیت   ?

 ◯دارد.

 

 ◯ .ندگوییم  اتیح گره النخاع بصل در خون فشار شیواپا مرکز به  ?

 

 ◯ است. بدن یانعکاس پاسخ از اینمونه اشک زشیر  ?

 

 ◯  ندارند. حرکت هادست و پاها فقط دهید بیآس  نخاعش که یفرد در  ?

 

 یعصتب تیفعال زین خود و  کنند یم  کمک یعصتب  های اختهی به  یعصتب  های بافت  در بانیپشتت  های اختهی  ?

 ◯ دارند.

 ی حیتشر  یها. پرسش4

 .دیپاسخ ده  ریز هایبه پرسش

 . دیکن  ف یرا تعر ریز  م یاز مفاه  ک یهر    ?

 یبازتاب یاراد ریغ هایتیفعال - 

 یاراد هایتیفعال - 

 ساقه مغز - 

 یتار عصب - 

 



 

 

 46 

 

 عصب - 

 و آسه  نهیدار - 

   یعصب حس - 

 یعصب حرکت - 

 

 .دیکن ف ی تعر و برده نام را یعصب دستگاه مختلف هایبخش  ?

 

 .دیسیبنو را یعصب دستگاه عملکرد  ?

 

 است.   یراراد یغ  ا ی  یاراد   ریاز موارد ز  ک یهر    دیمشخص کن  ?

 دنیدو -  سرفه -  پلک زدن -  راه رفتن - 

  دست هنگام برخورد با جسم داغ  دنیعقب کش -  ضربان قلب -  حرف زدن - 

 زانو در اثر ضربه چکش دنیپر - 

 برخورد با جسم داغ   - 

 ضربه چکش  - 

 

 مورد( 4)   د؟ یسیرا بنو  یانعکاس  های پاسخ  ی ژگیو  ?

 

 ؟کنندیم   یبدن را فرمانده  هایت یمغز و نخاع چگونه فعال  ?

 

 . دیمختلف مغز را نام ببر  های قسمت  ?

 

 .دیسیمخ را بنو  هایتیو مسئول  فهیوظ  ?

 

 شده است؟   لیتشک  هاییقشر مخ کدام قسمت از مخ بوده و از چه قسمت  ?

 

 حفظ تعادل بدن وجود دارد؟  ی چشم و مخچه برا  های اندام  ن یب  یدر هنگام ورزش کرده چه ارتباط  ?

 

 ؟کنندیم  کار چگونه  مخ هایکرهمین  ?
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 دارد؟  ایفهیوظ چه مخچه است؟ چگونه مخچه  هایتیفعال  ?

 

 دارد؟ یتیمسئول چه و کجاست مغز  ساقه یریقرارگ محل  ?

 

 ست؟ یآن چ گرینام د  دهد؟یدر بدن انجام م   یچه کار ست؟یبصل النخاع چ  ?

 

 است؟ یعصب دستگاه قسمت  کدام به مربوط ریز اعمال از کی  هر میتنظ و کنترل  ?

 بدن  تعادل  حفظ -  قلب  ضربان و تنفس  -               مسأله حل و کردن  فکر - 

  کیمناستیژ حرکات  انجام  -                دنیشن و دنید - 

 

 .دیس ینخاع را بنو  ف یوظا  ?

 

 ؟افتدیم یچه اتفاق  دهید  بآسی  هاکه نخاع آن  یدر افراد  ?

 

 د؟ یرا نام ببر  یبافت عصب   های اختهی  ?

 

 شده است؟  لیتشک  هاییاز چه قسمت  ست؟ینورون چ  ?

 

 .دیده  ح یانواع عصب را نام برده و توض  ?

 

 دارند؟   یتیو آسه چه مسئول  نهیدار  ?

 

 چگونه است؟   هانویبا دوم   یعصب   هایامیشباهت پ  ?
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 . دیسیمشخص شده را بنو  های قسمت  ریز  هایاز شکل کیدر هر    ?

 
 

 

 .دیرا کامل کن  ریز یاز نمودارها  ک یهر    ?
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کنند  اندام حستی  کنند و به پیام عصتبی تبدیل میر محرک خاصتی را دریافت میکه اثهاییهای حستی: انداماندام

 گویند.می

 المسه –چشایی   –بویایی   –شنوایی   –حواس پنجگانه شامل: بینایی 

 حس بینایی: اندام حسی بینایی چشم است و مرکز حس بینایی در بخش پس سری قشرمخ قرار دارد.

 
 

 چشم شامل سه الیه است:

 ازد.سالیه خارجی چشم است و در جلوی چشم شفاف شده و قرنیه را می صلبیه: - 1

 گیرد.های خونی بوده و عنبیه که از این الیه منشأ میالیه میانی چشم است که دارای رگ مشیمیه: - 2

های ها شتامل ستلولباشتد که این ستلولی نور میهای گیرندهالیه داخلی چشتم استت که دارای ستلول  شتبکیه: - 3

های ای از مخروطی بیشتتر استت. و همچنین ستلولهای استتوانهباشتد. تعداد ستلولای میمخروطی و استتوانه

 ای برای دید سیاه و سفید نقش دارد.استوانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حس و حرکت                                         –5ل فص
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 شنوایی:  حس

ستت و مرکز حس شتنوایی اندام حس شتنوایی گوش ا

 ی گیجگاهی قشر مخ است.در ناحیه

 باشد.گوش شامل سه قسمت می

 

و مجرای    گوش )کته خود شتتامتل اللته گوش بیرونی  - 1

 .(باشدگوش می

)که خود شتتامل پرده گوش و مجرای  گوش داخلی - 2

های چکشتی و ستندانی و شتیپور استتاش و استتخوان

 باشد(.رکابی می

 

 

در بخش حلزونی  دایره استت  ترین بخش گوش استت که شتامل بخش حلزونی و مجاری نیم)مهم  گوش درونی - 3

 کند(.داری وجود دارند که پیام صوتی را به پیام عصبی تبدیل میهای مژهسلول

هتای هتای مخ قرار دارد. تنوع گیرنتدهکرهبتاشتتد و مرکز آن در جلوی نیمانتدام حس بویتایی بینی می  حس بویتایی:

 شود ما بوهای مختلف را تشخیص دهیم.یی در بافت پوششی بینی باعث میبویا

ای را  که بتوانیم مزه مادهاندام حس چشتتایی زبان استتت و مرکز آن در قشتتر مخ استتت  برای این حس چشتتایی:

 های آن ماده در بزاق دهان حل شود.تشخیص دهیم ابتدا باید مولکول

 باشد.و مرکز آن در قشر مخ میاندام حس  المسه پوسته است   حس المسه:

 باشد.دستگاه حرکتی ما شامل اسکلت و ماهیچه می  دستگاه حرکتی:

 گوییم.ها در بدن اسکلت میالت آناستخوان و غضروف و اتصا  یبه مجموعه اسکلت: - 1

تولید گلبول   - 4حرکت   - 3شتتکل دادن به بدن   - 2ها حفاظت از اندام   - 1در بدن وظایفی مثل   ها:استتتخوان:  1-1

 خونی نقش دارند.

 بافت استخوانی شامل بافت اسفنجی و متراکم - 1اجزای استخوان: 

 باشد.ای میمینهزی ماده - 2

هستتند اگر استتخوانی  )کلستیم و فستفر(مواد معدنی  - 2ینی ئهای پروترشتته - 1ای استتخوان شتامل ی ضتمینهماده

 شکند.ینی را نداشته باشد بر اثر ضربه میئهای پروتشود و اگر رشتهپذیر میکلسیم و فسفر نداشته باشد انعطاف

ها باعث کاهش  بر شتکل دادن به برخی اندامهای نرم و قابل انعطاف استکلت هستتند که عالوهبخش  غضتروف:: 1-2

 شود.ها میاستخواناصطکاک در محل اتصال  

ها مفصتل ثابت: این مفصتل - 1شتود و شتامل سته دستته:  ها به هم مفصتل نامیده میمحل اتصتال استتخوان مفصتل::  1-3

متحرک:  مفصل نیمه  - 2دارند مثل جمجمه  ها را کنار هم نگه میهای سخت استخواندر محل اتصتال به کمک رشتته

ی دارند. مثل محل اتصال جناغ  کنند و حرکت مختصرها را به کمک غضروف به هم وصل میها استتخواناین مفصتل

توانند در کنار هم  ها میای دارند و استتخوانها ستاختار پیچیدهمفصتل متحرک: این نوع مفصتل - 3به قفسته ستینه  

 به راحتی حرکت داشته باشند.
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  کنند.ها را در محل مفصل متحرک به هم وصل میهای پیوندی محکمی که استخوانرشته  رباط:

ها را به  شتوند و به انقبا  خود استتخوانها میهای متصتل به آنها باعث حرکت استتخوانماهیچهها: ماهیچه - 2

 کنند تاندون یا زردپی نام دارد.های پیوندی محکمی که ماهیچه را به استخوان وصل میرشته آورند.حرکت در می

دهد  اما این ماهیچه استتخوان را حرکت میشتوند و ها منقبض و کوتاه میها برای حرکت دادن استتخوانماهیچه

تواند دوباره استتخوان را به جای اول خود بازگرداند و باید ماهیچه دیگری با انقبا  خود این کار را انجام دهد  نمی

 ها عمل متقابل دارند.گویند ماهیچهبه این منظور می

 
 ها:انواع ماهیچه

 صاف  قلبی اسکلتی نام ماهیچه 

 سفید یا صورتی  قرمز  قرمز  رنگ

 دوکی مخطط منشعب  مخطط  شکل 

 غیرارادی  غیرارادی  ارادی  نوع عمل 

 تک هسته ای تک هسته دو یا چند  تعداد هسته

 دیواره دستگاه گوارش قلب ران و بازو  مثال 
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 .دیگذارند را نام ببر یم  ریبدن ما تاث یکه رو ییچند مورد از محرک ها   ?

 گرما و فشار.  ،ییایمینور، صوت، مواد ش     

 

   ست؟یچ  یمنظور از اندام حس   ?

. مثل چشم که مییگو  یم یکنند، اندام حس  یم  لیتبد یعصب  امیو به پ   افتیرا در  یکه اثر محرک خاصا  ییم هابه اندا   

در دهان و پوسات که گرما، سارما،    ییچشاا  رندهیگ  یکند، سالول ها  یم  افتیرا در یکند، گوش که امواج صاوت  یم  افتینور را در

 کند. یم حساسرا ا یو زبر  ینرم

 

 م؟ینیب یچگونه اجسام و رنگ ها را م    ?

  ی افتینور در _2شاود.   یجسام به سامت چشام ما بازتاب م  ریکند و تصاو  یبه جسام برخورد م طینور موجود در مح _1    

  ی به مغز مخابره م  یینایعصاب ب قیاز طر  امیپ   نیا _3شاود.   یم  جادیا یعصاب  امیکند و پ   ینور چشام اثر م  رندهیگ یبر سالولها

 .مینیب  یکند و ما آن را م  یم ایاز جسم مه یریتصو  یافتیبا استفاده از اطالعات در زمغ  _4شود. 

 

 نور وجود دارد؟ رندهی( چند نوع سلول گهیچشم )شبک  یداخل هیدر ال   ?

 یو استوانه ا یدو نوع: مخروط     

 

 دهند؟ یانجام م  یچشم چه کار  هینور در شبک رندهیگ یسلول ها   ?

  ی در قشار مخ م  یینایبه مرکز حس ب  یینایعصاب ب قیکنند و از طر  یم  لیتبد  یعصاب  امیسالول ها اثر نور را به پ  نیا     

 فرستند.

 

  در کدام قسمت قشر مخ قرار دارد؟ یینایمرکز حس ب   ?

 یسرلوب پس     
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 .دیکن  انیچشم را ب  هیموجود در شبک  یمخروط  یها رندهیانواع و نحوه عملکرد گ   ?

  کی دارند. با تحر تیو سبز( حساس  ی)قرمز، آب  یاصل یاز رنگها  یکیسه نوع اند که هر کدام به   یمخروط  یها  رندهیگ    

 .مینیب  یمختلف اجسام را م  یها(، رنگ ها  اختهیسلول ها )=  نیچند مورد از ا  ای کی

 

  .دیکن  انیچشم را ب  هیموجود در شبک  یاستوانه ا یها  رندهیگ یها یژگیو   ?

 است. شتریب  یمخروط  یها  رندهیتعدادشان از گ  _2دارند.   دیو سف  اهیس  دید  _1   

 

   م؟یشنو  یمختلف را م  یچگونه صداها   ?

شاود و در آنجا   یدر قشار مخ ارساال م  ییو به مرکز شانوا  لیتبد  یعصاب  امیرساد، به پ   یبه گوش ما م  ییاصاد  یوقت   

 شود.  یپاسخ داده م ازیدرک، و در صورت ن

 

 یگوش خارج _3  یانیگوش م  _2( نی)مهم تر  یگوش داخل _1سه بخش است:  ی: گوش ما دارانکته

 قرار داند. یکنند در گوش داخل  یم  لیتبد  یعصب  امیرا به پ  یکه امواج صوت  رندهیگ  ی: سلول هانکته

 یعصب امیو پ  ک،یتحر یامواج صوت یهستند که با انرژ یمژه دار یسلولها  یصوت  یها  رندهی: گنکته

 کنند.  یم دیتول

  قرار دارند؟  یدر کدام بخش گوش داخل  یصوت یها رندهیگ   ?

 یگوش داخل  یونبخش حلز   

 

   در کدام بخش قشر مخ قرار دارد؟  ییمرکز شنوا   ?

 یجگاهیلوب گ   
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 م؟یشو یآگاه م  طیچگونه از وجود بو در مح   ?

)مژه    ییایبو  یها  رندهیگ _2.  رندیگ  یقرار م  ییایبو  یها  رندهیگ یشاوند و رو  یم  ینیمواد بودار وارد ب یکولهامول  _1    

 فرستند.  یکنند و به قشر مخ م  یم  دیتول یعصب  امیدار هستند( پ 

 

 در کدام بخش مخ است؟ ییایمرکز حس بو   ?

 مخ  یکره ها مین یدر جلو     

 

 مواد وجود دارند. نیمواد بودار به حالت بخار در اطراف ا یاز مولکول ها یمقدار شهی: همنکته

مختلف را احساااس و از هم    یشااود بوها  یاساات و باعث م  ادیقرار دارند ز  ینیکه در بافت پوشااش ب  ییها  رندهی: تنوع گنکته

 .میده صیتشخ

 شود. یسرد احساس نم یلیداغ و خ یلیخ  ی: مزه غذاهانکته

 کجا قرار دارند؟  ییچشا یها رندهیگ   ?

 دهان وارهیزبان و د یرو     

 

 شود؟ یچگونه احساس م   ییمزه مواد غذا   ?

 جادیا یعصب  امیو پ   رندیگ  یقرار م ییچشا  یها  رندهیگ یپس از حل شدن در بزاق رو  ییواد غذام -الف     

 شود.  یداده م صیبه قشر مخ فرستاده و مزه تشخ  امیپ   -کنند. ب  یم

 

 .دیمختلف پوست را نام ببر یها رندهیگ   ?

 .میکن یرا احساس م طیمح راتییسرما، لمس، فشار و درد که با کمک آنها تغگرما،       

 

 کنند؟ یمختلف پوست چگونه عمل م  یها رندهیگ   ?

 فرستند.  یکنند و به قشر مخ م  یم  لیتبد یعصب  امی( را به پ یبخار یمختلف )مثالً گرما یرکهااثر مح     

 

 است؟ ییبدن شامل چه بخش ها  یدستگاه حرکت   ?

 شوند(.  ی دهند و باعث حرکت آنها م  یگاه خود قرار م هیها استخوانها را تک چهیها و اسکلت )ماه چهیماه    



 

 55 

 

 ست؟ ی( چیمنظور از اسکلت )= استخوان بند    ?

 .  ندیگو یبه مجموعه استخوان ها، غضروف ها و اتصادت آنها در بدن اسکلت م    

 

 شده است؟  لی( بدن ما از چه تشکSkeletonاسکلت )    ?

 هستند(.   یوندین و غضروف )هر دو بافت پ استخوا     

 

   .دیکن  انیاستخوان را ب لینحوه تشک   ?

  ی هنگام رشد، با جذب مواد معدن  یغضروف  یبخش ها نی ما ابتدا از غضروف ساخته شده اند. ا یاستخوان ها شتریب   

 شوند.  ی م لیو فسفر سخت و به استخوان تبد میمثل کلس

 

 .دیکن  انیاستخوان ها در بدن را ب  فی وظا   ?

در حرکت   _3دهند.  یبه بدن شکل و فرم م  _2کنند.  یمهم مثل قلب، مغز و شش ها محافظت م   یاندام هااز  _1    

 دهند.   یرا انجام م یخون یسلول ها دیو تول یمواد معدن  رهیذخ _4کنند.  یها کمک م  چهیبدن به ماه

 قرار دارند. یا  نهیبه نام ماده زم یدر ماده ا یو غضروف  یاستخوان ی: سلولهانکته

 و فسفر وجود دارد. میکلس  ،ی مواد معدن ،ینیپروتئ یرشته ها یا نهیماده زم در

 

 شوند؟   یسبب استحکام و مقاومت استخوان م   ی ا  نهیدر ماده زم  ی چه مواد   ?

 و فسفر                               میکلس    

        

 .دیکن  ان یشود؟ ب  یم   دهیبه چند صورت د  یبافت استخوان    ?

 دو صورت: متراکم و حفره دار                                       

 

 اسکلت غضروف وجود دارد؟ یدر کدام قسمتها   ?

 دله گوش و محل اتصال استخوانها  ،ینینوک ب     

 

 



 

 

 56 

 

 کند؟ یم  فایا یغضروف موجود در محل اتصال استخوانها )مفاصل( چه نقش   ?

 شود.  ینرم و قابل انعطاف است و مانع اصطکاک استخوانها در مفاصل مغضروف       

 

 .دیکن فیمفصل را تعر   ?

 .ندیگو  یرا مفصل م  گریکدیمحل اتصال استخوان ها به      

 

 .دیمثال بزن  کیهر   یو برا  دیکن  انیشوند  آنها را ب  یم  میدسته تقس  4مفصل ها بر اساس نحوه حرکت به     ?

که فقط در   ییمفصال ها  _2بازو و شاانه.    نیچرخند مانند مفصال ب  یمختلف م  یکه در جهت ها  ییل هامفصا  _1    

 _4دنده ها و سااتون مهره ها.   نیمفصاال ب لدارند، مث  یکه حرکت محدود  ییآنها  _3چرخند، مثل آرنج.   یجهت خاص م کی

 کتاب(. 43صفحه  -10جمجمه )شکل  یاستخوان ها نیکه حرکت ندارند و کامالً ثابت اند، مثل مفصل ب  ییآنها

 

  .دیکن فیرباط را تعر   ?

 شود.  یم  دهیکند رباط نام  یمتحرک به هم وصل م  یکه استخوان ها را در محل مفصل ها  یمحکم یوندیبافت پ    

 

 .دیکن انیآنها را ب یها یژگیو و  دیها را نام ببر چهیانواع ماه   ?

بازو و ران    یها چهیکنند، مثل ماه  یعمل م ی)مخطط(: قرمز رنگ هساتند و بصاورت اراد یاساکلت  یها چهیماه  _1    

  دسااتگاه  وارهید  یها  چهیکنند، مثل ماه  یعمل م  یرارادیهسااتند و به صااورت غ  یو صااورت دیصاااف: سااف  یها چهیماه  _2پا  

عمل   یرارادی: قرمز رنگ هساتند و به صاورت غ یقلب  یها  چهیماه _3گوارش، دساتگاه تنفس و باز و بساته شادن مردمک چشام 

 کنند.  یم

 

  چگونه است؟ یا چهیماه یساختار سلول ها   ?

 دهد. یم لیرا تشک  چهیدراز و نازک هستند و در طول در کنار هم قرار گرفته اند. مجموعه آنها ماه   

 

 ست؟یتاندون چ  ای  یزردپ   ?

 کتاب(. 45صفحه  -11کند )شکل  یرا به استخوان متصل م چهیاست که ماه  یرنگ دیحکم سفطناب م     
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 سواالت پایان فصل 
 

 

   ست؟یکنند چ  یعمل متقابل دارند و جفت جفت کار م   یاسکلت یها چهیماه نکهیمنظور از ا   ?

 نیدهد. در حالت اسااتراحت ا  یساامت حرکت م کیرا به    یشااود، اسااتخوان  یمنقبض و کوتاه م یا چهیهما  یوقت  

اساتخوان    گریدر سامت د  گرید چهیهچند ما  ای  کی  دیعمل را با نیخود برگرداند. ا  یقبل یتواند اساتخوان را به جا ینم  چهیماه

 45صافحه    -12کنند )شاکل   یبه صاورت جفت و عکس هم کار م یاساکلت  یها  چهیماه مییگو  یم  لیدل نیانجام دهند. به هم

                                                                                                          کتاب(.                                                                                                                       

 

 

  

 خالی  جای - 1

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن  یخال  یجاها

 .  ندگویی............ م .............. کنند  یم   لیتبد یعصب امیو به پ  افتیرا در یکه اثر محرک خاص  هاییبه اندام  ?

 

عصب .................... به مغز مخابره  قیشده از طر  جاد ینور در چشم ا   های رندهیکه توسط گ  ی عصب  ام یپ  ?

 .  شودیم 

 

 ................ و ........................ وجود دارد.  ینور رندهیگ  اختهیچشم دو نوع    هیدر شبک  ?

 

 در قسمت ................. قشر مخ قرار دارد.    یینایمرکز حس ب  ?

 

 در قسمت .................... قشر مخ قرار دارد.    یی مرکز شنوا  ?

 

 قرار دارند.    ی............ گوش داخل. هستند که در بخش ....................................  هایاختهی  یصوت  های رندهیگ  ?

 

 که ..................... نام دارد  قرار دارند.    هی ال  ن ترییدر چشم انسان در داخل  ینور  های رندهیگ  ?

 انسان در ................. قرار دارد.  ییایمرکز حس بو  ?
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 . دهدیمختلف در ..................... رخ م   ی احساس بوها  ?

 

 ..................... قرار دارند.    واره ی................... و د  یدر رو  ییچشا  های رندهیگ  ?

 

 شوند.   بیدر دهان با ...................... ترک  دیبا  ییحس مزه مواد غذا  یبرا   ?

 

 . سازندیو اسکلت بدن مجموعاً دستگاه ................... بدن را م   هاچهیماه  ?

 

 . ندگوییم   یبه مجموعه ........................   .............................. و .......................در بدن دستگاه حرکت  ?

 

 .  شودیم   دهدی........................   و .........................    صورت  دوبه  ی در ساختار استخوان  بافت استخوان  ?

 

 ........................... و ............................. وجود دارند.     یبافت استخوان  ای نهیدر ماده زم   ?

 

 شود.  یاستخوان در اثر ................. شکننده و در اثر ................... نرم م   ?

 

 استخوان و غضروف از نوع بافت .................... هستند.    ?

 

 . باشندیکه به رنگ .................... م   شودی............ انجام م   هایچهیبدن توسط ماه  یحرکات اراد   ?

 

  شودی................... انجام م   های چهیحرکات دستگاه گوارش و باز و بسته شدن مردمک چشم توسط ماه  ?

 .  باشندیکه به رنگ ............... م 

 

کند  - یقرار دارد و آن را به استخوان وصل م   یاسکلت یچهیکه در دو سر ماه  یدرنگیطناب سف  ?

 ..................... نام دارد. 
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 . کنندیمعموالً به صورت ................ و ................... هم عمل م   هاچهیماه  ?

 

 واژه انتخاب .3

 . دیواژه مناسب را انتخاب کن

 .  مینبی یو ما آن را م   کندیم  ایاز جسم را مه  ی ری اطالعات تصو  افتدری  با(    مغز – ) چشم    ?

 

 .  شودی( قشر مخ فرستاده م سریپس  –  گاهیجیبه قسمت ) گ  یی عصب شنوا  ?

 

 . ردگیمی  صورت(  مخ  قشر   – در ) کنار زبان   یمزه شور  ص یتشخ  ?

 

 متحرک ( است.   مه نی  –  متحرک )    نوع   از  هامهره  ستون و  هادنده  ن یمفصل ب  ?

 

 .  باشدی( م   خونی  –  ای چهی) ماه  های اختهی  دیتول  یاستخوان در بدن آدم   فی از وظا  ?

 

 ( هستند.اسکلتی   – از نوع ) صاف     یلوله تنفس  واره یعضالت د  ?

 

 نادرست  و درست .2

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

 ◯دارد. قرار یانیم  گوش در ییشنوا حلزون  ?

 

 ◯ .کنندیم  لیتبد یعصب ام یپ به را یصوت امیپ یداخل گوش رندهیگ هایاختهی  ?

 

 ◯.شودیم   احساس شتریب سرد یلیخ و داغ یلیخ یغذاها مزه  ?

 

 ◯  دارند. قرار پوست در لمس و فشار هایرندهیگ  ?
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 ◯  .شوندیم  ارسال  مغز به یحس اعصاب لهوسیبه یحس  اندام  یعصب هایامیپ  ?

 

 ◯ دارند. قرار پوست از مختلف سطوح در پوست اهیرندهیگ  ?

 

 ◯ .ودشیم  افتی یفراوان فسفر و میکلس هاغضروف هیزمن ماده در  ?

 

 ◯ .شودیم  دهید دارحفره و متراکم صورت  دو به یغضروف بافت  ?

 

 ◯ .شودیم  گفته غضروف گریکدی به هااستخوان  اتصال محل به  ?

 

 ◯ .شودیم  هم به هااستخوان اصطکاک از  مانع و است ریپذ  انعطاف و نرم غضروف  ?

 

 ◯  .شودیم  انجام بدن صاف هایچهیماه توسط قلب انقبا   ?

 

 ◯ است. یاراد ریغ یتیفعال و رنگ یصورت هایساخته یدارا  یقلب هایچهیماه  ?

 

 ◯ .کنندیم  عمل هم  عکس و جفت صورتبه معموالً  یاسکلت هایچهیماه  ?

 

 ◯ داد. صیتشخ توانیم  را ها غذا همه مزه  ?

 

 ی حیتشر  یها . پرسش3

 .دیپاسخ ده  ریز هایبه پرسش

 . دیکن  ف یرا تعر ریز  م یاز مفاه  ک یهر    ?

 :یحس  هایاندام - 

 :  یصوت هایرندهیگ - 

 :بندیاستخوان - 
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 غضروف:   - 

 مفصل:  - 

 رباط: - 

 تاندون:    - 

 

 د؟ یببر نام هاآن محرک منبع  همراه به را بدن یحس هایاندام  ?

 

 . دیکن مرتب حس کی مورد در را ریز مراحل بیترت  ?

 
 

 ؟شوندیبدن احساس م   جایهمه در  هاهمه محرک  ای آ  ?

 

حساس هستند ؟ در کدام قسمت   هایینور چند نوع هستند؟ هر کدام به چه رنگ  رندهیگ  های اختهی  ?

 چشم قرار دارند؟

 

 م؟ینبی یچگونه اجسام را م   ?

 

 م؟ شنوییمختلف را م  یچگونه صداها  ?

 

 در کجا قرار دارد؟   یی مرکز شنوا  ?

 

 د؟یده  حیرا توض  یصوت  های رندهیگ  ?

 

 د؟ یسیهر کدام را بنو  فهیشده وظ  لیتشک  هاییاز چه قسمت یگوش داخل  ?
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 م؟ شوییم  آگاه چگونه طیمح در بو وجود از  ?

 

 دارند؟ قرار کجا در یینایب حس مرکز  و ییایبو حس مرکز  ?

 

 د؟ یسیبنو را زبان در هاآن یر یقرارگ محل و ییچشا یحس  هایرندهیگ انواع  ?

 

 .دیزبان را شرح ده  یرو  ییچشا هایاختهی نحوه عمل    ?

 

 .دی کن کامل را ریز نمودار  ?

 
 

 دیالمسه را در پوست را نام ببر  یحس   هایرندهیانواع گ  ?

 

 است؟   ی حرکت بدن ضرور  ی بدن برا   یکدام اجزا   ?

