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اند )جلسه اول (برخی مواد فلزند یا از فلز ساخته شده   

w 

 

 مواد و نقش آن ها در زندگی – 1فصل 

  
 

ع دسته بندی مواد از لحاظ های مختلف آشنا شدیم... در سال های گذشته با انوا  

از سال ششم اگه خاطرتون باشه اومدیم گفتیم اگه مواد رو از لحاظ اینکه خدا آفریده باشه یا ما آفریده باشیم در دو دسته ی اصلی 

 تقسیم بندی می کنیم که به صورت زیر این دسته بندی انجام میشد:

می گفتیم : ماده ی طبیعیالف( اگه خدا می آفریدش بهش   

  ب( اگه ما خلقش می کردیم بهش می گفتیم : ماده ی مصنوعی

گذشت و گذشت تا اینکه بزرگتر شدید از جوجه بودن دراومدید و در سال های هفتم و هشتم ، دسته بندی مواد رو از لحاظ های زیر 

 هم مورد بررسی قرار دادید:

 دسته بندی مواد در علم شیمی

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به جدول باال ، یادتون اومد سال گذشته تو فصل اولش اومدیم در مورد چه چیزایی صحبت کردیم؟! آفرین اونجا هم بحث سر 

بود که اومدیم اونها رو به دو دسته ی خالص  و ناخالص تقسیم کردیم و یه عالمه در باره ی دسته ی ناخالص صحبت  دسته بندی مواد

متوجه شدیم که هر کدوم از اون ها به دو شکل و گروه مجزا به نام های ناهمگن و همگن تقسیم میشن. کردیم و  

 اگه اجازه بدید با یه مثال و یه یاد آوری خــفــــن از این موضوع داشته باشیم که این فصل رو عمیق تر متوجه شیم...

!!!!! بشدت مهم!!!!!!!!!!به مثال چایی شیرین تو فیلم آموزشی خیلی خوب دقت کنید!!!  

یه تعریف از مواد ناخالص داشته باشیم.)با حاال که با قضیه ی مواد ناخالص و مثال جذاب چایی شیرین آشنا وقت اون رسیده که باهم 

 توجه به تعریفی که تو فیلم آموزشی داشتم ، همونو دقیقا یه بار دیگه خودت بنویس!(

........................................................................................................................ مواد ناخالص: ....................  

 گاز مایع جامد

 مواد

(ناخالصمخلوط ) خالص  

 همگن ناهمگن ترکیب عنصر
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.! و دادیم. مواد ناخالص کال به دو نوع .................... و ................... تقسیم می شوند که در فصل اول شیمی هشتم کالبدشکافیشو انجام

 یه گوشه نگاهی هم تو سال نهم بهش انداختیم.

تعریف این دسته از مواد شروع میکنیم. بااول از همه  حاال زمان اون رسیده که به بررسی مواد خالص بپردازیم.  

 تو فیلم آموزشی چی گفتم درباه اش ؟! هر چی گفتم همین جا وارد کن!

.......................................................................................................... .مواد خالص: .................................  

ها و آفرین ، عنصر چیا هستن؟! زیر گروهکلی تقسیم میشن ، اون دو زیرگروه حاال خود مواد خالص به دو 

ها!ترکیب   

 حاال میریم که یه بررسی ازشون داشته باشیم!

لطفا هر تعریفی که از این دو اصطالح تو فیلم براتون کردم همون رو پایین بنویسید()  

...................... .عنصرها: .....................................................................................................................  

. .....................................................................................................................ترکیب ها: ..................  

 بریم که با یه مثال جذاب دو نوع ماده ی عنصر و ترکیب رو باهم بررسی و مقایسه کنیم.

دادن آجرها براتون زدم!()منظورم همون مثال است که تو فیلم آموزشی از کنار هم قرار   

بنویسید.و ترکیب همین باال که جا گذاشتم  لطفا هر شکلی که براتون تو فیلم آموزشی کشیدم در ارتباط با مقایسه ی عنصر  

 حال با اجازتون بریم سراغ چند نمونه سوال در ارتباط با عنصرها و ترکیب ها

 ؟یافت می شوند صورت هایی چهدر طبیعت به  حالت فیزیکیاز لحاظ مواد ?

 (1399شهریورماه ماه -تهران -نی)ره(امام خمی)                                                                                                                      

 ت می شوند.گاز یاف جامد ، مایع ومواد در طبیعت از لحاظ ساختار به سه صورت   

                                  

 (9613دی ماه -سمنان -)حضرت زینب                                      .هر یک از مواد خالص و ناخالص را تعریف نمایید 

 باشد.هدفشان تشکیل یک نوع ماده مواد خالص: موادی که اجزای سازنده ی آن ها   

 .یک نوع ماده نمی باشد هدفشان تشکیلمواد ناخالص: موادی که اجزای سازنده ی آن ها            

 

 (1399دی ماه -تهران  -)امام حسین                  مواد خالص و ناخالص به چند زیر گروه تقسیم بندی می شوند؟ ?

 سیم بندی می شوند.مواد خالص به صورت کلی به دو زیر گروه عنصر و ترکیب تق  

  مواد ناخالص به صورت کلی در دو زیر گروه همگن و ناهمگن تقسیم بندی می شوند.            

 

 (8139اه دی م -تهران  -صادق )امام                                در چیست؟ عنصر و ترکیبخالص تفاوت میان مواد  ?

 می شود که اجزای سازنده ی آن ها)تمامی اتم های شرکت کننده در آن ها(خالص گفته  عنصرها به زیرگروهی از مواد  

هستند یعنی همه ی اتم های آن ها از لحاظ شکل ، ابعاد و حتی جنس یکسان هستند اما ترکیب ها برخالف عنصر ها  یکسان

  تی جنس ذرات سازنده ی آن ها )اتم هایهستند و به زیر گروهی از مواد خالص گفته می شود که از لحاظ شکل ، ابعاد و ح
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 فلزها واکنش پذیری یکسانی ندارند )جلسه دوم (

 

 

 شرکت کننده در ساختار آن ها( متفاوت هستند.

 

 (1397دی ماه  -تهران  -)تالش   مشخص کنید کدام یک از مواد زیر عنصر و کدام یک ترکیب می باشد؟   ?

    د در هواالف( آب                ب( کربن دی اکسید                پ( گاز اکسیژن موجو

. زیرا از کنار هم قرار گرفتن دو نوع  هستندیک ترکیب و کربن دی اکسید آب  در ارتباط با موارد الف و ب باید گفت؛  

 هر یک از این مواد به وجود آمده اند. اتم متفاوت با ویژگی های متفاوت

هم چنین . با ویژگی های متفاوت کنار یکدیگر قرار گرفته انداکسیژن و هیدروژن  های به نام در مولکول آب دو نوع اتم متفاوت

 کربن و اکسیژن ایجاد شده است.مولکول کربن دی اکسید از کنار هم قرار گرفتن دو نوع اتم متفاوت 

اتم در ارتباط با گاز اکسیژن موجود در هوا نیز باید بگوییم که عنصر است زیرا در هوا مولکول اکسیژن از به هم پیوستن دو 

 اکسیژن با ویژگی های یکسان ایجاد شده است.

 

 

 

 خب اینم از عنصرها و ترکیب ها که باید باهاش آشنا می شدیم. حاال زمان این رسیده که باهم بریم سراغ اصل مطلب!

 عنصرها و معرفی و بررسی نمونه ای از اون ها...اصل مطلب چیه؟ کالبدشکافی 

 شوند که عبارتند از:کلی تقسیم میی مواد خالص)عناصر( به سه دسته

 

 
 

 بچه ها خوبه خوب دقت کنید! شما تو سال نهم فقط با دسته ی فلزات و نافلزات کار دارید پس ذهنتون رو به شبه فلزات ندید!

 

 

 

 

 

 فلزات شبه فلزات نافلزات

 آرسنیک سیلیسیم الماس گرافیت
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 برای تکمیل سوالی که براتون تو ذهنتون پیش اومده بود خدمت شما عارضم که؛

ر سال های قبل هم متوجه شدیم که فلزات برخالف نافلزات ، معموال رسانای جریان برق و گرما هستن و یا اینکه بچه ها جونم د

 فلزات خاصیت مفتول شدن و مقاومت باال در برابر ضربه رو دارن ولی نافلزات معموال در برابر ضربه خورد و خاکشیر میشن!

ر طبیعت کشف کنه و در یک جدول جذاب اون ها رو دسته بندی کرده که در شکل زیر عنصر رو د 100بیشتر از تا به االن بشر تونسته 

 مشاهده می کنید.

 
 

یه عالمه عنصر داریم!!!!! کتاب درسی همون طور که مشاهده می کنید 

مهم کاربردی در عنصر چند شما از بین این همه عنصر به بررسی 

و از میان نافلزات  مسزندگی روزمره می پردازه. از میان فلزات عنصر 

وئور و کلر و ... رو مورد بررسی قرار میده که عنصر های اکسیژن ، فل

 جلوتر دربارشون می خونیم!!!!!

 

 استاد ما از بین یه عالمه عنصر که تو طبیعت داریم...
 دیم به عنصری مثل آهن میگیم فلز و به یه عنصری مثل کربن میگیم نافلز؟!چجوری اوم

 سوال پیش میاد!

 های مشترک بین یه سری از عنصرها!از طریق پیدا کردن ویژگی

تونن اون های مشترک هستن که خیلی از عنصرهای نافلزی نمیمثال عنصرهای فلزی دارای یه سری ویژگی

 هارو داشته باشنویژگی

 وابو بگیر که اومد!ج
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 راستی تا یادم نرفته اینم بگم که بعدا سوال نشه براتون!

ترتیب بخصوصی به این جدولی که می بینید دارای یه سری قاعده و قانون هایی هست که باعث شده عناصر با یک نظم و 

 صورت ستونی در زیر هم و ردیفی در کنار هم قرار بگیرن!

 یعنی برای مثال همین طور علی ماشاللهی نیومدیم تو ستون اول از سمت چپ عنصر سدیم رو بذاریم زیر عنصر لیتیم!

 قطعا یه قاعده و قانونی داشته که جلوتر به صورت کامل خدمتتون توضیح خواهم داد!

رو هم همین جا خدمتتون عرض کنم که عنصر های فلزی معموال در سمت چپ و عناصر نافلزی معموال در سمت این نکته 

 راست قرار دارند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

خب رفقا بریم سراغ عنصرها و به بررسی نوع فلزی اون ها بپردازیم. بنده هم از اونجایی که گردنم در مقابل کتاب از مو 

 ص وار میریم سراغ عنصر فلزی مس که کتاب درسی به معرفی و بررسی اش پرداخته!باریک تر است ، چاکر مخل

 فلز مس:

 :شکل ظاهری و ساختاری 

 براق و سرخ رنگ

 :واکنش دهی 
 کنند.به کندی با اکسیژن ترکیب شده و مس اکسید تولید می

 :محل 

 در معادن مس ایران فراوان است.

 آید.بدست میدمای باال  از طریق ذوب سنگ معدن آن دری تهیه: نحوه 

 

 

 

 

 

 استاااااااد!
 اش چی چیه؟اون عددهایی که باال سر عنصرها نوشته شده قضیه

 سوال پیش میاد!

به صورت کلی اون اعداد، همون عددهای اتمی هستند که در سال گذشته باهاشون آشنا شدید و دونستید که اتم 

جرمی هست که جلوتر هم خیلی با این اعداد کار داریم و کامل دربارشون یک عنصر دارای یک عدد اتمی و عدد 

 براتون توضیح میدم. پس دیگه نگران هیچی نباشید!

 جوابو بگیر که اومد!
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 کاربرد فلز مس

 

 ها:ویژگی

 رسانایی الکتریکی باال 

 مقاومت در برابر خوردگی 

 قابلیت مفتول شدن و تغییر شکل 

 

 (1396دی ماه -تهران -عفاف)                                دو مورد از کاربرد های فلز سرخ رنگ مس را اشاره نمایید. 

 از جمله کاربردهای فلز مس می توان به موارد زیر اشاره کرد:  

 وسایل آشپزخانه -4مجسمه سازی    -3لوله های مسی    -2سیم کشی برق       -1

 

 من چیستم؟ 

دارای عنصری از نوع فلز که دارای خاصیت رسانایی باالیی در انتقال الکتریسیته ، گرما و حرارت هستم . همچنین 

 (1398دی ماه -تهران -)دانش                     ظاهری سرخ رنگ می باشم.                                                                        

 فلز مس  

 

 

ی خوام درباره ی یک نکته مس یه سری نکات رو یاد گرفتیم. حاال با اجازتون م یفلزعنصر خب رفقا اینم از این! در ارتباط با 

ی جذاب دیگه براتون صحبت کنم و اون چیه؟! اونم اینکه فلزات چجوری میرن با نافلزی مثل اکسیژن رفیق میشن و یک 

تیتر )فلزها واکنش پذیری یکسانی ندارند( شروع کتاب درسیتون این نکته ی جذاب رو با  رو ایجاد می کنند؟!جدید ترکیب 

 علم شیمی ما بهش میگیم واکنش دهی عناصر!که البته در  می کنه

 خودموووونی این اصطالحات قلمبه سلمبه باال میشه ؛ رفیق شدن عنصرها بایکدیگر... حال با اجازتون بریم سراغ اصل مطلب!

 لطفا هرچیزی که در ارتباط با فلز و نافلز تو ویدیو آموزشی گفتم این پایین بنویسید.

  

 

 سیم کشی برق 

 های مسیلوله 

 مجسمه سازی 

 وسایل و ظروف آشپزخانه 
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 در ساختمان برخی مواد نافلزها شرکت می کنند )جلسه سوم (
 

 

 

 فلز آهن:

 شود.شود و به زنگ آهن تبدیل میا اکسیژن ترکیب میبه کندی ب

 فلز منیزیم:

 کند.ای تولید میسوزد و نور خیره کنندهبه سرعت می

 کند.شود و منیزیم اکسید تولید میبه سرعت با اکسیژن ترکیب می

 فلز طال:

شود.با اکسیژن ترکیب نمی

(1400ماه دی  -تهران -شهید رجایی)                                 مایید.درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص ن 

 بیشتر است. با اکسیژن اکسیژن نسبت به منیزیم اهن بآ عنصر فلزی الف( واکنش پذیری

نور خیره قدر زیاد است که در برخی از مواقع می توانیم شاهد  نآب( برخی از واکنش های میان فلزات با اکسیژن 

 ه ای از آن ها باشیم.کنند

پ( عنصر های فلز طال با عنصر های فلز اکسیژن واکنش نمی دهند.

  

الف( نادرست ، منیزیم واکنش پذیری بسیار زیادی نسبت به آهن دارد. واکنش پذیری منیزیم با اکسیژن آنقدر باالست که نور 

 و گرمای بسیار زیادی ازاد می شود.

نصر فلز منیزیم است که دارای واکنش پذیری باالیی می باشد.ب( درست ، منظور همان ع

 ، عنصر فلز طال با اتم اکسیژن واکنش نمی دهد و هیچ ترکیبی را ایجاد نمی کند. پ( درست

 

(1400دی ماه  - تهران -دکتر حسابی)     از میان عناصر یاد شده ترتیب واکنش دهی هر یک را مشخص نمایید. 

  طال –آهن  –مس  –روی  –لومینیوم آ –منیزیم 

 میزان واکنش پذیری عناصر فلزی با اکسیژن به شرح زیر خواهد بود:  

منیزیم > آلومینیوم > < روی < آهن < مس   طال
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توجه کنید. همونطور که می دونید و قبال هم بهتون توضیح دادم ، تمامی عناصر رو طبق یک قاعده و قانون  باال لطفا به جدول

 خاصی در یک جدول به صورت مرتب با ستون ها و ردیف هایی در کنار یکدیگر قرار می دهیم.

فلزی در سمت راست ناهمین نظم و ترتیب و قواعد باعث شده که عناصر فلزی بیشترشون در سمت چپ و همینطور عناصر 

 قرار بگیرند.

م در ارتباط با عناصر فلزی صحبت کردیم. حاال زمان تا به اینجای فصل جذاب یک که مربوط به بخش شیمی شما میشه اومدی

  این رسیده که بریم سراغ عناصر نافلزی و اونارو هم بررسی کنیم.

 اکسیژن

  به صورت مولکول دو اتمی ...................... است.

 به صورت مولکول سه اتمی .................... است.

 شود.و خطرناک فرابنفش خورشید به زمین میگاز اوزون مانع رسیدن پرتوهای پرانرژی 

 

 

 

 (:sگوگرد)

 شود.های خاموش یا نیمه فعال یافت میجامدی زرد رنگ است و در دهانه آتشفشان

 است. اسید سولفوریکترین ترکیبات گوگرددار یکی از پر مصرف

  در صنایع شیمیایی کاربرد فراوانی دارد.
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ی گاز نیتروژن به عنوان ماده اولیه برای شود بخش عمدهکه به صورت گاز دو اتمی یافت می از عناصر مهم هواست نیتروژن:

 رود.آمونیاک به کار می

o .در طبیعت به صورت وفور وجود دارد  

o شود.به صورت گاز دو اتمی یافت می 

o %80 دهد.از حجم هوا را تشکیل می 

o ی آمینواسیدهاست.از اجزای سازنده 

o آمونیاک است.م و پرکاربرد آن کی از ترکیبات مهی 

 ی کود شیمیاییتهیه

 ی مواد منفجرهتهیه

 ها )جلوگیری از فاسد شدن(و سردخانه هاگاز سرد کننده در یخچال
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افزایند تا از پوسیدگی دندان جلوگیری شود. این عنصر در مدار آخر خود یکی از موادی است که به خمیر دندان می فلوئور:

 رون دارد.الکت 7

o .مولکول دو اتمی و گازی است 

o .گازی سمی و بسیار واکنش پذیر است 

o در تولید خمیر دندان و جلوگیری از پوسیدگی دندان 

 

 الکترون دارد. 7و کود و مواد گندزا کاربرد دارد مانند فلوئور در مدار آخر خود  HClی هیدروکلریک اسید در تهیه کلر:

o .مولکول دو اتمی و گازی است  

o .گازی سمی و بسیار واکنش پذیر است 

o ی ی مواد سفیدکننده، ساخت آفت کش، تهیهی آب آشامیدنی، ضدعفونی کردن آب استخر، تهیهکاربردها: تصفیه

 PVCهیدروکلریک اسید، ساخت پلیمرهای 
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(1396دی ماه  -تهران  -بعثت)افلزی است؟    کدام یک از عناصر نام برده شده ی زیر فلزی و کدام یک ن 

  طال – کربن  – فلوئور – کلر –آلومینیوم  –منیزیم 

عنصر های منیزیم ، آلومینیوم و طال جزء فلزات به حساب می آیند اما عنصرهایی همچون کلر ، فلوئور و کربن جزء  

 نافلزات به حساب می آیند.

 

(1398دی ماه  -تهران  -تالش )                                    کسیژن به پرسش زیر پاسخ دهید.در ارتباط با عنصر ا 

 الف( این عنصر را در طبیعت به چه صورت هایی می توان یافت؟

 شرکت می کند کدام است؟که در واکنش با عنصر های فلزی  عنصر اکسیژنیب( 

 .به چشم می خورداوزون به نام سه اتمی هم چنین دو اتمی و مولکولی تار ساخدو الف( عنصر اکسیژن به صورت  

 اتمی می باشد. 2به صورت مولکول که در واکنش با عنصر های فلزی شرکت می کند  عنصر اکسیژنیب( 

 من چیستم؟ 

ربردهای فراوانی و گوگرد ایجاده شده ام و در صنعت و کشاورزی کااز ترکیب شدن عنصرهای هیدروژن ، اکسیژن 

تولید شوینده ها و تهیه ی کود  دارم. از جمله کاربرد های من در صنعت و کشاورزی می توان به چرم سازی ،

 (1397دی ماه  -تهران  -)نورهدایت                                                   شیمیایی و... اشاره کرد. حاال من چی هستم؟

 سیدسولفوریک ا 

 

 (1397دی ماه  -تهران  -)امام خمینی چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟                                                    

الف( فلز آهن بعنوان اولین فلز استخراج شده توسط بشر و به عنوان رسانا ، بیشترین کلربرد را در زندگی انسان 

 دارد.

 مس به کندی با اکسیژن واکنش می دهند. ب( فلز آهن و

 واکنش پذیری عنصر آهن با اکسیژن بیشتر از عنصر منیزیم است.پ( 

 عنصر اکسیژن در ساختار بسیاری از ترکیب های گوگرد دار از جمله سولفوریک اسید به کار می رود.ت( 

 لوگیری می کند.ث( گاز نیتروژن از رسیدن پرتوهای پر انرژی و خطرناک فرابنفش به زمین ج
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 ب( درست                             الف( نادرست، فلز مس به عنوان اولین فلز استخراج شده است. 

 ت( درست        نادرست ، واکنش پذیری عنصر منیزیم با اکسیژن نور و گرمای بسیار زیادی تولید می شود.پ( 

اتم های اکسیژن شرکت می کند ، از رسیدن پرتوهای پر انرژی و خطرناک  ث( نادرست ، گاز اوزون که در ساختار آن

 فرابنفش به زمین جلوگیری می کند.

 (5139دی ماه  -تهران  -علم و ایمان )                                                              ؟  آمونیاک چگونه پدید می آید  

 یب شدن دو نوع عنصر هیدروژن و نیتروژن با یکدیگر ایجاد می شود.آمونیاک از ترک 

 

 

 

 برای جلسه چهارم هرچی نوستم تو فیلم آموزشی اینجا وارد کن لطفا!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رم()جلسه ی چها طبقه بندی عناصر  
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)جلسه ی پنجم( بسپارهای طبیعی  
 

 سواالت پایان فصل
 

 

 

 

 

 

 عناصر در بدن ما

 برخی عناصر موجود در بدن و نقش آنها

 

 انواع پلیمر:
 از گیاهان یا جانوران به دست می آید؛ مانند: پشم، ابریشم، پنبه، سلولز و...پلیمر طبیعی: 

 از نفت خام به دست می آید؛ مانند: پالستیک.معموال  پلیمر مصنوعی:

 

 

 

 گیرد؟کدام عنصر زیر با عنصری که مدل اتمی بور آن در شکل زیر آمده است، در یک ستون جای می 

 )آزمون قلم چی(

1 )C6  

2 )O8  

3 )Ne10  

4) Mg12  

 ی )  (گزینه

 مواد و نقش آن در زندگی( –کتاب درسی  8و  7، 5های )صفحه

 باشد.می S16مدل بور داده شده مربوط به عنصر گوگرد با نماد شیمیایی 

 عنصر  نقش در بدن

 آهن  خونشرکت در ساختمان هموگلوبین  

 کلسیم  استحکام استخوان و دندان و انقباض سلول های ماهیچه ای 

 سدیم و پتاسیم تنظیم فعالیت های قلب 

 ید  تنظیم فعالیت های بدن 
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O8  باS16 الکترون وجود دارد. 6قرار دارند زیرا در مدار الکترونی آخر هر دو عنصر  در یک ستون 
 

 )آزمون قلم چی( در مدار آخر کدام دو عنصر، تعداد الکترون برابر وجود دارد؟ 

1)Ar , Ne18 10  2 )O, Si8 14   3 )F, O9 8   4 )P, B15 5 

 ی ) (گزینه 

 مواد و نقش آن در زندگی( –کتاب درسی  7ی )صفحه

های کنند. تعداد الکترونبندی میبندی که آنها را بر اساس ویژگی طبقههای مشترک عنصرهای جدول طبقهیکی از ویژگی

های مدار آخر برابر دارند. قرار دارند، معموالً تعداد الکترونهایی که در یک طبقه باشد. اتمها میهای آنموجود در مدار آخر اتم

 است. 8های مدار آخر آنها با هم برابر و با توجه به مدل اتمی بور برای این دو عنصر، تعداد الکترون

 

    گیرد؟کدام عنصر زیر با عنصری که مدل اتمی بور آن در شکل زیر آمده است، در یک ستون جای می 

 آزمون قلم چی()

1 )C6      2 )O8  

3 )Ne10     4 )Mg12  

 ی ) (گزینه 

 باشد.می S16مدل بور داده شده مربوط به عنصر گوگرد با نماد شیمیایی 

O8  باS16  الکترون وجود دارد. 6در یک ستون قرار دارند زیرا در مدار الکترونی اخر هر دو عنصر 

 

 )آزمون قلم چی( ؟جدول تناوبی قرار دارد. عدد اتمی این عنصر کدام است 4و گروه  3ی عنصری در دوره 

1 )20      2 )19 

3) 11      4 )14 

 ی ) (گزینه 

 ها در زندگی(مواد و نقش آن –کتاب درسی  7و  5های )صفحه

  2 8 4 14   
 

ها تعداد الکترون برابر در در هر گزینه عدد اتمی دو عنصر نمایش داده شده است. کدام دسته از این اتم 

 )آزمون قلم چی( ه در سطر دوم و سوم جدول تناوبی قرار دارند(؟)عنصرهای ذکر شدندارندمدار آخر 

 16و  11( 2    15و  7( 1

 5و  13( 4    10و  18( 3

 ی ) (گزینه 

 ها در زندگی(مواد و نقش آن –کتاب درسی  7ی )صفحه

 هر دو در گروه پنج اصلی قرار دارند.: «1»ی گزینه
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 ( در گروه ششم اصلی قرار دارد.S16( در گروه اول اصلی و گوگرد )Na11سدیم )«: 2»ی گزینه

 هر دو در گروه هشتم اصلی قرار دارند.«: 3»ی گزینه

 هر دو در گروه سوم اصلی قرار دارند.«: 4»ی گزینه

 

 )آزمون قلم چی( گیرد؟اول از سمت چپ قرار می بندی عناصر، در ستونکدام یک از عناصر زیر در جدول طبقه 

1 )He2     2 )B5 

3)Li3      4 )Si14  

 ی ) (گزینه 

 ها در زندگی(مواد و نقش آن –کتاب درسی  8و  7های )صفحه

در ستون سوم،  B5در ستون اول،  Li3کتاب درسی، از سمت چپ  7ی عناصر در صفحهبندی به جدول طبقه با توجه

Si14  در ستون چهارم وHe2 .در ستون هشتم قرار دارد 

 

در مقایسه با  C6...... و عنصر  B5در مقایسه با عنصر  Al13تناوبی عنصرها، عنصر با توجه به جدول  

 )آزمون قلم چی( ...... دارد. F9عنصر 

 ی الکترونی برابراد الیهتعد –تر در مدار الکترونی آخر ( تعداد الکترون بیش1

 ی الکترونی برابرتعداد الیه –( تعداد الکترون برابر در مدار الکترونی آخر 2

 تعداد الکترون برابر در مدار الکترونی آخر –ی الکترونی برابر ( تعداد الیه3

 آخر تعداد الکترون برابر در مدار الکترونی –تر در مدار الکترونی آخر ( تعداد الکترون بیش4

 ی)(گزینه 

 ها در زندگی(کتاب درسی، مواد و نقش آن 7ی )صفحه

ها با هم تری دارد، ولی تعداد الکترون مدار الکترونی آخر آنی الکترونی بیش، تعداد الیهB5در مقایسه با عنصر  Al13عنصر 

ی الکترونی برابری دارد ولی تعداد ، تعداد الیهF9در مقایسه با عنصر  C6ند(. همچنین عنصر برابر است )هم گروه هست

 ها با هم متفاوت است )هم دوره هستند(.الکترون مدار الکترونی آخر آن

 

ی عناصر نام برده تعداد مدارهای الکترونی حاوی همه بندی عنصرها، در کدام گزینه، دربر اساس جدول طبقه 

 )آزمون قلم چی( الکترون، یکسان است؟

1 )Na , Mg , Al , Ne11 12 13 10    2 )Si , F , O , C14 9 8 6 

3 )Na , Ar , Cl , S11 18 17 16     4 )He , C , Be , Li2 6 4 3  

 ی )(گزینه 

 ها در زندگی(د و نقش آنکتاب درسی، موا 7ی )صفحه
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گیرند، تعداد مدارهای الکترونی )حاوی الکترون( در جدول تناوبی عنصرها، عنصرهایی که در سطر )دوره( یکسانی قرار می

 یکسانی دارند.

Na)نئون(: دو مدار /  Ne10«: 1»ی گزینه , Mg, Al11 12  : سه مدار 13

F: سه مدار / Si14: «2»ی گزینه , O , C9 8  : دو مدار6

Na«: 3»ی گزینه , Ar , Cl , S11 18 17  : سه مدار16

C: یک مدار / He2«: 4»ی گزینه , Be , Li6 4  : دو مدار3

 

 )آزمون قلم چی( دارد؟ N7با عنصر یک خواص مشابهی بین عناصر زیر، کدام 

1 )Si14   2 )O8    3 )C6    4 )P15  

 ) ( یگزینه 

 ی(ها در زندگکتاب درسی، مواد و نقش آن 7و  6های )صفحه

در یک گروه )ستون( از جدول تناوبی عناصر قرار دارند. عنصرهایی که در یک طبقه )گروه( قرار  P15و  N7عنصرهای 

 گیرند، خواص مشابهی دارند.می

 

 )آزمون قلم چی( د؟های زیر، در تعداد الکترون موجود در الیة آخر مشابهنچند جفت از اتم 

«C Na Ar N H Si    6 11 18 7 1 14» 

 3( 2      ( صفر1

3 )2      4 )1 

 ی ) (گزینه 

 (7تا  5های ها در زندگی، صفحه)مواد و نقش آن

 های یکسانی در الیة آخر دارند.به طور کلی عناصری که در یک گروه قرار دارند، تعداد الکترون

 

Si , C 14 6  

 

Na , H 11 1 

 

داری پذیر است، به همین دلیل آن را در زیر نفت نگهشود و بسیار واکنشبه راحتی با چاقو بریده می Aعنصر  

 )آزمون قلم چی( ردیف است؟هم Ne10گروه و با عنصر هم Aکنند. کدام یک از عناصر زیر با عنصر می

1) C6       2 )N7  

3 )Li3      4 )Mg12 
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 ی ) (گزینه 

 (8و  7های ها در زندگی، صفحه)مواد و نقش آن

 است. Ne10با سدیم هم گروه و هم دوره با  Li3سدیم است که در گروه اول قرار دارد. پس عنصر  Aعنصر 

 

 )آزمون قلم چی( کنند؟بندی میها را طبقهای عناصر، بر اساس کدام ویژگی عنصرها، آندر جدول دوره 

 نی در طبیعت( فراوا4  ( تعداد الکترون مدار آخر3 ( واکنش پذیری با آب2 ( دمای ذوب و جوش1

 ی ) (گزینه 

های موجود در مدار آخر اتم بندی کرد، تعداد الکترونتوان براساس آن عنصرها را طبقههایی که مییکی از ویژگی

 کنند.بندی میای عناصر طبقههاست. بر این اساس دانشمندان عنصرها را در جدول دورهآن

 

 .کنند یم می..........  تقسعنصر ها را به دو گروه ....... 

 د( خالص و ناخالص  ج( نافلز و فلز  ب( نافلز و ناخالص  ( فلزوخالصالف

 

 .سوزد یم دیتکه فلز .................  در شعله به سرعت به همراه گرما و نور شد کی 

 د(آهن  ومینیج(آلوم   میزیب( من  نی( بنزالف

 

 .........  استفرمول اوزون ......... 

   O4د(      O3ج(      O2ب(      O(الف

 

 .کند یم یریجلوگ نیفرابنفش به زم یپرتوها دنیگاز .................  از  رس 

 د(اوزون  ژنیج(اکس   تروژنیب( ن دیاکس ی( کربن دالف

 

قلب، .................  در  یها تیدر فعال میخون، .................  و پتاس نی.................  در ساختمان هموگلوب 

 .در رشد استخوان ها مؤثرند میبدن و کلس یها  تیفعال میتنظ

 میسد-دی-ب( آهن     دی-میسد-( آهنالف

 میسد-آهن-دید(     آهن-میسد-دیج(
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 ؟شود ینم افتی ژنیاکس نهیکدام گز بیدر ترک 

 د(آب  اکیج(آمون   ب( آب نمک  شهی( شالف

 

 تند و قابل اشتعال است یزرد رنگ با بو ی.................  جامد 

 د(کربن  ج(گوگرد   ب( سنگ مرمر   خی( الف

 

 ؟شود یم افتیاد بصورت آز عتیعنصر در طب کدام 

 میزید( من دیاکس یج( گاز کربن د    ب( مس   ( طالالف

 

 ؟همگن است یمخلوط گاز نهیگز کدام 

 دیاکس یب(گاز کربن د     ( گاز موجود در نوشابهالف

 د( هوا     ج( گرد و غبار در هوا

 

 .شود یم نی........  به زم مانع ورود اوزون 

 ب( نور فرابنفش      ی( نور مرئالف

 و خطرناک ید( ذرات پرانرژ     ج( نور مادون قرمز

 

 ⃝ غ ⃝ص   است ژنیکلر، فلوئور و اکس تروژن،ین یشامل گازها یمخلوط گاز کیهوا ?

 

 ⃝ غ ⃝ص     و مواد منفجره کاربرد دارد ییایمیش یکودها هیدر ته گوگرد?

 

 ⃝ غ ⃝ص  یریدندان جلوگ یدگیتا از پوس ندیافزا یدندان م ریه به خماست ک یاز مواد یکی کلر?

 .شود یم

 

 ⃝ غ ⃝ص          زند یزنگ نم ومینیآلوم?

 

 ⃝ غ ⃝ص    خودرو کاربرد دارد  یباطر دیو اس ییایمیش یکودها هیدر ته دیاس کیسولفور?
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 دیمتصل کن« الف»مناسبشان در ستون  را به موارد« ب»ستون  یها نهیاز گز کیهر?

 ب   الف

 شمیابر  یعیطب مریپل

 پشم  یمصنوع مریپل

 کیپالست     

 

 .دیرا کامل کن ریز یواکنش ها?

 ............... + فلز مس     دیاکس مس

 تروژنی+ گاز ن دروژنیگاز ه    ............ 

 

 شود؟ یساختمان از مس استفاده نم یکش میچرا در س یس است ولاز م شترینقره ب یکیالکتر ییرسانا?

 

 ؟توان بصورت مفتول در آورد یچرا سنگ و خاک را نم?

 

 .دیکن میکه عنصرند به دو گروه فلز و نافلز تقس یرا در صورت ریاز موارد ز کیهر?

 تروژنیبرنز، فلوئور، ن وم،ینی، آلوم شهیش

 

 ستون قرار داد؟ چرا؟ کیدر  یطبقه بند یرا برا Si14 میلسیو سC6وان کربنت یم ایآ?

 

 تونینگه داشتن در نفت، آن را در روغن ز یاز زنگ زدن بجا یریجلوگ یرا برا میتوان فلز سد یم ایآ?

 نمود؟چرا؟ ینگهدار

 

 ؟هستند ییوع مولکول هاها چه ن مریپل?

 

 ؟کنند یم یرا بازگردان یمصنوع یها مریپل چرا?
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 ؟دهد یم یبیچه ترک ژنیواکنش  فلز با گاز اکس یکل بطور?
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( ششم)جلسه  ذرات سازنده ی مواد  
 

 

 رفتار اتم ها با یکدیگر – 2فصل 

  

 

به دو خالص و ناخالص بحث می کردیم. و یه جورایی فصل قبلی  تا همین فصل پیش داشتیم در باره ی دسته بندی هر یک از مواد

بیشتر وقت خودمون رو گذاشتیم روی بررسی عنصر ها و انواع آن ها و دیگه وقت نشد در مورد ترکیب ها صحبت کنیم. از طرفی هم 

تصمیم گرفتیم که تو فصل دوم به  از اونجایی که دلمون نمیاد که خدایی نکرده نکنه ترکیب ها از ما ناراحت بشن یا دلشون بشکنه

 معرفی و بررسی ساختار ترکیب ها بپردازیم...

 خوبه خوب دقت کنید و کمربندهاتون رو محکمه محکم ببندید...

 ذرات سازنده مواد

 

 

 

 

 

 

یا دو نوع از انواع ترکیب ها  خب بچه ها جونم همونطور که طبق دسته بندی باال می بینید قراره تو این فصل به بررسی دو مدل

بپردازیم. همون طور که قبال خدمتتون گفتیم زمانی که حداقل دو نوع اتم متفاوت ، باهم رفیق بشن و به قول معروف گفتنی 

اااااا! رفاقت داریم تا ....................... در ................... هم قرار بدهند، یک رابطه ی رفاقتی به اسم ترکیب به وجود میاد... امااااا

 رفاقت! قبل از هرچیزی!

بچه ها تعریف ماده ی خالص رو که یادتونه دیگه درسته؟! یه بار دیگه باهم بریم یه سری به فصل قبل بزنیم که مشکلی نداشته باشیم 

 انشاهلل...

دو زیر مجموعه ی ................... ها و مواد به صورت کلی دارای دو نوع خالص و ناخالص اند که اون دسته ای که خالص هستن به  

 ................... ها تقسیم می شوند که باهم میریم یه سری به اونها می زنیم.

 مواد خالص: موادی هستند که هدف آن ها تشکیل .......................... می باشد.

متوجه شدیم که خود..................... ها به دو زیر مجموعه ی .................... ها  در فصل قبل در ارتباط با ........................ ها صحبت شد و

 و ................... ها تقسیم می شوند. حاال وقت این رسیده کمی هم به بحث رفاقت بین اتم عنصرها بپردازیم.

 

 مواد

 خالص

 ناخالص

 عنصر

 ترکیب

 اتمی

 مولکولی
 یونی

 مولکولی
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 کاربرد چند ترکیب در زندگی:

 

 

 

 

 

 

 

  

 (1399دی ماه -تهران -)امام علی )ع(                                                جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ?

 الف( از ترکیب ................. به عنوان ضدیخ در رادیاتور اتومبیل استفاده می شود.

                                                                                                                      ب( ترکیبات به صورت کلی به دو دسته ی .................. و ................. تقسیم بندی می شوند.

 مولکولی -الف( ترکیبات                        ب( یونی   

 

برای هر یک از ترکیب  ? 

 (1398دی ماه  -تهران -)شهید حسین فهمیده .      های شیمیایی زیر یک کاربرد بنویسید

 اتیلن گلیکول اتانول آمونیاک ترکیب
    کاربرد

 کاربردآمونیاک؛ مواد منفجره  

 کاربرد اتانول؛ ضدعفونی کردن            

 کاربرد اتیلن گلیکول؛ ضد یخ            
  

 (1399دی ماه -تهران -شهریور 17)                                         درستی یا نادرستی عبارت های زیر را بنویسید. ?

 الف( اتانول به عنوان ضدیخ در رادیاتور خودروها استفاده می شود.

 ب( آمونیاک به زمین کشاورزی تزریق می شود تا گیاهان بتوانند در آن رشد کنند.

 پ( آب آهک در ترد کردن کدو حلوایی برای تهیه مربا استفاده می شود.
 الف( نادرست، از اتانول به عنوان ضدعفونی کننده استفاده می شود   

 ب( درست            پ( درست

 

 نام ترکیب  کاربرد

 اتیلن گلیکول  رادیاتور اتومبیل به عنوان ضد یخ در 

 آمونیاک  به عنوان کود برای رشد گیاهان 

 اتانول  به عنوان ضد عفونی کننده وسایل پزشکی 

 آب آهک  مربا تهیه برای حلوایی کدو کردن ترُد –ضد عفونی کنند  
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)جلسه هفتم ( داد و ستد الکترون و پیوند یونی –ذرات سازنده ی مواد   
 

 

 (1399دی ماه -تهران -)شهید بهشتیگزینه ی صحیح را انتخاب نمایید.                                                                ?
 لوایی ترد شود به آن ................... اضافه می کنند.*برای اینکه مربای کدو ح

 ( محلول نمک4( آب آهک                 3( اتانول                    2( آمونیاک                    1
؛ طبق جدولی که در درسنامه توضیح داده شد ، متوجه می شویم که آب آهک در ساخت مربا نیز  2گزینه ی   

 ه کار می رورد و از جمله کاربرد آن در ترد کردن کدو حلوایی برای ساخت مربا می باشد.ب

 

 

 

 بچه ها لطفا به جدول زیر توجه کنید...

            
 بچه ها جونم اول از همه به جدول تناوبی عناصر خووووووووووبه خوووووووووب دقت کنید...

ل اصلی دسته بندی و قرار گرفتن عناصر در یک خانواده و مثل بچه ی آدم کنار هم قرار همونطور که قبال خدمتتون عرض کردم ، عام

 گرفتنشون زیر سر الکترون و مسائل مربوط به اون هست.

