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پدیدآورندگان :

گروه مولفین حرف آخرآموزش

فهرست

بخش اول – علوم و ابزارهای آن

5

.... .فصل اول ........تجربه و تفکر
.... .فصل دوم ........اندازه گیری در علوم وابزار های آن

بخش دوم – مواد:الفبای زندگی

62

بخش سوم -منابع خدادادی در خدمت ما

107

بخش چهارم – انرژی نیاز همیشه

156
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.... .فصل سوم ........اتم ها،الفبای مواد
.... .فصل چهارم ........مواد پیرامون ما

.... .فصل پنجم ........ازمعدن تاخانه
.... .فصل ششم ........سفرآب روی زمین
.... .فصل هفتم ........سفرآب درون زمین
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.... .فصل هشتم ........انرژی وتبدیل های آن
.... .فصل نهم ........منابع انرژی
.... .فصل دهم ........منابع انرژی

ha

بخش پنجم – دنیای درون من

230

.... .فصل یازدهم ........یاخته وسازمان بندی آن
.... .فصل دوازدهم ........سفره سالمت
.... .فصل سیزدهم ........سفرغذا
.... .فصل چهاردهم........گردش مواد
.... .فصل پانزدهم ........تبادل با محیط
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: یادداشت بیشتر
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میخواهیمسیبرابهصورتعلمیمشاهدهکنیم
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کدام جمله درست است؟







بهترینراهمشاهدهبهصورتمستقیماست،بدوننیازبهابزار.
عدمبیناییبهمعنایقطعارتباطبادنیایاطرافاست.
شنواییهمانندبیناییدرجهتیابیکاربرددارد.
باحسالمسهمیتوانهمهیموادراازهمتشخیصداد.
چشایییکیازحواسپرکاربرددرکارهایعلمیاست.

8

ha






هرچهمیبینیمهستواگرنمیبینیمنیست.
قابلدیدننیستامابویآناحساسمیشود.
بوهمانندنورقابللمسکردننیست.
تنهاراهارتباطباجهاناطراف،حسبیناییاست.

کدامجملهمشاهدهکردننامیدهمیشود؟







سدیمبهشدتباآبواکنشمیدهد.
علتافتادنسیبازدرختباداست.
چونهوایسردسنگیناستبهسمتپایینحرکتمیکند.
نورخورشیدسببتغییررنگاجسامدردرازمدتمیشود.
رشدناخنازرشدموکندتراست.
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سیبازدرختبررویزمینمیافتد.
نوکانگشتاندستبسیارحساسهستند.
اگرگربهازپشتگردنگرفتهشود،آرامشدهوخودراجمعمیکند.
پشهازخونتغذیهمیکند.
روغنبررویآبقرارمیگیرد.

مشاهداتخودراازتصویرزیربنویسید
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کدامجملهدرستاست؟

ha






همهماهیهایآبشورهستند.
ماهیهایبهرنگقرمزازیکگونهاند.
گوشتخوارهستند.
همهدرعمقیکسانیزندگیمیکنند.
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سوالآیاهمهاینمواددرآبحلمیشوند؟
نفت،گوگرد،جوهرنمک،برادهآهن،اتانول،نمک
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بررسیانحاللسرکهدرآب

ha
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درانجامآزمایش،بایدهمهیعواملبهجزیکیثابتبمانند
میخواهیمقدرتپاککنندگیآبرابررسیکنیم

دمایآب

نوعلکه

مقدارآب

نوعپارچه

بررسیواکنشآهنبااکسیژن
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مقدارآهن حالتآهن دمایواکنش هوایااکسیژنخالص
بررسیشرایطرشدگیاهشمعدانی

میزاننور میزانآب نوعخاک نوعکود
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یادداشت بیشتر :
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تولیدسوختهستهایواستفادهازآننمونهایازتبدیلعلمبهفنّاوریاست
کهدانشمندانهمه شاخههایعلومتجربیوسایررشتههادرآنسهیماند
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یادداشت بیشتر :

15

بهجمالتزیرکوتاهپاسخدهید

c
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 یکی از ویژگیهای انسان که او را به دانستن و کشف دانش سوق میدهد ،چیست؟ مهمترین مسئلهای که انسان میتواند با کمک حس کنجکاوی به آن دست یابد ،چیست؟ از دوران کودکی تا پایان عمر ،انسانها با توجه به حس کنجکاوی خود در پی یافتن چه مسئلهایهستند؟
 در چه دورانی از عمر انسان ،او توانسته است با کمک حس کنجکاوی به دانستن و کشف دانشدست یابد؟
 دانشمندان از چه طریقی در پی یافتن پاسخی برای مسائل و حل آنها هستند؟ نام بزرگترین سد خاکی_رسی خاورمیانه چیست؟ اولین گوسالهی شبیهسازی شده چهنام دارد؟ چگونه میتوان مسائل پیش رو در زندگی را حل نمود؟ مهمترین نکته در علم چیست؟ فناوری چیست؟ شاخههای علوم تجربی را نام ببرید. چند مثال از تبدیل علم به عمل بزنید. برقراری نظم در شباهتها و تفاوتهای مشاهدهشده چه نامیده شده است؟ -بهترین راه مطالعهی درستی یا نادرستی پیشبینی چیست؟

ak
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درستیانادرستبودنجمالتزیررابررسیکنید

ha
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 انسان با حس پنجگانه خود از دوران کودکی تا پایان عمر ،توانسته است پی به دانستن و کشف دانشببرد.
 دانشمندان همواره با استفاده از مطالعه و پژوهش ،در جست و جوی مسائل و حل آنها هستند. کنجکاوی انسان در اواخر عمرش  ،او را به سمت دانستن و کشف دانش سوق میدهد. متخصصان علوم تجربی با بهرهگیری از استعداد خود و به کار بستن مهارتهای گوناگون در برخورد بامسائل زندگی ،علوم را توسعه بخشیدهاند.
 علم به کارگیری حواس پنجگانه ،برای آشنایی با چیزهای اطراف ماست. علم ،روشی برای حل همهی مسائل زندگی ماست. علم ،فرصتی برای یادآوری و تفکر دربارهی نعمتهای خداوند است. بهترین راه مطالعهی درستی یا نادرستی پیشبینی ،طراحی ،انجام دادن آزمایش و بررسی نتایج آناست.
 سوال کردن و تالش برای یافتن جواب ،مهمترین نکته در علم است. بهترین راه مطالعه درستی یا نادرستی پیشبینی ،طراحی آزمایش است. تالش برای یافتن جواب ،مهمترین نکته در علم است. نفت ،گوگرد و براده آهن در آب حل میشوند. جوهر نمک ،اتانول و نمک در آب حل میشوند. فناوری ،تبدیل علم به عمل است. ساخت خودرو ،رایانه ،تلفن ،نیروگاه هستهای ،دارو و  ...نمونههایی از تبدیل دانش علمی به عملهستند.
 دانشمندان تالش میکنند با تبدیل علم به فرآوردهای مناسب ،به نیازهای زندگی پاسخ دهند. اختراع تلفن ،ساخت خودرو و هواپیما نمونههایی از تالش دانشمندان در جهت رفع نیازهای زندگیانسان میباشند.
 تبدیل علم به فناوری ،باعث پیشرفت کشورها شده است. اغلب فناوریها در کنار فوایدشان ،معایبی هم دارند. تبدیل علم به فناوری باعث پیشرفت کشورها نشده است. همهی فناوریها در کنار فوایدشان ،معایبی هم دارند. استفاده از سوخت فسیلی برای به حرکت درآوردن هواپیما ،آلودگی هوا به ویژه در شهرهایپرجمعیت را افزایش داده است.
 علوم تجربی را به چهار شاخهی فیزیک ،شیمی ،زیستشناسی و زمینشناسی تقسیم کردهاند. پژوهشها نشان میدهد موفقیت و پیشرفت سریع علم ،نتیجهی فعالیت مشترک همهی دانشمندان ومتخصصان با یکدیگر است.
 پژوهشها نشان میدهد موفقیت و پیشرفت سریع علم ،نتیجهی فعالیت مشترک همهی انسانها بایکدیگر است.
 از تبدیل علم به فناوری ،تولید سوخت هستهای و استفاده از آن است که فقط شاخهی علوم تجربیدر آن سهم دارد.
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13

جمالتزیرراباکلماتمناسبکاملکنید.
تفکر – دانستن – کنجکاوی – تجربه – کشف دانش – مهارتهای گوناگون
 انسان با توجه به یکی از ویژگیهایش که حس  .....است ،به دانستن و کشف دانش دست یافتهاست.
 حس کنجکاوی در انسان ،او را به  .....و  .....سوق میدهد. متخصصان علوم تجربی با بهرهگیری از  ..... ،.....و به کار بستن  .....در برخورد با مسائل زندگی،علوم را توسعه بخشیدهاند.
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عمل – بررسی نتایج – طراحی – عمل – یادآوری – آزمایش – تفکر – علم
 علم فرصتی برای  .....و  .....دربارهی نعمتهای خداوند است. بهترین راه مطالعهی درستی یا نادرستی پیشبینی ..... ،و انجام دادن  .....و  .....آن است. فناوری تبدیل علم به  ،.....است. -ساخت خودرو ،رایانه ،تلفن ،نیروگاه هستهای و دارو نمونههایی از تبدیل  .....به  .....هستند.
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 عمل – ریاضی – طبیعی – زندگی – فسیلی – تجربی – علم – دانشمندان تالش میکنند با تبدیل  .....به فرآوردهای مناسب به نیازهای  .....پاسخ دهند. استفاده از سوخت  .....برای به حرکت در آوردن هواپیما ،آلودگی هوا به ویژه در شهرهایپرجمعیت را افزایش داده است.
 -علوم  .....را به چهار شاخهی فیزیک ،شیمی ،زیستشناسی و زمینشناسی تقسیم کردهاند.

ha

 همهی – فسیلی – مجزی – مشترک – هستهای – برخی – پژوهشها نشان میدهد موفقیت و پیشرفت سریع علم ،نتیجهی فعالیت  .....همهی دانشمندانو متخصصان با یکدیگر است.
 تولید سوخت  .....و استفاده از آن نمونهای از تبدیل علم به فناوری است که  .....دانشمندانشاخههای علوم تجربی و سایر رشتهها در آن سهیماند.
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کدامیکازجمالتزیرمعنایمشاهدهکردنرامیدهد؟
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 برگ درختان در طلوع آفتاب ،خیس هستند. گیاه الف به مقدار زیادی آب نیاز دارد و گیاه ب به مقدار کمی آب نیاز دارد. برخی جوشها قرمز و برخی از آنها سفیدرنگ هستند. در شهرها تعداد کمتری از ستارهها قابل مشاهده هستند. ماهیها در داخل آب مدام دهان خود را باز و بسته میکنند. سرعت سقوط قطرههای باران بیشتر از دانههای برف است. قند سطحی زبر دارد. گوشهای از قند وارد چای شد و چای به داخل آن کشیده شد. بیسکوییت خیس شده استحکام خود را از دست میدهد. پوست پرتقال در حال پوسیدن نرمتر است. برگ درختان تقریبا ساختاری متقارن دارد. لکهی عسل بر روی لباس با آب پاک شد. در مخلوط آب و روغن ،روغن بر روی آب قرار گرفت. دو نوع مشاهده داریم؛ مشاهده پدیدههای طبیعی و مشاهده در یک آزمایش. -درون محلول آب اکسیژنه در مقابل نور خورشید ،حبابهای گاز تشکیل میشود.
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مثال -چند جمله درست است؟
مهمترین نکته در علم ،پرسش و یافتن جواب است.
متخصصان علوم تجربی با بهرهگیری از تجربه ،تفکر و به کار بستن مهارتهای گوناگون علوم را توسعه
میدهند.
مساحت این اتاق  20متر مربع است ،نمونهای از اندازهگیری است.
اگر گرمایش زمین ادامه یابد ،قطب جنوبی در آینده وجود نخواهد داشت یک فرضیه است
4)4
3)3
2)2
1)1
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مثال -ترتیب درست روش علمی کدام است؟
 )1مشاهده – پرسش – فرضیه – آزمایش  -نظریه
 )2پرسش – آزمایش – فرضیه – مشاهده  -پرسش
 )3مشاهده – فرضیه – آزمایش – نظریه  -پرسش
 )4پرسش – آزمایش – مشاهده – فرضیه  -نظریه

ha

مثال .......... -فرضیه را به نظریه تبدیل میکند و از دل یک  ..........میتوان  ..........مطرح نمود.
 )1مشاهده – نظریه  -فرضیه
 )2آزمایش – نظریه  -فرضیه
 )3مشاهده – فرضیه  -نظریه
 )4آزمایش – فرضیه  -نظریه
مثال-تنها از طریق ....
 )1آزمایش است که نظریه به فرضیه تبدیل میشود.
 )2مشاهده است که نظریهها تثبیت میشوند.
 )3آزمایش است که میتوان درستی یک فرضیه را سنجید.
 )4مشاهده است که قوانین علمی بدست میآیند.
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برای اندازهگیری هریک از موارد زیر چه واحدی مناسب است؟
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 5عدد اسب دارای چه تعداد گوش هستند؟

به ازای هر  20گوش چند پا در اسب وجود دارد؟
اگر  20پای اسب دیده شود ،چند گوش وجود دارد؟
27
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 50عدد گوشِ اسب دیده میشود .چند اسب وجود دارد؟
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حجم یک جسم برابر با مقدار فضایی است که جسم اشغال میکند
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تبدیل متر مکعب به سانتیمتر مکعب

تبدیل میلیمتر مکعب به سانتیمتر مکعب
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یادداشت بیشتر :
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27

اشکال منظم :حجمهایی که با قواعد ریاضی حجمشان قابل اندازهگیری است

اشکال نامنظم :حجمهایی که با قواعد ریاضی حجمشان قابل اندازهگیری
نـــــــــیست

c

حجم این شکل را حساب کنید
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حجم این شکل را حساب کنید
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کدامیک چگالتر است؟
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اینکهیکجسمدرآبفروبرودیارویآبشناوربماندبهکمیتیبه نام
چگالیبستگیدارد.
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یادداشت بیشتر :
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با توجه به توضیحات در دی وی دی ،توصیف هر شکل را بنویسید
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: یادداشت بیشتر
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برای اندازهگیری زمان معموالً از ساعت یا زمانسنج استفاده میشود
یکای اندازهگیری زمان ،ثانیه است؛ اما در زندگی روزمره از یکاهای دقیقه ،ساعت ،شبانه روز ،سال
و  ...استفاده میشود.
44

40

کدامیکازجمالتزیردرستوکدامنادرستهستند؟
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برای اینکه مشخص کنید در مدت یک سال چقدر رشد کرد هاید،
قد و وزن خود را اندازه میگیرید
برای به موقع رسیدن به مکانی با اندازه گیری وزن سر و کار داریم.
پزشک با اندازه گیری فشار خون ،دمای بدن ،ضربان قلب و استفاده از نتیجهی آزمایشهای انجام
شده به سالمتی یا بیماری ما پی میبرد.
اندازه گیری ،یک مرحله مهم برای جمع آوری اطالعات است
اندازهی هر چیز را با یک عدد و یکای آن گزارش میکنیم
به یکای اندازه گیری ،طول میگویند
برای اندازه گیری هر چیزی ،یکای معینی تعریف نشده است
جرم یک موز با کیلوگرم و مداد با گرم اندازه گیری میشوند
وزن جسم برابر با نیروی گرانشی )جاذبهای( است که از طرف زمین
برجسم وارد میشود و جسم را به طرف زمین میکشد
وزن جسم را توسط کیلوگرم اندازه گیری میکنند
وزن یک جسم را با یکای نیوتون نشان میدهند
یک نیوتون ،نیروی بزرگی محسوب میشود
مقدار کشیدگی فنرداخل نیروسنج بهاندازه نیرویی بستگی دارد که به نیروسنج وارد میشود
حجم یک جسم برابر با مقدار فضایی است که جسم اشغال میکند .
با خط کش طول جسم های نسبتاًبزرگ را اندازه گیری میکنیم

ak

rf
e

ha
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کدامیکازجمالتزیردرستوکدامنادرستهستند؟








مکعببهحجمیکلیترمعادل 1000سانتیمترمکعباست
یکلیتربرابرباحجمظرفمکعبیشکلبهطول،عرضوارتفاع 10سانتیمتراست
یکایمتداولاندازهگیریحجممایعها،لیتر)(Lومیلیلیتر )(mLاست.
چگالی،مقدارجرمیاستکهدرحجممعینیازیکجسموجوددارد.
یکایچگالیبرحسبگرمبرسانتیمترمکعبیاکیلوگرمبرمترمکعببیانمیشود.
برایانجامدادنیکفعّالیتدرنظرگرفتنزمانومدتانجامدادنآنضروریاست.
بااستفادهازترازویاوزنسنج،زمانمیانگینضربانقلبهرنفررااندازهگیریکرد

ak

فاصلهیبیندونقطهومسافتیراکهیکجسمطیمیکندباچهیکاییاندازهگیریمیکنیم؟
کیلومتر،متر،سانتیمترومیلیمتریکاهایمتداولچهواحدیهستند؟
ابزاراندازهگیریطولاجسامکوچکچیست؟
واحداندازهگیریطولنوکمدادچیست؟
واحداندازهگیریطولحیاطمدرسهچیست؟
واحداندازهگیریطولمسافتتهرانتامشهدچیست؟
نسبتجرمبهحجم(چگالی)درمکعبفلزیبیشتراستیامکعبچوبی؟
مکعبفلزیکوچکبررویآبشناورمیماندیامکعبچوبیبهضلعیکمتر؟
نتیجههراندازهگیریچیست؟
نامدیگریکایاندازهگیریچیست؟
یکایاندازهگیریجرم،زمانوطولبهترتیبچیست؟
مقدارجسمتشکیلدهندههرجسمچهنامدارد؟

rf
e














ha
r.c

c

سواالتزیررابابسیارکوتاهپاسخدهید

ha
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سواالتزیررابابسیارکوتاهپاسخدهید








جرمجسمباچهوسیلهایاندازهگیریمیشود؟
واحداندازهگیریجرم،موز،سیدیومدادچیست؟
نیروسنجچهخصوصیتیازموادرااندازهگیریمیکند؟
یکایوزنجسمچیست؟
چگونهمیتواندقتاندازهگیریراافزایشداد؟
مکعبیبهضلعیکسانتیمترچندلیتراست؟
یکیسیسیمعادلباچندمیلیلیتراست؟

c

جمالتزیرراباکلماتمناسبتکمیلکنید

ha
r.c

زمان-وزن-کیلوگرم-قد-ثانیه-دقیقه-متر-مایل-حجم-مدت

ak

 برایاینکهمشخصکنیددرمدتیکسالچقدررشدکردهاید.........،و..........خودرااندازه
میگیرید.
 برایبهموقعرسیدنبهمکانیبااندازهگیری..........سروکارداریم.
 درنشستهایبینالمللیبرایجرمیکای،.........برایزمانیکای،.........برایطولیکای........را
تعریفکردند.
وزن-گرم-جرم-ترازو-حجم-میلیگرم-جرم-کیلوگرم-مقدار

rf
e

جرم-قطر-کشیدگی-جرم-وزن

ha






ماده........و........دارد.
جرمیکجسمرابایکای........یا........اندازهمیگیرند.
..........هرجسممقدارمادهیتشکیلدهندهیآنجسماست
جرماجسامرابهوسیلهی..........اندازهگیریمیکنند.

 بانیروسنج.......،یکجسمرااندازهگیریمیکنیم.
 باترازو..........جسماندازهگیریمیشود.
 مقدار..........فنرداخلنیروسنجبهاندازهنیروییبستگیداردکهبهنیروسنجواردمیشود.
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جمالتزیرراباکلماتمناسبتکمیلکنید
جرم-فضایی-حجم-متر-سانتیمتر -لیتر-میلی-سانتی-میلیمتر -سانتیلیتر
........ یکجسمبرابربامقدار.......استکهجسماشغالمیکند.
 حجمِجسمرامعموالًبرحسب.......مکعب،یا.......مکعبیا.......اندازهمیگیرند.
 ازاستوانۀمدرجبرایاندازهگیریحجممایعاستفادهمیشود.اینظرفبرحسب..........مکعب
مدرجشدهاست.

چگالی-حجم-زیر – 100-جرم– باالی1000 -

ha
r.c

c

 هرمترمکعببرابربا......لیتراست.
 برایخواندنحجماغلبمایعاتبهسطح.......منحنیدراستوانهمدرجتوجهمیکنیم.
 برایاینکهیکجسمدرآبفروبرودیارویآبشناوربماندبهکمیتیبهنام.........بستگی دارد.
جرم-زمان-استوانهمدرج-بشر-ثانیه-دقیقه-ساعت-نیروسنج -سال– ترازو -حجم

ak

 برایبهدستآوردنچگالییککلید،نخستبا..........،......آنرااندازهگیریکردسپس.........
آنرابااستفادهازیک.........ومقداریآب،اندازهگرفت.
 برایاندازهگیری........معموالًاز .........یازمانسنجاستفادهمیشود.
 یکایاندازهگیریزمان.........،است.

rf
e

دقت– میلی– ابزار– سانتی– شخص -تقریب

ha

 دقتّاندازهگیریبهدقتّ.......ودقتّ........اندازهگیریبستگیدارد.
 زمانیکهطولیکجسمراباخطکشسانتیمتریاندازهگیریمیکنیم،
دقتماحدود.......متراست.
) اندازهگیریهاهموارهبا........همراهاند.
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جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید
هزار
صد
ده
دسی هر واحد را به  ..........قسمت مساوی تقسیم میکند
میلی هر واحد را به  ..........قسمت مساوی تقسیم میکند
سانتی هر واحد را به  ..........قسمت مساوی تقسیم میکند
میکرو هر واحد را به  ..........قسمت مساوی تقسیم میکند

میلیون

ha
r.c

c

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید
متر
کیلومتر
میلیمتر
سانتیمتر
از  ....................برای اندازهگیری ساختمانها استفاده میشود.
از  ....................برای اندازهگیری طول پشه استفاده میشود.
 ....................برای اندازهگیری فاصله سیارهها بهکار میرود.
طول یک خرگوش با واحد  ....................اندازهگیری میشود.
چندعبارتدرستاست؟

ak

دسیمتر واحد بزرگتری از سانتیمتر است
برای ابعاد اتمها از واحد میکرومتر استفاده میشود.
برخی از آسمانخراشها بیش از  0.5کیلومتر ارتفاع دارند
واحد نانومتر برای طول مگس مناسب نیست.
گیگا بایت برای مقادیر کوچک کاربرد دارد.

rf
e

فاصله سیارات در منظومه شمسی بیش از یکسال نوری است
برای فاصلهی شهرها و کشورها از کیلومتر و مایل استفاده میشود.

ha

تمرین:کدامشکلمربوطبهسطحآبدریکظرفشیشهایاست؟
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تمرین -کدامظرفزیربرایاندازهگیریحجممناسبتراست؟

تمرین -جعبهای به طول  ، 0.75mعرض  30cmو ارتفاع  ، 5mmچند لیتر حجم دارد؟

c

چندعبارتدرستاست؟



هرمادهایهرچقدرکوچک،جرمدارد.



برایاجسامبسیارسنگینازواحدتُناستفادهمیشود.



میتوانگفتکهموزحدود 0.2Kgجرمدارد.



بهتراستجرمیکگوسفندباواحد Kgبیانشود.

ha
r.c



جرمجسمباتغییرحجمآنتغییرمیکند.

ak

تمرین -هر یک میلی گرم چند گرم و چند کیلو گرم است؟

rf
e

تمرین 2 -تُن چند دسی گرم است؟

ha

تمرین 8 -کیلو و  700گرم چند گرم و چند کیلوگرم است؟

تمرین 3/5 -تُن و  750کیلو و  950گرم چند کیلوگرم است؟

تمرین -جرم هر موز g 200است و هر موز از لحاظ جرم معادل با  50عدد مداد است.جرم  5000گرم
موز با جرم چند عدد مداد برابر است
50

تمرین -وزن یک شخص  80کیلوگرمی در روی کره زمین چند نیوتون است؟

تمرین -وزن یک شخص  80کیلوگرمی در روی کره ماه چند نیوتون است؟

تمرین -وزن شخصی در ماه  100نیوتون است .چند کیلوگرم جرم دارد؟

تمرین -شخصی که در ماه  100Nوزن دارد ،بر روی زمین چند نیوتون است؟

c
ha
r.c

تمرین -شخصی بر روی زمین N 900وزن دارد و بر روی خورشید  21330نیوتون .شتاب جاذبه بر
روی خورشید را محاسبه کنید

تمرین -وزن یک قطعه بر روی زمین چند برابر ماه است؟

ak

تمرین-پراید بر روی زمین  9000Nوزن دارد .وزن آن بر روی ماه چند نیوتون است؟

rf
e

تمرین-جسمی به جرم 500 mgدر ماه چند نیوتون وزن دارد؟

ha

تمرین -با کدام ترازو جرم اجسام در هر سیارهای یکسان گزارش خواهد شد؟

تمرین -اگر در سیارهای وزنهای  20کیلوگرمی با نیروسنج عدد  3000نیوتون را نشان دهد ،شتاب
جاذبه بر روی این سیاره چقدر است؟

51

تمرین -با وزنههای  50گرمی میخواهیم وزنه  2کیلوگرمی را وزن کنیم .دقت اندازهگیری چقدر
است؟

تمرین -با وزنههای  60گرمی میخواهیم وزنه  1کیلوگرمی را وزن کنیم .دقت اندازهگیری چقدر
است؟

سوال :آیا چگالی یک ماده در کره زمین و ماه متفاوت است؟

ha
r.c

c

تمرین -سهمایعزیرهمجرمهستند.دراثرمخلوطکردنآنهاکدامشکلزیرحاصلمیشود؟

ak

تمرین -براساسشکلهایزیربهسواالتپاسخدهیم:

•
•

ha

•

rf
e

•

جسم 2رادرهریکازمحلولهایآتاپمیاندازیم.چهاتفاقیرُخ
خواهدداد؟
جسم 4رادرهریکازمحلولهایآتاپمیاندازیم.چهاتفاقیرُخ
خواهدداد؟
جسم 3رادرهریکازمحلولهایآتاپمیاندازیم.چهاتفاقیرُخ
خواهدداد؟
جسم 1رادرهریکازمحلولهایآتاپمیاندازیم.چهاتفاقیرُخ
خواهدداد؟

52

تمرین -اگر جسم  1را در ظرفهای ب و پ بیندازم ،آیا در آنها فرو میرود یا بر روی آنها شناور
باقی میماند؟ (مایعها هم جرم هستند)

تمرین -اگر جسم  1را در ظرفهای آ و پ بیندازم ،آیا در آنها فرو میرود یا بر روی آنها شناور باقی
میماند؟ (مایعها هم جرم هستند)

c
ha
r.c

اگر جسم  1را در ظرفهای ب و آ بیندازم ،آیا در آنها فرو میرود یا بر روی آنها شناور باقی میماند؟
(مایعها هم جرم هستند)

ak
rf
e

ha

اگر جسم  1را در ظرفهای ب و پ بیندازم ،آیا در آنها فرو میرود یا بر روی آنها شناور باقی
میماند؟ (مایعها هم جرم هستند)
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تمرین -اگر جسم  1را در ظرفهای آ و پ بیندازم ،آیا در آنها فرو میرود یا بر روی آنها شناور باقی
میماند؟ (مایعها هم جرم هستند)

تمرین -اگر جسم  1را در ظرفهای ب و آ بیندازم ،آیا در آنها فرو میرود یا بر روی آنها شناور باقی
میماند؟ (مایعها هم جرم هستند)

c
ha
r.c

تمرین -همهی حالتهای ممکن را بررسی نمایید

ak
rf
e

54

ha

تمرین -براساس شکل زیر کدام نتیجهگیری درست است؟

تمرین -سه گلوله با حجمهای یکسان را در نظر بگیرید .چند مورد دربارهی چگالی آنها درست
است؟
 -چگالی قرمز از همه کمتر است.

 چگالی هرسه از آب بیشتر است چگالی آنها با هم برابر نیست -با جرمهای برابر از آنها ،حجم آبی کمتر است

c

𝒈

ha
r.c

 چگالی آهن 𝟑  7.8است .چند𝒎𝒄
گرم آهن حجمی برابر با  360cm3دارد؟

ak

𝒈

 7.8است.
 چگالی آهن𝟑𝒎𝒄
 360gگرم آهن چند سانتیمتر مکعب حجم دارد؟

rf
e
 چگالی آهناین مکعب چند سانتیمتر است؟

𝟑𝒎𝒄

ha

𝒈

 7.8است .جرم یک مکعب آهنی  975گرم است .هرضلع

55

51

تمرین -اگر حجم گازی را به نصف کاهش دهیم ،چگالی آن چند برابر خواهد شد؟

تمرین -اگر حجم گازی را دو برابر کنیم ،چگالی آن چند برابر خواهد شد؟

تمرین -براساس شکل زیر ،حجم آلومینیم چند برابر حجم طال است؟ (چگالی آلومینیم 2.7و طال
 19.32g/cm3است).

c

ha
r.c

تمرین -مساحت قاعده استوانه سربی زیر 50cm2 ،است .اگر جرم این استوانه  2270گرم باشد،
ارتفاع این استوانه چند سانتیمتر است؟ چگالی سرب11.35g/cm3 :

rf
e

ak

تمرین -در درون شکل زیر یک کرهی توخالی وجود دارد .این کره با چند میلی لیتر آب پر میشود؟
(جرم و چگالی به ترتیب 40g :و  10g/cm3است)

ha

تمرین -اگر حجم زیر 16 ،گرم جرم داشته باشد و در آب انداخته شود آنگاه

56

تمرین -چگالی 1.05g/cm3به Kg/m3تبدیلکنید؟

تمرین -چگالی 1.05g/cm3به Kg/dm3تبدیلکنید؟

c
ha
r.c

تمرین -قطعهای آهنی در ماه  234Nوزن دارد .حجم این قطعه چند سانتیمتر مکعب است؟ (چگالی
آهن )7.8g/cm3

ak

تمرین 5 -میلی متر مکعب طال چند کیلوگرم جرم دارد؟ (چگالی طال )19g/cm3

rf
e

تمرین -حجمِ  20گرم الکل با چگالی  0.8g/mLبا حجمِ چند گرم آب با چگالی  1g/mLبرابر است؟

ha

تمرین -جرمِ  200mLآب با چگالی  ،1g/mLبا جرم چند میلی لیتر الکل با چگالی  0.8g/mLبرابر است؟

57
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تمرین -یک متر مکعب آب دریا با چگالی  1g/mLچند تُن
جرم دارد؟

c

ha
r.c

تمرین -یک قطعه  80گرمی آهنی در ظرفی که دارای  800میل لیتر آب است انداخته میشود .حجم
آب اکنون چقدر است؟ (چگالی آهن را در  10گرم بر میلی لیتر در نظر بگیرید)

تمرین -یک قطعه  80گرمی آهنی در ظرفی که دارای  800میل لیتر آب است انداخته میشود .حجم
آب اکنون چقدر است؟ (چگالی آهن را در  10گرم بر میلی لیتر در نظر بگیرید)

ak
rf
e

تمرین -کدام نمودار مربوط به فلزی است که چگالی بیشتری دارد؟

ha
58

54

تمرین 2 -لیتر از مایعی  1800گرم جرم دارد .چگالی آن را
برحسب  g/L ، g/mLو  Kg/m3محاسبه کنید

ha
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c

تمرین 2 -لیتر از مایعی  1800گرم جرم دارد .چگالی آن را
برحسب  g/L ، g/mLو  Kg/m3محاسبه کنید

تمرین 5 -ساعتو 40دقیقهچندثانیهاست؟
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تمرین 45610 -ثانیهچندساعتوچنددقیقهوچندثانیهاست؟

ha

تمرین -دوسالچندثانیهاست؟

تمرین 32،436،600 -ثانیه،چندسالوچندروزوچند
ساعتوچنددقیقهوچندثانیهاست؟
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تست:برایاندازهگیریقطرمدادکدامیکامناسباست؟
)3میلیمتر
)2سانتیمتر
)1متر

)4میکرومتر

ha
r.c

c

تست:یکایمناسببرایاندازهگیریمولکولهاکداماست؟
)2سانتیمتر
)1دسیمتر
)4آنگستروم
)3میلیمتر
تست:یکایمناسببرایاندازهگیریمولکولهاکداماست؟
)2سانتیمتر
)1دسیمتر
)4آنگستروم
)3میلیمتر

ak

تست:کدامیکابرایاندازهگیریفاصلهبیناجزایمنظومهشمسیمناسبنیست؟
)3سالنوری )4مایل
)2متر
)1کیلومتر
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تست:کدامیکابرایاندازهگیریفاصلهبیناجزایمنظومهشمسیمناسبنیست؟
)3سالنوری )4مایل
)2متر
)1کیلومتر

تست -برای برداشتن  4200میلی لیتر آب کدام ظرف مناسبتر است؟
 )1پیپت  50میلی لیتری
)2بشر  100میلی لیتری
)3بالن حجم سنجی  4.5لیتری
)4استوانه مدرج یک لیتری
تست -کدامیکحجمبیشتریراگزارشمیدهد؟
0.2L)2
100mL)1
3
0.1dm )4
200mm3)3
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تست -برای برداشتن  4mLاز یک مایع ،کدام ابزار مناسب است؟
)4استوانه مدرج
)3ارلن
)2بشر
 )1پیپت

تست-حجم دقیق شکل زیر برابر با  5میلیون و چهارصدهزار سانتیمتر مکعب است .کدام گزینه در
مورد آن درست است؟
 )1درون آن حفرهای مکعبی وجود دارد
 )2درون آن حفرهای به حجم  0.6m3وجود دارد
 )3حجم محاسباتی و اندازهگیری آن یکسان است
 )4درون آن حفرهای به حجم  600cm3وجود دارد
تست -برایاندازهگیریجرمقرصسرماخوردگی،کدامیکامناسباست؟
)4گرم
)1کیلوگرم )2میلیگرم )3تُن
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c

تست -برایاندازهگیریجرمفیل،کدامیکامناسباست؟
)4گرم
)1کیلوگرم )2میلیگرم )3تُن
تست -برایاندازهگیریجرملیوان،کدامیکامناسباست؟
)4گرم
)1کیلوگرم )2میلیگرم )3تُن
تست -برایاندازهگیریجرمهندوانه،کدامیکامناسباست؟
)4گرم
)1کیلوگرم )2میلیگرم )3تُن
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تست -کدامجرمبیشتریدارد؟
)1اناریبهجرم 0.00035تُن
)2وزنهایبهوزنیکنیوتوندرماه
)3کتابیبهجرم 300گرم
)4یکبستهشیر 0.2کیلوگرمی
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موادراازطبیعتکشفواستخراجمینماییموکاربردهایگوناگونیازآنهادرسرتاسرزندگی،کشف
مینماییم
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اتمساختاریمشابهبامنظومهشمسیدارد

c
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الکترونهادراطرافپروتونها.نوترونهاکهدرونهستهقراردارند،میچرخند
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c

حرف
کلمه

اتم
عنصر -ترکیبات

جمله
متن

واکنشها
انواعمخلوطها

ha
r.c

ادبیات

شیمی
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 .1گاز
 .1حجمنامعین
 .2شکلنامعین
 .3فاصلهبینذرههازیاد

c
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 .2مایع
 .1حجممعین
 .2شکلنامعین
 .3فاصلهبینذرههاکم
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 .3جامد
 .1حجممعین
 .2شکلمعین
 .3فاصلهبینذرههاکم
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گرماجنبشذراتتشکیلدهندهموادرازیادمیکند.
افزایشاینجنبشها،سببتبدیلفیزیکیجامدبهمایعومایعبهگازو....میشود.
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کدامیکازجمالتزیردرستوکدامنادرستهستند؟




c

ak

rf
e













ha
r.c




مرمر،سنگیقیمتیوزیباستومدتهایطوالنیبدونتغییرباقیمیماند.
سنگیکیازسرسختترینومقاومترینموادیاستکهدرطبیعتیافتنمیشود.
سنگمرمردرصنعتساختمانسازیازجملهدکوراسیون،پلهها،کفونمایداخلیوخارجی
کاربرددارد.
درحفاریها،دباغیها،نساجیها،نمککاربرددارد.
مواردمصرفنمکدرکارخانجاتتولیدوبستهبندیموادغذاییوخوراکیواوانعکنسروها
میباشد.
نمککاربردیدرداروسازیوسرمسازیوتصفیهآبندارد.
صنعتشیالتازجملهمصرفکنندگاننمکاست.
آبدرطبیعتبهسهحالتجامد،مایعوبخاریافتمیشود
سهحالتآب(جامد،مایعوبخار)ویژگیهایمختلفیندارند.
آب،یخوبخارآب،یکنوعمادهنیستند.
برایشناختمواد،نیازبهشناختاتمهامیباشد.
آبدرحالتبخارومایعرواناستامادرحالتجامدخیر.
دانشمنداننیزبامشاهدهغیرمستقیمبهوجوداتمهاوبرخیازخواصآنهاپیبردهاند.
عنصرهایگازیشکلاکسیژنونیتروژنکهدرهوایافتمیشوند،رسانایجریانبرقنیستند.
گازاکسیژنیکنافلزوآلومینیومیکفلزاست.
تعداداندکیازعنصرهامانندطال،اکسیژن،نیتروژن،کربنوگوگرددرطبیعتیافتمیشوند؛اما
بیشترآنهادرطبیعتبهصورتآزادیافتمیشوند.
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دانشمندانبرایدرکرفتارموادوبررسیآنها،اتمهارابهصورتگلولههایکروینشان
میدهند.
آبیکمولکول 2اتمیاست.
گازکلریکنافلزسمیاست.
ذرهسازندهعنصرهایفلزفقطاتماست.
مادهایکهازپیونددویاچندنوعاتمبهوجودمیآید،ترکیبنامدارد.
بیشترموادیکهمصرفمیکنیمترکیبهستندزیراتعداعنصرهامحدوداست.
تعدادموادیکهاطرافماهستند،بسیاربیشترازعنصرهانیستند.
اکثرعنصرهابهراحتیبابرخیعنصرهایدیگرپیونددادهوبهترکیبتبدیلمیشوند.
اکثرعنصرهادرطبیعتبصورتترکیبوجودندارند.
حجم 5گرمآبکمترازحجم 5گرمهواییاستکهدرتوپجایگرفتهاست(.حجم5گرمهوا
برابرباحجمتوپاست)
 5گرمشکربرابربا 5گرمآبحجماشغالمیکند.نادرست(کمتراز 5گرمآب)
ذراتشکرنزدیکبهمقرارگرفتهاندوفشردهترهستند.
فاصلهذراتآبنسبتبههمبیشترازذراتشکراست.
فاصلهذراتهوانسبتبهذراتآبدرفاصلهکمتریازهمقراردارند.
موادگازیشکل،فاصلهبینذرههابیشترازموادجامدومایعاست.
اگریکنمونهگازراواردظرفکوچکتریکنیم،اتمهایامولکولهابهیکدیگرنزدیکمیشوند
وفاصلهبینآنهاکاهشمییابد.
میتوانیکگازرابهراحتیمتراکمکردوحجمآنراتاحدزیادیافزایشداد.نادرست
نمیتوانیکمایعیاجامدرابهآسانیوبهمقدارزیادمتراکمکرد.
آبسرداطرافبطریشیشهایباعثمیشودفاصلهمولکولهایهواازهمکمترشدهوحجمآن
کاهشیابد.
آبداغاطرافبطریشیشهایباعثمیشودفاصلهمولکولهایهواازهمبیشترشدهوحجمآن
افزایشیابد.
درآزمایشباآبسردبادکنکخالیمیشودچونحجمآنکاهشپیداکردهاست.
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درآزمایشباآبداغمقداریازهواواردبادکنکمیشودوبادکنکخالیمیشود.
ذرههایهوایدرونبطریهنگامیکهدرآبسردقرارداردفاصلهکمینسبتبههمدارند.
ذرههایهوایدرونبطریهنگامیکهدرآبداغقرارداردجنبشبیشتریپیدامیکنندوفاصلهآنهاکمترمیشود.
وقتیبهیخگرمامیدهیم،انرژیمولکولهایآنافزایشمییابدوجنبشآنهابیشترمیشود.
براثرگرما،یخبهآهستگیذوبوبهآب)مایع( تبدیلمیشود.
اگربهآبگرمابدهیم،جنبشمولکولهایآبافزایشمییابد؛درنتیجه،آبتغییرحالت
میدهدوبه جامدتبدیلمیشود.
دربخارآب،فاصلهبینمولکولهایآبخیلیبیشترازآباست.
مشاهدهمستقیمتنهاراهبررسیهمهیموادوپدیدههاست
رسانایگرماییوچگالیعناصریکساناست.
فاصلهیذراتدرآبویخیکساناست.
نافلزهایاگازهستندیاحالتمایعدارند.
چگالیفلزهاازنافلزهابیشتراست.
تعدادپروتونهاونوترونهادراغلباتمهایکساناست.
افزایشدماسببافزایشجنبشذراتمیشود.
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جمالتزیرراباکلماتمناسبتکمیلکنید
شیمیایی– مولکول– حجمیاند -فیزیکی– جرمی– ماده– تغییرهای -جهان– ماده– اسرار
آفرینش -موجودات





همهچیزهاییکهدراطرافخودمیبینیماز.........ساختهشدهاند.
موادپیرامونماهموارهدرحالتغییر.........و.........اند.
باشناخت.........و.........آن،هستیرابهترمیشناسیم.
باشناختمادهوتغییرهایآن.........،رابهتردرکمیکنیم.

پروتونها-اتم-ذره-اتم-مایعها-جامدها-مولکول-مواد-گازها

c

ha
r.c






ازمیانسهحالتماده.........،تراکمپذیرند.
همهموادازذراتریزوغیرقابلتقسیمبهنام………… ساختهشدهاند.
ذرههایریزسازندهمواد.……،میگویند.
اتمهااصلیترینذرههایسازنده.........هستند.

اتمهاآنقدر..........کهحتیبامیکروسکوپهای.........نیزدیدهنمیشوند.
اتمهاکنارهمقرارمیگیرندو.........رامیسازند.
هرمادهاز...........یا.......................تشکیلشدهاست.
همهمواددرجهانهستیتقریباًاز........... 90؛یعنی...........عنصرساختهشدهاند.
.............شکلخالصیازمادهاستکهیکنوعاتمدارد.
هرگاهمجموعهایازاتمهایمسدرکنارهمقرارگیرند،عنصر..........بهوجودمیآید.
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قوی-بزرگاند-فقط-مولکولها-نوعاتم-کوچکاند-مواد-ترکیب-89-چندنوعاتم-حداقلدو-
چندنوعاتم
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جمالتزیرراباکلماتمناسبتکمیلکنید
مولکول-تارمو-اتمریزتری-طولی-اتم-مولکول-عرضی-ناخن-یکسانی





عنصرطالشاملتعدادبسیارزیادیاز...............هایطالستکهدرکنارهمقرارگرفتهاند.
اتمآنقدرکوچکاستکهدربرش..........یکورقهنازکآلومینیمیبهقطر............تقریباً200000
اتمجایمیگیرد.
هرمادهازتعدادمعینی.............تشکیلشدهاست.
اتمهاازذرههای...............ساختهشدهاند.

هسته-پروتون-نوترون-حداقلدو -الکترون -متفاوت-ساختارکلی-الکترون-یکسان-اندازه

c
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r.c



اتمهانیزازذرههایمتفاوتوکوچکتریبهنام...............،.............و.............ساخته
شدهاند.
تعدادالکترونها،پروتونهاونوترونهادراتمهایمختلف..............نیست.
.......اتمهایعنصرهایمختلفباهممتفاوتاست.
همهاتمها..........دارند.

متفاوت-اطراف-برابر-مایع-گاز-یکسان-اغلببرابر -جامد-درون
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پروتونهاونوترونها.........هستهوالکترونهادر.........هستهقراردارند.
تعدادالکترون،پروتونونوتروندراتمهایعناصرمختلف.........،است.
دراتمهایهرعنصرتعدادالکترونهاباتعدادپروتونها.........است.،.........شکلمشخصوحجممعینیدارد..........بهشکلظرفدرمیآیدوحجممعینیدارد
درحالیکه.........بهشکلظرفدرمیآیدوحجممعینی
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جمالتزیرراباکلماتمناسبتکمیلکنید
مایعات-متفاوت-گازها-بیشتری-حجم-جامدات-حجمشان-بیشتر
 اگر مقدار یکسانی از گاز،مایع،جامد فلزی و جامد غیرفلزی را به مقداریکسان گرم کنیم،مقدار
افزایش حجم آنها با هم  .........خواهد بود.هر چه فاصله مولکولها از هم  .........باشد و مولکول ها
آزادی عمل  .........داشته باشند،در اثر گرم کردن بیشتر افزایش  .........پیدا میکنند.در اثر گرم
کردن،افزایش حجم  .........بیشتر از  .........و افزایش حجم مایعات بیشتر از  .........میباشد.از بین
جامدات هم فلزات که بصورت شبکهای از اتم ها در کنار هم قرار گرفتهاند راحت تراز نافلزات
 .........افزایش مییابد.
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بااستفادهازجدولزیر،مجموعتعدادپروتونهاونوترونهارادرمولکولهایزیر
محاسبهکنید.