 

 ؟شوندیم  لیبدن در ابتدا چگونه هستند و چگونه به استخوان تبد  هایاستخوان  ?

 

 .دببری   نام  را  انسان   بدن  در  هامهم استخوان  فهیپنج وظ  ?

 

 .دیکه در ساختار استخوان وجود دارد را نام ببر  یبافت استخوان  اینهیماده زم   ?

 

 . دیکه در ساختار استخوان وجود دارد را نام ببر  یاستخوان  های بافت  ?

 

 ست؟ یآن چ  هاییژگ یبدن وجود دارد ؟ و   هایغضروف در کدام قسمت  ?
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 د؟ یانواع مفصل را از جهت نوع حرکت نام ببر  ?

 

 د؟ یانواع مفصل را از جهت شکل نام ببر  ?

 

 چرا؟   افتد؟یم   ی چه اتفاق میچند روز در سرکه قرار ده یرا برا   یاگر استخوان  ?

 

 .دیرا نام ببر  هاچهیانواع ماه  ?

 

 .دیرا کامل کن  ریجدول ز  ?

 قلبی ...........  اسکلتی   نام یاخته

    عمل

    رنگ

    محل

    ویژگی عملکرد 

 

 . دیده  ح یرا توض  یاسکلت هایچهینحوه عملکرد متقابل ماه  ?

 

 . دیده  حیرا توض  چه یماه  های اختهی  ?

 

 ست؟یچ یتفاوت رباط و زردپ  ?

 

 ست؟یحرکت متقابل دارند چ  یاسکلت  هایچهیماه نکهیامنظور از    ?
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 .دی را پر کن  یخال  ی جاها  ?
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 تنظیم هورمونی  –  6فصل 

 بدن را بر عهده دارند.  ی هاتیفعال م یو تنظ ی هماهنگ فه ی وظ یو هورمون ی دو دستگاه عصب

 . زندیریها را به درون خود مآن یخاص یهاهستند که سلول ییایمی: مواد شهورمون

 هورمون خاص است. کیحساس به  یها از سلول  یاهدف: مجموعه اندام

 ها:  اعمال هورمون  نیترمهم

ما و   ها باعث رشد قد بر استخوان ریو با تأث شوندیمغز قرار دارد ترشح م ریکه در ز زیپوفیکه از غده ه  ییهارشد: هورمون  -1

 . شودیم ی خون یهاو ساخت سلول  م یجذب کلس شیبر استخوان باعث افزا  ریبا تأث نیهمچن

  یانرژ رهیو ذخ دیها تولآن  جهیکه نت  کنندیرا کنترل م یی هاندیفرا  دییرویغده ت  یهاسوخت و ساز بدن: هورمون  میتنظ  -2

 حنجره قرار دارد. ریدر ز  دییرویدر بدن است. محل غده ت

 . شوندیم یاریهوش ش یباعث افزا ی و در بزرگسال شوندیباعث رشد بهتر اندام به خصوص مغز م  ی ها در کودکهورمون  نیا

 . کندیرا از خون جذب مآن د ییرویکه ت رودیبه کار م  د ی دیی رویغده ت  یهاساخت هورمون  در

 . شودیقند خون م  میباعث تنظ یی ها ح هورمون قند خون: غده پانکراس )لوزالمعده( با ترش  میتنظ -3

 کوژنیگلوکز به صورت گل رهیو با ذخ شودیترشح م  ابدییم  شیقند خون افزا کهیهورمون هنگام  نی: انی: هورمون انسول3-1

 . کندیو کبد به کاهش قند خون کمک م ها چهیدر ماه

 زانیبه م شتریب یدر دوران جوان یماریب نیکه ا م یشویمبتال م ابت یبه نام د یماریبدن نتواند قند خون را کاهش دهد به ب اگر

از حد   شیوخوردن ب ی به علت کاهش تحرک و چاق یاست. در دوران بزرگسال یارث شتریمربوط است و ب نیترشح انسول

 . میشویدچار م یماریب نیبه ا ها درات یکربوه

بر کبد   ریو با تأث شودیو کاهش قند خون به درون خون ترشح م یهورمون در مواقع گرسنگ  نی: هورمون گلوکاگون: ا3-2

 . ابدییم شیآن قند خون افزا جهیکه در نت گرددیبه گلوکز م کوژنیگل هیباعث تجز

.  ابدییم  شیضربان قلب افزا ردیگیزا قرار ماسترس  طیبدن در شرا ی)استرس(: وقت یو جسم یروح یمقابله با فشارها -4

 . کندیو بدن عرق م شودیرنگ پوست قرمز م

  طیکه در شرا کندیرا به درون خون ترشح م یخاص  یهاهورمون   یو روان یروح یمقابله با فشارها یبرا هیفوق کل  غدد

...چون باد رفتن فشار  شوندیقند خون م شیون و افزاضربان قلب و فشار خ شیمثالً باعث افزا کنند یزا به بدن کمک ماسترس 

 . ابدییها کاهش مهورمون   نیمقدار ترشح ا یپس از مدت  لی دل نیبه هم استخطرناک  یمدت طودن یخون و ضربان قلب برا

در   میکلس ونی شیباعث افزا یی هاقرار گرفته با ترشح هورمون دییرویکه در پشت ت دییرویخون: غده پارات میکلس میتنظ -5

 . دهدیو استخوان و روده انجام م هیبر کل ری عمل را با تأث نیو ا شودیخون م

 )بلوغ(: یجنس راتییتغ م یتنظ -6
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نر   یجنس یهاسلول دیبر تولقرار دارند و بعد از بلوغ عالوه ضهیب سهیهستند که در ک ها ضه یدر مردان ب یجنس ی ها: اندام6-1

از جمله بم شدن   یجنس هیصفات ثانو جادیکه باعث ا کنندیتستسترون ترشح م یعنیمردانه   یجنس یها)اسپرم( ، هورمون 

 . شودیزائد در مردان م یصدا و رشد موها

ها در محوطه شکم و کنار رحم قرار دارند و بعد از بلوغ هرماه  زنانه شامل رحم و تخمدان است. تخمدان یجنس ی ها: اندام6-2

زنانه شامل استروژن و پروژسترون ترشح  یجنس یهابر آن هورمونو عالوه کنندیماده )تخمک( ترشح م یسلول جنس کی

زائد بدن   ی موها شیو رشد استخوان لگن و رو  هانه یس زنان از جمله رشد در یجنس هی که باعث بروز صفات ثانو  کنندیم

 . شودیم

 : یکیو الکتر  یهورمون یهاامیپ  سهیمقا

 ی ماندگار سرعت اثر ت یماه میتنظ نوع

 کم   عیسر اریبس یکیالکتر یعصب

 ادیز کند  ییایمیش یهورمون

که اگر  قیطر نیدارد به ا یمیبه نام خود تنظ  یسامیاز مواد در خون مکان یبعضا نیها و همچنهورمون  زانیم  میتنظ  یبرا  بدن

 .شوندیباعث کاهش آن ماده از خون م  یبدن با ترشح هورمون  ابدی شیدر خون افزا  یاماده

  ی و هماهنگ  ارتباط از یگریبدن به نوع د  یاز رفتارها یاری. بسستیتنها دستگاه هماهنگ کننده بدن ن  ینکته: دستگاااااه عصب

 است. «یآن به عهده »دستگاه هورمون  جادیدارند که ا ازیمختلف ن  یبخش ها نیب

 ست؟یچ  یمنظور از دستگاه هورمون   ?

 کنند.  یم دیهستند که هورمون تول یاز سلول ها و غدد یگروه   

 کند.  یدر بدنمان کنترل مرا  یروان  یمثل و مقابله با فشارها دیمانند رشد، تول یدستگاه اعمال مختلف نیا

 

 ست؟یهورمون چ  ?

 شوند.  یترشح و وارد خون م یاند که از دستگاه هورمون یی ایمیش باتیترک   

 

 دهند؟  ی انجام م   یهورمون ها در بدن چه کار   ?

 کنند.  ی( م ادیز ای )کم  میآنها را تنظ تیرسند و فعال یهدف م ی اندامها ا یخون به اندام  قیها از طر هورمون  

 

  ست؟یمنظور از اندام هدف چ  ?

 هورمون است.  کی حساس به  یاز سلولها یاندام هدف شامل مجموعه خاص  
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 . دیبدن انسان را نام ببر  زیغدد درون ر  ن یمهم تر  ?

پانکراس )لوزالمعده(  _5  هیغدد فوق کل  _4 دیروئیپارات _3  د یروئیت _2 زیپوفیه _1  

 ی غدد جنس _6

 

 

 

 

 شود؟  ی هورمون رشد از کدام غده ترشح م   ?

 (یمغز ری)ز زیپوفیده هغ   

 

 دهد؟  یانجام م  ییهورمون رشد در بدن ما چه کارها  ?

  یخون یسلولها دیبر استخوان ها تول ریبا تاث  _2شود.  یبر استخوان ها باعث رشد قد ما م  ریبا تاث _1هورمون   نیا   

 دهد.  یم شیدر استخوان را افزا می جذب کلس _3کند و  ی م ادیرا ز

 

 ادامه دارد؟  یرشد قد تا چه سن  ?

 ی سالگ 20تا حدود    

 

  دارد؟  یدر پ   ییامدهایهورمون رشد چه پ  ادیز  ای ترشح کم    ?

 شود.  یقد م  یعاد  ریغ  یو بلند ی مثل کوتاه قد ییها  یناهنجار جاد یباعث ا  

 

 کند؟   یغده ها را کنترل م   ری سا  تیکدام غده فعال  ?

 غده تحت نظارت مغز است.  نیاز هورمون ها در کنترل غدد نقش دارد. خود ا یبا ترشح بعض زیپوفیغده ه   

 

 

 



 

 

 68 

 

 دهند؟  ی در بدن انجام م   ییچه کارها  دیروئی غده ت  یهورمون ها  ?

سوخت و   میبدن است. )تنظ یدر سلول ها یانرژ رهیو ذخ دیآنها تول جهیکنند که نت  یرا کنترل م ییندها یفرا  _1   

  یم یاریهوش شیباعث افزا ی مغز و در بزرگسال ژهیباعث رشد بهتر اندام ها به و ی غده در کودک  نیا یهورمون ها _2ساز( 

 شوند.

 

 دارد؟  ی نقش عمده ا  دیروئیغده ت  یدر ساخته شدن هورمون ها  یکدام ماده معدن  ?

 مصرف کرد.  دداری و نمک  یتوان ماه  ی ماده م  نیا نیتام یبرا  -دی     

 

 در کدام قسمت بدن قرار دارد؟   دیروئیغده ت  ?

 حنجره ریز   

 

 . دیقند را نام ببر  ی ماری ب  ای   ابتیانواع د  ?

  ابت ید  _2است(.  یارث  شتریب  -کند یم  دایکاهش پ  نی)انسول کینوع  ای نیوابسته به انسول  ا ی یجوان ابت ید  _1   

 و...  یباردار ابت ید  _3(. ی ابتی د مارانیب %95-90 -شود یدچار مقاومت م  نینوع دو )بدن نسبت به عملکرد انسول ا ی یبزرگسال

 

 کند؟   ی م   شتر ینوع دو را ب  ای   یبزرگسال  ابتیاحتمال بروز د  یچه موارد  ?

 . یو چرب دراتیاز حد کربوه شیعدم تحرک، خوردن ب ، یچاق   

 

 کند؟   یقند خون را کنترل م   زانیکدام غده م   ?

 ( ندهی)کاهنده( و گلوکاگون )افزا نیغده پانکراس )لوزالمعده(، با ترشح دو هورمون انسول    

 

کند و پانکراس )لوزالمعده(   ی م   رییقند خون چگونه تغ  یبعد از غذا خوردن و هنگام گرسنگ  دیشرح ده  ?

 کند؟   یعمل م   ط یشرا  نی در ا  بیبه چه ترت

رود. باد رفتن قند خون، پانکراس را  یقند خون باد م زانیشود و م یگلوکز آن جذب م میخور یغذا م   یوقت   

گذارد و آنها را وادار به  یکبد اثر م  یسلول ها یرو نیرا به داخل خون ترشح کند. انسول نی کند تا هورمون انسول یم کیتحر

 کنند.   یم رهیذخ کوژنیبه صورت گل  ندهیاستفاده آ یکبد گلوکز را برا  یکند. سلول ها یجذب گلوکز از خون م
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  یکند تا با اثر بر سلول ها یخون م واردگلوکاگون را  ندهیپانکراس هورمون افزا د، ی آ یم نییکه قند خون پا  یهنگام گرسنگ

 دهد.  شیقند خون را افزا کوژنیگل هیکبد و تجز

 

 تیکدام غده با فعال  زان  یتصادف و مرگ عز دن  یمانند ترس  یو روان  یدشوار جسم طیدر شرا ?

 کند؟   یبه بدن کمک م   خود

 ه یغدد فوق کل  

 

 

 کنند؟   یخود به بدن کمک م   تیبا فعال  یو روان  یدشوار جسم  ط یچگونه در شرا  هیغدد فوق کل  ?

فشاار   قند،  کنند، مثالً  یبه بدن کمک م  یو روان یدشاوار جسام  طیمختلف در شارا یغده به روشاها نیا یهاهورمون   

ترشااح هورمون ها    یموارد در بلند مدت خطرناک اساات، پس از مدت نیبرند و چون باد رفتن ا  یخون و ضااربان قلب را باد م

 .ابدی  یخود به خود کاهش م

 

 .دیکن  انی کند ب  یم  فایدر بدن ا   میرا که عنصر کلس  ییدو مورد از نقش ها  ?

 بدن.   یها چهیاعصاب و ماه حیکمک به عملکرد صح  _2در استحکام استخوان ها و دندان ها نقش دارد.  _1  

 کند. یخون را ترشح م میکلس زانیم میتنظ یاز هورمون ها  یکی  دیروئی: غده پاراتنکته

 

   شود؟  ی خون م   میکلس زانیم  میچگونه باعث تنظ  دیروئیهورمون غده پارات  ?

 هورمون نیا  

 شود. یاز ادرار م  میبازجذب کلس شیها باعث افزا هیکل یرو  ریبا تاث -الف

 شود.  یم میجذب کلس  شیروده باعث افزا یرو ریبا تاث  -ب

 کنند. یبه درون خون آزاد م میگذارد و استخوان ها کلس  یم ریاستخوان ها تاث یرو  -ج

 

 ست؟یچ  یجنس  هی منظور از صفات ثانو  ?

لباس دخترانه  یاگر به نوزاد پسر یمشخص شده است، ول نیجن لیتشک یپسر بودن انسان از ابتدا ا یدختر    

 در یراتییقرار دارد، تغ یو نوجوان یکودک  نیآنها دشوار خواهد بود. در دوره بلوغ که ب تیجنس ییبرعکس، شناسا  ا ی میبپوشان
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 «یجنس هی»صفات ثانو راتییتغ نیشود. ا یدو جنس مشخص تر م یظاهر یکه با وجود آن ها تفاوت ها  ندک  یفرد بروز م  

 شوند.  یم  دهینام

 

   .دیرا در مردان و زنان نام ببر  یجنس  یغده ها   ?

 قرار دارند( و در زنان تخمدان ها هستند.  ضهیب سهیها )در ک ضهی در مردان ب یغدد جنس  

 

 دهند؟  ی در بدن انجام م  ییها چه کارها  ضهیب  ?

مردانه درون خون    یهورمون جنسا _2کنند.    یم دینر )اساپرم( تول یسالول جنسا یادیتعداد ز  _1از دوره بلوغ به بعد    

 هیها و اساتخوان ها باعث بروز صافات ثانو  چهیماه ژهیمختلف به و  یرشاد اندام ها کیهورمون ضامن تحر نیکنند. ا  یترشاح م

 بدن.  گرید یمو در صورت و قسمت ها دنیشود  مثل بم شدن صدا، روئ  یدر مردان م

 

 دهند؟   یانجام م  ییزنان کجا قرار دارند و چه کارها  یغدد جنس  ?

 شوند و  ی ها از دوره بلوغ به بعد فعال م تخمدان  ها در محوطه شکم و کنار رحم قرار دارند. تخمدان  

 کنند.  یماده )تخمک( آزاد م یعدد سلول جنس  کیهر ماه   -الف

 زنانه ضمن رشد اندام ها باعث یجنس یهورمون ها دیبا تول  -ب

 شوند.  یبدن م یاز قسمت ها  یمو در بعض شیرو ها، رشد استخوان لگن و نهیمثل رشد س یجنس  هیصفات ثانو بروز

 

 

 

 

 

 

کاهش آن   ای شیافزا رایکنترل شود، ز قیبه طور دق  دیهمان مقدار کم هم با  یکم است  ول ارینکته: مقدار ترشح هورمون ها بس

 شود.  یم یماریب  جادیباعث ا
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 سواالت پایان فصل 
 

 

 شود؟   یغدد مختلف چگونه کنترل م  یترشح هورمون ها  زانیم   ?

کنند که به آن خود    یم میخون تنظ بیترک رییخود را بر اساس تغ یدیاز غدد مقدار هورمون تول یاریبس  _1   

 هورمون ها در کنترل غدد نقش دارد.  یبا ترشح برخ زی( نیمغز ری)ز زیپوفیغده ه _2. ندیگو  یم یمیتنظ

 ماندگاری  ماهیت  سرعت نوع تنظیم

  الکتریکی  ✓ عصبی

  ✓ شیمیایی  هورمونی

 

 

 

 .دیکن مشخص (       ) عالمت با را حیصح پاسخ *

 کند؟ یها را کنترل م غده  ری سا  تیکدام غده فعال  ?

 پانکراس   (د  زیپوفیه  (ج  دیروئیپارات  (ب  دیروئیت  (الف

 

 کدامند؟  بیقند خون به ترت  ندهیهورمون کاهنده و افزا   ?

   نیانسول- گلوکاگون  (ب  گلوکاگون - نیانسول  (الف

 کوژنیگل–  نیانسول (د             ن یانسول-   کوژنیگل  (ج

 

 تقارن ندارد. علت آن مربوط به کدام غده است؟   یاستخوان فک شخص   ?

 پانکراس   (د  زیپوفیه  (ج  دیروئیپارات  (ب  دیروئیت  (الف

 

مساله به علت اختالل در کار کدام غده ممکن   ن یصورت است. ا  هیزائد در ناح ی موها یدارا   یدختر  ?

 است؟

 هیفوق کل  (د  تخمدان   (ج  ز یپوفیه  (ب  دیروئیت  (الف

 

 درست است؟  نهیکدام گز  ?

   شود یخون انجام م  قیاز طر  یهورمون  میتنظ  (الف

    است  ی عصب  ی ها  ام یاز پ سشتری سرعت عمل هورمون ها ب(ب

   است.   یمستقل از دستگاه عصب  یدستگاه هورمون  (ج

 کم است  یهورمون  میتنظ  ی داریو پا  یماندگار(د

 

✓  
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 عملکرد کدام دو غده در رشد استخوان برعکس هم است؟   ?

   دیروئیو پارات  دیروئیت  (الف

     د یروئیو ت  زیپوفیه  (ب

   د یروئیو پارات  زیپوفیه(  ج

 ضه یتخمدان و ب(  د

 د یکن پر مناسب کلمات با را یخال یجاها *

 

 .در مردان ........................ و  در زنان ......................... هستند  یغدد جنس  ?

 

 شودیبا دخالت ......................... انجام م   یجنس  هیبروز صفات ثانو  ?

 

 .......................... و .......................... موثرند  یدر رشد بدن هورمون ها  ?

 

 .شودیغده ............................... انجام م  ی ها توسط هورمون هاسوخت وساز در سلول  میتنظ  ?

 

باعث   ی.............. و در بزرگسال  ژه یها به وباعث رشد بهتر اندام  یدر کودک  دیروئیغده ت یهورمون ها  ?

 .شودی............... م   ش یافزا

 

 است.   ری............................... امکان پذ  ونیبدن با وجود   ی ها  چهیاعصاب و ماه حیعملکرد صح  ?

 

 دیکن  فیتعر *

  ی:میخودتنظ

 ی: هورمون دستگاه

   هورمون:

 

 .دیپاسخ کامل بده ریبه سواالت ز  *

قند خون کمک  لیقند خون  به تعد  م یتنظ  یهاچگونه هورمون  د  یکنینوشابه مصرف م   ک ی  یوقت  ?

 کنند؟یم 
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در   میکلس  ونیغلظت    شی افزا یبرا   یاز چه منابع  دی روئیپارت یغده  د  یده  حیتوض  ریبا توجه به شکل ز  ?

 کند؟یخون استفاده م 

 
 

 شود؟یدر بدن م   یراتییو باعث چه تغ  کندیدر مواقع ترس و اضطراب کدام غده  هورمون ترشح م   ?

 

 هستند؟  ییغده پانکراس چه سلولها  ی و هورمون ها  زیپوفیاندام هدف هورمون غده ه  ?

 

 دارد؟  ی و چه نقش  شودیمردان فعال م   یاز زندگ یا در چه دوره  ضهیب  ?
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 شود.وراثت تعیین می  و هم از طریق  صفات جانداران هم از طریق محیط

 باشد.بعضی از صفات ارثی شامل: رنگ مو ... گودی چانه ... شکل الله گوش و ... می

 هستند. DNAهای موجوئ در مولکول  عامل ایجاد کننده صفات ارثی ژن

DNA یی برای حامل دستتورها  مولکول استت که شتبیه نردبانی پیچ خورده استت و درون هستته ستلول قرار دارد و

 است.شکل بدن و صفات ارثی  نتعیی

شتود مثالً رنگ گل ادریستی در  کنند محیط هم باعث بروز صتفاتی در ما میها که صتفات ما را تعیین میبر ژنعالوه

گردد. همچنین وزن موش بر اثر تغذیه  های آن صورتی میحیط بازی رنگ گلهای آن آبی و در م محیط اسیدی گل

 هایی از تأثیر محیط بر صفات هستند.سکته قلبی افراد و تغییر رنگ موی خرگوش بر اثر دما مثال

هایی از این مورد ایجاد وجود بیاوریم: نمونهصتفات جدیدی را به  DNAهای موجود در  توانیم با دستتکاری ژنما می

شتتود( و  تبدیل می Aای استتت که در بدن به ویتامین گوجه فرنگی مقاوم به ستترما و برنج طالیی )که دارای ماده

 هایی از ایجاد صفات جدید در جانداران است.به وسیله باکتری نمونههمچنین تولید انسولین  

 های آن تقسیم شود.دانید بدن برای رشد و ترمیم نیاز دارد که سلولمیطور که  همان

های آن کاهش  آیند بدون اینکه تعداد کروموزوموجود میتقستیم میتوز: تقستیمی که در آن یک ستلول دو ستلول به

 پیدا کند.

ای را  دهند و تودهمیها به تقستیم خود ادامه در بعضتی مواقع بدون اینکه نیازی به تقستیم ستلول باشتد این ستلول

گوییم و عوامل مختلفی چون داروها و مواد شتیمیایی و مواد رادیواکتیو  کنند که به این حالت سترطان میایجاد می

 و همچنین دخانیات و نوع تغذیه ممکن است منجر به سرطان شود.

 
  ست؟یچ  یمنظور از صفات ارث  دی کن  انی با ذکر مثال ب  ?

مثل رنگ چشم، رنگ پوست، چال   ند  یگو  یم یشوند صفات ارث یمنتقل م  گریبه نسل د ی که از نسل یه صفات ب   

 آزاد بودن نرمه گوش. ای وستهیلوله کردن زبان و پ  ییگونه، توانا یرو

 

                               فناوری الفبای زیست –  7ل فص

                               یدر خدمت زندگ
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 واحد زنده در بدن موجودات زنده چه نام دارد؟   ن یکوچک تر  ?

 ( Cellسلول )   

 

 

 

 

 شده است؟  لیتشک  یسلول از چه مواد   ?

 ( ی)چرب دیپیو ل دراتیکربوه ن، یپروتئ   

 

  و کجا قرار دارد؟ ستیچ  یکننده صفات ارث  ن ییعامل تع  ?

 درون هسته سلول قرار دارد.  که(DNAاز  یژن )بخش  

 

?  DNA  ست؟یچ  

اطالعات  نیجانداران است. ا یصفات ارث جادیو ا نییتع یبرا  ییاطالعات و دستورها یبا ثبات است که دارا یمولکول  

 اند. شده یسازمانده  به نام ژن ییدر واحدها

 

 ست؟یژن چ  ?

به نسل   ی و از نسل گریبه سلول د یکننده صفات است که از سلول نیی)دِنا( و همان عامل تع DNAاز  یژن بخش   

 شود.  ی منتقل م گرید

 

وجود  لیمانند رنگ چشام به دل  ،یصافات ارث  شاتریکنند. ب  یم نییاز صافات جانداران را تع  یاریها شاکل، رنگ و بسا: ژن نکته

 کنند.  یچند ژن است که با هم کار م

 ست؟یکروموزوم )فام تن( چ   ?

   DNA سازد. یبه نام کروموزوم م   ییدرون سلول، رشته ها 
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 کروموزوم دارد. 46دارد، مثالً هر سلول بدن انسان  کروموزوم یبدن هر جاندار تعداد مشخض  ی: سلول هانکته

کنند  یم نییانسان را تع  تیاند که جنس  یبدن انسان وجود دارد، دو کروموزوم جنس  یکه در سلول ها یکروموزوم 46: از  نکته

 کتاب(. 58ب، ص    4)شکل 

 

 و چگونه قابل مشاهده هستند؟  یکروموزوم ها چه زمان   ?

 شوند.  یم  دهید کروسکوپیو با استفاده از م میدر حال تقس یکروموزوم ها در سلول ها   

 

 کنند؟   یم  نییصفات جانداران را تع  ی چه عوامل   ?

 یطیعوامل مح  _2 کیژنت _1   

 

 . دیکن  انی جانداران ب  یر یو شکل گ  یبر صفات ارث  طیمح   ر یچند مثال از تاث  ?

سالم داشته  هیافراد اگر تغذ نیاست. ا کرانیاز د شتریکه دارند ب  ییبه علت ژن ها یدر برخ  یخطر سکته قلب _1   

  یامکان دارد رنگ گل ها _2کنند.  یدر سالمت زندگ  گریتوانند همانند افراد د ی مناسب انجام دهند، م  یباشند و ورزش ها

و پوست آن را با   میرا بتراش یی ایمالیخرگوش ه دیسف یاز موها یاگر بخش _3متفاوت، مختلف باشد.  ی در خاک ها اه یگ کی

 رنگ خواهد بود.  اه یکند س  ی بخش رشد م نیکه در ا  یدیجد یموها م،یبپوشان خیآب  سهیک

 

دانش به آنها کمک کرده است تا بتوانند ژن  نیدرباره ژن ها و نقش آن ها به دست آورده اند. ا ینکته: دانشمندان دانش فراوان

 یعیکنند که به طور طب دیرا در جانداران تول یآن ها توانسته اند، صفات  جهیمنتقل کنند. در نت  گریبه جاندار د یها را از جاندار

 در آن ها وجود ندارند. 

 .دیکن   انیرا ب  کیژنت  یدستکار  قی در جانداران از طر  دیصفات جد  جادیچند نمونه از ا  ?

  DNAرا از انسااان اسااتخراج و وارد   نیانسااول دی: دانشاامندان ژن مربوط به تولنیکننده انسااول دیتول  یباکتر _1    

از    ،ینوع باکتر نیا جادیشاود )قبل از ا  یم هاساتفاد نیوابساته به انساول  ابتیدرمان د یبرا  نیانساول نیکردند. امروزه از ا  یباکتر

 A  نیتامیاسات که در بدن به و یماده ا یبرنج دارا نی: اییبرنج طال _2شاد(.    یبدسات آمده از پانکراس گاو اساتفاده م  نیانساول

مقاوم در برابر سارما:    یگوجه فرنگ _3کرده اند.    یماده را وارد ژن برنج معمول نیکننده ا دیلشاود. پژوهشاگران ژن تو  یم  لیتبد

گذاشااتند.    یگوجه فرنگ  DNAجدا کردند و آن را در   یماه  یمربوط به مقاومت در برابر ساارما را از نوع   DNAپژوهشااگران 

 در برابر سرما داشتند. یشتریشدند مقاومت ب دیتول قیطر نیکه به ا  ییها  یگوجه فرنگ
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  شود؟ یآن م  یشدن موها  اهیسبب س ییایمالیچرا سرد کردن پوست خرگوش ه ?

