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پدیدآورندگان :

گروه مولفین حرف آخرآموزش

فهرست مطالب
5

فصل دوم

تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

34

فصل سوم

از درون اتم چه خبر

61

تنظیم عصبی

84

فصل چهارم
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c

فصل اول

مخلوط وجداسازی مواد

فصل پنجم

حس وحرکت

فصل ششم

تنظیم هورمونی

فصل هفتم

الفبای زیست فناوری

فصل هشتم

تولیدمثل درجانداران

169
196

ak

فصل دهم

مغناطیس

144

فصل دوازدهم

سنگ ها

فصل سیزدهم

هوازدگی

فصل چهاردهم

نور وویزگی های آن

فصل پانزدهم

شکست نور

ha

فصل یازدهم

کانی ها

233
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فصل نهم

الکتریسیته

109

261
277
293
316
331
356
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مخلوطهای همگن و ناهمگن
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تعلیقه

9

حالل :معموال جزء ء بیشتر را تشکیل میدهد
حل شونده :معموال جزءء کمتر را تشکیل میدهد
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آلیاژ :مــــحلول جامد

c
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r.c

محلول گاز در مایع  :افزایش فشار باعث
بیشتر حل شدن گاز در مایع میشه

ak
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محلول گازی

گاز خالص

ha
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غلظتهای محاسبه شده زیر را با توجه به تعداد ماده حل شده و حجم هر محلول
بررسی کنید .هر ششگوش معادل با  10گرم است
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c

برای اندازهگیری انحاللپذیری
یک ماده 100 ،گرم آب (حالل) را
به دمای معین میرسانیم و آنقدر
از آن ماده به آن میافزاییم هم
میزنیم ،تا حل نشود .سپس
مقدار ماده حل شده را در آن دما
بر حسب دما در نمودار رسم
میکنیم.
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نمودارهای مقابل انحاللپذیری یک
ماده را در دمای ثابت  30درجه بررسی
کرده است.دقت کنید تا زمانیکه مقدار
ماده حل شده کمتر از مقداری است
که در نمودار نشان داده شده است،
محلول سیرنشده است .پس از آن
محلول به حالت سیر شده در آمده
است.
در صفحه بعد در دمای  80این موضوع
نشان داده شده است

ak
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هر مربع در شکل معادل با  5گرم است

یک نکته بسیار مهم:
در دمای ثابت نمیتوانیم
بیشتر از مقداری که
نمودار مشخص کرده
است ،ماده در حالل حل
نماییم

16
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در نمودارهای مقابل مقدار مشخصی
در دماهای مختلف در  100گرم آب
ریخته شده و انحاللپذیری آن بررسی
گردیده است.
آنچه در جلسه توضیح داده شه است
را در اینجا بنویسید
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انحاللپذیری گازها با دما رابطه وارونه دارد
یعنی
با افزایش دمای حالل ،انحاللپذیری آنها کم میشود
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با توجه به نمودار باال به سواالت پاسخ دهید
 بیشترین انحاللپذیری در دمای  25oCمربوط به کدام ماده است؟کمترین انحاللپذیری در دمای  80oCمربوط به کدام ماده است؟ ترتیب نزولی انحاللپذیری در دمای  40درجه و  60درجه چگونه است؟ در چند دما انحاللپذیری مواد با هم برابر است؟19

 -در چه دمایی انحاللپذیری این دو ماده با هم برابر است؟

ha
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براساس نمودار زیر:
در چه دمایی انحاللپذیری هر دو گاز  0.4گرم است؟
تفاوت انجاللپذیری این دو گاز در  50درجه چند گرم است؟
آیا این جمله درست است؟ "هرچه دما افزایش یابد ،تفاوت انحاللپذیری
این دو گاز افزایش مییابد".
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نکات مهم جلسه را در مورد شکل باال بنویسید
 در  15گرم آب  ،20Cحداکثر  1/5گرم مادهی  Aحل میشود .انحالل پذیری اینماده در این دما را محاسبه کنید.
 اگر انحاللپذیری ماده  Bدر  10Cبرابر با  40گرم باشد ،در  60گرم آب در ایندما ،حداکثر چند گرم از این ماده میتوان حل نمود؟
20

 اگر انحاللپذیری ماده  Cدر آب در دمای  5 ، 80Cگرم باشد ،برای انحالل کامل 70گرم از این ماده در این دما ،حداقل چند گرم آب نیاز است؟
 اگر در دمای  20Cانحاللپذیری پتاسیم نیترات  25گرم باشد ،با  25گرم از آن،چند گرم محلول سیر شده میتوان تهیه نمود؟
 اگر انحاللپذیری سدیم کلرید در دمای  40 ، 70Cگرم باشد ،برای تهیه یککیلوگرم محلول سیر شده از آن چند گرم نمک و چند گرم آب نیاز است؟

c

 در  200گرم محلول سیرشده ماده  Aدر دمای اتاق 20 ،گرم از آن وجود دارد.انحاللپذیری این ماده را محاسبه کنید.
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  1800گرم محلول سیرشده نمک  Bدر دمای  ،30Cدارای  1/5کیلوگرم آب است.انحاللپذیری این نمک را در این دما محاسبه کنید.
 براساس نمودار زیر ،در  200گرم محلول سیر شده نمک مورد نظر در دمای ،30Cچند گرم نمک حل شده است
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 براساس نمودار زیر اگر محلول سیر شده از دمای  90به دمای  30درجه برسد چهاتفاقی میافتد؟
 در این شرایط چند میلی لیتر آب باید اضافه نمود تا دوباره همهی نمکها حلشوند؟

21

 براساس نمودار زیر اگر  26گرم محلول سیر شده از دمای  90به دمای  30درجهبرسد چند گرم نمک از آن جدا میشود؟

 براساس نمودار زیر اگر  26گرم محلول سیر شده از دمای  30به دمای  90درجهبرسد چند گرم نمک به آن میتوان اضافه نمود تا مجددا سیر شده شود؟
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 اگر  10گرم شکر در  200گرم آب حل شود ،درصدجرمی این محلول کداماست؟
 براساس منحنی انحاللپذیری ماده  ،Aدرصد جرمیآن در دمای  30درجه کدام است؟

ha
 براساس منحنی انحاللپذیری ماده  ،Aآیا محلول  %50جرمی آن در دمای  90درجهسیر شده است؟
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جداسازی جامد از مخلوط
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جداسازیمایعازمخلوط
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براساس مشاهده جلسه ،نام هر روش را بنویسید
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به سواالت زیر پاسخ دهید
مخلوطهای همگن و ناهمگن چه تفاوتها و شباهتهایی دارند؟
برای هر یک از محلولهای زیر یک مثال بیاورید.
 -2جامد در مایع
 -1مایع در مایع
 -4مایع در جامد
 -3گاز در گاز

c

در هر مورد حالل چیست؟
 200 -1گرم آب و  50گرم سرکه
 -3الکل %75

 50 -2گرم آب و  600گرم آبلیمو
 -4استون  %20در الکل

ha
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در لیست ارایه شده چند ماده خاصیت اسیدی دارد؟
لیمو ترش – آب لیمو شیرین – صابون جامد  -قهوه

ak

برای جداسازی هریک از مخلوطها روش ارایه دهید
 -2نمک از آب
 -1آب از الکل
 -4آب از شن
 -3شن از آب
 -5کاه از گندم

rf
e

هر مورد بر چه اساسی جداسازی انجام میدهد؟
 -2کاغذ صافی
 -1قیف جدا کننده
 -4گریزانه
 -3تقطیر
به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:

 چرامخلوطآبونمک،مخلوطیشفافاست؟
 مخلوطآبوخاک،چهنوعمخلوطیاست؟

 مخلوطآبونمک،چهنوعمخلوطیاست؟
 چرامخلوطآبوخاک،مخلوطیتیرهوکدراست؟

27

ha

 چرامخلوطآبوخاک،مخلوطیتیرهوکدراست؟

جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید
خالص ناخالص محلول مخلوط



موادیکهازیکنوعمادهتشکیلشدهباشند،مواد ....................نامیدهمی
شوند.
موادیراکهازدویاچندمادهتشکیلشدهباشند،موادناخالصیا....................
مینامند.
باآمیختنموادمختلفباهم،انواعگوناگونیاز...................هارابهحالتجامد،
مایعوگازبدستمیآید.





سوسپانسیونی

آب

مخلوطی

نمک

خاک

ha
r.c
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نمک
 آبنمک .....................ازدومادهآبونمکاست.
 هنگامیکهاینمخلوطرامیچشیم،مزهآنشوراست.خاصیتشوریمربوطبه
...................است.
 مقداریآبنمکرارویزمینبریزیم،جاریمیشود.جاریشدنازویژگی
های...................است.
شفاف

سوسپانسیون

کدر

یکسان متفاوت جامد

آب

حل

rf
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 پسازبهمزدنمخلوطآبو،...................مخلوطیتیرهوکدر بدستمی
آید.
 پسازبهمزدنمخلوطآبونمک،مخلوطی...................بدستمیآید.
 یکیازمخلوطهایناهمگن،مخلوطجامددرمایع...........................است.

مایع

ha

 حالتفیزیکیمحلولهامیتواند ...................باشد.
 هنگامافزودنگالببهآب....................،رابا......................مخلوطکردهایدکه
نشاندهندهیکمحلولمیباشد.
 درِنوشابهگازداررابازمیکنید،گازازآنخارجمیشود.کهنشانمیدهدهنگام
تهیهنوشابه،مقداریگازدرآن.....................کردهاند.
مایع






جامد

محلولی

میتوانند

ماده

دما

مایع

آلیاژهامحلولهایی ...................درجامدند.
هوایپاک.....................ازگازهاینیتروژن،اکسیژنوگازهایدیگراست.
محلولها.....................بهحالتجامد،مایعیاگازباشند.
انحاللپذیرییکمادهجامددرآببهنوع...................و...................بستگی
دارد.
28

بیشتر کمتر

افزایش کاهش

پاککننده

 مقدارحلشدنبرخیمواد،مانندنمکپتاسیمنیتراتدرآبباافزایش دما
...................میشود.
 مقدارحلشدنبرخیمواددرآب،مانندگازاکسیژنباافزایشدما
...................مییابد.
 صابونوشامپوبهعنوان...................مورداستفادهقرارمیگیرند.
نمیکنند میکنند

جداسازی

مخلوط

ha
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c

 روغنهایمایعبعلتمایعبودندررگهارسوب...........
 درزندگیروزمرهگاهیازموادبهصورت..................استفادهمیکنیم.
 برای..................اجزایمخلوطگاهیازروشهایسادهوگاهیازروشهای
پیچیدهتراستفادهمیشود.
ناهمگن ترش

فشار

همگن

تلخ

دما

 آلیاژهامحلولهایجامداندکهنوعیمخلوط ..................بهحسابمیآیند.
 مادهایکه  pHآنکمتراز 7میباشد،مزهای..................دارد.
 انحاللپذیرینمکخوراکیدرآببستگیبه..................ندارد.

ak

سوسپانسیون امولسیون میکنند نمیکند

rf
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 مخلوطناهمگنجامدمعلقدرمایع ..................میگویند.
 یکیازویژگیهایمخلوطایناستکهاجزایتشکیلدهندهآن،خواصاولیهخود
راحفظ...................
 درمخلوطهاخواصموادقبلازآمیختهشدنبایکدیگروبعدازآنتغییر..............

ha

8 7

کاهش

افزایش

چگالی

 موادخنثیpHیحدود......................دارند.
 هرچه pHافزایشیابدقدرتاسیدی.....................وقدرتبازی
.....................مییابد.
 اساسکاردستگاهگریزانهبراساستفاوت....................موادکارمیکند.
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درستی و نادرستی جمالت زیر را بررسی کنید
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برخیازاینموادفقطازیکنوعمادهتشکیلشدهاند.
بیشترموادیکهمادرزندگیباآنهاسروکارداریمازدویاچندمادهتشکیل
شدهاندکهبهآنهامخلوطمیگویند.
باآمیختنموادمختلفباهم،انواعگوناگونیازمخلوطهارابهحالتجامد،
مایعوگازبدستمیآید.
مخلوطهاانواعگوناگونیدارند.
مخلوطهاازنظرحالتشیمیاییبهسهصورتجامد،مایعوگازوجوددارند.
مخلوطهاازیکنوعمادهتشکیلشدهاند
مخلوطممکناستهمگنیاناهمگنباشد.
تعلیقهمخلوطیناهمگناستکهدرآنذرّاتجامدبهصورتمعلقدرمایع
(آب)پراکندهاند.
شربتمعده،نمونهایازمخلوطهایناهمگناندوبهآنهاتعلیقه
(سوسپانسیون)میگویند.
هرمحلولحداقلازدوجزءحلشوندهوحاللتشکیلشدهاست.
حاللمادّهایاستکهمعموالًجزءبیشتریازمحلولراتشکیلمیدهدوحلّ
شوندهرادرخودحلمیکند.
درمحلولآبنمک،نمکحلشوندهوآبحاللاست.
برایتهیهمحلولمیتواننسبتهایمساویازحلشوندهوحاللراباهم
مخلوطکرد.
انحاللپذیرییکمادهجامددرآببهنوعمادهودمابستگیدارد.
هرروزدرزندگیازمخلوطهایگوناگونیاستفادهمیکنیم.
باکاغذپیاچمیتوانعالوهبرشناساییاسیدها،میزاناسیدیبودنآنهارا
نیزمشخصکرد.
موادیکهپیاچآنهاازهفتکمتراست،اسیدیاند.
موادیکهپیاچآنهاازهفتبیشتراست،خاصیتبازیدارند.
موادیکهخاصیتبازیدارند،ترشمزههستند.
قیفجداکنندهدرجداسازیآبونفتکاربرددارد.
کاربردقیفجداکنندهبرایجداسازیدومایعکهباهممخلوطهمگنایجاد
میکنند،میباشد.
موادیکهخاصیتاسیدیدارند،ترشمزههستند.
شیرمخلوطیازچربیوآباست.
درصنعتبرایجداسازیچربیازشیرازدستگاهگریزانه)سانتریفیوژ) 
استفادهمیشود.
30








جداسازییاختههایخونازخوناب(پالسما)باقیفجداکنندهانجاممی
شود.
دستگاهدیالیز،موادسمیماننداورهوآمونیاکراازخونتصفیهمیکند.
بهآمیختهایازدویاچندماده،مخلوطمیگویند.
هرمحلولازدوجزحاللوحلشوندهتشکیلشدهاست.
برایجداکردنچربیازشیردرصنعتازصافیاستفادهمیشود.
برایجداسازیآبازنفتازفیقجداکنندهاستفادهمیکنیم.

سواالت چند گزینهایی
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کدامیکازموادزیرجزموادخالصنمیباشد؟)1مس)2شکر)3دوغ)4آلومینیوم
کدامیکازموادزیرجزموادناخالصنمیباشد؟)1شکر)2آجیل)3دوغ)4سکه
کدامیکازگزینههایزیرمادهیخالصاست؟)1شکر)2نوشابه)3هوا)4شامپو
کدامیکازمخلوطهایزیر،مخلوطهایتعلیقه(سوسپانسیون)نیستند؟)1دوغ)2آبلیمو)3خاکشیر)4آب
اجزاکداممخلوطبطورغیریکنواختپراکندهشدهاند؟)1الکلدرآب)2آبگلآلود
)3نمکدرآب)4شکردرآب
کدامیکازمخلوطهایزیر،مخلوطهایتعلیقه(سوسپانسیون)نیستند؟)1دوغ)2آبلیمو)3خاکشیر)4آب
کدامگزینهدرموردتعلیقهدرستنیست؟)1مخلوطناهمگناست.
)2ذراتجامددرمایعبهصورتمعلقپراکندهاند.
)3ذراتجامدمعلقدرتهظرفتهنشینمیشوند.
)4آبوشکرمثالیازتعلیقاست.
کدامگزینهدرموردمخلوطکاتکبوددرآبدرستاست؟)1نوعیمخلوطناهمگناست.
)2نوعیمحلولاستکهاجزایآنبطوریکنواختپخشنشدهاند.
)3بعدازمدتیاجزایآنتهنشینمیشود.
)4میتوانآنراباکمکروشهایفیزیکیازیکدیگرجداسازیکرد.

ak

rf
e

ha
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کدامویژگینشاندهندهاسیدیبودنمواداست؟)1موادیکهپیاچآنهاازهفتکمتراست.
)2موادیکهپیاچآنهاازهفتبیشتراست.
)3موادیکهمزهتلخدارند.
)4موادیکهمزهشوریدارند.
سدیمهیدروکسید(سودسوزآور)یکقلیایقویمیباشد.کاغذ PHدراینمادهبهچهرنگیدرمیآید؟
)1زرد)2نارنجی)3آبی)4قرمز

ha
r.c

c

قیفجداکنندهبرایکدامیکازموادزیرمناسباست؟)2آبونمک
)1آبوروغن
)3آبوشکر)4آبوشن
 درنمودارانحاللپذیریروبرو،نقطهی Aمقدارگرممادهاضافهشدهدر 100گرمآبدردمایمشخصرانشانمیدهد.چندمادهحالتسیرشدهدارد؟
4)4
3)3
2)2
1)1

ak

rf
e

 درکدامیکازنقاطنشاندادهشده،محلولتهیهشدهحاویمادهحلنشدهدرتهظرفاست
D)4
C)3
B)2
A)1

ha

 کدامعبارتدرستاست)1مادهخالصازیکنوعاتمدرستشدهاست.
)2ترکیبخالصازیکنوعاتمدرستشدهاست.
)3مخلوطدومادهمیتواندازدونوععنصرتشکیلشدهباشد.
)4محلولهامخلوطهایناهمگنهستند.
 موادشویندهومادهلولهبازکنبهترتیبچهخصوصیاتیدارند؟)2بازی– بازی
)1اسیدی– اسیدی
)4اسیدی -بازی
)3بازی– اسیدی
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ha
r.c

c

 براساسنموداردادهشدهدردمای 70درجهسانتیگراد،کداممادهبیشترینانحاللپذیریرادارد؟
A)1
B )2
C)3
D)4
 براساسنموداردادهشدهدرچنددماانحاللپذیریموادبرابراست2)1
3)2
4)3
5)4

ak
rf
e
ha
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34

ha
ak

rf
e
c

ha
r.c

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha

•
•
•
•
•
•

نشانههایتغییرشیمیایی
تغییررنگ
تولیدگاز
ایجادشعله
تشکیلرسوب
تغییردما
تولیدنور

35

مثالهایی که در جلسه برای
تغییرهای فیزیکی و شیمیایی و
مضر و مفید بودن آنها ارایه شده
بنویسید

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha
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•
•

همانطورکهمشاهدهکردید،هرچهحجمظرفبیشترباشد،مدتزمانروشن
ماندنشمعنیزبیشتراست
نکتهمهمایناستکههمهعواملبهغیرازحجمظرفهایکساناست،مانند
طولشمعها

c
ha
r.c

نمودار زیر را براساس آنچه که در جلسه توضیح داده شده است رسم کنید

ak
ha

•

rf
e

•

دراینآزمایشتنهاطولشمعهامتفاوتاست.
تاثیرطولشمعبرمدتزمانروشنماندنآنناچیزاست.

37

•

براساسنتایجارایهشده،نموداررارسمکنید

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha
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محاسبات انجام شده را وارد کنید:

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha
39

40

ha
ak

rf
e
c

ha
r.c

ha
r.c

c

هیدروکربن از کربن و هیدروژن ساخته شده
است.
هر کربن در آلکانها که نوعی هیدروکربن
هستند ،همیشه چهار اتم در اطراف خود دارد.
این اتمها میتواند کربن یا هیدروژن باشد .در
شکلهای زیر به دقت مورد گفته شده را بررسی
کنید.

ak
rf
e
ha
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در سوختن کامل هیدروکربنها ،کربن دی اکسید و آب تولید میشود

c
ha
r.c

در این شکل سوختن کامل متان نشان داده
شده است

ak
rf
e
ha

در این شکل سوختن کامل اتان
نشان داده شده است

42

در این شکل سوختن ناقص
متان نشان داده شده است که
منجر به تولید آب و دوده
(کربن) شده است.

c
ha
r.c

rf
e

ak

در شکل زیر سوختن ناقص اتان نشان داده شده است .همانطور که میبینید ،در
فراوردههای شکل سمت چپ ،کربن منو اکسید تولید شده است و در فراوردههای
سمت راست کربن دی اکسید و دوده
اما در هر دو حالت آب تولید میشود

ha
43

c
ha
r.c

حذف سوخت سبب خاموش شدن شعله
میگردد ،چون چیزی برای سوختن وجود
ندارد

ak
44

ha

حذف اکسیژن سبب خاموش شدن شعله
میگردد چون اکسیژن وظیفه سوزاندن
ماده سوختنی را در شرایط مناسب دارد.

rf
e

حذف گرما سبب خاموش شدن شعله
میشود چون انرژی کافی برای واکنش
سوختن وجود ندارد

ha
r.c

c

برای جداسازی کربن دی اکسید و آب ،فراوردههای حاصل از سوختن ،به این
ترتیب عمل میکنیم:
 -1با سرد کردن ،آب حاصل از سوختن ،که به صورت بخار آب است ،به مایع تبدیل
میشود.
 -2با عبور کربن دی اکسید از آب آهک ،رنگ آب آهک کدر میشود که تنها نشان
دهنده وجود کربن دی اکسید است و از این طریق کربن دی اکسید جدا نمیشود.
برای جداسازی کربن دی اکسید به دماهای بسیار پایین نیاز داریم .به این منظور
باید دما را تا  -80درجه سانتیگراد کاهش دهیم تا کربن دی اکسید در این دما به
صورت جامد در آید
در شکل زیر مراحل جداسازی آب و کربن دی اکسید را مشاهده میکنید.

ak
rf
e
ha
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c
ha
r.c

جهت خاموش کردن اجسامی که چگالی بیشتری نسبت به آب دارند و خود با آب
واکنش نمیدهند میتوان از آب استفاده نمود .مانند چوب ،کاغذ ،جنگلها

ak
rf
e

ha

جهت خاموش کردن آتش حاصل از گاز شهری ،آب تاثیری ندارد و حذف سوخت
که همان گاز است ،از طریق بستن شیر گاز یا مسدود کردن لولههای حاوی گاز به
طریق مناسب ،شعله خاموش میگردد.

46

ha
r.c

c

جهت خاموش کردن آتش حاصل از
موادی نظیر بنزین و نفت که چگالی
کمتری از آب دارند ،به هیچ عنوان
از آب نمیتوان استفاده نمود .زیرا
آب میتواند سبب پخش شدن
آتش گردد.
بهترین راه استفاده از مواد ضد
حریق مناسب است که با سرد
کردن و حذف اکسیژن سبب
خاموش نمودن آتش میگردد.

ak
rf
e
ha
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ha
r.c

c

کربن منو اکسید گازی بی رنگ بی بو
است .از این رو متوجه وجود آن در
اطراف خود نمیشویم.
توجه به رنگ شعله میتواند ما را از
تواید این گاز آگاه کند.
اگر شعله به رنگ آبی بسوزد مشکلی
وجود ندارد ،اما رنگ نارنجی شعله،
یعنی کربن منو اکسید در حال تولید
است

ak
rf
e
ha

در شکل روبه رو
مکانهایی که در
خانه این گاز
تولید
میتواند
گردد نشان داده
شده است.

48

49

ha
ak

rf
e
c

ha
r.c

قند با نزدیک کردن شعله به آن ،شعله ور نخواهد شد .اما اگر آن را به خاک
باغچه آغشته کنیم به راحتی میسوزد.
این نقش کاتالیزگرها را نشان میدهد که سرعت واکنشها را افزایش میدهند

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha

نمودار مقابل نشان میدهد که
کاتالیزگر زمان تولید فراورده
را کاهش میدهد و به بیان
دیگر سرعت تولید را افزایش
میدهد .اما بر مقدار ماده
تولید شده تاثیری ندارد

50

c

ha
r.c

هدف از آزمایش باطری لیمیویی این است که نشان
دهیم در درون مواد انرژی شیمیایی نهفته است و برای
آزاد کردن و استفاده از آن روشهای متفاوتی وجود دارد.
در این روش با استفاده از مواد گفته شده ،از انرژی
شیمیایی انرژی الکتریکی یا همان برق تولید شد.

ak
rf
e
ha
51

به سواالت زیر پاسخ دهید
•

نشانهی(های)مصرفیاآزادشدنانرژیشیمیاییچیست؟

•

برایتغییرشیمیاییچندنشانهارایهدهید.

•

مثلثآتشراتوضیحدهید.

c

•

آیاابعادشمعدرآزمایشمدتزمانسوختنشمعتاثیردارد؟

ha
r.c

•

چگونهمیتواندرصداکسیژنهوارااندازهگیرینمود؟

•

چگونهمیتواندرصداکسیژنهوارااندازهگیرینمود؟

ak

•

در 2مترمکعبهواچندمیلیلیترگازکربندیاکسیدوجوددارد؟

•

معادلهشیمیاییسوختنشمعرابنویسید.

•

روشساختنیکباطریلیموییراشرحدهید.

rf
e

•

اگردریکنمونههوابرایاندازهگیریدرصدگازاکسیژن 20،میلیلیترکاهش
حجممشاهدهشود،حجمگازاولیهچندمیلیلیتربودهاست؟

ha
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به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:
 درتغییرشیمیاییمیخآهنیدرکاتکبود(سولفاتمس)چهنشانهایدیده
میشود؟

 برایاستفادهازانرژیشیمیاییموادیکروشنامببرید؟
 غیرازاکسیژنچهگازیجزاصلیهوامیباشد؟
 چنددرصدهواراگازنیتروژنتشکیلمیدهد؟

c
ha
r.c

 کدامگاززغالنیمافروختهراشعلهورترمیکند؟
 کدامگاززغالنیمافروختهراشعلهورترمیکند؟

ak

 گلوکزنیزدربدنموجوداتزندهبهچهموادیتبدیلمیشود؟

rf
e

 اگرفلزهایمسوآهنرادرشرایطمناسببطورغیرمستقیمبهیکدیگر
متصلکنیدچهانرژیمیتوانتولیدکرد؟

ha

 درباتریچهنوعتبدیلانرژیصورتمیگیرد؟

 مثالیبرایتبدیلانرژیشیمیاییموادبهشکلجریانالکتریکیبزنید.

 مثالیبرایتبدیلانرژیشیمیاییموادبهشکلجریانالکتریکیبزنید.
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جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید
خواص
مفید مضر شیمیایی نیست





هضم

تغییرهایشیمیاییمیتوانند ...................یا ...................باشند
موادانرژی...................دارند.
شیرترششدهقابلخوردن...................چونمزه،بوو...................شیرتغییر
میکند.
پختنغذاکمکمیکندتا...................آندربدنماآسانشود

مضر

میکروب ها

کاهش

ha
r.c

c

 آتشسوزیدرجنگلیکتغییر ...................استزیراگازهایآلودهکننده
تولیدمیشود.
 پیرشدنیکتغییرمضراستچونتواناییانسان...................مییابد.
 فاسدشدنمیوهیکتغییرمضراستزیراموجبرشد...................شدهو
بیماریزامیباشد.
کم

استحکام

شیمیایی

فیزیکی

شیمیایی

فیزیکی

rf
e

ak

 زنگزدنآهنیکتغییرمضراستچون ...................فلزکممیشود.
 پوسیدگیکاغذیکتغییرمضراستزیرااستحکامکاغذ...................میشود.
 دراثرتغییرهای...................و...................انرژیموادتغییرمیکند
شیمیایی

ha

 تولیدمادهورنگجدیدمثلمسیشدنمیخآهنیدرمحلولمسسولفاتیا
کاتکبودیکتغییر ...................است.
 تولیدنوروگرماوجرقهمثلآزمایشکوهآتشفشانیکتغییر...................
است.
آب






فیزیکی بیشتر شیمیایی سرکه

فیزیکی

تولیدگازمثلتولیدگازکربندیاکسیدازحلشدنپوستهتخممرغ در
 ...................یکتغییرشیمیاییاست.
جوشیدنوتبخیرآبیکتغییر...................است.
...................باکتریهامفیدهستند.
باکتریهامیتوانندسببتغییرهای...................گوناگونیشوند.
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اسِتوباکتری

پروبیوتیک

الکتوباسیل

سوختن

 ................... سببتبدیلانگوربهسرکهو ...................سببتبدیلشیربه ماست
میشود.
 ماستزیستیار()...................بااستفادهازباکتریهایمفیدتهیهمیشود.
،................... نوعیتغییریشیمیاییاستکهباتولیدنوروگرماهمراهاست.
اکسیژن

کمتری

نیتروژن

بیشتری

بیشتر

ha
r.c

c

 درسوختنشمعدریکمحفظه،هرچههوایدرونیکظرفبیشترباشد
شمعزمان...................روشنمیماند.
 درسوختنشمعدریکمحفظه،زمانالزمبرایخاموششدنیاروشنماندن
شمعهابهمقدار...................بستگیدارد.
طوالنی

کمتر

کوتاه

 درسوختنشمعدریکمحفظه،هرچههوایدرونیکظرف...................باشد،
میزاناکسیژنبیشتریبرایسوختنشمعفراهممیشود.
 درسوختنشمعدریکمحفظه،میزاناکسیژنبیشتربرایسوختنشمعباعث
میشودزمانروشنماندنشمع...................شود.

rf
e

گازهایاصلیتشکیلدهندههوا...................،و...................هستند.
درصدگازکربندیاکسیددرهوایپاکبرابر...................درصداست.
...................درصدهواراگازاکسیژنتشکیلمیدهد.
پارافینبهدستهایازموادبهنام...................تعلقدارد.

هیدروژن






شیمیایی واکنش دهنده فراورده

ha






ak

نیتروژن

اکسیژن

0.03

21

هیدروکربنها

هیدروکربنهاازدوعنصر...................و...................تشکیلشدهاند.
سوختنشمعیکتغییر...................است.
درتغییرهایشیمیاییموادیکهدچارتغییرشیمیاییمیشوند...................
نامیدهمیشوند.
موادیکهدراثرتغییرهایشیمیاییتولیدمیشوند...................میگویند
55

کربن دیاکسید

گرما

کربن مونوکسید

 اجزایمثلثآتش،اکسیژن،مادهسوختنیو...................میباشد
 دراثرسوختنچوبوگازدرفضایبستهیااتاقیکههوادرآنجریانندارد،عالوه
برگازکربندیاکسیدوبخارآب،گاز...................نیزتولیدمیشود.
کربن دی اکسید

بخار آب

جرقه

کدر

ha
r.c

c

 هیدروکربنهایموجوددرپارافینشمعبراثرسوختن...................،و
...................تولیدمیکنند.
 اگرگازکربندیاکسیدحاصلازسوختنشمعواردآبآهکشودرنگ
آن...................میشود.
 برایسوختنشمعنیازبهگرماداریم.اینگرمارامیتوانبااستفادهاز
شعلهکبریتیا...................فراهمکرد.