H 2O

CO2

CCl4

CH 4

CH 2Cl 2

CH 3OH
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کدامیکتعداداتمبیشتریدارد؟ 5مولکولآبیا 3مولکولگوگرد؟

ha

تعداداتمهادرچندمولکولآب،باتعداداتمهادرچندمولکولگوگردبرابراست؟

89

تست:اگرمقدارمعینیازیکمادهدردمایمعمولیدارایحجمثابتوشکلغیرمشخصیباشد،آن
مادهاست؟
)1مایع)2بخار)3گاز)4جامد

تست:ازسنگمرمردرتهیهیکدامیکازمواردزیراستفادهنمیشود؟
)1بناهایتاریخی)2بناهایامامزادهها)3مصارفدارویی)4مجسمهها
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تست:ازسنگمرمردرتهیهیکدامیکازمواردزیراستفادهنمیشود؟
)1بناهایتاریخی)2بناهایامامزادهها)3مصارفدارویی)4مجسمهها

تست:کدامیکازگزینههایزیرشاملتعریفگروهعناصرغیرفلزاتنمیشود؟
)2اغلبرویآبشناورنمیماند.
)1سطحبراقندارند.
)4تردوشکنندهاند.
)3نارسانا(بهاستثناکربن)هستند.
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تست:کدامیکازگزینههایزیرازویژگیهایفلزات(نقره-آلومینیوم-طال-مسوآهن)نیست؟
)1سطحبراقدارند)2ازآبسبکترند
)3رسانایجریانبرقهستند)4چکشخوارند
تست:اگرچکشبراینمادهبزنیممیشکند.
)1تکههایگوگرد)2میخآهنی)3سیممسی)4میلهآلومینیوم

ha

تست:کدامیکازعنصرهایزیرفلزهستند؟
)1نقره)2کربن)3گوگرد)4گازاکسیژن

تست:کدامیکازعنصرهایزیرنافلزهستند؟
)1مس)2طال)3نیتروژن)4آهن
تست:ازبینموادزیرآنکهسطحبراقداردراتعیینکنید؟
)1کربن)2گوگرد)3آهن)4چوب
90

تست:کدامیکازمواردزیررسانایالکتریکینیست؟
)1آهن)2نقره)3گوگرد)4مس

تست:اتمهایتشکیلدهندهکداممادهزیرمتفاوتاست؟
)1شیشه)2گرافیت)3اکسیژن)4آهن
تست:کداممادهاتمهاییکسانیدارد؟
)1مونوکسیدکربن)2آب)3اکسیژن)4گازمتان
تست:کدامیکازعنصرزیرازیکاتمتشکیلشدهاست؟
)1آب)2گازمتان)3آهن)4گازدیاکسیدکربن

c

ha
r.c

تست:درکدامیکازعنصرهایزیرذرههایسازندهمولکولنیست؟
)1کلر)2اکسیژن)3گوگرد)4طال
تست:بیشترمواداطرافماجزکدامدستهاند؟
)1ترکیب)2مخلوط)3عنصر)4محلول

ak

تست:فضایخالیبینذراتکداممادهبیشتراست؟
)1جیوه)2بخارآب)3مس)4الکل

rf
e

تست:آبدرطبیعتبهسهحالتجامد(یخ)،مایع(آ)2وگاز(بخارآ)2یافتمیشود.درگزینههای
فاصلهبینمولکولهایآندراینسهحالتباهممقایسهشدهاست.کدامگزینهدرستاست؟ب
)1گاز=مایع=جامد)2جامد< مایع<گاز
)3مایع< جامد<گاز)4جامد<گاز<مایع

ha

تست:آبدرطبیعتبهسهحالتجامد(یخ)،مایع(آ)2وگاز(بخارآ)2یافتمیشود.درگزینههای
فاصلهبینمولکولهایآندراینسهحالتباهممقایسهشدهاست.کدامگزینهدرستاست؟ب
)1گاز=مایع=جامد)2جامد< مایع<گاز
)3مایع< جامد<گاز)4جامد<گاز<مایع
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برخیازمواددرطبیعتبهصورتعنصرییافتمیشوند

c
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مادهسختبررویمادهنرممیتواندخراشایجادکند
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88

کشسانی

c
ha
r.c

چکشخواری

ak
rf
e
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فلزاتهمگیرساناهستند.درمیاننافلزاتگرافیت(کربن)رساناست

c
ha
r.c
ak

جسمشفافنورراازمیانخودعبورمیدهداماجسمکدرنوررابازتابمیکند

rf
e
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ha
r.c

c

استحکام،تحملاجسامدربرابرکشیدگیاست.
براساسایناستحکام،ازطنابوریسمانو...
استفادهمیشود.
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e
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c
ha
r.c

rf
e

ak

استحکامفلزینظیرآهنبهدلیلواکنشدادنبا
اکسیژنهواکاهشمییابد.

ha
96
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چگالینسبتجرمبهحجمیکمادهاست.
هرچهایننسبتبیشترباشد،مادهچگالتراست.
مادهباچگالیکمتربررویمایعباچگالیبیشترقرارمیگیرد.
مادهباچگالیبیشتردرمایعباچگالیکمترفرومیرود.

c
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4

تفاوترفتارآلومینیموآهندرواکنشبااکسیژن

c
ha
r.c
ak
rf
e

چونآلومینیماکسیدبررویآلومینیممیچسبد،ازادامهواکنش
آلومینیمبااکسیژنجلوگیریمیکند

ha
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باآمیختنموادبایکدیگر،خصوصیاتآنهاراتغییرمیدهیمتااز
اینطریقکاراییآنهابهبودیابد.

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha
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95

5

آلیاژهاازطریقذوبنمودندویاچندفلزبهدستمیآیند.
آلیاژهاخصوصیاتجدیدیازخودبروزمیدهندکهمیتواند
استفادهازفلزاترابهینهکند

c
ha
r.c
ak
rf
e
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ha

اینساختارآلیاژنیست.

کدامیکازجمالتزیردرستوکدامنادرستهستند؟



ak

rf
e








c



ha
r.c









چهره زندگی ما به نوع موادی که استفاده میکنیم،بستگی دارد.
اختراع آلیاژ فوالد سبب گسترش صنعت خودرو سازی و ساختمان سازی شد.
بیشتر مواد مورد استفاده در زندگی ما ،در طبیعت یافت میشوند؛
اکسیژن ،نیتروژن و کربن دی اکسید به صورت گازهای بی رنگ در هوا یافت میشوند.
وسیله ها و اجسام مختلف از مواد گوناگونی ساخته شدهاند.
هر ماده دارای ویژگیهای مشخص و معینی نیست.
مس فلزی جامد است؛سطح براق دارد و رسانای جریان برق و رسانای گرما ،چکش خوار و
سخت است.
برای بیان ویژگیهای مواد از عبارت ها و واژه هایی مانند سخت یا نرم ،چکش خوار یا
شکننده،انعطاف پذیر یا انعطاف ناپذیر  ،جاذب آب یا ضد آب ،شفاف یا کدر ،دارای خاصیت
آهن ربایی یابدون خاصیت آهن ربایی و  ...استفاده میشود.
وقتی یک ماده از ماده دیگر سخت تر است ،منظور این است که میتوان به کمک ماده سخت
روی ماده دیگر خراش ایجاد نکرد یا آن را نبرید.
همه ی موارد مورد استفاده زندگی ما ،در طبیعت یافت میشوند.
) اکسیژن ،نیتروژن و کربن دی اکسید به صورت گازدر هوا یافت میشوند.
با شیشه میتوان بر روی صابون خراش ایجاد کرد .پس صابون از شیشه سخت تر است.
استحکام مقدار نیرویی است که الزم است تا یک ماده در اثر کشیدن،گسسته یا بریده شود.
میزان مقاومتی که یک ماده در برابرپاره شدن از خود نشان میدهد استحکام گفته میشود.
چگالی فلزها با هم برابر هستند.

ha
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در ساختن جلیقه های ضدگلوله ازپالستیک هایی استفاده شده است که استحکام آنها چند برابر
فوالد است.
قابلیت ورقهای شدن طال زیاد نیست.
فلز آلومینیم به یک فلز سبک شهرت دارد و برای ساختن اجسام محکم ولی سبک به کار میرود.
چون استحکام آهن زیاد است ،اغلب پل ها و اسکله های فلزی را ازآهن میسازند.
خواص فلز ها را نیز میتوان با افزودن یک یا چند ماده شیمیایی به آنها تغییر داد.
افزودن یک یا چند ماده شیمیایی به فلزها  ،میتوان خواص فلزها بهبود داد.
آلیاژها مواد جدیدی اند که اغلب از مخلوط کردن یک یا چند فلز به دست میآیند.
برای تهیه آلیاژ ،فلز ها را ذوب و با هم مخلوط میکنند.
با افزودن کربن به آهن سبب تولید آلیاژی به نام برنج میشود.
علوم تجربی به ما کمک میکند تا بتوانیم خواص مواد را بهبود بخشیم و از این رهگذر مواد جدیدی
تولید کنیم.
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جمالتزیرراباکلماتمناسبتکمیلکنید
شیمیایی

الماس طال

گوگرد

فیزیکی

 بیشترموادمورداستفادهدرزندگیما،درطبیعتیافتنمیشوند؛بلکهبایدآنهاراباانجامدادن
تغییرهای..........و..........درموادطبیعیبهدستآورد.
 عنصر..........بهصورتبلورهایزردوکدردردهانهآتشفشانهایخاموشونیمهفعالوجود
دارد.

.......... بهصورتتکههایارگههایفلزیدرخشاندرالبهالیبرخیازخاکهاوسنگهایافت
میشود.


..........رامیتوانبهصورتبلورهایزیباودرخشاندرکنارسنگهایآتشفشانیجستوجوکرد.

c

سنگمعدن

ha
r.c

آبدریا

پالستیک

سیمان

شیشه

نرمتر

برخی

 نمکخوراکیرامیتواناز..........تهیهکرد.

 فلزهایآهن،آلومینیمومسرااز..........آنها..........،راازماسه..........،راازسنگآهکو..........را
ازنفتخاممیسازند.
.......... موادمورداستفادهزندگیما،درطبیعتیافتمیشوند.

حالتاول

 یکیدیگرازویژگیهایمواد..........،است.

افزایش

بیشتر

rf
e

انعطافپذیری

خم

کشیده

ak

 باشیشهمیتوانبررویصابونخراشایجادکرد.پسصابونازشیشه..........است.

ha

 انعطافپذیرییکمادهنشانمیدهدکهآنمادهچقدرمیتوانددراثرواردکردننیرو ..........،یا
..........شودوپسازحذفنیرو،دوبارهبه..........برگردد.
 اگریککشالستیکیرابکشید،طولآن..........مییابد،حالاگرآنرارهاکنید)،نیروی وارد
شدهراحذفکنید(دوبارهبهحالتاولخودبرمیگردد.
 معموالًاستحکامفلزهاازمواددیگر..........است.
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آهن

فراوانی

فوالدی

فلزها

فیزیکی

 برایساختنوسایلیکهبایداستحکامزیادیداشتهباشنداز..........استفادهمیکنند.

 درساختنچرخخودروازرشتههای..........استفادهمیشود.
 درساختنیکوسیله،عالوهبرویژگیهای..........مواد،قیمتو..........آنهانیزدرانتخابآنها
اهمیتدارد؛براینمونهفلز..........ازسایرفلزهاارزانتراست.بههمیندلیلاینفلزکاربرد
بسیارگستردهایدرصنایعمختلفدارد.
فوالد

پایین

فوالدزنگنزن

کاهش

ha
r.c

c

 آلیاژهاویژگیهایجدیدیدارندبهطوریکههرگاهمقدارکمیازفلزهایمختلفیاکربن را
بهفلزآهناضافهکنیم،انواع..........باویژگیهایمتفاوتبهدستمیآید؛براینمونه،افزودن
فلزهایکرومونیکلبهآهنسببتولیدمادهجدیدیبهنام..........میشودکهبسیارمقاومو
سختترازآهناست.
 استحکامپلهایفوالدیپسازگذشتزمان..........مییابدچونفوالدبهمرورزمانبا
اکسیژنهواترکیبشدهوزنگمیزندبنابراینفوالدزنگزدهاستحکام..........دارد.
سختی

خاکرس

ویژگیها

سختی

استحکام

بیشتر

 کاربردهاییکمادهبه..........آنبستگیدارد.

rf
e

ak

 افزودنمقداری..........بهکربنسبببیشترشدنسختیآنمیشودبهطوریکههرچهمقدار
خاکرس..........باشد..........،مغزمدادبیشترخواهدشد.

 مقدارنیروییکهالزماستتایکمادهدراثرکشیدن،گسستهیهبریدهشود..........،گویند.
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ha

 بااضافهکردنخاکرسبهکربن..........،آنافزایشمییابد.

کدامگزینهبرایساختنسیمبرقمناسباست؟
)1مس)2نشاسته)3آهن)4آلومینیوم
کدامگزینهبرایساختنعصامناسباست؟
)1طال)2چوب)3کاغذ)4مس

ha
r.c

c

کدامیکازمواردزیررسانایجریانبرقنیست؟
)1کربن(گرافیت))2مس)3گوگرد)4آهن
شکلزیرکدامخاصیتفلزهارانشانمیدهد؟

)1انعطافپذیری)2رسانایالکتریکی)3استحکام)4چکشخواری

ak

کداممادهکمترینسختیرادارند؟
)1الماس)2شیشه)3ناخن)4چوبپنبه

rf
e

علتاستفادهازفلزاتبرایساختنبدنهخودروهاکدامویژگیآنهاست؟
)1چکشخواری)2براقبودن)3جالیفلزی)4رسانایگرمایی

ha

اگربخواهیمطنابیباقطرمشابهازموادزیردرستکنیم،استحکامکدامیکبیشترخواهدشد؟
)1پالستیک)2فوالد)3مس)4ابریشم
یکیازخصوصیاتویژگیموادچگالیاست.چگالیطال،آلومینیوموفوالدباهممقایسهشده است.
کدامگزینهدرستیاینمقایسهرانشانمیدهد؟
)1طال< آلومینیوم< فوالد )2طال< فوالد< آلومینیوم
)3آلومینیوم< فوالد< طال )4آلومینیوم< طال< فوالد
چگالیکدامیکازبقیهکمتراست؟
)1آب)2چوبپنبه)3آهن)4هوا
105

بسیاریازظروفآشپزخانهمانندقابلمهراازفلزمیسازند.کدامیکازگزینههایزیرعلتاین
انتخابنیست؟
)2استحکامباال
)1رساناییگرمایی
)4براقبودن
)3مقاومبودندربرابرحرارت
کدامنافلز،درتهیهبرخیآلیاژهاکاربردزیاددارد؟
)1گوگرد)2فسفر)3سیلیسیم)4کربن
برایافزایشسختیبهمغزمدادچهمادهایاضافهمیشود؟
)1خاکرس)2آب)3پالستیک)4آهک

c

ha
r.c

آلیاژچدنازمخلوطکردنکدامموادبدستمیآید؟
)3آهن–مس )4کربن-کروم
)1مس-نقره )2آهن-کربن

کدامگزینهآلیاژنمیباشد؟
)1چدن)2فوالد)3آلومینیوم)4برنز

rf
e

ak

افزودنکداممادهبهمغزمدادباعثافزایشسختیآنمیشود؟
)1آهک)2خاکرس)3فلز)4شن
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مادهسختبررویمادهنرممیتواندخراش
ایجادکند
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کدامیکازجمالتزیردرستوکدامنادرستهستند؟
 مادهاولیهموردنیازبرایتهیهبسیاریازموادووسایلازمعادنبهدستمیآید.
 تعداداندکیازموادبهطورمستقیموبیشترآنهابهطورغیرمستقیماززمینبهدستنمیآیند.

ha
r.c

c

 زمیناندوختهایعظیموخدادادیازموادموردنیازبرایزندگیاست.
 معادن،مواداولیهالزمرابرایتولیدانواعفراوردههایصنعتی،ساختمانی،داروییو...تأمین
میکنند.
 آهنوقتیبصورتخالصاستاستحکامداردوقیمتآهنمناسباست.
 کرومونیکلباعثجلوگیریاززنگزدنآهنمیشوند.

ak

 استفادههمزمانازفوالدوبتندرساختنخانههایمسکونیسببمیشودکههنگامبروزحوادث
طبیعی،آسیبکمتریبهساختمانوماواردشود.

rf
e

 مادهاولیهتولیدکاردوچنگال،سنگمعدنآهناست.

ha

 بشقابچینیکهدرآنغذامیخورید،ازخاکرستولیدمیشود.

 لیوانشیشهایکهدرآنآبمینوشید،ازخاکرسساختهمیشود
 خاکرسیکیازموادترکیبیاستکهبهفراوانییافتمیشود

 درتولیدظروفسفالیرنگیازاکسیدفلزهایمختلفیمانندآهن،کروم،مس،و...استفادهمیشود
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افزودن اکسید کروم به لعاب ،سبب تولید ظروفی با رنگ آبی میگردد



سیمان مخلوطی از آهک و ماسه است.



فلز آهن به صورت خالص در اثر ضربه خم میشود.



بتن مخلوطی از آهک و ماسه است.



در اکسیدهای آهن،اتم های آهن و هیدوژن به هم متصل شدهاند.

ha
r.c

c



برای تهیه شیشه،ماسه را با افزودن مواد شیمیایی مختلف گرما میدهند تا به خمیر شیشه
تبدیل شود؛ سپس خمیر شیشه را در قالبهای دلخواه میریزند و به شکل های مشخص درمی
آورند.



ظروف چینی از خاک رس و ظروف شیشهای از ماسه ساخته میشوند



برای محافظت از منابع طبیعی کاهش مصرف ،بازیافت ،مصرف دوباره پیشنهاد شده است

ak
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جمالتزیرراباکلماتمناسبتکمیلکنید
اکسیژن

اکسیدهای

آهن

اکسیژن

ترکیبهایآهن

معادن

 مادهاولیهموردنیازبرایتهیهبسیاریازموادووسایلاز..........بهدستمیآید.
 عنصرآهندرمعادنبهصورت..........یافتمیشود.
.......... آهنازترکیبهایمهمآهنهستندکهدراینمعادنوجوددارند.
 اکسیدهایآهن،اتمهای..........و..........بههممتصلاند.

c

کربن

ha
r.c

 برایدستیابیبهفلزآهن،بایداتمهای..........راازاکسیدآهنجداکنیم.
سنگآهک

شیمیایی

مذاب

کربندیاکسید

 جداکردناتمهایاکسیژنازاکسیدآهنکارآسانینیستوشاملیکتغییر..........است کهبا
صرفانرژیزیادیهمراهاست.

ak

rf
e

 برایجداکردناتمهایاکسیژنازآهن،سنگمعدنرابههمراه..........و..........درکوره
هایمخصوصحرارتمیدهند.دراثراینعمل،اتمهایاکسیژنازسنگمعدنجداوبه
صورت..........خارجمیشوند.درنتیجهفلزآهنبهحالت..........درتهکورهباقیمیماند.

ha
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خاکرس

رطوبت

بتن

نرم

خالص

 ازآهن..........نمیتوانبهعنوانتیرآهندرساختاسکلتهایساختمانیوورقههایآهن
درساختبدنهخودروهاولوازمآشپزخانهاستفادهکردچونآهنخالص..........استوبه
آسانیدراثرضربهخممیشود.بهسرعتبااکسیژنواکنشمیدهدودراثر..........زنگ
میزند.
،.......... یکیازمهمترینموادیاستکهامروزهبرایساختنخانههایمسکونیوبرجهااز
آناستفادهمیشود.
 سیمانمخلوطیازآهکو..........است.

c

ضدعفونی

شن

خاکرس

ماسه

ha
r.c

 سیمانمخلوطیازآهکو..........است.

 بتنمخلوطیازسیمان،..........،ماسهوآباستواستحکامزیادیدارد.

ak

 مخلوطآبوآهکرابهعنوان..........کنندهدرورودیاستخرها،گاوداریهاومرغداریهابه
کارمیبرند.

rf
e

 برایتهیهشیشه..........،راباافزودنموادشیمیاییمختلفگرمامیدهندتابهخمیر
شیشهتبدیلشود.

ha
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دراثرحرارتدادنسنگآهندرکورههایمخصوصچهموادیحاصلمیشود؟ب
)2فلزآهنوکربندیاکسید
)1خاکرسوکربندیاکسید
)4ماسهوخاکرس
)3آهکوکربنمونوکسید




کدامیکازموادزیرجزموادجداکردناتمهایاکسیژنازسنگمعدنآهننمیباشد؟ج
)1کربندیاکسید)2اکسیدآهن)3سنگآهن)4کربن

c

ha
r.c

 درفراینداستخراجآهنوحرارتدادنسنگمعدنآهنچهگازیخارجمیشود؟د
)3هیدروژن )4کربندیاکسید
)1 اکسیژن)2کربنمونوکسید



درکورههایمخصوصبرایجداکردناتمهایاکسیژنازسنگآهنازچهمادهایاستفاده
میشود؟الف
)1کربن)2خاکرس)3ماسه
)4نیکل




درسنگمعدنآهن،بیشترترکیبآهنباکدامعنصراست؟د
)1اکسیژن)2کلر)3هیدروژن)4کربن



rf
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ak




درپایینتریننقطهازکورهذوبآهنچهمادهایتشکیلمیشود؟ب
)3سیلیس)4کربندی
)1آهک)2آهنمذاب
اکسید

بتنمخلوطیازچهموادیاست؟الف
)2خاکرس-آب-آهک
)1سیمان-ماسه-آب
)3ماسه-خاکرس-آب )4سیمان-خاکرس-آب

 باافزودنکداممادهبهآب،خاصیتضدعفونیکنندگیایجادمیشود؟ب
)1 گچ)2آهک)3خاکرس)4سیمان



کدامیکازموادزیرجزموادطبیعیمحسوبنمیشود؟د
)1گچ)2آهک)3رس)4سیمان
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مخلوطآبوآهکچهخاصیتیدارد؟ج
)1اسیدی)2خنثی
آهکدارد





برایتولیدظروفسفالیرنگی،ازچهموادیاستفادهمیشود؟ب
)2اکسیدهایفلزی
)1رنگهایطبیعی
)4رنگهایمصنوعی
)3رنگهایشیمیایی



زمانپایانیافتناندوختههایشناختهشدهازکدامفلزبهترتیبکمترینوبیشترینمقدار
است؟د
)3روی-کروم )4طال-کروم
)2قلع-طال
)1روی-آهن



)4بستگیبهمقدار

)3بازی

c
ha
r.c
ak
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e
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ha

rf
e

ak

ha
r.c

c

سفرآب روی زمین
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آب

همچنیس برای کشاورزی ،فعّالیرت هرای صرنعدی،
ررراادمانی و غیرررره وجرررود آب رز و ضرررروری
ا ت.

است.

به

همه موجودات زنده برای
نیاز دارند.
ما نیز در زندگی روزمرره بررای تنردس د رت و
صورت ،منواک زدن ،وضوگرفدس ،تهیة غذا و...
به آب نیاز داریم.
همه موجودات زنده برای
نیاز دارند.
امررروزه  .................در جهرران برره صررورت یر
مشکل ا ا ی مطرح ا ت.
در کشررور مررا نیررز کرره برره رررور ر یعرری روی ن روار
بیابررانی دنیررا واد ر تررده ،ایررس من ر ه ج ردّی تررر
ا ت

ha
r.c

c

به

بیش از  75درصد طح کرره زمریس را آب فررا گرفدره ا رت کره
میدار کمی از آن را آب های تیریس
تشکیل می دهند

rf
e

ak

ع ارت صحیح و غ ط را مشخص کنید !
بخار آب فراوانی در اتمنفر زمیس وجود دارد که
پس از ت خیر به صورت برار بره رطح زمریس
می ر د .
بیش از  75درصد رطح کرره زمریس را آب فررا
گرفدرره ا ررت کرره میرردار زیررادی از آن را آب
های تیریس تشکیل می دهند.

جای االی را پر کنید !
همررة موجررودات زنررده برررای ادامررة زنرردگی برره
 .................نیاز دارند.
بار به تکل های  ..................................دیده
مررری ترررود کررره در منرررارق مخد ررر میررردار آن
 ..................................ا ت.

ha

به مجموعه آب هرای موجرود در هروا کرره (اتمنرفر)،
طح و درون زمیس که به صورت جامرد ،مرای و بخرار
می باتند ،آب کره گفده می تود.

بخرررررار آب فراوانررررری در .................................
زمرررریس وجررررود دارد کرررره پررررس از .................
به صورت  .................................به رطح زمریس
می ر د.
ی مشرکل ا ا ری مطررح ترده در رطح جهرانی
مربوط به موضوع  .................................ا ت.

آب کره تامل ادیانوس ها ،دریاها ،دریاچره هرا،
روداانه ها ،آب های زیرزمینی ،رروبرت هروا و
یخچال ها می تود.
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جای االی را پر کنید !

ع ارت صحیح و غ ط را مشخص کنید !

آب کره تامل ، ........ ، ........ ، ....... ، ..........
 ........... ، ................و  ........می تود.

با تابش پرتوهای اورتید به طح ادیانوس ها ،دریاها
و دریاچه ها ،آب ها ت خیر می توند و به بار می روند.
بخارآب در آنجا به دلیل کاهش دما ،مدراکم و به ابر
ت دیل می تود .با ادامة روند کاهش دما ،اگر درصد
رروبت و میزان دمای هوا به حد منا ی بر د،
بار رخ می دهد.

ha
r.c

c

به مجموعه آب های موجود در هوا کره (اتمنفر) ،طح
و بیرون زمیس که به صورت جامد ،مای و بخار می باتند،
آب کره گفده می تود.
رروبت هوا ها تامل آب کره نمی توند .
آ بهای زیرزمینی تامل آب کره نمی توند

بیش از ....درصد طح کره زمیس را  .....فرا گرفده
ا ت که میدار  ....از آن را  ...........تشکیل می دهند.
آب کره یعنی مجموعه آبهای موجود در .......و طح
زمیس و درون زمیس که به صورت  .....و  .....و ......
می باتند .

هرگاه در فرایند مدراکم تدن ابرها ،دمای هوا ای ی کم
باتد ،رروبت هوا به تکل برف به طح زمیس می
ریزد.
در صورتی که دمای هوا هنگا تراکم ،بارتر از صفر درجة
نیوس باتد ،رروبت هوا به تکل باران به طح
زمیس می ریزد.

ha

هواتنا ی دانشی ا ت که دربارة تناات جو و هوای
ارراف کرة زمیس به مطالعه و تحییق می پردازد.
یکی از مهم تریس کارهای هواتنا ی اندازه گیری میدار
بارندگی ا ت که در ایندگاه های باران نجی برحنب
می ی مدر انجا می تود.

rf
e

ak

اگر دطره های باران در منیر پاییس آمدن
به طح زمیس از توده هوای رد ع ور
کنند به تگرگ ت دیل می توند.

ع ارت صحیح و غ ط را مشخص کنید !

هرگاه در فرایند مدراکم تدن ابرها ،دمای هوا ای ی کم
باتد،رروبت هوا به تکل تگرگ به طح زمیس می ریزد .
ع ور دطره های باران از توده هوای رد موجب بار
برف می گردد .
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مطالعه و تحییق درباره تناات جو و هوای ارراف کره
زمیس را هواتنا ی و اندازه گیری میزان بار بر حنب
اندی مدر یکی از مهدریس کارهای هواتنا ی می باتد

جای االی را پر کنید !

در صورتی که دمای هوا هنگا  ،...........بارتر از .......
درجة نیوس باتد ،رروبت هوا به تکل باران به طح
زمیس می ریزد.
آب  ..........در  .........به دلیل  ........و ..............
به ابر ت دیل می تود

اگر دطره های باران در منیر پاییس آمدن به طح زمیس از
توده هوای رد ع ور کنند به  ........ت دیل می توند.
هواتنا ی دانشی ا ت که دربارة  .........و
 ..............به مطالعه و تحییق می پردازد.

اگر درصد  ........و میزان  ..........به حد منا ی بر د،
بار رخ می دهد.
هرگاه در  ،........................دمای هوا  ...........باتد،
رروبت هوا به تکل برف به طح زمیس می ریزد
بار برف و باران به ترتیب براثرعمل  .........و
 .........رخ میدهد.

c

ha
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پس از بار  ،بخشی از آب ت خیر می تود و به هوا کره
(اتمنفر) صعود می کند .دنمدی از آن در طح زمیس،
جاری می تود و بخش بادیمانده به درون زمیس نفوذ می
کند .

ha

آب های جاری

بخشی از آب باران در فر اود روی زمیس به ررف
منارق پنت تر جریان پیدا می کند.
ایس آبها پس از به هم پیو دس در جهت تیب زمیس
حرکت می کنند و به دریاچه ها ،دریاها و ادیانوس ها می
ریزند.
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حوضه آبریز

منطیه ای که آبهای طحی آن تو ط ی رود و انشعابات
آن از نیاط مرتف به مت نواحی پنت تر هدایت
می تود ،حوضة آبریز نا دارد.

ha
r.c

c

اننان از گذتده ،آب را به عنوان ی نعمت
ادادادی می داننده و برای بهره برداری بهدر و
ج وگیری از هدر رفدس آن به فکر احداث د روی
روداانه ها بوده ا ت .امروزه با احداث د به ایس
هدف مهم د ت یافده ا ت .کشور ما نیز در زمینه
د ازی موفق بوده ا ت.

ak
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رعت آب روداانه ها با هم مدفاوت ا ت و به
عوامل مخد فی بندگی دارد .روداانه در منیر حرکت اود
ممکس ا ت به صورت مندییم یا مارپیچ جریان داتده
باتد.

ha

ع ارت صحیح و غ ط را مشخص کنید !

پس از بار باران ،تما آب حاصل ت خیر تده و دوباره
به اتمنفر میرود.
آبهای جاری پس از تااه تااه تدن در جهت تیب
زمیس حرکت می کنند و به دریاچه ها ،دریاها و ادیانوس ها
می ریزند.
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جای االی را پر کنید !

احداث د روی روداانه ها برای بهره برداری بهدر و
ج وگیری از هدر رفدس آب ا ت.

منطیه ای که آبهای زیرزمینی آن تو ط ی رود و
انشعابات آن از نیاط مرتف به مت نواحی پنت تر
هدایت می تود ،حوضة آبریز نا دارد.
اگر تیب زمینی که روداانه در آن جریان دارد ،کم باتد،
روداانه منیر مندییم پیدا می کند و در صورتی که تیب
زمیس زیاد باتد ،روداانه منیر مارپیچی به اود می گیرد.

ha
r.c

c

آب باران از منارق  .....به مت منارق  ......جریان
پیدا میکند و پس از به هم پیو دس در جهت .............
حرکت و به ........و  ........و  .........می ریزند .
منطیه ای که آبهای  ........آن تو ط ی رود و
انشعابات آن از نیاط  ........به مت نواحی ........
هدایت می تود ،حوضه آبریز نا دارد.

rf
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ak

عوامل افزایش دهنده:
- 1بارندگی تند
 -2ن ودن پوتش گیاهی
 -3رد تدن هوا
-4تیب زیاد روداانه
 -5نفوذ ناپذیری ااک

ha

عوامل کاهش دهنده:
 - 1بارندگی آرا
 -2درادان و پوتش گیاهی
-3گر تدن هوا و ت خیر آب
-4تیب کم روداانه
 -5نفوذپذیری ااک

هدف از احداث د  .............و  ...............آب می
باتد
روداانه در منیر حرکت اود ممکس ا ت به صورت
 .........یا  ........جریان داتده باتد
در منیر تییبدار حرکت رود  .........و در منیر کم
تیب حرکت رود  .........اواهد بود.

آبشار
ع ت تشکیل آبشار ایس ا ت که آب در منریر جریران
روداانه در ادامة منیر اود ممکس ا ت به مح ی بر د اود ،ابددا از نگ های خت و میاو رسس از رنگ
که بندر آن به رور ناگهرانی دچرار اارداف ارتفراع مری های نر و کم میاومت ع ور می کند .بر اثر فر ایش در
تود .در ایس صورت آبشار (تندْآب) ایجاد می گردد .زمان نن داً رورنی ،نگ هرای میراو برجرای میماننرد و
نگ های نر از بیس می روند و ااداف ارتفاع در منیر
ع ت تشکیل آبشار
رود ایجاد می تود که به آن آبشار گفده می تود
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آلودگی روداانه ها
در گذتده تصور بر ایس بود که به دلیرل فراوانری آب
در روداانرره هررا  ،تخ یررة فاضرراب هررا درآلررودگی آنهررا
تأثیری ندارد؛ در حالی که امروزه ثابت تده ا ت که
کمدریس آلودگی در روداانه ها باعث ایجراد مشرکات
زینت محیطی فراوانی می تود

ha
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c

روداانه ها به عنوان بخشی از محیط زینت و من ترأمیس دریاچه ها
کنندة دنمت عمرده ای از آب آترامیدنی ،کشراورزی و بخشی از آب کره که در طح اشکی ها واد تده ا ت و
به رور ر یعی به آب های آزاد راه ندارد ،دریاچه نامیده مری
صنعدی نیاز به حفاظت و توجه بیشدری دارند.
تود.
دریاچه ی محیط زنده و پویا ت کره جانرداران مخد فری در
آن زندگی می کنند.
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دریاچه هرا از نررر ترأمیس
مواد غذایی ،مواد معدنی،
ذارررررررایر نفرررررررت و
گاز،گردترررگری ،تعررردیل
آب و هررروای منطیررره،
حمل و نیل و کشدیرانی
اهمیت دارند.

تامیس غم← ذنگ ← گررد
با کشدی ←آب هوات تعدیل

← حمرل

ha

دریاچه ها از نرر ترأمیس مرواد غرذایی ،مرواد معردنی ،ذارایر
نفت و گاز،گردتگری ،حمل و نیل و کشردیرانی ،تعردیل
آب و هوای منطیه اهمیت دارند.

بزرگ تریس دریاچة جهان ،دریاچة ازر ا ت که بره ع رت دریاچه هایی که به رور مصنوعی ایجاد می توند بر ا اس
نوع کاربرد و بهره برداری ازآن مدفاوت اند.
و عت زیاد به آن دریا گفده می تود .ایجاد تده اند.
دریاچه های کشورمان از نرر چگونگی تشکیل با هم مدفاوت برای از دریاچه ها در پشت دها بره وجرود مری آینرد .از
اند .برای از آنها به رور ر یعی و بعضی از آنها تو ط اننان آب ذایره ترده در ایرس دریاچره هرا بررای تولیرد بررق،
کشاورزی و آب آتامیدنی ا دفاده مری ترود؛ ماننرد رد
ایجاد تده اند.
امیرک یر که در تمال تهر کرج واد تده ا ت.
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ha
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گاهی دریاچه هایی در ارراف تهرها به منرور تعدیل دمای
هوا ،حفظ محیط زینت و تو عة گردتگری ایجاد می توند؛
مانند دریاچة مصنوعی تهدای ا یج فارس که در منطیه
چیدگر تهران احداث تده ا ت.

ak

ع ارت صحیح و غ ط را مشخص کنید !

آب در منیر جریان اود ،ابددا از نگ های خت و
میاو سس از نگ های نر و کم میاومت ع ور
می نماید .بر اثر فر ایش در زمان نن داً رورنی ،نگ
های میاو برجای می مانند و نگ های نر از بیس
می روند و ااداف ارتفاع در منیررود ایجاد می تود ،که
به آن آبشار گفده می تود.

ha

در گذتده تصور بر ایس بود که به دلیل روانی آب در
روداانه ها  ،تخ یة فاضاب ها درآلودگی آنها تأثیری ندارد؛
بخشی از آب کره که در طح اشکی ها واد تده ا ت و
به رور ر یعی به آب های آزاد راه دارد ،دریاچه نامیده می
تود.

rf
e

از آب ذایره تده در د امیرک یر برای تولید برق،
کشاورزی و آب آتامیدنی ا دفاده می تود.
ااداف ارتفاع در منیر روداانه باعث ایجاد تند آب یا
آبشار می گردد .

دریاچه د لدیان در ارراف تهران به منرور تعدیل دمای
هوا ،حفظ محیط زینت و تو عة گردتگری ایجاد تده ا ت
ع ت تشکیل دریاچه ارومیه تکندگی های دنمدی از
نگ کره ا ت
دریای ازر از بادیمانده دریای ددیمی به نا کا سیس وجود
آمده ا ت
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جای االی را پر کنید !

تُندآب یا آبشار در صورتی تشکیل میتود که روداانره در
منیر اود به رور ناگهانی  ..............پیدا کند
بزرگ تریس دریاچة جهان  ...........ا ت که به ع ت
 ..................به آن دریا گفده می تود.

هنگرا تشرکیل آبشررار آب در منریر جریرران ارود ،ابدرردا از
 ....................سس از  ......................ع ور می
کند .بر اثر ..........در زمان نن داً رورنی................. ،
برجرررای میماننرررد و  ..............از بررریس مررری رونرررد و
 ...............در منیر رود ایجاد می تود
3
4

ha
r.c

c

از آب ذایره تده در دریاچه ها برای تولید  .................دریاچه ها از نرر  .......... ، ............. ، ..............و
و  ..............ا دفاده می تود؛ مانند د ............که در  ............. ، ...................... ، ........... ، ......و
 ...........اهمیت دارند.
تمال تهر کرج واد تده ا ت.
کشور ما از رریق  ...............و  ..............با آب های
آزاد ارت اط پیدا می کند.

rf
e

ak

دریاها و ادیانوس ها
حدود  97درصد حجم آب کره در دریاها و ادیانوس ها درار
دارد و تیری اً  34طح زمیس را آب می پوتاند .به همیس
دلیل یارة زمیس از فضا به رنگ آبی دیده می تود.

ha

کشور ما از رریق ا یج فارس و دریای عمان با آب های
آزاد ارت اط پیدا می کند.
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تررکل ررواحل دریاهررا در جاهررای مخد ر ،
مدفاوت ا ت .
در دنررمت هررایی کرره جررنس ررنگ هررای
اح ی در برابر فر ایش میاو اند ،ترکل
رراحل برره صررورت صررخره ای و پرتگرراهی
ا ت

ha
r.c

c

در دنرررمت هرررایی کررره رررنگهای ررراح ی
میاومت کمدرری دارنرد ،ترکل رواحل بره
صورت هموار و ما ه ای ا ت

rf
e

ak

حرکات آب دریاها
آب دریاها به دریل مخد دائما در حرال
حرکت اند.ایس حرکرت بره صرورت امرواج
دریا ،جریان های دریایی و جزر و مد ا ت.

ha

به حرکت آب به مت بار و پاییس ،موج
آب گفده می تود.
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امواج دریا باعث فر رایش و تیییرر ترکل
واحل می توند .هنگا ودوع زمریس لررزه
و آتشفشان های زیردریایی ،امرواج بزرگری
در دریررا ایجرراد مرری تررود کرره برره آن آبد راز
( ونامی)می گویند.

ha
r.c

c

جررزر و مررد در اثررر نیررروی گرانشرری مرراه و
اورتید ایجاد می تود .به بار آمردن آب و
حرکت آن به رمت راحل مرد گفدره مری
تود .به پاییس رفدس آب در واحل ،جرزر
گفده می ترود .جرزر و مرد در تولیرد انررژی
الکدرینیده و ماهیگیری ا دفاده می کنند.

ha

یخچال ها به رور ک ی بره دو د ردة دط ری و
کوهندانی تینیم می توند.
یخچال های عرریم دط ری در نرواحی دطرب
تررمال و جنرروب کرررة زمرریس درررار دارنررد و
یخچررال هررای کوهنرردانی در نررواحی مرتف ر
طح اشکی ها تشکیل می توند.

rf
e

ak

یخچال ها
در مناریی از کرة زمیس کره میرانگیس دمرای
هرررروا از صررررفر درجررررة نرررریوس کمدررررر
ا ت،بار عمدتاً به صورت برف ا ت
در ایس موارد یخچال تشکیل می تود.

ع ارت صحیح و غ ط را مشخص کنید !

واحل پرتگاهی دارای صخره هایی هندند که در برابر
فر ایش میاو هندند
امواج دریا باعث فر ایش و تیییر تکل واحل می توند .
هنگا ودوع زمیس لرزه و آتشفشان های زیردریایی ،امواج
بزرگی در دریا ایجاد می تود که به آن جذر و مد می گویند
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جای االی را پر کنید !

در یخچال های کوهندانی میانگیس دمای هوا کمدر از صفر
درجه نیوس ا ت .

تکل واحل در جاهای مخد تحتتأثیر ...............
در برابر فر ایش میباتد.
در دنمت هایی که نگهای اح ی میاومت کمدری
دارند ،تکل واحل به صورت ..........و ..........
ات

ha
r.c

c

حرکت به صورت  ................ ، ............و  ........تکل واحل در جاهای مخد تحتتأثیر ...............
ا ت.
در برابر فر ایش میباتد.
حدود  97درصد حجم آبکره در  .........و  .........درار
در دنمت هایی که نگهای اح ی میاومت کمدری
دارد و تیری اً  3/4طح زمیس را  .........میپوتاند
دارند ،تکل واحل به صورت ..........و ..........
کشور ما از رریق  ...............و  ..............با آب های ا ت
آزاد ارت اط پیدا می کند.

rf
e

ak

به حرکت آب به مت بار و پاییس  .........گفده
میتود.
 .........در اثر نیروی گرانش ماه و اورتید ایجاد میتود.
به بار آمدن آب به مت احل  .........و به پاییس
رفدس آب در احل  .........گفده میتود.

امواج بزرگی که در دریا بو یه  ........و یا  .........ایجاد
می تود که به آن آبداز ( ونامی) می گویند.
یخچالها بهرور ک ی به دو د دهی  .........و .........
تینیم میتوند.

ha

چند مورد از مصارف آب را نا ب رید.
وارت تشریحی
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آب کره تامل چه چیزهایی می تود؟

باران آب به کجا می رود؟

ha
r.c

c

پس از بار

آب کره را تعری کنید.

چگررونگی تشررکیل برراران ،برررف و تگرررگ را
ترح دهید.

rf
e

ak

نحوه ی تشکیل ابرها را توضیح دهید.

اندازه گیری میدار بارنردگی کجرا و برحنرب
چه واحدی انجا می تود؟

ha

منیر حرکت روداانره هرا تحرت چره عرام ی
می باتد؟ توضیح دهید.

چرا از گذتده تا کنون ا دفاده ی در ت از
منرراب آبرری و آب هررای ررطحی مررورد توجرره
بوده ا ت؟
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چرا روداانهها نیاز به حفاظت و توجه بیشتری دارند؟

عوامل کاهشدهنده و افزایشدهندهی آب رودها
چینت؟

ha
r.c

c

ع ت تشکیل آبشار چینت؟

هدف اننان از احداث د بر روی روداانهها چه میباتد؟

ak

آلودگی روداانهها چه مشکاتی را ایجاد میکنند؟

به نرر تما مهمتریس مناب آلودهکنندة روداانهها کدا اند؟

rf
e
ha

حوضهی آبریز را تعری کنید.

دو مورد از دریاچههای مصنوعی کشورمان را نا ب رید و
کاربرد آنها را بنوینید.
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حرکررت آب دریاهررا برره چرره صررورت هررایی
می تواند باتد؟

چنررد مررورد از مررواردی کرره باعررث اهمیررت
دریاچه ها می توند را نا ب رید.

ha
r.c

c

دریاچه را تعری کنید.

در دنمتهایی که نگهای اح ی در برابر فر رایش
میرراو انررد و در دنررمتهررایی کرره ررنگهررای رراح ی
میاومت کمتری دارند ،ترکل رواحل بره چره صرورت
میباتد؟

rf
e

ak

چند مورد از ا دفاده های جرزر و مرد را نرا
ب رید.

آبداز ( ونامی) را تعری کنید.

ha

چگونگی تشکیل یخچال ها را ترح دهید.

یخچال های دط ی و کوهندانی در چه نرواحی
درار دارند؟
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کدا ی جزء مناب آب تیریس نینت؟
 )1یخچال ر یعی
 )2آب جاری
 )3دریاچه ها
 )4آب زیرزمینی

آبکره یعنی . . .... . . .......
 )1مناریی از زمیس که آب وجود دارد.
 )2مجموعه آبهای موجود در اتمنفر و طح زمیس و درون زمیس
 )3مجموعه آبهای ادیانوسها و دریاچهها و دریاها
 )4مجموعه آبهای زیرزمینی زمیس

ha
r.c

c

توده های عریم برف و یخ در دطرب هرای
زمیس و نواحی کوهندانی را چه می گویند؟

آبکره یعنی . ..................
 )1مناریی از زمیس که آب وجود دارد.
 )2مجموعه آب های موجود در اتمنفر و طح زمیس و
درون زمیس
 )3مجموعه آب های ادیانوس ها و دریاچه ها و دریاها
 )4مجموعه آب های زیرزمینی زمیس

ak

rf
e

کدا ی جزء مناب آب تیریس نینت؟
 )1یخچال ر یعی
 )2آب جاری
 )3دریاچه ها
 )4آب زیرزمینی

کدا ع ارت صحیح ا ت؟
 )1بخارآب در جو به دلیل کاهش دما،مدراکم و به بار ت دیل می
تود.
 )2با ادامة روند کاهش دما در بار ،اگر درصد رروبت و میزان دمای
هوا به حد منا ی بر د ،باران رخ می دهد
 )3تابش پرتوهای اورتید به طح ادیانوس ها ،دریاها و دریاچه ها،
آب ها ت خیر می توند و به بار می روند
 )4هرگاه در فرایند مدراکم تدن ابرها ،دمای هوا ای ی کم باتد،
رروبت هوا به تکل تگرگ به طح زمیس می ریزد

ha

کدا ی نادر ت ا ت؟
 )1به ع می که درباره تناات جو و هوای ارراف زمیس مطالعه
میکند ،هواتنا ی میگویند.
 )2در ایندگاه باران نجی میدار باران برا اس اندیمدر ا ت.
 )3اص یتریس کار هواتنا ان اندازهگیری میدار بار ا ت.
 )4با بارور ازی ابرها میتوانیم باران مصنوعی ایجاد کنیم.

کدا ی آب تیریس محنوب نمیتود؟
 )1آب دریاچة ازر
 )2آب روداانهی زایندهرود
 )3آب چاه
 )4آب حاصل از ذوب تدن برف در د ة دماوند
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تگرگ چه زمانی تشکیل میتود؟
 )1بخار آب در نزدیکی زمیس رد میتود.
 )2هنگا تراکم ابرها دمای هوا باری صفر باتد.
 )3دطرات باران در حال بار از تودهی هوای رد ع ور کنند.
 )4هنگا مدراکم تدن هوا دما ای ی کم باتد.

کدا گزینه در ت ا ت؟
 )1بیشدر آبهای طح زمیس دابل آتامیدن هندند.
𝟐
 )2طح زمیس را آب فراگرفده ا ت.
𝟑
 )3همه دریاچه ها جزء مناب آب تیریس محنوب میتود.
 )4حدود  97درصد حجم آب کره در دریاها و ادیانوس ها درار دارد
و تیری اً 75درصد طح زمیس را آب می پوتاند

ha
r.c

c

پس از بار باران ،آب به چه صورتی در میآید؟
 )1به درون زمیس نفوذ میکند.
 )2ت خیر تده و وارد اتمنفر میتود.
 )3در طح زمیس جاری میتود.
 )4همهی موارد

منا بتریس راه برای اندازهگیری میزان فضای االی بیس ذرات
کدا ا ت؟
 )1اندازهگیری حجم ااک
 )2ریخدس آب از ظرفی مدرج به درون ااک مدخ خل
 )3مخ وط کردن ااک با میداری رس
 )4اندازهگیری حجم ذرات ااک و جم تدن آنها با هم

rf
e

ak

حوضه آبریز کدا ی ا ت؟
 )1مح ی که در زیرزمیس آب در آن ذایره میتود.
 )2مح ی در روی زمیس که در نهایت آب رود به آن میریزد.
 )3مح ی که آبهای چند رود به آن میریزد.
 )4مح ی که آبهای چند رود و انشعابات آن به مت نواحی
پنتتر هدایت میتود.

کدا ی از میزان آب جاری میکاهد؟
 )1تیب زمیس زیاد باتد.
 )2پوتش گیاهی زیاد باتد.
 )3زمیس نگی و نفوذناپذیر باتد.
 )4تدت بارندگی زیاد باتد.

ha

کدا جم ه در ت نینت؟
 )1تراکم بخار آب باعث تشکیل ابر میتود.
 )2ع ور باران از توده هوای رد می تواند باعث ایجاد تگرگ تود.
 )3عامل اص ی تشکیل باران ذوب برف در منیر بار میباتد.
 )4کمدر بودن دما از صفر درجة اندیگراد ایجاد برف میکند.