 نیخرگوش نقش دارد. ژن مربوط به ا  یدر موها  اهیرنگ سا جادیشاود که در ا  یم نیپروتئ  ینوع  دیسارما سابب تول   

 در خرگوش وجود دارد. نیپروتئ

 

 در سلول هستند. نیپروتئ دیتول یبرا  ییاطالعات و دستورالعمل ها ی: ژن ها دارانکته

بدن   گریسااخته شادن مواد د یبرا یحت نیبدن وجود دارد. وجود پروتئ  یدر همه سالول ها، بافت ها و اندام ها نی: پروتئنکته

 است. یضرور

  ی سالول ها بیسالول آغاز شاده اسات: »سالول تخم« که از ترک کیاز   واناتیهمه ح  یو... زندگ  یقنارنکته: نهنگ، زرافه، انساان، 

 شود.  یم  جادینر و ماده ا یجنس

 ست؟ی)رشتمان( چ  توزیم  میمنظور از تقس  ?

  ده ید بیآس یبافت ها م یو سبب »رشد« و »ترم ردیگ ی است که در سراسر عمر ما انجام م یسلول میتقس ینوع   

 . د یآ یسلول دو سلول بوجود م کیرشتمان( از )  توزیم میشود. در تقس یبدن« م

 

 

 کند؟   یم  ریی)رشتمان( تعداد کروموزوم ها )فام تن ها( تغ  توزیم   م یدر تقس  ا یآ ?

  یکروموزوم دارند چون اندک 46( هیهمانند سلول مادر )سلول اول  دی از دو سلول جد کیمثالً در انسان ها هر  ر،یخ   

 شود.  یسلول مادر دو برابر م یکیمواد ژنت توزیم میقبل از تقس

 

 .رندیرفته را بگ نیاز ب  یسلول ها یشوند تا جا  یم میپوست دائماً تقس  یبدن مانند سلول ها یاز سلول ها  ینکته: برخ
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 سواالت پایان فصل 
 

 

 شوند؟   یم  جادیچگونه ا  یسرطان  ی توده ها  ?

  یشوند و توده ها یم  میداشته باشد، سلول ها به سرعت تقس ازین یشتریب یبدن به سلول ها نکهیبدون ا یگاه    

 دهند.  ی م لیتشک یسرطان

 

 دهد؟   یم   شی احتمال بروز سرطان را در انسان افزا  یچه موارد  ?

 یی ایمیکود ش -. باتیو قرار گرفتن در معرض دود دخان ات یمصرف دخان  -الف   

سارخ شاده،    یکنسارو، گوشات قرمز، غذاها  ادینامناساب )مصارف ز  هیتغذ  -د  یلیفسا  یاز مصارف ساوخت ها  یناشا  یها  ندهیآد  -ج

 اضطراب و استرس مستمر و... -. سیعدم تحرک کاف -نوشابه و...( ر ،ینیریو ش کیو کالباس، ک سیسوس

 

 از بروز سرطان موثر است؟  یریشگیدر پ  یا   هیچه نوع تغذ  ?

 جات یو سبز وهیمصرف مستمر م   

 

 

 

 .دیکن مشخص (       ) عالمت با را حیصح پاسخ *

 نقش داردد؟  یصفات ارث  جادیدر ا  یدرون سلول  ۀ کدام ماد  ?

 DNA (د               دیپیل  (ج     درات یکربوه  (ب  ن یپروتئ  (الف

 

✓  
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 دارد.  یها به ........................ جانداران بستگتعداد کروموزم  ?

   تیجنس  (ب              کر یاندازه پ  (الف

 اندازه سلول(د              نوع جانداران   (ج

 

 ها قابل مشاهده هستند؟ کروموزم ها در کدام سلول  ?

   سلول   می قبل از تقس  (الف

   م یدر حال تقس  یهاسلول (ب

   شده   می تقس  یهاسلول(ج

 هاسلول  ۀهم(د

 

 رد؟یگیدر سراسر عمر ما صورت م   یسلول  م یکدام تقس  ?

   توزیم   (ب                     وزیم   (الف

 توز یو م   وزیم   (د  ی سرطان  یسلولها  م یتقس  (ج

 

 درست است؟   ییدر مورد برنج طال  نهیکدام گز  ?

   است   A  نی تام یو   یدارا  (الف

     .شودیم   لیتبد  A  نی تام یاست که در بدن به و یا ماده  یدارا(ب

   کندیم   دیتول  A  ن یتام یو  یعیبه طور طب  (ج

 دارد  ینسبت به برنج معمول  ی کمتر  یژن ها(د

 

 ست؟یکدام مورد درست ن  توزیم   م یدر تقس  ?

   کند یم  ر ییتعداد کروموزم ها تغ  (الف

    شودیم  دهید  بیآس  یها بافت  م یسبب رشد و ترم (ب

   شودیدو برابر م   م ی قبل از تقس  DNAمقدار (ج

 د یآیاز هر سلول  دو سلول به وجود م (د

 

 د یکن پر مناسب کلمات با را یخال یجاها *

 از مواد مانند .......................... و ............................ ثابت شده است   یبعض   ییزاخطر سرطان  ?
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 .شودیدر جانداران به کمک ................. انجام م   دیصفات جد  دیتول  ?

 

 .است...................    و نوع جاندار به علت عوامل .................    کیافرارد    نی موجود ب  ی تفاوت ها  ?

 

 . کنندیسلول و صفات را کنترل م   یهاتی................. فعال  دیتول  قیها از طرژن  ?

 

 دیکن فیتعر *

 صفات ارثی: 

 ژن:   

 کرموزم: 

 های سرطانی: توده

 

 .دیپاسخ کامل بده ریبه سواالت ز*  

 شود؟ چرا سرد شدن پوست خرگوش هیمالیا سبب سیاه شدن موهای آن می  ?

 

 ( تعیین کنید؟ ✓نوع هریک از صفات جدول زیر را با عالمت )  ?

 ارثی و محیطی ارثی صفت

   رنگ چشم

   سکته قلبی

   گروه خونی 

   لهجه 

   هوش 
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 کند؟ این روش چه کاربردی دارد؟ با توجه به شکل زیر باکتری تولید کنندۀ انسولین چگونه عمل می  ?

 
 

در عصر حاضر یکی از مشکالت حوزۀ کشاورزی شور شدن آب های زیرزمینی است. به نظر شما از   ?

 توان نمود؟ زیست فناوری چه استفاده ای برای پرورش گیاهان در آب و خاک شور می
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 مثل در جانداران   دی تول –  8فصل  

 موجودات  ها ازکه باعث تمایز آن  دارد  وجود  جانداران  مثل درتولید  رشد و  حرکت و  جمله تغذیه و  هایی ازویژگی

در ضمن اگر   و  نسل جدید می شود  آمدن  مثل است که باعث بوجودها تولیداین ویژگی  گردد.یکی ازمی  جانبی

 افتد.جاندارى تولید مثل نداشته باشد.حیات آن به خطر نمی
 

کنند؛ در روش جنسی به وجود دو جاندار نر و ماده نیاز  میجنسی تولید مثل اران به دو روش جنسی و غیرجاند

 تواند شبیه خود را بوجود بیاورد.است ولی تولید مثل غیر جنسی روشی است که یک جاندار می
 

 هاى متنوعی شامل:مثل غیر جنسی به روش  تولید
 
 .شوندتقسیم میها باکترى ها در هر بیست دقیقه یک بار  مثال در باکترىدو نیمه شدن   - 1

 
کند و سرانجام به فرد جدیدى  کند و به تدریج رشد میدر این روش بخشی از بدن والد رشد می  جوانه زدن؛  - 2

 مخمر نانوایی و هیدر  در مثالً  شودتبدیل می

 
در    مثال ً   آورد بوجود دیگر را  تواند بخش هاىمی  جاندار بدن بخش کوچکی از این روش در ؛ قطعه قطعه شدن  - 3

 سیب زمینی    اى ازخزه و کاشت قطعه

  )هاگ سلول کوچک    آیداى به نام هاگ بوجود میهاى ویژهدر این شیوه جاندار جدید از طریق سلول  :هاگ زایی  - 4

 کند(  ر شرایط مناسب قرار بگیرد رشد میشود و اگر دبا آب و هوا پخش می  ههمرا  که سبک و مقاومی است

 هاقلمه زدن و پیوند زدن درختان و بوته ....مثالًگیاهانتولید مثل رویشی در  - 5
 

 جاندار نر و ماده( ضرورى است.0) تقسیمی که براى بوجود آمدن فرد جدید به وجود دو والد  مثل جنسی:  تولید
 

گامت در  این    کنند.هاى جنسی را تولید میمثلی دارند و گامت ها یا همان سلولاران نر و ماده اندام تولیدجاند

آورند و با تقسیم متوالی سلول تخم جاندار  شوند و سلول تخم را بوجود میفرایندى به نام لقاح با هم ترکیب می

 گیرد.جدید شکل می
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 یک سلول طبیعی است.  هایمهاى گامت ها نصف کروموزوتعداد کروموزوم  (نکته
 

)تقسیم میوز نوعی تقسیم است که   گردند.ا میهمثلی باعث بوجود آمدن گامتهاى تولیدمیوز در اندام  تقسیم

 شود(نصف می هامآید و تعداد کروموزواز یک سلول چهار سلول جدید بوجود می

 
 هاى نر و ماده است.اساس تولیدمثل جنسی در جانوران تولید گامت مثلی در جانوران:  تولید

 
 باشد. قادر به حرکت می  داشتن تاژکگویند که سلول کوچکی است که با ها نر اسپرم میگامت به

 باشد.به حرکت نمی قادر  است و  نسبتا بزرگ  گویند که جثه آنتخمک می  به گامت ماده
 

 :در جانوران دو نوع لقاح داریم

 شوند.رون بدن فرد ماده با هم ترکیب میکه اسپرم و تخمک در د لقاح داخلی:  الف(
 

شوند براى این منظور  اسپرم و تخمک در خارج از بدن جانور ماده باهم ترکیب میدر این نوع لقاح    ب(لقاح خارجی:

 هاى مرطوب صورت بگیرد.باید این نوع لقاح در محیط

و .  گوئیمرحم می  که به آن دارد  نمو جنین اختصاص  رشد و  به محافظت و  ماده بدن  بخشی از  بیشتر پستانداران در

کند و مواد شود و مواد غذایی را از بدن مادر دریافت میبدن مادر وصل میجنین داخل آن از طریق بند ناف به  

 فرستد.دفعی خود را به به بدن مادر می
 

   هاى جنسی هستند:غدد جنسی مسئول تولید سلول هاندر انسا

 کنند.الف(غدد جنسی در مردان شامل بیضه هاست که بعد از بلوغ به طور دائم اسپرم تولیدمی

کنند و این عمل  ها هستند که که بعد از بلوغ هر ماه یک تخمک تولید میجنسی در زنان شامل تخمدانب(غدد  

 شود.حدود سن سالگی متوقف می  معموالً
 

باشد که ممکن است این دوقلوها همسان و یا ى تولیدمثل در جانوران بوجود آمدن دوقلوها میهااز حالت  یکی

 همسان باشند.غیر
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 سی در گیاهان گل دار:مثل جن  تولید

 
 باشد. گل میداردام تولید مثلی در گیاهان گلان
 

 اجزاى گل:

 پوشاند.که گل غنچه است آنرا مینقش محافظتی دارد و هنگامی کاسبرگ: - 1

 کند.و به گرده افشانی گیاه کمک می شودباشد که باعث جذب حشرات میبخش رنگی گل می  گلبرگ: - 2
 
 کند  که دانه گرده را تولید می  باشد و شامل میله و بساک است.دار میاندام تولید مثلی نر در گیاهان گل پرچم: - 3

  باشد.تخمدان می  - 3خامه    - 2کالله  - 1بخش  و داراى سه  باشدمی  دارلماده در گیاهان گ  لاندام تولید مث  مادگی:  - 4

 که در داخل تخمدان تخمک وجود دارد.
 

بر روى کالله قرار می گیرد لوله اى از دانه ى گرده تشکیل می شود که گامت نر را به سمت گامت وقتی دانه گرده  

ماده می برد.و سلول تخم را بوجود می آورد در آثر رشد تخم گیاهک یا جنین بوجود می آید و با رشد تخمک دانه  

می آورند و از رشد تخمدان هم    بوجود می آید و سپس دیوارهاى تخمک به هم می رسند و پوسته دانه را بوجود

 میوه بوجود می آید.

 : مثل  دیتولنواع  ا

 ی: جنس  ریغ  *

 یشدن: باکتر مین - 1

 قطعه قطعه شدن: خزه - 2

 : کپک نانییهاگ زا - 3
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مثل    دیدو نوع ستلول ماده و نر در تول ایو... وجود دو فرد   ستتانیها  پستتانداران  دوز ی: پرندگان  ماهیجنست   *

 است. یضرور  یجنس

   .دیکن  ان یآنها را ب  رد یگ  یصورت م   وه یبه دو ش  یمثل به طور کل  دیتول  ?

    

  یجنس ریمثل غ  دیتول -الف

 یمثل جنس دیتول  -ب

 

  ست؟یچ  یجنس  ریمثل غ   دیمنظور از تول  ?

 دهد.  یمثل را انجام م   دیعمل تول یی فرد به تنها  کی وهیش نیدر ا  

 

 معمول است؟  یدر چه جانداران  یجنس  ر یمثل غ  دیتول  ?

 وجود دارد. زیمثل خزه ن یجانداران پر سلول یمثل در برخ دیروش تول نی ا  یجانداران تک سلول   

 

 . دیمثال بزن  ک یهر    ی و برا  دی را نام ببر  ی جنس  ریمثل غ  دیمتفاوت تول  ی روش ها  ?

  ی سلول کامل است که بعد از رشد م کی مهیشوند. هر ن یم   میتقس میها از وسط به دو ن یشدن: باکتر م یدو ن  _1   

از سلول ها برآمده است. به   ی ضاز سطح بع یبخش ،ییجوانه زدن: در مخمر نانوا _2شود.  ریو تکث میروش تقس نیتواند به هم

سلول مخمر است که ممکن است به  کی. هر جوانه ندیگو  یشوند، جوانه م ی بزرگ م جیها که به تدر  یبرآمدگ  نیاز ا کیهر 

از آنها   کیدارد که اگر جدا شوند، هر  یی خزه انشعاب ها اهیقطعه قطعه شدن: گ  _3از آن جدا شود.  ایسلول مادر متصل بماند  

 ها.  وهی: کپک نان و مییهاگ زا  _4کند.   یم  جادیخزه ا اهیگ  کیرشد و 

 

 ست؟ یهاگ چ  ?

  یاست که همراه با آب و هوا پخش م ی شوند. هاگ سلول کوچک، سبک و مقاوم یم لیاگ ها در هاگدان تشکه    

 آورد.  یمانند والد خود به وجود م یکند و جاندار یرشد م  ردیمناسب قرار گ  یکه در جا یشود. هاگ در صورت

شااوند و   یجوانه ها از برگ جدا م نیدارند. ا یجنساا ریمثل غ  دیتول یخود برا  یبرگ ها یرو  ییجوانه ها  اهانیگ  ی: برخنکته

 کنند.  یدر خاک رشد م
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  ست؟یچ  یمثل جنس  دیمنظور از تول  ?

 است. یمثل ضرور دیدو نوع سلول ماده و نر در تول ایوجود دو فرد  وهیش نیدر ا  

 

 شود؟   یم  دهید  یدر چه جانداران  یمثل جنس  دیتول  ?

 و... اهانیها، اکثر گ  یخزندگان، پرندگان، پستانداران، ماه   

 

  شود؟ یچگونه انجام م   دیجاندار جد  لیو تشک  یمثل جنس  دیتول ?

 دارند.  یمثل دیتول  یجانداران نر و ماده اندام ها    

 کند.  یم دیشود. جاندار ماده گامت ماده و جاندار نر گامت نر تول  یم دیگامت تول  ای یجنس  یاندام ها سلول ها نیا در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از رشد  تی( و در نهاتوزی)م می. سلول تخم بارها تقسدیآ  یشود و سلول تخم به وجود م  یم بینر با گامت ماده ترک  گامت

 شود.  یم لیتشک  یحاصل از آن جاندار کامل ینمو سلول ها  و

   .دیکن  ف یلقاح را تعر  ?

 شود. ی گامت نر )= اسپرم= زامه( و ماده لقاح گفته م  بیبه ترک   

 

 است که از آن به وجود آمده است.  یسلول  یهر گامت نصف تعداد کروموزوم ها  ی: تعداد کروموزوم هانکته

 کنند.  یم  دی)کاستمان( گامت تول وز«یم میقرار دارند با »تقس  یمثل دیتول  یکه در اندام ها  یی: سلول هانکته
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 کروموزوم دارند(. 23)در انسان هر کدام    دیآ  یگامت بوجود م 4)کاستمان( از هر سلول  وزیم  می: در تقسنکته

 شود.  ی)رشتمان(  ابتدا دو برابر م توزیم میمانند تقس زین وزیم میتقس )دِنا( در  DNA: مقدار نکته

 .دی دهد؟ نام ببر  یلقاح در جانوران به چند شکل رخ م   ?

 ی لقاح داخل -ب یلقاح خارج -دو شکل: الف     

 

   ست؟یچ  یمنظور از لقاح خارج  -الف  ?

   شود؟   یم   دهید  یدر چه جانوران  یلقاح خارج  - ب

  - شوند. ب یم  بینر )اسپرم( خارج از بدن جانور ماده با هم ترک گامت ماده )تخمک( و گامت  ، یدر لقاح خارج -الف   

 . ستانیها، دوز یماه 

 

  ست؟یچ  یمنظور از لقاح داخل  -الف  ?

   شود؟  یم   دهید  یدر چه جانوران   یلقاح داخل  - ب

خزندگان، پرندگان   - شوند. ب یم  بیگامت ماده )تخمک( و گامت نر )اسپرم( درون بدن جانور ماده با هم ترک  -الف   

 و پستانداران. 

 

 شتر یبرابر ب  نیدارند چند  یکه لقاح داخل  ییدارند  نسبت به آنها  یکه لقاح خارج  یچرا مهره داران ماده ا  ?

   کنند؟  یم   دیگامت تول

 شود. شتریشانس برخورد اسپرم با گامت ماده )لقاح( ب نکهیا یراب   

 

   کند؟  یدر کدام بخش بدن مادر رشد م   نیپستانداران  جن  شتریدر ب  ?

 رحم    

 

 ساختار بندناف چگونه است؟   - الف ?

 کند؟  یم  فایدر بدن ا یبند ناف چه نقش  - ب

 جادیو دساتگاه گردش خون مادر ارتباط ا نیجن نیب  -( اسات. باهرگی)سارخرگ و سا یخون  یرگ ها یدارا -الف    

 برد.  یمادر م بدنبه  زیرا ن نیجن  یرساند و مواد دفع یم نیرا از مادر به جن ژنیو اکس  یکند. بند ناف مواد مغذ  یم
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  ی م دیدر مردان و تخمدان در زن ها( گامت نر )اسااپرم( و گامت ماده )تخمک( تول ضااهی)ب یجنساا  ینکته: در انسااان، غده ها

 کنند.

 است. یضرور یجنس  یسالمت غده ها یبهداشت برا  تیمناسب و رعا  هی: تغذنکته

 کنند؟   یم   دیاسپرم )زامه( تول  ی ها در چه دوره ا  ضه یدر مردان  ب  ?

 ی از بلوغ تا کهنسال    

 

 کنند؟  یم  دیتخمک تول  یدر زنان  تخمدان ها در چه دوره ا  ?

 شود.  یتخمک از تخمدان جدا م کیدوره هر ماه   نیا در   یسالگ 50از بلوغ تا حدود     

 

 شوند؟  یم   لیناهمسان چگونه تشک  یهمسان و دوقلوها  یدوقلوها  ?

 .ندیآ  یاسپرم به وجود م کیتخمک و   کیاز  یتک تخمک  ایهمسان   یدوقلوها -الف    

 است.  گریکدیآنها همانند   یارث اتیو خصوص یکیماده ژنت لیدل نیبه هم  و

 شوند.  یم  متولد  اند افتهیناهمسان از دو تخمک جدا که توسط دو اسپرم جداگانه لقاح    یدوقلوها  -ب

 

 

 

 

 

 

 

 

  گلدار کدام بخش است؟  اهانیگ  یمثل جنس   دیاندام تول  ?

 گل    

 

   نر گل کدام بخش است؟  ی مثل  دیاندام تول  ?

 پرچم    
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 سواالت پایان فصل 
 

 

 ماده گل کدام بخش است؟   ی مثل  دیاندام تول  ?

 ی مادگ     

 

 ند؟ یآ  ینر و ماده کجا بوجود م  یگلدار  گامت ها  اهانیدر گ  ?

گرده )در بساک قرار  ینر در دانه ها  یگامت ها  -ماده در تخمک ها )در تخمدان قرار دارند( و ب یگامت ها - الف    

 . ند یآ یدارند( بوجود م

 

 ست؟یچ  «یمنظور از »گرده افشان   ?

کار اغلب    نیشود. ا یگفته م  یگرده افشان  یکالله مادگ  یگرده )در بساک قراردارند( رو یبه قرار گرفتن دانه ها      

 .ردیگ یتوسط باد و حشرات انجام م

 

 دهد؟   یچه رخ م  یپس از گرده افشان  ?

ی  از دانه گرده درون خامه مادگ  یلوله ا    

  یشود که گامت نر را به سمت گامت ماده م یم لیتشک

  و ماده سلول تخم  نری گامت ها بیبرد. بعد از ترک

 شود.  یم لیتشک

 

 

 خالی  جای - 1

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن  یخال  یجاها

   ................................ است.   ییمخمر نانوا   ?

 

 مثل در جاندارران حفظ ................ است.    دیهدف از تول  ?

 

 شود. یم   دهیجانداران د  نیمثل ............... و ................... در ب  دیدو نوع تول  ?
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 .  ندیگو ی................ م   شود  می  تربزرگ  جتدری  مثل مخمر که به  دیبه سطح برآمده در تول  ?

 

 .  شوندیم  ادیبه نام ............... ز  هاییاختهی   قیکپک نان از طر  ?

 

 . شوندیم   لتشکی......................    در  هاهاگ  ?

 

به نام ..................... به آن روش   ای اختهیتک  یمثل .................. است که جاندارن  دی تول  ینوع  شدنمیدون  ?

 . ابندییم   ریتکث

 

 .  دآی می  وجودگامت نر و ماده ..................... به  بیاز ترک  ?

 

 .  ندگوی یشدن گامت نر و ماده ...................... م   بیبه ترک  ?

 

 . کنندیم   دیتول  ی جنس  اختهی قرار دارند با ...........................    ی مثل  دیتول  هایکه در اندام  هاییاختهی  ?

 

 .  شودیاختصاص دارد ..................... م  نیاز بدن مادر که به رشد و نمو جن  ی بخش  ?

 

 . کنندیمراقبت نم  شانهایکه لقاح ................ دارند  از زاده  یجانداران  ?

 

 . ردگییو دستگاه گردش خون توسط ................... انجام م   نیجن  ن یارتباط ب  ?

 

 .  باشدیگلدار   ................ م  اهانیگ  یمثل جنس   دیاندام تول  ?

 

 گلدار بخش ماده .................. و بخش نر ...................... نام دارد.   اهانی در اکثر گ  ?
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 . بردیماده م  یجنس  اختهی............... زامه را به سمت    ?

 

 نادرست  و درست .2

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

 ◯.شودیم دهید ایاخته یپر جاندارن در یرجنسیغ مثل دیتول  ?

 

 ◯  .شودیم  جدا ای ماندیم  متصل مادر  سلول به ای که است مخمر اختهی کی هاگ هر  ?

 

 ◯.شودیم  ادیز هاگ نام به هاییسلول د یتول با نان یرو کپک  ?

 

 ◯ است. نیجن نمو و رشد محل تخمدان  ?

 

 ◯  .کندیم  منتقل مادر به را نیجن یدفع مواد و رساندیم  نیحن به را ژنیاکس و یمغذ مواد  ناف بند  ?

 

 ◯ است. متفات دارند متفاوت  مواده و نر که که یجانوران نوزادان شکل معموالً  ?

 

 ◯  داد. انجام مثل یتولد توانیم  رشتمان می تقس با نباشد هم کاستمان میتقس اگر  ?

 

 ◯  است. شتریب کبوترها زاده از قورباغه زاده ماندن زنده احتمال یکل طور به  ?

 

   ◯ .شودیم  متوقف یسالگ 50 در حدوداً نر کامه دیتول  ?

 

 ◯  است. دانه گلدار اهانیگ در یجنس مثل دیتول اندام  ?

 

 ◯ است. تخمدان و خامه کالله   شامل یمادگ  ?
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 ◯ .کندینم رییتغ می تقس از قبل هاتن فام  اندازه وزیم  میتقس در  ?

 

 ی حیتشر  یها . پرسش3

 .دیپاسخ ده  ریز هایبه پرسش

 . دیکن  ف یرا تعر ریز  م یاز مفاه  ک یهر    ?

 :  یمثل جنس  دیتول - 

 :  یجنس ریمثل غ  دیتول - 

 هاگ: - 

 لقاح:   - 

 :   وزیتقسم م  - 

 

 د؟یسیبنو را زنده موجودات یژگیو چند  ?

 

 د؟یکن کامل را ریز جدول  ?

 
 

 د؟ یرا نام ببر  یرجنسیمثل غ  دیتول هایانواع روش  ?

 

 . دیمثال بزن  کی  د؟یده  حیرا توض  شدنمی به روش دو ن  ریتکث  ?

 

 . دیمثال بزن  کی  د؟یده  حیبه روش جوانه زدن را توض  ریتکث  ?

 

 . دیمثال بزن  کی   د؟یده  حیبه روش قطعه قطعه شدن را توض  ریتکث  ?

 

 .دیمثال بزن  ک ی  د؟یده  حیرا توض  زاییبه روش هاگ  ریتکث  ?
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 زمان  اما با گذشتت  شتوند؛یم   دهید  وه یم   ا ینان    یکوچک رو  هتایلکه  شتکل  به  ابتدا هتاکپک  معمتوالً  ?

 د؟ یمشاهده دار نیا یبرا   ی. چه استداللپوشانندیو سترانجام همه ستطح آنها را م  شتوندمی  بزرگتر  هالکه  نای

 

 مثل است؟  دیاز انواع تول  ک یمثل جزء کدام   دیروش تول  نیا د؟یده  حیرا توض  اهانیجوانه زدن در گ  ?

 

 د؟ یببر نام را اهانیگ ریتکث متفاوت هایروش  ?

 

 باشد؟ یم  یرجنسیغ مثل دیتول نوع کدام به مربوط ریز هایشکل  ?

 
 ................ ج(                          ................. ب(              .................. الف(   

 

 .دیبزن  مثال است؟ چگونه کنندیم   فرق هم با هاآن  ماده و نر که یجانوران ینوزادان شکل  ?

 

 ؟ کنندیمثل م   دیجاندارن نر و ماده چگونه تول  ?

 

 ؟شود یم  لیتشک یکامل جاندار تخم ی اختهی از چگونه  ?

 

  نی ا ایا شوند  یم  بیترک هم با ماده و نر فرد دو از یجنس هایاختهی    یجنس مثل دیدرتول  کهنی ا به توجه با  ?

 باشند؟ رشتمان می تقس حاصل توانندیم  هااختهی

 

 .دیکن رسم زین را آن یب یتقر د؟شکلیده حیتوض را (وزی)م  کاستمان می تقس  ?

 

 بود؟  رپذیامکان یجنس مثل دیتول ایآ نداشت وجود کاستمان میتقس اگر  ?
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 د؟یس یبنو را ماده و نر یجنس هایاختهی تفاوت و شباهت  ?

 

 دارد؟ یتفاوت چه یداخل لقاح با یخارج لقاح  ?