 هدف از تشکیل ترکیب چیه بچه ها هرچی تو فیلم آموزشی گفتم رو این پایین وارد کنید! مثل نشان میتی کوووووووومان مهمه!
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)جلسه هشتم ( ا در بدن ما و ویژگی یون هایون ه-داد و ستد الکترون و پیوند یونی   
 

 

 

 

 

 

 

 

 اع ترکیباتانو

 نمونه هانام پیوند بین اتم ها در ترکیبرفتار اتم نوع ترکیب

 ی الکترونمبادله یونی

 )داد و ستد الکترون(

/ کلسیم  NaCl یونی

اکسید)آهک( / پتاسیم 

پرمنگنات / کات 

 کبود)سولفات مس(

آمونیاک /  –اتانول  –آب  کوواالنسی اشتراک گذاری الکترون مولکولی

 ول)ضد یخ(اتیلن گلیک

 

 مشخص شده دقت کنید. بچه ها لطفا به دو عنصر سدیم و کلر که در جدول زیر براتون

 
خوب گوش کنید در ارتباط با سدیم و کلر چی بهتون میگم!!!! لطفا هرچی در ارتباط با پیوند یونی گفتم این پایین داخل کادر بنویسید که 

 یادتون بمونه مطالبش رو! 
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ت و شکل هایی که باال کشیدی و مطالبی که خدمتتون عرض کردم ،  فرض کنید این دوتا اتم یعنی عنصرهای کلر و با توجه به نکا

 سدیم قراره باهم دیگه واکنش بدن و ترکیب ایجاد کنن.... 

 برای ترکیب شدن این نوع اتم ها دیگه الزم نیست که الکترونشون رو باهم به اشتراک بذارن..!

این داستان یکی نیکو کار بشه! یعنی چی؟! یعنی برای ایجاد ترکیب از نوع یونی فقط الزمه که ما یه اتم سخاوتمند و  بلکه الزمه که تو

مند نیکوکار داشته باشیم که کنار یه اتم نیازمند قرار بگیره و اتم سخاوتمند که از دسته ی عناصر فلزات به حساب میاد بی منت به اتم نیاز

( برسه 8نافلزی است ، الکترون بده که اتم نیازمند تعداد الکترون های موجود در الیه ی آخرش به عدد هشت )که از دسته ی عناصر 

 اصلی که به گازهای نجیب معروف بودند برسه...  8یا همون  18و به عناصر الکچری و با کالس که تو گروه 

مارو نادیده نمیگیره و اون اتم سخاوتمند رو هم در صورت ایجاد  از طرفی هم خدا این کار خیر خواهانه ی اتم عنصر سخاوتمند داستان

 الکترون در الیه ی اخرش می رسونه.  8شدن ترکیب در الیه اخرش به 

 از قدیم هم همیشه میگن :

 تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز!

 نحوه تشکیل نمک خوراکی )سدیم کلرید(

 
  حساب بر اساس مثال باال:خب حاال با این 

 اتم سخاوتمند ما ، اتم عنصر فلزی سدیم است و اتم نیازمند ما ، اتم عنصر نافلزی کلر است. پس الزمه که ؛
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اتم سخاوتمند ما که اتم عنصر سدیم است به تعداد یک عدد الکترون به اتم عنصر نیازمند ما که کلر است کمک کنه تا هر دوتا به اتم 

اصلی از جدول تناوبی قرار دارند برسن و در نهایت پایدار  8یا همون  18و باکالس به نام گازهای نجیب که که در گروه  های الکچری

 بشن!

 یادتون باشه از این به بعد به اتم عنصری که در تشکیل پیوند یونی شرکت میکنه دو حالت داره!

 که نیازمنده و از اتم عنصر دیگه ای الکترون می گیره.یا نیکوکاره و الکترونش رو میده به اتم عنصر دیگه یا این

 در علم شیمی ، شیمیدان ها به اتم عنصر نیکوکار به کاتیون معروفه که باال سرش سمت راست عالمت مثبت میذاریم.

 به این عالمت مثبت میگیم بار مثبت.

 رش سمت راست یه عالمت منفی میذاریم.از طرفی دیگه هم به اتم عنصر نیازمند در علم شیمی میگم آنیون که باال س

 به این عالمت منفی میگیم بار منقی.

 نکته جذاب دیگه اینکه پیوند یونی طبق گفته ی خط کتاب درسیتون بین فلز و نافلز ایجاد میشه!

  

 (1398دی ماه -تهران -ان فارسی )سلم                                              جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ?

 الف( اتم های فلز تمایل دارند با .................... الکترون به ..................... تبدیل شوند.

 ب( چنانچه میان یک فلز و یک نافلز پیوند برقرار شود ، انتقال ................. از فلز به نافلز انجام می گیرد.

 رای بار .................. هستند آنیون گفته می شود.پ( به یون هایی که دا

 کاتیون       ب( یونی        پ( منفی –الف( دادن )از دست دادن(   

  

 (1398دی ماه -تهران -)امام صادق                                 درستی یا نادرستی پرسش های زیر را مشخص کنید ?

ت یکی از اهداف ایجاد شدن ترکیب یونی این است که در آن ، اتم ها تمایل دارند با انجام واکنش الف( می توان گف

 الکترون باشند. 8های شیمیایی به ذره هایی تبدیل شوند که در مدار آخر خود دارای 

 ب( در ایجاد ترکیب یونی اگر اتمی الکترون از دست بدهد به کاتیون تبدیل می شود.

 یم و کلر در تشکیل پیوند یونی ، سدیم تمایل دارد الکترون از دست بدهد و به آنیون تبدیل شود.پ( در واکنش سد

 ت( آنیون به یونی گفته می شود که دارای بار منفی و کاتیون به یونی گفته می شود که دارای بار مثبت است.

 الف( درست                             ب( درست 

 می که در ترکیب یونی شرکت می کند و الکترون از دست میدهد ، کاتیون نام دارد.پ( نادرست ، ات

 ت( درست

 

 (1397دی ماه -تهران -)کوشش گزینه ی صحیح را انتخاب نمایید.                                                                    ?
 آن ها داد و ستد الکترون صورت گرفته است؟ *در کدام یک از ترکیبات زیر میان اتم های

 ( سدیم فلوئورید4( شکر                          3( اتانول                            2( آب                        1
 شده میان ؛ سدیم یک عنصر فلزی است و از طرفی فلوئور یک اتم نا فلز است . بنابراین ترکیب ایجاد  4گزینه ی  
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)جلسه نهم (اشتراک الکترون ها و پیوند اشتراکی -یون ها در بدن ما و ویژگی های ترکیب های یونی  
 

 

 آن ها که به سدیم فلوئورید معروف است ، حاصل پیوند میان یک فلز و یک نافلز است که به پیوند یونی معروف است.

  

 (1398دی ماه -تهران -)امام خمینی )ره(                                                        گزینه ی صحیح را انتخاب نمایید. ?

 ون کدام یک از موارد توصیف شده ی زیر می باشد؟*کاتی

 ( یک اتم که یک یا چند الکترون از دست داده و دارای بار منفی شده است.1

 ( اتمی که یک یا چند الکترون را گرفته و دارای بار مثبت شده است.2

 ( اتمی که یک یا چند الکترون از دست داده و دارای بار مثبت شده است.3

 یک یا چند الکترون به دست آورده و دارای بار منفی شده است.( اتمی که 4
؛ سدیم یک عنصر فلزی است و از طرفی فلوئور یک اتم نا فلز است . بنابراین ترکیب ایجاد شده میان  4گزینه ی  

 نی معروف است.آن ها که به سدیم فلوئورید معروف است ، حاصل پیوند میان یک فلز و یک نافلز است که به پیوند یو

  

 

 

 رفقا هر چیزی تو فیلم آموزشی گفتم از این جلسه لطفا خودتون با دست های مبارک وارد کنید!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1396دی ماه -تهران -)شهید چمران     .                دو یون مهم در بدن را نام ببرید و نقش هر یک را بیان کنید ?
 جاد جریان الکتریکی در بخش های عصبی کاربرد دارند.سدیم برای ای 

 آهن برای رساندن گاز اکسیژن به یاخته های مختلف بدن و کربن دی اکسید از یاخته های بدن کاربرد دارند
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 اشتراک الکترونی گسترده تر )جلسه دهم(

 

 (1396دی ماه -تهران -)شهید رجایی  اگر مقدار نمک در رژیم غذایی ما افزایش یا کاهش یابد ، چه خواهد شد؟ ?
اگر در رژیم غذایی خود ار نمک زیاد یا کم استفاده کنیم ، باعث بیماری می شود مانند بیماری های فشار خون  

 و قلبی

  

 (1397دی ماه  -تهران -)امام صادق     پزشکان برای جبران کم خونی در بدن چه کارهایی را انجام می دهند؟ ?
ت( را افزون بر مصرف بیشتر غذاهای سرشار از آهن)جگر و گوشت( سفارش و مصرف قرص آهن )فروس سولفا 

 تجویز می کنند.

 

(1396دی ماه -تهران -)شهید چمران                                درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. ?

 ی آب شناور می شود.الف( چگالی تخم مرغ از آب معمولی کمتر است. بنابراین بر رو

 ب( در یک تر کیب یونی مولکول وجود ندارد.

 پ( ترکیب های یونی در مجموع دارای بار الکتریکی منفی یا مثبت هستند.
 الف( نادرست    ب( درست       پ( درست 

 

 

 لطفا هرچیزی که تو فیلم آموزشی نوشتم رو همین پایین که جا گذاشتم قرار بده...

 
(1396دی ماه -تهران -)تالش                                درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. ?

 الف( اتم ها در مولکول آب پیوند کوواالنسی دارند.

 ب( درمولکول اکسیژن اتم های عنصر اکسیژن با دو پیوند کوواالنسی به هم متصل هستند.

در کنار هم قرار می گیرند ، مشارکت الکترونی ایجاد می کنند و پیوند کوواالنسی  پ( وقتی اتم های یک نافلز

 تشکیل می دهند.
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 سواالت پایان فصل
 

 

  

 الف( درست         ب( درست

  

 پ( نادرست ، بین اتم های فلز و نافلز در صورت ترکیب شدن باهم پیوند یونی تشکیل می دهند.)طبق گفته کتاب درسی( 

 (1398دی ماه -تهران -)عفاف                                                  النسی )اشتراکی ( را تعریف نمایید.پیوند کووا ?
وقتی اتم های دو نافلز کنار یکدیگر قرار می گیرند ، یک اشتراک الکترونی بین آن ها رخ می دهند و پبوند  

 کوواالنسی )اشتراکی( را تشکیل می دهند.

 

(1398دی ماه -تهران -)حضرت مریم                                                 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ?

الف( نوعی پیوند که بین اتم های دو نافلز بر اثر مشارکت الکترونی بین آن ها ایجاد می شود .......................... نام 

 دارد.

........................ از معروف ترین نرکیب های اشتراکی )کوواالنسی( است که از اتم های نافلزی اکسیژن و ب( .....

                                          هیدروژن تشکیل شده است.
 الف( پیوند اشتراکی )پیوند کوواالنسی(                    ب( مولکول آب   

 

 

 

 

 .دهند یدر ............. قرار م یمدت یترد شود آن را ...............  پختن برا ییکدوحلوا یمربا نکهیبرا ?

   آب – از بعد( ب     آب –( قبل از الف

 آهک آب – از بعد( د    آهک آب – از قبل( ج

 

 ؟ستیچاز راست به چپ  بیبه ترت دیاکس می( سولفات و کلسIIمس ) گرید نام ?

 آهک-آهک( ب    کبود کات–( کات کبود الف

 کبود کات -آهک( د    آهک–( کات کبود ج
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 ؟کرده است انیب یرا به درست ریز ینوع ماده ها نهیگز کدام ?

  a)شکر(   b)الکل(    c)نمک( 

 یونی aمولکول ،  bو  cب(    یونی cمولکول ،  bو  a(الف

 

 یمولکول a،   یونی  bو  cد(    یلکولمو c،  یونی  bو  a( ج

 

 ؟باشد یبرق نم یرسانا نهیکدام گز یمحلول ها تمام ?

 ب( الکل، کات کبود، آب نمک    ( الکل، آب، آب نمکالف

 د( آب شکر، کات کبود، آب نمک    ( الکل، آب، آب و شکرج

 

 .هستند یکی............ بدون بار الکتر... یول یکیبا بار الکتر ی............... ذره ها ?

  مولکول ها -ب( مولکول ها    ها ونی -ها ونی( الف

 ها مولکول –ها  ونید(     ها ونی -ج( مولکول ها

 

 .شوند یسازنده .............. در سراسر محلول پخش م یونهای ?

  ب( شکر    پرمنگنات می( پتاسالف

 د( گوگرد      ج( الکل

 

 ؟باشد یم ریواکنش ز یاز فراوده ها یکی نهیگز کدام ?

 .............. دیدی می+ پتاس تراتیسرب ن 

 تراتین میب( پتاس     می( پتاسالف

 تراتید( سرب ن      ج( سرب

 

 ؟بدن خطرناک است یبرا یفلز در حالت خنث کدام ?

  نب( آه     می( سدالف

 د( گاز کلر      ج( مس

 

 .رندیگ ی.............. کنار ......... قرار م یونی بیترک کی لیتشک در ?

 مثبت بار – ونیب( کات    ونآنی – ونی( کاتالف

 ونیآن -ونید( آن    منفی بار – ونی( آنج



 

 
33 

 

Na)؟چند الکترون و چند پروتون وجود دارد  میسد ونی در ?


11) 

 11و  10ب(      11و 11( الف

 12و  11د(      11و  12ج( 

 

F) ؟چند الکترون و چند پروتون وجود دارد دیفلوئور ونی در ?


9 ) 

 10و  9ب(      9و  10( الف

 9و  8د(       9و  9ج( 

 

Li)  میتیل ونی در ?


 .ندیگو ی(  چند الکترون وجود دارد و به آن ................ م3

 ونکاتی – 3ب(      ونکاتی – 2( الف

 ونیآن – 2د(      ونآنی – 3ج( 

 

Clکلر ) ونی در ?


 .ندیگو ی( چند الکترون وجود دارد و به آن .............. م17

 ونکاتی – 18ب(      ونکاتی – 17( الف

 ونآنی – 18د(     ونآنی – 17ج( 

 

..............  با گرفتن الکترون به  یو اتم ها ونیبه کات لی............. با از دست دادن الکترون تبد یها اتم ?

 .شوند یم لیتبد ونیآن

 فلز – نافلز( ب     فلز –( فلز الف

 نافلز – نافلز( د     فلز – فلز( ج

 

 .دهد ی................. واکنش م کینمک  کی لیتشک در ?

 ب( نافلز با نافلز     ( فلز با فلز الف

 ونیکات ای ونید( کات     ج( فلز با نافلز

 

 ؟دارد یکوواالنس وندی( اتم کربن چند پ CH4مولکول متان ) در ?

 2ب(       1( الف

 4د(       3ج( 

 

 ؟دارد یکوواالنس وندیچند پ تروژنی( اتم نNH3) اکیمولکول آمون در ?

 2ب(      1( الف

 4د(      3ج( 
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 ؟دارند یکوواالنس وندیچند پ دروژنی( هر اتم هCH4مولکول متان ) در ?

 2ب(      1( الف

 4د(      3ج( 

 

Hدر مولکول آب )  یکوواالنس یها وندیکل پ تعداد ? O2( و در ملکول متان ............ )CH4 ............. )

 .است

 8 – 4( ب     4 – 2( الف

 2 – 2( د     4 – 4( ج

 

 ؟نادرست است ریز باتیترک یاالنسکوو یها وندیدر مورد  پ نهیگز کدام ?

H)   آب –(  CO2)  دیاکس یگاز کربن د -(  NH3)    اکیآمون  -(  O2)  ژنیگاز اکس  -(  CH4)  متان O2) 

 .برابر است دیاکس یمتان با  گاز کربن د یها وندیپ ( تعداد کلالف

 .دوگانه است وندیپ کی یدارا ژنی( گاز اکسب

 .دهد یم لیتشک یکوواالنس وندیپ کی دروژنیبا هر اتم ه اکی( آب همانند آمونج

 .و متان وجود دارد اکیدر مولکول آمون یکوواالنس وندی( چهار پد

 

 ⃝ غ ⃝ ص    .شوند یم افتیحالت آزاد به  عتیعنصر ها در طب همه?

 

 ⃝ غ ⃝ ص     .است ونی دیکلر میسازنده سد ذرات?

 

 ⃝ غ ⃝ ص       .است یمنف ونیکات بار?

 

 ⃝ غ ⃝ ص    .برق هستند یها در حالت محلول رسان مولکول?

 

 ⃝ غ ⃝ ص      .به رنگ زرد است دیدی سرب?

 

 ⃝ غ ⃝ ص     .شکل است یب یجامد یاکخور نمک?

 

 ⃝ غ ⃝ ص  .شوند یم ونیبه آن لیفلز با از دست دادن الکترون تبد یها اتم?

 

 ⃝ غ ⃝ ص   .شوند یم ونیبه کات لینافلز با گرفتن الکترون تبد یها اتم?

 

 ⃝ غ ⃝ ص   .رندیگ یکنار هم قرار م یمبثت و منف یونهاینمک  کی در?
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 ⃝ غ ⃝ ص   .ستین یخنث یکیدر مجموع از نظر بار الکتر یونی بیترک کی?

 

 ⃝ غ ⃝ ص     .شوند یدر آب حل م یونی باتیترک همه?

 

 ⃝ غ ⃝ ص  .دهد ینم رییآب را تغ یکیزینمک در آب ، خواص ف کیشدن  حل?

 

 ⃝ غ ⃝ ص     .برق است انیجر یمتان رسانا مولکول?

 

  ⃝ غ ⃝ص  ونیبه کات لیدهد و تبد یالکترون م گریاتم به اتم د کی یمشارکت الکترون رد?

 .شود یم

 

 ) ذکر دو مورد( .دیکن سهیها را با مولکول ها مقا ونی?

 

 ؟شود یم لیتشک قیاز چه طر ونیآن ونی?

 

 ( Cl17و Na11) دیسی( را بنوی) نمک خوراک NaCl یونی بیترک لیتشک یبور نحوه  یرسم مدل اتم با?

 

 ؟دیرا مشخص کن ریز یونهایاز  کیاکترون در هر  تعداد?

 

 ؟( عالقمند به از دست دادن الکترون هستند Na11)  میفلز ها مانند سد چرا?

 

 .دیسیجرم را بنو یستگیپا قانون?

 

 .دیده حیتوض ؟( استیمولکول ای یونی)  یبیمربوط به چه نوع ترک ریز شکل?

  

 ؟گذارد ینقطه جوش آب م یبر رو یرینمک در آب حل شود چه تأث اگر?

 

 .قطر ، آب نمک ، روغن() آب م دیمرتب کن نیتا بزرگتر نیرا از کوچکتر ریمواد  ز یچگال?

 

 ؟آب مقطر دارد یبر چگال یریکردن نمک در آب مقطر چه تأث حل?

 

 .دیسازنده آن را شرح ده یمولکول آب از اتمها کی لیتشک یچگونگ?

 

 ؟ستیچ یکوواالنس وندیپ?

 

 .ستا روژنیدو کربن و شش ه یکه دارا دیرا رسم کن یمولکول ساختار?
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دوگانه  وندیدو کربن پ نیاست ) ب دروژنیدو کربن و چهار ه یکه دارا دیرارسم کن یمولکول ساختار?

 .است(

 

 دیرا رسم کن ریز یمولکول ها ساختار?

 O2 -NH3-CH4-CO2-H O2-C H2 6- C H3 8    

 

 .دیرا مشخص کن ونیو کات ونی( آنNaCl) دیکلر میسد یونی بیترک در?

 

 .دیرا مشخص کن ونیو کات ونی( آنCaO) دیاکس میکلس یونی بیترک در?

 

 .دیده حیرا به اختصار توض یونی وندیپ کی لیتشک نحوه?

 

 .دیده حیرا به اختصار توض یکوواالنس وندیپ کی لیتشک نحوه?
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 به دنبال محیطی بهتر برای زندگی – 3فصل 

 

 چرخه های طبیعی )جلسه ی یازدهم(
حث می کردیم. و یه جورایی فصل قبلی تا همین فصل پیش داشتیم در باره ی دسته بندی هر یک از مواد به دو خالص و ناخالص ب

بیشتر وقت خودمون رو گذاشتیم روی بررسی عنصر ها و انواع ترکیب ها صحبت کردیم اما به اون صورت نتونستیم چند مثال جذاب 
دستمون  3ل و کاربردی در ارتباط ترکیب ها از جمله ترکیب هایی با پیوند کوواالنسی)پیوند اشتراکی( داشته باشیم. اما االن تو فص

 حسااااااابی بازه!!!! بریم که به بررسی مطالب جذاب در ارتباط با پیوندکوواالنسی)پیوند اشتراکی( بپردازیم.
مواد مورد نیاز ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم از زمین به دست می آید. در طبیعت چرخه های طبیعی مانند چرخه آب و چرخه 

 ی از منابع مهم انرژی هستند که تاثیر  بسزایی در چرخه های طبیعی دارند.سنگ وجود دارند. سوخت های فسیل

 های طبیعیچرخه

در طبیعت چرخه های متعدد از مواد و عناصر وجود دارد که با هم در ارتباط هستند. هر تغییری که در یک چرخه روی 

در چرخه دی اکسید کربن و آب، تغییراتی در دهد بر روی چرخه های دیگر نیز تاثیر می گذارد. به عنوان مثال با تغییر 

 آید که بر چرخه زندگی گیاهان و  جانوران نیز تأثیر خواهد گذاشت. ها به وجود می چرخهی فصل

صورت چرخه کربن دی اکسید است. یعنی کربن دی اکسید همواره  به چرخه کربن در طبیعت عمدتاچرخه کربن: 

نداران و طبیعت به صورت یک چرخه  جابجا می شود ولی در مجموعه مقدار تولید و مصرف می شود و کربن در بین جا

  کل آن ثابت می ماند.
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 اثرات افزایش دمای هوای زمین:

 .باعث افزایش سطح آب دریاه ها و اوقیانوس ها می شود ذوب یخ های قطبی:-1 

 .باعث تغییر فصل ها و ایجاد توفان و گرد و غبار می شود خشکسالی:-2 

 .باعث به هم خوردن چرخه غذایی می شود انقراض نسل برخی از جانداران:-3 

 

 (1399دی ماه -تهران -)امام علی )ع(                               درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید. 

 به هم ندارند. الف( چرخه های روی کره ی زمین مستقل از هم عمل می کنند و هیچ ارتباطی

 ب( باز شدن زودهنگام شکوفه های درختان در زمستان از تبعات برهم خوردن چرخه های طبیعی است.

 الف( نادرست ، چرخه های روی کره ی زمین مستقل از هم عمل نمی کنند و به هم مرتبط هستند.  

 ب( درست

 

(1399دی ماه -تهران -)امام خمینی )ره(                                                       گزینه ی درست را مشخص نمایید. 

 * کدام یک ، جزء چرخه های طبیعی موجود در کره ی زمین می باشد؟           

 ( هر سه مورد4( چرخه ی آب                 3( چرخه ی سنگ              2( چرخه ی کرین               1

  4زینه ی گ  

 (1399دی ماه -تهران -)امیرکبیر   گزینه ی درست را مشخص نمایید.                                                               

 * ادامه ی حیات جانداران به چه چیزی بستگی دارد؟                                               

 ( فراهم کردن محیط بهتر برای زندگی2                                                ( بهبود روش زندگی  1

  ( رعایت توازن در چرخه های طبیعی4( تغییر چرخه های طبیعی                                        3

 4گزینه ی   

 

(1398دی ماه -تهران -)تالش                                                         چرخه را تعریف نمایید.                            

 به مجموعه ای از تغییرات که هیچگاه به پایان نمی رسد و بار ها و بارها تکرار می شود ، چرخه می گویند.  

 

 نفت خام و زندگی امروزه )جلسه ی دوازدهم(
رنگی است که چنان تاثیری در زندگی انسان های گذاشته است که دنیای بدون  نفت قابل نفت خام مایع غلیظ و سیاه 

 تصور نیست.
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 برخی از کاربرد های نفت خام: 

 برای حمل و نقل، نیروگاه ها، گرمایش و.. تولید سوخت:-1 

 مانند پالستیک، چسب، رنگ و... تولید مواد پتروشیمی: -2 

 اییتولید کود شیمی کشاورزی:-3 

 ساخت مواد منفجره-4 

 تحقیقات نشان می دهد که به طور میانگین
4
5

نفت مصرفی در جهان صرف سوختن و تامین انرژی می شود و باقی مانده  

 آن صرف ساختن فرآورده های سود مند و تازه می شود.

 

 دالیل استفاده زا نفت خام برای سوخت:
 قیمت مناسب-1

 ی دسترسی به نفت آسان-2 

 تافزایش جمعیت و  افزایش تقاضا برای سوخ-3

 

 عوارض تولید بیش از انداره از کربن دی اکسید : 

 )به فیلم آموزشی گوش کنید و هرچی متوجه شدید بنویسید همین پایین که جا گذاشتم!( 

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

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

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

 (1399دی ماه -تهران -شهریور 17)                  به چه دالیلی امروزه انسان از نفت خام استفاده می نمایند؟ 

   

 قیمت مناسب-1

 آسانی دسترسی به نفت -2 

تافزایش جمعیت و  افزایش تقاضا برای سوخ-3

 (1396دی ماه -تهران -)نور هدایت      سه مورد از عوارض  تولید بیش از اندازه کربن دی اکسید چیست؟ 

   

 ذوب شدن یخ -1

  گرم شدن زمین  -2

 ایجاد تغییرات در فصل ها-3
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 ترکیب های نفت خام )جلسه ی سیزدهم(
که بر اساس تعداد کربن و هیدروژن تقسیم بندی و نامگذاری نفت خام مخلوطی از صد ها ترکیب به نام هیدروکربن است 

می شوند. متان ساده ترین ترکیب نفت خام است که در مولکول آن یک اتم کربن  چهار اتم هیدروژن وجود دارد. خواص 

 هیدرو کربن ها به تعداد کربن های سازنده آنها بستگی دارد. 

ش تری دارند و با افزایش تعداد اتم های کربن نیروی ربایش بین ذره ها مولکول های بزرگ ترد هیدروکربنی اتم های بی

بیش تر می شود و در نتیجه نقطه جوش باال تر می رود. زیرا به حرارت بیش تری  نیاز است تا بتوان بر نیروی جاذبه بین 

 آنها غلبه کرد.

 چند هیدروکربن و ویژگی هایشان:

                
 دقیقا عینشو این پایین وارد کنید!و یا نکته ای به نظرتون مهم اومده فیلم آموزشی بهتون درس دادم لطفا هرچیزی که تو 

)اون سه گروه هیدروکربن رو این پایین نمودارش رو بکشید لطفا!!!! منظورم دسته بندی  انواع ترکیب های هیدروکربنی:
 تون رو !(آلکان و آلکن و ایناس! دقیقا مثل فیلم آموزشی بکشید نمودار

 بررسی آلکان ها و نکات مربوط به آن ها:

 
 نمونه ای از چند آلکان معروف:
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 ویژگی هیدروکربن ها به تعداد اتم های سازنده ی آن ها بستگی دارد:

لطفا همینجا که براتون جا گذاشتم جدولش رو از روی فیلم آموزشی این پایین بنویسید و هر نکته ای هم گفتم کنار 
 جدول یاد داشت کنید!همین 

 

 

 

 

 

 
 گرانروی یا ویسکوزیته:

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

 رابطه ی بین تعداد کربن ها و هیدروژن ها با ویژگی هیدروکربن ها:

 !ارد کنیدهرچی توفیلم آموزشی براتون گفتم لطفا این پایین و
 
 

 

 

 
 

(1399دی ماه -تهران -)دکتر حسابیجاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.                                              

 الف( ساده ترین هیدروکربن شناخته شده تا کنون ، ....................... نام دارد.

ه ی ........................... ، ......................... ، ..................... تقسیم بندی ب( هیدروکربن ها به صورت کلی به سه دست

 می شوند.

پ( در ساده ترین هیدروکربن شناخته شده که جزء آلکان ها می باشد یک اتم عنصر ................ با چهار اتم 

 ..... را ایجاد می کند.عنصر ....................... پیوند ...............

 ت( پنجمین هیدروکربن از دسته ی آلکان ها ....................... نام دارد.

  

 اشتراکی)کوواالنسی( –آلکین                    پ( هیدروژن  -آلکن  –الف( متان                   ب( آلکان 
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(1398دی ماه -تهران -)آیت اهلل کاشانی                     ص نمایید.درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخ 

 الف( نقطه جوش هیدروکربن ها با افزایش نعداد کربن پایین می آید.

 ب( ویژگی هیدروکربن ها به تعداد اتم های آن ها بستگی دارد.

  

 ای آن ها باال تر می رود.الف( نادرست ، نقطه ی جوش هیدروکربن ها با افزایش تعداد کربن ه

 ب( درست

هیدروکربن ها در  ویژگی مهم در ارتباط با هیدروکربن ها در نظر بگیرید. با افزایش تعداد اتم های کربن 3

 ، این ویژگی ها چگونه تغییرمی کنند؟)دور گزینه درست خط بکشید( 
 (1398دی ماه -تهران -)دانش 

 الف( نقطه ی جوش :  افزایش می یابد  /  کاهش می یابد.

 ب( تمایل به جاری شدن :  افزایش می یابد  /  کاهش می یابد.

 بد.پ( نیروی ربایش بین ذرات: افزایش می یابد  /  کاهش می یا

 

 الف( افزایش می یابد

 ب( کاهش می یابد )گرانروی بیشتر می شود و هیدروکربن غلیظ تر می باشد(

 پ( افزایش می یابد

 

 )جلسه ی چهاردهم( -نفت منبعی برای ساختن  –جدا سازی اجزای تشکیل دهنده ی نفت خام 

 دست خودت یادداشت کن! ه دل تنگ می خواهد و مهم است در نظرت از این جلسه خودت باهرچ
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(1399دی ماه -تهران -)امام صادق                                                  جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

می  داالف( به مخلوطی از چند هیدروکربن که نقطه ی جوششان نزدیک به هم می باشد و در برج تقطیر از هم ج

 شوند ، ........................ می گویند.

 ب( در برج تقطیر با گرما دادن به نفت خام اولین ماده ای که از آن خارج می شود ، حالت ................ دارد.

  

 الف( برش نفتی                                ب( گازی

 

 (1398دی ماه -تهران -)دانش                                                       ر کنید.جاهای خالی را با کلمات مناسب پ 

 الف( در پاالیشگاه برای جداسازی اجزای نفت خام از ...................... استفاده می شود.

 ند.ب( در تقطیر نفت خام مولکول های درشت در قسمت .................... برج قرار می گیر

  

 الف( برج تقطیر                                 ب( پایین

 

 (1399دی ماه -تهران  –)شهیدرجایی                               درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. 

 می شود.الف( به هیدروکربن هایی که نقطه جوش نزدیک به هم دارند ، برش نفتی گفته 

 ب( در برج تقطیر نقطه جوش پایین ترین برش از بقیه کمتر است.

 

 الف( درست                            ب( نادرست ، همواره باالترین نقطه جوش در پایین ترین قسمت برج تقطیر قرار دارد

 

 ( 1399دی ماه -تهران  –)امیرکبیر                                   گزینه ی درست را مشخص کنید.                                  

 * در پاالیشگاه های نفت خام ، اجزای نفت خام را بر اساس تفاوت در کدام ویژگی آن جدا می کنند؟

  ( حالت مواد4( نقطه ی انجماد                  3( نقطه ی جوش                    2( نقطه ی ذوب                  1

 2گزینه ی 

 

 ( 1398دی ماه  -تهران  –)امیرکبیر  گزینه ی درست را مشخص کنید.                                                                 

 * روش جداسازی اجزای نفت خام چیست؟

 ( تبلور4( تقطیر کردن                  3         ( سر ریز کردن            2( صاف کردن                   1

 3گزینه ی 
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 پالستیک های ماندگار )جلسه ی پانزدهم(

 ه دل تنگ می خواهد و مهم است در نظرت از این جلسه خودت با دست خودت یادداشت کن!هرچ

 

 

 

 

 
 ( 1398دی ماه  -تهران  –)امام صادق)ع(                                                        گزینه ی درست را مشخص کنید. 

 *فرمول مولکولی اتیلن کدام است؟ 

1) C H2 8  2 )C H2 6   3 )C H2 4   4 )C H2 2  

شده اتن یا اتیلن ساده ترین آلکن است و دو عدد هیدروژن کمتر از اتان که یک  ، طبق نکات گفته 3گزینه ی 

 آلکان می باشد را دارد.

 

                                  (1397دی ماه  -تهران  –)قائم گزینه ی درست را مشخص کنید.                                                                      

        * کدام گزینه می تواند گوجه فرنگی نارس را به رسیده تبدیل کند؟

 ( هیدروژن4( متان                               3( اتن )اتیلن(                   2( اکسیژن                       1

 ی نارس به رسیده تبدیل شود.، اتیلن یا همان اتن می تواند باعث شود گوجه فرنگ 2گزینه ی 

 

 (       1398دی ماه  -تهران  –)فرزانگان گزینه ی درست را مشخص کنید.                                                                 

  *پالستیک از کدام گاز به دست می آید؟                                                      

 ( پروپان4( بوتان                               3( اتن                              2( متان                           1

 2گزینه ی 

 

 (       1399دی ماه  -تهران  –)دانش  گزینه ی درست را مشخص کنید.                                                                   

  * کدام واکنش پلی مری شدن پلی اتن معروف است؟

1 )𝑪𝟐𝑯𝟒                       𝒏𝑪𝟐𝑯𝟒                                   2 )(𝑪𝟐𝑯𝟒) 𝒏                    𝒏𝑪𝟐𝑯𝟒 

3 )(𝑪𝟐𝑯𝟒) 𝒏                𝑪𝟐𝑯𝟒                                    4   )   𝒏𝑪𝟐𝑯𝟒                    𝒏𝑪𝟐𝑯𝟒 

 2گزینه ی 

 



 

 
45 

 سواالت پایان فصل
 

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن یخال یجاها 

 .شود یم دیتول ای. در چرخه کربن، کربن به صورت ........................  مصرف 1

 . ندگوی ی...................... مهای سوخت ،یعیمانند زغال سنگ، نفت و گاز طب هایی . به سوخت2

 لیتشک یاشتراک وندیپ دروژنیاتم ه 4................... است که در آن هر اتم کربن با  دروکربنیه نتری ساده .3

 .است داده

جوش  یمولکول ....................... و دما نیب شیربا یرویباشد، ن شتریب دروکربنیه کی های¬. هر چه تعداد کربن4

 . شود یآن ................ م

 .اند که  از دو عنصر ............. و .............. ساخته شده شود یگفته م هایی بیبه ترک دروکربنی. ه5

 . شود یاز نفت خام جدا م ری.......... برج تقطدر قسمت .......... یسوار یخودرو نیو بنز مایهواپ نی. بنز6

 به نام .................... ساخته شده بی................ و .................... است که از مخلوط صدها ترک یعی. نفت خام ما7

 .است

 .اند متصل گریکدی.. به ........... وندیپ قیکربن از طر های¬با اتم دروژنیه های اتم دروکربن،ی. در هر مولکول ه8

 . شود یدارد، ............. بخار م تری¬نییکه نقطه جوش پا یعی. با گرما دادن ما9

 دارد. یبستگ یعیجانداران به .................. در چرخه طب اتی. ادامه ح10

باالتر  های کربن در برشتعداد  یعنیجوش .................. دارد  ینسبت به برش باالتر خود دما ی. هر برش نفت11

 ................ است.