آبکره کدا گزینه

در اصوص توزی آب در بخشهای مخد
در ت ا ت؟
 )1یخچالها بیشدریس هم را در آبکره دارا هندند.
 )2دریاچههای آب تیریس هم بیشدری نن ت به آبهای
زیرزمینی دارا هندند.
 )3بیشدریس هم آبکره مدع ق به آب تور ا ت.
 )4آب تیریس فیط تامل یخچالها و آبهای زیرزمینی ا ت.
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اگر تیب زمینی که روداانه در آن جریان دارد ،زیاد باتد به ترتیب
منیر و میزان آب روداانه چگونه اواهد بود؟
 )1مارپیچی – کم
 )2مندییم – کم
 )3مندییم – زیاد
 )4مارپیچی – زیاد

مهمدریس نیش روداانهها کدا ا ت؟
 )1تعدیل دمای هوا
 )2تأمیس آب آتامیدنی و کشاورزی و صنعدی
 )3تو عهی گردتگری
 )4پرور آبزیان

ha
r.c

c

دو عامل اص ی بار کدا ا ت؟
 )1دمای هوا و ارتفاع ابر
 )2دمای هوا و درصد رروبت
 )3درصد رروبت و ارتفاع ابر
 )4ارتفاع ابر و زمان بار

چه مود بار به صورت تگرگ ا ت؟
 )1وددی هوا رد تود.
 )2وددی باران از ریهی رد ع ور کند.
 )3وددی دما به زیر صفر بر د.
 )4وددی هوا از بخار آب ات اع تود.

rf
e

ak

اگر آب در منیر اود از نگهای خت و میاو به نگهای
نت بر د ،کدا پدیده ایجاد میتود؟
 )1چشمه
 )2آبشار
 )3دره
 )4آبخوان

کدا عامل باعث کاهش آب جاری میتود؟
 )1افزایش بارندگی ارنه
 )2ن ود پوتش گیاهی
 )3وجود زمیسهای ما های
 )4کاهش نفوذپذیری ااک

ha

باتوجه به منیر روداانه در تصویرزیر ،کدا گزینه صحیح ا ت؟

میدار آب ی رود در ی حوضهی آبریز به کدا ی بندگی ندارد؟
 )1تیب زمیس
 )2نفوذپذیری ااک
 )3تکل حوضه آبریز
 )4میدار اماح حل تده تو ط رود

 )1میدار آب روداانه زیاد ا ت.
 )2تیب زمیس زیاد ا ت.
 )3نفوذ پذیری ااک زیاد ا ت.
 )4میدار آب روداانه کم ا ت.
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مهمدریس تفاوت دریاچههای کشور ما مربوط به کدا گزینه میباتد؟
 )1چگونگی تشکیل
 )2و عت
 )3میزان توری
 )4محل زندگی جانوران

ع ت تشکیل دریاچهی ازر و دریاچهی ارومیه به ترتیب کدا
ا ت؟
 )1بادی ماندهی دریای ددیمی – دهانهی آتشفشان
 )2انحال زمیسهای آهکی – ریز کوه و مندود تدن منیر
روداانه
 )3بادی ماندهی دریای ددیمی – تکندگی دنمدی از نگ کره
 )4تکندگی دنمدی از نگ کره – بارتر بودن طح آبهای
زیرزمینی از ک غار

ha
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تُندآب در صورتی تشکیل میتود که .... . . .........
 )1روداانه به دلیل تیب زیاد زمیس ،منیر مندییم پیدا کند.
 )2روداانه به دلیل تیب کم زمیس ،منیر مارپیچی پیدا کند.
 )3روداانه در منیر اود به رور ناگهانی ااداف ارتفاع پیدا کند.
 )4با بار فراوان روبهرو تویم و احدمال تشکیل یل زیاد باتد.

در صورت ع ور آب از کدا ی احدمال تشکیل آبشار بیشدر
ا ت؟
 )1از ما ه نگ به تس
 )2از ما ه به ما ه نگ
 )3از تس به رس
 )4از ما ه به تس

ak

ha

رزمندگان در دوران دفاع میدس ،به منرور ع ور از اروندرود از چه
پدیدهی ر یعی کم گرفدند؟
)1تیییر منیر جریان رود
)2جریان دریایی تنگه هرمز
)3نیروی گرانشی ماه و اورتید
)4تیییر تکل بندر رود

rf
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کدا ی از موارد زیر از دریل اهمیت دریاچهها نمیباتد؟
 )1تأمیس مواد غذایی
 )2ذاایر نفت و گاز
 )3ارت اط با آب های آزاد
 )4حمل و نیل

کدا ی از واحل کشورمان به صورت صخرهای و پرتگاهی
ا ت؟
 )1مازندران -به ع ت نگهای اح ی میاو در برابر فر ایش
 )2چابهار  -به ع ت میاومت کم نگهای اح ی
 )3چابهار -به ع ت نگهای اح ی میاو در برابر فر ایش
 )4ازندران -به ع ت میاومت کم نگهای اح ی

کدا ی صحیح ا ت؟
)1بیشدر آبهای تیریس به صورت یخاند.
)2گذتت زمان توری آب را کم میکند.
)3همهی آبهای زمیس از ابددا تور بودند.
)4بیشدریس آبهای تیریس در دریاها یافت میتوند.
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کدا ی نادر ت ا ت؟
 )1نیروی گرانش ماه و اورتید باعث ایجاد نوعی از حرکات آب
در دریا می تود
 )2اگر روداانه در منیر اود دچار ااداف ارتفاع تود آبشار پدید
میآید.
 )3بار تدید و تیب زیاد زمیس از عوامل کاهندهی میزان
آب رود هندند.
 )4هر چه و عت حوضه آبریز بیشدر باتد میدار آمد رود در آن بیشدر
ا ت.

کدا پدیده به عام ی در پو دة زمیس مربوط میتود؟
 )1جزر و مد
 )2امواج
 )3جریانهای دریایی
 )4ونامی

ha
r.c

c

در کدا ی از منارق زیر ،روداانه پیچوام کمدری دارد؟
 )1ج گه
 )2دامنة کوه
 )3دتت
 )4نزدی دریا

ak
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سفرآب درون زمین

c
ha
r.c
ak
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e
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آب های زیرزمینی در همه جای کره زمیس وجود دارند  .بخش عمدة آب مصرفی کشور ما از آب های زیرزمینی
و بعد از یخچال ها بزرگ تریس ذایره آب تریریس زمریس تأمیس می تود.
محنوب می توند
ایس ذاایر آبی در منارق کم آب مانند ا دان های مرکزی
ایران از اهمیت ااصی براوردارند.

c
ha
r.c

وددی بار صورت می گیرد ،بخشی از آن ت خیر ،میداری
در طح زمیس جاری و بییه به داال زمیس نفوذ می کند.
نفوذ آب از بندر رودها  ،دریاچه ها ،آب حاصل از ذوب
برف ها و یخ ها در تشکیل آب هرای زیرزمینری نیرش
دارند.

ak
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بخش عمدة آب مصرفی کشور ما از آب های زیرزمینی
تأمیس می تود.
بهره برداری از آب های زیرزمینی در کشور ما از ددیم
رواج داتده ا ت.
حفر چاه و دنات از رایج تریس راههای د دیابی به مناب
آب های زیرزمینی ا ت

میدار نفوذ آب را به درون زمیس در دو دامنة تکل زیر با
هم میاینه ،و دربارة دلیل اود بحث کنید.
احداث د در کدا دامنه بیشدر مورد نیاز ا ت؟ دلیل
اود را ذکر کنید.

c
ha
r.c

ب) زمیس هایی که میدار نفوذپذیری ااک آنها زیاد ا ت
برای کشاورزی منا ب نیندند .چرا؟

ak

ال ) افزون بر پوتش گیاهی و اندازة ذره های تشکیل
دهندة زمیس ،تیب زمیس نیز در نفوذ آب به درون
زمیس تأثیر دارد؛ چگونه؟
اگر تیب زمیس کم باتد ،آب نمیتواند به تندی جاری
تده و بهجای دیگر برود .بنابرایس زمان کافی برای نفوذ به
زمیس اواهد داتت.

بعضی از مواد مانند تس و ما ه به راحدی
آب را از اود ع ور می دهند که به ایس
داب یت ،نفوذپذیری می گویند در حالی که
برای مواد مانند رس ،آب را به راحدی از
اود ع ور نمی دهند؛یعنی ایس مواد
نفوذپذیری ای ی کمی دارند.
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زیرا آب به تندی در زمیس فرو رفده و نفوذ میکند ،در
ندیجه ریشة گیاه فرصت کافی برای جذب آب را نخواهد
داتت.

ha
شن
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رس و شن

رس

رعت حرکت آب های زیرزمینی در ر وبات دانه
درتت مانند آبرفت ها زیاد و در ر وبات دانه ریز مانند
رس ها بنیار ناچیز ا ت.

آب های زیرزمینی هنگا نفوذ در نگ های
آهکی ،آنها را در اود حل و فضاهای االی ایجاد می
کنند.
با ادامة ایس فرایند فضاهای االی بیشدر و بزرگ تر
می تود و غارهای آهکی به وجود می آید.

ha
r.c

c

آب های طحی پس از نفوذ در درون زمیس ،فضاهای
االی بیس ذره های تشکیل دهندة ر وبات و نگ ها را
پر می کنند و ذاایر آب های زیرزمینی را به وجود می آورند.
آب ها در زیرزمیس حرکت می کنند .رعت حرکت آنها
از  0/5مدر تا  500مدر در ال مدییّر ا ت.

جهت حرکت آب از تیب طح زمیس ،پیروی می کند.
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ak

میزان فضای االی و نفوذپذیری در نگ ها و ر وبات
مخد  ،مدفاوت ا ت؛ به عنوان مثال در آبرفت ها،
میزان فضا های االی و نفوذپذیری زیاد ا ت .بنابرایس
برای تشکیل ذایرة آب های زیرزمینی منا ب ا ت

در حالی که رس ها ،گرچه دارای فضای االی اند؛ اما به
دلیل دانه ریز بودن برای بهره برداری از آب های
زیرزمینی منا ب نیندند.

ha

بخشی از آب های طحی که به
درون زمیس نفوذ می کنند به
حرکت اود تا ر یدن به ی
ریة نفوذناپذیر ادامه می دهند و
فضاهای االی ر وبات و
نگ ها را پر می کنند.
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به طح باریی منطیة ات اع ،طح ایندابی گفده می تود
به ع ارت دیگر طح ایندابی مرز بیس منطیة ات اع و منطیة
باریی آن ا ت.
هرچه عمق چاه ،بیشدر باتد ،عمق طح ایندابی نیز زیادتر
اواهد بود

c
ha
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عمق چاه های آب در همه جا یکنان نینت.
درمنارق نزدی دریا ایس عمق کم ا ت و ممکس
ا ت تما با چند مدر حفر کردن به طح ایندابی بر ید
اما در نواحی اش داا ی کشور ،ایس عمق زیاد
ا ت و ممکس ا ت بیش از  150مدر باتد.

ak
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ع ارت صحیح و غ ط را مشخص کنید !
احداث د از رایج تریس راه های د دیابی به مناب آب
پس از آب های زیر زمینی  ،بزرگ تریس ذایرة آب ،های زیرزمینی ا ت
رس ها ،دارای فضای االی اند و برای بهره برداری از
آب تیریس یخچال ها هندند.
آب های زیرزمینی منا ند
بخش عمده آب مصرفی کشور ما از آب های د تأمیس
رعت و جهت حرکت آب از فضاهای االی بیس ذره
می تود
های تشکیل دهنده ر وبات و نگ ها  ،پیروی می کند.
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درمنارق نزدی دریا عمق چاه زیاد ا ت.
زمیس هایی که میدار نفوذپذیری ااک آنها زیاد ا ت برای
کشاورزی منا ب هندند .
عمق چاه دابل بهره برداری همواره از عمق طح ایندابی
بیشدر ا ت .

طح ایندابی مرز بیس منطیة ات اع و منطیة باریی آن
ا ت.
فضاهای االی بیس ذره ها در منطیه ات اع تو ط رروبت و
هوا پر تده ا ت.
آب ها در زیرزمیس حرکت می کنند .رعت حرکت آنها
از  0/5مدر تا  500مدر در روز مدییّر ا ت .
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میزان فضای االی و نفوذپذیری در نگ ها و ر وبات
مخد  ،مدفاوت ا ت
هرچه عمق چاه ،بیشدر باتد ،عمق طح ایندابی کمدراواهد
بود .

تما آب های طحی به درون زمیس نفوذ می کنند و به
حرکت اود تا ر یدن به ی ریه نفوذ پذیر ادامه می دهند
و فضاهای االی ر وبات و نگ ها را پر می کنند .
به طح باریی منطیه ات اع ،عمق ایندابی گفده می تود .
در نواحی اش داا ی کشور ،عمق چاه زیاد ا ت و
ممکس ا ت بیش از  150مدر باتد .

ak

جای االی را پر کنید !

میزان فضاهای االی و چگونگی نفوذ آب درآن ،به
اندازه .........بندگی دارد.
بعضی از نگها و ااکها مانند  .........نفوذپذیرند.
اگر میدار  .......ااک ،نن ت به  ........بیشدر باتد ،آب
را در اود نگه نمی دارد و آب با رعت به ریه های
زیریس می رود
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بعد از یخچال ها  ..........................بزرگ تریس ذایره
آب تیریس ،زمیس محنوب می توند .
ذاایر آبی در منارق کم آب مانند ..........................
از اهمیت ااصی براوردار ا ت .
از رایج تریس راه های د دیابی به مناب آب های
زیرزمینی حفر ..........و  .................ا ت .

ha

گیاهان ب  ...........ذایرهی آبهای زیرزمینی
میتوند.
رعت حرکت آب های زیرزمینی در ر وبات دانه
درتت مانند آبرفت ها  ....و در ر وبات دانه ریز مانند
رس ها بنیار  ....ا ت .

آب های طحی پس از نفوذ در درون زمیس،فضاهای
االی بیس ذره های تشکیل دهنده  .......و  .......را پر می
کنند و ذاایر آب های زیرزمینی را به وجود می آورند
رعت حرکت آنها از  .....مدر تا  ....مدر در ال مدییّر
ا ت.
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حل تدن نگ های آهکی و ایجاد فضاهای االی تو ط
آب های زیر زمینی ............را به وجود می آورد .
منطیه ای که در آن فضاهای االی بیس ذره ها تو ط
.......و  ......پر تده ا ت منطیه تهویه نا دارد .
اگر فضای االی بیس ذرات با رروبت و هوا پر تده باتد
به آن منطیه  .........گویند.

عمق چاه های آب در منارق نزدی دریا  ...ا ت اما
در نواحی اش داا ی کشور ،ایس عمق  ...ا ت و
ممکس ا ت بیش از  ...مدر باتد.
رعت حرکت آبهای زیرزمینی از آبهای طح
زمیس  .........ا ت.

ha
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c

فره های آب زیرزمینی(آبخوان) به رور ک ی به دو نوع
تینیم بندی می توند:

فره های آب زیرزمینی آزاد

در ایس نوع فره ها ی ریة نفوذپذیر روی ی ریة نفوذ
ناپذیر درار دارد.
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آبخوان های آزاد بیشدر در دتت ها و دامنة کوه ها ایجاد می
تود .آب موجود در ایس آبخوان ها ازرریق حفر چاه و
دنات دابل بهره برداری ا ت.

در صورتی که در منارق تیب دار ،آب های زیرزمینی به
رور ر یعی به طح زمیس بر ند و جاری توند ،چشمه به
وجود می آید اغ ب چشمه های آب گر در ارراف
آتشفشان ها ایجاد می توند.

ha
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 ) 2فره های آب زیرزمینی تحت فشار
ایس نوع فرة آب زیرزمینی در جایی تشکیل می تود که
ی ریة نفوذپذیر بیس دو ریة نفوذ ناپذیر درار بگیرد .ایس
فره بیشدر در نواحی کوهندانی و تیب دار ایجاد می تود

c
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r.c
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میزان آلودگی های میکروبی آب های زیرزمینی نن ت
به آب های طحی کمدر و اماح معدنی مح ول در آنها
بیشدر ا ت.
آب های زیرزمینی غال اً بی رنگ  ،بی بو و فادد مواد تیره
کننده اند.

از ویژگی های دیگر آنها ترکیب تیمیایی و دمای ثابت
آنها ت.
ک نیم و منیزیم از مهم تریس اماح موجود در آب های
زیرزمینی اند .در صورتی که میزان ایس دو عنصر در آب
زیاد باتد ،به آن آب خت گفده می تود .اگر اماح آب
از حدّ معمول بیشدر باتد برای امدی ما نیز مضر ا ت.

ha

دنات (کاریز)

در ددیم برای اولیس بار در جهان ایرانیان برای بهره
برداری از آب های زیرزمینی اددا به حفر دنات کردند.
آنها با حفر دنات در زمیس های تیب دار از آب های
زیرزمینی ا دفاده می کردند
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ع ارت صحیح و غ ط را مشخص کنید !

چراة آب

در فره های آب زیر زمینی آزاد ی ریه نفوذپذیر بر
در فر آب روی زمیس و درون زمیس دریافدید که آب
روی ی ریه نفوذ ناپذیر درار دارد.
دائماً در حال گرد ا ت و پیو ده بیس ادیانوس ها،
دریاها ،هواکره و اشکی ها م ادله می تود .به ایس جریان فره آب زیرزمینی تحت فشار در جایی تشکیل می تود
که ی ریه نفوذناپذیر بیس دو ریه نفوذپذیر درار بگیرد
آب در ر یعت ،چراة آب گفده می تود

ha
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c

میزان آلودگی های میکروبی آب های طحی نن ت به ایرانیان با حفر دنات در زمیس های منطح از آب های
آب های زیر زمینی کمدر و اماح معدنی مح ول در آنها زیرزمینی ا دفاده می کردند
بیشدر ا ت
جریان ری آب در آبخوان آزاد از محیط مدخ خل ع ور
ک نیم و منیزیم از مهم تریس اماح موجود در آب های میکند
به چاه اص ی دنات مرهر دنات می گوییم
زیرزمینی اند .

ak

در صورتی که میزان دو عنصر ک نیم و پدا یم در آب زیاد
باتد ،به آن آب خت گفده می تود.
آب های زیرزمینی غال اً بی رنگ  ،بی بو و تامل مواد
تیره کننده اند.
از ویژگی های دیگر آنها ترکیب تیمیایی و دمای ثابت
آنها ت.

آبخوان های آزاد بیشدر در دتت ها و دامنة کوه ها ایجاد می تود.
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آب موجود در آبخوان تحت فشار ازرریق حفر چاه و دنات
دابل بهره برداری ا ت.
آب دائماً درحال گرد ا ت و پیو ده بیس
ادیانو ها،دریاها ،و اشکی ها م ادله می تود .به ایس جریان
آب در ر یعت ،چراة آب گفده می تود

ha

از ویژگی های دیگر آنها ترکیب تیمیایی و دمای ثابت
آنها ت.

در فره های آب زیرزمینی آزاد ی ریه ..........بر
روی ی ریه .............درار دارد
فره آب زیرزمینی تحت فشار در جایی تشکیل می تود
که ی ریه نفوذپذیر بیس  ..........نفوذناپذیر درار بگیرد
جنس دون غارها از  .........هندند.
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اغ ب چشمههای گر در ارراف  .........ایجاد میتوند.
اگر در آبخوانهای تحت فشار چاه حفر تود ،آب اود به
اود به طح زمیس میآید .به آن چاه  .........میگویند.
فرههای تحت فشار زیرزمینی بیشدر در نواحی .........
یافت میتوند.

انرژی و نیروی رز برای چراهی آب را
 ..................و  ................تأمیس میکنند.

ha
r.c

c

 .........برای تشکیل ذاایر آبهای زیرزمینی منا ب
هندند.
بعد از یخچال ها  ..........................بزرگ تریس ذایره
آب تیریس ،زمیس محنوب می توند .
 ..........و  .........از مهم تریس اماح موجود در آب
های زیرزمینی اند.

آب اوانهای آزاد بیشدر در  .........و  .........ایجاد
میتوند.
هرگاه آب زیرزمینی راهی برای بیرون آمدن به طح
زمیس پیدا کند  .........در ت میتود.
اغ ب چشمههای گر در ارراف  .........ایجاد میتوند.
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عمق طح ایندابی به چه عوام ی بندگی دارد؟

افزون بر پوتش گیاهی و اندازة ذرههای تشکیلدهندة
زمیس ،تیب زمیس نیز در نفوذ آب به درون زمیس تأثیر
دارد؛ چگونه؟

ha

عمق چاه آب در منارق مخد به چه صورت ا ت؟

زمیسهایی که میدار نفوذپذیری ااک آنها زیاد ا ت
برای کشاورزی منا ب نیندند .چرا؟
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غارهای آهکی چگونه بوجود میآیند؟

میزان نفوذپذیری در نگها و ر وبات مخد چگونه
ا ت؟ مثال بزنید.

ha
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c

ه مورد از عوامل مؤثر بر نفوذ آب در زمیس را نا ب رید.

تأثیر اندازهی ذرات ااک در نفوذ آب را توضیح دهید.
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نفوذپذیری را به همراه مثال توضیح دهید.

در ااک منا ب کشاورزی میدار رس و ما ه باید چگونه
باتد؟

ha

بعد از یخچالها بزرگتریس ذایرهی آب تیریس چینت؟

چه عوام ی در تشکیل آبهای زیرزمینی نیش دارند؟
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آب موجود در آبخوانهای آزاد از چه رریق دابل بهره
برداری میباتد.

فرههای آب زیر زمینی به چند د ده تینیم میتوند،
نا ب رید.

ha
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c

دو منطیهی موجود در چاه آب را نا ب رید و ترح دهید.

چشمه چگونه به وجود می آید و بیشدر چشمههای آب گر
در کجاها ایجاد می توند ؟
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اادار آباوانهای آزاد را ترح دهید.

چند ویژگی از آبهای زیرزمینی نا ب رید.

ha

فرههای آب زیرزمینی تحت فشار در چه جاهایی
تشکیل میتوند؟

دو مورد از مهمدریس اماح موجود در آبهای زیرزمینی را
نا ب رید .آب دارای ایس اماح چه نا دارد؟
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ت ادل وادعی آب بیس ه محیط دریا ،هوا و اشکی را چه
مینامند؟

دو عامل بهوجود آورندهی چراهی آب را نا ب رید.

اادار دنات را ترح دهید.
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جهت حرکت آبهای زیرزمینی تاب چه عام ی ا ت؟
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چراهی آب را تعری کنید.

کدا عامل باعث میتود عمق طح ایندابی زیاد تود؟
 )1پوتش گیاهی طح زمیس
 )2تیب زیاد زمیس
 )3فاص هی زیاد بیس ذرات ااک
 )4بار زیاد باران

ha

عمق طح ایندابی در کدا تهر کمدر ا ت؟
 )1کرج
 )2بندرانزلی
 )3یزد
 )4کرمان

کدا ی از ویژگیهای آبخوانها نینت؟
 )1کم بودن اماح معدنی
 )2حرکت آب در آنها
 )3ترکیب تیمیایی ثابت
 )4دابل ترب بودن
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کدا گزینه صحیح نینت؟
 )1نیروی گرانشی زمیس باعث میتود آبهای جاری به مت
دریاها بازگردند.
 )2در چشمه و دنات ،آبهای زیرزمینی اود به اود به طح زمیس
راه مییابند.
 )3در احداث د باید ددت کرد ااک ارراف آن از جنس رس
باتد.
 )4وجود پوتش گیاهی باعث میتود رروبت ااک بیشدر تود.

میزان فضای االی در بیس کدا نوع از زمیس ها منا ب ا ت و
نفوذپذیری اوبی دارد؟
 )1زمیس ع زا
 )2زمیسهای کوهندانی
 )3زمیسهای آبرفدی
 )4زمیسهای آتشفشانی

ha
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کدا ع ارت صحیح نینت؟
 )1اگر میدار ما هی ااک نن ت به رس بیشدر باتد ،آب به
رعت به ریههای زیریس میرود.
 )2نفوذپذیری تس و ما ه نن ت به رس بیشدر ا ت.
 )3یکی از راههای بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی ،حفر دنات
ا ت.
 )4زمیسهایی که نفوذپذیری ااک آنها زیاد ا ت برای کشاورزی
منا ب هندند.

کدا جم ه صحیح ا ت؟
 )1هرچه عمق طح ایندابی کمدر باتد ،عمق چاه برای بهرهبرداری
بیشدر ا ت.
 )2وجود موادی مانند آهس و آه باعث ایجاد آب خت
میتود.
 )3مهمدریس مناب آب تیریس زمیس به ترتیب یخچال ها و
آبهای زیرزمینیاند.
 )4انرژی رز برای چراهی آب تو ط باد تأمیس میتود.

ak

rf
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دنات را چگونه می ازند؟
 )1در زمیس بدون تیب چند چاه را در ی ردی حفر میکنند.
 )2در زمیس تیبدار چند چاه را در ی ردی حفر میکنند.
 )3در زمیس هموار چند چاه را دو ردی حفر میکنند.
 )4در زمیس کوهندانی چند چاه را در دو ردی حفر میکنند.

گیاهان ب  ..... . .... . . .ذایرهی آبهای زیرزمینی میتوند و
تیب زیاد زمیس باعث  . .... . . .......ا ت.
 )1افزایش -زیاد تدن عمق طح ایندابی
 )2کاهش -بار آمدن طح آب های زیرزمینی
 )3افزایش -بار آمدن طح آب های زیرزمینی
 )4کاهش -کاهش عمق طح ایندابی

ha

در مناریی که چاه حفر میتود ترتیب درار گرفدس منارق از بار به
پاییس چگونه ا ت؟
)1تهویه – ات اع – طح ایندابی
)2ات اع – طح ایندابی – تهویه
)3تهویه – طح ایندابی – ات اع
)4ات اع – تهویه – طح ایندابی

کدا ی از ویژگیهای آبهای زیرزمینی در ت نمیباتد؟
)1دمای ثابت دارد.
)2ترکیب تیمیایی ثابت دارد.
)3میزان آلودگی میکروبی آنها نن داً زیاد ا ت.
)4مواد معدنی و اماح بیشدری از آب های طحی دارند.
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کدا ی از ویژگی فرههای آب زیرزمینی نینت؟
 )1بر روی ی ریهی نفوذناپذیر تشکیل میگردد.
 )2به دلیل اماح بار کمی تیرهتر ا ت.
 )3میزان بار بر حجم آب آن تاثیر میگذارد.
 )4خدی آب فره ها از رودها بیشدر ا ت.

در کدا منارق عمق چاهها کمدر ا ت؟
 )1کوهسایه
 )2نزدی دریا
 )3کوهندان
 )4کویر

ha
r.c

c

عمق چاه آب در کدا منطیه کم و در کدا منطیه زیاد ا ت؟
 )1واحل دریا – نواحی اش داا ی
 )2نواحی اش داا ی – واحل دریا
 )3نواحی کوهندانی – نواحی اش داا ی
 )4واحل دریا – کوهسایهها

کدا ی تعریفی از منطیهی ات اع ا ت؟
 )1مرز بیس تهویه و طح ایندابی
 )2منطیهای که دارای ذرات نفوذپذیر میباتد که فضای آن تو ط
رروبت پر تده ا ت.
 )3منطیهای که فضای بیس ذرات آن کاماً از آب پر تده
ا ت.
 )4منطیهای که باری طح ایندابی وجود دارد.

ak
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کدا ی بیشدریس آلودگی میکروبی را دارد؟
 )1آب چشمه
 )2آب دنات
 )3آب روداانه
 )4آب چاه

ضخامت ریهی آبدار در آبخوانها به کدا عامل بندگی ندارد؟
 )1میدار برداتت از آن منطیه
 )2نفوذپذیری آب آلوده
 )3نفوذپذیری ااک
 )4بارندگی ارنه

ha

کدا گزینه نادر ت ا ت؟
 )1آب دائماً بیس دریاها و اشکیها و هوا در گرد ا ت.
 )2در منارق تیبدار آبهای زیرزمینی آزاد تده و چشمه را پدید
میآورند.
 )3اغ ب چشمههای آب گر در منارق کمعمق پدید میآید.
 )4آبهای زیرزمینی هنگا نفوذ به داال نگهای آهکی ،آن را
حل کرده و فاز آهکی پدید میآید.

رعت حرکت آبهای زیرزمینی به کدا ی وابنده ا ت؟
 )1نفوذپذیری ااک
 )2عمق طح ایندابی
 )3تکل منطیه ات اع
 )4میزان رروبت منطیه تهویه
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با وجود بار منا ب چه عام ی در تشکیل ذایرة آبهای
زیرزمینی مهم ا ت؟
 )1وجود ااک رس در طح زمیس
 )2وجود فضای االی و نفوذپذیری زیاد در نگها و ر وبات
 )3وجود نگهای مخد در طح زمیس
 )4وجود غارهای آهکی

در صورت وجود کدا ریه در زیر زمیس ،احدمال تشکیل غار بیشدر
ا ت؟
 )1آه
 )2رس
 )3ما ه
 )4تس

ha
r.c

c

در ی روز بارانی آب در ااک نفوذ میکند .کدا ریه از نفوذ بیشدر
آب ج وگیری میکند؟
 )1ریهی ر ی
 )2ریهی تنی
 )3ریهی ما های
 )4ریهی نگ ریزه

اندازهی ذرات ااک کدا ویژگی را تیییر نمیدهد؟
 )1تیب ااک
 )2چگونگی نفوذ آب
 )3کم یا زیاد بودن فضای االی
 )4نفوذپذیری ااک

کدا ی از موارد زیر با فاص ة طح ایندابی از طح زمیس ارت اط
ندارد؟
 )1میزان بارندگی
 )2عمق چاه
 )3فاص ه ریه نفوذناپذیر تا طح زمیس
 )4میزان بهرهبرداری از چاه

ha

فرهی آب زیرزمینی که ریه باریی آن نفوذپذیر ا ت کدا
ا ت؟و ضخامت ریه آبدار در آن به کدا عامل به کدا عامل
بندگی ندارد؟
 )1آزاد – میزان اماح
 )2تحت فشار – میزان برداتت
 )3تحت فشار – میدار بارندگی
 )4آزاد – جنس زمیس
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امکان جاری تدن یاب روی کدا دامنه با تیب و پوتش
گیاهی یکنان ،بیشدر ا ت؟
 )1دامنهای که ما ه و نگریزة آن ه برابر ااک رس ا ت.
 )2دامنهای که ما ه و نگریزة آن با ااک رس برابر ا ت.
 )3دامنهای که ما ه و نگریزة آن نص ااک رس ا ت.
 )4دامنهای که ما ه و نگریزة آن دو برابر ااک رس ا ت.

از چه راهی نمیتوان از آبخوان آزاد بهرهبرداری کرد؟
 )1چاه آرتزیس
 )2چاه
 )3دنات
 )4چشمه
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کدا ی نادر ت ا ت؟
 )1عمق چاه نشان دهندهی عمق طح ایندابی ا ت.
 )2عمق طح ایندابی در منطیهی پرباران کم ا ت.
 )3فاص هی طح ایندابی تا طح زمیس ضخامت آبخوان را نشان
میدهد.
 )4تدت بارندگی در عمق طح ایندابی تاثیر دارد.

ترط رز برای تشکیل فرههای آب زیرزمینی تحت فشار
چینت؟
 )1وجود ی ریة نفوذپذیر بر روی ی ریة نفوذناپذیر
 )2زیاد بودن عمق طح ایندابی
 )3وجود ی ریة نفوذپذیر بیس دو ریة نفوذناپذیر
 )4زیاد بودن عمق منطیة ات اع
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کدا ی از ویژگیهای آبخوان تحت فشار میباتد؟
 )1به طح ایندابی در آبخوان تحت فشار،نیطه باریی منطیه ات اع
ات
 )2همواره اگر در آبخوان تحت فشار چاه حفر تود آب اود به اود به
طح زمیس میریزد.
 )3ایس آبخوان در نواحی کوهندانی و تیبدار ایجاد میتود.
 )4طح ایندابی آزادانه و تحت تأثیر عوامل مخد بار و پاییس
میرود.

وجود چه عناصری در آب باعث ایجاد آب خت میتود؟
 )1ک نیم – آهس
 )2منیزیم – آهس
 )3دیم – آهس
 )4ک نیم – منیزیم
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N

m
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ak

x

ha

J
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W = F.x
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F
mg

به فهرست زیر ،جملههایی اضافه کنید که واژۀ کار در آنها معنای متفاوتی داشته باشد.
■ امروزخیلی کار دارم.
■ مندر یک شرکت تولید بازیهای رایانه ای کار میکنم.
■
■

?? = W
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F1 = 20N

2kg

x1 = 0 / 3 m
F2 = 20N
x 2 = 0 /5 m
F3 = 50N

2kg

x3 = 0 / 2 m
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6kg

کدامیکازمواردزیررا(درزندگیروزمرّه)میتوانکارنامید؟

کدامیکازمواردزیررا(درزندگیروزمرّه)میتوانبازینامید؟
خرسوسط

پرتابسنگبهدریاچه

کدامیکازمواردباالباجابهجاشدنوواردکردننیروهمراهاست؟
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کتابخواندن
فکرکردنرویمسائلریاضی

نوشتن

دوز

وارد کردن نیرو به یک جسم ،باعث چه نوع تغییراتی در آن میشود؟
شروع حرکت.

توقف

افزایش سرعت

تغییر شکل

کاهشسرعت

تغییرجهتحرکت

c

F
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mg

mg

F
F
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x

x

وزنهای با وارد کردن نیروی  2000نیوتن به آرامی توسط وزنه برداری تا ارتفاع  1/5متر باال میرود .کار انجام شده
توسط این وزنه بردار چند ژول است؟

x

F

F

c
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شکل زیر شخصی را نشانمیدهد که با نیروی افقی  ٣25نیوتونی جعبهای را به اندازۀ 2متر در امتداد نیروی
وارد شده به آن جابهجا میکند .کاری که این شخص روی جعبه انجام میدهد ،چقدر است؟
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درشکل زیر ،دو جسم مشابه با سرعت ثابتاز دو مسیر مختلف به باالی سطح شیب دار برده میشوند.
الف .کار انجام شده روی جسم در هر مسیر را حساب کنید.
ب .شما کدام مسیر را ترجیح میدهید؟ چرا؟

2m
=
x1

x2 = 1 m

F2 = 100N
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= 50N

F1
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عبارت های زیر را با استفاده از جعبۀ کلمهها کامل کنید .هر واژه ممکن است یک بار یا بیش از یک بار استفاده
شود یا هیچ استفادهای از آن نشود.

ak

گرمایی -صوتی -الکتریکی -شیمیایی -جنبشی -نورانی
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الف) در یک رادیو ،بخش زیادی از انرژی الکتریکی به انرژی…………تبدیل میشود.
ب) در یک چراغ قوه ،انرژی………… ذخیره شده در باتری به انرژی………… تبدیل میشود .پس از آن المپ،
انرژی…………را به انرژی…………و انرژی……….....تبدیل میکند.

ha

وقتی توپی را پرتاب کنیم ،توپ شروع به حرکت می کند در این صورت تا هنگامی که توپ در حرکت
است ،انرژیحرکتی دارد .معموالً انرژیحرکتی را ،انرژی جنبشی مینامند.
انرژی جــنبشی هر جسم ،به جرم جسم و مـقدار سرعت آن بستـگی دارد؛ یعنی هرچه جسمی
دارد.
حـرکت کند،
باشد و
انرژیجنبشی دو خودروی مشابه با سرعت متفاوت را مقایسه کنید.
v2 = 30 km/h
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v1 = 20 km/h

انرژیجنبشی دو خودروی غیر مــشابه بـا سـرعت برابررا مقایسه کنید.

بحث کنید:
الف) اگر روی جسمی کار انجام دهیم ،میتواند انرژی جنبشی به دست آورد .جسمی که انرژی جنبشی داشته
باشد ،میتواند کار انجام دهد.
ب) کار ،انرژی را منتقل میکند.

c
ha
r.c

rf
e

ak

انجام دادن کار روی یک جسم میتواند انرژی جنبشی آن را تغییر دهد؛ اما در ادامه خواهیم دید که همیشه این
گونه نیست؛ به عبارت دیگر میتوان روی یک جسم کار انجام داد بدوناینکه انرژیجنبشی آن تغییر کند.

یک کتاب را با سرعت ثابت از قفسۀ پایین کتابخانه به قفسۀ باال منتقل میکنیم .به نظر شما در این حالت کار
انجام شده روی کتاب به چه شکلی از انرژی تبدیل شده است؟

ha
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.1ارتفاعجسم
.2وزنجسم

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha
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پتانسیل

→1 J
جنبشی

c

→9 J

جنبشی پتانسیل

ha
r.c

جنبشی

rf
e

ak

بررسی انواع مختلف انرژی و تبدیل آن از شکلی به شکل دیگر به یکی از بزرگترین قانونها در فیزیک به نام
قانون پایستگی انرژی انجامیده است که تا کنون هیچ استثنایی برای آن دیده نشده است .این قانون به شکل زیر
بیان میشود:

انرژیهرگزبهوجودنمیآیدیاازبیننمیرود.تنها
شکلآنتغییرمیکندومقدارکلآنثابتمیماند.

ha

با توجه به قانون پایستگی انرژی در شکل زیر جای خالیرا روی نمودار انرژییک خودرو کامل کنید.

 1200ژولانرژیبراثر
سوختنبنزیندرون
موتورآزادمیشود
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Energy

K U

E

c
ha
r.c

فعالیتهای زیر در بدن ما موجب مصرف انرژی میشوند:
فکر کردن ،راه رفتن ،خوابیدن ،صحبت کردن و ...
ایـن انــرژی از خوردن غــذا به دست میآید.

ak
rf
e

ha

1 kJ = 1000J
1 cal = 4 / 2J
سیب  2/4کیلوژول بر گرم انرژی دارد یعنی:
1 kcal = 4200 J
اگر یک گرم سیب بخوریم 2/4 ،کیلوژول انرژی به دست میآوریم.

مقدار انرژیای که بدن ما با خوردن یک تخم مرغ آب پز (حدود  ٦0گرم)  ،یک گوجه فرنگی (حدود 50
گرم) و یک نان لواش (حدود  100گرم) کسب میکند ،چقدر است؟
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انرژی مورد نیاز یک نوجوان فعال و در حال رشد برای یک شبانه روز به طور متوسط بین  10000تا  12000کیلو ژول
است .با توجه به نتیجۀ خود را بیازمایید صفحۀ قبل ،آیا این وعدۀ غذایی برای صبحانۀ یک نوجوان در سنّ و سال
شما کافی است یا خیر؟

c
ha
r.c
ak
rf
e

بـه طــور طبیعی مردان نسبت به زنان
کمی بیشتر به انرژی نیاز دارند.

15000kJ

11000kJ

10000kJ

12000kJ

10000kJ

ha
8000kJ

4000kJ

مرد مرد زن پسر 12دختر 12کودک کودک
کارگر کارمند کارمند تا 15تا 8 15تا 1 9تا2
سال سال سال سال
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ha
ak

rf
e
c

ha
r.c

سوزاندنچوب

کدامیکازمواردزیررامیتوانمصرفانرژیدانست؟
دویدن
فکرکردن

ریزشکوه

ha
r.c

c

کدامیکازمواردزیررامیتوانذخیرهکردنانرژیدانست؟
کشیدنزهکمان
شارژباتریتلفن

کدامیکازمواردباالتبدیلانرژیبهکاراست؟

انرژیپتانسیلگرانشی بهچه عواملیبستگیدارد؟

rf
e

ak

انرژیجنبشیهرجسمبهچهعواملیبستگی دارد؟

ha

قانون پایستگی انرژی چیست؟

عبارتهای درست یا نادرست را تعیین کنید.
 .1وقتی جسمی را با نیروی کوچکتری جابهجا کنیم کار انجام شده بیشتر است.
 .2اگر امتداد نیروی وارد شده و جابهجایی یک جسم برهم عمود باشند کار انجام شده الزاماًصفر است.
 .٣دو جسم مشابه را به یک اندازه جابهجا میکنیم اگر نیرو در امتداد جابهجایی باشد کار انجام شده به بزرگی نیرو
بستگی ندارد.
 .4وقتی جسمی به طرفزمین سقوط میکند نیروی جاذبۀ زمین روی جسم کاریانجام نمیدهد.
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کارچهزمانیانجاممیشود؟

درچهشرایطیکاریکنیروصفراست؟

آیانیرویوزنیکاسکیتسواردرجابهجاییرویسطحافقیکارانجاممیدهد؟

c
ha
r.c

rf
e

ak

کتابی را با سرعت ثابت از کف اتاق به ارتفاع 2متری میبریم.
الف .آیا انرژیجنبشی کتاب تغییر کرده است؟
ب .انرژی ماهیچهای ما به چه انرژیایتبدیل شده است؟
پ .آیا درست است بگوییم « :کار انجام شده روی کتاب به انرژی پتانسیل گرانشی تبدیل شده است؟ »
ت .اگر کتاب را پرتاب کنیم ،کار انجام شده روی آن به چه انرژیایتبدیل میشود؟

ha

کدام نیرو کارانجام میدهد؟
 .1نیروی دست در هل دادن ساختمان
 .2نیروی وزن درنشستن روی صندلی
 .٣نیروی وزندرحمل چمدان به جلو
 .4نیروی پادر پرش به هوا
 .5نیروی کشسانی در رها کردن زه کمان کشیده شده
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اگر سطلی را در دست بگیرید و آن رابه جلو ببرید ،دو نیرو وارد میکنید .یکی رو به باال ( که سطل نیفتد )
و دیگری روبه جلو ( که سطل را حرکت دهید ) .کدام نیرو در این جابهجایی به جلو کارانجام میدهد؟چرا؟

آیـا وزنجــسم در ایـن جابهجایی ،کار انـجام مـیدهد؟ چرا؟

تبدیالت انرژی را در پرتابیک توپ بنویسید.

c
ha
r.c
rf
e

ak

تبدیالت انرژیرا در خودرو بنویسید.

ha

تبدیالت انرژی را در باالرفتن از پله بنویسید.
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در جدول زیر  ،چند مورد از صورتهای انرژیاز نوع جنبشیاند؟

ha
r.c

c

کدام عبارتهای زیر صحیح است؟
یکای انرژیو کار متفاوت است.
انرژیفقط باانجام کار ،ذخیره میشود.
مصرف انرژیهمواره به معنی انجام کار است.
انجام کار همواره به معنی مصرف انرژی است.
انجام دادن کار روی یک جسم همیشه انرژیجنبشی آن را تغییرمیدهد.
کار ،انرژیرا منتقل میکند.
وقتی خوابیم ،بدن ماانرژی مصرف میکند.
تبدیالت انواع انرژیرا در شکل روبرو شرح دهید.

ak
rf
e

ha

انرژی هرگز به وجود نمیآید
یا از بین نمیرود .تنها شکل آن
تغییر میکند و مقدار کل آن
ثابت میماند.

پتانسیل
پتانسیل جنبشی
جنبشی

جنبشی
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در شکل زیر ،شخصی یک توپ را به هوا پرتاب کرده است و تا اوج باال رفته است .به سواالت زیر پاسخ

دهید:

C

بیشترین انرژیجنبشی در کدام نقطه است؟
کمترین انرژی جنبشی در کدام نقطه است؟

B

هنگام حرکت در هوا ،چه تبدیلهای انرژی صورت میگیرد؟

A

ha
r.c

c

در شکل زیر ،شخصی یک توپ را به هوا پرتاب کرده است و در نهایت ،توپ به سطح زمین بازگشته است.
به سواالت زیر پاسخ دهید:
C
بیشترین انرژی پتانسیل گرانشی در کدام نقطه است؟
D

B

کمترین انرژی پتانسیل گرانشیدر کدام نقطه است؟
A

E

ak

کدام نقطهها انرژی پتانسیل گرانشی مساویدارند؟

rf
e

در شکل زیر ،جسمی روی سطح بدون اصطکاک از حال سکون از نقطۀ  Aرها میشود .جسم در نهایت در
سمت راست ،تا کدام نقطه باال میرود؟ جواب شما براساس کدام قانون فیزیکی است؟
A

E

ha

D

C

B

در شکل زیر ،هر دو اتومبیل مشابهاند ،ولی اتومبیل سبز رنگ تندتر از اتومبیل قرمز رنگ حرکت میکند.
انرژیجنبشی کدام اتومبیل بزرگتر است؟ چرا؟
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در شکل زیر ،اتومبیل و کامیون با یک سرعت حرکت میکنند .انرژی جنبشی کدام اتومبیل بزرگتر است؟

چرا؟
در چه صورت اتومبیل با کامیون دارای انرژی جنبشی یکساناست؟

شکل زیر کارگری را در حال هُــل دادن جعبــهای با نیروی ثابت  225 Nنشان میدهد .اگر جعبه 10/0 m
در امتداد نیرو جابهجاشود ،کار انجام شده توسط این نیرو چند ژول است؟

c
ha
r.c

ورزشکاری وزنهای  ٦80نیوتن را به طوریکنواخت  0/5 mباالی سر خود میبرد .کاری که این ورزشکار روی
وزنه انجام داده است چند ژول است؟

rf
e

ak

d =0 / 5 m

وزن یک جسم  20نیوتن است و با سرعت ثابت تا ارتفاع  5متری سطح زمین برده میشود .چند ژول کاردر
این جابهجایی روی جسم انجام میشود؟ چند ژول انرژی پتانسیل گرانشی در این جسم ذخیره میشود؟

ha
جسمی به وزن  2نیوتن از باالی سطح شیبداری مطابق شکل به پایین میلغزد .کار نیروی وزن بر روی جسم
چند ژول است؟ اگر جسم را به صورت عمودی از همین ارتفاع پایین میآوردیم ،کار نیروی وزن چه تغییری میکرد؟
در این جابهجایی ،چند ژول انرژی پتانسیل گرانشی کاهش مییابد؟

4m
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8m

درسه شکل زیراجسامیازحالتسکونو ارتفاع  hنسبت بهسطحافق رهامیشوندو نیروی اصطکاکومقاومت
هوا برآنهاوارد نمیشود .کارنیروی وزندرکدام شکل بیشتر است؟ چرا؟

)(1

)(2

)(3

ha
r.c

c

آونگیرا مطابقشکلازوضعقائم به نقطۀ Aبردهو رهامیشود .آیا نیرویوزندر هنگامپایین آمدن گلوله کارانجام
میدهد؟ چرا؟
A

rf
e

ak

باتوجه بهقانون پایستگی انرژیدرشکلزیرجایخالیراروینمودار انرژییکخودرو کامل کنید.

ha

.............ژولانرژیبراثر
سوختن بنزین درون
موتور آزاد میشود.