 

 د؟ یکن سهیمقا هم با را یخارج لقاح و یداخل لقاح  ?

 

 ست؟ی چ ناف بند ی  فهیوظ  ?

 

 دارند؟ ادامه یسن چه تا بیترت به ماده ی کامه دیتول و زامه دیتول  ?

 

 .دیکن انیب را همسان ریغ و همسان  یدوقلوها نیب تفاوت  ?

 

 ست؟ یچ گلدار اهانیگ یِجنس مثل دیتول اندام  ?

 

 .سدیبنو را گل کی مختلف یاجزا  ?

 

 .دیببر نام را گل در ماده  و نر یها  بخش  ?

 

 . دی ده حیتوض کامل طور به  شود؟یم  لیتشک گلدار اهانیگ در چگونه تخم اختهی  ?

 

 . دیببر نام را بروند گل طرف به پرندگان و  هاحشره تا کندیم  کمک گل به که یمهم یژگیو سه  ?

 

 .دیسیبنو را هاگل به پرندگان و حشرات جذب یچگونگ  ?
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بار منفی و بار  شوند  که دو نوع بار الکتریکی داریم.دهیم داراى بار الکتریکی میدو جسم را به هم مالش می قتیو

 ربایند.ر را میکنند و اگر دو بار ناهمنام باشند یکدیگمثبت که اگر دو بار هم نام باشند همدیگر را دفع می

 
و   پارچه پشمی مثبت می شود  بار  میله منفی و  دهیم باربه پارچه پشمی مالش می  وقتی میله پالستیکی را  :نکته

همچنین اگر یک میله شیشه اى را با پارچه ابریشمی مالش دهیم بار میله شیشه اى مثبت و بار پارچه ابریشمی  

 گردد.منفی می

 
از    لکترونجسم را به هم مالش دهیم تعدادى ااگر دو   ها است.ایجاد بار در اجسام مختلف جابجایی الکترون علت

مثبت   اردست بدهد ب  از  جسمی که الکترون  منفی و  بار  بگیرد  جسمی که الکترون  رود.یک جسم به جسم دیگر می

 کند.پیدا می

 بندى می کنیم:نا و نارسانا تقسیماد را براساس قابلیت عبور جریان به دو دسته رسامو

توانند آزادانه حرکت  هاى آن وابستگی بسیار کمی به هسته آن دارند و میهاى اتمموادى که الکترون  مواد رسانا:  - 1

 گویند.رسانا می کنند مواد

 

                               تهیسیالکتر –  9ل فص
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تواند آزادانه وابستگی زیادى دارد و نمی  هتانهاى آبه هسته  هتانهاى آهاى اتمموادى که الکترون  مواد نارسانا:  - 2

 گویند.حرکت کند نارسانا یا عایق می
 
توان با تماس جسم باردار به جسم بدون بار باعث دادیم  میبر روش مالش که دو جسم را به هم مالش میوهعال

به هم نیز آنها را باردار  توان بدون تماس دو جسم  انتقال الکترون از جسم باردار به جسم بدون بارشد و همچنین می

 گویند.نمود به این شیوه القاء می

 
 

رود و روش تماس و القاء براى باردار کردن اجسام روش مالش براى باردار کردن اجسام نارسانا بکار می  :نکته

 رود.  رسانا بکار می

 نوع بار    - 2ناینکه جسم باردار است یا خیر  - 1وسیله است که به کمک آن می توان  الکتروسکوپ یا برقنما:

 رسانا یا نارسانا بودن جسم  را تشخیص داد. - 4میزان بار جسم  - 3
 

که اگر   گویند.ها بین ابر و زمین و یا ابر با یک ابر دیگر تخلیه الکتریکی میبه جابجایی الکترون  الکتریکی:  تخلیه

 گویند.آذرخش می ن ابر و زمین باشد صاعقه یااین تخلیه بین دو ابر باشد رعد و برق و اگر بی

 اى یادگیرى مفاهیم الکتریسیته جارى باید معنی اختالف پتانسیل و شدت جریان و مقاومت را بدانید:بر
 
گیرى آن شود واحد آن ولت و وسیله اندازهعاملی که باعث ایجاد جریان بار در مدار می  V))  اختالف پتانسیل:  - 1

 بندند.سنج را به صورت موازى در مدار میولت  >ولت سنج است
 
جریان    - 2 می  (I):شدت  جریان  شدت  را  است  جارى  مدار  در  که  جریانی  و  گویند.مقدار  آمپر  وسیله   واحد 

 دهند.باشد که آمپر سنج را به طور سرى در مدار قرار میگیرى آن آمپرسنج میاندازه



 

 97 

 

الکتریکی  - 3 در  :  R))مقاومت  که  الکترون  از  مدار  عاملی  جلوگیرىحرکت  آنمی  ها  و  کند..واحد  وسیله    اهم 

هر    کند که اگر در یک مدار مشخص  این قانون به صورت ساده بیان می  گیرى آن اهم متر است. قانون اهم:اندازه

را بیشتر کنیم شدت جریان کاهش می پتانسیل را افزایش دهیم شدت جریان  چه مقاومت  یابد و هرچه اختالف 

 یابد.افزایش می

 
 دهد؟  یرخ م   یچه اتفاق  گریکدیدر اثر مالش دو جسم به    ?

 کنند.  ی وارد م روین  گریکدیشوند و بر  ی م یکیبار الکتر یآنها دارا ی معمودً هر دو  -الف   

 را جذب کند. گرید اجسام دتوان  یشود، م  یم یکیبار الکتر یدارا یجسم  یوقت  -ب

 

 . دیکن  فیرا تعر  یکیالکتر  ی روین  ?

 شود.  یم  دهی نام یکیالکتر یرویکنند، ن  یوارد م  گریکدیبه  یکیبار الکتر یکه اجسام دارا یدافعه ا  ا یجاذبه  یروین   

 

 .دیرا نام ببر  یکیانواع بار الکتر  ?

 ( و بار مثبت )+( -)  یبار منف   

 

 یبار منف  یدارا کیشاوند، پالسات  یمالش داده م یبه پارچه پشام یکیشاانه پالسات  ایمانند بادکنک   یکیاجساام پالسات  ی: وقتنکته

 شود.  یبار مثبت م یو پارچه دارا

  ی بار مثبت م  یدارا شاهیو شا  یبار منف  یدارا  یلونینا ساهیشاود، ک  یمالش داده م  یلونینا ساهیبه ک  یا شاهیشا  لهیم  ی: وقتنکته

 شود.

 کنند؟   یوارد م   روین گریکدی  به  چگونه  – + و    یکیالکتر  ی اجسام با بارها  ?

دو   - کنند. ب یرا جذب م  گریشوند، همد کیبه هم نزد ی(، وقت-)+ و   رهمنامیغ  یکیالکتر یدو جسم با بارها  -الف   

 کنند.   یرا دفع م گر یشوند، همد ک یبه هم نزد وقتی  ، (-  و –  ای همنام اند )+ و +   یکیالکتر یبارها یجسم که دارا
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   شود؟  یم  دهیمو به دنبال شانه کش  م یکن  یرا شانه م  زیخشک و تم  یموها  یکیبا شانه پالست  یچرا وقت  ?

هستند موها   رهمنامیکند و چون بارها غ ی م دایو مو بار مثبت پ  ی بار منف یکیدر اثر تماس شانه با مو شانه پالست  

 شوند.  ی م دهیکش جذب شانه شده و به دنبال آن

 

 کیآب نزد  کهیو بعد به بار میخشک سر مالش ده  ی بادکنک را به موها  ای  یکیشانه پالست   یچرا وقت  ?

 شود؟   یم  دهیبادکنک کش  ایآب به طرف شانه    کهیبار  م  یکن

 

 یکیالکتر یحالت در اثر القا نیشود و در ا یم  جادیا ی سر در آنها بار منف یبادکنک به مو ای در اثر مالش شانه    

 کشند.  یبه طرف خود م اآب ر کهیبار

 

 ست؟یالکتروسکوپ )برق نما( چ  ?

 . ردیگ ی نوع بار آن مورد استفاده قرار م نییجسم و تع کیباردار بودن  صیتشخ یاست که برا یساده ا لهیوس   

 

 نه؟   ایداد اجسام باردار هستند    ص یالکتروسکوپ تشخ  لهیتوان بوس  یچگونه م   ?

باشد ورقه ها از هم   یکیبار الکتر یاگر جسم دارا م،یکن ی م  کیبدون بار نزد الکتروسکوپ جسم را به کالهک  کی   

 .شوندیجدا م

 شود. ینم جادیالکتروسکوپ ا  یورقه ها تیدر وضع یرییباشد تغ یکیجسم بدون بار الکتر اگر

 

الکتروسشکوپ   لهیتوان بوس  یچگونه م   ?

 داد؟   صیجسم را تشخ  ک ی  یکینوع بار الکتر

 باشد،   یکیبار الکتر یالکتروسکوپ دارا اگر  

 به کالهک  رهمنامیغ  یکیبا بار الکتر یا  لهیم  یوقت -الف

 شوند.    یم  کینزد  گریکدیدو ورقه به   م،یکن کینزد آن

 همنام به یکیبا بار الکتر یا لهیاگر م  -ب

از   شاااتریدو ورقاه ب  م،یکن  کیاالکتروساااکوپ نزد  کالهاک

 .رندیگ  یفاصله م  گریکدی
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   است؟  یخنث  یچرا اتم در حالت عاد   ?

 برابر است.  گریکدیبا  شی چون تعداد الکترون ها و پروتون ها  

 

  شوند؟ ی م   یکیبار الکتر  ی چرا در اثر مالش  دو جسم دارا  ?

 شود.  یمنتقل م  گریجسم به جسم د کیالکترون از  یحالت، تعداد نیچون در ا  

 

 دهد؟  ی چه رخ م   میده  یمالش م   یتکه پارچه پشم   کیرا با    یکیپالست   له یم   ک ی  یوقت  ?

تعداد الکترون  جهیشوند. در نت یمنتقل م  یکیپالست لهیشوند و به م یکنده م یپارچه پشم یاز الکترون ها یتعداد   

  یکیپالست  لهیشود. م یمثبت م  یکیتربار الک یدارا یشود و پارچه پشم یآن م یکمتر از تعداد پروتون ها یپارچه پشم  یها

  یکیبار الکتر یشود و دارا ی م ش یاز پروتون ها شتریب شی کرده است، تعداد الکترون ها افتیدر  یالکترون اضاف یکه تعداد زین

 شود.  ی م یمنف

 

 سه یبار مثبت و ک  ی دارا  ی ا شهیش  له یم   م  یده  یمالش م یا   شهیش  له یرا با م   یکیپالست  سه یک  یوقت  ?

آن جسم چه  - شوند؟ ب  یالکترونها از کدام جسم کنده م   -الف  دیکن  انیشود. ب ی م   ی بار منف  یدارا  یکیپالست

   کند؟  ی م   دا یپ  یبار

    

  یا شهیش لهیم -الف

 مثبت.  -ب

 

 شود؟  ی رسانا گفته م   ی به چه مواد  ?

در آنها حرکت کند رسانا گفته   یتواند به راحت  یم یکیمانند فلزات، بدن انسان و آب ناخالص که بار الکتر یبه مواد   

 .شودیم

 

   در فلزات آسان است؟  یکیالکتر انیچرا عبور جر  ?

 است. ادی ز اریتوانند آزادانه در فلز حرکت کنند بس ی آزاد که م یچون در فلزات تعداد الکترون ها  

 



 

 

 100 

 

 ست؟یمنظور از الکترون آزاد چ  ?

 به آن دارند. یکم  اریبس یدارند و وابستگ ی شتریهستند که از هسته اتم خود فاصله ب  ییالکترون ها   

 

 شود؟   ینارسانا گفته م   ی به چه مواد  ?

را از خود عبور دهند نارسانا گفته   یکیالکتر انیتوانند جر  یو چوب خشک که نم کیپالست شه،یمانند ش یبه مواد   

 شود.  یم

 

  را از خود عبور دهند؟  یکیالکتر انیتوانند جر یچرا مواد نارسانا نم  ?

اجسام حرکت   نیدر ا یتوانند به سادگ  ی دارند و نم یادیز  یوابستگ شانیمواد نارسانا به هسته ها یچون الکترون ها  

 کنند. 

 

 . دیباردار شدن اجسام را نام ببر  یراه ها   ?

 القا  _3تماس   _2باردار کردن دو جسم بدون بار(  گر ی کدیمالش )مالش دو جسم به   _1   

 

با    یکیپالسات لهیرود  مثل مالش م  ی( به کار میفلز  ریاجساام نارساانا )غ  یمالش، معمودً برا  قی: باردار کردن اجساام از طرنکته

 .یپارچه پشم

 .دیده  حیباردار شدن اجسام است توض  یاز راه ها   یکی روش »تماس« را که    ?

شود و جسم   ی م یوارد جسم خنث لهیالکترون از م یتعداد م، یتماس ده یرا به جسم خنث یبار منف یدارا لهیاگر م   

 شود. ی م یبار منف یدارا زین یخنث

 

   باردار کردن اجسام به روش »القا« چگونه است؟  ?

 شود.  یم یکیبار الکتر یروش جسم رسانا )فلز( بدون تماس با جسم باردار دارا نیدر ا  

 

 را به روش القا باردار کرد.   ی فلز  یتوان دو گو   یچگونه م   دیشرح ده  ?
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  لهیبا مالش م -. ب میده ی تماس م گریکدیو به  م یکن ینصب م  قیعا   یها  هیپا یرا رو یفلز  یدو گو -الف   

الکترون ها   بهاست، پس  یبار منف یدارا لهی. ممیکن ی م ک ینزد Aو به کره  م یکن یآن را باردار م یبه پارچه پشم یکیپالست

بار مثبت و   یدارا لهیم  کیحالت کره نزد نیروند. در ا یم  لهیفاصله از م نیکند و الکترون ها به دورتر ی دافعه وارد م یروین

  یرا از کره ها دور م لهیم  -. د میکن  یکره ها را از هم جدا م  له،یبا ثابت نگه داشتن م -شود. ج یم  یبار منف یکره دوم دارا

 است. یمنف یکیبار الکتر یدارا Bبار مثبت و کره  یدارا A کره. اکنون میکن

  ب(                          الف(

 د(              ج( 

 

   شوند؟  ی م   یکیبار الکتر  ی ابرها چگونه دارا  ?

 بلند.  یکوه ها ا یهوا  گر، ی د یبا مالش به ابرها  

 

   ست؟یآذرخش )صاعقه( چ  ?

صاعقه   ایگرما و صدا همراه است آذرخش   دیبزرگ و تول یکه با جرقه ها   نیابر و زم ا یدو ابر   نیب یکیالکتر هیبه تخل  

 شود.  یگفته م

 

 دهد؟  ی دو ابر چگونه رخ م  ن یب  یکیالکتر هیتخل  ?

  نیب یجاذبه قو یروی. در اثر ن رند یگ یناهمنام در مجاورت هم قرار م  یشوند، بارها کیاگر دو ابر باردار به هم نزد   

 شوند.  ی منتقل م گریابر به ابر د کیآن ها، الکترون ها از 
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 ست؟یچ  یکیالکتر   ه یمنظور از تخل  ?

 شود.  یگفته م یکیالکتر هیتخل گر یجسم به جسم د کیاز  یکیبار الکتر ی به انتقال ناگهان   

 

 دارد؟   یو چه کاربرد  ستیچ  ر یبرق گ  ?

تواند موجب خسارت به   ی عالوه بر انسان ها، دام ها، خطوط انتقال برق و... م  ن،یابر و زم نیب یکیالکتر هیتخل   

استفاده   ریبه نام برق گ یساده ا  لهیبلند از خطر برخورد آذرخش، از وس یحفاظت از ساختمان ها یبشود. برا  زیساختمان ها ن

 . دشو یم

 

  کند؟  ی چطور است و چگونه عمل م   ریساختمان برق گ  ?

شود و   ی نقطه ساختمان نصب م نیآن در بادتر زیاست. قسمت نوک ت زیبا نوک ت یمیضخ ی کابل رسانا ریبرق گ  

  یکیابر و ساختمان )آذرخش(، بار الکتر نیب یکیالکتر هیشود. هنگام تخل ی قرار داده م نیکابل آن در اعماق مرطوب زم یانتها

  یشود و ساختمان از خطر در امان م یمنتقل م نیکابل رسانا به زم قیشود و از طر ی جمع م ریبرق گ زیدر قسمت نوک ت

 ماند. 

 

 ست؟ی»ولتاژ« چ  ای  «یکیالکتر  لیمنظور از »اختالف پتانس  ?

که دما کمتر اساات    ییاساات به جا  شااتریکه دما ب  ییشااود  گرما از جا  یدر اثر اختالف دما منتقل م  ییگرما یانرژ    

در   تفاوتشاوند.   یکه کمتر اسات منتقل م  ییاسات به جا شاتریکه ب  ییمدار از جا کیدر   زین یکیالکتر  یشاود. بارها  یمنتقل م

 شود.  یم  هدی»ولتاژ« نام  ای «یکیالکتر لیموجود در دو نقطه از مدار »اختالف پتانس یکیبار الکتر زانیم

 شود.  یم یکیالکتر انیجر دیو تول یکی( بار الکتروستهی( باعث شارش )حرکت پ V) یکیالکتر  لی: اختالف پتانسنکته

 

 شود؟   یم  یر یدو نقطه از مدار چگونه اندازه گ  نی ( بV)  یکیالکتر لیاختالف پتانس  ?

 .ردیگ  یدر مدار قرار م یولت سنج که به صورت مواز  لهیبوس   

 

 ست؟ی)ولتاژ( چ  لیاختالف پتانس یری واحد اندازه گ  ای   کای  ?

 ( Vولت )    
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 نیب یکیالکتر  لیاسات. ولت سانج اختالف پتانسا V  25و در نقطه ب   V 10مدار   کیدر نقطه الف  یکیالکتر  لی: پتانسانکته

 ( منتقل خواهند شد.V 25( به نقطه ب )V 10نشان خواهد داد. الکترون ها از نقطه الف ) V 15دو نقطه از مدار را  نیا

  ی ها  یکه با مصارف انرژ یا لهی. وسامیمصارف کن  یانرژ  دیبا  م،یکن جادی( اV) لیدو نقطه اختالف پتانسا نیآنکه ب ی: برانکته

 ها. یشود  مثل انواع باتر  یم  دهیکند، مولد نام  یم جادیا  لیمختلف اختالف پتانس

   کنند؟  ی م   جادی)ولتاژ( ا  ی کیالکتر  لیها چگونه در مدار اختالف پتانس  ی باطر  ?

دو   نیا لیمربوط به اختالف پتانس لیهستند و اختالف پتانس  ی( مثبت و منفانهی دو قطب )پا یها دارا  یهمه باطر  

 شوند.  یم  یکیالکتر انیجر دیو تول یکیها در مدار باعث شارش بار الکتر  یباتر لیدل نیسر است. به هم

 

 شود؟  یم  نیچگونه تام   ی ( در دو سر باطرV)   لیاختالف پتانس  جادیا یالزم برا   ی انرژ  ?

 دهد.   یرخ م یکه درون باطر ییایمیش یاز واکنش ها   

 

 ییایمیترش واکنش شا مویو ماده درون ل یفلز  یها غهیت نیب  م،یسااخت  موترشیکه فصال دو با اساتفاده از ل یا  ی: در باطرنکته

کند. در   یم  دایبار مثبت پ  یباطر  گریشاوند و سار د  یجمع م یسار باطر  کیدر   یمنف  یواکنش ها بارها نیدهد. در ا  یرخ م

 شود.  یم  جادیا لیاختالف پتانس  یدو سر باطر نیب جهینت

 ست؟یچ  یکی منظور از مدار الکتر  ?

  ک یساده از  یکیمدار الکتر کیشود.  یم  دهیکند مدار نام یم  دایپ  انیدر آن جر یکیکه بار الکتر یبسته ا ریمس   

 شده است.  لیقطع و وصل تشک دی رابط و کل میدمپ، س  کی ،یباتر

 

 .دیکن  ف ی( را تعرI)  یک یالکتر  انیشدت جر  ?

 یکیالکتر انیجر دیکنند و سااابب تول  یمثبت مولد حرکت م  انهیابه سااامات پا  یمنف  انهیاالکترون ها در مدار از پا    

 شود.  یم  دهینام یکیالکتر انیاست، شدت جر یکه در مدار جار یکیالکتر انی. مقدار جرشوندیم

 

 شود؟  ی م   ی ریمدار چگونه اندازه گ کی( در  I)  یک یالکتر  انیشدت جر  ?

 .ردی گ ی در مدار قرار م یآمپرسنج که به صورت متوال لهیبوس  
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 ست؟ی( چI)  یکیالکتر انیشدت جر  یری واحد اندازه گ  ای   کای  ?

 ( Aآمپر )   

 

 

   ست؟ ی( چR)  یکیمنظور از مقاومت الکتر  ?

شود و در مقابل حرکت  ی ما م یسبب کاهش سرعت و انرژ گریپر رفت و آمد، وجود افراد د   یهنگام عبور از مکان   

سازنده رسانا   ی آزاد هنگام حرکت در رسانا با اتم ها یالکترون ها زین یکیمدار الکتر کی مقاومت وجود دارد. در  یکردن ما نوع 

موضوع سبب گرم   نیدهند. ا ی کرده اند( از دست م افتیخود را )که از مولد در یکنند و انرژ  ینوسان هستند برخورد م درکه 

  یمقاومت روبه رو هستند که در اصطالح م  ی با نوع  شهی شود. در واقع الکترون ها هنگام حرکت در رسانا هم یشدن رسانا م

 است. «یکی»مقاومت الکتر یرسانا دارا  مییگو

 

 مختلف متفاوت است.  ی( رساناهاR)  یکی: مقاومت الکترنکته

 شده است.  ی( نامگذارΩا هم )  ،یا هم، دانشمند آلمان موننیبه افتخار جرج س یکیمقاومت الکتر یریواحد اندازه گ  ای  کای: نکته

 شود؟  یم  ی ری( رسانا چگونه اندازه گR)   یکیمقاومت الکتر  ?

 به نام اهم متر. یدستگاه  لهیبوس   

 

شااود. اگر ولتاژ   یدر مدار کمتر م یکیالکتر  انیشاادت جر  م،یکن  شااتریرا ب یکیاگر مقاومت الکتر  ،یکیمدار الکتر  کینکته: در 

 یشمس  یهجر  1205ا هم   مونی. جرج سابدی یم شیافزا یکیالکتر  انیشدت جر م،یکن ادتری( دو سر مدار را زلی)اختالف پتانس

 ا هم« معروف است:  قانونسه را کشف کرد که به » نیا نیرابطه ب

 

V
I

R
=  یا           

 

 یکیو با مقاومت الکتر  میبا ولتاژ رابطه مسااتق انیکرد: شاادت جر انیب نگونهیتوان به صااورت ساااده تر ا  یرابطه ذکر شااده را م

 رابطه عکس دارد.

 

 

 

 ( Aشدت جریان ) =
 ( V)  ولتاژ

)مقاومت الکتریکی  )   
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آمپرسانج، ولت سانج و دمپ از عالئم    م،یسا  د،یکل  ،ینشاان دادن مقاومت، باتر یبرا ،یکیمدار الکتر کی می: هنگام ترسانکته

در   یو ولت سانج به صاورت مواز ینشاان داده شاده اند )آمپرسانج به صاورت متوال ریشاود که در مدار سااده ز  یاساتفاده م  ینیمع

 (.ردیگ  یمدار قرار م

 

 

 

 

 انیاهم باشد، چند آمپر جر 484ولت وصل است. اگر مقاومت دمپ  220به ولتاژ  یدمپ رشته ا ک یدو سر   ?

 گذرد؟  ی از دمپ م یکیالکتر

    

/ A0 =           انیشدت جر45
220
484

                                                     انیشدت جر

 

 دهد. مقاومت دمپ چند اهم است؟   یولت را نشان م 3آمپر و ولت سنج عدد  05/0در شکل مقابل آمپرسنج عدد   ?

    

/
=

3
0 05

=     مقاومت 
3

5 /0 

 

                                                                                        = 60 مقاومت 

 

 

 

 

 

 

 شدت جریان  =
   مقاومت الکتریکی 

 ولتاژ 

   مقاومت الکتریکی 

 شدت جریان  =
 ولتاژ 

   مقاومت الکتریکی 
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 سواالت پایان فصل 
 

 

اهم باشد  ولتاژ دو سر   20  م یس  یکیگذرد. اگر مقاومت الکتر  ی آمپر م  10به شدت    یان ی رسانا جر  یمیاز س  ?

 چقدر است؟  میس

    

                  V =10 20 10=           ولتاژ=200
20

 

 

 

 

 خالی  جای - 1

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن  یخال یجاها

 ...................... است.   ایدو جسم باردار ........................  نیب  یکیالکتر یرو ین  ?

   

 .  کنندیرا ................. م   گرهمدی  نامرا ................. و دو جسم با بار ناهم  گریهمد  کسانیدو جسم با بار    ?

 

 .  ندگوییجسم رسانا بدون تماس با آن را ....................... م   ک یبار در    جادیا  ?

 

 ................ است.    ی اتم در حالت عاد  ?

 

 جسم الکترون ................ است.   نیا یعنیباشد    یمنف  یاگر بار جسم  ?

 

بار   یدارا  کیپالست  شوندیمالش داده م   یشمی مانند بادکنک با پارچه ابر  یک یاجسام پالست یوقت  ?

 .  شودیبار .................. م   ی دارا  ی ............. و پارچه پشم

 

بار   یدارا   سهیبار ................... و ک  ی دارا  شهیمالش داده شود ش یلونینا  سهیبا ک  ایشهیش  لهیم  یوقت  ?

 . شودی................... م 

 

 ولتاژ 
 شدت جریان  =

 ولتاژ 

   مقاومت الکتریکی 
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 . افتدی............ و ..................... اتفاق ب  نی ب  ای .......................... و    نیب  توانیم   یکیالکتر هیتخل  ?

 

 . میکن  یدو کره را از هم جدا م  لهیدر روش باردار کردن به روش ........................ در حضور م   ?

 

اتفاق    یکیالکتر هیو تخل  جهدیم   گریابر به ابر د  ک یدو ابر  ................. از    نی ب  یکیالکتر هیدر تخل  ?

 .................. و ................... همراه است.   دیو با تول  افتدیم 

 

 شود.   ی.......................... در مدار م  جادینقش .................... ار دارد و سبب ا  ی در هر مدار باطر  ?

 

 . شودی................. گفته م   دهدیرا از خود عبود م   یکیالکتر  ان یکه جر  ی به مواد  ?

 

 .شودی.................... منتقل م   انهی............... به پا  انه پای  از  هادر مدار الکترون  دیبا بسته شدن کل  ?

 

 به ........... دارد.  یبستگ رندگییم   یکیالکتر یکه بارها یدر مدار مقدار انرژ  ?

 

 . شودیم  یرگی................... اندازه  لهی................ و به وس  ان یجر  ی کای  ?

 

 . شودیم   ی رگی................... اندازه  لهی............... و به وس  لی اختالف پتانس  ی کای  ?

 

 .  شودیم  یرگیمقاومت .......... و با ............. اندازه  ی کای  ?

 

در مدار حرکت   ی از باتر  ی ................... ها بارگفتن انرژ  شود  یبسته م   دیکل  یمدار کامل وقت   کیدر    ?

 .  کنندیم 

 

 .  شودیحاصل م  ی از .................... درون باتر  یدر دوسر باتر   لیاختالف پتانس  جاد یا یالزم برا   ی انرژ  ?
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 است.   یگریجسم به د  ک یاز    یکیدو جسم  عامل شارش بار الکتر  انی همواره .................. م   ?

 

 نادرست  و درست .2

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

 ◯دارد. نام جاذبه کنند   یم وارد گریکدی بر نام ناهم یکیالکتر  یبارها که ییروین  ?

 

 ◯  است. الکترون کردن جدا  یسادگ همان به عنصر   کی اتم از پروتون کردن جدا  ?

 

 ◯پروتون. یکیالکتر بار با است برابر الکترون   یکیالکتر بار یبزرگ و اندازه  ?

