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فصل  – 1مواد و نقش آن ها در زندگی

w

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

در سال های گذشته با انواع دسته بندی مواد از لحاظ های مختلف آشنا شدیم...
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:
الف) اگه خدا می آفریدش بهش می گفتیم  :ماده ی طبیعی
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

جامد

گاز

مایع
مواد

خالص
عنصر

مخلوط (ناخالص)
ناهمگن

ترکیب

همگن

با توجه به جدول باال  ،یادتون اومد سال گذشته تو فصل اولش اومدیم در مورد چه چیزایی صحبت کردیم؟! آفرین اونجا هم بحث سر
دسته بندی مواد بود که اومدیم اونها رو به دو دسته ی خالص و ناخالص تقسیم کردیم و یه عالمه در باره ی دسته ی ناخالص صحبت
کردیم و متوجه شدیم که هر کدوم از اون ها به دو شکل و گروه مجزا به نام های ناهمگن و همگن تقسیم میشن.
اگه اجازه بدید با یه مثال و یه یاد آوری خــفــــن از این موضوع داشته باشیم که این فصل رو عمیق تر متوجه شیم...
به مثال چایی شیرین تو فیلم آموزشی خیلی خوب دقت کنید!!!!!!!! بشدت مهم!!!!!!!!!!
حاال که با قضیه ی مواد ناخالص و مثال جذاب چایی شیرین آشنا وقت اون رسیده که باهم یه تعریف از مواد ناخالص داشته باشیم(.با
توجه به تعریفی که تو فیلم آموزشی داشتم  ،همونو دقیقا یه بار دیگه خودت بنویس!)
مواد ناخالص. ........................................................................................................................................... :
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مواد ناخالص کال به دو نوع  ....................و  ...................تقسیم می شوند که در فصل اول شیمی هشتم کالبدشکافیشو انجام دادیم !..و
یه گوشه نگاهی هم تو سال نهم بهش انداختیم.
حاال زمان اون رسیده که به بررسی مواد خالص بپردازیم .اول از همه با تعریف این دسته از مواد شروع میکنیم.
تو فیلم آموزشی چی گفتم درباه اش ؟! هر چی گفتم همین جا وارد کن!
مواد خالص. ........................................................................................................................................... :
حاال خود مواد خالص به دو زیرگروه کلی تقسیم میشن  ،اون دو زیر گروه چیا هستن؟! آفرین  ،عنصرها و
ترکیب ها!
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.
(منظورم همون مثال است که تو فیلم آموزشی از کنار هم قرار دادن آجرها براتون زدم!)
لطفا هر شکلی که براتون تو فیلم آموزشی کشیدم در ارتباط با مقایسه ی عنصر و ترکیب همین باال که جا گذاشتم بنویسید.
حال با اجازتون بریم سراغ چند نمونه سوال در ارتباط با عنصرها و ترکیب ها
?

مواد از لحاظ حالت فیزیکی در طبیعت به چه صورت هایی یافت می شوند؟
(امام خمینی(ره) -تهران -شهریورماه ماه)1399
مواد در طبیعت از لحاظ ساختار به سه صورت جامد  ،مایع و گاز یافت می شوند.
هر یک از مواد خالص و ناخالص را تعریف نمایید.

(حضرت زینب -سمنان -دی ماه)1396

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

?

مواد خالص و ناخالص به چند زیر گروه تقسیم بندی می شوند؟

(امام حسین -تهران  -دی ماه)1399

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

?

تفاوت میان مواد خالص عنصر و ترکیب در چیست؟

(امام صادق  -تهران  -دی ماه )1398

عنصرها به زیرگروهی از مواد خالص گفته می شود که اجزای سازنده ی آن ها(تمامی اتم های شرکت کننده در آن ها)
یکسان هستند یعنی همه ی اتم های آن ها از لحاظ شکل  ،ابعاد و حتی جنس یکسان هستند اما ترکیب ها برخالف عنصر ها
هستند و به زیر گروهی از مواد خالص گفته می شود که از لحاظ شکل  ،ابعاد و حتی جنس ذرات سازنده ی آن ها (اتم های
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شرکت کننده در ساختار آن ها) متفاوت هستند.

?

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

ب) کربن دی اکسید

الف) آب

پ) گاز اکسیژن موجود در هوا

در ارتباط با موارد الف و ب باید گفت؛ آب و کربن دی اکسید یک ترکیب هستند  .زیرا از کنار هم قرار گرفتن دو نوع
اتم متفاوت با ویژگی های متفاوت هر یک از این مواد به وجود آمده اند.
در مولکول آب دو نوع اتم متفاوت به نام های اکسیژن و هیدروژن با ویژگی های متفاوت کنار یکدیگر قرار گرفته اند .هم چنین
مولکول کربن دی اکسید از کنار هم قرار گرفتن دو نوع اتم متفاوت کربن و اکسیژن ایجاد شده است.
در ارتباط با گاز اکسیژن موجود در هوا نیز باید بگوییم که عنصر است زیرا در هوا مولکول اکسیژن از به هم پیوستن دو اتم
اکسیژن با ویژگی های یکسان ایجاد شده است.
فلزها واکنش پذیری یکسانی ندارند (جلسه دوم )

خب اینم از عنصرها و ترکیب ها که باید باهاش آشنا می شدیم .حاال زمان این رسیده که باهم بریم سراغ اصل مطلب!
اصل مطلب چیه؟ کالبدشکافی عنصرها و معرفی و بررسی نمونه ای از اون ها...
مواد خالص(عناصر) به سه دستهی کلی تقسیم میشوند که عبارتند از:
نافلزات

گرافیت

شبه فلزات

الماس

سیلیسیم

فلزات

آرسنیک

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!
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سوال پیش میاد!
استاد ما از بین یه عالمه عنصر که تو طبیعت داریم...
چجوری اومدیم به عنصری مثل آهن میگیم فلز و به یه عنصری مثل کربن میگیم نافلز؟!
جوابو بگیر که اومد!
از طریق پیدا کردن ویژگیهای مشترک بین یه سری از عنصرها!
مثال عنصرهای فلزی دارای یه سری ویژگیهای مشترک هستن که خیلی از عنصرهای نافلزی نمیتونن اون
ویژگیهارو داشته باشن
برای تکمیل سوالی که براتون تو ذهنتون پیش اومده بود خدمت شما عارضم که؛
بچه ها جونم در سال های قبل هم متوجه شدیم که فلزات برخالف نافلزات  ،معموال رسانای جریان برق و گرما هستن و یا اینکه
فلزات خاصیت مفتول شدن و مقاومت باال در برابر ضربه رو دارن ولی نافلزات معموال در برابر ضربه خورد و خاکشیر میشن!
تا به االن بشر تونسته بیشتر از  100عنصر رو در طبیعت کشف کنه و در یک جدول جذاب اون ها رو دسته بندی کرده که در شکل زیر
مشاهده می کنید.

همون طور که مشاهده می کنید یه عالمه عنصر داریم!!!!! کتاب درسی
شما از بین این همه عنصر به بررسی چند عنصر مهم کاربردی در
زندگی روزمره می پردازه .از میان فلزات عنصر مس و از میان نافلزات
عنصر های اکسیژن  ،فلوئور و کلر و  ...رو مورد بررسی قرار میده که
جلوتر دربارشون می خونیم!!!!!
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راستی تا یادم نرفته اینم بگم که بعدا سوال نشه براتون!
این جدولی که می بینید دارای یه سری قاعده و قانون هایی هست که باعث شده عناصر با یک نظم و ترتیب بخصوصی به
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!
این نکته رو هم همین جا خدمتتون عرض کنم که عنصر های فلزی معموال در سمت چپ و عناصر نافلزی معموال در سمت
راست قرار دارند.

سوال پیش میاد!
استاااااااد!
اون عددهایی که باال سر عنصرها نوشته شده قضیهاش چی چیه؟
جوابو بگیر که اومد!
به صورت کلی اون اعداد ،همون عددهای اتمی هستند که در سال گذشته باهاشون آشنا شدید و دونستید که اتم
یک عنصر دارای یک عدد اتمی و عدد جرمی هست که جلوتر هم خیلی با این اعداد کار داریم و کامل دربارشون
براتون توضیح میدم .پس دیگه نگران هیچی نباشید!
خب رفقا بریم سراغ عنصرها و به بررسی نوع فلزی اون ها بپردازیم .بنده هم از اونجایی که گردنم در مقابل کتاب از مو
باریک تر است  ،چاکر مخلص وار میریم سراغ عنصر فلزی مس که کتاب درسی به معرفی و بررسی اش پرداخته!
فلز مس:

 شکل ظاهری و ساختاری:
براق و سرخ رنگ

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

 محل:
در معادن مس ایران فراوان است.
 نحوهی تهیه :از طریق ذوب سنگ معدن آن در دمای باال بدست میآید.
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 سیم کشی برق

کاربرد فلز مس
ویژگیها:

 لولههای مسی
 مجسمه سازی
 وسایل و ظروف آشپزخانه

 رسانایی الکتریکی باال
 مقاومت در برابر خوردگی
 قابلیت مفتول شدن و تغییر شکل

دو مورد از کاربرد های فلز سرخ رنگ مس را اشاره نمایید.

(عفاف -تهران -دی ماه)1396

از جمله کاربردهای فلز مس می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1سیم کشی برق

 -2لوله های مسی  -3مجسمه سازی  -4وسایل آشپزخانه

من چیستم؟
عنصری از نوع فلز که دارای خاصیت رسانایی باالیی در انتقال الکتریسیته  ،گرما و حرارت هستم  .همچنین دارای
ظاهری سرخ رنگ می باشم.

(دانش  -تهران -دی ماه)1398

فلز مس

خب رفقا اینم از این! در ارتباط با عنصر فلزی مس یه سری نکات رو یاد گرفتیم .حاال با اجازتون می خوام درباره ی یک نکته
ی جذاب دیگه براتون صحبت کنم و اون چیه؟! اونم اینکه فلزات چجوری میرن با نافلزی مثل اکسیژن رفیق میشن و یک
ترکیب جدید رو ایجاد می کنند؟! کتاب درسیتون این نکته ی جذاب رو با تیتر (فلزها واکنش پذیری یکسانی ندارند) شروع
می کنه که البته در علم شیمی ما بهش میگیم واکنش دهی عناصر!
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.
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در ساختمان برخی مواد نافلزها شرکت می کنند (جلسه سوم )

فلز آهن:
به کندی با اکسیژن ترکیب میشود و به زنگ آهن تبدیل میشود.
فلز منیزیم:
به سرعت میسوزد و نور خیره کنندهای تولید میکند.
به سرعت با اکسیژن ترکیب میشود و منیزیم اکسید تولید میکند.
فلز طال:
با اکسیژن ترکیب نمیشود.

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص نمایید.

(شهید رجایی -تهران -دی ماه )1400

الف) واکنش پذیری عنصر فلزی آهن با اکسیژن نسبت به منیزیم با اکسیژن بیشتر است.
ب) برخی از واکنش های میان فلزات با اکسیژن آن قدر زیاد است که در برخی از مواقع می توانیم شاهد نور خیره
کننده ای از آن ها باشیم.
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.
ب) درست  ،منظور همان عنصر فلز منیزیم است که دارای واکنش پذیری باالیی می باشد.
پ) درست  ،عنصر فلز طال با اتم اکسیژن واکنش نمی دهد و هیچ ترکیبی را ایجاد نمی کند.
از میان عناصر یاد شده ترتیب واکنش دهی هر یک را مشخص نمایید.

(دکتر حسابی -تهران  -دی ماه )1400

منیزیم – آلومینیوم – روی – مس – آهن – طال
میزان واکنش پذیری عناصر فلزی با اکسیژن به شرح زیر خواهد بود:
طال > مس > آهن > روی > آلومینیوم > منیزیم
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لطفا به جدول باال توجه کنید .همونطور که می دونید و قبال هم بهتون توضیح دادم  ،تمامی عناصر رو طبق یک قاعده و قانون
خاصی در یک جدول به صورت مرتب با ستون ها و ردیف هایی در کنار یکدیگر قرار می دهیم.
همین نظم و ترتیب و قواعد باعث شده که عناصر فلزی بیشترشون در سمت چپ و همینطور عناصر نافلزی در سمت راست
قرار بگیرند.
تا به اینجای فصل جذاب یک که مربوط به بخش شیمی شما میشه اومدیم در ارتباط با عناصر فلزی صحبت کردیم .حاال زمان
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.
گاز اوزون مانع رسیدن پرتوهای پرانرژی و خطرناک فرابنفش خورشید به زمین میشود.

گوگرد(:)s
جامدی زرد رنگ است و در دهانه آتشفشانهای خاموش یا نیمه فعال یافت میشود.
یکی از پر مصرفترین ترکیبات گوگرددار اسید سولفوریک است.
در صنایع شیمیایی کاربرد فراوانی دارد.
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نیتروژن :از عناصر مهم هواست که به صورت گاز دو اتمی یافت میشود بخش عمدهی گاز نیتروژن به عنوان ماده اولیه برای
آمونیاک به کار میرود.
 oدر طبیعت به صورت وفور وجود دارد.
 oبه صورت گاز دو اتمی یافت میشود.
 %80 oاز حجم هوا را تشکیل میدهد.
 oاز اجزای سازندهی آمینواسیدهاست.
 oیکی از ترکیبات مهم و پرکاربرد آن آمونیاک است.
تهیهی کود شیمیایی
تهیهی مواد منفجره
گاز سرد کننده در یخچالها و سردخانهها (جلوگیری از فاسد شدن)
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فلوئور :یکی از موادی است که به خمیر دندان میافزایند تا از پوسیدگی دندان جلوگیری شود .این عنصر در مدار آخر خود
 7الکترون دارد.
 oمولکول دو اتمی و گازی است.
 oگازی سمی و بسیار واکنش پذیر است.
 oدر تولید خمیر دندان و جلوگیری از پوسیدگی دندان

کلر :در تهیهی هیدروکلریک اسید  HClو کود و مواد گندزا کاربرد دارد مانند فلوئور در مدار آخر خود  7الکترون دارد.
 oمولکول دو اتمی و گازی است.
 oگازی سمی و بسیار واکنش پذیر است.
 oکاربردها :تصفیهی آب آشامیدنی ،ضدعفونی کردن آب استخر ،تهیهی مواد سفیدکننده ،ساخت آفت کش ،تهیهی
هیدروکلریک اسید ،ساخت پلیمرهای PVC
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کدام یک از عناصر نام برده شده ی زیر فلزی و کدام یک نافلزی است؟

(بعثت -تهران  -دی ماه )1396

منیزیم – آلومینیوم – کلر – فلوئور – کربن – طال
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.
در ارتباط با عنصر اکسیژن به پرسش زیر پاسخ دهید.

(تالش  -تهران  -دی ماه )1398

الف) این عنصر را در طبیعت به چه صورت هایی می توان یافت؟
ب) عنصر اکسیژنی که در واکنش با عنصر های فلزی شرکت می کند کدام است؟
الف) عنصر اکسیژن به صورت دو ساختار مولکولی دو اتمی و هم چنین سه اتمی به نام اوزون به چشم می خورد.
ب) عنصر اکسیژنی که در واکنش با عنصر های فلزی شرکت می کند به صورت مولکول  2اتمی می باشد.
من چیستم؟
از ترکیب شدن عنصرهای هیدروژن  ،اکسیژن و گوگرد ایجاده شده ام و در صنعت و کشاورزی کاربردهای فراوانی
دارم .از جمله کاربرد های من در صنعت و کشاورزی می توان به چرم سازی  ،تولید شوینده ها و تهیه ی کود
شیمیایی و ...اشاره کرد .حاال من چی هستم؟

(نورهدایت  -تهران  -دی ماه )1397

سولفوریک اسید
چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟

(امام خمینی  -تهران  -دی ماه )1397

الف) فلز آهن بعنوان اولین فلز استخراج شده توسط بشر و به عنوان رسانا  ،بیشترین کلربرد را در زندگی انسان
دارد.
ب) فلز آهن و مس به کندی با اکسیژن واکنش می دهند.
پ) واکنش پذیری عنصر آهن با اکسیژن بیشتر از عنصر منیزیم است.
ت) عنصر اکسیژن در ساختار بسیاری از ترکیب های گوگرد دار از جمله سولفوریک اسید به کار می رود.
ث) گاز نیتروژن از رسیدن پرتوهای پر انرژی و خطرناک فرابنفش به زمین جلوگیری می کند.
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ب) درست

الف) نادرست ،فلز مس به عنوان اولین فلز استخراج شده است.
پ) نادرست  ،واکنش پذیری عنصر منیزیم با اکسیژن نور و گرمای بسیار زیادی تولید می شود.

ت) درست

ث) نادرست  ،گاز اوزون که در ساختار آن اتم های اکسیژن شرکت می کند  ،از رسیدن پرتوهای پر انرژی و خطرناک
فرابنفش به زمین جلوگیری می کند.
آمونیاک چگونه پدید می آید ؟

(علم و ایمان  -تهران  -دی ماه )1395

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

طبقه بندی عناصر (جلسه ی چهارم)

برای جلسه چهارم هرچی نوستم تو فیلم آموزشی اینجا وارد کن لطفا!!!
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بسپارهای طبیعی (جلسه ی پنجم)

عناصر در بدن ما
برخی عناصر موجود در بدن و نقش آنها

عنصر
آهن
کلسیم

نقش در بدن
شرکت در ساختمان هموگلوبین خون
استحکام استخوان و دندان و انقباض سلول های ماهیچه ای

سدیم و پتاسیم

تنظیم فعالیت های قلب

ید

تنظیم فعالیت های بدن

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

سواالت پایان فصل
کدام عنصر زیر با عنصری که مدل اتمی بور آن در شکل زیر آمده است ،در یک ستون جای میگیرد؟
(آزمون قلم چی)
)1

6C

)2

8O

)3

10 Ne

)4

12 Mg

گزینهی ( )
(صفحههای  7 ،5و  8کتاب درسی – مواد و نقش آن در زندگی)
مدل بور داده شده مربوط به عنصر گوگرد با نماد شیمیایی

16 S
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میباشد.

 8 Oبا

16 S

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

در مدار آخر کدام دو عنصر ،تعداد الکترون برابر وجود دارد؟ (آزمون قلم چی)
18 Ar , 10 Ne )1

)2

8 O , 14Si

)3

9 F , 8O

)4

15 P , 5B

گزینهی ( )
(صفحهی  7کتاب درسی – مواد و نقش آن در زندگی)
یکی از ویژگیهای مشترک عنصرهای جدول طبقهبندی که آنها را بر اساس ویژگی طبقهبندی میکنند .تعداد الکترونهای
موجود در مدار آخر اتمهای آنها میباشد .اتمهایی که در یک طبقه قرار دارند ،معموالً تعداد الکترونهای مدار آخر برابر دارند.
با توجه به مدل اتمی بور برای این دو عنصر ،تعداد الکترونهای مدار آخر آنها با هم برابر و  8است.
کدام عنصر زیر با عنصری که مدل اتمی بور آن در شکل زیر آمده است ،در یک ستون جای میگیرد؟
(آزمون قلم چی)
)1

6C

)2

8O

)3

10 Ne

)4

12 Mg

گزینهی ( )
مدل بور داده شده مربوط به عنصر گوگرد با نماد شیمیایی
 8 Oبا

16 S

16 S

میباشد.

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

عنصری در دورهی  3و گروه  4جدول تناوبی قرار دارد .عدد اتمی این عنصر کدام است؟ (آزمون قلم چی)
20 )1

19 )2

11 )3

14 )4

گزینهی ( )
(صفحههای  5و  7کتاب درسی – مواد و نقش آنها در زندگی)
2  8  4  14
در هر گزینه عدد اتمی دو عنصر نمایش داده شده است .کدام دسته از این اتمها تعداد الکترون برابر در
مدار آخر ندارند؟(عنصرهای ذکر شده در سطر دوم و سوم جدول تناوبی قرار دارند) (آزمون قلم چی)
 7 )1و 15

 11 )2و 16

 18 )3و 10

 13 )4و 5

گزینهی ( )
(صفحهی  7کتاب درسی – مواد و نقش آنها در زندگی)
گزینهی « :»1هر دو در گروه پنج اصلی قرار دارند.
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گزینهی « :»2سدیم (  ) 11 Naدر گروه اول اصلی و گوگرد (  ) 16 Sدر گروه ششم اصلی قرار دارد.
گزینهی « :»3هر دو در گروه هشتم اصلی قرار دارند.
گزینهی « :»4هر دو در گروه سوم اصلی قرار دارند.
کدام یک از عناصر زیر در جدول طبقهبندی عناصر ،در ستون اول از سمت چپ قرار میگیرد؟ (آزمون قلم چی)
2 He

)2

5B

3 Li )3

)4

14 Si

)1

گزینهی ( )
(صفحههای  7و  8کتاب درسی – مواد و نقش آنها در زندگی)
با توجه به جدول طبقهبندی عناصر در صفحهی  7کتاب درسی ،از سمت چپ  3 Liدر ستون اول 5 B ،در ستون سوم،
14 Si

در ستون چهارم و  2 Heدر ستون هشتم قرار دارد.
با توجه به جدول تناوبی عنصرها ،عنصر

13 Al

در مقایسه با عنصر  ...... 5 Bو عنصر  6 Cدر مقایسه با

عنصر  ...... 9 Fدارد( .آزمون قلم چی)
 )1تعداد الکترون بیشتر در مدار الکترونی آخر – تعداد الیهی الکترونی برابر
 )2تعداد الکترون برابر در مدار الکترونی آخر – تعداد الیهی الکترونی برابر
 )3تعداد الیهی الکترونی برابر – تعداد الکترون برابر در مدار الکترونی آخر
 )4تعداد الکترون بیشتر در مدار الکترونی آخر – تعداد الکترون برابر در مدار الکترونی آخر

گزینهی()
(صفحهی  7کتاب درسی ،مواد و نقش آنها در زندگی)
عنصر

13 Al

در مقایسه با عنصر

B

 ، 5تعداد الیهی الکترونی بیشتری دارد ،ولی تعداد الکترون مدار الکترونی آخر آنها با هم

برابر است (هم گروه هستند) .همچنین عنصر  6 Cدر مقایسه با عنصر  ، 9 Fتعداد الیهی الکترونی برابری دارد ولی تعداد
الکترون مدار الکترونی آخر آنها با هم متفاوت است (هم دوره هستند).
بر اساس جدول طبقهبندی عنصرها ،در کدام گزینه ،در همهی عناصر نام برده تعداد مدارهای الکترونی حاوی
الکترون ،یکسان است؟ (آزمون قلم چی)
, 12Mg , 13Al , 10Ne )1
, 18Ar , 17Cl , 16S )3

11 Na

, 9F , 8O , 6C )2

11 Na

14 Si

, 6C , 4Be , 3Li )4

گزینهی ()
(صفحهی  7کتاب درسی ،مواد و نقش آنها در زندگی)
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2 He

در جدول تناوبی عنصرها ،عنصرهایی که در سطر (دوره) یکسانی قرار میگیرند ،تعداد مدارهای الکترونی (حاوی الکترون)
یکسانی دارند.
گزینهی «( 10 Ne :»1نئون) :دو مدار /

13Al

 : 11 Na , 12Mg ,سه مدار

گزینهی « : 14 Si :»2سه مدار  : 9 F , 8O , 6C /دو مدار
گزینهی «, 17Cl , 16S :»3
گزینهی « : 2 He :»4یک مدار  : 6 C , 4Be , 3Li /دو مدار
18Ar

 : 11 Na ,سه مدار

بین عناصر زیر ،کدامیک خواص مشابهی با عنصر  7 Nدارد؟ (آزمون قلم چی)
)1

14 Si

)2

8O

)3

6C

)4

15 P

گزینهی ( )
(صفحههای  6و  7کتاب درسی ،مواد و نقش آنها در زندگی)
عنصرهای  7 Nو

15 P

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

میگیرند ،خواص مشابهی دارند.

چند جفت از اتمهای زیر ،در تعداد الکترون موجود در الیة آخر مشابهند؟ (آزمون قلم چی)
« » 6 C 11 Na 18 Ar  7 N 1 H 14 Si
 )1صفر

3 )2

2 )3

1 )4

گزینهی ( )
(مواد و نقش آنها در زندگی ،صفحههای  5تا )7
به طور کلی عناصری که در یک گروه قرار دارند ،تعداد الکترونهای یکسانی در الیة آخر دارند.
,

14Si



, 1H

11Na



6C

عنصر  Aبه راحتی با چاقو بریده میشود و بسیار واکنشپذیر است ،به همین دلیل آن را در زیر نفت نگهداری
میکنند .کدام یک از عناصر زیر با عنصر  Aهمگروه و با عنصر  10 Neهمردیف است؟ (آزمون قلم چی)
)1

6C

)2

7N

)3

3 Li

)4

12 Mg
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گزینهی ( )
(مواد و نقش آنها در زندگی ،صفحههای  7و )8
عنصر  Aسدیم است که در گروه اول قرار دارد .پس عنصر  3 Liبا سدیم هم گروه و هم دوره با  10 Neاست.

در جدول دورهای عناصر ،بر اساس کدام ویژگی عنصرها ،آنها را طبقهبندی میکنند؟ (آزمون قلم چی)
 )1دمای ذوب و جوش

 )2واکنش پذیری با آب

 )3تعداد الکترون مدار آخر

 )4فراوانی در طبیعت

گزینهی ( )
یکی از ویژگیهایی که میتوان براساس آن عنصرها را طبقهبندی کرد ،تعداد الکترونهای موجود در مدار آخر اتم
آنهاست .بر این اساس دانشمندان عنصرها را در جدول دورهای عناصر طبقهبندی میکنند.
عنصر ها را به دو گروه  .................تقسیم می کنند.
الف) فلزوخالص

ج) نافلز و فلز

ب) نافلز و ناخالص

د) خالص و ناخالص

یک تکه فلز  .................در شعله به سرعت به همراه گرما و نور شدید می سوزد.
الف) بنزین

ج)آلومینیوم

ب) منیزیم

د)آهن

فرمول اوزون  .................است.
الف) O

ج) O 3

ب) O 2

د) O 4

گاز  .................از رسیدن پرتوهای فرابنفش به زمین جلوگیری می کند.
الف) کربن دی اکسید

ج)اکسیژن

ب) نیتروژن

د)اوزون

 .................در ساختمان هموگلوبین خون ................. ،و پتاسیم در فعالیت های قلب ................. ،در
تنظیم فعالیت ها ی بدن و کلسیم در رشد استخوان ها مؤثرند.
الف) آهن-سدیم-ید

ب) آهن-ید-سدیم

ج)ید-سدیم-آهن

د)ید-آهن-سدیم
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در ترکیب کدام گزینه اکسیژن یافت نمی شود؟
الف) شیشه

ج)آمونیاک

ب) آب نمک

د)آب

 .................جامدی زرد رنگ با بوی تند و قابل اشتعال است
الف) یخ

ج)گوگرد

ب) سنگ مرمر

د)کربن

کدام عنصر در طبیعت بصورت آزاد یافت می شود؟
الف) طال

ج) گاز کربن دی اکسید

ب) مس

د) منیزیم

کدام گزینه مخلوط گازی همگن است؟
الف) گاز موجود در نوشابه

ب)گاز کربن دی اکسید

ج) گرد و غبار در هوا

د) هوا

اوزون مانع ورود  ........به زمین می شود.
الف) نور مرئی

ب) نور فرابنفش

ج) نور مادون قرمز

د) ذرات پرانرژی و خطرناک

?

هوا یک مخلوط گازی شامل گازهای نیتروژن ،کلر ،فلوئور و اکسیژن است

ص⃝

غ⃝

?

گوگرد در تهیه کودهای شیمیایی و مواد منفجره کاربرد دارد

ص⃝

غ⃝

?

کلر یکی از موادی است که به خمیر دندان می افزایند تا از پوسیدگی دندان جلوگیری

ص⃝

غ⃝

می شود.

?

آلومینیوم زنگ نمی زند

ص⃝

غ⃝

?

سولفوریک اسید در تهیه کودهای شیمیایی و اسید باطری خودرو کاربرد دارد

ص⃝

غ⃝
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?

هریک از گزینه های ستون «ب» را به موارد مناسبشان در ستون «الف» متصل کنید
الف

ب

پلیمر طبیعی

ابریشم

پلیمر مصنوعی

پشم
پالستیک

?

واکنش های زیر را کامل کنید.

?

رسانایی الکتریکی نقره بیشتر از مس است ولی چرا در سیم کشی ساختمان از مس استفاده نمی شود؟

?

چرا سنگ و خاک را نمی توان بصورت مفتول در آورد؟

?

هریک از موارد زیر را در صورتی که عنصرند به دو گروه فلز و نافلز تقسیم کنید.

مس اکسید
............

 + ...............فلز مس
گاز هیدروژن  +گاز نیتروژن

شیشه  ،آلومینیوم ،برنز ،فلوئور ،نیتروژن

?

آیا می توان کربن  6 Cو سیلسیم  14 Siرا برای طبقه بندی در یک ستون قرار داد؟ چرا؟

?

آیا می توان فلز سدیم را برای جلوگیری از زنگ زدن بجای نگه داشتن در نفت ،آن را در روغن زیتون

نگهداری نمود؟چرا؟

?

پلیمر ها چه نوع مولکول هایی هستند؟

?

چرا پلیمر های مصنوعی را بازگردانی می کنند؟
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?

بطور کلی واکنش فلز با گاز اکسیژن چه ترکیبی می دهد؟
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فصل  – 2رفتار اتم ها با یکدیگر
ذرات سازنده ی مواد (جلسه ششم )

تا همین فصل پیش داشتیم در باره ی دسته بندی هر یک از مواد به دو خالص و ناخالص بحث می کردیم .و یه جورایی فصل قبلی
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
از اونجایی که دلمون نمیاد که خدایی نکرده نکنه ترکیب ها از ما ناراحت بشن یا دلشون بشکنه تصمیم گرفتیم که تو فصل دوم به
معرفی و بررسی ساختار ترکیب ها بپردازیم...
خوبه خوب دقت کنید و کمربندهاتون رو محکمه محکم ببندید...
ذرات سازنده مواد
اتمی
عنصر
خالص

مولکولی
یونی

مواد
ترکیب

مولکولی
ناخالص

خب بچه ها جونم همونطور که طبق دسته بندی باال می بینید قراره تو این فصل به بررسی دو مدل یا دو نوع از انواع ترکیب ها
بپردازیم .همون طور که قبال خدمتتون گفتیم زمانی که حداقل دو نوع اتم متفاوت  ،باهم رفیق بشن و به قول معروف گفتنی
 .......................در  ...................هم قرار بدهند ،یک رابطه ی رفاقتی به اسم ترکیب به وجود میاد ...امااااااااااا! رفاقت داریم تا
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...
مواد به صورت کلی دارای دو نوع خالص و ناخالص اند که اون دسته ای که خالص هستن به دو زیر مجموعه ی  ...................ها و
 ...................ها تقسیم می شوند که باهم میریم یه سری به اونها می زنیم.
مواد خالص :موادی هستند که هدف آن ها تشکیل  ..........................می باشد.
در فصل قبل در ارتباط با  ........................ها صحبت شد و متوجه شدیم که خود .....................ها به دو زیر مجموعه ی  ....................ها
و  ...................ها تقسیم می شوند .حاال وقت این رسیده کمی هم به بحث رفاقت بین اتم عنصرها بپردازیم.
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کاربرد چند ترکیب در زندگی:

?

نام ترکیب

کاربرد

اتیلن گلیکول

به عنوان ضد یخ در رادیاتور اتومبیل

آمونیاک

به عنوان کود برای رشد گیاهان

اتانول

به عنوان ضد عفونی کننده وسایل پزشکی

آب آهک

ضد عفونی کنند – ترُد کردن کدو حلوایی برای تهیه مربا

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

(امام علی (ع) -تهران -دی ماه)1399

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.

الف) ترکیبات

ب) یونی  -مولکولی
?

های شیمیایی زیر یک کاربرد بنویسید.
ترکیب

برای هر یک از ترکیب

(شهید حسین فهمیده  -تهران -دی ماه )1398
اتانول

آمونیاک

اتیلن گلیکول

کاربرد

کاربردآمونیاک؛ مواد منفجره
کاربرد اتانول؛ ضدعفونی کردن
کاربرد اتیلن گلیکول؛ ضد یخ
?

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
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( 17شهریور -تهران -دی ماه)1399

?

گزینه ی صحیح را انتخاب نمایید.

(شهید بهشتی -تهران -دی ماه)1399

*برای اینکه مربای کدو حلوایی ترد شود به آن  ...................اضافه می کنند.
 )1آمونیاک

 )2اتانول

 )3آب آهک

 )4محلول نمک

گزینه ی  2؛ طبق جدولی که در درسنامه توضیح داده شد  ،متوجه می شویم که آب آهک در ساخت مربا نیز
به کار می رورد و از جمله کاربرد آن در ترد کردن کدو حلوایی برای ساخت مربا می باشد.

ذرات سازنده ی مواد – داد و ستد الکترون و پیوند یونی (جلسه هفتم )

بچه ها لطفا به جدول زیر توجه کنید...

بچه ها جونم اول از همه به جدول تناوبی عناصر خووووووووووبه خوووووووووب دقت کنید...
همونطور که قبال خدمتتون عرض کردم  ،عامل اصلی دسته بندی و قرار گرفتن عناصر در یک خانواده و مثل بچه ی آدم کنار هم قرار
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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داد و ستد الکترون و پیوند یونی -یون ها در بدن ما و ویژگی یون ها (جلسه هشتم )

انواع ترکیبات
نوع ترکیب
یونی

مولکولی

نام پیوند بین اتمها

رفتار اتمها در ترکیب

نمونه

مبادلهی الکترون
(داد و ستد الکترون)

یونی

 / NaClکلسیم
اکسید(آهک)  /پتاسیم
پرمنگنات  /کات
کبود(سولفات مس)

اشتراک گذاری الکترون

کوواالنسی

آب – اتانول – آمونیاک /
اتیلن گلیکول(ضد یخ)

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

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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با توجه به نکات و شکل هایی که باال کشیدی و مطالبی که خدمتتون عرض کردم  ،فرض کنید این دوتا اتم یعنی عنصرهای کلر و
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!..
بلکه الزمه که تو این داستان یکی نیکو کار بشه! یعنی چی؟! یعنی برای ایجاد ترکیب از نوع یونی فقط الزمه که ما یه اتم سخاوتمند و
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 نیازمند
که از دسته ی عناصر نافلزی است  ،الکترون بده که اتم نیازمند تعداد الکترون های موجود در الیه ی آخرش به عدد هشت ( )8برسه
و به عناصر الکچری و با کالس که تو گروه  18یا همون  8اصلی که به گازهای نجیب معروف بودند برسه...
از طرفی هم خدا این کار خیر خواهانه ی اتم عنصر سخاوتمند داستان مارو نادیده نمیگیره و اون اتم سخاوتمند رو هم در صورت ایجاد
شدن ترکیب در الیه اخرش به  8الکترون در الیه ی اخرش می رسونه.
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)

خب حاال با این حساب بر اساس مثال باال:
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
های الکچری و باکالس به نام گازهای نجیب که که در گروه  18یا همون  8اصلی از جدول تناوبی قرار دارند برسن و در نهایت پایدار
بشن!
یادتون باشه از این به بعد به اتم عنصری که در تشکیل پیوند یونی شرکت میکنه دو حالت داره!
یا نیکوکاره و الکترونش رو میده به اتم عنصر دیگه یا اینکه نیازمنده و از اتم عنصر دیگه ای الکترون می گیره.
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.
از طرفی دیگه هم به اتم عنصر نیازمند در علم شیمی میگم آنیون که باال سرش سمت راست یه عالمت منفی میذاریم.
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!