 .............. است و به واکنش ................. مشهور است.  رییتغ کیتن  یاتن به پل لی. تبد12

 

 . دیسیرا بنو حینادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صح ایدرست 

 ◯به هم ندارند.  یارتباط چیو ه کنند یبه طور مستقل عمل م نیره زمموجود در ک های . چرخه1

 ◯. کنند یاستفاده م دیجد های فرآورده دیتول یبرا شتری. امروزه نفت خام را ب2

 ◯. کند یرا براساس تفوت در نقطه ذوب از هم جدا م عاتیما ری. دستگاه تقط3

 ◯. شود یساخته م لنیبه نام ات یماده مصنوع ییمایش رییتغ جادی. از حرارت دادن گاز اتن در ظرف دربسته و ا4
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 ◯کربن وجود دارد.  های اتم نیدوگانه ب وندیپ کی تن ی. در پل5

 ◯.  ابدی یم شیافزا ها دروکربنیشدن ه جاری سرعت و جوش نقطه ها تعداد کربن شی. با افزا6

 ◯.  شود یآزاد م دهیرس های وهیاست که از م ی. اتن گاز زرد رنگ7

 .دیپاسخ ده ریز های به پرسش

 .دیکن فیرا تعر ریاز موارد ز کیهر 

 چرخه -

 دروکربنیه -

 ریدستگاه تقط -

 یبرش نفت -

 شدن یبسپارش -

 

 .دیرا نام ببر یعیطب هایخهرچهار مورد از چ

 

 ست؟یمنظور از چرخه کربن چ

 

 مورد( 5)  د؟یسیرا بنوآن  های و فرآوردهنفت  هایکاربرد

 

 :دیپاسخ ده ریباتوجه به چرخه کربن به سواالت ز

 در چرخه کربن: اهانی( نقش گالف

 در چرخه کربن: واناتی( نقش انسان و حب

 شود؟¬یکربن مصرف م کیو در کدام دی( در کدام مراحل کربن تولپ

 

باشد چه  شتریب دروکربنیچه تعداد کربن در هدارد؟ هر  یبستگ یزیبه چه چ ها دروکربنیه یژگیو

 افتد؟ یم یاتفاق
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 د؟یسینحوه استفاده از نفت خام را بنو

 

 .دیبه سواالت پاسخ ده ریز های دروکربنیبا توجه به ه

Cالف(  H3 Cب(    8 H6 Cج(    14 H9 Cد(    20 H20 42  

 شود؟ یم جاری تر کربن راحت درویکدام ه -

 د؟ینقطه جوش مرتب کن بیرا به ترت ها دروکربنیه -

 

 توان از هم جدا کرد؟ یگراد را چگونه م یدرجه سانت 151و  68با نقطه جوش با  عیما های دروکربنیه

 . ددهی پاسخ سواالت به شده¬نشان داده دروکربنیبا توجه به ه

  :یکواالنس وندیتعداد پ -

 :دروکربنیه نیا ییایمیفرمول ش -

 متان: ایاست  شتریب دروکربنیه نینقطه جوش ا -

 د؟یده حیرا توض شگاهینفت خام در پاال یاجزا ینحوه جداساز

 

 .دیسیبنو را ریز های دروکربنیاز ه کیخارج شدن هر  بیترت ریبا توجه به خواص برج تقط

 

 

  .دیسیبنو وانیرا از ل ریز های دروکربنیخروج ه بیترت

 

 .دیریمقابل را در نظر بگ یبرش نفت

 هستند؟ تر کدام برش سبک های مولکول -

 رد؟گی یقرار م ریبرج تقط نییکدام برش در پا -

 شوند؟ یم یجار نیزم یرو رتریکدام برش د های مولکول -

 است؟ تر یکدام برش قو های مولکول نیب شیارب یروین -

 خواهد بود؟ تر روهیرنگ کدام برش ت -

 دمای جوش برش

1 45 

2 280 

3 160- 
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 دارد؟  یچه کابرد ست؟یاتن چ

 

 کرد؟  دیاز اتن تول یدیاز اتن فرآورده جد توان یچگونه م

 

 .(دینشان ده یمولکول شی) با نما شود؟ یم دیو چگونه تول ستیاتن چ یپل

 

 د؟یسیرا بنو ژنیگاز متان با اکس بیدارد؟ واکنش ترک یریسوختن نفت چه تأث

 

 کند؟ یم جادیا یدر هواکره چه مشکالت داکسی یکربن د شیافزا

 

 . دیده حیمثال توض کیدر هوا را با ذکر  داکسی یکربن د شیافزا زانیانسان بر م های تیفعال ریتآث

 

 مورد( 4. )دیسیرا بنو یکیپالست های توسط زباله ستیز طیمح یش آلودگکاه های راه 
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 حرکت چیست؟ – 4فصل 

 

 .دیمایپ یم دیخورش دور را لومتریک 30 برابر یمسافت هیثان هر در نیزم نکته:

 .دیکن فیتعر را شده یط سافتم 

 .شود یم گفته شده یط مسافت مقصد تا مبداء از شده مودهیپ یهاطول مجموع هب 

 

 .دیکن فیتعر را (D) ییجابجا 

 .شود یم گفته ییجابجا مقصد و مبداء نیب ریمس ای فاصله نیتر کوتاه به 

 

  .دیکن انیب را ییجابجا و شده یط مسافت معمولِ یریگ اندازه یواحدها ای کای 

 (KM) لومتریک و (M) متر 

 

 ست؟یچ (D) ییجابجا بردار از منظور 

 

 بردار کند یم وصل انیپا نقطه به را حرکت شروع نقطه که یبردار به 

 .شود یم گفته ییجابجا

 

 )طول ها برابر هستند(. دیکن محاسبه ریز شکل در را (D) ییجابجا و (Ɩ) شده یط مسافت 

  

m 7 125  شده   یمسافت ط=875

m 3 125  ییجابجا =375

 

 باشد؟ کسانی اش ییجابجا بردار اندازه با آن شده یط مسافت تا کند حرکت چگونه جسم کی 

 کند. حرکت میمستق دیبا 

 

کرد( حرکت اجسام   یم یزندگ شیسال پ 500که حدود  ییایتالی)دانشمند سرشناس ا لهیاز گال شینکته: مردم تا پ

ص   صورت کند و تند تو سط  یتند» یمعرف لهیگال یاز کارها یکیکردند.  یم فیرا به  av(S«متو متحرک بود  کی (

 شود: یو محاسبه م فیتعر ریکه به صورت ز

 

 

 

 

 مسافت پیموده شده
 مدت زمان صرف شده

 سط=تندی متو
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 متوسط یتند یریگ اندازه یکای ده،ش صرف زمان مدت و شده مودهیپ مسافت یریگ یانداز یواحدها به توجه )با

m

s
 ای 

km

h
 بود.( خواهد  

 یکاهایاساات،  هیثان 3600متر و هر ساااعت برابر  1000برابر  لومتریهر ک نکهیبا توجه به ا نکته:
m

s
و   

km

h
  نیبه ا

 شوند: یم لیتبد گریکدیت به صور

                          
m

s
      

km

h
 

 .کرده است یرا ط ریچه مقدار از مس هیدر هرثان ایدهد، متحرک در هر ساعت یمتوسط نشان م ینکته: تند

 متوسط دوچرخه سوار  ی. تنددیمایپ یم هینثا 60متر را در مدت  840مسافت  یدوچرخه سوار 

 است؟   هیچند متر بر ثان -الف

  

                    
m

s
                تندی متوسط14

840
60

 تندی

 بر ساعت است؟ لومتریچند ک -ب

  

km
/

h
 

4
14 3 6  متوسط50

 

 

av(Vنکته: سرعت متوسط   شود: یو محاسبه م فیتعر ریبه صورت ز (

 

 

 

شده،     ییجابجا یریگ یانداز ی)با توجه به واحدها صرف  سط     یریاندازه گ یکایو مدت زمان  سرعت متو
m

s
    ای 

km

h
  خواهد بود.(

سط  س  ینکته: وقت ست م  کیرعت متو ست آمده م  زیجهت حرکت را ن م،یآور یمتحرک را بد   یدر کنار عدد بد

 .میسینو

تر شده   کیچه مقدار به مقصد خود نزد  هیدر هر ثان ایدهد، متحرک در هر ساعت   ی: سرعت متوسط نشان م   نکته

 .است

 .برابر خواهند بود گریکدیمتوسط و سرعت متوسط با  یحرکت کند، تند میمستق ری: اگر متحرک در مسنکته

 مدت زمان صرف شده
 =تندی متوسط

 مسافت پیموده شده

 جابجایی

 مدت زمان صرف شده
 = سرعت متوسط
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س  ییخودرو  س  نیکند، اگر طول ا یم یساعت( ط  5/0) قهیدق 30را در مدت  یریم و  لومتریک 46برابر  ریم

 باشد، یبه طرف جنوب شرق لومتریک 24آن برابر  ییبردار جابجا

 متوسط   یتند -الف 

  

      
km

h
92                                         

/

46
0 5

 

 

 .دیسرعت متوسط خودرو را بدست آور -ب

 

 

                                 
km

h
48                                                                                    

/

24
0 5

 

 

 .دیکن فیرا تعر یلحظه ا یتند 

در حال  یداخل خودرو یمثال وقت یشود. برا  یگفته م یلحظه ا یمتحرک در هر لحظه، تند کی ایخودرو  یبه تند 

خودرو را در همان  یلحظه ا یآن قرار دارد تند یکه عقربه رو یعدد م،یکن یسنج نگاه م  یو به عقربه تند میحرکت نشسته ا  

 .دهد یلحظه نشان م

 

 ست؟یخط راست چ یرو کنواختیمنظور از حرکت  

صور کن  ییخودرو  س  دیرا ت ستق  یریکه در امتداد م س    میم ست. اگر در طول م  یا لحظه یتند ر،یدر حال حرکت ا

خط  یرو کنواخت ینوع حرکت را حرکت    نیاهند بود. ا با هم برابر خو  یلحظه ا  یمتوسطططط و تند  ینکند، تند   یرییخودرو تغ

 نامند یراست م

. 

 ( برابر است.یبه اختصار: تند ای) یلحظه ا یمتوسط با تند یتند کنواخت،ی: در حرکت نکته

 شود؟ یم لیتبد یبه سرعت لحظه ا یلحظه ا یدر چه صورت تند 

ضافه کن  یلحظه ا یاگر به تند  ست میکرده ا انیرا ب یسرعت لحظه ا  میجهت حرکت را ا  یدر تماس تلفن ی. مثالً دو

ست، در ا   لومتریک 80با  دیگو یم ساعت از تهران به طرف کرج در حرکت ا را  دروخو یصورت دوستمان سرعت لحظه ا     نیدر 

 .کرده انیب

 

 به اختصار: سرعت( ای) ی= سرعت لحظه ا یلحظه ا ی: جهت حرکت + تندنکته

av(aمتوسط نکته: شتاب  و سرعت   یشود )شتاب مانند تند یمتحرک با استفاده از فرمول مقابل محاسبه م کی (

 حرکت است(: یها یژگیاز و گرید یکی

 

 

 )به طرف جنوب شرقی( =سرعت متوسط

 مسافت پیموده شده
 مدت زمان صرف شده

 =تندی متوسط =تندی متوسط =تندی متوسط

 سط=سرعت متو

 =سرعت متوسط
 جابه جایی

 مدت زمان صرف شده

 =شتاب متوسط
 تغییرات سرعت

 زمان تغییرات سرعت
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:  شه یسرعت هم  راتییتغ یریاندازه گ یکای)
m

s
ست، زمان تغ      یریدازه گان یکای جهیو در نت Sسرعت:   راتییا

شتاب متوسط:  
m

s
 است.(  2

 ست؟یمنظور از شتاب چ 

 شتاب است. یحرکتش دارا مییگو یباشد م رییمتحرک در حال تغ کیکه سرعت  یهنگام 

 

س  کیدر  یراننده ا  ستق  ریم سرعت خود را در مدت     میم شرق(  در  لومتریک 18از  هیثان 5)از غرب به 

 .دیبدست آور هیدر ساعت رسانده است، شتاب متوسط خودرو را بر حسب متر بر مربع ثان لومتریک 72ساعت به 

  

km m
/

h s
    72 18 54 3 6  تغییرات سرعت15

m

s
2

          شتاب متوسط )به طرف شرق(=3
15
5

 شتاب متوسط

 

 

 

شه   یرو ییمایهواپ  شتاب   مابریناو هواپ کیعر با 
m

s
2

شرق به حرکت در م 31 تا پس از  دیآ یدر جهت 

از صفر به   مایکشد تا سرعت هواپ   یرا که طول م یبه سرعت برخاستن برسد. مدت زمان    یمدت کوتاه
m

s
)به    62

 .دیاسبه کنطرف شرق( برسد، مح

  

 

m

s
  

2
62 0  تغییرات سرعت62

 

 

 

 

s 
62

2
31

                                         

 

 زمان تغییرات سرعت

 تغییرات سرعت
 =شتاب متوسط

 تغییرات سرعت =شتاب
 زمان تغییرات سرعت

=31 62 
 زمان تغییرات سرعت

 زمان تغییرات سرعت
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 سواالت پایان فصل
 

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن یخال یجاها 

 .  ندگویی.. مشده از مبداء تا مقصد را ................... یط ری. کل مس1

 .  ندگویمی............... …جهت باشد  یکه دارا خطی . به پاره2

 .  مکنییضرب م 6/3مقدار را ...............................  ه،یبر ساعت به متر بر ثان لومتریک لیتبد ی. برا3

 ..................... )دارد / ندارد( . یبستگ ریشده به شکل مس ی. مسافت ط4

 دارد.  زیاست که عالوه بر .................. ، .................... ن یتیسرعت کم .5

 انی....................... را ب کندیت محرک غرببر ساعت در جهت شمال   لومتریک 40 یبا تند یجسم  مگویییم ی. وقت6

 .  مایکرده

 .  باشدیند، حرکت از نوع ............................. مبا هم برابر باش ریدر طول مس ایو لحظهمتوسط  ی. اگر تند7

 برابر باشد سرعت متوسط با ................................ برابر خواهد بود.  جاییکه مسافت با جابه ی. هنگام8

 .  ندگویی. به ............................... در واحد زمان شتاب متوسط م9

 . باشدی.............................. م شتاب متوسط یکای. 10

 سرعت همراه باشد حرکت از نوع ............................ خواهد بود.  ریی. اگر حرکت با تغ11

 

 . دیسیرا بنو حینادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صح ایدرست  

 ◯مبداء و مقصد است.   نیبفاصله  نتری. مسافت کوتاه1

 ◯با هم برابر هستند.   شهیهم میدر خط مستق جایی. مسافت و جابه2

 ◯. دهدیمتوسط را نشان م یمطلب تند نیا کند،یبه سمت شرق حرکت م هیمتر بر ثان 5با سرعت  ی. شخص3

 ◯. دهدیرا نشان م لیاتومب ایاندازه سرعت لحظه ل،ی. سرعت سنج اتومب4

 ◯معناست.  کیسرعت به  و ی. تند5

 ◯متوسط و سرعت متوسط برابر باشند.    یکه تند شودیگفته م یبه حرکت کنواختی. حرکت 6

 100در هر لحظه  یاساات که تند نی، ا "بر ساااعت اساات لومتریک 100 یلیمتوسااط اتومب یتند "جمله  ی. معنا7

 ◯بر ساعت است.   لومتریک

 

 .دیکن فیرا تعر ریاز موارد ز کیهر  

 شده: یمسافت ط -

 بردار:   -

 ییجابه جا -

 : ییبردار جابه جا -

 متوسط: یتند -
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 سرعت متوسط:   -

 :ای لحظه یتند -

 :  ای سرعت لحظه -

 : کنواختیحرکت  -

 : کنواختی ریحرکت غ -

 شتاب متوسط: -

 

 د؟یمربوط به حرکت اجسام را نام ببر های تیکم 

 

 د؟یرا نام ببر عتیموجود در طب هایحرکتسه مورد از  

 

 .دیحساب کن ریز هایو مسافت را در هر کدام از شکل جاییمقدار جابه 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 جنوب فرط به لومترکی 5 و شرق  طرف به لومتریک 10 کند، می حرکت شمال  طرف به لومتریک 5 یلیاتومب 

 . دیرا حساب کن ییجا فت و جابهمسا ر،ی. با رسم شکل مسکند می حرکت

 

 است؟ هیمتوسط آن چند متر بر ثان یتند کند یم یط قهیدق 9متر را در  540مسافت  یمتحرک 

 

سوار   سافت   کیابتدا  یدوچرخه  سافت د    هیثان 20را در مدت  یمتر 60م سپس م شرق  به  یگریدر جهت 

شمال ط  هیمتر بر ثان 8متوسط   یمتر را با تند 80طول  سرعت متوسط را در     ی. تندکند یم یدر جهت  متوسط و 

 . دیرا حساب کن ریکل مس

 

سافت ب   شهر تهران و زنجان   نیم ست. اگر اتومب  لومتریک 360دو  سمت تهران   7ساعت   یلیا از زنجان به 

 . دیبه مقصد خواهد رس یحرکت کند چه ساعت
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 . دینجام دهرا ا ریز های لیاز تبد کیهر  

km m km m..... .....
h s h s

km m km m.... .....
h s h s

 

 

15 72

96 25
  

 

 م؟ینبی یرا م یتیچه کم مکنی می نگاه خودرو سنج که به سرعت ای در لحظه 

 

کند  یقدم ط 500فاصله را با   نی. اگر اکند یم یط قهیدق 10فاصله خانه تا مدرسه را در زمان    یدانش آموز 

 . دیمتوسط او را حساب کن یدباشد، تن متر یسانت 60و هر قدم او 

 

متوسط  یبا تند هیثان 20متحرک در زمان  کی 
km

h
 .کند یم یرا ط ی، چه مسافت 18

 

در جهت شرق با سرعت    یمتحرک 
m

s
شعاع   دانیحرکت کرده وارد م هیثان 5به مدت  40 شده و   10به  متر 

ت با سرع 
m

s
متر با سرعت   300را دور زده و در انتها  دانیم  6

m

s
. با رسم شکل   دهد یخود ادامه م ریبه مس  20

 :ریمس

 . دیمتوسط را حساب کن ی( تندالف

 

 . دی( سرعت متوسط را حساب کنب

 

 

ساارعت آن به  هیثان 10و پس از  کند یه حرکت مخط راساات شااروع ب یاز حال سااکون بر رو یمتحرک 

km

h
. شتاب متوسط متحرک چند رسد یم  90

m

s
2

 خواهد بود؟ 

 

. اگر شتاب آنکند یشروع به حرکت م میمستق ریاز حال سکون در مس  یمتحرک 
m

s
2

 باشد، پس از چند  4

سرعت آن به  هیثان
m

s
 رسد؟ یم 60

 

به حدود ستاده یاز حالت ا هیثان 2سرعت خود در عرض   تواند یم یرانیا وزپلنگی 
km

h
برساند. شتاب    72

 . دیمتوسط آن را حساب کن
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یشتاب متوسط متحرک "جمله  
m

s
2

 است؟ یبه چه معن "است.  8

 

سرعت اول  یمتحرک  سرعت  هیثان 20عبور کرده و پس از  Aاز نقطه  هیبا  با 
m

s
سد م Bبه نقطه  120 . اگر  یر

شتاب آن 
m

/
s
2

1 او چند  هیباشد. سرعت اول 5
m

s
 است؟ بوده 

 

 . دیکن یمختلف شتاب را بررس های عالمت 

 

سرعت    یلیاتومب  با 
km

h
ست، راننده ترمز م     72 شرق در حرکت ا سمت    هیثان 2و ظرف مدت  کند یبه 

را به  لیسرعت اتومب
km

h
 . دیرساند. شتاب متوسط متحرک را محاسبه کن یم 54

  

سرعت ثابت   یارقط  با 
m

s
شد تا قطار به  هیثان20اگر  گذرد، یمتر م 400به طول  یپل یاز رو 30  طول بک

 ؟  است متر چند قطار طول کند، عبور پل از کامل طور

 

  



 

 
57 

 

 

 

 

 .دیکن فیرا تعر روین 

 .شودیم دهینام )Force( روین گریکدیاثر متقابل دو جسم بر  

 

  خیچکش به م خ،یهمواره دو جساام مشااارکت دارند. مثال  در برخورد چکش با م (F) روی: در به وجود آمدن ننکته

 .به چکش زین خیکند و م یوارد م روین

  یرویگرانش، ن یرویمثل ن  سااتند، یدر تماس ن  گریکد یکنند لزوما  با     یوارد م روین گریکد یکه به    ی: اجسااامنکته 

 .یکیالکتر یرویو ن یسیمغناط

  ایدهد: شروع به حرکت کردن جسم، توقف، کم   یمختلف نشان م  یجسم خود را به شکل ها   کیبر  روی: اثر ننکته

 شکل. رییجهت و تغ رییشدن سرعت، تغ ادیز

 ست؟یچ« متوازن یروهاین»منظور از  

سم   وارد بر  یروهاین مییگو یکنند، م یرا خنث گریکدی اثر روهاین نیبه طور همزمان اثر کنند و ا رویچند ن یاگر بر ج

 .وارد بر جسم متوازن اند یروهایوارد بر جسم صفر باشد، ن یروهاین ندیاگر برآ گریجسم متوازن اند. به عبارت د

 

 توان مشاهده کرد؟ یم ییرا در چه حالتها« متوازن یروهاین» 

وارد  یروهایاگر ن -ماند. ب یم یساکن متوازن باشند، جسم همچنان ساکن باق     جسم  کیوارد بر  یروهایاگر ن -الف  

 .دهد یجسم متحرک متوازن باشند، جسم با سرعت ثابت به حرکت خود ادامه م کیبر 

 

 .دیکن انیرا ب وتونیقانون اول ن 

  ییروین ریمگر آنکه تحت تاث کند، یخط راسططت را حفظ م یخود رو کنواختیحرکت  ایجسططم حالت سططکون   کی 

 .حالت آن شود رییمجبور به تغ

 

نکنند،   یرا خنث گریکد ی روها ین یعنیشااوند به هم بخورد،    یجساام وارد م کی که به    ییروها ی: اگر توازن ننکته 

ص  یروین سم را به حرکت در م    یخال سم اثر خواهد کرد و ج دهد. مثال  اگر   یم رییسرعت آن را تغ  ایآورد  یبر ج

شود، هواپ  شتر یب مایباالبرنده هواپ یروین شود، ارتفاع    روین نیاگر ا ایو  ردیگ یاوج م مایاز وزن آن  کمتر از وزن 

 .ستیخالص صفر ن یرویتوان گفت ن یم نیهمچن ست،یصفر ن روهاین ندیحالت برآ نی. در اابدی یکاهش م مایهواپ

سم  سم تحت ت   « خالص یروین» ینکته: هر گاه بر ج شود، ج : گری. به عبارت دردیگ یم« شتاب » رویآن ن ریاثوارد 

 .عامل شتاب است(F)خالص یروین

شتاب نکته  : (a) ستق     یرویبا ن سبت م سم ن صورت ثابت بودن جرم، افزا  میوارد بر ج   شی= افزاروین شیدارد )در 

 .است  رویشتاب به همان نسبت( و در همان جهت ن

 نیرو – 5فصل 
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 .(جرم= کاهش شتاب شیافزا رو،یارد )در صورت ثابت بودن ننسبت وارون د (m) با جرم جسم (a) : شتابنکته

 توان با فرمول مقابل محاسبه کرد:                          یجسم را م کی (acceleration): شتاب نکته

    

                    
F

a
m

 یا 

شتاب  یریاندازه گ یکایو د نیو با توجه به ا kg، جرم  N  روین یریواحد اندازه گ ای کای)
N

kg
 است.(  

 

 ( استنتاج کرد و به قانون یسی)دانشمند انگل وتونین زاکیبار ا نی= شتاب( را اول                  رابطه ) نینکته: ا

 معروف است. وتونیدوم ن

 .دیکن انیرا ب وتونیقانون دوم ن 

 مینسبت مستق   رویاست، با ن  رویشتاب در همان جهت ن  نی. اردیگ یوارد شود، جسم شتاب م    روین یهر گاه بر جسم  

 و با جرم نسبت وارون دارد.

 

 .دیکند، شتاب را محاسبه کن یبه جعبه وارد م روین وتونین 80در شکل مقابل شخص  

  

 

                                     
N

kg
= شتاب                                 2

80
40
 =شتاب                        = شتاب                                      

 

 

 

 

با شتاب  یلوگرمیک 2 یاسباب باز  نیماش  کی 
N

/
kg

0   نیبر ماش خالص وارد  یرویدر حال حرکت است. ن  5

 چقدر و به کدام طرف است؟ یاسباب باز

 هم جهت هستند. گریکدیخالص و شتاب با  یروین وتونیبا توجه به قانون دوم ن

            N1                                  نیرو =/ 2 0  نیرو5

    

 =شتاب                                                                5/0=                                   

 

 

 

 =شتاب جسم
 الصنیروی خ

 جرم جسم

 نیرو
 جرم

 نیرو
 جرم

 نیرو
 2 جرم

 نیرو
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 چرا اجسام وزن دارند؟ 

 .کشد یآنها را به طرف خود م نیجاذبه زم یرویچون ن 

 

 رند؟یگ یاندازه م یا لهیوزن اجسام را با چه وس 

 .است( N) وتونیوزن ن یریواحد اندازه گ ای کای -روسنجین 

 

 .شود یبر آن جسم وارد م نی( است که از طرف زمی)جاذبه ا یگرانش یروی: وزن جسم برابر با ننکته

سم  ی: وقتنکته سرعت ثابت به طرف زم  م،یکن یساختمان رها م  کی یرا از ارتفاع، مثال  از باال یج  دیآ ینم نیبا 

 .کند دایشود شتاب پ یبلکه وزن آن باعث م

سط  نکته شتاب جاذبه در  ست که در حل برخ  لوگرمیبر ک وتونین 8/9 نیح زم:  سئله ها برا  یا آن را  یسادگ  یاز م

 .میریگ یدر نظر م 10

 توان با فرمول مقابل محاسبه کرد:                                                       یجسم را م کی: وزن نکته

       W=mg                                             جرم  یا   شتاب جاذبه وزن جسمشتاب جاذبه= 

 چقدر است؟ نیاست، وزن او در سطح زم لوگرمیک 45 یجرم دانش آموز 

  

                   N450=10                 45   وزن جسم= شتاب جاذبه             جرم وزن جسمشتاب جاذبه= 

 

 .دیکن فیمثال، کنش و واکنش را تعر کیبا ذکر   

دهند، در واقع در  یما را هل م زیخودرو ن ای وارید میکن یحس م م،یده یرا هل م ییخودرو ای واریبا دسططت د یوقت 

ست و د  نیبرهم کنش ب ست ما وارد م  واریکه د ییرویو ن میکن یرد موا واریکه ما به د ییرویوجود دارد: ن رویدو ن وارید   یبه د

 .شود یم دهیواکنش نام یرویکند، ن یبه دست ما وارد م واریکه د ییرویکنش و ن یرویما ن یرویکند. ن

 

 . دیکن انیکنش و واکنش ب یروین یچند مثال برا 

کند )کنش( و   یدوم را دفع م یاول آهنربا  یآهنربا  م،یکن کی همنام دو آهنربا را به هم نزد    یاگر قطب ها   -الف 

 کی نزد گریکد یبه   یمثبت و منف  یکیدو جسطططم با بار الکتر   یوقت -کند )واکنش(. ب  یاول را دفع م یآهنربا  زیدوم ن یآهنربا 

 .(کند )واکنش یبار مثبت را جذب م زین یکند )کنش( و بار منف یرا جذب م یشوند، بار مثبت بار منف یم

 

 .دیکن انیکنش و واکنش را ب یروین یها یژگیو 

 .شوند یبر دو جسم وارد م _3. گرندیکدیدر خالف جهت  _2هم اندازه هستند.  _1 
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 .دیکن انیرا ب وتونیقانون سوم ن -14

سم   سم د  یهر گاه ج سم دوم ن  روین گریبه ج سم اول ن  زیوارد کند، ج در خالف جهت وارد  یولهم اندازه  ییرویبه ج

 کند. یم

 

N(Fگاه  هیتک یروین ایسطح  یعمود یرویمنظور از ن _15  ست؟یچ (

صور کن  زیم کی یساکن را رو  یجعبه ا  وارد بر آن متوازن هستند. به جز وزن جسم که آن را به طرف    یروهای. ندیت

 نیکند. به ا ینثرا خ نیجاذبه زم یرویشود تا ن ی)به طرف باال( به آن وارد م زیح ماز طرف سط یگرید یرویکشد، ن یم نییپا

N(Fگاه  هیتک یروین ایسطح  یعمود یروین روین  کتاب(. 58صفحه  13شود. )شکل  یگفته م (

 

 .خواهد بود شتریب زیگاه ن هیتک یروین ایسطح  یعمود یرویتر باشد، ن نینکته: هر چه جسم سنگ

شکل مقابل الف   گاه چند  هیتک یروین ایسطح   یعمود یروین -وزن جعبه و ب -در 

 است؟   وتونین

که جعبه را به طرف  نیجاذبه زم یروین نیقرار دارند، بنابرا متوازن در حالت روهایجعبه ساکن است و ن  

 N100ستند: هر دو برابر ه گریکدیگاه با  هیتک یرویکشد )وزن جعبه( و ن یم نییپا

N100=10                10وزن=  جاذبهجسم                  شتابجرم جسم= وزن جسم 

 

 . دیکن فیاصطکاک را تعر 

شود  یبر جسم وارد م نیرف زمدر خالف جهت حرکت از ط ییرویدر حال حرکت است، ن نیزم یبر رو یجسم یوقت 

 .شود یگرما م جادیمانع از حرکت جسم شده و باعث ا روین نی. اندیگو یکه به آن اصطکاک م

 

 .دیکن فیرا تعر کیاصطکاک را نام برده و هر  یرویانواع ن 

صطکاک ا  _الف  صطکاک  یروی: نییستا یا ست و مانع حرکت  یرویکه در خالف جهت ن یا ساکن م   ما ا سم  شود.   یج

توقف آن  ایسططرعت  رییجسططم متحرک وارد شططده و باعث تغ کیکه در خالف جهت حرکت  ییروی: نیاصطططکاک جنبشطط _ب

 .شودیم

 

 .دیکن انیعوامل موثر در اصطکاک را ب 

جسم:   ینینگس  ایوزن  _اصطکاک کمتر است. ب   خ،ی ای شه یمثل ش  یقلیجنس دو جسم: در سطوح صاف و ص     _الف 

سطح تماس دو    یصاف  ای یزبر _. جابدی یم شیشوند و اصطکاک افزا   یهم فشرده م  یرو شتر یباشد، دو جسم ب   شتر یهر چه ب

 .شوند یاصطکاک م شیجسم زبر وجود دارد مانع حرکت جسم و افزا یکه رو ییجسم: تپه و چاله ها
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 سواالت پایان فصل
 

 .دیکن انیکاهش اصطکاک ب یچند راه برا 

اصطکاک  یاستفاده از چرخ و غلطک و ساچمه، بلبرنگ، صاف کردن سطوح و... به طور کل ،یکار سیو گر یروغن کار 

ستگاه ها  سودگ  لیمختلف مثل قطعات اتومب یدر د ستگاه را گرم م  یشود، اجزا  یآنها م یباعث فر را  یادیز یکند و انرژ ید

 .دده یهدر م

 

 دارد؟ ییایاصطکاک چه مزا 

 کند. یو... به ما کمک م لیاتومب یحرکت چرخها ت،یدر راه رفتن، نوشتن با خودکار و مداد، روشن کردن کبر 

 

 

 

 
 . دیرا با عبارات مناسب پر کن یخال یجاها 

 .................. است.  روین یرگی. واحد اندازه1

 وارد برجسم ............... هستند.  یروهای............. صفر باشد، نوارد بر جسم ........... یروهاین ندی. اگر برآ2

 ...................... است.  جادیخالص عامل ا یروی. ن3

 .  شودیم زیشتاب ن جادیجسم سبب ................ آن جسم شود، سبب ا کیخالص وارد بر  یروی. اگر ن4

 . گرندیکدی............ دارند و هم ......................... بوده و ..................... کنش و واکنش اندازه .......... یروی. دو ن5

 با جرم جسم نسبت ........................ دارد.  ردگییجسم م کیکه  یشتاب ی. بزرگ6

 حداقل ............. جسم مشارکت دارند.  رونی آمدن وجود. در به7

 .................... و ..................... با هم برابرند.   یروین رایز کندیحرکت م نیبه سمت زم . چترباز با سرعت ثابت8

  مکنییکه ما به جسم وارد م  ییرویکه با ن یاصطکاک در ............................ حرکت جسم است و در صورت     یروی. ن9

 اصطکاک ................... نام دارد.  یرویخالص ..................... است و ن یرویبرابر ن

 .......... باشد.بهتر است اصطکاک ..... یباز ی. و هنگام اسکک ....................بهتر است اصطکا لی. هنگام ترمز اتومب10

 

 . دیسیرا بنو حینادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صح ایدرست  

 ◯     کنش و واکنش وجود دارد. یرویدو جسم، دو ن نبی کنش. در برهم1

 ◯     است. رویشکل جسم، ن رییجهت حرکت و تغ ریی. عامل تغ2

شک به زمن  یخروج ی. گازها3 سمت باال        روین نیا العملو عکس کندیوارد م روین یمو شک به  سبب حرکن مو

 ◯    .شودیم

 ◯    .شودیقف شدن جسم متحرک مسبب متو یاصطکاک جنبش یروی. ن4

 ◯    باشد. یتماس صورتبه دیدو جسم برهم حتما  با ری. تأث5
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 ◯.صفر است هاو در خالف جهت هم هستند، پس جمع آن اندازهکنش  و واکنش هم یروهایکه ن نی. با توجه به ا6

 ◯    گرفت. ندیدو برآ نیا نیب توانینم نیبنابرا کندیکنش و واکنش به دو جسم مختلف اثر م یروی. دو ن7

 ◯     با هم برابرند. رندگییکنش  واکنش م ریکه دو جسم تحت تأث ی. شتاب8

 ◯     وزن است. یروین اندازهسطح همواره هم یعمود یروی. ن9

 
 .دیپاسخ ده ریز یهابه پرسش 

 .دیکن فیرا تعر ریاز موارد ز کیهر 

 :روین-

 :ورد حرکتدر م وتونیقانون دوم ن-

 :وتونین کی-

 :وتونیقانون سوم ن-

 :وزن یروین-

 :اصطکاک یروین-

 :ییستایاصطکاک ا یروین-

 :یاصطکاک جنبش یروین -

 

 ست؟یمتوازن چ یروهایمنظور از ن 

 

سرعت ثابت حرکت م  ی. آ( هنگاممدهییهل م یسطح افق  یرا رو یکتاب  با   ییروهایچه ن کندیکه کتاب با 

 ؟شودیمتوقف م تیو در نها شودیچرا سرعت کتاب کم م م،یبرابرند؟ ب( اگر از هل دادن دست بکش گریکدی

 

در حال حرکت  یوارد بر خودرو یروهای. ب( ندیدر حال حرکت را رسم کن یمایوارد بر هواپ یروهایالف( ن 

 .دیرا رسم کن

 

با شتاب  kg4به جرم  یجسم 
m

s
2

 وارد بر جسم چقدر است؟ یرویدر حرکت است. ن4

 

سرعت  هیثان 20و پس از  کندیشروع به حرکت م یسطح افق یاز حال سکون بر رو kg1 به جرم یجسم 

آن به
m

s
 .دیوارد برجسم را محاسبه کن یروی. نرسدیم20
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 چقدر است. ریکل زخالص در ش یرویمقدار ن 

 

  .دیپاسخ ده ریمورد به سواالت ز نی. در ادهدیرا نشان م یوارد بر جسم یروهاین ر،یشکل ز 

 خالص وارد بر جسم چقدر است؟ یروی( نالف

 رد؟گییم یخالص، جسم چه شتاب یروین نیدر اثر ا م،کنی نظراصطکاک صرف یروی( اگر از نب

 

 

 

 

ساارعت آن به    هی ثان 5و پس از  کند یه حرکت م ب حال سااکون شااروع   از یمتحرک 

m

s
80
رسااد، -یم 

 مطلوبست:

 ( شتاب حرکت متحرکالف

 .دیوارد برآن را محاسبه کن یروهاین ندیباشد برآ  kg500( اگرجرم جسم ب

 

  یرویجعبه ن نیبه ا هیثان 4رد. اگر در مدت بدون اصطکاک قرار دا یسطح افق یبر رو kg10به جرم  ایجعبه 

 .دیوارد شود، شتاب جسم را به دست آور یافق یدر راستا یوتونین 150

 

ص     کی یبر رو  صاف و  سم وجود ندارد، دو ن  یمقاومت چیکه ه یقلیسطح  با   یافق یرویدر برابر حرکت ج

  ود.شیوارد م kg4به جرم  یبر جسم وتونین 12و  24 هایاندازه

 .دیمقدار را خواهد داشت؟ محاسبه کن نیشتری( در چه صورت شتاب بالف

 .دیمقدار را خواهد داشت؟ محاسبه کن نیب( در چه صورت شتاب کمتر

 

 .دیاست. شتاب جسم را حساب کن kg8 و جرم جسم  وتونین 15مقاوم  یرویاندازه ن ریدر شکل ز 

 

شتاب هر کدام را محاسبه  ی. بزرگشودیوارد م یوتونین 15 یرویگرم ن 100و  050 هایبه دو توب به جرم 

 .دیکن
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 .باشدیم لوگرمیک 6جرم جسم  د،یسطح را محاسبه کن یعمود یروین ریز هایاز شکل کیدر هر  

(10=g) 

 

 .دیسیکنش و واکنش را مانند نمونه بنو ریز هایاز شکل کیدر هر کدام  

 

با هم برابر  رویدو ن نیا هادر همه آن ای. آدیوزن را رسم کن یرویسطح و ن یعمود یروین ریدر شکل ز 

 است؟

 

س یوزن ام  ساب کن   وتونین 100و وزن خواهرش  وتونین 280 نیرح ست. ح  یبر رو هااز آن کیجرم هر دیا

 است. لوگرمیترازو چند ک

 

   .دیدو جسم را نام ببر نیاصطکاک بعوامل مؤثر بر  
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 زمین ساخت ورقه ای – 6فصل 

 

 زمین ساخت ورقه ای )جلسه بیست و ششم( –قاره های متحرک 

کنید؟!  د؟ چه میسالااااااااااااااااااااااام سالااااااااااااااااااااام صدتا سالاااااااااااااااااااااام... احوال شما رفقا در چه حالید چه می کنی

بریم برای بررسی یه فصل جذاب در ارتباط با این کره ی خاکی که روووووووش داریم زندگی می کنیم. یه مقدار بیشتر به وجود 

 باالسری پی ببریم که چقدر جذاب این کره ی خاکی رو آفریده و چقدر همه چی نظم و ترتیب داره!!!

 .ونیمکمربندهارو سفت و سخت ببندید تا حسابی بریم بترک

 :یاد آوری

نام نرم کره یاخمیر کره حرکت  سنگ کره زمین، تکه تکه است و صفحات آن بر روی بخش خمیری و نیمه مذاب به

. حرکات صفحات سنگ کره در اثر نیرو های درونی زمین است و باعث پدید آمدن زلزله ها، آتشفشان ها، کوه ها کنندمی

 خش سنگی  باالیی گوشته را شامل می شود.و... می شود. سنگ کره مجموعه پوسته و ب

 قاره های متحرک:

همان طور که در گذشته خواندیم، سنگ کره بر روی گوشته زمین که حالت خمیری دارد در حال حرکت است. سنگ کره 

، یکپارچه نیست و به چند بخش تقسیم شده است. هر کدام از این بخش ها را یک صفحه می نامیم. مانند صفحه اوراسیا

صفحه دارد. حرکت قاره ها هنوز نیز ادامه دارد. اما این حرکت بسیار  13صفحه اوقیانوس اطلس و . ...سنگ کره در مجموع 

کند است. مثال قاره آمریکای شمالی هر سال به اندازه یک سانتی متر به قاره آسیا نزدیک تر می شود. در ادامه بیش تر با 

 حرکت  قاره ها آشنا می شویم.

 ه آ:پانگ

و یک  (به معنی همه خشکی ها)« پانگه آ»میلیون سال پیش سطح زمین شامل یک خشکی بزرگ به نام  220حدود 

از « پانگه آ»بود. اما پس از گذشت چندین میلیون سال ، (به معنی همه آب ها)« پانتاسال»اوقیانوس عظیم به نام 

 وسط شکاف برداشت و به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شد.

قسمت شمالی لورازیا و قسمت جنوبی گندوانا نام داشت. لورازیا به سمت نیم کره شمالی و گندواال به  سمت نیم کره 

 جنوبی حرکت کردند.

 چند نکته مهم:

 *خشکی جنوبی گندوانا شامل: قطب جنوب، آمریکای جنوبی، آفریقا، استرالیا و هندوستان بود.

 شمالی، گرینلند، بخش هایی از آسیا و اروپا بود.*خشکی شمالی لورازیا شمال آمریکای  

*بین دو خشکی لورازیا و گندوانا دریایی به نام تتیس پر کرده بود. دریاچه خزر باقی ماند 

 دریای تتیس است.

 جابجایی قاره ها

پس از گذشت تجزیه شدن قاره پانگه آ، دو قطعه لوراسیا و گندوانا خود نیز به قطعه های دیگر تجزیه شدندکه  پس از

 شوند.زمان بسیار زیادی قاره های امروزی را شکل دادند .قطعات سنگ کره امروز هم  در حال حرکت هستند و جابجا می
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فردی به نام آلفرد وِنگر برای اولین بار نظریه جابجایی قاره ها را ارائه داد. برای  اثبات این نظریه شواهد نظریه ونگر: 

 :بسیاری وجود دارد

شرق قاره آمریکای جنوبی و غرب آفریقا مانند قطعات یک جورچین بر  هم منطبق می بق حاشیه قاره ها: انط-1

 شوند. همچنین برخی خشکی های دیگر نیز بر هم منطبق می شوند.

برخی فسیل های گیاهی و جانوری مانند برخی خزندگان در  آفریقا و تشابه فسیل ها در قاره های مختلف: -2

 بی، استرالیا، هند و قطب جنوب شبیه به هم هستند.آمریکای جنو

                                

رسوبات قاره ای در بخش هایی از غرب آفریقا و آمریکای جنوبی  از یک جنس تشابه سنگ شناسی قاره ها: -3

 هستند.

الیا و بخش های نزدیک به خط در قاره های مختلف آفریقا، آمریکای جنوبی، استروجود آثار یخچال های قدیمی: -4

    استوا آثار یخچالی وجود دارد که نشان می دهد آن ها زمانی به قطب جنوب نزدیک  بوده اند.

 زمین ساخت ورقه ای

بر اساس این نظریه سنگ کره از چندین صفحه یا ورقه جدا از هم به وجود آمده که بر روی گوشته(خمیر کره) زمین 

ها گاهی به سمت یکدیگر حرکت می کنند، گاهی از هم دور می شوند و گاهی نیز کنار هم می شناور هستند. این ورقه 

لغزند. حرکت این صفحه ها بسیار کند است اما در طی میلیون ها سال حرکت آنها آشکار می شود. دانشمندان علت 

سیار گرم تر هستند و به سمت باال حرکت این ورقه ها را جریان همرفتی خمیر کره می دانند. در پایین خمیرکره مواد ب

 حرکت می کنند .

و باعث حرکت سنگ کره (آتشفشان ها)هنگامی که به باال می آیند از شکاف های بین ورقه ها به سطح زمین می رسند 

می شوند. بر اساس نظریه زمین ساخت ورقه ای، سنگ کره از چندین صفحه یا ورقه جدا از هم به وجود آمده. ورقه 

ا که زیر اقیانوس قرار دارند، صفحه اقیانوسی و ورقه هایی که قاره ها بر روی آنها واقع شده است، صفحه قاره ای هایی ر

می نامند. صفحه های اقیانوسی چگالی بیش تری دارند؛ بنابراین هنگام به هم نزدیک شدن ورقه اقیانوسی و قاره ای به 

 رکت می کند.همدیگر ، ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره ای ح
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 بزرگترین ورقه سازنده سنگ کره، ورقه اوقیانوسی آرام است که کامال توسط آب پوشیده شده. *نکته:

ایجاد جریان همرفتی در گوشته به علت اختالف دما و چگالی در  خمیر کره باعث  علت حرکت ورقه های سنگ کره:

 حرکت ورقه ها می شود:

              
 کره به دلیل دما و فشار باال سنگ ها به شکل مذاب و خمیری در آمده اند.در خمیر  *نکته:

 

 (1399دی ماه -تهران -)امام خمینی)ره(       درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.  : سوال?

 الف( خمیر کره حالت مذاب دارد.

 ب( سنگ کره بر روی خمیر کره بر روی خمیرکره حرکت می کند.