 

 ◯.شود یم   یرگی اندازه آمپرسنج لهیوس به یکیالکتر لیپتانس  اختالف  ?

 

 ◯  است. یکیالکتر لیپتانس اختالف   یکیالکتر بار شارش عامل  ?

 

 ◯است. اُهم یکیالکتر لی پتانس اختالف  یکای  ?

 

 ◯ بود. خواهد برابر هم  با هاآن ی دو هر بار گریهمد با جسم دو مالش  اثر در  ?

 

 ◯  هستند. رسانا اجسام شهیش و مرطوب چوب  ?

 

   ◯ .شودیم  محسوب مقاومت کی المپ یکیالکتر مدار در  ?

 

 ◯ .کنندیم  جذب را گریهمد شوندیم  داده مالش یپشم پارچه با که  یکیپالست لهیم  دو  ?

 

 ◯  دارد. وجود اجسام همه در آزاد الکترون  ?
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 ◯  .شودیم  لیتبد نور به فقط یکیالکتر  یانرژ المپ در  ?

 

 ◯.ردیبگ پروتون دیبا حتماً  شود یکیالکتر بار یدارا یخنث  جسم کی آنکه یبرا   ?

 

 ی حیتشر  یها . پرسش3

 .دیپاسخ ده  ریز هایبه پرسش

 . دیکن  ف یرا تعر ریز  م یاز مفاه  ک یهر    ?

 : یکیالکتر یروین - 

 الکترون آزاد:  - 

 :یکیالکتر یرسانا - 

 :   یکیالکتر ینارسانا - 

 روش القا:   - 

 :  یکیالکتر لیاختالف پتانس - 

 

 د؟ یسیبنو را اجسام کردن داربار هایروش  ?

 

 را اب کهیبار شدن منحرف  علت م  یکرد کینزد اب کهیبار به سپس و داده مالش سر  یموها  با را یبادکنک  ?

 .دیکن انیب

 

 . دیسبنوی  را  هاآن نی ب  یرا نوشته و نوع انرژ  یک یالکتر  ی انواع بارها  ?

 

است. هر دو جسم از راه مالش   شهیو جسم باردار )ب( از جنس ش  کیجسم باردار )الف( از جنس پالست  ?

 ؟دهد یهم نشان م  یکیدو جسم را در نزد  نیرفتار ا   رزی  شکل  کدام.  اند شده  یکیبار الکتر  یدارا
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 .دیاز اجسام را پس از مالش مشخص کن  ک یبار هر    ریز هایبا توجه به شکل  ?

 

 

 

 

 

 

 است؟   یخنث  یچرا اتم در حالت عاد  دیده  حیتوض  ?

 

 .دیسیالکتروسکوپ را بنو  ی کاربردها  ?

 

 .دیده  ح یباردار کردن اجسام به روش تماس را توض  ?

 

 .دیده  حیرا با رسم شکل توض یکیالکتر یروش القا   ?

 

 باردار ای شهیش  ی  لهیم  کی کنار در را است شده داده مالش کیپالست تکه کی  با که یپشم ی پارچه  ?

 ؟دهد یم  نشان یدرست به را جسم دو نیا رفتار ر  یز شکل کدام .مای  ختهیآو

 
 

 یمنف بار از انباشته ای لهیم   بار   بدون یفلز  ی کره کی به شکل   مانند  ?

  دانستن به یازی)ن شد؟ خواهد چگونه کره درون ی بارها شیآرا .مای  کرده کینزد

 (.ستی ن لهیم  یرو یبارها قیدق تعداد
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 د؟افتیم  یاتفاق چه ددهییم  مالش یپشم پارچه با را یکیپالست شانه کی یوقت الف(  ?

 ؟ افتدیم   یاتفاق چه می کن کینزد کاغذ هایخرده به مالش  از  پس را شانه نیا اگر (ب

 

 ؟ دهدیدو ابر چگونه رخ م  ن یب  یکیالکتر هیتخل  ?

 

 .دیسیبنو را یکیالکتر هیتخل  هاییگیژو  ?

 

   .دیسیبنو مدار در را یباطر نقش  ?

 

 ؟افتدیم  یاتفاق چه شود حذف مدار از  یباطر اگر  ?

 

 یبارها شارش و حرکت مدار در نکهیا ی)برا   .دیسیبنو را یکیالکتر مدار در لیپتانس اختالف  نقش  ?

 کرد؟( دیبا کار چه کند دایپ ادامه یکیالکتر

 

 د؟ یده حیتوض را یباطر  ساختمان  ?

 

 ؟شودیم   نیتأم  کجا از یباطر  دوسر لیپتانس اختالف  جادی ا یبرا  الزم  یانرژ  ?

 

 د؟ یببر نام را ساده یکیالکتر مدار یاجزا  ?

 

 دارد؟ یبستگ یزیچ چه به رندگییم  یکیالکتر یبارها  که یانرژ مقدار  ?

 

 د؟ی ده حیتوض را مدار در یکیالکتر انیجر شدت  ?

 

 .دیسیبنو را مدار در هاالکترون  حرکت جهت و یقرارداد انیجر جهت  ?

 

 . دیده حیتوض را رسانا  در یکیالکتر مقاومت  ?



 

 

 112 

 

 .دیکن کامل را ریز جدول  ?

گیری اندازه وسیله یکا  مدار در آن  قرارگیری وضعیت   

پتانسیل  اختالف     

      جریان شدت

      مقاومت

 

 

 .دیسیبنو را اهم( )قانون یکیالکتر مدار کی در انیجر و ولتاژ نیب رابطه  ?

 

  انیجر آمپر چند باشد  اهم 484 المپ مقاومت اگر است. وصل ولت 220 ولتاژ به ایرشته المپ کی سر دو  ?

 ؟گذردیم  المپ از یکیالکتر

 

 چند المپ مقاومت .دهدیم  نشان را ولت 3 عدد سنج ولت و آمپر 05/0 عدد آمپرسنج ساده مدار کی در  ?

 است؟  اهم

 

 . دیده پاسخ  ریز های پرسش به ها   شکل یمدارها به توجه با  ?

  است؟ تر شیب مدار کدام در انیجر شدت (الف

 است؟  تر شیب  مقاومت کدام سر دو لیپتانس اختالف (ب

 

 

 

 ولت و مای  بسته یاهم 80 مقاومت کی سر دو به را یسنج ولت ده  یچیپ مدار کی از یبخش در شکل   مانند  ?

 است؟  چقدر مقاومت  از یعبور انیجر شدت .دهد یم  نشان را  20  عدد سنج

 

 

 چند رسانا نیا مقاومت است آمپر 02/0 آن از یعبور انیجر و ولت 20 رسانا کی سر دو لیپتانس  اختالف  ?

 است؟  اهم
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گویند. هر آهنربا  شوند مواد مغناطیسی میادى مانند آهن و نیکل و کبالت و فوالد که به شدت جذب آهنربا میمو

 داراى دو قطب است.

ایستد  طبی از آهنربا که به سمت جنوب میو ق  Nیاب یا  ایستد قطب شمالازآهنربا که به سمت شمال می  قطبی

 نامیم.می Sیاب یا  قطب جنوب

 هاى آهنربا داریم:دوراه براى تعیین قطب

هاى معلوم به آن نزدیک  آهنربایی با قطب  - 2یا آن را از نخی آویزان کنیم یا روى یونولیت بر سطح اب بگذاریم   - 1

 کنیم.
 
رافیایی آن  و قطب جنوب جغ  sپیکر است که قطب شمال جغرافیایی آن قطب  این تفسیر زمین یک آهنرباى غول  با

 ریایند.هاى ناهم نام همدیگر را میرانند و قطبنام همدیگر را میهاى هماست. در آهنربا قطب  Nقطب  
 

 الکتریکی   مغناطیسی ج( القاى  مالش ب(  الف( ساخت آهنربا: هاىروش

آهنربا را از روى آن کشیم و محلی از تیغه که  اى میحالت مالش آهنربا را به صورت یک طرفه بر روى تیغه  در  الف(

 شود.داریم قطب مخالف آهنربا میبر می

 
 

 کنیم بدون اینکه با آهنربا تماس داشته باشد.در القاى مغناطیسی در جسم خاصیت مغناطیسی ایجاد می  ب(

 

 
 

 آهنربا:دو را براى تقویت   سازیم؛در روش الکتریکی به کمک جریان الکتریسیته و سیم پیچ آهنربا می ج(

 هسته بزرگتر - 3افزایش شدت جریان   - 2افزایش تعداد دور سیم پیچ   - 1

 

 

 س یمغناط  –  10ل فص
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 کند.اگر جهت جریان را عو  کنیم در آهنرباى الکتریکی جاى قطب ها تغییر می  :نکته

 کنند.  ی کار م   یسیمغناط یها  ی ژگیکه بر اساس و  د ینام ببر  لهیچند وس  ?

 . یسیمغناط یها لیچرخ گوشت، جرثق ، ییلباسشو نیدوچرخه، ماش نامیبلندگو، د    

 

 ست؟ یآهنربا« چ یمنظور از »قطب ها  ?

 شوند.  ی م ده یآهنربا نام یدارند قطب ها یتر ی( قویی)آهنربا یسیمغناط تیآهنربا  که خاص کیاز  یی قسمتها   

 

 شده اند؟   ی نامگذار  Sو    Nآهنربا بر چه اساس   یقطب ها  ?

از قطب ها به   ی کیبتواند بچرخد، همواره  یکه به راحت یطور م،یکن زانیآو ی را با نخ یا غهیت یآهنربا کیاگر    

قطب   ستد، یا یرا که به سمت شمال م ی . قطبستدیا ی م  ییایبه طرف جنوب  جغراف گری و قطب د ییایطرف شمال جغراف

قطب    ایقطب جنوب  ستد،یا یرا که به سمت جنوب م یشمال( و قطب یبه معنا  Northحرف کلمه  نی)اول  Nقطب   ای الشم

S اول(حرف کلمه  نیSouth  نامگذار یبه معنا )م یکن  یم یجنوب. 

 

   کنند؟  ی وارد م   یسیمغناط  ی روین  گریکدیآهنربا چگونه به   یقطب ها  ?

 کنند.   یرا جذب م گری ( همدSو   Nناهمنام ) یرا دفع و قطب ها گری( همدSو  S ای   Nو   Nهمنام )  یقطب ها  
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وجود ندارد و   Sهرگز بدون قطب  Nقطب  گریجدا کرد. به عبارت د گریکدیتوان از  یرا نم ی سیمغناط ینکته: قطب ها

 آهنربا با دو قطب خواهد بود.  کیهر تکه آن  م،ی( را دو تکه کنMagnetآهنربا ) کیبرعکس. اگر  

 

 . دیساخت آهنربا را نام ببر  ی روش ها  ?

 ی کیالکتر یآهنربا _3 یسیمغناط  یالقا _2مالش   _1   

 

  خواهد بود.  به چه صورت د یجد  ی ها در آهنرباقطب د یکن  انیو ب د یساخت آهنربا به روش مالش را شرح ده?

کار را در همان   نیو ا  میسوزن بکش گریسر سوزن به سر د کیاز  نیجهت مع کیقطب آهنربا را فقط در  کیر اگ  

که مالش از آنجا شروع شده قطب همنام آهنربا و   ناز سوز یشود. سر ی به آهنربا م لیسوزن تبد م،یجهت چند بار تکرار کن

 شود. ی سوزن قطب مخالف آهنربا م گریسمت د

 

 . دیرا شرح ده  یسیمغناط  ی ساخت آهنربا به روش القا  ?

اول   خیم یرا به انتها یبعد خیتا به آهنربا بچسبد. م م یکن ی م ک یآهنربا نزد کی یکوچک را به انتها خیم  کی   

و   لاو خیم نیب شهیش  ا یتکه مقوا  کیشده اند. اگر  لی ها به آهنربا تبد خ یم نیا یتا به آن بچسبد. هر دو میکن ی م کینزد

قطعه آهن به   کیدر  یسی مغناط  تیخاص جادیها را به دنبال هم قرار داد. به ا خیتوان مانند قبل م یباز هم م  م،یآهنربا قرار ده

 . مییگو یم  «یسیمغناط یآهنربا بدون تماس با آن »القا لهیوس

 

 خیداشاته باشاد، تعداد م یتر یقو یسایمغناط تیخاصا یاصال  یهر چه آهنربا  ،یسایمغناط ی: در سااخت آهنربا به روش القانکته

 خواهد بود. شتریشوند، ب  یم زانیآو  گریکدیکه از   ییها

به آهنربا  خیم کتریساار نزد  م،یکن کیآهنربا نزد Sاول را به قطب   خیاگر م  ،یساایمغناط ی: در ساااخت آهنربا به روش القانکته

  ی ها خیشااود. م  یجذب آهنربا م خیکنند، م  یرا جذب م  گریکدیناهمنام    ی. چون قطب هاSشااود و ساار دورتر    یم Nقطب  

 هم باشند. کینزد  رهمنامیغ   یهاشوند که قطب    یآهنربا م یبه گونه ا زین  یبعد

   .دیکن  انیو کاربرد آن را ب  دیرا شرح ده  «یکیالکتر  ینحوه ساخت »آهنربا   ?

. در اثر  میکن  ی)مولد( وصل م یباتر کیرا به  می. سپس دو سر سمیچیپ   یم  میدور س نیچند  یآهن خیم  کیدور   

  یها لیها، جرثق گشود. در انواع زن یبه آهنربا م ل یتبد  خیم ،ی سیمغناط دانیم دیو تول میاز س یکیالکتر انیعبور جر

 شود.  ینوع آهنرباها به کار گرفته م نیو... از ا  یکیالکتر یساعت ها ،یسیمغناط
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 شده است مشخص کرد؟  لیبه آهنربا تبد یکیرا که به روش الکتر  یآهن خیم  کی  یتوان قطب ها یچگونه م ?

  م، یکن  یم کینزد  خیسار م  کیآهنربا را به   N. مثالً قطب میکار را انجام ده  نیا گرید  یآهنربا کی  لهیبوسا میتوان  یم   

 Nقطب   خیم  گریو ساار د Sقطب   خیگرفت قطب ها ناهمنام هسااتند و آن ساار م  جهیتوان نت  یرا جذب کردند م  گریکدیاگر 

 است.

 

 داد؟   ش یرا افزا  یکیالکتر یآهنربا  ک ی  یسیمغناط  یرو یتوان ن  یچگونه م   ?

  ی م شتریب زیآهنربا ن یسی مغناط تیشود، خاص شتریگذرد ب  یم  چیپ  میکه از س یکیالکتر انیهر چه شدت جر  -الف   

هر    -ساخت. ب یتر یقو  ی ها آهنربا یتعداد باتر شیتوان با افزا  یساده، م یکیالکتر یآهنربا ک یهنگام ساخت  نیشود. بنابرا

 شود. یم شتریآهنربا ب  یسیمغناط تیشود، خاص شتریب چ یپ  میس ی چه تعداد دورها

 

 یجا  م،یرا عوض کن  یباتر  یها  انهیپا یدارد. اگر جا  یبساااتگ یکیالکتر انیبه جهت جر یکیالکتر یآهنربا Sو   N: قطب  نکته

 شود.  یهم عوض م  Sو   N  یقطب ها

 

 ی سیمغناط ی القا           ساخت آهنربا به روش مالش                                             یک یالکتر یآهنربا

 ست؟یچ  یکیموتور الکتر  ?

 کند.   یم  لی( تبدی)حرکت  یکیمکان یرا به انرژ یکیالکتر یاست که انرژ یا لهیوس   

 

   کاربرد دارد؟  یلیدر چه وسا  یکیموتور الکتر  ?

 چرخ گوشت و...  ،ییلباسشو نیخودرو، ماش ،یکولر آب  ،یجارو برق   
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 سواالت پایان فصل 
 

 

حامل    یآهنربا و رساانا  یسایمغناط دانیمتقابل م  ریتاث ،یکی: در موتور الکترنکته

موتور   کیا  ریکناد. شاااکال ز  یم  جاادی(، حرکات امی)ماانناد سااا  یکیالکتر  انیاجر

چرخش   یتوان از چرخش محور برا  یدهاد )م  یسااااده را نشاااان م  یکیالکتر

 استفاده کرد(.  گریقطعات د

 

 

 

  ست؟یچ  یکیمولد الکتر  ?

  نامیکند، مثل د یم  لیتبد یکیالکتر ی( را به انرژی)حرکت  یکیمکان یها از جمله انرژ یانرژ ریاست که سا یا لهیوس  

 دوچرخه. 

 

  .میمولد برق ساده درست کن کی  م یکه به کمک آن بتوان  دیکن  ی طراح  یشی آزما  ?

.  میچیپ   یم  میدور س نی . دور ظرف چندم یده ی آهانربا قرار م کی)مثل سرنگ(  یاستوانه ا  یکیظرف پالست کیدر   

دمپ روشن  ظرف،و حرکت آهنربا داخل  یکی. با حرکت دادن ظرف پالستمیکن ی وصل م LEDدمپ  کیرا به  میدو سر س

 کند.   یم  لیتبد یکیالکتر یدست را به انرژ یها چهیماه یدستگاه انرژ ن یشود. ا یم

 

 

 

 خالی  جای - 1

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن  یخال  یجاها

 .  مگویییدارند .................. آهنربا م   ترییقو   تخاصی  که  ربااز آهن  هاییبه قسمت  ?

 

آهن   تیآهنربا خاص یجاها  گریکه از د  باشدیدو قطب ....................... و .................... م   یآهن ربا دارا   ?

 .................. دارد.   ییربا

 

قطب    رد یگیکه به طرف جنوب قرار م   یسمت  یپس از مدت   میقرار ده  تیونولی  ک ی  یاگر آهنربا را رو  ?

 .  شودیم   دهی..................... نام   ردگییکه به طرف شمال قرار م   ی................. و سمت
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را دفع   گراگرهمدی  و ....................    هااگر جذب شوند  قطب  م کنییم  کیدو آهنربا را به هم نزد  یوقت  ?

 . باشندیکنند ...................... م 

 

 از هم جدا کرد.  توانینم  یکیالکتر یهابار(  همانند  –آهنرباها ........................ ) برخالف    ?

 

 . مگویییآهنربا بدون تماس با آن را ....................... م   لهوسیقطعه آهن به  کیدر    یسیمغناط  تیخاص  جادیا  ?

 

 باشد. ی......................... م   یباز هم دارا   میبشکن  کوچکی  قطعات  به   را  ربا اگر آهن  ?

 

 .  کندیم   لی............. را به .................. تبد  یانرژ   یکیموتور الکتر  ?

 

 کند.  لیرا به .................. تبد  یکیالکتر انرژی  تواند یم  یکیالکتر ربای آهن  ?

 

 .................. هستند.  های آهن و فوالد از ماده  ?

 

 .شود می تر کم  یکیالکتر  ربای  آهن   یسیمغناط  یژگی.................. باشد  و   چ پی میگذرنده از س  انیهرچه جر  ?

 

در    ی .................. تر  ی سیمغناط تیداشته باشد  خاص  تری   یقو  یسیمغناط یژگیو  ی اصل ربای هرچه آهن  ?

 .شود ی القاء م   یآهن های جسم

 

 دارد.    یبه ................................ بستگ  یکیالکتر یقطب آهنربا   ?

 

 ................... قطب است.    یکه باشد دارا   یهر آهنربا به هر شکل   ?
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 نادرست  و درست .2

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

 ◯.کنند یم  جذب را گری کدی رباها آهن در نام هم های قطب  ?

 

 ◯ .شود یم  یسی مغناط تیخاص یدارا  ربا آهن با تماس بدون یآهن جسم   یسی الکترومغناط یالقا در  ?

 

 ◯. شودیم  لیتبد یکیمکان یانرژ به یکیالکتر  یانرژ   یکیالکتر موتور کی در  ?

 

 ◯ کرد. جدا هم از توانیم  را رباآهن یسیمغناط هایقطب  ?

 

 یکیالکتر  یرباآهن  یست یمغناط تیخاصت  شتود   ادیز  چپیمیست  از  گذرنده انیجر  اگر یکیالکتر  ربایآهن  در  ?

 ◯ .شودیم  ادیز هم

 

 ◯  است. برابر رباآهن جایهمه در یسیمغناط تیخاص  ?

 

 ◯ .شودیم  جادیا خیم  در نام هم قطب اتصال محل در شود متصل آهنربا به یخیم   اگر  ?

 

 ◯ .رندگییم  قرار هم رویروبه ها آهنربا نامهم هایقطب یسیمغناط فنر در  ?

 

 ی حیتشر  یها . پرسش3

 .دیپاسخ ده  ریز هایبه پرسش

 . دیکن  ف یرا تعر ریز  م یاز مفاه  ک یهر    ?

 آهنربا:  هایقطب - 

 :یسیمواد مغناط - 

 : یسیمغناط ریمواد غ - 

 :یکیموتور الکتر - 
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 ؟ اندشده  ساخته یسیمغناط هاییژگیو براساس که  دیببر نام لهیوس چند  ?

 

 . دیسیبنو را آهنربا هایقطب گذارینام روش  ?

 

 . دیاشکال مختلف آهن ربا را نام ببر  ?

 

 ؟ شوندیم   می مواد به چند گروه تقس  یسیمغناط تیبراساس خاص  ?

 

 چگونه است؟   گریکدیآهنربا بر   هایاثر قطب  ?

 

 . دیسیآهنربا را بنو هایو قطب یکیالکتر  یشباهت و تفاوت بارها  ?

 

 آهنربا است؟  یژگیکدام و  انگر یب  ریشکل ز  ?

 
 

 . دیسبنوی  را  رباساخت آهن  هایروش  ?

 

 مربوط به کدام نوع از ساخت آهنربا اشاره دارد؟  ریشکل ز  ?
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 بود؟ خواهد تریقو یسیمغناط تی خاص یالقا  یزمان چه  ?

 

 . دیده حیتوض را مالش صورت به یسیمغناط تیخاص جادیا روش  ?

 

 است؟  چگونه ها قطب یر یقرارگ نحوه ست؟یچ به مربوط ریز شکل  ?

 
 

 .دیسی را بنو  یکیالکتر  ی روش ساخت آهنربا   ?

 

 دیسیبنو را یکیالکتر  آهنربا یسیمغناط تی خاص بر موثر عوامل  ?

 

 .دیکن مشخص انیجر جهت به توجه با را یکیالکتر یآهنربا  هایقطب  ?

 
 

 .دیسیبنو را آن کار طرز و نوشته را یکیالکتر آهنربا یکاربردها از یکی  ?

 

 دارد؟  ییکاربردها چه و ستیچ یکیموتورالکتر  ?
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 ها کانی  –  11فصل 

 اند.تشکیل شده  هانیها از کاثابتی دارند و سنگ مواد طبیعی و جامد و متبلورى هستند که ترکیب نسبتاً :کانی
 

هاچندکا کانی  مهم  سازى:  - 1:ربرد  جواهر  یاقوت    در  و  طال  و  فیروزه  مثل    - 2مثل  وسایل  ساخت  و  صنعت  در 

نامهربان شهرت دارد در    نسوز( و کوارتز)طلق  مسکوویت به کانی  و کانی ژیپس در تهیه گچ و کانی آزبست که 

مصرف    )نمک طعام(  مصارف دارویی و خوراکی مثل هالیت  -   3  ضدحریق و لنت و سقف کاذبهاى  ساخت لباس

  پی بردن به شرایط گذشته زمین مثل نمک خوراکی  - 4  عنوان پودر بچهتالک به  خوراکی و فلوئوریت در خمیر دندان  

مقدار پایدارى و مقاومت    و  به شرایط تشکیل کانی  نیست و  همه جا یکسان  ها در)ژیپس( فراوانی کانی  گچ  )هالیت( و

 آنها در برابر فرسایش و فراوانی عناصر تشکیل دهنده آنها بستگی دارد.

 

هاى فراسیر شده مثل  تبخیر محلول  - 2هاى قیمتی  حاصل تبلور مواد مذاب مثل کانی  - 1:هاى تشکیل کانی هاروش

 هاى شیمیایی مثل سنگ آهک واکنش - 4گرافیت هاى ئاغ مثل  گرما و فشار و تاثیر محلول- 3هالیت و ژیپس  

با اسید  واکنش  - 5سختی  - 4خواص نور    - 3رنگ    - 2شکل بلور    - 1  هاشناسایی کانی  هتایهرا خواص    - 6پذیرى 

 رنگ خاکه - 7س مغناطی
 

 گوییم. ملی میمگذارى شد و به آنها کانی  ها براى اولین بار در ایران و به افتخار دانشمندان ایرانی نااز کانی  برخی

خادمیت به افتخار نصراله خادم و    و  ابو علی سینا  آوسینیت به افتخار  بیرونی و  ابو ریحان  مثل بیرونیت به افتخار

 ایرانیت که اولین بار در ایران کشف شد.

اگر کانی عنصر سیلیسیم داشت به آن    ها داشتن یا نداشتن عنصر سیلیسیم است.بندى کانیاز معیار طبقه  یکی

گویند مثل  گویند مثل کوارتز و مسکوویت و اگر کانی سیلیسیم نداشت به آن غیر سیلیکاته میانی سیلیکاته میک

 هالیت و فیروزه و هماتیت ژیپس

 

   شده است؟  لیسنگ کره )پوسته + بخش سخت گوشته( عمدتاً از چه تشک  ?

 ی سنگ و کان    

 

   ست؟ی ( چMineral) یکان  ?

  ینسبتاً ثابت ییایمیش  بیشده اند و ترک لیاند که از عناصر مختلف تشک یجامد و متبلور ،ی عیها مواد طب ی کان   

 . روزهینقره و ف اقوت،یمس، آهن، نمک، گچ،  ت،یدارند  مثل کوارتز، مسکوو

 

 شده اند. لیتشک  یچند نوع کان  ای کی: همه سنگ ها از اجتماع نکته
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 دارند؟  ییها چه کاربردها  یکان  ?

به عنوان ماده ارزشامند    یگروه  -. باقوتیو   روزهیکاربرد دارند، مثل ف  یهساتند و در جواهرسااز  یمتیق یبرخ -الف   

در صانعت  میمساتق  ریغ   ای میمساتق یبرخ  -)سانگ معدن آهن( و مس. ج  تیشاوند، مثل همات  یاساتخراج م نیاز زم  یمعدن

دارند و در  یمصارف خوراک  یبرخ  -)طلق نساوز( و کوارتز. د تی( کاربرد دارند، مثل مساکووزاتیجهقطعات و ت  ل،ی)سااخت وساا

را   نیحاکم بر گذشااته زم  طیها شاارا  یکان یبرخ -و تالک. ر تیروند، مثل فلوئور  یبه کار م یاشااتلوازم بهد هیو ته یداروساااز

 )گچ(. پسی)نمک طعام( و ژ  تیکرد، مانند هال استفادهشان  لیتشک طیمح  ییشناسا یتوان از آنها برا  یدهند و م  ینشان م

 

 دندان کاربرد دارد؟  ریخم  هیدر ته  یکدام کان  ?

 تیفلوئور     

 

 پودر بچه کاربرد دارد؟   هیدر ته  یکدام کان  ?

 تالک      

 

در گذشته   ییمنطقه نشان دهنده چه نوع آب و هوا کی)گچ( در    پسی)نمک طعام( و ژ  تیهال یوجود کان  ?

 آن منطقه است؟

 گرم و خشک     

 

 مانند یو به عوامل مختلف ستین کسانیها همه جا    یکان  ی: فراواننکته

   یکان لیتشک طیشرا  -الف 

 و  شیو مقاومت آن ها در برابر فرسا یداریپا زانیم  -ب

 دارد.  یدهنده آن ها بستگ لیعناصر تشک یفراوان  -ج

   شوند؟  یم   لی ها چگونه تشک  یکان  ?

از آنها حاصال تبلور مواد مذاب در هنگام سارد شادن  یبرخ _1شاوند:    یم  لیتشاک یمختلف  یها به روش ها  یکان    

شاده هساتند، مثل  ریفراسا  یمحلول ها  ریحاصال تبخ یبرخ _2شاوند.    یم لیتشاک وهیشا نیبه ا یمتیق  یها  یکان شاتریهساتند. ب

 .تیرافمانند گ  ند،یآ  یداغ به دست م یگرما، فشار و واکنش با محلول ها ریها تحت تاث  یکان از یدسته ا _3.  تیهال  یکان
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   کنند؟   یاستفاده م   ییها از چه روش ها   ی کان  ییشناسا  یشناسان برا  یکان  ?