?

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

(سلمان فارسی  -تهران -دی ماه)1398

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.
پ) به یون هایی که دارای بار  ..................هستند آنیون گفته می شود.

الف) دادن (از دست دادن) – کاتیون
?

ب) یونی

درستی یا نادرستی پرسش های زیر را مشخص کنید

پ) منفی
(امام صادق  -تهران -دی ماه)1398

الف) می توان گفت یکی از اهداف ایجاد شدن ترکیب یونی این است که در آن  ،اتم ها تمایل دارند با انجام واکنش
های شیمیایی به ذره هایی تبدیل شوند که در مدار آخر خود دارای  8الکترون باشند.
ب) در ایجاد ترکیب یونی اگر اتمی الکترون از دست بدهد به کاتیون تبدیل می شود.
پ) در واکنش سدیم و کلر در تشکیل پیوند یونی  ،سدیم تمایل دارد الکترون از دست بدهد و به آنیون تبدیل شود.
ت) آنیون به یونی گفته می شود که دارای بار منفی و کاتیون به یونی گفته می شود که دارای بار مثبت است.

ب) درست

الف) درست

پ) نادرست  ،اتمی که در ترکیب یونی شرکت می کند و الکترون از دست میدهد  ،کاتیون نام دارد.
ت) درست

?

گزینه ی صحیح را انتخاب نمایید.

(کوشش  -تهران -دی ماه)1397

*در کدام یک از ترکیبات زیر میان اتم های آن ها داد و ستد الکترون صورت گرفته است؟
 )1آب

 )2اتانول

 )4سدیم فلوئورید

 )3شکر

گزینه ی  4؛ سدیم یک عنصر فلزی است و از طرفی فلوئور یک اتم نا فلز است  .بنابراین ترکیب ایجاد شده میان
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آن ها که به سدیم فلوئورید معروف است  ،حاصل پیوند میان یک فلز و یک نافلز است که به پیوند یونی معروف است.
?

گزینه ی صحیح را انتخاب نمایید.

(امام خمینی (ره) -تهران -دی ماه)1398

*کاتیون کدام یک از موارد توصیف شده ی زیر می باشد؟
 )1یک اتم که یک یا چند الکترون از دست داده و دارای بار منفی شده است.
 )2اتمی که یک یا چند الکترون را گرفته و دارای بار مثبت شده است.
 )3اتمی که یک یا چند الکترون از دست داده و دارای بار مثبت شده است.
 )4اتمی که یک یا چند الکترون به دست آورده و دارای بار منفی شده است.

گزینه ی  4؛ سدیم یک عنصر فلزی است و از طرفی فلوئور یک اتم نا فلز است  .بنابراین ترکیب ایجاد شده میان
آن ها که به سدیم فلوئورید معروف است  ،حاصل پیوند میان یک فلز و یک نافلز است که به پیوند یونی معروف است.

یون ها در بدن ما و ویژگی های ترکیب های یونی -اشتراک الکترون ها و پیوند اشتراکی(جلسه نهم )

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

?

دو یون مهم در بدن را نام ببرید و نقش هر یک را بیان کنید.

(شهید چمران  -تهران -دی ماه)1396

سدیم برای ایجاد جریان الکتریکی در بخش های عصبی کاربرد دارند.
آهن برای رساندن گاز اکسیژن به یاخته های مختلف بدن و کربن دی اکسید از یاخته های بدن کاربرد دارند
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?

اگر مقدار نمک در رژیم غذایی ما افزایش یا کاهش یابد  ،چه خواهد شد؟ (شهید رجایی -تهران -دی ماه)1396

اگر در رژیم غذایی خود ار نمک زیاد یا کم استفاده کنیم  ،باعث بیماری می شود مانند بیماری های فشار خون
و قلبی

?

پزشکان برای جبران کم خونی در بدن چه کارهایی را انجام می دهند؟ (امام صادق  -تهران -دی ماه )1397

مصرف قرص آهن (فروس سولفات) را افزون بر مصرف بیشتر غذاهای سرشار از آهن(جگر و گوشت) سفارش و
تجویز می کنند.

?

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

(شهید چمران  -تهران -دی ماه)1396

الف) چگالی تخم مرغ از آب معمولی کمتر است .بنابراین بر روی آب شناور می شود.
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

اشتراک الکترونی گسترده تر (جلسه دهم)

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

?

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

(تالش  -تهران -دی ماه)1396

الف) اتم ها در مولکول آب پیوند کوواالنسی دارند.
ب) درمولکول اکسیژن اتم های عنصر اکسیژن با دو پیوند کوواالنسی به هم متصل هستند.
پ) وقتی اتم های یک نافلز در کنار هم قرار می گیرند  ،مشارکت الکترونی ایجاد می کنند و پیوند کوواالنسی
تشکیل می دهند.
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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)
?

پیوند کوواالنسی (اشتراکی ) را تعریف نمایید.

(عفاف  -تهران -دی ماه)1398

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.

?

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

(حضرت مریم -تهران -دی ماه)1398

الف) نوعی پیوند که بین اتم های دو نافلز بر اثر مشارکت الکترونی بین آن ها ایجاد می شود  ..........................نام
دارد.
ب)  .............................از معروف ترین نرکیب های اشتراکی (کوواالنسی) است که از اتم های نافلزی اکسیژن و
هیدروژن تشکیل شده است.

ب) مولکول آب

الف) پیوند اشتراکی (پیوند کوواالنسی)

سواالت پایان فصل
?

براینکه مربای کدوحلوایی ترد شود آن را  ...............پختن برای مدتی در  .............قرار می دهند.

الف) قبل از – آب

ب) بعد از – آب

ج) قبل از – آب آهک

د) بعد از – آب آهک

?

نام دیگر مس ( )IIسولفات و کلسیم اکسید به ترتیب از راست به چپ چیست؟

الف) کات کبود –کات کبود

ب) آهک-آهک

ج) کات کبود –آهک

د) آهک -کات کبود
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?

کدام گزینه نوع ماده های زیر را به درستی بیان کرده است؟
(الکل) b

(نمک) c

(شکر) a

الف) aو  bمولکول  c ،یونی

ب)  cو  bمولکول  a ،یونی

ج)  aو  bیونی  c ،مولکولی

د)  cو  bیونی  a ،مولکولی

?

تمام محلول های کدام گزینه رسانای برق نمی باشد؟

الف) الکل ،آب ،آب نمک

ب) الکل ،کات کبود ،آب نمک

ج) الکل ،آب ،آب و شکر

د) آب شکر ،کات کبود ،آب نمک

?

 ...............ذره های با بار الکتریکی ولی  ...............بدون بار الکتریکی هستند.

الف) یون ها -یون ها

ب) مولکول ها -مولکول ها

ج) مولکول ها -یون ها

د) یون ها – مولکول ها

?

یونهای سازنده  ..............در سراسر محلول پخش می شوند.

الف) پتاسیم پرمنگنات

ب) شکر

ج) الکل

د) گوگرد

?

کدام گزینه یکی از فراوده های واکنش زیر می باشد؟

  ..............سرب نیترات  +پتاسیم یدید
الف) پتاسیم

ب) پتاسیم نیترات

ج) سرب

د) سرب نیترات

?

کدام فلز در حالت خنثی برای بدن خطرناک است؟

الف) سدیم

ب) آهن

ج) مس

د) گاز کلر

?

در تشکیل یک ترکیب یونی  ..............کنار  .........قرار می گیرند.

الف) کاتیون – آنیون

ب) کاتیون – بار مثبت

ج) آنیون – بار منفی

د) آنیون -آنیون
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?

در یون سدیم چند الکترون و چند پروتون وجود دارد ؟( ) 11 Na 

الف) 11و 11

ب)  10و 11

ج)  12و 11

د)  11و 12

?

در یون فلوئورید چند الکترون و چند پروتون وجود دارد؟ ( ) 9 F 

الف)  10و 9

ب)  9و 10

ج)  9و 9

د)  8و 9

?

در یون لیتیم (  ) 3 Li چند الکترون وجود دارد و به آن  ................می گویند.

الف)  – 2کاتیون

ب)  – 3کاتیون

ج)  – 3آنیون

د)  – 2آنیون

?

در یون کلر (  ) 17 Cl چند الکترون وجود دارد و به آن  ..............می گویند.

الف)  – 17کاتیون

ب)  – 18کاتیون

ج)  – 17آنیون

د) – 18آنیون

?

اتم های  .............با از دست دادن الکترون تبدیل به کاتیون و اتم های  ..............با گرفتن الکترون به

آنیون تبدیل می شوند.
الف) فلز – فلز

ب) نافلز – فلز

ج) فلز – فلز

د) نافلز – نافلز

?

در تشکیل یک نمک یک  .................واکنش می دهد.

الف) فلز با فلز

ب) نافلز با نافلز

ج) فلز با نافلز

د) کاتیون یا کاتیون

?

در مولکول متان (  ) CH 4اتم کربن چند پیوند کوواالنسی دارد؟

الف) 1

ب) 2

ج) 3

د) 4

?

در مولکول آمونیاک(  ) NH 3اتم نیتروژن چند پیوند کوواالنسی دارد؟

الف) 1

ب)2

ج) 3

د)4
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?

در مولکول متان (  ) CH 4هر اتم هیدروژن چند پیوند کوواالنسی دارند؟

الف) 1

ب)2

ج) 3

د)4

?

تعداد کل پیوند های کوواالنسی در مولکول آب (  ............ ) H 2Oو در ملکول متان ( ............. ) CH 4

است.
الف) 4 – 2

ب) 8 – 4

ج) 4 – 4

د) 2 – 2

?

کدام گزینه در مورد پیوند های کوواالنسی ترکیبات زیر نادرست است؟

متان (  - ) CH 4گاز اکسیژن (  - ) O 2آمونیاک (  - ) NH 3گاز کربن دی اکسید (  – ) CO2آب ( ) H 2O
الف) تعداد کل پیوند های متان با گاز کربن دی اکسید برابر است.
ب) گاز اکسیژن دارای یک پیوند دوگانه است.
ج) آب همانند آمونیاک با هر اتم هیدروژن یک پیوند کوواالنسی تشکیل می دهد.
د) چهار پیوند کوواالنسی در مولکول آمونیاک و متان وجود دارد.

?

همه عنصر ها در طبیعت به حالت آزاد یافت می شوند.

ص⃝

غ⃝

?

ذرات سازنده سدیم کلرید یون است.

ص⃝

غ⃝

?

بار کاتیون منفی است.

ص⃝

غ⃝

?

مولکول ها در حالت محلول رسانی برق هستند.

ص⃝

غ⃝

?

سرب یدید به رنگ زرد است.

ص⃝

غ⃝

?

نمک خوراکی جامدی بی شکل است.

ص⃝

غ⃝

?

اتم های فلز با از دست دادن الکترون تبدیل به آنیون می شوند.

ص⃝

غ⃝

?

اتم های نافلز با گرفتن الکترون تبدیل به کاتیون می شوند.

ص⃝

غ⃝

?

در یک نمک یونهای مبثت و منفی کنار هم قرار می گیرند.

ص⃝

غ⃝
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?

یک ترکیب یونی در مجموع از نظر بار الکتریکی خنثی نیست.

ص⃝

غ⃝

?

همه ترکیبات یونی در آب حل می شوند.

ص⃝

غ⃝

?

حل شدن یک نمک در آب  ،خواص فیزیکی آب را تغییر نمی دهد.

ص⃝

غ⃝

?

مولکول متان رسانای جریان برق است.

ص⃝

غ⃝

?

در مشارکت الکترونی یک اتم به اتم دیگر الکترون می دهد و تبدیل به کاتیون

ص⃝

غ⃝

می شود.

?

یون ها را با مولکول ها مقایسه کنید ( .ذکر دو مورد)

?

یون آنیون از چه طریق تشکیل می شود؟

?

با رسم مدل اتمی بور نحوه ی تشکیل ترکیب یونی  ( NaClنمک خوراکی) را بنویسید (  11 Naو 17 Cl

?

تعداد اکترون در هر یک از یونهای زیر را مشخص کنید؟

?

چرا فلز ها مانند سدیم (  ) 11 Naعالقمند به از دست دادن الکترون هستند؟

?

قانون پایستگی جرم را بنویسید.

?

شکل زیر مربوط به چه نوع ترکیبی ( یونی یا مولکولی) است؟ توضیح دهید.

?

اگر نمک در آب حل شود چه تأثیری بر روی نقطه جوش آب می گذارد؟

?

چگالی مواد زیر را از کوچکترین تا بزرگترین مرتب کنید ( آب مقطر  ،آب نمک  ،روغن).

?

حل کردن نمک در آب مقطر چه تأثیری بر چگالی آب مقطر دارد؟

?

چگونگی تشکیل یک مولکول آب از اتمهای سازنده آن را شرح دهید.

?

پیوند کوواالنسی چیست؟

?

ساختار مولکولی را رسم کنید که دارای دو کربن و شش هیروژن است.
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)

?

ساختار مولکولی رارسم کنید که دارای دو کربن و چهار هیدروژن است ( بین دو کربن پیوند دوگانه

است).

?

ساختار مولکول های زیر را رسم کنید

C3H8 - C2H6 - H 2O - CO2 - CH 4 - NH 3 - O 2

?

در ترکیب یونی سدیم کلرید ( )NaClآنیون و کاتیون را مشخص کنید.

?

در ترکیب یونی کلسیم اکسید ( )CaOآنیون و کاتیون را مشخص کنید.

?

نحوه تشکیل یک پیوند یونی را به اختصار توضیح دهید.

?

نحوه تشکیل یک پیوند کوواالنسی را به اختصار توضیح دهید.
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فصل  – 3به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

چرخه های طبیعی (جلسه ی یازدهم)

تا همین فصل پیش داشتیم در باره ی دسته بندی هر یک از مواد به دو خالص و ناخالص بحث می کردیم .و یه جورایی فصل قبلی
بیشتر وقت خودمون رو گذاشتیم روی بررسی عنصر ها و انواع ترکیب ها صحبت کردیم اما به اون صورت نتونستیم چند مثال جذاب
و کاربردی در ارتباط ترکیب ها از جمله ترکیب هایی با پیوند کوواالنسی(پیوند اشتراکی) داشته باشیم .اما االن تو فصل  3دستمون
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
سنگ وجود دارند .سوخت های فسیلی از منابع مهم انرژی هستند که تاثیر بسزایی در چرخه های طبیعی دارند.
چرخههای طبیعی
در طبیعت چرخه های متعدد از مواد و عناصر وجود دارد که با هم در ارتباط هستند .هر تغییری که در یک چرخه روی
دهد بر روی چرخه های دیگر نیز تاثیر می گذارد .به عنوان مثال با تغییر در چرخه دی اکسید کربن و آب ،تغییراتی در
چرخهی فصل ها به وجود می آید که بر چرخه زندگی گیاهان و جانوران نیز تأثیر خواهد گذاشت.
چرخه کربن :چرخه کربن در طبیعت عمدتا به صورت چرخه کربن دی اکسید است .یعنی کربن دی اکسید همواره
تولید و مصرف می شود و کربن در بین جانداران و طبیعت به صورت یک چرخه جابجا می شود ولی در مجموعه مقدار
کل آن ثابت می ماند.
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اثرات افزایش دمای هوای زمین:
-1ذوب یخ های قطبی :باعث افزایش سطح آب دریاه ها و اوقیانوس ها می شود.
-2خشکسالی :باعث تغییر فصل ها و ایجاد توفان و گرد و غبار می شود.
-3انقراض نسل برخی از جانداران :باعث به هم خوردن چرخه غذایی می شود.
درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید.

(امام علی (ع) -تهران -دی ماه)1399

الف) چرخه های روی کره ی زمین مستقل از هم عمل می کنند و هیچ ارتباطی به هم ندارند.
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
گزینه ی درست را مشخص نمایید.

(امام خمینی (ره) -تهران -دی ماه)1399

* کدام یک  ،جزء چرخه های طبیعی موجود در کره ی زمین می باشد؟
 )1چرخه ی کرین

 )3چرخه ی آب

 )2چرخه ی سنگ

 )4هر سه مورد

گزینه ی 4
گزینه ی درست را مشخص نمایید.

(امیرکبیر  -تهران -دی ماه)1399

* ادامه ی حیات جانداران به چه چیزی بستگی دارد؟
 )1بهبود روش زندگی

 )2فراهم کردن محیط بهتر برای زندگی

 )3تغییر چرخه های طبیعی

 )4رعایت توازن در چرخه های طبیعی

گزینه ی 4
چرخه را تعریف نمایید.

(تالش -تهران -دی ماه)1398

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)
نفت خام مایع غلیظ و سیاه رنگی است که چنان تاثیری در زندگی انسان های گذاشته است که دنیای بدون نفت قابل
تصور نیست.
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برخی از کاربرد های نفت خام:
-1تولید سوخت :برای حمل و نقل ،نیروگاه ها ،گرمایش و..
 -2تولید مواد پتروشیمی :مانند پالستیک ،چسب ،رنگ و...
-3کشاورزی :تولید کود شیمیایی
-4ساخت مواد منفجره
4
تحقیقات نشان می دهد که به طور میانگین
5
آن صرف ساختن فرآورده های سود مند و تازه می شود.

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

دالیل استفاده زا نفت خام برای سوخت:
-1قیمت مناسب
-2آسانی دسترسی به نفت
-3افزایش جمعیت و افزایش تقاضا برای سوخت

عوارض تولید بیش از انداره از کربن دی اکسید :

(به فیلم آموزشی گوش کنید و هرچی متوجه شدید بنویسید همین پایین که جا گذاشتم!)
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
به چه دالیلی امروزه انسان از نفت خام استفاده می نمایند؟

( 17شهریور -تهران -دی ماه)1399

-1قیمت مناسب
-2آسانی دسترسی به نفت
-3افزایش جمعیت و افزایش تقاضا برای سوخت

سه مورد از عوارض تولید بیش از اندازه کربن دی اکسید چیست؟
-1ذوب شدن یخ
 -2گرم شدن زمین
-3ایجاد تغییرات در فصل ها
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(نور هدایت -تهران -دی ماه)1396

ترکیب های نفت خام (جلسه ی سیزدهم)
نفت خام مخلوطی از صد ها ترکیب به نام هیدروکربن است که بر اساس تعداد کربن و هیدروژن تقسیم بندی و نامگذاری
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.
مولکول های بزرگ ترد هیدروکربنی اتم های بیش تری دارند و با افزایش تعداد اتم های کربن نیروی ربایش بین ذره ها
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:

لطفا هرچیزی که تو فیلم آموزشی بهتون درس دادم و یا نکته ای به نظرتون مهم اومده دقیقا عینشو این پایین وارد کنید!
انواع ترکیب های هیدروکربنی( :اون سه گروه هیدروکربن رو این پایین نمودارش رو بکشید لطفا!!!! منظورم دسته بندی
آلکان و آلکن و ایناس! دقیقا مثل فیلم آموزشی بکشید نمودارتون رو !)
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
همین جدول یاد داشت کنید!

گرانروی یا ویسکوزیته:

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

هرچی توفیلم آموزشی براتون گفتم لطفا این پایین وارد کنید!

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

(دکتر حسابی -تهران -دی ماه)1399

الف) ساده ترین هیدروکربن شناخته شده تا کنون  ....................... ،نام دارد.
ب) هیدروکربن ها به صورت کلی به سه دسته ی  ..................... ، ......................... ، ...........................تقسیم بندی
می شوند.
پ) در ساده ترین هیدروکربن شناخته شده که جزء آلکان ها می باشد یک اتم عنصر  ................با چهار اتم
عنصر  .......................پیوند  ....................را ایجاد می کند.
ت) پنجمین هیدروکربن از دسته ی آلکان ها  .......................نام دارد.
الف) متان

پ) هیدروژن – اشتراکی(کوواالنسی)

ب) آلکان – آلکن  -آلکین
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درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص نمایید.

(آیت اهلل کاشانی -تهران -دی ماه)1398

الف) نقطه جوش هیدروکربن ها با افزایش نعداد کربن پایین می آید.
ب) ویژگی هیدروکربن ها به تعداد اتم های آن ها بستگی دارد.
الف) نادرست  ،نقطه ی جوش هیدروکربن ها با افزایش تعداد کربن های آن ها باال تر می رود.

ب) درست
 3ویژگی مهم در ارتباط با هیدروکربن ها در نظر بگیرید .با افزایش تعداد اتم های کربن در هیدروکربن ها
 ،این ویژگی ها چگونه تغییرمی کنند؟(دور گزینه درست خط بکشید)
(دانش -تهران -دی ماه)1398
الف) نقطه ی جوش  :افزایش می یابد  /کاهش می یابد.
ب) تمایل به جاری شدن  :افزایش می یابد  /کاهش می یابد.
پ) نیروی ربایش بین ذرات :افزایش می یابد  /کاهش می یابد.
الف) افزایش می یابد
ب) کاهش می یابد (گرانروی بیشتر می شود و هیدروکربن غلیظ تر می باشد)
پ) افزایش می یابد

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

هرچه دل تنگ می خواهد و مهم است در نظرت از این جلسه خودت با دست خودت یادداشت کن!
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جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

(امام صادق -تهران -دی ماه)1399

الف) به مخلوطی از چند هیدروکربن که نقطه ی جوششان نزدیک به هم می باشد و در برج تقطیر از هم جدا می
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

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

(دانش  -تهران -دی ماه)1398

الف) در پاالیشگاه برای جداسازی اجزای نفت خام از  ......................استفاده می شود.
ب) در تقطیر نفت خام مولکول های درشت در قسمت  ....................برج قرار می گیرند.
الف) برج تقطیر

ب) پایین

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

(شهیدرجایی – تهران  -دی ماه)1399

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

(امیرکبیر – تهران  -دی ماه)1399

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؟
 )1نقطه ی ذوب

 )2نقطه ی جوش

 )3نقطه ی انجماد

 )4حالت مواد

گزینه ی 2

(امیرکبیر – تهران  -دی ماه )1398

گزینه ی درست را مشخص کنید.
* روش جداسازی اجزای نفت خام چیست؟
 )1صاف کردن

 )2سر ریز کردن

 )3تقطیر کردن

گزینه ی 3
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 )4تبلور

پالستیک های ماندگار (جلسه ی پانزدهم)

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

(امام صادق(ع) – تهران  -دی ماه )1398

گزینه ی درست را مشخص کنید.
*فرمول مولکولی اتیلن کدام است؟

C2H8 )1

C2H4 )3

C2H6 )2

C2H2 )4

گزینه ی  ، 3طبق نکات گفته شده اتن یا اتیلن ساده ترین آلکن است و دو عدد هیدروژن کمتر از اتان که یک
آلکان می باشد را دارد.
(قائم – تهران  -دی ماه )1397

گزینه ی درست را مشخص کنید.
* کدام گزینه می تواند گوجه فرنگی نارس را به رسیده تبدیل کند؟

 )1اکسیژن

 )3متان

 )2اتن (اتیلن)

 )4هیدروژن

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

(فرزانگان – تهران  -دی ماه )1398

گزینه ی درست را مشخص کنید.
*پالستیک از کدام گاز به دست می آید؟
 )2اتن

 )1متان

 )4پروپان

 )3بوتان

گزینه ی 2

(دانش – تهران  -دی ماه )1399

گزینه ی درست را مشخص کنید.
* کدام واکنش پلی مری شدن پلی اتن معروف است؟
𝑪𝟐 𝑯𝟒 )1
(𝑪𝟐 𝑯𝟒 ) 𝒏 )3

𝟒𝑯 𝟐𝑪𝒏
𝟒𝑯 𝟐 𝑪

(𝑪𝟐 𝑯𝟒 ) 𝒏 )2

𝟒𝑯 𝟐𝑪𝒏

𝟒𝑯 𝟐𝑪𝒏

𝟒𝑯 𝟐𝑪𝒏

)4

گزینه ی 2
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سواالت پایان فصل
جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.
 .1در چرخه کربن ،کربن به صورت  ........................مصرف یا تولید می شود.
 .2به سوخت هایی مانند زغال سنگ ،نفت و گاز طبیعی ،سوخت های ......................می گویند.
 .3ساده ترین هیدروکربن  ...................است که در آن هر اتم کربن با  4اتم هیدروژن پیوند اشتراکی تشکیل
داده است.
 .4هر چه تعداد کربن¬های یک هیدروکربن بیشتر باشد ،نیروی ربایش بین مولکول  .......................و دمای جوش
آن  ................می شود.
 .5هیدروکربن به ترکیب هایی گفته می شود که از دو عنصر  .............و  ..............ساخته شده اند.
 .6بنزین هواپیما و بنزین خودروی سواری در قسمت  ....................برج تقطیر از نفت خام جدا می شود.
 .7نفت خام مایعی  ................و  ....................است که از مخلوط صدها ترکیب به نام  ....................ساخته شده
است.
 .8در هر مولکول هیدروکربن ،اتم های هیدروژن با اتم¬های کربن از طریق پیوند  .............به یکدیگر متصل اند.
 .9با گرما دادن مایعی که نقطه جوش پایین¬تری دارد ............. ،بخار می شود.
 .10ادامه حیات جانداران به  ..................در چرخه طبیعی بستگی دارد.
 .11هر برش نفتی نسبت به برش باالتر خود دمای جوش  ..................دارد یعنی تعداد کربن در برش های باالتر
 ................است.
 .12تبدیل اتن به پلی تن یک تغییر  ..............است و به واکنش  .................مشهور است.

درست یا نادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صحیح را بنویسید.
 .1چرخه های موجود در کره زمین به طور مستقل عمل می کنند و هیچ ارتباطی به هم ندارند◯ .
 .2امروزه نفت خام را بیشتر برای تولید فرآورده های جدید استفاده می کنند◯ .
 .3دستگاه تقطیر مایعات را براساس تفوت در نقطه ذوب از هم جدا می کند◯ .
 .4از حرارت دادن گاز اتن در ظرف دربسته و ایجاد تغییر شیمایی ماده مصنوعی به نام اتیلن ساخته می شود◯ .
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 .5در پلی تن یک پیوند دوگانه بین اتم های کربن وجود دارد◯ .
 .6با افزایش تعداد کربن ها نقطه جوش و سرعت جاری شدن هیدروکربن ها افزایش می یابد◯ .
 .7اتن گاز زرد رنگی است که از میوه های رسیده آزاد می شود◯ .

به پرسش های زیر پاسخ دهید.
هر یک از موارد زیر را تعریف کنید.
 چرخه هیدروکربن دستگاه تقطیر برش نفتی -بسپارشی شدن

چهار مورد از چرخههای طبیعی را نام ببرید.

منظور از چرخه کربن چیست؟

کاربردهای نفت و فرآورده های آن را بنویسید؟ ( 5مورد)

باتوجه به چرخه کربن به سواالت زیر پاسخ دهید:
الف) نقش گیاهان در چرخه کربن:
ب) نقش انسان و حیوانات در چرخه کربن:
پ) در کدام مراحل کربن تولید و در کدامیک کربن مصرف می¬شود؟

ویژگی هیدروکربن ها به چه چیزی بستگی دارد؟ هر چه تعداد کربن در هیدروکربن بیشتر باشد چه
اتفاقی می افتد؟
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نحوه استفاده از نفت خام را بنویسید؟

با توجه به هیدروکربن های زیر به سواالت پاسخ دهید.
الف) C3H8

ب) C6H14

ج) C9H20

د) C20H42

 کدام هیدرو کربن راحت تر جاری می شود؟ -هیدروکربن ها را به ترتیب نقطه جوش مرتب کنید؟

هیدروکربن های مایع با نقطه جوش با  68و  151درجه سانتی گراد را چگونه می توان از هم جدا کرد؟
با توجه به هیدروکربن نشان داده¬شده به سواالت پاسخ دهید.
 تعداد پیوند کواالنسی: فرمول شیمیایی این هیدروکربن: نقطه جوش این هیدروکربن بیشتر است یا متان:نحوه جداسازی اجزای نفت خام در پاالیشگاه را توضیح دهید؟

با توجه به خواص برج تقطیر ترتیب خارج شدن هر یک از هیدروکربن های زیر را بنویسید.

ترتیب خروج هیدروکربن های زیر را از لیوان بنویسید.

برش نفتی مقابل را در نظر بگیرید.
 مولکول های کدام برش سبک تر هستند؟ کدام برش در پایین برج تقطیر قرار می گیرد؟ مولکول های کدام برش دیرتر روی زمین جاری می شوند؟ نیروی ربایش بین مولکول های کدام برش قوی تر است؟ -رنگ کدام برش تیروه تر خواهد بود؟
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برش

دمای جوش

1

45

2

280

3

-160

اتن چیست؟ چه کابردی دارد؟

چگونه می توان از اتن فرآورده جدیدی از اتن تولید کرد؟

پلی اتن چیست و چگونه تولید می شود؟ ( با نمایش مولکولی نشان دهید).

سوختن نفت چه تأثیری دارد؟ واکنش ترکیب گاز متان با اکسیژن را بنویسید؟

افزایش کربن دی اکسید در هواکره چه مشکالتی ایجاد می کند؟

تآثیر فعالیت های انسان بر میزان افزایش کربن دی اکسید در هوا را با ذکر یک مثال توضیح دهید.

راه های کاهش آلودگی محیط زیست توسط زباله های پالستیکی را بنویسید 4( .مورد)
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فصل  – 4حرکت چیست؟

نکته :زمین در هر ثانیه مسافتی برابر  30کیلومتر را دور خورشید می پیماید.
مسافت طی شده را تعریف کنید.
به مجموع طولهای پیموده شده از مبداء تا مقصد مسافت طی شده گفته می شود.
جابجایی ( )Dرا تعریف کنید.
به کوتاه ترین فاصله یا مسیر بین مبداء و مقصد جابجایی گفته می شود.
یکا یا واحدهای اندازه گیری معمولِ مسافت طی شده و جابجایی را بیان کنید.
متر ( )Mو کیلومتر ()KM
منظور از بردار جابجایی ( )Dچیست؟
به برداری که نقطه شروع حرکت را به نقطه پایان وصل می کند بردار
جابجایی گفته می شود.
مسافت طی شده (  )Ɩو جابجایی ( )Dرا در شکل زیر محاسبه کنید (طول ها برابر هستند).
= 7  125  875mمسافت طی شده
 = 3  125  375mجابجایی
یک جسم چگونه حرکت کند تا مسافت طی شده آن با اندازه بردار جابجایی اش یکسان باشد؟
باید مستقیم حرکت کند.
نکته :مردم تا پیش از گالیله (دانشمند سرشناس ایتالیایی که حدود  500سال پیش زندگی می کرد) حرکت اجسام
را به صورت کند و تند تو صیف می کردند .یکی از کارهای گالیله معرفی «تندی متو سط» )  (Savیک متحرک بود
که به صورت زیر تعریف و محاسبه می شود:

مسافت پیموده شده
مدت زمان صرف شده

=تندی متوسط
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(با توجه به واحدهای اندازی گیری مسافت پیموده شده و مدت زمان صرف شده ،یکای اندازه گیری تندی متوسط

km m
یا
h
s

خواهد بود).

km m
و
نکته :با توجه به اینکه هر کیلومتر برابر  1000متر و هر ساااعت برابر  3600ثانیه اساات ،یکاهای
h
s
صورت به یکدیگر تبدیل می شوند:

به این

km
m
h
s
نکته :تندی متوسط نشان میدهد ،متحرک در هر ساعت یا در هرثانیه چه مقدار از مسیر را طی کرده است.
دوچرخه سواری مسافت  840متر را در مدت  60ثانیه می پیماید .تندی متوسط دوچرخه سوار
الف -چند متر بر ثانیه است؟

m
s
ب -چند کیلومتر بر ساعت است؟

  14تندی متوسط

km
h4

840
60

 تندی

 14  3 / 6  50متوسط

مسافت پیموده شده
مدت زمان صرف شده

=تندی متوسط

نکته :سرعت متوسط )  (Vavبه صورت زیر تعریف و محاسبه می شود:

جابجایی

= سرعت متوسط

مدت زمان صرف شده
m
(با توجه به واحدهای اندازی گیری جابجایی و مدت زمان صرف شده ،یکای اندازه گیری سرعت متو سط
s
km
خواهد بود).
h
نکته :وقتی سرعت متو سط یک متحرک را بد ست می آوریم ،جهت حرکت را نیز در کنار عدد بد ست آمده می
یا

نویسیم.
نکته :سرعت متوسط نشان می دهد ،متحرک در هر ساعت یا در هر ثانیه چه مقدار به مقصد خود نزدیک تر شده
است.
نکته :اگر متحرک در مسیر مستقیم حرکت کند ،تندی متوسط و سرعت متوسط با یکدیگر برابر خواهند بود.
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خودرویی م سیری را در مدت  30دقیقه ( 0/5ساعت) طی می کند ،اگر طول این م سیر برابر  46کیلومتر و
بردار جابجایی آن برابر  24کیلومتر به طرف جنوب شرقی باشد،
الف -تندی متوسط

km
h

= 92تندی متوسط
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0/5

=تندی متوسط

مسافت پیموده شده
مدت زمان صرف شده

=تندی متوسط

ب -سرعت متوسط خودرو را بدست آورید.