جسمیمطابقشکلزیرباانرژیجنبشی20ژولبهفنریبرخوردکردهوآنراتاحداکثرممکنفشردهمیکند.اگر
بیشترینانرژی پتانسیل کشسانیذخیرهشده درسامانۀجسم -فنر 1٦ ،ژول باشد،چند ژولانرژی در اینفرآیندبههدر
رفته است؟
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جسمی مطابق شکل زیر به فنری برخورد کرده و آن را فشرده میکند .اگر بیشترین انرژی پتانسیل کشسانی
ذخیره شده در سامانۀ جسم -فنر 4 ،ژول باشد و از اصطکاک چشم پوشی کنیم ،انرژی جنبشی جسم در ابتدا چند
ژول بوده است؟
x

x
=v
با توجه به نمودار مقابل ،یک خانواده شامل پدر و مادر کارمند و یک کودک  2ساله مجموعاً در شبانه روز به
چند کیلوژول انرژیغدایی نیاز دارند؟

c
ha
r.c

15000 kJ

11000 kJ

10000 kJ

12000 kJ

10000 kJ

8000 kJ

4000 kJ

ak

مرد مرد زن پسر 12دختر 12کودک کودک
کارگر کارمند کارمند تا 15تا 8 15تا 1 9تا2
سال سال سال سال

rf
e

به یک باالبر ساختمانی برقی  120ژول انرژی میدهیم ،اگر این باالبر بدون اتالف انرژی کار کند ،جعبۀ  20نیوتنی
را حداکثر چند متر از سطح زمین باال میبرد؟

ha

مقدار انرژیای که بدن ما با خوردن  100گرم شیرپرچرب و  200گرم حبوبات به دست می آورد چند
کیلوژول است؟
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شخصی با خوردن  50گرم کیک ساده و مقداری شیر پرچرب  1٣50کیلوژول انرژی به دست آورده است .مقدار
شیری که مصرف کرده چند گرم است؟

 70گرم شیر پرچربدارایچند کیلوکالریانرژی است؟ )(1 kcal = 4 / 2 kJ

c
ha
r.c
ak

یک مرد کارگر در هر شبانه روز نیاز به  15000کیلوژول انرژی دارد .اگر  1این انرژی را با خوردن نان با قابلیت
3
تولید انرژی 10کیلوژول بر گرم تامین کند ،این شخص در شبانه روز به خوردن چند گرم نان نیاز دارد؟

rf
e
ha

یک بادام به طور میانگین  ٦کیلوژول انرژی دارد .اگر یک مرد در طی شبانه روز  12000کیلوژول انرژی نیاز
داشته باشد ،باخوردن چند عدد بادام ،کل انرژیمورد نیاز بدناین مرد تامین میگردد؟
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177

ha
ak

rf
e
c

ha
r.c

ha
r.c

c

یک کتاب را با سرعت ثابت از قفسۀ پایین کتابخانه به قفسۀ باال منتقل میکنیم .کدام صورت انرژی ،درکتاب
تغییر میکند؟
 )2گرمایی
 )1حرکتی
 )4شیمیایی
 )٣گرانشی
در شکلهای زیر ،نیروهای افقی بر اجسام روی سطوح بدون اصطکاک ،کار انجام میدهند .درکدام گزینه کار
انجام شده بزرگتر است؟

x1 = 4 m

F4 = 30N

4

x4 = 1 /5 m

ha

x3 = 3 m

x2 = 2 m

rf
e

3

F3 = 12N

2

ak

1

F1 = 10N

F2 = 20N

در سقوط یک سنگ از ارتفاع  100متری باالی کوه ،نیروی جاذبه  900ژول کار روی آن انجام میدهد .وزن
9000 )4
900 )٣
90 )2
سنگ چند نیوتن است؟ 9)1

وزن یک جسم  20نیوتن است و از ارتفاع  5متری سطح زمین رها میشود .این جسم تا رسیدن به زمین،
چند ژول انرژی پتانسیل گرانشی را از دست میدهد؟
200 )4
100 )٣
50 )2
20 )1
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آونگی مطابق شکل  90درجه از حالت عمودی منحرف و رها
میشود .وزن گلوله  20نیوتن و وزن نخ ناچیز است .اگر طول نخ  4متر
باشد ،با چشم پوشی از اصطکاک ،تا رسیدن گلوله به وضع قائمِ قبل
از انحراف  ،وزنآن چند ژول کار روی آن انجام میدهد؟
40)2
20 )1
1٦0 )4
80 )٣
درشکلهای زیر ،جسمی از ارتفاع یکسان در مسیرهای متفاوت تحت اثر نیروی وزن خویش به پایین
میلغزد؛ تا رسیدن به سطح زمین ،وزندر کدام شکل کار بیشتری انجام میدهد؟

c

3

ha
r.c

1

2

4

هرسهیکسانند.

3

4

rf
e

1

2

ak

گلولههای آهنی با نخ های نازک از سقف آویخته و مطابق شکل از وضع تعادل منحرف شدهاند .اگر آنهارارها
کنیم ،کدام گلوله ،موقع عبور از وضع تعادل ،انرژی جنبشی بیشتری دارد؟

هرسهیکسانند.

ha

گلولههای آهنی با نخ های نازک از سقف آویخته و مطابق شکل از وضع تعادل منحرف شدهاند .اگر آنها را رها
کنیم  ،باصرف نظر از اصطکاک ،کدام گلوله پساز عبور از وضع تعادل ،در سمت راست به ارتفاع باالتری میرسد؟
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گلولههای آهنی با نخ های نازک از سقف آویخته و مطابق شکل از وضع تعادل منحرف شدهاند .اگر آنها را
رها کنیم ،در پایینترین نقطه به قطعه چوب مشابهی روی سطوح مشابه بر خورد میکنند .کدام گلوله ،پس از
برخورد به قطعۀ چوبی ،آن را بیشتر جابهجا میکند؟

ha
r.c

c

دو شخص هم جرم  Aو  Bبه طبقۀ سوم ساختمانی میروند.
کدام کمیت برایهر دو در این جابهجایی لزوماًیکساناست؟
 )1انرژی کل در هر لحظه
 )2تغییر انرژی پتانسیل گرانشی کل
 )٣انرژیماهیچهای مصرف شده در کل
 )4انرژیجنبشی در هر لحظه

rf
e

ak

در شکل زیر ،فنری را با نیروی دست نسبت به وضع عادی ،فشرده یا کشیدهایم .در کدام حالت انرژی
پتانسیل کشسانی در فنر ذخیره میشود؟
1 )1
2 )2
 )٣هر دو
 )4هیچکدام

ha

در شکلهای زیر ،جسمی روی سطح بدون اصطکاک از حال سکون و از یک ارتفاع نسبت به زمین از نقطۀ
یشود .جسم در نهایت در سمت راست ،در کدام شکل ،باالتر میرود؟
 Aرها م 
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در شکل زیر ،شخصی یک توپ را در به باال پرتاب کرده است و در نهایت ،توپ به سطح زمین بازگشته است.
در کدام دو نقطه ،انرژی پتانسیل گرانشی توپ ،مساویاست؟
 A )2و E
 A )1و B
 )4دو مورد ( )2و ()٣
 B )٣و D

در شکل مقابل ،نمودارهای انرژی در نقاط  Bو  Cمعرف انرژیهای پتانسیل و جنبشی

ha
r.c

c

گلولهای هستند که در راستای قائم از نقطۀ  Aسقوط کرده است .از این نمودارها چه نتیجهای به
دست میآید؟
 )1اصطکاکدر طول مسیر ،صفر است.
 )2مسیر دارای اصطکاک است.
 )٣گلوله دارای سرعت اولیه بوده است.
 )4سرعت گلوله کاهش یافته است.

ak

rf
e

در شکل مقابل ،گلولهای در راستای قائم از نقطۀ  Aرها شده است .کدام نمودار ،معرف
تغییرات انرژیجنبشی جسم هنگام سقوط است؟

ha
در شکل مقابل ،گلولهای در راستای قائم از نقطۀ  Aرها شده است .کدام نمودار ،معرف تغییرات انرژی
پتانسیل گرانشی جسم هنگام سقوط است؟
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تعدادی آجر را که روی سطح افقی قرار دارند در ساختن سازۀ زیر به کار بردهایم .برای ساختن کدام ردیف ،برای
غلبه بروزن،کار بیشتری انجام شده است؟ ( gشتاب نیروی گرانش میباشد که ثابت است).
٣ )2
2 )1
5 )4
4 )٣

c
ha
r.c
ak

rf
e

مطابق نمودار نیرو -جابه جایی زیر ،یک شخص جعبهای را با نیروی افقی ثابت هُل میدهد .در کل جابهجایی
این جسم ،چند ژول کار توسط شخص روی جسم انجام شده است؟
٣0 )4
15)٣
12)2
1/2)1

ha
مطابق نمودار نیرو -جابه جایی زیر  ،یک شخص جعبهای را با سه نیروی افقی هُل میدهد .در کل جابهجایی
جسم ،چند ژول کار توسط شخص روی جسم انجام شده است؟
112 )4
70 )٣
٣0 )2
12)1
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نمودار کار انجام شده بر حسب جابهجایی جسمی به صورت زیر است .نیروی وارد به جسم در این جابهجایی
چند نیوتن بوده است؟
20 )2
8 )1
200 )4
80 )٣

c

4 kg 4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

rf
e

ak

%40

ha
r.c

%20

2 kg 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg

0

ha

باتوجه به قانون پایستگی انرژی در شکل زیر جای خالیرا روی نمودار انرژییک خودرو کامل کنید.

%3

4000J
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→

?

+
+
+

=
=

400 kg

400kg

ha
r.c

c

لکوموتیوی به جرم  10تن ،واگنهایی را به جرم کل  ٣0تن روی ریل شیبدار به باالی یک کوه میکشد .چند
درصد از کار کل انجام شده روی قطار توسط لکوموتیو ،صرف خود لکوموتیو میشود؟
75 )4
50 )٣
25)2
20 )1

ak
rf
e
ha
میلهای نازک به وزن  20نیوتن و طول  2متر به صورت افقی روی زمین افتاده است .برای این که این میله را به
حال عمودی درآوریم ،حداقل چند ژول کار الزم است؟
80 )4
40 )٣
20 )2
10 )1
184

ظروف زیر همگی دارای جرم مساوی آب هستند .اگر آب هر ظرف از طریق سوراخی در کف آن تخلیه گردد،
کار انجام شده توسط نیروی وزن در کدام ظرف بیشتر است؟

c
ha
r.c

ak

در دویدن ،آهنگ مصرف انرژی 2٣کیلوژول بردقیقه است ،این یعنی:

یدهیم.
اگر یک دقیقه بدویم 2٣ ،کیلوژول انرژی را از دست م 

rf
e

ha

از درب یک مرغ داری در مدت  2دقیقه 1200 ،مرغ خارج شد .به طور میانگین ،آهنگ خروج مرغ در ثانیه
چقدر است؟
1000 )4
100 )٣
10 )2
1 )1

یک تلویزیون  %٣0 ، LEDاز انرژی دریافتی را به گرما تبدیل میکند .این تلویزیون در هر دقیقه  ٦00ژول انرژی
مصرف میکند .آهنگ تولید گرمایآن چند ژول بر ثانیه است؟
٦0 )4
10 )٣
7)2
٣ )1
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 %20از انرژی غذایی که میخوریم در بدن ما مصرف میشود .اگر شخصی در  24ساعت  2400کیلوکالری غذا
بخورد ،آهنگ مصرف انرژی در بدن او چند کیلوکالری برساعت است؟
200 )4
100)٣
20 )2
10 )1

هر گرم مرغ  ٦کیلوژول انرژی تولید میکند .آهنگ مصرف انرژی در امتحان دادن حدود  20کیلوژول بر دقیقه
است .براییک امتحان یک ساعته ،چند گرم باید مرغ بخوریم تا انرژی آن تامین شود؟
1200 )4
400)٣
200 )2
100 )1

c

ha
r.c

یک شخص در جشنی  100گرم کیک خورده که اضافه بر مصرف روزانۀ اوست .اگر هر گرم کیک  18کیلوژول
انرژی تولید ،و هر دقیقه شنا کردن  ٣٦کیلوژول انرژی مصرف کند ،این شخص چند دقیقه باید برای مصرف این
کیک ،شنا کند؟
1500 )4
150)٣
500 )2
50 )1

ak

rf
e

فرض کنیم هر گرم نان  10کیلوژول انرژی تولید کند .اگر  ٦0درصد از غذایی که می خوریم جذب بدنمان شود،
چند گرم نان بخوریم تا  1200کیلوژول انرژی براییک امتحان  ٦0دقیقه ای را تامین کند؟
٦0 )1
100 )2
120 )٣
200 )4

ha

یک بادام به طور میانگین  ٦کیلوژول انرژی دارد .اگر یک پژو  12000نیوتن وزن داشته باشد ،با انرژی چند بادام
میتوان آن را  10متر از زمین بلند کرد؟
20 )2
10 )1
200 )4
100 )٣
با مصرف  ٣0کیلوژول انرژی یک گرم چربی بدن از بین میرود .اگر آهنگ مصرف انرژی در راه رفتن 15
کیلوژول بردقیقه باشد ،برای کاهشچربی یک کیلوگرمی ،چند دقیقه باید راه رفت؟
2000 )4
200 )٣
1000 )2
100 )1
186

نمودار انرژی موجود در یک مادۀ غذایی بر حسب جرم آن به صورت زیر است .انرژی این مادۀ غذایی چند
کیلوکالری بر گرم است؟ )(1 cal = 4 / 2J
8 )4
4 )٣
2 )2
1 )1

ha
r.c

c

نمودار انرژی پتانسیل گرانشی سه جسم بر حسب ارتفاع از سطح زمین در شکل زیر داده شده است.کدام
جسم ،جرم بزرگتریدارد؟
 )4هر سه یکسانند.
٣ )٣
2 )2
1 )1

rf
e

ak

لکوموتیوی واگنهایی را روی ریل شیبدار تا مسافت معینی به باالی یک کوه میکشد .اگر جرم قطار را 20
درصد بیشتر و جابهجایی آن را دوبرابر کنیم ،کار انجام شده توسط لکوموتیو روی قطار چند برابر میشود؟
2/8 )4
2/4 )٣
1/8 )2
1/2 )1

ha

یک صفحۀ خورشیدی قادر است  %20از انرژی نورانی را به انرژی الکتریکی تبدیل کند .بقیۀ این انرژی که طی5
دقیقه تابش به گرماتبدیل میشود  40ژول است .این سلول چند ژول انرژیالکتریکی تولید کرده است؟
50 )4
40 )٣
20 )2
10 )1

به یک باالبر ساختمانی برقی  200ژول انرژی میدهیم ،این باالبر فقط  40درصد این انرژی را به کار تبدیل
میکند .جعبۀ  20نیوتنی را با این باالبر ،حداکثر چند متر میتوان باال میبرد؟
4)2
2 )1
8 )4
٦ )٣

187

به یک باالبر ساختمانی برقی مقداری انرژی میدهیم ،این باالبر فقط  40درصد این انرژی را به کار تبدیل میکند.
جعبۀ  20نیوتنی را با این باالبر ،حداکثر  4متر میتوان باال برد .انرژیداده شده به باالبر ،چند ژول بوده است؟
100 )1
200)2
400 )٣
800 )4

ha
r.c

c

به یک باالبر ساختمانی برقی مقداری انرژی میدهیم ،این باالبر فقط  40درصد این انرژی را به کار تبدیل میکند.
جعبۀ  20نیوتنی را با این باالبر ،در مدت 10ثانیه  4متر میتوان باال برد.آهنگ انرژی داده شده به باالبر ،چند ژول بر ثانیه
بوده است؟
20)2
10 )1
80 )4
40 )٣

rf
e

ak

جسمی مطابق شکل زیر از حال سکون رها شده و به فنری برخورد و آن را فشرده میکند.تا ایست کامل
جسم ،اصطکاک  20درصد انرژی آن را تلف میکند و در نهایت  1٦ژول انرژی در فنر ذخیره میگردد .انرژی اولیۀ
جسم موقع رها کردنچند ژول بوده است؟
20)4
1٦)٣
12)2
4)1

ha

مطابق شکل زیر ،جسمی از باالی یک فنر ،رها میشود و پس از برخورد به فنر ،آن را به اندازه ی  xفشرده
میکند .انرژی پتانسیل فنر حداکثر به  1/8ژول میرسد .کار نیروی وزن جسم از لحظۀ رها شدن تا لحظهای که فنر
حداکثر فشردگی را دارد ،چند ژول است؟ (مقاومت هوا ناچیز است)
1/4)2
1/2)1
1/8(4
1/٦)٣
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ha
ak

rf
e
c

ha
r.c
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ha
ak

rf
e
c

ha
r.c

تقریباً منبع همۀ انرژیهایی که از آنها استفاده مـیکـنیم،
خـــورشید است .نمودار مقابل ،درصد مصرف انرژی کل در
کشورهای جهان از منابع مختلف را نشانمیدهد.

ha
r.c

c

چند درصد از مصرف انرژی کل جهان از سوخت
های فسیلی تأمین شده است؟

 %85

اگـر مـصرف سـوختهای فسیلی باهمین روند ادامه یابد ،چه مشکالتی ممکن است رخ دهد؟

rf
e

ak

دانشمندان پیش بینی کردهاند که مصرف انرژی در جهان حدود  ٣0سال آینده دو برابر میشود؛ یعنیجهاندر
سال 2040میالدی ،تقریب ًا دو برابر امروز به انرژی نیاز دارد .به نظر شما بشر در آینده این انرژی را از چه منابعی میتواند
تأمین کند؟

ha

همان طورکه در فعّالیت باال دیدید ،بیش از  90درصد انرژی مصرفی کل جهان از منابعی تأمین میشود که برای
تشکیل آنها میلیونها سال زمان صرف شده است .به همین دلیل جایگزینی آنها پس از مصرف ،تقریباً
غیرممکن است .این منابع انرژی را منابع تجدید ناپذیر مینامند .سوخت های فسیلی (شامل نفت ،گاز و زغال
سنگ) و سوختهای هستهای از جمله منابع انرژی تجدید ناپذیر به شمار میروند.

تشکیل سوختهای فسیلی به میلیونها سال پیش باز میگردد .بقایای برخی گیاهان و جانداران (ذره بینی) که
روی زمین و به ویژه دریاها زندگی میکردند با الیه هایی از گل و الی پوشیده شدند .با گذشت زمان طوالنی این
الیهها بیشتر و بیشتر متراکم شدند و در اثر فشارهای زیاد و دمای مناسب ،این بقایا به سوخت های فسیلی
تبدیل شدند.
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c
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rf
e

ha

فراوردههای نفتی به منظور تأمین سوخت مایع نیروگاهها ،صنایع مختلف و جایگاههای
تحویل سوخت مایع از قبیل بنزین ،نفت ،گاز ،نفت سفید و سوخت هواپیماها از طریق
خطوط لوله انتقال مییابند.
در ایران هر روز  ٣٣0میلیون لیتر مواد نفتی از طریق لولههای زیرزمینی به نقاط مختلف منتقل
میگردد .اگر به جایاین لولهها از تانکر 20هزار لیتری استفاده کنیم ،چند تانکر در روز مورد نیاز است؟
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ha
r.c

c

بازده یک نیروگاه هستهای  ٣5درصد است .اگر  70مگاوات انرژی الکتریکی توسط این نیروگاه تولید
شود ،چند مگاواتانرژی توسط نیروگاه دریافت شده است؟

ak
rf
e
ha

جایگزین میشوند .زمین را آلوده انرژی خورشیدی ،انرژی باد،
نمیکنند و باعث گرمایش جهانی انرژی برق آبی (هیدروالکتریک)،
انرژی موجهای دریا ،انرژی جزر و
نمیشوند.
مدی ،انرژی زمین گرمایی و انرژی
ناشی از سوخت های گیاهی.
جایگزین نمیشوند .زمین را آلوده
میکنند و باعث گرمایش جهانی
میشوند.
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سوختهای فسیلی (شامل
نفت ،گاز و زغال سنگ) و
سوخت های هسته ای

نمودار زیر ،سرمایه گذاری روی انرژیهای تجدید پذیر را در یک دهه نشان میدهد .بین سالهای 1٣8٣
تا1٣9٣سرمایهگذاریهــای انجام شده در زمـینۀ انرژیچند
برابرشده است؟ بیشترین رشد سرمایه گذاری مربوط به چـه
سالی بوده است؟

ha
r.c

c

در مرکز خورشید به طور مداوم واکنشهایی رخ میدهد .این واکنشها مقدار بسیار عظیمی انرژی آزاد
میکنند .این انرژی به سطح خورشید میآید و به شکل نور و گرما به زمین میرسد .انرژی حاصل از نور خورشید
در صفحههای خورشیدی برای تولید انرژیالکتریکی به کار میرود.
بیشتر صفحههای خورشیدی که اکنون به کار میروند ،تنها یک پنجم یا  20درصد انرژی
نورانی خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند.

ak
rf
e
ha
بـیشتـر در آب گـــرمکـنهـای خورشیدی ،سطح لولههای تیره رنگ،
انرژی گرمایی حاصل از پرتوهای نور خورشیدی را جذب میکنند.
گرما به آبی که در لولهها در گردش است ،داده و سبب افزایش دمای آب میشود .معموالً دمای آب
در این آب گرمکنها به حدود  ٦0تا  70درجۀ سلسیوس نیز میرسد.
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ایرانیان دوران باستان آسیاهای بادی را اختراع کرده بودند که برای آرد کردن
گندم و باال کشیدن آب از چاه به کار میرفت.
با گذشت زمان ،آسیاهای بادی به گونهای تغییر کردند تا انرژی بیشتری
ینامند که برای
فراهم کنند .امروزه این آسیاهای بادی را توربینهای بادی م 
تولید انرژیالکتریکی از انرژی باد به کار میروند.

c
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برقتولیدی یک توربین بادی ،چگونه منشاء خورشیدی دارد؟
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دانشآموزی ،نظر خود را دربارۀ توربینهای بادی به شکل زیر بیان کرده است:
« در توربینهای بادی از انرژی خورشیدی به طور غیر مستقیم بهره برداری می شود؛ زیرا باد ،انرژی خود را از انرژی
خورشیدی که سطح زمین جذب می کند به دست میآورد» .
آیا شما با این نظر موافقید؟ دالیل خود را با دیگر اعضای گروه به بحث بگذارید و نتیجه را به کالسارائه کنید.

195

c
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آب ذخیره شده در پشت یک سد بلند ،انرژی پتانسیل گرانشی زیادی دارد .بهره برداری از این انرژی و تبدیل آن
به انرژیالکتریکی ،یکی از پاکتـرین روشهای تولید بــرق است که به آن انرژی برقآبی گفته میشود.
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انرژی گرمایی ذخیره شده در زیر سطح زمین را انرژی زمین گرمایی می نامند .این انرژی حاصل از گرمای
سنگهای داغ اعماق زمین است که در نواحی آتشفشانی وجود دارند .از نشانههای وجود انرژی زمین گرمایی
مـیتوان به چشمه های آب گــرم وآبهای داغ در حال فوران(آب فشان) در برخی از نقاط کرۀ زمین اشاره
کرد.
آیا در ایران نیروگاه زمین گرماییوجود دارد؟

196

انرژی زمینگرمایی افزون بر تولید انرژی الکتریکی ،کاربردهای دیگری از قبیل گرمایش ساختمانها ،فعّالیتهای
صنعتی و ایجاد مراکز گردشگری برای بهرهمندی از خواص درمانیآبهای گرم درون زمین دارد.
با توجه به قرار گرفتن بخش نسبتاً بزرگی از ایران در یک کمربند آتشفشانی امکان بهرهبرداری از این انرژی در
برخیاز نواحی ایرانوجود دارد .مطالعه و اجرای نخستین نیروگاه زمین گرماییایران در
استان اردبیل و در دامنۀ کوه سبالن به اواسط دهۀ هفتاد بر میگردد.

c

ha
r.c

اصطالح سوختهای زیستی برای توصیف یک رشته محصوالت به کار میرود که از طریق
فتوسنتز به دست میآید.
هر سال از طریق فتوسنتز ،معادل چندین برابر مصرف ساالنۀ جهانی انرژی ،انرژی خورشیدی در برگها ،تنهها
و شاخههای درختان و گیاهان ذخیره میشود؛ بنابراین:
در میان انواع منابع انرژی تجدیدپذیر ،سوختهای زیستی از جهت ذخیرۀ انرژیخورشیدی منحصر به فردند.
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چوب یا زغال
معموالً از باقیمانده و تفالههای نیشکر به دست میآورند.
هرگاه پسماند یا باقیماندۀ محصوالت کشاورزی در شرایط بیهوازی (نبود
هوا) قراربگیرند ،پس از مدتی گازهایی از آنها متصاعد می شود .از این گاز ،که
معموالً آن را زیست گاز مینامند ،میتوان برای مصارف مختلف خانگی و
صنعتی بهره گرفت.
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کامپوست ()Compostچیست؟

به پسماندمحصوالت کشاورزی ،پوسال یا کامپوست گفته میشود.
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 .1تقریباً منبع همۀ انرژیهایی که از آنها استفاده میکنیم ............................... ،است.

ha
r.c

c

 .2انرژیهستهای از تبدیل  ..................................................به  ................................................حاصل میشود.
 .٣عامل اصلی گرمایش زمین،منابع  ..............................................انرژیاست.
 .4سوختهای فسیلی و هستهای از منابع انرژی .............................................محسوب میشوند.
 . 5انرژی خورشیدی به شکل  ......................و  ...................به زمین میرسد.
 . ٦بازده بیشتر صفحههای خورشیدی  .........................است.

 .7انرژی برقآبی و انرژی باد و انرژی موج هایدریا منشأ  ...............................دارند.

ak

 . 8آبفشان و چشمههای آب گرم از نشانههای وجود انرژی  ........................................در یک منطقه است.
 .9قرار گرفتن ایران در کمربند  .................................امکان به کارگیری انرژی زمینگرمایی را فراهم نموده است.
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 .10نقشۀ مفهومی زیر در مورد نیروگاه برقآبی است .آن را کامل کنید:

ha

انرژیگرانشی
(پتانسیل)آب

 .11اصطالح سوختهای زیستی برای توصیف یک رشته محصوالت به کار میرود که از طریق  .....................به
دست میآید.
 .12سوختهای زیستی از منابع انرژی (تجدید پذیر/تجدید ناپذیر) محسوب میشوند.
 .1٣زیست گازدر ( حضور /نبود ) هوا تولید میشود.
 .14نقشۀ مفهومی زیر را که مربوط به تولید زیست گاز است کامل کنید:
گاز

محصوالتکشاورزی
200

تابشخورشید

 .15الف .نقشۀ مفهومی زیر مربوط به چیست؟
ب .قسمتهای  Aو  Bو  Cرا کامل کنید.

 .1٦کار صفحات خورشیدی چیست؟ چه نوع تبدیل انرژیدر آنها رخ می دهد؟
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 .17الف.شکل مقابل مربوط به چیست؟
ب .لولههای آن باید تیره باشند یا روشن؟
پ .طرز کار آن را شرح دهید.

ak

 .18نقشۀ مفهومی زیر را در مورد تبدیالت انرژیاز امواج دریا کامل کنید:
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انرژیحرکتی(جنبشی)
موج

 .19الف .شکل مقابل مربوط به چه نوع انرژی است؟
ب .در چه نقاطیاین انرژی را میتوان استخراج کرد؟
پ .چهار مورد از کاربردهایآن را بنویسید.

ha

انرژیالکتریکی

انرژیحرکتی(جنبشی)
باد

 .20توضیح دهید که چگونه منبع انرژییک مدادتراش دستی ،خورشید است.
201

 .21در شکل زیر ،ساختمان یک نیروگاه برق (هیدروالکتریک) آبی دیده میشود .قسمتهای  Aو  Bو  Cدر
شکل ،چه نام دارد؟
A

B

C

 .22سه منبع اصلی انرژیدر جهانرا به ترتیب از پرمصرف به کم مصرف نام ببرید.

c

.2٣یک مورد تشابه و یک مورد تفاوت بین زغال چوب و زغال سنگ را از نگاه دسته بندی منابع انرژی نام ببرید.
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 .24تبدیلهای انرژیرا در نیروگاه برقآبی بنویسید.
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 .25درکشوری هر روز  100میلیون لیتر نفت خام از طریق لولههای زیرزمینی به پاالیشگاههای مختلف منتقل
میگردد .اگر به جایاین لولهها از تانکر 25هزار لیتری استفاده کنیم ،چند تانکردر هفته مورد نیاز است؟

.27ایرانیان باستان از آسیاهای بادی چه استفاده هایی میبردهاند؟

 .28دو وسیله را نام ببرید که به طور مستقیم از انرژی خورشید بهره میبرند.
202

ha

 .2٦دو منبع انرژی نام ببرید که منشا خورشیدی ندارند؟

.29سوختهای زیستی به چه شکل هایی یافت میشوند .برای هر یک مثالی بزنید.

 .٣0سوختهای زیستی به چه لحاظ در میان منابع تجدیدپذیر انرژیمنحصر بفردند؟

c

ha
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 .٣1با فتوسنتز انرژی خورشید در چه بخش هایی از گیاهان ذخیره میشود؟ این انرژی در برابر مصرف سالیانۀ انرژی
جهانچه جایگاهی دارد؟
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e
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 .٣2در یک نیروگاه گازی با بازده  40درصد ،هر روز  500واحد انرژی مفید تولید میشود .هرروز چند واحد انرژی در
این نیروگاه به مصرف میرسد؟ چند واحد انرژی در این نیروگاه تلف میشود؟

ha

 .٣٣مصرف انرژی جهان ،هر  ٣0سال یکبار ،دو برابرحال حاضر میشود .اگر در حال حاضر  100واحد زغالسنگ برای
مصرف یک سال زمین الزم باشد ،و نسبت مصرف منابع انرژی ثابت بماند ٦0 ،سال بعد ،چند واحد زغالسنگ برای
تامین مصرف زمین الزم خواهیم داشت؟

 .٣4اگر به دلیل بارش زیاد باران ،عمق آب دریاچۀ پشت سد  2برابر سال گذشته باشد ،آیا میتوان گفت ما به طور
تقریبی قادر به تولید انرژی برقمعادل 2برابرسال قبل هستیم؟ چرا؟
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کدام منبع انرژیدر کل کشورهای جهان از همه بیشتر استفاده میشود؟
 )1انرژیهستهای  )2زغال سنگ

 )٣گاز طبیعی

 )4نفت

اگر به ازای هر  100متر عمق ،دمای زمین  4درجۀ سلسیوس افزایش یابد ،حداقل عمق چاه زمین گرمایی
برایافزایش دمای 100درجۀ سلسیوس ،چند متر است؟
25 )1
250 )2
2500 )٣
25000 )4

ha
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c

سوختهای زیستی از چه طریقی به وجود میآیند؟
 )2فتوسنتز در گیاهان
 )1گوارش در جانوران
 )4فسیلهای جانوران
 )٣فسیلهای گیاهان
کدام مورد ،سوخت زیستی نیست؟
 )٣زغال
 )2کاغذ
 )1چوب

 )4زغالسنگ

چند منبع انرژی در موارد زیر را نمیتوان تجدید پذیر نامید؟
جزر و مد – باد –امواج دریا –هسته ای – برقآبی – زغال سنگ – زغال – نفت

ak

rf
e

4 )4
٣ )٣
2 )2
1 )1
در سوختهای زیستی ،فتوسنتز چه میزان انرژیدر مقایسه با مصرف جهانی انرژی ،ذخیره میکند؟
 )2کمی بیشتر
 )1چندین برابر
 )4کمتر
 )٣معادل آن

ha

کدام منبع انرژی زیر ،منشا خورشیدی ندارد؟
 )٣انرژی سوخت های فسیلی
 )2انرژی امواج دری
 )1انرژی باد
گرمایی
شکل مایعسوختهای زیستی معموالً از چه چیزی به دست میآید؟
 )٣فاضالب  )4تفالههای نیشکر
 )2روغنهای گیاهی
 )1نفت

 )4انرژی زمین

در یک نیروگاه گازی ،از هر  100واحد انرژی گاز 70 ،واحد آن در خود نیروگاه و  20واحد آن در حین انتقال ،هدر
میرود .اگر این نیروگاه در روز  20هزار متر مکعب گاز مصرف کند ،انرژی حاصل از چند هزار متر مکعب آن به صورت
مفید به محل مصرف میرسد؟
2 )2
1 )1
20 )4
10 )٣
206

مصرف یک کیلوگرم اورانیوم در راکتور هستهای معادل سوختن  ٣000تن زغال سنگ ،انرژی آزاد میکند .اگر
یک روستا هر سال  ٣تن زغال سنگ را برای گرمایش مصرف کند ،این انرژی با مصرف چند گرم اورانیوم به عنوان
سوخت هستهای تامین میگردد؟
1 )4
0/1 )٣
0/01 )2
0/001 )1

ha
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c

در شکل زیر ،ساختمان یک نیروگاه برقآبی دیده میشود .قسمت  Aدر شکل ،چه نام دارد؟
 )1مجرایخروج
 )2رودخانه
 )٣مجرای ورود
 )4سرریز
برای احداث یک نیروگاه بادی  200کیلوواتی ،از توربینهای بادی با توان  5کیلووات استفاده میکنیم .چند واحد
از این توربینها نیاز داریم؟
400 )4
80 )٣
40 )2
20 )1
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برای احداث یک نیروگاه خورشیدی با توان  100کیلووات از صفحات خورشیدی با توان  200وات بر متر مربع
استفاده میکنیم .چند متر مربع از این صفحات ،نیاز داریم؟
2000 )4
500 )٣
200 )2
100 )1

ha

میخواهیم یک نیروگاه  400کیلووات ترکیبی که  40درصد انرژی آن با صفحات خورشیدی و  ٦0درصد آن با
انرژی زمین گرمایی تامین میشود ،احداث کنیم .اگر در آن از صفحات خورشیدی با توان  200وات بر متر مربع
استفاده کنیم ،به چند متر مربع صفحۀ خورشیدی نیاز داریم؟
200 )2
100 )1
1٦00 )4
800 )٣

مصرف انرژی جهان ،هر  ٣0سال یکبار ،دو برابرحال حاضر میشود .اگر در حال حاضر  20واحد زغالسنگ
برای مصرف یک سال زمین الزم باشد ،و نسبت مصرف منابع انرژی ثابت بماند 90 ،سال بعد ،چند واحد زغالسنگ
برایتامین مصرف زمین الزم خواهیم داشت؟
140 )2
120 )1
90 )4
1٦0 )٣
207

مصرف برق ایران به طور میانگین  ٣20وات برای هر نفر است .اگر هر متر مربع صفحات خورشیدی توان 1٦0
وات تولید کنند و جمعیت ایران  80میلیون نفر باشد ،در طی روز به چند میلیون متر مربع صفحۀ خورشیدی برای
تامین برقتمام ایران نیاز داریم؟
٦40 )4
٣20 )٣
1٦0 )2
80 )1
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در یک نیروگاه برق زغال سنگی با هدف تولید نور در المپ روشنایی خیابانها ،از هر  100واحد انرژی ،دو واحد
آن در محل مصرف به نور تبدیل میشود .اگر این نیروگاه در هر ساعت 2000 ،کیلوگرم زغالسنگ مصرف کند ،چند
کیلوگرم زغالسنگ در هر شبانه روز ،به صورت مفید برایتولید نور مصرف میشود؟
9٦0 )4
9٦)٣
400 )2
40 )1
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 %٦0از انرژی زمین گرمایی یک نیروگاه به مصرف گرمایش خانگی و باقی آن با بازده  10درصد به برق تبدیل
میشود .اگر 400ژول انرژی برق در محل مصرف داشته باشیم ،چند ژول انرژی برای گرمایش خانگی ارسال شده
است؟
٦000 )2 ٣000 )1
18000 )4 1800 )٣

ha

یک ساعت از برق تولیدی یک نیروگاه خورشیدی صرف تحقیقات میشود .اگر به طور میانگین روزی 8
ساعت تابش مفید خورشید داشته باشیم ٣5000 ،واحد انرژی این نیروگاه به مصارف دیگر می رسد .سهم انرژی
تحقیقات چند واحد است؟
15000 )2
5000 )1
40000 )4
25000 )٣
در صفحات خورشیدی یک نیروگاه %20 ،از انرژی نور به انرژی الکتریکی تبدیل میگردد و روزانه  12ساعت
تابش مفید خورشید در این نیروگاه وجود دارد .اگرنسل جدید این صفحات %٣0 ،انرژی نورانی را به برق تبدیل کنند،
برایتولید همان مقدار انرژی ،چند ساعت میتوان از زمانتابش مفید ،کاست؟
8 )4
٦)٣
4 )2
2 )1
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معدل محسن و رامین یکساناست.
محسن سال اول دبستان و رامین سال یازدهم است.
مجموع نمرات سعید و حمید مساویاست.
سعید سال اول دبستان و حمید سال یازدهم است.

c
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هر چه جسمی گرمتر باشد ،دمای آن
بیشتر است؛ مثالً دمای یک فنجان چای داغ
بیشتر از دماییک فنجان آب خنک است.

ha

وقتی میخواهیم ببینیم فردی تب دارد یا نه ،معموالً دست خود را روی
پیشانی او قرار میدهیم و با مقایسۀ دمای بدن او با دمای بدنمان تشخیص
میدهیم که شخص تب دارد یا خیر؛ حتی اگر تشخیص دهیم که بیمار تب دارد،
نمیتوانیم تشخیص دهیم او چند درجه تب دارد و برای این منظور از دماسنج
استفاده میکنیم.
بدن شخص به دماسنج
چه چیزی منتقل میکند؟
211

در سه ظرف مشابه به طور جداگانه ،آب سرد ،آب معمولی و آب گرم بریزید .دست راست را در آب گرم و
دست چپ را در آب سرد قرار دهید و حـدود  ٣0ثانیه صبر کنید .حال هر دو دست را بیرون آورید و در آب
معمولـی قرار دهید و احساسخود را بیان کنید.

c
ha
r.c

وسیلهای است که با استفاده از
آن دما را اندازه میگیریم.

rf
e

ak

دماسنجهای جیوهای و الکلی رایجترین
دماسنجها هستند.

ha
آب در دمای صفر درجۀ سلسیوس یخ میزند و در دمای  100درجۀ سلسیوس میجوشد .آیا این فرایند
دارای شرط خاصی است؟

212

چگونه میتوان دماییک جسم را بادماسنج اندازه گرفت؟

هنگام خواندن عدد دماسنج چه نکتهای را باید رعایت کنیم؟

c
ha
r.c

به مقدار انرژیای که در اثر اختالف دما از
جسمی به جــسـم دیـگر مـنتقل میشود،
گرمـا میگویند.

به طور طبیعی گرما همواره از جسم
گرم به جسم سرد منتقل میشود.

ak
rf
e

ha

گرمانوعیانرژیاستکهبهعلتاختالفدمابیندوجسم
درتماسباهممنتقلمیشود؛بنابراینیکایآنژولاست.ازیکای
ژولبرایهمۀشکلهایانرژیاستفادهمیکنند.

جسمی که گرمتر است ،دمای آن بیشتر است و مولکولهایش جنب و جوش بیشتری دارند؛ یعنی انرژی
جنبشی مولکولها به طور متوسط بیشتر از جسمی است که سردتر است.
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انرژی جنبشی مولکولها به جرم و سرعتشان وابسته است .بنابراین ،اگر مولکول گاز درشتتر باشد ،برای داشتن
همان دما (انرژیجنبشی) ،الزم است سرعت آنها کاهش یابد.

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha
214

شعله سبب می شود که جنبش اتمهای سِر گرم شدۀ
میله ،بیشتر شود و در اثر برخورد با اتمهای مجاور ،انرژی به
آنها منتقل کند و در نتیجه سبب افزایش جنبش اتم های
مجاور شود؛ بدین ترتیب اتمها بدون رفتن از جایی به جای
دیگر انرژی خود را منتقل میکنند.

c
ha
r.c
50 C

)(1

ha

)(2
)(3

rf
e

ak

بررسی رسانایی

80 C

100 C

120 C

به اجسامی مانند شیشه ،چوب ،الستیک ،هوا ،پشم ،چوب پنبه و  .........که گرما را بسیارآهسته منتقل
میکنند ،نارسانا یا عایق گرما گویند و به اجسامی مانند انواع فلزها که گرما را بسیار سریع منتقل میکنند ،رسانای
گرمایی گویند.
آزمایش نشان میدهد برخی از فلزها نسبت به فلزهای دیگر رسانای بهتری برای گرما هستند .پشم شیشه و
فایبرگالس به علت داشتن هوای محبوس نارسانایخوب به شمار میروند.
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ha
r.c

c

در انتقال گرما به روش همرفت قسمتی از مایع یا گاز که گرم شده است به طرف باال حرکت مـیکند و
قسـمتهای اطـراف آن ،که سردترند ،جایآن را میگیرند  .....................اما چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ak
rf
e
ha
دو بِشر هم اندازه انتخاب کنید .یکی را از آب و دیگری را از ماسهپرکنید
و آن را در آفتاب قرار دهید .هر  ٣0دقیقه یک بار دمای آنها را اندازهگیری و
یادداشت کنید و سپس نمودار دما برحسب زمان آنها را رسم کنید ،از این آزمایش
چه نتیجهای میگیرید؟
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جریانهای همرفتی میتوانند هوا را نیز به حرکت در آورند و باد تولید کنند؛ مثال در طول روز ،ساحل دریا
(خشکی) زودتر از آب دریا گرم میشود و دمای آن ازدمای آب باالترمیرود.
در نتیجه هوای خنک باالی آب به طرف ساحل میآید و هوای گرم روی ساحل به طرف باال میرود .حاصل این
فرایند نسیم دریاست.

در طول روز ،جهت نسیم از دریا به ساحل و در طی شب ،جهت نسیم از ساحل به دریا است.

c
ha
r.c
ak

اگر در ساحل ،آتش روشن کنید ،متوجه میشوید در طول روز ،دود به طرف  .....................و در طول شب به طرف
.................کشیده میشود.

rf
e
ha

شکل مقابل نحوۀ گرم شدن اتاق را به وسیلۀ یک رادیاتور نشان میدهد.
توضیح دهید چگونه قسمتهایی از اتاق که با رادیاتور فاصله دارند ،گرم
میشوند.
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بیشتر انرژی گرمایی روی زمین از خورشید است .آیا این انرژی با فرایند رسانش به زمین می رسد؟ آیا ممکن
است این انرژی به صورت همرفت به زمین رسیده باشد؟
همانطور که دیدیم برای انتقال گرما به روش همرفت و رسانش به محیط
مادی نیاز است؛

ha
r.c

c

یک اتوی برقی را روشن ،و مدتی صبر کنید تا سطح اتو کامالً داغ شود .پشت
دست خود را مطابق شکل در فاصلۀ چند سانتیمتری زیر اتو قرار دهید .آیا
گرمای اتو را در پشت دست خود احساس میکنید؟ آیا ممکن است گرما از طریق
رسانش یا همرفت به پشت دست شما رسیده باشد؟ توضیح دهید.

rf
e

ak

همۀ اجسام میتوانند انرژی خود را به صورت تابش منتشر کنند؛ اما اجسام گرمتر ،مقدار بیشتری انرژی
تابشی منتشر میکنند؛ مثالً سطح خورشید که دمای باالیی دارد ،انرژیتابشی زیادی گسیل میکند.

ha

وقتی در یک روز آفتابی در حال پیاده روی هستید ،پرتوهای خورشید به شما برخورد میکنند .قسمتی از
پرتوها جذب بدن شما میشوند و شما را گرمتر میکنند و قسمتی از پرتوها ،بازتابش میکنند یعنی جذب بدن
شما نمیشوند.

وقتی بخاری برقی را روشن میکنیم ،خواهیم دید که چوب پنبۀ
پشت سطح سیاه ،زودترمیافتد با انجام این آزمایش و
آزمایشهای مشابه میتوان نتیجه گرفت که:
اجسام تیره و ناهموار ،انرژی تابشی بیشتری را جذب میکنند و
سطوح صاف و براق مقدار کمتری از انرژی تابشی را جذب ،و
بیشتر آن را بازتابش میکنند.
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کدام مورد بیشتر تابش گرمایی خورشید را جذب میکند؟
چرا؟
الف)آسفالت
ب) آینه

ha
r.c

c

دو قوری یا لیوان کامالً یکسان که رنگ یکی تیره و دیگری سفید باشد ،دو دماسنج و یک فالسک (دمابان) ،آب
داغ.
 .1در هر یک از لیوانها یا قوریها ،مقدار مساوی آب داغ بریزید و بادماسنج دمای آنها را اندازهگیری کنید.
 .2هر  5دقیقه دمای آب درون ظرف ها را اندازه گیری کنید و نمودار دما را بر حسب زمان برای هر یک از ظرف ها
رسم کنید .از این آزمایش چه نتیجهای میگیرید؟

ak
rf
e
ha

موتور خودرو

برای جلوگیری از این اتفاق ،سامانۀ خنک کنندۀ خودرو طراحی و ساخته شده است تا انرژی گرمایی موتور را به
رادیاتور منتقل کند.
رادیاتورها به صورت پهن و در نـتیجه بـا سطح زیاد ساخته میشوند.
این طراحی سبب از دست دادن گــرما به صـورت همرفت و تابش
خواهد شد .عالوه براین ،خودروها پنکۀ (فن) خنک کننده نیز دارند .هنگامی
که موتور داغ شود ،پنکهها روشن میشوند و سبب دور شدن هوای داغ اطراف رادیاتور میگردند.
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دمای مناسب برایداخل خانه یا محل های کار و مدرسه 18 ،تا  20درجۀ سانتیگراد است.
در روزهای سرد اختالف دمای درون خانه و بیرون بسیار زیاد میشود و این اختالف دما سبب اتالف گرمایی
زیادی میشود و ممکن است هزینۀ زیادی را به خانواده تحمیل کند.

c
ha
r.c
ak
rf
e

اصلیترین جزء دمابان (فالسک) یک بطری شیشهای
دو جداره است که بین آن خأل است و روی سطح آن،
هم از درون و هم از بیرون نقره اندود است.

ha
220
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ha
ak

rf
e
c

ha
r.c

در شکلهای زیر ،کدام مربوط به روز و کدام مربوط به شب است؟

c
ha
r.c

rf
e

ak

چرا با باالرفتن دمایدماسنج ،سطح جیوه یا الکل درلولۀ آن باالمیرود؟

گرما نوعی انرژیاست که به علت  ...........................بین دو جسم درتماس با هم منتقل میشود.

ha

جسمی که گرمتر است ،دمایآن  ....................است و مولکولهایش  ..........................................بیشتری دارند؛
جسمی که گرمتر است ،انرژی مولکولها به طور ( کلی  /متوسط) در آن ( بیشتر /کمتر ) از جسمی است که
سردتر است.
سه شکل زیر به ترتیب از چپ به راست نشانگر دو جسم قبل ،هنگام و پس از تعادل گرمایی است .مسیر
انتقال گرمادر شکل وسطی دیده میشود .الف -کدام دماسنج عدد بزرگتری را نشان میدهد؟
ب -جنب و جوش اتمهای جسم  Aرا در سه حالت مقایسه کنید.
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سه روش برایانتقال گرما نام ببرید و بگویید هر یک در کدام حالت ماده رخ میدهند؟

رسانش گرماییچیست؟ آیا این پدیده با انتقال خود اتمها همراه است یا باانتقال جنبش آنها ؟

ha
r.c

c

نارسانایا عایق گرماچیست؟ مثال بزنید .رسانای گرماچیست؟ مثال بزنید.

آیا تمام رساناها از لحاظ رسانش گرماییمشابهند؟

چه عاملی موجیب شده تا پشمشیشه و فایبرگالس نارسانایخوب به حساب بیایند؟

ak
rf
e

بیشتر انرژی گرمایی روی زمین از خورشید است.
الف .آیا این انرژی با فرایند رسانش به زمین میرسد؟
ب .آیا ممکن است این انرژی به صورت همرفت به زمین رسیده باشد؟

ha

همۀ اجسام میتوانند انرژی خود را به صورت  ...........................منتشر کنند؛ اما اجسام گرمتر ،مقدار
 .............................انرژیتابشی منتشر میکنند.