 الف( نادرست                ب( درست  :  پاسخ
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 (1397دی ماه -تهران -)فرزانگان            درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.  : سوال?

 الف( امروزه اثری از دریای تتیس بر روی زمین باقی نمانده است.

                                  ب( در گذشته ، لورازیا باالی مدار استوا قرار داشته است.

 الف( نادرست ، باقی مانده ی دریای تتیس ، دریاچه ی خزر امروزی در شمال کشورمان است.   ب( درست  :  پاسخ

 

 (1398دی ماه -تهران -امام حسین )       درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.  : سوال?

 در گذشته کنارهم بوده اند ، اکنون کامال بر هم منطبق می شوند.الف( حاشیه ی همه ی قاره هایی که 

                                  میلیون سال پیش همه ی قاره های امروزی ، به هم پیوسته بوده اند. 200ب( حدود 

آمریکای  ش که معروف بهالف( نادرست ، حاشیه ی برخی از قاره ها از جمله افریقا و آمریکا در ناحیه ی جنوبی ا  :  پاسخ

 جنوبی می باشد بر هم منطبق می شوند.                         ب( درست

 

 (1399دی ماه -تهران -)دانش             درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.  : سوال?

 میلیون سال پیش ، ورقه ی هند به اوراسیا وصل بوده است. 80الف( 

           مین ساخت ورقه ای در زمان حیات وگنر اثبات شد.ب( نظریه ی ز

 الف( نادرست ، به شکل و فیلم آموزشی بیشتر دقت کنید ، به صورت کامل توضیح دادم!           :  پاسخ

 ب( نادرست ، پس از مرگ وگنر ، نظریه اش مورد قبول بسیاری از دانشمندان قرار گرفت.            

 

 (1397دی ماه  -تهران  -)شهید بهشتی        ی خالی را با کلمات مناسب پر کنید.جاها  : سوال?

 الف( اقیانوس اطراف پانگه آ ....................... نام داشت.

 ب( دریاچه ی خزر باقی مانده ی دریای قدیمی ......................... است.   

  الف( پانتاالسا            ب( تتیس  :  پاسخ

 

 (1396دی ماه  -تهران  -)دکتر حسابی        .جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید  :سوال ?

 الف( هند امروزی در گذشته بخشی از ....................... بوده است.

 ده بود.ب( پانگه آ بعد از میلیون ها سال به دو خشکی کوچک تر تقسیم شد که بین آن دریای ................. پر کر

 الف( لورازیا                    ب( تتیس  :  پاسخ
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 (1397دی ماه  -تهران  -)امیرکبیر                 گزینه ی درست را مشخص کنید.  : سوال?

 * گدووانا شامل کدام قاره های امروزی بوده است؟

 آمریکای جنوبی     –( آسیا 2            آمریکای شمالی                                      –( اقیانوسیه 1

 قطب جنوب  –( قطب شمال 4آمریکای جنوبی                                                      –( آفریقا 3

 3گزینه   :  پاسخ

 

 (1398دی ماه  -تهران  -)عفاف                  گزینه ی درست را مشخص کنید.  : سوال?

 دو قاره بهتر بر هم منطبق می شوند؟ * حاشیه ی کدام

 ( آسیا و اقیانوسیه    2( آفریقا و آمریکای جنوبی                                                  1

 ( آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی 4( آفریقا و آسیا                                                                   3

 1گزینه   :  پاسخ

 

 (1399دی ماه  -تهران  -)دانش            چرا حاشیه ی برخی از قاره ها برهم منطبق نمی شوند؟  :سوال ?

 در طول سال دچار حوادثی همچون مانند هوازدگی و فرسایش شده اند.  :  پاسخ

 

 (1398دی ماه  -تهران  -حسین )ع()امام                .شواهد و دالیل جابجایی قاره ها را نام ببرید  : سوال?

 :  پاسخ

 تشابه فسیل جانداران   -1

 وجود آثاری از یخچال های قدیمی  -2

 شبیه بودن سنگ های قاره های آفریقا و آمریکای جنوبی    -3

 منطبق شدن حاشیه های شرقی آمریکا جنوبی با آفریقا  -4

 

 (1398دی ماه  -تهران  -)دانش              نظریه ی زمین ساخت ورقه ای چیست؟  : سوال?

بر اساس نظریه ی زمین ساخت ورقه ای سنگ کره از تعدادی ورقه های کوچک و بزرگ مجزا از هم تشکیل شده  :  پاسخ

است . این ورقه ها نسبت به هم حرکت دارند. گاهی به هم نزدیک می شوند و گاهی از هم دور می شوند و در بعضی جاها 

  ند.کنار هم می لغز
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  در ارتباط با حرکت ورقه ها و زمین ساخت ورقه ای به پرسش های زیر پاسخ دهید.  : سوال?

   (1399دی ماه  -تهران  -)امام صادق )ره(                                                                                              

 ن ساخت ورقه ای چه بخشی از کره ی زمین هستند؟ الف( ورقه ها در نظریه ی زمی

 ب( ورقه نازکا بین کدام دو ورقه قرار دارد؟

 پ( مهم ترین عامل حرکت ورقه های سنگ کره چیست؟

 ت( دما و چگالی بخش های پایین خمیرکره نسبت به بخش های باالیی آن به چه صورت می باشد؟

 دارای چگالی ....................... و سن .................. هستند. ث( ورقه ی اقیانوسی نسبت به ورقه ی قاره ای

 الف( سنگ کره     ب( اقیانوس آرام و آمریکای جنوبی   پ( جریان همرفتی :  پاسخ

 کمتر –ت( دما بیشتر و چگالی کمتر می باشد                     ث( بیشتر            

 

 

 پیامد حرکت ورقه های سنگ کره )جلسه بیست و هفتم( –ورقه های سنگ کره حرکت  –فرضیه گسترش اقیانوس ها 

 

 :گسترش بستر اقیانوس

اولین بار دانشمندی به نام هِری هِرس این فرضیه را ارائه داد. بر اساس این فرضیه مواد مذاب گوشته که بسیار داغ هستند به 

ها به سطح زمین و آب می رسند. این حرکت مواد مذاب باعث باال می آیند و در میانه های اقیانوس ها و در مرز صفحه 

حرکت صفحه های اقیانوسی به سمت صفحه های قاره ای می شود و پس از نزدیک شدن این دو صفحه، صفحه اقیانوسی به 

 زیر صفحه قاره ای فرو می رود .

به زیر ورقه های  قاره ای میروند پس از این حرکت ها باعث گسترش بستر اوقیانوس ها می گردد. صفحه های اوقیانوسی که 

 مدتی در گوشته ذوب می شوند.

 دارد. ورقه اوقیانوسی از ورقه قاره ای نازک تر است اما نسبت به ورقه قاره ای چگالی بیش ترینکته: 
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 انواع حرکات ورقه های سنگ کره:

 مواد مذاب دور شدن ورقه های سنگ کره در برخی نواحی و باال آمد دورشونده:-1

 : نزدیک شدن ورقه های سنگ کره در برخی نواحی و برخورد آنها با همنزدیک شونده-2

 کنار هم می لغزند. در برخی نواحی ورقه های سنگ کره نه دور می شوند و نه نزدیک، بلکه در لغزیدن کنار یکدیگر: -3

 نتیجه برخورد ورقه های نزدیک شوند:

 یک ورقه به زیر ورقه دیگر و تشکیل گودال و جزایر آتشفشانی فرورانشدو ورقه اوقیانوسی: -1

 : باال آمدن لبه های ورقه ها و تشکیل کوه مانند رشته کوه زاگرسدو ورقه قاره ای-2

 هاها و آتشفشان ها در قارهزیر ورقه قاره ای و ایجاد گودالفرو رانش ورقه اوقیانوسی به ورقه اوقیانوسی با ورقه قاره ای: -3

برخورد ورقه اوقیانوس آرام با ورقه های قاره ای اطراف آن باعث ایجاد زمین لرزه های شدید  می شود. کمربند زلزله ته: نک

 .خیز اطراف اوقیانوس آرام یکی از مهم ترین نواحی زلزله خیز جهان است
 )هرچی متوجه شدی این پایین بنویس لطفا( :پیامد های حرکات ورقه های سنگ کره

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

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

 .........................................................................................................................................................................................................درزه :  -1

 ....................................................................................................................................................................................................... گسل : -2

 .سال است سانتی  متر در 5سرعت متوسط حرکات ورقه های دور شونده سنگ کره در بستر اوقیانوس ها حدودا  نکته:

(1399دی ماه -تهران -)شهید رجایی       درستی یا نادرستی پرسش های زیر را مشخص کنید.  : سوال?

 الف( سنگ های قاره ها نسبت به سنگ هایی که در بستر اقیانوس ها وجود دارند قدیمی تراند.

 ب( به طور کلی ، ضخامت ورقه ی اقیانوسی از ورقه ی قاره ای بیشتر است.

 الف( درست            ب( نادرست ، ضخامت ورقه ی قاره ای از ضخامت ورقه ی اقیانوسی بیشتر است.  : پاسخ

 

(1397دی ماه  -تهران -)دانش                                  به پرسش های زیر پاسخ کوتاه بدهید.  : سوال?

 الف( فرضیه ی گسترش بستر اقیانوس ها را چه کسی پیشنهاد داد؟

 ب( سرعت متوسط حرکت ورقه های سنگ کره در سال حدودا چقدر است؟

 سانتی متر  5الف( هری هس                  ب(  : پاسخ
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 سواالت پایان فصل
 

 

(1397دی ماه  -تهران-)شهید رجایی                           گزینه ی درست را مشخص کنید.  : سوال?

 داشت ؟ ر کدام مرزهای زیر ساخته شدن ورقه ی جدید را خواهیم* با توجه به انواع حرکات ورقه های سنگ کره د

 اقیانوس  - ( واگرای اقیانوس2اقیانوس                                                -( همگرای قاره  1

 قاره –( همگرای قاره 4( امتداد لغز                                                                     3

 

؛ بر اساس فرضیه ی گسترش بستر اقیانوس ها ، مواد مذابی که از خمیر کره نشات گرفته اند در قسمت  2گزینه   : پاسخ

 وسط اقیانوس ها به بستر اقیانوس ها صعود می کنند و پس از انجماد ، ورقه ی اقیانوسی جدید را پدید می آورند.

 

(1399دی ماه -تهران -)شهید چمران                                         را مشخص کنید.درستی یا نادرستی جمالت زیر   : سوال?

 الف( کمربند لرزه خیز اطراف اقیانوس آرام ، حاصل ورقه های دور شونده است.

ب( حرکت ورقه های اقیانوس آرام نسبت به ورقه ی آمریکای شمالی از نوع نزدیک شونده است.

 رست               ب( درستالف( ناد  : پاسخ

 

 

 

 

 

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن یخال یجاها  : سوال?

 ..................... اطراف آن را فراگرفته بود.  انوسی..................... که اق ن،یواحد در سطح کره زم یخشک نی. اول1

 .................... نام دارد. و گندوانا را پر کرده ، . ایلوراز یدو خشک نیکه ب ییای. در2

 ورقه سنگ کره ..................... است.  نی. بزرگ تر3

 ..................... گواه متصل بودن دو قاره در گذشته است.  هی..................... با حاش هی. انطباق حاش4

 باشد.  ی....... ، ..................... و ..................... م............ یاز ورقه قاره ا یانوسیو سن ورقه اق ی، چگالضخامت بی. به ترت5

 باشد.  یسنگ کره ..................... ، ..................... و ..................... م ی. انواع حرکت ورقه ها6

 وند ..................... نام دارند. ش یم جادیها ا انوسیآتشفشان در کف اق ایگسل  جادیبزرگ که از ا ی. موج ها7

 ..................... به وجود آمده است.  رانی. در اثر برخورد دو ورقه عربستان و ا8

 نامند.  یقرار گرفته باشد آن را ..................... م انوسیاق ری. اگر ورقه سنگ کره در ز9

 است.  سیتت یایدر ماندهی..................... باق اچهی. در10

 آورند.  ینسبت به جابه جا نشوند، ..................... را به وجود م یدو طرف شکستگ ی. اگر سنگ ها11

 مواد ..................... است.  یسنگ کره دما ..................... و چگال ینیی. در قسمت پا12

 رود.  یورقه ..................... م ری..................... ز، ورقه  یانوسیبا ورقه اق ی. با برخورد ورقه قاره ا13
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 شود.  یسنگ کره باعث آزاد شدن ..................... م ی. حرکت ورقه ها14

 دهد.  یها ..................... رخ م انوسیآتشفشان در بستر اق ایلرزه و  نی. در اثر وقوع زم15

 شوند.  یم می................ و ..................... تقسها به دو دسته ..... ی. شکستگ16

 واگرا ، سنگ کره دائما  در حال ..................... است.  ی. در محل ورقه ها17

 

 . دیسیرا بنو حینادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صح ایدرست   : سوال?

 ◯ورقه موجود در سطح سنگ کره است.  نیآب است و بزرگ تر ریکامل ز به طور یانوسی. ورقه اق1

 ◯کردند.  یم دییبودن قاره ها در گذشته را تأ کپارچهیمختلف  یدر قاره ها یلی. شواهد فس2

 ◯اندازه هستند. کیسنگ کره  ی. همه ورقه ها3

 ◯است.  یانوسیاز ورقه اق شتریب ی. ضخامت و سن ورقه قاره ا4

 ◯مذاب دارد.  مهیو ن یریحالت خم. سنگ کره 5

 ◯مذاب دارد، ثابت است.  مهیو ن یریسست ره که حالت خم یسنگ کره بر رو ی. ورقه ها6

 ◯ها را مطرح کرد.  انوسیگسترش بستر اق هیبار وگنر فرض نی. اول7

 ◯قرار دارد.  سیتت انوسیو گندوانا اق ایلوراز یدو خشک نی. ب8

 ◯شود.  یها م یشکستگ جادیو ا نیره سبب شکستن پوسته زمسنگ ک یحرکت ورقه ها ی. گاه9

 ◯. ستین کنواختیتکه و  کیگرفت که سنگ کره  جهیتوان نت یم یساخت ورقه ا نیزم هی. بر اساس نظر10

 ◯تر است. کم یسونام یباشد سرعت و انرژ شتریدهد ب یکه در آن گسل رخ م یانوسی. هرچه عمق آب اق11

 لیو رشته کوه ها تشک ندیآ یخورده در م نیسنگ کره رسوبات به حالت چ یورد ورقه ها. در اثر حرکت و برخ12

 ◯شوند.  یم

 

 .دیکن فیرا تعر ریاز موارد ز کیهر   : سوال?

 یهمرفت انیجر -

 یانوسیورقه اق -

 یسونام -

  یخوردگ نیچ-
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 درزه  -

 گسل -

 

 . دیسیاثبات متصل بودن قاره ها را بنو یبرا لیسه دل  : سوال?

 

 وگنر را فراهم کرده بود؟  هینظر نیزم یشباهت لبه کدام دو قاره رو  : سوال?

 

 یبازماند ها اهایکرده است؟ امروز کدام در یو گندوانا را پر م ایفاصله دو قاره لوراز ایدر گذشته کدام در  : سوال?

 . دیآن هستند؛ نام ببر

 

 . دیده حیوضرا به اختصار ت یساخت ورقه ا نیزم  : سوال?

 

 گفتند؟ یرا فراگرفته بود چه م نیکه ابتدا سطح کره زم یبزرگ یبه خشک  : سوال?

 . دیسیشد نام آن ها را بنو میبعد ها به دو قاره تقس یخشک نیا

 شوند؟ یبه هم مربوط م یقیدو قاره از چه طر نیا

 

 شود؟  یم نیتأمان از کجا  یو منشاء انرژ ست؟یحرکت سنگ کره چ یعامل اصل  : سوال?

 

  د؟یده حیدر سنگ کره را توض یهمرفت انیجر   : سوال?

 

 رود ؟ چرا؟ یم یگرید ریبه ز کیکدام  یانوسیبه ورقه اق یبا برخورد ورقه قاره ا  : سوال?

 

 اند؟  بودهیامروز  یها نیو گندوآنا شامل کدام سرزم ایلوراز یاز قاره ا کیهر    : سوال?

 

 قاره ها را ثابت کرده اند؟ ییشناسان جابه جا نیزم یستفاده از چه شواهدبا ا   : سوال?



 

 
75 

 

  د؟یده حیانواع حرکت قاره ها نسبت به هم را توض  : سوال?

 

 توان عنوان دور دو قاره مختلف در ابتدا به هم متصل بوده اند؟  یمشابه م یها لیکردن فس دایبا پ ایآ  : سوال?

 

 شود؟  جادیممکن است ا ییها دهیچه پد گریکدیسنگ کره با  یرقه هادر اثر برخورد و  : سوال?

 

 . دیسیهمگرا بنو یورقه ها تیسه مورد از خصوص  : سوال?

 

 . دیسیآمده است را بنو دیها پد انوسیکه از خروج مواد مذاب در بستر اق ییها دهیپد  : سوال?

 

 . دیده حیها را توض انوسیگسترش بستر اق هیفرض  : سوال?

 

 شود؟ یدهد و باعث چه م یرخ م یدر چه مناطق شتریحرکت امتداد لغز ب  : سوال?

 

 افتاده است؟ یچه اتفاق رانیدر اثر برخورد ورقه عربستان با ورقه ا  : سوال?

 

 را خواهد داشت؟  یشتریب یخراب یدر چه صورت سونام  : سوال?

 

  ست؟یتفاوت درزه و گسل در چ  : سوال?

 

 جهان کجاست؟  زیمناطق زلزله خ نیمهم تر  : سوال?

 

  ند؟یآ یبه وجود م نیسطح زم یها و کوه ها چگونه رو یخوردگ نیچ  : سوال?

 

 شده است؟  جادیرشته کوه زاگراس در اثر حرکت کدام ورقه ها ا  : سوال?
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 ی زمین آثاری از گذشته – 7فصل 

 

 شتم(شرایط الزم برای تشکیل فسیل )جلسه ی بیست و ه

سالااااااااااااااام رفقا حالتون چطوره؟! امروز قراره بریم تو فاز گذشته!!!! از قدیم بابا ها و مامان های عزیز همش تو گوشتون 

خوندن که گذشته ها گذشته دیگه بر نمیگرده! اما این گذشته یه چیز خیلی با ارزش داره که امروز تصمیم گرفتیم درباره اش صحبت 

گفتید؟! آباری کالاااااااااا !!!! اگه گفتی به تجربه هامون و علم و آگاهیمون اضافه می کنه زدی تو خال حسابی!! تو این کنیم.... اگر 

 فصل میخوایم درباره ی گذشته ی چی صحبت کنیم ؟! گذشته ی زمین دیگه!!!!!!!

از این کره ی خاکی که توش زندگی می کنید  قراره این فصل درباره ی گذشته ی زمین یه سری مطالب بدونید تا علم و اگاهیتون

 �� بیشتر بشه انشااهلل

 :یاد آوری

ها سال به دالیل مختلف منقرض اند و بسیاری از آنها در طی میلیونجانداران به تدریج بر روی کره زمین به وجود آمده

ها و ته نشین شدن آنها ه داخل دریاها و انتقال رسوبات بهمچنین در پایه هشتم فرا گرفتید که فرسایش سنگ،  اندشده

 .انجامدسنگ های رسوبی می سر انجام به تشکیل

 (سنگواره)فسیل 

 .نامندهای رسوبی وجود دارند فسیل میآثار و بقایای موجودات زنده گذشته را که در البه الی سنگ

انداران گذشته حال حاضر بر روی زمین اند و حتی از جدهد جانداران در طول زمان تغییر کردهها نشان میمطالعه فسیل

های جدید اجساد جانوان مرده در این رسوبات شوند و در واقع نصل آنها منقرض شده است . با رسوب گذاری الیهیافت نمی

 .حبس می شوند
ین باقیمانده گذارند.  به ابا گذشت زمان و با وارد شدن فشار و گرمای بسیار به آنها، ردی از خود بر روی سنگ به جا می

جانوران، فسیل می گویند. از گذشته تا به حال با به وجود آمدن اقیانوس ها و فرسایش خاک و انتقال آن به درون دریا ها 

الیه های رسوبی جدیدی به وجود آمده که نشان دهنده تغییر سطح زمین است. فسیل انواعی دارد که در ادامه با آنها آشنا 

باقی مانده جاندارانی می باشد که در بین مواد، سنگ ها و الیه های رسوبی وجود دارند. فسیل  می شویم. در حقیقت فسیل

تر با گذشته زمین و کنند که بیشها از نظر زمین شناسی و زیست شناسی اهمیت بسیار زیادی دارند و به ما کمک می

 حیات باستانی زمین آشنا شویم.
 .میلیارد سال نسبت می دهند 5/3عی از باکتری ها با قدمت حدود قدیمی ترین آثار فسیلی را به نو نکته:

مطالعات نشان داده اند جانورانی که در بدنشان قسمت های استخوان مانند وجود داشته، بیش تر از جانوران نرم تن که 

ا در طبیعت استخوان ندارند فسیل می شدند. یکی دیگر از شرایط مهم تشکیل فسیل تجزیه نشدن سریع جسد است. زیر

معموال جسد جاندارن مرده با عواملی مانند هوا، گرما، کرم ها و حشرات و باکتری ها پس از گذشت چند روز تجزیه 

شوند. برای فسیل شدن جسد یک جاندار، باید محیط برای تجزیه شدن جسد، مناسب نباشد. بهترین محیط برای می

 تشکیل فسیل، دریا است.
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های مانند فسیل) آیند. اما در خشکی ها هم فسیل وجود داردهایی که دریا بوده اند به وجود میفسیل ها معموال در جا

 . ( نمکی و... صمغی، نفتی، باتالقی،

یکی از راه های تشکیل فسیل، قرار گرفتن جسد در نمک است. در معدن نمکی به نام معدن چهرآباد در استان زنجان، 

ش وانات پیدا شده. این فسیل ها، به طور اتفاقی درون معدن نمک بودند و بر اثر ریزفسیل حی 3فسیل انسان و  12حدود 

سقف معدن، مردند. نمک موجود در خاک آن مکان جلوی تجزیه جسد آنان را گرفته و جسد برخی از آنان سالم مانده 

 ها را در ادامه می بینیم.سیلاست. برخی از این اجساد هنوز مو و ناخن دارند و لباس  بر تن دارند. عکس های این ف

 

 (1399دی ماه -تهران -)دانش             درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.  : سوال?

 الف( بعضی از جانداران که در گذشته زندگی می کردند ، امروزه از بین رفته اند.

 می دانند. ب( دانشمندان اصلی ترین دلیل انقراض دایناسورها را جثه بزرگ آن ها

 الف( درست                               ب( نادرست  :  پاسخ

 

 ( 1399دی ماه-تهران-)شهید بهشتی  .جاهای خالی جمالت زیر را با واژه های مناسب پر کنید  : سوال?

 الف( ....................... نمونه ای از جاندارانی هستند که امروزه نسل آن ها منقرض شده است.

 ب( بخش وسیعی از زمین را سنگ های ............... پوشانده است.

 الف( دایناسورها                         ب( رسوبی  :  پاسخ

 

  (1399دی ماه -تهران -)نور                                         گزینه ی درست را مشخص کنید.  : سوال?

 دن از ویژگی کدام یک از سنگ ها است؟* عموما داشتن فسیل و الیه الیه بو

 ( دگرگونی4( آذرین بیرونی                 3( سنگ های رسوبی                    2( آذرین درونی                  1

 2گزینه   :  پاسخ

 

  (1397دی ماه -تهران -)فرزانگان                    گزینه ی درست را مشخص کنید.  : سوال

 ها در چه نوع سنگی بهتر حفظ می شوند؟ * فسیل

 ( گرانیت4( ماسه سنگ                     3( بازالت                                         2( سنگ مرمر                   1

 .اند و فسیل ها در سنگ های رسوبی بهتر حفظ می شوند، ماسه سنگ ها از نوع سنگ های رسوبی 2گزینه :  پاسخ

 

 (1399دی ماه -تهران -)امام حسین                          فسیل را تعریف نمایید.  : سوال

 برو به جزوه و فیلم آموزشی مراجعه کن! :  پاسخ
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 (1399دی ماه -تهران -)دکتر حسابی                  داشتن چه ویژگی هایی باعث اهمیت سنگ های رسوبی شده؟  : سوال

فسیل و الیه الیه بودن سنگ های رسوبی باعث اهمیت و کاربرد های آن ها در مطالعه ی تاریخچه ی وجود  :  پاسخ

 زمین شده است.

 

 راه های تشکیل فسیل:

برای تشکیل فسیل راه های مختلفی وجود دارد. برخی اوقات قسمت های نرم بدن توسط عوامل تجزیه کننده از بین 

انند استخوان ها) پیش از تجزیه شدن به فسیل تبدیل می شوند. گاهی اوقات روند و فقط قسمت های سخت بدن(ممی

 قسمت های نرم بدن جسد پیش از تجزیه شدن به فسیل تبدیل می شوند و جسد به طور کامل فسیل می شود. 

گیرد می در برخی موارد با نفوذ آب های زیر زمینی به درون فسیل، جسد در آب حل می شود و مواد معدنی جای جسد را

و فقط ترکیب شیمیایی فسیل تغییر می کند. این تغییرات معموال سیلیسی و آهکی هستند. گاهی نیز فعالیت های زیستی 

 جاندار مانند آثار راه رفتن، استراحت کردن و... به فسیل تبدیل می شوند .

 تشکیل فسیل به یکی از راه های زیر صورت می گیرد:

 ه فسیل مانند: استخوان، صدف و...تبدیل بخش های سخت بدن ب-1

 تبدیل بخش های نرم بدن به فسیل مانند جسد کامل ماموت، حشرات در کهربا و..-2

 جایگزینی مواد معدنی به جای بخش های سخت بدن مانند: سلیسی شدن یا آهکی شدن تنه درختان-3

 آثار فسیلی: مانند رد پا یا خزیدن و... جانوران-4

 ،استخوان ها و صدف جاندار تبدیل به فسیل شود، قالب خارجی تشکیل می شود .اگر فقط سطح خارجی 

 .اما اگر مواد و رسوبات به بخش های داخلی جسد جاندار نفوذ کند، قالب داخلی به وجود می آید

 بخش های سخت بدن جانداران دو برابر بیش تر از بخش های نرم بدن در برابر عوامل فساد مقاومت دارند. نکته:

 برخی اوقات مواد معدنی یا کانی ها پس از مرگ جانداران جانشین مولکول های بخش های سخت بدن آنها می شوند.*

در این حالت با حفظ شکل ظاهری، ترکیب شیمیایی تغییر می کند. به طور مثال فسیل برخی تنه های درختان مانند 

روی آنها دیده می شوند. در این حالت کانی هایی مثل سنگ به نظر می رسند در حالیکه حتی حلقه های رشد ساالنه 

 سیلیس یا ترکیبات آهکی جانشین بخش های چوبی بدن گیاه  شده اند.

این آثار بدون تغییر  گر آثار رد پا یا سایر فعالیت های زیستی جاندار به سرعت به وسیله رسوبات پوشانده شوند،ا *نکته:

 به فسیل تبدیل می شوند. به این دسته از فسیل ها، آثار فسیلی می گویند. شکل همراه با سخت و سنگی شدن رسوبات

 کاربرد فسیل ها:

فسیل ها به ما اطالعاتی درباره گذشته زمین می دهند. با مطالعه فسیل ها می توان به اطالعاتی درباره حیات و آب و هوای 

 ین مناسب نیستند.گذشته زمین پی برد. البته تمامی فسیل ها برای مطالعه گذشته زم

 بلکه فقط فسیل های راهنما این قابلیت را دارند. این نوع فسیل ها همه جا پیدا می شوند و تشخیص آنان ساده است. 
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همچنین سوخت های فسیلی از بقایای اجساد جانوارن باستانی به وجود می آیند. دانشمندان ابتدا با مطالعه فسیل های 

پیشرفته ای که  سوخت های فسیلی را تایید می کنند. سپس با استفاده از تصویر برداری هایموجود، احتمال وجود ذخایر 

انجام می دهند از وجود سوخت فسیلی در زیر زمین اطمینان حاصل می کنند. پس از آن اقدام به حفاری چاه های اکتشافی 

جابجایی قاره ها است. دانشمندان با مطالعه کرده و کیفیت سوخت را بررسی می کنند. فایده دیگر فسیل ها اثبات نظریه 

فسیل های قاره های گوناگون و پی بردن به تشابه آنان دریافتند که قاره ها زمانی یکپارچه بودند. همچنین فسیل شناسان از 

ود، فسیل ها برای تعیین سن الیه های خاک استفاده می کنند بدین شکل که سن فسیلی که در الیه ای از خاک پیدا می ش

 تقریبا با سن همان الیه از خاک برابر است.

الیه های باالتر جدید تر از الیه های پایینی هستند. فسیل ها می توانند به ما اطالعاتی درباره آب و هوای گذشته زمین 

با مطالعه همچنین  بدهند. مثال مکانی که ذخایر ذغال سنگ داشته باشد، زمانی منطقه ای گرم و مرطوب و جنگلی بوده است.

توان اطالعاتی درباره دریاهای باستانی بر روی زمین بدست آورد. مکانی که در آن فسیل پیدا شود، یعنی قبال فسیل ها می

دریا بوده. فسیل ها می توانند عمق دریاهای قدیمی را نیز مشخص کنند. همچنین دانشمندان با مطالعه فسیل ها اطالعات 

 ر روی زمین به دست آوردند.بیش تری درباره تکامل حیات ب

 

 (1399دی ماه -تهران -)شهید فهمیده       ند؟کناز آن می ییفسیل چیست و فسیل شناسان چه استفادها  : سوال?

بقایای اجساد جانداران قدیمی هستند که در بین مواد، رسوبات و سنگهای رسوبی پوستة زمین وجود دارند. فسیل   :  پاسخ

 کنند. استفاده می مینز آنها به عنوان شواهدی برای تفسیر و بازسازی تاریخچة زشناسان ا

 

های رسوبی در مطالعة تاریخچة زمین شده است؟چه چیزهایی باعث اهمیت و کاربرد سنگ  : سوال?

 (1399دی ماه -تهران -بهمن  22)     

 های رسوبی الیه بودن سنگ داشتن فسیل و الیه  :  پاسخ

 

 (1399دی ماه -تهران -)امام حسین  عوامل تجزیه کنندة جسد جانداران را نام ببرید.  : سوال?

 اکسیژن هوا، آب، گرما، باکتریها و موجودات زندة دیگر  :  پاسخ

 

 (1399دی ماه -تهران -)فرزانگان                                                .           ها را بیان کنید مورد از کاربرد فسیلدو   : سوال?

 های راهنماالف( بررسی حوادث گذشتة زمین با استفاده از فسیل :  پاسخ

 های سنگی اعماق زمینبینی الیههای ذرههای فسیلی با مطالعة فسیلشناسایی و اکتشاف ذخایر سوختب( 
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 سواالت پایان فصل
 

 

 

 

 

 

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن یخال یجاها  : سوال?

 باشد.  ی......................... و ......................... م یرسوب یمهم سنگ ها یژگیدو و .1

 شوند.  یم نیبه صورت ......................... ته نش بایتقر یرسوب یها هی. ال2

.........................  یو باکتر.........................  ژنیبا اکس یطیجسد در مح دیاز جسد جاندار با لیفس لیتشک ی. برا3

 . ردیقرار بگ

 شود.  یم افتی یشتریب لیها( فس ابانیب- اهای. در ......................... )در4

 برند.  یم نیزم راتییبه تغ یشناسان با مطالعه ......................... پ نی. زم5

 باشد.  یشدن حشرات ......................... م لیفس یبرا طیشرا نی. بهتر6

 قسمت سخت جانداران ......................... است.  یها لیفس لیتشک یمکان برا نی. بهتر7

 ......................... در گذشته آن منتطقه بوده است.  طینشان دهنده مح یرسوب هیال کیمرجان در  لی. فس8

ها در زمان ......................... از  هیال رییخارج شده باشد نشان دهنده تغ یاز حالت افقکه  یرسوب یها هی. ال9

 است.  یرسوب گذار

 . ندیگو یصدف بر رسوبات ......................... م یسطح خارج یها ی. به اثر برجستگ10

را  ری....................... احتمال وجود ذخازغال سنگ ابتدا با استفاده از .. ریذخا ییشناسا یشناسان برا نی. زم11

 کنند.  یم یبررس

 ......................... در گذشته آن منطقه است.  یمنطقه نشان دهنده آب و هوا کیزغال سنگ در  ری. وجود ذخا12

 

 . دیسیبنورا  حینادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صح ای درست  : سوال?

 ◯. ندیگو یم لیفس زیاز جانداران ن ماندهیباق ی. به اثر ردپا1

 ◯شده است.  لیتبد لیبه فس شتریسخت بوده اند ب یکه فاقد قسمت ها ی. جسد جانداران2

 ◯شود.  یم لیفس لیهوا و رطوبت باعث تشک ژنی. اکس3

 ◯نبوده است.  ایاند مه کردهیم یکه در گذشته زندگ یهمه جاندارن یشدن برا لیفس طی. شرا4

 یمناطق مختلف و حت ی، نوع آب و هوا اهایها و در یبه نوع جانداران ، مکان خشک توانیها م لیفس ی. از رو5

 ◯برد.  یپ رهیو غ خبندانیزلزله و عصر  ل،یمانند س یعیحوادث طب

 ◯. میرها بب هیبه قدمت ال یپ یرسوب یها هیال بیترت یعنیگذشته است،  یبرا یدی. حل کل6

 ◯کشف شده اند.  یرسوب یسنگ ها یماموت ها البه ال لی. فس7

تر  قیعم یها هیاند و در ال ستهیز یاست که در گذشته م یا دهیچیراهنما مربوط به جاندارن پ یها لی. فس8

 ◯هستند.  نیزم
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 ◯هستند.  نیریز یها هیاز ال رتریپ ییباال یها هیها ال هیال ی. در توال9

 

 .دیکن فیرا تعر ریاز موارد ز کی هر  : سوال?

 لیفس -

 یقالب خارج -

 یقالب داخل -

 راهنما  لیفس -

 

 دانند؟ یرا چه م ناسورهایدانشمندان علت انقراض دا  : سوال?

 

 ست؟یچ لیفس لیعامل تشک نیمهمتر  : سوال?

 

 هاست؟ لیفس ریاز سا شتریب ییایدر یها لیچرا تعداد فس  : سوال?

 

 .دیسیشود را بنو یم لیتشک لیکه فس ییایدر ریغ طیچند مح نام  : سوال?

 

 .دیسیها را بنو لیفس لیتشک یالزم برا طیشرا  : سوال?

 

 شود؟ لیبه فس لیتا تبد ردیقرار بگ یدور از چه عوامل دیجاندار پس از مرگ با کی  : سوال?

 

 .دیده حیرا نام برده و به صورت اختصار توض یسنگ یها لیانواع فس  : سوال?

 

 .دیسیها را بنو لیپنج مورد از کاربرد فس  : سوال?

 

 .دیده حیزد؟ توض نیرا تخم یرسوب یها هیتوان سن ال یچگونه م  : سوال?

 

 هستند  ییچه نوع آب و هوا انگریهر کدام ب ریز یها لیفس  : سوال?

 نخل

 مرجان

 سرخس اهیگ
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 یبرگ سوزن درختان

 

 کامل را دارد.  لیفس لیکه امکان تشک دیبرسه مکان را نام ب  : سوال?

 

 شود؟ یم افتی یکمتر لیها فس ابانیچرا در ب  : سوال?

 

 .دیسیراهنما را بنو لیفس یها یژگیو  : سوال?

 

 کنند. یم یزغال سنگ را بررس ریدانشمندان چگونه احتمال وجود ذخا  : سوال?

 

 توجه کرد؟ دیبا یردبه چه موا یرسوب یها هیسن ال نییدر تع  : سوال?

 

 200با سن  لیفس D هیسال و در ال ونیلیم 250به سن  ییراهنما لیفس B هیاگر در ال ریدر شکل ز  : سوال

 سال وجود داشته باشد:  ونیلیم

 چقدر است؟ Cو  E یها هیال یبی( سن تقرالف

 .دیکن سهیها مقا هیال ریرا با سا F نی( سن رگه آذرب

 

 ست؟یچ« گذشته است یبرا یدیحال کل»مله منظور از ج  : سوال?

 

 است؟ نیدر گذشته زم یینشان دهنده چه نوع آب و هوا یریسنگ ها تبخ  : سوال?

 

 است؟ نیدر گذشته زم ییشده است نشان دهنده چه نوع آب و هوا دایمعدن سنگ نمک و گچ پ یدر محل  : سوال?

 

 است؟ یلیفس نشان دهنده چه نوع ریز ریاز تصاو کیهر  : سوال?
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 موجودات چگونه بوده است؟ یتکامل ساختار بدن بیترت  : سوال?

 

 .دیسیبنو ادیمشخص شده را از کم به ز یهاهیال یتوال  : سوال?
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 فشار و آثار آن – 8فصل 

شار و ن  هایروزمره از واژه یدر گفتگوها ستفاده م  ادیز رویف ستفاده م  یگرید یکیاوفات به غلط از  یو گاه ودش یا .  مکنییا

به  دیبه واسطططه فشططار اسططت. فرض کن شططود،یکه به ما وارد م ییرویاسططت که درک ما از ن نیا لیاشططتباه به دل نیدر واقع ا

  دهد،یبه شما م  و زدرییم یکیپالست  ایسه کی درون را هافروشنده آن  د،ایدهیخر ینیزم-بیس  kg 3و  دایرفته فروشی وهیم

را حمل  سه یک دتوانییم یکه به سخت  دکنییو شما احساس م   شود ینازک م یکیپالست  سه یبند ک ،ینزمیبیبر اثر وزن س 

صورت  د،یکن س  نیکه ا یدر  شما را به زحمت ب  ست ین یبار قابل توجه ینزمیبیمقدار  در  دیاتفاق را با نی. علت ااندازدیکه 

  افتهیکاهش  شود یبه شما وارد م  رویکه به واسطه آن ن  یجست، چون مساحت سطح    یکیست پال سه ینازک شدن دسته ک  

که  یبه مساحت سطح روی. پس فشار عالوه بر نابدییم شیکند، افزا یبر دست شما وارد م سهیکه ک یفشار جهیاست. در نت

 دارد.   یبستگ زین شودیبه آن وارد م روین

شارعالوه ب     یهمانطور شده ف شاره  سطح    رویر نکه ا ساحت  ستگ  زین شود یبه آن وارد م رویکه ن یبه م در  نیدارد. بنابرا یب

 کرد. فیتعر ریتوان فشار را به شکل ز-یم یحالت کل

 بخش اول:

 فشار *

 .شودیآن وارد م روبهیکه ن یعمود بر سطح به مساحت سطح یروینسبت ن

       
F

P
A

                                         یا 

 .دهندینشان م Paفشار پاسکال است که به  یرگیاندازه واحد

  بر متر مربع  وتونین 1هر پاسکال برابر با
2

N

m

 
 
 

 است.  

 روندیوارد کرده ودر برف فرو نم یرا بر سطح برف یباشد، فشار کمتر شتریب موهایهر چه مساحت کف کفش اسک . 

 کندیخود وارد م ریرا بر سطح ز یادیداشته و فشار ز یآن مساحت کمتر یباشد لبه ترزیچه چاقو تهر. 

 بر شانه ما وارد  یو فشار کمتر افتهی شیمساحت سطح افزا م،کنی استفاده پهن پد از تاپلپ فیاگر در بند ک

 .شودیم

 فشار=
 نیرو

 سطح
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شکل  وتونین 1200به وزن  ایقطعه  : سوال ? قرار   یصاف  یسطح افق  یو ب از دو وجه آن، رو الف هایرا مطابق 

 .دکنیحساب جداگانه طوراز دو حالت به کی. فشار وارد شده از طرف قطعه به سطح را در هر مایداده

 

 

 

متفاوت که معمارات در  هیدو نوع پا ری. در شکل ز سازند یم یبتون هایهیپا یآن را رو یوارهایساختمان د  کیتحمل وزن  یبرا

 .استشدهنشان داده برندمی کاررد بهمو نیا

سطح کل پا الف سطح پا    ینوار هی( اگر  صف  شد، در ا  پارچهکی هین شار  صورت نیبا  یوارهایرا که از طرف د یف

 .دیکن سهیباهم مقا شودیوارد م هیاز دو پا کیساختمان به هر

 

 

 

 ؟است ترمناسب شده دادهنشان ایههیاز پا کیکدام شود،ینرم ساخته م نیزم یکه رو یساختمان یب( برا

 

 

 

 



 

 

               
86 

 

موازی با   Fروی سااطحی افقی قرار دارد. اگر نیروی  cm20و طول ضاالع  kg2مکعب یکنواختی به جرم   : سااوال?