  یمثل شاکل بلور، رنگ و ساخت  یکیزیخواص ف -کنند. الف  یآن ها اساتفاده م یو نور ییایمیشا  ،یکیزیاز خواص ف     

ها    ینازک کان قاطعها هنگام مطالعه م  یکان  یاز خواص نور  -. جدیبا اسا  یکان  یریمانند واکنش پذ ییایمیخواص شا  -. بیکان

 شود.  یاستفاده م یشناس  یکان  ژهیو یها کروسکوپیتوسط م

 
 دارند.  ی متفاوت یو نور ییایمیو خواص ش ،یرنگ، سخت ،یها ظاهر، شکل بلور ی کان

 

 دارد؟  ییو چه کاربردها   ی ژگیشود و چه و  یم   افتی  عتیآزبست به چه صورت در طب یکان  ?

در برابر گرما    ادیمقاومت ز لیوجود دارد، پس از اساتخراج از معدن، به دل  یعیطب افیکه به صاورت رشاته ال  یکان نیا   

 .شود  یکاذب و... استفاده م یسقف ها ق،یضد حر  یلنت ترمز، لباس ها هیو کشش در ته

 

کشورها استفاده از آن در   ی سالمت انسان مضر است و در برخ  یاست که برا   ییها  ی آزبست از جمله کان  ?

   رساند؟  یم  بیچگونه به بدن ما آس  یکان  نیا  دیکن ان یصنعت ممنوع شده است. ب

شاش ها   دتنفس وار قیو... وارد هوا شاود، از طر قیضاد حر  یاز داخل لنت ترمز، لباس ها افیال نیکه ا  یدر صاورت    

 کند.  یم  لیتبد یسرطان  یشش را به سلول ها یچسبد و سلول ها  یشش م وارهیشود و به د  یم

 

 دارند.  یو روم  یونانی  ن،یدت  یها اسام  ی: اغلب کاننکته

 شوند؟   یم  یها بر چه اساس نامگذار  یکان  ?

بار، نام کاشف آن، به   نیاول یبرا ی شدن آن کان دایمانند نام محل پ  یی ها با توجه به مالک ها  یکان ینامگذار     

شود. در   ی و... انجام م یی ایمیش بیرنگ، ترک ، ییآهنربا تیها مانند خاص  یخواص کان ایافتخار نام دانشمندان برجسته 

 کنند.  یاضافه م ی( را به آخر نام کان ite) ت«یها معمودً پسوند »  یکان  ینامگذار

 

 شده است؟   ی( نامگذاریشمس  یقرن چهارم هجر   یران ی)دانشمند ا یرونیب  حانیبه افتخار ابور  یکدام کان  ?

 ت یرونیب   
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 ی( نامگذاریشمس  یقرن چهارم هجر   ی رانی ا  لسوفی)دانشمند و ف  نایس  یبه افتخار ابوعل  یکدام کان  ?

 شده است؟

 تیسنیآو    

 

 کشف شده است. رانیبار در ا نیاول ت«یرانی»ا  ی: کاننکته

 ( دارد.یی)آهنربا یسیمغناط تیخاص  تیتیمان  ی: کاننکته

 

 کوارتز  یکان                 سال زادروز او          ن یدر هزارم یرون یب حان یابور ادبود یتمبر     

   .دیشوند؟ نام ببر  ی م   میبه چند دسته تقس  ییایمیش  بیها بر اساس ترک   ی کان   ?

 ها  کاتیلیس ریها و غ  کاتیلیدو دسته: س   

   دارند؟  یی ها  یژگیشوند چه و  یم  ی ها طبقه بند  کاتیلیکه در دسته س  یی ها  یکان  ?

شوند، مانند کوارتز و  ی( هستند و اغلب از انجماد و تبلور مواد مذاب حاصل م Si) میلسیعنصر س یها دارا یکان  نیا   

 .تیمسکوو

 

 شوند؟   یم  یها طبقه بند  کاتیلیرسیها در دسته غ  یکدام کان  ?

 . تیو همات  تیهال روزه،ی ( هستند مانند فSi) میلسیکه فاقد عنصر س ییها  یکان      

 

 لیدل نیشاود. به هم  یم دیدر آن تول یکیالکتر  لیکوارتز، اختالف پتانسا  یدر اثر وارد شادن ضاربات آرام به کان د؟«یدان  یم ای»آ

 شود.  یاستفاده م  یبدون باتر  یدر ساخت انواع ساعت ها  یکان نیاز ا

 نیوقت سااازمان زم  سیو رئ  انگذاریبه افتخار نصااراله خادم، بن یشاامساا یهجر 1341سااال   تیخادم  یکان د؟«یدان  یم ای»آ

 شد. ینامگذار رانیا  یشناس

 ( واقع شده است.شابوری) از توابع شهرستان ن روزهیجهان در شهر ف  روزهیمعدن ف  نیبزرگ تر د؟«یدان  یم ای»آ
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 سواالت پایان فصل 
 

 

 

 

 خالی  جای - 1

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن  یخال  یجاها

 شده اند.   لیچند نوع ........................ تشک  ا ی  ک یهستند که از    یع یسنگ ها اجسام طب  ?

 

 دارند.    ینسبتا ثابت  ییایمیش  بیهستند که ترک  ی و متبلور  یعی........................  مواد طب  ?

 

 شود.    ی استفاده م   یصنعت زاتی........................  و ........................  در تجه  یکان  ?

 

دارد  در ........................  کاربرد دارند.    یکه مصتترف خوراک ییها یاستتت و کان یمتیق  یکان روزهیف یکان  ?

 مانند: ........................  

 

 ی استخراج م   نی از زم   یمانند مس خالص و ........................  به عنوان ماده ارزشمند معدن  یی ها  یکان  ?

 شوند.  

 

آن ها را نشان   لیگرم و خشک در زمان تشک  ییآب و هوا  ط ی........................  و ........................  شرا  یکان  ?

 دهد.    یم 

داغ حاصل شده   یگرما ........................  و واکنش با محلوله ا   ر یاست که تحت تأث ییها  ی از کان تیگراف  ?

 است.  

 

 شود.   یخواص ........................    ........................  و ........................  انجام م   یها  با بررس  یکان  ییشناسا  ?

 

 آزبست به صورت ........................  وجود دارد و در صورت استفاده نادرست از آن مضر است.  یکان  ?
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 آن ها بر اساس ........................  است.  یبند  م یها   تقس  یکان  ی بند  م یتقس  ی مالک ها  ن یاز مهم تر  یکی  ?

 

 شوند.   یم  میبه دو دسته ........................  و ........................  تقس  ییایمیش  باتی ها بر اساس ترک  یکان  ?

 

 .  دیآ  ی........................  به دست م   ی آب در محلول اشباع آب و نمک   کان  ر یپس از تبخ  ?

 

 نادرست  و درست .2

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

 ◯  است. شده لیتشک سنگ از فقط کره سنگ  ?

 

 ◯ دارند. یثابت نسبتاً ییایمیش بیترک که هستند یمتبلور و جامد     یعیطب مواد ها یکان  ?

 

 ◯ است. کوارتز همان تییمسکو یکان  ?

 

 ◯ .تیمانندهمات هستند؛ ارزشمند یا  ماده و شوند یم   استخراج نیزم  از ها یکان از یگروه  ?

 

 ◯  .تیهال یکان مانند دهد یم  نشان را نیزم  گذشته ها یکان از یا دسته  ?

 

 ◯ است. یکان یسخت  و رنگ    بلور شکل مطالعه    یکیزیف خواص یبررس در ها  یکان ییشناسا روش  ?

 

 ◯ است. مناسب قیحر ضد یها  لباس یبرا گرما   برابر در مقاومت لیدل به آزبست  ?

 

 ◯ است. شده ینامگذار ها یکان خواص اساس   بر تیرانی ا یکان  ?
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 ی حیتشر  یها . پرسش3

 .دیپاسخ ده  ریز هایبه پرسش

 .  دیکنواژه مناسب را انتخاب    ری از موارد ز  کیدر هر  ?

 

( دارناپای  – داری)نستبتاً پا ییایمیشت  بی( و ترک  عمای  –هستتند که به صتورت ) جامد   یعیها مواد طب  یکان  ?

 دارند.  

 

قطعات و   ل  یدر صنعت و ساخت وسا  میمستق ریغ ای ممستقی  طور  به(    تالک  –   تیی)مسکو یکان  ?

 شود.   یاستفاده م  یصنعت  زاتیتجه

 

 شود.   یم   لیتشک  رشدهیمحلول فراس  ر ی( از تبخ  تگرافی   –  تی) هال یکان  ?

 

با   ی کان  ی ریمانند واکنش پذ ی( کانییایمشی  –  یکیزیها استفاده از خواص )ف   یکان  ییشناسا  یاز روش ها   ?

 باشد.   یم   دیاس

 

 باشد.  ی م   یکاتیلیس  ر یغ  ی ها  ی( از کانرزوهفی   –  یی)مسکو  ?

 

 است؟  شده لیتشک ییاجزا چه از کره سنگ  ?

 

 .دیببر نام را ها یکان یژگیو انواع  ?

 

 .دیده  حیها را توض   ی کاربرد کان  ?

 

 .دیها را نام ببر  یکان  یعوامل مؤثر در فراوان   ?

 

 .دیده  حیها را توض  یکان  لی تشک  ی انواع روش ها  ?
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 .دیده  حیها را توض  یکان  ییشناسا  ی روش ها  ?

 

 کشورها ممنوع شده است؟  یچرا استفاده از پنبه نسوز در بعض  ?

 

 ست؟ یآزبست چ  ?

 

 کنند   یعمل م   یها به چه شکل  یکان  ی در نامگذار  ?

 

 است؟ بوده چه تیسنی آو و تیرونیب یها  یکان ینامگذر  مالک  ?

 

 شوند؟  یم  می تقس گروه چند به ییایمیش بی ترک اساس  بر ها یکان  ?

 

 . دیببر نام را شود یم   استخراج نیزم  از یمعدن ارزشمند ماده  عنوان به که یکان دو  ?

 

 .دیرا کامل کن  ریجدول ز  ?

کانی  ویژگی کانی  نام   

ساختمانی مصالح تهیه در استفاده مورد کانی کلسیت و ..................   

صنعت در استفاده مورد کانی ...............  و الماس   

اشباع( فوق ) فراسیرشده محلول تبخیر از حاصل کانی ...............  و گچ   
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 اند.ى مختلف از نظر چگالی و رنگ و ترکیب مواد تشکیل دهنده با هم متفاوتهاسنگ
 

ه باعث تشکیل خاک در سطه  سازى و اینکه منابع نفت و گاز هستند و اینکساختمانهایی مثل  ها در زمینهسنگ

 شوند اهمیت دارند.زمین می
 

از سرد شدن وانجماد مواد مذاب   هاى آذرین:سنگ  - 1  شوند که شامل:بندى میها در سه گروه کلی تقسیمسنگ

به داخل محیط رسوبی و رسودر اثر فرسایش و    هاى رسوبی:سنگ  - 2شوند  حاصل می حاصل    گتذاریبحمل و 

 شوند.هاى دیگر حاصل میدر اثر حرارت و فشار از سنگ  هاى دگرگونی:سنگ  - 3شوند.  می
 

یابد گراد دما افزایش میدرجه سانتی  30رویم به ازاى هر کیلومتر  هر چه به اعماق زمین می  :هاى آذرینسنگ

 ها ذوب شده و به ماگما تبدیل شوند.سنگ  شوداین گرما باعث می
 

 .باشندموادى طبیعی و داغی هستند که سرشار از گاز می  :ماگما

دهد که ویژگی بارز آنها درشت بلور  هاى آدرین درونی را تشکیل میاگر ماگما درون زمین سرد شود سنگ

گرانیت و کابرو اگر ماگما به سطح زمین برسد و بر روى زمین سرد شود سنگ آدرین بیرونی مثل    بودن آنهاست.

باشد که اندازه بلورهاى سنگ آذرین رهاى آن میبلو  دهد و تفاوت آن با سنگ آذرین درونی اندازهرا تشکیل می

ارند از جمله گرانیت و هاى آذرین کاربردهاى بسیار متنوعی دمثل ریولیت وبازالت سنگ  بیرونی ریز هستند.

بعضی از    و ...  هتانخیابا  فرشستتنتگ  ها و بعضی به عنوانگابرو به علت زیبایی و مقاومت در نماى ساختمان

بخصوص بخش داخل استفاده   هتانلت نباید از آنها در نماى ساختماها حاوى اورانیم هستند به همین عگرانیت

 کرد.

  هاشود و این ذرات توسط آب و باد و یخچال به رودخانهها میخرد شدن سنگعوامل مختلفی باعث    رسوبی:  سنگ

هایی باالیی سخت  با گذشت زمان و در اثر فشار الیه  شموند وو در انجا روى هم انباشته می  شونددریاها حمل می  و

 آورند.هاى رسوبی را بوجود میسوند و سنگمی

 

 الیه بودن و داشتن فسیل در آنهاست.هاى رسوبی الیه  ترین ویژگی سنگاز مهم
 
تبخیر - 2هاى آهکی درون غارها  هاى شیمیایی مثل سنگبر اثر واکنش  - 1  هاى رسوبی:تشکیل سنگ  هتایهرا

انباشته شدن رسوبات و   - 4  سنگتجمع بقایاى جانداران مثل زغال  - 3بیش از حد آب مثل سنگ نمک و گچ  

آورند مثل کنگلومرا و ماسه هاى تخریبی یا رسوبی آوارى را بوجود میسیمانی شدن آنها که بعد از مدتی سنگ

 سنگ

رسوبی   هاى  سنگ  با  - 1:کاربرد  مواد  ذخیره  و    منابع  گاز  و  نفت  مثل  هستند  ارزش  سنگ  نماى    - 2زغال 

هاى گچ و سیمان بنایی از سنگ- 4سازى  از ماسه سنگ در پل  - 3ى آهکیهامثل تراورتن و سنگ  هتانساختما

 استخراج فلزاتی مثل آلومینیوم و آهن - 6و پی بردن به گذشته زمین  هالاستفاده از فسی - 5است.  رسوبی  

 

                               هاسنگ  –  12ل فص
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از حالت اولیه خود   گیرندمیهاى داغ قرار ها تحت فشار و گرماى زیاد و محلولوقتی سنگ هاى دگرگونی:ستنگ

 آورند.هاى دگرگونی را بوجود میشوند و سنگخارج می
 
شود کوارتزیت سنگ حاصل میدگرگونی زغال  می آید وگرافیت از  دگرگونی سنگ آهک بوجود  سنگ مرمر از مثالً

 آید.از دگرگونی ماسه سنگ و گنیس از دگرگونی گرانیت بوجود می
 

 ها کاربرد دارند.سازى و بناى ساختمانهاى دگرگونی هم به علت استحکام باال و زیبایی در مجسمهسنگ
 

 اتیخصااوصاا نیدهنده با هم متفاوت اند و با توجه به ا لیمواد تشااک بیو ترک  یکته: ساانگ ها از نظر مقاومت، رنگ، چگالن

 دارند. یمختلف  یکاربردها

جانداران   ساتنیماده ارزشامند را به عنوان بساتر ز نیشاوند و ا  یم  لیباشاد، سانگ ها به خاک تبد ایمه  یطیمح طی: اگر شارانکته

 آورند.  یبوجود م

  ست؟ی( چRockسنگ )  ?

 شده اند.  لیتشک یچند نوع کان  ا ی کیهستند که از  یزنده و جامد ریغ  ،ی عیسنگ ها اجسام طب   

 

 .دیشوند؟ نام ببر   ی م   م یسنگ ها به چند دسته تقس  ?

 یدگرگون _3 یرسوب _2( یو درون  یرونی)ب  نیآذر _1سه دسته:     

 

 انواع سنگ ها  

 شوند.                    یمذاب حاصل م(: از سرد شدن و انجماد مواد یو درون  یرونی)ب نیآذر* 

 .ندیآ  یبه وجود م  یو فشردگ یو رسوب گذار یرسوب طیو حمل رسوبات به داخل مح  شی: در اثر فرسایرسوب* 

 شوند.  ی( حاصل میو رسوب نی)آذر گرید ی: در اثر فشار و حرارت، از سنگ هایدگرگون* 

   کند؟  ی م   ی رییدما چه تغ  ن  یبا نفوذ به درون زم   ?

عمق،   لومتریک  کیهر  یکند. به ازا ی م دایپ  شیافزا شتری دما ب میبرو نیبه سمت داخل زم نیهر چه از سطح زم   

 شود. یم شتری دما ب گرادیدرجه سانت 30حدود 

 

 ست؟یماگما چ  ?

سنگ ها را ذوب و به   نی درون زم یداغ، متحرک و سرشار از گاز هستند. گرما ،یعیهمان مواد مذاب، طب  ای ماگما      

 کند.  ی م ل یماگما تبد
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 .  دیرا شرح ده ی و درون یرونیب نیآذر یسنگ ها  لینحوه تشک  ?

سابک   نیاطراف خود در درون زم  ینسابت به سانگ ها  اد،یداشاتن گاز فراوان و حرارت ز لیماگما )مواد مذاب( به دل    

  ی بمانند  و همانجا سارد و متبلور شاوند، به سانگ ها  یباق نیمواد اگر در درون زم نیکند. ا  یتر اسات و به سامت باد حرکت م

موجود در سانگ کره به   یها و شاکاف ها  یو گابرو. اگر مواد مذاب، از راه شاکساتگ تیشاوند، مثل گران  یم  لیتبد  یدرون نیآذر

 و بازالت. تیولیشوند، مثل ر  یم لیتبد  یرونیب نیآذر  یگ هاکنند، به سن  دایراه پ  نیسطح زم

 

 .  دیکن سهیمقا گری کدیرا با   ی و درون یرونیب نیآذر ی اندازه بلور سنگ ها  ?

سنگ   -اند. ب تیقابل رو کروسکوپیآن ها بدون م یها ینسبتاً درشت بلورند و کان   یدرون ن یآذر یسنگ ها -لفا   

 بلور هستند.  زیر ی رونیب نیآذر یها

 بازالت گابرو ریولیت گرانیت نام سنگ

 ریز درشت ریز درشت اندازه بلورها

 سطح زمین داخل زمین سطح زمین داخل زمین لمحل تشکی
 

 

 ما دارند؟   یدر زندگ  ییچه کاربردها  نیآذر  ی سنگ ها  ?

 نیاز ا نیساختمان کاربرد دارند، همچن ی در نما ینیو گابرو به عنوان سنگ تزئ تیاز آن ها مانند گران یبرخ  -الف   

 بتون، هیدر ته نیآذر یاز خرده سنگ ها -شود. ب یاستفاده م ادبودی  یسنگ ها در ساختن پله، کف ساختمان و ساخت بناها

 گردد.  یراه آهن و... استفاده م  یرسازیز ،یجاده ساز

 

سانگ شاناساان معتقدند از   لیدل  نیاند، به هم  ومیاوران یها حاو تیاز گران  یدر کشاور ما فراوان اسات. برخ تی: سانگ گراننکته

 بناها استفاده کرد.  یداخل ینما  ژهیساختمان به و  یدر نما  دیآنها نبا

 

 ی رسوب  یدر سنگ ها  ییایدر واناتیح لیفس
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 .دیکن  ان یرا ب  یرسوب  یسنگ ها  لینحوه تشک  ?

  ی ذرات و قطعات خرد شاده و محلول سانگ ها )عوامل  _1شاوند:   یم  لیتشاک  یبه طرق مختلف یرساوب  یسانگ ها      

رودخانه،  لهیشود( به وس  یشدن سنگ ها م یانسان و... باعث متالش ژهیجانداران، به و  یها  تیدما، فعال  راتییمانند آب، باد، تغ

آورند.    یرا به وجود م  یرسااوب  یها هیشااوند و د  یهم انباشااته م یها حمل، و رو  اچهیو در  اهایها، در  انوسیباد به اق  و خچالی

شاوند    یم  لیتبد یرساوب  یساخت و به سانگ ها  ،ییباد  یها  هیاز وزن د  یبا گذشات زمان و در اثر فشاار ناشا  یرساوب  یها هید

  ل یشاوند، مانند قند  یم لیتشاک ییایمیشا  یدر اثر انجام واکنش ها  یرساوب  یاز سانگ ها  یگروه _2سامت راسات(.   ر،ی)شاکل ز

 اچهیدر در یرساوب  یسانگ ها یبرخ _3شاود(.    یم  دهید یآهک  یسانگ تراورتن )در دهانه چشامه ها  ای  یآهکداخل غار    یها

آورند، مانند    یم جودرا به و  «یریتبخ یرساوب  یشاوند و »سانگ ها  یحاصال م اچهیآب در  ریگرم و کم عمق و در اثر تبخ  یها

باشاند،    یم  یرساوب  یجانداران در داخل حوضاه ها  یایحاصال اجتماع بقا یرساوب  یسانگ ها یبرخ  _4سانگ گچ و سانگ نمک. 

  یرساوبگذار   طیکه شارا  ییشاوند، در محل ها  یکه با آب رودخانه جابجا م  افتهی  شیاز مواد فرساا یبرخ _5مثل زغال سانگ. 

آورند، مانند کنگلومرا و ماساه    یرا به وجود م  «یآوار یرساوب  ی»سانگ ها  ،یاً طودننسابت تو پس از مد ن،یباشاد ته نشا  ایمه

 سنگ.

 

 سنگ کنگلومرا 

 

 ما دارند؟   یدر زندگ  یتیچه کاربرد و اهم  یرسوب  ی سنگ ها  ?

و تراورتن در   یآهک  یاز سانگ ها _2شاوند.    یم  لیتشاک یرساوب  ینفت، گاز و زغال سانگ در سانگ ها  ریذخا _1     

 مانیگچ و سا هیته  یبرا  _4.  رندیگ  یبهره م  یو جاده سااز یاز ماساه سانگ در پل سااز _3شاود.    یاساتفاده م یسااختمان سااز

 نیگذشاته زم یدر بازسااز یرساوب  یموجود در سانگ ها  یها لیاز فسا  _5شاود.   یاساتفاده م یرساوب  یاز سانگ ها زین  ییناب

 شود. یاستخراج م یرسوب یو آهن از سنگ ها ومینیمانند آلوم یاز عناصر فلز  یبرخ _6گردد.    یاستفاده م
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 سواالت پایان فصل 
 

 

   شوند؟  یم   لیچگونه تشک یدگرگون  ی سنگ ها  ?

کنند   ی م رییآنقدر تغ ن،یداغ درون زم یگرما، فشار و محلولها ریتحت تاث ،ی نسبتاً طودن یسنگ ها، در مدت  ریسا   

  ی سنگ آهک )نوع  لیشوند، مثل تبد  ی م ده ینام یدگرگون دی جد یسنگ ها نیندارند. ا هیاول  یبه سنگ ها یشباهت  گریکه د

 ( به سنگ مرمر.یبسنگ رسو

 

 آن به آجر است.  لیپختن خشت خام در کوره و تبد ندیفرآ هیسنگ ها، شب ریاز سا  یدگرگون  یسنگ ها لی: نحوه تشکنکته

  ما دارند؟  یدر زندگ  ییچه کاربردها یدگرگون  ی سنگ ها  ?

  یبرخ _2ساختمان کاربرد دارند.  یو نما یدر مجسمه ساز اد یو استحکام نسبتاً ز ییبایاز آنها به علت ز یبرخ  _1   

زغال   ی نوع  یاز دگرگون تیما دارند، مثالً گراف ی در زندگ  یمتعدد  یکاربردها زین یدگرگون یموجود در سنگها یها ی کان

 شده است. لیسنگ تشک

 

  ؟ یدگرگون  یسنگ ها  ا یاست    شتریب  یرسوب یاستحکام سنگ ها   ?

 ی دگرگون یسنگ ها   

 

   شوند؟  ی م   ی دگرگون  یباعث استحکام سنگ ها  یچه عوامل  ?

 فشار و گرما    

 

 

 

 خالی  جای - 1

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن  یخال یجاها

ماده ارزشمند را به عنوان بستر   ن یشوند و ا  یم   لیباشد سنگ ها به ......... تبد  ایمه طیشرا  کهیدرصورت  ?

 آورند.  یجانداران به وجود م   ستنیز

 

 شوند.   ی م   ی بند  می سنگ ها در سه گروه ................   ................ و ................ تقس  ?
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 شوند.   ی................ حاصل م   ا ی................ پس از سرد شدن مواد مذاب    ی سنگ ها  ?

 

 کند.   یسنگ ها بوده و به سمت باال حرکت م   گریداشتن ............... و ............... سبک تر از د  لیماگما به دل  ?

 

 ................ است.   ی رونیب  نی................ و آذر  یدرون  ن یآذر  یسنگ ها  یاندازه بلورها  ?

 

 هستند.    نیاز سنگ آذر  یی سنگ ................ و ................ نمونه ها  ?

 

 . دیآ  یبه وجود م   یی ایمیش  ی هاهستند که در اثر واکنش  یرسوب  ی ................ و ................ سنگ ها  ?

 

 است.   یرسوب  یسنگ ها  یها   یژگی................ و ................ دو مورد از و  ?

 

 اندازه ذرات سنگ کنگلومرا ................ از ذرات ماسه سنگ است.   ?

 

 شوند.    ی م   لی................   ................ و ................ تشک  ر یتحت تأث  یدگرگون  ی سنگ ها  ?

 

 شده است.  لی................ تشک  ینوع  یاز دگرگون تیگراف  یکان  ?

 

 ساختمان کاربرد دارند.   ی گابرو و ................ در نما  نیآذر  ی سنگ ها  ?

 

 کنند.  ی ................ استفاده م   ی از سنگ ها  ییبنا  مانیگچ و س  هیته  یبرا   ?

 

 نادرست  و درست .2

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

 ◯ هستند. ینییپا  یها هیال از تر محکم و  تر مقاوم  ییباال یها هیال  یرسوب یها سنگ در  ?
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 ◯  هستند. لیفس لیتشک یبرا یمناسب محل نیآذر یها سنگ  ?

 

 ◯ اند. متفاوت هم با دهنده لیتشک مواد ترکسب و یچگال رنگ      مقاومت مانند یموارد نظر از ها سنگ  ?

 

 ◯ .ابدی  یم   شیافزا دما درجه 30    متر  10 هر یازا  به میرو یم   تر نییپا نیزم  سطح از چه هر  ?

 

  یم  استفاده ادبودی یبناها و ساختمان کف ها   له ساختن در ه هستند نیآذر یها سنگ از  گابرو و تیگران  ?

 ◯  شود.

 

 ◯ است. نیزم  داخل سردشده مواد  ماگما  ?

 

 ◯  هستند. تی رؤ قابل هم کروسکوپیم  بدون و دارند یدرشت یبلورها   یرونیب نیآذر یها سنگ  ?

 

 ◯  است. شده لیتبد تیگران سنگ به آهک سنگ یدگرگون عمل در  ?

 

 ◯ دارد. کاربرد یساز مجسمه در یدگرگون سنگ  ?

 

 .ردیگی م  شکل شدن سرد از پس دوباره و شده ذوب    سنگ که است ایز قدر آن دما یدگرگون ندیفرآ در  ?

◯ 

 

 ی حیتشر  یها . پرسش3

 .دیپاسخ ده  ریز هایبه پرسش

 . دیکن  ف یرا تعر  ر یاز موارد ز کیهر  ?

 سنگ - 

 نیسنگ آذر - 

 ماگما - 
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 یسنگ رسوب - 

 سنگ دگرگون - 

 

 . دیده شرح را نیآذر سنگ لیتشک طرز  ?

 

 دارند. تفاوت هم با ینظر چه از ها سنگ  ?

 

 .دیانواع سنگ ها را نام ببر  ?

 

 . دیشوند؟انواع آن ها را نام ببر  یم   لیچگونه تشک  نیآذر  ی سنگ ها  ?