وقتی در یک روز آفتابی قسمتی از پرتوهای خورشید که به شما برخورد می کنند.................................... ،
بدن شما میشوند و شما را گرمتر میکنند و قسمتی از پرتوها ................................ ،میکنند یعنی جذب بدن شما
نمیشوند.
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انتطار دارید یک خودرو با بدنۀ سفید نسبت به خودرو دیگر با بدنۀ مشکی در روز زیر نور آفتاب ،خنکتر باشد
یا گرمتر؟ در شب چطور؟

اجسام تیره و ناهموار ،انرژی تابشی( بیشتری /کمتری ) را جذب میکنند و سطوح صاف و براق مقدارکمتری از انرژی
تابشی را (جذب /بازتابش)  ،و بیشتر آن را (جذب /بازتابش) میکنند.

ha
r.c

c

استفاده از ظروف آلومینیومی و براق در بسته بندی غذاهای گرم چه مزیتی دارد؟ چرا در کشورهای گرم و
آفتابی خودروهای بارنگ روشن ،طرفدار بیشتری دارد؟

چهار طریق جلوگیری از هدر گرمایمنزل را ذکر کنید.

ak

چرا در زمستان سرد ،اتالف گرمایمنازل بیشتر میشود؟

rf
e
ha

اصلیترین جزء دمابان (فالسک)چیست؟ این اجزارا روی شکل مشخص کنید.
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ha
ak

rf
e
c

ha
r.c
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ha
ak

rf
e
c

ha
r.c

دو جسم غیر هم دما پس از تماس با یکدیگر به تعادل گرمایی میرسند .کدام عبارت برای مجموعه پس از
تعادل ،نادرست است؟
 )1دمایدو جسم ،یکسان است.
 )2جنب و جوش مولکولهای دو جسم یکساناست.
 )٣جسم سردتر ،گرما گفته است.
 )4گرمایدو جسم ،یکسان است.
چهار قوری همجنس و هم اندازه را درنظر بگیرید که سطح بیرونی آن ها از سیاه رنگ تا سفیدرنگ مطابق
شکل است .همه را با آب داغ با دمای یکسان پرمی کنیم .آب کدام قوری زودتر خنک می شود؟

c
ha
r.c

همرفت در کدام صورتهای ماده دیده نمیشود؟
 )4هرسه مورد
 )٣گاز
 )2مایع
 )1جامد

rf
e

ak

دو قوری مشابه حاوی مقدار یکسانی آب ،یکی در دمای  100و دیگری در دمای  90درجه قرار دارند .هر دو
قوری را به مدت  ٣دقیقه در یخچال قرار میدهیم .کدام قوری در این مدت گرمای بیشتری از دست می دهد؟
 )1قوری  100درجه
 )2قوری  90درجه
 )٣به یک اندازه از دست میدهند
 )4به دمای یخچال بستگی دارد

ha

نمودار کاهش دمای سه لیوان فلزی در ده دقیقه با رنگ بدنۀ متفاوت که با آب  90درجه با حجم مساوی پر
شدهاند ،در شکل دیده میشوند .کدام ظرف ،رنگتیرهتری داشته است؟
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در ظرفهای زیر ،گاز اکسیژن وجود دارد و سرعت مولکولها را روی آنها با پیکانهایی نشان دادهایم .دمای
کدام گاز بیشتر است؟

ha
r.c

c

در دو گاز مشابه  ،دماییکی بیشتر است در این صورت لزوماً:
 )1میانگین سرعت مولکولها در گاز داغتر ،بزرگتر است.
 )2مجموع سرعت مولکولها در گاز داغتر ،بزرگتر است.
 )٣جرم مولکولها در گازداغتر ،بزرگتر است.
 )4گرمایموجود در گاز داغتر ،بیشتر است.
در ظرفهای زیر ،دو گاز متفاوت در تعادل گرمایی هستند ولی مخلوط نمیشوند .کدام شکل ،سرعت
مولکولها را به درستی مقایسه کرده است؟

ak
rf
e

ha

در یک خانه در زمستان به دلیل اتالف  40درصدی انرژی ،ماهیانه  100هزارتومان پول به هدر میرود .اگر اتالف
را با عایق بندی به  10درصد برسانیم چند تومان پول در هر ماه ذخیره میشود؟
25000 )2
20000 )1
75000 )4
50000 )٣
در یک خانه در زمستان به دلیل باز ماندن درز پنجرهها 10 ،درصد انرژی گرمایی به هدر میرود .اگراتالف گرما
از طریق سقف و درب ورودی ،هر یک دو برابر بازماندن درز پنجرهها باشد ،و در این منزل ،هر ماه  50000تومان پول
گرمایش پرداخت شود ،چند توماناز آن به دلیل این اتالفها است؟
20000 )2
10000 )1
40000 )4
25000 )٣
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اگر در زمستان ،دمای بیرون منزل صفر درجۀ سانتیگراد باشد و دمای داخل خانه را دو برابر کنیم ،اتالف
انرژی هم دو برابر میشود .دمای داخل یک منزل ،را از  20به  25درجه میرسانیم .انرژی تلف شده در اثر این کار،
چند درصد بیشتر میشود؟
50 )4
25)٣
20 )2
10 )1

ha
r.c

c

در یک خانه در زمستان ،گرما فقط از طریق سقف و پنجرهها به هدر میرود .اتالف از سقف دو برابر اتالف از
پنجرهها است .اگر انرژی کل تلف شده از این منزل باعث هدر  ٦0000تومان پول در ماه بشود ،عایق بندی سقف،
چند هزار تومان هدر پول را نجات میدهد؟
٣0000 )2
20000 )1
50000 )4
40000 )٣
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یک سنگ  20نیوتنی از ارتفاع  8متر به درون آب سقوط میکند و  %40از انرژی آن به صورت گرما به آب
داده میشود .گرمایداده شده به خود جسم چند ژول است؟
٣2 )1
٦4 )2
9٦)٣
1٦0 )4

ha

جسمی مطابق شکل زیر با انرژی جنبشی  5ژول به فنری برخورد کرده و آن را فشرده میکند .اگر بیشترین
انرژی پتانسیل کشسانی ذخیره شده در سامانۀ جسم -فنر ٣ ،ژول باشد ،چند ژول انرژی به صورت گرما به هدر
رفته است؟
2)2
)1صفر
5)4
٣)٣

یک گلولۀ سربی با انرژی جنبشی  50ژول به یک دیوار محکم برخورد نموده و پس از تغییر شکل ،توقف
میکند .اگر  %40از انرژی جنبشی گلوله ،صرف گرم کردن خود آن شود ،چند ژول انرژی گرمایی به گلوله منتقل
شده است؟
40)4
٣0)٣
20)2
10)1
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یاخته و سازمان بندی آن
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با هم وارد واکنش میشن مولکول میسازن ،
میسازن .

به هم متصل میشن
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ساده تک سلولی فاقد اندامک دارای  DNAحلقوی

پیچیده دارای اندامک دارای  DNAخطی
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 .۱یک سلولیوکاریوت می تواند تبدیل به یک جاندار تکسلولی یوکاریوتی مثل پارامسیشود .
 .2تعدادزیادی سلولیوکاریوتی که تا حدودی نسبت به هم مستقل هستند کنار هم جمع می شوند و تشکیل
یککلنی را می دهند.
 .3تعداد خیلی خیلی زیادی سلول یوکاریوتی که نسبت به هم وابسته هستند کنار هم جمع می شوند و
تشکیل یک بافت را می دهند  .بافت ها کنار هم جمع می شوند تشکیل یک اندام را می دهند  ،اندام ها کنار
یکدیگر یک دستگاهرا می سازند  ،دستگاه ها کنار هم می توانند یکپرسلولی پیچیده مثل انسان رابسازند .

ha
232

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha

 .۱ویروس هاساختار سلولی ندارند .
 .2جانوران گروهی از یوکاریوت ها هستند و یوکاریوت هاگروهی ازجانداران هستند .
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با میکروسکوپی که در مدرسه دارید ،روپوست بعضی گیاهان  ،پوست داخلی و خارجی پیاز رامشاهده و شکل
یاخته های آنها را رسم کنید .
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الف)بینساختاربدنانسانوگنجشکهیچشباهتیوجودندارد.
ب)گنجشکمانندانسانازیاختهساختهشدهاست.
ج)جانداریمثلباکتریازچندینیاختهساختهشدهاست.
د)تعدادکمیازجاندارانبیشازیکیاختهدارند.
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الف)درهمهجانداران،یاختهکوچکترینواحدهزندهمحسوبمیشود.
ب)برایدیدنروپوستدربرگگیاهانمیتوانازمیکروسکوپاستفادهکرد.
ج)برایدیدنپوستداخلیپیازبرخالفخارجی آنمیتوانازمیکروسکوپاستفادهکرد.
د)درهرقطعهکوچکازنمونهکهتوسطمیکروسکوپمشاهدهمیشودیکیاختهوجوددارد.
ه)واحدساختاروعملدرموجوداتمتشکلازچندینیاختهاست.
و)بدنهرانسانبالغازهزارانمیلیونیاختهساختهشدهاست.
ز)تمامبدنانسانمتشکلازیکنوعیاختهمی باشد.
ح)یاختههایپوستی،ماهیچهایوعصبیتنهایاختههای بدنانسانهستند.
ط)هریکازانواعیاختههایبدنانسانساختارمنحصربهفردیدارد.
ی)یاختههایخونیدرمقایسهباسایریاختههایبدنانسانفاقدهیچگونهشباهتیهستند.
ک)گروهیازساختارهایزنده،کهدر بدنانسانوجودداردازیاختهتشکیلشدهاست.

ha

الف)درجانداران  ................کوچکترینواحدزندهمحسوبمیشود.
ب)درموجوداتزنده،یاختهواحد ................و ................است.
ج)واحدسازندهیهرساختارزندهایدربدنموجودات ................است.
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 -۱غشای پالسمایی
-2سیتوپالسم
 -3هسته(گلبول قرمز بالغ هستهنداره اینیادت باشه اطالعات عمومی خوبیه)

ha

به شکل هایزیر نگاه کنید  .درباره شباهت های آنها در گروه خود گفتگو کنید .

235

236

ha
ak

rf
e
c

ha
r.c

درباره عبارت زیر درگروه خود گفتگو کنید .
یاخته های ماهیچهای با یاخته های عصبی کامالً متفاوت اند .
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دریکفعالیت گروهی و با مراجعهبه اینترنت درمورد بزرگترین یاخته ها تحقیق و نتیجه رابه کالس ارائه دهید.
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الف)هیچگاهممکننیستدرانواعمختلفیازیاختهویژگیهایمشترکی وجودداشتهباشد.
ب)انواعمختلفیازیاختهوجودداشتهکههمگیویژگیهایمشترکیدارند.
ج)غشایپالسمایینوعیپوششبودهکههمهیاختههایزندهرااحاطهمیکند.
د)غشایپالسماییدرهریاختهزندهفقطورودوخروجموادراتنظیممیکند.
ه)غشاییاختهفقطبهمواداجازهورودمیدهد.
و)یاختهبهکمکغشاموادترشحیرابهدرونخود واردمیکند.
ز)غشاییاختهتنهاازلیپیدساختهشدهاست.
ح)اجزایتشکیلدهندهغشافقطلیپیدییاپروتئینیهستند.
ط)میانیاختهبخشیازاندامکبودهکهآنزیمهاومواددیگردرآنقراردارند.
ی)اندامکهاساختاردرونیاختهبودهکه برایفعالیتهایمختلفبهیاختهکمک میکنند.
ک)هستهبخشیازیاختهاستکهفقطشکلیاختهراتنظیممیکند.
ل)تقسیمیاختهیوکاریوتیمانندشکلظاهریآنتوسطفعالیتهستهانجاممیشود.
م)هستهسازمانیافتهدرتمامجانداراندارایغشاییعمدتالیپیدیاست.
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الف)درجانداران  ................کوچکترینواحدزندهمحسوبمیشود.
ب)وجهاشتراکیاختههامیتواندوجودسهبخشاصلیبه نامهای  ................و  ................و  ..................باشد.
ج)دریاختههایموجوداتزنده ................ضمنمحافظتازیاخته،ورودوخروجموادراتنظیممیکند.
د)غشاییاختهها عمدتاً از  ..................ساختهشدهاست.
ه)اجزایتشکیلدهندهی غشاشامل  .......................و  ......................و .........................است.
و) .......................بخشیازیاختهبودهکهاندامکهاوسایرموادموجوددریاختهدرآنقراردارند.
ز)هستهفعالیتیاختهوویژگیهاییمثل .....................و  ....................یاختهراتنظیممیکند.
ح)تقسیمیاختهباتنظیم  ............انجاممیشود.
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با توجه به شکل صفحه قبل  ،بخش های یک کارخانه رابا یاخته مقایسه و جدول زیر را کامل کنید .
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الف)شبکهآندوپالسمیفقطدربستهبندیوترشحموادنقشدارد.
ب)مایعدربرگیرندهاندامکهافاقدترکیباتیاختهایاست.
ج)دستگاهگلژیمستقیماًدرواپایشورودوخروجموادفعالیتمیکند.
د)تولیدانرژیمانندذخیرهموادغذاییتوسطراکیزهرخمیدهد.
ه)ذخیرهآبوموادغذاییودفعیمیتواندتوسطکریچهصورتگیرد.
و)فرماندهییاختهمانندپروتئینسازیتوسطهستهصورتمیگیرد.

ha

ه)دریاخته  ...............و  .........................و  .........................ازوظایفواکوئلدرگیاهانمیتواندباشد.
و)ازوظایفشبکهآندوپالسمیدریاختهمیتوانبه  .....................و  ...........................اشارهکرد.
ز)دریاختهیانسانی  .....................و .....................میتواندتوسطدستگاهگلژیصورتبگیرد.
ح)دریاختهتولیدانرژیتوسط  .....................وواپایشورودوخروجمواد توسط  .....................رخمیدهد.
ط)مایعدربرگیرندهیاندامکهاکهحاویترکیباتیاختهایاست ................................می باشد.
ی)دریاختههایانسانپروتئینسازیتوسط  .....................انجاممیشود.
ک)دریاختهتنظیمومدیریتازوظایف ................است.
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یاختههایپوششی دهانو روپوستگیاهانرابدون رنگآمیزی و بهآسانی میتوان مشاهدهنمود .

مشاهدههمهیاختههابدون رنگامکانپذیرنیست .
رنگهابهترکیباتاصلییاختهمی چسبندو آنهاراواضحتر می کنند.
آبی متیلرنگی است کهبهپروتئین هایغشاو هسته می چسبد و آنهارابه خوبی مشخص میکند .
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الف)مشاهدهیاختههایپوششیداخلیدهانبرخالفروپوستگیاهانبدونرنگآمیزیممکننمیشود.
ب)بهمنظورمشاهدهیهریاختهایکه زندهاستنیازیبهرنگآمیزینیست.
ج)برایمشاهدهیبهتریاختههامیتوانآنهارارنگآمیزینمود.
د)رنگهابههرترکیبیازیاختهچسبیدهوآنهاراواضحترمیکنند.
ه)آبیمتیلفقطبهپروتئینهایغشاچسبیدهوآنرابهخوبیمشخصمیکند.
و)بهمنظوردیدنهراندامکیدریاختهگیاهیبایدرنگآمیزییاختهای نمود.
ز)فقطبااستفادهازآبیمتیلمیتوانبخشهایاصلییاختههایپوششیدهانراتشخیصداد.
ح)درصورتاستفادهازآبیمتیل،گروهیازسه بخشاصلییاختههایپوششیدهانرامیتوانتشخیصداد.
ط)غشا،هستهوراکیزهسهبخشاصلییاختهبودهکهطیرنگآمیزیبهطورواضحقابلمشاهدههستند.
ی)چنددقیقهپسازاضافهکردنلوگلبهنمونهسیبزمینی،پالستهایذخیرهای بهرنگروشنمشاهدهمیشوند.
ک)طی رنگآمیزییاختههایسیبزمینیبالوگل،فقطسه بخشاصلیآنرنگمیپذیرند.
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ح)رنگهابهترکیباتاصلییاختهمیچسبندوآنهارا  .....................میکنند.
ط)آبیمتیلرنگیاستکه به .....................و  .....................میچسبدوآنهارابهخوبیمشخصمیکند.
ی)لکههایسبزرنگدریاختههایگیاهی  ..............................هستندکهبدونرنگآمیزیمشاهدهمیشوند.
ک) در نمونه ی سیب زمینی رنگ آمیزی شده با لوگول در زیر میکروسکوپ لکه های تیره رنگی که دیده می شود ،
 ..................................ذخیرهایهستند.
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با توجه به شکل باال  ،جدول را کامل کنید .
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ha

الف)یاختههایگیاهیکامالمشابهیاختههایجانوریبودهوهمگیغشادارند.
ب)یاختههایگیاهیبرخالفجانوریدارایدیوارهوکلروپالستهستند.
ج)یاختههایگیاهیبرخالفیاختههایجانوریمنظمهستند.
د)یاختهگیاهیبرخالفیاختهجانوریمیتواندمیتوکندریداشتهباشد.
ه)واکوئلمرکزیمانندسبزدیسهمیتوانددریاختههایگیاهیدیدهشود.
و)هریاختهایکه غشادارد،قطعاداریکلروپالستاست.
ز)هریاختهکهکلروپالستدارد،نمیتواندهستهداشتهباشد.

الف)یاختههایگیاهیبرخالفیاختههایجانوری .................... ،و  ..............................دارند.
ب)باوجود  ....................شکل،یاختههایگیاهیمنظمترازیاختههایجانوریاست.
ج)راکیزهوشبکهآندوپالسمیهیچگاهدرجاندارانیمثل  ..............دیدهنمیشوند.
د)وجودواکوئلمرکزیدریاخته ....................،وجهاشتراکجانورانوگیاهانباشد.
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الف)هرجانداریمتشکلازتعدادزیادییاختهمی باشد.
ب)درجاندارانتکیاخته،همهفعالیتهایحیاتیدرونیکسلولانجاممیشود.
ج)درهمهجاندارانهمهیفعالیتهایحیاتیدریکیاختهانجاممیشود.
د)همهیجلبکهاباپیکرکرویشکلمتشکلازتعدادزیادییاختههستند.
ه)درجلبکرشتهایتعدادییاختهبهصورترشتهایکنارهمقراردارند.
و)درجلبکرشتهایهریاختهمیتواندمستقلازیاختههایدیگربهفعالیتحیاتیخودادامهدهد.
ز)درپیکرهمهیجاندارانیکهغشادیدهمیشودتقسیمکارصورتگرفتهاست.
ح)درگیاهانمانندجانورانیاختههابهشکلهایمختلفیوجودداشتهوکارهایویژهایانجاممیدهند.
ط)همهیاختههایتشکیلدهندهگیاهاندارایشکلهایمشابهوکارمتفاوتهستند.
ی)درانسانمانندگیاهانبیننوعکاروشکلیاختههاتناسبوجوددارد.
ک)درهرجانداریبیننوعکاروشکلیاختههاتناسبوجوددارد.
ل)دربافتپوششیشکلوکاریاختههامشابهبودهوسببحفاظتمیشوند.
م)همهیانواعبافتپوششیساختاریبههمفشردهوضخیمایجادکردهووظیفهمحافظترابرعهدهدارند.
ن)درساختارمویرگهایانسانیاختههایپوششیبههمفشردهوضخیمبودهوتبادلموادراانجاممیدهند.
س)دردیوارهمویرگهایاختههانازکهستندومنافذیبینآنهاوجوددارد.
ع)یاختههایخونیبرایاسانیحرکتدررگهاشکلیکشیدهدارند.
ف)یاختههای عصبیبرایانتقالپیامعصبیالزماستگردباشند.
ص)درگیاهانآوندهادرازولولهمانندبودهودرانتقالمواددارایفعالیتهستند.
ق)درهرجانداریازاجتماعیاختههایهمکارومشابه ،بافتتشکیلمیگردد.
ر)درپیکرهمهجاندارانپرسلولیچهارنوعبافتاصلیدیدهمیشود.
ش)معدهوکلیهبرخالفقلباندامهاییهستندکهازانواعیازبافتهاتشکیلشدهاند.
ت)اندامگوارشمانندسایراندامهاازتعدادزیادییاختهتشکیلشدهاست.
ث)دستگاهگردشخونمانندگوارش،ازکنارهمقرارگرفتناعضا(اندامها)ایجادشدهاست.
خ)بهمنظورساختهشدنتمامجاندارانبهتعدادیدستگاهنیازاست.
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الف)درجانداران  ........یاختهایهمهفعالیتهایحیاتیدریکیاختهانجاممیشود.
ب)درجاندارانکلنیهریاخته ................مستقلازیاختههایدیگربهفعالیتحیاتیخودادامهدهد.
ج)درپریاختههاییمثل ................و ................تقسیمکارصورتگرفتهاست.
د)دربافتپوششیانسانبستهبهنوعکار،یاختههابهشکلهای ................دیدهمیشوند.
ه)بافتپوششیدرپوستانسان ..................و  ...................هستند.
و)یاختههای بافتپوششیدردیوارهیمویرگها .............بودهو ..................بینآنهاوجوددارد.
ز)درانسانیاختههایخونیبرایسهولتدرحرکتدرون  ............شکل .............دارند.
ح)یاختههایعصبیکهاز نظرظاهر ..................و ..................هستند ،برای  ...........................الزممی باشند.
ط)درگیاهان  ..............کهظاهری  ...........و  .............دارند،سببانتقالمواددرپیکرجاندارمیشوند.
ی)درجاندارانپریاختهبهمنظورساختهشدن  .............تعدادیازیاختههایهمکارومشابهاجتماعمییابند.
ک)معدهوقلباندامهاییهستندکهازکناریکدیگرقرارگرفتن  .............مختلفتشکیلشدهاند.
ل)اندامهایااعضادرکناریکدیگرقرارگرفتهو ...............رابهوجودمیآورند.
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-۱بدنانسانازچندسلولساختهشدهاست؟
پاسخ:
-2واحدساختارو عملدربدنموجوداتزندهرا بنویسید؟
پاسخ:
-3کدامسلولخونیبهشکلسکهمی باشد؟
پاسخ:
-4سهویژگیمشترکبینیاختههایبدنانسانرا نامببرید؟
پاسخ:
-5دوموردازوظایفغشایپالسماییدریاختهرانامببرید؟
پاسخ:
-6متنزیرراتوصیفکنید؟
«غشایموجوددریاختهنفوذپذیریانتخابیدارد».
پاسخ:
-7موادتشکیلدهندهغشایپالسماییرابنویسید؟(سهمورد)
پاسخ:
-8بخشیازسلولکهدرآناندامکهاوموادموردنیازبقاییاختهقرارگرفتهاستچهنامدارد؟
پاسخ:
-9کدامبخشازسلولبدنانسان ،فعالیتهایسلولوویژگیهاییمثلشکلواندازهآنراکنترلمیکند؟
پاسخ:

ha
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-۱0درکدامگروهازجاندارانموادهستهایتوسطساختارغشاییدربرگرفتهشدهاستوهستهمشخصیوجوددارد؟
پاسخ:
 -۱۱درکدامگروهازجاندارانهستهمشخصیتشکیلنمیشود؟(یکمورد)
پاسخ:
- ۱2سهموردازوظایفواکوئل(کریچه)دریاختهرانامببرید؟
پاسخ:
-۱3کدامبخشازیاختهتواناییپروتئینسازیدارد؟
پاسخ:
 - ۱4ویژگیهایسیتوپالسم(میانیاخته)رابنویسید؟(دومورد)
پاسخ:
-۱5دوموردازوظایفدستگاهگلژیدریاختهرابنویسید؟
پاسخ:
 -۱6کدامبخشازیاختهدرانسانمرکزاصلیتولیدانرژیاست؟
پاسخ:
- ۱7کدامبخش شبکهارتباطیوحملمواددرسلولاست؟
پاسخ:
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-۱8دونمونهسلولیرا نامببریدکهمیتوانبدونرنگآمیزیبامیکروسکوپمشاهدهکرد؟
پاسخ:
- ۱9بهمنظوررنگآمیزیآبیمتیلاستفادهشدهبهکدامبخشازیاختهمتصلمیشود؟(دومورد)
پاسخ:

ha

- 20سهموردازتفاوتهایاساسیبیناندامکهاییاختههایگیاهیوجانوریرابنویسید؟
پاسخ:
- 2۱چهاراندامک مشترکبینیاختههایگیاهیوجانوریرابنویسید؟
پاسخ:

- 22درکدامگروهازجاندارانپرسلولیهریاختهمیتواندمستقلازیاختههایدیگربهفعالیتهایحیاتیخودادامهدهد؟
پاسخ:
-23دوگروهازپریاختههانامببریدکهدرآنهاتقسیمکارصورتگرفتهباشد؟
پاسخ:
- 24دوویژگییاختههایپوششیدرپوسترابنویسید؟
پاسخ:
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-25دوویژگیبافتپوششیدردیوارهمویرگهارانامببرید؟
پاسخ:
-26شکلظاهرییاختههایخونیبهمنظورآسانیحرکتدررگهاچگونهاست؟
پاسخ:
- 27یاختههایعصبیبهمنظورانتقالپیامالزماستچهشکلیباشند؟
پاسخ:
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-28چهاربافتاصلیدر بدنانسانرابنویسید؟
پاسخ:
- 29ازکناریکدیگرقرارگرفتنبافتهایمختلفکدامساختارساختهمیشود؟
پاسخ:
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 - ۱باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف-شکلروبروبیانگرکدامبخشسلولاست؟
پاسخ:
ب-مواردمشخصشدهرانامگذاریکنید؟
پاسخ:
ج-نامبیشترینمولکولرابنویسید؟
پاسخ:
د-نامدرشترینمولکولرابنویسید؟
پاسخ:
ه-کربوهیدراتبهکدامازبخشمیتوانداتصالداشتهباشد؟
پاسخ:
و-کداممولکولازتمامعرضغشاعبورکردهاست؟
پاسخ:
ز–وظایفشکلروبرودرسلولرابنویسید؟
پاسخ:

- 2باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف– نامسلولمقابلرابنویسید؟
پاسخ:
ب-متعلقبهکدامگروهازجاندارانمیباشد؟(یوکاریوت-پروکاریوت)
پاسخ:

ha
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ج–دراینجاندارموادهستهایدرپوششیازجنسغشا قرار ( ........میگیرد-نمیگیرد)
پاسخ:
د–دراینسلول اندامکباساختارغشاییدیده( ...........میشود-نمیشود).
پاسخ:
-3باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف–اینتصویرمربوطبهجانداری ...................است(.یوکاریوت–پروکاریوت)
پاسخ:
ب–همهبخشهارانامگذاریکنید؟
پاسخ:

ak

ج–وظایفهمهبخشهایمشخصشدهدرشکلرا بنویسید؟
پاسخ:

rf
e

د–کدامبخشدارای DNAمی باشد؟
ه–کدامیکازمواردمشخصشدهدرتصویرکیسهایشکلمی باشد؟
پاسخ:
و–کدامموردمعادلبخشمخلوطوپختدرکارخانهاست؟
پاسخ:
ز-کدامموردمعادلمنبعانرژیوموتورخانهدرکارخانهاست؟
پاسخ:
ح–کدامموردمعادلبخشبستهبندیوتوزیعدرکارخانهاست؟
پاسخ:
ط–کدامموردمعادلدرهاودروازههایکارخانهاست؟
پاسخ:
ی–کدامموردمعادلانباردرکارخانهاست؟
پاسخ:

ha
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- 4باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف–همهبخشهارانامگذاریکنید؟
پاسخ:

ha
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ب–کدامیاختهمتعلقبهسلولجانوریو کدامیکمتعلقبهیکسلولگیاهیاست؟
پاسخ:
ج–کدامبخشسببمنظمترشدنشکلیاختهشماره2شدهاست؟
پاسخ:
د–دوشباهتبیندویاختهنشاندادهشدهدرتصویررابنویسید؟
پاسخ:
ه-سهتفاوتبیندویاختهنشاندادهشدهرابنویسید؟
پاسخ:
و–وظایفبخشهاینشاندادهشدهدرتصویررا بنویسید؟
پاسخ:
ز– باتوجهبهتصویرروبروجمالتزیررابا لغاتمناسبکاملکنید؟
-۱دریاختهگیاهی  ..................یاختهجانوریکلروپالستدیدهمیشود(.مانند -برخالف)
-2درسلولگیاهیبرخالفسلولجانوری ........................دیدهمیشود(.دیواره-میتوکندری)
-3بخش  ....................دریاختهجانوریوگیاهیمشترکمی باشد ( .هسته – دیواره)
-5نامهریکازمواردزیررابنویسید؟
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پاسخ:
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-6نامهریکازبافتهایاصلیروبرورابنویسید؟

پاسخ:
- 7نامهریکازسلولهایتصویرزیررابنویسید؟

c

پاسخ:
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-8نامهریکازبافتهایتصویرزیررابنویسید؟
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پاسخ:
- 9نامهریکازاندامهایشکلزیررابنویسید؟

ha

پاسخ:
- ۱0نامهریکازدستگاههایشکلزیررابنویسید؟

پاسخ:
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-۱کدامگزینهصحیحاست؟
)۱باکتریهابرخالفهمهجاندارانکلروپالستدار،پرسلولیهستند.
)2سلولهموارهدارایهستهبودهوواحدساختاروعملمی باشد.
)3غشاییاختهایمتشکلازانواعیازموادآلیبافعالیتمتفاوتمی باشد.
)4وجهاشتراکتمامیاختههایزندهوقوعتقسیمدرطولحیاتمیباشد.
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-2کدامگزینهزیرمتنرا بهطورنامناسبکاملمینماید؟
«بهطورحتمدر ........یکواحدساختاروعملدرانسان . ........
)۱غشای-فراوانترینمولکوللیپیدیمی باشد.
)2سیتوپالسم-انواعیازموادمعدنیوآلیوجوددارد.
)3غشای-نحوهقرارگیریاجزاسببنفوذپذیریانتخابیمیشود.
)4سیتوپالسم-عالوهبرکلروپالستتعدادفراوانیمیتوکندریدیدهمیشود.

ha

-3درانسان .........ازوظایفغشایپالسماییمیباشد.
)۱حفاظتبرخالفایجادفضاییمحصور
)2دربرگرفتناندامکهامانندتنظیمفرآیندیاختهای
)3کنترلتبادالتغشاییمانندحفاظتازیاخته
)4دربرگرفتنسیتوپالسمبرخالفنفوذپذیریانتخابی
-4درتمامسلولهای زنده .........دیدهمیشود.
)۱هستهوشبکهآندوپالسمی
)2کلروپالستودیواره
)3واکوئلودستگاهگلژی
)4غشایپالسماییوسیتوپالسم
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-5کدامعبارتبهنادرستیبیانشداست؟
)۱طی رنگآمیزییاختهایآبیمتیلبهمولکولخاصیاتصالمییابد.
)2هستهبزرگترینبخشیاختهایدرتمامموجوداتزندهمحسوبمیشود.
)3درصورترنگآمیزیبامحلوللوگول،پالستذخیرهای نشاستهآبیتیرهمیشود.
)4وجهاشتراکبینیاختههایجانوریوگیاهیمیتواندمیتوکندریودستگاهگلژیباشد.
- 6کداممتنزیررا بهنادرستیتکمیلمیکند؟
«دریکسلولجانوری .........میتوانددر .........نقش اصلیداشتهباشد» .
)۱دستگاهگلژی-بستهبندیوترشحمواد
)2میتوکندری-تولیدانرژیرایجسلولی
)3شبکهآندوپالسمی-حملمواددرسلول
)4واکوئل-کنترلورودوخروجموادازغشاییاخته

c
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-7کدامجملهزیررابهدرستیتکمیلمیکند؟
«دریکسلولهستهدارانسانساختاریکه .........میتواندمستقیمادر  .........نقشداشتهباشد» .
)۱ترشحموادراممکنمیسازد-پروتئینسازی
)2اندازهسلولراکنترلمیکند-درکنترلورودوخروجموادازیاخته
)3شبکهارتباطیدریاختهمی باشد-حملمواد
)4اندامکهارادربرمیگیرد-ذخیرهموادغذایی
-8کدامجملهزیررا بهدرستیتکمیلمیکند؟
« درهرجانداریکههمهفعالیتحیاتیدریکسلولانجاممیشود» ........،
)۱طیرنگآمیزییاختهایآبیمتیلبهمولکولخاصیازغشایهستهایاتصالمییابد.
)2هرسلولتوسطارتباطشیمیاییباسایرسلولهاشرایطحیاتخودراممکنمیسازد.
)3طیفعالیتدناسلولهاشکلخاصیداشتهوتقسیمکارخاصیصورتگرفتهاست.
)4بدونوابستگیبهسلولهایهم نوعمستقلبهحیاتخودادامهمیدهد.
- 9کدامجملهزیررابهدرستیتکمیلمیکند؟
« بیننوع  .......و ........همهیسلولهایزندهتناسبوجوددارد».
)۱اندامکها-اندازه
)2کار-شکل
)3دیواره-کار
)4فعالیت-اندازهاندامکهای
- ۱0کدامجملهزیررابهنادرستیتکمیلمیکند؟
« درانسانسالمسلولهای  .......می باشند» .
)۱بافتپوششیپوست ،بههمفشردهوضخیم
)2پوششیمویرگ ،نازکبودهوقطعادارایمنافذی
)3خونیبهمنظورسهولتدرحرکتبهشکلگرد
)4عصبیبرایانتقالپیامعصبی،درازوکشیده
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- ۱۱کدامجملهزیررابهنادرستیتکمیلمیکند؟
« بهطورمعمولدرگیاهان» ........،
)۱آوندهاکهدرازوکشیدههستند،انتقالموادرابرعهدهدارند.
)2واکوئلمرکزیبزرگدریاختهمیتواندسبببهحاشیهرفتنهستهشود.
)3طیفعالیتدناسلولهاشکلخاصیداشتهوتقسیمکارخاصیصورتگرفتهاست.
)4وجوددیوارهسلولیازجنسسلولزمانعاز نفوذپذیریغشابههرمادهایمیشود.
- ۱2کداممتن زیررابهدرستیتکمیلمیکند؟
« بهطورمعمولدرانساناز ........،تشکیلمیشود».
)۱اجتماعتعدادیسلولمشابهوهمکار،عضو
)2کناریکدیگرقرارگرفتنبافتهایمختلف،اندام
)3کناریکدیگرقرارگرفتندستگاهها،اعضا
)4اجتماعهمهموادآلی،غشاییبانفوذپذیریانتخابی
-۱3کدامعبارتزیررابهدرستیتکمیلمیکند؟
«درانسان ........می باشد».
)۱قلببرخالفکلیه،عضو
)2گوارشمانندگردشخون،اندام
)3فضایبینسلولیبافتپوششیبیشترپیوندی
)4هریاختهعصبیدارایغشاییباانشعاباتفراوان
- ۱4یاختهگیاهی ........یاختهجانوری. ........
)۱مانند-بافعالیتشبکهآندوپالسمیفرماندهییاختهراانجاممیدهد.
)2برخالف-بافعالیتریبوزومهاهمهپروتئینهایموردنیازرامیسازد.
)3مانند-باوجوددیوارهیاختهای،شکلآنمنظموساختارمحکممی باشد.
)4برخالف-باداشتنکلروپالستوکریچهمرکزیبزرگفعالیتخاصیانجاممیدهد.
-۱5کداممتنزیررانادرستتکمیلمیکند.
«درانسانیاختههایبافتپوششی» . ........
)۱در بخشهاییازبدنبههمفشردهوضخیمهستند.
)2درداخلدهانبدونرنگآمیزیقابلمشاهدههستند.
)3دردیوارهمویرگهادارایمنافذیدر بینخودمی باشند.
)4دارایدیسههاییبودهکهدرحضورلوگولتیرهرنگمیشوند.
-۱6کداممطلبدربارهیاختههایزندهانسانصحیحنیست؟
)۱درونمیانیاختهعالوهبرآب ،نمکوآنزیمیافتمیشود.
)2شکل،اندازهوتقسیمیاختهایبافعالیتهستهتنظیممیشود.
)3بافعالیتریبوزومهادریاختهپروتئینسازیانجاممیشود.
)4همهیاختههایهستهدار،دارایاندامککامالمشابههستند.
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«- ۱7درموردیاختههایانسانیراکیزهدارنمیتوانگفت» . ........
)۱درصورترنگآمیزی،آبیمتیلفقطبهپروتئینهایغشا میچسبد.
)2غشاییاختهمتشکلازلیپید،پروتئینوکربوهیدراتمیباشد.
)3ریبوزوممعادلبخشپختوپزوگلژیمعادلبخشبستهبندیمی باشد.
)4غشایپالسماییبههمراهانواعیازاندامکهادرآنیافتمیشود.
-۱8کدامگزینهصحیحبیانشدهاست؟
)۱هریاختهایکهدارایراکیزهوهستهمشخصمی باشد،متعلقبهاندامگیاهیاست.
)2دریاختههایهستهدارهمهقندهایغشاییبهپروتئینهایمتصلبهالیهداخلیغشااتصالیافتهاند.
)3هریاختهایکهمستقلازیاختهدیگربهفعالیتحیاتیخودادامهدهد،جاندارتکیاختهایاست.
)4همهپروتئینهایموجوددرغشاییاختههایراکیزهدار،بامادهلیپیدیدرتماسهستند.
«- ۱9درموردغشایپالسمایینمیتوانگفت» . ........
)۱متشکلازدو الیهبههمراهانواعیازموادآلیاست.
)2محافظتازیاخته،ورودوخروجموادراتنظیممیکند.
)3باساختارویژهخودشکلواندازهیاختهراتنظیممیکند.
)4درساختارخودانواعیازکربوهیدراتبااندازهمتفاوتدارد.
«- 20تصویرفرضیروبروبیانگریاختهایمی باشدکه » . .......
DNA)۱یخودرادرونغشاییویژهایجایدادهاست.
)2برایادامهحیاتخود بهیاختههایدیگروابستگیدارد.
)3بهمنظورانتقالپیامعصبیدرازوکشیدهشدهاند.
)4برایپروتئینسازیدرونخودریبوزومجایدادهاست.
«- 2۱تصویرفرضیزیربیانگریاختههاییمی باشد،یاخته » . .......
 2)۱بافعالیتاندامک Aمیزانگلوکزدرونگیاهراکاهشمیدهد.
 ۱)2بهواسطهفعالیتاندامکBسطحانرژیدرونیاختهراافزایشمیدهد.
 2)3بهکمکاندامک Cفقطمیتواندمیزانآبدرونیاختهراتنظیمکند.
 ۱)4برخالف 2باداشتندیوارهظاهریمنظموکرویشکلایجادمیکند.
- 22چندموردمتنزیرراصحیحکاملمیکند؟
«دریاخته  ........میتواندیافتشود».
الف)گیاهیبرخالفجانوریکریچه
ب)جانوریمانندگیاهیراکیزه
ج)گیاهیبرخالفجانوریدیوارهیاختهای
د)جانوریمانندگیاهیهسته
ه)جانوریبرخالفگیاهیکلروپالست
3)3
2)2
۱)۱
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4)4
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-23چندگزینه متنزیررا نادرستتکمیلمیکند.
«درطبیعتپیکر ........از ........شدهاست».
الف)هرباکتری-بیشازیکیاختهتشکیل
ب)همهجانداران–تعدادزیادییاختهتشکیل
ج)همهتکیاختهایها-انواعیازموادآلیساخته
د)هرساختارزندهایدربدنموجودات–یاختهساخته
ه)همهجانداران–هستهبههمراهانواعیازاندامکهاتشکیل
5)4
4)3
3)2
2)۱
- 24چندموردجملهزیررادرستتکمیلنمیکند؟
«دریاخته  ........معادل ........می باشد».
الف)هسته-فرماندهیکلیاخته
ب)ریبوزوم -بخشمخلوطوپخت
ج)کریچه-انباروذخیره
د)منافذهسته-دروازهورودوخروج
ه)راکیزه-موتورخانه(منبعانرژی)
4)4
3)3
2)2
۱)۱
-25چندلغتدرمتنزیربهاشتباهاستفادهشدهاست؟(متنکتابدرسیمی باشد).
« بین نوع کار و وظیفه یاخته ها تناسب وجود دارد ؛ یاخته های بافت پوششی در پوست به هم فشرده و نازک هستند .
یاخته هایخونی برای آسانیحرکتدررگ ها تاژک دارند ویاخته های عصبی برایانتقالپیامالزم استقطور وکشیده
باشند».
5)4
4)3
3)2
2)۱
«-26هرکلنیکهدرطبیعتوجوددارد» . ............. ،
)۱دارایساختاررشتهایبودهکهازچندینسلولتشکیلشدهاست.
)2نوعیگیاهبودهکهبینیاختههایآنتقسیمکارصورتگرفتهاست.
)3داراییاختههاییبودهکهمیتوانندمستقلبهفعالیتحیاتیخودادامهدهند.
)4همهفعالیتهایحیاتیخودرادرونیکیاختهبهانجاممی رساند.
- 27کدامگذارهدرموردهمهانواعبافتپوششیصحیحبیانشدهاست؟
)۱بهصورتفشردهوضخیمکناریکدیگرقراردارند.
)2داراییاختههای نازکیبودهکهمنافذیبینآنهاوجوددارد.
)3بیننوعکاروشکلیاختههایآنتناسبوجوددارد.
)4برخالفیاختههایعصبیدنایخودرادرونهستهجایدادهاند.
-28کدامگزینه صحیحبیانشدهاست؟
)۱یاختههایپوششیدهانفقطبارنگآمیزیقابلمشاهدههستند.
)2برایمشاهدهکلروپالستدرزیرمیکروسکوپازمحلوللوگولاستفادهمیشود.
)3درصورتاضافهکردننوعیمحلولبهسیبزمینیدیسههایذخیرهایتیرهدیدهمیشود.
)4برایمشاهدههمهیاختههامیتوانبدونرنگآمیزیازمیکروسکوپاستفادهکرد.
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«- 29درصورتتخریبدیوارهسلولییاختههایگیاهی » . ..............
)۱ورودوخروجمواددچاراختاللمیشود.
)2مکانیسمحفاظتیازیاختهمتوقفمیشود.
)3درخروجموادترشحیزائدمشکلبروزمیکند.
)4استحکامو نظمشکلیاختهایشدیداً افتمیکند.
«-30بیننوعکاروشکلیاختههاتناسبوجوددارد.درهمهمواردزیرتناسبدیدهمیشودبه غیراز » . ..............
)۱پوست :بهمفشردهوضخیم
)2مویرگ:یاختههای نازکومنافذبینیاختهها
)3یاختههایخونی:آسانیحرکتدررگباشکلیگرد
)4یاختههای عصبی:قطوروکشیدهدرسراسربدن
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سفره سالمت
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یکگیاه با کمک نور خورشید و طی فرآیندهایی طی فتوسنتز مقدارزیادی از کربوهیدراتی به نام گلوکز
می سازد .یک گوسفند این گیاه را می خورد گلوکزهای موجود در گیاه به بدن گوسفند می رسد  .بخشی از
این گلوکزها به مصرف سلول های گوسفند می رسند و بخشی دیگر وارد ماهیچه های گوسفند می شوند و
در آنجا به یکدیگر وصل میشوند و تبدیل به گلیکوژن می شوند .
انسان از ماهیچه همان گوسفند استفاده می کند و گلیکوژن موجود در ماهیچه های گوسفند در بدن انسان
تبدیل به گلوکزها می شود و بدن انسان شروع به استفاده از این گلوکزها می کند و بخش اضافی این
گلوکزها در ماهیچه های انسان (مثال ماهیچه بازو) تبدیل به گلیکوژن می شود .
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شکل روبرو یک بسته خوراکی رانشان میدهد .چه موادی در اینخوراکی وجود دارد ؟
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الف)اززمانتولدتاکنونتعدادیاختههایبدنانسانثابتبودهاست.
ب)غذاانرژیالزمرابرایانجامدادنفعالیتهایمتفاوتتامینمیکند.
ج)انواعموادمغذیموجوددرغذاهایمتفاوتمشابهاست.
د)کربوهیدراتها،لیپیدها(چربیها)وپروتئینهابرخالفآبموادمغذیمحسوبمیشوند.

الف)کارهاییکه غذاهادر بدنماانجاممیدهندبه ..................آنهابستگیدارد.
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وسایل ومواد  :لوگول (محلول ید)  ،سیب زمینی  ،خیار  ،سیب  ،نان
روش آزمایش
 -۱به برش هایی ازهر یک از اینخوراکی ها چند قطره لوگول اضافه کنید .
 -2نتیجه مشاهده خود را بنویسید .
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الف)هیچکداماز انواعموادمغذیموجوددرغذاهادر بدنانسانانرژیتولیدنمیکنند.
ب)نشاستهنوعیکربوهیدراتاستکهدرهرخوراکییافتمیشود.
ج)نشاستهنوعیکربوهیدراتاستودرهمهیجاندارانپرسلولیساختهمیشود.
د)گیاهاندرطیفتوسنتزابتدانشاستهمیسازند.
ه)نشاستهنوعیکربوهیدراتسادهاستکهازتعدادزیادیگلوکزساختهشدهاست.
و)قندهایمرکبشیرینهستندو بهفراوانیدرمیوههاوسبزیهاوجوددارند.
الف)تنهاکربوهیدراتمرکبساختهشدهدرگیاهاننشاستهاست.
ز)سلولزنوعیکربوهیدراتمرکببودهکهدرهمهغذاهایگیاهیوجوددارد.
ح)نشاستهبرخالفسلولزازتعدادزیادیازگلوکزساختهشدهاست.
ط)میوههاوسبزیهامقدارکمیسلولزدارند.
ی)بدنمامیتواندازانرژیتمامکربوهیدراتهایگیاهیاستفادهکند.
ک)هدفازخوردنهرغذایگیاهیفقطکسبانرژیازکربوهیدراتهایآنمی باشد.
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الف)درتغذیهانسان .....................گروهیازموادمغذیهستندکهانرژیموردنیازبدنمانراتامینمیکنند.
ب)بهمنظورشناسایینشاستهدرخوراکیهامیتواناز ..........................استفادهکرد.

ج)گیاهاندرفتوسنتزابتدانوعیکربوهیدراتبهنام .............میسازند.
د)گیاهانباوصلکردنمولکولهایزیادگلوکزبهیکدیگر  ...............میسازند.

ه)کربوهیدراتیکهمحصولمستقیمفتوسنتزاست .............،نامدارد.
و)گلوکزنوعیکربوهیدرات .............بودهونشاستهنوعیکربوهیدرات .............است.

c

الف)سلولزمانندنشاستهتوسطگیاهانازاتصالتعدادزیادی .............ساختهمیشود.
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ب)دررژیمغذاییانسان ...............و ..............مقدارزیادیسلولزدارند.
ج)دررژیمغذاییانسانممکناستنوعیکربوهیدراتبهنام ...............وجودداشتهباشدکه بدنما نمیتواندازانرژی

آناستفادهکند.
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وسایل ومواد  :روغن مایع  ،آب میوه  ،آب سبزی  ،پودرتخمه آفتابگردان  ،کاغذ
روش آزمایش
 -۱قطعه ای کوچک از کاغذ رابا روغن مایع چرب کنید  .چه تغییری در کاغذ ایجاد میشود ؟
 -2اکنون این کار رابا مواد دیگر انجام دهید  .با کدامیک  ،حالت کاغذ شما مانند آزمایش قبل می شود ؟ چرا؟

الف)درانسانچربیهافقطدرساختارغشایییاختهیافتمیشوند.
ب)بافتچربینوعیبافتپیوندیبودهکهدورتادوراندامهایداخلبدنرامیپوشانند.
ج)بافتچربیاطرافاندامهایدرونیبدنفقطسببحفظاندامهاازضربهمیشود.
د)چربیهادرساختاریاختهای،حفاظتوانرژیزاییحائزاهمیتهستند.
ه)مقدارانرژیکهیکگرمچربیتولیدمیکنددقیقادوبرابر مقدارانرژیحاصلازیکگرمکربوهیدراتاست.
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و)چربیهااحتمالگشادشدنرگهاوسکتهقلبیراافزایشمیدهند.
ز)همهیانواعچربیهایخوراکیحاصلفعالیتجانورانمیباشد.
ح)چربیهایگیاهیدردمایمعمولیجامدهستند.
ط)چربیهایجانوریدردمایمعمولیقطعاجامدهستند.
ی)احتمالرسوبچربیهایمایعدررگهاازچربیهایجامدبیشتراست.
ک)احتمالرسوبچربیهایگیاهیدررگهاازچربیهایجانوریکمتراست.
ل)هیچگاهممکننیستچربیتولیدشدهتوسطجاندارانبرایسالمتی مفیدباشد.

c

الف)درانسانبافت ...............اطرافقلبفراگرفتهوآنرا ازآسیبوضربهحفظمیکند.
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ب)ازوظایفچربیهادرانسانمیتوانبهحفاظتاز  ...............وحفاظتاز ...............و ...................اشارهکرد.
ج)مقدارانرژیکهیکگرمچربیتولیدمیکندتقریباً ...............برابرمقدارانرژیحاصلازیکگرمکربوهیدراتاست.