جابه جایی
مدت زمان صرف شده
= 48 kmسرعت متوسط (به طرف جنوب شرقی)
h

24
0/5

=سرعت متوسط
=سرعت متوسط

تندی لحظه ای را تعریف کنید.
به تندی خودرو یا یک متحرک در هر لحظه ،تندی لحظه ای گفته می شود .برای مثال وقتی داخل خودروی در حال
حرکت نشسته ایم و به عقربه تندی سنج نگاه می کنیم ،عددی که عقربه روی آن قرار دارد تندی لحظه ای خودرو را در همان
لحظه نشان می دهد.
منظور از حرکت یکنواخت روی خط راست چیست؟
خودرویی را ت صور کنید که در امتداد م سیری م ستقیم در حال حرکت ا ست .اگر در طول م سیر ،تندی لحظه ای
خودرو تغییری نکند ،تندی متوسطططط و تندی لحظه ای با هم برابر خواهند بود .این نوع حرکت را حرکت یکنواخت روی خط
راست می نامند
.
نکته :در حرکت یکنواخت ،تندی متوسط با تندی لحظه ای (یا به اختصار :تندی) برابر است.
در چه صورت تندی لحظه ای به سرعت لحظه ای تبدیل می شود؟
اگر به تندی لحظه ای جهت حرکت را ا ضافه کنیم سرعت لحظه ای را بیان کرده ایم .مثالً دو ستی در تماس تلفنی
می گوید با  80کیلومتر در ساعت از تهران به طرف کرج در حرکت ا ست ،در این صورت دو ستمان سرعت لحظه ای خودرو را
بیان کرده.
نکته :جهت حرکت  +تندی لحظه ای = سرعت لحظه ای (یا به اختصار :سرعت)
نکته :شتاب متوسط )  (aavیک متحرک با استفاده از فرمول مقابل محاسبه می شود (شتاب مانند تندی و سرعت
یکی دیگر از ویژگی های حرکت است):

تغییرات سرعت
زمان تغییرات سرعت
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=شتاب متوسط

m
(یکای اندازه گیری تغییرات سرعت همی شه:
s
m
شتاب متوسط 2 :است).
s
منظور از شتاب چیست؟

ا ست ،زمان تغییرات سرعت S :و در نتیجه یکای اندازه گیری

هنگامی که سرعت یک متحرک در حال تغییر باشد می گوییم حرکتش دارای شتاب است.
راننده ای در یک م سیر م ستقیم (از غرب به شرق) سرعت خود را در مدت  5ثانیه از  18کیلومتر در
ساعت به  72کیلومتر در ساعت رسانده است ،شتاب متوسط خودرو را بر حسب متر بر مربع ثانیه بدست آورید.

km
m
 3 / 6  15
h
s

  72  18  54تغییرات سرعت

m
= 3 2شتاب متوسط (به طرف شرق)
s

تغییرات سرعت
زمان تغییرات سرعت

15
5

 شتاب متوسط

=شتاب متوسط

m
هواپیمایی روی عر شه یک ناو هواپیمابر با شتاب  31 2در جهت شرق به حرکت در می آید تا پس از
s
m
مدت کوتاهی به سرعت برخاستن برسد .مدت زمانی را که طول می کشد تا سرعت هواپیما از صفر به ( 62به
s
طرف شرق) برسد ،محاسبه کنید.

m
  62  0  62 2تغییرات سرعت
s

62
زمان تغییرات سرعت

تغییرات سرعت
زمان تغییرات سرعت

=31

=شتاب

  62  2sزمان تغییرات سرعت
31
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سواالت پایان فصل
جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.
 .1کل مسیر طی شده از مبداء تا مقصد را  .....................میگویند.
 .2به پاره خطی که دارای جهت باشد … ...............میگویند.
 .3برای تبدیل کیلومتر بر ساعت به متر بر ثانیه ،مقدار را  3/6 ...............................ضرب میکنیم.
 .4مسافت طی شده به شکل مسیر بستگی ( .....................دارد  /ندارد) .
 .5سرعت کمیتی است که عالوه بر  .................... ، ..................نیز دارد.
 .6وقتی میگوییم جسمی با تندی  40کیلومتر بر ساعت در جهت شمالغرب حرکت میکند  .......................را بیان
کردهایم.
 .7اگر تندی متوسط و لحظهای در طول مسیر با هم برابر باشند ،حرکت از نوع  .............................میباشد.
 .8هنگامی که مسافت با جابهجایی برابر باشد سرعت متوسط با  ................................برابر خواهد بود.
 .9به  ...............................در واحد زمان شتاب متوسط میگویند.
 .10یکای شتاب متوسط  ..............................میباشد.
 .11اگر حرکت با تغییر سرعت همراه باشد حرکت از نوع  ............................خواهد بود.
درست یا نادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صحیح را بنویسید.
 .1مسافت کوتاهترین فاصله بین مبداء و مقصد است◯ .
 .2مسافت و جابهجایی در خط مستقیم همیشه با هم برابر هستند◯ .
 .3شخصی با سرعت  5متر بر ثانیه به سمت شرق حرکت میکند ،این مطلب تندی متوسط را نشان میدهد◯ .
 .4سرعت سنج اتومبیل ،اندازه سرعت لحظهای اتومبیل را نشان میدهد◯ .
 .5تندی و سرعت به یک معناست◯ .
 .6حرکت یکنواخت به حرکتی گفته میشود که تندی متوسط و سرعت متوسط برابر باشند◯ .
 .7معنای جمله " تندی متوسااط اتومبیلی  100کیلومتر بر ساااعت اساات"  ،این اساات که تندی در هر لحظه 100
کیلومتر بر ساعت است◯ .
هر یک از موارد زیر را تعریف کنید.
 مسافت طی شده: بردار: جابه جایی بردار جابه جایی : -تندی متوسط:
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 سرعت متوسط: تندی لحظه ای: سرعت لحظه ای: حرکت یکنواخت: حرکت غیر یکنواخت: شتاب متوسط:کمیت های مربوط به حرکت اجسام را نام ببرید؟
سه مورد از حرکتهای موجود در طبیعت را نام ببرید؟
مقدار جابهجایی و مسافت را در هر کدام از شکلهای زیر حساب کنید.

اتومبیلی  5کیلومتر به طرف شمال حرکت می کند 10 ،کیلومتر به طرف شرق و  5کیلومتر به طرف جنوب
حرکت می کند .با رسم شکل مسیر ،مسافت و جابه جایی را حساب کنید.
متحرکی مسافت  540متر را در  9دقیقه طی می کند تندی متوسط آن چند متر بر ثانیه است؟
دوچرخه سواری ابتدا یک م سافت  60متری را در مدت  20ثانیه در جهت شرق سپس م سافت دیگری به
طول  80متر را با تندی متو سط  8متر بر ثانیه در جهت شمال طی می کند .تندی متو سط و سرعت متو سط را در
کل مسیر را حساب کنید.
م سافت بین دو شهر تهران و زنجان  360کیلومتر ا ست .اگر اتومبیلی ساعت  7از زنجان به سمت تهران
حرکت کند چه ساعتی به مقصد خواهد رسید.
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هر یک از تبدیل های زیر را انجام دهید.
72 km  ..... m
h
s

..... km  15 m
h
s

..... km  25 m
h
s

96 km  .... m
h
s

در لحظه ای که به سرعت سنج خودرو نگاه می کنیم چه کمیتی را می بینیم؟
دانش آموزی فاصله خانه تا مدرسه را در زمان  10دقیقه طی می کند .اگر این فاصله را با  500قدم طی کند
و هر قدم او  60سانتی متر باشد ،تندی متوسط او را حساب کنید.

km
یک متحرک در زمان  20ثانیه با تندی متوسط
h

 ، 18چه مسافتی را طی می کند.

m
متحرکی در جهت شرق با سرعت
s
m
m
 20به مسیر خود ادامه می دهد .با رسم شکل
 6میدان را دور زده و در انتها  300متر با سرعت
با سرعت
s
s
مسیر:

 40به مدت  5ثانیه حرکت کرده وارد میدان به شعاع  10متر شده و

الف) تندی متوسط را حساب کنید.
ب) سرعت متوسط را حساب کنید.

متحرکی از حال سااکون بر روی خط راساات شااروع به حرکت می کند و پس از  10ثانیه ساارعت آن به

km
h

 90می رسد .شتاب متوسط متحرک چند

m
2

s

خواهد بود؟

متحرکی از حال سکون در مسیر مستقیم شروع به حرکت می کند .اگر شتاب آن

m
ثانیه سرعت آن به
s

m
s2

 4باشد ،پس از چند

 60می رسد؟

km
یوزپلنگ ایرانی می تواند سرعت خود در عرض  2ثانیه از حالت ای ستاده به حدود
h
متوسط آن را حساب کنید.
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 72برساند .شتاب

جمله " شتاب متوسط متحرکی

m
s2

 8است " .به چه معنی است؟

m
متحرکی با سرعت اولیه از نقطه  Aعبور کرده و پس از  20ثانیه با سرعت
s
m
m
بوده است؟
 1 / 5باشد .سرعت اولیه او چند
شتاب آن
s
s2

 120به نقطه  Bمیر سد .اگر

عالمت های مختلف شتاب را بررسی کنید.

km
اتومبیلی با سرعت
h
km
 54می رساند .شتاب متوسط متحرک را محاسبه کنید.
سرعت اتومبیل را به
h

 72به سمت شرق در حرکت ا ست ،راننده ترمز می کند و ظرف مدت  2ثانیه

m
قطاری با سرعت ثابت
s
طور کامل از پل عبور کند ،طول قطار چند متر است؟

 30از روی پلی به طول  400متر می گذرد ،اگر 20ثانیه طول بک شد تا قطار به
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فصل  – 5نیرو

نیرو را تعریف کنید.
اثر متقابل دو جسم بر یکدیگر نیرو ) (Forceنامیده میشود.
نکته :در به وجود آمدن نیرو ) (Fهمواره دو جساام مشااارکت دارند .مثال در برخورد چکش با میخ ،چکش به میخ
نیرو وارد می کند و میخ نیز به چکش.
نکته :اجسااامی که به یکدیگر نیرو وارد می کنند لزوما با یکدیگر در تماس نیسااتند ،مثل نیروی گرانش ،نیروی
مغناطیسی و نیروی الکتریکی.
نکته :اثر نیرو بر یک جسم خود را به شکل های مختلف نشان می دهد :شروع به حرکت کردن جسم ،توقف ،کم یا
زیاد شدن سرعت ،تغییر جهت و تغییر شکل.
منظور از «نیروهای متوازن» چیست؟
اگر بر ج سمی چند نیرو به طور همزمان اثر کنند و این نیروها اثر یکدیگر را خنثی کنند ،می گوییم نیروهای وارد بر
جسم متوازن اند .به عبارت دیگر اگر برآیند نیروهای وارد بر جسم صفر باشد ،نیروهای وارد بر جسم متوازن اند.
«نیروهای متوازن» را در چه حالتهایی می توان مشاهده کرد؟
الف -اگر نیروهای وارد بر یک جسم ساکن متوازن باشند ،جسم همچنان ساکن باقی می ماند .ب -اگر نیروهای وارد
بر یک جسم متحرک متوازن باشند ،جسم با سرعت ثابت به حرکت خود ادامه می دهد.
قانون اول نیوتون را بیان کنید.
یک جسططم حالت سططکون یا حرکت یکنواخت خود روی خط راسططت را حفظ می کند ،مگر آنکه تحت تاثیر نیرویی
مجبور به تغییر حالت آن شود.
نکته :اگر توازن نیروهایی که به یک جساام وارد می شااوند به هم بخورد ،یعنی نیروها ی کدیگر را خنثی نکنند،
نیروی خال صی بر ج سم اثر خواهد کرد و ج سم را به حرکت در می آورد یا سرعت آن را تغییر می دهد .مثال اگر
نیروی باالبرنده هواپیما بی شتر از وزن آن شود ،هواپیما اوج می گیرد و یا اگر این نیرو کمتر از وزن شود ،ارتفاع
هواپیما کاهش می یابد .در این حالت برآیند نیروها صفر نیست ،همچنین می توان گفت نیروی خالص صفر نیست.
نکته :هر گاه بر ج سمی «نیروی خالص» وارد شود ،ج سم تحت تاثیر آن نیرو « شتاب» می گیرد .به عبارت دیگر:
نیروی خالص)(Fعامل شتاب است.
نکته :شتاب ) (aبا نیروی وارد بر ج سم ن سبت م ستقیم دارد (در صورت ثابت بودن جرم ،افزایش نیرو= افزایش
شتاب به همان نسبت) و در همان جهت نیرو است.
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نکته :شتاب ) (aبا جرم جسم ) (mنسبت وارون دارد (در صورت ثابت بودن نیرو ،افزایش جرم= کاهش شتاب).
نکته :شتاب ( )accelerationیک جسم را می توان با فرمول مقابل محاسبه کرد:

F
m

نیروی خالص
جرم جسم

 a یا

=شتاب جسم

N
(یکا یا واحد اندازه گیری نیرو  ، Nجرم  kgو با توجه به این دو یکای اندازه گیری شتاب
kg

نیرو
نکته :این رابطه (
جرم

است).

= شتاب) را اولین بار ایزاک نیوتون (دانشمند انگلیسی) استنتاج کرد و به قانون

دوم نیوتون معروف است.
قانون دوم نیوتون را بیان کنید.
هر گاه بر جسمی نیرو وارد شود ،جسم شتاب می گیرد .این شتاب در همان جهت نیرو است ،با نیرو نسبت مستقیم
و با جرم نسبت وارون دارد.
در شکل مقابل شخص  80نیوتون نیرو به جعبه وارد می کند ،شتاب را محاسبه کنید.

N
kg

 = 2شتاب

80
40

= شتاب

N
یک ماشین اسباب بازی  2کیلوگرمی با شتاب
kg

 0 / 5در حال حرکت است .نیروی خالص وارد بر ماشین

اسباب بازی چقدر و به کدام طرف است؟
با توجه به قانون دوم نیوتون نیروی خالص و شتاب با یکدیگر هم جهت هستند.
 =1Nنیرو

نیرو
2

= 0/5

نیرو
جرم

=شتاب

  2  0 / 5نیرو

نیرو
جرم
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=شتاب

چرا اجسام وزن دارند؟
چون نیروی جاذبه زمین آنها را به طرف خود می کشد.
وزن اجسام را با چه وسیله ای اندازه می گیرند؟
نیروسنج -یکا یا واحد اندازه گیری وزن نیوتون ( )Nاست.
نکته :وزن جسم برابر با نیروی گرانشی (جاذبه ای) است که از طرف زمین بر آن جسم وارد می شود.
نکته :وقتی ج سمی را از ارتفاع ،مثال از باالی یک ساختمان رها می کنیم ،با سرعت ثابت به طرف زمین نمی آید
بلکه وزن آن باعث می شود شتاب پیدا کند.
نکته :شتاب جاذبه در سطح زمین  9/8نیوتون بر کیلوگرم ا ست که در حل برخی از م سئله ها برای سادگی آن را
 10در نظر می گیریم.
نکته :وزن یک جسم را می توان با فرمول مقابل محاسبه کرد:
W=mg

جرم  شتاب جاذبه =وزن جسم

یا شتاب جاذبه

جرم دانش آموزی  45کیلوگرم است ،وزن او در سطح زمین چقدر است؟
10=450N

=45وزن جسم  شتاب جاذبه

جرم  شتاب جاذبه =وزن جسم

با ذکر یک مثال ،کنش و واکنش را تعریف کنید.
وقتی با دسططت دیوار یا خودرویی را هل می دهیم ،حس می کنیم دیوار یا خودرو نیز ما را هل می دهند ،در واقع در
برهم کنش بین د ست و دیوار دو نیرو وجود دارد :نیرویی که ما به دیوار وارد می کنیم و نیرویی که دیوار به د ست ما وارد می
کند .نیروی ما نیروی کنش و نیرویی که دیوار به دست ما وارد می کند ،نیروی واکنش نامیده می شود.
چند مثال برای نیروی کنش و واکنش بیان کنید.
الف -اگر قطب های همنام دو آهنربا را به هم نزد یک کنیم ،آهنربای اول آهنربای دوم را دفع می کند (کنش) و
آهنربای دوم نیز آهنربای اول را دفع می کند (واکنش) .ب -وقتی دو جسطططم با بار الکتریکی مثبت و منفی به یکدیگر نزدیک
می شوند ،بار مثبت بار منفی را جذب می کند (کنش) و بار منفی نیز بار مثبت را جذب می کند (واکنش).
ویژگی های نیروی کنش و واکنش را بیان کنید.
 _1هم اندازه هستند _2 .در خالف جهت یکدیگرند _3 .بر دو جسم وارد می شوند.
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 -14قانون سوم نیوتون را بیان کنید.
هر گاه ج سمی به ج سم دیگر نیرو وارد کند ،ج سم دوم نیز به ج سم اول نیرویی هم اندازه ولی در خالف جهت وارد
می کند.
 _15منظور از نیروی عمودی سطح یا نیروی تکیه گاه )  (FNچیست؟
جعبه ای ساکن را روی یک میز ت صور کنید .نیروهای وارد بر آن متوازن ه ستند .به جز وزن ج سم که آن را به طرف
پایین می کشد ،نیروی دیگری از طرف سطح میز (به طرف باال) به آن وارد می شود تا نیروی جاذبه زمین را خنثی کند .به این
نیرو نیروی عمودی سطح یا نیروی تکیه گاه )  (FNگفته می شود( .شکل  13صفحه  58کتاب).
نکته :هر چه جسم سنگین تر باشد ،نیروی عمودی سطح یا نیروی تکیه گاه نیز بیشتر خواهد بود.
در شکل مقابل الف -وزن جعبه و ب -نیروی عمودی سطح یا نیروی تکیه گاه چند
نیوتون است؟
جعبه ساکن است و نیروها در حالت متوازن قرار دارند ،بنابراین نیروی جاذبه زمین که جعبه را به طرف
پایین می کشد (وزن جعبه) و نیروی تکیه گاه با یکدیگر برابر هستند :هر دو 100N
10=100N

=10وزن  جسم

شتاب جاذبه  جرم جسم= وزن جسم

اصطکاک را تعریف کنید.
وقتی جسمی بر روی زمین در حال حرکت است ،نیرویی در خالف جهت حرکت از طرف زمین بر جسم وارد می شود
که به آن اصطکاک می گویند .این نیرو مانع از حرکت جسم شده و باعث ایجاد گرما می شود.
انواع نیروی اصطکاک را نام برده و هر یک را تعریف کنید.
الف_ ا صطکاک ای ستایی :نیروی ا صطکاکی که در خالف جهت نیروی ما ا ست و مانع حرکت ج سم ساکن می شود.
ب_ اصطططکاک جنبش طی :نیرویی که در خالف جهت حرکت یک جسططم متحرک وارد شططده و باعث تغییر سططرعت یا توقف آن
میشود.
عوامل موثر در اصطکاک را بیان کنید.
الف_ جنس دو جسم :در سطوح صاف و صیقلی مثل شی شه یا یخ ،اصطکاک کمتر است .ب_ وزن یا سنگینی جسم:
هر چه بی شتر باشد ،دو جسم بی شتر روی هم فشرده می شوند و اصطکاک افزایش می یابد .ج_ زبری یا صافی سطح تماس دو
جسم :تپه و چاله هایی که روی جسم زبر وجود دارد مانع حرکت جسم و افزایش اصطکاک می شوند.

60

چند راه برای کاهش اصطکاک بیان کنید.
روغن کاری و گریس کاری ،استفاده از چرخ و غلطک و ساچمه ،بلبرنگ ،صاف کردن سطوح و ...به طور کلی اصطکاک
در د ستگاه های مختلف مثل قطعات اتومبیل باعث فر سودگی آنها می شود ،اجزای د ستگاه را گرم می کند و انرژی زیادی را
هدر می دهد.
اصطکاک چه مزایایی دارد؟
در راه رفتن ،نوشتن با خودکار و مداد ،روشن کردن کبریت ،حرکت چرخهای اتومبیل و ...به ما کمک می کند.

سواالت پایان فصل
جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.
 .1واحد اندازهگیری نیرو  ..................است.
 .2اگر برآیند نیروهای وارد بر جسم  ........................صفر باشد ،نیروهای وارد برجسم  ...............هستند.
 .3نیروی خالص عامل ایجاد  ......................است.
 .4اگر نیروی خالص وارد بر یک جسم سبب  ................آن جسم شود ،سبب ایجاد شتاب نیز میشود.
 .5دو نیروی کنش و واکنش اندازه  ......................دارند و هم  .........................بوده و  .....................یکدیگرند.
 .6بزرگی شتابی که یک جسم میگیرد با جرم جسم نسبت  ........................دارد.
 .7در بهوجود آمدن نیرو حداقل  .............جسم مشارکت دارند.
 .8چترباز با سرعت ثابت به سمت زمین حرکت میکند زیرا نیروی  ....................و  .....................با هم برابرند.
 .9نیروی اصطکاک در  ............................حرکت جسم است و در صورتی که با نیرویی که ما به جسم وارد میکنیم
برابر نیروی خالص  .....................است و نیروی اصطکاک  ...................نام دارد.
 .10هنگام ترمز اتومبیل بهتر است اصطکاک  .....................و هنگام اسکی بازی بهتر است اصطکاک  ...............باشد.
درست یا نادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صحیح را بنویسید.
 .1در برهمکنش بین دو جسم ،دو نیروی کنش و واکنش وجود دارد.
 .2عامل تغییر جهت حرکت و تغییر شکل جسم ،نیرو است.

◯

◯

 .3گازهای خروجی مو شک به زمنی نیرو وارد میکند و عکسالعمل این نیرو سبب حرکن مو شک به سمت باال
میشود◯ .
 .4نیروی اصطکاک جنبشی سبب متوقف شدن جسم متحرک میشود◯ .
 .5تأثیر دو جسم برهم حتما باید بهصورت تماسی باشد◯ .

61

 .6با توجه به این که نیروهای کنش و واکنش هماندازه و در خالف جهت هم هستند ،پس جمع آنها صفر است◯.
 .7دو نیروی کنش و واکنش به دو جسم مختلف اثر میکند بنابراین نمیتوان بین این دو برآیند گرفت◯ .
 .8شتابی که دو جسم تحت تأثیر کنش واکنش میگیرند با هم برابرند.
 .9نیروی عمودی سطح همواره هماندازه نیروی وزن است.

◯

◯

به پرسشهای زیر پاسخ دهید.
هر یک از موارد زیر را تعریف کنید.
نیرو:قانون دوم نیوتون در مورد حرکت:یک نیوتون:قانون سوم نیوتون:نیروی وزن:نیروی اصطکاک:نیروی اصطکاک ایستایی: نیروی اصطکاک جنبشی:منظور از نیروهای متوازن چیست؟
کتابی را روی سطح افقی هل میدهیم .آ) هنگامی که کتاب با سرعت ثابت حرکت میکند چه نیروهایی با
یکدیگر برابرند؟ ب) اگر از هل دادن دست بکشیم ،چرا سرعت کتاب کم میشود و در نهایت متوقف میشود؟
الف) نیروهای وارد بر هواپیمای در حال حرکت را رسم کنید .ب) نیروهای وارد بر خودروی در حال حرکت
را رسم کنید.

جسمی به جرم  4kgبا شتاب

m
s2

 4در حرکت است .نیروی وارد بر جسم چقدر است؟

جسمی به جرم  1kgاز حال سکون بر روی سطح افقی شروع به حرکت میکند و پس از  20ثانیه سرعت

m
آن به
s

 20میرسد .نیروی وارد برجسم را محاسبه کنید.
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مقدار نیروی خالص در شکل زیر چقدر است.

شکل زیر ،نیروهای وارد بر جسمی را نشان میدهد .در این مورد به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف) نیروی خالص وارد بر جسم چقدر است؟
ب) اگر از نیروی اصطکاک صرفنظر کنیم ،در اثر این نیروی خالص ،جسم چه شتابی میگیرد؟

m
متحرکی از حال سااکون شااروع به حرکت میکند و پس از 5ثان یه ساارعت آن به s

80

می-رسااد،

مطلوبست:
الف) شتاب حرکت متحرک

ب) اگرجرم جسم  500kgباشد برآیند نیروهای وارد برآن را محاسبه کنید.
جعبهای به جرم  10kgبر روی سطح افقی بدون اصطکاک قرار دارد .اگر در مدت  4ثانیه به این جعبه نیروی
 150نیوتونی در راستای افقی وارد شود ،شتاب جسم را به دست آورید.
بر روی یک سطح صاف و صیقلی که هیچ مقاومتی در برابر حرکت ج سم وجود ندارد ،دو نیروی افقی با
اندازههای  24و  12نیوتون بر جسمی به جرم  4kgوارد میشود.
الف) در چه صورت شتاب بیشترین مقدار را خواهد داشت؟ محاسبه کنید.
ب) در چه صورت شتاب کمترین مقدار را خواهد داشت؟ محاسبه کنید.
در شکل زیر اندازه نیروی مقاوم  15نیوتون و جرم جسم  8kgاست .شتاب جسم را حساب کنید.

به دو توب به جرمهای  500و  100گرم نیروی  15نیوتونی وارد میشود .بزرگی شتاب هر کدام را محاسبه
کنید.
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در هر یک از شکلهای زیر نیروی عمودی سطح را محاسبه کنید ،جرم جسم  6کیلوگرم میباشد.
()g=10

در هر کدام یک از شکلهای زیر کنش و واکنش را مانند نمونه بنویسید.

در شکل زیر نیروی عمودی سطح و نیروی وزن را رسم کنید .آیا در همه آنها این دو نیرو با هم برابر
است؟

وزن امیرح سین  280نیوتون و وزن خواهرش  100نیوتون ا ست .ح ساب کنید جرم هریک از آنها بر روی
ترازو چند کیلوگرم است.
عوامل مؤثر بر اصطکاک بین دو جسم را نام ببرید.
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فصل  – 6زمین ساخت ورقه ای

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

سالااااااااااااااااااااااام سالااااااااااااااااااااام صدتا سالاااااااااااااااااااااام ...احوال شما رفقا در چه حالید چه می کنید؟ چه می کنید؟!
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!!!
کمربندهارو سفت و سخت ببندید تا حسابی بریم بترکونیم.
یاد آوری:
سنگ کره زمین ،تکه تکه است و صفحات آن بر روی بخش خمیری و نیمه مذاب به نام نرم کره یاخمیر کره حرکت
میکنند  .حرکات صفحات سنگ کره در اثر نیرو های درونی زمین است و باعث پدید آمدن زلزله ها ،آتشفشان ها ،کوه ها
و ...می شود .سنگ کره مجموعه پوسته و بخش سنگی باالیی گوشته را شامل می شود.
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 اوقیانوس اطلس و ... .سنگ کره در مجموع  13صفحه دارد .حرکت قاره ها هنوز نیز ادامه دارد .اما این حرکت بسیار
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.
پانگه آ:
حدود  220میلیون سال پیش سطح زمین شامل یک خشکی بزرگ به نام «پانگه آ» (به معنی همه خشکی ها) و یک
اوقیانوس عظیم به نام «پانتاسال» (به معنی همه آب ها) بود .اما پس از گذشت چندین میلیون سال «،پانگه آ» از
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.
*خشکی شمالی لورازیا شمال آمریکای شمالی ،گرینلند ،بخش هایی از آسیا و اروپا بود.
*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 تجزیه شدن قاره پانگه آ ،دو قطعه لوراسیا و گندوانا خود نیز به قطعه های دیگر تجزیه شدندکه پس از گذشت
زمان بسیار زیادی قاره های امروزی را شکل دادند .قطعات سنگ کره امروز هم در حال حرکت هستند و جابجا میشوند.
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نظریه ونگر :فردی به نام آلفرد وِنگر برای اولین بار نظریه جابجایی قاره ها را ارائه داد .برای اثبات این نظریه شواهد
بسیاری وجود دارد:
-1انطبق حاشیه قاره ها :شرق قاره آمریکای جنوبی و غرب آفریقا مانند قطعات یک جورچین بر هم منطبق می
شوند .همچنین برخی خشکی های دیگر نیز بر هم منطبق می شوند.
-2تشابه فسیل ها در قاره های مختلف :برخی فسیل های گیاهی و جانوری مانند برخی خزندگان در آفریقا و
آمریکای جنوبی ،استرالیا ،هند و قطب جنوب شبیه به هم هستند.

-3تشابه سنگ شناسی قاره ها :رسوبات قاره ای در بخش هایی از غرب آفریقا و آمریکای جنوبی از یک جنس
هستند.
-4وجود آثار یخچال های قدیمی :در قاره های مختلف آفریقا ،آمریکای جنوبی ،استرالیا و بخش های نزدیک به خط
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
شناور هستند .این ورقه ها گاهی به سمت یکدیگر حرکت می کنند ،گاهی از هم دور می شوند و گاهی نیز کنار هم می
لغزند .حرکت این صفحه ها بسیار کند است اما در طی میلیون ها سال حرکت آنها آشکار می شود .دانشمندان علت
حرکت این ورقه ها را جریان همرفتی خمیر کره می دانند .در پایین خمیرکره مواد بسیار گرم تر هستند و به سمت باال
حرکت می کنند .
هنگامی که به باال می آیند از شکاف های بین ورقه ها به سطح زمین می رسند (آتشفشان ها)و باعث حرکت سنگ کره
می شوند .بر اساس نظریه زمین ساخت ورقه ای ،سنگ کره از چندین صفحه یا ورقه جدا از هم به وجود آمده .ورقه
هایی ر ا که زیر اقیانوس قرار دارند ،صفحه اقیانوسی و ورقه هایی که قاره ها بر روی آنها واقع شده است ،صفحه قاره ای
می نامند .صفحه های اقیانوسی چگالی بیش تری دارند؛ بنابراین هنگام به هم نزدیک شدن ورقه اقیانوسی و قاره ای به
همدیگر  ،ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره ای حرکت می کند.
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*نکته :بزرگترین ورقه سازنده سنگ کره ،ورقه اوقیانوسی آرام است که کامال توسط آب پوشیده شده.
علت حرکت ورقه های سنگ کره :ایجاد جریان همرفتی در گوشته به علت اختالف دما و چگالی در خمیر کره باعث
حرکت ورقه ها می شود:

*نکته :در خمیر کره به دلیل دما و فشار باال سنگ ها به شکل مذاب و خمیری در آمده اند.
?سوال  :درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) خمیر کره حالت مذاب دارد.
ب) سنگ کره بر روی خمیر کره بر روی خمیرکره حرکت می کند.
پاسخ  :الف) نادرست

ب) درست
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(امام خمینی(ره)  -تهران -دی ماه)1399

?سوال  :درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

(فرزانگان  -تهران -دی ماه)1397

الف) امروزه اثری از دریای تتیس بر روی زمین باقی نمانده است.
ب) در گذشته  ،لورازیا باالی مدار استوا قرار داشته است.
پاسخ  :الف) نادرست  ،باقی مانده ی دریای تتیس  ،دریاچه ی خزر امروزی در شمال کشورمان است .ب) درست

?سوال  :درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

(امام حسین  -تهران -دی ماه)1398

الف) حاشیه ی همه ی قاره هایی که در گذشته کنارهم بوده اند  ،اکنون کامال بر هم منطبق می شوند.
ب) حدود  200میلیون سال پیش همه ی قاره های امروزی  ،به هم پیوسته بوده اند.
پاسخ  :الف) نادرست  ،حاشیه ی برخی از قاره ها از جمله افریقا و آمریکا در ناحیه ی جنوبی اش که معروف به آمریکای
جنوبی می باشد بر هم منطبق می شوند.

ب) درست

?سوال  :درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

(دانش  -تهران -دی ماه)1399

الف)  80میلیون سال پیش  ،ورقه ی هند به اوراسیا وصل بوده است.
ب) نظریه ی زمین ساخت ورقه ای در زمان حیات وگنر اثبات شد.
پاسخ  :الف) نادرست  ،به شکل و فیلم آموزشی بیشتر دقت کنید  ،به صورت کامل توضیح دادم!
ب) نادرست  ،پس از مرگ وگنر  ،نظریه اش مورد قبول بسیاری از دانشمندان قرار گرفت.

?سوال  :جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

(شهید بهشتی -تهران  -دی ماه )1397

الف) اقیانوس اطراف پانگه آ  .......................نام داشت.
ب) دریاچه ی خزر باقی مانده ی دریای قدیمی  .........................است.
پاسخ  :الف) پانتاالسا

ب) تتیس

?سوال  :جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

(دکتر حسابی  -تهران  -دی ماه )1396

الف) هند امروزی در گذشته بخشی از  .......................بوده است.
ب) پانگه آ بعد از میلیون ها سال به دو خشکی کوچک تر تقسیم شد که بین آن دریای  .................پر کرده بود.
پاسخ  :الف) لورازیا

ب) تتیس
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?سوال  :گزینه ی درست را مشخص کنید.

(امیرکبیر -تهران  -دی ماه )1397

* گدووانا شامل کدام قاره های امروزی بوده است؟
 )1اقیانوسیه – آمریکای شمالی

 )2آسیا – آمریکای جنوبی

 )3آفریقا – آمریکای جنوبی

 )4قطب شمال – قطب جنوب

پاسخ  :گزینه 3

?سوال  :گزینه ی درست را مشخص کنید.

(عفاف -تهران  -دی ماه )1398

* حاشیه ی کدام دو قاره بهتر بر هم منطبق می شوند؟
 )1آفریقا و آمریکای جنوبی

 )2آسیا و اقیانوسیه

 )3آفریقا و آسیا

 )4آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی

پاسخ  :گزینه 1

?سوال  :چرا حاشیه ی برخی از قاره ها برهم منطبق نمی شوند؟

(دانش -تهران  -دی ماه )1399

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

?سوال  :شواهد و دالیل جابجایی قاره ها را نام ببرید.