شتاب حرکت آن      شود.  سطح بر جسم وارد 
m

s2
شار        می4 شود، ف سطح، به جسم وارد  شود. اگر این نیرو عمود بر 

ه سطح زیرین جسم چند پاسکال خواهد شد؟ )    وارد شده ب 
N

g
kg

 ی نیروی اصطکاک جنبشی وارد بر   و اندازه10

 است.( N2جسم 

1) 750 

2) 500 

3) 250 

4) 300 

 اچهیدر ایزده  خیاستخر   کیسطح   یاست که رو  نیا م،یریبگ یجد دیکه همواره با هاییهیاز توص  ییک  : سوال ?

  فیباشد. با توجه به تعر یکاف خیشکستن  یممکن است برا کند،یم جادیکه وزن ما ا یرفشا  رایز میراه نرو خزدهی

ض    شار تو ستفاده کرده    خزده،ی اچهیدر کیسطح   یحرکت رو ینردبان بزرگ برا کیچرا امدادگر از  دیده حیف ا

 است.

 

 

 

س   تواندیدو انگشت و فشردن آن م   نیچرا گرفتن پونز ب  : سوال ? شود    یکی رساندن به  بیسبب آ از انگشت ها 

 (؟رو)شکل روبه
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 بخش دوم:

 فشار در مایعات *

شتان خود را جلو  یکی یوقت ش  یآب یاز انگ ساس م   د،یریبگ دآییم رونیب لنگیکه از  شار آب را اح   یوقت نچنی. همدکنییف

 یبا برخ ییآشنا  ی. برادیکنمی احساس  خود گوش پرده خصوص بدن و به یفشار آب را رو  دیبرو یاستخر  قیبه قسمت عم 

 .مدهییرا انجام م ریز شیابتدا آزما ها،عیاز عوامل مؤثر در فشار ما

 هاعیفشار در ما یبررس شیآزما

 .مکنییم جادیا نییآن از باال به پا یدر نظرگرفته سه سوراخ رو یتریل 5/1آب  یبطر کی

 .  مکنییرا با آب پر م یطرو داخل ب مپوشانییسوراخ ها م یبا استفاده از نوار چسب رو

 د؟کنییمشاهده م یزیبا برداشتن چسب چه چ

 

 :مدهییم بیترت ریرا به شکل ز یگرید شیحال آزما

 

 

 

 عیسطح آزاد ما

شار ما  دیدیباال د شیکه در آزما همانطور شخص از   کیدر  عیف عمق م

 یبررسطط یاسططت. برا کسططانی هایبدون توجه به انداه بطر عیسطططح ما

س    نیا شتر یب ضوع ا و ستفاده م  ایلهیمو .  مکنییبه نام ظروف مرتبط ا

شططده  یدرون ظروف جار عیما دیزبری هااز ظرف یکیدرون  یعیاگر ما

 ظروف برابر خواهد بود. یتمام در عیو سطح آزاد ما
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 کنونتا چهن. با توجه به آدهدیرا نشان م یمنطقه مسکون کی رسانیاز سامانه آب طرحی روشکل روبه  : سوال?

 .دیده حیطبقه توض نینقش تلمبه )پمپ( را در ساختمان چند د،ایخوانده

 

 

 

 اصل پاسکال

 شود.  های مختلفی از صنعت استفاده میها وجود دارد که از این ویژگی در بخشویژگی جالبی در مورد فشار مایع

ش      1 شار وارد کنیم؛ این ف ست، ف صور ا شدن به بخش . اگر بر مایعی که درون ظرفی مح های دیگر مایع و  ار بدون کم و زیاد 

 شود.شود به این ویژگی اصل پاسکال گفته میهای ظرف منتقل میدیواره

های هیدرولیک و  های هیدرولیک، دربهای هیدرولیک از قبیل ترزهای هیدرولیک، جک. اصل پاسکال اساس کار سیستم     2

 ... است. 

 ولیکیکاربرد اصل پاسکال در ترمزهای هیدر

شار می  شار توسط روغن ترمز به پیستون    وقتی راننده پدال ترمز را ف شتک ها و کفشک دهد، این ف شود.   ها منتقل میها و بال

ای که به چرخ جلو متصططل اسططت، نیرو وارد کرده و خودرو متوقف ها به صططفحهها به کاسططه ترمز عقب و بالشططتککفشططک

 شود.  می
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را  شودیخودرو استفاده م یها رگاهیرا که در تعم کیدرولیه هایجک شده ساده لمد روشکل روبه  : سوال?

 .) بر اساس اصل پاسکال(دیده حیجک را توض نینحوه کار ا دهدینشان م

 

 

 

 ستونی. اگر مساحت پمیرا بلند کن kg1000را به جرم  یلیاتومب کیدرولیبه کمک جک ه مخواهییم  : سوال?

/بزرگ  m20 /کوچک  ستونیو مساحت پ 5 m20  .میرا بلند کن نیماش متوانییم ییرویباشد. با چه ن 0005

 بخش سوم:

 فشار در گازها *

بادکنک   دیباش  دهیدم یاز حد مجاز، هوا را به درون بادکنک شیممکن است بارها اتفاق افتاده باشد که هرگاه ب   زیشما ن  یبرا

 .  کنندیفشار وارد م هاعیمانند ما زیکه گازها ن دهدیتجربه ساده نشان م نید. اباش دهیترک

 :مدهییم بیترت ریبه شکل ز شیفشار هوا دو آزما یبررس یبرا

 یحلب ی: مچاله شدن قوط 1 شیآزما

ا از آب درون آن شروع به خارج شدن کرد آن ر ی. وقتمدهییآن را حرارت م ختهیر یحلب یمقدار آب درون قوط

 ؟شودیمشاهده م یزیچه چ مبندییحرارت برداشته و سرش را م یرو

چه  دیکن یداخل بطر دنی. با دهان خود شروع به دمدیآب قرار ده یرا مطابق شکل داخل بطر ین کی  : سوال?

 افتد چرا؟ یم یاتفاق
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 نیاطراف کره زم یهوا

 هایاز مولکول یستون فرض   کی ریهوا وجود دارد. شکل  ز  ن،یاز سطح زم باالتر  لومتریو تا ارتفاع صدها ک  نزمی ةکر اطراف

  یفشار هوا در مناطق کوهستان   لیدل نی. به همشود یفشار هوا کمتر م  میباالتر رو نی. هرچه از سطح زم دهدیهوا را نشان م 

ساحل    شار هوا در مناطق  شار هوا در زندگ ست ا یکمتر از ف  دیخواهیم یمثال وقت یارد. براد یفراوان یروزمره ما اثرها ی. ف

 .دکنییاز آثار فشار هوا استفاده م دیبنوش یرا به کمک ن یقوط کیدرون  وهیآبم

 

از آب  مهیکه تا ن یکیپالست یبطر کیکردن  یخال یره برا نتریعسری روروبه هایبا توجه به شکل  : سوال?

 پرشده کدام است؟

 

 

 

 خواهد بود؟ یبه چه شکل یخروج آب از بطر مینک جادیا یبطر یدر انتها یاگر سوراخ
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 سواالت پایان فصل
 

 

 

 

 

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن یخال یجاها  : سوال?

 .باشدی......................... م کیزیو واحد آن در ف نامندیوارد بر واحد  ..................... را فشار م یعمود یروی. اندازه ن1

 فشار در تمام سطح آن ............ است.  ع،یام کیاز  کسانی. در عمق 2

 . فشار با سطح رابطه ............... دارد. 3

 . شودیم شتری........ شود، فشار آن ب عی. هرچه ارتفاع ما4

 دارد.  بستگی ها...... آن..به . عاتی. فشار در ما5

 ........................ است.  یکیدرولی. اساس کار جک ه6

 .مرویمی فرو برف در تر................ ، کم لیبه دل مپوشییم یکه کفش اسک یان. زم7

 . هر پاسکال معادل ................................ است.  8

 .  ابدییفشار هوا ................... م م،کنییبه سمت باال حرکت م یاز دامنه کوه ی. وقت9

 .......................... است.  نیسطح زم یو. عامل وجود فشار هوا بر اجسام ر10

 

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

 ◯     .شودیم شتریب عمق شدن کم با عاتیما فشار .1

 ◯     است. ترکم فشار باشد کوچکتر سطح هرچه باشد ثابت روین اگر .2

 ◯دارد. میمستق رابطه روین با فشار .3

 ◯     است. ترازهم مرتبط ظروف آزاد سطوح همه در عیما ارتفاع .4

 ◯  دارد. یبستگ آن ظرف به عیما کی از یناش فشار .5

 ◯ است. ذرات جوش و جنب و دما گازها، در فشار اصل عامل .6

 ◯  دارد. نام پاسکال که است هیثان بر وتونین فشار واحد .7

 ◯  .شودیم وارد عیما مختلف نقاط به فقط فشار نیا مکییم وارد فشار عیما کی از یا نقطه به یوقت .8

  ◯ .شودیم راحت دنیبر باعث ادیز یروین لیدل به چاقو زیت لبه .9

 ◯ .ابدییم کاهش هوا فشار میبرو باالتر ایدر سطح از هرچه .10

رابطه یکیدرولیه باالبر کی در .11

F F

A A
1 2

2  ◯ است. برقرار 1

 

 .دیپاسخ ده ریز هایبه پرسش  : سوال?

 . دیکن فیرا تعر ریز میاز مفاه کی. هر 1

 فشار:   -

 اصل پاسکال:    -
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 د؟یبده کوتاه پاسخ ریز موارد از کیهر به  : سوال?

  برد؟یم یراحت به را اجسام ز،یت یچاقو چرا -

 د؟یببر نام را شارف یرگیاندازه یواحدها -

 کند؟یم کار یاساس برچه یکیدرولیه باالبر -

 نه؟ خیم اما رودیم فرو وارید به دست فشار با یراحت به پونز چرا -

 چرا؟ .ستدیبا آن یرو تواندینم است دهیخواب خیم از دهیپوش یچوب تخت یرو که یشخص -

 

 م؟یآور دستبه ار مانیپاها کف بر وارد فشار متوانییم چگونه  : سوال?

 

قرار گرفته است. اگر سطح تماس     زیم یوزن دارد رو وتونین 96که  لیبه شکل مکعب مستط   یقطعه آهن  : سوال ?

 چند پاسکال است؟ زیمتر مربع باشد فشار وارد بر م 8/4 زیآن با م

 

  یةدو نوع پا ر،ی. در شکل زسازند یم ،یبتون هایهیپا روی راآن یوارهایساختمان، د کیتحمل وزن  یبرا  : سوال?

 است. شده داد نشان برند،یمورد به کار م نیمتفاوت که معماران در ا

سطح کل پا الف سطح پا      ،ینوار یة( اگر  صف  صف ن شد، در ا  کی یةن شار    نیپارچه با را که از طرف   یصورت ف

 .دیکن سهمقای هم با شودیوارد م هیاز دو پا کیساختمان به هر یوارهاید

  انتخاب علت است؟  تر نشان داده شده، مناسب    های هیاز پا کی نرم، کدام نیزم یساختن ساختمان رو   ی( براب

 .دیده حتوضی را خود

 

 

 

 

،A ب،ترتی به هااگر مساحت سطح مقطع استوانه م،یسه استوانه هم ارتفاع پر از آب دار  : سوال?
A

4
و  

A

8
باشد، 

 است؟ شتربی استوانه از کدام یفشار ناش

 

ص     : سوال ? ساحت هر کدام   یدو پا یرو میلوگریک 80به جرم  یشخ شد، یمتر مکعب م یسانت  50خود که م   با

 ؟کندیوارد م ریرا به ز یاست. چه فشار ستادهیا

 

  جادیفشار ا نتریو کم نتریشی. باست وتونین 450متر است و وزن آن  15و  10،  5 یلیابعاد مکعب مستط  : سوال?

 .دیشده توسط آن را حساب کن
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 ؟کندیم رییفشار چگونه تغ مکنی برابر 4 را ثابت بماند و سطح مقطع کف آن یوارد بر مکعب یرویاگر ن  : سوال?

 

شعاع مقطع     : سوال ? ستوانه به  ستوانه   میمتر دار 2/0ا شار     لوگرمیک 12اگر جرم ا ستوانه چه ف شد ا سطح   یبا به 

 ؟کندیخود وارد م نیریز

 

شار  درباره جالب نکات از یکی  : سوال ? ست  نیا عاتیما ف شار  عاتیما که ا  و نقاط همه در یراحت به و یخوب به را ف

 ؟شودیم استفاده یلیوسا چه ساخت در یژگیو نیا از کنندیم منتقل ظروف هایوارهید

 

 .دیکن سهیمقا هم با نقطه سه در را فشار مقابل شکل در  : سوال?

 
 

 .دارد یبستگ عیما عمق به عاتیما در فشار دهد نشان که دیکن یطراح شیآزما کی  : سوال?

 

 تاکنون آنچه به توجه با. دهدیرا نشان م  یمسکون  ةمنطق کی رسانی  آب ةاز سامان  طرحی رو شکل روبه   : سوال ?

 .دیده حیطبقه توض نیختمان چندنقش تلمبه )پمپ( را در سا د،ایگرفتهافصل فر نای در

 

 

 

 

 

 

سم   : سوال ? ساحت  به یسطح  یرو وزن به یج ست  گرفته قرار مترمربع 005/0 م شار  اگر ا  وارد سطح  بر که یف

 :باشد پاسکال 5000 شودیم

 است؟ وتونین چند جسم وزن (الف

 است؟ لوگرمیک چند جسم جرم (ب

 

  بر که ییروین اگر .میکن بلند مخواهییم را لوگرمیک 1000 جرم به یلیاتومب یکیدرولی ه جک  یک کمک  به  : سااوال?

شد  وتونین 18 مکنییم وارد جک دسته  شد،  مربع متر 09/0 کوچک ستون یپ مساحت  و با  بزرگ ستون یپ مساحت  با

 است؟ چقدر
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 .دیکن رسم را آب خروج ریمس مقابل هایشکل در  : سوال?

 
 

 

 .دیده حیتوض باشد؟یم عاتیفشتر ما یژگیچه و یانگیب ریشکل ز  : سوال?

 

 

 

 

 

 .دیکن سهیمقا را 3 و 2 ، 1 نقاط در فشار باال شکل در  : سوال?

 

 خروج آب کدام است چرا؟ یراه برا نتریعیسر ریز هایالف( با توجه به شکل  : سوال?

 خروج آب چگونه خواهد شد؟ میکن جادیسوراخ ا کی یبطر ی( اگر در انتهاب

 

 

 

 

 

 یروین اندازه اگر است. کوچک ستونیپ مساحت برابر 75 کیدرولیه جک کی بزرگ ستونیپ مساحت  : سوال?

 کرد؟ خواهد بلند یوزن چه به را یجسم باشد وتنین 20 جک دسته بر وارد
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 هاماشین – 9فصل 

صطالح زندگ  ش  یا شن  ینیما ش     ی. زندگدایدهیرا حتماً  ضر به ما شر در حال حا ساحته و در اخت  اییهنیب سته   اریکه  دارد واب

فراتر از حدانتظار را  یو به ما فرصططت انجام کارها میداشططته باشطط تریراحت یتا زندگ کنندیبه ما کمک م هانیاسططت. ماشطط

 .  دهندیم

 کی. دهدیم شیو ساخته شده است. مثالً دوچرخه، سرعت انجام کار را افزا     یطراح یمنظور و کار مشخص   یبرا نیماش  هر

 .  دهدیم رییرا تغ رویساده فقط جهت اعمال ن یقرقره کی ای دهدیم شیانجام کار را افزا یاز برا یروین کیرولیجک ه

 بخش اول:

 ؟کنندیچگونه به ما کمک م هانیماش *

 یورورد. میتوجه کن نیماشطط یو خروج یبه ورود متوانییم کنندیچگونه به ما کمک م هانیماشطط میآنکه متوجه شططو یبرا

ش  ست که انجام م  ییزهایشامل همه آن چ  نیما ش  مدهییا ش    یزیآن چ یکار کند و خروج نیتا ما ست که ما ما   یبرا نیا

سته جک ه  دهدیانجام م سنگ    مکنییوارد م یکم یروین کیدرولی. مثالً ما بر د سم  ما   یمانند خودرو را برا ینیاما جک ج

دوچرخه شطططروع به حرکت     یو در خروج دزنی یمدن دوچرخه شطططما چدال م    به حرکت درآ   یبرا یوقت ای . کند می جا جابه  

 .  کندیم

هرکدام   یو خروج یدر مورد ورود دهدینشططان م میکه روزانه با آن سططروکار دار هایینیاز ماشطط یتعداد ریز هایشططکل در

 . دیصحبت کن
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 ساده: نیماش

اجزاء با هم در  نیشود. ا  یساده گفته م  نیاجزاء ماش  نای زا هرکدام به. است ساده درست شده    یاجزا یاز تعداد نیماش  کی

 .  کنندیهدف را دنبال م کیاند و ارتباط

ش   مثالً ساخت دوچرخه از ما ستفاده ....  و دندهو مهره چرخ چیمانند: اهرم، چرخ و محور، پ ایساده  هاینی: در  تا   شود می ا

 .دهدیرا  م شتریب جاییو جابه ترعیدو چرخه به ما اکان حرکت سرکند.  یجنبش یبه انرژ لیپا را تبد یرویبتواند کار ن

 کی. اسططتسططاده صططورت گرفته هاینیبا اختراع ماشطط دهیچیپ هاینیماشطط گریماهواره  و د ،یکشططت ما،یخودرو، هواپ دیتول  

جسطم   کی دتوانییما ماهرم، شطط کی. مثالً با دهدیانجام م ایاسططت که کار سططاده یکیمکان لهیسططاده مانند اهرم، وسطط-نیماشطط

 .  دیحرکت ده ت،را که وزن آن چند برابر وزن خودتان اس نیسنگ

 

 

 

 

 

 

 ش  یدر دوره ابتدائ شد    مقدماتی صورت و  قرقره به داربشی  سطح  ها،مانند اهرم ایساده  هاینیبا ما شنا  به   نجای. در امیآ

 .  مپردازییم هانیاز انواع ماش برخی تردقق یبررس
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 م:بخش دو

 گشتاور نیرو *

  متوانییبهتر م روی. با شناخت گشتاور ن  میآشنا شو   رویبه نام گشتاور ن  یساده بهتر است با مفهوم   یهانیبا ماش  ییقبل از آشنا 

 .  میها را درک کننیعملکرد ماش

در حول  دوکنی یوارد م رونی آن به  اتاق،  در کردنباز و بسطططته   یآن اسطططت. مثالً برا یاثر چرخانندگ   روین یاز اثرها  گرید یکی

سته آچار، پ  رویچرخد. با وارد کردن نیم شیلوال شل   چیبه د به فرمان دوچرخه آن را  روی. با وارد کردن ندکنییسفت م  ایرا 

 .  دکنییم تیکه الزم است، هدا یتو دوچرخه را در جه دچرخانییم

 . مییگو یم رویرا گشاور ن روین کی یاثر چرخانندگ

 دارد:  یو عامل بستگبه د روین نیا

 تا محور چرخش رویفاصله ن -2   رویاندازه ن -1

 

 تا محور چرخش است. رویدر فاصله محل اثر ن رونی اندازه ضرب¬برابر با حاصل رویگشتاور ن یبزرگ

 

 ( است.Nmمتر ) وتونیگشتاور ن یکای( است،mفاصله متر ) یکای( و N) وتونین روین یکای کهنیبا توجه به ا

ستفاده م  cm20به طول  یاز آچار ،ایباز کردن مهره یبرا  : السو ?  N20آچار  یوارد بر انتها یروی. اگر نمکنییا

 د؟آوریدسترا به رویباشد اندازه گشتارو ن

 ؟کرد باز ترآسان توانیچرا با آچار بلندتر مهره محکم را م دیده حیتوض  : سوال?
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 بخش سوم:

 اهرم *

شکل اهرم االکلنگ است که در    نتری. ساده کردندیاز آن استفاده م  زین هیاول هایانسان  یاست که حت  ینیماش  نتریاهرم ساده 

سط م  سمت پا  ییرونی کلنگطرف اال کیبه  یقرار دارد وقت گاههیتک کیآن  لهیو سمت به  شود یوارد م نییبه    نپایی طرفآن 

 .کندیوسمت مقابل به طرف باال حرکت م

 کرد که اهرم در حالت تعادل قرار دارد.  میاهرم را چنان تنظ گاههیوجسم از تکفاصله د توانیم

ش  نیا در شتاور ن  گری. به عبارت دکنندیم یرا خنث گریکدی روهایاز ن کیهر  یحالت، اثر چرخ   ییروی، در حالت تعادل، اندازه گ

 است.  گردیکیششان مخالف با هم برابر و چرخ کنند،یم جادیا گاههینسبت به تک روهایاز ن کیکه هر

شتارو ن  ریشکل ز  در 1که از رابطه  1F رویگ 1F dست به ساعتگرد )در جهت حرکت     خواهدیم د،آیمی د صورت  اهرم را به 

2که از رابطه  2Fیرویسطططاعت( بچرخاند و گشطططتاور ن هایعقربه 2F d پاد صطططورتاهرم را به خواهدیم د،آِیمی دسطططتبه  

 است  برابر همو پاد ساعتگرد با  ساعتگرد ی روین . در حالت تعادل گشتارو اندساعت( بچرخ  هایعقربه جهت خالف در) ساعتگرد 

 :مداری و
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 اهرم در حالت تعادل است. ریدر شکل ز  : سوال?

 د؟کنیمحرک را محاسبه یرویگشتاور ن -الف

د؟آوری دستمقاوم را به یرویاندازه ن -ب

 

سته پارو    : سوال ? سابقه   قیقا کید سر پارو )جا     m3م صله  ست اگر فا ست قا  ییا تا   ردگییقرار م قرانیکه د

حداکثر با چه    پارو   یرا بر دسااته پارو وارد کند، انتها     N100به اندازه    ییروین قرانیباشااد و قا   cm60آن  گاه هی تک

 ؟دهدیآب را به عقب هل م ییروین

 بخش چهارم:

 یکیمکان تیمز *

سنگ    کیبلند کردن  یبرا میدید سم  سط   نیج شکل ز    توانیکوچک م یروین کیتو ستفاده کرد. در  که ما   ییروین ریاز اهرم ا

سم را بلند کن  مکنییوارد م سم بزرگ را ن  یروین میتا ج صله   یرویمحرک و وزن ج   گاههیمحرک تا تک یروینقطه اثر نمقاوم،فا

 .منامییمقاوم م یگاه را بزو هیتا تک قاومم یرویمحرک و فاصله نقطه اثر ن یرا بازو

 روی) درواقع اهرم ن میدار ازین یمحرک کمتر یرویبه ن نیجابه جا کردن جسم سنگ برای باشد ترمحرک بزرگ یهر چه بزو 

 (. دهدیم شیرا افزا

 

 

 

 

d cm1 30  d cm2 50  



 

 

               
100 

 

 .شودیم فیمحرک تعر یرویمقاوم به اندازه ن یرونی اندازه نسبت صورتدر حالت تعادل به نیماش کی یکیمکان تیمز

 

 د؟یمحرک را محاسبه کن یرویباشد. اندازه ن N1000مقاوم  یرویو ن 5 نیماش کی یکیمکان تیاگر مز  : سوال?

 چه؟ یعنیجمله  نیاست،ا یاهرم یکیمکان تیمز  : سوال?

 .دآور دستبه توانیم زیرنیرا از رابطه ز یکیمکان تیتعادل، مز طشرای در و هادر اهرم دینشان ده  : سوال?

 

سی  در هااهرم  : سوال ? ش  یارب سب محل قرار گرفتن    توانمی را ها. اهرمشوند یم دهید ،یمعمول هاینیاز ما برح

  یرویمحل وارد کردن ن گاه،هیتک ریز هایاز شاکل  کیکرد. در هر  یمقاوم بررسا  یرویمحرک و ن یروین گاه،هیتک

 .شودمی صرفنظر ها. از وزن اهرمدیمقاوم را نشان ده یرویمحرک و ن

 

 

 بخش پنجم:

 هاقرقره *

ش  یقرقره نوع ست که در انجام کارها به ما کمک م   نیما ش کندیساده ا ست که م  یارداری. در واقع قرقره چرخ  تواند آزادانه  یا

ست م      یقرقره را به کمک قالب محور دوران کند. کیحول  صل ا سطه قاب قرقره به محور آن مت  زانیآو ییاز جا توانیکه به وا

 . دنمو انیزیبه آن آو یزیاکه چ ایکرد 

 :  میدو نوع قرقره دار یحالت کل در

 .  منامییقرقره را قرقره ثابت م م،یکن زانیآو ییقرقره ثابت: هرگاه قرقره را به کمک قالب آن از جا •
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 محرک و مقاوم در آن برابر هستند. یرویاست چون ن 1قرقره ثابت  یکیمکان تیمز -

 .  نامندیمحور قرقره بتواند حرکت کند، قرقره را متحرک م یطشرای تحت اگر: متحرک قرقره •

بودن وزن قرقره به محور قرقره   زیاست با فرض ناچ  کسان یدر دو سمت قرقره   Tکشش طناب   یروین -

 .  شودیوارد م2T یروین

 است. 2قرقره متحرک  یکیمکان تیمز -

 

 .  کندیو که در انجام کارها به ما کمک م میکن یبه نام قرقره مرکب طراح ایساده نیماش توانمی هاقرقره بیبا ترک

 آورده شده است: بیسه مدل ترک ریز هایشکل در

 

 .دیشکل باال کامل کن هاینیماش یکیمکان تیرا درباره مز ریجدول ز یکیانمک تیمز فیبا توجه به تعر  : سوال?

 

 

 

 

 



 

 

               
102 

 

 

 .دآوری دستقرقره را به یکیمکان تیمحرک و مز یرویاندازه ن ریز هایاز شکل کیدر هر  : سوال?

 

 

 مقاوم برابر است.  یرویمحرک با اندازه کار ن یرویاندازه کار ن

بر اسططاس  انی. بنابرمیبکشطط m3به اندازه  N50 یرویطناب رار با ن دیبا میباال ببر m1ا به اندازه ر یوتونین 150آنکه وزنه  یبرا

 :میسیبنو متوانیمی اصطکاک از کردن نظرو با صرف یانرژ یستگیقانون پا

 

W F d  

 شود:  دهیکش M4/0در شکل ب باال اگر طناب توسط شخص به اندازه   : سوال?

 شود؟یمحرک چند ژول م یروی( کار نفال

 وزنه چقدر خواهد بود؟ جایی( جابهب
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 بخش ششم:

 هاچرخ دنده *

ش  ستفاده  دندهاز چرخ ندچرخیکه م هایینیدر اغلب ما ش شود می ا کوچک  لیدر کیمانند  ینی. ما

(  دار) پرهبزرگ هایمانند چرخ یگرید هاینیدارد و ماشطط اجیاحت یکم یرویباال به ن هایدر سططرعت

 دارند. اجیکم، احت هایدر سرعت یادیز یرویبخار به ن هایکشتی پشت

نشطططان داده   هایدارد. مثالً در دندانه یآن، بسطططتگ هایدندانه تعداد به هادندهکارکرد چرخ یچگونگ

 فرض با و دارند تماس هم با هاچرخدنده نیدنده است. ا12  یدارا یدنده و دوم 36  یچرخ دنده بزرگتر دارا ریشده در شکل ز

دنده   کی زیچرخ دنده کوچک ن چرخد،یدنده م کی به اندازه بزرگچرخدنده ی( وقتخورند،ی)سطططر نم لغزندیهم نم روی آنکه

 3دنده اسططت، 12  یچرخ کوچک که دارا چرخد،یدور کامل م کیدنده اسططت، 36  یچرخ بزرگ که دارا ی.پس وقتچرخدیم

 دندهچرخآن،  دنیهر سه بار چرخ  ازایبه شود،  بزرگ دندهگر چرخ دنده کوچک سبب چرخش چرخ است ا  یهی. بدچرخدیدورم

 از سرعت چرخش چرخ دنده بزرگ است. شتریسرعت چرخش چرخ دنده کوچک ب یعنیچرخد.  یم کباریبزرگ 

 

 نوشت: توانیم یدر حلت کل نیبنابرا

 

که ساارعت  چرخش  میبساااز ینیماشاا 24و  16 هایندهد تعداد با دندهبه کمک دو چرخ میقصااد دار  : سااوال?

 باشد. یاز سرعت چرخش چرخ دنده ورود شتریب یخروج یدندهچرخ

 باشد.  یورود یدندهچرخ دبای هادندهچرخ نیاز ا کی( کدامالف

 است؟ یورود یدندهچند برابر سرعت چرخش چرخ یخروج یدنده( سرعت چرخش چرخب
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 بخش هفتم:

 رادبیسطح ش *

 داخل هاو گذاشططتن آن خچالیمانند  نیسططنگ لوسططای کردن جاکه جابه مدانیی. ممیکن کشططیباسططبا مخواهییم دیفرض کن

. به نظر شما میرو به باال به آن وارد کن خچالی وزن با اندازههم ییروین دیکار با نیا یبرا رایسخت است؛ ز اریحمل بار ب ونکامی

ش    کی ریشکل ز  ست؟ یکار چ نیانجام ا یروش برا نتریساده  شان م  بداریسطح  سم   متوانییکه به کمک آن م دهدیرا ن اج

 .میرا جابه جا کن نیسنگ

 

  ی. وقتمیرا به سمت باال حرکت ده نیجسم سنگ تر،یطوالن یکمتر؛ اما در مسافت  یرویتا با ن کندیبه ما کمک م بداریسطح ش  

ش    سطح  ستفاده م  بداریاز  سافت  کند؛یم دایکاهش پمحرک،  یروین م،کنییا شود،       یط دیکه با یاما م سم باال برده  شود تا ج

 10بداریسطح ش   کیاز  تواندیباال برود، م m1بخواهد به اندازه  چرخداریبا صندل  یفرد گرا مثال عنوان. بهکندیم دایپ شیافزا

ستفاده کند. بنابرا  یمتر باال رفتن  یالزم برا یرویحالت ن نیدر ا نیا
1
10

صطکاک(.      شود یبرابر م  صرفنظر کردن از ا )البته با 

محرک الزم یروین یعنی
1
10

صندل  یروین  ست، م  یمقاوم که وزن فرد و  ستفاده از تعر  شود؛ یچرخدار ا   ،یکیمکان تیمز فیبا ا

 برابر است با: بداریسطح ش نیا تیمز

 

 

 کرد: فیتعر ریبه شکل ز توانیرا م یکیمکان تیمز داربیح شبر اساس سط توانیم ای

 

 تیمز یکیمکان=                                                                      

 

 

 

 

 دارطول سطح شیب

 ارتفاع
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فصل سواالت پایان  
 

 

 

 

 

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن یخال یجاها  : سوال?

 دهد، یانجام م  نیکه ماشاا   یزی................... و آن چکار کند، ....   نیتا ماشاا   میدهیکه انجام م   ییزها ی. همه چ 1

 .............. نام دارد. 

 .   ندیگویرا ............... م روین ی. اثر چرخانندگ2

 ضرب ............ در .................. است. حاصل روی. اندازه گشتارو ن3

 دارند.  دهیچی................. و پسه نوع، ..................... ، ........ هانی. ماش4

 ................ است.    نیماش کی.................. و اهرم  نیماش کی. دوچرخه 5

 .............. نام دارد.    گاههیمقاوم تا تک یرویگاه ...................... و فاصله ن هیمحرک تا تک یروی. فاصله ن6

 محرک است.  یرویمقاوم ............ برابر ن یرویباشد، ن 5 یاهرم یکیت مکان نی. اگرمز7

 صورت ................... به .................. است. به داربیدر سطح ش یکیمکان تی. مز8

 . رودیم نییباال و پا سمانی. قرقره ................ به همراه ر9

 . شودیجا نمدر هنگام انجام کار جابهاست که  یاسادهنی. .................... تنها ماس10

 دارد.  یها بستگها به ........................ آندنده. کاربرد چرخ11

 است. کی.................. از  یکیمکان تیتر باشد مزمقاوم بزرگ یمحرک از بازو ی. هرگاه بازو12

 کند.  لی.. تبدرا به ............... یاچهیماه یانرژ تواندی. دوچرخه م13

 .کرد یبندمی....................، ................... و .................... تقس یریبراساس محل قرارگ توانیها را م. اهرم14

 

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

 ◯ دارد. میمستق رابطه روین اندازه با و عکس رابطه روین اثر فاصله با روین گشتاور اندازه .1

 ◯ دارد. یبستگ آن قطر به چرخدنده کارکرد یچگونگ .2

 ازین یترشیب محرکه یروین به نیسنگ جسم جاکردنجابه یبرا باشد تربزرگ محرک یبازو هرچه تعادل حالت در .3

 ◯میدار

 ◯ است. کی ارههمو ثابت قرقره یکیمکان تیمز .4

 ◯ .شودیم دهینام محرک یروین شودیم وارد نیماش به که ییروین .5

 ◯ .کندیم برابر چند را مقاوم یروین نیماش که دهدیم نشان یکیمکان تیمز .6

 .تراستکم داربیش سطح  یکیمکان تیمز باشد  شتر یب داربیش  سطح  طول به نسبت  داربیش  سطح  ازتفاع هرچه .7

◯ 

 ◯ کرد. جاجابه را ینیسنگ جسم کوچک نسبتا  ییروین با توانیم هاقرقره مناسب بیترک با .8

 ◯ .شودیم برابر 2 زین آن یکیمکان تیمز شود، برابر 2 یمتحرک قرقره شعاع یوقت .9

 ◯ .میندار روین جهت رییتغ بداریش سطح در .10
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 . دیکن فیرا تعر ریز میاز مفاه کیهر   : سوال?

 : نیماش –

 : رویگشتاور ن -

 محرک:  یروین -

 مقاوم:  یروین -

 محرک:  یبازو -

 مقاوم:  یبازو -

 اهرم:  -

 

 است؟شده استفاده ساده یهانیماش کدام از چرخه دو ساخت در  : سوال?

 

 .دیسیبنو را یانرژ لیتبد نحوه و نیماش یخروج و یورود ریز هایشکل از کی هر در  : سوال?

 
 

 .دیرا نام ببر نیع ماشانوا  : سوال?

 

 .دیساده را نام ببر یهانیچند مورد از ماش  : سوال?

 

 .دیکن انیرا ب رویعوامل موثر بر گشتاور ن شیآزما کیبا   : سوال?

 

 .دیسیگشتاور را بنو شیرابطه گشتاور را نوشته و عوامل مؤثر بر افزا  : سوال?

 

 تر باز کرد؟آسان توانیهره محکم را مچرا با آچار بلندتر، م دیده حیتوض  : سوال?

 

 یسانت  20متر و طول آچار  وتونین 10برابر  روی. اگر گشتاور ن میمهره را باز کن کی میخواهیآچار م کیبا   : سوال ?

 م؟یوارد کن دیرا با ییرویمتر باشد چه ن

 

به آن وارد کند و فاصله   وتونین 10 یروی. اگر نکندیاز آچار استفاده م  یچیبازکردن مهره پ یبرا یشخص    : سوال ?

 چقدر است؟ رویمتر باشد گشتاور ن 25/0دست تا مهره  یروینقطه اثر ن
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 کند؟-یم کمک ما به قیطر چه از نیماش باشد، کینزد محرک یروین به ممکن حد تا گاه هیتک اگر  : سوال?

 

 محور تا روین اثر نقطه فاصااله و برابر 8 را شااده وارد یروین اگز .چرخدیم ییروین اعمال اثر در یجساام  : سااوال?

 شود؟یم برابر چند روین گشتاور میکن نصف را چرخش

 

 ؟شود برقرار تعادل تا میده قرار لهیم یکجا در را گاه هیتک مقابل شکل در  : سوال?

 
 

 

 است؟ وتونیچند ن F2 یرویدر شکل مقابل ن  : سوال?

 
 

 

 د؟یکن محاسبه را محرک یروین اندازه باشد. N 1000 مقاوم یروین و 5 نیماش کی یکیمکان تیمز اگر  : لسوا?

 

   .دیده حیتوض را کدام هر باشد تواندیم یاعداد چه یکیمکان تیمز  : سوال?

 

س  در هااهرم  : سوال ? ش  از یاریب سب  بر توان یم را هااهرم شوند. یم دهید ،یمعمول یهانیما   گرفتن قرار محل ح

  یروین کردن وارد محل گاههیتک ریز یهاشااکل از کیره در کرد. یبررساا را مقاوم یروین و محرک یروین  گاه،هیتک

 شود.یم نظرصرف هااهرم وزن از .دیده نشان را مقاوم یروین و محرک

 
 

 

 

 طول میله
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  .دهدیدو نوع قرقره را نشان م ریز یهاشکل  : سوال?

  دیها را مشخص کناز آن کیک بودن هر متحر ای( ثابت الف

 جا کرد؟را جابه یترشیکم مقاومت ب یرویبا ن توانیم کی( با کدامب

 

 

 .دیکن محاسبه را یکیمکان تیمز ریز یهاقرقره از کی هر در  : سوال?

 

 

 

 

 

 

 کنید. های زیر مقدار نیروی محرک و اندازه مزیت مکانیکی را حساب در هر یک از شکل  : سوال?
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ست.  متر 5 و متر 15 بیترت به مقاوم یروین و محرک یروین ییجاجابه یمرکب قرقره در  : سوال ?   محرک یروین اگر ا

 است؟ وتونین چند شده جاجابه جسم باشد، وتونین 750

 

 

 کار باشد، ونوتین 90 شخص محرک یروین اگر .شودیم جاجابه متر 2/1 شخص  توسط  طناب مقابل شکل  در  : سوال ?

 .دیکن حساب را یوتونین 360 جسم ییجاجابه زانیم و محرک یروین

 

 

 

 

 

 

 )سه مورد( شود؟یاستفاده م یمنظور ها به چهدندهاز چرخ  : سوال?

 

شد.  یدنده م 9دنده کوچک دنده و تعداد چرخ 54چرخ بزرگ  یهادندهدنده، تعداد چرخچرخ کیدر   : سوال ? با

   چرخد،یدور کامل م کیگ چرخ بزر یوقت

 چرخد؟ ی( چرخ کوچک چند دور مالف

 دنده بزرگ است؟دنده کوچک چند برابر سرعت چرخش چرخ( سرعت چرخ چرخب

 

 ست؟یچ داربیسطح ش  : سوال?

 

 د؟یآیدست مچگونه به داربیسطح ش یکیمکان تیمز  : سوال?

 

 داربیش  سطح  یرو متر 5 اندازه به یوتونین 40 جعبه کی ریز شکل  مطابق داربیش  حسط  کی در اگر  : سوال ?

  است؟ مطلوب شود جاجابه

  مقاوم یروین کار (الف

 محرک یروین کار (ب

 محرک یروین (پ
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 نگاهی به فضا – 10فصل 

 

 دارد؟ یو چه کاربرد ستیاسطرالب چ  : سوال?

 .شد یاستفاده م یمطالعات نجوم ریرتفاع ستارگان و ساا هیزاو نییتع یدر علم نجوم است که از آن برا یمیابزار قد کی

 

 ساخته شد؟ یرانیشهر مراغه در کدام دوره و به همت کدام دانشمند ا یخیرصدخانه تار  : سوال?

 .( ساخته شدیشمس ی)دانشمند قرن هفتم هجر یطوس نیرالدینظر خواجه نص ریدر دوره هالکو خان مغول و به سفارش و ز

 

گسترده بود   یسازمان علم  کیمرکز  نیستاره شناسان قرار داد. ا    اریدر اخت یعلم یطیه مراغه مح: رصدخان نکته

 .شد یم سیدانش در آن تدر یشاخه ها شتریکه ب

 تر جهان گشود؟ قیشناخت دق یبه سو یدیکدام دانشمند با ساخت تلسکوپ و رصد آسمان پنجره جد  : سوال?

 .ییایتالید ا(، دانشمنیالدیم 1546)متولد  لهیگال

 

 

 

 

 

 

 تصویری از گالیله بر روی یک تمبر                              

 وسیله اسطرالب. نحوه رصد یک ستاره ب                        

 

 شود؟ یبه کدام دوره اطالق م «یدوران کهکشان»  : سوال?