باطری

تلفن همراه

ak

نرم نیتروژن
داغ اکسیژن
 مالشباتری 9ولتوسیمظرفشویی:براثرعبورجریانالکتریکیسیم...................
میشود.
 مالشباتری 9ولتوسیمظرفشویی:بعدازداغشدنسیم،با...................هوا
واکنشنشانمیدهدومیسوزد.

rf
e

 هنگامتخلیۀبنزیندرجایگاههاوپرکردنباکخودروهاروزانهبیشاز40
میلیونلیتربخاربنزینواردهوایتهرانمیشود.بههمیندلیلاستعمال
دخانیاتواستفادهاز...................درجایگاههایبنزیناکیدًاممنوعاست.

ha

شیمیایی سوزاندن
گلوکز
 موادغذاییماننددیگر،انرژی...................دارند.
 جاندارانبا...................موادغذاییدربدنخودانرژیموردنیازخودراتامین
میکنند.
................... نیزدربدنموجوداتزندهدرحضورآنزیمبااکسیژنهواترکیبو
ضمنآزادکردنانرژیبهکربندیاکسیدوبخارآبتبدیلمیشود.
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فیزیکی

کار

نیرو

شیمیایی

 درباتریتغییرهای...................رخمیدهدوانرژیشیمیاییموادبهانرژی
الکتریکیتبدیلمیشود.
 اگریکتغییرشیمیاییدرشرایطمناسبیانحامشودمیتواند ...................انجام
دهدوجسمیراجابجاکند.
درستی و نادرستی جمالت زیر را بررسی کنید
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همهمواد،انرژیشیمیاییذخیرهشدهدارند.
مواددراثرتغییرهایفیزیکیوشیمیاییانرژیآنهاتغییرنمیکند.
تغییرهایشیمیاییمیتوانندمفیدیامضرباشند.
همهموادانرژیشیمیاییذخیرهشدهدارند.
ترششدنیکتغییرشیمیاییاست.
ترششدنشیریکتغییرشیمیاییاست.
پختهشدنغذایکتغییرفیزیکیمفیداست.غلط(تغییرشیمیایی)
پختهشدنغذایکتغییرفیزیکیمفیداست.
وقتییکماده،دچارتغییرشیمیایییافیزیکیمیشود،انرژیشیمیایی
آنتغییرمیکند
باانداختنقرصجوشاندرآب،قرصیاشدتکمیدرآبحلمیشود.
درلحظهایکهقرصشروعبهحلشدندرآبمیکندیکواکنش
شیمیاییشروعمیشود.
واکنششیمیاییقرصجوشانباآب،منجربهتولیدگازاکسیژنمیشود.
سوختن،روشیبرایاستفادهازانرژیشیمیاییمواداست.
درقرصجوشان،تولیدگازکربندیاکسیدسبببوجودآمدنحباب ها
درآبمیشود.
تنهایکبرایاستفادهکردنازانرژیشیمیاییموادوجوددارد.
یکراهبرایاستفادهکردنازانرژیشیمیاییمواد،سوزاندنمواداست.
سوختن،تغییریشیمیاییاستکهباتولیدگرماهمراهاست.
برایگرمکردنخانه،پختنغذا،بهحرکتدرآوردنخودروهاوکارهای
بسیاردیگری،موادیمانندچوب،زغالسنگ،نفت،گازوئیلوگازطبیعی
رامیسوزانند.
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برایاینکهازانرژیشیمیاییآزادشدهموادبهدرستیاستفادهکنیم،سوختن
موادرابایدمهارکرد.
هرچهاکسیژنبیشتریبهشعلهبرسد،شعلهبزرگترونورانیترمیشود
اکسیژنتولیدشدهازآباکسیژنه،خالصنیست.
باخفهکردنآتشتوسطخاکیاقیرمیتوانیمدرصدگازنیتروژنراکاهش
دهیم.
برایسوختنبهمادهسوختنی،اکسیژنوگرمانیازاست.
برایسوختن،اگریکیازاینسهمورد(مادهسوختنی،اکسیژنوگرما)نباشد،
سوختنانجاممیشود.
شمعدرحضورشعلهواکسیژنمیسوزدوگازکربندیاکسید،بخارآب،نورو
گرماتولیدمیکند
اجزایمثلثآتشاکسیژن -مادهسوختنیوگرمامیباشد.
کربنمونوکسید،گازبیرنگ،بیبووبسیارسمیوکشندهایاست
هموارهدراتاقیکههیمهسوز)شومینه(وبخاریروشناست،نبایدهواجریان
داشتهباشد؛برایاینمنظوربهتراستپنجرههاراکمیبازنگهدارید
درموادغذایینیزمانندمواددیگر،انرژیشیمیاییدارندبهطوریکهبا
سوزاندنآنهامیتوانگرماتولیدکرد.
باگرمایآزادشدهازسوزاندنچندعددبادامزمینیمیتوانمقداریآبرادر
یکلولهآزمایشبهجوشآورد.
جانورانباسوزاندنموادغذاییدربدنخود،انرژیموردنیازخودرابرای
دویدن،شکارکردنو… تأمینمیکنند.
انسانهانیزانرژیموردنیازخودرابرایراهرفتن،فکرکردن،کارکردنو… با
سوزاندنموادغذاییایبهدستمیآورندکهمیخورند
حبهقندآغشتهبهخاکباغچه،سریعترمیسوزدوبهسوختنادامهمیدهد
درخاکباغچهمادهایهستکهکمکمیکندسوختنقندآسانترانجام
شود.
بدنموجوداتزندهنیزکاتالیزگرهایگوناگونیبهناماسیدازوجوددارند.
آنزیمهاسببمیشوندتغییراتشیمیاییدربدنموجوداتزندهکندتر انجام
شوند.
انرژیذخیرهشدهدرغذاهادربدنموجودزندهباترکیببااکسیژنآزادمی
شود
باانجامواکنشهایشیمیاییمختلفدروسایلیمانندباتریانرژیشیمیاییبه
انرژیگرماییتبدیلمیشود
58








ha
r.c

c





درخودرو،تلفنهمراهوساعت،انرژیشیمیاییبهانرژیالکتریکی،نورانی
تبدیلمیشود.
اگریکقرصجوشانرادرآببیندازید،تغییرشیمیاییرخمیدهدوقرص
جوشانبهمواددیگریتبدیلمیشود.
قرصجوشاندرآبحلشدهوگازاکسیژنتولیدمیکند.
اگریکتغییرشیمیاییدرشرایطمناسبیانحامشودمیتواندکارانجامدهد
وجسمیراجابجاکند.
پرتاپشدنتختهپاککنازرویقوطیحاویقرصجوشانبرااثرفشارگاز
کربندیاکسیدایجادشدهمیباشد
رشتههاینازکآهنمیسوزد.
بیشترینحجمهواراهیدروژنتشکیلمیدهد.
هرواکنشیکهباآزادشدننوروگرماهمراهباشد،سوختننامدارد.

سواالت چند گزینهایی
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کدام گزینه تغییر شیمیایی است؟
)4حل شدن
)1جوشیدن )2بخار شدن )3پخته شدن
کدام گزینه از گزینه های زیر تغییر شیمیایی است؟
)2خروج گاز از نوشابه
)1جوشیدن آب
)4تخم مرغ در سرکه
)3بریدن چوب
در اثر حل شدن قرص جوشان در آب کدام ماده حاصل می شود؟
 )2گاز کربن دی اکسید
)1بخار آب
)4گاز کربن منو اکسید
)3گاز اکسیژن
چند درصد ار حجم هوا را اکسیژن تشکیل می دهد؟
21)2درصد
79 )1درصد
 0.03 )3درصد  20)4درصد
در اثر سوختن پارافین شمع(هیدروکربن) کدام مواد تولید می شود؟
 )1اکسیژن و کربن دی اکسید
 )2اکسیژن و بخار آب
 )3کربن دی اکسید و بخار آب
)4نور و گرما

ha
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 برای خاموش کردن آتش بر روی آن خاک میریزند .کدام عامل سبب خاموششدن آتش نیست؟
)1حذف ماده سوختنی
)2سرد نمودن
 )3حذف اکسیژن
)4هیچکدام
 برای خاموش نمودن بنزین شعلهور  .............مناسب نیست و برای خاموش کردنانبار کاغذ  .............مناسب است.
)4خاک-خاک
 )3خاک-آب
)2آب-خاک
)1آب-آب
 کپسولی از هوا به حجم  250میلی لیتر پس از انجام آزمایش درصد اکسیژن ،بهحجم  200میلی لیتر رسیده است .درصد نیتروژن در این کپسول کدام است؟
21)4
79)3
20 )2
80)1
 در باطری لیمویی ،کدام وسیله در فرایند شیمیایی شرکت ندارد؟ )2تیغه مسی
 )1تیغه آهنی
 )4المپ
 )3لیمو
 کدام فرآیند منجر به انجام کار نمیشود؟ )1ریختن نمک در نوشابه
 )2قرص جوشان و آب
 )3آب در حال جوشیدن
 )4ریختن قهوه در آب
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عدد جرمی
عدد جرمی

c

ha
r.c

عدد اتمی :تعداد پروتونها در هسته است
عدد جرمی :مجموع تعداد پروتون و نوترون است
بار :از تفاوت تعداد پروتونها و الکترونها حاصل میشود .اگر تعداد الکترون کمتر
از تعداد پروتون باشد ،به تعدادتفاوت تعداد بار مثبت خواهیم داشت و در حالت
برعکس بار منفی.
 عدد اتمی را میتوان مجموع تعداد الکترونها و بار در نظر گرفت عدد جرمی را میتوان مجموع تعداد نوترون ،الکترون و بار در نظر گرفت.براساس توضیحات باال و دیدن جلسه ،به مثالهای زیر دقت کنید
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قواعد این وسیله بازی را براساس
آنچه که در جلسه توضیح دادهام
بنویسید:
............................................................
............................................................
............................................................
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1s 2s 2p
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2 2 6

2 2 5

1s 2s 2p
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زیرا مدار یا الیه اول (صندلیهای ردیف اول) گنجایش حداکثر  ..........را دارد.
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حتما خودتان رسم کنید
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در مدار یا الیه اول (صندلیهای ردیف اول) حداکثر  ..........عدد الکترون و در
مدار دوم یا الیه دوم (صندلیهای ردیف دوم) حداکثر  ..........عدد الکترون قرار
میگیرد.
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ایزوتوپ:
تعداد پروتونها در دو اتم یکسان استتعداد نوترونهای آنها متفاوت استعدد جرمی آنها متفاوت است -از لحاظ شیمیایی یکسان هستند

در هر شکل تعداد پروتون ،نوترون و الکترون را مشخص کنید

ha
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از ساختارهای الیهای زیر استفاده کنید و برای ایزوتوپهای کربن با عدد اتمی 6
و اعداد جرمی  13 ،12و  14آنها را تکمیل کنید.
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در شکلهای زیر بار هر ذره را مشخص و اگر در میان آنها ایزوتوپ وجود دارد
آن را نیز مشخص کنید
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در شکلهای زیر مراحل انتقال الکترون از اتم سدیم به اتم کلر و تبدیل نها به
یونهای مربوطه را میبینید.
مدار آخر سدیم با از دست دادن یک الکترون الیه آخر خود ،هشتایی میشود
و مدار آخر کلر نیز با گرفتن یک الکترون هشتایی میگردد.
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در مورد هر جفت زیر و براساس توضیحات در جلسه ،مشخص کنید که چند
الکترون بین ذرات رد و بدل شده است
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به سواالت زیر پاسخ دهید

•
•
•

تفاوتتعدادنوترونهادرآنهاچنداست؟
تفاوتتعدادالکترونهادرآنهاچنداست؟
آیاایزوتوپهستند؟

•

درمورددوذرهمقابلبهسواالتپاسخدهید

•
•
•
•

تفاوتتعدادنوترونهادرآنهاچنداست؟
تفاوتتعدادالکترونهادرآنهاچنداست؟
آیاایزوتوپهستند؟
مجموعذراتکدامیکبیشتراست؟

ha
r.c

c

•

درمورددوذرهمقابلبهسواالتپاسخدهید

1X  1 , 3 X  1
1
1

•

تعدادذراتتشکیلدهندهیون

•

تفاوتتعدادنوترونهاوالکترونهادرذرهرامحاسبهکنید
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کدامشکلزیرنمایشدرستیراارایهمیدهد؟
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ha

•

رامحاسبهکنید

•

درموردتعدادذراتتشکیلدهندهذرهزیربحثکنید

•

ایرادساختارزیرچیست؟

ha
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چندموردازساختارهایزیردرموردایزوتوپهایهیدروژندرستاست؟
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•

c

•

بارهرساختاررامشخصکنید

ha

•

عدداتمیونشانهشیمیاییدهعنصراولرابنویسید
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به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:
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سبکترینذرهسازندهاتمکداماست؟
بارالکتریکیپروتونچیست؟
بارالکتریکینوترونچیست؟
بارالکتریکیالکترونچیست؟
عدداتمیراچگونهنشانمیدهند؟
تاکنونچندعنصرشناختهشدهاست؟
تاکنونچندعنصرشناختهشدهاست؟
نماد Hنشاندهندهکدامعنصراست؟
نماد Heنشاندهندهکدامعنصراست؟
نماد Fنشاندهندهکدامعنصراست؟
نماد Bنشاندهندهکدامعنصراست؟
نماد Beنشاندهندهکدامعنصراست؟
کدامدانشمنددروناتمرابهصورتمنظومهشمسیتصورکرد؟
نماد Hنشاندهندهکدامعنصراست؟
دراتمیکهدارای 8الکتروناست،چندالکتروندرمداردومقرارمیگیرد؟
دراتمیکهدارای 8الکتروناست،چندالکتروندرمداردومقرارمیگیرد؟
سهاتممشاهدهشدهدرشکلبایکدیگرچهشباهتهاییدارند؟
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ایناتمهابایکدیگرچهتفاوتیدارند؟
هریکازایناتمهابهچهعنصریتعلقدارند؟
عنصرکربنچندایزوتوپدارد؟
شباهتدوایزوتوپدرچیست؟
تفاوتدوایزوتوپدرچیست؟
تفاوتکربن 12باکربن 13درچیست؟
عنصریکهنوتروننداردوعدداتمیآنباعددجرمیباهمبرابراسترانامببرید؟
عنصرهایتشکیلدهندهنمکخوراکیرانامببرید؟
عنصرهایتشکیلدهندهنمکخوراکیرانامببرید؟
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جمالت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید

کوچک ترین






اتمها

تاحدود 1۵۰سالقبلدانشمنداناعتقادداشتند،اتم...................ذرهتشکیل
دهندهمادهاست.
باپیشرفتعلموفناوری،اطالعاتنشانداد...................نیزازذرههایکوچک
تریساختهشدهاند.
همهمواداز...................ساختهشدهاند.
اتمازذرههایریزتریبهنام...................،...................و...................تشکیلشده
است.

c

نوترون

عدد اتمی

بسیار ناچیز

نوع

معیّن وثابت
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اتم

الکترون

پروتون

نوترون

جرمپروتونبا...................تقریباًبرابراست.
جرمالکتروندرمقایسهبادوذرهدیگر...................است.
تعدادپروتونهایاتمهرعنصررا...................آنمیگویند.
تعدادپروتونهایاتمهرعنصر...................است.
باتغییرتعدادپروتونها...................،اتمنیزتغییرمیکند.

ak

مقدار

متفاوت

پروتون

rf
e

................... بارالکتریکیالکترون،پروتونباهمبرابرولیازنظرنوعبار باهم
متفاوتهستند.
 تعدادالکترونوپروتونیکعنصرباعنصردیگر...................است.
 تغییرتعداد...................هادراتمبسیارسختوتقریباًغیرممکناست.از این
رونمیتوانیکعنصررابهآسانیبهعنصردیگرتبدیلکرد.






ha

پروتون

نوترون

ندارند

صفر

هیدروژنداراییکالکترونویک...................است.
هیدروژن................... 1-ندارد.
اتمهایکربن،هیدروژنواورانیمبارالکتریکی...................
اتمدرحالتخنثیاستیعنیمجموعبارهایمثبتومنفیآن...................است
وتعدادالکترونهاوپروتونهاباهمبرابراست.
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مشخص

غیرمستقیم

 دانشمندانآزمایشهایمختلفیانجامدادندوباروشهای...................اطالعاتی
ازدروناتمبهدستآوردند.
 برطبقمدلبور،هریکازمدارهاسطحانرژی...................وگنجایشیعنی
تعدادالکترونمشخصیدارد.
عدد جرمی

ایزوتوپ

پرتوزا

شیمیایی

ha
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 بهاتمهاییازیکعنصرکهدرتعدادنوترونباهممتفاوتدارند...................می
گویند
 مجموعتعدادپروتونهاونوترونها...................،میگویند.
 موادیکهایزوتوپپرتوزادارندبهماده...................معروفاند
یون

مثبت

اول

rf
e

جذب کند

از دست بدهد

ak

 فلزسدیموگازکلردرتغییر...................شرکتمیکنندوبهمادهجامدوسفید
رنگیبهنامسدیمکلریدتبدیلمیشوند.
 بهاتمهاییکهتعدادبارمثبتومنفیآنهایکساننباشد...................میگویند.
 اگرازاتمالکترونجداشوددارایبارالکتریکی...................میشود.

ha

 اگریکاتمخنثیالکترون،...................دارایبارخالصمنفیمیشودوبعنوان
یونمنفیشناختهمیشود.
 اگریکاتمخنثی،یکیاچندالکترون،...................دارایبارخالصمثبتمی
شودوبعنوانیونمثبتشناختهمیشود.
 الیه...................کمترینظرفیتالکترونگیریرادارد.
کاتیون

آنیون

 هرگاهتعدادالکترونهاازپروتونهابیشترشودذره...................نامیدهمیشودو
اگرتعدادپروتونهاکمترازتعدادالکترونهاباشد...................،نامیدهخواهد شد.
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درستی و نادرستی جمالت زیر را بررسی کنید
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هرعنصرازچندنوعاتمتشکیلشدهاست
ازمیان 118عنصرشناختهشده،حدود ۹۰عنصردرطبیعتبهشکلعنصریا
ترکیبوجوددارند
هرعنصررابانشانهشیمیاییمشخصینشانمیدهند.
براینمونهعنصرهیدروژنرابانشانه Hنشانمیدهند
عدداتمیعنصرهارادرسمتراستوپاییننشانهشیمیاییمینویسند.
دانشمندانبراساساطالعاتبهدستآمده،مدلهایگوناگونیرابرایساختار اتم
ارائهدادند.
ساختاراتمدرمدلبوربسیارشبیهمنظومهشمسیاست.
مشابهحرکتسیاراتبهدورخورشید،الکترونهادرمسیرهایدایرهایبهدوراتم
درحرکتاند
نوکمدادازاتمهایکربنساختهشدهاست.
تجربهنشاندادهاستکههمهاتمهایکربنتشکیلدهندهنوکمداد،دقیقاً
یکسانهستند
کربندرطبیعتآمیختهایازاتمهایکربنباتعدادنوترونمتفاوتاست.
ایزوتوپهایکربنرابهصورتکربن، 12-کربن، 13-کربن 14-نامگذاریکردهاند.
ازبینایزوتوپهایهیدروژن،ایزوتوپباعددجرمی 3ناپایداراستوخاصیت
پرتوزاییدارد
نمکخوراکییکیازمهمترینوپرکاربردترینمواددرزندگیوصنعتاست.
جرمپروتونونوترونتقریباباهمبرابراست.
سهذرهیباردارسازندهاتمباتعدادبرابرخنثیهستند.
الکترونهاجرمندارند.
حداقلتعدادنوتروندراتمهایکعدداست.
پسازآنکهالیهاول 4الکترونجذبکرد،البهدومشروعبهالکترونگیری
میکند.
عدداتمیذرهای 11استودارایبارالکتریکینیست.بنابراینتعدادنوترونهایآن
 12عدداست.
دواتمدرتعدادنوترونهاباهماختالفدارند،پسایزوتوپیکدیگرهستند.
رفتارشیمیاییایزوتوپهامشابهاست.
سبکترینایزوتوپهیدروژنفاقدنوتروناست.
اگراتمیالکترونبدستآوردیاالکترونیازدستبدهددارایبارالکتریکیمثبت
یامنفیمیشود.
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سواالت چند گزینهایی
 در کدام گزینه تفاوت تعداد نوترون و پروتون بیشترین است؟)1

)2

)4

)3

 نوع اتم به کدام مورد وابسته است؟)3پروتون )4الکترون
 )1نوترون  )2عدد جرمی
 عنصری با  31الکترون و  3۵نوترون در حالت خنثی ،در کدام گزینه به درستینمایش داده شده است؟
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31 Ga )1

62
31 Ga )2

62
35Br )3

A-1
Z Y

,

-2

X
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 در مورد دو ذره زیر کدام مورد درست است؟ )1تعداد پروتونها متفاوت است
 )2تعداد نوترونهای Xیک واحدکمتر است
 )3تعداد الکترونهای Yدو واحد کمتر است
 )4تعداد نوترونها برابر است

66
35Br )4
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 در یون X3-با عدد اتمی  7و عدد جرمی  17نسبت تعداد نوترون به الکترون کداماست؟
۰.2۵)4
۰.۵)3
2)2
1)1

ha

 یونی دو بار مثبت با عدد جرمی  6۵را در نظر بگیرید .کدام گزینه درست است؟ )1تعداد پروتونهای آن برابر  3۰است
 )2تعداد الکترونهای آن دو واحد کمتر از پروتونهای آن است
 )3تعداد نوترونهای آن  2واحد بیشتر است پروتونها است
 )4داری  28الکترون است
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 با حذف یک الکترون از یک اتم ،کدام مورد رخ نمیدهد؟ )1جرم آن کاهش مییابد.
 )2تبدیل به یون میشود
 )3عدد اتمی آن ثابت میماند
 )4عدد جرمی آن تغییری نمیکند.
 کدام ساختار زیر مربو به یک یون منفی است؟)4
)3
)2
)1
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+1

 در ذره زیر کمترین مقدار مربوط به کدام گزینه است؟ )1عدد اتمی )2تعداد الکترون
)4تعداد نوترون
 )3عدد جرمی

X

38
19
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 در یون زیر ،تعداد الکترونها  2واحد کمتر از تعداد پروتونها و تعداد نوترونها 1.۵ ،برابرتعداد پروتونهاست .عدد اتمی آن کدام است؟
125
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4۹)4
48)3
۵2)2
۵۰)1
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تنظیم عصبی
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الف)هنگامانجامفعالیتهایبدنیبهتدریجتعدادضربانقلبوتنفسکاهشمییابد.
ب)بالفاصلهبعدازاتمامورزشکردنبهتدریجمیزانعرقکردنودفعگرما افزایشمییابد.
ج)تنظیمدستگاههایبدنفقطبهصورتعصبیصورتمیگیرد.
الف)دستگاهعصبیبرخالفسایردستگاههامتشکلازانواعیازاندامهاوبافتهامی باشد.
ب)دستگاهعصبیانسانتنهامتشکلازبخشمرکزیمی باشد.
ج)هردو بخشدستگاهعصبیمتشکلازمغزو نخاعباتواناییانجامفعالیتهایویژههستند.
د)هرفعالیتیکهتوسطبخشمرکزیدستگاهعصبیرخمیدهد،ارادیوآگاهانهمی باشد.
ه)کنترلتمامفعالیتهایارادیوغیرارادیانسان،توسطنخاعممکنمیشود.
و)بخشمحیطیدستگاهعصبیبخشیازقسمتهایبدنرابهدستگاهعصبیمرکزیمرتبطمیکند.
ز)بخشمرکزیدستگاهعصبیمتشکلازاعصابیبودهکهوظیفه ایجادارتباطرابرعهدهدارند.
ک)پیامهایحرکتیخارجشدهازدستگاهعصبیمرکزیقطعاً بهاندامهایحرکتیمیرسند.
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ل)پیامهایهایحرکتیپسازخروجازاندامهاتوسطدستگاهعصبیمحیطیبهمغزمیرسد.
م)پیامهایحسیپسازخروجازدستگاهعصبیمرکزیواردبخشمحیطیدستگاهعصبیمیشوند.
ن)دردستهامانندپاهاعالوهبردستگاهعصبیمحیطیبخشهاییازدستگاهعصبیمرکزیدیدهمیشود.
س)اعصاب،متعلقبهبخشمحیطیدستگاهعصبیبودهکهعالوه برانگشتاندرونمغزدیدهمیشوند.
ع)اعصابخارجشدهازبخشگردنینخاعدرنهایتبهماهیچههایموجوددرپاهاپیاممیفرستند.

c

الف)هنگامورزشکردنضربانقلبو ......................افزایشیافتهوپوستبدنتانبا ، .....................گرمایاضافیبدن
رادفعمیکنند.
ب)تنظیمدستگاههایبدنبهدوصورت  .....................و ......................انجاممیشود.
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الف)دستگاهعصبیدرانسانمتشکلازدوبخش  ..................و  ..................است.
ب)بخشمرکزیدستگاهعصبیدرانسانشامل ................و ..................بودهومرکزکنترل(واپایش)فعالیتهای
 .................و .................بدنمی باشد.
ج)بخشارتبطدهندهتمامیقسمتهایبدنبهبخشمرکزیدستگاهعصبی،شامل  .................است.
د)درانساناعصابدستگاهعصبیمحیطیپیامهایحرکتیرا از .......................به ..............................می رسانند.
ه)درانساناعصابدستگاهعصبیمحیطیپیامهایحسیرا از ...............به  ................................می رسانند.
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پاسخانعکاسی:
 بسیارسریع بدون ارادهوتفکر اغلببرای حفاظت ازبدنمثال:پلکزدن ,عطسه ،سرفهو ریزش اشک

با مراجعه به اینترنت و منابع معتبر درباره نقش هر یک از فعالیت های غیرارادی مانند پلک زدن  ،عطسه  ،سرفه و...
اطالعاتی راجمع آوریو نتایج رابه کالس گزارش کنید .
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الف)درانسانفقطبخشمرکزیدستگاهعصبی،اطالعاتیرا ازمحیطبیرونودرونبدندریافتمیکنند.
ب)اطالعاتدریافتشدهتوسطدستگاهعصبی،پسازتفسیردردستگاهعصبیمحیطیپاسخمناسبیایجاد میشود.
ج)همهپاسخهاییکهبهپیامهایورودیبهدستگاهعصبیمرکزیصادرمیشود،آگاهانهوارادیمی باشد.
د)بهمنظوربرداشتنمدادازرویزمینپیامهایحرکتیارادیبهگروهیازماهیچهها ارسالمیگردد.
ه)پسازبرخورددستبهجسمداغ،پیامارسالیبهماهیچههاییسببانجامحرکتناآگاهانهمیشود.
و)پاسخهایانعکاسی اغلبناآگاهانهبودهکههموارهسریعانجاممیشود.
ز)انعکاسبدونتفکروارادهانجامشدهواغلببرایحفاظتازبدنانجاممیشود.
ح)پلکزدنو عطسهمانندسرفهبرخالفریزشاشک،پاسخهایانعکاسیهستند.
ط)تنظیمضربانقلبمانندتنفستحتکنترلمغزوآگاهانهوارادیمی باشد.

الف)دو بخشمرکزیومحیطیدستگاهعصبیاطالعاتیرا از  ..........................و  ....................بدندریافتمیکنند.
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ب)بهمنظوربرداشتنمدادازروی زمینپیامعصبیحرکتیاز .....................به  ...................انتقالمییابد.اینفرآیندبه
صورت ....................انجاممیشود.
ج)عقبکشیدهشدندستپسازبرخوردبهاتویداغ نوعیفعالیت ...............است.
د)پاسخهایانعکاسی، ........................بدون  .......................و اغلببرای ...............ازبدنانجاممیشوند.
ه)نمونههاییازپاسخهایانعکاسیعبارتنداز  .................، .................، .................و. ......................
و)تنظیمضربانقلبوتنفستوسطدستگاهعصبیمرکزیصورتمیگیرد.اینفعالیتها .................است.
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الف)هردومرکزفرماندهیدر بدنانسان،درونجمجمهجایگرفتهاند.
ب)تنهابخشیازدستگاهعصبیمرکزیکهدرونجمجمهجایگرفتهاست،مرکزدریافتاطالعاتمیباشد.
ج)نخاعبخشیازمغزبودهکهدرونکانالستونمهرهجایگرفتهاست.
د)مغزبخشیازدستگاهعصبیمرکزیبودهکهازسهبخشنامساویساختهشدهاست.

ha

ه)مخچهبخشیازمخ بودهکهپشتساقهمغزقرارگرفتهاست.
و)ساقهمغزبخشیازدستگاهعصبیمرکزیبودهکهجلویمخچهقرارگرفتهاست.