د)بامصرفبیشازحدانتظارچربیهاممکناستاحتمال  ..........................و  ..................افزایش یابد.
ه)دردمایمعمولیچربیهای ...............مایعهستند.

ak

و)دردمایمعمولیچربیهای  ...............معموالًجامدهستند.

ز)احتمالرسوبچربیهایگیاهیدررگهاازچربیهایجانوری  ..............است.
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ح)پزشکانتوصیهمیکنندازچربیهای  ..............کمتراستفادهکنیم.

ط)چربیهاییمانند  ..............و  ..............برایسالمتیانسانهامفیدهستند.
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الف) با توجه به اطالعاتی که دارید درشکل روبه رو ،خوراکی هایی راکه منبع پروتئین اند ،مشخص کنید .
ب) نتیجه بنویسید .
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الف) اگر فردی هیچ نوع غذای جانوری مصرف نکند  ،چه مشکلی ممکن است برایش پیش آید؟
ب) چنین افرادیچه نکاتی راباید در برنامه غذایی خود رعایت کنند ؟
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الف)بافتهایماهیچهایدرهمهدستگاههایبدنوجوددارند.
ب)برایساختهشدنبافتماهیچهای بهپروتئیننیازاست.
ج)فقطبرایساختهشدنیاختههای ماهیچهای و بافتماهیچهای بهحضورپروتئینهانیازاست.
د)درماهیچهمانندغضروفبرخالفاستخوانپروتئینوجوددارد.
ه)غذاهایجانوریبرخالفگیاهیمنبعپروتئینهستند.
و)همهپروتئینهاازمولکولهاییکوچکبه نامآمینواسیدساختهشدهاند.
ز)پروتئینهادردستگاهگوارشبهآمینواسیدتجزیهمیشوند.
ح)درانسانپروتئینهایموردنیازفقطباچندآمینواسیدساختهمیشود.
ط)در بدنانسانهمهآمینواسیدهایموردنیازبرایپروتئینسازیساختهمیشود.
ی)بیشترپروتئینهایگیاهیبعضیازآمینواسیدهایضروریراندارند.

ha
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الف)در بدنما برایساختهشدنماهیچههابه  ...............نیازاست.
ب)برایساختهشدنیاختههاو بافتهابهحضور  ...............نیازاست.

ج)پروتئیندربافتپیوندیمانند  ...............و  ...............وجوددارد.
د)غذاهای  ...............و  ...............منبعپروتئینهستند.

ه)واحدسازندههمهیپروتئینها  ...............میباشد.
و)پروتئینهادردستگاهگوارشانسانبه  ...............تجزیهمیشوند.

c

ز)آمینواسیدهاپسازجذبازدستگاهگوارشدر  ...............بهپروتئینهایجدیدتبدیلمیشوند.
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ح)بعضیازآمینواسیدهاکهدربدنانسانهیچگاهساختهنمیشوند،به  .............................معروفهستند.
ط)بیشترپروتئینهای  ...............بعضیازآمینواسیدهایضروریراندارند.
ی)اگرفردیغذاهایجانوریمصرفنکندبعضیازآمینواسیدهای  ...............دریافتنمیکند.
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درباره ویتامین هایی که می شناسید  ،منبع و نقشی که در بدندارند در گروه خود گفت و گو کنید و نتیجه آن را
در جدولیبنویسید  .هر گروه  ،جدول خود رابا جدول گروه های دیگر مقایسه کند .
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الف)بدنانسانبهمقدارزیادیویتامیننیازداشتهکهازطریقتغذیهمناسبتامینمیشود.
ب)کمبودویتامینهادربدنانسانفقطموجباختاللدررشدمیشود.
ج)ویتامینهایگروهBو Cمحلولدرآببودهودربدنماذخیرهمیشوند.
د)هرویتامینیکهمقداراضافیانازطریقادراردفعمیشودمحلولدرچربیمی باشد.
ه)ویتامینBبرخالفویتامینCدرسالمتپوستولثه نقشمهمیدارد.
و)ویتامینهایگروهBفقطسببپیشگیریازکمخونیدرانسانمیشود.
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ز)ویتامینهای Aو Dمحلولدرچربیبودهکههردوفقطدرسالمتچشمنقشدارند.
ح)بهمنظورتامینویتامینAموردنیازبدنمیتوانازهویجوگوجهفرنگیاستفادهکرد.
ط)ویتامینAموجوددرهویجوگوجهباالبودهوازطریقدستگاهگوارشجذبمیشود.
ی)نوعیمادهموجوددرگوجهپسازجذبشدن،درانسانبهویتامین Aتبدیلمیشود.
ک)ویتامین Dمحلولدرچربیبودهکهسببافزایشکلسیمدراستخوانمیشود.
ل)همهویتامینهایموردنیازانسانفقطازطریقتغذیهتامینمیشود.

ha

الف)ویتامینهارامیتواندردوگروه  ....................و .......................تقسیمبندیکرد.
ب)دررژیمغذاییمیتواندانواعیازویتامینهایمحلولدرآبمانند  ...............و .........................وجودداشتهباشد.

ج)ویتامینهای  ...............و  ........................دربدنماذخیرهنمیشودومقداراضافیآنازطریقادراردفعمیشود.
د)ویتامین  ...............درسالمتپوستولثه نقشمهمیدارد.
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ه)ویتامینهایگروهBدرپیشگیریاز ..................و ..................نقشدارند.
و)دو نمونهازویتامینهایمحلولدرچربیشامل ...............و ..............هستند.
ز)ویتامین ...............درسالمتچشمو بیناییبهویژهدرنورکمنقشدارد.
ح)باخوردن ...............و، ...................میتواندویتامین Aموردنیازبدنانسانتامینشود.
ط)در ...............و ...................مادهایوجودداردکهدربدنانسانبهویتامین Aتبدیلمیشود.
ی)درصورتکمبودویتامین ..................در بدنانساناحتمالنرمیوتغییرشکلاستخوانهاافزایشمییابد.

ک)در بدنانسانویتامینیکهبااستفادهازآفتابساختهمیشود،میتوانددر ..................ذخیرهشود.
ل)کلم،پرتقال،لیمووگوجهفرنگیمیتواندمنبعویتامین ..................باشدکهمحلولدرآباست.
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م)تخممرغ،گردووگندممیتواندمنبعویتامین ..................باشدکهدرپیشگیریازریزشمونقشدارد.
ن)هلو،تخممرغ،هویجوگوشتقرمزمیتواندمنبعویتامین ..................باشدکهمحلولدرچربیاست.
س)ماهیوتخممرغمیتواندمنبعویتامین  ..................باشدکهدراستحکاماستخوانهانقشدارد.
ع)تخممرغمنبعویتامینهای  .............و ..............و ............میتواندباشد.
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با توجه به شکل زیر  ،سفر مواد معدنی را ازخاک تا بدنتان در چند جمله بنویسید .
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الف) برایتعیین مقدار آبی که در میوه ها و سبزی ها وجود دارد  ،فعالیتی طراحی و اجرا کنید  .آیا نتایج گروه ها
یکسان است ؟ اگر پاسخ ((نه)) است دالیلی برای این تفاوت ارائهدهید .
ب) با ارائهدلیل  ،درستی یا نادرستی این جمله را بررسی کنید  (( :نیاز همه افرادبه نوشیدن آب یکسان است )) .
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الف)کلسیمتنهامادهاصلی استخوانهایبدنمهرهداراناست.
ب)درساختارهمهیانواعیاختههایخونیدرانسانآهندیدهمیشود.
ج)کلسیممانندآهننوعیمادهمعدنیبودهکهدرخاکوجوددارد.
د)کمبودآهنتنها عاملکمخونیدرانسانمحسوبمیشود.
ه)کمبودآهندرانسانفقطسبباحساسخستگیزیادمیشود.
و)هرفردیکهرنگپریدهمی باشدقطعاآهنکافیبه بدنآننمیرسد.
ز)ویتامینهایمحلولدرآببرخالفمحلولدرچربیمیتوانبدونتجویزمصرفکرد.

ha

ح)نوعیمادهمعدنیکهدر غذاهایدریاییبهفراوانییافتمیشود،میتوانددرتنظیمرشدبدننقشداشتهباشد.
ط)ید نوعیمادهمعدنیبودهکهدرتنظیمفعالیتیاختههایبدنو رشدنقشدارد.
ی)سدیمتقریباً درهمهموادغذاییبهغیرازمیوهوسبزیها وجوددارد.
ک)مصرف زیادسدیمخطرابتالبهفشارخونوپوکیاستخواندرکودکانافزایشمیدهد.
ل)همهموادغذاییبهمنظورورودبهیاختههایبدنماابتدادرآبمحلولمیشوند.

م)بهطورمعمولبهمنظوردفعبسیاریازموادزائدازبدن،ابتدابهصورتمحلولدرمیآیند.
ن)آبنوعیمادهمعدنیبودهکهدراطرافودرونیاختهوجوددارد

الف)آهن نوعیمادهمعدنیبودهکهدرساختار  ........................موجوددرخونوجوددارد.
ب)درانسانوخاکدو نوععنصرمعدنی  ..................و  ..................وجوددارد.
ج)فردیزیاداحساسخستگیمیکندورنگپریدهاست.احتماالدراینفردکمبودمادهمعدنی .............رخدادهاست.
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الف) یدنوعیمادهمعدنیبودهکهدرغذاهای ..................بهفراوانیوجوددارد.
ب)دربدنانسانیددرتنظیم .......................و  ................نقشدارد.
ج)مصرفزیادسدیم(نمک)خطرابتالبه .......................و  .......................رادربزرگسالیافزایشمیدهد.
د)بسیاریازمواد غذاییبهصورت .......................واردبدنماویاختههایآنمیشوند.
ه) بسیاریازموادزائدمعموالبهحالت  .......................از بدندفعمیشوند.
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با توجه به اطالعاتی که نوشته شده است درباره ارزشغذایی هر یک از نوشیدنی ها  ،گفت وگو کنید .

275

ha
r.c

c

الف)بهمنظورانجامتغذیهسالمنیازاستکهانواعگوناگونیغذاهامصرفشود.
ب)درطیوقوعتغذیهسالمبسیاریازموادمغذی بهمقدارکافیبه بدنفردمی رسد.
ج)داشتنانرژیکافیوتهیهغذاهابهروشبهداشتیوسالممیتواندبیانگرتغذیهسالمباشد.
د)غذاهایآبپزوبخارپزنسبتبهغذاهایسرخشدهخوشمزهترهستند.
ه)سالمتبدنمانندسالمتتغذیهتحتتاثیررفتارهاوعادتهایغذاییمی باشد.
و)میوهها برخالفشکالتوشیرینیمیانوعدههایسالمیهستند.
ز)نوعومقدارموادمغذیبرخالفمقدارانرژیخوراکیرویبستهآنهانوشتهمیشود.
ح)اطالعاتنوشتهشدهبربستههایخوراکیبیانگرارزشغذاییوتاثیرانبرسالمتمیشود.
ط)تنوعموادمغذیدرهرخوراکیباارزشغذاییآنرابطهمستقیمدارد.
ی)تنهاوظایفغذاهادرانسانتامینمادهوانرژیمی باشد.
ک)هرچقدرمقداریکمادهغذاییبیشترباشد،ارزشغذاییآننیزبیشتراست.

بدنتانمیرساند،تغذیهسالمیدارید.

ak

الف)اگرغذاهایگوناگونیمیخوریدکه  ......................رابهمقدارکافیبهبدنشمامی رساندو ..............موردنیازرابه
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ب)تغذیهایسالماستکهغذاهابهروش  ...............و .............تهیهشدهباشد.

ج) ...............و  ........................مادرسالمتتغذیهودرنتیجهسالمتبدنماتاثیردارد.
د)  ...............برخالف  ...............میانوعدهسالمیهستند.
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-۱نقشغذاخوردندرانسانرانامببرید.
پاسخ:
-2انواعموادمغذیدرخوراکیهایمتفاوتوجودداردرانامببرید.
پاسخ:
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-3درموردنشاستهبهپرسشهایزیرپاسخدهید.
الف-توسطکدامگروهازجاندارانساختهمیشود؟
پاسخ:
ب-واحدسازندهآنرابنویسید؟
پاسخ:
ج-متعلقبهکدامگروهازکربوهیدراتهامیباشد؟(ساده-مرکب)
پاسخ:
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- 4درموردگلوکزبهپرسشهایزیرپاسخدهید.
الف-درطیچهفرآیندیدرونیاختههایگیاهیساختهمیشود؟
پاسخ:
ب-متعلقبهکدامگروهازکربوهیدراتهامی باشد؟(ساده-مرکب)
پاسخ:
ج-میزانشیرینیآندرمقایسهبانشاستهبنویسید؟
پاسخ:
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-5قندهایسادهشیرینهستند.درکدامگروهازموادمغذی بهفراوانییافتمیشوند؟(دومورد)
پاسخ:
- 6کربوهیدراتهایمرکبکهتوسطگیاهانتولیدمیشودرانامببرید؟(دومورد)
پاسخ:
 - 7دوکربوهیدراتمرکبکهتوسطگیاهانتولیدمیشودرابنویسید؟
پاسخ:
 - 8درانسانبرایکدامیکازکربوهیدراتهایمرکبآنزیمهضمکنندهساختهمیشود؟
پاسخ:
 – 9درموردسلولزبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)درکدامگروهازغذاهایگیاهیوجوددارد؟
پاسخ:
ب)واحدهایسازندهآنرابنویسید؟
پاسخ:
ج)نظرخوددربارهعبارت((بدنانسانقابلیتاستفادهازانرژیآنرادارد)).بنویسید؟
پاسخ:
د)نقشسلولزدررژیمغذاییانسانرابنویسید؟
پاسخ:
- ۱0دوموردخوراکینامبردهکهچربیدارند؟
پاسخ:
 - ۱۱چربیهابرایساختهشدنکدامبخشیاختهکاربرددارند؟
پاسخ:
 - ۱2بافتچربیمتعلقبهکدامنوعبافتجانوریاست؟
پاسخ:
-۱3وظایفو نقشبافتچربیدربدنانسانبنویسید؟(سهمورد)
پاسخ:
 - ۱4اثرمنفیچربیهادرانسانبنویسید؟(دومورد)
پاسخ:
- ۱5کدامگروهازچربیهادردمایمعمولیمایعوکدامگروهمعموالًجامدهستند؟(بهترتیبازراستبهچپبنویسید)
پاسخ:
 - ۱6احتمالرسوبکدامگروهازچربیهادررگها بیشتراست؟
پاسخ:
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- ۱7دونوعچربیکهدرگیاهانوجودداشتهو برایسالمتیمفیدهستندرانامببرید؟
پاسخ:
-۱8درکدامگروهازدستگاههایبدنانسانبافتماهیچهایوجوددارد؟
پاسخ:
- ۱9دو نوعبافتپیوندی نامبردهکهدرساختارآنپروتئینوجوددارد؟
پاسخ:
 - 20کدامگروهازغذاهامنبعپروتئینهستند؟(دومورد)
پاسخ:
- 2۱واحدسازندههمهپروتئینهارابنویسید؟
پاسخ:
 - 22کدامگروهازآمینواسیدها،معروفبهآمینواسیدهاضروریهستند؟
پاسخ:
- 23کدامموادغذاییدررژیمغذاییمنبعبهتریدرتامینپروتئینهایموردنیازبدنانسانهستند؟
پاسخ:
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- 24دوموردویتامینمحلولدرآبرانامببرید.
پاسخ:
 -25کدامگروهازویتامینهادربدنانسانذخیرهنمیشودومقداراضافیآنازطریقادراردفعمیشود؟
پاسخ:
 -26نقشویتامین Cدرانسانبنویسید.
پاسخ:
- 27دوموردازتاثیراتویتامینهایگروهBدرانسانبنویسید.
پاسخ:
-28منابعخوراکیتامینکنندهویتامینCرابنویسید(.چهارمورد)
پاسخ:
 - 29منابعخوراکیویتامینهایگروهBرابنویسید(.سهمورد)
پاسخ:
-30درموردویتامین Aبهعباراتزیرپاسخدهید.
الف-متعلقبهکدامگروهازویتامینهامی باشد؟
پاسخ:
ب-وظیفهآندربدنانسانچیست؟
پاسخ:

ha

279

ha
r.c

c

ج-منابعغذاییتامینکنندهآندربدنانسانرابنویسید.
پاسخ:
-3۱درموردویتامین Dبه عباراتزیرپاسخدهید.
الف-متعلقبهکدامگروهازویتامینهامی باشد؟
پاسخ:
ب-عواقبکمبودآندربدنانساندردورهرشد ،بنویسید؟
پاسخ:
ج-منابعتامینکنندهآندر بدنانسانرابنویسید.
پاسخ:
-32تخممرغتامینکنندهکدامگروهازویتامینهامیتواندباشد؟
پاسخ:
 -33نظرخودرادربارهعبارت«درهویجوگروهیدیگریازمحصوالتگیاهیویتامینAیافتمیشود» .رابنویسید.
پاسخ:
- 34کدامویتامیندرگوجهفرنگییافتمیشود؟
پاسخ:
 - 35گوجهفرنگیمنبعتامینکدامگروهازویتامینهامی باشد؟
پاسخ:
-36یکموردازعناصرمهمموجوددراستخوانرابنویسید.
پاسخ:
-37آهندرکدامیکازیاختههایخونیبهفراوانییافتمیشود؟
پاسخ:
 -38عالیمافرادیکهآهنکافیبه بدنآنهانمیرسد،را بنویسید(.دومورد)
پاسخ:
- 39منابعتامینکنندهآهندررژیمغذاییانسانبنویسید.
پاسخ:
 - 40درموردیدبه عباراتزیرپاسخدهید.
الف-منابعغذاییتامینآنرابنویسید.
پاسخ:
ب-نقشآندربدنانسانبنویسید.
پاسخ:
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- 4۱درموردسدیمبهعباراتزیرپاسخدهید.
الف-منابعغذاییتامینکنندهآنبرایانسانبنویسید.
پاسخ:
ب-درصورتمصرفزیادآن،اثرمخربیکه بربدنانساندربزرگسالیداردرابنویسید.
پاسخ:
- 42ویژگیهایتغذیهسالمرابنویسید(.سهمورد)
پاسخ:
- 43کدامگروهازغذاهاسالمترهستند؟(غذاهایسرخشده-غذاهایآبپزوبخارپز)
پاسخ:
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- 44کدامموارددرسالمتتغذیهودرنتیجهسالمتبدنتاثیرزیادیدارد؟
پاسخ:
-45یکموردمیانوعدهسالمویکموردمیانوعدهنادرستبنویسید.
پاسخ:
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-46کداممواردالزماستکهتوسطشرکتهایتولیدکنندهموادغذاییروی بستههایخوراکینوشتهشود؟
پاسخ:
 - 47رابطهبینتنوعموادمغذیدریکخوراکیباارزشغذاییآنبنویسید.
پاسخ:
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- ۱باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف-شکلروبروبیانگرچیست؟
پاسخ:
ب-مقدارانرژیاینخوراکیرابنویسید.
پاسخ:
ج-کداممادهآلیآنفاقدانرژیدرانساناست؟
پاسخ:
د-بیشترینمادهآلیآنرابنویسید.
پاسخ:
ه-کداممادهمعدنیآندرساختاریاختهقرمزخونیدارایفعالیتاست؟
پاسخ:
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- 2باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف-کدامیکنوعیکربوهیدراتسادهاست؟
پاسخ:
ب-کدامیکمیتواندتوسطگیاهانتولیدشود؟
پاسخ:
ج-کدامیکمستقیماحاصلفرآیندفتوسنتزمیباشد؟
پاسخ:

د-کدام یکنوعیکربوهیدراتمرکباست؟
پاسخ:
ه-کدامیکشیرینترمی باشد؟
پاسخ:
و-کدامیکبیانگرنشاستهوکدامبیانگرگلوکزاست؟
پاسخ:
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-3باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف-ناماندامروبروبنویسید.
پاسخ:
ب-نامبافتاحاطهکننده اطرافآنرابنویسید.
پاسخ:
ج-نقشبافتاطرافآنرابنویسید.
پاسخ:
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- 4باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف– انواعبافتهایموجوددرتصویررابنویسید.
پاسخ:
ب-دربدنانساندرساختارمقابلچهموادییافتمیشود؟
پاسخ:

ج-مشخصاتهریکازبخشهاینامگذاریشدهرابنویسید.
پاسخ:

ha

-5باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف-تصویرروبرونشاندهندهچیست؟
پاسخ:
ب-کدامبخشبیانگرآمینواسیدهایمجزاهستند؟
پاسخ:

-6باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف–محصوالتگیاهیتصویرزیرمنبعکدام ویتامینهستند؟
پاسخ:
ب-کدامیکازمحصوالتگیاهیدرتصویر روبرودارایمادهایاستکهدربدنانسانبهویتامین Aتبدیلمیشود؟
پاسخ:
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- 7باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف–محصوالتگیاهیتصویرروبرومنبعکدامویتامینهستند؟
پاسخ:
ب-کدامیکازمحصوالتگیاهیدرتصویرروبرودارایویتامین Aاست؟
پاسخ:
ج-کدامیکازمحصوالتگیاهیدرتصویرروبرودارایویتامینDاست؟
پاسخ:
د-کدامیکازمحصوالتگیاهیدرتصویرروبرودارایسه نوعویتامیناست؟
پاسخ
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- 8باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف–محصوالتتصویرزیرمنبعکدامویتامینهستند؟
پاسخ:
ب-کدامیکازمحصوالتدرتصویرروبرودارایویتامین DوBاست؟
پاسخ:
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ج–چندموردازمحصوالتتصویرروبرو منبعتامینآمینواسیدهستند؟
پاسخ:
د-چندموردازمحصوالتتصویرروبرومنبعغنیتریدرتامینآمینواسیدهایضروریهستند؟
پاسخ
- 9باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
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الف–محصوالتتصویرباالمنبعکداممادهمعدنیهستند؟
پاسخ:
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- ۱کدامگزینهصحیحاست؟
)۱بدنانسانبهمنظوررشدفقطبهتقسیم یاختهایوابستهاست.
)2تامینمادهوانرژیهمانندرشدوترمیمبافتیوابستهبهتغذیهمی باشد.
)3باریختنمحلولیدبررویهر نوعیازکربوهیدراتتغییررنگزیادیرخمیدهد.
)4محصولاولیهفتوسنتزنوعیکربوهیدراتمرکبباوزنمولکولیباالاست.
- 2کدامگزینهزیرمتنرابهطورنامناسبکاملمینماید؟
«درصورت ..........دررژیمغذاییانساناحتمال  ........مییابد.
)۱وجودویتامین- Cپایداریوحفظسالمتلثهافزایش
)2فقدانویتامین–Bوقوعکمخونیدرفردکاهش
)3وجودویتامین– Aکیفیتبیناییدرنورکمافزایش
)4فقدانویتامین– Dسالمتبافتهایپوستیکاهش
-3درانسان .........میتواندناشیاز  .........دررژیمغذاییباشد.
)۱احساسخستگیزیاد-کمبودمرکبات
)2درنرمیاستخوان-افزایشکلسیم
)3خونریزیلثهدرحینمسواکزدن-کمبودویتامینC
)4اختاللدر رشدبدنوتنظیمیاختهای-افزایشسدیم
- 4درصورتوجود .........دررژیمغذایی .........،دورازانتظاراست.
)۱سدیمزیادوطوالنیمدت-ایجادپوکیاستخوان
)2انواعیازویتامینهایمحلولدرآب-ایجادرنگپریدگی
)3مقدارکافیتخممرغوگردو-ریزشمو
)4ماهیوتخممرغ بهاندازهکافی-اختاللدرجذبکلسیم

ha
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-5کداممتنبهنادرستیبیانشدهاست؟
)۱انرژیزاییمانندنقشذخیرهایمیتواندازوظایفکربوهیدراتهادرانسانباشد.
)2نشاستهمانندگلیکوژنوسلولزکربوهیدراتمرکببامونومرهایمشابهمی باشد.
)3ذخیرهانرژیمانندحفاظتمیتواندازوظایفنوعیبافتپیوندیدرانسانباشد.
)4همهانواعاختاللدردستگاهگردشخوندراثررژیمغذاییچربرخمیدهد.
-6کدام عبارتزیررابهدرستیتکمیلمیکند؟
«درانسان .........میتواند » . .........
)۱سلولزموجوددر رژیمغذایی-درلولهگوارشجذبخونشود.
)2آمینواسیدهایموجوددرلولهگوارش-پسازجذببهپروتئینتبدیلشود.
)3وجودچربیهایگیاهیدرغذا-انسدادرگهایخونیرابیشترافزایشدهد.
)4بروزسکتهقلبی-سببافزایشفشارخوندرفردمیانسالگردد.
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- 7چندموردجملهزیررا بهدرستیتکمیلمیکند؟
« درانسان.......میتوانددراثرچربیهارخدهد» .
الف)کاربرددرغشاسازی
ب)جلوگیریازآسیباندامها
ج)حفاظتازاندامهادربرابرضربه
د)تامینانرژیوانرژیزایی
ه)تنگشدنرگ
و)سکتهقلبی
4)3
5)2
6)۱
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-8کدامجملهزیررابه نادرستیتکمیلمیکند؟
« بهطورمعمول  .......موجوددررژیمغذاییانسان» . ........
)۱میوههاوسبزیهای-مقدارفراوانیسلولزدارند.
)2چربی-دردمایمعمولیمعموالً مایعهستند.
)3پروتئین-میتواندبرایساختهشدنیاختههامصرف شوند.
)4بسیاریازموادمغذی-بهصورتمحلولدرآبواردیاختههامیشوند.

3)4
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- 9فردیپسازمراجعهبهپزشکمشخصشدکهگروهیازرگهاتنگشدهوخونرسانیبهگروهیازاندامهایآن
بهخوبیانجامنمیشود.درمورداینفرد میتوانگفت. .........
 )۱مادهتنگکنندهرگهامتشکلازتعدادزیادیآمینواسیدمیباشد.
)2وجودمقدارزیادینمکدررژیمغذاییسبباختاللدردستگاهگردشخونشدهاست.
)3وجودرژیمغذاییپرچربومتشکلازچربیهایجامدسببوخیمترشدنشرایطجسمانیمیشود.
)4تعدادضربانقلبومیزانخونخروجیازآندرطیهرانقباضدرشرایططبیعیمی باشد.
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- ۱0فردیدرحینمسواکزدنلثههایآسیبپذیرداشتهودچارخونریزیمیشود ،اینفردتاحدودیرنگپریدهبوده
وموهایآندرحالریزشمی باشد.درصورتمراجعهاینفردبهپزشکانتظارمیرود ........دررژیمغذاییآن .......یابد.
 )۱فقطگوجهفرنگیبههمراهلیموترش-افزایش
)2موادغذاییدارایویتامینمحلولدرآب-افزایش
)3گوشت،تخممرغ،عدسواسفناج-کاهش
)4میزانویتامینهایمحلولدرچربی-کاهش
- ۱۱کدامگزینه دربارهغذاهایگیاهینادرستبیانشدهاست؟
)۱برایتامینهمهآمینواسیدهایضروریبدنانسانمناسبنیستند.
)2گروهیازآنهامانندگوجهفرنگیوهویجباداشتنویتامین Aمفیدهستند.
)3چربیهایآنهابرخالفجانوریمعموالً سببکاهشسالمتقلبنمیشود.
)4بعضیباداشتنویتامینCدرسالمتپوستولثههانقشمهمیدارند.
- ۱2منبعاینویتامینگوشت،هویج،تخممرغ،زردآلومی باشد.کمبوداینویتامیندربدنمنجربه  .......میشود.
)۱اختاللدربیناییبهویژهنورکم
)2تغییرظاهریاسکلتبدن
)3ریزشمووکمخونی
)4خونریزیدرلثه
-۱3منبعویتامین  .......تخممرغو  .......بودهکهکاهشآنمنجربه  .......میشود.
– B)۱پرتقال–کمخونی
– C)2گوجهفرنگی–بیماریپوستی
– D)3ماهی-نرمیاستخوان
– A)4گندم-اختاللدر بینایی
- ۱4منابعتامینویتامینهای D– A–B– Cبهترتیبکداماست؟
)۱گوجهفرنگی-تخممرغ-گوشتقرمز-گندم
)2تخممرغ-گندم-زردآلو-ماهی
)3کلم-گردو-هویج-ماهی
)4گندم-گردو-زردآلو-تخممرغ
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-۱5کداممتنزیررابهدرستیکاملمیکند؟
« تخممرغوگوجهفرنگی » . .......
)۱مملوازویتامینهاییهستندکهدرپیشگیریازریزشمونقشدارند.
)2تنهاسرشارازویتامینهایمحلولدرآبوقابلذخیرهدربدنهستند.
)3منبعیسرشارازویتامینیهستندکهدرسالمتچشمنقشدارند.
)4باموادخاصخودسبببهبودبیناییبهویژهدر نورکممیشوند.
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 «-۱6گروهیازویتامینهاکهدرسالمتپوستولثهنقشمهمیدارند» . ....... ،
)۱درصورتقرارگرفتنفرددرزیرنورآفتابدربدنساختهمیشود.
)2مقداراضافیآنازطریقادرارتوسطکلیههاازبدندفعمیشود.
)3درمحصوالتگیاهیمانندتخممرغوگوجهفرنگییافتمیشود.
)4بدونتجویزپزشکمیتوانبرایسالمتبدناستفادهکرد.
- ۱7کدامگزینهبهدرستیبیانشدهاست؟
)۱درانسانبافتماهیچهایدرهمهدستگاههایبدنیافتمیشود.
)2همهچربیهاییکهمنشاجانوریدارند،دردمایمعمولیجامدهستند.
)3بیشترپروتئینهایگیاهیبعضیآمینواسیدهایضروریراندارند.
)4تنهامنبعتامینآمینواسیدهایضروری،پروتئینهایجانوریمیباشد.
-۱8چندعبارتبهدرستیبیانشدهاست؟
الف)انواعیازآمینواسیدهایضروریدرمحصوالتگیاهییافتمیشود.
ب)باافزایشتنوعموادمغذییکخوراکی،ارزشغذاییآنبیشترمیشود.
ج)ویتامین Cبهمنظورحفظسالمتپوستدربافتپیوندیذخیرهمیشود.
د)سدیمدربیشترمیوههاوجودداشتهومقدارآنبرمیزانفشارخونموثراست.
3)3
2)2
۱)۱

4)4
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سفر غذا
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الف)پنیروسبزیمیانوعدههایسالمیکهپسازخوردنبالفاصلهموادمغذیآنبهیاختههایبدنمی رسند.
ب)موادغذاییموردنیازیاختههایانسانازطریقتغذیهتامینمیشود.
ج)تنهاوظیفهدستگاهگوارشتبدیلموادغذاییبهمولکولهایقابلجذبمی باشد.
د)کوچکشدنموادغذاییفقطدریکیازبخشهایلولهگوارشصورتمیگیرد.
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الف)یکیازکارهایدستگاهگوارشانسانایناستکهغذا رابه  ................................تبدیلکند.
ب)کوچکشدنموادغذاییدر .........................دستگاهگوارشانجاممیشود.
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لوله گوارش در جانوران متفاوت ازبخش های متفاوتی تشکیل شده است .شکل زیر لولهگوارش پرنده ای رانشان
می دهد  .با توجه به شکل  ،لولهگوارش این پرنده چه تفاوت هایی با لوله گوارشما دارد ؟
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الف)درانسانلولهگوارشازمریشروعشدهوبهمخرجختممیشود.
ب)دستگاهگوارشانسانفقطمتشکلازلولهپرپیچوخممی باشد.
ج)معدهبرخالفکبدبخشیازلولهگوارشمی باشدکه بعدازمریقرارگرفتهاست.
د)معدهبرخالفکبد بخشیازدستگاهگوارشمیباشدکه بعدازمریقرارگرفتهاست.
ه)درانسانهمهبخشهایمریدروسطبدنقرارگرفتهاست.
و)بخشاعظمکبدمانندکیسهصفرادرسمتراستبدنقرارگرفتهاست.
ز)پانکراسپایینترازکبدو زیروموازیمعدهقرارگرفتهاست.
ه)لولهگوارشدرجانورانمختلفازبخشهاییکسانیتشکیلشدهاست.
و)درلولهگوارشگنجشکموادغذاییخارجشده ازچینهدانبالفاصلهبهسنگدانمیریزد.
ز)درلولهگوارشگنجشکمحتویاترودهمستقیماًتوسطمعدهجانورتامینمیشود.
ح)درلولهگوارشگنجشکبخشیکهبالفاصلهبعدازمعدهقرارگرفتهاستمحتویاتخودرا بهرودهمی ریزد.
ط)اندازهومحلقرارگیریغددبزاقییکبخشمشابهدردهانانسانمیباشد.
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الف)بخشیازدستگاهگوارشانسانلولهای .........................بودهکهازدهانشروع،و به  ...............ختممیشود.
ب)دستگاهگوارشدرانسانسالمشاملدو بخش ..................و .........................می باشد.
ج)دردستگاهگوارشگنجشک  ...............نسبتبهچینهدانورودهدرسطحباالتریقرارگرفتهاست.
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آزمایشی طراحی کنید که بتوان با آن  ،وجود آنزیم تجزیه کننده نشاسته رادر بزاق نشان داد .
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شکل زیر سه نوعدندان  ،پیش  ،نیش و آسیا رانشان می دهد .
الف) چه ارتباطی بین شکل و کار هر دندان وجود دارد ؟
ب) چه تعداد ازهر نوع دنداندر دهانتان دارید ؟
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الف)بهمنظورتبدیلغذابهتودهخمیریشکلتنهابهفعالیتبزاقو زباننیازاست.
ب)بزاقترشحشدهازغددبزاقیدرانسانمتشکلازآنزیموآبمی باشد.
ج)همهآنزیمهاطیفعالیتخودسببافزایشسرعتواکنشهایشیمیاییمیشوند.
د)هرآنزیمیدربدنانسانتجزیهموادغذاییراسرعتمی بخشد.
ه)انواعیازآنزیمهایبزاقیبااثربرنشاستهمولکولهایکوچکترمیسازند.
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الف)بهمنظورایجادتودهخمیریشکلدردهانبه  ...............و ...................وترکیبشدنغذابا  ...............نیازاست.
ب)بزاقترشحشدهازغددبزاقیانسان،دارای  ...............و  ...............است.
ج)مولکولهاییکهسرعتواکنشهایشیمیاییرازیاد میکنند ............... ،نامیدهمیشوند.
د)نوعیآنزیمدربزاقانسانسببتجزیه  ...............به  ...............میشود.
ه)درانسان  ...............آنزیمهاتجزیهمواد غذاییراسرعتمیبخشند(.بعضی-بسیاری)
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آیا برایشما پیش آمده است کهغذا در گلویتان بپرد ؟ درآن موقع چه حسی داشتید ؟
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در شیره گوارشی معده  ،اسید وجود دارد  .این اسید معموالً آسیبی به دیواره معده نمی رساند  ،اما گاهی باعث
ایجاد زخمهایی در معده می شود  .تحقیق کنید برای پیشگیری از زخممعده چه مواردی راباید رعایت کنید .
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الف)غذایباکتریهایموجوددردهاننوعیاسیدبودهکهسببپوسیدگیدندانمیشود.
ب)بااثراسیدتولیدشدهتوسطباکتریبرعاجدندان،پوسیدگیدندانآغازمیشود.
ج)پسازجویدن،موادغذاییبلعیدهشدهدارایشباهتهاییبالقمهغذایخوردهشدهمیباشد.
د)غذایجویدهشدهطیبلعباارادهیفرد بیفاصلهواردمریمیشود.
ه)هنگاموقوعفرآیندبلعفقطراهورودغذابهنایبازبودهوراههایدیگربستهمیشوند.
و)بهمنظورورودغذایخمیریشکلبهمری ،راهبینیباباالرفتنزبانکوچکبستهمیشود.
ز)بهمنظورآغازبلعابتدازبانبهسقفدهانچسبیدهسپسغذابهسمتحلقهدایتمیشود.
ح)پسازبستهشدنراهبینیتوسطزبانکوچک،باپایینرفتناپیگلوتراهنایبستهمیشود.
ط)پسازورودغذابهمریتمامماهیچههایآنمنقبضشدهو غذابهسمتمعدهراندهمیشود.
ی)غذابالفاصلهپسازورودبهمعدهبهمنظورگوارشنهاییواردرودهمیشود.
ک)یاختههایسازندهشیرهگوارشیدرمعدهمتعلقبهبافتپوششیهستند.
ل)شیرهگوارشیمعدهمتشکلازموادیبودهکهدرگوارشموادغذایینقشدارند.
م)موادتشکیلدهندهشیرهمعدههمگیسببافزایشسرعتواکنششیمیاییمیشوند.
ن)باانقباضماهیچههایدیوارهمعده،فقطموادغذاییباشیرهگوارشیادغاممیشود.
س)باانقباضیکیازماهیچههایمعده،گوارشمواد غذاییدرمعدهممکنمیشود.
ع)پسازگوارشغذادرمعدهطیانقباضاتماهیچهایغذاواردرودهباریکمیشود.
ف)اسیدموجوددرشیرهمعدههیچگاهنمیتواندسببتخریبدیوارهمعدهشود.
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الف)خوردن  ...............و  ...............ازعواملپوسیدگیدندانهاهستند.
ب)غذایباکتریهایموجوددردهان ..................است.
ج)باکتریهایدهانباتولید  ...............سببتخریب  ...............دندانشدهودر نتیجهپوسیدگیدندانرخمیدهد.
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د)تودهغذاییخمیریشکلقبلازورودبهمریسرچهارراهیبهنام  ...............قرارمیگیرد.
ه)هنگاموقوعفرآیندبلعفقطراهورودغذابه  ...............بازاست.
و)هنگامبلعزبانکوچکبهسمت  ...............واپیگلوتبهسمت  ...............حرکتمیکند.
ز)وقتیغذاواردمریمیشود،ماهیچههایدیوارهمری  ...............و  ...............میشوند.
ک)هنگامیکهتودهغذاییدر بخشمیانیمریقراردارد،بخشانتهاییمری  ...............می باشد( .باز–بسته)
ل)بالفاصلهقبلازورودغذابهمعده،بخشانتهاییمری ..............میشود.
م)بهمنظورورودغذابهحلق،ابتدازبانبه  .................میچسبد.
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ن)درساختاردندانعاجحدفاصل  .................و  .................قرارگرفتهاست.
س)مینایدندانفقطدربخش  .................دنداندیدهمیشود.
ع)عاجدندانومغزدندانبرخالفمینایآندر  .................دیدهمیشود.
ف)عاجدندانمانندمغزدنداندر  ...................................دیدهمیشود(.یکیازدو بخشدندان–دوبخشدندان)
ص)یاختههایترشحکنندهشیرهگوارشیدرمعدهمتعلقبهبافت ............می باشد.
ق)شیرهگوارشیمعده،دارای ..................و ..................بودهکهدرگوارشموادغذایینقشدارند.
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الف)محلگوارشنهاییغذادرانسانباساختنهمهانواعآنزیمهایگوارشیسببتجزیهموادمیشود.
ب)گوارشنهاییغذادررودهبزرگتوسطآنزیمهایمتفاوتیرخمیدهد.
ج)دررودهباریکبااثرآنزیمهایگوارشیمتفاوت،همهموادمغذیتجزیهمیشوند.
د)محلساختنشدنوفعالیتهمهیآنزیمموجوددررودهمشابهمی باشد.
ه)درانسانسالمپانکراسازطریقمجرابابخشابتداییرودهباریکدرارتباطمیباشد.
و)درانسانهیچگاهممکننیستمجرایخروجیازکیسهصفرابامجرایپانکراسییکیشود.
ز)بخشیازرودهباریککه Cشکلبوده،محلورودترشحاتکبدیوپانکراسیمی باشد.
ح)آنزیمهایساختهشدهدرلوزالمعدهازطریقلولهایواردبخشمیانیرودهباریکمیشوند.
ط)موادترشحیکبدیفقطازطریقخونبهبخشابتداییرودهباریکمیریزد.

ha

الف)غذایگوارششدهپسازخروجازمعدهوارد ..................میشود.
ب)محلگوارشنهاییغذااز  .................غذادریافتمیکند.
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ج)گوارشنهاییغذاتوسطآنزیمهای ..................دررودهباریکانجاممیشود.
د)آنزیمهایموجوددررودهباریک  .................موادمغذیراتجزیهمیکنند(.بیشتر-همه)
ه)درانسان  .................آنزیمهایرودهباریکدرپانکراسساختهمیشوند(.بیشتر-برخی)
و)آنزیمهایگوارشیپانکراسازطریق  .............واردابتدایرودهباریکمیشوند.