(امام حسین (ع) -تهران  -دی ماه )1398

پاسخ :
 -1تشابه فسیل جانداران
 -2وجود آثاری از یخچال های قدیمی
 -3شبیه بودن سنگ های قاره های آفریقا و آمریکای جنوبی
 -4منطبق شدن حاشیه های شرقی آمریکا جنوبی با آفریقا
?سوال  :نظریه ی زمین ساخت ورقه ای چیست؟

(دانش  -تهران  -دی ماه )1398

پاسخ  :بر اساس نظریه ی زمین ساخت ورقه ای سنگ کره از تعدادی ورقه های کوچک و بزرگ مجزا از هم تشکیل شده
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
کنار هم می لغزند.
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?سوال  :در ارتباط با حرکت ورقه ها و زمین ساخت ورقه ای به پرسش های زیر پاسخ دهید.
(امام صادق (ره) -تهران  -دی ماه )1399
الف) ورقه ها در نظریه ی زمین ساخت ورقه ای چه بخشی از کره ی زمین هستند؟
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؟
ث) ورقه ی اقیانوسی نسبت به ورقه ی قاره ای دارای چگالی  .......................و سن  ..................هستند.
پاسخ  :الف) سنگ کره

ب) اقیانوس آرام و آمریکای جنوبی پ) جریان همرفتی

ت) دما بیشتر و چگالی کمتر می باشد

ث) بیشتر – کمتر

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

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
باال می آیند و در میانه های اقیانوس ها و در مرز صفحه ها به سطح زمین و آب می رسند .این حرکت مواد مذاب باعث
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 .
این حرکت ها باعث گسترش بستر اوقیانوس ها می گردد .صفحه های اوقیانوسی که به زیر ورقه های قاره ای میروند پس از
مدتی در گوشته ذوب می شوند.
نکته :ورقه اوقیانوسی از ورقه قاره ای نازک تر است اما نسبت به ورقه قاره ای چگالی بیش تری دارد.

70

انواع حرکات ورقه های سنگ کره:
-1دورشونده :دور شدن ورقه های سنگ کره در برخی نواحی و باال آمد مواد مذاب
-2نزدیک شونده :نزدیک شدن ورقه های سنگ کره در برخی نواحی و برخورد آنها با هم
-3لغزیدن کنار یکدیگر :در برخی نواحی ورقه های سنگ کره نه دور می شوند و نه نزدیک ،بلکه در کنار هم می لغزند.
نتیجه برخورد ورقه های نزدیک شوند:
-1دو ورقه اوقیانوسی :فرورانش یک ورقه به زیر ورقه دیگر و تشکیل گودال و جزایر آتشفشانی
-2دو ورقه قاره ای :باال آمدن لبه های ورقه ها و تشکیل کوه مانند رشته کوه زاگرس
-3ورقه اوقیانوسی با ورقه قاره ای :فرو رانش ورقه اوقیانوسی به زیر ورقه قاره ای و ایجاد گودالها و آتشفشان ها در قارهها
نکته :برخورد ورقه اوقیانوس آرام با ورقه های قاره ای اطراف آن باعث ایجاد زمین لرزه های شدید می شود .کمربند زلزله
خیز اطراف اوقیانوس آرام یکی از مهم ترین نواحی زلزله خیز جهان است.

پیامد های حرکات ورقه های سنگ کره( :هرچی متوجه شدی این پایین بنویس لطفا)
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
 -1درزه ......................................................................................................................................................................................................... :
 -2گسل ....................................................................................................................................................................................................... :
نکته :سرعت متوسط حرکات ورقه های دور شونده سنگ کره در بستر اوقیانوس ها حدودا  5سانتی متر در سال است.
?سوال  :درستی یا نادرستی پرسش های زیر را مشخص کنید.

(شهید رجایی  -تهران -دی ماه)1399

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.
پاسخ  :الف) درست

ب) نادرست  ،ضخامت ورقه ی قاره ای از ضخامت ورقه ی اقیانوسی بیشتر است.

?سوال  :به پرسش های زیر پاسخ کوتاه بدهید.

(دانش -تهران -دی ماه )1397

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؟
پاسخ  :الف) هری هس

ب)  5سانتی متر
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?سوال  :گزینه ی درست را مشخص کنید.

(شهید رجایی-تهران -دی ماه )1397

* با توجه به انواع حرکات ورقه های سنگ کره در کدام مرزهای زیر ساخته شدن ورقه ی جدید را خواهیم داشت ؟
 )1همگرای قاره  -اقیانوس

 )2واگرای اقیانوس  -اقیانوس

 )3امتداد لغز

 )4همگرای قاره – قاره

پاسخ  :گزینه  2؛ بر اساس فرضیه ی گسترش بستر اقیانوس ها  ،مواد مذابی که از خمیر کره نشات گرفته اند در قسمت
وسط اقیانوس ها به بستر اقیانوس ها صعود می کنند و پس از انجماد  ،ورقه ی اقیانوسی جدید را پدید می آورند.

?سوال  :درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.

(شهید چمران  -تهران -دی ماه)1399

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.
پاسخ  :الف) نادرست

ب) درست

سواالت پایان فصل

?سوال  :جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.
 .1اولین خشکی واحد در سطح کره زمین ..................... ،که اقیانوس  .....................اطراف آن را فراگرفته بود.
 .2دریایی که بین دو خشکی لورازیا و گندوانا را پر کرده  ..................... ،نام دارد.
 .3بزرگ ترین ورقه سنگ کره  .....................است.
 .4انطباق حاشیه  .....................با حاشیه  .....................گواه متصل بودن دو قاره در گذشته است.
 .5به ترتیب ضخامت ،چگالی و سن ورقه اقیانوسی از ورقه قاره ای  ..................... ، ...................و  .....................می باشد.

 .6انواع حرکت ورقه های سنگ کره  ..................... ، .....................و  .....................می باشد.
 .7موج های بزرگ که از ایجاد گسل یا آتشفشان در کف اقیانوس ها ایجاد می شوند  .....................نام دارند.
 .8در اثر برخورد دو ورقه عربستان و ایران  .....................به وجود آمده است.
 .9اگر ورقه سنگ کره در زیر اقیانوس قرار گرفته باشد آن را  .....................می نامند.
 .10دریاچه  .....................باقیمانده دریای تتیس است.
 .11اگر سنگ های دو طرف شکستگی نسبت به جابه جا نشوند ..................... ،را به وجود می آورند.
 .12در قسمت پایینی سنگ کره دما  .....................و چگالی مواد  .....................است.
 .13با برخورد ورقه قاره ای با ورقه اقیانوسی  ،ورقه  .....................زیر ورقه  .....................می رود.
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 .14حرکت ورقه های سنگ کره باعث آزاد شدن  .....................می شود.
 .15در اثر وقوع زمین لرزه و یا آتشفشان در بستر اقیانوس ها  .....................رخ می دهد.
 .16شکستگی ها به دو دسته  .....................و  .....................تقسیم می شوند.
 .17در محل ورقه های واگرا  ،سنگ کره دائما در حال  .....................است.

?سوال  :درست یا نادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صحیح را بنویسید.
 .1ورقه اقیانوسی به طور کامل زیر آب است و بزرگ ترین ورقه موجود در سطح سنگ کره است◯ .
 .2شواهد فسیلی در قاره های مختلف یکپارچه بودن قاره ها در گذشته را تأیید می کردند◯ .
 .3همه ورقه های سنگ کره یک اندازه هستند◯.
 .4ضخامت و سن ورقه قاره ای بیشتر از ورقه اقیانوسی است◯ .
 .5سنگ کره حالت خمیری و نیمه مذاب دارد◯ .
 .6ورقه های سنگ کره بر روی سست ره که حالت خمیری و نیمه مذاب دارد ،ثابت است◯ .
 .7اولین بار وگنر فرضیه گسترش بستر اقیانوس ها را مطرح کرد◯ .
 .8بین دو خشکی لورازیا و گندوانا اقیانوس تتیس قرار دارد◯ .
 .9گاهی حرکت ورقه های سنگ کره سبب شکستن پوسته زمین و ایجاد شکستگی ها می شود◯ .
 .10بر اساس نظریه زمین ساخت ورقه ای می توان نتیجه گرفت که سنگ کره یک تکه و یکنواخت نیست◯ .
 .11هرچه عمق آب اقیانوسی که در آن گسل رخ می دهد بیشتر باشد سرعت و انرژی سونامی کمتر است◯ .
 .12در اثر حرکت و برخورد ورقه های سنگ کره رسوبات به حالت چین خورده در می آیند و رشته کوه ها تشکیل
می شوند◯ .

?سوال  :هر یک از موارد زیر را تعریف کنید.
 جریان همرفتی ورقه اقیانوسی سونامی-چین خوردگی
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 درزه -گسل

?سوال  :سه دلیل برای اثبات متصل بودن قاره ها را بنویسید.

?سوال  :شباهت لبه کدام دو قاره روی زمین نظریه وگنر را فراهم کرده بود؟

?سوال  :در گذشته کدام دریا فاصله دو قاره لورازیا و گندوانا را پر می کرده است؟ امروز کدام دریاها بازماند های
آن هستند؛ نام ببرید.

?سوال  :زمین ساخت ورقه ای را به اختصار توضیح دهید.

?سوال  :به خشکی بزرگی که ابتدا سطح کره زمین را فراگرفته بود چه می گفتند؟
این خشکی بعد ها به دو قاره تقسیم شد نام آن ها را بنویسید.
این دو قاره از چه طریقی به هم مربوط می شوند؟

?سوال  :عامل اصلی حرکت سنگ کره چیست؟ و منشاء انرژی ان از کجا تأمین می شود؟

?سوال  :جریان همرفتی در سنگ کره را توضیح دهید؟

?سوال  :با برخورد ورقه قاره ای به ورقه اقیانوسی کدام یک به زیر دیگری می رود ؟ چرا؟

?سوال  :هر یک از قاره ای لورازیا و گندوآنا شامل کدام سرزمین های امروز یبوده اند؟

?سوال  :با استفاده از چه شواهدی زمین شناسان جابه جایی قاره ها را ثابت کرده اند؟
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?سوال  :انواع حرکت قاره ها نسبت به هم را توضیح دهید؟

?سوال  :آیا با پیدا کردن فسیل های مشابه می توان عنوان دور دو قاره مختلف در ابتدا به هم متصل بوده اند؟

?سوال  :در اثر برخورد ورقه های سنگ کره با یکدیگر چه پدیده هایی ممکن است ایجاد شود؟

?سوال  :سه مورد از خصوصیت ورقه های همگرا بنویسید.

?سوال  :پدیده هایی که از خروج مواد مذاب در بستر اقیانوس ها پدید آمده است را بنویسید.

?سوال  :فرضیه گسترش بستر اقیانوس ها را توضیح دهید.

?سوال  :حرکت امتداد لغز بیشتر در چه مناطقی رخ می دهد و باعث چه می شود؟

?سوال  :در اثر برخورد ورقه عربستان با ورقه ایران چه اتفاقی افتاده است؟

?سوال  :در چه صورت سونامی خرابی بیشتری را خواهد داشت؟

?سوال  :تفاوت درزه و گسل در چیست؟

?سوال  :مهم ترین مناطق زلزله خیز جهان کجاست؟

?سوال  :چین خوردگی ها و کوه ها چگونه روی سطح زمین به وجود می آیند؟

?سوال  :رشته کوه زاگراس در اثر حرکت کدام ورقه ها ایجاد شده است؟
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فصل  – 7آثاری از گذشتهی زمین

شرایط الزم برای تشکیل فسیل (جلسه ی بیست و هشتم)

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
کنیم ....اگر گفتید؟! آباری کالاااااااااا !!!! اگه گفتی به تجربه هامون و علم و آگاهیمون اضافه می کنه زدی تو خال حسابی!! تو این
فصل میخوایم درباره ی گذشته ی چی صحبت کنیم ؟! گذشته ی زمین دیگه!!!!!!!
قراره این فصل درباره ی گذشته ی زمین یه سری مطالب بدونید تا علم و اگاهیتون از این کره ی خاکی که توش زندگی می کنید
بیشتر بشه انشااهلل 😊
یاد آوری:
جانداران به تدریج بر روی کره زمین به وجود آمدهاند و بسیاری از آنها در طی میلیونها سال به دالیل مختلف منقرض
شدهاند  ،همچنین در پایه هشتم فرا گرفتید که فرسایش سنگها و انتقال رسوبات به داخل دریاها و ته نشین شدن آنها
سر انجام به تشکیل سنگ های رسوبی میانجامد.
فسیل (سنگواره)
آثار و بقایای موجودات زنده گذشته را که در البه الی سنگهای رسوبی وجود دارند فسیل

مینامند.

مطالعه فسیلها نشان میدهد جانداران در طول زمان تغییر کردهاند و حتی از جانداران گذشته حال حاضر بر روی زمین
یافت نمیشوند و در واقع نصل آنها منقرض شده است  .با رسوب گذاری الیههای جدید اجساد جانوان مرده در این رسوبات
حبس می شوند.
با گذشت زمان و با وارد شدن فشار و گرمای بسیار به آنها ،ردی از خود بر روی سنگ به جا میگذارند .به این باقیمانده
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
می شویم .در حقیقت فسیل باقی مانده جاندارانی می باشد که در بین مواد ،سنگ ها و الیه های رسوبی وجود دارند .فسیل
ها از نظر زمین شناسی و زیست شناسی اهمیت بسیار زیادی دارند و به ما کمک میکنند که بیشتر با گذشته زمین و
حیات باستانی زمین آشنا شویم.
نکته :قدیمی ترین آثار فسیلی را به نوعی از باکتری ها با قدمت حدود  3/5میلیارد سال نسبت می دهند.
مطالعات نشان داده اند جانورانی که در بدنشان قسمت های استخوان مانند وجود داشته ،بیش تر از جانوران نرم تن که
استخوان ندارند فسیل می شدند .یکی دیگر از شرایط مهم تشکیل فسیل تجزیه نشدن سریع جسد است .زیرا در طبیعت
معموال جسد جاندارن مرده با عواملی مانند هوا ،گرما ،کرم ها و حشرات و باکتری ها پس از گذشت چند روز تجزیه
می شوند .برای فسیل شدن جسد یک جاندار ،باید محیط برای تجزیه شدن جسد ،مناسب نباشد .بهترین محیط برای
تشکیل فسیل ،دریا است.
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فسیل ها معموال در جاهایی که دریا بوده اند به وجود میآیند .اما در خشکی ها هم فسیل وجود دارد (مانند فسیلهای
نفتی ،باتالقی ،صمغی ،نمکی و. )...
یکی از راه های تشکیل فسیل ،قرار گرفتن جسد در نمک است .در معدن نمکی به نام معدن چهرآباد در استان زنجان،
حدود  12فسیل انسان و  3فسیل حی وانات پیدا شده .این فسیل ها ،به طور اتفاقی درون معدن نمک بودند و بر اثر ریزش
سقف معدن ،مردند .نمک موجود در خاک آن مکان جلوی تجزیه جسد آنان را گرفته و جسد برخی از آنان سالم مانده
است .برخی از این اجساد هنوز مو و ناخن دارند و لباس بر تن دارند .عکس های این فسیلها را در ادامه می بینیم.

?سوال  :درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.

(دانش  -تهران -دی ماه)1399

الف) بعضی از جانداران که در گذشته زندگی می کردند  ،امروزه از بین رفته اند.
ب) دانشمندان اصلی ترین دلیل انقراض دایناسورها را جثه بزرگ آن ها می دانند.
پاسخ  :الف) درست

ب) نادرست

?سوال  :جاهای خالی جمالت زیر را با واژه های مناسب پر کنید.

(شهید بهشتی-تهران-دی ماه)1399

الف)  .......................نمونه ای از جاندارانی هستند که امروزه نسل آن ها منقرض شده است.
ب) بخش وسیعی از زمین را سنگ های  ...............پوشانده است.
پاسخ  :الف) دایناسورها

ب) رسوبی

?سوال  :گزینه ی درست را مشخص کنید.

(نور -تهران -دی ماه)1399

* عموما داشتن فسیل و الیه الیه بودن از ویژگی کدام یک از سنگ ها است؟
 )1آذرین درونی

 )3آذرین بیرونی

 )2سنگ های رسوبی

 )4دگرگونی

پاسخ  :گزینه 2
سوال  :گزینه ی درست را مشخص کنید.

(فرزانگان -تهران -دی ماه)1397

* فسیل ها در چه نوع سنگی بهتر حفظ می شوند؟
 )1سنگ مرمر

 )3ماسه سنگ

 )2بازالت

 )4گرانیت

پاسخ :گزینه  ، 2ماسه سنگ ها از نوع سنگ های رسوبیاند و فسیل ها در سنگ های رسوبی بهتر حفظ می شوند.
سوال  :فسیل را تعریف نمایید.

(امام حسین -تهران -دی ماه)1399

پاسخ  :برو به جزوه و فیلم آموزشی مراجعه کن!
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سوال  :داشتن چه ویژگی هایی باعث اهمیت سنگ های رسوبی شده؟

(دکتر حسابی -تهران -دی ماه)1399

پاسخ  :وجود فسیل و الیه الیه بودن سنگ های رسوبی باعث اهمیت و کاربرد های آن ها در مطالعه ی تاریخچه ی
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
میروند و فقط قسمت های سخت بدن)مانند استخوان ها( پیش از تجزیه شدن به فسیل تبدیل می شوند .گاهی اوقات
قسمت های نرم بدن جسد پیش از تجزیه شدن به فسیل تبدیل می شوند و جسد به طور کامل فسیل می شود.
در برخی موارد با نفوذ آب های زیر زمینی به درون فسیل ،جسد در آب حل می شود و مواد معدنی جای جسد را میگیرد
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:
-1تبدیل بخش های سخت بدن به فسیل مانند :استخوان ،صدف و...
-2تبدیل بخش های نرم بدن به فسیل مانند جسد کامل ماموت ،حشرات در کهربا و..
-3جایگزینی مواد معدنی به جای بخش های سخت بدن مانند :سلیسی شدن یا آهکی شدن تنه درختان
-4آثار فسیلی :مانند رد پا یا خزیدن و ...جانوران
اگر فقط سطح خارجی ،استخوان ها و صدف جاندار تبدیل به فسیل شود ،قالب خارجی تشکیل می شود .
اما اگر مواد و رسوبات به بخش های داخلی جسد جاندار نفوذ کند ،قالب داخلی به وجود می آید.
نکته :بخش های سخت بدن جانداران دو برابر بیش تر از بخش های نرم بدن در برابر عوامل فساد مقاومت دارند.
* 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
سنگ به نظر می رسند در حالیکه حتی حلقه های رشد ساالنه روی آنها دیده می شوند .در این حالت کانی هایی مثل
سیلیس یا ترکیبات آهکی جانشین بخش های چوبی بدن گیاه شده اند.
*نکته :اگر آثار رد پا یا سایر فعالیت های زیستی جاندار به سرعت به وسیله رسوبات پوشانده شوند ،این آثار بدون تغییر
شکل همراه با سخت و سنگی شدن رسوبات به فسیل تبدیل می شوند .به این دسته از فسیل ها ،آثار فسیلی می گویند.
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
گذشته زمین پی برد .البته تمامی فسیل ها برای مطالعه گذشته زمین مناسب نیستند.
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
موجود ،احتمال وجود ذخایر سوخت های فسیلی را تایید می کنند .سپس با استفاده از تصویر برداری های پیشرفته ای که
انجام می دهند از وجود سوخت فسیلی در زیر زمین اطمینان حاصل می کنند .پس از آن اقدام به حفاری چاه های اکتشافی
کرده و کیفیت سوخت را بررسی می کنند .فایده دیگر فسیل ها اثبات نظریه جابجایی قاره ها است .دانشمندان با مطالعه
فسیل های قاره های گوناگون و پی بردن به تشابه آنان دریافتند که قاره ها زمانی یکپارچه بودند .همچنین فسیل شناسان از
فسیل ها برای تعیین سن الیه های خاک استفاده می کنند بدین شکل که سن فسیلی که در الیه ای از خاک پیدا می شود،
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
بدهند .مثال مکانی که ذخایر ذغال سنگ داشته باشد ،زمانی منطقه ای گرم و مرطوب و جنگلی بوده است .همچنین با مطالعه
فسیل ها می توان اطالعاتی درباره دریاهای باستانی بر روی زمین بدست آورد .مکانی که در آن فسیل پیدا شود ،یعنی قبال
دریا بوده .فسیل ها می توانند عمق دریاهای قدیمی را نیز مشخص کنند .همچنین دانشمندان با مطالعه فسیل ها اطالعات
بیش تری درباره تکامل حیات بر روی زمین به دست آوردند.
?سوال  :فسیل چیست و فسیل شناسان چه استفادهایی از آن میکنند؟

(شهید فهمیده  -تهران -دی ماه)1399

پاسخ  :بقایای اجساد جانداران قدیمی هستند که در بین مواد ،رسوبات و سنگهای رسوبی پوستة زمین وجود دارند .فسیل
شناسان از آنها به عنوان شواهدی برای تفسیر و بازسازی تاریخچة زمین استفاده می کنند.
?سوال  :چه چیزهایی باعث اهمیت و کاربرد سنگهای رسوبی در مطالعة تاریخچة زمین شده است؟
( 22بهمن  -تهران -دی ماه)1399

پاسخ  :داشتن فسیل و الیه الیه بودن سنگ های رسوبی
?سوال  :عوامل تجزیه کنندة جسد جانداران را نام ببرید.

(امام حسین  -تهران -دی ماه)1399

پاسخ  :اکسیژن هوا ،آب ،گرما ،باکتریها و موجودات زندة دیگر
?سوال  :دو مورد از کاربرد فسیل ها را بیان کنید.

(فرزانگان  -تهران -دی ماه)1399

پاسخ  :الف) بررسی حوادث گذشتة زمین با استفاده از فسیلهای راهنما
ب) شناسایی و اکتشاف ذخایر سوختهای فسیلی با مطالعة فسیلهای ذرهبینی الیههای سنگی اعماق زمین
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سواالت پایان فصل
?سوال  :جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.
 .1دو ویژگی مهم سنگ های رسوبی  .........................و  .........................می باشد.
 .2الیه های رسوبی تقریبا به صورت  .........................ته نشین می شوند.
 .3برای تشکیل فسیل از جسد جاندار باید جسد در محیطی با اکسیژن  .........................و باکتری .........................
قرار بگیرد.
 .4در ( .........................دریاها -بیابان ها) فسیل بیشتری یافت می شود.
 .5زمین شناسان با مطالعه  .........................پی به تغییرات زمین می برند.
 .6بهترین شرایط برای فسیل شدن حشرات  .........................می باشد.
 .7بهترین مکان برای تشکیل فسیل های قسمت سخت جانداران  .........................است.
 .8فسیل مرجان در یک الیه رسوبی نشان دهنده محیط  .........................در گذشته آن منتطقه بوده است.
 .9الیه های رسوبی که از حالت افقی خارج شده باشد نشان دهنده تغییر الیه ها در زمان  .........................از
رسوب گذاری است.
 .10به اثر برجستگی های سطح خارجی صدف بر رسوبات  .........................می گویند.
 .11زمین شناسان برای شناسایی ذخایر زغال سنگ ابتدا با استفاده از  .........................احتمال وجود ذخایر را
بررسی می کنند.
 .12وجود ذخایر زغال سنگ در یک منطقه نشان دهنده آب و هوای  .........................در گذشته آن منطقه است.
?سوال  :درست یا نادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صحیح را بنویسید.

 .1به اثر ردپای باقیمانده از جانداران نیز فسیل می گویند◯ .
 .2جسد جاندارانی که فاقد قسمت های سخت بوده اند بیشتر به فسیل تبدیل شده است◯ .
 .3اکسیژن هوا و رطوبت باعث تشکیل فسیل می شود◯ .
 .4شرایط فسیل شدن برای همه جاندارنی که در گذشته زندگی میکرده اند مهیا نبوده است◯ .
 .5از روی فسیل ها میتوان به نوع جانداران  ،مکان خشکی ها و دریاها  ،نوع آب و هوای مناطق مختلف و حتی
حوادث طبیعی مانند سیل ،زلزله و عصر یخبندان و غیره پی برد◯ .
 .6حل کلیدی برای گذشته است ،یعنی ترتیب الیه های رسوبی پی به قدمت الیه ها ببریم◯ .
 .7فسیل ماموت ها البه الی سنگ های رسوبی کشف شده اند◯ .
 .8فسیل های راهنما مربوط به جاندارن پیچیده ای است که در گذشته می زیسته اند و در الیه های عمیق تر
زمین هستند◯ .
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 .9در توالی الیه ها الیه های باالیی پیرتر از الیه های زیرین هستند◯ .
?سوال  :هر یک از موارد زیر را تعریف کنید.
 فسیل قالب خارجی قالب داخلی فسیل راهنما?سوال  :دانشمندان علت انقراض دایناسورها را چه می دانند؟
?سوال  :مهمترین عامل تشکیل فسیل چیست؟
?سوال  :چرا تعداد فسیل های دریایی بیشتر از سایر فسیل هاست؟
?سوال  :نام چند محیط غیر دریایی که فسیل تشکیل می شود را بنویسید.
?سوال  :شرایط الزم برای تشکیل فسیل ها را بنویسید.
?سوال  :یک جاندار پس از مرگ باید دور از چه عواملی قرار بگیرد تا تبدیل به فسیل شود؟
?سوال  :انواع فسیل های سنگی را نام برده و به صورت اختصار توضیح دهید.
?سوال  :پنج مورد از کاربرد فسیل ها را بنویسید.
?سوال  :چگونه می توان سن الیه های رسوبی را تخمین زد؟ توضیح دهید.
?سوال  :فسیل های زیر هر کدام بیانگر چه نوع آب و هوایی هستند
نخل
مرجان
گیاه سرخس
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درختان برگ سوزنی
?سوال  :سه مکان را نام ببرید که امکان تشکیل فسیل کامل را دارد.
?سوال  :چرا در بیابان ها فسیل کمتری یافت می شود؟
?سوال  :ویژگی های فسیل راهنما را بنویسید.
?سوال  :دانشمندان چگونه احتمال وجود ذخایر زغال سنگ را بررسی می کنند.
?سوال  :در تعیین سن الیه های رسوبی به چه مواردی باید توجه کرد؟
سوال  :در شکل زیر اگر در الیه  Bفسیل راهنمایی به سن  250میلیون سال و در الیه  Dفسیل با سن 200
میلیون سال وجود داشته باشد:
الف) سن تقریبی الیه های  Eو  Cچقدر است؟
ب) سن رگه آذرین  Fرا با سایر الیه ها مقایسه کنید.
?سوال  :منظور از جمله «حال کلیدی برای گذشته است» چیست؟
?سوال  :سنگ ها تبخیری نشان دهنده چه نوع آب و هوایی در گذشته زمین است؟
?سوال  :در محلی معدن سنگ نمک و گچ پیدا شده است نشان دهنده چه نوع آب و هوایی در گذشته زمین است؟

?سوال  :هریک از تصاویر زیر نشان دهنده چه نوع فسیلی است؟
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?سوال  :ترتیب تکامل ساختار بدنی موجودات چگونه بوده است؟
?سوال  :توالی الیههای مشخص شده را از کم به زیاد بنویسید.
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فصل  – 8فشار و آثار آن
در گفتگوهای روزمره از واژههای ف شار و نیرو زیاد ا ستفاده می شود و گاهی اوفات به غلط از یکی دیگری ا ستفاده میکنیم.
در واقع این اشططتباه به دلیل این اسططت که درک ما از نیرویی که به ما وارد میشططود ،به واسطططه فشططار اسططت .فرض کنید به
میوهفروشی رفتهاید و  3 kgسیب-زمینی خریدهاید ،فروشنده آنها را درون کی سهای پالستیکی میریزد و به شما میدهد،
بر اثر وزن سیبزمینی ،بند کی سه پالستیکی نازک می شود و شما احساس میکنید که به سختی میتوانید کی سه را حمل
کنید ،در صورتی که این مقدار سیبزمینی بار قابل توجهی نی ست که شما را به زحمت بیاندازد .علت این اتفاق را باید در
نازک شدن دسته کی سه پال ستیکی جست ،چون مساحت سطحی که به واسطه آن نیرو به شما وارد می شود کاهش یافته
است .در نتیجه فشاری که کیسه بر دست شما وارد می کند ،افزایش مییابد .پس فشار عالوه بر نیرو به مساحت سطحی که
نیرو به آن وارد میشود نیز بستگی دارد.
همانطوری که ا شاره شده ف شارعالوه بر نیرو به م ساحت سطحی که نیرو به آن وارد می شود نیز ب ستگی دارد .بنابراین در
حالت کلی می-توان فشار را به شکل زیر تعریف کرد.

بخش اول:
* فشار
نسبت نیروی عمود بر سطح به مساحت سطحی که نیروبه آن وارد میشود.

F
A

P

نیرو

یا

سطح

=فشار

واحد اندازهگیری فشار پاسکال است که به  Paنشان میدهند.

N 

هر پاسکال برابر با  1نیوتون بر متر مربع 2 
m 

 است.



هر چه مساحت کف کفش اسکیموها بیشتر باشد ،فشار کمتری را بر سطح برفی وارد کرده ودر برف فرو نمیروند.



هرچه چاقو تیزتر باشد لبهی آن مساحت کمتری داشته و فشار زیادی را بر سطح زیر خود وارد میکند.



اگر در بند کیف لپتاپ از پد پهن استفاده کنیم ،مساحت سطح افزایش یافته و فشار کمتری بر شانه ما وارد
میشود.
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? سوال  :قطعهای به وزن  1200نیوتون را مطابق شکلهای الف و ب از دو وجه آن ،روی سطح افقی صافی قرار
دادهایم .فشار وارد شده از طرف قطعه به سطح را در هر یک از دو حالت بهطور جداگانه حسابکنید.

برای تحمل وزن یک ساختمان دیوارهای آن را روی پایههای بتونی میسازند .در شکل زیر دو نوع پایه متفاوت که معمارات در
این مورد بهکار میبرند نشان دادهشدهاست.
الف) اگر سطح کل پایه نواری ن صف سطح پایه یکپارچه با شد ،در این صورت ف شاری را که از طرف دیوارهای
ساختمان به هریک از دو پایه وارد میشود باهم مقایسه کنید.

ب) برای ساختمانی که روی زمین نرم ساخته میشود ،کدامیک از پایههای نشانداده شده مناسبتر است؟
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?سااوال  :مکعب یکنواختی به جرم  2kgو طول ضاالع  20cmروی سااطحی افقی قرار دارد .اگر نیروی  Fموازی با

m
سطح بر ج سم وارد شود .شتاب حرکت آن
s2

 4می شود .اگر این نیرو عمود بر سطح ،به ج سم وارد شود ،ف شار

N
وارد شده به سطح زیرین جسم چند پاسکال خواهد شد؟ (
kg

 g  10و اندازهی نیروی اصطکاک جنبشی وارد بر

جسم  2Nاست).
750 )1
500 )2
250 )3
300 )4
? سوال  :یکی از توصیههایی که همواره باید جدی بگیریم ،این است که روی سطح یک استخر یخ زده یا دریاچه
یخزده راه نرویم زیرا فشاری که وزن ما ایجاد میکند ،ممکن است برای شکستن یخ کافی باشد .با توجه به تعریف
ف شار تو ضیح دهید چرا امدادگر از یک نردبان بزرگ برای حرکت روی سطح یک دریاچه یخزده ،ا ستفاده کرده
است.

? سوال  :چرا گرفتن پونز بین دو انگ شت و ف شردن آن میتواند سبب آ سیب ر ساندن به یکی از انگ شت ها شود
(شکل روبهرو)؟
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بخش دوم:
* فشار در مایعات
وقتی یکی از انگ شتان خود را جلوی آبی که از شیلنگ بیرون میآید بگیرید ،ف شار آب را اح ساس میکنید .همچنین وقتی
به قسمت عمیق استخری بروید فشار آب را روی بدن و بهخصوص پرده گوش خود احساس میکنید .برای آشنایی با برخی
از عوامل مؤثر در فشار مایعها ،ابتدا آزمایش زیر را انجام میدهیم.

آزمایش بررسی فشار در مایعها
یک بطری آب  1/5لیتری در نظرگرفته سه سوراخ روی آن از باال به پایین ایجاد میکنیم.
با استفاده از نوار چسب روی سوراخ ها میپوشانیم و داخل بطری را با آب پر میکنیم.
با برداشتن چسب چه چیزی مشاهده میکنید؟

حال آزمایش دیگری را به شکل زیر ترتیب میدهیم:

سطح آزاد مایع
همانطور که در آزمایش باال دیدید ف شار مایع در یک عمق م شخص از
سطططح مایع بدون توجه به انداه بطریها یکسططان اسططت .برای بررس طی
بی شتر این مو ضوع ا و سیلهای به نام ظروف مرتبط ا ستفاده میکنیم.
اگر مایعی درون یکی از ظرفها بریزید مایع درون ظروف جاری شططده
و سطح آزاد مایع در تمامی ظروف برابر خواهد بود.
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?سوال  :شکل روبهرو طرحی از سامانه آبرسانی یک منطقه مسکونی را نشان میدهد .با توجه به آنچه تاکنون
خواندهاید ،نقش تلمبه (پمپ) را در ساختمان چندین طبقه توضیح دهید.

اصل پاسکال
ویژگی جالبی در مورد فشار مایعها وجود دارد که از این ویژگی در بخشهای مختلفی از صنعت استفاده میشود.
 .1اگر بر مایعی که درون ظرفی مح صور ا ست ،ف شار وارد کنیم؛ این ف شار بدون کم و زیاد شدن به بخشهای دیگر مایع و
دیوارههای ظرف منتقل میشود به این ویژگی اصل پاسکال گفته میشود.
 .2اصل پاسکال اساس کار سیستمهای هیدرولیک از قبیل ترزهای هیدرولیک ،جکهای هیدرولیک ،دربهای هیدرولیک و
 ...است.
کاربرد اصل پاسکال در ترمزهای هیدرولیکی
وقتی راننده پدال ترمز را ف شار میدهد ،این ف شار تو سط روغن ترمز به پی ستونها و کف شکها و بال شتکها منتقل می شود.
کفشططکها به کاسططه ترمز عقب و بالشططتکها به صططفحهای که به چرخ جلو متصططل اسططت ،نیرو وارد کرده و خودرو متوقف
میشود.
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?سوال  :شکل روبهرو مدل ساده شده جکهای هیدرولیک را که در تعمیرگاه های خودرو استفاده میشود را
نشان میدهد نحوه کار این جک را توضیح دهید (.بر اساس اصل پاسکال)

?سوال  :میخواهیم به کمک جک هیدرولیک اتومبیلی را به جرم  1000kgرا بلند کنیم .اگر مساحت پیستون
2
2
بزرگ  0 / 5mو مساحت پیستون کوچک  0 / 0005mباشد .با چه نیرویی میتوانیم ماشین را بلند کنیم.