الف)مراکزفرماندهیدرانسان .............و  .............بودهکه بهترتیبدرون .................و .....................قراردارند.
ب)مراکزفرماندهیدرانسانضمندریافتو،..........................آنهارا  .................میکنندودرصورت نیاز،دستور
الزمبهاندامهای بدنمیدهند.
ج)بخشهایتشکیلدهندهمغزشامل  .................، .................و .................است.
د)درانسان .................بخشیازمغزبودهکهپشتساقهمغزقرارگرفتهاست.
ه)بخشیازدستگاهعصبیمرکزیکهدرجلویمخچهقراردارد .................،است.
88

89

ha
ak

rf
e
c

ha
r.c

ha
r.c

c

الف)مخ بزرگترینبخشمغزبودهکهازبیشازیکنیمکرهتشکیلشدهاست.
ب)پیامهایحسیخارجشدهازچشمازطریقعصبهاییبهمغزارسالمیشود.
ج)پیامهایحسیخارجشدهازاندامهاپسازورودبهدستگاهعصبیمرکزی،درکمیشوند.
د)حلمساله،فکرکردنوحرفزدنبهصورتآگاهانهتوسطهربخشیازدستگاهعصبیمرکزیرخمیدهد.
ه)فعالیتهایاندامهایحرکتیراستبدن،توسطنیمکرهچپمغزکنترلمیشود.
و)هرنیمکرهمخکامالً مستقلازدیگریبودهوفعالیتهایویژهخودراانجاممیدهد.
ز)قشرمخدرانسانخاکستریبودهومرکزکنترلتماماعمالارادیبدناست.
ح)دردستگاهمرکزیانسانسالمساقهمغزحدفاصلنخاع ومغزمی باشد.
ط)درانسانمخچهباتماملوبهایمخدرتماسمستقیماست.
ی)لوبگیجگاهیدرانسانباسایرلوبهادرتماسمیباشد.
ک)قشرمخدرتمامیلوبهاخاکستریبودهودارایچینخوردگیمیباشد.
ل)بزرگترینلوبمخبامخچهدرتماسمستقیمبودهوپیامهاییبه بصلالنخاعمیفرستد.
م)درانسانسالم لوبآهیانهباسایرلوبهایمخدرتماسمستقیممیباشد.
ن)لوبپسسریبرخالفلوبگیجگاهیبامخچه درتماسمستقیماست.
س)ارتباطمخبانخاعبیفاصلهتوسطبخشپایینیآنممکنمیشود.
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و)درمغزانسانلوب .................توسطسایرلوبدربرگرفتهشدهاست.
ز)لوب .................بامخچهوسایرلوبهایمخدرتماساست.
ح)لوب .................ازبقیهبزرگتربودهوبالوبگیجگاهیدرتماسمی باشد.
ط)لوبهای .................و .................بامخچهدرتماسهستند.
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ha

الف)بیشترینحجممغزمتشکلاز ........................می باشد.
ب)پیامهایحسیخارجشدهازچشم،گوشو زبانتوسطاعصابمحیطیبه ...................واردمیشود.
ج)تواناییفکرکردن،حرفزدنوحلمسئلهتوسط  ...................رخمیدهد.
د)درانساننیمکرهراستمخفعالیتنیمه ............بدنو نیمکره  ..............فعالیتهاینیمهراستبدنراکنترلمیکند.
ه)قشرمخ بخش  .................رنگو بخش ...............نیمکرههایمخ بودهومرکزبسیاریازاعمال  ............بدناست.
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الف)درحینورزشبهمنظورحفظتعادلپیامهایحسیفقطبهمخچهارسالمیگردد.
ب)مراکزارسالکنندهپیامبهمخچهمیتواننددر بینایییاشنواییدارایاهمیتباشند.
ج)بهمنظورحفظتعادلبدندرهروضعیتی،پیامهاییازمخچهبهماهیچههایاسکلتیارسالمیگردد.
د)درصورتآسیبدیدنمخچهدرراهرفتنونشستنفردممکناستاختاللرخدهد.
ه)هرمخچهمتشکلازنیمکرههاییبودهکهازطریقکرمینهارتباطبینآنهابرقرارمیشود.
و)سطحقشریمخچهمانندمخخاکستریبودهودارایچینخوردگیهاییمی باشد.
ز)افرادیکه ژیمناستیککارمیکنند ،باتمرینبیشترمخچهتقویتمیکنند.
ح)بهمنظورایجادارتباطبیننیمکرههایمخچه،رابطهاییدارایفعالیتهستند.
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الف)درانسان .................بخشیازمغزبودهکهپشتساقهمغزوزیرلوبپسسریقرارگرفتهاست.
ب)بهمنظورحفظتعادلپیامهایحسیاز .................، .................و ........................بهمراکزعصبیبهویژهمخچه
فرستادهمیشود.
ج)بهمنظورحفظتعادلبدندرهرشرایطی،پیامحرکتیاز .................بهماهیچهارسالمیگردد.
د)درافرادیکه ژیمناستیککارمیکنند ................. ،کهبخشیازمغزمی باشدبیشترتقویتمیشود.
ه)درحالتهای عادیمثلراهرفتن،نشستنو ................. ، ..سببحفظتعادلبدنمیشود.
و)مخچهمتشکلاز .................نیمکرهبودهکهتوسط  .................بایکدیگردرارتباطهستند.
ز)بخشبیرونیمخچه بهرنگ .................و بخشدرونیبهرنگ .................دیدهمیشود.
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الف)ساقهمغزسبببرقراریارتباطبینبخشهاییازمغزبانخاعمیشود.
ب)بصلالنخاعبخشیازمخ بودهکهدرکنترلگروهیازفعالیتهایغیرارادیداراینقشاست.
ج)مرکزکنترلتنفس،ضربانقلبوفشارخون ،بخشیازمغزبودهکهبهنخاعاتصالدارد.
د)گرهحیاتبخشهاییازبصلالنخاعبودهکهمحلکنترل(واپایش)اعمالناآگاهانهمیباشد.
ه)ساختاریکهدرجلویمخچه قراردارد،درتبادلپیامبیننخاعومخداراینقشاست.
و)ساختاریکهدرپشتساقهمغزقرارگرفتهاست،تواناییدریافتوارسالپیامعصبیدارد.
ز)بخشباالییساقهمغزکه بهمخاتصالیافتهاست،دارایگرهحیاتبافعالیتهایویژهمی باشد.
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الف)درانسان  .....................بخشیازمغزبودهکهمخومخچهرابه نخاعوصلمیکند.
ب)درزیرمخبخشیبهشکل ......................وجودداشتهکهمرکزکنترلتنفساست.
ج)بخشیازمغزکه بالفاصلهباالینخاعقرارگرفتهاست،درکنترل  ....................، .....................و......................
دارایفعالیتاست.
د)گرهحیاتمراکزیاز ......................درساقهمغزبودهکهدرکنترلفرآیندهایغیرارادیفعالیتمیکند.

ه)دردستگاهمرکزیانسانسالمساقهمغزازیکسوبه نخاعوازسویدیگربه  .................و ..................اتصالیافتهاست.
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الف)بخشیازدستگاهعصبیمرکزیکهشبیهطنابسفیدرنگمی باشد،درونکانالستونمهرهجایگرفتهاست.
ب)نخاعبخشیازدستگاهعصبیمرکزیبودهکهازبصلالنخاعتا انتهایکمرامتدادیافتهاست.
ج) درانسانرابطمغزبابخشمحیطیدستگاهعصبی،ظاهریشبیهطنابیسفیدرنگدارد.
د)نخاعرابطبیندستگاهعصبیمحیطیبادستگاهعصبیمرکزیمی باشد.
ه)گروهیازپیامهایحسیپسازورودبهنخاعازطریقساقهمغزبهمخفرستاده میشود.
و)گروهیازپیامهایحرکتیپسازخروجازساقهمغزتوسطنخاعبهبخشهایپایینیبدنارسالمیشود.
ز)نخاعمتعلقبهدستگاهعصبیمرکزیبودهومحلوقوعبسیاریازانعکاسها میباشد.
ح)بخشخارجینخاعبرخالفبخشداخلیخاکستری رنگمیباشد.
ط)بخشاحاطهشدهتوسطمادهسفید،ساختاریشبیهحرفHدارد.
ی)مجرایوسطنخاعتوسطمادهسفیددربرگرفتهشدهاست.
ک)تعدادزیادیازاعصاببهنخاعوگروهیدیگربهمغزاتصالیافتهاند.
ل)اعصابخارجشدهازکمر،متعلقبهدستگاهعصبیمرکزیهستند.
م)اعصابخارجشدهازبخشکمرینخاع،حرکاتپاهاراکنترلمیکنند.
ن)درصورتآسیبدیدننخاعدرهرفردی،ناتوانیحسیوحرکتیدردستهارخمیدهد.

ha
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الف)دردستگاهمرکزینخاعشبیهطنابسفیدرنگیبودهکهدرون  ........................از ......................تا.................
امتداددارد.
ب)نخاعرابط .................و بخش .................دستگاهعصبیاست.
ج)نخاعاطالعاتخارجشدهازمغزرابه  .....................می رساند.
د)نخاعدرانسانمرکز .................انعکاسهایبدنمی باشد.
ه)بخشبیرونینخاعبهرنگ  .................و بخشدرونیبه رنگ .................دیدهمیشود.
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و)بخش ...................نخاعدارایظاهریشبیهحرفHمی باشد.
ز)مجرایوسطنخاعدرونبخش ...................رنگنخاعامتدادیافتهاست.
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درباره یاخته های پشتیبان دربافت عصبی ازمنابع معتبر  ،اطالعاتی راجمع آوری ،و نتایج آن رادر کالس ارائه
کنید .
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الف)در بدنانسانهریاختهایکهتولیدکنندهجریانالکتریکیاست ،نورونمیباشد.
ب)یاختهعصبیتنهایاختههایتشکیلدهندهدستگاهعصبیمرکزیهستند.
ج) یاختههایاصلیتشکیلدهندهمراکزعصبی،دارایفعالیتعصبیهستند.
د)نورونهافقطیاختههایاصلیتشکیلدهندهمراکزعصبیهستند.
ه)یاختههایعصبیپشتیبانبا ایجادپیامعصبی،درمراکزمغزیدارایفعالیتهستند.
و)هریاختهایکهمتعلقبهبافتعصبیمی باشد،تواناییایجادپیامعصبیرادارد.
ز)دریاختههایعصبیهمهاندامکهادرونجسمیاختهایتجمعیافتهاند.
ح)دندریتمانندآکسونرشتههایعصبیهستندکهبهجسمسلولیاتصالیافتهاند.
ط)دندریتبرخالفآکسوندورکنندهپیامعصبیازجسمیاختهایمی باشد.
ی)جهتجریانعصبیدردندریتوآکسوننسبتبهجسمیاختهای باهممتفاوتاست.
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و)هرتارعصبیبخشآکسونینورونبودهکهبلندمی باشد.
ز)بهمنظورساختنهرتارعصبیبهدندریتبلندنیازاست.
ح)بهمنظورساختنهرتارعصبیبهیکرشتهعصبیبلندنیازاست.
ط)بهمنظورساختنهرتارعصبیبه بیشازیکنوروننیازاست.
ی)هر عصبمتشکلازمجموعهایازتارهابههمراهغالفپیوندیمی باشد.
ک)درانسانسالمهرعصبمتشکلازیکنوعبافتاست.
ل)بهمنظورساختنعصببهبیشازیکنوروننیازاست.
م)بخشیاز نورونکهدرخود هستهجایدادهاست،درتاردیدهمیشود.

ha

الف)در بدنانسان  ..................ازیاختههامانند ...................تواناییایجادجریانالکتریکیضعیفدارند.
ب)نورونهادرانسانیاختههایاصلیتشکیلدهنده  ...................و  .............هستند.
ج)یاختههایتشکیلدهندهبافتعصبیشامل ..................و ......................هستند.
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د)نورون  ....................یاختههایپشتیبانتواناییایجادجریانالکتریکیضعیفدارد(.مانند-برخالف)
ه)یاختههایغیرعصبیدر بافتعصبیفاقد  .......................بودهو بهیاختههای عصبی ...................میکنند.
و)دریاختهای عصبی،هستهبههمراهبیشتراندامکهادرون  ........................تجمعیافتهاند.
ز)درپیکریکنورون .................و  .................رشتههاییهستندکه بهجسمیاختهایاتصالیافتهاند.
ح)دندریتدرحینهدایتجریانعصبی،آنرا  .........جسمیاختهای ...............میکند.
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ط)درهریاختهعصبی  .................رشتهایبودهکهپیامعصبیرا ازجسمیاختهایدورمیکند.
ی)بهدندریتیاآکسونبلند  .................میگویند.
ک)مجموعهایازتارهادرکنارهم،که باغالفیاحاطهشدهاند ..................،راتشکیلمیدهند.
ل)پیامعصبیخارجشدهازجسمسلولیابتداوارد ..................میشود.
م)شبکهآندوپالسمینوعیاندامکاستکهدرون ......................یاختهعصبیجایگرفتهاست.
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الف)تحریکیکنقطهازنورونسببایجادپیامعصبیمیشود.
ب)پیامعصبیایجادشدهدرنورون،تا انتهایآنهدایتمیشود.
ج)پیامعصبیایجادشدهدرجسمسلولی،بهسمتبخشانتهاییدندریتهدایتمیشود.
د)پیامعصبیایجادشدهدردندریتپساز عبورازجسمیاختهای بهانتهایآکسونمیرسد.
ه)درانسانتنهادردندریتپیامعصبیایجادشدهوسپسهدایتمیشود.
و)یاختههای عصبیازطریقانتهایدندریتیسبببرقراریارتباطبایاختهبعدازخودمیشود.
ز)نورونها ازطریقانتهایآکسونیخودفقطبایاختههای عصبیارتباطبرقرارمیکنند.
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الف)تحریکیکنقطهازنورونباعثایجاد، ...................میشود.
ب)یاختههایعصبیازطریق  .......................بایاختههای ...................ویاختههایدیگردرارتباطهستند.
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الف)عصبهایحسیمانندنورونهایحسیپیامرابهمراکزعصبینزدیکمیکنند.
ب)نورونهایحرکتیماننداعصابحرکتیپیام را ازمراکزعصبیدریافتمیکنند.
ج)هرنورونحرکتیدرنهایتپیامخودرابهماهیچهمیفرستند.
د)هریاختهازاعصابمتعلقبهبافتعصبیمی باشد.
ه)گروهیازعصبهایدستگاهعصبیدرونمراکزعصبیجایگرفتهاند.

ha

الف)عصبحسی  ...................کنندهپیامعصبیبهمراکزعصبیمی باشد.
ب)عصبحرکتی ...................کنندهپیامعصبیبهمراکزعصبیمیباشد.
ج)دراعصابحسیتارهایعصبیمتعلقبه نورون ...................دیدهمیشود.
د)دراعصابانواعیازبافتهامانندبافت ................و ................یافتمیشود.
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 - 1دستگاهعصبیانسانمتشکلازکدامبخشهامی باشد؟
پاسخ:
- 2بخشمرکزیدستگاهعصبیشاملکدامموارداست؟
پاسخ:
– 3مبداء ومقصدمسیرپیامهایحسیرابنویسید.
پاسخ:

rf
e

– 4مبداء ومقصدمسیرپیامهایحرکتیرابنویسید.
پاسخ:
-5بخشمحیطیدستگاهعصبیانسانشاملکدامبخشاستووظیفهآنرابنویسید.
پاسخ:

ha

-6کدام بخشیابخشهاازدستگاهعصبیاطالعاتیازمحیطبیرونودرونبدندریافتمیکنند؟
پاسخ:
- 7ویژگیهایپاسخهایانعکاسیرابنویسید3(.مورد)
پاسخ:
- 8مثالهاییازوقوعانعکاسبنویسید6(.مورد)
پاسخ:
- 9مراکزفرماندهیدرانساننامببرید.کداماستخوانها ازآنهاحفاظتمیکنند؟
پاسخ:
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- 10بخشهایاصلیتشکیلدهندهمغزرابنویسید.
پاسخ:
- 11کدامساختارمغزپشتساقهمغزقرارگرفتهاست؟
پاسخ:
- 12کدامبخشازمغزبیشترینحجمرادارد؟
پاسخ:
 -13نیمکرههایمخانسانازکداماندامهاپیامحسیدریافتمیکند؟( 5مورد)
پاسخ:
- 14کدامبخشازمخمرکزبسیاریازاعمالارادیبدنبودهوویژگیظاهریآنرابنویسید.
پاسخ:
-15مخانسانازچندنیمکرهتشکیلشدهاست؟
پاسخ:
-16وظایفنیمکرههایمخرابنویسید.
پاسخ:
- 17لوبهایتشکیلدهندهمخرابنویسید.
پاسخ:
 -18بزرگترینلوبمخ رابنویسید.
پاسخ:
 - 19لوبگیجگاهیباکداملوبهادرتماساست؟
پاسخ:
- 20مخچهباکداملوبهایمخدرتماساست؟
پاسخ:
- 21ازکداماندامهاپیامهایحسیبهمخچهفرستادهمیشود؟(3مورد)
پاسخ:
- 22چگونگیفعالیتمخچهدرحفظتعادلبدنرا بنویسید.
پاسخ:
-23ساختارارتباطدهندهنیمکرههایمخچهرا بنویسید.
پاسخ:
- 24کدامبخشازمخچهخاکستریرنگوکدامبخشسفیدرنگمیباشد؟
پاسخ:
-25کدام بخشازمغزظاهریشبیهساقهداشتهومخومخچهرابه نخاعوصل میکند؟
پاسخ:
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- 26وظایفساقه مغزرابنویسید.
پاسخ:
- 27گرهحیاتدرکدامبخشازساقهمغزقرارداشتهو نامآنرابنویسید.
پاسخ:

-28شروع،پایان،محلقرارگیریوشکلظاهرینخاعدرانسانبنویسید.
پاسخ:
- 29وظایفنخاعرابنویسید4(.مورد)
پاسخ:
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-30بخشخارجیوداخلینخاعبهترتیبچهرنگیهستند؟
پاسخ:
-31واپایش(کنترل)حرکاتواحساسهایپاتوسطکدامگروهازاعصابصورت میگیرد؟
پاسخ:
- 32درکدامیکازیاختههایبدنانسانجریانالکتریکیضعیفیایجادمیشود؟
پاسخ:
- 33یاختههای بافتعصبیرابنویسید.
پاسخ:
- 34یاختههایاصلیتشکیلدهندهمراکزعصبیواعصابرابنویسید.
پاسخ:
- 35بخشهایتشکیلدهندهنورونرابنویسید.
پاسخ:
-36محلقرارگیریهستهو بیشتراندامکهادرکدامبخشنوروناست؟
پاسخ:
-37جهتجریانعصبیدررشتههایمتصلبهجسمسلولیبنویسید.
پاسخ:
-38تارعصبیرا تعریفکنید.
پاسخ:
-39عصبراتعریفکنید.
پاسخ:
- 40بههرجسمسلولیدرنورونچندآکسوناتصالیافتهاست؟
پاسخ:
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- 41چگونگیایجادپیامعصبیدریکنورونرابنویسید.
پاسخ:
- 42مقصدهدایتپیامعصبیدریکنورونسالمبنویسید.
پاسخ:
- 43پیامعصبیخارجشدهازنورونبهکدامگروهازیاختههامیتواندانتقالیابد؟
پاسخ:

ha
r.c

c

- 44درمورداعصابحسیبهمواردزیرپاسخدهید.
-1انواعبافتهایتشکیلدهندهآنرابنویسید.
پاسخ:
-2جهتحرکتپیامدرآنهارابنویسید.
پاسخ:
- 45درمورداعصابحرکتیبهمواردزیرپاسخدهید.
-1انواعبافتهایتشکیلدهندهآنرابنویسید.
پاسخ:
-2جهتحرکتپیامدرآنهارابنویسید.
پاسخ:
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- 1باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)همهمواردمشخصشده رانامگذاریکنید.
پاسخ:
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ب)کداممواردمتعلقبهبخشمرکزیدستگاهعصبیاست؟
پاسخ:
ج)کداممواردمتعلقبهبخشمحیطیدستگاهعصبیاست؟
پاسخ:
د)درکدامموارداجتماعتارهایعصبیتوسطغالفیپوشیدهشدهاست؟
پاسخ:
-2باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)همهمواردمشخصشده رانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب)کدامساختارمغزرادرونخودجایدادهاست؟
پاسخ:
ج)همهبخشهایمغزرابنویسید.
پاسخ:
د)مراکزفرماندهیرادرشکلتعیینکنید.
پاسخ:

ha
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ه)کدامبخشرابطبینمخونخاعمی باشد؟
پاسخ:
و)گرهحیاتدرکدامبخشقابلمشاهدهاست؟
پاسخ:

c

ز)وظایفبخش dرابنویسید.
پاسخ:
ح)همهاتفاقاتیکهدربخشeدرحالوقوعاستارادییاغیرارادیمی باشد؟
پاسخ:
ط)وظایفبخش eرابنویسید.
پاسخ:
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ی)وظایفبخشcرابنویسید.
پاسخ:
ک)کداماندامها بهمخچهپیامارسالمیکنند؟
پاسخ:
ل)کدامبخشپشتساقهمغزقرارگرفتهاست؟
پاسخ:
م)کدامبخشدرجلویمخچهقرارگرفتهاست.
پاسخ:
ن)کدام بخشتوسطاستخوانهایستونمهرهمحافظتمیشود؟
پاسخ:
س)کرمینهدرکدامبخشیافتمیشود؟
پاسخ:
ع)کدام بخشتواناییفکرکردن،حرفزدن،وحلمسئلهرابهمامیدهد؟
پاسخ:
ف) کدامموردیامواردبخشبیرونیخاکستریرنگودرونیسفیدرنگ دارند؟
پاسخ:
ص)کدامموردیامواردبخشبیرونیسفیدو بخشدرونیخاکستری رنگدارند؟
پاسخ
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-3باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)همهبخشهایمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب)کداملوبهابالوبپیشانیمستقیماً درتماسهستند؟
پاسخ:
ج)کداملوببخشعمدهآنتوسطسایرلوبها احاطهشدهاست؟
پاسخ:
د)کداملوبباسایرلوبهادرتماساست؟
پاسخ:
ه)کداملوبهابامخچهدرتماسهستند؟
پاسخ:
و)کداملوبازبقیهلوبهابزرگتراست؟
پاسخ :
- 4باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)کدام بخشازدستگاهعصبیمرکزیرانشانمیدهد؟
پاسخ:
ب)بخشهایمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:
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-5باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)بخشهایمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب)کدامیکدرحفظتعادلنقشاصلیدارد؟
پاسخ:
ج)کدامیکدارایگرهحیاتمی باشد؟
پاسخ:
د)کدامیکضربانقلبوفشارخونراتنظیممیکند؟
پاسخ:

ha
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-6باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)همهمواردمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب)کدامبخشدرحفظتعادلنقشداشتهودارایکرمینهاست؟
پاسخ:
ج)کدامبخشیابخشهامتعلقبهدستگاهعصبیمحیطیمیباشد؟
پاسخ:

c

- 7باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)بخشهایمشخصشدهرانامگذاریکنید؟
پاسخ:

ha
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ب)کدامبخشنزدیککنندهپیامعصبیبهجسمیاختهایاست؟
پاسخ:
ج)کدامبخشدورکنندهپیامازجسمیاختهایاست؟
پاسخ :
د)کدامبهیاختهعصبیکمکمیکند؟
پاسخ:
ه)کدامبخشنورونتوسطیاختهپشتیباناحاطهشدهاست؟
پاسخ:
و)پیامخارجشدهازجسمیاختهایابتداواردکدام بخشمیشود؟
پاسخ:
ز)درکدامبخشبیشتراندامکهاجایگرفتهاست؟
پاسخ :
ح)اگرمحلایجادپیامعصبیدندریتباشدمسیرهدایتپیامرادرطولنوروننشاندهید.
پاسخ :
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- 1دردستگاهعصبیانسانبخش  .........شامل  .........بودهکه . .........
)1مرکزی–مغزو نخاع-فقطفرایندهایارادیراکنترلمیکنند.
)2محیطی-مغزو نخاع-همهفرایندهایخودراآگاهانهانجاممیدهند.
)3مرکزی–عصبهایی– بهطورپیوستهتنظیمدستگاههاراانجاممیدهند.
)4محیطی– عصبهایی-تمامیقسمتهایبدنرابهبخشمرکزیمرتبطمیکنند.
- 2درانسان فعالیت عصبییکنورون  .........هورمونها . .........
)1مانند– دارایماهیتالکتریکیاست.
)2برخالف–سرعت باالییدارد.
)3مانند–پایداریباالییدارد.
)4برخالف–دارایماهیتشیمیاییاست.
- 3درانسانسالم  .........میتواند . .........
)1فقطمغزونخاع-اطالعاتیازبیرونودرونبدندریافتکنند.
)2فقطدستگاهعصبیمحیطی-اطالعاتیازبیرونودرونبدندریافتکند.
)3دوبخشمرکزیومحیطی-اطالعاتیازبیرونودرونبدندریافتکنند.
)4دستگاهعصبی-طیفعالیتخودتنهااطالعاتیازبیرونبدندریافتکند.
- 4کدامعبارتدرستاست؟
)1همهانواعاندامکهادربخشآکسونیکنورونیافتمیشود.
)2همهانعکاسهاکه غیرارادیهستند،توسطنخاعانجاممیشوند.
)3هریاختهاصلیتشکیلدهندهمراکزعصبیدرانسان،فعالیتعصبیدارد.
)4تنهاوظیفهنیمکرهراستمخ،کنترلفعالیتنیمهچپبدنمی باشد.
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- 5کدام عبارتبهدرستیبیانشدهاست؟
)1سرفهمانندپلکزدنبرخالفریزشاشک،پاسخهایانعکاسیبودهکهبادخالتدستگاهعصبیرخمیدهد.
)2پیامهای بیناییخارجشدهازچشمواردهردو نیمکرهمخشدهودر نهایتتفسیروپردازشمیشود.
)3درانسانمخچهبخشیازمخ بودهکهمتشکلازیکرابطبیننیمکرههایخود می باشد.
)4همهانعکاسهاکهپاسخیسریعو ناآگاهانههستند،برایحفاظتازبدنانجام میشوند.
 -6باتوجهبهشکلزیرچندموردبهدرستیبیانشدهاست؟
الف)مسیرهدایتپیامعصبیدرآنبهصورتیکطرفهمی باشد.
ب)بخشbپیامراازدندریتدریافتکردهوبه eمیدهد.
ج)بخشاعظماندامکهادرونآکسونجایگرفتهاست.
د)ماهیتپیامعصبیدردندریتآنالکتریکیمی باشد.
ه)همهرشتههایمتصلبهbدرطولخودقطرثابتیدارند.
5)4
4)3
3)2
2)1
- 7درفردیکه ژیمناستیککارمیکندیادربندبازان،بخشیازدستگاهعصبیمرکزیتقویتمیشودکه . .........
)1فاقدتواناییدریافتپیامعصبیازچشموگوشمی باشد.
)2درهمهحالتهاسببحفظتعادلبدنمیشود.
)3بزرگترینبخشمغزرابهخوداختصاصمیدهد.
)4فقطبایکیازلوبهایمخدرتماسمستقیممیباشد.
-8درمغزانسانلوبآهیانه . .........
)1باتماملوبهایدیگرارتباطمستقیمدارد.
)2بخشاعظمآندرتماسبا لوبگیجگاهیمی باشد.
)3ازنظراندازهکوچکترازلوبگیجگاهیمی باشد.
)4نسبتبهلوبپیشانیسطحبیشتریدارد.
- 9درانسان  .........متعلقبه بخش  .........دستگاهعصبیبودهکه بخش  .........میباشد.
)1نخاع-مرکزی-بیرونیآنخاکستری
)2مغز-محیطی-درونیآنسفید
)3نخاع-محیطی-درونیآنسفید
)4مغز-مرکزی -بیرونیآنخاکستری
- 10درانسان  .........درون  .........جایداشتهو . .........
)1بصلالنخاع-ساقهمغز-ضربانقلبراکنترلمیکند.
)2کرمینه-مخ -سبببرقراریارتباطبیننیمکرههایمیشود.
)3عصبهاینخاعی-نخاع-نزدیککنندهپیامحسیبهدستگاهمرکزیاست.
)4گرهحیات -مخچه-سببتعادلاندامهایحرکتیدرهرشرایطیمیشود.
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- 11رشتهنزدیککنندهپیامبهجسمسلولی  .........رشتهدورکنندهپیامازجسمسلولی . .........
)1مانند-بیشتراندامکهاوهستهرادرونخودجایدادهاست.
)2برخالف–قطرآنازابتداتاانتهایکسانمیباشد.
)3مانند-میتوانددرحضورمحرکپیامعصبیایجادکند.
)4برخالف-توسطیاختههایپشتیباناحاطهشدهباشد.
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- 12چندموردمتنزیررابهدرستیتکمیلمیکند؟
بهمنظورساختن  .........درانسان،بهحضور  .........نیازاست.
الف-هرآکسونی-بیشازیکنورون
ب-تارعصبی-یکنورونخاص
ج-عصب-بیشازیکنورون
د-عصب-بیشازیکنوعبافت
ه-بافتعصبی-یکنوعیاخته
و-مخچه-بیشازیکنوعیاخته
4)3
3)2
2)1
-13چندموردجملهزیررابهدرستیتکمیلمیکند؟
درانسانسالم  .........پیامعصبیرا . .........
الف-نورونحسی–ازدستگاهعصبیمرکزیدورمیکند.
ب-هرنورونحرکتی-ازدستگاهعصبیمرکزی دورمیکند.
ج -هر نورونحرکتی–از نخاعکهدرونستونمهرهاست،دورمیکند.
د -عصبحسی-بهدستگاهعصبیمرکزینزدیکمیکند.
ه-هرعصبحسی-بههردو بخشمراکزعصبینزدیکمیکند.
و-عصبحرکتی-ازمراکزعصبیدریافتکردهو بهاندامهامی برد.
4)3
3)2
2)1

5)4
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 - 14دردستگاهعصبیانسان  .......جفتعصببهنخاعمتصلبودهومجراینخاعیدرتماسبا  .......نخاعقرارگرفتهاست.
– 12)1مادهسفید
-31)2مادهسفید
-12)3ساختارپروانهایشکل
-31)4مادهخاکستری
-15درانساندستگاهعصبیمحیطی . .........
)1تنهامتشکلازمجموعهاعصابمنشاگرفتهازمغزمی باشد.
)2متشکلازیاختههاییبودهکه باگردهماییمغزونخاعرا میسازند.
)3فقطمتشکلازیاختههاییبودهکهپیامحسیبهمغزو نخاع نزدیکمیکنند.
)4تمامیقسمتهایبدنرابهبخشمرکزیدستگاهعصبی مرتبطمیکند.
-16چندموردمتن زیررابهدرستیتکمیلنمیکند؟
درانسانسالمهمه . .........
الف)عصبهایدستگاهعصبیمحیطی بهمغزاتصالیافتهاست.
ب)حرکتهایغیرارادینوعیپاسخ انعکاسیمحسوبمیشود.
ج)حرکتهایماهیچهای بادخالت مخچهتنظیممیگردد.
د)یاختههای بافتعصبیدارایتواناییایجادپیامعصبیهستند.
ه)رشتههایخارجشدهازجسمسلولیتارعصبیمحسوبمیشود.
2)4
3)3
4)2
5)1
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حس و حرکت