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha

ه)موادغذاییجذبشدهتوسطیاختههایپوششیرودهباریک،پسازخروجابتدابهمویرگواردمیشوند.
و)اولینیاختههاییکهجذبکنندهموادغذاییدررودهباریک هستند،استوانهایشکلمی باشند.
ز)همهسطوحغشایییاختههایپوششیرودهباریکدارای ظاهریچینخوردهبهمنظورجذبهستند.
الف)مولکولهایموادمغذیدرمعدهکامالً تجزیهشدهوسپسدرمرحلهبعدتوسطرودهجذبمیشوند.
ب)بهمنظورعبورموادغذاییازغشاهاییاختههایرودهباریکابتداتجزیهموادمغذیصورتمیگیرد.
ج)رودهباریکبخشیازلولهگوارشاستکهموادمغذیراازآنجذبوواردخون میشوند.
د)درونیاختههایپوششیرودهباریکابتداموادمغذی بهطورکاملتجزیهمیشوند.
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الف)درانسانمحلاصلیگوارشوجذبموادغذایی ..................می باشد(.یکسان–متفاوت)
ب)درمحلاصلیجذب،موادمغذیازیاختههایپوششی  .................عبورکردهوواردمویرگمیشوند.
ج)رودهباریکانسانتنهابخشیازلولهگوارشاستکه  .................موادمغذیازآنجذبوواردخونمیشوند.
د)اگرهمهچینخوردگیهایرودهباریکبازشود،سطحیدرحدود ..................فرش  .................رامیپوشاند.
ه)بهچینخوردگیهای غشاییدرهریاختهپوششیرودهباریکیکانسانکهوظیفهجذبموادمغذیرابرعهدهدارد
 .................میگویند.
و)بخشیازیاخته استوانهایرودهباریککهسببافزایشسطحجذبموادقابلجذبمیشود  .................می نامند.
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الف)همهموادیکهواردرودهبزرگ(فراخروده)میشوند،گوارشیافتهبودهو بهواحدهای بسیارکوچکتبدیلشدهاند.
ب)همهموادخارجشدهازرودهباریکپسازورودبهرودهبزرگجذبیاختههایپوششیمیشوند.
ج)همهموادمعدنیموادغذاییدررودهباریکجذبشدهوسپسواردجریانخونمیشوند.
د)موادمعدنیمحتویاتتازهواردشدهبهرودهبزرگاندکبودهکه بهتدریججذبمیشوند.
ه)درصورتعدمجذبدررودهبزرگ،فرددچارمشکلکمآبیوکمبودموادمعدنیمیشود.
و)تنهادررودهبزرگباکتریوجودداشتهودرفرآیندگوارشموادغذاییحائزاهمیتهستند.
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ز)باکتریهایهضمکنندهسلولزکهدررودهبزرگزندگیمیکنند،فقطویتامینهایمحلولدرچربیرامیسازند.
ح)ویتامینهایتولیدشدهتوسطباکتریدررودهپسازجذبابتداواردخونمیشوند.
ط)باانقباضماهیچههایدیوارهرودهبزرگ،ابتدااحساسدفعایجادشدهوسپسمدفوعبهسمتمخرجحرکتمیکند.
ی)درلولهگوارشانسانهرویتامینیپسازعبورازیاختههایپوششیدر نهایتواردجریانغیرخونیمیشود.
ک)تنهامحلجذبدرلولهگوارشانسانمحتویاتخودراابتدابهرودهبزرگمیریزد.
ل)وجودپرزدرهریاختهپوششیاستوانهای رودهباریکسببافزایشسطحجذب میشود.
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م)همهسلولهایموجوددردیوارهرودهباریکدارایغشاییریزپرزداربودهکهسببتسهیلفرآیندجذبمیشود.
ن)هرسلولیازدیوارهرودهبزرگکهوظیفهجذبموادآلیرابرعهدهدارد،دارایریزپرزمیباشد.
س)سطحداخلیرودهبزرگچینخوردگیهایفراوانیحدود20فرش3در 4دارد.
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الف)موادگوارشنیافتهپسازخروجازرودهباریکابتداوارد  .................میشوند.
ب)موادیکهواردرودهبزرگمیشوند،دارایمقدار زیادی  .................و  .................هستند.
ج)درسراسرلولهگوارشانسان .............باکتریزندگیمیکند(.نوعی– انواعی)
د)باکتریهاییکهدر رودهبزرگانسانزندگیمیکنند،ازموادگوارش ..................تغذیهمیکنند(.یافته–نیافته)
ه)درانسانباکتریهاییکهازسلولزکسبانرژیمیکنند،ویتامین ..................وبرخیازویتامینهای ..................را
تولیدمیکنند.
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الف)خونخروجیازرودهباریکمملوازموادغذاییبودهکهابتدابهقلبواردمیشود.
ب)منشاموادذخیرهشدهدرکبدرگخونیخارجشدهازرودههامیباشد.
ج)موادذخیرهشدهدرکبد،درصورتنیازناگهانیبهجریانخونریختهمیشود.
د)همهموادغذاییخارجشدهازرودهباریکدرکبدذخیرهمیشود.
ه)کبدبااستفادهازموادارسالیازروده،موادموردنیازبدنرامیسازد.
و)بافعالیتگروهیازیاختههایکبد،صفراساختهمیشود.
ز)صفرایساختهشدهتوسطکیسهصفرا،ازطریقمجرابهرودهباریکریختهمیشود.
ح)صفرایساختهشدهتوسطکبد،ابتداواردجریانخونشدهوسپسازطریقمجرابهابتدایرودهباریکمیرسد.
ط)بخشاعظممعدهتوسطکبدپوشیدهشدهو بایکدیگردرارتباطهستند.
ی)پانکراسزیروموازیمعدهقرارداشتهومیتواندترشحاتخودرابهرودهبریزد.
ک)همهموادواردشده بهروده،ازکبدوپانکراسمنشاگرفتهاند.
ل)همهآنزیمهایموجوددررودهکهدارایفعالیتهستند،ازپانکراسمنشاگرفتهاند.
م)مجرایخارجشدهازکبدکهحاملصفرااست،ابتدابه بخشابتداییرودهباریکمیپیوندد.
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الف)خوناطرافرودهباریککهسرشارازموادمغذیمیباشد،ابتدابه  .................واردمیشود.
ب)درانسانبسیاریازموادمغذیکهجذبرودهشدهاند،در  .......................ذخیرهشدهوموقعنیاز یاختههایبدن
 .................واردخونمیشوند.
ج)درانسانصفرادر ..........................ساختهشدهوسپسدر  ........................ذخیرهمیشود.اینمادهدرگوارش
 .................نقشدارد.
د)درانسان  .................زیروموازیمعدهقرارداشتهو بخشکوچکیاز  .................انتهایمریرامیپوشاند.
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الف) موارد زیر چه ارتباطی با وزن شما دارند ؟
ماهیچه ها  ،استخوان ها  ،بافت چربی  ،قند ،نوعو مقدارغذا  ،ورزشو فعالیت های بدنی
ب) توضیح دهید کدامیک ازموارد گفته شده در اختیار شما قراردارد .

ha
دیابت بزرگسالی یا بیماری قند در افرادباالی 40سال دیده می شود  .پزشکان این بیماری رانوعی بیماری ارثی
می دانند  ،اما معتقدند که نوعتغذیه و فعالیت بدنیدر بروز آننقش دارد .تحقیق کنید کهچه شیوه ای از زندگی
در پیشگیری از این بیماری نقش دارد .
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الف)همهیکربوهیدراتمصرفیتوسطانسانصرفتولیدانرژیرایجیاختهایمیشود.
ب)اندامیکهمحلتولیدصفرامی باشد،طیشرایطیکربوهیدراتاضافیرابهچربیتبدیلمیکند.
ج)درصورتفعالیتزیادکبددرتبدیلکربوهیدراتبهچربی،فردبامشکلاضافهوزنروبرومیشود.
د)درافرادیکه بخشعمدهایازکربوهیدراتبهچربیتبدیلمیشود،احتمالبیماریهایقلبیبیشتراست.
ه)باافزایشوزناحتمالخطرفشارخونزیادو بیماریهایقلبیدرفردبیشترمیشود.
و)درصورتافزایشچربیسازیتوسطکبد،تنها ابتالبهبیماریهایقلبیدرفردبیشترمیشود.
ز)درافرادیکهاضافهوزندارندبرخالفافرادیدارایکمبودوزن،احتمالپوکیاستخوانبیشتراست.
ح)دیابتبزرگسالینوعیبیماریارثیبودهکهدرافرادباالی 40سالدیدهمیشود.
ط)علتدیابتبزرگسالیفقطارثیبودهکهدرکودکاندیدهنمیشود.
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الف)درصورتزیادخوردن  .................درکبدچربیسازیافزایشمییابد.
ب)وزنمناسبدر  .................انسانهاموثراست.
ج)خطر .........................و .........................درافرادیکهاضافهوزندارند،بیشتراست.
د)درافرادیکهکمبودوزندارند،احتمال  ........................بیشترازافرادیاستکهدارایاضافهوزنهستند.
ه)دیابتبزرگسالییابیماریقنددرافرادباالی ..................سالکه زمینهارثیدارندو به  ..............و  .................توجه
نمیکنند،میتوانددیده شود.
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- ۱برایاینکهموادمغذی بهیاختههای بدنما برسدابتداکداماتفاقبایدرخدهد؟
پاسخ:

- 7نقشزباندرگوارشغذابنویسید.
پاسخ:
- 8ترکیباتبزاقومحلترشحآنرابنویسید.
پاسخ:
- 9ویژگیهایآنزیمهارابنویسید.
پاسخ:
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ha

- 4بخشهایدستگاهگوارشرانامببرید.
پاسخ:
-5ابتداوانتهایلولهگوارشرابنویسید.
پاسخ:
-6مسیرعبورمحتویاتغذاییدرلولهگوارشانسانبنویسید.
پاسخ:
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-2گوارشدرانسانراتعریفکنید.
پاسخ:
-3وظایفدستگاهگوارشرابنویسید(.دومورد)
پاسخ:

c

- ۱0آنزیمیکهسببتجزیهنشاستهبهقندسادهمیشوددرکدامبخشازدستگاهگوارشانسانمیتوانمشاهدهکرد؟
پاسخ:
- ۱۱دو غددبزاقیدرنزدیکیگوش،دوغددزیرزبانودو غدددیگرزیرفکقراردارد.کدامبزرگتروکدامکوچکتراست؟
پاسخ:
- ۱2عاملتولیداسیددردهانرابنویسید.
پاسخ:
 -۱3عاملتخریبکنندهمینایدندانرابنویسید.
پاسخ:
- ۱4غذابالفاصلهپسازخروجازدهانابتداواردکدامبخشازلولهگوارشمیشود؟
پاسخ:
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-۱5درهنگامبلعچگونگیقرارگیریمواردزیررابنویسید.
زبان-زبانکوچک-اپیگلوت(برچاکنای)-راهورودبهمری-راهورودبهمعده
پاسخ:
-۱6حینحرکتغذادرمریوضعیتماهیچههایدیوارهآنرابنویسید.
پاسخ:
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- ۱7ترکیباتموجوددرشیرهمعدهومحلترشحآنرابنویسید.
پاسخ:
-۱8کدامموادموجوددرشیرهمعدهبهگوارشموادغذاییکمکمیکنند؟
پاسخ:
- ۱9کداماتفاقنرمترشدنومخلوطشدنغذاباشیرهگوارشیدرمعدهمیشود؟
پاسخ:
- 20غذاپسازخروجازمعدهابتداواردکدامبخشازلولهپرپیچوخممیشود؟
پاسخ:
- 2۱کداممادهدرشیرهگوارشیمیتواندسببایجادزخمهاییدرمعدهشود؟
پاسخ:
- 22غذاپسازعبورازحلقازطریقمریبهکدامبخشازلولهگوارشواردمیشود؟
پاسخ:
-23کدام بخشازلولهگوارشمحلگوارشنهاییغذابودهوازکدامبخشمحتویاتغذاییخودرادریافتمیکندوسپس
محتویاتخودرا به کجامی ریزد؟
پاسخ:

ha
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- 24محلساختهشدنآنزیمهایموجوددررودهباریکرابنویسید(.سهمورد)
پاسخ:
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- 25چگونگیورودآنزیمهایگوارشیپانکراسیبهرودهباریکرابنویسید.
پاسخ:
- 26کداممجراهابهابتدایرودهباریکاتصالیافتهاند؟
پاسخ:
- 27لوزالمعده(پانکراس)بهکدامبخشازلولهگوارشمتصلاست؟
پاسخ:
-28کدام بخشازلولهگوارشمحلاصلیجذبموادمغذیاست؟
پاسخ:
- 29کدامبخشازلولهگوارشمولکولهایقابلجذبایجادمیشود؟
پاسخ:
-30کدامبخشازلولهگوارشیاختههایپوششیباغشایریزپرزداردارد؟
پاسخ
-3۱کدامبخشازلولهگوارشدارایچینهایحلقوی،پرزوریزپرزاست؟
پاسخ:
-32سلولزخارجشدهازرودهباریکابتداواردکدام بخشازلولهگوارشمیشود؟
پاسخ:
-33محلاصلیجذبآبوموادمعدنیدرلولهگوارشانسانرابنویسید.
پاسخ:
-34پیامداختاللدرفعالیترودهبزرگرابنویسید.
پاسخ:
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-35درکدامبخشازلولهگوارشانسانباکتریدرحالزندگیمی باشد؟
پاسخ:
-36درکدامبخشازلولهگوارشانسانبافعالیتباکتریها انواعیازویتامینهاتولیدمیشود؟
پاسخ:
-37محلتجزیهسلولزوتبدیلآنبهگلوکزکدامبخشازلولهگوارشبودهوآنزیمهایتجزیهکنندهآنتوسطکدام
یاختههاساختهمیشود؟
پاسخ:
-38کدامگروهازویتامینهاتوسطباکتریساختهشدهودرکدامبخشازلولهگوارشجذبخونمیشوند؟
پاسخ:
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-39وظایففراخروده(رودهبزرگ)رابنویسید(.چهارمورد)
پاسخ:
- 40مراحلدفعمدفوع رابنویسید.
پاسخ:
- 4۱خونیکهاز رودهباریکخارجمیشودابتداواردکدامانداممیگردد؟
پاسخ:
- 42وظایفکبددرانسانرابنویسید.
پاسخ:
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- 43کدامانداممحلتبدیلکربوهیدراتاضافیبهچربیاست؟
پاسخ:
- 44مشکالت افرادیکه اضافهوزندارندرابنویسید(.دومورد)
پاسخ:
-45درافرادیکهکمبودوزندارند،احتمالکاهشاستحکامدرکدامبافتوجوددارد؟
پاسخ:
-46تماممواردیکهدربروزدیابتبزرگسالینقشداردرابنویسید؟
پاسخ:
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- ۱باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف-شکلروبروبیانگرکدامدستگاهاست؟
پاسخ:
ب-همهمواردمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:
الف-درشکلروبرومسیرحرکتغذارابنویسید؟
پاسخ:
ب-وظایفهمهمواردمشخصشده رابنویسید.
پاسخ:
ج-درکداممواردباکتریدیدهمیشود؟
پاسخ:
د-اولینمحلتولیدتودهخمیریشکلرابنویسید.
پاسخ:
ه-محلتولیدترکیباتبزاقرابنویسید.
پاسخ:
و-درکدامبخشصفراسازیوسپسدرکدامبخشذخیرهصفراصورتمیگیرد؟
پاسخ:
ز-بیشترآنزیمهایموجوددررودهباریکدرکدامبخش ساختهمیشود؟
پاسخ:

ha
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ح-محلمخلوطشدنصفراو غذادرکدامبخشمی باشد؟
پاسخ:
ط-محتویاترودهباریکابتداواردکدامبخشمیشود؟
پاسخ:
ی-محلآبگیریغذاوجذببیشترموادمعدنیدرکدامبخشرخمیدهد؟
پاسخ

ha
r.c

c

- 2باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف-همهمواردمشخصشدهرا نامگذاریکنید.
پاسخ:
ب-مسیرعبورغذادرگنجشکبنویسید.
پاسخ:

ha
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rf
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ج-درکدامبخشجذبموادصورتمیگیرد؟
پاسخ:
د-محتویاتچینهدانابتداواردکدامبخشمیشود؟
پاسخ:
ه-نزدیکترینبخشبهدهانجانورکهمتورممی باشدرابنویسید.
پاسخ:
و-کدامبخشدرانسانازمریغذادریافتمیکند؟
پاسخ:
ز-کدامبخشدرانساناولینمحلمخلوطشدنغذا
باآنزیممی باشد؟
پاسخ:
ح-کدامبخشدرانسانمحتویاتمعدهرادریافتمیکند؟
پاسخ
-3باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف-بخشموردسوالرا نامگذاریکنید.
پاسخ:
ب-کدامغدهاز بقیهبزرگتراست؟
پاسخ:
ج-کدامغدهکوچکتریناست؟
پاسخ:
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- 4باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف-بخشموردسوالباحروفالتین ،نامگذاریکنید.
پاسخ:
ب-نوعدندانشکلهای ۱الی 4راتعیینکنید.
پاسخ:
ج-حروفالتینوعددمرتبطبایکدیگررامجاورهم بنویسید.
پاسخ:
د-سطحکدامدندانازبقیهبیشتراست؟
پاسخ:
ه-سطحکدامدندانازبقیهکمتربودهو باریکمیباشد؟
پاسخ:
و-کدامدندانبیشترینتعدادریشهرادارد؟
پاسخ:
-5باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف-همهبخشهایمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب-تمامبخشهایمتعلقبهتاجدندانبنویسید.
پاسخ:
ج-همهبخشهایمتعلقبهریشهدندانرا بنویسید.
پاسخ:
د-درکدامبخشدندانرگهایخونیمنشعبشدهقابلمشاهدهاست؟
پاسخ:
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-6باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف-همهبخشهایمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب-درکدامشکلاپیگلوتبهسمت
پایینحرکتکردهاست؟
پاسخ:
ج-کدامساختارمانعازورودغذابهحفرهبینیمیشود؟
پاسخ:
د-کدامساختارلقمهغذاییرا بهسمتحلقحرکتمیدهد؟
پاسخ:

ه-کدامساختارسبببستهشدنراهنایمیشود؟
پاسخ:
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- 7باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف-بخشaرانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب-بخشbرانامگذاریکنید.
پاسخ:
ج-بخش aلقمهغذاییراازکجادریافتکردهوسپسبهکجاانتقال میدهد؟
پاسخ:
د-ماهیچهبخشهای d،cو eبهترتیبدرچهوضعیتیهستند؟
پاسخ:
ه-بازیابستهبودنبخش fراتعیینکنید.
پاسخ
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-8باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف– بخشهایموردسوالرا نامگذاریکنید.
پاسخ:
ب-کدامبخشهامحلساختنآنزیمهایگوارشیهستند؟
پاسخ:
ج–کدامساختارصفراراکیسهصفراگرفتهو بهرودهباریکانتقالمیدهد؟
پاسخ:
د-کدامساختارآنزیمهایپانکراسرابهسمترودهباریکانتقالمیدهد؟
پاسخ:
ه-کدامبخشمحلفعالیتآنزیمهایپانکراسیمیباشد؟
پاسخ:
و–کدامبخشدارایسلولهایپوششیریزپرزداراست؟
پاسخ

ha

313

ha
r.c

c

- 9باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف-درشتمولکولیاکوچکمولکولبودنaراتعیینکنید.
پاسخ:
ب-درشتمولکولیاکوچکمولکولبودنbراتعیینکنید.
پاسخ:
ج-نوعفرایندcومحلوقوعآنراتعیینکنید.
پاسخ:
د-فرایندdتوسطکدامبخشسلولصورت
میگیرد؟
پاسخ:
ه-درحینوقوعفرآیند eطولمسیروقوعرابنویسید.
پاسخ:
و-خونپراز غذاابتدابهکداماندامواردمیشود؟
پاسخ:
ز-ایننوعیاختهباغشایچینخوردهدرکدام بخش ازلولهگوارشقابلمشاهدهمی باشد؟
پاسخ:
- ۱0باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف-کدام نشاندهندهریزپرزمیباشد؟
پاسخ:
ب-کدامبخشمستقیماًبهمحیطاثرآنزیمهایگوارشیدرتماساست؟
پاسخ:
ج-کدامبخشدارایدنااست؟
پاسخ:
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د-کدامبخشبهمویرگرودهنزدیکتراست؟
پاسخ:
ه-کدام بخشسطحوسیعیبرایجذبموادفراهمکردهاست؟
پاسخ:

- ۱۱باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف–موردaرانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب-موردbرا نامگذاریکنید.
پاسخ:
ج-کدامساختارهاسببافزایشسطحتماسغذابادیوارهرودهمیشوند؟
پاسخ:

ha
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c

- ۱2باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف– بخشهایمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب– کدامبخشرابطبیندهانومعدهاست؟
پاسخ:
ج-کدامبخشمحلساختهشدنصفرامی باشد؟
پاسخ:
د-کدامبخشهاترشحاتخود راازطریقلولهباریک(مجرا) بهروده
باریکمیریزد؟
پاسخ:
ه– کدامبخشهاتواناییساختنآنزیمهایگوارشی دارد؟
پاسخ:
و-کدامبخشتواناییساختناسیددارد؟
پاسخ:
ز-کدامبخشممکناستتوسطاسیدآسیبببیند؟
پاسخ:
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ح–درکدامبخشگواراشنهاییموادغذاییرخ
میدهد؟
پاسخ:
ط-کدام بخشازلولهگوارشبیشترآنزیمهایگوارشیموردنیازخودرااز بخشدیگریازدستگاهگوارشدریافتمیکند؟
پاسخ:
ی– کدامبخشداراییاختههایریزپرزداراست؟
پاسخ:
315

ک-درکدامبخشبافعالیتباکتریهاویتامینهای KوBساختهمیشود؟
پاسخ:
ل-درکدامبخشسلولزگیاهیبهگلوکزتجزیهمیشود؟
پاسخ:
م– کدامبخشها بهرودهباریکاتصالیافتهاند؟
پاسخ:
ن-کدامانداممحلذخیرهموادمغذیخروجیازرودهمی باشد؟
پاسخ:

c
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-۱کدامگزینهصحیحاست؟
درانسانسالموایستاده  ..........قراردارد.
)۱کبدنسبتبهآپاندیسپایینتر
)2کیسهصفرادرسمتچپ
)3بخشابتداییرودهبزرگسمتراست
)4بخشانتهاییمریپایینترازکیسهصفرا

- 2کداممتنزیررابهدرستیتکمیلمیکند؟
دردستگاهگوارشگنجشک. ..........
)۱محتویاتخروجیازدهانازطریقمریابتدابهمعدهریختهمیشود.
)2چینهدانطیفعالیتماهیچههایخودموادیرامستقیمابهسنگدانمیریزد.
)3معدهپسازتغییراتیدرموادغذاییمحتویاتخودراابتدابهرودهمی ریزد.
)4بخشیکهحدفاصلچینهدان سنگدانقرارگرفتهاست،متمایلبهسطحشکمیمی باشد.
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- 3کداممتنزیررا بهدرستیتکمیلمیکند؟
دردستگاهگوارشانسانبخشیکهبالفاصله ..........قراردارد. ..........،
)۱بعدازمعده-محلآغازگوارشموادغذاییمی باشد.
)2قبلازمعده-محلترشحآنزیمهایگوارشیمی باشد.
)3بعدازمری-دارایباکتریهاییویتامینسازمی باشد.
)4قبلازحلق -اولینمحلتولیدتودهخمیریشکلمیباشد.
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- 4کداممتنزیررابهدرستیتکمیلمیکند؟
دردستگاهگوارشانسانبخشیکهاز  ..........مستقیماً موادیدریافتمیکند،میتواند. ..........
)۱معده–آخرینمحلجذبدرلولهگوارشباشد.
)2پانکراس– دردیوارهخوددارایپرزوچینمی باشد.
)3کبد–همهآنزیمهایگوارشیموردنیازرامیسازد.
)4مری–همهترشحاتآنفعالیتآنزیمیدارند.
-5کداممتنزیررا بهدرستیتکمیلمیکند؟
دردستگاهگوارشانسانهرآنزیمی کهدر ..........
)۱معدهفعالیتمیکند،توسطکبدساختهشدهاست.
)2دهانفعالیتمیکند ،بدوندخالتغددساخته شدهاست.
)3رودهباریکفعالیتمیکند،ازطریقمجرااز پانکراسحملشدهاست.
)4گوارشموادغذاییدررودهبزرگفعالیت میکند،منشاغیرانسانیدارد.

ak
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-6چندموردازگزینههایزیرصحیحنیست؟
درهر بخشازلولهگوارشانسانکهجذبویتامینKرخمیدهد،قطعاً. ..........
الف)محلورودترشحاتصفراویوپانکراسیمیباشد.
ب)غشاییاختهایچینخوردهوریزپرزایجادمیشود.
ج)محلزندگیانواعیازباکتریهایهمزیست میباشد.
د)همهآنزیمهایگوارشیخودراازباکتریتامینمیکنند.
4)4
3)3
2)2
۱)۱
- 7کدامگزینه درموردانسانصحیحاست؟
)۱بخشهاییازرودهبزرگمحلجذبهمهویتامینهامیباشد.
)2محلساختهشدنبیشترآنزیمهایرودهباریک،پانکراسمیباشد.
)3وجودریزپرزدرسطحیاختههایجاذبرودهها،قدرتجذبراافزایشمیدهد.
)4گوارشهمهموادغذاییکهواردلولهگوارششدهاستدررودهباریکانجاممیشود.
-8کدام عبارتمتنروبرورادرستتکمیلمیکند؟تبدیلقندبهچربیدراندامیازبدنرخمیدهدکه. ..........،
)۱محلساختهشدنبیشترآنزیمهایرودهباریکمیباشد.
)2محتویاتغذاییخودرامستقیماً ازمریدریافتمیکند.
)3محلزندگیانواعیازباکتریهایهم زیست میباشد.
)4بخشیازترشحاتخودراتوسطمجرابهرودهباریکمیریزد.

ha

317

ha
r.c

c

- 9کدامعبارتدرموردانسانصحیحبیانشدهاست؟
)۱هرویتامینیکهدر بخشانتهاییلولهگوارشساختهمیشودمحلولدرچربیاست.
)2درهنگامبلعباپایینرفتنزبانکوچکو باالآمدناپیگلوتغذاواردمریمیشود.
)3اندامذخیرهکنندهموادمغذینمیتوانددرگوارشچربیهاداراینقشباشد.
)4مجرایکیسهصفراپیشازواردشدنبهرودهباریکبهمجرایپانکراسیمیپیوندد.
- ۱0کداممتنزیررادرستتکمیلمیکند؟
درانسان ..........،رودهباریک. ..........
)۱بیشترآنزیمهایموجوددر-توسطکبدساختهمیشود.
)2باانقباضماهیچههایدیواره-محتویاتمعدهکاهشمییابد.
)3خونخارجشدهاز-ابتداوارداندامسازندهصفرامیشود.
)4همهموادموجوددر-توسطپانکراسازطریقمجراتامینمیشود.
- ۱2درانسان،هنگامیکه ..........ممکننیست. ..........،
)۱موادگوارشنیافتهواردرودهبزرگمیشود-همهموادمعدنیآنجذبشده باشد.
)2ماهیچههایدیوارهمعدهمنقبضمیشود-غذابااسیدوآنزیمترکیبشود.
)3خونازرودهباریکخارجمیشود-مملوازگلوکزوانواعیازویتامینهاباشد.
)4موادغذاییواردرودهباریکمیشود-آنزیمهایپانکراسیبرآناثرکند.
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-۱3کدامجملهزیررادرستتکمیلنمیکند؟
درانسانهنگامبلع .......... ،سببورودغذابهمریمیشود.
)۱باالرفتنحنجره
)2پایینرفتناپیگلوت
)3پایینرفتنزبانکوچک
)4بستهشدنراهنای
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ha

- ۱4بخشیازلولهگوارشانسانکهمحلدریافتترشحاتکبدمی باشد. .........،
)۱همهموادمعدنیومفیدغذاراجذبمیکند.
)2سببگوارشنهاییموادغذاییمیشود.
)3بافعالیتباکتریهایخودویتامینمیسازد.
)4باحرکاتخودسببورودغذابهمعدهمیشود.
-۱5کداممتنزیرراصحیحتکمیلمیکند؟
رودهبزرگانسان . ..........
)۱تنها،محلجذبویتامینهامی باشد.
)2تنهامحلحضورباکتریهامیباشد.
)3میتواندمحل گوارشموادآلی باشد.
)4ترشحاتکبدیرامستقیماً دریافتمیکند.
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-۱6دیوارهرودهباریکانسانمتشکلاز . ..........
)۱بیشازدونوعبافتدردیوارهخودمی باشد.
)2فقطبافتپیوندیبههمراهبافتپوششیمی باشد.
)3یاختههاییباتواناییتولیدصفرامی باشد.
)4یاختههاییباتواناییجذبهمهموادمعدنیمی باشد.
- ۱7دردستگاهگوارشانسانمحلآغازگوارشموادغذایی  ................بودهکهباآنزیمهایگوارشیخودسببتجزیه
 ..........شدهو بخشانتهاییلولهگوارش .........می باشد.
)۱معده-پروتئین-رودهباریک
)2دهان-قندهایساده-رودهبزرگ
)3معده-لیپید-رودهباریک
)4دهان-نشاسته-رودهبزرگ
-۱8چندموردمتنزیررانادرستتکمیلمیکند؟
درانسانسالماولیناندامیکهخونخروجیازرودهباریکرادریافتمیکند. ........ ،
الف)درتولیدموادموردنیازبدننقشدارد.
ب)بافعالیتباکتریهایخودسببتجزیهسلولزمیشود.
ج)داراییاختههاییباتواناییتولیدصفرامی باشد.
د)باتولیدبیشترآنزیمهایرودهباریکسببتجزیهموادمیشود.
ه)درسمتراستبدنوباالترازپانکراسواقعشدهاست.
و)بهطورغیرمستقیمدرگوارشگروهیازموادنقشدارد.
5)4
4)3
3)2
2)۱
- ۱9کدامعبارتبهدرستیبیانشدهاست؟
)۱شیرهمعدهفقطدارایآنزیمبودهکهبهگوارشمواد غذاییکمکمیکند.
)2بااثرمستقیمموادقندیبرمینایدندان،پوسیدگیآنآغازمیشود.
)3چینخوردگیهاوپرزهایرودهباریکبهجذببهترمواد غذاییکمکمیکند.
)4خردشدنغذابهقطعاتکوچکترتنهادرمعدهانسانصورتمیگیرد.
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- 20کدامعبارتبهدرستیبیانشدهاست؟
)۱بخشcتواناییترشحمولکولهاییداردکه سرعتواکنشهایشیمیاییرازیادمیکند.
)2یاختههای بخش dباکمکاندامکهایخود صفراراساختهو بهبخشgمی ریزد.
)3همهآنزیمهایموجوددر بخش gتوسط یاختههایبخش fساختهشدهاست.
)4مجراهایخارجشدهازfقبلازاتصالبهرودهباریکبهمجراهایخارجشدهازکیسهصفرامیپیوندد.
-2۱کدامعبارتبهنادرستیبیانشدهاست؟
)۱اجزایانگشتمانندaحاصلچینخوردگی غشایپالسماییمی باشد.
)2بخشbفعالیتیاختهای ،شکلواندازه یاختهراتنظیممیکند.
)3بخشcمواد غذاییرامستقیماً ازفضایداخلی رودهدریافتمیکند.
)4بخشعمدهانرژیموردنیازفعالیتیاختهتوسط راکیزهتامینمیشود.
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گردش مواد
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به نظر شما دستگاه گردش مواد باید چه بخش هایی با چه مشخصاتی داشته باشد ؟
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الف)همهیاختههایجاندارانمیتوانندبهطورمستقیمازمحیطموادموردنیازخودرادریافتکنند.
ب)درتمامجاندارانهریاختهای بامحیطاطرافمستقیماً درتماسمیباشد.
ج)درپیکرجاندارانپرسلولیبرخالفتکسلولییاختههابامایعبینسلولیدرتماسهستند.
الف)یاختههایبدنانسانبهمنظورحیاتفقطبهموادمغذینیازدارند.
ب)یاختههایانسانیتواناییساختنموادزائددفعیدارند.
ج)دستگاهتنفسمانندگوارشبادستگاهگردشخوندرارتباطهستند.
د)دردستگاهگردشموادمایعیبهجریانمیآیدکهارتباطبینیاختههارابرقرارمیکند
ه)وجودخوندرهرجانوریسبببرقراریارتباطبینیاختههامیشود.
و)دستگاهگردشخونتنهامتشکلازقلبورگمی باشد.
ز)درانسانرگهایخونیشبکهایازلولههایمرتبطبایکدیگرمی باشند.
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الف)جانداران .........................بامحیطاطرافدرتماسبودهوموادموردنیازخودرابهطورمستقیمازمحیطمیگیرند.
ب)درجانداران  .........................فقطبعضیازیاختهها بهطورمستقیمبامحیطاطرافدرتماسهستند.

ha

الف)یاختههایبدنانسانعالوهبرموادمغذی به .........................نیازداشتهو  .........................تولیدشدهوموادزائد
راازخوددورمیکنند.
ب)دربیشترجانوران .........................مایعیاستکهسبببرقراریارتباطبینیاختههاشدهوسببجابهجاییمواد
میشود.
ج)دستگاهگردشمواددرانسانشامل ..................، ..................و ..................می باشد.
د)بهمنظوربهگردشدرآوردنخونموجوددر رگهایانسانبه ..................نیازاست.
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گوش کردن بهصدای قلب  :با استفاده از گوشی پزشکی صدایقلب خود ودوستانتان رابشنوید  .درکجای سینه
صدایقلب بهتر شنیده می شود ؟
سعی کنید تعداد ضربان قلب خود رادر یک دقیقه بشمارید .

ha

الف)قلبانساننوعیپمپماهیچهای300گرمیبودهکهدرطولعمرهرفردی 2میلیونلیترمایعرا جا بهجامیکند.
ب)بافعالیتقلب،بهطورپیوستهخوندرونرگهادرجریاناست.
ج)قلبانساناندامتوخالیماهیچهای بودهکهدارایحفراتیبااندازهمتفاوتمی باشد.
د)ارتباطحفرههایکناریقلبمستقیماً ازطریقدریچههای برقرارمیشود.
ه)ارتباطدهلیزراستبابطنهمانسمتازطریقدریچههاییممکنمیشود.
و)حدفاصلبطنراستوسرخرگششیدریچهایقرارگرفتهاست.
ز)ضخامتدیوارهماهیچهایهردو بطنبایکدیگربرابرمی باشد.
ح)ضخامتدیوارهدهلیزهابیشترازبطنراستبودهوازبطنچپکمتراست.
ط)دوحفرهباالییقلبهماندازهبودهوازسایرحفراتقلببزرگترهستند.
ی)درسطحداخلیبطنهایقلبانسانبرآمدگیهاییدیدهمیشود.
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الف)وزنقلبانسانحدود ....................بودهکهتواناییجابهجاکردن ....................میلیونلیترمایعرادارد.
ب)قلبطیفعالیتخود،خونرابافشاربهدرون ....................و ....................میفرستد.
ج)قلبتلمبهایبیشتر ازجنس  ...................و ....................می باشد.
د)قلبانسانمتشکلاز .............حفرهبودهکهحفرههایباال  ...............وحفرههایپایین  ...............نامیدهمیشوند.
ه)ارتباطبینحفرههایباالییوپایینیباکمک ....................برقرارمیشود.
و)ارتباطبینبطنهاوسرخرگهاازطریقدریچههای  ...................برقرارمیشود.
ز)دریچههایدهلیزیبطنیارتباطبینحفرههای  ...................و  ...................برقرارمیکنند.
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الف)قلبدرانسانفقطمتشکلازبافتماهیچهایبودهکهشرایطفعالیترافراهممیکند.
ب)بافتداخلیقلبکه باخوندرونحفراتدرتماساست ،نوعیبافتپیوندیمی باشد.
ج)بافتداخلیقلبکهدرتشکیلدریچههانقشدارد،از نوعپوششیاست.
د)بافتحفاظتکنندهازقلب،ازنوعپیوندیبودهکهاطرافایناندامرااحاطهکردهاست.
ه)دراثرانقباضهر بافتیدرقلبخونبافشارباالواردسرخرگهامیشود.
و)بافتیکهحدفاصلبافتهایپیوندیوپوششیقلبقرارگرفتهاست،مستقیماً باخوندرونحفراتقلبیدرتماس
می باشد.
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ز)بافتیکهباخوندرونحفراتقلبیدرتماسمیباشد،سببایجادجریانخوندررگهامیشود.
ح)بافتحفاظتکنندهازقلب،بانفوذخودبهالیههایزیرینسببتشکیلدریچههایقلبیمیشود.
ط)بافتماهیچهای بانفوذبهدرونحفراتقلبیسببتشکیلدریچههاییمیشود.
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الف)درانسانبخشعمدهقلبازنوعیبافت ....................تشکیلشدهاست.
ب)بافتیکهدرساختندریچههایقلبنقشدارد،میتواندازجنسبافت ....................باشد.
ج)بافتیازدیوارهقلبکهمستقیماً باخوندرونحفراتقلبدرتماساست،ازنوعبافت  ...................است.
د)بافتحفاظتکنندهازقلبازجنسبافت ....................می باشد.
ه)باانقباضبافت  ...................قلب،نیروییایجادمیشودکهسببراندهشدنخونبهدرون  ...................میشود.
و)درقلبانسانضخامتدیوارهبطنچپ  ...................ازضخامتدیوارهبطنراستمی باشد(.راست–چپ)
ز)دریچه  ...................رابطبیندهلیزچپبابطنچپمی باشد.
ح)دریچه  ...................رابطبیندهلیزراستبابطنراستمی باشد.
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وسایل ومواد الزم :قلب گوسفند  ،قیچی  ،گمانه (سوند)
روش آزمایش
 -۱با کمک معلم خود ابتداجلو وعقب قلب  ،سپس چپ و راست قلب را مشخص کنید .
 -2با توجه به ضخامت دیواره و میزان خاصیت ارتجاع پذیری رگ ها  ،سرخرگ ها را ازسیاهرگ ها تشخیص دهید.
 -3با راهنمایی معلم  ،برش هایی در قلب ایجاد کنید تا بتوانید حفره ها  ،دریچه ها و رگ های مختلف قلب را
تشخیص دهید .
 -4سمت چپ و سمت راست قلب رابا هم مقایسه کنید  .چه تفاوتی با هم دارند؟ چرا ؟
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الف)سرخرگهابرخالفسیاهرگهانزدیککنندهخونبهقلبمی باشند.
ب)هررگخارجشدهازقلبپسازنفوذبهالیههایقلبوظیفهتغذیهراانجام میدهد.
ج)بهدهلیزراستبیشازدوسیاهرگبزرگاتصالیافتهکهحاملخونتیرههستند.
د)بهدهلیزچپبیشترینرگکهحاملخونروشنهستند ،اتصالیافتهاست.
ه)ازهربطنیکسرخرگباخونروشنخارجمیشود.
و)ازقلبانساندوسرخرگباخونیبادوکیفیتمتفاوتخارجمیشود.
ز)دهلیزیکهبابیشترینتعدادرگخونیدرتماسمی باشد،مملوازخونروشناست.
ح)هررگیکهحاملخونتیرهاست،ابتدابهششهاواردمیشود.
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ط)رگخارجشدهازبطنراستزیرقوسآئورتدوشاخهشدهو بهسمتششهامی روند.
ی)رگخارجشدهازبطنچپدرباالترازقلبتشکیلقوسدادهوچندینانشعابرگیایجاد میشود.
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ک)آئورتپسازتشکیلساختارقوسیشکل،ازپشتقلببهسمتبخشهایپایینیامتدادمییابد.
ل)حفرهدرونیدهلیزراستبرخالفبطنچپفقطباخونتیرهدرتماسمی باشد.
م)هردریچهقلبیکهحدفاصلدهلیزوبطنقرارگرفتهاست،فقطباخونروشندرتماسمیباشد.
ن)دریچههایدهلیزیبطنیازطریقساختارهاییبهگروهیازبرآمدگیهایدرونبطناتصالیافتهاند.
س)تمامدریچههایقلبیبهبرآمدگیهایبطنیاتصالیافتهاند.
ع)هرسرخرگیکه بهقلباتصالیافتهاست،حاملخونروشناست.
ف)هرسیاهرگیدرانسانحاملخونتیرهاست.
ص)تمامسرخرگهایقلبیفقطبهیکیازحفراتسمتچپقلباتصالیافتهاست.
ق)هررگیکه بهبطناتصالیافتهاست،خونراازقلبدورمیکند.
ر)هررگیکه بهدهلیزاتصالیافتهاست،خونرابهقلبنزدیک میکند.
ش)خونپسازخروجازبطنراستازطریقسرخرگبهششهافرستادهمیشود.
ت)خونپسازخروجازششها،ازطریقسرخرگهاییبهدهلیزچپمی ریزد.
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الف)درانسانهررگیکهخونراازقلبدورمیکند ................... ،نامیده میشود.
ب)درانسانهررگیکهخونرابهقلبنزدیکمیکند ................... ،نامیده میشود.
ج)درانسانرگهای  ...................درخونرسانیبهماهیچههایقلبدارایفعالیتهستند.
د)بزرگسیاهرگهایزیرین وزبرینبهحفره  ...................قلبمتصلشدهاند.
ه)خونسرخرگهایششیبه  ...................قلبانسانریختهمیشود.
و)درانسانسرخرگآئورتازبطن ....................خارجمیشود.
ز)درانسانسرخرگ  ...................ازبطنراستخارجمیشود.
ح)درانسانسالم  ...................سیاهرگبهدهلیزچپاتصالیافتهاست.
ط)از بخشباالییقوسآئورت ....................سرخرگانشعابیافتهاست.

ha
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الف) درباره درستی یا نادرستی عبارت زیر در گروه خود گفت وگو کنید .
ب) مسیر حرکت خون درهمه حفره ها  ،دریچه ها و رگ های اصلی قلب رابا ذکر نام و با استفاده از پیکان مشخص
و درباره درستی آن در گروه خود گفت و گوکنید  .در گزارشخود خون تیره وروشن رابا رنگهای مختلف نشان
دهید .

ha

الف)خونموجوددرحفراتبزرگوکوچکسمتچپقلبمملوازاکسیژنهستند.
ب)درطیگردشخونعمومیخونروشنتوسطآئورتبهتماماندامهاارسال میشود.
ج)خونورودیبهدهلیزراستمملوازدیاکسیدکربنبودهکهازطریقیکرگتامینمیشود.
د)خونخروجیازبطنراستحاملCO2فراوانبودهکهازطریقسرخرگبهششهاانتقالمییابد.
ه)هدفگردشششیخون،تبدیلخونتیرهبهروشندرششهامی باشد.
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الف)درانسانخونیکهبابخشداخلیحفراتسمتچپقلبدرتماسمی باشدمملواز ....................است.
ب)درانسانبعضیازرگهایمتصلبهقلبمانند  .............................و  ..................مقدارزیادیاکسیژندارند.
ج) در انسان بعضی از رگ های متصل به قلب مانند  ................................. ، ................................و
 ......................مقدارزیادیکربندیاکسید دارند.
د)درانساندریچه  ...................یکیازدریچههایدهلیزیبطنیبودهکه باخونروشندرتماساست.
ه)درانساندریچه ....................یکیازدریچههایدهلیزیبطنیبودهکهباخونتیرهدرتماساست.
و)درانسانسالمباضربانقلبطبیعیآغازگردشعمومی ....................بودهودرمقصدآن ....................است.
ز)درانسانآغازگردشششی ....................ومقصدآن ....................است.

در شکل زیر مراحل کار قلب رامشاهده می کنید .به مجموع اینسه مرحله ضربان قلب می گویند خون در هر
مرحله چه مسیری راطی می کند ؟
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و)درطیانقباضدهلیزهابرحجمخونموجوددربطنهاافزودهمیشود.
ز)هنگامیکهماهیچههایدیوارهدهلیزهادرحالانقباضهستند،دریچههایدهلیزیبطنیبازمیمانند.
ح)درطیمدت زمانیکهدهلیزهادرحالانقباضهستند،حجمخونحفراتکوچکقلبدرحالکاهشاست.
ط)هنگامیکهحجمخوندهلیزهاروبهکاهشاست،دریچههایسینیبازمیمانند.
ی)هنگامیکهماهیچههایبطنیدرحالانقباضهستند،دریچههایسینیبسته می باشند.
ک)درحینمدتزمانیکهخونبطنها روبهکاهشاست،دریچههایدهلیزیبطنیبستههستند.
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ل)درطیمدتزمانیکهخونازحفراتبزرگقلبخارجمیشود،خوندهلیزهاروبهافزایشاست.
م)درطیمدتیکهحجمبطنها روبهکاهشاست،دریچههایدهلیزیبطنیبازهستند.
ن)درحیناستراحتعمومیقلب،خونازدهلیزهابهحفراتپایینیریختهمیشود.
س)هنگامیکهماهیچههایقلبدرحالاستراحتهستند،دریچههایبزرگقلببازمیمانند.
ع)باانقباضماهیچههایدیوارهبطنهابخشیازخونِبطنیوارددهلیزهامیشود.
ف)هنگامیکهدریچههایدهلیزیبطنیبازهستند،قطعاً تمامماهیچههایقلبیدرحالاستراحتمیباشند.
ص)هنگامیکهتمامماهیچههایقلبیدرحالانقباضهستند،مقدارزیادیخونواردسرخرگهایمتصلبهقلبمیشود.
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د)درانسانخونخروجیازبطنچپابتداوارد ........................شدهوسپسبه ...................واردمیشودودرنهایت
به .........................قلبمیریزد.
ه)درانسانخونخروجیازبطنراستابتداوارد ........................شدهوسپسبه  ................واردمیشودودر نهایت
به ........................قلبمیریزد.
و)درحینانقباضدهلیزهادریچههایدهلیزیبطنی  ................بودهودریچههای  ................بستهمیمانند.
ز)درطیاستراحتعمومیدریچههایسینی  ................بودهودریچههایدهلیزیبطنی .................هستند.
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درون قلب  ،دریچه های مختلف با نام های دهلیزی بطنی وسینی قراردارند .به نظر شما وجود این دریچه ها چه
اهمیتی دارد؟ با استفاده ازمنابع مختلف درباره این دریچه ها اطالعاتی راجمع آوریو در کالس گزارشدهید .

ha
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با توجه به شکل های قبل و تشریح قلب که انجام دادید در جدول زیر مشخص کنید کدامویژگی بهسرخرگ و
کدامبه سیاهرگ مربوط است .
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الف)سرخرگهای بدنانسان،دیوارهضخیموقابلارتجاعدارند.
ب)سیاهرگهایمتصلبهقلبانسان،دیوارهنازکترینسبتبهسرخرگهادارند.
ج)تمامرگهایمتصلبهقلبکهحاملخونهستند،دیوارهایحدوداً ارتجاعیدارند.
د)تنهارگهاییکهخونراازقلبدورمیکنند،دیوارهایارتجاعیدارند.
ه)هررگمتصلبهقلبکهحاملخونتیرهاست،دیوارهایضخیمدارد.
و)هررگمتصلبهقلبکهخونروشنحملمیکند،دیوارهای نازکدارد.
ز)هرسرخرگیپسازورودبهاندامانشعابیافتهوتشکیلمویرگمیدهد.
ح)هررگیکه بهقلباتصالیافتهاست،متشکلازبیشازیکالیهمی باشد.

ha

ط)دیوارهمویرگخونیازسایررگهانازکتربودهومتشکلازیکنوعبافتمی باشد.
ی)مویرگهایخونینازکبودهوشرایطالزمبرایعبورموادازعرضخودفراهم میکنند.
ک)درانسانهرسیاهرگیاز بهمپیوستنچندینمویرگایجادمیشود.
ل)درگروهیازسیاهرگهایانساندریچههاییبهمنظورتسهیلحرکتخونیافتمیشود.

الف)رگهاییکهدیوارهضخیموقابلارتجاعدارند ................ ،بودهوخونراازقلبدورمیکنند.
ب)درانسان  ................دیوارهنازکتروخاصیتارتجاعیکمترنسبتبه  ................دارد.
ج)پسازورودسرخرگبهاندامابتداانشعابزیادیپیداکردهوتبدیلبه  ................میشود.
د)دیوارهمویرگهایخونیدرانسانفقطازیکالیه  ......................ساختهشدهاست.
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د)سیاهرگمیتواندازبهمپیوستن .....................دراندامهاایجادشوند.
ه)سرخرگهامانندسیاهرگهایبدناز ..................باقطرمتفاوتتشکیلشدهاند.
و)حجمخونموجوددرسیاهرگ  .................ازحجمخونموجوددرسرخرگمی باشد(.بیشتر–کمتر)
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 نبض خود راحداقلدر سه نقطه بدنحس وشمارش کنید . پزشکان به جای استفاده از گوشی برای شمارش ضربان قلب ازنبض استفاده می کنند  ،چرا ؟ نبض خود راودوستانتان را قبل و بعد ازمدتی که دویدید  ،اندازه بگیرید  .چرا نبض در وضعیت های مختلفمتفاوت است ؟
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الف)درطیوقوعچندینضربانقلب،یکبارخونبافشاربهدرونسرخرگهافرستادهمیشود.
ب)درطیهردورهکاملفعالیتقلب،قطرسرخرگهافقطافزایشمییابد.
ج)تغییرقطرهمهرگهایمتصلبهقلببهصورتموجیدرطولآنهابهحرکتدرمیآید.
د)تنگوگشادشدنهررگخونیدرانسانمنجربهایجادشدننبضمیشود.
ه)فقطدرنقاطیازبدنکه نبضاحساسمیشود،تغییرقطرسرخرگرخمیدهد.
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الف)قلبدرهر، .....................یکبارخونرا بافشاربهدرونسرخرگهامیفرستد.
ب)بهمنظوروقوعنبضتنگوگشادشدن  ....................بهصورتموجیرخ میدهد.
ج)پزشکانبهجایاستفادهازگوشیبرایشمارشضربانقلباز  ....................استفادهمیکنند.
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با استفاده از تیغه های آماده خونی که در آزمایشگاه دارید  ،می توانید انواعی از یاخته های خونی را در زیر
میکروسکوپ ببینید  .تهیه این تیغه ها ازآزمایشگاه های تشخیص طبی آسان است .
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الف) در مورد تعداد انواعیاخته های خونی تحقیق  ،و گزارش خود رابه کالس ارائهدهید .
ب) در گزارشهای آزمایش خون دو اصطالح  WBCو RBCدیده می شود  .درباره آنها تحقیق و نتیجه رابه
کالس ارائهدهید .

c

ha
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الف)در بدنهرفردبالغیقطعاً 5لیترخونجریاندارد.
ب)خونمتعلقبهبافتپیوندیبودهکهازدو بخشتشکیلشدهاست.
ج)خونابمتشکلآبوانواعیازموادمحلولاست.
د) انتقالموادوارتباطبیندستگاههایبدنتنهاوظایفخونهستند.
ه)درانسانبهطورمعمولحجمپالسمابیشترازیاختههایخونیمی باشد.
و)درانسانگویچههایقرمزظاهریکرویشکلِازدوطرففرورفتهدارند.
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ز)گویچههایقرمزمانندسکهباوسطفرورفتهبوده ،کهدرانتقالگازهایتنفسینقشدارند.
ح)گویچههایسفیددرخونظاهریکرویشکلداشتهوسببایمنیبخشیمیشود.
ط)پالکتهادارایشکلنامعینیبودهکهدرانعقادخوننقشدارند.
ی)درخونانسانانواعیازیاختههایخونیباظاهریمتفاوتدرخونابشناورهستند.

ha

الف)در بدنفردبالغوسالمحدود .....................خونجریاندارد.
ب)خونمتعلقبهبافت .....................بودهکهمتشکلازدو بخش .....................و .....................می باشد.
ج)بخشمایعخونمتشکلازآب وموادمحلولمانند .................... ، .....................و .....................است.
د)ازجملهوظایفخوندرانسانسالمشامل  .....................، ....................و  ..........................است.