بخش سوم:
* فشار در گازها
برای شما نیز ممکن است بارها اتفاق افتاده باشد که هرگاه بیش از حد مجاز ،هوا را به درون بادکنکی دمیده باشید بادکنک
ترکیده باشد .این تجربه ساده نشان میدهد که گازها نیز مانند مایعها فشار وارد میکنند.
برای بررسی فشار هوا دو آزمایش به شکل زیر ترتیب میدهیم:
آزمایش  : 1مچاله شدن قوطی حلبی
مقدار آب درون قوطی حلبی ریخته آن را حرارت میدهیم .وقتی آب درون آن شروع به خارج شدن کرد آن را از
روی حرارت برداشته و سرش را میبندیم چه چیزی مشاهده میشود؟
?سوال  :یک نی را مطابق شکل داخل بطری آب قرار دهید .با دهان خود شروع به دمیدن داخل بطری کنید چه
اتفاقی می افتد چرا؟
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هوای اطراف کره زمین
اطراف کرة زمین و تا ارتفاع صدها کیلومتر باالتر از سطح زمین ،هوا وجود دارد .شکل زیر یک ستون فرضی از مولکولهای
هوا را نشان میدهد .هرچه از سطح زمین باالتر رویم فشار هوا کمتر میشود .به همین دلیل فشار هوا در مناطق کوهستانی
کمتر از ف شار هوا در مناطق ساحلی ا ست .ف شار هوا در زندگی روزمره ما اثرهای فراوانی دارد .برای مثال وقتی میخواهید
آبمیوه درون یک قوطی را به کمک نی بنوشید از آثار فشار هوا استفاده میکنید.

?سوال  :با توجه به شکلهای روبهرو سریعترین ره برای خالی کردن یک بطری پالستیکی که تا نیمه از آب
پرشده کدام است؟

اگر سوراخی در انتهای بطری ایجاد کنیم خروج آب از بطری به چه شکلی خواهد بود؟
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سواالت پایان فصل
?سوال  :جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.
 .1اندازه نیروی عمودی وارد بر واحد  .....................را فشار مینامند و واحد آن در فیزیک  .........................میباشد.
 .2در عمق یکسان از یک مایع ،فشار در تمام سطح آن  ............است.
 .3فشار با سطح رابطه  ...............دارد.
 .4هرچه ارتفاع مایع  ........شود ،فشار آن بیشتر میشود.
 .5فشار در مایعات به  .........آنها بستگی دارد.
 .6اساس کار جک هیدرولیکی  ........................است.
 .7زمانی که کفش اسکی میپوشیم به دلیل  ، ................کمتر در برف فرو میرویم.
 .8هر پاسکال معادل  ................................است.
 .9وقتی از دامنه کوهی به سمت باال حرکت میکنیم ،فشار هوا  ...................مییابد.
 .10عامل وجود فشار هوا بر اجسام روی سطح زمین  ..........................است.
?سوال  :درست یا نادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صحیح را بنویسید.
 .1فشار مایعات با کم شدن عمق بیشتر میشود◯ .
 .2اگر نیرو ثابت باشد هرچه سطح کوچکتر باشد فشار کمتر است◯ .
 .3فشار با نیرو رابطه مستقیم دارد◯.
 .4ارتفاع مایع در همه سطوح آزاد ظروف مرتبط همتراز است◯ .
 .5فشار ناشی از یک مایع به ظرف آن بستگی دارد◯ .
 .6عامل اصل فشار در گازها ،دما و جنب و جوش ذرات است◯ .
 .7واحد فشار نیوتون بر ثانیه است که پاسکال نام دارد◯ .
 .8وقتی به نقطه ای از یک مایع فشار وارد میکیم این فشار فقط به نقاط مختلف مایع وارد میشود◯ .
 .9لبه تیز چاقو به دلیل نیروی زیاد باعث بریدن راحت میشود◯ .
 .10هرچه از سطح دریا باالتر برویم فشار هوا کاهش مییابد◯ .
F1
F
 2
 .11در یک باالبر هیدرولیکی رابطه  A 2 A1برقرار است◯ .

?سوال  :به پرسشهای زیر پاسخ دهید.
 .1هر یک از مفاهیم زیر را تعریف کنید.
 فشار: -اصل پاسکال:
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?سوال  :به هریک از موارد زیر پاسخ کوتاه بدهید؟
 چرا چاقوی تیز ،اجسام را به راحتی میبرد؟ واحدهای اندازهگیری فشار را نام ببرید؟ باالبر هیدرولیکی برچه اساسی کار میکند؟ چرا پونز به راحتی با فشار دست به دیوار فرو میرود اما میخ نه؟ شخصی که روی تخت چوبی پوشیده از میخ خوابیده است نمیتواند روی آن بایستد .چرا؟?سوال  :چگونه میتوانیم فشار وارد بر کف پاهایمان را بهدست آوریم؟
?سوال  :قطعه آهنی به شکل مکعب مستطیل که  96نیوتون وزن دارد روی میز قرار گرفته است .اگر سطح تماس
آن با میز  4/8متر مربع باشد فشار وارد بر میز چند پاسکال است؟
?سوال  :برای تحمل وزن یک ساختمان ،دیوارهای آنرا روی پایههای بتونی ،می سازند .در شکل زیر ،دو نوع پایة
متفاوت که معماران در این مورد به کار میبرند ،نشان داد شده است.
الف) اگر سطح کل پایة نواری ،ن صف ن صف سطح پایة یک پارچه با شد ،در این صورت ف شاری را که از طرف
دیوارهای ساختمان به هریک از دو پایه وارد میشود با هم مقایسه کنید.
ب) برای ساختن ساختمان روی زمین نرم ،کدام یک از پایه های نشان داده شده ،منا سب تر ا ست؟ علت انتخاب
خود را توضیح دهید.

A A
?سوال  :سه استوانه هم ارتفاع پر از آب داریم ،اگر مساحت سطح مقطع استوانهها به ترتیب ،A ،و
8
4
فشار ناشی از کدام استوانه بیشتر است؟

باشد،

? سوال  :شخ صی به جرم  80کیلوگریم روی دو پای خود که م ساحت هر کدام  50سانتی متر مکعب میبا شد،
ایستاده است .چه فشاری را به زیر وارد میکند؟
?سوال  :ابعاد مکعب مستطیلی  10 ، 5و  15متر است و وزن آن  450نیوتون است .بیشترین و کمترین فشار ایجاد
شده توسط آن را حساب کنید.
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?سوال  :اگر نیروی وارد بر مکعبی ثابت بماند و سطح مقطع کف آن را  4برابر کنیم فشار چگونه تغییر میکند؟
? سوال  :ا ستوانه به شعاع مقطع  0/2متر داریم اگر جرم ا ستوانه  12کیلوگرم با شد ا ستوانه چه ف شاری به سطح
زیرین خود وارد میکند؟
? سوال  :یکی از نکات جالب درباره ف شار مایعات این ا ست که مایعات ف شار را به خوبی و به راحتی در همه نقاط و
دیوارههای ظروف منتقل میکنند از این ویژگی در ساخت چه وسایلی استفاده میشود؟
?سوال  :در شکل مقابل فشار را در سه نقطه با هم مقایسه کنید.

?سوال  :یک آزمایش طراحی کنید که نشان دهد فشار در مایعات به عمق مایع بستگی دارد.
? سوال  :شکل روبه رو طرحی از سامانة آب رسانی یک منطقة مسکونی را نشان میدهد .با توجه به آنچه تاکنون
در این فصل فراگرفتهاید ،نقش تلمبه (پمپ) را در ساختمان چندین طبقه توضیح دهید.

? سوال  :ج سمی به وزن روی سطحی به م ساحت  0/005مترمربع قرار گرفته ا ست اگر ف شاری که بر سطح وارد
میشود  5000پاسکال باشد:
الف) وزن جسم چند نیوتون است؟
ب) جرم جسم چند کیلوگرم است؟
?سااوال  :به کمک یک جک هیدرولیکی اتومبیلی به جرم  1000کیلوگرم را میخواهیم بلند کنیم .اگر نیرویی که بر
د سته جک وارد میکنیم  18نیوتون با شد و م ساحت پی ستون کوچک  0/09متر مربع با شد ،م ساحت پی ستون بزرگ
چقدر است؟
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?سوال  :در شکلهای مقابل مسیر خروج آب را رسم کنید.

?سوال  :شکل زیر بیانگی چه ویژگی فشتر مایعات میباشد؟ توضیح دهید.

?سوال  :در شکل باال فشار در نقاط  2 ، 1و  3را مقایسه کنید.
?سوال  :الف) با توجه به شکلهای زیر سریعترین راه برای خروج آب کدام است چرا؟
ب) اگر در انتهای بطری یک سوراخ ایجاد کنیم خروج آب چگونه خواهد شد؟

?سوال  :مساحت پیستون بزرگ یک جک هیدرولیک  75برابر مساحت پیستون کوچک است .اگر اندازه نیروی
وارد بر دسته جک  20نیوتن باشد جسمی را به چه وزنی بلند خواهد کرد؟
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فصل  – 9ماشینها
ا صطالح زندگی ما شینی را حتماً شنیدهاید .زندگی ب شر در حال حا ضر به ما شینهایی که ساحته و در اختیار دارد واب سته
اسططت .ماشطینها به ما کمک میکنند تا زندگی راحتتری داشططته باشطیم و به ما فرصططت انجام کارهای فراتر از حدانتظار را
میدهند.
هر ماشین برای منظور و کار مشخصی طراحی و ساخته شده است .مثالً دوچرخه ،سرعت انجام کار را افزایش میدهد .یک
جک هیرولیک نیروی از برای انجام کار را افزایش میدهد یا یک قرقرهی ساده فقط جهت اعمال نیرو را تغییر میدهد.

بخش اول:
* ماشینها چگونه به ما کمک میکنند؟
برای آنکه متوجه شططویم ماش طینها چگونه به ما کمک میکنند میتوانیم به ورودی و خروجی ماش طین توجه کنیم .وروردی
ما شین شامل همه آن چیزهایی ا ست که انجام میدهیم تا ما شین کار کند و خروجی آن چیزی ا ست که ما شین برای ما
انجام میدهد  .مثالً ما بر د سته جک هیدرولیک نیروی کمی وارد میکنیم اما جک ج سم سنگینی مانند خودرو را برای ما
جابه جا میکند .یا وقتی برای به حرکت درآ مدن دوچرخه شطططما چدال میزنید و در خروجی دوچرخه شطططروع به حرکت
میکند.
در شططکلهای زیر تعدادی از ماش طینهایی که روزانه با آن سططروکار داریم نشططان میدهد در مورد ورودی و خروجی هرکدام
صحبت کنید.
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ماشین ساده:
یک ماشین از تعدادی اجزای ساده درست شدهاست .به هرکدام از این اجزاء ماشین ساده گفته می شود .این اجزاء با هم در
ارتباطاند و یک هدف را دنبال میکنند.
مثالً :در ساخت دوچرخه از ما شینهای سادهای مانند :اهرم ،چرخ و محور ،پیچ و مهره چرخدنده و  ....ا ستفاده می شود تا
بتواند کار نیروی پا را تبدیل به انرژی جنبشی کند .دو چرخه به ما اکان حرکت سریعتر و جابهجایی بیشتر را میدهد.
 تولید خودرو ،هواپیما ،کشططتی ،ماهواره و دیگر ماش طینهای پیچیده با اختراع ماش طینهای سططاده صططورت گرفتهاسططت .یک
ماشطین-سططاده مانند اهرم ،وسطیله مکانیکی اسططت که کار سططادهای انجام میدهد .مثالً با یک اهرم ،شطما میتوانید یک جسطم
سنگین را که وزن آن چند برابر وزن خودتان است ،حرکت دهید.

 در دوره ابتدائی با ما شینهای سادهای مانند اهرمها ،سطح شیبدار و قرقره به صورت مقدماتی آ شنا شدیم .در اینجا به
بررسی دققتر برخی از انواع ماشینها میپردازیم.
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بخش دوم:
* گشتاور نیرو
قبل از آشنایی با ماشینهای ساده بهتر است با مفهومی به نام گشتاور نیرو آشنا شویم .با شناخت گشتاور نیرو بهتر میتوانیم
عملکرد ماشینها را درک کنیم.
یکی دیگر از اثرهای نیرو اثر چرخانندگی آن اسطططت .مثالً برای باز و بسطططتهکردن در اتاق ،به آن نیرو وارد میکنیدو در حول
لوالیش میچرخد .با وارد کردن نیرو به د سته آچار ،پیچ را شل یا سفت میکنید .با وارد کردن نیرو به فرمان دوچرخه آن را
میچرخانید و دوچرخه را در جهتی که الزم است ،هدایت میکنید.
اثر چرخانندگی یک نیرو را گشاور نیرو می گوییم.
این نیرو به دو عامل بستگی دارد:
 -1اندازه نیرو  -2فاصله نیرو تا محور چرخش

بزرگی گشتاور نیرو برابر با حاصل¬ضرب اندازه نیرو در فاصله محل اثر نیرو تا محور چرخش است.

با توجه به اینکه یکای نیرو نیوتون ( )Nو یکای فاصله متر ( )mاست،یکای گشتاور نیوتون متر ( )Nmاست.
? سوال  :برای باز کردن مهرهای ،از آچاری به طول  20cmا ستفاده میکنیم .اگر نیروی وارد بر انتهای آچار 20N
باشد اندازه گشتارو نیرو را بهدستآورید؟
?سوال  :توضیح دهید چرا با آچار بلندتر مهره محکم را میتوان آسانتر باز کرد؟
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بخش سوم:
* اهرم
اهرم سادهترین ماشینی است که حتی انسانهای اولیه نیز از آن استفاده میکردند .سادهترین شکل اهرم االکلنگ است که در
و سط میله آن یک تکیهگاه قرار دارد وقتی به یک طرف االکلنگ نیرویی به سمت پایین وارد می شود آن سمت بهطرف پایین
وسمت مقابل به طرف باال حرکت میکند.
میتوان فاصله دوجسم از تکیهگاه اهرم را چنان تنظیم کرد که اهرم در حالت تعادل قرار دارد.
در این حالت ،اثر چرخ شی هر یک از نیروها یکدیگر را خنثی میکنند .به عبارت دیگر  ،در حالت تعادل ،اندازه گ شتاور نیرویی
که هریک از نیروها نسبت به تکیهگاه ایجاد میکنند ،با هم برابر و چرخششان مخالف یکدیگر است.
در شکل زیر گ شتارو نیرو  F1که از رابطه  F1  d1بهد ست میآید ،میخواهد اهرم را به صورت ساعتگرد (در جهت حرکت
عقربههای سطططاعت) بچرخاند و گشطططتاور نیروی  F2که از رابطه  F2  d2بهدسطططت میآِید ،میخواهد اهرم را بهصطططورت پاد
ساعتگرد (در خالف جهت عقربههای ساعت) بچرخاند .در حالت تعادل گشتارو نیروی ساعتگرد و پاد ساعتگرد باهم برابر است
و داریم:
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?سوال  :در شکل زیر اهرم در حالت تعادل است.
الف -گشتاور نیروی محرک را محاسبهکنید؟
ب -اندازه نیروی مقاوم را بهدست آورید؟

d2  50cm

d1  30cm

? سوال  :د سته پارو یک قایق م سابقه  3mا ست اگر فا صله سر پارو (جایی که د ست قایقران قرار میگیرد تا
تک یهگاه آن  60cmباشااد و قایقران نیرویی به اندازه  100Nرا بر دسااته پارو وارد کند ،انتهای پارو حداکثر با چه
نیرویی آب را به عقب هل میدهد؟

بخش چهارم:
* مزیت مکانیکی
دیدیم برای بلند کردن یک ج سم سنگین تو سط یک نیروی کوچک میتوان از اهرم ا ستفاده کرد .در شکل زیر نیرویی که ما
وارد میکنیم تا ج سم را بلند کنیم نیروی محرک و وزن ج سم بزرگ را نیروی مقاوم،فا صله نقطه اثر نیروی محرک تا تکیهگاه
را بازوی محرک و فاصله نقطه اثر نیروی مقاوم تا تکیه گاه را بزوی مقاوم مینامیم.
 هر چه بزوی محرک بزرگتر باشد برای جابه جا کردن جسم سنگین به نیروی محرک کمتری نیاز داریم ( درواقع اهرم نیرو
را افزایش میدهد).
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مزیت مکانیکی یک ماشین در حالت تعادل بهصورت نسبت اندازه نیروی مقاوم به اندازه نیروی محرک تعریف میشود.

?سوال  :اگر مزیت مکانیکی یک ماشین  5و نیروی مقاوم  1000Nباشد .اندازه نیروی محرک را محاسبه کنید؟
?سوال  :مزیت مکانیکی اهرمی است،این جمله یعنی چه؟
?سوال  :نشان دهید در اهرمها و در شرایط تعادل ،مزیت مکانیکی را از رابطه زیرنیز میتوان بهدست آورد.

? سوال  :اهرمها در ب سیاری از ما شینهای معمولی ،دیده می شوند .اهرمها را میتوان برح سب محل قرار گرفتن
تکیهگاه ،نیروی محرک و نیروی مقاوم بررسای کرد .در هر یک از شاکلهای زیر تکیهگاه ،محل وارد کردن نیروی
محرک و نیروی مقاوم را نشان دهید .از وزن اهرمها صرفنظر میشود.

بخش پنجم:
* قرقرهها
قرقره نوعی ما شین ساده ا ست که در انجام کارها به ما کمک میکند .در واقع قرقره چرخ شیارداری ا ست که می تواند آزادانه
حول یک محور دوران کند .قرقره را به کمک قالبی که به وا سطه قاب قرقره به محور آن مت صل ا ست میتوان از جایی آویزان
کرد یا اکه چیزی به آن آویزیان نمود.
در حالت کلی دو نوع قرقره داریم:
• قرقره ثابت :هرگاه قرقره را به کمک قالب آن از جایی آویزان کنیم ،قرقره را قرقره ثابت مینامیم.
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 مزیت مکانیکی قرقره ثابت  1است چون نیروی محرک و مقاوم در آن برابر هستند.• قرقره متحرک :اگر تحت شرایطی محور قرقره بتواند حرکت کند ،قرقره را متحرک مینامند.
 نیروی کشش طناب  Tدر دو سمت قرقره یکسان است با فرض ناچیز بودن وزن قرقره به محور قرقرهنیروی  T2وارد میشود.
 -مزیت مکانیکی قرقره متحرک  2است.

با ترکیب قرقرهها میتوان ماشین سادهای به نام قرقره مرکب طراحی کنیم و که در انجام کارها به ما کمک میکند.
در شکلهای زیر سه مدل ترکیب آورده شده است:

?سوال  :با توجه به تعریف مزیت مکانیکی جدول زیر را درباره مزیت مکانیکی ماشینهای شکل باال کامل کنید.
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?سوال  :در هریک از شکلهای زیر اندازه نیروی محرک و مزیت مکانیکی قرقره را بهدست آورید.

اندازه کار نیروی محرک با اندازه کار نیروی مقاوم برابر است.
برای آنکه وزنه  150نیوتونی را به اندازه  1mباال ببریم باید طناب رار با نیروی  50Nبه اندازه  3mبکش طیم .بنابریان بر اسططاس
قانون پایستگی انرژی و با صرفنظر کردن از اصطکاک میتوانیم بنویسیم:

W  F d
?سوال  :در شکل ب باال اگر طناب توسط شخص به اندازه  0/4Mکشیده شود:
الف) کار نیروی محرک چند ژول میشود؟
ب) جابهجایی وزنه چقدر خواهد بود؟
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بخش ششم:
* چرخ دندهها
در اغلب ما شینهایی که میچرخند از چرخدنده ا ستفاده می شود .ما شینی مانند یک دریل کوچک
در سططرعتهای باال به نیروی کمی احتیاج دارد و ماشطینهای دیگری مانند چرخهای بزرگ( پرهدار)
پشت کشتیهای بخار به نیروی زیادی در سرعتهای کم ،احتیاج دارند.
چگونگی کارکرد چرخدندهها به تعداد دندانههای آن ،بسطططتگی دارد .مثالً در دندانههای نشطططان داده
شده در شکل زیر چرخ دنده بزرگتر دارای  36دنده و دومی دارای 12دنده است .این چرخدندهها با هم تماس دارند و با فرض
آنکه روی هم نمیلغزند (سطططر نمیخورند )،وقتی چرخدندهبزرگ به اندازه یک دنده میچرخد ،چرخ دنده کوچک نیز یک دنده
میچرخد.پس وقتی چرخ بزرگ که دارای 36دنده اسططت ،یک دور کامل میچرخد ،چرخ کوچک که دارای 12دنده اسططت3 ،
دورمیچرخد .بدیهی است اگر چرخ دنده کوچک سبب چرخش چرخدنده بزرگ شود ،بهازای هر سه بار چرخیدن آن ،چرخدنده
بزرگ یکبار می چرخد .یعنی سرعت چرخش چرخ دنده کوچک بیشتر از سرعت چرخش چرخ دنده بزرگ است.

بنابراین در حلت کلی میتوان نوشت:

?سااوال  :قصااد داریم به کمک دو چرخدنده با تعداد دندههای  16و  24ماش اینی بسااازیم که ساارعت چرخش
چرخدندهی خروجی بیشتر از سرعت چرخش چرخ دنده ورودی باشد.
الف) کدامیک از این چرخدندهها باید چرخدندهی ورودی باشد.
ب) سرعت چرخش چرخدندهی خروجی چند برابر سرعت چرخش چرخدندهی ورودی است؟

103

بخش هفتم:
* سطح شیبدار
فرض کنید میخواهیم اسططبابکشططی کنیم .میدانیم که جابهجا کردن وسططایل سططنگین مانند یخچال و گذاشططتن آنها داخل
کامیون حمل بار بیار سخت است؛ زیرا برای این کار باید نیرویی هماندازه با وزن یخچال رو به باال به آن وارد کنیم .به نظر شما
سادهترین روش برای انجام این کار چی ست؟ شکل زیر یک سطح شیبدار را ن شان میدهد که به کمک آن میتوانیم اج سم

سنگین را جابه جا کنیم.

سطح شیبدار به ما کمک میکند تا با نیروی کمتر؛ اما در مسافتی طوالنیتر ،جسم سنگین را به سمت باال حرکت دهیم .وقتی
از سطح شیبدار ا ستفاده میکنیم ،نیروی محرک ،کاهش پیدا میکند؛ اما م سافتی که باید طی شود تا ج سم باال برده شود،
افزایش پیدا میکند .بهعنوان مثال اگر فردی با صندلیچرخدار بخواهد به اندازه  1mباال برود ،میتواند از یک سطح شیبدار10

1
متری ا ستفاده کند .بنابراین در این حالت نیروی الزم برای باال رفتن
10
1
یعنی نیروی محرک الزم نیروی مقاوم که وزن فرد و صندلی چرخدار ا ست ،می شود؛ با ا ستفاده از تعریف مزیت مکانیکی،
10

برابر می شود (البته با صرفنظر کردن از ا صطکاک).

مزیت این سطح شیبدار برابر است با:

یا میتوان بر اساس سطح شیبدار مزیت مکانیکی را میتوان به شکل زیر تعریف کرد:

طول سطح شیبدار
ارتفاع
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= مکانیکی مزیت

سواالت پایان فصل
?سوال  :جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.
 .1همه چیزهایی که انجام میدهیم تا ماشااین کار کند ....................... ،و آن چیزی که ماشااین انجام میدهد،
 ..............نام دارد.
 .2اثر چرخانندگی نیرو را  ...............میگویند.
 .3اندازه گشتارو نیرو حاصلضرب  ............در  ..................است.
 .4ماشینها سه نوع ......................... ، ..................... ،و پیچیده دارند.
 .5دوچرخه یک ماشین  ..................و اهرم یک ماشین  ................است.
 .6فاصله نیروی محرک تا تکیه گاه  ......................و فاصله نیروی مقاوم تا تکیهگاه  ..............نام دارد.
 .7اگرمزین ت مکانیکی اهرمی  5باشد ،نیروی مقاوم  ............برابر نیروی محرک است.
 .8مزیت مکانیکی در سطح شیبدار بهصورت  ...................به  ..................است.
 .9قرقره  ................به همراه ریسمان باال و پایین میرود.
 .................... .10تنها ماسینسادهای است که در هنگام انجام کار جابهجا نمیشود.
 .11کاربرد چرخدندهها به  ........................آنها بستگی دارد.
 .12هرگاه بازوی محرک از بازوی مقاوم بزرگتر باشد مزیت مکانیکی  ..................از یک است.
 .13دوچرخه میتواند انرژی ماهیچهای را به  .................تبدیل کند.
 .14اهرمها را میتوان براساس محل قرارگیری  ................... ،....................و  ....................تقسیمبندی کرد.
?سوال  :درست یا نادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صحیح را بنویسید.
 .1اندازه گشتاور نیرو با فاصله اثر نیرو رابطه عکس و با اندازه نیرو رابطه مستقیم دارد◯ .
 .2چگونگی کارکرد چرخدنده به قطر آن بستگی دارد◯ .
 .3در حالت تعادل هرچه بازوی محرک بزرگتر باشد برای جابهجاکردن جسم سنگین به نیروی محرکه بیشتری نیاز
داریم◯
 .4مزیت مکانیکی قرقره ثابت همواره یک است◯ .
 .5نیرویی که به ماشین وارد میشود نیروی محرک نامیده میشود◯ .
 .6مزیت مکانیکی نشان میدهد که ماشین نیروی مقاوم را چند برابر میکند◯ .
 .7هرچه ازتفاع سطح شیبدار نسبت به طول سطح شیبدار بیشتر باشد مزیت مکانیکی سطح شیبدار کمتراست.
◯
 .8با ترکیب مناسب قرقرهها میتوان با نیرویی نسبتا کوچک جسم سنگینی را جابهجا کرد◯ .
 .9وقتی شعاع قرقره متحرکی  2برابر شود ،مزیت مکانیکی آن نیز  2برابر میشود◯ .
 .10در سطح شیبدار تغییر جهت نیرو نداریم◯ .
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?سوال  :هر یک از مفاهیم زیر را تعریف کنید.
– ماشین:
 گشتاور نیرو: نیروی محرک: نیروی مقاوم: بازوی محرک: بازوی مقاوم: اهرم:?سوال  :در ساخت دو چرخه از کدام ماشینهای ساده استفاده شدهاست؟
?سوال  :در هر یک از شکلهای زیر ورودی و خروجی ماشین و نحوه تبدیل انرژی را بنویسید.

?سوال  :انواع ماشین را نام ببرید.
?سوال  :چند مورد از ماشینهای ساده را نام ببرید.
?سوال  :با یک آزمایش عوامل موثر بر گشتاور نیرو را بیان کنید.
?سوال  :رابطه گشتاور را نوشته و عوامل مؤثر بر افزایش گشتاور را بنویسید.
?سوال  :توضیح دهید چرا با آچار بلندتر ،مهره محکم را میتوان آسانتر باز کرد؟
? سوال  :با یک آچار میخواهیم یک مهره را باز کنیم .اگر گشتاور نیرو برابر  10نیوتون متر و طول آچار  20سانتی
متر باشد چه نیرویی را باید وارد کنیم؟
? سوال  :شخصی برای بازکردن مهره پیچی از آچار استفاده میکند .اگر نیروی  10نیوتون به آن وارد کند و فاصله
نقطه اثر نیروی دست تا مهره  0/25متر باشد گشتاور نیرو چقدر است؟
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?سوال  :اگر تکیه گاه تا حد ممکن به نیروی محرک نزدیک باشد ،ماشین از چه طریق به ما کمک می-کند؟
?سااوال  :جساامی در اثر اعمال نیرویی میچرخد .اگز نیروی وارد شااده را  8برابر و فاصااله نقطه اثر نیرو تا محور
چرخش را نصف کنیم گشتاور نیرو چند برابر میشود؟
?سوال  :در شکل مقابل تکیه گاه را در کجای میله قرار دهیم تا تعادل برقرار شود؟

?سوال  :در شکل مقابل نیروی  F2چند نیوتون است؟

طول میله

?سوال  :اگر مزیت مکانیکی یک ماشین  5و نیروی مقاوم  1000 Nباشد .اندازه نیروی محرک را محاسبه کنید؟
?سوال  :مزیت مکانیکی چه اعدادی میتواند باشد هر کدام را توضیح دهید.
? سوال  :اهرمها در ب سیاری از ما شینهای معمولی ،دیده می شوند .اهرمها را می توان بر ح سب محل قرار گرفتن
تکیه گاه ،نیروی محرک و نیروی مقاوم را بررساای کرد .در هریک از شااکلهای زیر تکیهگاه محل وارد کردن نیروی
محرک و نیروی مقاوم را نشان دهید .از وزن اهرمها صرفنظر میشود.
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?سوال  :شکلهای زیر دو نوع قرقره را نشان میدهد.
الف) ثابت یا متحرک بودن هر یک از آنها را مشخص کنید
ب) با کدامیک میتوان با نیروی کم مقاومت بیشتری را جابهجا کرد؟

?سوال  :در هر یک از قرقرههای زیر مزیت مکانیکی را محاسبه کنید.

?سوال  :در هر یک از شکلهای زیر مقدار نیروی محرک و اندازه مزیت مکانیکی را حساب کنید.
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? سوال  :در قرقره مرکبی جابهجایی نیروی محرک و نیروی مقاوم به ترتیب  15متر و  5متر ا ست .اگر نیروی محرک
 750نیوتون باشد ،جسم جابهجا شده چند نیوتون است؟

?سوال  :در شکل مقابل طناب توسط شخص  1/2متر جابهجا میشود .اگر نیروی محرک شخص  90نیوتون باشد ،کار
نیروی محرک و میزان جابهجایی جسم  360نیوتونی را حساب کنید.

?سوال  :از چرخدندهها به چه منظوری استفاده میشود؟ (سه مورد)
? سوال  :در یک چرخدنده ،تعداد چرخدندههای چرخ بزرگ  54دنده و تعداد چرخدنده کوچک  9دنده میبا شد.
وقتی چرخ بزرگ یک دور کامل میچرخد،
الف) چرخ کوچک چند دور می چرخد؟
ب) سرعت چرخ چرخدنده کوچک چند برابر سرعت چرخش چرخدنده بزرگ است؟
?سوال  :سطح شیبدار چیست؟
?سوال  :مزیت مکانیکی سطح شیبدار چگونه بهدست میآید؟
? سوال  :اگر در یک سطح شیبدار مطابق شکل زیر یک جعبه  40نیوتونی به اندازه  5متر روی سطح شیبدار
جابهجا شود مطلوب است؟
الف) کار نیروی مقاوم
ب) کار نیروی محرک
پ) نیروی محرک
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فصل  – 10نگاهی به فضا
?سوال  :اسطرالب چیست و چه کاربردی دارد؟
یک ابزار قدیمی در علم نجوم است که از آن برای تعیین زاویه ارتفاع ستارگان و سایر مطالعات نجومی استفاده می شد.
?سوال  :رصدخانه تاریخی شهر مراغه در کدام دوره و به همت کدام دانشمند ایرانی ساخته شد؟
در دوره هالکو خان مغول و به سفارش و زیر نظر خواجه نصیرالدین طوسی (دانشمند قرن هفتم هجری شمسی) ساخته شد.
نکته :رصدخانه مراغه محیطی علمی در اختیار ستاره شناسان قرار داد .این مرکز یک سازمان علمی گسترده بود
که بیشتر شاخه های دانش در آن تدریس می شد.
?سوال  :کدام دانشمند با ساخت تلسکوپ و رصد آسمان پنجره جدیدی به سوی شناخت دقیق تر جهان گشود؟
گالیله (متولد  1546میالدی) ،دانشمند ایتالیایی.