109

c
ha
r.c
ak

rf
e

چشمان یکی از اعضای گروه رابا یک پارچه تیره با احتیاط ببندید .چراغ قوه ای را روشن کنید و نور آن رادر فاصله
 10- 15سانتی متری به بخش های مختلف بدن او بتابانید .
 آیا دانش آموزنور را احساس می کند ؟ چراغقوه رابه پوست نزدیک تر کنید  ،آیا نور را احساس می کند ؟ دانش آموز درفاصله نزدیک میفهمد که چراغ قوه به او نزدیک شده است  ،چرا؟درباره نتایج این فعالیت با هم کالسی های خود بحث کنید .
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الف)نورمانندفشار،محرک خارجیبودهکهرویبدنتاثیرگذاراست.
ب)بااثرگرماوموادشیمیاییبربدنانسان،ممکناستپیامعصبیایجادشود.
ج)بااثریکمحرکبرهرجاییازبدنانسان،پیامعصبیایجادمیشود.
د)همهاندامهایحسدرانسانباهرمحرکیتحریکشدهوپیامعصبیایجاد میکنند.
ه)اندامهایحساثرمحرکخاصیرادریافتکردهو بهپیامعصبیتبدیلمیکنند.
و)پسازاثرمحرکبراندامخاص،درآنتفسیروپردازشپیامعصبیرخمیدهد.
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الف)هواکمیسرداست.بیانایناحساسنشاندهندهرسیدناطالعاتیاز  ..................به .........................است.
ب) محرک هایی مانند  ................ ، .................... ، .................. ، ..................و  ...................در طبیعت بوده و
رویبدنما تاثیرمیگذارند.
ج)درانساننوربا، ..................صوتبا، ..................گرماوسرمابا ..................احساسمیشوند.
د)بهاندامهاییکهاثرمحرکخاصیرادریافتوبهپیامعصبیتبدیلمیکنند ........................،میگویند.
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الف)الیهداخلیچشمدارایانواعیازیاختههایگیرندهنورمی باشد.
ب)همهانواعیاختههایگیرندهنور،اثرمحرکرا بهپیامعصبیتبدیلمیکنند.
ج)گیرندههایمخروطیماننداستوانهایتواناییدیدنانواعرنگهایمختلفراممکنمیسازند.
د)همهانواعیاختههایمخروطیشبکیه،تواناییدیدنرنگقرمزرادارند.
ه)پیامعصبیایجادشدهدریاختههایگیرندهنوردرنهایتتوسطعصببیناییبهمغزواردمیشود.
و)مرکزحسبیناییقشرمخدرلوبپسسریبودهکهازهردوچشمپیامدریافت میکند.
ز)بخشخاکستریلوبپسسری،باپردازشپیامهایبیناییامکانمشاهدهرافراهممیکند.
ح)درشبکیهتعدادیاختههایمخروطیبیشترازاستوانهایبودهوشرایطبرایدیدنانوعرنگهافراهممیشود.
ط)مرکزپردازشودرکپیامبیناییدرانسان،مجاورلوبپیشانیقرارگرفتهاست.
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ط)،صلبیهخارجیترینالیهکرهچشمبودهکهسفیدرنگاست.
ی)شبکیهنازکترینالیهچشمبودهکهفقطدارایگیرندهنورمیباشد.
ک)شبکیهازیکسو بازجاجیهوازسویدیگربامشیمیهدرتماسمی باشد.
ل)مشیمیهمابینسایرالیههایچشمقرارداشتهودرجلوعنبیهرامیسازد.
م)عنبیهبخشرنگینجلویچشمبودهکهدرپشتعدسیقرارگرفتهاست.
ن)قرنیهبخششفافجلویچشمبودهکهازامتدادصلبیهایجاد شدهاست.
س)یاختههایعصبیشبکیهازنظرطولآکسونوظاهرمشابههستند.
ع)درهمهانواعیاختههای عصبیشبکیهطولدندریتبلندترازآکسونمی باشد.
ف)عصببیناییازبخشپشتیچشمایجادشدهودارایرگهایخونیمی باشد.
ص) سرخرگورودیبهچشم،پسازنفوذبهزجاجیهمنشعبمیشود.
ق)فضایپشتعدسیبزرگترازفضایجلویآنبودهومملوازمادهایشفاف می باشد.
ر)عنبیهجلویعدسیقرارداشتهوبازاللیهدرتماسمیباشد.
ش)ازامتدادصلبیهوشبکیهدرنهایتدرپشتچشمعصببیناییایجادمیشود.

ha

الف)بهمنظورمشاهدهاجسامنوربریاختههای .........................چشماثرمیکندو  ........................ایجادمیشود.
ب)پیامبیناییتولیدشدهدرشبکیهازطریق .....................به  ....................مخابرهمیشود.
ج)درالیهداخلیچشمبهنام ....................دو نوعیاختهگیرندهنوری  .......................و  ........................هست.
د)مرکزحسبیناییدرانساندرلوب  ....................و  ....................قراردارد.
ه) گیرنده های مخروطی موجود در چشم انسان سه نوع بوده که به رنگ های اصلی  .................. ، ....................و
 ..................حساسیتدارند.
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ه) گیرنده های مخروطی موجود در چشم انسان سه نوع بوده که به رنگ های اصلی  .................. ، ....................و
 ..................حساسیتدارند.
و)درشبکیهگیرندههای ..................دید ..................و  ..................دارندوتعدادشانازسایرینبیشتراست.
ز)درداخلیترینالیهچشمگیرندههاینوریو ..................وجودداشتهکهمتعلقبه بافتعصبیهستند.
ح)درچشمانسان ..................خارجیترینالیهچشمبودهکهسفیدرنگمیباشد.
ط)الیهایازچشمکهما بینصلبیهوشبکیهقرارگرفتهاستدرجلویچشم ..................رابهوجودمیآورد.
ی)در ..................رگهایخونیخارجشدهازعصببیناییشروعبهایجادسرخرگهاییباقطرکمترمیکنند.
ک)خارجیترینالیهدر بخشجلوییچشمساختارشفافیبه نام ..................ایجادمیکند.
ل)فضایجلویعدسیپرازمایعیشفافبهنام  ..................میباشد.
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م)درچشمانسان ..................مادهایشفافبودهکهفضایپشتعدسیراپرکردهاست.
ن)عصببیناییمتشکلازغالفیپیوندیواجتماع  ..................نورونهامی باشد.
س)عدسیچشمانسانازجلوبا  ..................وازپشتبا ..................درتماساست.
ع) به منظور دیدن شیء نور به ترتیب از  ................... ، ................... ، ...................و  ...................عبور کرده و به
شبکیهمیرسد.
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الف)صوتبهصورتموجیدرمحیطپراکندهشدهومیتواندنوعخاصیازگیرندهراتحریککند.
ب)پسازرسیدنامواجیصوتیبهگوش،اثرمحرکتوسطگیرندهدرکمیشود.
ج)مرکزپردازشوتفسیرپیامهایشنواییدرونلوبپسسریجایگرفتهاست.
د)مرکزدرکپیامهایشنواییدرمغز،مجاورسهلوبدیگرمی باشد.
ه)بخشیازمغزکهمرکزشنواییمی باشد،به رنگخاکستریدیدهمیشود.
و)درگوشمیانیاثرمحرکبهپیامعصبیتبدیلشدهوازگوشخارجمیشود.
ز)درهرسه بخشگوشیاختههایگیرندهشنوایییافتمیشود.
ح)گیرندههایشنوایییاختههایمژهداریبودهکهدر بخشحلزونیگوشجایگرفتهاند.
ط)یاختههایگیرندهشنواییقرارگرفتهدرگوشمیانیوخارجی،انرژیصوترابهپیامعصبیتبدیلمیکنند.
ی)یاختههایگیرندهشنواییازیکسو بامژکوازسویدیگربارشتهعصبیدرارتباطهستند.
115

ک)هریاختهمژهدارشنواییتکهستهای بودهو بهگیرندهشنواییمجاورخودبدونفاصلهاتصالیافتهاست.
ل)سرتاسربخشدرونیساختارحلزونیگوشتوسطیاختههایمژهدارپوشیدهشدهاست.
م)دربرشعرضیبخشحلزونیگوشسهبخشباقطرمتفاوتقابلمشاهدهاست.
ن)یاختههاییکهما بینگیرندههایشنواییقرارگرفتهاستدارایمژکهستند.
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الف)پسازرسیدنصوتبهگوش،پیامعصبیایجادشده بهلوب  ..................درمخفرستادهمیشود.
ب)پسازورودپیامعصبیشنواییبهمرکزشنواییدرلوبگیجگاهیدر  ..................پردازشمیشود.
ج)گوشانساندارای ..................بخشاست.
د)مرکزتبدیلاثرمحرکبهپیامعصبیشنوایی  .........................می باشد.
ه)یاختههایگیرندهمژهدار شنواییدربخش  ...........................قراردارد.
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وجود حس بویایی در جلوگیری از خطرها و حتی حفظ جان شخص موثر است  .با ذکر مثال هایی در این باره با
هم کالسانتان گفت و گو کنید .
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الف)مولکولهایبودارکه بهصورتگازیشکلهستند،میتواندسببایجادپیامعصبیشوند.
ب)باقرارگرفتنمولکولهایبوداربرگیرندههایبویایی،اینیاختههاتحریکمیشوند.
ج)پسازتحریکشدنیاختههایبویایی،پیامعصبیدرجسمیاختهایآنپردازشودرکمیشود.
د)محلپردازشپیامبویاییبخشخاکستریدرجلوینیمکرههایمخمی باشد.
ه)گیرندههایبویایینوعییاختهپوششیبودهکهمتنوعهستند.
و)یاختههای بویاییموجوددرال بهالییاختههایپوششیسقف بینیجایگرفتهاند.
ز)یاختههایبویاییساختاریمشابهیاختههای عصبیداشتهودارایمژکهستند.
ح)هستهیاختههایپوششیسقفحفرهبینیباالترازهستهیاختهبویاییاست.
ط)بهمنظورتشخیصبوهایمختلفگیرندههایبویاییمتنوعیدربینییافتمیشود.
ی)وجودحسبویاییدرجلوگیریازخطرهاوحفظجانفردموثراست.
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الف)گیرندههایبویاییدر ..................حفرهبینیقرارگرفتهاند.
ب)مرکزحسبویاییدر ..................نیمکرههایمخانسانقرارگرفتهاست.
ج)یاختههایگیرندهبویاییمابینیاختههای بافت ..................قراردارند.
د)مژههاییاختههایبویاییبهبخش ..................گیرندهاتصالیافتهاند.
ه)هستهیاختهبویایینسبتهستهیاختههایپوششیمجاورخوددرسطح ..................قرار دارد.
و)مولکولهایمادهبوداربه ..................یاختههایبویاییاتصالمییابد.
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درباره انواعمزه اصلی و اینکه در کجای زبان بهتر احساس می شوند با هم کالسی های خود گفت و گو کنید .
نتیجه بحث خود رابه صورت گزارش ارائهدهید .
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الف)درانسانیاختههایگیرندهچشاییفقطرویزبانیافتمیشود.
ب)پسازحلشدنموادغذاییدر بزاق،واردگیرندههامیشوند.
ج)پیامایجادشدهدرگیرندههایچشاییتوسطیاختههای عصبیبهمغزارسالمیشود.
د)پسازاتصالیافتنمولکولغذابهگیرندهچشایی،پیامعصبیایجادمیشود.
ه)موادغذاییباهردماییپسازورودبهدهانسببتحریکگیرندههایچشاییمیشوند.
و)گیرندههایچشاییدرازوکشیدهبودهکهدرونخودهستهکرویجایدادهاند.
ز)هستههایموجوددرهرسلولچشاییبیضیشکلمی باشد.
ح)هستههرسلولچشاییدربخشمرکزییاختهقرارگرفتهاست.
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الف)مزهغذاهای  ....................و  ....................احساسنمیشود.
ب)درانسان ..................و ..................یاختههایگیرندهچشاییقراردارند.
ج)مرکزتشخیصمزهدر ..................می باشد.
د)سلولهایگیرندهچشاییازنظرشکل  .....................هستند.
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وجود گیرنده های متفاوت در پوست به سالم ماندن بدنما کمک می کند  .درباره نقش هر یک از گیرنده ها در
سالم ماندن بدنبا هم کالسی های خود گفت و گو کنید .

ha

الف)گیرندههایموجوددرپوستبادرککردنتغییراتمحیطیپیامعصبیایجاد میکنند.
ب)وجودگیرندههایمتفاوتدرپوستسببارسالپیامهایمتنوعبهقشرمخ میشود.
ج)گیرندههایمربوطبهتغییراتدماییمحیط،یکنوعبودهکهسرماوگرماراتشخیصمیدهند.
د)گیرندهفشاریکهدرپوستوجودداردطیفعالیتخودمیتواندپیامدردایجادوهدایتکند.
ه)گیرندهفشارموجوددرپوستتواناییتبدیلاثرمحرکلمسبهپیامعصبیدارد.
و)باارسالهرپیامیازپوستبهمغز،درنهایتپاسخحرکتیبههمهماهیچهها ارسالمیشود.
ز)مغزبا ارسالپیامهاییبهماهیچههاباحرکتقسمتیازبدن،خودراباتغییرسازگارویا ازخطردورمیکند.
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ح)وجودگیرندههایمتفاوتدرپوستبهسالمماندنبدنکمکمیکند.
ط)همهگیرندههایحسیموجوددرپوست،دربخشپایینیایناندامقرارگرفتهاند.
ی)همهگیرندههایموجوددرپوست،توسطپوششیدربرگرفتهشدهاست.
ک)گیرندههایموجوددرباالترینسطحپوست،فاقدپوششهستند.
ل)گیرندهاتصالیافتهبهمو،فاقدپوششمیباشد.
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الف)پیامهایحسیخارجشدهازپوستدرنهایتبرایپردازشبه  ................فرستادهمیشود.
ب)گیرندههایپوستدرانسانشامل  ................ ، ................ ، ................ ، ................و .................است.
ج)مغزباتوجهبهپیامهاییکهازگیرندههایپوستمی رسد،پاسخهایحرکتیبرای  ................میفرستد.
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الف)بهمنظوروقوعحرکتدراندامهایحرکتیانسان،پیامخارجشدهازدستگاهعصبیمرکزیبهماهیچهمی رسد.
ب)دستگاهحرکتیدرانسان متشکلازدوبخشِاعصابوماهیچهها باتواناییانقباضمیباشد.
ج)اسکلت(استخوانبندی)انسانمتشکلازانواعیازیاختههاوبافتها بافعالیتحیاتیمیباشد.

الف)پیامهایحرکتیخارجشدهاز  ..............................پسازرسیدنبهماهیچهسببانقباضآنهامیشود.
ب)برایحرکتکردناعضایبدنبه  ................ ، .........................و  ................نیازاست.
ج)دستگاهحرکتیبدنشامل ................و .................است.
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الف)اسکلتانسانمتشکلازدو بخشاستخوانهاومجموعهاتصاالتبینآنهامی باشد.
ب)هراستخوانیدربدنانسانابتدا ازجنسغضروفبودهکه باجذبموادمعدنیتشکیلشدهاست.
ج)درحینتشکیلاستخوانبخشهایغضروفیخاصیدرهنگامرشدباجذبنوعیمادهمعدنیسختوبهاستخوان
تبدیلمیشود.
د)حفاظتازقلب،مغزوششهامانندفرمدهی بهبدنتوسطاستخوانهاصورت میگیرد.
ه)کمکبهحرکتبدنوتولیدیاختههایخونیبرخالفذخیرهگروهیازموادتوسطاستخوانممکنمیشود.
و)استخوانمانندغضروفدراسکلتانسانقرارداشتهومتعلقبهبافتپیوندیهستند.
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ز)درمادهزمینهبافتپیوندیاستخوانمانندغضروففقطرشتههایپروتئینییافتمیشود.
ح)استخوانچهرهمتعلقبهجمجمهبودهوجایگاهچشمدرآنمی باشد.
ط)استخوانترقوهباالترازجناغبودهو بهاستخوانکتفچسبیدهاست.
ی)استخوانرانمابیناستخوانهاینیملگنودرشتنیقرارگرفتهاست.
ک)همهدندهها بهاستخوانجناغاتصالدارند.
ل)استخواننازکنیازیکسوبهاستخوانرانوازسویدیگربهمچپا اتصالمستقیمدارد.
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الف)اسکلتدرانسانشامل  ................، .................و  ................می باشد.
ب)بیشتراستخوانهایانسانابتدا از ................ساختهشدهاست.
ج)بخشهای غضروفیدرهنگامرشدباجذبموادمعدنیمثل ................و، ................سختو بهاستخوانتبدیل
میشوند.
د)استخوانمیتوانندازاندامهایمهممانند ................، ................و ................محافظتکنند.
ه)شکلوفرمدادنبه بدنانسانتوسط  ...................صورتمیگیرد.
و)تولیدیاختههایخونیوذخیرهموادمعدنیازوظایف ....................می باشد.
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ز)دراسکلت(استخوانبندی)انسان .................و .................بهکاررفتهاست.
ح)استخوانوغضروفمتعلقبهبافت .................بودهودرساختار .................وجوددارند.
ط)یاختههایبافتاستخوانیدرمادهایبه نام  ....................قراردارند.
ی)درمادهزمینهاستخوان  ............................وموادمعدنیمانند  .................و .................وجوددارد.

ha

مواد و وسایل
سه قطعه استخوان مشابه مرغ  ،چراغ الکلی  ،سرکه
روش اجرا :یک قطعه ازاستخوان ها رادر سرکه بیندازید وبگذاریدچند روزیبماند  .قطعه دیگر را روی شعله نگه
دارید تا بسوزد ؛ قطعه سوم رابدونتغییر نگه دارید .سپس سه استخوان را از لحاظ نرمی و شکنندگی با هم مقایسه
کنید .
 -1کدام استخوان استحکام بیشتری دارد ؟
 -2کدام استخوان نرم تر است ؟ چرا ؟
 -3کدام استخوان شکننده تر است ؟ چرا؟
درباره علت هر کدامبا هم کالسی های خود گفت و گو کنید .
123

c
ha
r.c

الف)درهراستخوانیکهفقطبافتمتراکمدیدهمیشود،مادهزمینهایآنفسفرویونکلسیمفراواندارد.
ب)رگهایخونیتغذیهکنندهبافتهایاستخوانی،ابتداازپوششعبورکردهوسپسبهدروناستخواننفوذمیکنند.
ج)هراستخوانیکهدرحفاظتازمغزنقشدارد،متشکلازانواعیازبافتهای استخوانیمی باشد.

ak

الف)درساختاراستخواناسکلتموجوددرانسانبافتاستخوانیبهدوصورت  ............و  .....................دیدهمیشود.
ب)ازجملهویژگیهایاستخوانمیتوانبه ..............و ..............زیاداشارهکرد.
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الف)در نوکبینیواللهگوشمانندمحلاتصالاستخوانهاغضروفیافتمیشود.
ب)بهمنظورجلوگیریازاصطکاکاستخوانهادرمحلمفصل ،غضروفنرموقابلانعطافوجوددارد.
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الف)در ..............................، ..............، ..............غضروفوجوددارد.
ب)غضروفمتعلقبهبافت ..............بودهویاختههایآندرون .....................قراردارد.
ج)غضروفنرمو .....................می باشد.
د)درانسان ................مانعاصطکاکاستخوانهادرمفصلمیشود.
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با توجه به میزان حرکت در قسمت های مختلف بدندرباره انواعمفصل با افراد هم گروه خود گفت وگو کنید .
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درباره انواع رباط درمفصل ها اطالعاتی راجمع آوریوبه صورت گزارش در کالس ارائه کنید .
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الف)مفصلمحلاتصالاستخوانهابهماهیچهمی باشد.
ب)همهانواعمفصلدرانسانمشابهبودهودرجهتهایمختلفیمیچرخند.
ج)مفصلبینبازووشانهمانندمفصلآرنج،فقطدریکجهتخاصحرکتمیکنند.
د)مفصلبیندندههاوستونمهرههافاقدحرکتبودهوکامالً ثابتهستند.
ه)بیناستخوانهایمحافظتکنندهازمغزمیتوانمفصلثابتدید.
و)هراستخوانیکهازاندامهایحیاتیانسانمحافظتمیکند،تشکیلمفصلثابتمیدهد.
ز)رباطبافتپیوندیمحکمیبودهکهدرمحلمفصلسبباتصالماهیچهبهاستخوانمیشود.
ح)مفصلبیناستخوانرانو نیملگنازنوعمتحرکبودهکهفقطدریکجهتخاصحرکتمیکنند.
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الف)محلاتصالاستخوانهابهیکدیگر ...............نامیدهمیشود.
ب)مفصلهایبین .................و بین ......................درجهتهایمختلفیمیچرخند.
ج)مفصل ...............و ...............فقطدریکجهتخاصحرکتمیکنند.
د)مفصلبین ................................دارایحرکتمحدودیهستند.
ه)مفصلبین .............................فاقدحرکتبودهو ثابتهستند.
و)درانسان ...............نوعیبافتپیوندیمحکمیبودهکهاستخوانهارادرمحلمفصلهایمتحرکبههموصلمیکند.

ha
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الف)بهمنظورایجادقابلیتحرکتدرانسان،عالوهبراتصال ،بههمکاریبینماهیچههاواستخوانهایبدن ،نیازاست.
ب)ماهیچههاتکیهگاهاستخوانهابودهکهطیهمکاریبایکدیگرباعثحرکت میشوند.
ج)ماهیچههااستخوانهاراتکیهگاهخودقراردادهو باانقباضوانبساطسببحرکتمیشوند.
د)بهمنظورانجامحرکاتارادیپیامهای عصبیازمغزبهماهیچههایاسکلتیارسالمیگردد.
ه)همهفعالیتهایماهیچههایصافوقلبیبهصورتناآگاهانهتنظیممیشود.
و)تغییرقطرمردمکمانندحرکاتماهیچههایمتصلبهاستخوانرانبهصورتارادیممکنمیشود.
ز)ماهیچههایاسکلتیتواناییعملارادیداشتهویاختههایآنقرمزرنگوچندهستهایمی باشد.
ح)ماهیچههایصافیاختههایدوکیشکلداشتهوفعالیتخودرابهصورتغیرارادیانجاممیدهد.
ط)هریاختهماهیچهقلبیظاهریخطدارداشتهومنشعبمیباشد.
ی)یاختههایماهیچهایدیوارهرودهباریکقرمزرنگبودهوتکهستهایمی باشند.
ک)هریاختهماهیچهایکهقرمزرنگدیدهمیشود،طیفعالیتارادیمنقبض میگردد.
ل)هرماهیچهایکه غیرارادیمی باشد،متشکلازیاختههاییباظاهردوکیشکلاست.

ha

الف)اتصالوهمکاریبین ...............و ، ..........................باعثحرکت میشوند.
ب)درانسان ...................تکیهگاهماهیچههاهستند.
ج)حرکاتارادیبدنتوسطماهیچههای .........................انجاممیشود.
د)فعالیتماهیچههای  ...................و  ...................همیشهغیرارادیوناآگاهانهاست.
ه)ماهیچههای ...................و ...................دارایظاهریخطدارهستند.
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یک بال مرغ کامل و سالم  ،تهیه و با کمک وسایل تشریح آن رابررسی کنید و انواعماهیچه های جفت جفت و
مفصل ها رادر آنتشخیص دهید .
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درباره گرفتگی ماهیچه  ،کشیدگی ماهیچه و درد ماهیچه ای ،اطالعاتی را جمع آوری کنید و به پرسش های زیر
پاسخ دهید :
 چگونه می توان ازموارد فوق جلوگیری کرد ؟ -درصورت بروز هر کدام ازموارد زیر چه باید بکنیم ؟
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الف)یاختههایماهیچهاسکلتیدرازو نازکبودهوازطولدرکناریکدیگرقرارگرفتهاند.
ب)هردستجاتیاختهایدرماهیچهمتشکلازمجموعهایازیاختههایماهیچهای باغالفیازجنسبافتپیوندیمی باشد.
ج)بافتپیوندیاحاطهکنندهدستجاتیاختهایوماهیچه،ازیکسوادامهیافتهوتشکیلزردپیمیدهد.
د)زردپیساختارسفیدرنگِحاصلبههمپیوستنبافتپیوندیماهیچهبودهکهدرنهایتبهاستخواناتصالمییابد.
ه)درحینانقباضماهیچهای،ازطولیاختهکاستهشده ضخیممیشود.
و)درصورتکوتاهشدهماهیچه،نیرویانقباضیتوسطرباطمیتواندبهاستخوانانتقالیابد.
ز)ماهیچههادرانسانجفتبودهوهمیشهعکسیکدیگرفعالیتمیکنند.
ح)بابهاستراحتدرآمدنماهیچهاسکلتی،استخوانبهجایقبلیخودبازگردانیدهمیشود.
ط)بیشترماهیچههایاسکلتیجفتجفتکارکردهو عملمتقابلدارند.
ی)درحینانقباضماهیچهدوسرمیزانفاصلهبینمچدستبا استخوانبازوافزایشمییابد.
ک)تنهابابهاستراحتدرآمدنماهیچهدوسربازو،استخوانبازوبازندزیریندریکراستاقرارمیگیرد.
ل)زردپیساختارسفیدرنگیبودهکهازجنسبافتپیوندیاستوماهیچهرابه بخشاسفنجیاستخوانمتصلمیکند.
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الف)یاختههایماهیچهایازنظرشکل ...............و ...............هستندودرطولدرکنارهمقرارگرفتهاند.
ب)نوعیبافت ...............درانسانیاختههایماهیچهایرادرکنارهمقرارمیدهند.
ج)درانساندستجات ماهیچهایبزرگو بزرگتریرامیسازدکهمجموعهآنها ...............راتشکیلمیدهند.
د)درانسانبافتپبوندیرویماهیچههاتادوسرآنادامهداشتهودرنهایتطنابسفیدرنگیبه نام ..........................
ساختهمیشود.
ه)درانسان  ...............نیرویانقباضیماهیچهرابهاستخوانانتقالمیدهد.
و)هنگامیکهماهیچهدرحال ...............است،اندازهآنکوتاهتروضخیمترمیشود.
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ز)ماهیچهها  ................بهصورتجفتوعکسیکدیگرکارمیکنند(.معموالً-همیشه)
ح)درانسان  ........................ماهیچههایاسکلتیعملمتقابلدارندوجفتجفتکارمیکنند(.همه-بیشتر)
ط)پوششرویماهیچهازجنسبافت  .................بودهودر نهایتباتشکیل  ...............ماهیچهرا بهاستخوانمتصل
میکند.
ی)ماهیچههایحرکتدهندهساعد ...............و ...............بودهکهمتقابلیکدیگرعملمیکنند.
ک)زردپینوعیبافتپیوندیبودهکه بهشکلطنابی .....................دیدهمیشود.
ل)درحینانقباضماهیچهدوسر بازو،طولماهیچهسهسر بازو ...............وقطرآن ...............مییابد.

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha
130

c
ha
r.c

rf
e

ak

- 1پنجموردمحرکمختلفکهدرطبیعتوجودداردوروی بدنانساناثرگذاراسترابنویسید.
پاسخ:
- 2محلخاصحس برایهریکازمحرکهایروبرورابنویسید((.نور-صوت-گرما-سرما-مزهغذا-بو))
پاسخ:
-3انواعیاختههایگیرندهدرشبکیهانسانرابنویسید(.دومورد)
پاسخ:
- 4کدامگروهازیاختههایشبکیهتواناییتبدیلاثرنوربهپیامعصبیدارند؟
پاسخ:
-5انواعیاختههایموجوددرشبکیهرابنویسید.
پاسخ:
-6مرکزحسبیناییدرکدامبخشمخقرارگرفتهاست؟
پاسخ:
- 7انواعگیرندههایمخروطیموجوددرچشمانسانبنویسید.
پاسخ:
-8درانسانتعدادکدامگروهازگیرندههابیشترینبودهوسببایجادچه نوعدیدیمیشود؟
پاسخ:
- 9نازکترینالیهچشمرابنویسید.
پاسخ:

ha
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- 10درکدامالیهازچشمسرخرگخارجشدهازعصببیناییبهانشعاباتکوچکترتبدیلمیشود؟
پاسخ:
- 11کدامالیهازچشمدربخشجلوییتشکیلعنبیهمیدهد؟
پاسخ:
- 12کدامالیهازچشمدربخشجلوییتشکیلقرنیهمیدهد؟
پاسخ:
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-13کدامالیهازچشمضخیمبودهوسفیدرنگمی باشد؟
پاسخ:
- 14کدامبخشهایچشمشفافهستند؟
پاسخ:
- 15مسیرعبورنورتاشبکیهرابنویسید.
پاسخ:
- 16فضایجلویعدسیباچهمایعیپرشدهاست؟
پاسخ:
- 17فضایپشتعدسیباچهمادهایپرشدهاست؟
پاسخ:
- 18فضاهایچشمازنظراندازهمقایسهکردهو نوعمادهدرونآنرابنویسید.
پاسخ:
- 19نامبخشرنگینجلویچشمرابنویسید.
پاسخ:
- 20مردمکدروسطکدامبخشازچشمقرارگرفتهاست؟
پاسخ:
- 21عدسینسبتبهعنبیهدرکدامبخشازچشمقرارگرفتهاست؟
پاسخ:
- 22زاللیهباکدامبخشهایچشمدرتماساست؟
پاسخ:
 -23درانسان مرکزشنواییدرکدامبخشازمخقراردارد؟
پاسخ:
- 24گوشانسانمتشکلازچندبخشبودهومهمترینآنکداماست؟
پاسخ:
-25درکدامبخشازگوشاثرمحرکبهپیامعصبیتبدیلشدهوپیامعصبیایجادمیشود؟
پاسخ:
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-26باتحریککدامبخشازگیرندههایموجوددرحلزونیگوشپیامشنواییایجادمیشود؟
پاسخ:
- 27مولکولهایموادبوداربهکدامحالتبایدباشندتاگیرندههایبویاییرابتوانندتحریککنند؟
پاسخ:
-28مرکزحس بویاییدرانسان،درکدام بخشمخقرارگرفتهاست؟
پاسخ:
- 29هرگیرندهبویاییازکدامبخشهاتشکیلشدهاست؟
پاسخ:
-30گیرندههایبویاییدرال بهالیکدامنوعبافتقرارگرفتهاست؟
پاسخ:
-31مزهکدامگروهازغذاهاحسنمیشوند؟
پاسخ:
-32یاختههایگیرندهچشاییدرکدامبخشیابخشهاقرارگرفتهاند؟
پاسخ:
-33مسیرتشخیصمزهغذارا ابتدابنویسید.
پاسخ:
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-34همهانواعگیرندههایموجوددرپوسترابنویسید.
پاسخ:
-35پاسخمغزدرمقابلدریافتپیامحسیازگیرندههایپوسترابنویسید.
پاسخ:

ha

- 36درکدامبخشها ازبدنگیرندههایمتنوعیافتمیشود؟(سهمورد)
پاسخ:
- 37کدامگیرندهیاگیرندههابهمحرکدردپاسخمیدهند؟
پاسخ:
- 38کدامگیرندهیاگیرندههابامایعدرتماسهستند؟
پاسخ:
-39پیامحرکتیدرکدامبخشازدستگاهعصبیایجادشدهوسپسچگونهبهماهیچههایاسکلتیمی رسد؟
پاسخ:
- 40کدامبخشیابخشهادرانسانبرایحرکتکردنالزماست؟
پاسخ:
- 41دستگاهحرکتیبدنانسانازکدامبخشهاساختهشدهاست؟
پاسخ:
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- 42استخوانبندی(اسکلت)درانسانشاملکدامبخشهامی باشد؟
پاسخ:
-43جنسبیشتراستخوانهادرابتداچهنوعبافتیبودهاست؟
پاسخ:
- 44مسیرتبدیلغضروفبهاستخوانرابنویسید.
پاسخ:
-45وظایفاستخواندرانسانرابنویسید.
پاسخ:
-46انواعبافتپیوندیدراسکلت(استخوانبندی)انسانرابنویسید.
پاسخ:
- 47ویژگیعمومیبافتپیوندیاسکلتانسانرابنویسید.
پاسخ:
-48درانساناستخوانبازوبهکداماستخوانها اتصالیافتهاست؟
پاسخ:
- 49درانساناستخوانرانبهکداماستخوانهااتصالیافتهاست؟
پاسخ:
-50استخوانجناغباکداماستخوانهادرارتباطاست؟
پاسخ:
-51درمادهزمینهایاستخوانکدامموادیافتمیشود؟
پاسخ:
-52درساختاراستخوانبافتاستخوانیبهکدامشکلدیدهمیشود؟
پاسخ:
-53درکدامبخشهایانسانغضروفیافتمیشود؟(سهمورد)
پاسخ:
-54ویژگیهایبافتپیوندیغضروفرا بنویسید.
پاسخ:
-55مفصلراتعریفکردهوانواعآنرابنویسید.
پاسخ:
-56انواعمفصلهایزیرراتعیینکنید.
-2مفصلآرنج
-1مفصلبینبازووشانه
-4مفصلبیناستخوانهایجمجمه
-3مفصلبیندندههاوستونمهرهها
پاسخ:
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-57رباطمتعلقبهکدامبافتبودهو نقشآنرا بنویسید.
پاسخ:
-58حرکتهایارادیبدنکهمیتوانیمآنهاراکنترل(واپایش)کنیمتوسطکدامگروهازماهیچههاصورتمیگیرد؟
پاسخ:
-59درانجامتنهاحرکاتغیرارادیکدامگروهماهیچههافعالیتداشتهودوموردرابنویسید.
پاسخ:
-60همهموادزیررابرایسهنوعماهیچهدرانسانبنویسید.
شکل-عمل-رنگ-محلحضور
پاسخ:
-61کدام بافتیاختههایماهیچهایرا بهیکدیگرمتصلکردهودستجات ماهیچهای بزرگوبزرگتریرامیسازد؟
پاسخ:
-62کدام بخشازماهیچهدرنهایتزردپیرامیسازد؟
پاسخ:
- 63چگونگیحرکترفتوبرگشتیساعددستانسانراتوضیحدهید.
پاسخ:
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- 1باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)همهمواردمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:
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ب)درکدامالیهانواعیازیاختههاگیرندهنوریوجوددارد؟
پاسخ:
ج)ازامتدادکدامالیهقرنیهایجادمیشود؟
پاسخ:
د)کدامالیهبخشرنگینجلویچشمرا ایجادمیکند؟
پاسخ:
ه)کدامالیهبهمقدارزیادبازجاجیهدرتماساست؟
پاسخ:
و)کدامبخشباانقباضماهیچههایخودسببتغییرقطرمردمکشدهو نورورودیبهچشمراتنظیممیکند؟
پاسخ:
ز)زاللیهباکدامبخشهادرتماسمیباشد؟
پاسخ:
ح)کدامالیهمابینشبکیهوصلبیهقرارگرفتهاست؟
پاسخ:
ط)بالفاصلهدرپشتعدسیکدامقرارگرفتهاست؟
پاسخ:
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ی)بالفاصلهدرپشتقرنیهکدامقرارگرفتهاست؟
پاسخ:
ک)بالفاصلهدرجلویعدسیکدامقرارگرفتهاست؟
پاسخ:
ل)سرخرگهاخارجشدهاز عصببیناییپسازورودبهکدامالیهانشعابپیدامیکند؟
پاسخ:
م)بخشهایشفافرابنویسید.
پاسخ:
ن)نازکترینوضخیمترینالیهرامشخصکنید.
پاسخ:
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- 2باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)تصویرروبرودرکدامبخشگوشقراردارد؟
پاسخ:
ب)درکدامبخشپیامهایصوتیبهپیامعصبیتبدیلمیشود؟
پاسخ:
ج)کدام،بخشحلزونیگوشمیباشد؟
پاسخ:
د)درکدام بخشگیرندههایمژهدارباقابلیتایجادپیامشنوایییافتمیشود؟
پاسخ:
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- 3باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)تصویرروبرودرکدامبخشگوشقراردارد؟
پاسخ:
ب)یاختهگیرندهشنواییرامشخصکنید.
پاسخ:
ج)کدام،مژهیاختههایگیرندهمی باشد؟
پاسخ:
د)جهتحرکتپیامشنواییرامشخصکنید.
پاسخ:
ه)کدامنشاندهندهاجتماعنورونهایحسیمیباشد؟
پاسخ:
و)ما بینگیرندههایشنواییچه نوعبافتیپرکردهاست؟
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پاسخ:

- 4باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)بخشهایمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب)یاختههایگیرندهبویاییدرکدامبخشبینیقرارگرفتهاست؟
پاسخ:
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ج)کدامیاختهاثرمحرکرابهپیامبویاییتبدیلمیکند؟
پاسخ:
د)کدامبخشیاخته،محلاثرمحرکوایجادپیامعصبیاست؟
پاسخ:
ه)پیامخارجشدهاز aدرکدامبخشمخپردازشمیشود؟
پاسخ:

ha

د)جهتحرکتپیامحسیچشاییدرdمشخصکنید.
پاسخ:
ه)یاخته eبهکدامگروهازیاختههااتصالیافتهاست؟
پاسخ:
- 6باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)درکدامبخشپوستگیرندههایحسوجودندارد؟
پاسخ:
ب)کدامگیرندههایحسدراطرافخودپوششندارند؟
پاسخ:
ج)کدامگیرندههایحسدراطرافخودپوششدارند؟
پاسخ:
د)انواعگیرندههایپوسترابنویسید.
پاسخ:
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-5باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)بخشهایمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب)موردcدرکدامبخشدهانقابلمشاهدهاست؟
پاسخ:
ج)درکدامبخشاثرمحرکبرایاولینباربهپیامعصبیتبدیلمیشود؟
پاسخ:
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- 7باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)همهبخشهایمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:
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ب)استخوانبازوبهکداماستخواناتصالیافتهاست؟
پاسخ:
ج)مفصلآرنجبینکداماستخوانهامی باشد؟
پاسخ:
د)مفصلزانوبینکداماستخوانهامی باشد؟
پاسخ:
ه)مفصلبینکدام بخشهاحرکتمحدودیدارد؟
پاسخ:
و)مفصلبینکداماستخوانهادرهمهجهتهامیچرخد؟
پاسخ:
ز)درکدامبخشمفصلکامالثابتدیدهمیشود؟
پاسخ
ح)درکداماستخوانفقطبافتمتراکمدیدهمیشود؟
پاسخ:
- 8باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)همهبخشهایمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:
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ب)شکلظاهریبخش aچگونهاست؟
پاسخ:
ج)ازامتدادکدامبخشدرنهایتزردپیساختهمیشود؟
پاسخ:
د)درصورتوقوعانقباضقطروطولبخشaچهتغییری
میکند؟
پاسخ:
ه)کدامساختارماهیچهرابهاستخوانوصلکردهو نیروی
انقباضیماهیچهرابهاستخوانانتقالمیدهد؟
پاسخ:
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- 9باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف) b، aوcرا نامگذاریکنید.
پاسخ:
ب)وضعیتماهیچههادرحالت fبررسیکنید.
پاسخ:
ج)وضعیتماهیچههادرحالت gبررسیکنید.
پاسخ:
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د)درکدامحالتازطول ماهیچهدوسربازو کاستهشدهوقطرآن افزایشمییابد؟
پاسخ:
ه)درکدامحالتبرطولماهیچهسهسربازوافزودهشدهوقطرآن کاهشمییبد؟
پاسخ:
و)درصورتانقباضکدامماهیچه ،استخوانهایمچخالفجاذبهزمینحرکتمیکنند؟
پاسخ:
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- 1درچشمانسان . .........
)1قرنیهحاصلازامتدادالیهمیانیتابخشجلوییچشممی باشد.
)2هریاختهکهمتعلقبهدستگاهعصبیمیباشد،اثرنوررابهپیامعصبیتبدیل میکند.
)3بخشرنگینجلویچشمطیفعالیتماهیچههایخودمیزاننورورودیراتنظیممیکند.
)4پسازورودرگخونیبه زجاجیه،منشعبشدهوسرخرگهاییباقطرکمترساختهمیشود.
- 2کداممطلبدربارهانسانصحیحبیانشدهاست؟
)1زاللیهمادهشفافیبودهکهفضایپشتعدسیراپرکردهاست.
)2درشبکیهچشمتعدادگیرندههایاستوانهایبیشترازمخروطیمی باشد.
)3عصببیناییپیامحسیخودرامستقیمبهلوبپیشانیمی برد.
)4الیهمیانیچشمصلبیهبودهکهحاصلامتدادبخش رنگینچشممی باشد.
-3درانسان  .........چشم . .........
)1عنبیهبخشرنگین-بودهکهدرپشتعدسیقرارگرفتهاست.
)2تمامسطوحعدسی -بازجاجیهدرتماسبودهوشفافمی باشد.
)3همهماهیچههایدرون-بادخالتدستگاهعصبی،ناآگاهانهفعالیتمیکنند.
)4خارجیترینالیه -سفیدرنگبودهو باایجادانشعاباتیسببتشکیلعدسیمیشود.
- 4کداممطلبدرموردانسان درستاست؟
)1گیرندههایشنواییموجوددرحلزونیگوش،بیفاصلهمجاوریکدیگرقرارگرفتهاند.
)2پیامحسیخارجشدهازچشمانسانمیتوانددربخشقشریلوبپسسریپردازششود.
)3محلپردازشپیامبویاییبرخالفمحلپردازششنواییبخشیازلوبگیجگاهیمی باشد.
)4هریاختهگیرندهبویاییموجوددرسقفحفرهبینیداراییکیادومژکمی باشد.
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- 5درپیکرگیرندهیاگیرندههای  .........گیرنده  .........مژهیافت . .........
)1بویاییبرخالف-شنوایی-نمیشود.
)2چشاییبرخالف– بیناییمخروطی–میشود.
)3پوستمانند–بویایی–نمیشود.
)4بیناییبرخالف–شنوایی–میشود.
-6کدام عبارتدرموردانسان نادرستاست؟
)1در بافتپوششیسقفحفرهبینی،هستهدربخشباالیییاختهجایگرفتهاست.
)2گروهیازگیرندههایحسدرپوست،توسطپوششیدربرگرفتهشدهاست.
)3هریاختهگیرندهچشاییظاهریکشیدهداشتهودرونخودیکهستهجایدادهاست.
)4گروهیازگیرندههایچشاییرویزبانبودهودرتشخیصمزهتوسطمغزدارایاهمیتهستند.
- 7کدامجملهصحیحبیانشدهاست؟
)1باورودهرغذاییبهدهانانسانگیرندههایچشاییتحریکمیشوند.
)2تنوعگیرندههاییکهدربافتپوششیبینیجایگرفتهاند ،زیاداست.
)3بافعالیتگیرندههایمتفاوتیدرپوست،پیامحرکتیمناسبدرآنهاایجادمیشود.
)4هرگیرندهایکهدارایمژکمی باشد،پسازاتصالبهمولکولمحرکآغازبهفعالیتمیکند.
-8کدامجملهصحیحبیاننشدهاست؟
)1بهمنظورحرکتدادناستخوانهافقطبهحضورماهیچههانیازاست.
)2اسکلتانسانمتشکلازانواعیازیاختهبودهکهوظایفمهمیبرعهدهدارد.
)3بهمنظورتشکیلبیشتراستخوانها،بخشهایغضروفیبهاستخوانتبدیل میشوند.
)4حفاظتازمغزمانندششهاتوسطگروهیازاستخوانهاصورتمیگیرد.
- 9کداممطلبدرستبیانشدهاست؟
)1درانساناستخوانترقوهازیکسوبهکتفوازسویدیگربهدندههامتصلاست.
)2بافتهایتشکیلدهندهاسکلت،دارایرشتههایپروتئینیوموادمعدنیهستند.
)3درمادهزمینهایانواعیازبافتاستخوانی،تنهایکنوعمادهمعدنییافتمیشود.
)4رباطباانتقالنیرویانقباضیماهیچهبهاستخوان،سببحرکتمیشود.
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- 10استخوانرانمرغکهدرسرکهقراردادهشدهاست  .........استخوانرانمشابهقبلیکهبررویشعلهقرارگرفتهاست . .........
)1مانند–حالتتردوشکنندهبهخودمیگیرد.
)2برخالف -با ازدستدادنموادمعدنی ،نرممیشود.
)3مانند -با ازبینرفتنموادآلیدچارانعطافمیشود.
)4برخالف -باحفظموادآلی دارایانعطافواستحکاممیباشد.
- 11کدامجملهزیررا بهدرستیتکمیلمیکند؟
درانسانمفصل  .........بودهکه . .........
)1آرنج،بیندواستخوان– فقطدریکجهتخاصحرکتمیکند.
)2زانو ،بیندواستخوان-تواناییچرخیدندرجهتهایمختلفیدارد.
)3بیناستخوانهایجمجمهدارایتواناییحرکتاندک-فاقدرباط هستند.
)4دندههاوستونمهرهدارایحرکتمحدودی-درفرآیندتنفس اهمیتدارد.
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- 12کدامجملهدرستبیانشدهاست؟
)1درپیکرجانورانغضروففقطدرمحلاتصالاستخوانهابهیکدیگریافتمیشود.
)2درهمهانواعاستخوانهایانسان،دو نوعبافتازنظرظاهروجوددارد.
)3رباطنوعیبافتپیوندیمحکمبودهکهماهیچهرابهاستخوانمتصلمیکند.
)4غضروفمیتواندباازدستدادنموادمعدنیبهاستخوانتبدیلشود.
-13چندعبارتبهنادرستیبیانشدهاست؟
الف)مفصلبیناستخوانرانونیملگنتواناییحرکتدرانواعیازجهتهادارد.
ب)درمفصلبیناستخوانهایجمجمهرباطسببمحدودیتدرحرکتمیشود.
ج)یاختههایماهیچهایدرازو باریکبودهوبیفاصلهبهیاختهماهیچهایاتصالیافتهاست.
د)هریاختهماهیچهایکهفعالیتارادیدارد،دارایچندینهستهدرخودمی باشد.
ه)درحینکوتاهوضخیمشدنیاختههایماهیچهای ،نیرویانقباضیمیتواندبهاستخوانانتقالیابد.
3)3
2)2
1)1
- 14کدامجملهزیررا بهدرستیتکمیلمیکند؟
درانسانهریاختهماهیچهایکه  .........فعالیتمیکند. ......... ،
)1ناآگاهانه-دارایبخشهایتیرهوروشنباتوالیمنظممی باشد.
)2ارادی-باداشتنموادیدرخودسببپیدایشرنگقرمزشدهاست.
)3غیرارادی-درزیر میکروسکوپدارایظاهری سفید–صورتیرنگمی باشد.
)4آگاهانه-بهمنظور استحکامساختاریدارای انشعاباتعرضیمیباشد.
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- 15درانسان . .........
)1یاختههایگیرندههایشنواییمژکداربودهودرونگوشمیانیقرارگرفتهاند.
)2گیرندههایبویایینورونهایتغییریافتهایاندکهدارایمژههاییهستند.
)3هریاختهگیرندهچشاییدرازوکشیدهبودهکهداراییکمژهمیباشد.
)4همهانواعگیرندههایحسدارایمژهیامژههاییمی باشند.
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تنظیم هورمونی
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الف)درانسانتنهابافعالیتدستگاهعصبیهماهنگیبینبخشهایمختلفبدنممکنمیشود.
ب)تنظیموهماهنگیبسیاریازرفتارهایبدنبهعهدهدستگاههورمونیاست.
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الف)درانسانباهماهنگیدستگاه  ....................و ، .................هماهنگیبینبخشهایمختلفبدنممکنمیشود.
ب)تنظیموهماهنگی ................رفتارهایبدنبهعهدهدستگاههورمونیاست.
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درباره محل دقیق هر یک ازغدد دستگاه هور مونی اطالعاتی راجمع آوی  ،و گزارشآن رادر کالس ارائهکنید .
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الف)دستگاههورمونیدرانسانشاملهمهانواعغددبههمراهیاختههایسازندههورمونمی باشد.
ب)یاختههاییکهدرانسانهورمونراساختهوسپسترشحمیکنند،متعلقبهدستگاههورمونیهستند.
ج)هورمونهامادهشیمیاییبودهکهباصرفانرژیتوسطیاختههاییساختهمیشوند.
د)هورمونهاپسازورودبهخونسراسربدنبهگردشدرآمدهو بهاندامهدفخودمیرسند.
ه)اندامهدفشاملیکیاختهخاصحساسبهنوعخاصیازهورموناست.

ha
r.c

c

الف)دستگاههورمونیمتشکلازگروهیاز ...............ویاختههاییکه ...............تولیدمیکنند،می باشد.
ب)مجموعهخاصیازیاختههایحساسبههورمون  ...................نامیدهمیشوند.
ج)هورمونترکیبشیمیاییبودهکهپسازترشحوارد ...............میشود.
د)هورمونهاازطریقخونبهاندامهدفخودرسیدهوفعالیتآنهارا ...............میکنند.

ak
rf
e
ha
147

c
ha
r.c

rf
e

ak

الف)فرآیندرشدوتولیدمثلبرخالففرآیندهاییاختهایبادستگاههورمونیتنظیممیشود.
ب)هورمونرشدساختهشدهدرغده هیپوفیز(زیرمغزی)،پسازترشحواردجریانخونمیشود.
ج)یاختههدفهورمونرشدمیتوانددراستخوانباشدوسببافزایشکلسیماستخوانیشود.
د)افزایشطولاستخوانبرخالفزیادشدنتولیدیاختههایخونی،میتواندتحتتاثیرهورمونرشدرخدهد.
ه)افزایشتولیدیاختههایخونیمانندرشدقدتاقبلازسن 20سالگی ،بادخالتنوعیهورمونهیپوفیزیرخمیدهد.
و)تنهاکاهشیاعدمترشحهورمونرشدتاقبلازسن 20سالگیسببایجادناهنجاریمیشود.
ز)کوتاهقدیو بلندقدی غیرعادیناهنجاریهاییبودهکهبهدلیلاختاللدرترشحاتهیپوفیزیدرهرسنیرخمیدهد.
ح)بااثرهورمونرشدبرغضروفدروناستخوانتامیانسالیشرایطرشدقدیفراهممیشود.
ط)درانسانغدهزیرمغزیزیرلوبپسسریوجلویساقهمغزقرارگرفتهاست.

ha

الف)دستگاههورمونیاعمالمختلفیمانند  ..........................، ..................، ............................ومقابلهبافشارهای
روحیوجسمیرادربدنمانواپایش(کنترل)میکنند.
الف)-هورمونرشدیکیازهورمونهاییبودهکهدرتنظیمرشدبدندخالتداشتهوازغده .................به ...................
ترشحمیشود.
ب)هورمونرشدباتاثیربر ..................سببافزایشتولیدیاختههایخونی میشود.
ج)هورمونرشدبااثربراستخوانمیزانکلسیمرادرآنها ...................میدهد.
د)کمیازیادترشحشدنهورمون ................دردورانقبلاز ...................سالگیسببایجادناهنجاریهاییمثلکوتاه
قدیوبلندقدی غیرعادیمیشود.
ه)بااثرهورمونرشدبربخش ..................استخوانجذبکلسیمافزایشیافتهوسببرشد ..................میشود.
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پزشکان سفارش می کنند که برایجلوگیری ازناهنجاری های تیروئیدی بیشتر ازنمک یددار استفاده کنید .
ید موجود در نمک ،ناپایدار است و به مرور کاهش می یابد  .بررسی کنید که آیا نمک موجود در خانه شما یددار
است ؟ برای جلوگیری ازکاهش ید دار نمکیددار چه روش هایی راباید اجرا کرد ؟
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الف)تولیدوذخیرهانرژیدریاختههای بدنتحتکنترلهورمونهایغدهتیروئیدیمیباشد.
ب)تامینانرژیدرونیاختهایبدوندخالتموادشیمیاییصورتمیگیرد.
ج)غدهتیروئیددرزیرحنجرهقرارداشتهو باترشحاتخود سببرشدمغزدربزرگسالیمیشود.
د)هورمونهایغدهتیروئیددربزرگسالیبارشدمغزسببافزایشهوشیاریمیشوند.
ه)بافعالیتهورمونهایغدهتیروئیددردورانکودکی،فقطرشدبهترمغزصورت میگیرد.
و)بهمنظورساختهشدنهورمونهایتیروئیدیبهحضوریدنیازاست.
ز)بهمنظورتامینیدموردنیازبرایساختنهورمونهایتیروئیدی ،مصرفغذاهایدریاییضرورتدارد.
ح)یدموجوددرخونتوسطغدهتیروئیدجذبشدهوسپسدر ساختارهورمونهاییقرارمیگیرد.
ط)غدههایتیروئیدموجوددرزیرحنجرهبهنایاتصالیافتهاند.
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الف)غدهتیروئیددرزیر  ..................قراردارد.وتعدادآن  ............عددمی باشد.
ب)کنترلفرآیندهاییکهمنجربهتولیدوذخیرهانرژیدریاختههایبدنتوسطهورمونهایغده ..................صورت
میگیرد.
ج)هورمونهایغدهتیروئیددرکودکیسببرشدبهتراندامها بهویژه  ................میشوند.
د)نقشتیروئیددربزرگسالی  .........................می باشد.
ه)بهمنظورساختهشدنهورمونتیروئیدیبه.................که نوعیمادهمعدنیاستنیازمی باشد.
و)برایتامینیدموردنیازبدنمیتوانازمنابعغذاییمانند ..................یا  ....................استفادهکرد.
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الف)افرادیکه بیشازحدکربوهیدراتوچربیدررژیمغذاییآنهایافتمیشود،قطعاً بهدیابتمبتالمیشوند.
ب)بهدنبالچاقیوعدمتحرکاحتمالابتالبهدیابتبزرگسالیافزایشمییابد.
ج)بیماریدیابتجوانیبهدنبالافزایشسنوعدمتحرکایجادمیشود.
د)دردیابتجوانییاختههایسازندهانسولینبافعالیتبیشترمقدارزیادیانسولینترشحمیکنند.
ه)درصورتخوردنبیشازحدکربوهیدراتوچربیاحتمالابتالبهدیابتجوانیافزایشمییابد.
و)دردیابتجوانیبرخالفبزرگسالیاحتمالجذبگلوکزتوسطیاختهکاهشمییابد.
ز)درهرنوعدیابتیعدموجودانسولیندرخون،سببافزایشگلوکزدرخونابمیشود.
ح)درافرادمبتالبهدیابتقطعاً ترشحاتهورمونیپانکراسشدیداً افتمیکند.
ط)درانسانسالمهمهترشحاتپانکراسابتداواردخونشدهوسپسبهیاختههدفمی رسد.
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ی)درصورتافزایشقندخونمیزانترشحگلوکاگونازپانکراسافزایشمییابد.
ک)درصورتافزایشگلوکاگوندرخونمیزانقندخونافتمیکند.
ل)درصورتعدمترشحانسولینازپانکراساغلبیاختههانمیتوانندگلوکزرا ازپالسمابگیرند.
م)بعدازاثرانسولینبرکبد،گلوکزخونافتکردهوسپسذخایرگلیکوژنیافزایشمییابد.
ن)تنهااندامذخیرهکنندهگلوکزبهصورتگلیکوژن،کبدمی باشد.
س)بااثرانسولینبرماهیچه،تبدیلگلوکزبهگلیکوژنافزایشمییابد.
ع)درصورتافتقندخون،یاختههاییدرپانکراسمقداریگلوکاگونبهخونمیریزند.
ف)بااثرگلوکاگونبراندامهایذخیرهکنندهگلیکوژن،مقدارقندخونافزایشمییابد.
ص)انسولینبرخالفگلوکاگونتواناییاثرگذاریمستقیمبریاختههایماهیچهایدارد.
ق)تبدیلگلیکوژنبهگلوکزدراثرهورمونگلوکاگون،همراهباشکستنپیوندمیباشد.
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الف)چاقی ،عدمتحرکوخوردنبیشازحدکربوهیدراتوچربی،احتمالبروزدیابت ..................بیشترمیکند.
ب)دردیابت ..................میزانترشحانسولینکمبودهیامتوقفشدهاست.
ج)بهمنظوررفععالیمدرفردمبتالبهدیابتنوعیکتزریق  ..................صورتمیگیرد.
د)هورمون ..................ازپانکراسترشحشدهوسببکاهشقندخونمیشود.
ه)هورمونگلوکاگونبا اثربر  ..................سببافزایشگلوکزدرخونمیشود.
و)درصورتاثرانسولینبریاختههایماهیچهایمیزانذخایرگلیکوژنی ................مییابد.
ز)درصورتاثرگلوکاگونبرکبد،میزانذخایرگلیکوژنی  ..................مییابد.
ح)درمواقعگرسنگیکهقندخونپایینآمدهاست،ترشحهورمون  ..................ازپانکراسافزایشمییابد.
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قرار گرفتن طوالنی مدت دروضعیت فشار روحی وناراحتی های عصبی برای بدنخطرناک است  ،چرا ؟
در این باره با اعضای گروه خود گفت و گو کنید .
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الف)درصورتقرارگرفتنفرددرفشارروحیوجسمیفشارخونفرد افزایشمییابد.
ب)ترشحاتغددفوقکلیهمیتواندضربانقلبوتنفسرازیادکند.
ج)هرغدهفوقکلیهباالیکلیهقرارداشتهوموادیرابهجریانخونمیریزد.
د)درهرفردیکغدهفوقکلیهوجودداشتهکهباترشحاتخودسببمقابلهفردبافشارروحیمیشود.
ه)بعدازخروجترشحاتشیمیاییازغددفوقکلیه،درفردفشارروحیوجسمیایجادمیشود.
و)درفشارهایروحیوجسمیفقطبافعالیتدستگاههورمونیبهفردکمکمیشود.
ز)هورمونهایغددفوقکلیهمتنوعبودهوباروشهایمشابهای بهبدنکمک میکنند.
ح)درصورتفعالیتطوالنیمدتغددفوقکلیهمواردیافزایشمییابندکهمیتواندخطرناکباشد.
ط)بروزخشموگریهکردنرفتارهاییهستندکهمیتواندتحتکنترلدستگاههورمونیباشند.
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الف)غدهفوقکلیهنسبتبهدیافراگمدرسطح ................قرارگرفتهاست.
ب)درصورتقرارگرفتنفرددرفشارروحیوجسمیترشحاتغده ................بهخونافزایشمییابد.
ج)درصورتافزایشفعالیتترشحیغدهفوقکلیه،مقدار  ..............و  .................تعداد ................و ..............زیاد
میشود.
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الف)کلسیمنوعیمادهمعدنیبودهکهفقط دراستحکاماستخوانهانقشدارد.
ب)بهمنظورانجامفعالیتاعصابوماهیچههابهحضورکلسیمنیازاست.
ج)غددپاراتیروئیددوعددبودهکهدرپشتغدهتیروئیدقرارگرفتهاند.
د)هورمونترشحشدهازغددتیروئیدسببافزایشکلسیمدرخونمیشوند.
ه)هورمونترشحشدهاز غددپاراتیروئید،بااثراستخوانسبب کاهشذخایرکلسیمیمیشوند.
و)درصورتافزایشطوالنیمدتو بیشازحدترشحاتغددپاراتیروئید،براستحکاماستخوانها افزودهمیشود.
ز)بااثرهورمونترشحیازپاراتیروئیدبرکلیه،ازمیزانکلسیمدرادرارکاستهمیشود.
ح)بافعالیتهورمونهایپاراتیروئیدیدرانسان،افزایشجذبکلسیمدررودهصورتمیگیرد.
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الف)تعدادغددپاراتیروئید ...............بودهو بهپشتغده ................چسبیدهاند.
ب)کلسیمدراستحکام ....................و ................نقشدارد.
ج)برایعملکردصحیح ................و ................بهحضورکلسیمنیازاست.
د)بااثرهورمونغددپاراتیروئیدبرکلیهمیزانکلسیمخون ................مییابد.
ه)بااثرهورمونغددپاراتیروئیدبراستخوانمیزانکلسیمآن ................مییابد.
و)بااثرهورمونغدد  ......................بررودهبیشترکلسیمغذاواردجریانخونمیشود.
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درباره صفات ثانویه در جانوران دیگر اطالعاتی راجمع آوری ،و گزارشآن رابه صورت تصویری یا پرده نگار در
کالس ارائه کنید .
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الف)مشخصشدنجنسیتجنینتاقبلازتولدممکننمیباشد.
ب)بالفاصلهبعدازنوجوانیکهدورهبلوغآغازمیشود،تغییراتیدرفردبروزکردهکهسببمشخصشدنتفاوتظاهری
دوجنسمیشود.
ج)بروزصفاتثانویهجنسیطیدورانبلوغ؛حدفاصلکودکیو نوجوانیرخمیدهد.
د)بیضههادرمردانغده جنسیبودهکهتواناییترشحهورموندارد.
ه)درهرزنیسالمیکتخمدانباقابلیتترشحهورمونوجوددارد.
و)بیضههادرونکیسههاییقرارگرفتهاندوفعالیتجنسیخودراازبعدازبلوغشروعمیکنند.
ز)بعدازبلوغجنسیدرمردان،طیفعالیتبیضههااسپرموهورمونجنسیساختهمیشود.
ح)هورمونترشحشدهاز بیضههامانندهورمونرشدسببرشدماهیچههاواستخوانهامیشود.
ط)بروزصفاتثانویهدرمردانبهدلیلتاثیرترشحاتهورمونیبیضههادرکودکیمی باشد.
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ی)بمشدنصدامانندروئیدنمودرصورتمرداندراثرفعالیتهورمونجنسی میباشد.
ک)بیضهبرخالفتخمدان درخارجازحفرهشکمیقراردارد.
ل)درهرزنبالغدوعددتخمدانتخممرغیشکلدرونحفرهشکمیقرارگرفتهاست.
م)بعدازدورانبلوغهرماهدوعددیاختهجنسیمادهازتخمدانهارهامیشود.
ن)هورمونهایجنسیمردانهبرخالفزنانهدررشداندامهاموثرهستند.
س)رشدمودربعضیازقسمتهایبدندرهردوجنستحتتاثیرهورمونهایجنسیممکنمیشود.
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الف)دردوره ...............کهبین ...............و ...............قراردارد،تغییراتیدرفردبروزمیکندکه باوجودآنهاتفاوتهای
ظاهریدوجنسمشخصترمیشود.
ب)بروزصفاتثانویهجنسیدرمردانو زنانبهترتیببادخالتهورمونهایترشحشدهاز ...............و  .................رخ
میدهد.
ج)غددجنسیدرمردان  .................ودرزنان  ..................هستند.
د)درمرد بالغبیضههادرخارجازحفرهشکمیدرون  ..................قراردارند.
ه)هورمونجنسیساختهشدهدر بیضهمیتواندسببرشداندامبهویژه  ...............و  .................وسبببروزصفات
ثانویهدر  .................شود.
و)هورمون جنسیمردانهمیتواندسبببروزصفاتثانویهمانند  ........................و  ............................شود.
ز)درزنانتخمدانها  ............عددبودهودرمحوطه  ...............وکنار  ............قراردارند.
ح)بعدازسنبلوغتخمدانهاهر  ...............یکعددتخمکآزادمیکنند.
ط)هورمونهایجنسیزنانهمیتوانندسببایجادصفاتثانویهمانند ......................، ................و .................شوند.
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با توجه به مطالبی که دربارهتنظیم عصبی و هورمونی آموخته اید  ،جدول زیر را کامل کنید .
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الف)ترشحهورمونهایغدهتیروئیدزیادبودهوسببتامینانرژییاختهایمیشود.
ب)درانسانفقطکاهشترشحهورمونمیتواندسبببیماریشود.
ج)درصورتافزایشگلوکزدرخونمیزانترشحانسولینافزایشمییابد.
د)درصورتافتگلوگزدرخونپیامعصبیبهپانکراسرسیدهوترشحانسولینراکاهشمیدهد.
ه)درصورتافزایشکلسیمدرخونانسان،بهتدریجمیزانترشحاتهورمونیغددپاراتیروئیدافتمیکند.
و)غدهزیرمغزی(هیپوفیز)باترشحهورمونهاییدرکنترلفعالیتترشحیسایرغددداراینقشمهمیهستند.
ز)غدهزیرمغزیبهمنظورتنظیمفعالیتترشحیخودوابستهبهپیامهای عصبیمی باشد.
ح)درانسانبسیاریازکارها باهماهنگیهردودستگاهعصبیوهورمونیانجام میشود.
ط)سرعتتنظیمعصبیبیشترازهورمونیمی باشد.
ی)هورمون برخالفپیامعصبیدارایماهیتشیمیاییمیباشد.