ه)دربدنانسانبالغوسالمحجمپالسما  ....................درصدوحجمیاختههایخونی  ....................درصدمیباشد.
الف)گویچههایقرمزدرانسان،دارایظاهری  ...................................می باشد.
ب)یاختههاییکهوظیفهحملگازهایتنفسیرا برعهدهدارند،درونخوناب .....................هستند.
ج)گویچههایسفیدشناوردرخوندارایظاهریتقریباً .....................هستند.
د)پالکتها بسیارریزبودهودر  ........................................دخالتدارند.
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c
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- ۱کدامگروهازجاندارانبامحیطاطرافدرتماسبودهوموادموردنیازیاختهرامستقیمازمحیطمیگیرند؟
پاسخ:
 - 2کدامگروهازجاندارانگروهیازیاختههایآنهابامحیطبیروندرتماسهستند؟
پاسخ:

rf
e

- 3یاختههایزندهبهمنظورادامهحیاتکدامگروهازموادرانیازداشتهوکدامگروهازموادرا ازخوددورمیکنند؟
پاسخ:
- 4کدامدستگاههابادستگاهگردشخوندرارتباطهستند؟(سهمورد)
پاسخ:

ha

-5دستگاهگردشمواددرانسانمتشکلازکدامبخشهامی باشد؟
پاسخ:
-6کدام بخشازدستگاهگردشخونسبببهحرکتدرآمدنمایعدرونرگهایانسانمیشود؟
پاسخ:
- 7قلبدرانسانبالغساالنهحدودچندلیترمایعراجابهجامیکند؟
پاسخ:
-8وزنقلبدرفردیمیانسالحدودچندگرممی باشد؟
پاسخ:
- 9بخشهایگوشیپزشکیرابنویسید.
پاسخ:
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c

- ۱0حفراتقلبانسانرانامببرید 4(.مورد)
پاسخ:
- ۱۱کدامدریچهبیندهلیزراستو بطنراستقرارگرفتهاست؟
پاسخ:
- ۱2کدامدریچهبیندهلیزچپو بطنچپقرارگرفتهاست؟
پاسخ:
-۱3کدامدریچهبینبطنهاوسرخرگهاخروجیازقلبقرارگرفتهاست؟
پاسخ:
- ۱4دریچهسهلختیتوسطرشتههاییبهکدام بخشقلباتصالیافتهاست؟
پاسخ:

ha
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 -۱5بخشعمدهبافتتشکیلدهندهقلبرابنویسید.
پاسخ:
-۱6کدامالیهازقلببهخوندرونحفراتدرتماسبودهومتعلقبهکدامبافتمی باشد؟
پاسخ:
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- ۱7کدامالیهازقلبنقشحفاظتیداشتهومتعلقبهکدامبافتمی باشد؟
پاسخ:
-۱8کدامالیهازقلبحدفاصلسایرالیههاقرارگرفتهاستونقشآنرابنویسید.
پاسخ:
- ۱9کدامبافتدرساختاردریچههایقلبقابلمشاهدهاست؟
پاسخ:
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- 20کدامبخشازقلبدارایضخامتبیشترینسبتبهسایربخشهامی باشد؟
پاسخ:
- 2۱سرخرگوسیاهرگراتعریفکنید.
پاسخ:
 - 22وظیفهرگهایاکلیلیرابنویسید.
پاسخ:
- 23کدام رگها بهدهلیزراستاتصالیافتهاست؟
پاسخ:
- 24کدامرگیارگها بهبطنراستاتصالیافتهاست؟
پاسخ:

-25کدامرگیارگهابهدهلیزراستاتصالیافتهاست؟
پاسخ:
-26کدامرگیارگهابهبطنچپاتصالیافتهاست؟
پاسخ:

ha
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- 27کدامدریچههایقلبباخونروشنوپراکسیژندرتماسهستند؟
پاسخ:
- 28کدام رگهایمتصلبهقلبدارایخونروشنهستند؟
پاسخ:
- 29کدامرگهایمتصلبهقلبخونتیرهدارند؟
پاسخ:
-30مسیرگردشعمومیخوندرانسانرابنویسید.
پاسخ:
-3۱مسیرگردشششیخونرابنویسید.
پاسخ:
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-36باتوجهبهانقباضدهلیزهابهسواالتزیرپاسخدهید:
-۱وضعیتدریچههایدهلیزیبطنیرابنویسید.
پاسخ:
-2وضعیتدریچههایسینیرابنویسید.
پاسخ:
-3وضعیتحجمخونحفراتقلبرا بنویسید.
پاسخ:
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-34وظیفهدریچهسینیششیرابنویسید.
پاسخ:
-35وظیفهدریچهسینیآئورتیرابنویسید.
پاسخ:

ak

-32وظیفهدریچهسهلختیرا بنویسید.
پاسخ:
-33وظیفهدریچهدولختیرابنویسید.
پاسخ:

ha
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-37باتوجهبهانقباضبطنهابهسواالتزیرپاسخدهید:
-۱وضعیتدریچههایدهلیزیبطنیرابنویسید.
پاسخ:
-2وضعیتدریچههایسینیرابنویسید.
پاسخ:
-3وضعیتحجمخونحفراتقلبرا بنویسید.
پاسخ:
-38باتوجهبهاستراحتعمومیقلببهسواالتزیرپاسخدهید:
-۱وضعیتدریچههایدهلیزیبطنیرابنویسید.
پاسخ:
-2وضعیتدریچههایسینیرابنویسید.
پاسخ:
-3وضعیتحجمخونحفراتقلبرا بنویسید.
پاسخ:
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ak

-39باتوجهبهیکدورهکاملقلببهسواالتزیرپاسخدهید:
-۱درکداممراحلدریچههایدهلیزیبطنیبازهستند؟
پاسخ:
-2درکداممراحلدریچههایسینیبستههستند؟
پاسخ:
-3درکداممرحلهدریچههایدهلیزیبطنیبستهوسینیبازاست؟
پاسخ:
- 40ویژگیسرخرگها رابنویسید.
پاسخ:
- 4۱ویژگیسیاهرگهارابنویسید.
پاسخ:
- 42ویژگیمویرگهایخونی رابنویسید.
پاسخ:
-43قطردیوارهکدامرگبیشترازبقیهاست؟
پاسخ:
- 44قطردرونیکدامرگهابیشترازسایریناست؟
پاسخ:

ha
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ha
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-45درموردنبضبهمواردزیرپاسخدهید:
-۱کدامگروهازرگهایبدنانساندرتشخیصنبضکاربرددارند؟
پاسخ:
-2فرایندایجادنبضرابنویسید.
پاسخ:
-3روشهاییکهمیتوانتعدادضربانقلبرامحاسبهکردرابنویسید.
پاسخ:
-46دربارهخونبهمواردزیرپاسخدهید.
-۱حجمخوندرانسانتقریباً چقدراست؟
پاسخ:
-2خونمتعلقبهکدامنوعبافتمی باشد؟
پاسخ:
-3خونمتشکلازکدامبخشهامی باشد؟
پاسخ:
-4موادتشکیلدهندهخونابوفازآنرابنویسید.
پاسخ:
-5وظایفخونرابنویسید.
پاسخ:
-6حجمبخشهایمختلفخونرابهصورتدرصدبنویسید.
پاسخ:
- 47درموردگویچههایقرمزموجوددرخونبهمواردزیرپاسخدهید.
-۱شکلظاهریآنراتوضیحدهید.
پاسخ:
-2وظیفهآنرا بنویسید.
پاسخ:
-3چگونگیجابهجاییآنرادرخونبنویسید.
پاسخ:
-48درموردگویچههایسفیدموجوددرخونبهمواردزیرپاسخدهید.
-۱شکلظاهریآنهاراهنگامیکهدرخونهستندرابنویسید.
پاسخ:
-2وظیفهآنهارابنویسید.
پاسخ:
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-3چگونگیجابهجاییآنها رادرخونبنویسید.
پاسخ:

- 49درموردپالکتهای(گردههای)موجوددرخونبهمواردزیرپاسخدهید.
-۱شکلظاهریآنهاراهنگامیکهدرخونهستندرابنویسید.
پاسخ:
-2وظیفهآنها رابنویسید.
پاسخ:
-3چگونگیجابهجاییآنهارادرخونبنویسید.
پاسخ:
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-3باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف– همهمواردمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب– کدامحفرههاازسایرینکوچکترهستند؟
پاسخ:
ج-کدامدریچههاارتباطبیندهلیزهابابطنهابرقرارمیکنند؟
پاسخ:
د-کدامدریچههاارتباطبینبطنهاباسرخرگهارافراهممیکنند؟
پاسخ:
342
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- 2باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف– ناموکاربرددستگاهمقابلرابنویسید.
پاسخ:
ب-همهمواردمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:

ak

- ۱باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف–موارد AوBرانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب-کدامموردسبببرقراریارتباطبیندستگاههایمختلفمیشود؟
پاسخ:

ه-کدامحفراتخونخود راازدهلیزهادریافتمیکنند؟
پاسخ:

و-کدامدیوارهدارایضخامتیبیشترازسایریناست؟
پاسخ:
ز-کدامحفرهقلبدارایبرجستگیهاییمی باشد؟
پاسخ:
- 4باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف-هریکازمواردمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:
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ب-کدامیکازرگهاحاملخونتیرههستند؟
پاسخ:
ج–کدامرگهاحاملخونروشنهستند؟
پاسخ:
د– کدامرگهاخونتیرهبهششارسالمیکنند؟
پاسخ:
ه-کدامرگهاخونروشنبهقلبنزدیکمیکنند؟
پاسخ:

ak
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ج-همهبخشهاییکهحاملخونروشنهستندرابنویسید.
پاسخ:
د-تمامبخشهایمتعلقبهگردشعمومیرابنویسید.
پاسخ:
ه-هدفگردشعمومیرابنویسید.
پاسخ:
و-تمامبخشهایمتعلقبهگردشششیرابنویسید.
پاسخ:
ز-هدفگردشششیرابنویسید.
پاسخ:

ha

-5باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف-مواردمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب-همهبخشهاییکهحاملخونتیرههستندرابنویسید.
پاسخ:

و-تمامبخشهایمتعلقبهگردشششیرابنویسید.
پاسخ:
ز-هدفگردشششیرابنویسید.
پاسخ:
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- 6باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید
الف–همهمواردمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب –در کداممرحله ازکارقلبدریچههای دهلیزی بطنی باز ودر کدام
مرحلهبستههستند؟
پاسخ:
ج-درکداممرحلهدریچههایسینیبازودرکداممرحلهبستههستند؟
پاسخ:
د -درکداممراحلحجمخونبطنروبهافزایشودرکداممراحلروبهکاهشاست؟
پاسخ:

ha
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- 7باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
الف -همهمواردمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب-کدامرگخونراازقلبدورمیکند؟
پاسخ:
ج -کدامرگخونرابهقلبنزدیکمیکند؟
پاسخ:
د-کدام رگمتشکلازسهالیهاست؟
پاسخ:
ه -کدامرگمتشکلازیکالیهبافتپوششیاست؟
پاسخ:
و-کدامرگتواناییتبادلمواددارد؟
پاسخ:
ز -کدامرگازبهمپیوستنمویرگایجادشدهاست؟
پاسخ:
ح-کدامرگحجمخونبیشتریدرخودجایدادهاست؟
پاسخ:

ط-دیوارهکدامرگضخامتبیشتریدارد؟
پاسخ:
ی-جهتجریانخونرابنویسید.
پاسخ:
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- 7باتوجهبهشکلزیربهمواردزیرپاسخدهید:
ب–موادموجوددربخش Bرابنویسید.
پاسخ:
ج-مواردموجود دربخش Cرابنویسید.
پاسخ:
د-حجمکدامبخشخونبیشتراست؟
پاسخ:

ak

دد-کدامیاختهخونیدرحملگازهایتنفسی
نقشدارد؟
پاسخ:
ه-کدامیاختهخونیازوسطفرورفتهاست؟
پاسخ:
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و-کدامیاختهخونیهستهچندقسمتیدارد؟
پاسخ:
ز-کداموظیفهدفاعازبدندر برابرمیکروبهارابرعهدهدارد؟
پاسخ:
ح-کدامموردبسیارریزبودهوشکلبهخصوصیندارد؟
پاسخ:
ط-پادتننوعیپروتئیندفاعیومحلولدرآباست.درکدامبخشخونمیتواندحضورداشتهباشد؟
پاسخ:

ha
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- ۱کدامعبارت صحیحبیاننشده است؟
)۱وجودرگدرهمهجانورانشرایطالزمبرایحملخونرافراهممیکند.
)2درانسان،خونبهطورپیوستهبهدرونرگها بهجریاندرمیآید.
)3ارتباطحفراتبزرگوکوچکقلبدرانسان،توسطدریچههاییرخمیدهد.
)4ضخامتدیوارهبطنهایقلبنامساویبودهکهدرعملکرد آنموثراست.
- 2کداممتنزیررابهدرستیتکمیلمیکند؟
درقلبانسانسالمارتباط  ..........برقرارمیشود.
)۱دهلیزچپبابطنراستتوسطدریچهدهلیزیبطنی
)2دهلیزهابابطنهافقطتوسطدریچههایسهلختی
)3بطنچپبابزرگسرخرگآئورتتوسطدریچهسینی
)4سرخرگهایبزرگبادهلیزهاتوسطدریچهدولختی
-3کداممتنزیررا بهدرستیتکمیلمیکند؟
درقلبانسانسالم. ..........
)۱همهیدریچهها توسطرشتههایمحکمیبه برآمدگیهایدرون بطناتصالیافتهاند.
)2خونموجوددردهلیزراستتوسطسیاهرگهایبیشترینسبتبهدهلیزچپتامینمیشود.
)3بیشترینبافت،متشکلازیاختههاییبودهکهطیفعالیتخودسببایجادفشارخونمیشوند.
)4الیهخارجیقلبمتشکلازنوعیبافتپوششیبودهکهوظیفهحفاظترابرعهدهدارد.
- 4کداممطلبدرموردانسانصحیحاست؟
)۱هرسرخرگیکه بهقلبانساناتصالیافتهاست،حاملخونروشناست.
)2هرسیاهرگیکهبهدهلیزهااتصالیافتهاست،حاملخونتیرهاست.
)3هررگخارجشدهازقلبانسان،بهسراسربدنخونرسانیمیکند.
)4هررگواردکنندهخونبهدهلیزهامتشکلازچندینالیهمیباشد.

ha
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-5کدام عبارتدرموردانساندرستاست؟
)۱دریچهسهلختیبرخالفدولختیباخونپراکسیژندرتماساست.
)2سیاهرگهاییاز بدنباداشتندریچههاییسببتسهیلحملخونمیشوند.
)3درگردشعمومیخون،پالسمایخارجشدهازبطنراستسراسربدنبهگردشدرمیآید.
)4طیفعالیتماهیچههایموجوددردریچههایسینی،خونسرخرگیواردبطننمیشود.
-6کداممتنزیررابهدرستیتکمیلمیکند؟
درطیفعالیتقلبدرانسانحین. ..........
)۱انقباضدهلیزها،دریچههایسینیبازهستند.
)2انقباضبطنها،دریچههایدهلیزیبطنیبازمیمانند.
)3استراحتعمومی،حجمخونبطنها روبهافزایشاست.
)4خروجخونازبطنها،ماهیچههایقلبیدراستراحتهستند.
- 7کداممتنزیررابهدرستیتکمیلمیکند؟
هررگیکهخونراازقلبدورمیکند ..........هررگیکهخونرا بهقلبنزدیک میکند. ..........
)۱برخالف– قطعاحاملخونروشنمی باشد.
)2مانند– از بهمپیوستنمویرگهاایجادشدهاست.
)3برخالف– بخشهاییازآنمحلتشخیصنبضتوسط انساناست.
)4مانند–تحتتاثیرفعالیتماهیچههایقلبیجریانپیوستهخونراحفظمیکنند.
-8درانساندهلیزراست ..........دهلیزچپ. ..........
)۱برخالف–خونمملواز CO2راازبزرگسیاهرگهادریافتمیکند.
)2مانند– توسطبرآمدگیهایخودبهدریچههایقلبیاتصالیافتهاند.
)3برخالف– ازهرششدو رگحاویخونپراکسیژندریافتمیکند.
)4مانند– باعبوردادنخونخودازدریچهسهلختیایفاینقشمیکند.
- 9کدامعبارتدربارهتصویرروبروصحیحنیست؟
)۱خونموجوددر Fبرخالف Aمملوازاکسیژنمیباشد.
)2فعالیتHو Gبهکمکماهیچههایآنهاانجاممیشود.
)3حفره Iپدیدآورندهگردشعمومیخونمی باشد.
)4یاختههای Eتوسطرگهایکرونرتغذیهمیشود.
- ۱0کدامگزینهدرموردانسانصحیحنیست؟
)۱هر رگیکهخونراازقلبدورمیکند،پسازورودبهانداممنشعبمیشود.
)2هررگیکهخونرابهقلبنزدیکمیکند،مستقیماًبهقلباتصالیافتهاست.
)3هرسیاهرگیدربدنحاصلبهیکدیگرپیوستنمویرگهادرانداممی باشند.
)4هرمویرگخونیدرانسانمتشکلازیکالیهبافتپوششیمی باشد.
- ۱۱درانسان  ..........سیاهرگ. ..........
)۱سرخرگبرخالف-دیوارهارتجاعیدارد.
)2سرخرگمانند-دیوارهایچندالیهدارد.
)3مویرگبرخالف-دارایبافتپوششیمی باشد.
)4مویرگمانند-دیوارهنازکونفوذپذیردارد.
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- ۱2درانسان  ..........موجوددررگ. ..........
)۱خوناب-تنهاشاملآبوپروتئینهایمحلولمی باشد.
)2یاختههایخونی-کرویازدوطرففرورفتهمی باشند.
)3خون-نوعیبافتپیوندیبادو بخشمساویمی باشد.
)4گلبولهایقرمز–درونخودآهنجایدادهاند.
- ۱3کداممطلبدربارهانسانصحیحاست.
)۱همهیاختههایخونیدارایهستهایگردمی باشند.
)2یاختهخونیکهوسطفرورفتهدارد،سببانعقادخونمیگردد.
)3هررگیکهخونراازاندامخارجمیکند،سرخرگمیباشد.
)4هررگیکهخونرابهانداممی برد،متشکلازسهالیهمی باشد.
- ۱4متنزیربخشیازکتابدرسیمی باشد.چندلغتدرآناشتباهنوشتهشدهاست.
سرخرگ هاپس ازورود به هراندامانشعاب زیادیپیدا می کنند و به سیاهرگ تبدیل می شوند .دیواره مویرگ ها ازچند
الیهساختهشدهاست.ایندیوارهنازکونفوذناپذیرمیباشد.مویرگها بااتصالبههمدیگرسرخرگرابهوجودمیآورند.
3)4
4)3
5)2
6)۱
- ۱5کدامجملهدرستبیانشدهاست؟
)۱دیواره Bنسبتبه Aارتجاعیترمی باشد.
)2دیواره AبرخالفBدارایبافتپوششیمی باشد.
)3دیوارهCازجنسبافتپوششینازکونفوذپذیرمی باشد.
)4ساختار Dازجنسبافتپوششیبودهکهفقطدرسرخرگمی باشد.
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تبادل با محیط
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الف-گرسنگیوتشنگینسبتبهعدموجودهوامدتزمانبیشتریقابلتحملاست.
ب-طیفعالیتدستگاهتنفسدرانسان،فقطتامیناکسیژنالزمبراییاختههاممکنمیشود.
ج-همهمواددفعیتولیدشدهدرانسانتوسطدستگاهتنفسازبدنخارجمیشوند.

ha

الف)دستگاهتنفس ................،را براییاختههاتامین،و .........................رادفعمیکند.
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الف) به نظر شما هوا هنگام عبور ازمجاری تنفسی چه تغییری می کند ؟
ب) شما می توانید ازطریق بینی یا دهان نفس بکشید .برخی عادت دارندبیشتر ازطریق دهان نفس بکشند .به
نظر شما این کار چه ضرری برایبدندارند ؟
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الف-دردستگاهتنفسانسانهواپسازعبورازبینیابتداواردنایمیشود.
ب-هوایموجوددرکیسههایهواییانسان،مستقیماً ازنایژکهاتامینشدهاست.
ج-نایژههاازنایژکهاهوادریافتکردهودرونششهابسیارپراکندههستند.
د-قطرنایازنایژهوقطرنایژهازنایژک هابیشترمیباشد.

ha
r.c

c

الف)درانسانهواپسازعبوراز ................بالفاصلهواردحنجرهو سپس ................میشود.
ب)درانساننایدوشاخهشدهکه بههریکازآنها ................میگویند.
ج)درانسان ................هوارا به ................که بهتعدادزیادیدرششهاپراکندهاند،می رسانند.
د)دردستگاهتنفسانساندرانتهای ................کیسههایهواییقراردارند.
ه)درطیدمهوایموجوددربینیابتداوارد ................وسپسوارد ................میشود.
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وسایل ومواد الزم :شش سالم گوسفند  ،قیچی  ،دستمال کاغذی
 پس ازتمیز کردن شش  ،نای  ،نایژه ها و بخش چپ و راست آن راتشخیص دهد . درون نای آنقدربدمید تا شش ها پر ازهوا شوند  .به تغییر حجم آنها توجه کنید . با قیچی  ،برش هایی رادر نای و نایژه ها ایجاد کنید تا به نایژک ها برسید . دردیواره نای  ،نایژه ها ونایژک ها قطعات غضروفی به شکل های مختلف وجود دارد  .وجود آنها چه اهمیتی دارد ؟ -درساختار شش ها افزودن بر نایژک ها  ،تعداد زیادی رگ های خونی نیز دیده می شود  .وظیفه این رگ ها چیست ؟
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الف-انتهاینایژهادرششهابهکیسههایهواییختممیشود.
ب-مویرگهایاطرافکیسههایهواییدرونششهاجایگرفتهاند.
ج-محلتبادلگازهایتنفسیدربخشانتهایینایژهاقرارگرفتهاست.
د-درونششجهتحرکت O2عکسCO2ازغشایکیسههواییمیباشد.
ه-درونششها CO2ازجریانخونخارجشدهوبهدرونکیسهواردمیشود.
و-نایپسازورودبهششهاانشعابیافتهوتشکیلنایژهمیدهد.
ز-درونششعالوهبرنایژکها،فقطکیسههایهوایییافتمیشود.

الف)درهرششانسان ................کیسههواییوجوددارد.
ب)دراطرافکیسههایهواییدرششهایانسان ..........................،فراوانیوجوددارد.
ج)درششانسان ................ازکیسههایهواییواردخونو  ..........................ازخونواردکیسههایهواییمیشود.
د)خونورودیبههرکیسههواییمملواز  ..........................وخونخروجیمملواز ................است.
ه)درهرسرخرگموجوددرششخونیمملواز .....................ودرهرسیاهرگآنخونیمملواز  ..............وجوددارد.
و)ازبهمپیوستنمویرگهایاطرافکیسههایهواییدرشش انسان ............. ،حاملخون ...............ساختهمیشود.
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دستگاهی شکل شبیه شکل صفحه بعد آماده کنید .
 -۱هر یک از شماره ها در شکل نشان دهنده کدامقسمت در دستگاه تنفس است ؟
 -2وقتی پرده شماره  4به پایین کشیده میشود  ،چه اتفاقی می افتد؟
 -3وقتی پرده ها رها میشود  ،چه رخ می دهد ؟
 -4هر کدام از این حرکات  ،مشابه کدام حرکت تنفسی است ؟
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با توجه به شکل زیر  ،خون  ،هر یک از گازهای تنفسی را ازکجا به کجا منتقل می کند ؟
در مورد پاسخ خود با گروه گفت وگو کنید .
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درباره راههای کاهش آلودگی شهرهای بزرگ و صنعتی  ،چه پیشنهادهایی دارید؟
در گروه خود در مورد آنها گفت و گو  ،نتیجه رابهکالس گزارش کنید .
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به صورت گروهی در مورد یکی از پرسش های زیر اطالعاتی راجمع آوری ،و گزارشآن رادر کالس ارائه کنید .
 دود سیگار بر سالمت فرد سیگاری و اطرافیانش چه اثری دارد؟ دردود سیگار چه ترکیب های سمی وجود دارد ؟ -در افراد سیگاری چه بیماری هایی شایع تر است ؟
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الف-ششهامانندهمهبخشهای نایدرونقفسهسینهجایگرفتهاست.
ب-تنهاوظیفهقفسهسینهمحافظتکردنازششهامیباشد.
ج-پردهدیافراگمموجوددربخشباالییقفسهسینهدرتنفسموثراست.
د-عالوهبرقفسهسینهتغییرشکلدیافراگمدرجابهجاییهوادرمجاریتنفسیدارایاهمیتمی باشد.
ه-درطیدم برحجمهوایموجوددرششهاافزودهمیشود.
و-درطی بازدمکیسههایهواییروییکدیگرمیخوابند.
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ه)درانسانمحلقرارگرفتنششهادرون ..........................می باشد.
و)ازجملهوظایفقفسهسینهدرانسان ..................ششهاو ..........................ششها می باشد.
ز)درانساندربخشپایینیقفسهسینه ..............،قرارداشتهکهباتغییرشکلخودباعث  ..............و  ..........میشود.
ح)ورودهواازمحیطبیرونبهدرونششهارا ..................می نامند.
ط)خروجهواازششهاوورودآنرابهمحیط ..................می نامند.
ه)درتغییرحجمششهایانسانعالوهبر  ..........................، ..................نیزداراینقشاساسیاست.
ز)درطیدمحجمششهادرقفسهسینهروبه ..................است.
ح)درهوایسالمو بدونآلودگیحدود ..................اکسیژنوجوددارد.
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الف-حنجرهدر ابتداینایقرارداشتهوداراییکپردهماهیچهایمی باشد.
ب-حینعبورهوادرطولنایژهتولیدصداصورتمیگیرد.
ج-عبورهوا ازپردههایماهیچهایحنجرهسببارتعاشوتولیدصدامیشود.
د-باحرکتلبها برایاولینبارصداایجادمیشود.
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الف) درانسان ..................بعدازحلقودرابتداینایقراردارد.
ب)تارهایصوتیانساندرون ..........قرارداشتهوازجنسبافت ..............می باشندوتعدادپردههایآن ...............
است.
ج)عبورهواازمیانتارهایصوتیسبب ..................وتولید ..................میشود.
د)هنگامصحبتکردنفرآیند ..................رخدادهوهواازمیانتارهایصوتیعبورمیکند.
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نشان دادن وجود کربن دی اکسید در هوای بازدم
وسایل ومواد :آهک  ،کاغذ صافی  ،بشر  ،قیف  ،نی نوشابه خوری
روش آزمایش
 -۱مقداری آهک رادر آب حل و با کاغذ صافی آن راصاف کنید .
 -2با یک نیدرون این مایع شفاف بدمید.
 -3چه تغییری در محلول صورت می گیرد .
ازمنابع مختلف  ،اطالعاتی را درمورد اینموضوع جمع آوری کنید و علت اینتغییر راتوضیح دهید .
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الف-خونورودیبهدرون کیسه هایهواییمملواز CO2بودهکهطیبازدمازششخارجمیشود.
ب-خونیکهازکیسههایهواییدورمیشود،دارایمقدارزیادیاکسیژنمیباشد.
ج-بهمنظورحملگازهایتنفسیدرخون،تنهاگروهیازیاختههایخونیدارایفعالیتهستند.
د-اکسیژنپسازرسیدنبهیاختهها،ازمویرگخارجشدهوسپسازطریقمایعبینیاختهایبهیاختههامی رسد.
هCO2-تولیدشدهتوسطیاختههایپیوندیپسازورودبهمایعبینیاختهایتوسطجریانخونبهششهامیرسند.
و-بهمنظورازادسازیانرژینهفتهدرقندها،شرکتکردناکسیژنسبببهبودفرآیندمیشود.
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الف)خونباکمک ........................و ........................گازهایتنفسیراانتقالمیدهد.
ب)اکسیژنپسازورودبهیاختههادرفرآیندآزادسازیانرژینهفتهدر موادیمثل ................و ....................شرکت
میکند.
ج)کربندیاکسیدتولیدشدهتوسطیاختههاپسازورودبهخونوارد ..................شدهوطی ..................ازبدن
خارجمیشود.
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وسایل ومواد :کلیه سالم گوسفند  ،اسکالپل  ،گمانه (سوند)
روش آزمایش
 ابتدابخش های خارجی کلیه و پوشش آن رابررسی کنید . پوشش نازک کلیه راجدا کنید و ازطول  ،آن رابرش دهید . بخش های قشری  ،مرکزی  ،لگنچه ومیزنای رامشخص کنید . بخش های قشری و مرکزی رابا هم مقایسه کنید . -لگنچهچه مشخصاتی دارد ؟ سوراخ وسط آن به کجا وصل می شود ؟
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الف-اورهنوعیمادهسمیتولیدشدهدربدنبودهکهتوسطکلیههاازبدنخارجمیشود.
ب-دفعنمکاضافیبههمراهآبمازادتوسطکلیههاصورتمیگیرد.
ج-دفعهرگونهمواددفعیدرانسانتوسطکلیههارخمیدهد.
د-کلیهدرونحفرهشکمیدرطرفینستونمهرهقرارگرفتهاند.
ه-درفردایستادهکلیههایلوبیاییشکلپایینترازناحیهکمرقرارگرفتهاند.
و-یکیازانشعاباتخارجشدهازآئورتدرباالیدیافراگم،بهدرونکلیهواردمیشود.
ز-سیاهرگخارجشدهازکلیهپسازپیوستنبهبزرگسیاهرگزبرین،اورهرابهدهلیزراستواردمیکند.
ح-کلیهراستنسبتبهکلیهچپدرسطحپایینتریقرارگرفتهاست.
ط-درانسانایستادهمثانهنسبتبهکلیههادرسطحپایینتریقراردارد.
ی-طولمیزنایمتصلبهکلیهراستبیشترازمیزنایچپمی باشد.
ک-درحفرهشکمیحدفاصلکلیههاومثانه،آئورتدوشاخهمیشود.
ل-سرخرگکلیهبرخالفمیزنایوسیاهرگکلیه،محتویاتخودرابهکلیهنزدیکمیکند.

ha

359

الف)در بدنانسانانواعیازموادسمیتولیدمیشود .برایمثال ..................کهازطریقکلیههادفعمیگردد.
ب)درادرارانسانموادیازقبیل ..................، ..................و ..................وجوددارد.
ج)دستگاهدفعادرارمتشکلاز ..................، .................... ، ..................و ..................می باشد.
د)کلیههابهصورت  ...............اندام ...............شکلدر  ..............ستونمهرههاودر .............ناحیهکمرقراردارند.

c

ه)رگخونیورودیبهکلیههامملوازنوعیگازتنفسیبهنام  ..................بودهکهاز ........................منشاگرفتهاست.
و)خونتصفیهشدهازطریق ..................ازکلیهخارجشدهو به ................................میپیوندد.
ز)خونورودیبهکلیهروشنبودهومقداراورهآن ..................است.
ح)خونخروجیازکلیههاازنظرمقدارگازتنفسی ..................بودهومقداراورهآن  ..................است.
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ه)درانسانایستادهکلیهراستنسبتبهچپدرسطح ..................قرارگرفتهاست.
و)درانسانایستادهفاصلهکلیهچپازدیافراگمنسبتبهکلیهراست .................. ،می باشد.
ز)درانسانایستادهطولمیزنایراستنسبتبهچپ .................. ،می باشد.
ح)الیهاینازککهاحاطهکنندهکلیهمی باشد .................. ،نامیدهمیشود.
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به جز کلیه و شش از پوست نیز بهعنوان اندامدفعی نام می برند .
در این موارد اطالعاتی راجمع آوری ،و گزارش آن رادر کالس ارائه کنید .
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الف-درهرکلیهصدهزارلولهادراریوجودداشتهکهسببتصفیهخونمیشوند.
ب-درانسان هرنفرونسالم نوعیلوله بودهکهپیچدرپیچمی باشد.
ج-درکلیهلولههایپیچدرپیچحینتصفیهخون،مواددفعیراجدامیکنند.
د-بهمنظورتشکیلادراردرکلیه،موادزائدبههمراهنمکاضافیازمویرگهاجداسازیمیشود.
ه-ادرارتشکیلشدهدرلگنچه،ازطریقمیزنایبهمثانهمنتقلمیشود.
و-بالفاصلهپسازورودادراربهمثانه،احساسدفعایجادمیشود.
ز-لولهجمعکنندهبخشیازنفرونمیباشد.
ح-لولههایخمیدهمانندکپسولبومنوهنلهجزنفرونهستند.
ط-لولهخمیدهمانندکپسولبومن،در بخشقشریکلیهقرارگرفتهاست.
ی-بخشاعظملولهجمعکنندهدربخشقشریکلیهقرارگرفتهاست.
ک-قطرلولهجمعکنندهبیشترازقطرمیزنایمی باشد.
ل-بههرلولهجمعکنندهچندیننفرون(گردیزه)اتصالیافتهاست.
م-دربخشمرکزیکلیهعالوهبرلولهجمعکننده،هنلهنیزدیدهمیشود.

ak

rf
e

ha

الف)درکلیهانسانمیلیونهالوله  ......................وجودداشتهکهبهآنها ....................................میگویند.
ب)کاراصلیکلیهها ........................بودهکهتوسط ...............................انجاممیشود.
ج)گردیزهها،مواد زائدمثل  ..............و .......................را بههمراهمقداریآبازمویرگهامیگیرندوادراررامیسازند.
د)ادرارتولیدشدهدر نفرونهاپسازریختنبهلولهجمعکنندهابتدابه ................واردمیشود.
ه)محتویاتلگنچهابتداوارد ...................شدهوسپسبهمثانهریختهمیشود.
و)ادرارموجوددرمثانه ازطریق ...................بهخارجازبدنریختهمیشود.
ز)وقتیحجمادراردرمثانه  ...........................میشود،احساسدفعادرارایجادمیگردد.
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ح)کپسولبومنمانندلولهخمیدهدربخش ...................کلیهقراردارند.
ط)هنلهولولهجمعکنندهدربخش  ...................کلیهوجوددارد.
ی)هر نفرونمتشکلاز ..................، ...................و .................می باشد.
ک)محتویاتموجوددرکپسولبومنابتدابه ...................ریختهمیشود.
ل)محتویاتموجوددرهنلهابتدابه ...................میریزد.
م)محتویاتموجوددرلولهجمعکنندهبیفاصلهاز ...................تامینمیشود.
ن)هرنفرونبه  .............لولهجمعکنندهادراراتصالیافتهاست(.یک-بیشازیک)
س)هرلولهجمعکنندهادراربه .................نفروناتصالیافتهاست(.یک-بیشازیک)
ع)هرلگنچهبه  .............میزنایاتصالیافتهاست(.یک-بیشازیک)

c

ha
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ف)هرلگنچهاز ...................هرمکلیویادراردریافتمیکند(.یک-بیشازیک)
ص)اندامدفعیدرانسانشامل  ................، ...............و  ...............می باشد.
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الف) بدن ما به چه صورت هایی آب رادفع می کند ؟
ب) تامین آب مورد نیاز بدنبه چه صورت هایی انجام میشود ؟
پ) آیا همیشه میزان آب مصرفی شما یکسان است ؟
بروز بعضی ازبیماری ها مثل سنگ کلیه وسنگ مثانه بسیار دردناک وخطرناک است و ممکن است باعث از کار
افتادن کلیه یا حتی مرگ شود  .استفاده ازآب های آشامیدنی دارایمواد معدنی مناسب و استاندارد در جلوگیری
از این بیماری ها وثر است .
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گفته میشود نگه داشن ادراربهمدت زیاد درمثانه ممکن است باعث سنگ مثانه شود  .در این باره در گروه خود
گفت وگو  ،و نتایج رابه کالس ارائه کنید .
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الف-یاختههاومایعاطرافآنهمگیمتعلقبهمحیطداخلیهستند.
ب-درانسانسالممقدارو نوعموادتشکیلدهندهمحیطداخلیثابتمیماند.
ج-کلیههابهمنظورحفظپایداریمحیطداخلی،موادزائد ،نمکهایاضافیوآبرادفعمیکنند.
د-تنظیممیزانآببدنتنهامهمترینکارکلیهدرانسانمیباشد.
ه-درفردمبتالبهسنگکلیه،قطعاً کلیهآسیبدیدهوازکارمیافتد.
و-بهمنظورجلوگیریازایجادسنگدردستگاهادراری،میتوانازآبآشامیدنیباموادمعدنیزیاداستفادهکرد.
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الف)یاختههایبدنانساندرمیانمایعیبینیاختهایقراردارندکه بهمجموعآن ..................... ،میگویند.
ب)درانسان ..................و .................موادمحیطداخلیبایدثابتبماندتایاختههابتوانندکارهایخودرابهدرستیانجام
دهند.
ج)کلیههایانسانبادفع ............... ، ...................و  .......................درتنظیممحیطداخلینقشاساسیدارند.
د)درانسان  ...............باکموزیادکردندفعآببهصورتادرارتنظیممیزانآببدنراانجاممیدهند.
ه)بروز بعضیازبیماریهامثل  .....................و  .....................بسیاردردناک وخطرناکاستوممکناستباعثاز
کارافتادنکلیهیاحتیمرگشود.
و)استفادهازآبهایآشامیدنیدارایموادمعدنی .................و ..................درجلوگیریازاینبیماریهاموثراست.
ز)نگهداشتنادراربهمدتزیاددرمثانهممکناستباعثبیماری ...................شود.
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- ۱مسیرعبورهواازدستگاهتنفسحینوقوعدمرابنویسید.
پاسخ:
- 2کدامبخشازمجاریتنفسیبهکیسههایهواییاتصالیافتهاند؟
پاسخ:
-3تعدادنایدرانسانرابنویسید.
پاسخ:
- 4ششهایانساندرمجموعدارایچندکیسههواییمی باشد؟
پاسخ:
-5بینکدامبخشهادرونششتبادلگازهایتنفسیرخمیدهد؟
پاسخ:
- 6درکدام بخشازدستگاهتنفسغضروفدیدهمیشود؟
پاسخ:
- 7وظیفهقفسهسینهدرانسانرابنویسید.
پاسخ:
-8جایگاهونقشدیافراگمرادرانسانبنویسید.
پاسخ:
- 9دمو بازدمراتعریفکنید.
پاسخ:
- ۱0درطیکدامفرآیندحجمششهاافزایشمییابد؟
پاسخ:ط

ha
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- ۱۱جایگاهحنجرهدرانسانرابنویسید؟
پاسخ:
- ۱2تارهایصوتیدرکدامبخشازدستگاهتنفسقرارداشتهوجنسآنرابنویسید.
پاسخ:
-۱3چگونگیحملگازهایتنفسیدرخونبنویسید.
پاسخ:
- ۱4یاختههادرحضوراکسیژنازکدامموادآلیانرژیکسبمیکنند؟
پاسخ:
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-۱5کدامموادازطریقکلیهازخونگرفتهشدهو بهصورتادرارازبدندفعمیشوند؟
پاسخ:
-۱6شکلظاهری،تعدادوجایگاهکلیهدرانسانرابنویسید.
پاسخ:
- ۱7رگورودیبهکلیهچیستوکیفیتخونآنازنظرگازهایتنفسیومیزاناورهبنویسید.
پاسخ:
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-۱8رگخروجیازکلیهچیستوکیفیتخونآنازنظرگازهایتنفسیومیزاناورهبنویسید.
پاسخ:
– ۱9منشا اولیهخونورودیبهکلیهکدامحفرهقلبمیباشد؟
پاسخ:
- 20مقصدخونخروجیازکلیهابتداکدامحفرهقلبمی باشد؟
پاسخ:
- 2۱کاراصلیکلیهچیستوتوسطکدامبخشکلیهانجاممیشود؟
پاسخ:
- 22بخشهایتشکیلدهندهنفرونرابنویسید.
پاسخ:
- 23هنلهحدفاصلکدامبخشهاینفرونقرارگرفتهاست؟
پاسخ:
- 24کدامبخشازنفرونبهلولهجمعکنندهاتصالیافتهاست؟
پاسخ:
- 25کدام بخشنفروندربخشقشریکلیهقراردارد؟
پاسخ:

ha
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-26کدام بخشنفروندربخشمرکزیکلیهقرارگرفتهاست؟
پاسخ:
- 27بخشابتداییوانتهاییهنلهنسبتبهبخشمیانیازنظرقطربررسیکنید.
پاسخ:
- 28مسیرعبورادرارازلولهجمعکنندهتاخروجبنویسید.
پاسخ:
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- 29چگونگیحرکتمحتویاتنفرونازابتداتاانتهایآنرابنویسید.
پاسخ:
-30اندامهایدفعیدرانسانرانامببرید(.سهمورد)
پاسخ:
-3۱محیطداخلیدرانسانشاملکدامبخشمیباشد؟
پاسخ:
-32چگونگیکارکردیاختههادرانسانبهکدامویژگیهایمحیطداخلیبستگیدارد؟
پاسخ:
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c
ha
r.c

- ۱باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف-همهمواردمشخصشدهرا نامگذاریکنید.
پاسخ:

ha
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ب-مسیرعبورهواراطیبازدمبنویسید.
پاسخ:
ج -کدامششازسه بخشنامساویتشکیلشدهاست؟
پاسخ:
د-کدامبخشهوارامستقیماً بهکیسههایهواییمی رساند؟
پاسخ:
ه-کدامبخشحیندمهوارابهحنجرهواردمیکند؟
پاسخ:
و-کدامبخشحینبازدمهوارابهحنجرهواردمیکند؟
پاسخ
ز-کدامبخشحیندمهواراواردنایژهمیکند؟
پاسخ:
ح-کدامبخشحینبازدمهواراواردنایژهمیکند؟
پاسخ:
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- 2باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف-همهبخشهایمشخصشدهرابنویسید.
پاسخ:
ب-کدامرگخونرابهکیسههایهوایینزدیکمیکندوکیفیتخونیراکهحمل
میکندبنویسید.
پاسخ:
ج-طیدمحجمهواییdچگونهتغییرمیکند؟
پاسخ:
د-مبداومقصدرگ cرابنویسید.
پاسخ:
ه-مبداومقصدرگ bرابنویسید.
پاسخ:
و-فشارخوندرکدامرگبیشترازبقیهاست؟
پاسخ:
ز-کدامرگمحلوقوعتبادالتگازیاست؟
پاسخ:
-3باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف-مواردمشخصشدهمعادلکدامبخشدرانسانمیباشد؟
پاسخ:
ب-کدامبخشدراینآزمایشسببتغییرحجمdمیشود؟
پاسخ:
ج-درصورتدورشدنeازcحجمهوایدرونdچهتغییریمیکند؟
پاسخ:
د-درصورتسوراخشدن bبادورشدن eحجمهوایدرونdچهتغییریمیکند؟
پاسخ:
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- 4باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف-همهمواردمشخصشدهرا نامگذاریکنید.
پاسخ:
ب-کدامرگمستقیماازبطنچپمنشاگرفتهاست؟
پاسخ:
ج-کدامرگمستقیمابهدهلیزراستمیریزد؟
پاسخ:
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د-کدامرگدارایکمترینمقداراورهاست؟
پاسخ:
ه-کدامکلیهنسبتبهدیافراگمدرفاصلهدورتریقرارگرفتهاست؟
پاسخ:
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و-کدامکلیهباالترقرارگرفتهاست؟
پاسخ:
ز-کداممیزنایطولکمتریدارد؟
پاسخ:
ح-کبددرباالیکدامکلیهقرارگرفتهاست؟
پاسخ:
ط-محلذخیرهادراررابنویسید.
پاسخ
-5باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف-مواردمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:
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ب-کدامساختارادراررامستقیمابهمیزنایمیریزد؟
پاسخ:
ج-کدامساختارادراررامستقیمابهمثانهمی ریزد؟
پاسخ:
د-درکدامبخشنفرونقرارگرفتهاست؟
پاسخ:
ه-لولهخمیدهوکپسولبومندرکدام بخشکلیهقرارگرفتهاست؟
پاسخ:
و-درکدامبخشیابخشهایکلیهلولهجمعکنندهدیدهمیشود؟
پاسخ:
ز-محتویاتلولهجمعکنندهابتدابهکجامیریزد؟
پاسخ:
ح-لولههنلهدرکدامبخشکلیهقرارگرفتهاست؟
پاسخ

ha
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-6باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف-بخشهایمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب-اولینبخشیکهدرآنساختنادرارآغازمیشود؟
پاسخ:
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ج-آخرینبخشیکهدرآنادرارساختهمیشود؟
پاسخ:
د-بخشانتهایینفرونبهکدامساختاراتصالیافتهاست؟
پاسخ:
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- ۱کداممتنزیررابهدرستیتکمیلمیکند؟
دردستگاهتنفسانساندرحین ..........هواپساز ..........بالفاصلهبه ..........واردمیشود.
)۱بازدم -خروجازحلق-حنجره
)2دم-خروجازکیسههوایی-نایژک
)3بازدم-عبوراز نایژک-نایژه
)4دم-عبورازنای-حلق
- 2دردستگاهتنفسانسانبخشیکه . .........
)۱هوایخودرا بهکیسههایهواییمیریزد،محلتبادلگازهایتنفسیمی باشد.
)2بالفاصلهبعداز نایژکقرارگرفتهاست،دارایقطعاتغضروفیمیباشد.
)3توسطشبکهغنیمویرگیدر برگرفتهشدهاست،مملوازمایعمی باشد.
)4دردمهوایخودرابهنایژهمیدهد،درابتدایخوددارایتارهایماهیچهایمی باشد.
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-3دردستگاهتنفسانسانحینوقوع . .........
)۱دم،دیافراگمازحالتگنبدیخارجمیشود.
)2بازدم ،برحجمهوایدرونششهاافزودهمیشود.
)3دم،کیسههایهواییازحالتکرویخارجمیشوند.
)4بازدم،هوایموجوددرحلقابتداواردحنجرهمیشود.
- 4بهمنظورانتقالگازهایتنفسی . .........
)۱ازنایبه نایژهطیبازدم،دیافراگمحائزاهمیتاست.
)2درخون،فقطبافعالیتگویچههایقرمزشرایطمهیامیشود.
)3ازبینیبهنایژه،عالوهبرحلقبخشهایدیگرینیزداراینقشهستند.
)4ازمجاریبهکیسههایهوایی،فقطانقباضماهیچهدیافراگمموثراست.
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-5کدامجملهزیررابه نادرستیتکمیلمیکند؟
درانسانخونِ . .........
)۱ورودیبهکلیهعالوهبراکسیژناورهزیادیدارد.
)2خروجیازکلیهعالوهبردیاکسیدکربن،اورهکمیدارد.
)3سرخرگیورودیبهششهامملوازاکسیژنمیباشد.
)4سیاهرگیخروجیازششهامتشکلازسهالیهمی باشد.
-6کدام عبارتبهدرستیبیانشدهاست؟
)۱درهرلپکلیهفقطبخشهاییاز نفرونقابلمشاهدهاست.
)2هرلولهادراریمتشکلازچندینکپسولویکلولههنلهمی باشد.
)3هرلولهجمعکنندهدردوبخشکلیهفردسالمدیدهمیشود.
)4هر نفرونازدوسمتخودبهلولهجمعکنندهاتصالیافتهاست.
- 7کدامعبارتبهدرستیبیانشدهاست؟
)۱بخشaهوایخودرامستقیماً ازنایدریافتمیکند.
)2بخشcسیاهرگیحاملخونکماکسیژنمیباشد.
)3بخشbخونپراکسیژنرابهکیسههایهواییمی برد.
)4بافتتشکیلدهندهeمتشکلازیاختههای نازکمیباشد.
-8کدام عبارتبهدرستیبیاننشدهاست؟
)۱محلذخیرهادرارازیکسو بهgوازسویدیگربه iاتصالدارد.
)2رگaخونرااز بطنچپدریافتکردهوپراکسیژنمیباشد.
)3تنظیممیزانآببدنمستقیماتوسطساختارhصورتمیگیرد.
)4خونموجوددر cنسبتبه، fاورهواکسیژنبیشتریدارد.
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- 9کدامگزینهصحیحبیانشدهاست؟
)۱فقطبخشابتدایینفروندربخش eقرارگرفتهاست.
)2تمامبخشلولهجمعکنندهدرونبخش fقرارگرفتهاست.
)3درکلیهاولینشبکهمویرگیدرونبخشdقرارگرفتهاست.
)4محتویاتلولهجمعکنندهمستقیماً بهبخش cریختهمیشود.
- ۱0کدامگذارهبهدرستیبیانشدهاست؟
)۱یاختههایانسانهمگیدرونمیانیاختهجایگرفتهاند.
)2کلیههادردفعمواد زائد،آبونمکهایاضافینقشدارند.
)3هرلولهخمیدهحدفاصللولههنلهولولهجمعکنندهقراردارد.
)4یکلولهجمعکنندهفقطبهبخشانتهایییکنفروناتصالدارد.
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در علوم هشتم کلی فصل قشنگ

ha

زیست هست مثالً ژنتیک داره

منتظرتون هستیم زودی بیایید ...
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