ستفاده از تجه    یالدیم 18از قرن  شمندان با ا شف ن    زاتیتا کنون که دان صدد ک شناخته ها مدرن در  ستند، دوران   یا جهان ه

 .شود یم دهینام یکهکشان

 

 .دیکن فیکهکشان را تعر  : سوال?

شان مجموعه ا  ضا    میعظ یکهک ستارگان، گازها، گرد و غبار و ف ست که تحت تاث  یستاره ا  نیب یاز  ش  یروین ریا  یجاذبه گران

 .اند تیقابل رومسلح  ریاز آن ها با چشم غ یمتقابل، در کنار هم جمع شده اند. برخ

 

 در کدام کهکشان قرار دارد؟ یدیمنظومه خورش  : سوال?

 .(The Milky Way) یریکهکشان راه ش

 



 

 
111 

 

 اردهایلی( از مهانی)ک یهست  -است. ب  یریاز کهکشان راه ش   یکوچک اریبخش بس  یدیمنظومه خورش  -: الفنکته

 شده است. لیکهکشان تشک

ش   -الف  : سوال ? ستاره منظومه خور ست؟ ب   یدیتنها  ستاره ا ستاره   نیستاره به زم  نیتر کینزد -کدام  کدام 

 دیخورش -ب دیخورش -الفاست؟ 

 

 طول عمر ستاره ها چقدر است؟  : سوال?

 .رندیم یسال بعد م اردهایلیشوند و م یمتولد م ی. زمانرندییدر حال تغ وستهیستاره ها پ

 

 ست؟یچ «یواحد نجوم»منظور از   : سوال?

 .شود یگفته م یواحد نجوم کیفاصله  نیاست. به ا لومتریک ونیلیم 150حدود  دیتا خورش نیفاصله زم

 

 ست؟یچ «یسال نور»منظور از   : سوال?

 .شود یگفته م یسال نور کیکند،  یم یسال ط کیکه نور در مدت زمان  یبه فاصله ا

 

 .شود یدور استفاده م یلیخفواصل  انیب یبرا «یسال نور»و  «یواحد نجوم»: در علم نجوم، از نکته

 شده است؟ لیتشک ییاز چه گازها)The Sun(دیخورش  : سوال?

 گریعناصر د %2و  (He)میهل 25%، (H)دروژنیه 73%

 

 ست؟یچ دیمنبع گرما و نور خورش  : سوال?

 .به صورت نور و گرما همراه است یانرژ دیکه با کاهش جرم و تول میبه هل دروژنیمداوم ه لیتبد

 

 افت؟یادامه خواهد  یتا چه زمان میبه هل دروژنیمداوم ه لیتبد لیبدل دیکاهش جرم خورش  : لسوا?

 .خود برسد یزندگ انیبه پا دیکه خورش یتا زمان

 

 ست؟یچ یمنظور از صورت فلک  : سوال?

  یت به صورتها و شکلها  از آنها ممکن اس  یتعداد م،یکن یبه آنها نگاه م یاست که وقت  یستارگان در آسمان به گونه ا   تیموقع

ص  ش    نیشوند. ا  دهید یخا شب  واناتیو ح اءیشکلها را به ا صورت فلک  یم هیت شوند؛ مثل دب اکبر و دب   یم دهینام یکنند که 

 (.کتاب 105صفحه  5 کلاصغر )ش

 

 کردند؟ یاستفاده م میبه عنوان تقو یاز صور فلک میبر چه اساس انسان ها در قد  : سوال?

 تیخاص قابل رو تیدر زمان مشخص و موقع کیشوند، بلکه هر  ینم دهیو به طور ثابت در آسمان د شهیمه یفلک یصورت ها

 .کاربرد داشتند میبه عنوان تقو م،یدر قد لیدل نیباشند. به هم یم
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 .( استفاده کرددیدر شب و روز )خورش ،یابیجهات  یبرا یفلک یتوان از ستارگان و صورت ها ی: منکته

 ست؟یچ ینور ینظور از آلودگم  : سوال?

شهرها  سبتاً بزرگ، به دل  یدر  شهر، امکان رو     یوجود نور فراوان المپ ها لین سمان  شن در آ شب به خوب   تیرو  یستارگان در 

 .شود یگفته م ینور یآلودگ دهیپد نیوجود ندارد. به ا

 

 کنند؟ یم یریاز رصد آسمان جلوگ یچه موانع  : سوال?

 وا و ابرها.ه یآلودگ ،ینور یآلودگ

 

 است؟ یشامل چه اجزائ )The Solar System(ی دیمنظومه خورش  : سوال?

است که   گرید یو اجسام سنگ   ارکیس  ونهایلیم اره،یچند خرده س  ،یعیقمر طب 200حدود  اره،یس  8شامل   یدیمنظومه خورش 

 .در حال گردش هستند دیبه دور خورش یاز فضا را اشغال کرده اند و همگ یحجم بزرگ

 

شناسان معتقدند که همه اعضا     شتر ی: بنکته متشکل از گاز و   یو چرخان میاز ابر عظ ،یدیمنظومه خورش  یستاره 

 .شده اند لیتشک یغبار به نام سحاب

 .دیکن فیرا تعر )Planet(ارهیس  : سوال?

و جذب اجرام  یل کروشططک جادیا یبرا یجرم کاف یچرخد و دارا یم دیبه دور خورشطط یشططود که در مدار یگفته م یبه جرم

 .کوچک تر اطراف مدار خود باشد

 

 شوند؟ یم میدهنده، به چند دسته تقس لیبر اساس جنس مواد تشک ،یدیمنظومه خورش اراتیس  : سوال?

 ی(رونی)ب یگاز اراتیس _2( ی)درون یسنگ اراتیس _1دو دسته: 

 

 .دیرا نام ببر یدی( منظومه خورشی)درون یسنگ اراتیس  : سوال?

 (خی)ارض( و بهرام )مر نی)زهره(، زم دی)عطارد(، ناه ریت

 

 .دیرا نام ببر یدی( منظومه خورشیرونی)ب یگاز اراتیس  : سوال?

 .)زحل(، اورانوس و نپتون وانی(، کسی)برج یمشتر

 

 قمر ندارند؟ یدیمنظومه خورش اراتیکدام س  : سوال?

 عطارد و زهره

 

 .قمر دارد 16که  یقمر و مشتر 2که  خیقمر دارند؛ مانند مر کیاز  شیب یدیمنظومه خورش اراتیس ی: برخنکته
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روز  365 یط نیچرخند. زم یم دیدور گِرد خورش  کی رتریباشد، د  شتر یب دیاز خورش  اراتی: هر چه فاصله س  نکته

ش  کیسال(   کی) ش  ارهیس  نیتر کیچرخد، اما عطارد که نزد یم دیبار دور خور ست ط  دیبه خور   نیاروز  88 یا

 .سالِ ما 165 ودحد یاست ط دیاز خورش ارهیس نیدهد و نپتون که دورتر یکار را انجام م

 .دیکن فیقمر را تعر  : سوال?

 .شود یدر حال گردش است، قمر گفته م ارهیس کیگرانش به دور  یروین ریکه تحت تاث یآسمان یبه جرم

 

 چند قمر دارد؟ نیزم ارهیس  : سوال?

 .نام دارد (The Moon)قمر که ماه کی

 

 گردد؟ یم نیشکل به دور زم یضیب یدر مدار یماه با چه سرعت متوسط  : سوال?

 هیدر ثان لومتریک کی

 

 چقدر است؟ نیفاصله متوسط مدار چرخش ماه تا زم  : سوال?

 لومتریهزار ک 380حدود 

 

  ست؟یچ یمنظور از قمر مصنوع  : سوال?

 .چرخند یم نیبه دور زم ینیمع یدر مدارها اجسام همچون قمرها نیماهواره ها؛ ا

 

 چرخند؟ یم نیبه دور زم یماهواره ها در چه ارتفاع  : سوال?

 .گردند یم نیبه دور زم یو کاربرد در ارتفاع متفاوت تیآنها بر اساس نوع مامور

 

 دارند؟ ییماهواره ها چه کاربردها  : سوال?

  یرا فراهم م یو امواج رادار یونیو تلوز ویراد یارسطططال برنامه ها    ،ینترنتیو ا یفنامکان ارتباطات تل    یمخابرات  یماهواره ها   _1

 و... یابیریمس ت،یموقع نییتع _3کنند.  یم سریهوا را م تیوضع ینیب شیامکان پ یهواشناس یماهواره ها _2کنند. 

 

 کند؟ یچگونه کار م)GPS(یجهان ابی تیموقع ستمیس  : سوال?

شک ماه 24از  ستم یس  نیا ساحت محدود     لیواره ت ست. هر ماهواره م سطح زم  یشده ا صورت دا  نیاز    یپوشش م  یا رهیرا به 

شود. در   یم جادیدو ماهواره مجاور هم ا نیبه صورت اشتراک ب   یمنطقه ا شه یاست که هم  یدهد. فاصله ماهواره ها به گونه ا 

ستگاه  کیکه  یهنگام ن،یهر نقطه از زم شن م (GPS)د کند و  یم افتیماهواره اطراف خود امواج در نیتر کیشود، از نزد  یرو

 تیموقع نیباشد، بنابرا رهیاز دا یممکن است در هر نقطه ا GPSحالت، دستگاه نی. در اردیگ یتحت پوشش آن قرار م رهیدر دا

 رهیشترک دو دا در منطقه م GPSکند. اکنون یماهواره ارتباط برقرار م نیبا دوم GPS . سپس ست ین یریآن قابل اندازه گ قیدق

شخص ن  قیدق تیقرار دارد و هنوز موقع سپس ست یآن م  . GPS  سوم شترک   کیکند و  یماهواره ارتباط برقرار م نیبا  نقطه م

 .است GPS تیآورد. نقطه حاصل موقع یسه ماهواره بدست م نیب
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 سواالت پایان فصل
 

 

ضا  اردهایلی: منکته سنگ ها  «ارکیس »به نام  ییجرم ف ضا  ی) سا ییف ش  منظومه یاجزا ری(، همچون  در  یدیخور

 .هستند دیحال چرخش به دور خورش

 ها کجا قرار دارند؟ ارکیس  : سوال?

 .واقع شده است یو مشتر خیمر نیمنطقه ب نیقرار دارند. ا« ها ارکیس یکمربند اصل»به نام  یا هیها در ناح ارکیس 90%

 

 ست؟یشهاب سنگ )شخانه( چ  : سوال?

 .سنگ ها، شهاب سنگ نام دارند نیکنند. ا یبرخورد م نیشوند و به سطح زم یم نیوارد جو زم ییهر ساله هزاران سنگ فضا

 

 کنند؟ یسقوط م انوسیچرا اغلب شهاب سنگ ها در اق  : سوال?

 .را آب پوشانده است نیچون دو سوم سطح زم

 

 ست؟یشهاب چ  : سوال?

سوزد و نور  یدر اثر اصطکاک م ن،ید به جو زمها است که هنگام ورو ارکیاز سنگ و غبار رها شده از مدارک س یشهاب قطعات

 .کند یم دیتول

 

 انسان را دارد؟ یبرا اتیح طیشرا یبررس تیقابل یدیمنظومه خورش ارهیکدام س ن،یعالوه بر زم  : سوال?

 خیمر ارهیس

 

 اشته اند؟پا گذ یدیقمر منظومه خورش ای گرید ارهیانسان ها تا کنون به سطح کدام س ن،یعالوه بر زم  : سوال?

 : ماهنیفقط قمر زم 

 

 

 

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن یخال یجاها  : سوال?

 کرد.  سیاست که رصد خانه مراغه را تأس یقمر یاز دانشمندان قرن هفتم هجر یکی. ..................... 1

 .....................  نام دارد.  ی. تنها ستاره منظومه شمس2

فاصااله   نیاساات که به ا ینور هیثان سااتیو ب قهیدق 8 ایو  لومتری.....................  ک نیتا زم دی. فاصااله خورشاا3

 شود.  ی.....................  اطالق م

انسان ها از آن ها   یدر قد لیدل نی.....................  به هم دهیبه صورت ثابت در آسمان د   شه یهم یفلک ی. صورتها 4

 کردند.  یتفاده ماس میبه عنوان تقو

 بوده اند .....................  نام دارد.  یجهان هست ی. از قرن هجدهم تا کنون دانشمندان به دنبال کشف ناشناخته ها5
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  یرویکه تحت ن یسااتاره ا نیب یاز ..................... ، .....................  ، .....................  و فضااا ی. کهکشااان مجموعه ا6

 جاذبه کناره هم قرار دارند. 

 از .....................  است.   یهم بخش کوچک نیاست و ا یریاز کهکشان راه ش یکوچک اری. ..................... بخش بس7

 به عنوان .....................  و .....................  کاربرد دارد.  یفلک ی. صورت ها8

 شود.  یم لی....  تبدبطور مداوم ...................  به ............... دی......  است. در خورشار .............ساخت یدارا دی. خورش9

صل  بی. ترک10 ش  یا صد .....................  و    73شامل   دیخور صد ..................... ، .....................  در صر     2در صد عنا در

 است.   گرید

 شده است.  لیاست که از .....................  و .....................  تشک یچرخان میابر عظ یدیخورش ی. سحاب11

 ..................... و .....................  است.  دی.....................  شامل .....................  ، ناه ای یدرون اراتی. س12

 گردد.  یبه دور .....................  م نی........  نام دارد، که همراه با زم............. نی. قمر زم13

 مدار .....................  و .....................  تمرکز دارد.  نیها ب ارکی. کمربند اصل س14

 کز دارد. مدار .....................  و .....................  تمر نیها ب ارکیس ی. کمربند اصل15

 .  ندیآ یدر .....................  فرود م شتری. شهاب سنگ ها ب16

 .....................  و .....................  قرار دارد.  یها ارهیمدار س نیها در ب ارکیس شتری. ب17

 دارند.شوند .....................  نام  یم دهیدر آسمان شب د یدرخشان نور که گاه یرهای. ت18

 

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

 دایپ گسترش  یشمس   منظومه به یکهکشان  یفضاها  از مطالعات شرفته یپ ینجوم یابزارها اختراع با لهیگال از پس .1

 ◯ کرد.

 ◯ کنند. یم دیتول نور خود از و هستند ثابت ها ستاره .2

صر  ستارگان  با یابی جهت .3 ض  از توان یم هم روز در بلکه ست ین شب  به منح  را ییایجغراف یها جهت ها آن یبع

 ◯ کرد. مشخص

 ◯ نامند. یم یکهکشان دوران را کنون تا یالدیم هفدهم قرن از .4

شتر  امبهر به توان یم اراتیس  نیا از که شوند  یم دهینام یخارج و یگاز اراتیس  دوم گروه اراتیس  .5  وانیک ، یم

 ◯ کرد. اشاره نپتون و اورانوس

 ◯ دارد نام ماه نیزم قمر تنها .6

 ◯ است. یگاز یها ارهیس از شتریب یسنگ یها ارهیس دیخورش دور به گردش زمان .7

 ◯ هستند. گردش در ارهیس کی دور به و ندارند ینور خود از یمصنوع یقمرها .8

 ◯ دارد. را سال نیتر وتاهک عطارد و سال نیتر یطوالن نپتون .9

 ◯ آرود. یم وجود به را ها فصل سال طول در نیزم یوضع حرکت .10

 ◯ است. شده استفاده ماهواره 24 از یجهان ابی تیموقع ستمیس در .11

 ◯ است. همراه نور و گرما دیتول و جرم کاهش با دیخورش در دروژنیه به ومیهل لیتبد .12

 ◯ کنند. یم سقوط ها یخشک در ها سنگ شهاب شتریب .13
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 ◯ اند. گردش در ستاره کی دور به و ندارند ینور خود از ها ارهیس .14

 

 . دیکن فیرا تعر ریز میاز مفاه کیهر   : سوال?

 اسطرالب -

 کهکشان -

 یسال نور -

 یدیسحاب خورش -

 شهاب سنگ -

 قمر -

 ها ارکیکمربند اصل س -

 

 .دیسیبنو را گذشته در کشورها ریسا مسلمانان و یرانیا انمنجم یهاتیفعال از نمونه سه  : سوال?

 

 است؟ یدوران چه یکهکشان دوران  : سوال?

 

 .دیسیرا بنو یفلک یهاکاربرد صورت  : سوال?

 

 ند؟یگویچقدر است و به آن چه م نیتا زم دیفاصله خورش  : سوال?

 

 .دیکن انیهر کدام ر ا بو درصد  دیرا نام ببر دیدهنده خورش لیعناصر تشک  : سوال?

 

 ؟کنند یم نییرا چگونه تع یواحد نجوم کی  : سوال?

 

 کرد؟ نییتوان جهت قبله را تع یچگونه م  : سوال?

 

 .دیسیبزرگ را بنو یموانع رصد آسمان در شهرها  : سوال?

 

 .دیرا بنوس ریز اراتیدر س اتیعدم وجود ح یبرا یمنطق لیدل  : سوال?

 یمشتر           عطارد

 

 است؟ شده لیتشک ییزهایچ چه از یشمس منظومه  : سوال?

 

 



 

 
117 

 

 ست؟یچ یمصنوع قمر از منظور  : سوال?

 

 .دیبنوس را ها سنگ شهاب انواع  : سوال?

 

 .دیآن را نام ببر یکرده و اعضا فیرا تعر اراتیس  : سوال?

 

 کند؟یم نور دیتول چگونه و ستیچ شهاب  : سوال?

 

 گفت؟ نظر در ارهیس کی عنوان به  را یآسمان جرم کی آن کمک به بتوان که دیسیبنو یژگیو سه  : سوال?

 

 کجاست؟ ها ارکیس اصل کمربند  : سوال?

 

  دیده حیرا توض یجهان ابی تینحوه کار با سامانه موقع  : سوال?
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 گوناگونی جانداران – 11فصل 

 ست؟یچ «یدو راه ییشناسا دیکل»منظور از   : سوال?

نداشتن ستون مهره که جانوران را به    ایشوند؛ مثالً داشتن    یم یکه دارند گروه بند یجانوران بر اساس صفات مشترک   :  پاسخ 

 یدو راه ییشناسا   دیکل کی« نداشتن ستون مهره   ایداشتن  »مثال  نیکند. در ا یم میمهره تقس  یدو گروه بزرگ مهره دار و ب

  یدهایاز کل میتوان یم شططتریب یها یگروه بند ی. در مراحل بعد و برامیکن یرا انتخاب م یکیدو حالت  نیا نیز با رایز ،اسططت

 و... اهانی: داشتن و نداشتن آبشش، تعداد پا، داشتن و نداشتن آوند در گمیاستفاده کن یگرید یدو راه ییشناسا

 

کرم خاکی )بی مهره(                                                                                                                            

 مار )مهره دار(

 

 .شود یاستفاده م دیجانداران جد ییشناسا یبرا یدو راه یدهاینکته: از کل

  یم یگروه بند یرظاه یرا فقط بر اساااس صاافت ها اهانیجانوران و گ زیدانشاامندان ن ش،ی: تا چند قرن پنکته 

روند،   یراه م یکه در خشااک  یی(، جانوران را در سااه گروه قرار داد: آنها  یونان ی لسااوفیکردند؛ مثال  ارسااطو )ف 

را در سه گروه علف ها، درختچه ها  اهانیکنند. او گ یکه در هوا پرواز م ییکنند و آنها یکه در آب شنا م یجانوران

 .داده بود یو درخت ها جا

صفات ظاهر  یه، در گروه بند: امروزنکته ساختار داخل  یجانداران، عالوه بر  ستون    ی)مثال  تعدا پا( و  شتن  )مثال  دا

 شود. یم یبررس زیسلولها ن DNAمهره(، شباهت 

 .دینام ببر رند؟یگ یسلسله قرار م ای یجانداران در چند گروه اصل  : سوال?

 .ها یباکتر _5 انیآغاز _4قارچ ها  _3 اهانیگ _2جانوران  _1پنج گروه: :  پاسخ

 

 .دینام ببر بیجانوران را از سلسله تا گونه، با ذکر مثال به ترت یسطوح مختلف گروه بند  : سوال?

در سلسله جانوران، شاخه     یخانگ یگونه. مثالً قمر _7جنس  _6خانواده  _5راسته   _4رده  _3شاخه   _2سلسله    _1:  پاسخ 

 .ردیگ یقرار م یخانگ یقمر گونهو  یکبوترسانان، خانواده کبوترها، جنس قمرمهره داران، رده پرندگان، راسته 

 

سله جانوران    ی: در گروه هانکته سل شباهت ها کمتر    شتر یشاخه مهره داران(، تنوع جانداران ب  ایبزرگتر )مثال   و 

 .شود یم شتریکوچک تر، تنوع کمتر و شباهت ها ب یبزرگتر به گروه ها یاست. از گروه ها

  یکسااانی یجانداران متفاوت نام ها      یگاه  یدارد. از طرف یمتفاوت  یمختلف نام ها   یجاندار در زبان ها     کی : کته ن

شد. برا  یموارد م نیدارند. ا شکل در مطالعات و گزارش ها  نیحل ا یتواند گمراه کننده با هر گونه  یبرا ،یعلم یم

 کند. یمشخص م قیرا به طور دقدر نظر گرفته اند که آن جاندار  ینام علم کیاز جانداران 
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و متعلق به  شیسااال پ اردی لیم 5/3مربوط به حدود  نیکره زم یبر رو یزندگ ینشااانه ها نیاول «د؟ی دان یم ای آ»

 .ها است یباکتر

 کنند؟ یم یها کجا زندگ یباکتر  : سوال?

  یم یزندگ یقطب یها خینمک و  یها اچهیآب گرم، در یها در چشمه ها یاز باکتر یشوند. برخ یم افتی« همه جا»:  پاسخ

 .کنند

 

 ها مضر هستند؟ یهمه باکتر ایآ  : سوال?

 .هستند دیمف یضرر و حت یها ب یاز باکتر یاریبس ر،یخ:  پاسخ

 

 .دیکن انیها را ب یباکتر دیمف یها تیچند نمونه از فعال  : سوال?

  تی ند که عالوه بر کمک به گوارش غذا، مانع از فعال       کن یم یدر دسطططتگاه گوارش ما زندگ    یدی مف یها  یباکتر  _1:  پاسااخ 

دارو  دیمقاوم به آفت و تول اهانیگ دیتول سططت،یز طیمح یپاک سططاز یها برا یاز باکتر _2شططوند.  یزا م یماریب یها یباکتر

 .کاربرد دارند ریماست و پن دیها در تول یباکتر یبرخ _3کنند.  یاستفاده م

 

 .دیشوند؟ نام ببر یم میهسته به چند گروه تقس تیزنده بر اساس وضعموجودات  یسلول ها  : سوال?

 وتیوکاری یسلول ها _2 وتیپروکار یسلول ها _1دو گروه: :  پاسخ

 

 شود؟ یم دهید ینوع سلول در چه جانداران نیا -شود؟ ب یگفته م وتیپروکار ییبه چه سلول ها -الف  : سوال?

سته آن ها  ییسلول ها  -الف:  پاسخ  شاء ندارند پروکار  که ه سته ز   نیشوند. در ا  یم دهینام وتیغ سکوپ یم ریسلول ها ه  کرو

 .هستند وتیها پروکار یتنها باکتر -پخش است. ب توپالسمیدر س یشود و ماده وراثت ینم دهید

 

 شود؟ یم دهید ینوع سلول در چه جانداران نیا -شود؟ ب یگفته م وتیوکاری ییبه چه سلول ها -الف  : سوال?

سخ  شططود،  یم لیدر آن ها هسططته تشططک جهیقرار دارد و در نت یآن ها درون پوشططشطط یکه ماده وراثت ییسططلول ها -الف:  پا

 وتیوکاری هاو قارچ  انیآغاز اهان،یجانوران، گ یسلول ها -شوند. ب یم دهینام وتیوکاری

                
 پروکاریوت                   یوکاریوت                                                        

 

 .دیشوند؟ نام ببر یم میها بر اساس شکل، به چند گروه تقس یباکتر  : سوال?

 .یچیمارپ ایفنر مانند  _3 یکرو _2شکل  یا لهیم یها یباکتر _1سه گروه: :  پاسخ
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 ؟«انده شودجوش قهیدق 20قبل از مصرف »نوشته شده  ییکنسرو مواد غذا یها یقوط یچرا رو  : سوال?

سخ  سروها   یدر برخ:  پا ستر »شکل به نام   یا لهیم ینوع باکتر کیکن شنده     یوجود دارد که نوع «نومیبوتول ومیدیکلو سم ک

 .رود یم نیب ازبودنش  یشود و خطر سم یم هیسم تجز نیکنسرو ا یکند. با جوشاندن قوط یم دیتول

 

ستر  یباکتر «د؟یدان یم ایآ» شند  نومیبوتول ومیدیکلو   نیسم ا  لوگرمی. دو ککندیم دیسم جهان را تول  نیترهک

 است. یکاف نیکشتن تمام ساکنان کره زم یبرا یباکتر

 .دیرا نام ببر انیگروه آغاز نیشناخته تر  : سوال?

 .کنند یها( از آنها به عنوان غذا استفاده م ی)مثالً ماه انیکنند و آبز یم دیتول ژنیجلبک ها اکس -جلبک ها:  پاسخ

 

 .دیشوند؟ نام ببر یم میجلبک ها بر اساس رنگ به چند گروه تقس  : سوال?

 .شوند یم دهید یبه سه رنگ سبز، قرمز و قهوه ا شتریب یدارند ول یمختلف یجلبک ها رنگها:  پاسخ

 

 کند؟ یم یانسان از جلبک چه استفاده ا  : سوال?

شت   _1:  پاسخ  ساختن مواد بهدا ستفاده م  نیتامیو ژهیبه و ،ییغذا یو مکمل ها یاز جلبک ها در  شمندان   _2شود.   یها ا دان

 .کنند یکشورها از جلبک ها غذا درست م یمردم برخ _3کنند.  دیدر تالش اند از جلبک ها سوخت ها پاک تول

 

 کنند؟ یم نیخود را تام یجلبک ها چگونه غذا  : سوال?

 .کنند یفتوسنتز م اهانی( دارند و مانند گنهیز)سب لیاز جمله همه جلبک ها، کلروف انیآغاز یبرخ:  پاسخ

 

 .دیکن انیرا ب ییغذا عیدر صنا انینمونه از کاربرد آغاز کی  : سوال?

 .و شکالت کاربرد دارند یبستن دیدر تول انیآغاز یبرخ:  پاسخ

 

سته ها  انیآغاز ی: برخنکته س  ییپو س  سیلیاز جنس  صنا  سیلیدارند.  ش  عیدر  ( کاربرد یساز  شه یمختلف )مثال  

 دارد.

 .هستند یقارچ ها تک سلول یو برخ یپر سلول یدارند، برخ ینکته: قارچ ها انواع متفاوت

 .است یقارچ تک سلول یهستند، مثل مخمر نان که نوع دیقارچ ها مف شتری: بنکته

س   : سوال ? سلول  یرا که قارچ ها ییها بیدو مورد از آ سکوپ یو م یتک  سا  یم یکرو داران وارد جان ریتوانند به 

 .دیکن انیکنند، ب

قارچ ها   نیاست. ا  اهانیگ نیگندم، نشان دهنده وجود قارچ در ا  یشدن خوشه ها   اهیبرگ و س  یزرد رو یلکه ها _1:  پاسخ 

 شود. یزخم شدن پوست م ایکند و سبب پوسته  یپا رشد م انگشتان نیب یکروسکوپیقارچ م ینوع _2اند.  اهانیآفت گ
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 سواالت پایان فصل
 

 

 ست؟یچ روسیو  : سوال?

 روسیجانداران شود و آنها را واردار به ساختن و یتواند وارد سلول ها یکوچک است که م اریبس یزا یماریعامل ب کی:  پاسخ

 .کند

 

 کدام جانداران هستند؟ یها قادر به ورود سلول ها روسیو  : سوال?

 همه جانداران:  پاسخ

 

 .دیکن انیرا ب گرید به فرد دفر کیاز  دزیا روسیانتقال و یسه راه اصل  : سوال?

و برنده   زیت لیبافت آلوده )استفاده مشترک از وسا    ایقرار گرفتن در معرض خون  _2محافظت نشده   یرابطه جنس  _1:  پاسخ 

 .مادر ریبا ش هیتغذ ای مانیزا ،یانتقال از مادر به فرزند در دوران باردار _3سرنگ(  ای غیمانند ت

 

 رساند؟ یم بیه به بدن انسان آسچگون دزیا روسیو  : سوال?

کند.   یم فیبدن را ضع  یمنیا ستم یسلول ها، س   نیبردن ا نیشود و با از ب  یم ریتکث دیسف  یدر گلبول ها روسیو نیا:  پاسخ 

 .شود یم ریپذ بیدهد و شخص آس یها را از دست م کروبیبدن قدرت مبارزه با م جهیدر نت

 

 کند؟ یبه جانداران م هیا شبها آنها ر روسیو یژگیکدام و  : سوال?

 دهد(. یکار را در بدن موجودات زنده انجام م نیا روسیمثل ) که و دیتول:  پاسخ

 

 

 

 

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن یخال یجاها  : سوال?

 .شودمی هتهی..................  براساس که هاستپرسشاز  ایمجموعه............ . .....1

 .کنندیم بندیجانداران را براساس .................. و .................. طبقه ،یامروز بندی. در گروه2

شمندان جانداران را در  3 سل   5. دان  ی..................، ..................، ..................، .................. و .................. گروه بند ةسل

 .کنندیم

 کرد. بندیگروه ..................، .................. و .................. طبقه 3ان را به در . ارسطو جانور4

شک   ی. نام علم5 سمت ت س  ناولی که شود یم لیجانداران از .................. ق سوئد   ست یز ةلیبار به و به نام   یشناس 

 .................. ابداع شد.

 شباهت دارند. انآغازی و هاقارچ یلحاظ به ..................، برخ نی.... دارند و از ا.............. های. باکتر6

 .شوندیم دهدی..................  و..................  شکل دو به ها. قارچ7

شده   8 شناخته  ستند که در تول  انیگروه آغاز نتری.  س  دی.................. ه ............ نقش  عمل ...... ةجیو در نت ژنیاک

 دارند. یاساس



 

 

               
122 

 

 - زنده .................. ) ها ( و خارج از بدن، آن  رزنده غی - زنده .................. ) زنده،  موجودات بدن  درون در ها روسی. و9

 ( هستند.رزندهغی

 ... نام دارند............... کنند،یمثل م دیشکل تول کیباشند و به  یهم م هیاز جانداران که شب ی. گروه10

 گروه ............... هستند.  نتری. جلبک ها شناخته شده11

 مانند .................... کاربرد دارند.  یعیاز جنس .................... دارند که در صنا هاییپوسته انیآغاز ی. بعض12

 .  اندکرده یبند می... و ..................... تقسرا در سه گروه ................. ، ................ اهانی. ارسطو گ13

 .  شوندیم می. سلسله جانوران به دو گروه بزرگ ..................... و ..................... تقس14

 .کنند.............  به وادار را هاجانداران وارد شوند و آن یهمه هایاختهیبه درون  توانندیم هاروسی. و15

 . باشدی................. م یمانند آنفوالنزا و سرماخوردگ ییها یماریعامل ب. 16

 جزء جانداران محسوب ................. . هاروسی. و17

 .  شودیشدن .................... بدن م فیبردن ................. باعث ضع نیبا از ب دزیا روسی. و18

 

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

 ◯ است. جاندارن از راحت استفاده و مطالعه جاندرارن بندیطبقه در هدف نتریمهم .1

 ◯ است. شتریب رده افراد تعداد از و ترکم راسته افراد تعداد از دارند قرار جانوران روهیت در که یافراد تعداد .2

 ◯ .استشده لیتشک راسته نیچند از رده هر .3

 ◯ .شوندیم محسوب کبوترها شاخه ریز کبوترسانان پرندگان بندیرده در .4

 ◯ دارد. رده کی جانداران از یشتریب تنوع خانواده کی در موجود جانداران .5

 ◯ ندارند. نهیسبز نام به یاندامک و ایاختهیتک هایباکتر همه .6

 ◯ .شودیم فیضع ماریب فرد یمنیا دستگاه و شودیم انینما فرد در سرعت به دزیا یماریب عالئم .7

 ◯ هستند. هم یآبز جاوران یغذا داکسیید کربن دتولی بر عالوه هاجلبک .8

 ◯ هستند. رنگ سبز یهمگ ها جلبک .9

 ◯ هستند. اهیگ نوعی هاقارچ .10

 ◯ .شوندینم یبندتطبقه جاندارن هایگروه از کی چیه در ها روسیو .11

 ◯ باشد. یقارچ آفت ینوع نشانه تواندیم گندم خوشه یرو اهیس هایلکه و هابرگ یرو زرد هایلکه .12

 ◯ .شودینم منتقل کردن یروبوس و دادندست مانند یمعمول هایتماس راه از دزیا روسیو .13

 

 . دیکن فیرا تعر ریز میاز مفاه کیهر   : سوال?

 : یوراهد ییشناسا دیکل –

 گونه:  –

 

 .دیسیبنو را ارسطو توسط جانوارن و اهانیگ یگروهبند  : سوال?
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 ؟استبوده ینحو چه به حال و گذشته در جانداران بندیگروه  : سوال?

 

 ؟شوندیم میجانداران به چند گروه تقس  : سوال?

 

 ؟شوندیم میجانوران به چند گروه تقس  : سوال?

 

 را هاآن ییشناسا یبرا یدوراه دیو کل بندیرا طبقه ریز یجانوران فرض یگرفتن صفت ظاهر با درنظر  : سوال?

 .دیکن طراحی

 
 

 طراحی را هاآن ییشناسا یبرا یدوراه دیو کل بندیرا طبقه ریجانوران ز یبا درنظر گرفتن صفت ظاهر  : سوال?

 .دیکن

 
 

 ؟شوندیم یبند میسلسله جاندران چگونه تقس  : سوال?

 

 .دیسیجانداران را بنو نیدر ب یخانگ یقمر یبند میتقس  : سوال?

 

 ؟کندیم رتغیی چگونه افراد شباهت و تفاوت ترکوچک یبزرگ تر به گروه ها یاز گروه ها  : سوال?

 

 .دیسیبنو را جانداران کردن بندیطبقه مشکالت  : سوال?
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 ؟اندداده شنهادیپ را حلیراه چه جانداران بندیطبقه مشکالت حل یبرا  : سوال?

 

 .دیسیبنو را ها یباکتر یژگیو  : سوال?

 

 هستند؟ دیها از چه نظر مف یباکتر  : سوال?

 

 .دیکن فیتعر را (وتیوکاری) ایهسته هو جانداران  : سوال?

 

 .دیکن فیتعر را (وتیکار )پرو ایهستهشییپ جانداران  : سوال?

 

  ای دارند یا اختهی وارهید هسااتند؟ (وتیکار پرو – وتیوکاری ) جانداران از دسااته کدام زءج ها یباکتر    : سااوال?

 هستند؟ جانداران از دسته کدام هیشب نظر نیا از ندارند؟

 

 .دیسیرا بنو ریز هاییاز باکتر کینام هر   : سوال?

 

 

 

 

 

 جوشاند؟ دیبا قهیدق 20 مدت به را کنسرو یقوط چرا  : سوال?

 

 د؟یسیرا بنو انیآغاز یها یژگیو  : سوال?

 

 د؟یده حیتوض را ها جلبک  : سوال?

 

 ست؟یچ ریز هایجلبک از کی هر نام کنند،یم بندیمیتقس اساس برچه ا هار جلبک  : سوال?
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 ؟کنندیم نیخود را تأم ازیمورد ن یچگونه غذا انی. آغاز23

 

 ست؟یمربوط به چ ریز هایشکل. 24

 
 

 ست؟یمربوط به چ ریز هایشکل  : سوال?

 

 

 

 

 ست؟یمربوط به چ ریز هایشکل  : سوال?

 
 

 ست؟یچ به مربوط ریز هایشکل  : سوال?

 
 

 د؟یسبنوی را هاقارچ یژگیو  : سوال?

 

 نه؟ چرا؟ ایها به حساب آورد  سبزی جزء را هاقارچ توانیم ایآ  : سوال?

 

 ست؟یچ یفوالنزا و سرماخوردگمانند آن هایییماریعامل ب  : سوال?
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 د؟یسیرا بنو هاروسیو یژگیو  : سوال?

 

 زنده است؟ روسیو ایآ  : سوال?

 

 .دیسیرا بنو دزیا روسینحوه انتقال و  : سوال?

 

 .دینک گذاریرا نام ریمختلف شکل ز هایقسمت  : سوال?

 
 

 .دیسیرا بنو دزیا روسیو یها یژگیو  : سوال?

 

 .دیسیرا بنو دزیا روسیعملکرد و نحوه  : سوال?
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 دنیای گیاهان – 12فصل 

 

با  ( Plants)های گیاهان نیز مانند هر سلول دیگری برای زنده ماندن به مواد مغذی نیاز دارند. گیاهان  نکته: سلول 

سازند و مواد مغذی که از خاک می گیرند، مواد مورد نیاز    ستفاده از کربوهیدراتی که می  شد و نمو خود را   ا برای ر

 تامین می کنند؛ مثال  می توانند پروتئین و چربی بسازند.

 کربوهیدرات )قندها( در کدام بخش گیاه ساخته می شوند؟مولکول های   : سوال?

 در اندامهای سبز گیاه، بخصوص برگها.:  پاسخ

 

بوهیدراتهای ساخته شده از برگ به ریشه چگونه آب و مواد معدنی از ریشه به برگ منتقل می شوند و کر  : سوال?

 و سایر بخش های گیاه می روند؟

 دارد.« آوند»از راه بافتی به نام بافت آوندی؛ این بافت اجزای لوله مانندی به نام :  پاسخ

 

 چند نوع آوند وجود دارد؟ نام ببرید.  : سوال?

 آوند آبکشی. _2آوند چوبی  _1دو نوع: :  پاسخ

 

 آوندهای چوبی را در گیاهان بیان کنید.نقش   : سوال?

 آوندهای چوبی آب و مواد معدنی را که گیاه برای غذاسازی نیاز دارد از ریشه به اندامهای دیگر می برند.:  پاسخ

 

 نقش آوندهای آبکشی را در گیاهان بیان کنید.  : سوال?

 را به سراسر گیاه می برند. آوندهای آبکشی مواد ساخته شده در اندامهای فتوسنتز کننده:  پاسخ

 

 

 نکته: آوندها در برگ ها به خوبی مشخص اند.

 بیشتر قطر ساقه و ریشه درختان از بافت آوند چوبی ساخته شده است.« آیا می دانید؟»

 کند؟ یرا جذب م ازیمورد ن یآب و مواد معدن لهیبه چه وس اهیگ  : سوال?

 .قرار دارند شهیر یکه رو«  کشندهتارِ»به نام  یفیظر یرشته ها لهیبوس:  پاسخ

 

 کند؟ یکشنده چگونه است و چگونه عمل م یساختمان تارها  : سوال?

محلول در  یآب و مواد معدن نیتار کشنده نازک است، بنابرا وارهیاست. د لیطو اریسلول بس کیهر تار کشنده در واقع :  پاسخ

 .شوند شهید رتار کشنده عبور کنند و وار وارهیتوانند از د یآب م
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 شوند؟ یوارد م اهیبعد از ورود به تار کشنده به کدام بخش گ یآب و مواد معدن  : سوال?

 .شوند یم یچوب یکنند و وارد آوندها یحرکت م شهیدر عرض ر:  پاسخ

 

 ست؟یخام چ رهیش  : سوال?

 .شود یگفته م« خام رهیش» ابندی یم نایجر یچوب یشوند و در آوندها یجذب م نیکه که از زم یبه آب و مواد معدن:  پاسخ

 

ش نکته سمتها  نیتا باالتر شه یخام از ر رهی:    نیسلولها را تام  ازیمورد ن یدارد و آب و مواد معدن انیجر اهیگ یق

 .کندیم

CoCl) دی:کاغذ آغشته به کبالت کلرنکته  .شود یرنگ م یدر برخورد با بخار آب، صورت 2(

 کند؟ یبه سمت باال حرکت م نیجاذبه زم یرویآب چگونه بر خالف ن اهان،یگ در  : سوال?