ha

الف)درانسانسالممیزانترشحهورمونها  ................است.
ب)بسیاریازغدد مقدارهورمونتولیدیخودرابراساستغییر  ............تنظیممیکنندکه بهآنخودتنظیمیمیگویند.
ج)غده .................درانسانباترشحبعضیازهورمونهادرواپایش(کنترل)غدددخالتدارند.
د)غدهزیرمغزیبرایتنظیمفعالیتخودتحتنظارت  ................قراردارد.
ه)بعضیازکارهادربدنمانندتنظیمفعالیتبسیاریازغددباهماهنگی .......................و ...................انجاممیشود.
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- 1دستگاههورمونیدرانسانشاملکدامبخشهامی باشد؟
پاسخ:
- 2ویژگیهورمونهارابنویسید5(.مورد)
پاسخ:
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-3اندامهدفچهویژگیدارند؟
پاسخ:
-4اعمالدستگاههورمونیدرانسانرابنویسید4(.مورد)
پاسخ:
-5محلترشحهورمونرشدرابنویسید.
پاسخ:
-6درصورتاثرهورمونرشدبراستخوانکداموقایعممکناسترخدهد؟
پاسخ:
- 7رشدقدانسانتاکدامسنادامهدارد؟
پاسخ:
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ha

-8غدهتیروئیددرکدامبخشبدنقرارگرفتهاست؟
پاسخ:
- 9وظایفغدهتیروئیدرابنویسید.
پاسخ:

- 10کدامگروهازموادغذاییدرکارکردغدهتیروئیدموثربودهو علتآنرا بنویسید.
پاسخ:
- 11تعدادغدهتیروئیدوجایگاهآندرانسانرابنویسید.
پاسخ:
 - 12همهمواردیکهسببافزایشاحتمالبروزدیابتبزرگسالیمیشوندرابنویسید.
پاسخ:
-13ویژگیهایدیابتنوجوانیرابنویسید.
پاسخ:
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- 14درموردترشحاتپانکراسبهسواالتزیرپاسخدهید.
-1انواعهورمونهایمترشحهازآنبنویسید.
پاسخ:
-2وظایفهورمونهایمترشحهازآنرا بنویسید.
پاسخ:
-3اندامهدفهورمونهایآنرابنویسید.
پاسخ:
-4کداممواد راازطریقمجرابهابتدایرودهباریکمیریزد؟
پاسخ:
 -5تعداد پانکراس مشخص کرده و در کدام بخش از بدن انسان قرار
دارد؟
پاسخ:
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-15درانسانسالمچندعددغدهفوقکلیهوجودداشتهودرکدام بخشازبدنقرارگرفتهاند؟
پاسخ:
-16درصورتفعالیتغددفوقکلیهوترشحهورمونکدامتغییراتدربدنرخمیدهد.
پاسخ:
- 17تعدادغددپاراتیروئیدوجایگاهآندرانسانمشخصکنید.
پاسخ:
 -18نقشووظایفکلسیمدرانسانبنویسید.
پاسخ:
- 19چگونگیفعالیتونقشهورمونغددپاراتیروئیددرانسانبنویسید.
پاسخ:
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- 20درمردانعلتبروزصفاتثانویهجنسیرابنویسید.
پاسخ:
- 21صفاتثانویهجنسیدرمرداننامببریدودرچه زمانیبرایاولینباربروزمیکند؟
پاسخ:
- 22درزنانعلتبروزصفاتثانویهجنسیرابنویسید.
پاسخ:
-23صفاتثانویهجنسیدرزناننامببریدودرچهزمانیبرایاولینباربروزمیکند؟
پاسخ:
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- 24درمردانمحلقرارگیریبیضههارابنویسید.
پاسخ:
-25درزنانمحلقرارگیریتخمدانو رحمرابنویسید.
پاسخ:
-26تعدادتخمداندرزنانوتعدادبیضهدرمردانبنویسید.
پاسخ:
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- 27درانسانبسیاریازغددمقدارهورمونتولیدیخودراچگونهتنظیممیکنند؟
پاسخ:
-28کدام غدهمستقیماتحتنظارتمغزبودهو باترشحبعضیازهورمونهادرکنترلغدددخالتدارد؟
پاسخ:
- 29ترشحاتکدامغددمستقیماتوسطهیپوفیزتنظیممیشود؟
پاسخ:
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- 1باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)بخشهایمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب)وظیفهبخشaرابنویسید.
پاسخ:
ج)کدامبافتهدفهورمونرشدبودهوسببافزایشطولاستخوانمیشود؟
پاسخ:
- 2باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)مواردمشخصشده رانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب)درکدامبخشتارهایصوتی(دوپردهماهیچهای)
باقابلیتایجادصداوجوددارد؟
پاسخ:
ج)ترشحاتغدهbسببکدامتغییراتدرفردمیانسانمیشود؟
-2رشدبهترمغز -3افزایشهوشیاری
-1تولیدوذخیرهانرژی
پاسخ:

ha
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-3باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)مواردمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب)کدامهورمونترشحشدهاز aبرکبداثرکردهوسببتبدیلگلیکوژنبهگلوکزمیشود؟
پاسخ:
ج)هورمونگلوکاگونازکدامبخشترشحشدهو نقشآنرادر بدنبنویسید.
پاسخ:
د)کدامهورمونترشحشدهاز aبرماهیچهاثرکردهوسبب
افزایشذخایرگلیکوژنیمیشود؟
پاسخ:
ه)آنزیمهایگوارشیتولیدشدهدرپانکراسچگونهواردروده
باریکمیشود؟
پاسخ:
و)درکدامیکازمواردتصویر،آانزیمهایگوارشیبرایهضمغذاتولیدمیشود؟
پاسخ:
ز)درکدامنوعدیابتگروهیازیاختههای aآسیبدیدهوفاقدتواناییساختنوترشحنوعیهورمونهستند؟
پاسخ:
ح)محلقرارگیریaدربدنانسانرابنویسید.
پاسخ:
- 4باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)بخشهایمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب)درصورتافزایشترشحاتغدهaدرخونکدامعالئمبروز میکند؟
پاسخ:
-5باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)بخشهایمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب)ترشحاتکدامغدهسببتجزیهبافتاستخوانیوافزایشبازجذبکلسیمازادرار
میشود؟
پاسخ:
ج)ترشحاتکدامغدهسببافزایشمصرفگلوکزوافزایشانرژیدردسترسیاختههامیشود؟
پاسخ:
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د)هورمونترشحشدهازbچگونهبهاندامهدفمی رسد؟
پاسخ:
ه)هورمونترشحشدهازbچگونهسببافزایشکلسیمخونمیشود؟
پاسخ:
و)هورمونترشحشدهازbسببافزایشمادهای درخونمیشود.نقشاینمادهدرانسانبنویسید.
پاسخ:
ز)هورمونترشحشدهازaسببکداماتفاقاتدرانسانمیشود.
پاسخ:
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-6باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)همهمواردمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب)کدامبخشادراررامستقیمازکلیهدریافتمیکند؟
پاسخ:
ج)کداممحلساختهشدنهورمونهایجنسیمردانهاست؟
پاسخ:
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د)اسپرمپسازخروجازمجرایخروجاسپرمابتدابهکجا
واردمیشد؟
پاسخ:
ه)کدامبخشعالوهبرخروجاسپرممیتواندمحلخروجادرارنیزباشد؟
پاسخ:
و)مادهشیمیاییکهآغازگرفرایندبمشدنصدادرمرداناست ازکجاترشحمیشود؟
پاسخ:
ز)درمردسالمو بالغbو eبهترتیبدرکدامبخشازبدنقراردارند؟
پاسخ:
ح)محلساختهشدناسپرمکدام بخشمی باشد؟
پاسخ:
ط)زمانآغازتولیداسپرمرا بنویسید.
پاسخ:
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- 7باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)بخشهایمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب)بخشهایمشخصشدهدرکدام بخشاز بدندختریبالغقرارگرفتهاند؟
پاسخ:
ج)دریکخانمسالمچندرحموچندتخمدانیافتمیشود؟
پاسخ:
د)کداممحلتولیدهورمونهایجنسیزنانهمیباشد؟
پاسخ:
ه)هورمونهایتولیدشدهدرbسببانجامکداماتفاقاتمیشوند؟
پاسخ:
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-8باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)همهغددموجوددرشکلرانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب)نقشترشحاتغده هیپوفیزراتعیینکنید.
پاسخ:
ج)نقشترشحاتغدهتیروئیدرابنویسید.
پاسخ:
د)نقشترشحاتغدهپاراتیروئیدوچگونگیفعالیتآنها رابنویسید.
پاسخ:

ha

د).نقشترشحاتغدهفوقکلیهرابنویسید.
پاسخ:

د)نامونقشترشحاتپانکراسرابنویسید.
پاسخ:
ه)اندامهدفهورمونهایپانکراسیرابنویسید.
پاسخ:
و)نقشترشحاتتخمدانرابنویسید.
پاسخ:
ز)نقشترشحاتبیضهرابنویسید.
پاسخ:
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- 1درانسانسالمهمه هورمونها . .........
)1ترکیباتشیمیاییبودهکهدرخونتولیدمیشوند.
)2ازطریقخون،خودرابهبافتیااندامهدفمی رسانند.
)3پسازترشح،مستقیمافعالیتهمهاندامهاراتنظیممیکنند.
)4پسازرسیدنبهیاختههدفسببافزایشقندخونمیشوند.

- 4کداممتن زیررابه نادرستیتکمیلمیکند؟
غدههیپوفیزدرانسانمیانسان . .........
)1میتواندباتاثیربراستخوانتولیدیاختههایخونیرازیادکند.
)2باترشحاتخودواثربراستخوانمیتواندسببرشدقدشود.
)3درزیرمغزبهصورتآویزانازآنقرارگرفتهاست.
)4باترشحاتخودفعالیتغددفوقکلیهراتنظیممیکند.
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-3درانسانمیانسالهورمون  .........سبب  .........میشود.
)1رشد–افزایشطولاستخوان
)2غدهتیروئید-رشدبهترمغز
)3غدهپانکراسقطعا-افتقندخون
)4غددپاراتیروئید-افزایشکلسیمخون
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- 2درصورتافزایشهورمونهایتیروئیدیدرخونفردبالغ . .........
)1میزانانرژیذخیرهشدهدریاختههاکاهشمییابد.
)2میزاناحتباسیددرغدهزیرحنجرهافزایشمییابد.
)3رشدبهتراندامهامانندمغزدرفردصورتمیگیرد.
)4باانباشتهشدنمادهچربیوزنفردافزایشمییابد.

-5درصورتقرارگرفتنفردیبالغدرفشارروحیوجسمیکدامیکازمواردزیرنمیتواندرخدهد؟
)1باافزایشجذبسدیمدرکلیههابرمیزانفشارخونافزودهمیشود.
)2درپیروشهایمختلفدر بدنمیزانقندخوندرفردافزایشمییابد.
)3درپیافزایشفعالیتقلببرمیزانفشارخونافزودهمیشود.
)4بااثرهورمونانسولینبریاختههاازمیزانقندخونفردکاستهمیشود.
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-6کداممتنزیررا بهنادرستیتکمیلمیکند؟
ترشحاتغدهیا غدههای  .........درانسانمیتواند . .........
)1فوقکلیه–مانندگلوکاگونسببافزایشقندخونشود.
)2هیپوفیز– بهطورغیرمستقیمبدنرابرایمقابلهبااسترسآمادهکند.
)3چسبیدهبهپشتتیروئید–سببافزایشاستحکاماستخوانهاشود.
)4مغزی– درهرماهسببآزادشدنیکتخمکازهرتخمدانشود.
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- 7درانسان  .........ترشحشدهاز  .........درنهایتسبب  .........میشود.
)1انسولین–کبد-افزایشقندخون
)2گلوکاگون–کبد–کاهشذخایرگلیکوژنی
)3گلوکاگون–غدهایدرحفرهشکمی– افزایشقندخون
)4انسولین–غدهایدرحفرهشکمی– کاهشذخایر گلیکوژنی
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-8چندمورددربارهانسانسالمدرستبیانشدهاست؟
الف)تنظیمفعالیتهمهغددهورمونسازانسانتوسطغدهزیرمغزیانجاممیشود.
ب)بافعالیتغددپارتیروئیددرانسان،ازمیزانکلسیمموجوددرادرارکاستهمیشود.
ج)تنظیمفعالیتترشحیبسیاریازغددبراساستغییرترکیبخونانجاممیشود.
د)درصورتترشحمقدارزیادهورمون،مقدارآنهابایدبهطوردقیقکنترلشود.
4)4
3)3
2)2
1)1
- 9درانسانسالموایستاده  .........نسبتبه  .........درسطح  .........قرارگرفتهاست.
)1تیروئید–هیپوفیز-باالتری
)2فوقکلیه–پانکراس–پایینتری
)3تخمدان–پانکراس–باالتری
)4پاراتیروئید–هیپوفیز–پایینتری

ha

- 10درانسانبالفاصلهبعدازگوارشنشاستهدررودهابتدا . .........
)1گلوکزواردکبدشدهودرآنذخیرهمیشود.
)2گلوکزجذبشدهوخونپرگلوکزواردکبدمیشود.
)3قندخونافزایشیافتهوترشحانسولینآغازمیشود.
)4گلوکزواردکبدوماهیچهشدهوگلیکوژنساختهمیشود.
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- 11درانسانسالم غده  .........قرارگرفتهاست . .........
)1تیروئیدکهدرزیرحنجره–بامصرفیدسببتولیدهورمونمیشود.
)2هیپوفیزکهدرونمغز-میتواندتاقبلاز 20سالگیسببرشدقدشود.
)3پانکراسکهزیروموازیمعده-باترشحموادیفقطسببتولیدگلیکوژنمیشود.
)4پاراتیروئیددرناحیهگردن-باترشحترکیبشیمیاییسببافزایشکلسیمادرار
میشود.
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- 12کداممتنزیررانادرستتکمیلمیکند؟
هورمونترشحشدهازغدهایکه  .........میتواند. ......... ،
)1زیرمغزقرارگرفتهاست–درفردبزرگسالسببافزایشطولاستخوانشود.
)2زیرحنجرهقراردارد–دربخشیاززندگیفردسببرشدبهترمغزشود.
)3درناحیهگردنقراردارد–درتنظیممستقیمکلسیمخونفعالیتکند.
)4درتنظیمقندخوننقشدارد– باترشحاتخودسببتغییرفعالیتکبدشود.

-13درانسانسالم غدهایکه باترشحاتخودسببافزایشضربانقلبوفشارخونمیشود. ......... ،
)1در ناحیهگردنقرارداشتهوموادیبهمجرامیریزد.
)2زیرمغزقرارداشتهوسببتنظیمفعالیتسایرغددمیشود.
)3درونحفرهشکمیقرارداشتهومیتواندتعدادتنفسراتغییردهد.
)4درخارجازحفرهشکمیقرارداشتهوانواعیازهورمونهارامیسازد.
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- 14در  .........بالغ غدهایکه باترشحاتخودسبب  .........میشود. ......... ،
)1دختر-رشدسینهها-درونرحمجایگرفتهاست.
)2انسان-رشداندامها-قطعامحلتولیدیاختههایجنسیمی باشد.
)3پسر-بمشدنصدا-درونحفرهشکمیدرپایینترینبخشقراردارد.
)4فرد-افزایشهوشیاری-درنزدیکیمحلتولیدصداقرارگرفتهاست.

ha

- 15در فردی بالغ تولیدوذخیره انرژیدریاختههاکاهشچشمگیرییافتهاستوفرددچارخستگیزودرس میشود
ومعموالخوابآلوداست.کداممطلبدربارهفردمذکورمیتواندصحیحباشد؟
)1فعالیتترشحیغدهایسپریشکلدرناحیهگردنافزایشیافتهاست.
)2درصورتادامهاینروندرشدمغزی واندامهایدیگرمختلمیشود.
)3ایناختاللمیتوانددرصورتفقدانیددرخونتشدیدگرد.
)4دراینفردمیزانهوشیاریروبهافزایشاست.
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الفبای زیست فناوری
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الف) سر انگشتان خود رابه طور کامل با جوهر رنگ کنید  ،سپس روی کاغذ طوریفشار دهید تا نقش خط های
آن روی کاغذ بیفتد .آیا نقش این خطوط درهمه انگشتان شما یکسان است ؟ آیا اثر انگشت هم کالسی های شما
یکسان است یا با هم فرق می کند ؟
ب) اثر انگشت اشاره دوقلوهای همسان راتهیه کنید  .آیا اثر انگشت یکسانی دارند ؟
پ) اثر انگشت در زندگیاجتماعی چه کاربردی دارد ؟

ha

الف)درهمهافرادیککشورچالرویگونهوجوددارد.
ب)گروهیازافراددرجامعهتواتاییلولهکردنزبانخودرادارند.
ج)هرفردیکه نرمهگوشآزاددارد،دارایعاملهایآنصفتدریاختههایخود میباشد.
د)دریاختههایهمهافرادیکجامعهعاملموثردر بروزنرمهگوشپیوسته وجوددارد.
ه)هرفردیکهچشمآبیدارد،عاملیا عاملهایآنراازوالدیندریافتکردهاست.
و)هرفردیکهدارایتواناییلولهکردنزبانبودهو نرمهآزاددارد،قطعاًچالرویگونهدارد.

الف)پیوستهیاآزادبودننرمهگوشبهدلیلوجود  ................مربوطبهاینصفتدریاختههایبدنمامیباشد.
ب)درفردیچالرویگونهوجوددارد.عاملهایاینصفتاز  ................بهفردرسیدهاست.
ج)صفتتواناییلولهکردنزباندر  ................افرادجامعهوجوددارد(.همه-گروهیاز)
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جدول مقابل  ،تعداد فام تن ها رادرچند جاندارنشان می دهد
با توجه به اطالعات جدول درباره درستی یا نادرستی این جمله
گفت وگو کنید  :تعداد فام تن ها به اندازه پیکر جاندارانبستگی
دارد .
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دانش آموزی می گوید ازشباهت دو نفر می توانیم به شباهت ژنهای آنها پی ببریم .نظر شما در این باره چیست ؟
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الف)هستهواحدتشکیلدهندهپیکرجاندارانمیباشد.
ب)درهریاختهایازجاندارانهستهوجوددارد.
ج)درانسانعاملتعیینکنندهصفاتدرونهستهجایگرفتهاست.
د)درجاندارانعاملتعیینکنندهصفاتدرونهستهجایگرفتهاست.
ه)DNAمانندپروتئین،کربوهیدراتولیپید،درونیاختهدیدهمیشوند.
و) DNAدارایاطالعاتودستورهایتعیینوایجادصفاتارثیدرجاندارانمیباشد.
ز)ژنبخشیاز DNAبودهکهازنسلیبه نسلدیگرانتقالمییابد.
ح)عاملتعیینکنندهصفاتدرون DNAجاندارجایگرفتهاست.
ط)درهر DNAدرونهستهتعدادزیادیژنجایگرفتهاست.
ی)درجاندارانژنهاتنها تعیینکنندهشکلو رنگظاهریمی باشند.
ک)تمامصفاتدرانسانمستقیماً تحتکنترلچندژنمی باشند.
ل)بهمنظوربروزصفترنگچشمدرانسانیکژنخاصدارایفعالیتاست.
م)هستهیکیازبخشهاییاختههاییوکاریوتیاست.
ن)هستهبخشیازیاختهبودهکهدارایدوالیهغشامی باشد.
س)درجاندارانیوکاریوتیDNAفقطدرونساختاریک غشاییجایگرفتهاست.
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ع)درونیاختههایانساندرطیشرایطی DNAسببتشکیلکروموزوم(فامتن) میشود.
ف)درتمامجاندارانتعدادکروموزومهایدرونهستهبایکدیگربرابرمیباشد.
ص)درهرهستهیاختهانسانبالغباقابلیتتقسیم46،کروموزوموجوددارد.
ق)درمردانانواعیازکروموزومهایجنسیوجودداشتهکههماندازههستند.
ر)درزنانتنهایکیازکروموزمهایجنسیوجوددارد.
ش)کروموزومهایتعیینکنندهجنسیتانسانازسایرینبزرگترهستند.
ت)تعدادکروموزومهایموجوددرهستهگلبولسفیدکمترازیاختهپوششیمی باشد.
ث)کروموزومهادریاختههایدرحالتقسیمو بااستفادهازمیکروسکوپدیده میشوند.
خ)درتمامطولعمریکیاخته ،بامیکروسکوپمیتوانکروموزومهارامشاهدهکرد.
ذ)اندازهکروموزومهایجنسیدرمردبالغهماندازهمی باشد.
)1اندازهکروموزومهایجنسیدردختربالغهماندازهمی باشد.
)2درهستهیکسلولپوششیدرحالتقسیمانسان،دوتا ازکروموزومهاکهبزرگترینهستند،هماندازهمی باشند.
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الف)واحدتشکیلدهندهپیکرهمهجانداران  ................است.
ب)عاملهایتعیینکنندهصفاتدرون  ................یاختهجایگرفتهاست.
ج)DNAیکیازمولکولهایسلولیبودهکهدریاختههای بدنانساندرون  ................قراردارد.
د)موادآلیتشکیلدهندهیاختهشامل ................ ، ........................ ، ....................و  ................است.
ه)اطالعاتودستورهایتعیینوایجادصفاتارثیدر  ................جایگرفتهاست.
الف)واحدتشکیلدهندهپیکرهمهجانداران  ................است.
ب)عاملهایتعیینکنندهصفاتدرون  ................یاختهجایگرفتهاست.
ج)DNAیکیازمولکولهایسلولیبودهکهدریاختههای بدنانساندرون  ................قراردارد.
د)موادآلیتشکیلدهندهیاختهشامل ................ ، ........................ ، ....................و  ................است.
ه)اطالعاتودستورهایتعیینوایجادصفاتارثیدر  ................جایگرفتهاست.
ک)دریکسلولپوششیمردبالغ  .............نوعکروموزومجنسیبهنام  ................وجوددارد.
م)دریکسلولپوششیزنبالغ  .............نوعکروموزومجنسیبهنام  ................وجوددارد.
ن)دریکسلولپوششیمردبالغ  .............عددکروموزومغیرجنسیوجوددارد.
س)کروموزومهازمانیدریاختهدیدهمیشوندکهیاخته ........................باشد.
ع)درانسان .................... ،عدد ،مرغوخروس  ...................عدد،پروانه .................عددو برنج  ................عدد
کروموزومیافتمیشود.
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مواد و وسایل
یک عدد سیب زمینی که حداقلچهار جوانه (چشم) داشته باشید  ،چهار لیوان یک بار مصرف  ،خاک گلدان  ،کارد
کاغذ ومداد
روش اجرا
الف) ته هر لیوان یک سوراخ ریز ایجاد کنید  ،سپس آنها را با خاک پر  ،و شماره گذاریکنید  .سیب زمینی رابه چهار
بخش تقسیم کنید به طوریکه هر بخش یک جوانه داشته باشید .
ب) هر قطعه رادر یکی ازلیوان ها مطابق جدول زیر بکارید توجه داشته باشید که خاک لیوان ها مرطوب باشد .
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پ) پیش بینی می کنید که از کدام قطعه  ،گیاه سیب زمینی رشد می کند و ازکدامقطعه (ها) رشد نمی کند ؟
چه استداللی برای این پیش بینی دارید؟
ت) هر روزلیوان ها رامشاهده کنید و مشاهدات خود رادر جدولی خود رادر جدولیبنویسید .نتیجه آزمایش را
در کالس گزارش کنید  .آیا نتیجه آزمایش  ،پیش بینی شما راتایید می کند ؟

سرعت رشد

رنگ ساقه
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شماره لیوان

لیوان1

لیوان2

لیوان3

لیوان4
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الف)همهتفاوتهاییکهدربینافرادیکنوعجانداروجودداردبه علتاثرعواملمحیطیمی باشد.
ب)عواملمحیطیتنهاعاملدرشکلگیریجاندارانهستند.
ج)حذفویتامینهایگروهBدررژیمغذاییموشنمیتواندسبباختاللدررشدشود.
د)هیچگاهعواملمحیطینمیتواندسببتغییررنگمودرخرگوششود.
ه)یکگیاهدرتمامطولعمرخودفقطگلهاییکامالً مشابهدورههایقبلایجاد میکند.
و)دربسیاریازصفات،ژنتنهاعاملتعیینکنندهدرشکلگیریجانداراناست.
ز)خطرسکتهقلبیدربعضیازافرادبیشتربودهوفقطبه رژیمغذاییفردبستگیدارد.
ح)عواملمحیطیدرشکلگیریجانداراننقشدارند.
ط)عواملمحیطیدرشکلگیریبسیاریازصفاتنقشدارند.
ط)درشکلگیریبسیاریازصفاتتنهاعواملمحیطینقشدارد.
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الف)علتوجودتفاوتدرافرادیکنوعجاندار .....................و ...........می باشد.
ب)درشکلگیریجانداران  .....................نقشدارد.
ج)دربسیاریازصفاتعالوهبر  ....................... ، ............نیزدرشکلگیریجاندارنقشدارند.
د)خطرسکتهقلبیدربعضیازافرادبهعلت  ................کهدارندازدیگرانبیشتراست.
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فرض کنید دانش  ،مهارت و امکانات مورد نیاز رابرایدست کاری دنا دارید ،یعنی می توانید صفات جانداران را به
میل خودتغییر دهید .در این حالت چه کارهایی انجام می دادید ؟ نظر و طرح خود رابنویسید ودر آن هدف خود
رانیز شرح دهید .
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ژنماهی در گوجه فرنگی !
سال ها پیش گروهی از پژوهشگران  ،نوعی بوته گوجه فرنگی تولید کردند که دارای ژنمربوط به صفت مقاومت
در برابرسرما بود  .این ژن ازنوعی ماهی آب سرد به دست آمده بود .
گوجه فرنگی هایی که به اینطریق تولید شده بودند  ،مقاومت بیشتری در برابر سرما داشتند .به نظر شما چگونه
ژنمربوط به مقاومت در برابر سرما  ،سبب ایجاد این ویژگی می شود ؟
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با مراجعه به منابع معتبر درباره فایده ها و ضررهای احتمالی تغییر در ژنهای جانداران ،اطالعاتی جمع آوریکنید
و در کالس ارائهدهید .
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الف)باانتقالژنازجانداریبهجانداردیگرمیتوانسببایجادصفاتیجدیددرجانداردهندهژنشد.
ب)ایجادصفاتجدیددرجاندارانمیتوانددرپیانتقالژنازجانداردیگرصورتبگیرد.
ج)باواردکردنژنسازندهانسولینبهدنایباکتری،انسولینتولیدمیشود.
د)انسولینتولیدشدهدرباکتریتغییریافته،برایدرمانبیماریدیابتوابستهبهانسولیناستفادهمیشود.
ه)انسولینانسانیباانسولینگاوازنظرساختارکامالً متفاوتمی باشد.
و)انسولینتولیدشده بادخالتباکتریبرایدرمانهرنوعازبیماریقندکاربرددارد.
ز)اندامیازگاوکهمحلاستخراجانسولینبودهاست،درانسانآنزیمهایگوارشیتولیدمیکند.
ح)دربرنجهایرایجدرایرانوجودمادهتولیدکنندهویتامین Aسببکاهشابتالبه نابیناییشدهاست.
ط)باواردکردنژنویتامین Aبهگیاهبرنج،درانسانویتامین Aتولیدمیشود.
ی) با وارد کردنژن تولیدکننده ماده ای کهدر بدنانسان بهویتامین Aتبدیل شده بهگیاه برنج ،برنج طالیی رنگتولید
میشود.
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ک)باانتقالژنایجادکنندهصفتمقاومتبهسرما ازماهیآبسردبهگیاه،میتوانجاندارجدیدمقاومبهسرماایجادکرد.
ل)گیاهگوجهفرنگیکهژنمقاومتبهسرمادریافتکردهاست،مقاومتبیشتریدربرابرسرمادارد.
م)هیچگاهنمیتوانژنجانوریرابهگیاهبهمنظورکسبصفتجدید،انتقالداد.
ن)هیچگاهژنانسانینمیتواندتوسطامکاناتدرونباکتریمورداستفادهقرارگیرد.
س)سردکردنپوستخرگوشباتولیدنوعیپروتئینهمراهاست کهسببایجادرنگسیاهمیشود.
ع)بهمنظورساختنپروتئینهادریاخته،بهحضورژنهانیازاست.
ف)بهمنظورساختنموادغیرپروتئینیدریاخته،عالوهبرژنبهپروتئینهانیازاست.
ص)پروتئینهافقطدریاختههاوبافتهاییکهفعالیتباالییدارند،یافتمیشوند.
ق)درجاندارانژنهادستورهاییبرایساختنپروتئینهادارند.
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الف)دانشمندان،دانش  ................دربارهژنهاو نقشآنهابهدستآوردهاند.
ب)بهمنظورانتقالژنازجانداریبهجانداردیگربه  ......................نیازاست.
ج)بهمنظورایجادباکتریانسولینسازابتدااستخراجژن  ................ازانسانصورتمیگیرد.
د)تاقبلایجادباکتریانسولینساز،انسولینموردنیازاز ........................بهدستمیآمد.
ه) برای ایجاد باکتری انسولین ساز دانشمندان  ................مربوط به انسولین را از انسان استخراج و وارد ..................
باکتریکردند.
و)انسولینتولیدشده برایدرمانبیماریدیابت  ................استفادهمیشود(.جوانی-بزرگسالی)
ز)برایایجادگیاهیباقابلیتتولیدبرنجطالییژن ..................................بهبرنجهایمعمولیواردمیکنند.
ح)درزیستفناوری بالفاصله بعدازخارجکردنژنمربوط به تولیدانسولین ابتداژن انسولین رادر  ....................باکتری
قرارمیدهند.
ط)ژنهادستورهاییبرایساختن ....................دارند.
ی)پروتئینهادرهمه  ...............، ...............و  ................انسانوجوددارند.
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الف)زندگیهمهجاندارانازیکیاختهتخمآغازشدهاست.
ب)درطیتقسیممیتوز،سلولهاییباتعدادکروموزومبرابرایجادمیشود.
ج)تقسیمترمیمکنندهبافتیدرانسان،همراهبانصفشدنتعدادکروموزومها میشود.
د)ازهرتقسیممیتوزدرنهایتدویاختهایجادمیشود.
ه)درحینانجامتقسیمیکهعاملرشددرانسانمیباشد،مقدار DNAدوبرابر میشود.
و)قبلازآغازتقسیممیتوز،مقدار DNAدوبرابرشدهو بهشکلکروموزومدرمیآید.
ز)قبلازاینکهیاختهواردتقسیمشودDNA،یموجوددرهستهبهشکلکالفی نخمانند،درمیآید.