 

 .دیسی را بنو  نیآذر یبرد سنگ ها رکا  ?

 

 . دی. دو مثال بزندیرا بنوس  یدرون  ن یآذر  یسنگ ها   لیطرز تشک  ?

 

 . دی. دو مثال بزندیرا بنوس  یرونیب  ن یآذر  یسنگ ها   لیطرز تشک  ?

 

 وجود ندارد؟  لیفس  نیآذر یچرا در سنگ ها  ?

 

 . دیسیرا بنو  ن یآذر  یسنگ ها   ی کاربردها  ?

 

 چرا؟  کرد؟ استفاده ساختمان ینما در دینبا را ها تیگران از نوع کدام  ?

 

 استحکام نظر از هم با را ریز سنگ دو  ?

 ساختمان نماس یبرا  نوع کدام دیکن سهیمقا

 است؟  تر مناسب

 

 



 

 

 138 

 

 . دیسیبنو را یرسوب ها سنگ لیتشک طرز  ?

 

 .دیده  حیرا توض  یانواع سنگ ها رسوب  ?

 

 . دیسیرا بنو  یکاربرد سنگ ها رسوب  ?

 

 .دیسیرا بنو  یسنگ ها رسوب  یها  ی ژگیو  ?

 

 .دیسی تفاوت سنگ کنگلومرا و ماسه سنگ را بنو  ?

 
 

 شوند؟ ی م   دیتول  یبه چه شکل  یریتبخ  یرسوب  ی سنگ ها  ?

 

 . دیسیرا بنو  یدگرگون  یسنگ ها   لیطرز تشک  ?

 

 . دیده  حیآجر را توض  هیمراحل ته  ?

 

 چرا؟  کرد استفاده توان یم  ییها سنگ چه از ساختمان ینما در  ?

 

 شوند؟ یم  حاصل ییها سنگ چه یدگرگون از سنگ زغال ینوع و آهک سنگ  ?

 

 دیسیبنو را یدگرگون یها سنگ کاربرد انواع  ?
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 .دیکن کامل را ریز جدول  ?

سنگ نام  بازالت گابرو  ریولیت  گرانیت 

بلورها اندازه  ریز   درشت  

تشکیل محل زمین سطح   زمین  درون    
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 گویند.عات ریزترى تبدیل شوند هوازدگی میها خرد شوند و به قط:هر عاملی که باعث شود سنگازدگی  هو
 
شوند و کوچکترتبدیل می  سنگ به قطعات  هوازدگی فقط ذرات  این نوع  در  هوازدگی فیزیکی:  الف(  هوازدگی: عانوا

 کند.ترکیب شیمیایی آنها تغییرى نمی
 
 هوازگی فیزیکیامل موثر بر عو

افزایش حجم    یابد اینزند حجم آن افزایش میدانید آب وقتی یخ می)می  هاانجماد آب در درزو شکاف سنگ  - 1

 -3  ها براثر گرماانبساط و انتقبا  سنگ  - 2شود ها میها باعث شکسته شدن سنگآب درون درزو شکاف سنگ

موجودات    - 4شود.هاى زیرین که باعث بوجود آمدن فرسایش پوسته پیازى میبرداشته شدن فشار از روى سنگ

 شوند  ها میریشه گیاهان و جانوران حفار باعث خرد شدن سنگ زنده مثالً

و   شود و عواملی چون آب و اکسیژندر این نوع هوازدگی ترکیب شیمیایی سنگ عو  می  هوازدگی شیمیایی:  ب(

 کربن در هوازدگی شیمیایی موثر هستند.دى اکسید

هاى جارى و باد و یخچال و نیروى ها خرد و ریز شدند عواملی چون آبوقتی بر اثر هوازدگی قطعات سنگ  :فرسایش

 مسافت چه  شوند و هرین ذرات در اثر برخورد به هم خرد و به قطعات ریزترى تبدیل می. اکندمی  جاذبه آنها را جابجا

  هتا یخچتالاما رسوباتی که     شوند.تر میدهند و گردهاى تیز خود را از دست میذرات لبه  حمل و نقل بیشتر باشد  

شوند به  و فقط بر سطح زمین کشیده می کنندهاى درون یک کیک به هم برخورد نمیکنند مانند کشمشحمل می

 دار هستند.همین علت زاویه

 
که ابتدا ذرات درشت و سپس ذرات  شوند به طورىنشین میرسند بر اساس اندازه ذرات تهرسوبات وقتی به دریا می

 آورند.شوند و الیه رسوبی را بوجود مینشین میریز تر ته

 

 

 

 

 

 

 

                               هوازدگی  –  13ل فص
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 .دیکن  ف ی( را تعرWeathering)  یهوازدگ  ?

شود.   ی آنها به قطعات کوچک تر م لیتماس سنگ کره با آب، هوا و موجودات زنده، باعث خرد شدن سنگها و تبد      

 . مینام ی م یرا هوازدگ دهی پد نیا

 

   .دیرا نام ببر  یانواع هوازدگ  ?

 یی ایمیش _2 یکیزیف  _1دهد:   یبه دو شکل رخ م ی هوازدگ   

 

 ست؟یچ  یکیزیف  یمنظور از هوازدگ  ?

شود، بدون   یآن ها به قطعات کوچک تر م ل یباعث خرد شدن سنگ ها و تبد  یعیعوامل طب  ،یکیزیف  یدر هوازدگ     

 کند.  رییسنگ ها تغ ییایمیش بیآن که ترک

 

 شوند؟  ی سنگ ها م   یکیزیف  یباعث هوازدگ  یچه عوامل  ?
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هوا در طول  یدما راتییتغ _3در شکاف سنگ ها  اهانیگ  شهیرشد ر _2انجماد آب در درز و شکاف سنگ ها  _1    

  ژهیجانوران، به و یها ت یفعال  _5 گری کدیحرکت با  نیسنگ ها توسط رودخانه ها و برخورد آن ها ح یی جابجا _4شبانه روز 

 ها و...  انانس

 

 

 شود؟  یم   یزدن آب در درز و شکاف سنگ ها چگونه باعث هوازدگ  خی  ?

تواند   یدر شااکاف ساانگ ها م خیزدن آب و ذوب شاادن    خیتکرار    ل،یدل نیحجم همراه اساات و به هم شیزدن آب با افزا  خی 

 باعث خرد شدن آن ها شود.

 

 شوند؟ ی کیزیف  یتوانند باعث هوازدگ  یجانوران چگونه م   ?

  ینفوذ آب و هوا به داخل سنگ م یبرا ییفضا  جادیساختن دنه در درز و شکاف سنگ ها باعث ا قیجانوران از طر    

عوامل باعث   نیگردد. ا  یحجم م شیو افزا یزدگ خی اف سنگ ها نفوذ کرده و دچار شوند. در زمستان، آب به درون شک

 شود.  یسنگها م  یازدگهو

 

 شود؟   یم   یکیزیف  یباد چگونه باعث هوازدگ  ?

آن  جهیگردد که نت یم  گریکدیباعث برخورد آن ها با  نیذرات مختلف در سطح زم یی حمل و جابجا قیباد از طر     

 شکل ذرات است. رییخرد شدن و تغ

 

 شوند؟   یم   ازیپوست پ  هیورقه ورقه و شب  یرسوب  یسنگ ها   ینییپا  یها   هیچرا و چگونه ال  دیشرح ده  ?

 هیفشاار از د  ییباد  یسانگ ها  شیهساتند. اگر در اثر فرساا  ییباد  یها  هیتحت فشاار و وزن د نیریز  یسانگ ها      

از هم    ازیپوست پ   هیشوند و شب  یانبساط ورقه ورقه م  لیبه دل نیریز  یبرداشته شود، سنگ ها نیریز  یسانگ ها  ای نیریز  یها

 شوند.  یجدا م
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   .دیکن  ف یرا تعر  ییایمیش  یهوازدگ  ?

  ی آهک یانحالل سنگها ا یسنگ به خاک   ل یشود، مثل تبد  ی سنگ عوض م ییایمیش بیترک ییایمیش یدر هوازدگ   

 غار.  لیو تشک

 

 شود؟ یسنگ ها م   ییایمیش  یباعث هوازدگ  یچه عوامل  ?

 ( و... 2O) ژنی(، اکس2CO) دیاکس یکربن د یآب، گازها    

 

  ی ب میدهد و به صاورت »کلسا  یکربنات« اسات، در مجاورت با سارکه واکنش م  می: پوساته تخم مرغ که از جنس »کلسانکته

 .دیآ یکربنات محلول« در م

غارها را به   یآهک  یکند و با انحالل ساانگ ها  ینفوذ م  یآهک  یها نیاساات، در زم  دیاکساا یکربن د ی: آب باران که دارانکته

 آورد.  یوجود م

 یاساات هوازدگ  شااتریکه رطوبت ب  یاساات، چون در مناطق  شااتریب  ینساابت به اسااتان کرمان هوازدگ النی: در اسااتان گنکته

 دهد. یرخ م شتریب  ییایمیش

 

 .دیکن  انیرا ب   یمحاسن هوازدگ  ?

 ی آهک یغارها لیتشک _3 ی مصالح ساختمان لیتشک _2خاک  لیتشک _1    

 

  .دیکن  انیرا ب  یهوازدگ  بیمعا  ?

در اثر   ی کوهستان یجاده ها دنید بیآس _3خراب شدن مجسمه ها  _2 یساختمان  یترک خوردن سنگ ها _1   

 سنگها زشیر

 

  .دیکن   ف یرا تعر  ش یفرسا  ?
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  یمانند آبها یتوسط عوامل مختلف زتریقطعات ر  نیشوند و ا ی م لیتبد یزتریسنگ ها به قطعات ر ی در اثر هوازدگ   

 شود.  یم  دهی نام  شیفرسا  دهی پد ن یشوند. ا ی »جابجا« م نیجاذبه زم یروین  ای  خچالیباد،  ،یجار

 شود. یکیزیف  یتواند باعث هوازدگ یجانورانِ حفار م  یها  تیعالف

 

شوند   ی ها حمل م   خچالیکه توسط    ی شوند با رسوبات  ی جابجا م   ی جار  ی که توسط آب ها  یتفاوت رسوبات  ?

 ست؟یچ

  زیت یاست و لبه ها ادی مسافت حمل آن ها ز راینسبتاً گرد هستند، ز یسنگها یدارا یجار  یرسوبات آب ها - الف     

کنند و فقط   یهستند که به هم برخورد نم کیداخل ک  یمانند کشمش ها یخچالیرسوبات  - دهند. ب یخود را از دست م

 دار هستند. هیشوند و معمودً زاو ی م دهیکش نیزم یرو

 

  ی ها هیشوند و د  یم نیته نش  ایشوند، بر اساس اندازه در در  یحمل م  ای( که توساط رودخانه ها به دریی)نهشاته ها  ی: ذراتنکته

 آورند:  یرا به وجود م یرسوب

 

 .زیذرات درشت و سپس ذرات ر ابتدا

 ست؟یمنظور از چرخه سنگ چ  ?

  نیشوند. به ا یم  لیتبد گریکدیبه  یانجماد مواد مذاب و دگرگون ،یدر اثر هوازدگ نیموجود در کره زم  یسنگ ها  

 شود. یچرخه سنگ گفته م راتییتغ
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 سواالت پایان فصل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (The Rock Cycleچرخه سنگ )

 

 

 

 خالی  جای - 1

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن  یخال یجاها

 افتد.   یشود و به دو شکل ................... و ................... اتفاق م   ی................... باعث خرد شدن سنگ ها م   ?

 

 جانداران از عوامل مؤثر در ................... هستند.   ?

 

 دهد.   ر یی................... سنگ را تغ  بی سنگ ها را در خود حل و ترک یآب قادر است برخ  ?

 

 شود.   ی در سنگ ها م   یعمل باعث هوازدگ  ن یو ا  ابدی یزدن آب حجم آب ................... م   خ یدر زمستان با    ?

 

 ................... دارند.    یشود لبه ها  ی توسط آب حمل م   یمسافت طوالن یکه ط  یرسوبات  ?

 

آن ها گرد   زی ت  یلبه ها  جهیشوند و در نت  یشده  جابه جا م   یآن سنگ هوازده و متالش  ی که ط  یندیفرآ   ?

 شود  ................... نام دارد.   یم 
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چون ...................   ................... و ................... چرخه   ییندهایدر اثر فرآ نیموجود در کره زم  یستنگ ها  ?

 شوند.    یم   لیتبد گریکدیکرده و به    یسنگ را ط

 

 شده اند.   ی شتری که ارتفاع ................... دارند دچار ................... ب  ری پ  یکوه ها   ?

 

 شوند.   یم  نیرسوبات بر اساس ................... ته نش    یدر عمل رسوب گذار  ?

 

 نادرست  و درست .2

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

 ساختمان یکیزیف  یهوازدگ در و شود ینم رییتغ دچار سنگ ییایمیش بیترک    یی ایمیش یهوازدگ در  ?

 ◯ کند. یم  رییتغ سنگ

 

 ◯ است. یکیزیف یهوازدگ    خاک به سنگ لیتبد  ?

 

 ◯  شوند. لیتبد خاک به هم یوازدگ عمل بدون توانند یم  سنگها  ?

 

 ◯ شوند. یم  جا جابه یسخت به یهوازدگ از حاصل قطعات  ?

 

 ◯ است. ها سنگ در یکیزیف یهوازدگ یعوام   از یفوقان بار برداشتن  ?

 

 ◯ باشد. یم   ها سنگ در یکیزیف یهوازدگ  یکیزیف عوامل از باد  ?

 

 ◯ شود. یم  محسوب ییایمیش  یهوازدگ ینوع یآهک یها سنگ انحالل قیطر از یآهک  یغارها لیتشک  ?

 

 ◯  است. یهوازدگ مقدمه  شیفرسا  ?
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  دست از را خود زیت یها لبه ها ذره باشد   کمتر مسافت هرچه حمل عوامل توسط ها سنگ ییجا جابه در  ?

 ◯  دهند. یم 

 

 ◯ دارند. یتر گرد یها لبه کنند یم  حمل ها خچالی که یرسوبات  ?

 

 ◯ شود. یم  آزاد دیاکس ید کربن گاز    یرسوب ها سنگ با دهایاس  واکنش از  ?

 

 ◯  شود. یم  ها سنگ شکل  رییتغ باعث رودخانه  ?

 

 ◯  است. یهوازدگ دیفوا از یکوهستان  ینواح یها جاده دنید بیآس  همانند خاک لیتشک  ?

 

 ی حیتشر  یها . پرسش3

 .دیپاسخ ده  ریز هایبه پرسش

 . دیکن  ف یرا تعر  ر یاز موارد ز کیهر  ?

 یهوازدگ - 

 یکیزیف  یهوازدگ - 

 ییایمیش  یهوازدگ - 

 شیفرسا - 

 چرخه سنگ ها - 

 

 .دیکن سهی مقا هم به را ها آن  شیفرسا مقدار است. کوه دو به مربوط ریز یها شکل  ?
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 اند؟ کرده حمل ها خچالی را کیکدام  ریز یها شکل در  ?

 
 

 .دیده  ح یرا نام برده و توض  یانواع هوازدگ  ?

 

 شود؟  یم   ییایمیش  یآب باران چگونه باعث هوازدگ  ?

 

 د یشوند را نام ببر  یم  یکیزیف  یباعث هوازدگ  عتیکه در طب  یعوامل  ?

 

 د یشوند را نام ببر یم   یی ایمیش  یباعث هوازدگ  عتیکه در طب  یعوامل  ?

 

 .دیسیزدن آب در درزها را بنو  خی سنگ ها در اثر    یمراحل هوازدگ  ?

 

 شوند؟   ی در سنگ ها م   یکیزیف  یهوازدگ  جادیچگونه باعث ا   اهانیگ  ?

 

 شوند؟   ی در سنگ ها م   یکیزیف  یهوازدگ  جادیجانوران چگونه باعث ا  ?

 

 شوند؟ یم  ها  سنگ در یکیزیف یهوازدگ جادیا باعث چگونه یفوقان بار برداشتن  ?

 

 . دیسیبنو را یهوازدگ بیمعا  و محاسن  ?

 

 . دیده شرح را یرسوب هیال لیتشک نحوه  ?

 

 .دیسیبنو  گریکدیانواع سنگ ها را به    لیدر چرخه سنگ   نحوه تبد  ?
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 های آن نور و ویژگی  –  14فصل 

 گویند بینیم که به این دسته از اجسام منیر میمی راناینکه خود جسم نور دارد و ما آ  -1ایط دیدن شر

گویند و علت دیدن آنها این است که نور رسیده از اجسام منیر را به آنها اجسام غیر منیر می اینکه جسم از خود نورى ندارد  -2

 .کنندبازتاب می
 
کند و علت تشکیل سایه و خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی و حتی ندیده شده اجسام پشت دیوار ر به خط راست حرکت مینو

 کند.است که نور به خط راست سیر می به علت این
 

گذرد و در پشت جسم شود که یک جسم کدر روبروى منبع نورى قرار بگیرد و نور از جسم کدر نمیزمانی تشکیل می  سایه

 گویند.شود که به آن سایه میى تاریکی ایجاد میمحوطه
 

بر سایه نیماى با مرز مشخص بوجود میاى نور از جسم سایهى نقطهچشمه سایه هم  آورد اما چشمه گسترده از جسم عالوه 

 دهد.تشکیل می
 
زمانی که خورشید و زمین وماه در یک راستا قرار بگیرند وماه بین زمین و خورسید باشد ...کسانی    )کسوف(  رشید گرفتگیخو

 رسد.که در سایه ماه قرار دارند نور خورشید به آنها نمی

 
 

راستا قرار بگیرند و زمین بین ماه و خورشید باشد سایه زمین بر   یکمانی که خورشید و زمین و ماه در ز  )خسوف(  ه گرفتگیما

 گویند.افتد که به این پدیده ماه گرفتگی میروى ماه می
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  سطح اجسام ناصاف، بازتاب نور از سطح اجسام صاف منظم و از    گویند.:بازگشت نور از سطح جسم را بازتاب نور میزتاب نوربا

 .منظم استنا

 در بازتاب نور از سطح جسم زاویه تابش با زاوبه بازتاب برابرند.  :ن بازتابقانو

 
  :هاآینه انواع

 الف(آینه تخت ب(آینه کروى شامل آینه محدب و آینه مقعر 

اندازه فاصله جسم تا آینه برابر   -3است  اندازه تصویر هم اندازه جسم   -2تصویر مجازى است    -1:آینه تخت  هاى تصویر درویژگی

 .فاصله تصویر تا آینه است اندازه

 
 

 زیر دریایی   چشم و  هاهدر آرایشگا ربردهاى آینه تخت:کا

 آینه هاى کروى:

 
بغل کاربرد: در آینه    مستقیم است.  و  مجازى  جسم    کوچکتر از  همواره  آینه محدب  تصویر در  یا واگرا(:  )کوژ  آینه محدب  الف:

 ها آینه جلو رانندهاتومبیل ...سر پیچ جاده
 
 هی کوچکتر از جسم و گا جسم و وگاهی بزرگتر از اینه مقعر بسته به فاصله جسم دارد تصویر در :یا همگرا(  آینه مقعر )کاو ب(
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 معکوس و همچنین گاهی حقیقی و گاهی مجازى است.  حتی گاهی
 
اى به نام کانون متمرکز آفتابی...آینه آرایشی زنانه آینه مقعر پرتوهاى تابیده شده به آنرا در نقطهربرد: آینه دندانپزشکی ..کوره کا

 گویند.فاصله کانونی می  کند. که به این فاصله،می

 
  شود؟  ی »چشمه نور« گفته م   ای  ر«ی»من  ی به چه اجسام   ?

 شمع روشن. ا ی دی شود  مثل خورش ی م ده یچشمه نور نام ای ریکند، جسم من دیکه از خود نور تول  یهر جسم   

 

   . دیانواع چشمه نور را با ذکر مثال نام ببر  ?

دمپ روشن در فاصله   ا یمثل ستاره  یچشمه نور نقطه ا _2و دمپ روشن  دیچشمه نور گسترده مثل خورش _1   

 نسبتاً دور

 

   شود؟  یگفته م   ر«یمن ری»غ  ی به چه اجسام   ?

و کره   یشوند  مثل توپ فوتبال، بستن ی م ده ینام ریمن ری کنند جسم غ  یو منتشر نم دیکه از خود نور تول یاجسام 

 ماه. 

 

از خود  رایز م،ینیب  ینور را م  یچشامه ها -از آن جسام به چشام ما نور برساد. ب  دیبا م،ینیرا بب  یمجسا نکهیا  یبرا  -: الفنکته

 کنند.  یم دینور تول

 م؟ ینیب  یرا چگونه م   ری من  ری اجسام غ  ?

  یتابانند و ما آن ها را م  یشده به طرف چشم ما بازم دهی نور به آن ها تاب یرا که از چشمه ها یاجسام، نور ن یا    

 .مینیب
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   م؟ یکن  جادینور« ا  کهی»بار  میتوان  یچگونه م   ?

. پس از میتابان یچراغ قوه را به آن روزنه م کیاتاق تار کیو در   میکن ی م جادیتکه مقوا ا کی  یرو یکوچک یروزنه    

 شود.  یم لینور تشک کهیبارعبور نور از  روزنه، 

 

   ست؟ی»پرتو نور« چ  ?

  لیپرتو نور تشک یشماری نور از تعداد ب کهی. هر بارمینام یرا که بتوان تصور کرد، پرتو نور م ینور کهیبار نینازک تر   

 شده است. 

 یتواند شامل مجموعه ا ینور م کهیبار کی  ،یطور کل: به کتهن

 همگرا )ج( باشد.   ای)الف(، واگرا )ب(  ینور مواز یپرتوها از

                                                                                                                                                            

 ج(   ب(     الف( 

 شود؟  ی نور چگونه منتشر م   ?

 شود. ینور در خط راست منتشر م 

 

 شود.   یدهد نور به خط راست منتشر م   ی که نشان م   دیکن  ان یب  یلیدال  ?

 . ی و ماه گرفتگ  یگرفتگ دیخورش   ه، یسا لیشاخ و برگ درختان، تشک یعبور نور از دبه د     

 

   شود؟  ی»شفاف« گفته م   یبه چه اجسام    ?

 و آب. شهیشود  مثل ش یکند شفاف گفته م   یکه نور از آن ها عبور م ی به اجسام   

 

 شود؟  ی »کدر« گفته م   ی به چه اجسام   ?

 شود  مثل چوب، سنگ و مقوا. ی کند کدر گفته م یکه نور از آن ها عبور نم یبه اجسام     
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 شود؟   ی شفاف گفته م  مه ین  ی به چه اجسام   ?

شوند،   ینم  دهیکند و از پشت آن ها اجسام به وضوح د یشده از آن ها عبور م  دهیاز نور تاب  یکه بخش یبه اجسام     

 . یمشبک و کاغذ پوست شهیشود  مثل ش  یشفاف گفته م مهین

 

 شود؟   یم  لیچگونه تشک  هیسا  ?

  هیشود که به آن سا یم   جادیا ی کیتار یدر پشت جسم فضا رد،یچشمه نور قرار گ کیمقابل  یهر گاه جسم کدر     

 . ند یگو یم

 

 . دیده  حیدارد؟ توض  یبستگ  یدر مرز آن به چه عامل  هیوضوح سا  ?

  جادیبا مرز مشخص از جسم کدر ا یا هیسا ،ینقطه ا ایکوچک  یچشمه ها - دارد. الف یبه ابعاد چشمه نور بستگ     

 کتاب(. 126ص  5دهد )شکل   یم لیاز جسم کدر تشک هیسا م یو ن هیچشمه گسترده، سا  - کنند. ب یم

 

   دهد؟  یکسوف چگونه رخ م  ای  یگرفتگ  دیخورش  ?

دهد. نور    یرخ م ی گرفتگ دیراستا باشند، خورش کی و هر سه در  ردیقرار بگ دیو خورش  نیزم نیهر گاه ماه ب   

  میکه در ن یافتد. مردم  یم  نیزم یجسم کدر است رو ک یماه که  ةیتابد، و سا ی است به ماه م ریجسم من کیکه  دیخورش 

  ینور چیه رند، یگ ی( ماه قرار میمرکز هی)ناح ةیکه در سا ی کنند اما کسان ی م تیرا رو ده یپد نیهم ا رند یگ ی م رماه قرا ةیسا

 . نندیب یرا کامل م  یدگرفتگیرسد و خورش ی به آنها نم دیاز خورش

 

 

 دهد؟  یخسوف چگونه رخ م   ای   یماه گرفتگ  ?

راستا باشند، ماه   کیو هر سه در  ردی( قرار بگThe Sun) دیماه و خورش  نی( بThe Earth)  نیهر گاه زم     

ماه   یجسم کدر است رو کیکه  نیزم ةیتابد، و سا  ی م نیاست به زم ریجسم من کیکه  دیدهد. نور خورش یرخ م  یگرفتگ

(The Moon م )شود.  یم کیافتد و ماه تار ی 
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 را؟ چرا؟   یماه گرفتگ ای   نندیب  یم  یشتر یرا افراد ب  یگرفتگ  دیخورش  ?

 یبزرگتر  هیسا یهنگام  ماه گرفتگ  جهینت در نسبت باه ماه حدود چهار برابر بزرگتر است و نیچون زم -ی گرفتگ  ماه   

را  نیاز زم یماه تنهابخش اةیسا ،یگرفتگ دی. اما هنگام  خورشردیماه را به طور کامل در بربگ  تواند  یشود که م یم لیتشک

 . نندیب یرا م  دهی پد نیا یپوشاند و افراد کمتر  یم

 

 

  ست؟یمنظور از »بازتاب نور« چ  ?

 نامند.  یبرگشت نور از سطح اجسام را بازتاب نور م    

 

 . دیانواع بازتاب نور را نام ببر  ?

 بازتاب نامنظم.  _2بازتاب منظم  _1    

 

 ست؟یمنظور از »بازتاب منظم« چ  ?

تابد به    یرا که به آن م یمواز یتخت، کامالً صاف و هموار باشد، همه پرتوها نهیجسم، مانند آ کیاگر سطح     

 نامند.   ی بازتاب را بازتاب منظم م  نیتاباند. ا یباز م یمواز یصورت پرتوها

 

 ست؟یمنظور از »بازتاب نامنظم« چ  ?

  ی تابند، در جهت ها یمقوا( م  ای ورقه کاغذ  کیجسم ناصاف )مانند  کینور به سطح  یدسته پرتو مواز کی ی وقت     

 . مینام یبازتاب را بازتاب نامنظم م  نیتابند. ا یمختلف و به طور نامنظم بازم 
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  ست؟یتابش چ ةیمنظور از زاو  ?

 شود.  یم  دهیتابش نام هی( بر سطح جسم، زاویپرتو تابش و خط عمود )فرض نیب ةیزاو   

 

 ست؟ یبازتابش چ هیمنظور از زاو  ?

 شود.  یم  دهیبازتابش نام هیپرتو بازتابش و خط عمود بر سطح جسم، زاو  نیب ةیزاو    

 

 . دیکن ان یقانون بازتاب نور را ب  ?

 40بازتابش هم   هزاوی باشد، 40تابش   هیبرابرند  مثالً اگر زاو گری کدیبازتابش با  ةیتابش و زاو ةیزاو شه،یهم     

 .است

 

 .دیبازتابش را مشخص کن هیتابش و زاو هزاوی مقابل،  شکل در  ?

  بر  بنا و(  90 –  40=  50) 50شود   ی تابش م هیزاو نبنابرای است، 90  جسم خط عمود و سطح نیب هیزاو    

  .است  50بازتابش هم   هیزاونور،  بازتاب قانون

 

 

 

 . دیرا نام ببر نهیانواع آ  ?

 کاو   ایمقعر  نهیکوژ و آ  ای محدب  نهیشامل: آ ، یکرو یها نهیآ _2تخت  نهیآ _1    

 



 

 

 156 

 

 شوند؟  ی م ده ی ( دmirror) نهیاجسام چگونه در آ  ?