  یبرگ خارج م یاز آن به صورت بخار از روزنه ها  یادیکند؛ بخش ز یرا که جذب کرده است مصرف نم   یهمه آب اهیگ:  پاسخ 

 .ش داردنق اهیآب در گ یکند که در حرکت رو به باال یم جادیا اهیدر گ یمکش یرویامر ن نیشود. ا

 

 .ستین کسانیبرگ ها تعداد روزنه ها در دو طرف برگ  یشود؛ در برخ یبرگ خارج م ی: بخار آب از روزنه هانکته

 ست؟یبرگ چ انیم  : سوال?

قرار دارد  ینییو پا ییروپوست باال نیبرگ ب انیشده؛ م لیفتوسنتز کننده تشک یبرگ است که از سلول ها یبافت اصل:  پاسخ

 (کتاب 127ص  4)ش 

 

 ست؟یپرورده چ رهیش  : سوال?

  یم دهینام« پرورده رهیش » عیما نیشوند. ا  یم یآبکش  یشوند، همراه با آب وارد آوندها  یکه در برگها ساخته م  یمواد:  پاسخ 

 .شود

 

 کنند؟ یم نیخود را چگونه تام ازیمورد ن یکنند مواد مغذ یکه فتوسنتز نم ییسلول ها اهان،یدر گ  : سوال?

س  ش :  خپا صوص برگها( تول  اهیسبز گ  یپرورده که در اندامها رهیاز  ستفاده م    دی)بخ  یادیپرورده مقدار ز رهیش  -کنند یشده ا

 )قند( دارد. دراتیکربوه

 

 

 

 کاج                                                                    مخروط نر درخت

 مخروط ماده                                    درخت کاج                          

 .دیکن انیکاج و سرو را ب یدو مورد از تفاوت ها  : سوال?

 .دارد یاما سرو برگ فلس ،یبرگ: کاج برگ سوزن _2گرد دارد.  وهیاما سرو م ،یمخروط وهی: کاج موهیم _1:  پاسخ
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 د؟شو یگلدار نهان دانه هم گفته م اهانیچرا به گ  : سوال?

 .ستندین تیمحصور شده اند و قابل روئ وهیگلدار در م اهانیگ یچون دانه ها:  پاسخ

 

 .دیشوند؟ نام ببر یم میگلدار )نهان دانه( به چند گروه تقس اهانیگ  : سوال?

 (شده است لیها )دانه آن ها از دو لپه تشک یدو لپه ا _2ها  یتک لپه ا _1دو گروه  :  پاسخ

 

 .دیکن انیرا ب یو دو لپه ا یگلدار تک لپه ا اهانیگ یاز تفاوت ها سه مورد  : سوال?

در  _2حلقه.  کیها در  یدر دولپه ا یچند حلقه قرار دارند، ول ایدر دو  یو آبکش یچوب یها آوندها یدر تک لپه ا _1:  پاسخ

ها تعداد گلبرگ ها   یلپه ا تک رد _3ها منشططعب )شططاخه شططاخه(.   یدر دولپه ا یهسططتند ول یها رگبرگها مواز یتک لپه ا

 .(کتاب 129پنج )جدول ص  ایاز سه  یها مضرب یدر دو لپه ا یشش است ول ایاز سه  یمضرب

 

 شهیر م،یکن یکه ما مصرف م یجیساقه و برگ( در نهان دانگان متنوع اند؛ مثال  هو شه،ی)ر یشیرو ی: اندام هانکته

 .است اهیگ

 شوند؟ یم رهیدر کدام اندام ذخ یو کاکتوس، مواد مغذشلغم  ،ینیزم بیس ج،یدر هو  : سوال?

سخ  محلول در آن در  یدر کاکتوس، آب و مواد معدن -شططوند. ب یم رهیذخ شططهیدر ر یمواد مغذ جیدر شططلغم و هو -الف:  پا

 شوند. یم رهیذخ ینیزم ریدر ساقه ز یمواد مغذ ،ینیزم بیدر س -شوند. ج یم رهیساقه ذخ

 

 .  دیرا نام ببر نیزم یرو اهیگ نیتر یمیقد  : سوال?

 . هاگدانستین شتریمتر ب یچند سانت اهانیگ نیارتفاع ا -خزه ها:  پاسخ

 

 .دیکن انیخزه ها را ب یها یژگیو  : سوال?

 .آوند ندارند -الف:  پاسخ

 ندارد.                                    یقیگ حقشود خزه ساقه و بر یگفته م نیدارند؛ بنابرا یکسانی یشکل و ساقه مانند خزه سلول ها یبرگ یبخش ها -ب

 لهیم

            .چند سلول ساخته شده اند ای کیسا دارند که از  شهیبه نام ر ییاجزا شهیر یبه جا -ج

 .شود یم ریدانه با هاگ تکث یخزه )شکل مقابل(، مانند سرخس به جا -د

 

ست و در جاها   : سوال ? شد م  ییچرا اندازه خزه ها کوچک ا کنند که حتما  رطوبت وجود دارد؟                                                                        یر

 بخش ساقه و برگ مانند:  پاسخ

 .ستین شتریغذا قادر به رشد ب نیاز نظر استحکام و تام نیخزه آوند ندارد، بنابرا _1: لیدو دل به

 کنند.                 یم یمرطوب زندگ یجاها فقط در نیسلول دارد، بنابرا هیندارد و فقط چند ال شهیخزه ر _2
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 سواالت پایان فصل
 

 

 .دیکن انیانسان ها و جانوران را ب یدر زندگ اهانیچند نمونه از نقش گ  : سوال?

سخ  دارو  ینوع هیته یداروها )مثالً برا یساخت برخ  یبرا هیماده اول _2مانند پنبه، کتان و...  یاهانیساخت کاغذ از گ  _1:  پا

ستفاده م    یاهیاز گ ،یقلب مارانیب یبرا شتانه ا ست م  یماده ا الباق یاز نوع ایشود،   یبه نام گل انگ ستفاده از   دیآ یبه د که با ا

 ژنیجانوران هسطتند، اکسط   یکننده غذا نیتام اهانینقش: فتوسطنتز؛ گ  نیمهم تر _3کنند(.  یم ییرا شطناسطا   یآن گروه خون

 .کنند یمصرف م دیاکس یو کربن د دیتول

 

س  یار کربن دمقد شی: افزانکته سنتز گ  زانیم شیمنطقه، باعث افزا کیدر  دیاک شود. اما    یآن منطقه م اهانیفتو

 یفتوسنتز ثابت باق زانیم د،یاکس یکربن د شتریب شیشود و با وجود افزا یم لیتکم اهانیگ تیظرف ،یبعد از مدت

 کتاب است(. 132نمودار ص  رینکته تفس نیماند )ا یم

 

 

 

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن یخال یجاها  : سوال?

 شود. یساخته م اهانیمانند ..................گ اهیسبزرنگ گ ی..................فقط در اندام ها های. مولکول1

 ما و جانوران مربوط به .................. است.  یدر زندگ اهانینقش گ نتری. مهم2

 .ابندی یانتقال م اهی.................. در گ  قیاز طر یی..... و مواد غذا............. قیاز طر ی. آب و مواد معدن3

 .شود ی.................. و .................. گفته م ب،یدارند، به ترت انیجر یو آبکش یکه در آوند چوب ی. به مواد4

 .رودیجا به .................. مشده و از آنساخته شده در برگ به همراه آب وارد آوند ..................  یی. مواد غذا5

 ................... دارد.  یادیپرورده مقدار ز رهی. ش6

 . کنندیم نیرا از ...................تأم ازیمورد ن یکنند، مواد مغذ یکه فتوسنتز نم هاییاختهی. 7

 آن عبور کنند.  وارهیتوانند از د-یمحلول در آن م یدناست که آب مواد مع یلیطو اریبس اختهی. ...................... 8

 شوند.  ی......... مکنند و وارد ...... ی............ حرکت م............... در عرض ........بعد از ورود به ....... ی. آب و مواد معدن9

 شوند.  ی............ آن خارج مبه صورت .................. از ...... اهیاز آب جذب شده توسط گ یادی. بخش ز10

 . ردیگ یانجام م اهی. معموال  فتوسنتز در قسمت ......................... گ11

 به نام .................. قرار دارد. یموم مانند ةبرگ .................. نام دارد که در سطح آن ماد یةال نیتری. خارج12

 بافت .................. ساخته شده است.درختان از  ساقة و قطر ترشی. ب13

به    هایی ی. پشاات برگ ساارخس برآمدگ  14 ماع ..................  که از اجت به رنگ   اآمده  وجودوجود دارد    های ند و 

 .شوندی.................. مشاهده م

کاغذ در مجاورت آب به رنگ  نیا میکن یکاغذ آغشته به ................... استفاده م اهیاثبات  خروج بخار از گ ی. برا15

 .  دیآ ی.................... در م

 باشند.  یآوند م یهستند که دارا یاهانی. ................... ، ........................ و .......................... گ16

 کنند.  یم دی. بازدانگان ....................... ندارند؛ اما ................ تول17
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 شود.  یم جادی........... ا یبازدانگان رو های. دانه18

 گلدار در ................ است.  اهانی.  دانه گ19

 .کنندیم بندیقه...... و .................. طبگروه ............ 2 به دانه براساس را دانهنهان اهانی. گ20

با .................. که در    اهان ی گ نی........... و ا اهان ی گ نی...... هسااتند و ارتفاع ا  .. نیزم یرو اهان ی گ نترییمی. قد 21

 کنند.  یمثل م دی..................... آنها قرار دارد تول

 به نام .............. دارد.  یاندام شهیر یکه فاقد آوند است ................. نام دارد که به جا یاهی. گ22

 افراد استفاده شود.  یگره خون نییتع یتواند برا یم دیآ می دست................... به اهیکه از گ ای. ماده23

 دارد. یاتی................... و مصرف ...................... نقش ح دی. فتوسنتز عالوه بر .................... در تول24

 

  .دیسیبنو را حیصح عبارت بودن نادرست درصورت و کرده مشخص ار عبارت هر بودن نادرست ای درست  : سوال?

 دارند. فتوسنتز ییتوانا اهانیگ ةهم .1

 .شودیم لیتشک ماده هایمخروط هایپولک یرو دانه بازدانگان، در .2

 هستند. ینزمیریز ةساق یدارا دار آوند اهانیگ گروه ناولی هاسرخس .3

 هستند. نبازدانگا دسته جز دارگل اهانیگ .4

 است. شده ساخته اختهی چند ای کی از که دارند ساهشیر نام به ییاجزا شه،یر جای به هاخزه .5

 .ابدییم کاهش فتوسنتز مقدار داکسیید کربن شیافزا با .6

  کند. یم فرق برگ سطح دو در هاذورنه تعداد ها برگ یبعض در که دارند قرار برگ سطح دو در برگ یها روزنه .7

  هستند. یآبکش آوندهای جاتدسته فقط ها رگبرگ .8

 ستاره صورت به ها ایدولپه در که یحال در دارد قرار شهیر در حلقه کی یرو ها ایلپه تک در یآبکش و چوب آوند .9

 دارند. قرار شهیر مرکز در

  .باشدیم هاسرخس رشد یبرا یمناسب مکان خزر یایدر ایهیحاش و یشمال هایاستان .10

  .شودیم هوا یآلودگر کاهش و ژنیاکس مصرف باعث فتوسنتز .11

  کند. یم منتقل اهیگ هایاندام به شهیر از را یمعدن مواد و آب یچوب آوند .12

  شود. یم خاک در اهیگ ستادنیا محکم سبب و است محکم کشنده تار وارید .13

  شود. یم یغذاساز صرف اهانیگ در شده جذب آب تمام .14

  .باشدیم ایدولپه هایدانه نخود و خرما ستهه .15

  است. ساقه از یبخش ینیبزمیس .16

 

 . دیکن فیرا تعر ریز میاز مفاه کیهر   : سوال?

 :یآوند چوب -

 :یآوند آبکش -

 خام: رهیش -

 پرورده: رهیش -
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 فتوسنتز: -

 رگبرگ -

 سا: شهیر -

 تار کشنده: -

 

 .دیکن سهیمقا همبا  را یآبکش و یچوب یآوندها  : سوال?

 

 .دیببر رانام کنند یم یط ییغذا مواد رهیذخ محل تا خاک از مواد که یریمس مختصر طور به  : سوال?

 

 کنند؟ یهمه آب جذب شده را مصرف م اهانیگ ایآ  : سوال?

 

 برد؟  یبرگ پ هایتوان به خروج آب از روزنه یچگونه م  : سوال?

 

 .دیکنرا کامل  ریجدول ز  : سوال?

 دیوارة عرضی نام مادة حمل کننده مبدأ حرکت جهت حرکت مواد در گیاه نوع آوند

     چوبی

     ابکشی

 

 .دیآوند دار را نام ببر اهانیانواع گ  : سوال?

 

 د؟یسبنوی را هاسرخس یژگیو  : سوال?

 

 ؟ددار عهدهبر اهیرا در گ یافهیو چه وظ ستیپشت برگ سرخس چ یبرآمدگ  : سوال?

 

 د؟یسبنوی را هاآن یژگیو نیبازدانگان را نام برده و مهمتر نتریمعروف  : سوال?

 

 .ددهی توضح را دانگاننهان  : سوال?

 

 .دیکن پر را یخال یجاها اهان،یگ بندی طبقه نمودار در  : سوال?
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 .دیکن کامل را ریز جدول  : سوال?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شخص      رزی موارد. اندمتنوع دانگانساقه ، برگ( در نهان  شه، ی) ر یش یرو هایاندام  : سوال ? شکل، م را در هر 

  .دیکن

 شهی( برگ ، ساقه و رالف

 ؟استشده رهیذخ یدر چه اندام اهیدر هر گ یب( مواد مغذ

 
 

 

 .دیسیبنو را هاخزه یژگیو  : سوال?

 

 

 .دیببر نام را خزه مختلف هایقسمت  : سوال?

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               
134 

 

 

 ست؟یچ هاخزه کم ارتفاع لیدل  : سوال?

 

 (گلدار – ها خزه – ا. ) سرخسدکنی کامل شدهرا با استفاده از کلمات داده ریز ینمودار مفهوم  : سوال?

 

 

 

 

 

 دیسیبنو را اهانیگ دیفوا و کاربرد  : سوال?

 

 دارند. یگل انگشتانه و باقال چه کاربرد اهیگ  : سوال?

 

 .دیکن ریتفس را ریز نمودار  : سوال?

 
 

 .دیکن بندیمیتقس یدوراه دیکل اساس بر را اهانیگ  : سوال?
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 .کنند یم میتقس« مهره ها یب»و « مهره داران» یرا به دو گروه اصل« جانوران»نکته: دانشمندان سلسله 

 .شده اند لیتشک یمتنوع ی( و از گروه هایجانور یگونه ها %98مهره اند ) ی: اکثر جانوران بنکته

 شود؟ یمهره گفته م یب یبه چه جانوران   : سوال?

 .شوند یم دهیمهره نام یدارند و ستون مهره ندارند، ب یکه اغلب اسکلت خارج یجانوران:  پاسخ

 

 .دیشوند؟ نام ببر یم میمهره ها به چند گروه تقس یب  : سوال?

 خارپوستان _6و  انیبندپا _5نرم تنان  _4ها  کرم _3تنان  سهیک _2اسفنج ها  _1شش گروه: :  پاسخ

 

 شود؟ یمهره دار گفته م یبه چه جانوران  : سوال?

 .شوند یم دهیدارند، مهره دار نام یکه ستون مهره و اسکلت داخل یجانوران:  پاسخ

 

 .دیشوند؟ نام ببر یم میمهره داران به چند گروه تقس  : سوال?

 پستانداران _5پرندگان و  _4خزندگان  _3 ستانیدوز _2ها  یماه _1پنج گروه: :  پاسخ

 

 کنند؟ یم یاسفنج ها کجا زندگ  : سوال?

 .خود ثابت اند یهستند و در جا یازیدر:  پاسخ

 

 در بدن خود ندارند؟ یدستگاه چیساختمان بدن اسفنج ها چگونه است و چرا ه  : سوال?

اسفنج   ی. آب وارد شده از سوراخ باال  شود یارد که آب از آن ها وارد موجود د یکوچک یاسفنج سوراخ ها   کریدرپ -الف:  پاسخ 

وجود دارد که حرکت آن ها   یرشطته دار  یبدن آن ها سطلول ها  وارهیدر د -کتاب(. ب 135صطفحه   3شطود )شطکل    یخارج م

 انیجر -هاست. ج از آب و گوارش آن  ییغذا یسلول ها گرفتن ذره ها  نیا گریشود. کار د  یسبب حرکت آب در بدن اسفنج م  

 .در بدن خود ندارند یدستگاه چیاسفنج ها ه لیدل نیو به هم کندیکمک م زیآب در اسفنج ها به تنفس و دفع مواد زائد ن

 

 زین ییهسااتند. از آن ها مواد دارو ییایاز جلبک ها و جانداران کوچک در یانواع سااتی: اساافنج ها محل زنکته

 شود. یاستخراج م

 .دین نام ببرت سهیدو ک  : سوال?

 .(شکل مقابل -کند و شناور است ی)حرکت م ییایشود( و عروس در ی)جابجا نم ییایدر قیشقا:  پاسخ

 

 شده اند و ساختمان بدن آن ها چگونه است؟ ینامگذار نگونهیتنان ا سهیچرا ک  : سوال?

 .به آن متصل است ییه بازوهامحل ورود و خروج مواد است ک سهیاست؛ دهانه ک سهیک هیبدن آن ها شب چون:  پاسخ

 مهرهجانوران بی – 13فصل 
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 تنان چه نام دارد؟ سهیگروه ک نیبزرگتر  : سوال?

 .دارند یجانوران اسکلت آهک نیمرجانها؛ ا:  پاسخ

 

 دارد؟ ستیز طیمح یبرا یدیچه فوا اهایوجود مرجان ها در سواحل در  : سوال?

سخ  س  ستگاه یز -الف:  پا ستند. ب  ییایاز جانوران در یاریب شکن طب به عنوا -ه سا  یعمل م یعین موج    شیکنند و مانع فر

 .شوند یسواحل م شتریب

 

 شود؟ یم لیمرجان ها چه تشک یاز تجمع اسکلت آهک  : سوال?

 .شیخارک و ک ریمثل جزا ،«یمرجان ریجزا»و « آبسنگ» تیو در نها یاشکال مختلف مرجان:  پاسخ

 

 .دیشوند؟ نام ببر یم میکرم ها به چند گروه تقس  : سوال?

 یحلقو یکرم ها _3 یلوله ا یکرم ها _2پهن  یکرم ها _1سه گروه: :  پاسخ

 

 .دیگروه کرم ها را نام ببر نیساده تر  : سوال?

 پهن یکرم ها:  پاسخ

 

 .دیپهن را نام ببر یسه گروه عمده کرم ها  : سوال?

 ()کدو یکرم نوار -3شکل )کپلک(  یکرم برگ -2 ایکرم پالنار -1:  پاسخ

 

 پهن چگونه است؟ یکرم ها یساختمان بدن  : والس?

سخ  صب    یبدن:  پا ستگاه ع ساده ا  یپهن، و د خروج مواد از  یورود دارند، ول یراه برا کیتنان  سه یدارند. مانند ک یو گوارش 

 .شود یسطح بدن انجام م

 

 کنند. یو رشد و نمو م هیپهن چگونه تغذ یکرم ها دیکن انیبا ذکر مثال ب  : سوال?

سان ط    یکرم ها شتر یب:  سخ پا شد و نمو خود را در بدن چند موجود زنده از جمله ان . مثالً کنندیم یپهن انگل اند و مراحل ر

و بزرگ شطود؛ سطال ها در روده    بالغتواند وارد بدن ما شطود و در آنجا   یکند، م یم ینوزاد کرم کدو که در گوشطت آلوده زندگ 

 .ممکن است باعث انسداد روده شود افتهیگوارش  یبماند و ضمن مصرف غذا یباق

 

 .دستگاه گوارش، دهان و مخرج دارند ،یلوله ا ی: کرم هانکته

 .دینام ببر یسه نوع کرم لوله ا  : سوال?

 .آزاد دارند یزندگ یلوله ا یاز انواع کرم ها یبرخ -کرمک و کرم قالب دار که هر سه انگل هستند س،یکرم آسکار:  پاسخ
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 شوند؟ یوارد بدن م قیبه چه طر شتریانگل ب یلوله ا یکرم هاتخم   : سوال?

 .شوند یم لیتخم ها در دستگاه گوارش به کرم بالغ تبد -آلوده جاتیآب و سبز:  پاسخ

 

به خاک     یبات یو قارچها، ترک   ها یپس از خوردن باکتر  نها یکنند؛ ا  یم یدر خاک زندگ   یلوله ا  یکرم ها  ی: برخنکته 

 .شودیم اهانیعث رشد بهتر گکنند که با یاضافه م

 چگونه است؟ یحلقو یکرم ها یساختمان بدن  : سوال?

دستگاه گردش خون و دفع مواد  ،یعالوه بر دستگاه گوارش و عصب -دارند. ب یا چهیحلقه حلقه، نرم و ماه یبدن -الف:  پاسخ

تر  دهیچیتر و پ افتهی( تکامل یپهن و لوله ا ی)کرم ها گرینسبت به دو گروه د  یحلقو یکرم ها یزائد هم دارند. ساختمان بدن 

 .است

 

 دارد؟ یفراوان یها رگیمرطوب است و مو شهیهم یحلقو یچرا پوست کرم ها  : سوال?

 .کند یپوست فراهم م قیرا از طر ازیمورد ن ژنیامکان جذب اکس تیوضع نیا:  پاسخ

 

 چگونه است؟ یحلقو یکرم ها هینحوه تغذ  : سوال?

 (کاربرد دارد یدر پزشک -کند یم هیانگل اند، مثل زالو )از خون جانوران تغذ زین یآزاد دارند؛ برخ یزندگ شتریب:  پاسخ

 

 .دیرا نام ببر یحلقو ینمونه معروف کرم ها کی  : سوال?

 دارد. یادیز تیاهم یکشاورز یها نیشود و وجود آن در زم یخاک م یزیکه موجب حاصلخ یکرم خاک:  پاسخ

 

 نرم تنان چگونه است؟ یساختمان بدن  : سوال?

سخ  ش  شتر ینرم و بدون حلقه دارند و در ب یبدن:  پا صدف، بدن را در برگرفته و از آن محافظت م    یآن ها بخ   یسفت به نام 

 .کند

 

 کنند؟ یم ینرم تنان کجا زندگ  : سوال?

 .دکنن یم یزندگ یدر خشک ی( و برخنیریآب ش ای ایآن ها در آب )در شتریب:  پاسخ

 

 .دیچند نرم تن نام ببر  : سوال?

 (و ده پا )نرم تن مرکب یهشت پا، صدف دو کفه ا سه،یحلزون، ل:  پاسخ

 

 .دیکن انینمونه از مضرات نرم تنان را ب کی  : سوال?

 .دبه انسان ان یانگل یاز کرم ها یواسطه انتقال بعض یروند و برخ یبه شمار م یاهیاز آفات گ سهیحلزون و ل:  پاسخ
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 ما دارند؟ یدر زندگ یینرم تنان چه کاربردها  : سوال?

سخ  قابل جذب  میکلسطط دیو تول هینخ بخ هیته ،یبهداشططت ،ییدارو عیو صططنا ینتیز یابزارها هیاز صططدف آن ها در ته -الف:  پا

 دارد. تیاهم اریبس یاز لحاظ اقتصاد یاز درون صدف دو کفه ا دیاستخراج مروار -شود. ب یاستفاده م

 

 کدام گروه است؟ نیکره زم یگروه جانوران رو نیبزرگتر  : سوال?

 انیبندپا:  پاسخ

 

 شده اند؟ ینامگذار نگونهیا انیچرا بندپا  : سوال?

 .شده است لیتشک ییبندها ایجانوران از قطعات  نیا یحرکت یچون بدن و اندام ها:  پاسخ

 

ساس زائده ها  انیبندپا  : سوال ? س  یحرکت یتعداد پاها ژهیبدن، به و یبر ا هر  یشوند؟ برا  یم میبه چند گروه تق

 .دیمثال بزن کی

سخ  شرات )  _1چهار گروه: :  پا ساس   6ح ستان     _3پا( مثل عقرب و کنه  8) انیعنکبوت _2پا( مثل پروانه، زنبور و  سخت پو

 .جفت پا( مثل هزارپا و صد پا 10 زا شی)ب انیهزارپا _4 گویپا( مثل خرچنگ و م 10)

 

 چگونه است؟ انیساختمان بدن بندپا  : سوال?

 .کند یحفاظت م یداخل یدارند که عضالت به آن متصل است و از اندام ها یو سخت یاسکلت خارج:  پاسخ

 

 کنند؟ یم یپوست انداز انیاز بندپا یاریچرا بس  : سوال?

سخ  سکلت خارج  :  پا سخت بودن ا شد جانور را م  یجلو یچون  سکلت قبل ردیگ یر سکلت   کیکنند و  یرا از خود جدا م ی. ا ا

 .سازند یخود م یبرا دیبزرگ تر و جد

 

 فروان ترند؟ هیاز بق انیکدام گروه بندپا  : سوال?

 حشرات:  پاسخ

 

 .دیکن انیچند نمونه از مضرات حشرات را ب  : سوال?

دو جفت  -شکم قرار دارد  هیه در ناححشر  نیا یتنفس  یتوسط ملخ )سوراخ ها   یرفتن محصوالت کشاورز   نیاز ب -الف:  پاسخ 

 یماریمگس و پشه هنگام استراحت و انتشار عوامل ب    یمزاحمت ها -ج انهیخورده شدن چوب و کاغذ توسط مور  -بال دارد(. ب

 .زا توسط آن ها
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 سواالت پایان فصل
 

 

 .دیکن انیحشرات را ب دیچند نمونه از فوا  : سوال?

از  نیریآب ش  یها یاز جانوران مثل ماه یاریبس  _3موم و عسل   شم، یراب دیتول _2 اهانیگ یکمک به گرده افشان  _1:  پاسخ 

( مورد کی)ژنت یژن شططناسطط شططگاهیدر آزما ژهیبه و یشططگاهیبه عنوان موجود آزما _4کنند.  یم هیحشططرات و الرو آن ها تغذ

 .دارند ریالشه جانوران مرده تاث بیتخر ژهیبه و طیدر بهداشت مح _5. رندیگ یقرار م دهاستفا

 

 معروف هستند؟ یزهر شیبه داشتن ن انیکدام گروه از بندپا  : سوال?

 .شوند یعقرب و کنه م ل،یکه شامل عنکبوت، رت انیعنکبوت:  پاسخ

 

 کنند؟ یم یسخت پوستان کجا زندگ  : سوال?

 .دهند یم لیها را تشک یجانوران بزرگ مثل ماه یهستند و غذا یازیو در ینیذره ب شتریب:  پاسخ

 

 .دینام ببر یز یسخت پوست خشک کی -و ب یازیدو سخت پوست در -الف  : لسوا?

 .()شکل مقابل یخرخاک -ب گویخرچنگ و م -الف:  پاسخ

 

 ترند؟ ابیکم هینسبت به بق انیکدام گروه از بندپا  : سوال?

 خوارند. اهیگ یاز آن ها گوشتخوار و برخ یبرخ -انیهزارپا:  پاسخ

 

 ارپوستان چگونه است؟ساختمان بدن خ  : سوال?

سخ  سطح بدن و ز  -الف:  پا شان خارها    ریدر  ست ستگاه گردش آب    -وجود دارد. ب ییپو شان د وجود دارد که کار   یدرون بدن

 .دهد یگردش خون، تنفس و دفع را انجام م یدستگاه ها

 

 .  دیچند خارپوست نام ببر -کنند؟ ب یم یخارپوستان کجا زندگ -الف  : سوال?

 .ایو توت یسکه شن ،ییایستاره در -هستند. ب یازیهمه خارپوستان در -الف:  پاسخ

 

 

 

 

 . دیرا با عبارات مناسب پر کن یخال یجاها  : سوال?

 باشند. یغذا را ندارند، در گروه ......................... م دیتول ییکه توانا ی. همه جانوران1

 تنان متحرک است.   سهیاز ک ی. .........................  نمونه ا2

 شوند  یم لی.........................  تشک تیبا فعال یمرجان ری. جزا3

 .........................  دارند.  ی. جانوران نسبت به موجودات زنده گوناگون4
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سله جانوران را به دو گروه .........................  و .......................   5 سل شمندان  جانوران  شتر یکنند. ب یم می..  تقس . دان

 و اکثر آن ها اسکلت .........................  دارند.  رندیگ یدر گروه .........................  قرار م

 مهره ها اسکلت .........................  دارند.  یب شتری. ب6

 .  ندیآ ید م. آبسنگ ها از تجمع اسکلت .........................  به وجو7

 ساکن .........................  هستند.  ی. اسفنج ها جانوران8

 کنند.  یکمک م زیآب در اسفنج ها عالوه بر کمک به گرفتن غذا، به .........................  و .........................  ن انی. جر9

 .........  هستند. ................ ریاز جزا ینمونه ا شیخارک و ک ری. جزا10

 شوند.  ی.........................  و .........................  وارد بدن م قیاز طر شتریانگل ب یلوله ا ی. تخم کرم ها11

 دارند.  یتنفس پوست رایمرطوب داشته باشند ز یپوست دی.........................  با ی. کرم ها12

 هستند.  یلوله ا ی..  و .........................  دو نمونه از کرم ها. .......................13

 .........................  و .........................  در بدن خود هستند.  یهاپهن و دستگاه یبدن یپهن دارا ی. کرم ها14

 .  ندیآ یبه حساب م اهانی....  از آفات گمثل .........................  و ..................... ی. نرم تنان15

 شوند.  ی.........  مکار مانع .............. نیکنند و با ا یعمل م یعیموج شکن طب کی. مرجان ها در سواحل به عنوان 16

 کرم .........................  است.   یشود که نوع یاز .........................  استفاده م ی. در طب سنت17

 هستند.  نیزم یگروه جانوران رو نی. .........................  بزرگتر18

 گروه نام برد.   نیا یتوان از .........................  و .........................  به عنوان اعضا ی.........................  و م انی. عنکبوت19

 فراوان ترند.   هیهستند که که از بق انیندپااز ب ی. .........................  گروه20

 از سخت پوستان است.  یز ی. .........................  نمونه خشک21

 ترند.   ابیکم هینسبت به بق انی. .........................  از بندپا22

ستان از جانوران 23 ستند که در بدن آن ها به جا  ی. خارپو ستگاه     یه ستگاه گردش خون ف د .........................    د

 وجود دارد. 

 . رندیگ یدر گروه .........................  قرار م ایها در گروه .........................  و پالنار یمهره ها دوکفه  یب نی. در ب24

 .  پا دارند. .........................  هستند که ........................ انیگروه بندپا نی. بزرگتر25

 جانوران است.   نیگروه .........................  در ب یها یژگیاز و ی. پوست انداز26

صب    ی. کرم ها27 ستگاه گوارش و ع ستگاه گردش خون دفع مواد زا  ،ی.........................  عالوه بر د و تنفس را  دید

 دهند.  یانجام م

 کنند.  یم ی.........................  طبقه بند ژهی..............  به ورا بر اساس ........... انی. بندپا28

 .  رندیگ ی.........................  قرار م یگروه ها نیدر ب یو سکه شن ای. توت29

 شوند.  یم یبند در گروه .........................  طبقه لیدر گروه .........................  و رط گویم انیبندپا نی. در ب30

 

 . دیسیرا بنو حینادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صح ایدرست   : سوال?

 ◯شده اند.  لیتشک یهوهسته ا یها اختهیاند و از  یااختهی. همه جانوران پر1
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  یبدن محافظت م یه آن از بافت هاها ب چهیدارند که ضمن اتصال ماه   یداخل ای یجانوران اسکلت خارج  شتر ی. ب2

 ◯کند. 

 ◯است.  شتریمهره  داران ب تیمهره ها از جمع یب تی. جمع3

 ◯. ییایخود را دارند مانند عروس در یتوان حرکت به کمک بازوها یمانند همگ سهیبا بدن ک ی. جانوران4

 ◯دارند.  یادهو گوارش سا یهستند که دستگاه عصب یحلقو یگروه کرم ها کرم ها نی. ساده تر5

 ◯آن ها معروف اند.  یانگل یدارند و نمونه ها یدستگاه گوارش دهان و مخرج یلوله ا ی. کرم ها6

 ◯آن ها معروف اند.  یانگل یدارند و نمونه ها یانگل ی، زندگ یحلقو یکرم ها شتری. ب7

 ◯وجود دارد.  یمتعدد یآب بازوها ی. در اسفنج ها در اطراف دهانه خروج8

 ◯توانند جابه جا شوند.  یم اهانیجانوران برعکس گ . همه9

 ◯شوند.  یمحسوب م یازیجانوران در نیتنان ساده تر سهی. ک10

 ◯کند.  یاست که به حرکت آب کمک م یرشته دار یها اختهیدر اسفنج ها برعهده  یی. گوارش مواد غذا11

 ◯کند.  یم یشکل در گوشت گاو زندگ ی. نوزاد کرم برگ12

 ◯بدن آن ها را را در بر گرفته است. به نام صدف، یو معموال  بخش سخت نرم و بدون حلقه دارند ینان بدنترم. ن13

  میکلس  دی، تول هینخ بخ دیو تول یبهداشت  یی، دارو ینتیز عیتوان در صنا  یم یدرون صدف دوکفه ا  دی. از مروار14

 ◯قابل جذب استفاده کرد. 

 ◯کنند.  یم یاز آن ها پوست انداز یاریعلت بس نیهستند به هم یاسکلت سخت خارج یدارا انی. بندپا15

 ◯شوند.  یسواحل م شتریب شیمانع از فرسا ییایدر یها قی. شقا16

 ◯پهن ، دستگاه گوارش دهان و مخرج دارد. یبرخالف کرم ها یلوله ا ی. در کرم ها17

 ◯دارند.  یانگل یزندگ یحلقو یکرم ها شتری. ب18

 ◯ترند.  ابیکم انیبندپا هیبت به بقنس انی. هزارپا19

 ◯هستند.  یازی. همه خارپوستان در20

 ◯گوشت خوارند.  انی. همه هزارپا21

 ◯است.  یازیاز سخت پوستان در ینمونه ا ی. سکه شن22

 ◯شوند.  یم مینداشتند بال به چهار گروه تقس ایبراساس شکل بدن و داشتن  انی. بندپا23

 ◯کنند.  یم هی، از حشرات تغذ نیریآب ش یمانند ماه ییایاز جانوران در ی. بعض24

 ◯هستند.  یازی. همه خارپوستان در25

 

 . دیکن فیرا تعر ریز میاز مفاه کیهر   : سوال?

 مهره ها یب -

 آبسنگ   -

 یتنفس پوست -

 یاسکلت خارج -

 دستگاه گردش آب -
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 .دیجانوران را نام ببر اتیسه مورد از خصوص  : سوال?

 

 .دیشوند؟ نام ببر یم میمهره به چند گروه تقس یجانوران ب  : سوال?

 

 .ستیدو  گروه چ نیکنند؟ نام ا یم میجانوران را به دو گروه تقس یدانشمندان بر چه اساس  : سوال?

 

 .دیده حیساختمان بدن اسفنج را به اختصار با رسم شکل توض  : سوال?

 

 نام دارد؟ مهره ها چه یگروه ب نیفراوان تر  : سوال?

 

 .دیبزن یهر مورد مثال یشوند؟ برا یم میکرم ها به چند دسته تقس  : سوال?

 

 دارند؟ یگرید دیها چه فوا چهیعالوه بر اتصال به ماه یداخل ای یاسکلت خارج  : سوال?

 

 د؟یده حینحوه تنفس در اسفنج ها را توض  : سوال?

 

 دارند؟ یا چه کاربردرشته دار در بدن اسفنج ه یهااختهی  : سوال?

 

 هستند؟ یچه جاندارن ستیاسفنج ها محل ز  : سوال?

 

 .دیرا نام ببر رندیگ یتنان قرار م سهیکه در گروه ک یجانداران  : سوال?

 

 .دیسیمرجان ها را بنو دهیسه فا   : سوال?

 

 .دیسیرا بنو یمرجان رینام دو مورد از جزا  : سوال?

 

 شوند؟ یگونه ساخته مچ یمرجان ریجزا  : سوال?

 

 .دیشوند نام ببر یم میگروه کرم ها به چند دسته تقس  : سوال?
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 .دیسیپهن را بنو یکرم ها یها یژگیو  : سوال?

 

  .دیپهن چگونه است ؟ مثال بزن یکرم ها شتریب یزندگ  : سوال?

 

 د؟شو یریگجلو دیبه بدن چگونه است؟ چگونه با یانگل ینحوه انتقال کرم ها  : سوال?

 

 .دیرا نام ببر یلوله ا یانواع کرم ها  : سوال?

 

 شوند؟ یانگل چگونه به بدن انسان منتقل م یلوله ا یکرم ها  : سوال?

 

 ؟آزاد دارند یزندگ یلوله ا یکدام نوع از کرم ها  : سوال?

 

 .دیسیرا بنو یلوله ا یکرم ها یژگیو  : سوال?

 

  .دیسیرا بنو یحلقو یکرم ها یژگیو  : سوال?

 

 .دیمثال بزن د؟یرا نام ببر یحلقو یکرم ها یانواع زندگ  : سوال?

 

 د؟یده حیرا توض یدر کشاورز ینقش کرم خاک  : سوال?

 

 .دیده حیشود؟ نام برده و توض یاستفاده م یاز چه نوع کرم یدر طب سنت  : سوال?

 

 .دینرم تنان را نام ببر یژگیو  : سوال?

 

 دیسیانسان ها را بنو ینرم تنان در زندگ یمورد از کاربردهاسه   : سوال?

 

 ؟شوند یکدام نوع از نرم تنان جزء آفات حساب م  : سوال?

 

 شود. ینم افتیکرم ها  گریوجود دارد که در بدن د ییچه نوع دستگاه ها یحلقو یدر بدن کرم ها  : سوال?
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  دیاوریمثال ب کی ریاز نرم تنان ز کیهر یبرا  : سوال?

 نرم تن صدف دار ساکن آب -

 ینرم تن فاقد صدف ساکن خشک -

 ینرم تن صدف دار ساکن خشک -

 نرم تن فاقد صدف ساکن آب  -

 

 کنند. یم یطبقه بند یرا بر چه اساس انیبندپا  : سوال?

 

 بوده است؟ یبرچه اساس انیبند پا ینام گذار  : سوال?

 

 .دیهر کدام مثال بزن یرا نام برده برا انیمختلف بندپا یگروه ها  : سوال?

 

 .دیده حیرا توض انیدر بندپا یاسکلت خارج دیفوا  : سوال?

 

 .دیسیرا بنو انیبندپا یپوست انداز لیدل  : سوال?

 

 .دیسیروزمره را بنو یو مضرات حشرات در زندگ دیسه مورد از فوا  : سوال?

 

 کنند؟ یم یندازکدام گروه از جانوران بندپا پوست ا  : سوال?

 

 .دیرا نام ببر انیمختلف عنکبوت یگونه ها  : سوال?

 

 د؟یرا نام ببر انیبندپا نیدر ب یگروه جانور نیتر ابیو کم نیفراوان تر  : سوال?

 

 .دیرا کامل کن ریجدول ز  : سوال?

 مثال یحرکت یتعداد پاها نام گروه

   

   انیعنکبوت

 6  

  جفت 10از  شتریب 
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 .دیسیانسان ها را بنو یوجود حشرات برا دهیچهار فا  : والس?

 

 د؟یسیسخت پوستان را بنو یژگیو  : سوال?

 

 د؟یسیرا بنو انیهزارپا یژگیو  : سوال?

 

 .دیاز خارپوستان را مثال بزن ینمونه ها د؟یسیخارپوستان را بنو یژگیو  : سوال?

 

 .دیسیورا بن ریمشخص شده در شکل ز یقسمت ها  : سوال?

 
 

 .دیسینام هرشکل را بنو  : سوال?
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 کرده است؟ زیجانوران متما هیمهره داران را از لحاظ اندازه و قدرت نسبت به بق یژگیکدام و  : سوال?

 .اسکلت به آن متصل اند گرید یداشتن ستون مهره که بخش ها:  پاسخ

 

 .دیند؟ نام ببرشو یم یمهره داران به چند گروه طبقه بند  : سوال?

 پستانداران. _5پرندگان  _4خزندگان  _3 ستانیدوز _2ها  یماه _1پنج گروه: :  پاسخ

 

 .دیکن انیها را ب یماه یعمده ساختار بدن یژگیسه و  : سوال?