ha

الف)بدنمااز  ................یاختهساختهشدهدرحالیکه زندگیهمهانسانهااز  .....................آغازشدهاست.
ب)بهمنظوررشدوترمیمبافتهایآسیبدیدهبدنمایاختهواردتقسیم ..............میشوند.
ج)یاختهتخمباانجامتقسیم  ................ابتداساختارپرسلولیکرویشکلایجادمیکند.
د)قبلازوقوعتقسیممیتوزمقداردنایموجوددرهسته  ................میشود.
ه)تاقبلازآغازتقسیمیاختهای،دنابهشکل  ........................میباشد.
و)ازتقسیممیتوزیکیاختهدرانسان  ...............عددیاختهجدیدبهوجودمیآید.
ز)درطیتقسیممیتوزتعدادکروموزومهایدرونهسته. .....................
ح)اگرسلولیدرهستهخوددو عدد DNAداشتهباشد،قبلازآغازمیتوز ..............عدددنادرخودخواهدداشت.
ط)اگرسلولیدرابتدامیتوز 2عددکروموزومداشتهباشدهریاختهحاصلازتقسیم ..............عددکروموزومخواهدداشت.
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در سال گذشته با انواعی ازسوخت های غیرفسیلی آشنا شدید  .نظر خود رادرباره جمله زیر بیان کنید .
(( سرمایه گذاریدر تولید انرژیهای نو و تجدید پذیربه صرفه تر است )) .
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تغذیه سالم در پیشگیری ازسرطان موثر است  .در دو گروه با مراجعه بهمنابع علمی معتبر درباره موارد زیر اطالعاتی
جمع آوری کنید و در کالس ارائهدهید :
گروه الف) نوع تغذیه ای که احتمال سرطان را افزایش می دهد .
گروه ب ) نوع تغذیه ای که در پیشگیری ازسرطان نقش دارد .

ha
الف)درانسانفقطیاختههایپوستدائماً درحالتقسیمهستند.
ب)هموارهدرصورتوقوعتقسیمپیوستهوباسرعتدرانسان،تودهسرطانیتشکیلمیشود.
ج)کودهایشیمیاییتنهاعاملشناختهشدهدرایجادسرطاندرانسانمیباشد.
د)آالیندههایحاصلازسوختهایفسیلیمیتوانندسببایجادسرطانشوند.
ه)همهانواعمواد غذاییدرپیشگیریازابتالبهسرطاندارایاهمیتهستند.
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الف)انواعیازیاختههایبدنانسان،مانندیاختههای  ...............دائماً درحالتقسیمهستند.
ب)درطیسرطانیاختهها باسرعت  ...............تقسیمشدهوتودهسرطانیایجادمیشود.
ج)مواردی مانند  .........................و  ...........................................عوامل محیطی بوده که می توانند سبب ایجاد
سرطانشوند.
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- 1صفاتیکهارثیبودهوازوالدینبهفرزندانانتقالمییابدرا بنویسید4(.مورد)
پاسخ:
- 2واحدتشکیلدهندهپیکرهمهجاندارانرابنویسید.
پاسخ:
 -3درموردعاملتعیینکنندهصفاتدرانسانبهسواالتزیرپاسخدهید.
الف -درکداممولکولجایگرفتهاست؟
پاسخ:
ب-درکدامبخشازیاختههاییوکاریوتیقرارگرفتهاست؟
پاسخ:

ha

 -4مواداصلیتشکیلدهندهیاختهرابنویسید.
پاسخ:
-5نقشدناوژندرجاندارانبنویسید.
پاسخ:
-6تغییرشکلدنابهکروموزوم(فامتن)درکداممرحلهاززندگییکیازسلولهایبدنانسانرخمیدهد؟
پاسخ:
- 7برایدیدنکروموزومهایدرونیکیاخته پوششیکدامشرایطبایدفراهمگردد؟
پاسخ:
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-8درموردیکیازیاختههایپوششیپوستمردسالمبهمواردزیرپاسخدهید:
الف-درکدام بخشازچرخهزندگیآن DNAبهکروموزومتبدیلمیشود؟
پاسخ:
ب-درونهستهچندکروموزوموجوددارد؟
پاسخ:
ج-انواعکروموزومهایجنسیآنرابنویسید.
پاسخ:
- 9درموردیکیازیاختههایپوششیپوستمردسالمبهمواردزیرپاسخدهید.
الف-تعدادکروموزومهایغیرجنسیآنرابنویسید.
پاسخ:
ب-انواعکروموزومهایغیرجنسیآنرابنویسید.
پاسخ:
ج-انواعکروموزومهایآنرابنویسید.
پاسخ:
د-کدامکروموزومجنسیکوچکتراست؟
پاسخ:
- 10برایتکثیرسیبزمینیوانتقالصفاتبهنسلبعدازکدامبخشآنمیتواناستفادهکرد؟
پاسخ:
- 11علتوجودتفاوتبینافرادیکنوعجانداررابنویسید2(.مورد)
پاسخ:
- 12داللیلبروزسکتهقلبیرا ازنظرژنیبودنیاعواملمحیطیبررسیکنید.
پاسخ:
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- 13چهارموردازعواملمحیطیدرشکلگیریجاندارانرابنویسید.
پاسخ:
- 14دانشفراوانیدربارهژنهاو نقشآنهادرکدام بخشاززیستفناوریکاربرددارد؟
پاسخ:
-15منبعتامینانسولینتاقبلازایجادباکتریانسولینسازرا بنویسید.
پاسخ:
-16هدفازایجادباکتریانسولینسازرابنویسید.
پاسخ:
- 17هدفازایجادبرنجطالییرابنویسید.
پاسخ:
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-18مراحلتولیدانسولینانسانیدرباکتریرابنویسید.
پاسخ:
- 19درموردپروتئینبهمواردزیرپاسخدهید.
الف-نقشژندرتولیدپروتئینبنویسید.
پاسخ:
ب-پروتئینهادرکدام بخشیابخشها ازبدنیافتمیشوند؟
پاسخ:
ج -نقشپروتئینهادرانسانبنویسید.
پاسخ:
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- 20همهمواردیکهسببتفاوتبینجاندارانهمنوعمیشودرابنویسید.
پاسخ:
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- 21تعدادیاختههایبدنانسانرابنویسید.
پاسخ:
 - 22اولینیاختهبرایایجادجنینانسانکدامنوعتقسیمرابهمقدارزیادانجاممیدهد؟
پاسخ:
-23پسازآغازتقسیمیاختهتخمدرمادر،شکلساختاریکهدرابتداساختهمیشودرابنویسید.
پاسخ:
- 24برایترمیمبافتهایآسیبدیدهورشدبدنکدام نوعتقسیمانجاممیشود؟
پاسخ:
-25قبلازآغازتقسیممیتوزمقداردنایموجوددرهستهچهتغییریمیکندو بهکدامشکلدرمیآید؟
پاسخ:
-26دراثرتقسیممیتوزیکیاختهچندسلولتشکیلمیشود؟
پاسخ:
- 27تعدادکروموزومیاختهآغازکنندهتقسیممیتوزرابایاختهحاصلمقایسهکنید.
پاسخ:
-28مقداردنادرهستهیکسلولپوششیپوستدرمراحلزیربنوسید.
-1درحالتعادیبدونقصدتقسیممیتوز:
-2بالفاصلهقبلازآغازتقسیممیتوز:
-3درابتدایانجامتقسیممیتوز:
-4بالفاصلهبعدازاتمامتقسیمدریکیازیاختههایتازهتشکیل:

ha

187

- 29تعدادکروموزومدرهستهیکسلولپوششیپوستدرمراحلزیربنوسید.
-1درحالتعادیبدونقصدتقسیممیتوز:
-2بالفاصلهقبلازآغازتقسیممیتوز:
-3در ابتدایتقسیممیتوز:
-4درانتهایتقسیممیتوزدرهرهسته:
-5بالفاصلهبعدازاتمامتقسیمدریکیازیاختههایتازهتشکیل:
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-30کدامگروهازیاختهها باسرعتباالییتقسیممیشوند؟
پاسخ:
 -31عواملمحیطیایجادکنندهسرطانرابنویسید.
پاسخ:
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- 1باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)کدامیکنشاندهندهنرمهگوشآزادمی باشد؟
پاسخ:
ب)کدامیکارثیبودهو عاملهایآنازوالدیندریافتکردهاست؟
پاسخ:
ج)کدامیکدارایژنیاژنهاییدرDNAهستند؟
پاسخ:
د)دستورواطالعاتکدامیکمیتواندبهنسلبعدانتقالیابد؟
پاسخ:
- 2باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:

ha

الف)هرموردبیانگرکدامصفتمی باشد؟
پاسخ:
ب)کدامیکارثیبودهو عاملهایآنازوالدیندریافتکردهاست؟
پاسخ:
ج)کدامیکدارایژنیاژنهاییدرDNAهستند؟
پاسخ:
د)دستورواطالعاتکدامیکمیتواندبهنسلبعدانتقالیابد؟
پاسخ:
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- 3باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)درتصویرروبروچندعددکروموزوممشاهده میکنید؟
پاسخ:
ب)چندنوعکروموزومجنسیمشاهدهمیکنید؟
پاسخ:
ج)جنسیتفردیباکروموزومهایمقابلبنویسید.
پاسخ:
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د)کدامکروموزومنسبتبهسایرینبزرگتربودهودرکجایتصویرقرارگرفتهاست؟
پاسخ:
ه)کدامکروموزومنسبتبهسایرینکوچکتربودهودرکجایتصویرقرارگرفتهاست؟
پاسخ
و)اندازهکروموزومهاازچپبهراسترو به  ................است.
ز)اندازهکروموزومهاازباالبهپایینروبه ..................است.
ح)محلقرارگیریکروموزومهایجنسیرابنویسید.
پاسخ:
ط)اندازهکروموزومجفت 22را با اندازهکروموزومهایجنسیمقایسهکنید.
پاسخ:
- 4بافرضاینکهدوگیاهزیرازنظرژنیکامالً یکسانهستندبهسواالتزیرپاسخدهید:
الف)علتتفاوتدررنگگلها رابنویسید.
پاسخ:
ب)اگرگلشماره1درخاکbکاشتهشود ،رنگگلرابنویسید.
پاسخ:
ج)اینتصویربیانگرکدامعاملتفاوتدرجاندارانمیباشد؟
پاسخ:
د)درایجادصفترنگدرگیاهشماره2کدامعواملنقشدارند؟
پاسخ:
ه)نتیجهخودرا ازتصویرروبروبنویسید.
پاسخ:
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-5بافرضاینکهایندوموشوراثتیکسانیداشتهباشند ،بهسواالتزیرپاسخدهید:
الف)کدامموشباداشتنژنهایبهتردارایرشد بیشتریبودهاست؟
پاسخ:
ب)دررژیمغذاییایندوموشکداممادهغذاییمتفاوتبودهاست؟
پاسخ:
ج)اینتصویربیانگرکدامعاملتفاوتدرجاندارانمیباشد؟
پاسخ:
د)درایجادموششماره1کدام عواملنقشدارند؟
پاسخ:
ه)نتیجهخودرا ازتصویرروبروبنویسید.
پاسخ:
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ha

د)درایجادخرگوشسمتراستکدام عواملنقشدارند؟
پاسخ:
ه)نتیجهخودرا ازانجامآزمایشروبروبنویسید.
پاسخ:
- 7باتوجهبهتصویر بهسواالتزیرپاسخدهید:
الف)دراینتصویرهدفدانشمندانرابنویسید.
پاسخ:
ب)مواردc،b، aوdرامعرفیکنید.
پاسخ:
ج)مراحلتولیدباکتریانسولینسازرابنویسید.
پاسخ:
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-6باتوجهبهتصویر بهسواالتزیرپاسخدهید:
الف)درکدامخرگوشژنمربوطبهسیاهیمو استفاده شدهاست؟
پاسخ:
ب)درکدامخرگوشژنمربوطبهسیاهیمو بیشتراستفادهشدهاست؟
پاسخ:
ج)اینتصویربیانگرکدامعاملتفاوتدرجاندارانمیباشد؟
پاسخ:

-8باتوجهبهتصویر بهسواالتزیرپاسخدهید:
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الف)کدامیکنشاندهندهیکیاختهاست؟
پاسخ:
ب)برایتبدیل aبهbکدامنوعتقسیمنیازاست؟
پاسخ:
ج)ازتقسیممتوالییاختهتخمابتداکدامساختارایجادمیشود؟
پاسخ:
د)کدامیکازمیلیاردهایاختهتشکیلشدهاست؟
پاسخ:
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- 1چندموردبیانگرمواردیاستکه عاملهایآنازوالدینبهفرزندانانتقالیافتهاست؟
الف)تواناییلولهکردنزبان
ب)وجوداللهگوشپیوسته
ج)تولیدانسولیندرانسان
د)وجودچالرویگونه
3)3
2)2
1) 1
- 2کداممتنزیررابهنادرستیتکمیلمیکند؟
هرواحدتشکیلدهندهپیکرجانداران. ...............
)1طیتقسیمخودبافتپرسلولیایجادمیکند.
)2درصورتداشتندنا،میتواندحاملاطالعاتیباشد.
)3درصورتتقسیمشدن،دنایخود رابهیاختههایجدیدانتقالمیدهد.
)4باقابلیتتقسیم،درصورتهستهداشتنکروموزومهاییتشکیلمیدهد.
- 3کداممتنزیررا بهدرستیتکمیلمیکند؟
دربسیاریازصفات . ...............
)1ژن تنهاعاملتعیینکنندهدرشکلگیریجانداراناست.
)2فقطعواملمحیطیدرایجادتفاوتبینافرادنقشدارد.
)3عواملمحیطیدرشکلگیریجانداراننقشدارند.
)4بدوندخالتژنشرایطبروزآنهافراهممیشود.

ha
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4)4
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- 4چندموردجملهزیرراصحیحتکمیلمیکند؟
دانشمندان،بااستفادهازدانشفراوانیدربارهژنها . ...............
الف)میتوانندباانتقالژنهاازجانداریبهجانداردیگرسببایجادصفاتجدیدشوند.
ب)باتغییرموادتشکیلدهندهخاکسببایجادگلهاییبارنگمتفاوتمیشوند.
ج)باورودژنانسانیبهجاندارتکیاختهایسببایجادپروتئینانسانیمیشوند.
د)باواردکردنژنبهگیاهگندمسببایجادویتامین Aدرمحصوالتآنمیشوند.
2)3
3)2
4)1
-5کداممتنزیرراصحیحتکمیلنمیکند؟
نوعیتقسیمسببترمیمبافتهایآسیبدیدهدرانسانمیشود ................ایننوعتقسیم...............
)1قبلازشروع –مقدار DNAدرونهستهطیاتفاقاتیدوبرابرمیشود.
)2بالفاصلهبعدازاتمام-دویاختهباتعداددنایهستهای برابرایجادمیشود.
)3قبلازآغازDNA-یموجوددرهستهبهشکلکالفینخماننددرمیآید.
)4بعداز-باتغییرشکلفضاییدناکروموزومهاییباشکلخاصایجادمیشود.
-6کداممطلبدربارهیکتقسیممیتوزصحیحنیست؟
)1تعدادکروموزومهادریاختههایحاصل،بایاختهاولیهبرابراست.
)2دویاچندیاختهیحاصلازنظرتعدادDNAیهستهای برابرهستند.
)3باهدفرشدوترمیمبافتهایآسیبدیدهدرانسانمیتواندرخدهد.
)4قبلازآغازتقسیم ،مقدار DNAیهستهایآندوبرابرمیشود.
- 7همهمواردذکرشدهبهغیراز  .........بیانگرتاثیرعواملمحیطیبرایبروزصفتمذکورمی باشد.
)1تغییررنگخرگوشدراثرپوشاندنپوستباکیسهیخ
)2عدمسکتهقلبی درفردمستعدبهآنبیماریبا انجامورزشمناسب
)3وجودرنگچشمآبیدرفرزندیباوالدینرنگچشمقهوهایدراروپا
)4تغییررنگیکگلدرصورتکاشتندرخاکهایمتفاوت
- 8کدامجملهصحیحبیانشدهاست؟
)1تعدادکروموزومهادرجاندارانبااندازهپیکرآنهارابطهمستقیمدارد.
)2درانسانباتواناییتولیداسپرم،اندازهکروموزومهایجنسیبرابراست.
)3همهصفاتبروزکردهدریکجاندار،فقطتحتتاثیرژنمی باشد.
)4درانسانباتواناییتولیدتخمک،فقطیکنوعکروموزومجنسیاست.
- 9کدامگزینهبه نادرستیبیانشدهاست؟
)1عاملاصلیتعیینرنگگلدرونژنهایهستهایقرارگرفتهاست.
)2تواناییلولهکردنزبانتحتتاثیرمادهوراثتیدرانسانمیباشد.
)3وجودچالرویگونهبیانگراثرمحیطومستقلازژنمی باشد.
)4پیوستهیاآزادبودننرمهگوشتوسطژنهایفردتعیینمیشود.
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1)4

- 10کداممطلبصحیحاست؟
)1دنابخشیازژنبودهکهحاملاطالعاتپروتئینسازیمیباشد.
)2درانسانکروموزومهایجنسیفقطدریاختههایجنسیهستند.
)3کروموزومهایغیرجنسیدریاختههایجنسیانسانحضوردارند.
)4همهصفاتارثیتحتکنترلچندژنبروزمیکنند.
- 11دانشمندانبهمنظورتولیدانسولین . .........
)1توسطباکتری،انسولینانسانیرابهباکتریواردمیکنند.
)2ژنانسولینسازرا ازپانکراسگاواستخراجمیکنند.
)3باواردکردنژنانسانیبهباکتری،جاندارباصفاتجدیدایجادمیشود.
)4باکتریراواداربهتولیدانسولینکردهکهمیتوانددردرمانهردیابتیاستفادهشود.
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تولید مثل در جانداران
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الف)کبوتربرایتولیدمثلنیازبه ....................دارد.
ب)تولیدمثل  ...................و  ....................ازنوعتولیدمثلغیرجنسیاست.
ج)یکباکتری .................... ،تولیدمثلانجاممیدهد.
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الف)همهجاندارانبرایتولیدمثلنیازبهفرددیگریدارند.
ب)کبوترمانندباکتریبرایتولیدمثلنیازبهفرددیگریدارد.
ج)برایانجامشدنتولیدمثلدرکبوتربهدوجنسنرومادهنیازاست.
د)تولیدمثلباکتریبرخالفمخمرازنوعغیرجنسیاست.
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الف)رایجتریننوعتولیدمثلدرجاندارانتکیاختهای،دووالدیمی باشد.
ب)هرجاندارایکهتواناییانجامتولیدمثلغیرجنسیدارد،تکیاختهایمی باشد.
ج)هرجانداریکهتواناییتولیدمثلجنسیدارد،پریاختهایمی باشد.
د)هرجانداریکهتکیاختهایمی باشد،همیشهبهتنهاییتولیدمثلمیکند.
ه)هرجانداریکهپرسلولیمی باشد،فقطازطریقتولیدمثلجنسیتکثیرمییابد.

ha

الف)باکتریجانداری  ..................یاختهای بودهکه بهروش ...................تولیدمثلمیکند.
ب)رایجتریننوعتولیدمثلدرجاندارانتکیاختهای  ...........والدیاست.
ج)درجاندارانتکیاختهایتولیدمثلبهروش  ..................و  ...................دیدهمیشود.
د)درجاندارانپریاختهایتولیدمثلبهروش  ..................و  ..................دیدهمیشود.
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الف)باکتریهاهمگیتکیاختهایبودهوفقطتولیدمثلغیرجنسیدارند.
ب)باکتریهابهمنظورتولیدمثلغیرجنسیازشیوهجوانهزدناستفادهمیکنند.
ج)درطیتقسیمدو نیمشدن،باکتریازوسطبهدونیمهتقسیممیشود.
د)هرنیمهایجادشدهدرحینتولیدمثلباکتری،یکیاختهکاملباقابلیترشد می باشد.
ه)بهمنظورانتقالژنازنسلیبهنسلدیگردر باکتری،فقطیکوالدداراینقشاست.
و)درباکتریحینوقوعتقسیممیتوزبهتدریج DNAبهکروموزومتبدیلمیشود.
ز)باکتریهاییکهحاصلتقسیمدونیمشدنیکباکتریهستند،کامالً شبیهیکدیگرهستند.
ح)درصورتفراهمبودنشرایطمحیطیمناسب ،باکتریهر20دقیقهیکبارتقسیممیشود.
ط)درجاندارانتکسلولیکهفقطتولیدمثلغیرجنسیدارند،هیچگاهرشددیدهنمیشود.
ی)باکتریبهمنظورتولیدمثل ،باتوجهبهشرایطمحیطیتولیدمثلغیرجنسییاجنسیانجاممیدهد.
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الف)باکتریجانداری  ..................یاختهای بودهکه بهروش ...................به نام  ....................تولیدمثلمیکند.
ب)باکتریحینانجامتولیدمثلاز  ...............بهدو نیمهتقسیممیشود.
ج)درباکتریدوبرابرشدن DNAاصلی  ...............انجامدو نیمشدنرخمیدهد.
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وسایل ومواد الزم :ظرف شیشه ای ،مخمر نانوایی  ،شکر  ،نمک ،آب  ،قاشق چای خوری  ،میکروسکوپ  ،تیغه
و تیغک
مخمر نانوایی قارچی تک یاخته ای است  .به اندازهیک قاشق چای خوری پودر مخمر نانوایی رابه همراه مقدار اندکی
شکر و نمک درظرف شیشه ای بریزید  .حدود 50میلی لیتر آب به آن اضافه کنید تا آب با پودرمخمر مخلوط شود
رویظرف رابپوشانید و آن رادر جای نسبتاً گرم قراردهید .
بعد از گذشت ده دقیقه آن را مشاهده و آنچه رامی بینید  ،یادداشت کنید  .قطره ای از این مخلوط را رویتیغه
بگذاریدو روی آنتیغک قراردهید  .نمونه رابا میکروسکوپ مشاهده و شکل آنچه رامی بینید  ،رسم کنید .
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شکل رو به رو ،مراحل رشد و تکثیر باکتری رانشان می دهد  .با توجه
به این شکل و آزمایش مربوط به مخمر  ،تولید مثل باکتری ومخمر رابا
هم مقایسه کنید .
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الف)مخمرنانتکیاختهای بودهکه باجوانهزدنتولیدمثلجنسیانجاممیدهد.
ب)درطیجوانهزدنمخمرنان،پسازتقسیمشدنهسته،یکیازآنهاواردبرآمدگیسطحیاختهمیشود.
ج)برآمدگیایجادشدهدرسطحمخمرنان ،بهتدریجبزرگشدهودرنهایتجدا میشود.
د)هرجوانهبخشیازمخمراستکهپسازجداشدنتبدیلبهمخمرمیشود.
ه)درطیجوانهزدنمخمر،هستهدومخمرِبهیکدیگرچسبیدهکنارهمقرارمیگیرد.
و)قبلازانجامجوانهزدندرمخمر،مقداردنایهستهدو برابرمیشود.
الف)مخمرنانوایینوعیقارچپرسلولیمی باشد.
ب)مخمرنانبرایرشدوتولیدمثلفقطبهآبوشکرنیازدارد.
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الف)جوانهزدننوعیتولیدمثل ..................استکهتوسط  ...............جاندارصورتمیگیرد.
ب)بهبرآمدگیهاییکهبررویبعضیازمخمرهااست ..................میگویندکهبهتدریج ..................میشوند.
ج)برایانجامتولیدمثلازنوعجوانهزدنتقسیم ..................رخمیدهد.
د)درطبیعت ...............و ...............جاندارانیباتواناییجوانهزدنهستند.
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الف)طیتولیدمثلجنسیدرخزه،ازرشدانشعاباتجداشدهگیاهجدیدایجاد میشود.
ب)ازهرقطعهخزهدرتولیدمثلغیرجنسی،خزهدیگریرشدمیکند.
ج)جاندارحاصلازروشقطعهقطعهشدنازنظرژنیکامالً شبیهگیاهوالدمیباشد.