تصویری از گالیله بر روی یک تمبر
نحوه رصد یک ستاره ب وسیله اسطرالب.
?سوال « :دوران کهکشانی» به کدام دوره اطالق می شود؟
از قرن  18میالدی تا کنون که دان شمندان با ا ستفاده از تجهیزات مدرن در صدد ک شف نا شناخته های جهان ه ستند ،دوران
کهکشانی نامیده می شود.
?سوال  :کهکشان را تعریف کنید.
کهک شان مجموعه ای عظیم از ستارگان ،گازها ،گرد و غبار و ف ضای بین ستاره ای ا ست که تحت تاثیر نیروی جاذبه گران شی
متقابل ،در کنار هم جمع شده اند .برخی از آن ها با چشم غیر مسلح قابل رویت اند.
?سوال  :منظومه خورشیدی در کدام کهکشان قرار دارد؟
کهکشان راه شیری(The Milky Way).
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نکته :الف -منظومه خورشیدی بخش بسیار کوچکی از کهکشان راه شیری است .ب -هستی (کیهان) از میلیاردها
کهکشان تشکیل شده است.
? سوال  :الف -تنها ستاره منظومه خور شیدی کدام ستاره ا ست؟ ب -نزدیک ترین ستاره به زمین کدام ستاره
است؟ الف -خورشید ب -خورشید
?سوال  :طول عمر ستاره ها چقدر است؟
ستاره ها پیوسته در حال تغییرند .زمانی متولد می شوند و میلیاردها سال بعد می میرند.
?سوال  :منظور از «واحد نجومی» چیست؟
فاصله زمین تا خورشید حدود  150میلیون کیلومتر است .به این فاصله یک واحد نجومی گفته می شود.
?سوال  :منظور از «سال نوری» چیست؟
به فاصله ای که نور در مدت زمان یک سال طی می کند ،یک سال نوری گفته می شود.
نکته :در علم نجوم ،از «واحد نجومی» و «سال نوری» برای بیان فواصل خیلی دور استفاده می شود.
?سوال  :خورشید)(The Sunاز چه گازهایی تشکیل شده است؟
 %73هیدروژن) %25 ،(Hهلیم) (Heو  %2عناصر دیگر
?سوال  :منبع گرما و نور خورشید چیست؟
تبدیل مداوم هیدروژن به هلیم که با کاهش جرم و تولید انرژی به صورت نور و گرما همراه است.
?سوال  :کاهش جرم خورشید بدلیل تبدیل مداوم هیدروژن به هلیم تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟
تا زمانی که خورشید به پایان زندگی خود برسد.
?سوال  :منظور از صورت فلکی چیست؟
موقعیت ستارگان در آسمان به گونه ای است که وقتی به آنها نگاه می کنیم ،تعدادی از آنها ممکن است به صورتها و شکلهای
خا صی دیده شوند .این شکلها را به ا شیاء و حیوانات ت شبیه می کنند که صورت فلکی نامیده می شوند؛ مثل دب اکبر و دب
اصغر (شکل  5صفحه  105کتاب).
?سوال  :بر چه اساس انسان ها در قدیم از صور فلکی به عنوان تقویم استفاده می کردند؟
صورت های فلکی همیشه و به طور ثابت در آسمان دیده نمی شوند ،بلکه هر یک در زمان مشخص و موقعیت خاص قابل رویت
می باشند .به همین دلیل در قدیم ،به عنوان تقویم کاربرد داشتند.
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نکته :می توان از ستارگان و صورت های فلکی برای جهات یابی ،در شب و روز (خورشید) استفاده کرد.
?سوال  :منظور از آلودگی نوری چیست؟
در شهرهای ن سبتاً بزرگ ،به دلیل وجود نور فراوان المپ های رو شن در آ سمان شهر ،امکان رویت ستارگان در شب به خوبی
وجود ندارد .به این پدیده آلودگی نوری گفته می شود.
?سوال  :چه موانعی از رصد آسمان جلوگیری می کنند؟
آلودگی نوری ،آلودگی هوا و ابرها.
?سوال  :منظومه خورشیدی ) (The Solar Systemشامل چه اجزائی است؟
منظومه خورشیدی شامل  8سیاره ،حدود  200قمر طبیعی ،چند خرده سیاره ،میلیونها سیارک و اجسام سنگی دیگر است که
حجم بزرگی از فضا را اشغال کرده اند و همگی به دور خورشید در حال گردش هستند.
نکته :بی شتر ستاره شنا سان معتقدند که همه اع ضای منظومه خور شیدی ،از ابر عظیم و چرخانی مت شکل از گاز و
غبار به نام سحابی تشکیل شده اند.
?سوال  :سیاره) (Planetرا تعریف کنید.
به جرمی گفته می شططود که در مداری به دور خورشططید می چرخد و دارای جرم کافی برای ایجاد شططکل کروی و جذب اجرام
کوچک تر اطراف مدار خود باشد.
?سوال  :سیارات منظومه خورشیدی ،بر اساس جنس مواد تشکیل دهنده ،به چند دسته تقسیم می شوند؟
دو دسته _1 :سیارات سنگی (درونی)  _2سیارات گازی (بیرونی)
?سوال  :سیارات سنگی (درونی) منظومه خورشیدی را نام ببرید.
تیر (عطارد) ،ناهید (زهره) ،زمین (ارض) و بهرام (مریخ)
?سوال  :سیارات گازی (بیرونی) منظومه خورشیدی را نام ببرید.
مشتری (برجیس) ،کیوان (زحل) ،اورانوس و نپتون.
?سوال  :کدام سیارات منظومه خورشیدی قمر ندارند؟
عطارد و زهره
نکته :برخی سیارات منظومه خورشیدی بیش از یک قمر دارند؛ مانند مریخ که  2قمر و مشتری که  16قمر دارد.
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نکته :هر چه فاصله سیارات از خورشید بیشتر باشد ،دیرتر یک دور گِرد خورشید می چرخند .زمین طی  365روز
(یک سال) یک بار دور خور شید می چرخد ،اما عطارد که نزدیک ترین سیاره به خور شید ا ست طی  88روز این
کار را انجام می دهد و نپتون که دورترین سیاره از خورشید است طی حدود  165سالِ ما.
?سوال  :قمر را تعریف کنید.
به جرمی آسمانی که تحت تاثیر نیروی گرانش به دور یک سیاره در حال گردش است ،قمر گفته می شود.
?سوال  :سیاره زمین چند قمر دارد؟
یک قمر که ماه) (The Moonنام دارد.
?سوال  :ماه با چه سرعت متوسطی در مداری بیضی شکل به دور زمین می گردد؟
یک کیلومتر در ثانیه
?سوال  :فاصله متوسط مدار چرخش ماه تا زمین چقدر است؟
حدود  380هزار کیلومتر
?سوال  :منظور از قمر مصنوعی چیست؟
ماهواره ها؛ این اجسام همچون قمرها در مدارهای معینی به دور زمین می چرخند.
?سوال  :ماهواره ها در چه ارتفاعی به دور زمین می چرخند؟
آنها بر اساس نوع ماموریت و کاربرد در ارتفاع متفاوتی به دور زمین می گردند.
?سوال  :ماهواره ها چه کاربردهایی دارند؟
 _1ماهواره های مخابراتی امکان ارتباطات تلفنی و اینترنتی ،ارسطططال برنامه های رادیو و تلوزیونی و امواج راداری را فراهم می
کنند _2 .ماهواره های هواشناسی امکان پیش بینی وضعیت هوا را میسر می کنند _3 .تعیین موقعیت ،مسیریابی و...
?سوال  :سیستم موقعیت یاب جهانی)(GPSچگونه کار می کند؟
این سی ستم از  24ماهواره ت شکیل شده ا ست .هر ماهواره م ساحت محدودی از سطح زمین را به صورت دایره ای پو شش می
دهد .فاصله ماهواره ها به گونه ای است که همی شه منطقه ای به صورت اشتراک بین دو ماهواره مجاور هم ایجاد می شود .در
هر نقطه از زمین ،هنگامی که یک د ستگاه)(GPSرو شن می شود ،از نزدیک ترین ماهواره اطراف خود امواج دریافت می کند و
در دایره تحت پوشش آن قرار می گیرد .در این حالت ،دستگاه GPSممکن است در هر نقطه ای از دایره باشد ،بنابراین موقعیت
دقیق آن قابل اندازه گیری نیست .سپس  GPSبا دومین ماهواره ارتباط برقرار می کند .اکنون GPSدر منطقه مشترک دو دایره
قرار دارد و هنوز موقعیت دقیق آن م شخص نی ست .سپس  GPSبا سومین ماهواره ارتباط برقرار می کند و یک نقطه م شترک
بین سه ماهواره بدست می آورد .نقطه حاصل موقعیت  GPSاست.
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نکته :میلیاردها جرم ف ضایی به نام « سیارک» ( سنگ های ف ضایی) ،همچون سایر اجزای منظومه خور شیدی در
حال چرخش به دور خورشید هستند.
?سوال  :سیارک ها کجا قرار دارند؟
 %90سیارک ها در ناحیه ای به نام «کمربند اصلی سیارک ها» قرار دارند .این منطقه بین مریخ و مشتری واقع شده است.
?سوال  :شهاب سنگ (شخانه) چیست؟
هر ساله هزاران سنگ فضایی وارد جو زمین می شوند و به سطح زمین برخورد می کنند .این سنگ ها ،شهاب سنگ نام دارند.
?سوال  :چرا اغلب شهاب سنگ ها در اقیانوس سقوط می کنند؟
چون دو سوم سطح زمین را آب پوشانده است.
?سوال  :شهاب چیست؟
شهاب قطعاتی از سنگ و غبار رها شده از مدارک سیارک ها است که هنگام ورود به جو زمین ،در اثر اصطکاک می سوزد و نور
تولید می کند.
?سوال  :عالوه بر زمین ،کدام سیاره منظومه خورشیدی قابلیت بررسی شرایط حیات برای انسان را دارد؟
سیاره مریخ
?سوال  :عالوه بر زمین ،انسان ها تا کنون به سطح کدام سیاره دیگر یا قمر منظومه خورشیدی پا گذاشته اند؟
فقط قمر زمین :ماه

سواالت پایان فصل
?سوال  :جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.
 ..................... .1یکی از دانشمندان قرن هفتم هجری قمری است که رصد خانه مراغه را تأسیس کرد.
 .2تنها ستاره منظومه شمسی  .....................نام دارد.
 .3فاصااله خورشااید تا زمین  .....................کیلومتر و یا  8دقیقه و بیساات ثانیه نوری اساات که به این فاصااله
 .....................اطالق می شود.
 .4صورتهای فلکی همی شه به صورت ثابت در آسمان دیده  .....................به همین دلیل در قدی انسان ها از آن ها
به عنوان تقویم استفاده می کردند.
 .5از قرن هجدهم تا کنون دانشمندان به دنبال کشف ناشناخته های جهان هستی بوده اند  .....................نام دارد.
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 .6کهکشااان مجموعه ای از  ..................... ، ..................... ، .....................و فضااای بین سااتاره ای که تحت نیروی
جاذبه کناره هم قرار دارند.
 ..................... .7بخش بسیار کوچکی از کهکشان راه شیری است و این هم بخش کوچکی از  .....................است.
 .8صورت های فلکی به عنوان  .....................و  .....................کاربرد دارد.
 .9خورشید دارای ساختار  ...................است .در خورشید بطور مداوم  ...................به  ...................تبدیل می شود.
 .10ترکیب ا صلی خور شید شامل  73در صد  ..................... ، .....................در صد  .....................و  2در صد عنا صر
دیگر است.
 .11سحابی خورشیدی ابر عظیم چرخانی است که از  .....................و  .....................تشکیل شده است.
 .12سیارات درونی یا  .....................شامل  ، .....................ناهید  .....................و  .....................است.
 .13قمر زمین  .....................نام دارد ،که همراه با زمین به دور  .....................می گردد.
 .14کمربند اصل سیارک ها بین مدار  .....................و  .....................تمرکز دارد.
 .15کمربند اصلی سیارک ها بین مدار  .....................و  .....................تمرکز دارد.
 .16شهاب سنگ ها بیشتر در  .....................فرود می آیند.
 .17بیشتر سیارک ها در بین مدار سیاره های  .....................و  .....................قرار دارد.
 .18تیرهای درخشان نور که گاهی در آسمان شب دیده می شوند  .....................نام دارند.
درست یا نادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صحیح را بنویسید.
 .1پس از گالیله با اختراع ابزارهای نجومی پی شرفته مطالعات از فضاهای کهکشانی به منظومه شمسی گسترش پیدا
کرد◯ .
 .2ستاره ها ثابت هستند و از خود نور تولید می کنند◯ .
 .3جهت یابی با ستارگان منح صر به شب نی ست بلکه در روز هم می توان از بع ضی آن ها جهت های جغرافیایی را
مشخص کرد◯ .
 .4از قرن هفدهم میالدی تا کنون را دوران کهکشانی می نامند◯ .
 .5سیارات گروه دوم سیارات گازی و خارجی نامیده می شوند که از این سیارات می توان به بهرام م شتری  ،کیوان
اورانوس و نپتون اشاره کرد◯ .
 .6تنها قمر زمین ماه نام دارد ◯
 .7زمان گردش به دور خورشید سیاره های سنگی بیشتر از سیاره های گازی است◯ .
 .8قمرهای مصنوعی از خود نوری ندارند و به دور یک سیاره در گردش هستند◯ .
 .9نپتون طوالنی ترین سال و عطارد کوتاه ترین سال را دارد◯ .
 .10حرکت وضعی زمین در طول سال فصل ها را به وجود می آرود◯ .
 .11در سیستم موقعیت یاب جهانی از  24ماهواره استفاده شده است◯ .
 .12تبدیل هلیوم به هیدروژن در خورشید با کاهش جرم و تولید گرما و نور همراه است◯ .
 .13بیشتر شهاب سنگ ها در خشکی ها سقوط می کنند◯ .
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 .14سیاره ها از خود نوری ندارند و به دور یک ستاره در گردش اند◯ .
?سوال  :هر یک از مفاهیم زیر را تعریف کنید.
 اسطرالب کهکشان سال نوری سحاب خورشیدی شهاب سنگ قمر کمربند اصل سیارک ها?سوال  :سه نمونه از فعالیتهای منجمان ایرانی و مسلمانان سایر کشورها در گذشته را بنویسید.
?سوال  :دوران کهکشانی چه دورانی است؟
?سوال  :کاربرد صورتهای فلکی را بنویسید.
?سوال  :فاصله خورشید تا زمین چقدر است و به آن چه میگویند؟
?سوال  :عناصر تشکیل دهنده خورشید را نام ببرید و درصد هر کدام ر ا بیان کنید.
?سوال  :یک واحد نجومی را چگونه تعیین می کنند؟
?سوال  :چگونه می توان جهت قبله را تعیین کرد؟
?سوال  :موانع رصد آسمان در شهرهای بزرگ را بنویسید.
?سوال  :دلیل منطقی برای عدم وجود حیات در سیارات زیر را بنوسید.
عطارد

مشتری

?سوال  :منظومه شمسی از چه چیزهایی تشکیل شده است؟
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?سوال  :منظور از قمر مصنوعی چیست؟
?سوال  :انواع شهاب سنگ ها را بنوسید.
?سوال  :سیارات را تعریف کرده و اعضای آن را نام ببرید.
?سوال  :شهاب چیست و چگونه تولید نور میکند؟
?سوال  :سه ویژگی بنویسید که بتوان به کمک آن یک جرم آسمانی را به عنوان یک سیاره در نظر گفت؟
?سوال  :کمربند اصل سیارک ها کجاست؟
?سوال  :نحوه کار با سامانه موقعیت یاب جهانی را توضیح دهید
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فصل  – 11گوناگونی جانداران
?سوال  :منظور از «کلید شناسایی دو راهی» چیست؟
پاسخ :جانوران بر اساس صفات مشترکی که دارند گروه بندی می شوند؛ مثالً داشتن یا نداشتن ستون مهره که جانوران را به
دو گروه بزرگ مهره دار و بی مهره تقسیم می کند .در این مثال «داشتن یا نداشتن ستون مهره» یک کلید شناسایی دو راهی
اسططت ،زیرا از بین این دو حالت یکی را انتخاب می کنیم .در مراحل بعد و برای گروه بندی های بیشططتر می توانیم از کلیدهای
شناسایی دو راهی دیگری استفاده کنیم :داشتن و نداشتن آبشش ،تعداد پا ،داشتن و نداشتن آوند در گیاهان و...
کرم خاکی (بی مهره)
مار (مهره دار)

نکته :از کلیدهای دو راهی برای شناسایی جانداران جدید استفاده می شود.
نکته :تا چند قرن پیش ،دانشاامندان نیز جانوران و گیاهان را فقط بر اساااس صاافت های ظاهری گروه بندی می
کردند؛ مثال ارسااطو (فیلسااوف یونانی) ،جانوران را در سااه گروه قرار داد :آنهایی که در خشااکی راه می روند،
جانورانی که در آب شنا می کنند و آنهایی که در هوا پرواز می کنند .او گیاهان را در سه گروه علف ها ،درختچه ها
و درخت ها جای داده بود.
نکته :امروزه ،در گروه بندی جانداران ،عالوه بر صفات ظاهری (مثال تعدا پا) و ساختار داخلی (مثال دا شتن ستون
مهره) ،شباهت  DNAسلولها نیز بررسی می شود.
?سوال  :جانداران در چند گروه اصلی یا سلسله قرار می گیرند؟ نام ببرید.
پاسخ :پنج گروه _1 :جانوران  _2گیاهان  _3قارچ ها  _4آغازیان  _5باکتری ها.
?سوال  :سطوح مختلف گروه بندی جانوران را از سلسله تا گونه ،با ذکر مثال به ترتیب نام ببرید.
پاسخ  _1:سلسله  _2شاخه  _3رده  _4راسته  _5خانواده  _6جنس  _7گونه .مثالً قمری خانگی در سلسله جانوران ،شاخه
مهره داران ،رده پرندگان ،راسته کبوترسانان ،خانواده کبوترها ،جنس قمری و گونه قمری خانگی قرار می گیرد.
نکته :در گروه های بزرگتر (مثال سل سله جانوران یا شاخه مهره داران) ،تنوع جانداران بی شتر و شباهت ها کمتر
است .از گروه های بزرگتر به گروه های کوچک تر ،تنوع کمتر و شباهت ها بیشتر می شود.
نکته :یک جاندار در زبان های مختلف نام های متفاوتی دارد .از طرفی گاهی جانداران متفاوت نام های یکسااانی
دارند .این موارد می تواند گمراه کننده با شد .برای حل این م شکل در مطالعات و گزارش های علمی ،برای هر گونه
از جانداران یک نام علمی در نظر گرفته اند که آن جاندار را به طور دقیق مشخص می کند.
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«آیا می دانید؟» اولین نشااانه های زندگی بر روی کره زمین مربوط به حدود  3/5میلیارد سااال پیش و متعلق به
باکتری ها است.
?سوال  :باکتری ها کجا زندگی می کنند؟
پاسخ «:همه جا» یافت می شوند .برخی از باکتری ها در چشمه های آب گرم ،دریاچه های نمک و یخ های قطبی زندگی می
کنند.
?سوال  :آیا همه باکتری ها مضر هستند؟
پاسخ :خیر ،بسیاری از باکتری ها بی ضرر و حتی مفید هستند.
?سوال  :چند نمونه از فعالیت های مفید باکتری ها را بیان کنید.
پاسااخ  _1:باکتری های مف یدی در دسطططتگاه گوارش ما زندگی می کن ند که عالوه بر کمک به گوارش غذا ،مانع از فعال یت
باکتری های بیماری زا می شططوند _2 .از باکتری ها برای پاک سططازی محیط زیسططت ،تولید گیاهان مقاوم به آفت و تولید دارو
استفاده می کنند _3 .برخی باکتری ها در تولید ماست و پنیر کاربرد دارند.
?سوال  :سلول های موجودات زنده بر اساس وضعیت هسته به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید.
پاسخ :دو گروه _1 :سلول های پروکاریوت  _2سلول های یوکاریوت
?سوال  :الف -به چه سلول هایی پروکاریوت گفته می شود؟ ب -این نوع سلول در چه جاندارانی دیده می شود؟
پا سخ :الف -سلول هایی که ه سته آن ها غ شاء ندارند پروکاریوت نامیده می شوند .در این سلول ها ه سته زیر میکرو سکوپ
دیده نمی شود و ماده وراثتی در سیتوپالسم پخش است .ب -تنها باکتری ها پروکاریوت هستند.
?سوال  :الف -به چه سلول هایی یوکاریوت گفته می شود؟ ب -این نوع سلول در چه جاندارانی دیده می شود؟
پا سخ :الف -سططلول هایی که ماده وراثتی آن ها درون پوشططشططی قرار دارد و در نتیجه در آن ها هسططته تشططکیل می شططود،
یوکاریوت نامیده می شوند .ب -سلول های جانوران ،گیاهان ،آغازیان و قارچ ها یوکاریوت

یوکاریوت

پروکاریوت

?سوال  :باکتری ها بر اساس شکل ،به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید.
پاسخ :سه گروه _1 :باکتری های میله ای شکل  _2کروی  _3فنر مانند یا مارپیچی.
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?سوال  :چرا روی قوطی های کنسرو مواد غذایی نوشته شده «قبل از مصرف  20دقیقه جوشانده شود»؟
پا سخ :در برخی کن سروها یک نوع باکتری میله ای شکل به نام «کلو ستریدیوم بوتولینوم» وجود دارد که نوعی سم ک شنده
تولید می کند .با جوشاندن قوطی کنسرو این سم تجزیه می شود و خطر سمی بودنش از بین می رود.
«آیا می دانید؟» باکتری کلو ستریدیوم بوتولینوم ک شندهترین سم جهان را تولید میکند .دو کیلوگرم سم این
باکتری برای کشتن تمام ساکنان کره زمین کافی است.
?سوال  :شناخته ترین گروه آغازیان را نام ببرید.
پاسخ :جلبک ها -جلبک ها اکسیژن تولید می کنند و آبزیان (مثالً ماهی ها) از آنها به عنوان غذا استفاده می کنند.
?سوال  :جلبک ها بر اساس رنگ به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید.
پاسخ :جلبک ها رنگهای مختلفی دارند ولی بیشتر به سه رنگ سبز ،قرمز و قهوه ای دیده می شوند.
?سوال  :انسان از جلبک چه استفاده ای می کند؟
پا سخ  _1:از جلبک ها در ساختن مواد بهدا شتی و مکمل های غذایی ،به ویژه ویتامین ها ا ستفاده می شود _2 .دان شمندان
در تالش اند از جلبک ها سوخت ها پاک تولید کنند _3 .مردم برخی کشورها از جلبک ها غذا درست می کنند.
?سوال  :جلبک ها چگونه غذای خود را تامین می کنند؟
پاسخ :برخی آغازیان از جمله همه جلبک ها ،کلروفیل (سبزینه) دارند و مانند گیاهان فتوسنتز می کنند.
?سوال  :یک نمونه از کاربرد آغازیان در صنایع غذایی را بیان کنید.
پاسخ :برخی آغازیان در تولید بستنی و شکالت کاربرد دارند.
نکته :برخی آغازیان پو سته هایی از جنس سیلیس دارند .سیلیس در صنایع مختلف (مثال شی شه سازی) کاربرد
دارد.
نکته :قارچ ها انواع متفاوتی دارند ،برخی پر سلولی و برخی قارچ ها تک سلولی هستند.
نکته :بیشتر قارچ ها مفید هستند ،مثل مخمر نان که نوعی قارچ تک سلولی است.
? سوال  :دو مورد از آ سیب هایی را که قارچ های تک سلولی و میکرو سکوپی می توانند به سایر جانداران وارد
کنند ،بیان کنید.
پاسخ  _1:لکه های زرد روی برگ و سیاه شدن خوشه های گندم ،نشان دهنده وجود قارچ در این گیاهان است .این قارچ ها
آفت گیاهان اند _2 .نوعی قارچ میکروسکوپی بین انگشتان پا رشد می کند و سبب پوسته یا زخم شدن پوست می شود.
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?سوال  :ویروس چیست؟
پاسخ :یک عامل بیماری زای بسیار کوچک است که می تواند وارد سلول های جانداران شود و آنها را واردار به ساختن ویروس
کند.
?سوال  :ویروس ها قادر به ورود سلول های کدام جانداران هستند؟
پاسخ :همه جانداران
?سوال  :سه راه اصلی انتقال ویروس ایدز از یک فرد به فرد دیگر را بیان کنید.
پاسخ  _1:رابطه جنسی محافظت نشده  _2قرار گرفتن در معرض خون یا بافت آلوده (استفاده مشترک از وسایل تیز و برنده
مانند تیغ یا سرنگ)  _3انتقال از مادر به فرزند در دوران بارداری ،زایمان یا تغذیه با شیر مادر.
?سوال  :ویروس ایدز چگونه به بدن انسان آسیب می رساند؟
پاسخ :این ویروس در گلبول های سفید تکثیر می شود و با از بین بردن این سلول ها ،سیستم ایمنی بدن را ضعیف می کند.
در نتیجه بدن قدرت مبارزه با میکروب ها را از دست می دهد و شخص آسیب پذیر می شود.
?سوال  :کدام ویژگی ویروس ها آنها را شبیه به جانداران می کند؟
پاسخ :تولید مثل ( که ویروس این کار را در بدن موجودات زنده انجام می دهد).

سواالت پایان فصل
?سوال  :جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.
 ................. .1مجموعهای از پرسشهاست که براساس  ..................تهیه میشود.
 .2در گروهبندی امروزی ،جانداران را براساس  ..................و  ..................طبقهبندی میکنند.
 .3دان شمندان جانداران را در  5سل سلة  .................. ،.................. ،.................. ،..................و  ..................گروه بندی
میکنند.
 .4ارسطو جانوران را به در  3گروه  .................. ،..................و  ..................طبقهبندی کرد.
 .5نام علمی جانداران از  ..................ق سمت ت شکیل می شود که اولین بار به و سیلة زی ست شناس سوئدی به نام
 ..................ابداع شد.
 .6باکتریها  ..................دارند و از این لحاظ به  ،..................برخی قارچها و آغازیان شباهت دارند.
 .7قارچها به دو شکل  ..................و  ..................دیده میشوند.
 .8شناخته شدهترین گروه آغازیان  ..................ه ستند که در تولید اک سیژن و در نتیجة عمل  ..................نقش
اساسی دارند.
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 .9ویروسها در درون بدن موجودات زنده( .................. ،زنده  -غیرزنده) و خارج از بدن ،آنها ( ..................زنده -
غیرزنده) هستند.
 .10گروهی از جانداران که شبیه هم می باشند و به یک شکل تولید مثل میکنند ................. ،نام دارند.
 .11جلبک ها شناخته شدهترین گروه  ...............هستند.
 .12بعضی آغازیان پوستههایی از جنس  ....................دارند که در صنایعی مانند  ....................کاربرد دارند.
 .13ارسطو گیاهان را در سه گروه  ................... ، .................و  .....................تقسیم بندی کردهاند.
 .14سلسله جانوران به دو گروه بزرگ  .....................و  .....................تقسیم میشوند.
 .15ویروسها میتوانند به درون یاختههای همهی جانداران وارد شوند و آنها را وادار به  .............کنند.
 .16عامل بیماری هایی مانند آنفوالنزا و سرماخوردگی  .................میباشد.
 .17ویروسها جزء جانداران محسوب . .................
 .18ویروس ایدز با از بین بردن  .................باعث ضعیف شدن  ....................بدن میشود.
?سوال  :درست یا نادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صحیح را بنویسید.
 .1مهمترین هدف در طبقهبندی جاندرارن مطالعه و استفاده راحت از جاندارن است◯ .
 .2تعداد افرادی که در تیروه جانوران قرار دارند از تعداد افراد راسته کمتر و از تعداد افراد رده بیشتر است◯ .
 .3هر رده از چندین راسته تشکیل شدهاست◯ .
 .4در ردهبندی پرندگان کبوترسانان زیر شاخه کبوترها محسوب میشوند◯ .
 .5جانداران موجود در یک خانواده تنوع بیشتری از جانداران یک رده دارد◯ .
 .6همه باکتریها تکیاختهای و اندامکی به نام سبزینه ندارند◯ .
 .7عالئم بیماری ایدز به سرعت در فرد نمایان میشود و دستگاه ایمنی فرد بیمار ضعیف میشود◯ .
 .8جلبکها عالوه بر تولید کربن دیاکسید غذای جاوران آبزی هم هستند◯ .
 .9جلبک ها همگی سبز رنگ هستند◯ .
 .10قارچها نوعی گیاه هستند◯ .
 .11ویروس ها در هیچ یک از گروههای جاندارن تطبقهبندی نمیشوند◯ .
 .12لکههای زرد روی برگها و لکههای سیاه روی خوشه گندم میتواند نشانه نوعی آفت قارچی باشد◯ .
 .13ویروس ایدز از راه تماسهای معمولی مانند دستدادن و روبوسی کردن منتقل نمیشود◯ .
?سوال  :هر یک از مفاهیم زیر را تعریف کنید.
– کلید شناسایی دوراهی:
– گونه:
?سوال  :گروهبندی گیاهان و جانوارن توسط ارسطو را بنویسید.
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?سوال  :گروهبندی جانداران در گذشته و حال به چه نحوی بودهاست؟
?سوال  :جانداران به چند گروه تقسیم میشوند؟
?سوال  :جانوران به چند گروه تقسیم میشوند؟
?سوال  :با درنظر گرفتن صفت ظاهری جانوران فرضی زیر را طبقهبندی و کلید دوراهی برای شناسایی آنها را
طراحی کنید.

?سوال  :با درنظر گرفتن صفت ظاهری جانوران زیر را طبقهبندی و کلید دوراهی برای شناسایی آنها را طراحی
کنید.

?سوال  :سلسله جاندران چگونه تقسیم بندی میشوند؟
?سوال  :تقسیم بندی قمری خانگی در بین جانداران را بنویسید.
?سوال  :از گروه های بزرگ تر به گروه های کوچکتر تفاوت و شباهت افراد چگونه تغییر میکند؟
?سوال  :مشکالت طبقهبندی کردن جانداران را بنویسید.
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?سوال  :برای حل مشکالت طبقهبندی جانداران چه راهحلی را پیشنهاد دادهاند؟
?سوال  :ویژگی باکتری ها را بنویسید.
?سوال  :باکتری ها از چه نظر مفید هستند؟
?سوال  :جانداران هو هستهای (یوکاریوت) را تعریف کنید.
?سوال  :جانداران پییشهستهای (پرو کاریوت) را تعریف کنید.
?سااوال  :باکتری ها جزء کدام دسااته از جانداران ( یوکاریوت – پرو کاریوت) هسااتند؟ دیواره یاخته ای دارند یا
ندارند؟ از این نظر شبیه کدام دسته از جانداران هستند؟
?سوال  :نام هر یک از باکتریهای زیر را بنویسید.

?سوال  :چرا قوطی کنسرو را به مدت  20دقیقه باید جوشاند؟
?سوال  :ویژگی های آغازیان را بنویسید؟
?سوال  :جلبک ها را توضیح دهید؟
?سوال  :جلبک هار ا برچه اساس تقسیمبندی میکنند ،نام هر یک از جلبکهای زیر چیست؟
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 .23آغازیان چگونه غذای مورد نیاز خود را تأمین میکنند؟
 .24شکلهای زیر مربوط به چیست؟

?سوال  :شکلهای زیر مربوط به چیست؟

?سوال  :شکلهای زیر مربوط به چیست؟

?سوال  :شکلهای زیر مربوط به چیست؟

?سوال  :ویژگی قارچها را بنویسید؟
?سوال  :آیا میتوان قارچها را جزء سبزی ها به حساب آورد یا نه؟ چرا؟
?سوال  :عامل بیماریهایی مانند آنفوالنزا و سرماخوردگی چیست؟
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?سوال  :ویژگی ویروسها را بنویسید؟
?سوال  :آیا ویروس زنده است؟
?سوال  :نحوه انتقال ویروس ایدز را بنویسید.
?سوال  :قسمتهای مختلف شکل زیر را نامگذاری کنید.

?سوال  :ویژگی های ویروس ایدز را بنویسید.
?سوال  :نحوه عملکرد ویروس ایدز را بنویسید.
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فصل  – 12دنیای گیاهان
نکته :سلول های گیاهان نیز مانند هر سلول دیگری برای زنده ماندن به مواد مغذی نیاز دارند .گیاهان ( )Plantsبا
ا ستفاده از کربوهیدراتی که می سازند و مواد مغذی که از خاک می گیرند ،مواد مورد نیاز برای ر شد و نمو خود را
تامین می کنند؛ مثال می توانند پروتئین و چربی بسازند.
?سوال  :مولکول های کربوهیدرات (قندها) در کدام بخش گیاه ساخته می شوند؟
پاسخ :در اندامهای سبز گیاه ،بخصوص برگها.

?سوال  :چگونه آب و مواد معدنی از ریشه به برگ منتقل می شوند و کربوهیدراتهای ساخته شده از برگ به ریشه
و سایر بخش های گیاه می روند؟
پاسخ :از راه بافتی به نام بافت آوندی؛ این بافت اجزای لوله مانندی به نام «آوند» دارد.

?سوال  :چند نوع آوند وجود دارد؟ نام ببرید.
پاسخ :دو نوع _1 :آوند چوبی  _2آوند آبکشی.
?سوال  :نقش آوندهای چوبی را در گیاهان بیان کنید.
پاسخ  :آوندهای چوبی آب و مواد معدنی را که گیاه برای غذاسازی نیاز دارد از ریشه به اندامهای دیگر می برند.
?سوال  :نقش آوندهای آبکشی را در گیاهان بیان کنید.
پاسخ :آوندهای آبکشی مواد ساخته شده در اندامهای فتوسنتز کننده را به سراسر گیاه می برند.

نکته :آوندها در برگ ها به خوبی مشخص اند.
«آیا می دانید؟» بیشتر قطر ساقه و ریشه درختان از بافت آوند چوبی ساخته شده است.
?سوال  :گیاه به چه وسیله آب و مواد معدنی مورد نیاز را جذب می کند؟
پاسخ :بوسیله رشته های ظریفی به نام «تارِ کشنده» که روی ریشه قرار دارند.
?سوال  :ساختمان تارهای کشنده چگونه است و چگونه عمل می کند؟
پاسخ :هر تار کشنده در واقع یک سلول بسیار طویل است .دیواره تار کشنده نازک است ،بنابراین آب و مواد معدنی محلول در
آب می توانند از دیواره تار کشنده عبور کنند و وارد ریشه شوند.
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?سوال  :آب و مواد معدنی بعد از ورود به تار کشنده به کدام بخش گیاه وارد می شوند؟
پاسخ :در عرض ریشه حرکت می کنند و وارد آوندهای چوبی می شوند.
?سوال  :شیره خام چیست؟
پاسخ :به آب و مواد معدنی که که از زمین جذب می شوند و در آوندهای چوبی جریان می یابند «شیره خام» گفته می شود.
نکته :شیره خام از ری شه تا باالترین ق سمتهای گیاه جریان دارد و آب و مواد معدنی مورد نیاز سلولها را تامین
میکند.
نکته:کاغذ آغشته به کبالت کلرید )  (CoCl 2در برخورد با بخار آب ،صورتی رنگ می شود.
?سوال  :در گیاهان ،آب چگونه بر خالف نیروی جاذبه زمین به سمت باال حرکت می کند؟
پاسخ :گیاه همه آبی را که جذب کرده است مصرف نمی کند؛ بخش زیادی از آن به صورت بخار از روزنه های برگ خارج می
شود .این امر نیروی مکشی در گیاه ایجاد می کند که در حرکت رو به باالی آب در گیاه نقش دارد.
نکته :بخار آب از روزنه های برگ خارج می شود؛ در برخی برگ ها تعداد روزنه ها در دو طرف برگ یکسان نیست.
?سوال  :میان برگ چیست؟
پاسخ :بافت اصلی برگ است که از سلول های فتوسنتز کننده تشکیل شده؛ میان برگ بین روپوست باالیی و پایینی قرار دارد
(ش  4ص  127کتاب)
?سوال  :شیره پرورده چیست؟
پاسخ :موادی که در برگها ساخته می شوند ،همراه با آب وارد آوندهای آبکشی می شوند .این مایع «شیره پرورده» نامیده می
شود.
?سوال  :در گیاهان ،سلول هایی که فتوسنتز نمی کنند مواد مغذی مورد نیاز خود را چگونه تامین می کنند؟
پا سخ :از شیره پرورده که در اندامهای سبز گیاه (بخ صوص برگها) تولید شده ا ستفاده می کنند -شیره پرورده مقدار زیادی
کربوهیدرات (قند) دارد.