ها   یماه شتر یسطح بدن ب  _2بدنشان پهن است(.    انهیو م دهیشکل اند )سر و دم آن ها کش    یها دوک یماه شتر یب _1:  پاسخ 

در  ستن یز یعلت برا نیآبشش و باله دارند )به هم  (Fishes) ها یماه _3شده است.    دهیلغزنده است و از پولک )فلس( پوش  

 (آب سازگارند

 

 دارد. یماه یبرا یتیوجود آن ها چه اهم دیکن انیو ب دیها را نام ببر یانواع باله در ماه  : سوال?

سخ  شت  ،یا نهیس  ،یدارند؛ مثل باله دم یمختلف یها، باله ها یماه شتر یب:  پا شکم  یپ ساس محل قرار گرفتن،     یو  که بر ا

 .(کتاب 144ص  1جهت حرکت را بر عهده دارند )شکل  رییسرعت و تغ رییحرکت، تغ جادیمانند ا یمختلف فیوظا

 .مثل، تنفس و گوارش دارند دیگردش خون، دفع، تول ،یها دستگاه عصب ی: ماهنکته

شنا »ا ه ی: اکثر ماهنکته شناور  یاندام برا نیها از ا یدارند. ماه« بادکنک  عمق خود در آب  رییو تغ یحفظ حالت 

 کنند. یاستفده م

 

 

 

 

 

 )کنند یم دیجهان را تول اریخاو نیخزر، مرغوب تر یایدر یاریخاو یها یماه( اریخاو یماه

آن ها را   نیشوند؛ دو مورد از مهم تر یم یطبقه بند یمختلف یها بر اساس نوع اسکلت به گروه ها یماه  : سوال?

 .دیمثال بزن کیهر  یو برا دینام ببر

 .یماه ریمثل قزل آال و ش ؛یاستخوان یها یماه _2 اریخاو یکوسه و ماه ،یمثل اره ماه ؛یغضروف یها یماه _1:  پاسخ

 

 

 

 

 دارجانوران مهره – 14فصل 
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 ند؟یگو یم )Amphibian( «ستیدوز»سمندر  ایچرا به قورباغه، وزغ   : سوال?

س  گذرانند. نوزاد آنها پس از خروج از تخم با   یم یرا در خشططک یاز عمر خود را در آب و بخشطط یجانوران بخشطط نیا رایز:  خپا

 .شود یم لیبلوغ به شش تبد نینوزاد در ح یکند. آبششها یآبشش تنفس م

 

 .دیکن سهیمقا گریکدینوزاد قورباغه و قورباغه بالغ را با  هیتغذ  : سوال?

 .از حشرات شتریقورباغه بالغ ب یکند ول یم هیتغذ یآبز اهانید )دم دارد( از جلبکها و گنوزا :  پاسخ

 

 .دهد یانجام م زین «یتنفس پوست»نازک، مرطوب و بدون پولک،  ی: قورباغه بالغ )دم ندارد( با داشتن پوستنکته

در گروه   (Salamander)دم هسااتند و ساامندر  یب سااتانیاز گروه دوز (Toad)و وزغ  (Frog): قورباغه نکته

 دم دار قرار دارد. ستانیدوز

 ند؟یگو یم )Reptilian( «خزنده»چرا به مار، مارمولک و الک پشت   : سوال?

سخ  ست و پا  نیا رایز:  پا صالً ندارند و به هم  ایکوتاه دارند  یجانوران د شها  لیدل نیا شان بو  ییدر هنگام حرکت بخ  ژهیاز بدن

 .دشو یم دهیکش نیزم یشکم رو

 

 دارند؟ ازیچرا خزندگان کمتر به آب ن  : سوال?

شوند که   یساختارها باعث م  نیشده است. ا   دهیپوش  یصفحات استخوان   ایو سفت   میضخ  یپوست خزندگان با پولکها :  پاسخ 

 .کند دایپ ازیجانور کمتر به آب ن جهیکنند؛ آب بدنشان از دست نرود و در نت یزندگ یخزندگان بتوانند در خشک

 

سورها ی)دا یمیخزندگان قد ش،یسال پ  ونیلیم ست ی: حدود دونکته را  نیزم یگروه مهره داران رو نی( بزرگترنا

 .دادند یم لیتشک

 .محدود شده است اریبس ،یمینسبت به خزندگان قد ی: تنوع خزندگان امروزنکته

 .دیرا نام ببر یعمده خزندگان امروز یگروه ها  : سوال?

 .(هم وجود دارد رانیها )مثل تمساح که در ا لیکروکود _4سوسمارها  _3الک پشت ها  _2مارها  _1 :  پاسخ

 

 .دارند یسم ریو غ یسم یکنند و گونه ها یم یدر آب زندگ گرید یو برخ یاز مارها در خشک ی: برخنکته

 دارد؟ انیآدم یزندگ یبرا یدیچه فوا )Snakes (وجود مارها  : سوال?

سخ  شها در کنترل جمع   از ح هیبا تغذ _1:  پا شان در ته    _2آنان موثرند  تیشرات و مو سم  یداروها مثل داروها یبرخ هیاز 

 (!Knowledge is power) . شود یو سرطان استفاده م یزیضد خونر ،یقلب

 

 پوشاااند. الک پشاات ها یاز اسااکلت جانور اساات که پهن شااده و بدن را م یی: الکِ الک پشاات بخش هانکته

(Turtles)   دارند یازیو در یز یخشکانواع. 
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 .دیکن انیآن ها را ب هیو نحوه تغذ دیدو سوسمار نام ببر  : سوال?

 (حشرات نقش دارند تیکنند )در کنترل جمع یم هیمارمولک و آفتاب پرست؛ هر دو از حشرات تغذ:  پاسخ

 

 ند؟شدن شنا کن دهیامکان را داده که بدون د نیها ا لیبه کروکود یتیچه وضع  : سوال?

 دراز. یپوزه ا یرو ینیب یسر و سوراخ ها یقرار گرفتن چشم ها رو:  پاسخ

 

ست. بدن پرندگان    لیپرندگان تبد ییجلو ی، اندام حرکت«تکامل» ندیفرآ یِنکته: ط شده ا از پر   (Birds) به بال 

 .شده است دهیپوش

 دارند؟ ییها یژگیبتوانند پرواز کنند چه و نکهیا یپرندگان برا  : سوال?

سخ  ستخوانها   -1 :  پا شتن ا شتن مثانه    یدوک یبدن -2و محکم  یتو خال یدا شتن ک  -3شکل و ندا  سه یبه نام ک ییها سه یدا

 هوادار یها

 

 . دیکن انیهوادار در کدام بخش بدن پرندگان قرار گرفته اند؟ نقش آن ها را ب یها سهیک  : سوال?

سخ  شها   :  پا ش سبب افزا  یها سه یک به نام ییها سه یپرندگان، ک یدر کنار  شش در جذب   ییکارا شیهوادار قرار دارند که 

 .شوند یم ژنیاکس

 

 .  دیشوند؟ نام ببر یم میپرها در پرندگان بر اساس شکل و نقش به چند گروه تقس  : سوال?

 شاه پر _3پوش پر  _2کرک پر  _1سه گروه: :  پاسخ

 

 دارد؟ چرا؟ یشتریکدام نوع پر استحکام ب  : سوال?

 .شوند یمحسوب م یبلند یصعود و سقوط دارند و پرها یدر پرواز برا یشاه پرها؛ چون نقش مهم:  سخپا

 

 .دیکن انینقش انوع مختلف پرها در پرندگان را ب  : سوال?

 .بدن قیکرک پر: عا _3پوش پر: پوشش سطح بدن.  _2ارتفاع.  رییپرواز و در دم، تغ یشاه پر: در بال برا _1:  پاسخ

 

شکل منقار و پاها  نکته سب  شان م     یم یطبقه بند شان ی: پرندگان بر ح شکل منقار ن   یدهد پرنده چه م یشوند. 

 پرنده است. یخورد. شکل پا نشان دهنده محل زندگ

 کنند؟ یم هینوزادان خود را چگونه تعذ )Mammals (پستانداران  : سوال?

 .کند یم دیتول ریبه نام ش یغذم یعیاست که ما یاندام یریدارند. غده ش یریغدد ش :  پاسخ
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 کنند؟ یم یپستانداران کجا زندگ  : سوال?

 .نیزم ریز یو حت یدر آب، خشک ن؛یکره زم یهمه جا:  پاسخ

 

 دارد؟  یبدن پستانداران چه پوشش  : سوال?

 .بدن آن هاست یحفظ دما یبرا یخوب قیشده است که عا دهیپشم پوش ایاز مو :  پاسخ

 

شد و نمو م  ستان، یها، دوز ی: نوزاد ماهنکته  ،ینیدوره جن انیو پس از پا ابندی یخزندگان و پرندگان، درون تخم ر

رشد از بدن  یگذرانند و برا یرا درون بدن مادر م ینیپستانداران، دوره جن شترینوزاد ب یول ند،یآ یم رونیاز آن ب

 .کنند یم هیمادر تغذ

 یدگیچیتفاوت که پ نیمهره داران است؛ با ا ریبه سا هیانداران شببدن پست یداخل یدستگاه ها ی: ساختار کلنکته

صب    ژهیدارد. به و یشتر یب ستگاه ع سعه      یکه به هوش، حافظه و هماهنگ یمناطق ،یدر د ست تو ضالت مربوط ا ع

 .کرده است دایپ یادیز

 شوند؟  یم میو نوزاد به چند گروه تقس نیپرورش جن یپستانداران بر حسب چگونگ  : سوال?

 .پستانداران جفت دار هستند شتریب _3دار  سهیک _2تخم گذار  _1سه گروه: :  پاسخ

 

 .  دیپستاندار تخم گذار نام ببر کی  : سوال?

 .کند یم هیمادر تغذ ریسازد. نوزاد از ش یکند و کنار آب النه م یشنا م یجانور به خوب نیا ؛ینوک اردک ایپوس  یپالت:  پاسخ

 

 . دیدار نام ببر سهیر کپستاندا کی  : سوال?

 .قرار دارند یریخزد که در آن غدد ش یمادر م سهیشود و به ک یکانگورو؛ نوزاد به صورت نارس متولد م:  پاسخ

 

 . دیکن انینقش جفت در پستانداران را ب  : سوال?

 .دهد یبند ناف م یخون یگهاو به ر ردیگ یرا از خون مادر م ژنیشود و غذا و اکس یم جادیاست که در رحم ا یاندام:  پاسخ

 

 شوند؟ یم میبه چند گروه تقس ییغذا میپستانداران جفت دار بر اساس رژ  : سوال?

 .خوار؛ مثل خرس زیهمه چ _3گوشتخوار؛ مثل پلنگ  _2خوار  اهیگ _1سه گروه:  :  پاسخ

 

 دارد؟  یتیاهم چه عتیدر طب )Squirrel( و سنجاب )Bear( ، خرس )Wild boar( وجود گراز  : سوال?

سخ  شخم   یاهیگ یخوردن غذاها نیکند. در ح یم هیدرختان تغذ شه یدارد و از ر یگراز پوزه دراز و محکم -الف:  پا خاک را 

 شیرو اهان،یدانه گ یشدن آن رو  دهیو پاش  کو رو شدن خا  ریز لیکه گراز وجود دارد به دل ییو علف زارها ابانیزند. در ب یم

ست. گراز به   شتر یب اهانیو تنوع گ ست. ب  «عتیتراکتور طب»ا از دانه  شتر یب یخوارند ول زیهمه چ نکهیخرس ها با ا -معروف ا

 خاک   یشود( رو یشود، به همراه مدفوع )کود محسوب م یکنند. دانه که در بدن خرس جذب نم یاستفاده م اهانیگ وهیو م



 

 

               
150 

 سواالت پایان فصل
 

 

س  ختهیر سر  دنیو با ر شد م  عاًیرطوبت  صل من    -. جکندیر سب، مقدار سنجاب در ف  ریرا در ز یجنگل یها وهیاز دانه ها و م یا

آورند. وجود  یرا در جنگل ها به وجود م یدیجد اهانیو گ ندیرو یاز آن ها در فصططل بهار م یاریکند. بسطط یم رهیذخ ن،یزم

 .دارد تیزاگرس اهم یبلوط دامنه ها یصورت در حفظ جنگل ها نیبه هم یرانیسنجاب ا

کار از انتشار   نینقش دارند. آن ها با ا عتیطب یبا خوردن الشه جانوران در پاکساز   عتیطب : کفتار و شغال در نکته

 کنند. یم یریها جلوگ یها و آلودگ یماریب

 

 

 
 . دیرا با عبارات مناسب پر کن یخال یجاها  : سوال?

 کنند.  یم یها را براساس ............................... آن ها طبقه بند ی. دانشمندان ماه1

 کند.  یکرده و با ..................... تنفس م ی. نوزاد قورباغه در ..................... زندگ2

 . قورباغه بالغ دم ..................... )دارد/ندارد(. 3

 . شکل بدن قورباغه ..................... و شکل بدن وزغ ..................... است. 4

 بدنشان پهن است.  انهیو م دهیسر و دم آنها کش یعنی.................. شکل هستند ها ... ی. ماه5

در  یاسااتخوان یها یکه در ماه یدهان در سااطح ..................... بدن قرار دارد درحال یغضااروف یها ی. در ماه6

 ..................... بدن قرار دارد. 

 کنند.  یخوابند بلکه معموال  آن ها را در خاک مدفون م ینم شانیتخم ها یرو یول. ..................... تخم گذارند 7

 ..................... شده است.  یمینسبت به خزندگان قد ی. تنوع خزندگان امروز8

 ارند. ..................... قرار د ستانی..................... و سمندر ها در گروه دوز ستانیو وزغ از دوز قورباغه

 کنند، ..................... نام دارند.  یم یزندگ رانیها که در ا لیاز کروکود ی.نمونه ا10

 در اب سازگارترند.  ستنیز یداشتن ..................... و ..................... برا لیها به دل ی. ماه11

 شوند.  یم می................ و ..................... تقس......... ، ....وه ............پرندگان بر اساس شکل و نقش به سه گر ی. پرها12

 گروه مهره داران هستند.  نیتر دهیچی. ..................... پ13

 شود.  یم دهیپستاندار ..................... نام ردیگ یم یرا از بند ناف مادر ییکه خون و مواد غذا ی. پستاندار14

 به ..................... شده است.   لیتبد ییان اندام حرکت جلو. در پرندگ15

آن ها در  دنیی باعث رو نیرزمیدر ز یجنگل یها وهی..................... با پنهان کردن دانه ها و م  رینظ ی. پسااتاندار 16

 شود.  یفصل بهار م

................... ، ..................... و .....................  و نوزاد، پستانداران را در سه گروه .. نیپرورش جن ی. براساس چگونگ17

 قرار دارند. 

 کنند.   یم یخود را درون ..................... ط ینیپستانداران دوران جن شتری. نوزاد ب18

ندام  19 مادر    ی. جفت ا که ..................... و ..................... را از خون  ها   ردیگ یم در رحم اساات  به رگ   یخون یو 

 دهد. ی..................... م
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 . دیسیرا بنو حینادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صح ایدرست   : سوال?

 ◯شوند.  یم یگروه طبقه بند 6. مهره دارن در 1

 ◯. است دهیبدن کش انهیها، سر و دم پهن و م یماه شتری. در ب2

 ◯ندارند.  یسرپوش آبشش یاستخوان یها ی. ماه3

  یخود و دم نامتقارن هستند و سرپوش آبشش     یدهان در سطح شکم   یمانند قزل آال دارا یغضروف  یها ی. ماه4

 ◯ندارند. 

ستخوان    ای. بدن خزندگان از پولک 5 آب بدن جانور  ریبخش ، از تبخ نیشده است که ا   دهیپوش  یصفحات سخت ا

 ◯کند.  یم یریجلوگ

 ◯انجام دهد.  یتواند تنفس پوست ینازک و مرطوب م ی. قورباغه بالغ با داشتن پست6

 ◯شده است.  شتریب یمی. تنوع خزندگان امروز نسبت به خزندگان قد7

 ◯شوند.  یم یبدون دم طبقه بند ستانی. سمندرها در گروه دوز8

 ◯ستند. ه یغضروف یها یهر دو جزء ماه اریخاو یو ماه ی. کوسه ماه9

شاه پرها برا   ی. کرک پرها و پوش پرها در پرندگان برا10 شتن پرندگان و  کمک به پرواز در بال آن ها  یگرم نگه دا

 ◯وجود دارد. 

 ◯هستند.  ستیز طیمح انیاز پستانداران مانند شغال و کفتار همانند نظافت چ ی. بعض11

 ◯شوند.  یم افتیها  یتنها در خشکهستند که به علت داشتن شش  ی. پستانداران مهره داران12

 ◯پردازد.  یبا بدن مادر م ژنیاز بدن نوزاد است که به تبادل غذا و اکس ی. جفت قسمت13

 ◯دهند.  یم ری. همه پستانداران به نوزاد خود ش14

 ◯برد.  یآن ها پ یتوان به محل زندگ ی. از شکل منقار پرندگان م15

 ◯دارند.  ییهوا سهیک ی. پرندگان مثانه ندارند ول16

 ◯کنند.  یرو م رویکردن غذا ز دایپ یخاک را برا شانیبا دندانها راینامند ز ی. گرازها را باغبانان جنگل م17

 

 . دیکن فیرا تعر ریز میاز مفاه کیهر   : سوال?

 یتنفس پوست -

 باله -

 هوادار یها سهیک -

 جفت -

 یریغده ش -

 

 .دیسینومهره داران را ب یبند میتقس  : سوال?
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 به مهره داران داده است؟ یا یژگیوجود استخوانگان چه و  : سوال?

 

 

 .دیسیها را بنو یماه یبرا تیچهار خصوص  : سوال?

 

 .دیده حیرا نام برده و توض یانواع باله ها در ماه  : سوال?

 

 ست؟یها چ یآبشش در ماه فهیوظ  : سوال?

 

 .دیپر کن مشخص شده در شکل را یقسمت ها  : سوال?

 
 

 .دیشوند نام ببر یم میها به چند دسته تقس یماه  : سوال?

 

 .دیکن انیرا ب یو استخوان یغضروف یها یماه یتفاوت ها  : سوال?

 

  دیکن انیقورباغه بالغ و نوزاد قورباغه را ب یسه تفاوت اصل  : سوال?

 

 ند؟یوگ یم ستیقورباغه و سمندر دوز رینظ یچرا به جانوران  : سوال?

 

 .دیکن انیقورباغه بالغ را ب یها پوست یژگیو  : سوال?

 

 .دیکن انیخرندگان را ب یژگیو  : سوال?

 

 است؟ یبدن خرندگان به چه شکل  : سوال?

 

 .دیعمده خزندگان را نام ببر یگروه ها  : سوال?
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 .دیکن انیمارها را ب تیخصوص  : سوال?

 

 .دیسیانسان را بنو یامهم مارها بر دهیدو فا  : سوال?

 

 . دیسیوزغ ا را بنو تیشکل بدن و زمان فعال  : سوال?

 

 .دیدو نمونه از سوسمارها را نام ببر  : سوال?

 

 .دیده حیمارمولک و آفتاب پرست توض یدفاع یدر رابطه با روش ها  : سوال?

 

 .دیسیها را بنو لیکروکود یژگیو  : سوال?

 

 .دیسیپرندگان را بنو یها گیژیچند مورد از و  : سوال?

 

 دارند؟ یا فهیهوادار کجا قرار دارند و چه وظ یها سهیک  : سوال?

 

 . دیشود؟ نام ببر یم یبند میتقس یپرندگان برچه اساس یپرها  : سوال?

 

 .دیسیپرندگان را بنو یهر کدام از انواع پرها یریو محل قرار گ فهیوظ  : سوال?

 

 چه هستند. انگریهر کدام ب رد؟یگ یانجام م یندگان بر چه اساسپر یطبقه بند  : سوال?

 

 .دیسیانسان ها را بنو یپرندگان برا یو ضررها دیفوا  : سوال?

 

 دیسیپستانداران را بنو یژگیو  : سوال?

 

 کند؟ یم ی؟ چه کمک ستینوع پوشش بندن پستانداران چ  : سوال?

 

 .دیده حیرا به اختصار توضپستانداران  تیچند مورد از اهم  : سوال?

 

 .دیسیرا بنو ییغذا میپستانداران بر اساس رژ یبند میتقس  : سوال?
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 .دیمثال بزن کیهرکدام  ی. برادیسیپستانداران بر اساس نوع پرورش نوزاد را بنو یبند میتقس  : سوال?

 

 کنند. یم عتیبه طب یچه کمک وزپلنگیگرگ و   : سوال?

 

 .دیپاسخ کوتاه ده ریام از سواالت زبه هرکد  : سوال?

در آب   ستن یز یها را برا یکه ماه یاندام نیآ( مهمتر

 کند. یسازگار م

 ب( بدن کدام گروه از مهره داران پولک دارد؟

 دم؟ یب ستیت( دو دوز د؟ینام ببر  یغضروف یماه کیپ( 

 د؟کن یج( قورباغه بالغ چگونه تنفس م .دیجفت دار نام ببر یث( پستاندار

 ؟ییایالکپشت در یح( اندام تنفس که دست و پا ندارد. دینام ببر یچ( خزنده ا

ها      کنند؟ یم هیاز خزندگان که از حشرات تغذ یخ( گروه پا قار و  به ترت    ید( شااکل من ندگان    انگری ب بی پر

 ست؟یچ

  تخم گذار؟ یاز پستاندارها یکیو( 

 

  



 

 
155 

 

 

 

 

  .دیکن فیرا تعر ستمیاکوس ای بوم سازگان  : سوال?

 یگذارند، سططامانه ا یکه بر هم م ییرهای)مثل آب، هوا و دما( و تاث طیزنده مح ریعوامل زنده )جانداران مختلف( و غ:  پاسااخ

 .شود یم دهینام  (Ecosystem) ستمیاکوس ایسازد که بوم سازگان  یم

 

 .دینام ببر وجود دارد؟ ستمیاکوس ایچند نوع بوم سازگان   : سوال?

)در استان   واریزر اچهیمانند در ؛یآب یبوم سازگان ها  _2مانند جنگل گلستان   ؛یخشک  یبوم سازگان ها  _1سه نوع:   :  پاسخ 

 .(مانند تاالب شادگان )در استان خوزستان ؛یخشک -یآب یبوم سازگان ها _3کردستان( 

 

در آن اتفاق  « چرخه مواد»و  «یانتقال انرژ»مهم  ندیفرآ که باشد، دو یاز هر نوع و در هر اندازه ا ستم ی: اکوس نکته

 .افتد یم

 .هستند ستمیاز اکوس ییمثال ها زین اهیگ یگلدان دارا یحت ای ومی: باغچه، آکوارنکته

 ست؟یچ )Food chain( «ییغذا ةریزنج»منظور از   : سوال?

 .شود یگفته م ییغذا رهیکننده و چند مصرف کننده، زنج دیتول کی نیب ییروابط غذا به:  پاسخ

 (دهد یرا نشان م یچهار حلقه ا ییغذا رهیزنج کیشکل مقابل )

 

  ست؟یچ ییغذا رهیزنج کیکننده و مصرف کننده در  دیمنظور از تول  : سوال?

 دیتول یجانداران نیسططازد. به چن  یم یمواد آل ،یاسططت که از مواد معدن  یجاندار ،ییغذا رهیحلقه هر زنج نیاول _1:  پاسااخ

ستند که ا  یجانداران ییغذا رهیزنج یبعد یحلقه ها _2. مییگو یکننده م صرف کننده م  ییتوانا نیه   یرا ندارند و به آن ها م

 .مییگو

 

  ست؟یچ «ییغذا ةشبک»منظور از   : سوال?

 .شود یگفته م ییهم در ارتباط هستند، شبکه غذا با ستمیاکوس کیکه در  ییغذا یها رهیزنج ةبه مجموع:  پاسخ

 

دهد؛ سه   یرا نشان م  ییشبکه غذا  کیشکل مقابل    : سوال ?

 .دیکن مشخص در آن یسه حلقه ا ییغذا رهیزنج

 :  پاسخ

 خرگوش                            یج                            روباه                                 هو

 موش                                                            گیاه            جغد                           

 ملخ                                                 گیاه                         پرنده                             

 

 باهم زیستن – 15فصل 
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 ؟«در ارتباط هستند گریکدیبا  نیکره زم یرو ییغذا یهمه شبکه ها» مییبگو میتوان یم ایآ  : سوال?

 .سازند یرا م اتیشبکه ح ،ییغذا یمجموع شبکه ها -بله :  پاسخ

 

 ؟ «هستند اهانیگ ،یستگاهیکنندگان در هر ز دیتول» مییبگو میتوان یم ایآ  : سوال?

 .کنند یفتوسنتز م زیها ن یتک سلول یمانند جلبک ها و برخ یگریجانداران د -ریخ:  پاسخ

 

سبه     یمنتقل م گریبه جاندار د یاز جاندار ییغذا یها رهیا که در زنجر یو ماده ا ی: اگر مقدار انرژنکته شود، محا

 .شود یمنتقل م یتراز به تراز بعد کیاز  یماده و انرژ %10شود تنها حدود  یمعلوم م م،یکن

 . دیکن انیجانداران ب یایبقا هیها و قارچ ها را در تجز ینقش باکتر  : سوال?

دار  تروژنیگوگرد دار و ن یآب، گازها د،یاکس  یمانند کربن د یساده ا  یمولکول ها لیحد تشک  را تا یآل یمولکول ها:  پاسخ 

 شوند. یکنند و باعث برگشت مواد به خاک، آب و هوا م یم هیتجز

 

 .  دیجانداران وجود دارد؛ آن ها را نام ببر نیسه نوع رابطه ب ستم،یدر هر اکوس  : سوال?

 رقابت _3 یشکارچشکار و  _2 یستیهمز _1:  پاسخ

 

 . دیبه سه شکل وجود دارد؛ آن ها را نام ببر یستیهمز  : سوال?

 یانگل _3 یاریهم _2 یهمسفرگ _1:  پاسخ

 

 است؟  یچه نوع رابطه ا یمنظور از همسفرگ  : سوال?

 یکوچک یها یمثل ماه ،ندیب ینم یانیز ایبرد  یسود نم گریجاندار د کهیبرد در حال یجاندار سود م کیرابطه  نیدر ا:  پاسخ

 .خورند یکنند و پس مانده شکار کوسه را م یکه همراه کوسه شنا م

 

 است؟   یچه نوع رابطه ا یاریمنظور از هم  : سوال?

سخ  سود م  نیدر ا:  پا شک  ینوع رابطه هر دو جاندار  سنگ   لیبرند؛ مثل رابطه قارچ و جلبک در ت   یکه انگل ها ییگویم ایگل

 .خورد یرا م یدهان مارماه

 

 گلدار وجود دارد؟   اهیو گ )Bee = Wasp( زنبور نیب یچه نوع رابطه ا  : سوال?

 یاریهم:  پاسخ

 

 

شان    یانواع مختلف  : سوال ? شرات در گرده اف شود نقش زنبور   یگلدار نقش دارند، اما چرا گفته م اهانیگ یاز ح

 عسل از همه مهم تر است؟  
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( انجام ی)گروه یکار را به صورت کلون  نیکنند و ا یم یرا گرده افشان  یخاص  یگلها یعنی، دارند یعمل اختصاص   رایز:  پاسخ 

 .دهند یم

 

  ست؟یگلسنگ چ  : سوال?

سخ  آورد و  یجلبک فراهم م یرا برا یشططود. قارچ مواد معدن یم لیقارچ و جلبک تشططک یسططتیاسططت که از همز یموجود:  پا

 .کند یم نیخود و قارچ را تام ازیمورد ن یهادراتیجلبک با انجام دادن فتوسنتز، کربوه

 

 . دیکن انیو کاربرد آن ها را ب عتیچند مورد از نقش گلسنگ ها در طب  : سوال?

شک  یجانوران یاز غذا یبخش  _1 :  پاسخ  شک   _2دهند.  یم لیمانند گوزن را ت سنگ م  لیسبب ت سنگ،    یخاک از  شوند )گل

استخراج   ییاروو د یاز گلسنگ ها مواد رنگ  _3کند(.  یمختلف رشد م  یه رنگ هاب ییها هیسنگ ها و به صورت ال   یاغلب رو

  .شود یم

 یبر آلودگ یلیمرگ گلسنگ ها ممکن است دل   نیروند، بنابرا یم نیآلوده حساس اند و از ب  یاز گلسنگ ها به هوا  ی: برخنکته

 .هوا باشد

 

 است؟ یچه نوع رابطه ا یمنظور از رابطه انگل  : سوال?

 .مکد یکه خون انسان را م یمثل کنه ا ند؛یب یم انیز زبانیبرد و م یرابطه فقط انگل سود م نیر اد 

 

  شود؟ یگفته م )Parasite( انگل یبه چه جاندار  : سوال?

سخ  سمت از دوره زندگ  کیکه حداقل  یبه جاندار:  پا کند   ی( زندگزبانی)م یگریبدن موجود زنده د یِرو ایخود را درون  یق

 .شود یکند، انگل گفته م هیتغذ ایببرد  دهیفا یزندگ نیاز او 

 

 وجود دارد؟  انیتعداد شکار و شکارچ نیب یبوم سازگان، چه رابطه ا ای ستمیاکوس کیدر   : سوال?

سخ  شکارچ :  پا س  کیتوانند در  یکه م یانیتعداد  ستگ  یکنند، به تعداد جانوران یزندگ ستم یاکو شکار آن ها م  یب   یدارد که 

 .شوند

 

 .خود ثابت است یدر جا ییایدر قیمانند شقا یدوند؛ اما جانور یبه دنبال طعمه م یجانوران شکارچ ی: برخنکته

ستتار م  یشکارچ  دیماندن از د یمخف یجانوران برا ی: برخنکته که  رندیگ یقرار م ییجانوران در جا نیکنند؛ ا یا

 .دشوار است نهیآن ها از زم صیتشخ

 شود؟ یم جادیجانداران رقابت ا انیم یرا و در چه مواردچ  : سوال?

سخ  شابه  یازهایشود که جانداران ن  یم جادیا یرقابت هنگام:  پا شند و ن    یم شته با شترک  یازهایدا   نیتام یخود را از منابع م

  یبا هم م انورانج اسطططت که دیرقابت چنان شطططد یبا هم رقابت دارند. گاه یغذا، آب و محل زندگ یکنند. جانوران معموالً برا

 جنگند.



 

 

               
158 

 
 

 روزترند؟یدر رقابت پ یچه جانوران  : سوال?

 داشته باشند. یشتریآرامش ب ایو  یکه قدرت، سرعت عمل، همکار ییآن ها :  پاسخ

 

 . دیکن فیرا تعر )Biodiversity («یستیتنوع ز»  : سوال?

سخ   کیشود. هر چه در   یم دهینام یست یکنند، تنوع ز یم یندگآن ز که جانداران در یطیجانداران و مح یتنوع گونه ها:  پا

شد، تنوع ز  شتر یجانداران ب یتعداد گونه ها ط،یمح ست. مثالً مح  شتر یب طیآن مح یست یبا گونه جاندار در آن  30که  یطیا

گ = تنوع منطقه بزر کیدر  طیمح شططتریدارد )تنوع ب یشططتریب یسططتیگونه جاندار، تنوع ز 20با  یطیکند از مح یم یزندگ

 (جانداران در آن منطقه یکونه ها شتریب

 

کاهش تنوع   جه یرفتن گونه ها و در نت   نیباعث از ب   نیکه در طول عمر زم  دی نام ببر  یعیدو عامل طب    : سااوال?

   شده اند. یستیز

 .و سقوط شهاب سنگ خبندانی

 

 یاهیو گ یجانور یرفتن( گونه ها انیو انقراض )از م یست یخطر و عامل کاهش تنوع ز نیامروزه، مهم تر  : سوال ?

 ست؟یچ

 .یانسان یها تیفعال :  پاسخ

 

 دارد؟  یتیچه اهم یستیوجود و حفظ تنوع ز  : سوال?

  یاز جانداران استخراج م  یفراوان یداروها -برد: الف یم یشتر یبهره ب یعیها از مواهب طب ستم یانسان با شناخت اکوس   :  پاسخ 

حشرات در گرده    ژهیجانوران به و -کنند. ج یکمک م اهانیزک با خوردن آفت ها به حفظ گمانند کفش دو یحشرات  -شود. ب 

س  یشان اف ست. مثالً و     یها تیجانداران و فعال -نقش دارند. د اهانیاز گ یاریب سان ا ضوعات مورد عالقه مهند   یژگیآن ها از مو

 تار عنکبوت  یحال سبک نیو در ع یری، انعطاف پذبا استقامت یخواهند مواد یاست که م یتار عنکبوت مورد توجه کسان یها

 چند برابر فوالد دارد(. یاست؛ اما مقاومت ینی)تار عنکبوت گرچه پروتئ برندمختلف به کار ب لیکنند تا در وسا دیتول
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 سواالت پایان فصل
 

 

 

 

 

  .دیکن پر مناسب عبارات با را یخال یجاها  : سوال?

  افتد. یم اتفاق آن در .................... و .................... مهم ندیفرآ دو بومسازگان اندازه و نوع از نظر صرف .1

  دارد. نام .................... دارد وجود کننده مصرف تا کننده دیتول از که جاندار چند نیب ییغذا ارتباط .2

  شوند. محسوب ییغذا هریزنج سر و باشند کننده دیتول توانند یم زین .................... اهانیبرگ عالوه .3

  .رندیگ یم قرار .................... و .................... گره دو در ها کننده مصرف .4

  دارند. جانداران یایبقا هیتجز در یمهم نقش .................... و .................... .5

  است. .................... نوع از یگاو یکدو کرم با انسان رابطه .6

  دارد. نام .................... برند یم سود هم از موجود  دو هر که یا رابطه .7

  است. شده لیتشک .................... و .................... ....................، نوع سه از خود یستیهمز ارتباط .8

  است. آمده وجود به .................... و .................... یستیهمز از که است یموجود گلسنگ .9

ستند  .................... ییغذا حلقه نیاول .10 سنتز،  انجام با که ه   یم لیتبد .................... مواد به را .................... مواد فتو

  کنند.

سازگان  کی در توانند یم که .................... تعداد .11 ستگ  یجانوران تعداد به کنند یزندگ بوم  ها آن شکار  که دارد یب

  شوند. یم

  کنند. یم نیتأم منبع کی از و دارند یمشابه یازهاین جانداران که شود یم جادیا یهنگام .................... .12

  .ابندی یم .................... جانداران تعداد رأس به قاعده از یانرژ هرم در .13

 دارد. لیاست برابر چند یمقاوم یول است .................... جنس از هگرچ عنکبوت تار .14

  دهد. یم .................... را یجانور گونه دو نیب رقابت شکار زمان یبند میتقس یگاه .15

  .ندارد وجود عتیطب در گونه آن از یا زنده فرد چیه یعنی شده .................... یجانور ندیگو یم یوقت .16

  است. یستیز تنوع کاهش یبرا خطر نیتر مهم .................... امروزه .17

 

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

 کنند،  یم نیتأم  آن از ار خود ازی ن مورد مواد کرده هی تغذ  آن از و هسااتند  وابسااته  کننده  دی تول به  که  یجانداران   .1

 ◯ شود. یم دهینام کننده مصرف

 تروژنین و گوگرد یگازها ، آب ، دیاکساا ید کربن به یآل مواد یاجزا هیتجز به توان یم کنندگان هیتجز فیوظا از .2

 ◯ برد. نام دار

 ◯ .شود یم کمتر یشکارچ تیجمع یعنی ، ابدی شیافزا بومسازگان کی در شکار افراد تعداد چه هر .3

 ◯ .ردیگ یم قرار ییغذا رهیزنج اول حلقه در است عسل کننده دیتول که عسل زنبور .4

 ◯ هستند. کننده مصرف ینوع واقع در کنندگان هیتجز .5

 ◯ است. یآب و یخشک بومسازگان جزء واریز اچهیدر .6



 

 

               
160 

 

 ◯است. انسان با کنه رابطه مانند اهیگ با عسل زنبور رابطه .7

 ◯ .ندیب یم بیآس ها آن از یکی همواره یانگل رابطه در .8

 ◯ ندارد. وجود عتیطب در گونه آن از یا زنده فرد چیه یعنی است انقراض حال در یا گونه شود یم گفته یوقت .9

 ◯ جانداران. ستنیز یبرا متفاوت و متنوع یها طیمح وجود یعنی یستیز تنوع.10

 ◯ شود. یم مشاهده مار هیشب که دارد خود بدن یانتها در ییها لکه حشره ینوع شکل یکرم نوزاد . 11

 ◯ شود. یم دیجد یموجود لیتشک سبب جاندار دو یستیهمز رابطه یگاه  . 12

 ◯ کند. جمله شکار به شتریب آرامش با که نیا ای باشد تر چابک که شود یم برنده یا یشکارچ . 13

 

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

   نبومسازگا -

 ها کننده دیتول -

  ییغذا شبکه -

 یاریهم-

 یهمسفرگ -

 یانگل -

 یستیز تنوع -

 استتار -

 رقابت -

 

 .دیببر نام را بومسازگان انواع  : سوال?

 

 چرا؟ ؟ اند وابسته یزیچ چه به کنندگان مصرف  : سوال?

 

 کند. یم رییتغ چه آن یانرژ و ماده مقدار میرو یم رهیزنج یانتها به ییغذا رهیزنج سر از هرچه  : سوال?

 

 ست؟یچ دهد، یم رخ بومسازگان در که یمهم ندیفرآ دو  : سوال?

 

 اند؟ وصل هم به نیزم کره یرو ییغذا یها شبکه همه گفت توانیم ایآ  : سوال?

 

 .دیسیبنو را ییغذا رهیزنج هر حلقه نیاول یژگیو  : سوال?
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 .دیببر نام را دارد وجود بومسازگان ره در که یا زنده ریغ عامل سه  : سوال?

 

 دارند؟ یکنندگ هیتجز نقش کنندگان مصرف از کیکدام  : سوال?

 

 .دیسیبنو را دارند ازین غذا دیتول یبرا بومسازگان کی در کنندگان دیتول که یموارد از مورد 4  : سوال?

 

  .دیببر نام را بومسازگان هر جاندارن نیب روابط انواع  : سوال?

 

 دیده حیتوض و برده نام را جانداران یستیهمز رابط انواع  : سوال?

 

 .دیبزن مثال  شود؟ دیجد یموجود تشکل به منجر تواند یم یستیهمز نوع کدام  : سوال?

 

 دهد. یم نشان را یستیهمز رابطه نوع چه ریز یها شکل از کی هر  : سوال?

 
 

شره  از یانواع دارد؟ وجود گلدار اهیگ و زنبور نیب یا رابطه نوع چه شما  نظر به  : سوال ? شان  گرده در ها ح  گلها یاف

 است؟ مهمتر همه از زنبورعسل نقش که شود یم گفته چرا اما دارند؛ نقش

 

 ست؟یچ دهنده نشان ها گلسنگ مرگ  : سوال?

 

 .دیده حیتوض را یشکارچ و شکار رابطه  : سوال?
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  .دیکن ریتفس را ریز نمودار  : سوال?

 

 

 

 

 

 

 دیبزن مثال رند؟یبگ را شدنشان شکار جلو توانند یم یها روش چه از ها شکار  : سوال?

 

 .دیده حیتوض دارند؟ یبستگ یعوامل چه به کنند یم یزندگ بومسازگان کی در که یانیشکارچ تعداد  : سوال?

 

  ست؟یچ استتار از منظور  : سوال?

 

 شود؟ یم جادیا یزمان چه جاندار دو نیب رقابت  : سوال?

 

 .دیبزن مثال ابد؟ی یم کاهش جانداران نیب رقابت چگونه  : سوال?

 

  .دیده حیتوض و برده نام را رقابت انواع  : سوال?

 

 .دیکن ریتفس را ریز نمودار  : سوال?

 
 

 ست؟یچ یستیز تنوع از منظور  : سوال?
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 ست؟یچ یستیز وعتن کاهش یبرا خطر نیمهمتر امروزه  : سوال?

 

 .دیبزن مثال کی ست؟یچ یجانور یها گونه انقراض از منظور  : سوال?

 

 دارد؟ تیاهم نظر چه از یستیز تنوع  : سوال?

 

 ست؟یچ انگریب ریز ریتصاو از کی هر  : سوال?

 