پرتوها پس از   نیتابند. ا یم  نهینور از هر نقطه آن به آ یپرتوها  رد،یگ یتخت قرار م نهیآ کی مقابل  یجسم ی وقت     

 کتاب(.  130ص  12شوند )شکل  یم نهیشدن جسم در آ ده یرسند و سبب د  ی به چشم ما م نهیبازتاب از آ

 

 ست؟ یچ «یمجاز  ریمنظور از »تصو  ?

  نهیپشت آ م یدان یکه م یی شود  و از آنجا یم لیتشک نهیرسد پشت آ ی شود که به نظر م  یگفته م یریبه تصو     

 ریتصو مینیب  یتخت م نهیکه هر روز از خود در آ یری . تصوم ییگو یم  یمجاز ریشده تصو لیتشک ریبه تصو ست،ین یزیچ

 است. یمجاز

 

 . دیکن انیتخت را ب نهیدر آ ریتصو یها ی ژگیو  ?

 با طول جسم برابر است.  ریطول تصو - الف    

 برابر است. نهیبا فاصله جسم تا آ نه،یتا آ ریفاصله تصو  -است. د میمستق ریتصو - است. ج یمجاز ریتصو -ب 

 

هم کاربرد    ییایدر ریکه در ز نیرابیشاود. در سااخت پ   یاساتفاده م نیرابیکه پشات مانع قرار دارند از پ   یاجساام  دنید ی: برانکته

 شود.  یتخت استفاده م نهیدارد از آ

 شود؟  یکاو گفته م  ایمقعر  یا نهیبه چه آ  ?

و بازتاب دهنده نور   یقلیآن ص یسطح درون  م،یبپوشان وهیاز ج ینازک  هیرا با د یپوسته کرو کی  یرونیاگر سطح ب    

 شود. ی کاو گفته م ا یمقعر   نه،یآ نیخواهد بود. به ا

 

 شود؟ ی کوژ گفته م ای محدب  یا نهیبه چه آ  ?

و بازتاب دهنده نور   یقلیآن ص یرونیسطح ب م،یبپوشان وهیاز ج ینازک  هیرا با د یپوسته کرو کی  یاگر سطح درون    

 شود.  یکوژ گفته م  ا یمحدب   نه،یآ نیخواهد بود. به ا
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 تخت نةیآ                     کوژ               ایمحدب   نةیآ            کاو               ایمقعر  نةیآ                                  

 

 ست؟ یچ  نه«یمنظور از »کانون آ  ?

پرتوها پس از بازتاب   نیاند. ا یمواز  گریکدیبا  ند،یآ یم نهیجسم در فاصله دور به سمت آ کی که از  ینور یپرتوها     

 کنند.   یرا قطع م گریکدی( F) نهیبه نام کانون آ یشوند و در نقطه ا یکاو، همگرا م نةیاز آ

 

   ست؟یچ «ی»فاصله کانون  ?

 شود.  یم  دهی ( نامf)  یفاصله کانون  نه،یفاصله کانون تا آ   

 

 کند؟  جادیا یقیحق ریتواند تصو یم  نهیکدام آ  ?

 مقعر نةیفقط آ     

 

 شود.  یم لیمقعر تشک نهیدر کانون آ یقیحق ری: تصونکته

 ست؟ یچ یقی حق ریمنظور از تصو  ?

  یکه رو یریشود  مثل تصو یم  لیپرده تشک یو رو نهیآ رونیست که ب یریتصو     

مقعر )شکل بخش   نهیتوسط آ وارید یشعله شمع رو ریتصو لیتشک ا یشود  ی م  دهی د نمایپرده س

   کتاب(. 134ص  د«یکن شی»آزما

 

 . دیکن انیکاو را ب  ایمقعر  نهیدر آ ریتصو یها ی ژگیو  ?

  ،یمجاز ای یقیحق ریتواند تصو یکاو م  نهیدارد. آ یبستگ نهیبه فاصله جسم تا آ ریتصو یها  ی ژگیکاو و نةیدر آ     

 کند.  جادیوارونه ا  ای میهم اندازه جسم، و مستق ا یکوچک تر  ایبزرگتر 
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 چگونه خواهد بود؟   ریتصو یها ی ژگیمقعر باشد، و نهیآ یاگر جسم در فاصله کانون  ?

 . میبزرگتر از جسم و مستق ، یمجاز   

 

 کند؟   یم جادیا یقیحق ریمقعر تصو نهیآ یطیدر چه شرا  ?

 و دورتر از آن باشد.  نهیجسم در کانون آ ی وقت     

 

 .  دیکن انی کاو را ب نةیآ ی چند مورد از کاربردها  ?

 و چراغ قوه. لیکاسه چراغ اتومب  ،یدندانپزشک   

 

 شود؟   یاستفاده م یکاو در دندانپزشک نهیچرا از آ  ?

  رد،ی( قرار گی)فاصله کانون نهیو کانون آ نهیآ نیچون اگر دندان در فاصله ب   

( dentistشود و دندانپزشک ) یم لیتشک نهیو بزرگتر از دندان در آ یمجاز یریتصو

 کند.  یرا بررس دهید بیتواند دندان آس یراحت تر م

 

 کوژ چگونه است؟   ایمحدب  نهیدر آ نهیکانون آ  ?

شوند. امتداد   یدور با واگرا م  گری کدیاز  نهیکوژ بتابند، پس از بازتاب از آ نهیآ کینور به سطح  یمواز یپرتوها  یوقت   

 شود. یکوژ گفته م نهیآ ینقطه کانون مجاز نیکنند. به ا ی را قطع م گریکدی نهیپرتوها در پشت آ نیا

 

 . دیکن انیکوژ را ب نةیدر آ ریتصو یها ی ژگیو  ?

 و کوچکتر از جسم است. میمستق ،یمجاز شهیکوژ، هم  نهیدر آ ریتصو   

 

 . دیکن انیکوژ را ب نةیآ ی چند مورد از کاربردها  ?

 ها.  نگیو پارک یکوهستان   یتند جاده ها چیسر پ  نهیها، آ نیبغل ماش نهیآ   
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 سواالت پایان فصل 
 

 

 شود؟  ی ها استفاده م نگیپارک  یو ورود  یتند کوهستان  یکوژ در جاده ها نةیچرا از آ  ?

 دهد.  ی م  شیرا افزا دید  دانیدهد و م یکوژ اجسام را کوچک تر نشان م  ایمحدب  نةیآ چون   

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالی  جای - 1

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن  یخال یجاها

 . ندیگو  ی ......................... م  ایکنند .....................    یم   دیکه از خود نور تول  ی به اسام   ?

 

 باشد.   یکتاب جزء .................م   ?

 

 شود.   یم  دهیدور قرار دارد ................. نام   یلیالمپ روشن که در نقطه خ  ?

 

 نور ................. نام دارد.    کهیبار  ن ینازک تر  ?

 

دهد   یکه نور را از خود عبور نم  یدهد ................. و جسم  ی از نور را از خود عبور م   یکه بخش  ی جسم  

 ................. نام دارد. 

 

 ................. رخ داده است.   دهیقرار دارد پد  دیو خورش  نیزم   نیماه ب یوقت  ?
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 خط عمود بر سطح و پرتو بازتاب ............... نام دارد.   ن یب  ه یخط عمو و پرتو تابش .............. و زاو  نی ب  هیزاو  ?

 

 ................. و ................. با هم برابرند.   هیبا توجه به قانون بازتاب نور زاو  ?

 

 باتاب برابر ................. خواهد بود.   هیزاو  م یبتابان  نهیرا عمود بر آ  یاگر پرتو نور  ?

 

 تابش ................. است.   هی درجه بسازد زاو  25  هیاگر پرتو بازتاب با صفحه زاو  ?

 

 . ابدی  ی................. م   نهیپرتو بازتاب و آ   نی ب  هیزاو  میتابش را کم کن  ه یاگر زاو  ?

 

ها   ییایدر  ریشده است که در ز  لیتشک  یتخت مواز  نهییلوله و دو آ  ک ی................. از    ای .................    ?

 شود.   یاستفاده م 

 

 تخت .................  ................. و ................. است.   نهییدر آ  ر یتصو  ?

 

 . دیآ   ی................ به دست م   ای.................   نه ییآ  میبپوشان  وهیاز ج  ینازک هیرا با ال  یکره ا  یاگر سطح داخل  ?

 

 شود.   ی................. گفته م   نه ییبه فاصله کانون تا آ یکرو  یها   نهییدر آ  ?

 

آن .................  ................. و ................. از جسم   ریتصو ردیکاو قرار بگ  نه ییآ  یدر فاصله کانون  یگر جسم  ?

 خواهد بود.  

 

 کنند.   ی................. استفاده م   نه ییدندانپزشکان از آ  ?

 

 کوژ همواره ................. از جسم   ................. و ................. است.  یها   نهییدر آ  ر یتصو  ?
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.................   یچوب  ز ی بازتاب شده از سطح م   ی................. و پرتوها  نهییبازتاب شده از سطح آ  یپرتوها   ?

 هستند.  

 

 ............... است.   نهییآن مانند آ  یرونی ................. و سطح ب  نهییقاشق مانند آ  یسطح درون  ?

 

 دهد.    یم   لیکامل تشک  هیجسم فقط سا  ک یچشمه نور ................. از    ?

 

 شود.  ی آن ................. اندازه جسم م  ری مقعر باشد اندازه تصو  نهییکانون آ  یاگر جسم رو  ?

 

 نادرست  و درست .2

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

 ◯ است. ریمن  ریغ جسم المپ و ریمن جسم دیخورش  ?

 

 ◯ باشند. یم  گسترده نور منبع المپ و دیخورش  ?

 

 ◯  شوند. یم  دهید کنند یم منتشر خود از که ینور واسطه به ریمن  ریغ اجسام  ?

 

 ◯ شوند. یم  محسوب یا  نقطه نور چشمه    درخشند یم  درشب که یستارگان  ?

 

 ◯  اند. شده لیتشک نور کهیبار  شماریب از ور یپرتوها   ?

 

 ◯ شود. یم  گفته کدر جسم شوند یم  نور عبور مانع که یاجسام  به  ?

 

 ◯ داد. لیتشک هیسا مین و  هیسا توان یم  گسترده نور چشمه از استفاده با  فقط  ?

 

 ◯  دارد. را کدر جسم  نقش نیزم  کسوف در  ?
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 ◯ است. مقعر حتماً نهییآ باشد جسم از کوچکتر نهییآ در یجسم ریتصو اگر  ?

 

 ◯  شود. یم  لیتشک نهییآ پشت در یمجاز  ریتصو  ?

 

 ◯ .میکن استفاده پرده از ها نهییآ در میمستق ریتصو دنید یبرا   ?

 

 ◯ است. یقیحق یکرو  یها نهییآ همه کانون  ?

 

 ◯ شوند. یم  گرا هم محدب نهییآ با برخورد از پس   یمواز پرتو دسته  ?

 

 ◯ شود. یم  گفته یکانون فاصله نهیآ  تا نهییآ  مرکز فاصله به  یکرو  یها نهییآ در  ?

 

 ◯ .ردیگ یم  قرار دیخورش و نیزم  نی ب ماه یگرفتگ ماه در  ?

 

 ◯ شود. یم   استفاده کوژ نهییآ از جاده   تند چیپ کنار در و کاو نهییآ   از یپزشک دندان در  ?

 

 ◯ شود. یم  لیتشک نهییآ  مرکز یرو رشیتصو باشد دور کاو نهیی آ به نسبت جسم اگر  ?

 

 ی حیتشر  یها . پرسش3

 .دیپاسخ ده  ریز هایبه پرسش

 . دیکن  ف یرا تعر  ر یاز موارد ز کیهر  ?

 ریمن ریجسم غ -                ریجسم من - 

 یچشمه نور نقطه ا -                بازتاب نور - 

 نور کهیبار -        چشمه نور گسترده - 

 جسم شفاف -                پرتو نور - 

 جسم کدر -        شفاف  مهیجسم ن - 
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 بازتاب نامنظم نور -        بازتاب منظم نور - 

 یفاصله کانون -        یکرو یها نهییآ - 

 

 . دیسیبنو را نور پرتو و نور کهیبار تفاوت  

 

 . دیسیبنو مثال ذکر با را شود یم  منتشر راست خط به نور که نیا لیدل  ?

 

 ی نور به خط راست منتشر م   مییبگو  م یتوان یم   هیچرا با توجه به سا  دیده  حیکرده و توض  فیرا تعر  هیسا  ?

 شود؟

 

 .دیده  حی را با رسم شکل توض  یو ماه گرفتگ  یگرفتگ  دیخورش  

 

 است؟  یبه چه شکل  هیسا  میو ن  ه یسا  تیدر چشمه نور گسترده وضع  ?

 

 شوند؟  یم دهیاجسام چگونه د  ?

 

 ست؟یمنظور از بازتاب منظم و نامنظم چ ست؟یبازتاب چ  ?

 

 .دیتوانند باشند؟ با رسم شکل نشان ده  ی م   ینور به چه شکل  کهیبار  یپرتوها   ?

 

 .دیسی تخت را بنو  نهیدر آ  ر یتصو یها  ی ژگیو  ?

 

 . دیده حیتوض را گسترده و یا نقطه نور چشمه از حاصل هیسا مین و هیسا  ?

 

 د؟یکن انیب را نور بازتاب قانون  ?

 

 . دیده حیتوض را  بازتابش و تابش  هیزاو  ?
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 .دیده  حی کدام سطوح برقرار است ؟ توض  ی قانون بازتاب برا  ?

 

 ست؟یچ  ی و مجاز  یق یحق  ری منظور از تصو  ?

 

 . دیده  حیرا توض  نیرابیدستگاه پ  ?

 

 .دیده  حیمحدب و مقعر را توض نهیدر آ  ر یتصو  ?

 

 .شود  یاستفاده م یا   نه یاز چه نوع آ  ری از موارد ز  کیدر هر  ?

 یدندان پزشک-

  بزرگ یفروشگاه ها-

 جاده ها چیپ-

 نیبغل و وسط ماش نهیآ - 

 

 .دیمقعر و محدب را با رسم شکل نشان ده نهیکانون آ  ?

 

 دیبازتابش را به دست آور  ا یتابش   هیزاو  ریاز موارد ز کیدر هر    ?

 
 

 

سازند اگر پرتو  ی درجه م   45  ه یبا هم زاو  2و    1 نه یدو آ  ریدر شکل ز  ?

si  چند درجه است؟   نهیبازتاب از آ  هیبتابد   زاو 1 نهییبه آ  30تابش   هیبا زاو 
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تغییر سرعت نور   به علت اختالف چگالی دو محیط    شودوقتی نور از یک محیط شفاف وارد محیط شفاف دیگر می

 شود.کرده و نور از مسیر اولیه خود منحرف می

 

و وقتی نور از محیط   کندوقتی نور به طور عمود بر سطح جدایی دو محیط بتابد به طور عمود نیز از آن عبور می

شود و وقتی نور از محیط غلیط وارد  ى نور به سمت خط عمود شکسته میرقیق وارد محیط غلیظ شود باریکه

 شود.ى نور از خط عمود دور میشود باریکهرقیق میمحیط  

 
 

 
شکند...یکبار  ر یک وسیله مثلثی شکل از جنس شیشه یا پالستیک است که پرتوى نور دو مرتبه در آن میمنشو

 شود.شود و یکبار وقتی از آن خارج میوفتی به آن وارد می

 

شود که به این پدیده  هاى مختلفی تجزیه میمنشور به رنگنور سفید را به منشور بتابانیم پس از عبور از    وقتی

)براى یادگیرى   شکست نور را رنگ بنفش و کمترین شکست نور را رنگ قرمز دارد  بیشترینگویند  می  پاشندگی نور

 بهتر بناس زنق را به خاطر بسپارید(

 

                               شکست نور –  15ل فص
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 ها:عدسی
 

تر است و پرتوهاى نورى پس از  هاى آن کلفتلبهاین نوع عدسی وسط آن از    :)کوژ یا همگرا(  عدسی محدب  الف(

 .گویندکه به آن نقطه کانون عدسی می .کندمیشوند و نور را در یک نقطه متمرکز  نزدیم می  عبور از عدسی بهم
 

 .هاى تصویر در عدسی محدب مثل آینه مقعر است و به فاصله جسم از عدسی بستگی داردویژگی

 
 

 محدب:در ذره بین..در عینک..در تلسکوپ و میکروسکوپربرد عدسی کا

 

 

   

از   عبورى نور پس از  پرتوها  دارد و  هاى کلفت و وسط نازکیدر این نوع عدسی لبه)کاو یا واگرا(:    مقعر  ب(عدس

ى اجسام در عدسی  )تصویر همه  هاى تصویر در عدسی مقعر مثل آینه محدب استشوند ویژگیعدسی از هم دور می

 .واگرا همواره کوچکتر و مجازى ومستقیم است(

 

 .دیکن  ف یشکست نور را تعر  ?

شود(،   یشود )مثالً از هوا وارد آب م یم  یگریشفاف د طیشفاف وارد مح  طیمح کیاز  ل«ینور »به صورت ما ی وقت     

 شود.  یم  دهیشکست نور نام دهیپد نیکند  ا یم رییآن تغ ریمس
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 شکند؟  ی نم  گر یشفاف د  طی مح  ا یجسم    کی در چه صورت نور هنگام ورود به    ?

  یخود ادامه م ریشفاف بتابد، بدون شکست به مس طیمح ا یجسم  کینور »به صورت عمود« بر سطح  کهیبار ی وقت     

 دهد. 

 

 شکست نور   دهی پد

 

      شده و شکست نور رخ نداده است.   دهیصورت عمود تابنور به 
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 شکست نور                     ده ی جالب در اثر پد یجلوه ا

نور به طرف خط عمود بر   کهی( شاود، بارشاهی)مثالً شا  ظیغل یطی)مثالً هوا( وارد مح قیشافاف رق طیمح کینور از   ینکته: وقت

 شود )شکل الف(.  یسطح، شکسته م

( عمود بر ینور از خط )فرضا کهی)مثالً هوا( شاود، بار  قیرق  یطی( وارد محشاهی)مثالً شا  ظیشافاف غل طیمح کینور از   ی: وقتنکته

 شود )شکل ب(.  یسطح دور م

                                                                  ب(  الف(    

 ست؟ یمنشور چ  ?

منشورها   ۀ دارد  قاعد ینور یها لهیدر وس یادیاست که کاربرد ز کیپالست ای شهیشفاف از جنس ش یقطعه ا     

 معمودً به شکل مثلث است. 

 

هنگام خروج    نیشاود. همچن کیشاود که به خط عمود نزد  یشاکساته م  ینور هنگام ورود از هوا به منشاور، طور  ةکی: بارنکته

 شود که از خط عمود دور شود. یشکسته م ینور از منشور به هوا، طور ةکیبار
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 ست؟ ینور« چ  یمنظور از »پاشندگ  ?

مختلف   یشود، رنگ ها  دهیبه منشور تاب دینور سف کهیبار ی شده است. وقت لیتشک  یگوناگون  یاز رنگ ها دینور سف     

( حاصل  Rainbowکمان )  نیرنگ لیشود. تشک ی م ده ینور نام یپاشندگ  ده یپد نیشوند  ا یجدا م  گریکدیو از  هیآن تجز

 است.  دهی پد نیهم

 

 شود.  یشکسته م نور هنگام ورود و هنگام خروج از منشور،

 ست؟یچ  د«ینور سف  فیمنظور از »ط  ?

 شود. ی گفته م دینور سف فیزرد، سبز و...(، ط ،ی)قرمز، نارنج دیدهنده نور سف لیتشک  یبه مجموعه رنگ ها     

 

 دهد؟  ی نور رخ م   یشود و پاشندگ  یم  ه یشدن به منشور تجز  دهیپس از تاب  دیچرا نور سف  ?

رنگ  ریمتفاوت است  به عنوان مثال، قرمز کمتر از سا گری کدیبا  دیمختلف نور سف  یشکست رنگ ها زانیچون م    

 کتاب(.   140ص  6شود )شکل  یشکسته م شتریها و بنفش ب

 

منشور،   کیاز  دیخورش دی( با عبور دادن نور سفیالدیم 18و  17قرن  یسی)دانشمند انگل وتونیبار ن نینخست د؟«یدان ی م ای»آ

 شد. وتونیباعث مشهور شدن ن ش یآزما نیمختلف است. ا  یبه رنگ ها  ییاز نورها یا زهیآم د، ینشان داد که نور سف

   از چه ساخته شده است؟  یعدس  ?

 فشرده.  کیپالست ای شهیمانند ش  یمواد شفاف   

 

 .دیرا نام ببر   یانوع عدس  ?

 کاو  ا یواگرا  ی عدس _2کوژ  ا یهمگرا   یعدس _1    
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 . دیکن  انیهمگرا را ب  یعدس یها   یژگیو  ?

  یعدس یتر از لبه ها میوسط آن ضخ م،یهمگرا را با دست لمس کن یعدس   یوقت -الف   

 . است )شکل مقابل(

 شود(.  ی م دهی همگرا نام  لیدل نیشوند )به هم  یم  کینزد  گریکدیبه   ،ی عدس نی نور پس از عبور از ا  یپرتوها -ب

 

 . دیکن  انیواگرا را ب  یعدس یها   یژگیو  ?

تر از وسط  میآن ضخ یلبه ها م،یواگرا را با دست لمس کن یعدس   یوقت -الف   

 است.  یعدس

 شود(. ی م ده یواگرا نام لیدل نیشوند )به هم یدور م گریکد یاز  ،ی عدس نی نور پس از عبور از ا  یپرتوها -ب

 

 ست؟ی همگرا چ  یدر عدس  یمنظور از کانون و فاصله کانون  ?

نقطه به  کیهمگرا در   ینور پس از عبور از عدس یپرتوها   

 شود.  ی گفته م ی رسند که به آن کانون عدس یم  گریکدی

 

 

 

 

 شود )شکل مقابل(.  ی( گفته مf)  یفاصله کانون  ،ی( تا عدسFکانون ) نیبه فاصله ب

 د یبرگ خشک را بسوزان کی  ایتکه کاغذ    کی نیذره ب  کیبا    دیکرده ا  ی: حتماً تا به حال سعنکته

 است.  یهمان کانون عدس  د،یکرده ا  جادیا نیکه با جابجا کردن ذره ب یروشن کوچک لکه

 شوند؟   یم   دهیکاو چگونه د  ای واگرا    یاجسام مختلف از پشت عدس  ?

 شوند.  یم  دهید میو مستق یکوچکتر از جسم، مجاز شهیواگرا، هم  یاز پشت عدس اجسام   
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 سواالت پایان فصل 
 

 

   شوند؟   یم   دهیکوژ چگونه د  ای همگرا    یاجسام مختلف از پشت عدس  ?

هم   ا یکوچک تر  ایبزرگتر  ،یمجاز  ای یقیحق ریتواند تصو ی همگرا م  یدارد  عدس  یبستگ یبه فاصله جسم از عدس   

 کند.  جادیوارونه ا ا ی میاندازه جسم، و مستق

 

 (.Knowledge is powerشود )  ی( استفاده مLens)  یاز عدس  ،یعکاس نیو دورب نکیدر ساخت تلسکوپ، ع 

 
 

 

 

 خالی  جای - 1

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن  یخال  یجاها

 کند.    ی نور به  طور عمود بر سطح جسم شفاف بتابد .......................... عبور م   کهیاگر بار  ?

 

کند  که یم   ر ییآن تغ ر یشود مس  یم   ی گریشفاف د  ط یشفاف وارد مح  طی مح  کیاز   لیکه نور ما  یهنگام   ?

 .ندیگو  ی................... م   دهیپد  ن یبه ا

 

 شود.   یم   کی...................  شود به خط عمود نزد   طی ...................  وارد مح  طی نور از مح  کهیاگر بار  ?

 

 شود.   ی تر شود ...................  خط عمود ...................  م   ظی غل  ط یوارد مح  ظی غل  طی نور از مح  کهیاگر بار  ?

 

 شود.   ی نور هنگام خروج از منشور ...................  خط عمود ...................  م   کهیبار  ?

 

شکست نور را   نیشکست را نور ...................  و کمتر   نی تر  شی توسط منشور ب  دی نور سف  یدر پاشندگ  ?

 ...................  دارد. 
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 ...................  ساخته شده اند.   ا یمانند ...................     یها از مواد شفاف  یعدس  ?

 

 تر از وسط آن است.   م یضخ  شی...................  لبه ها  یعدس  ?

 

 است.    ش یتر از لبه ها  می...................  وسطش ضخ  یعدس  ?

 

 باشد.   ی ...................  م   یاز وع عدس نیذره ب  ?

 

 شود.   یگفته م   ی...................  عدس  یاز مرکز عدس  یبه فاصله کانون عدس  ?

 

 توان ...................  ساخت.   یبا استفاده از دو منشور    ?

 

واگرا ...................    ...................  از جسم و نسبت به جسم ...................    یهمه اجسام در عدس  ر یتصو  ?

 است.  

 

 ...................  است.   نهیهمگرا مانند آ  یدر عدس  ر یتصو یها  ی ژگیو  ?

 

 نادرست  و درست .2

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

 ◯  شد.  خواهد دور عمود خط از شود   یم   ظیغل طیمح وارد قیرق طیمح  از نور کهیبار یوقت  ?

 

 ◯  شد. خواهد شکست دچار    شود یگرید شفاف طیمح وارد شفاف طیمح کی  از اگر  ینور پرتو هر  ?

 

 ◯ است. بنفش رنگ به مربوط دیسف  نور شکست نیشتریب  ?
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 ◯ شود. ینم شکس دچار میبتابان عمود صورت به را ینور پرتو  اگر  ?

 

 ◯ است. تر میضخ آن یها لبه از یعدس  نیا  وسط و باشد یکاوم  همگرا یعدس گرید نام  ?

 

 ◯ شود. یم  لیتشک یعدس پشت همگرا یعدس در کانون  ?

 

 ◯  شود. ینم نور شکست سبب آب قطره  ?

 

 ◯ شود. یم  همگرا شکت یپرتوها م  یبتابان کوژ یعدس به یمواز  پرتو دسته کی اگر  ?

 

 ◯ اند. شده ل یتشک    شده دهیچسب هم به منشور دو از ها یعدس  ?

 

 ◯ نشود. شکسته نور پرتو است  ممکن گرید  شفاف طیمح به شفاف طیمح کی از نور عبور هنگام  ?

 

 ی حیتشر  یها . پرسش3

 .دیپاسخ ده  ریز هایبه پرسش

 . دیکن  ف یرا تعر  ر یاز موارد ز کیهر  ?

 شکست نور - 

 منشور - 

 نور  یپاشندگ - 

 دینور سف  فیط - 

 یعدس - 

 یفاصله کانون - 
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 ست؟یچ دهنده نشان ریز شکل  ?

 
 

 . دیده  حیتوض افتد؟ یم  یاتفاق چه قی رق طیمح  به ظیغل طیمح از نور پرتو عبور صورت در  ?

 

 . دیده  حیافتد؟ توض  ی م   ی چه اتفاق  ظی غل  ط یبه مح  قیرق  طی در صورت عبور پرتو نور از مح  ?

 

 شود؟   یپرتو نور دچار شکست نم  یدر چه حالت  ?

 

 .دیرسم کن  یبیادامه پرتو را به صورت تقر   ریاز موارد ز کیدر هر    ?

 
 

 . دیرسم کن  ریپرتو نور را در منشور ز  ریامتداد مس  ?

 
 

 .دی سیشکست رنگ ها را بنو  بیترت   م  یرا از منشور عبور ده  دینور سف   کهیبار کیاگر    ?
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 . دیسیرا بنو  ریز  یها  یاز عدس  ک ینام هر    ?

 
 

 حیخواهد شد؟ علت را توض  دهیچگونه د  م یبه سکه نگاه کن  رونیو از ب ردیدرون کاسه قرار گ  یاگر سکه ا   ?

 . دیده

 

  یعدس به شده دهیتاب یمولز  یپرتوها کمک به را  یکانون فاصله کانون   و کرده رسم را کوژ یعدس کی  ?

 . دیکن مشخص

 

 دارد؟ یبستگ منشور و ها یعدس  مدل نیب یارتباط چه  ?

 

 ست؟ یچ واگرا یعدس در ری تصو یژگیو  ?

 

 

 