کاج
درخت کاج

مخروط نر درخت
مخروط ماده

?سوال  :دو مورد از تفاوت های کاج و سرو را بیان کنید.
پاسخ  _1:میوه :کاج میوه مخروطی ،اما سرو میوه گرد دارد _2 .برگ :کاج برگ سوزنی ،اما سرو برگ فلسی دارد.
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?سوال  :چرا به گیاهان گلدار نهان دانه هم گفته می شود؟
پاسخ :چون دانه های گیاهان گلدار در میوه محصور شده اند و قابل روئیت نیستند.
?سوال  :گیاهان گلدار (نهان دانه) به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید.
پاسخ  :دو گروه  _1تک لپه ای ها  _2دو لپه ای ها (دانه آن ها از دو لپه تشکیل شده است)
?سوال  :سه مورد از تفاوت های گیاهان گلدار تک لپه ای و دو لپه ای را بیان کنید.
پاسخ  _1:در تک لپه ای ها آوندهای چوبی و آبکشی در دو یا چند حلقه قرار دارند ،ولی در دولپه ای ها در یک حلقه _2 .در
تک لپه ای ها رگبرگها موازی هسططتند ولی در دولپه ای ها منشططعب (شططاخه شططاخه) _3 .در تک لپه ای ها تعداد گلبرگ ها
مضربی از سه یا شش است ولی در دو لپه ای ها مضربی از سه یا پنج (جدول ص  129کتاب).
نکته :اندام های رویشی (ریشه ،ساقه و برگ) در نهان دانگان متنوع اند؛ مثال هویجی که ما مصرف می کنیم ،ریشه
گیاه است.
?سوال  :در هویج ،سیب زمینی ،شلغم و کاکتوس ،مواد مغذی در کدام اندام ذخیره می شوند؟
پا سخ :الف -در شططلغم و هویج مواد مغذی در ریشططه ذخیره می شططوند .ب -در کاکتوس ،آب و مواد معدنی محلول در آن در
ساقه ذخیره می شوند .ج -در سیب زمینی ،مواد مغذی در ساقه زیر زمینی ذخیره می شوند.
?سوال  :قدیمی ترین گیاه روی زمین را نام ببرید.
پاسخ :خزه ها -ارتفاع این گیاهان چند سانتی متر بیشتر نیست .هاگدان
?سوال  :ویژگی های خزه ها را بیان کنید.
پاسخ :الف -آوند ندارند.
ب -بخش های برگی شکل و ساقه مانند خزه سلول های یکسانی دارند؛ بنابراین گفته می شود خزه ساقه و برگ حقیقی ندارد.
میله
ج -به جای ریشه اجزایی به نام ریشه سا دارند که از یک یا چند سلول ساخته شده اند

.

د -خزه (شکل مقابل) ،مانند سرخس به جای دانه با هاگ تکثیر می شود.
? سوال  :چرا اندازه خزه ها کوچک ا ست و در جاهایی ر شد می کنند که حتما رطوبت وجود دارد؟
پاسخ :بخش ساقه و برگ مانند
به دو دلیل _1 :خزه آوند ندارد ،بنابراین از نظر استحکام و تامین غذا قادر به رشد بیشتر نیست.
 _2خزه ریشه ندارد و فقط چند الیه سلول دارد ،بنابراین فقط در جاهای مرطوب زندگی می کنند.
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?سوال  :چند نمونه از نقش گیاهان در زندگی انسان ها و جانوران را بیان کنید.
پا سخ  _1:ساخت کاغذ از گیاهانی مانند پنبه ،کتان و _2 ...ماده اولیه برای ساخت برخی داروها (مثالً برای تهیه نوعی دارو
برای بیماران قلبی ،از گیاهی به نام گل انگ شتانه ا ستفاده می شود ،یا از نوعی باقال ماده ای به د ست می آید که با ا ستفاده از
آن گروه خونی را شطناسطایی می کنند) _3 .مهم ترین نقش :فتوسطنتز؛ گیاهان تامین کننده غذای جانوران هسطتند ،اکسطیژن
تولید و کربن دی اکسید مصرف می کنند.
نکته :افزایش مقدار کربن دی اک سید در یک منطقه ،باعث افزایش میزان فتو سنتز گیاهان آن منطقه می شود .اما
بعد از مدتی ،ظرفیت گیاهان تکمیل می شود و با وجود افزایش بیشتر کربن دی اکسید ،میزان فتوسنتز ثابت باقی
می ماند (این نکته تفسیر نمودار ص  132کتاب است).

سواالت پایان فصل
?سوال  :جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.
 .1مولکولهای ..................فقط در اندام های سبزرنگ گیاه مانند ..................گیاهان ساخته میشود.
 .2مهمترین نقش گیاهان در زندگی ما و جانوران مربوط به  ..................است.
 .3آب و مواد معدنی از طریق  ..................و مواد غذایی از طریق  ..................در گیاه انتقال می یابند.
 .4به موادی که در آوند چوبی و آبکشی جریان دارند ،به ترتیب .................. ،و  ..................گفته می شود.
 .5مواد غذایی ساخته شده در برگ به همراه آب وارد آوند  ..................شده و از آنجا به  ..................میرود.
 .6شیره پرورده مقدار زیادی  ...................دارد.
 .7یاختههایی که فتوسنتز نمی کنند ،مواد مغذی مورد نیاز را از ...................تأمین میکنند.
 ...................... .8یاخته بسیار طویلی است که آب مواد معدنی محلول در آن می-توانند از دیواره آن عبور کنند.
 .9آب و مواد معدنی بعد از ورود به  ......................در عرض  ....................حرکت می کنند و وارد  ...............می شوند.
 .10بخش زیادی از آب جذب شده توسط گیاه به صورت  ..................از  ..................آن خارج می شوند.
 .11معموال فتوسنتز در قسمت  .........................گیاه انجام می گیرد.
 .12خارجیترین الیة برگ  ..................نام دارد که در سطح آن مادة موم مانندی به نام  ..................قرار دارد.
 .13بیشتر قطر و ساقة درختان از بافت  ..................ساخته شده است.
 .14پشاات برگ ساارخس برآ مدگی هایی وجود دارد که از اجت ماع  ..................بهوجود آ مدها ند و به ر نگ های
 ..................مشاهده میشوند.
 .15برای اثبات خروج بخار از گیاه کاغذ آغشته به  ...................استفاده می کنیم این کاغذ در مجاورت آب به رنگ
 ....................در می آید.
 ........................ ، ................... .16و  ..........................گیاهانی هستند که دارای آوند می باشند.
 .17بازدانگان  .......................ندارند؛ اما  ................تولید می کنند.
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 .18دانههای بازدانگان روی  ...........ایجاد می شود.
 .19دانه گیاهان گلدار در  ................است.
 .20گیاهان نهاندانه را براساس دانه به  2گروه  ..................و  ..................طبقهبندی میکنند.
 .21قدیمیترین گ یاهان روی زمین  ........هسااتند و ارتفاع این گ یاهان  ...........و این گ یاهان با  ..................که در
 .....................آنها قرار دارد تولید مثل می کنند.
 .22گیاهی که فاقد آوند است  .................نام دارد که به جای ریشه اندامی به نام  ..............دارد.
 .23مادهای که از گیاه  ...................بهدست می آید می تواند برای تعیین گره خونی افراد استفاده شود.
 .24فتوسنتز عالوه بر  ....................در تولید  ...................و مصرف  ......................نقش حیاتی دارد.
?سوال  :درست یا نادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صحیح را بنویسید.
 .1همة گیاهان توانایی فتوسنتز دارند.
 .2در بازدانگان ،دانه روی پولکهای مخروطهای ماده تشکیل میشود.
 .3سرخسها اولین گروه گیاهان آوند دار دارای ساقة زیرزمینی هستند.
 .4گیاهان گلدار جز دسته بازدانگان هستند.
 .5خزهها به جای ریشه ،اجزایی به نام ریشهسا دارند که از یک یا چند یاخته ساخته شده است.
 .6با افزایش کربن دیاکسید مقدار فتوسنتز کاهش مییابد.
 .7روزنه های برگ در دو سطح برگ قرار دارند که در بعضی برگ ها تعداد ذورنهها در دو سطح برگ فرق می کند.
 .8رگبرگ ها فقط دستهجات آوندهای آبکشی هستند.
 .9آوند چوب و آبکشی در تک لپهای ها روی یک حلقه در ریشه قرار دارد در حالی که در دولپهای ها به صورت ستاره
در مرکز ریشه قرار دارند.
 .10استانهای شمالی و حاشیهای دریای خزر مکان مناسبی برای رشد سرخسها میباشد.
 .11فتوسنتز باعث مصرف اکسیژن و کاهش آلودگری هوا میشود.
 .12آوند چوبی آب و مواد معدنی را از ریشه به اندامهای گیاه منتقل می کند.
 .13دیوار تار کشنده محکم است و سبب محکم ایستادن گیاه در خاک می شود.
 .14تمام آب جذب شده در گیاهان صرف غذاسازی می شود.
 .15هسته خرما و نخود دانههای دولپهای میباشد.
 .16سیبزمینی بخشی از ساقه است.
?سوال  :هر یک از مفاهیم زیر را تعریف کنید.
 آوند چوبی: آوند آبکشی: شیره خام: -شیره پرورده:
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 فتوسنتز: رگبرگ ریشه سا: تار کشنده:?سوال  :آوندهای چوبی و آبکشی را باهم مقایسه کنید.
?سوال  :به طور مختصر مسیری که مواد از خاک تا محل ذخیره مواد غذایی طی می کنند رانام ببرید.
?سوال  :آیا گیاهان همه آب جذب شده را مصرف می کنند؟
?سوال  :چگونه می توان به خروج آب از روزنههای برگ پی برد؟
?سوال  :جدول زیر را کامل کنید.
نوع آوند

جهت حرکت مواد در گیاه

مبدأ حرکت

نام مادة حمل کننده

چوبی
ابکشی
?سوال  :انواع گیاهان آوند دار را نام ببرید.
?سوال  :ویژگی سرخسها را بنویسید؟
?سوال  :برآمدگی پشت برگ سرخس چیست و چه وظیفهای را در گیاه برعهده دارد؟
?سوال  :معروفترین بازدانگان را نام برده و مهمترین ویژگی آنها را بنویسید؟
?سوال  :نهاندانگان را توضح دهید.
?سوال  :در نمودار طبقه بندی گیاهان ،جاهای خالی را پر کنید.
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دیوارة عرضی

?سوال  :جدول زیر را کامل کنید.

? سوال  :اندامهای روی شی ( ری شه ،ساقه  ،برگ) در نهاندانگان متنوعاند .موارد زیر را در هر شکل ،م شخص
کنید.
الف) برگ  ،ساقه و ریشه
ب) مواد مغذی در هر گیاه در چه اندامی ذخیره شدهاست؟

?سوال  :ویژگی خزهها را بنویسید.

?سوال  :قسمتهای مختلف خزه را نام ببرید.
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?سوال  :دلیل ارتفاع کم خزهها چیست؟
?سوال  :نمودار مفهومی زیر را با استفاده از کلمات دادهشده کامل کنید ( .سرخسا – خزه ها – گلدار)

?سوال  :کاربرد و فواید گیاهان را بنویسید
?سوال  :گیاه گل انگشتانه و باقال چه کاربردی دارند.
?سوال  :نمودار زیر را تفسیر کنید.

?سوال  :گیاهان را بر اساس کلید دوراهی تقسیمبندی کنید.
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فصل  – 13جانوران بیمهره
نکته :دانشمندان سلسله «جانوران» را به دو گروه اصلی «مهره داران» و «بی مهره ها» تقسیم می کنند.
نکته :اکثر جانوران بی مهره اند ( 98%گونه های جانوری) و از گروه های متنوعی تشکیل شده اند.
?سوال  :به چه جانورانی بی مهره گفته می شود؟
پاسخ :جانورانی که اغلب اسکلت خارجی دارند و ستون مهره ندارند ،بی مهره نامیده می شوند.
?سوال  :بی مهره ها به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید.
پاسخ :شش گروه _1 :اسفنج ها  _2کیسه تنان  _3کرم ها  _4نرم تنان  _5بندپایان و  _6خارپوستان
?سوال  :به چه جانورانی مهره دار گفته می شود؟
پاسخ :جانورانی که ستون مهره و اسکلت داخلی دارند ،مهره دار نامیده می شوند.
?سوال  :مهره داران به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید.
پاسخ :پنج گروه _1 :ماهی ها  _2دوزیستان  _3خزندگان  _4پرندگان و  _5پستانداران
?سوال  :اسفنج ها کجا زندگی می کنند؟
پاسخ :دریازی هستند و در جای خود ثابت اند.
?سوال  :ساختمان بدن اسفنج ها چگونه است و چرا هیچ دستگاهی در بدن خود ندارند؟
پاسخ :الف -درپیکر اسفنج سوراخ های کوچکی وجود دارد که آب از آن ها وارد می شود .آب وارد شده از سوراخ باالی اسفنج
خارج می شطود (شطکل  3صطفحه  135کتاب) .ب -در دیواره بدن آن ها سطلول های رشطته داری وجود دارد که حرکت آن ها
سبب حرکت آب در بدن اسفنج می شود .کار دیگر این سلول ها گرفتن ذره های غذایی از آب و گوارش آن هاست .ج -جریان
آب در اسفنج ها به تنفس و دفع مواد زائد نیز کمک میکند و به همین دلیل اسفنج ها هیچ دستگاهی در بدن خود ندارند.
نکته :اساافنج ها محل زیساات انواعی از جلبک ها و جانداران کوچک دریایی هسااتند .از آن ها مواد دارویی نیز
استخراج می شود.
?سوال  :دو کیسه تن نام ببرید.
پاسخ :شقایق دریایی (جابجا نمی شود) و عروس دریایی (حرکت می کند و شناور است -شکل مقابل).
?سوال  :چرا کیسه تنان اینگونه نامگذاری شده اند و ساختمان بدن آن ها چگونه است؟
پاسخ :چون بدن آن ها شبیه کیسه است؛ دهانه کیسه محل ورود و خروج مواد است که بازوهایی به آن متصل است.
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?سوال  :بزرگترین گروه کیسه تنان چه نام دارد؟
پاسخ :مرجانها؛ این جانوران اسکلت آهکی دارند.
?سوال  :وجود مرجان ها در سواحل دریاها چه فوایدی برای محیط زیست دارد؟
پا سخ :الف -زی ستگاه ب سیاری از جانوران دریایی ه ستند .ب -به عنوان موج شکن طبیعی عمل می کنند و مانع فر سایش
بیشتر سواحل می شوند.
?سوال  :از تجمع اسکلت آهکی مرجان ها چه تشکیل می شود؟
پاسخ :اشکال مختلف مرجانی و در نهایت «آبسنگ» و «جزایر مرجانی» ،مثل جزایر خارک و کیش.
?سوال  :کرم ها به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید.
پاسخ :سه گروه _1 :کرم های پهن  _2کرم های لوله ای  _3کرم های حلقوی
?سوال  :ساده ترین گروه کرم ها را نام ببرید.
پاسخ :کرم های پهن
?سوال  :سه گروه عمده کرم های پهن را نام ببرید.
پاسخ  -1:کرم پالناریا  -2کرم برگی شکل (کپلک)  -3کرم نواری (کدو)
?سوال  :ساختمان بدنی کرم های پهن چگونه است؟
پا سخ :بدنی پهن ،و د ستگاه ع صبی و گوارش ساده ای دارند .مانند کی سه تنان یک راه برای ورود دارند ،ولی خروج مواد از
سطح بدن انجام می شود.
?سوال  :با ذکر مثال بیان کنید کرم های پهن چگونه تغذیه و رشد و نمو می کنند.
پا سخ :بی شتر کرم های پهن انگل اند و مراحل ر شد و نمو خود را در بدن چند موجود زنده از جمله ان سان طی میکنند .مثالً
نوزاد کرم کدو که در گوشطت آلوده زندگی می کند ،می تواند وارد بدن ما شطود و در آنجا بالغ و بزرگ شطود؛ سطال ها در روده
باقی بماند و ضمن مصرف غذای گوارش یافته ممکن است باعث انسداد روده شود.
نکته :کرم های لوله ای ،دستگاه گوارش ،دهان و مخرج دارند.
?سوال  :سه نوع کرم لوله ای نام ببرید.
پاسخ :کرم آسکاریس ،کرمک و کرم قالب دار که هر سه انگل هستند -برخی از انواع کرم های لوله ای زندگی آزاد دارند.
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?سوال  :تخم کرم های لوله ای انگل بیشتر به چه طریق وارد بدن می شوند؟
پاسخ :آب و سبزیجات آلوده -تخم ها در دستگاه گوارش به کرم بالغ تبدیل می شوند.
نکته :برخی کرم های لوله ای در خاک زندگی می کنند؛ اینها پس از خوردن باکتریها و قارچها ،ترکیباتی به خاک
اضافه می کنند که باعث رشد بهتر گیاهان میشود.
?سوال  :ساختمان بدنی کرم های حلقوی چگونه است؟
پاسخ :الف -بدنی حلقه حلقه ،نرم و ماهیچه ای دارند .ب -عالوه بر دستگاه گوارش و عصبی ،دستگاه گردش خون و دفع مواد
زائد هم دارند .ساختمان بدنی کرم های حلقوی نسبت به دو گروه دیگر (کرم های پهن و لوله ای) تکامل یافته تر و پیچیده تر
است.
?سوال  :چرا پوست کرم های حلقوی همیشه مرطوب است و مویرگ های فراوانی دارد؟
پاسخ :این وضعیت امکان جذب اکسیژن مورد نیاز را از طریق پوست فراهم می کند.
?سوال  :نحوه تغذیه کرم های حلقوی چگونه است؟
پاسخ :بیشتر زندگی آزاد دارند؛ برخی نیز انگل اند ،مثل زالو (از خون جانوران تغذیه می کند -در پزشکی کاربرد دارد)
?سوال  :یک نمونه معروف کرم های حلقوی را نام ببرید.
پاسخ :کرم خاکی که موجب حاصلخیزی خاک می شود و وجود آن در زمین های کشاورزی اهمیت زیادی دارد.
?سوال  :ساختمان بدنی نرم تنان چگونه است؟
پا سخ :بدنی نرم و بدون حلقه دارند و در بی شتر آن ها بخ شی سفت به نام صدف ،بدن را در برگرفته و از آن محافظت می
کند.
?سوال  :نرم تنان کجا زندگی می کنند؟
پاسخ :بیشتر آن ها در آب (دریا یا آب شیرین) و برخی در خشکی زندگی می کنند.
?سوال  :چند نرم تن نام ببرید.
پاسخ :حلزون ،لیسه ،هشت پا ،صدف دو کفه ای و ده پا (نرم تن مرکب)
?سوال  :یک نمونه از مضرات نرم تنان را بیان کنید.
پاسخ :حلزون و لیسه از آفات گیاهی به شمار می روند و برخی واسطه انتقال بعضی از کرم های انگلی به انسان اند.
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?سوال  :نرم تنان چه کاربردهایی در زندگی ما دارند؟
پا سخ :الف -از صططدف آن ها در تهیه ابزارهای زینتی و صططنایع دارویی ،بهداشططتی ،تهیه نخ بخیه و تولید کلسطیم قابل جذب
استفاده می شود .ب -استخراج مروارید از درون صدف دو کفه ای از لحاظ اقتصادی بسیار اهمیت دارد.
?سوال  :بزرگترین گروه جانوران روی کره زمین کدام گروه است؟
پاسخ :بندپایان
?سوال  :چرا بندپایان اینگونه نامگذاری شده اند؟
پاسخ :چون بدن و اندام های حرکتی این جانوران از قطعات یا بندهایی تشکیل شده است.
? سوال  :بندپایان بر ا ساس زائده های بدن ،به ویژه تعداد پاهای حرکتی به چند گروه تق سیم می شوند؟ برای هر
یک مثال بزنید.
پا سخ :چهار گروه _1 :ح شرات ( 6پا) مثل پروانه ،زنبور و ساس  _2عنکبوتیان ( 8پا) مثل عقرب و کنه  _3سخت پو ستان
( 10پا) مثل خرچنگ و میگو  _4هزارپایان (بیش از  10جفت پا) مثل هزارپا و صد پا.
?سوال  :ساختمان بدن بندپایان چگونه است؟
پاسخ :اسکلت خارجی و سختی دارند که عضالت به آن متصل است و از اندام های داخلی حفاظت می کند.
?سوال  :چرا بسیاری از بندپایان پوست اندازی می کنند؟
پا سخ :چون سخت بودن ا سکلت خارجی جلوی ر شد جانور را می گیرد .ا سکلت قبلی را از خود جدا می کنند و یک ا سکلت
بزرگ تر و جدید برای خود می سازند.
?سوال  :کدام گروه بندپایان از بقیه فروان ترند؟
پاسخ :حشرات
?سوال  :چند نمونه از مضرات حشرات را بیان کنید.
پاسخ :الف -از بین رفتن محصوالت کشاورزی توسط ملخ (سوراخ های تنفسی این حشره در ناحیه شکم قرار دارد -دو جفت
بال دارد) .ب-خورده شدن چوب و کاغذ توسط موریانه ج -مزاحمت های مگس و پشه هنگام استراحت و انتشار عوامل بیماری
زا توسط آن ها.
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?سوال  :چند نمونه از فواید حشرات را بیان کنید.
پاسخ  _1:کمک به گرده افشانی گیاهان  _2تولید ابری شم ،موم و عسل  _3بسیاری از جانوران مثل ماهی های آب شیرین از
حشططرات و الرو آن ها تغذیه می کنند _4 .به عنوان موجود آزمایشططگاهی به ویژه در آزمایشططگاه ژن شططناسططی (ژنتیک) مورد
استفاده قرار می گیرند _5 .در بهداشت محیط به ویژه تخریب الشه جانوران مرده تاثیر دارند.
?سوال  :کدام گروه از بندپایان به داشتن نیش زهری معروف هستند؟
پاسخ :عنکبوتیان که شامل عنکبوت ،رتیل ،عقرب و کنه می شوند.
?سوال  :سخت پوستان کجا زندگی می کنند؟
پاسخ :بیشتر ذره بینی و دریازی هستند و غذای جانوران بزرگ مثل ماهی ها را تشکیل می دهند.
?سوال  :الف -دو سخت پوست دریازی و ب -یک سخت پوست خشکی زی نام ببرید.
پاسخ :الف -خرچنگ و میگو ب -خرخاکی (شکل مقابل).
?سوال  :کدام گروه از بندپایان نسبت به بقیه کمیاب ترند؟
پاسخ :هزارپایان -برخی از آن ها گوشتخوار و برخی گیاه خوارند.
?سوال  :ساختمان بدن خارپوستان چگونه است؟
پا سخ :الف -در سطح بدن و زیر پو ست شان خارهایی وجود دارد .ب -درون بدن شان د ستگاه گردش آبی وجود دارد که کار
دستگاه های گردش خون ،تنفس و دفع را انجام می دهد.
?سوال  :الف -خارپوستان کجا زندگی می کنند؟ ب -چند خارپوست نام ببرید.
پاسخ :الف -همه خارپوستان دریازی هستند .ب -ستاره دریایی ،سکه شنی و توتیا.

سواالت پایان فصل
?سوال  :جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.
 .1همه جانورانی که توانایی تولید غذا را ندارند ،در گروه  .........................می باشند.
 ......................... .2نمونه ای از کیسه تنان متحرک است.
 .3جزایر مرجانی با فعالیت  .........................تشکیل می شوند
 .4جانوران نسبت به موجودات زنده گوناگونی  .........................دارند.
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 .5دان شمندان سل سله جانوران را به دو گروه  .........................و  .........................تق سیم می کنند .بی شتر جانوران
در گروه  .........................قرار می گیرند و اکثر آن ها اسکلت  .........................دارند.
 .6بیشتر بی مهره ها اسکلت  .........................دارند.
 .7آبسنگ ها از تجمع اسکلت  .........................به وجود می آیند.
 .8اسفنج ها جانورانی ساکن  .........................هستند.
 .9جریان آب در اسفنج ها عالوه بر کمک به گرفتن غذا ،به  .........................و  .........................نیز کمک می کنند.
 .10جزایر خارک و کیش نمونه ای از جزایر  .........................هستند.
 .11تخم کرم های لوله ای انگل بیشتر از طریق  .........................و  .........................وارد بدن می شوند.
 .12کرم های  .........................باید پوستی مرطوب داشته باشند زیرا تنفس پوستی دارند.
 ......................... .13و  .........................دو نمونه از کرم های لوله ای هستند.
 .14کرم های پهن دارای بدنی پهن و دستگاههای  .........................و  .........................در بدن خود هستند.
 .15نرم تنانی مثل  .........................و  .........................از آفات گیاهان به حساب می آیند.
 .16مرجان ها در سواحل به عنوان یک موج شکن طبیعی عمل می کنند و با این کار مانع  .......................می شوند.
 .17در طب سنتی از  .........................استفاده می شود که نوعی کرم  .........................است.
 ......................... .18بزرگترین گروه جانوران روی زمین هستند.
 .19عنکبوتیان  .........................و می توان از  .........................و  .........................به عنوان اعضای این گروه نام برد.
 ......................... .20گروهی از بندپایان هستند که که از بقیه فراوان ترند.
 ......................... .21نمونه خشکی زی از سخت پوستان است.
 ......................... .22از بندپایان نسبت به بقیه کمیاب ترند.
 .23خارپو ستان از جانورانی ه ستند که در بدن آن ها به جای د ستگاه گردش خون ف د ستگاه .........................
وجود دارد.
 .24در بین بی مهره ها دوکفه ی ها در گروه  .........................و پالناریا در گروه  .........................قرار می گیرند.
 .25بزرگترین گروه بندپایان  .........................هستند که  .........................پا دارند.
 .26پوست اندازی از ویژگی های گروه  .........................در بین جانوران است.
 .27کرم های  .........................عالوه بر د ستگاه گوارش و ع صبی ،د ستگاه گردش خون دفع مواد زاید و تنفس را
انجام می دهند.
 .28بندپایان را بر اساس  .........................به ویژه  .........................طبقه بندی می کنند.
 .29توتیا و سکه شنی در بین گروه های  .........................قرار می گیرند.
 .30در بین بندپایان میگو در گروه  .........................و رطیل در گروه  .........................طبقه بندی می شوند.
?سوال  :درست یا نادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صحیح را بنویسید.
 .1همه جانوران پریاختهای اند و از یاخته های هوهسته ای تشکیل شده اند◯ .
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 .2بی شتر جانوران اسکلت خارجی یا داخلی دارند که ضمن اتصال ماهیچه ها به آن از بافت های بدن محافظت می
کند◯ .
 .3جمعیت بی مهره ها از جمعیت مهره داران بیشتر است◯ .
 .4جانورانی با بدن کیسه مانند همگی توان حرکت به کمک بازوهای خود را دارند مانند عروس دریایی◯ .
 .5ساده ترین گروه کرم ها کرم های حلقوی هستند که دستگاه عصبی و گوارش سادهای دارند◯ .
 .6کرم های لوله ای دستگاه گوارش دهان و مخرجی دارند و نمونه های انگلی آن ها معروف اند◯ .
 .7بیشتر کرم های حلقوی  ،زندگی انگلی دارند و نمونه های انگلی آن ها معروف اند◯ .
 .8در اسفنج ها در اطراف دهانه خروجی آب بازوهای متعددی وجود دارد◯ .
 .9همه جانوران برعکس گیاهان می توانند جابه جا شوند◯ .
 .10کیسه تنان ساده ترین جانوران دریازی محسوب می شوند◯ .
 .11گوارش مواد غذایی در اسفنج ها برعهده یاخته های رشته داری است که به حرکت آب کمک می کند◯ .
 .12نوزاد کرم برگی شکل در گوشت گاو زندگی می کند◯ .
 .13نرمتنان بدنی نرم و بدون حلقه دارند و معموال بخش سختی به نام صدف،بدن آن ها را را در بر گرفته است◯ .
 .14از مروارید درون صدف دوکفه ای می توان در صنایع زینتی  ،دارویی بهداشتی و تولید نخ بخیه  ،تولید کلسیم
قابل جذب استفاده کرد◯ .
 .15بندپایان دارای اسکلت سخت خارجی هستند به همین علت بسیاری از آن ها پوست اندازی می کنند◯ .
 .16شقایق های دریایی مانع از فرسایش بیشتر سواحل می شوند◯ .
 .17در کرم های لوله ای برخالف کرم های پهن  ،دستگاه گوارش دهان و مخرج دارد◯.
 .18بیشتر کرم های حلقوی زندگی انگلی دارند◯ .
 .19هزارپایان نسبت به بقیه بندپایان کمیاب ترند◯ .
 .20همه خارپوستان دریازی هستند◯ .
 .21همه هزارپایان گوشت خوارند◯ .
 .22سکه شنی نمونه ای از سخت پوستان دریازی است◯ .
 .23بندپایان براساس شکل بدن و داشتن یا نداشتند بال به چهار گروه تقسیم می شوند◯ .
 .24بعضی از جانوران دریایی مانند ماهی آب شیرین  ،از حشرات تغذیه می کنند◯ .
 .25همه خارپوستان دریازی هستند◯ .
?سوال  :هر یک از مفاهیم زیر را تعریف کنید.
 بی مهره ها آبسنگ تنفس پوستی اسکلت خارجی -دستگاه گردش آب
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?سوال  :سه مورد از خصوصیات جانوران را نام ببرید.
?سوال  :جانوران بی مهره به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید.
?سوال  :دانشمندان بر چه اساسی جانوران را به دو گروه تقسیم می کنند؟ نام این دو گروه چیست.
?سوال  :ساختمان بدن اسفنج را به اختصار با رسم شکل توضیح دهید.
?سوال  :فراوان ترین گروه بی مهره ها چه نام دارد؟
?سوال  :کرم ها به چند دسته تقسیم می شوند؟ برای هر مورد مثالی بزنید.
?سوال  :اسکلت خارجی یا داخلی عالوه بر اتصال به ماهیچه ها چه فواید دیگری دارند؟
?سوال  :نحوه تنفس در اسفنج ها را توضیح دهید؟
?سوال  :یاختههای رشته دار در بدن اسفنج ها چه کاربردی دارند؟
?سوال  :اسفنج ها محل زیست چه جاندارنی هستند؟
?سوال  :جاندارانی که در گروه کیسه تنان قرار می گیرند را نام ببرید.
?سوال  :سه فایده مرجان ها را بنویسید.
?سوال  :نام دو مورد از جزایر مرجانی را بنویسید.
?سوال  :جزایر مرجانی چگونه ساخته می شوند؟
?سوال  :گروه کرم ها به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید.
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?سوال  :ویژگی های کرم های پهن را بنویسید.
?سوال  :زندگی بیشتر کرم های پهن چگونه است ؟ مثال بزنید.
?سوال  :نحوه انتقال کرم های انگلی به بدن چگونه است؟ چگونه باید جلوگیری شود؟
?سوال  :انواع کرم های لوله ای را نام ببرید.
?سوال  :کرم های لوله ای انگل چگونه به بدن انسان منتقل می شوند؟
?سوال  :کدام نوع از کرم های لوله ای زندگی آزاد دارند؟
?سوال  :ویژگی کرم های لوله ای را بنویسید.
?سوال  :ویژگی کرم های حلقوی را بنویسید.
?سوال  :انواع زندگی کرم های حلقوی را نام ببرید؟ مثال بزنید.
?سوال  :نقش کرم خاکی در کشاورزی را توضیح دهید؟
?سوال  :در طب سنتی از چه نوع کرمی استفاده می شود؟ نام برده و توضیح دهید.
?سوال  :ویژگی نرم تنان را نام ببرید.
?سوال  :سه مورد از کاربردهای نرم تنان در زندگی انسان ها را بنویسید
?سوال  :کدام نوع از نرم تنان جزء آفات حساب می شوند؟
?سوال  :در بدن کرم های حلقوی چه نوع دستگاه هایی وجود دارد که در بدن دیگر کرم ها یافت نمی شود.
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?سوال  :برای هریک از نرم تنان زیر یک مثال بیاورید
 نرم تن صدف دار ساکن آب نرم تن فاقد صدف ساکن خشکی نرم تن صدف دار ساکن خشکی نرم تن فاقد صدف ساکن آب?سوال  :بندپایان را بر چه اساسی طبقه بندی می کنند.
?سوال  :نام گذاری بند پایان برچه اساسی بوده است؟
?سوال  :گروه های مختلف بندپایان را نام برده برای هر کدام مثال بزنید.
?سوال  :فواید اسکلت خارجی در بندپایان را توضیح دهید.
?سوال  :دلیل پوست اندازی بندپایان را بنویسید.
?سوال  :سه مورد از فواید و مضرات حشرات در زندگی روزمره را بنویسید.
?سوال  :کدام گروه از جانوران بندپا پوست اندازی می کنند؟
?سوال  :گونه های مختلف عنکبوتیان را نام ببرید.
?سوال  :فراوان ترین و کمیاب ترین گروه جانوری در بین بندپایان را نام ببرید؟
?سوال  :جدول زیر را کامل کنید.
نام گروه

تعداد پاهای حرکتی

عنکبوتیان
6
بیشتر از  10جفت

144

مثال

?سوال  :چهار فایده وجود حشرات برای انسان ها را بنویسید.
?سوال  :ویژگی سخت پوستان را بنویسید؟
?سوال  :ویژگی هزارپایان را بنویسید؟
?سوال  :ویژگی خارپوستان را بنویسید؟ نمونه های از خارپوستان را مثال بزنید.
?سوال  :قسمت های مشخص شده در شکل زیر را بنویسید.

?سوال  :نام هرشکل را بنویسید.
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فصل  – 14جانوران مهرهدار
?سوال  :کدام ویژگی مهره داران را از لحاظ اندازه و قدرت نسبت به بقیه جانوران متمایز کرده است؟
پاسخ :داشتن ستون مهره که بخش های دیگر اسکلت به آن متصل اند.
?سوال  :مهره داران به چند گروه طبقه بندی می شوند؟ نام ببرید.
پاسخ :پنج گروه _1 :ماهی ها  _2دوزیستان  _3خزندگان  _4پرندگان  _5پستانداران.
?سوال  :سه ویژگی عمده ساختار بدنی ماهی ها را بیان کنید.
پاسخ  _1:بیشتر ماهی ها دوکی شکل اند (سر و دم آن ها کشیده و میانه بدنشان پهن است) _2 .سطح بدن بیشتر ماهی ها
لغزنده است و از پولک (فلس) پوشیده شده است _3 .ماهی ها ) (Fishesآبشش و باله دارند (به همین علت برای زی ستن در
آب سازگارند)
?سوال  :انواع باله در ماهی ها را نام ببرید و بیان کنید وجود آن ها چه اهمیتی برای ماهی دارد.
پا سخ :بی شتر ماهی ها ،باله های مختلفی دارند؛ مثل باله دمی ،سینه ای ،پ شتی و شکمی که بر ا ساس محل قرار گرفتن،
وظایف مختلفی مانند ایجاد حرکت ،تغییر سرعت و تغییر جهت حرکت را بر عهده دارند (شکل  1ص  144کتاب).
نکته :ماهی ها دستگاه عصبی ،گردش خون ،دفع ،تولید مثل ،تنفس و گوارش دارند.
نکته :اکثر ماهی ها «بادکنک شنا» دارند .ماهی ها از این اندام برای حفظ حالت شناوری و تغییر عمق خود در آب
استفده می کنند.

ماهی خاویار )ماهی های خاویاری دریای خزر ،مرغوب ترین خاویار جهان را تولید می کنند(
?سوال  :ماهی ها بر اساس نوع اسکلت به گروه های مختلفی طبقه بندی می شوند؛ دو مورد از مهم ترین آن ها را
نام ببرید و برای هر یک مثال بزنید.
پاسخ  _1:ماهی های غضروفی؛ مثل اره ماهی ،کوسه و ماهی خاویار  _2ماهی های استخوانی؛ مثل قزل آال و شیر ماهی.
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?سوال  :چرا به قورباغه ،وزغ یا سمندر «دوزیست» ) (Amphibianمی گویند؟
پا سخ :زیرا این جانوران بخش طی از عمر خود را در آب و بخش طی را در خشططکی می گذرانند .نوزاد آنها پس از خروج از تخم با
آبشش تنفس می کند .آبششهای نوزاد در حین بلوغ به شش تبدیل می شود.
?سوال  :تغذیه نوزاد قورباغه و قورباغه بالغ را با یکدیگر مقایسه کنید.
پاسخ  :نوزاد (دم دارد) از جلبکها و گیاهان آبزی تغذیه می کند ولی قورباغه بالغ بیشتر از حشرات.
نکته :قورباغه بالغ (دم ندارد) با داشتن پوستی نازک ،مرطوب و بدون پولک« ،تنفس پوستی» نیز انجام می دهد.
نکته :قورباغه ( )Frogو وزغ ( )Toadاز گروه دوزیسااتان بی دم هسااتند و ساامندر ( )Salamanderدر گروه
دوزیستان دم دار قرار دارد.
?سوال  :چرا به مار ،مارمولک و الک پشت «خزنده» ) (Reptilianمی گویند؟
پا سخ :زیرا این جانوران د ست و پای کوتاه دارند یا ا صالً ندارند و به همین دلیل در هنگام حرکت بخ شهایی از بدن شان بویژه
شکم روی زمین کشیده می شود.
?سوال  :چرا خزندگان کمتر به آب نیاز دارند؟
پاسخ :پوست خزندگان با پولکهای ضخیم و سفت یا صفحات استخوانی پوشیده شده است .این ساختارها باعث می شوند که
خزندگان بتوانند در خشکی زندگی کنند؛ آب بدنشان از دست نرود و در نتیجه جانور کمتر به آب نیاز پیدا کند.
نکته :حدود دوی ست میلیون سال پیش ،خزندگان قدیمی (داینا سورها) بزرگترین گروه مهره داران روی زمین را
تشکیل می دادند.
نکته :تنوع خزندگان امروزی نسبت به خزندگان قدیمی ،بسیار محدود شده است.
?سوال  :گروه های عمده خزندگان امروزی را نام ببرید.
پاسخ  _1 :مارها  _2الک پشت ها  _3سوسمارها  _4کروکودیل ها (مثل تمساح که در ایران هم وجود دارد).
نکته :برخی از مارها در خشکی و برخی دیگر در آب زندگی می کنند و گونه های سمی و غیر سمی دارند.
?سوال  :وجود مارها ) (Snakesچه فوایدی برای زندگی آدمیان دارد؟
پا سخ  _1:با تغذیه از ح شرات و مو شها در کنترل جمعیت آنان موثرند  _2از سم شان در تهیه برخی داروها مثل داروهای
قلبی ،ضد خونریزی و سرطان استفاده می شود(Knowledge is power!) .
نکته :الکِ الک پشاات بخش هایی از اسااکلت جانور اساات که پهن شااده و بدن را می پوشاااند .الک پشاات ها
) (Turtlesانواع خشکی زی و دریازی دارند.

147

?سوال  :دو سوسمار نام ببرید و نحوه تغذیه آن ها را بیان کنید.
پاسخ :مارمولک و آفتاب پرست؛ هر دو از حشرات تغذیه می کنند (در کنترل جمعیت حشرات نقش دارند)
?سوال  :چه وضعیتی به کروکودیل ها این امکان را داده که بدون دیده شدن شنا کنند؟
پاسخ :قرار گرفتن چشم ها روی سر و سوراخ های بینی روی پوزه ای دراز.
نکته :طیِ فرآیند «تکامل» ،اندام حرکتی جلویی پرندگان تبدیل به بال شده ا ست .بدن پرندگان ) (Birdsاز پر
پوشیده شده است.
?سوال  :پرندگان برای اینکه بتوانند پرواز کنند چه ویژگی هایی دارند؟
پا سخ  -1 :دا شتن ا ستخوانهای تو خالی و محکم  -2بدنی دوکی شکل و ندا شتن مثانه  -3دا شتن کی سه هایی به نام کی سه
های هوادار
?سوال  :کیسه های هوادار در کدام بخش بدن پرندگان قرار گرفته اند؟ نقش آن ها را بیان کنید.
پا سخ :در کنار ش شهای پرندگان ،کی سه هایی به نام کی سه های هوادار قرار دارند که سبب افزایش کارایی شش در جذب
اکسیژن می شوند.
?سوال  :پرها در پرندگان بر اساس شکل و نقش به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید.
پاسخ :سه گروه _1 :کرک پر  _2پوش پر  _3شاه پر
?سوال  :کدام نوع پر استحکام بیشتری دارد؟ چرا؟
پاسخ :شاه پرها؛ چون نقش مهمی در پرواز برای صعود و سقوط دارند و پرهای بلندی محسوب می شوند.
?سوال  :نقش انوع مختلف پرها در پرندگان را بیان کنید.
پاسخ  _1:شاه پر :در بال برای پرواز و در دم ،تغییر ارتفاع _2 .پوش پر :پوشش سطح بدن _3 .کرک پر :عایق بدن.
نکته :پرندگان بر ح سب شکل منقار و پاهای شان طبقه بندی می شوند .شکل منقار ن شان می دهد پرنده چه می
خورد .شکل پا نشان دهنده محل زندگی پرنده است.
?سوال  :پستانداران ) (Mammalsنوزادان خود را چگونه تعذیه می کنند؟
پاسخ  :غدد شیری دارند .غده شیری اندامی است که مایعی مغذی به نام شیر تولید می کند.
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?سوال  :پستانداران کجا زندگی می کنند؟
پاسخ :همه جای کره زمین؛ در آب ،خشکی و حتی زیر زمین.
?سوال  :بدن پستانداران چه پوششی دارد؟
پاسخ :از مو یا پشم پوشیده شده است که عایق خوبی برای حفظ دمای بدن آن هاست.
نکته :نوزاد ماهی ها ،دوزی ستان ،خزندگان و پرندگان ،درون تخم ر شد و نمو می یابند و پس از پایان دوره جنینی،
از آن بیرون می آیند ،ولی نوزاد بیشتر پستانداران ،دوره جنینی را درون بدن مادر می گذرانند و برای رشد از بدن
مادر تغذیه می کنند.
نکته :ساختار کلی دستگاه های داخلی بدن پستانداران شبیه به سایر مهره داران است؛ با این تفاوت که پیچیدگی
بی شتری دارد .به ویژه در د ستگاه ع صبی ،مناطقی که به هوش ،حافظه و هماهنگی ع ضالت مربوط ا ست تو سعه
زیادی پیدا کرده است.
?سوال  :پستانداران بر حسب چگونگی پرورش جنین و نوزاد به چند گروه تقسیم می شوند؟
پاسخ :سه گروه _1 :تخم گذار  _2کیسه دار  _3بیشتر پستانداران جفت دار هستند.
?سوال  :یک پستاندار تخم گذار نام ببرید.
پاسخ :پالتی پوس یا نوک اردکی؛ این جانور به خوبی شنا می کند و کنار آب النه می سازد .نوزاد از شیر مادر تغذیه می کند.
?سوال  :یک پستاندار کیسه دار نام ببرید.
پاسخ :کانگورو؛ نوزاد به صورت نارس متولد می شود و به کیسه مادر می خزد که در آن غدد شیری قرار دارند.
?سوال  :نقش جفت در پستانداران را بیان کنید.
پاسخ :اندامی است که در رحم ایجاد می شود و غذا و اکسیژن را از خون مادر می گیرد و به رگهای خونی بند ناف می دهد.
?سوال  :پستانداران جفت دار بر اساس رژیم غذایی به چند گروه تقسیم می شوند؟
پاسخ  :سه گروه _1 :گیاه خوار  _2گوشتخوار؛ مثل پلنگ  _3همه چیز خوار؛ مثل خرس.
?سوال  :وجود گراز ) ، (Wild boarخرس ) (Bearو سنجاب ) (Squirrelدر طبیعت چه اهمیتی دارد؟
پا سخ :الف -گراز پوزه دراز و محکمی دارد و از ری شه درختان تغذیه می کند .در حین خوردن غذاهای گیاهی خاک را شخم
می زند .در بیابان و علف زارهایی که گراز وجود دارد به دلیل زیر و رو شدن خاک و پاشیده شدن آن روی دانه گیاهان ،رویش
و تنوع گیاهان بی شتر ا ست .گراز به «تراکتور طبیعت» معروف ا ست .ب -خرس ها با اینکه همه چیز خوارند ولی بی شتر از دانه
و میوه گیاهان استفاده می کنند .دانه که در بدن خرس جذب نمی شود ،به همراه مدفوع (کود محسوب می شود) روی خاک
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ریخته و با ر سیدن رطوبت سریعاً ر شد میکند .ج -سنجاب در ف صل منا سب ،مقداری از دانه ها و میوه های جنگلی را در زیر
زمین ،ذخیره می کند .بسططیاری از آن ها در فصططل بهار می رویند و گیاهان جدیدی را در جنگل ها به وجود می آورند .وجود
سنجاب ایرانی به همین صورت در حفظ جنگل های بلوط دامنه های زاگرس اهمیت دارد.
نکته :کفتار و شغال در طبیعت با خوردن الشه جانوران در پاکسازی طبیعت نقش دارند .آن ها با این کار از انتشار
بیماری ها و آلودگی ها جلوگیری می کنند.

سواالت پایان فصل

?سوال  :جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.
 .1دانشمندان ماهی ها را براساس  ...............................آن ها طبقه بندی می کنند.
 .2نوزاد قورباغه در  .....................زندگی کرده و با  .....................تنفس می کند.
 .3قورباغه بالغ دم ( .....................دارد/ندارد).
 .4شکل بدن قورباغه  .....................و شکل بدن وزغ  .....................است.
 .5ماهی ها  .....................شکل هستند یعنی سر و دم آنها کشیده و میانه بدنشان پهن است.
 .6در ماهی های غضااروفی دهان در سااطح  .....................بدن قرار دارد درحالی که در ماهی های اسااتخوانی در
 .....................بدن قرار دارد.
 ..................... .7تخم گذارند ولی روی تخم هایشان نمی خوابند بلکه معموال آن ها را در خاک مدفون می کنند.
 .8تنوع خزندگان امروزی نسبت به خزندگان قدیمی  .....................شده است.
قورباغه و وزغ از دوزیستان  .....................و سمندر ها در گروه دوزیستان  .....................قرار دارند.
.10نمونه ای از کروکودیل ها که در ایران زندگی می کنند ..................... ،نام دارند.
 .11ماهی ها به دلیل داشتن  .....................و  .....................برای زیستن در اب سازگارترند.
 .12پرهای پرندگان بر اساس شکل و نقش به سه گروه  .................... ، .....................و  .....................تقسیم می شوند.
 ..................... .13پیچیده ترین گروه مهره داران هستند.
 .14پستانداری که خون و مواد غذایی را از بند ناف مادری می گیرد پستاندار  .....................نامیده می شود.
 .15در پرندگان اندام حرکت جلویی تبدیل به  .....................شده است.
 .16پسااتانداری نظیر  .....................با پنهان کردن دانه ها و میوه های جنگلی در زیرزمین باعث روییدن آن ها در
فصل بهار می شود.
 .17براساس چگونگی پرورش جنین و نوزاد ،پستانداران را در سه گروه  ..................... ، .....................و .....................
قرار دارند.
 .18نوزاد بیشتر پستانداران دوران جنینی خود را درون  .....................طی می کنند.
 .19ج فت ا ندامی در رحم اساات که  .....................و  .....................را از خون مادر می گیرد و به رگ های خونی
 .....................می دهد.
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?سوال  :درست یا نادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صحیح را بنویسید.
 .1مهره دارن در  6گروه طبقه بندی می شوند◯ .
 .2در بیشتر ماهی ها ،سر و دم پهن و میانه بدن کشیده است◯ .
 .3ماهی های استخوانی سرپوش آبششی ندارند◯ .
 .4ماهی های غضروفی مانند قزل آال دارای دهان در سطح شکمی خود و دم نامتقارن هستند و سرپوش آبششی
ندارند◯ .
 .5بدن خزندگان از پولک یا صفحات سخت ا ستخوانی پو شیده شده ا ست که این بخش  ،از تبخیر آب بدن جانور
جلوگیری می کند◯ .
 .6قورباغه بالغ با داشتن پستی نازک و مرطوب می تواند تنفس پوستی انجام دهد◯ .
 .7تنوع خزندگان امروز نسبت به خزندگان قدیمی بیشتر شده است◯ .
 .8سمندرها در گروه دوزیستان بدون دم طبقه بندی می شوند◯ .
 .9کوسه ماهی و ماهی خاویار هر دو جزء ماهی های غضروفی هستند◯ .
 .10کرک پرها و پوش پرها در پرندگان برای گرم نگه دا شتن پرندگان و شاه پرها برای کمک به پرواز در بال آن ها
وجود دارد◯ .
 .11بعضی از پستانداران مانند شغال و کفتار همانند نظافت چیان محیط زیست هستند◯ .
 .12پستانداران مهره دارانی هستند که به علت داشتن شش تنها در خشکی ها یافت می شوند◯ .
 .13جفت قسمتی از بدن نوزاد است که به تبادل غذا و اکسیژن با بدن مادر می پردازد◯ .
 .14همه پستانداران به نوزاد خود شیر می دهند◯ .
 .15از شکل منقار پرندگان می توان به محل زندگی آن ها پی برد◯ .
 .16پرندگان مثانه ندارند ولی کیسه هوایی دارند◯ .
 .17گرازها را باغبانان جنگل می نامند زیرا با دندانهایشان خاک را برای پیدا کردن غذا زیرو رو می کنند◯ .
?سوال  :هر یک از مفاهیم زیر را تعریف کنید.
 تنفس پوستی باله کیسه های هوادار جفت غده شیری?سوال  :تقسیم بندی مهره داران را بنویسید.
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?سوال  :وجود استخوانگان چه ویژگی ای به مهره داران داده است؟

?سوال  :چهار خصوصیت برای ماهی ها را بنویسید.
?سوال  :انواع باله ها در ماهی را نام برده و توضیح دهید.
?سوال  :وظیفه آبشش در ماهی ها چیست؟
?سوال  :قسمت های مشخص شده در شکل را پر کنید.

?سوال  :ماهی ها به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید.
?سوال  :تفاوت های ماهی های غضروفی و استخوانی را بیان کنید.
?سوال  :سه تفاوت اصلی قورباغه بالغ و نوزاد قورباغه را بیان کنید
?سوال  :چرا به جانورانی نظیر قورباغه و سمندر دوزیست می گویند؟
?سوال  :ویژگی ها پوستی قورباغه بالغ را بیان کنید.
?سوال  :ویژگی خرندگان را بیان کنید.
?سوال  :بدن خرندگان به چه شکلی است؟
?سوال  :گروه های عمده خزندگان را نام ببرید.
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?سوال  :خصوصیت مارها را بیان کنید.
?سوال  :دو فایده مهم مارها برای انسان را بنویسید.
?سوال  :شکل بدن و زمان فعالیت وزغ ا را بنویسید.
?سوال  :دو نمونه از سوسمارها را نام ببرید.
?سوال  :در رابطه با روش های دفاعی مارمولک و آفتاب پرست توضیح دهید.
?سوال  :ویژگی کروکودیل ها را بنویسید.
?سوال  :چند مورد از ویژیگ های پرندگان را بنویسید.
?سوال  :کیسه های هوادار کجا قرار دارند و چه وظیفه ای دارند؟
?سوال  :پرهای پرندگان برچه اساسی تقسیم بندی می شود؟ نام ببرید .
?سوال  :وظیفه و محل قرار گیری هر کدام از انواع پرهای پرندگان را بنویسید.
?سوال  :طبقه بندی پرندگان بر چه اساسی انجام می گیرد؟ هر کدام بیانگر چه هستند.
?سوال  :فواید و ضررهای پرندگان برای انسان ها را بنویسید.
?سوال  :ویژگی پستانداران را بنویسید
?سوال  :نوع پوشش بندن پستانداران چیست ؟ چه کمکی می کند؟
?سوال  :چند مورد از اهمیت پستانداران را به اختصار توضیح دهید.
?سوال  :تقسیم بندی پستانداران بر اساس رژیم غذایی را بنویسید.
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?سوال  :تقسیم بندی پستانداران بر اساس نوع پرورش نوزاد را بنویسید .برای هرکدام یک مثال بزنید.
?سوال  :گرگ و یوزپلنگ چه کمکی به طبیعت می کنند.
?سوال  :به هرکدام از سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
آ) مهمترین اندامی که ماهی ها را برای زی ستن در آب ب) بدن کدام گروه از مهره داران پولک دارد؟
سازگار می کند.
پ) یک ماهی غضروفی نام ببرید؟

ت) دو دوزیست بی دم؟

ث) پستانداری جفت دار نام ببرید.

ج) قورباغه بالغ چگونه تنفس می کند؟

چ) خزنده ای نام ببرید که دست و پا ندارد.

ح) اندام تنفسی الکپشت دریایی؟

خ) گروهی از خزندگان که از حشرات تغذیه می کنند؟ د) شاا کل من قار و پا های پر ند گان به ترت یب ب یانگر
چیست؟
و) یکی از پستاندارهای تخم گذار؟
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فصل  – 15باهم زیستن
?سوال  :بوم سازگان یا اکوسیستم را تعریف کنید.
پاسااخ :عوامل زنده (جانداران مختلف) و غیر زنده محیط (مثل آب ،هوا و دما) و تاثیرهایی که بر هم می گذارند ،سططامانه ای
می سازد که بوم سازگان یا اکوسیستم ) (Ecosystemنامیده می شود.
?سوال  :چند نوع بوم سازگان یا اکوسیستم وجود دارد؟ نام ببرید.
پاسخ  :سه نوع _1 :بوم سازگان های خشکی؛ مانند جنگل گلستان  _2بوم سازگان های آبی؛ مانند دریاچه زریوار (در استان
کردستان)  _3بوم سازگان های آبی -خشکی؛ مانند تاالب شادگان (در استان خوزستان).
نکته :اکوسیستم از هر نوع و در هر اندازه ای که باشد ،دو فرآیند مهم «انتقال انرژی» و «چرخه مواد» در آن اتفاق
می افتد.
نکته :باغچه ،آکواریوم یا حتی گلدان دارای گیاه نیز مثال هایی از اکوسیستم هستند.
?سوال  :منظور از «زنجیرة غذایی» ) (Food chainچیست؟
پاسخ :به روابط غذایی بین یک تولید کننده و چند مصرف کننده ،زنجیره غذایی گفته می شود.
(شکل مقابل یک زنجیره غذایی چهار حلقه ای را نشان می دهد)
?سوال  :منظور از تولید کننده و مصرف کننده در یک زنجیره غذایی چیست؟
پاسااخ  _1:اولین حلقه هر زنجیره غذایی ،جانداری اسططت که از مواد معدنی ،مواد آلی می سططازد .به چنین جاندارانی تولید
کننده می گوییم _2 .حلقه های بعدی زنجیره غذایی جاندارانی ه ستند که این توانایی را ندارند و به آن ها م صرف کننده می
گوییم.
?سوال  :منظور از «شبکة غذایی» چیست؟
پاسخ :به مجموعة زنجیره های غذایی که در یک اکوسیستم با هم در ارتباط هستند ،شبکه غذایی گفته می شود.
? سوال  :شکل مقابل یک شبکه غذایی را نشان می دهد؛ سه
زنجیره غذایی سه حلقه ای در آن مشخص کنید.

پاسخ :
روباه

هویج

خرگوش

جغد

گیاه

موش

پرنده

گیاه

ملخ
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?سوال  :آیا می توانیم بگوییم «همه شبکه های غذایی روی کره زمین با یکدیگر در ارتباط هستند»؟
پاسخ  :بله -مجموع شبکه های غذایی ،شبکه حیات را می سازند.
?سوال  :آیا می توانیم بگوییم «تولید کنندگان در هر زیستگاهی ،گیاهان هستند»؟
پاسخ :خیر -جانداران دیگری مانند جلبک ها و برخی تک سلولی ها نیز فتوسنتز می کنند.
نکته :اگر مقدار انرژی و ماده ای را که در زنجیره های غذایی از جانداری به جاندار دیگر منتقل می شود ،محا سبه
کنیم ،معلوم می شود تنها حدود  %10ماده و انرژی از یک تراز به تراز بعدی منتقل می شود.
?سوال  :نقش باکتری ها و قارچ ها را در تجزیه بقایای جانداران بیان کنید.
پاسخ :مولکول های آلی را تا حد تشکیل مولکول های ساده ای مانند کربن دی اکسید ،آب ،گازهای گوگرد دار و نیتروژن دار
تجزیه می کنند و باعث برگشت مواد به خاک ،آب و هوا می شوند.
?سوال  :در هر اکوسیستم ،سه نوع رابطه بین جانداران وجود دارد؛ آن ها را نام ببرید.
پاسخ  _1:همزیستی  _2شکار و شکارچی  _3رقابت
?سوال  :همزیستی به سه شکل وجود دارد؛ آن ها را نام ببرید.
پاسخ  _1:همسفرگی  _2همیاری  _3انگلی
?سوال  :منظور از همسفرگی چه نوع رابطه ای است؟
پاسخ :در این رابطه یک جاندار سود می برد در حالیکه جاندار دیگر سود نمی برد یا زیانی نمی بیند ،مثل ماهی های کوچکی
که همراه کوسه شنا می کنند و پس مانده شکار کوسه را می خورند.
?سوال  :منظور از همیاری چه نوع رابطه ای است؟
پا سخ :در این نوع رابطه هر دو جاندار سود می برند؛ مثل رابطه قارچ و جلبک در ت شکیل گل سنگ یا میگویی که انگل های
دهان مارماهی را می خورد.
?سوال  :چه نوع رابطه ای بین زنبور ) (Bee = Waspو گیاه گلدار وجود دارد؟
پاسخ :همیاری

? سوال  :انواع مختلفی از ح شرات در گرده اف شانی گیاهان گلدار نقش دارند ،اما چرا گفته می شود نقش زنبور
عسل از همه مهم تر است؟
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پاسخ :زیرا عمل اختصاصی دارند ،یعنی گلهای خاصی را گرده افشانی می کنند و این کار را به صورت کلونی (گروهی) انجام
می دهند.
?سوال  :گلسنگ چیست؟
پا سخ :موجودی اسططت که از همزیسططتی قارچ و جلبک تشططکیل می شططود .قارچ مواد معدنی را برای جلبک فراهم می آورد و
جلبک با انجام دادن فتوسنتز ،کربوهیدراتهای مورد نیاز خود و قارچ را تامین می کند.
?سوال  :چند مورد از نقش گلسنگ ها در طبیعت و کاربرد آن ها را بیان کنید.
پاسخ  _1 :بخ شی از غذای جانورانی مانند گوزن را ت شکیل می دهند _2 .سبب ت شکیل خاک از سنگ می شوند (گل سنگ،
اغلب روی سنگ ها و به صورت الیه هایی به رنگ های مختلف رشد می کند) _3 .از گلسنگ ها مواد رنگی و دارویی استخراج
می شود .
نکته :برخی از گلسنگ ها به هوای آلوده حساس اند و از بین می روند ،بنابراین مرگ گلسنگ ها ممکن است دلیلی بر آلودگی
هوا باشد.
?سوال  :منظور از رابطه انگلی چه نوع رابطه ای است؟
در این رابطه فقط انگل سود می برد و میزبان زیان می بیند؛ مثل کنه ای که خون انسان را می مکد.
?سوال  :به چه جانداری انگل ) (Parasiteگفته می شود؟
پا سخ :به جانداری که حداقل یک ق سمت از دوره زندگی خود را درون یا رویِ بدن موجود زنده دیگری (میزبان) زندگی کند
و از این زندگی فایده ببرد یا تغذیه کند ،انگل گفته می شود.
?سوال  :در یک اکوسیستم یا بوم سازگان ،چه رابطه ای بین تعداد شکار و شکارچیان وجود دارد؟
پا سخ :تعداد شکارچیانی که می توانند در یک اکو سی ستم زندگی کنند ،به تعداد جانورانی ب ستگی دارد که شکار آن ها می
شوند.
نکته :برخی جانوران شکارچی به دنبال طعمه می دوند؛ اما جانوری مانند شقایق دریایی در جای خود ثابت است.
نکته :برخی جانوران برای مخفی ماندن از دید شکارچی ا ستتار می کنند؛ این جانوران در جایی قرار می گیرند که
تشخیص آن ها از زمینه دشوار است.
?سوال  :چرا و در چه مواردی میان جانداران رقابت ایجاد می شود؟
پا سخ :رقابت هنگامی ایجاد می شود که جانداران نیازهای م شابهی دا شته با شند و نیازهای خود را از منابع م شترکی تامین
کنند .جانوران معموالً برای غذا ،آب و محل زندگی با هم رقابت دارند .گاهی رقابت چنان شطططدید اسطططت که جانوران با هم می
جنگند.
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?سوال  :چه جانورانی در رقابت پیروزترند؟
پاسخ  :آن هایی که قدرت ،سرعت عمل ،همکاری و یا آرامش بیشتری داشته باشند.
?سوال « :تنوع زیستی» ) (Biodiversityرا تعریف کنید.
پا سخ :تنوع گونه های جانداران و محیطی که جانداران در آن زندگی می کنند ،تنوع زی ستی نامیده می شود .هر چه در یک
محیط ،تعداد گونه های جانداران بی شتر با شد ،تنوع زی ستی آن محیط بی شتر ا ست .مثالً محیطی که  30گونه جاندار در آن
زندگی می کند از محیطی با  20گونه جاندار ،تنوع زیسططتی بیشططتری دارد (تنوع بیشططتر محیط در یک منطقه بزرگ = تنوع
بیشتر کونه های جانداران در آن منطقه)
?سااوال  :دو عامل طبیعی نام ببر ید که در طول عمر زمین باعث از بین رفتن گونه ها و در نتی جه کاهش تنوع
زیستی شده اند.
یخبندان و سقوط شهاب سنگ.
? سوال  :امروزه ،مهم ترین خطر و عامل کاهش تنوع زی ستی و انقراض (از میان رفتن) گونه های جانوری و گیاهی
چیست؟
پاسخ  :فعالیت های انسانی.
?سوال  :وجود و حفظ تنوع زیستی چه اهمیتی دارد؟
پاسخ :انسان با شناخت اکوسیستم ها از مواهب طبیعی بهره بیشتری می برد :الف -داروهای فراوانی از جانداران استخراج می
شود .ب -حشراتی مانند کفش دوزک با خوردن آفت ها به حفظ گیاهان کمک می کنند .ج -جانوران به ویژه حشرات در گرده
اف شانی ب سیاری از گیاهان نقش دارند .د -جانداران و فعالیت های آن ها از مو ضوعات مورد عالقه مهند سان ا ست .مثالً ویژگی
های تار عنکبوت مورد توجه کسانی است که می خواهند موادی با استقامت ،انعطاف پذیری و در عین حال سبکی تار عنکبوت
تولید کنند تا در وسایل مختلف به کار ببرند (تار عنکبوت گرچه پروتئینی است؛ اما مقاومتی چند برابر فوالد دارد).
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سواالت پایان فصل
?سوال  :جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.
 .1صرف نظر از نوع و اندازه بومسازگان دو فرآیند مهم  ....................و  ....................در آن اتفاق می افتد.
 .2ارتباط غذایی بین چند جاندار که از تولید کننده تا مصرف کننده وجود دارد  ....................نام دارد.
 .3عالوه برگیاهان  ....................نیز می توانند تولید کننده باشند و سر زنجیره غذایی محسوب شوند.
 .4مصرف کننده ها در دو گره  ....................و  ....................قرار می گیرند.
 .................... .5و  ....................نقش مهمی در تجزیه بقایای جانداران دارند.
 .6رابطه انسان با کرم کدوی گاوی از نوع  ....................است.
 .7رابطه ای که هر دو موجود از هم سود می برند  ....................نام دارد.
 .8ارتباط همزیستی خود از سه نوع  .................... ،....................و  ....................تشکیل شده است.
 .9گلسنگ موجودی است که از همزیستی  ....................و  ....................به وجود آمده است.
 .10اولین حلقه غذایی  ....................ه ستند که با انجام فتو سنتز ،مواد  ....................را به مواد  ....................تبدیل می
کنند.
 .11تعداد  ....................که می توانند در یک بوم سازگان زندگی کنند به تعداد جانورانی ب ستگی دارد که شکار آن ها
می شوند.
 .................... .12هنگامی ایجاد می شود که جانداران نیازهای مشابهی دارند و از یک منبع تأمین می کنند.
 .13در هرم انرژی از قاعده به رأس تعداد جانداران  ....................می یابند.
 .14تار عنکبوت گرچه از جنس  ....................است ولی مقاومی چند برابر استیل دارد.
 .15گاهی تقسیم بندی زمان شکار رقابت بین دو گونه جانوری را  ....................می دهد.
 .16وقتی می گویند جانوری  ....................شده یعنی هیچ فرد زنده ای از آن گونه در طبیعت وجود ندارد.
 .17امروزه  ....................مهم ترین خطر برای کاهش تنوع زیستی است.
?سوال  :درست یا نادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صحیح را بنویسید.
 .1جاندارانی که به تول ید کننده وابسااته هسااتند و از آن تغذ یه کرده مواد مورد ن یاز خود را از آن تأمین می کنند،
مصرف کننده نامیده می شود◯ .
 .2از وظایف تجزیه کنندگان می توان به تجزیه اجزای مواد آلی به کربن دی اکسااید  ،آب  ،گازهای گوگرد و نیتروژن
دار نام برد◯ .
 .3هر چه تعداد افراد شکار در یک بومسازگان افزایش یابد  ،یعنی جمعیت شکارچی کمتر می شود◯ .
 .4زنبور عسل که تولید کننده عسل است در حلقه اول زنجیره غذایی قرار می گیرد◯ .
 .5تجزیه کنندگان در واقع نوعی مصرف کننده هستند◯ .
 .6دریاچه زیوار جزء بومسازگان خشکی و آبی است◯ .
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 .7رابطه زنبور عسل با گیاه مانند رابطه کنه با انسان است◯.
 .8در رابطه انگلی همواره یکی از آن ها آسیب می بیند◯ .
 .9وقتی گفته می شود گونه ای در حال انقراض است یعنی هیچ فرد زنده ای از آن گونه در طبیعت وجود ندارد◯ .
.10تنوع زیستی یعنی وجود محیط های متنوع و متفاوت برای زیستن جانداران◯ .
 .11نوزاد کرمی شکل نوعی حشره لکه هایی در انتهای بدن خود دارد که شبیه مار مشاهده می شود◯ .
 .12گاهی رابطه همزیستی دو جاندار سبب تشکیل موجودی جدید می شود◯ .
 .13شکارچی ای برنده می شود که چابک تر باشد یا این که با آرامش بیشتر به شکار جمله کند◯ .

?سوال  :هر یک از مفاهیم زیر را تعریف کنید.
 بومسازگان تولید کننده ها شبکه غذاییهمیاری همسفرگی انگلی تنوع زیستی استتار رقابت?سوال  :انواع بومسازگان را نام ببرید.
?سوال  :مصرف کنندگان به چه چیزی وابسته اند ؟ چرا؟
?سوال  :هرچه از سر زنجیره غذایی به انتهای زنجیره می رویم مقدار ماده و انرژی آن چه تغییر می کند.
?سوال  :دو فرآیند مهمی که در بومسازگان رخ می دهد ،چیست؟
?سوال  :آیا میتوان گفت همه شبکه های غذایی روی کره زمین به هم وصل اند؟
?سوال  :ویژگی اولین حلقه هر زنجیره غذایی را بنویسید.
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?سوال  :سه عامل غیر زنده ای که در هر بومسازگان وجود دارد را نام ببرید.
?سوال  :کدامیک از مصرف کنندگان نقش تجزیه کنندگی دارند؟
?سوال  4 :مورد از مواردی که تولید کنندگان در یک بومسازگان برای تولید غذا نیاز دارند را بنویسید.
?سوال  :انواع روابط بین جاندارن هر بومسازگان را نام ببرید.
?سوال  :انواع رابط همزیستی جانداران را نام برده و توضیح دهید
?سوال  :کدام نوع همزیستی می تواند منجر به تشکل موجودی جدید شود؟ مثال بزنید.
?سوال  :هر یک از شکل های زیر چه نوع رابطه همزیستی را نشان می دهد.

? سوال  :به نظر شما چه نوع رابطه ای بین زنبور و گیاه گلدار وجود دارد؟ انواعی از ح شره ها در گرده اف شانی گلها
نقش دارند؛ اما چرا گفته می شود که نقش زنبورعسل از همه مهمتر است؟
?سوال  :مرگ گلسنگ ها نشان دهنده چیست؟
?سوال  :رابطه شکار و شکارچی را توضیح دهید.
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?سوال  :نمودار زیر را تفسیر کنید.

?سوال  :شکار ها از چه روش های می توانند جلو شکار شدنشان را بگیرند؟ مثال بزنید
?سوال  :تعداد شکارچیانی که در یک بومسازگان زندگی می کنند به چه عواملی بستگی دارند؟ توضیح دهید.
?سوال  :منظور از استتار چیست؟

?سوال  :رقابت بین دو جاندار چه زمانی ایجاد می شود؟
?سوال  :چگونه رقابت بین جانداران کاهش می یابد؟ مثال بزنید.
?سوال  :انواع رقابت را نام برده و توضیح دهید.
?سوال  :نمودار زیر را تفسیر کنید.

?سوال  :منظور از تنوع زیستی چیست؟
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?سوال  :امروزه مهمترین خطر برای کاهش تنوع زیستی چیست؟
?سوال  :منظور از انقراض گونه های جانوری چیست؟ یک مثال بزنید.
?سوال  :تنوع زیستی از چه نظر اهمیت دارد؟
?سوال  :هر یک از تصاویر زیر بیانگر چیست؟
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