الف)درصورتکاشتنقطعهایازسیبزمینیکه  ...............دارد،گیاهدیگریبهوجودمیآید.
ب)گیاهخزه ....................داردکهاگرجداشوند،هریکازآنهارشد،ویکگیاهخزهایجادمیکند.
ج)قطعهقطعهشدننوعیتولیدمثل  ...................بودهکهدر  ...............دیدهمیشود.
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وسایل ومواد الزم :نان کپک زده  ،میکروسکوپ  ،تیغه وتیغک
قطره ای آب روی تیغه بگذارید .با استفاده ازچیزی مانند سوزن یا خالل دندان  ،مقداری از کپک را از روی نان بردارید
و به آرامیبا آب روی تیغه مخلوط کنید  .روی آن تیغک بگذاریدوبا میکروسکوپ مشاهده کنید .
شکل چیزی را که می بینید  ،رسم کنید  .آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد چه عوامل محیطی در رشد کپک
روینان نقش مثبتی دارند؟
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معموالً کپک ها ابتدا به شکل لکه های کوچک روینان یا میوه دیده می شوند  ،اما با گذشت زمان این لکه ها
بزرگ تر می شوند و سرانجام همه سطح آنها رامی پوشاند  .چه استداللی برای این مشاهده دارید؟

الف)هاگساختارپرسلولیبودهکهدرونهاگدانایجادمیشود.
ب)هاگیاختهکوچک،سبکومقاومیبودهکهفقطباهواپخشمیشود.
ج)هاگیکهحاصلتولیدمثلغیرجنسیاست،درصورترویشجانداریمانندوالدخودبهوجودمیآورد.
د)کپکرویمیوههاباایجادهاگطیتولیدمثلغیرجنسی،بهسرعتزیادمیشوند.
ه)معموالً کپکهاابتدابهشکللکههایکوچکروینانیامیوهدیدهمیشوند.
و)همهانواعقارچهابهروشتولیدهاگتولیدمثلمیکنند.
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الف)کپکناننوعیقارچمی باشدکه باتولید  ...............زیادمیشود.
ب)محلتشکیلهاگدرکپکنان  ...............میباشد.
ج)هاگیاختهایکوچک .............. ،و ...............استکههمراهبا ...............و  ..............پخشمیشود.
د)درطبیعت .................و  ...................ازطریقهاگزاییتولیدمثلغیرجنسیانجاممیدهند.
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شکل های زیر  ،تولید مثل غیرجنسی رادر بعضی جانداراننشان می دهد  .روشهر تولید مثل را زیر هر شکل
بنویسید .
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الف)درهمهانواعگیاهانبارویشبخشهاییازگیاه،تولیدمثلغیرجنسیانجاممیشود.
ب)درگروهیازگیاهانباجداشدنجوانههایموجوددرلبهبرگها،گیاهجدیدرویشمیکند.
ج)جوانههایموجوددرلبهبرگبعضیازگیاهان،درواقعگیاهانکوچکیهستند.
د)درهر نوعازتولیدمثلغیرجنسیتقسیممیتوزداراینقشویژهمی باشد.
ه)درحینهرنوعتقسیمیبهمنظورتولیدمثل،مقدار DNAدو برابرمیشود.
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الف)درطبیعت  ...............ازگیاهانبخشهایویژهای برایتولیدمثلغیرجنسیدارند(.بعضی– بسیاری)
ب)جوانههایروی برگدرواقع  .......................هستند.
ج)پرورشدهندگانگل وگیاه با انجامتولید مثل  ...................می توانند در مدت کوتاهیتعداد فراوانیگل وگیاهتولید
کنند.
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پرورش دهندگان گل و گیاه  ،روش های متفاوتی برای ازدیاد (تکثیر) گیاهان به کار می برند .با این کار  ،آنها میتوانند
در مدتی کوتاه  ،تعداد فراوانیگل و گیاه تولید کنند  .با مراجعه به مراکز پرورش گل وگیاه به طورگروهی این روش ها
را ازنزدیک مشاهده  ،و گزارشی در این باره تهیه کنید و در کال س ارائهدهید .

ha
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در شکل  9محل تقسیم میتوز (رشتمان ) و میوز (کاستمان) رامشخص کنید  .اگر تقسیم میوز وجود نداشت آیا
تولید مثل جنسی امکان پذیر بود ؟

205

ha
r.c

c

الف)همهجانورانفقطازطریقتولیدمثلجنسیایجادفرزندمیکنند.
ب)درشیرهابهمنظورتولیدمثلوجوددو نوعیاختهجنسیضرورتدارد.
ج)شکلظاهرینرومادهدرهمهجاندارانبایکدیگرمتفاوتاست.
د)شکلنوزادانهمهجانورانیکهنرومادهآنهاباهمفرقمیکنند،یکساناست.
ه)شیرنربالغبرخالفشیرمادهداراییالمیباشد.
و)طاووسنربالغمانندطاووسمادهدارایپرهایبلندودرخشانمیباشد.
ز)شکلظاهریخروسبامرغ برخالفجوجههامیتوانددرتشخیصجنسیتاستفادهکرد.
ح)همهجاندارانبهمنظورتولیدگامت،دارایاندامهایتولیدمثلیهستند.
ط)درشیربهمنظورایجادیاختهتخم،گامتنرباگامتمادهادغاممیشود.
ی)درباکتریبرایایجادیاختهتخم،گامتنرباگامتمادهادغاممیشود.
ک)یاختهتخمایجادشدهدرانسانطیتقسیماتمتوالیمیتوزیابتداساختارکرویشکلایجادمیکند.
ل)درانسانتعدادکروموزومهایهرگامتبرابرباتعدادکروموزومیاختهتخممی باشد.
م)گامتهایایجادشدهدرانسانحاصلتقسیممیتوزبودهوتواناییلقاحدارند.
ن)هاگایجادشدهدرکپکنانکهحاصلمیتوزمی باشد،تواناییلقاحدارد.
س)حینتقسیممیوزمقدارDNAابتدادوبرابرشدهوسپسکروموزومتشکیل میشود.
ع)مقدار DNAهستهایدرتقسیممیوزمانندمیتوزدوبرابرمیشود.
ف)اگرتعدادکروموزومدریاختهاولیه 2عددباشد،پسازمیوزدرهستهیکدنادیدهمیشود.
ص)درمردبالغبهازایمیوزیکیاخته،درنهایت 4سلولایجادمیشود.
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الف)درشکلظاهریجانورنرومادهدر  ...............جاندارانبایکدیگرمتفاوتاست.
ب)طاووسجنس  ...............دارایپرهایبلندبارنگدرخشانمیباشد.
ج)معموالًشکلنوزادانجانورانیکهنرومادهآنهاباهمفرقمیکنند ............... ،است.
د)شیرجنس  ...............باداشتنیالدراطرافگردنازجنسدیگرقابلتشخیصاست.
ه)درجانداراننروماده ............................وجودداشتهکهمحلتولیدیاختههایجنسیمیباشد.
و)ازادغاموترکیبشدنگامتهاینرباگامتمادهیاخته ..............بهوجودمیآید.
ز)ازتقسیماتاولیهیاختههایتخمابتداساختاری  ................شکلایجادمیشود.
ح)گامتمادهتولیدشدهدردختربالغازنظرشکلواندازه  ...............ازاسپرماست.
ط)درانسانگامتماده ...............شکلبودهوازنظراندازه ...............ازاسپرماست.
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ی)درانسانگامتتولیدشدهدرجنس ...............تواناییحرکتدارد.
ک)درانسانازتقسیمِ ...............یاختهتخمابتداساختارکرویایجادمیشود.
ل)درانسانگامتمادهحاصلتقسیمِ ...............می باشد.
م)تعدادکروموزومهایهرگامتمادهدرانسان............... ،تعداد کروموزومهاییاختهایاستکهازآنبهوجودآمدهاست.
ن)مقداردنادرتقسیممیوزمانندتقسیممیتوزابتدا  ...............میشود.
س)ازتقسیممیوزیکسلولخاصدرمرداندرنهایت  ...............عددگامتایجادمیشود.
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شکل زیر کامه های (گامت های) نر و ماده رادر چند جانور نشان می دهد  .با توجه بهشکل  ،کامه های نر و ماده چه
تفاوت های کلی با هم دارند ؟
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الف) ماهی ها  ،دوزیستان  ،خزندگان  ،پرندگانو پستانداران پنج گروه مهره داران اند(شکل زیر) درباره خارجی
یا داخلی بودن لقاح در هر گروه از آنها نظر خود را با استدالل بیان کنید .
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ب) افراد کدام گروه از زاده هایشان مراقبت می کنند ؟
پ) در مهره داران ،جانوران ماده ای که لقاح خارجی دارند ،نسبت به آنهایی که لقاح داخلی دارند ،چندین برابر
کامه تولید می کنند  .به نظر شما دلیل این پدیده چیست ؟
ت) توضیح دهید احتمال زنده ماندن زاده ها (فرزندان)در رشد و نموتخم در بیرون ازبدنبیشتر است یا درون
بدن.
با مراجعه به منابع معتبر  ،درستی پاسخ هایتان رابررسی کنید .
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الف)بهمنظورانجامتولیدمثلجنسیبهحضورگامتهاینرومادهنیازاست.
ب)تولیدگامتهاینرومادهاساستولیدمثلجنسیدرهمهجانورانمیباشد.
ج)درهمهجانورانزامه(اسپرم)درونبدنجنسدیگربهگامتمادهمی رسد.
د)درطیلقاحخارجیزامهابتداواردجنسمادهشدهوسپسلقاحمییابد.
ه)درطیلقاحخارجیپسازلقاحرشدو نموجنیندرونجنسمادهرخمیدهد.
و)درطیلقاحداخلیگامتمادهپسازخروجازجانورطیمراحلیواردلقاحمیشود.
ز)درهمهمهرهدارانگامتتولیدشدهپسازخروجازجانورواردلقاحمیشود.
ح)درهمهپستاندارانبخشیازبدنمادربهرشدو نموجنیناختصاصدارد.
ط)درهمهپستاندارانمادهرحمبخشیازبدنمی باشدکهمحلرشدونموجنینمی باشد.
ی)بهمنظوربرقرارشدنارتباطبینجنینومادردر بیشترپستانداران،بندنافنقشمهمیدارد.
ک)درانسانارتباطبینجنینوگردشخونمادرتوسطرگِخونیبندنافبرقرارمیشود.
ل)مواددفعیجنینتوسطبندنافبهسمتمادرفرستادهمیشود.
م)جنینازطریقبندنافموادمغذیوانرژیرادریافتمیکند.
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الف)گامتنردرجانوران ...................نامیدهمیشود.
ب)درلقاح ...............گامت مادهواسپرم(زامه)درخارجازبدنجانورمادهترکیبمیشوند.
ج)درطیلقاح..............گامت هاینرومادهدرونبدنجانورباهمترکیبمیشوند.
د)پنجگروهمهرهدارانشامل  .............. ، .............. ، .............. ، ..............و ................می باشد.
ه)دربیشتر ..............بخشیازبدنمادربهرشدو نموجنیناختصاصدادهمیشود.
و)دربدنپستاندارانماده ..............دررشدو نموجنیننقشاصلیرادارد.
ز)درخانمباردار  ..................بینجنینودستگاهگردشخونمادرارتباطایجادمیکند.
ح)موادمغذیواکسیژنموردنیازجنینتوسطرگهای ................ازمادربهجنینانتقالدادهمیشود.
ط)مواددفعیتولیدشدهتوسطجنینتوسط ................ازجنینبه بدنمادرارسالمیشود.
ی)جنینازطریقبندناف ...................و ................رادریافتمیکند.
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بعضی دوقلوها همسان (هم شکل و ازیک جنس) و بعضی
غیر همسان اند.
شکل رو به روچگونگی ایجاد دوقلوهای همسان و غیرهمسان
رانشان می دهد .
با توجه به شکل  ،علت همسان بودن یا غیرهمسان بودن دوقلوها
راتوضیح دهید .
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الف)بیضههاغدههایجنسیدرمردانبودهکهدرونکیسهبیضهقراردارند.
ب)تخمدانهاغدههایجنسیدرزنانبودهکهدرونحفرهشکمیقراردارند.
ج)غدههایجنسیدرانسانعالوهبرتولیدموادشیمیاییگامتنیزتولیدمیکنند.
د)بیضهموجوددرپسرخردسالعالوهبرتولیدهورمونمحلساختهشدناسپرم میباشد.
ه)گامتهایجنسمادهدرابتدایبلوغبهتعدادمشخصیتولیدمیشود.
و)درجنسمادهانسانبعدازبلوغ،درهرماهقطعایکگامتازتخمدانآزادمیگردد.
ز)تولیدگامتمادهدرانسان،معموالً حدود سن50سالگیمتوقفمیشود.
ح)بهمنظورحفظسالمتغدههایجنسیدرانسان،تنهاداشتنتغذیهمناسبضروریاست.
ط)همهدوقلوهاازنظرجنسیتوشکلمشابهیکدیگرهستند.
ی)درانسان اندازهاسپرمباگامتمادهبرابربودهوهردوحاصلتقسیممیوزهستند.
ک)دوقلوهایهمسانهمشکلوازیکجنسهستند.
ل)درصورتایجاددوقلوهاییازیکیاختهتخم ،زادههاهمسانهستند.
م)همهدوقلوهاحاصلتقسیممتوالییکیاختهتخمدرجنسمادههستند.
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الف)درمردبالغ  ..............درتولیدهورمونجنسیواسپرمفعالیتدارند.
ب)درزنبالغتخمدانهادرتولیدهورمونهایجنسیو  .................فعالیتدارند.
ج)درجنسنرانسانآغازاسپرمسازی ..................بودهوتا  .................بهصورتپیوستهصورتمیگیرد.
د) در جنس ماده آغاز تشکیل گامت ماده در دوران  ..............بوده و بعد از  ............معموالً هر ماه یک گامت ماده از
تخمدانجدامیشود.
ه)تولیدگامتمادهمعموالحدودسن ..............سالگیمتوقفمیشود.
و)درخانمها .....................و .......................برایسالمتغدههایجنسیضروریاست.
ز)دوقلوهای ...............همشکلوازیکجنسهستند.
ح)دوقلوهای ..................ازدویاختهتخممجزادریکمادرایجادمیشوند.
ط)دوقلوهای ...............ازیکیاختهتخمدرمادرایجادمیشوند.
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الف)اندامتولیدمثلیدرگیاهانگلدارمتشکلازچندینبخشمی باشد.
ب)درگیاهانگلدار،مادگیبخشیازگلبودهکهمحلتولیدگامتمادهمی باشد.
ج)همهانواعگلهادارایپرچمبهمنظورتولیدگامتمی باشند.
د)خارجیترینبخشگلگلبرگبودهکهبخشرنگینآنمی باشد.
ه)کاللهبخشیازپرچمبودهکهشکلخاصیدارد.
و)بساکبخشیازمادگی بودهکهبهمیلهاتصالیافتهاست.
ز)کاللهازیکسوبهتخمدانوازسویدیگربهخامهاتصالیافته است.

ha
r.c

c

ح)دریکگلکاملمادگیما بینگلبرگوپرچمقرارگرفتهاست.
ط)تخمکبخشیازمادگیبودهکهدرونخامهقرارگرفتهاست.
ی)دانههایگردهتولیدشدهدرتخمدانرامیتوانبامیکروسکوپمشاهدهکرد.
ک)درگیاهانگلدارگامت مادهدرتخمکموجوددرتخمدانایجادمیشود.
ل)دانهگردهتولیدشدهدرپرچم،درطیشرایطیگامتنرتولیدمیکند.
م)دانهگردهقرارگرفتهبررویتخمدانتشکیللولهگردهمیدهد.
ن)ساختارنزدیککنندهگامتنربهگامتمادهتوسطدانهگردهساختهمیشود.
س)یاختهتخمازترکیبگامتهاینرومادهدرونکاللهایجادمیشود.
ع)بهازایهردانهگردهدرنهایتیکلولهگردهبادوگامتنرایجادمیشود.
ف)تخمکتوسطساختاریبهدیوارهتخمداناتصالیافتهاست.
ص)همهحشراتیکهتواناییپروازکردندارند،میتواننددرگردهافشانی نقشمهمیداشتهباشند.
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الف)درگیاهانگلداراندامتولیدمثلجنسی  .............می باشد.
ب)درگیاهانگلدار  ...........بخشمادهو  ...........بخشنرگلراتشکیلمیدهند.
ج)مادگیدرگلکاملمتشکلاز  ............. ، .............و ...............می باشد.
د)پرچمدرگلمتشکلاز  .............و  .............می باشد.
ه)درگلکاملخارجیترینحلقهگل  ...................بودهوداخلیترینحلقهگل ...............می باشد.
و)درگلکامل  .............مابینکاسبرگوپرچمقرارگرفتهاست.
ز)درگلکامل ...........مابینگلبرگومادگیقرارگرفتهاست.
ح)درگیاهگلدار  .............محلتولیددانههایگردهمی باشد.
ط)درطبیعت  ..............گلهادارایمادگیوپرچمهستند(.بیشتر-بعضی)
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پی)درگیاهانگلدارگامتهای نردر  .............وگامتهایمادهدر .............ایجادمیشوند.
ک)درگلبرایانتقالگامتهای نربهگامتماده................تشکیل میشود.
ل)دانهگردهآزادشدهازپرچمبرروی ................قرارمیگیردوسپستشکیللولهگردهمیدهد.
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تعدادی گل انتخاب و کاسبرگ ها و گلبرگ های آنها رامشخص کنید  .چگونه آنها راتشخیص می دهید ؟
پرچم ها راجداو آنها رابا ذره بین مشاهده کنید .دانه های گرده راهمراه با قطره ای آب با میکروسکوپ مشاهده
کنید .شکل دانه های گرده را رسم کنید  .دانه های گرده را از کدام قسمت پرچم برداشتید ؟
آیا دانه گرده گل هایی کهدارید  ،یک رنگ و یک شکل اند؟
با استفاده ازتیغ  ،مادگی را ازطول برش دهید  .اینکار رابا احتیاط انجام دهید  .با استفاده ازذره بین قسمت های
متفاوت مادگی رامشاهده وبه ویژگی های هر قسمت توجه کنید  .آیا می توانید تخمک ها رادرتخمدان ببینید ؟
شکل اجزای مادگی را رسم کنید .
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به جز حشره ها  ،جانوران دیگری نیز به گرده افشانی گلها کمک می کنند  ،گزارشی درباره چنین جانورانی تهیه
کنید ودر کالس ارائهدهید  .گزارش رامی توانید به شکل تصویری ارائهدهید .

ha
 دو جمعیت ازیک نوع جانداردر یک محیط زندگیمی کنند  .یک جمعیت حاصل تولید مثل غیرجنسی وجمعیت دیگر حاصل تولید مثل جنسی این جاندار است  .اگرعوامل محیطی (مانند دما  ،رطوبت  ،غذا یا تغییر در
عوامل زندهمحیط مانند گسترش نوعی باکتری بیماری زا)تغییر کند  ،پیش بینی می کنید افراد کدام جمعیت
بیشتر در خطر ازبین رفتن قرار گیرند  ،چرا ؟
 -با مقایسه دو نوعتولید مثل جنسی و غیر جنسی  ،مزایا ومعایب هر کدام راتوضیح دهید .
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حشره هایی مانند زنبور در گرده افشانی نقش مهمی دارند .گرده های گلبه بدن حشره می چسبند .در نتیجه
حشره  ،گرده ها را ازگلی بهگلی دیگر می برد  .درباره ویژگی هایی که به گل ها کمکمی کند تا حشره به طرف
آنها برود  ،گفت و گو کنید
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-1مخمرنانواییمتعلقبهکدامگروهازجاندارانبودهوازنظرتعدادسلولبررسیکنید.
پاسخ:
- 2مخمرنانبرایرشدوتولیدمثلبهکدامموادنیازدارد؟
پاسخ:
-3درتولیدمثلجنسیو غیرجنسیبهترتیببهچندجاندارنیازاست؟
پاسخ:
- 4نوعتولیدمثلوتعدادافرادالزمبرایتولیدمثلدرمواردروبروتعیینکنید(.کبوتر-باکتری-مخمر-انسان)
پاسخ:
-5درکدامگروهازجاندارانتولیدمثلغیرجنسینوعرایجومعمولتولیدمثلاست؟
پاسخ:
-6درکدامگروهازجاندارانتولیدمثلغیرجنسیدیدهمیشود؟(پریاخته-تکیاخته)
پاسخ:
- 7انواعتولیدمثلغیرجنسیرا درطبیعتبنویسید.
پاسخ:
- 8کدامگروهازجاندارانبرایتولیدمثلاز روشدو نیمشدناستفادهمیکنند؟
پاسخ:
- 9همانندسازیدنایاصلیباکتریدرکداممرحلهاززندگیجاندارصورتمیگیرد؟
پاسخ:
- 10چگونگیتولیدمثلباکتریرابنویسید.
پاسخ:

ha
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- 11کدامگروهازجاندارانبرایتولیدمثلازروشجوانهزدناستفادهمیکنند؟
پاسخ:
- 12هرجوانهکه بهمخمرمتصلاست،حاصلکدامتقسیمبودهوسرنوشتآنرابنویسید.
پاسخ:
-13جوانهرادرمخمرنانتعریفکنید.
پاسخ:
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- 14درموردمخمرنانبهسواالتزیرپاسخدهید.
الف -جزءکدامگروهازجانداراناست؟
پاسخ:
ب-از نظرتعدادیاختهوشکلبررسیکنید.
پاسخ:
ج-موادموردنیازبرایزندگیوتولیدمثلکردنآنبنویسید.
پاسخ:
د-شرایطدماییبرایزندگیآنبنویسید.
پاسخ:
ه-نوعتولیدمثلغیرجنسیآنرابنویسید.
پاسخ:
و-دنایهستهایآندرکداممرحلهاززندگیدوبرابرمیشود؟
پاسخ:
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- 15کدامگروهازگیاهانبهروشقطعهقطعهشدنمیتوانندتکثیرشوند؟
پاسخ:
- 16چگونگیتولیدمثلخزه رابهروشغیرجنسیبنویسید.
پاسخ:
- 17جانداریبنویسیدکهازطریقهاگزاییتولیدمثلغیرجنسیانجاممیدهد 2(.مورد)
پاسخ :
-18محلتشکیلهاگدرکپکنانبنویسید.
پاسخ:
- 19ویژگیهایهاگوچگونگیانتقالآن درمحیطرابنویسید.
پاسخ:
- 20دوموردازتولیدمثلگیاهانبهروشغیرجنسیبنویسید.
پاسخ:
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- 21پرورشدهندگانگلوگیاهبهمنظورایجادتعدادفراوانیگلوگیاهدرمدتکوتاهازکدام نوعشیوهتولیدمثلاستفاده
میکنند؟
پاسخ:
- 22چهارگروهازجانورانرا نامببریدکهظاهرجانداربالغنرومادهبایکدیگرمتفاوتاست.
پاسخ:
– 23معموالًشکلنوزادانجانورانیکهنرومادهآنهاباهمفرقمیکنند،یکساناست.بایکمثالاینعبارتراردیاتاییدکنید.
پاسخ:
- 24لقاحراتعریفکردهویاختهحاصلازاینفرآیندرابنویسید.
پاسخ:
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-25نوعتقسیمیکهدرمواردزیرمیتواندرخدهدرابنویسید.
هاگکپکنان-اسپرم-یاختهتخمانسان-باکتری-یاختههایجوانپوست
پاسخ:
-26نوعتقسیمیکهسببایجادموادزیرمیشودرابنویسید.
اسپرم-یاختهتخمانسان-باکتری-یاختههایجوانپوست-هاگغیرجنسیکپکنان
پاسخ:
- 27بهترتیبتعدادسلولِحاصلازتقسیممیتوزومیوزدریکپسربالغبنویسید.
پاسخ:
-28اساستولیدمثلجنسیدرجاندارانبنویسید.
پاسخ:
- 29انواعلقاحرانامبردهوویژگیهریکرابنویسید.
پاسخ:
-30درکدام نوعلقاحجانورانمادهچندینبرابربیشترگامتمادهتولیدمیکنند؟
پاسخ :
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-31پنجگروهمهرهدارانرابنویسید.
پاسخ:
-32درزنسالمبخشیازبدنبهرشدو نموجنیناختصاصدارد.نامبخشمذکوررابنویسید.
پاسخ:
-33ساختارووظیفهبندنافرابنویسید.
پاسخ :
-34نام،جایگاهوتعدادغددجنسیدرمردانرانامبردهوهمهوظایفآنرا بنویسید.
پاسخ:
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-35زمانآغازوپایاناسپرمسازیدرمردانرابنویسید.
پاسخ:
- 36نام،جایگاهوتعدادغددجنسیدرزنانرانامبردهوهمهوظایفآنرابنویسید.
پاسخ:
- 37زمانآغازوپایانتخمکسازیدرزنانرابنویسید.
پاسخ:

ha
r.c

c

- 38عواملموثروضروریبرایسالمتغدههایجنسیدرانسانبنویسید.
پاسخ:
-39علتایجاددوقلوهایهمسانرابنویسید.
پاسخ:
- 40ویژگیمشترکبیندوزادهکهدوقلوهمسانهستندرابنویسید.
پاسخ:
- 41علتایجاددوقلوهایغیرهمسانرابنویسید.
پاسخ:
- 42درکدامبخشازگیاهانگلدارگامتایجادمیشود؟
پاسخ:
-43محلایجادگامتمادهوگامتنردرکدامبخشهایگلمی باشد؟
پاسخ:
- 44هنگامگردهافشانیدانههایگردهرویکدام بخشازگلقرارمیگیرند؟
پاسخ:
-45کدام بخشتواناییتشکیللولهگردهدارد؟
پاسخ:

ak
rf
e
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ha

-46وظیفهلولهگردهرابنویسید.
پاسخ:
- 47محللقاحوتشکیلیاختهتخمکدامبخشازگلمی باشد؟
پاسخ:
-48لولهگردهازکدامبخشهایمادگیعبورمیکند؟
پاسخ:
- 49وظایفدانهگردهدرگیاهانگلداررابنویسید.
پاسخ:

ha
r.c

c

-50بهسواالتزیردربارهگلیکهدارایهمهاجزامی باشدپاسخدهید.
الف -خارجیترینوداخلیترینبخشگلرابنویسید.
پاسخ:
ب-درکدامبخشدانهگردهایجادمیشود؟
پاسخ:
ج-درکدامبخشدانهگردهتشکیللولهگردهمیدهد؟
پاسخ:
د-متورمترینبخشمادگیرابنویسید.
پاسخ:
ه-بخشهایتشکیلدهندهپرچمرابنویسید.
پاسخ:
و-کدامبخشگلرنگینمیباشد؟
پاسخ:
ز-مابینگاسبرکومادگیکدام بخشیابخشهاقرارگرفتهاست؟
پاسخ:

ak
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e
ha
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c
ha
r.c

rf
e

ak

- 1باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)نامجاندارروبرورابنویسید.
پاسخ:
ب)برایتکثیرشدنازکدامنوعتقسیماستفادهمیکند؟
پاسخ:
ج)درتصویرچندباکتریمشاهدهمیکنید.
پاسخ:
د)تصویرروبروبیانگرکدامنوعتولیدمثلاست؟(جنسی-غیرجنسی)
پاسخ:
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ha

ه)DNAیموجوددراینجانداربهکدامشکلدیدهمیشود؟
پاسخ:
و)تکیاختهایییاپریاختهایبودنجاندارروبرورامشخصکنید.
پاسخ:
ز)دوبرابرشدندنایاصلیجانداردرکداممرحلهاز زندگیرخمیدهد؟
پاسخ

- 2باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)نامجاندارروبرورابنویسید.
پاسخ:
ب)برایتکثیرشدنازکدامنوعتقسیماستفادهمیکند؟
پاسخ:
ج)تصویرروبروبیانگرکدامنوعتولیدمثلاست؟(جنسی-غیرجنسی)
پاسخ:
د)تکیاختهاییاپریاختهایبودنجاندارمقابلرامشخصکنید.
پاسخ:

ha
r.c

c

ه)درتولیدمثلبهروشجوانهزدن،دو برابرشدن  DNAدرکدامبخشازچرخهزندگیرخمیدهد؟
پاسخ:
و)دراینتصویرچندینجوانهرامشخصکنید.
ز)درتصویرمخمریرانشاندهیدکهچندینجوانهتشکیلدادهاست.
ح)جوانهراتعریفکنید.
پاسخ
ط)مراحلتولیدمثلغیرجنسیدرجانداررا رسمکنید.
پاسخ:

ak

rf
e

- 4باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)نامجاندارروبرورابنویسید.
پاسخ:
ب)برایتکثیرشدنازکدامنوعتقسیماستفادهمیکند؟
پاسخ:
ج)تصویرروبروبیانگرکدامنوعتولیدمثلاست؟(جنسی-غیرجنسی)
پاسخ:
د)تکیاختهاییاپریاختهایبودنجاندارمقابلرامشخصکنید.
پاسخ:
ه)کشاورزان ازاینروشبرایتکثیرکداممحصولگیاهیمیتواننداستفادهکنند؟
پاسخ:

ha
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-5باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)نامجاندارروبروکهسفیدرنگمی باشدرا بنویسید.
پاسخ:
ب)برایتکثیرشدنازکدامنوعتقسیماستفادهمیکند؟
پاسخ:
ج)تصویرروبروبیانگرکدامنوعتولیدمثلاست؟(جنسی-غیرجنسی)
پاسخ:
د)تکیاختهاییاپریاختهایبودنجاندارمقابلرامشخصکنید.
پاسخ:

ha
r.c

c

ه)محلتولیدهاگرابنویسید.
پاسخ:
و)ویژگیهاگهاییکهتوسطایننوعکپکایجادمیشودرا بنویسید.
پاسخ:
-6باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)نامجاندارروبرورابنویسید.
پاسخ:
ب)برایتکثیرشدنازکدامنوعروشاستفادهمیکند؟
پاسخ:
ج)تصویرروبروبیانگرکدامنوعتولیدمثلاست؟(جنسی-غیرجنسی)
پاسخ:
د)تکیاختهاییاپریاختهایبودنجاندارمقابلرامشخصکنید.
پاسخ:

ak
rf
e
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ha

ه)محلتولیدهاگرابنویسیدودرتصویرنشاندهید.
پاسخ:
و)ویژگیهاگهاییکهتوسطایننوعکپکایجادمیشودرا بنویسید.
پاسخ:
ز)مراحلرویشهاگتاتولیدهاگرابنویسید.
پاسخ:

- 7باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)برایتکثیرشدنازکدامنوعروشاستفادهکردهاست؟
پاسخ:
ب)تصویرروبروبیانگرکدامنوعتولیدمثلاست؟(جنسی-غیرجنسی)
پاسخ:
ج)تکیاختهاییاپریاختهایبودنجاندارمقابلرامشخصکنید.
پاسخ:
د)بخشویژهبرایتولیدمثلغیرجنسیدرتصویرمشخصکنید.
پاسخ:

ha
r.c

c

ه)نامبخشویژهبرایتولیدمثلغیرجنسیبنویسید.
پاسخ:
و)دراینتصویرمنظورازگیاهانکوچکرابنویسید.
پاسخ:

rf
e

ak

-8باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)موارد c،b، aرا نامگذاریکنید.
پاسخ:
ب)نامفرایندادغامشدن aبا bرابنویسید.
پاسخ:
ج)موردcطیانجامکدامتقسیمهاdرا ایجادمیکند؟
پاسخ:
د)اندازهکدامگامتبزرگترمیباشد؟
پاسخ:
ه)کدامگامتتواناییحرکتدارد؟
پاسخ:
و)موارد c،b،aو dبهترتیبحاصلکدامتقسیمیاختهایهستند؟
پاسخ:
ز)نوعلقاحرادرتصویرفرضیتعیینکنید.
پاسخ:

ha
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ha
r.c

c

- 9باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)تصویرفرضیروبروبیانگرکدامتقسیماست؟
پاسخ:
ب)ازaتا bکداماتفاقدریاختهرخدادهاست؟
پاسخ:
ج)حاصلتقسیممیوزحداکثرچندیاختهمیتواندباشد؟
پاسخ:
د)تعدادDNAدرهریاختهتعیینکنید.
پاسخ:
ه)تعدادکروموزومدرهریاختهتعیینکنید.
پاسخ:
و)ایننوعفراینددرکدامیکازیاختههایمردوزنبالغمیتوانمشاهدهکرد؟
پاسخ:
ز)ایننوعتقسیمویژهکدامنوعتولیدمثلاست؟(جنسی– غیرجنسی)
پاسخ
ح)اگریاختهaواردتقسیممیتوزشود،درنهایتچندیاختهایجادمیشود؟
پاسخ:
ط)اگریاختهaواردتقسیممیتوزشود،درهریاخته حاصلچند DNAوجودخواهدداشت؟
پاسخ:
ی)اگرفرآیندروبرودرانسانرخدهد.کدامیاختهیایاختههاتواناییلقاحدارند؟
پاسخ:
- 10باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)مواردمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب)کدامبخشمتعلقبهبدنمادربودهووظیفهرشدو نموجنینبرعهدهدارد؟
پاسخ:
ج)کدامبینجنینودستگاهگردشخونمادرارتباطایجادمیکند؟
پاسخ:

ak
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e
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د)مورد bباکدامبخشازخودموادرا بینجنینوخونمادرحملمیکند؟
پاسخ:
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c

- 11باتوجهبهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)مواردc،b،aوeرانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب)کدامیاختهحاصلتقسیممیوزدربیضهوتخمدانهستند؟
پاسخ:
ج)کدامیاختهحاصللقاحاست؟
پاسخ:
د)تصویرروبرونشاندهندهکدامفراینداست؟
پاسخ:
ه)ازدونیمشدنکداممجموعهیاختهایشرایطالزمبرایایجاددوقلوهافراهم شدهاست؟
پاسخ:
و)زادههایeو fراازنظرشکلوجنسیتبایکدیگرمقایسهکنید.
پاسخ:

ha

د)تصویرروبرونشاندهندهکدامفراینداست؟
پاسخ:
ه)مسیرایجاددوقلوهایغیرهمسانرابنویسید.
پاسخ:
- 12باتوجهبهشکلمواردزیرراپاسخدهید.
الف)مواردمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب)بخشهایمادگیرابنویسید.
پاسخ:
ج)بخشهایپرچمرابنویسید.
پاسخ:

rf
e

ak

الف)مواردc،b،aوeرانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب)کدامیاختهحاصلتقسیممیوزدربیضهوتخمدانهستند؟
پاسخ:
ج)کدامیاختهحاصللقاحاست؟
پاسخ:
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د)محلتشکیلگامتمادهرابنویسید.
پاسخ:
ه)محلتشکیلدانهگردهرابنویسید.
پاسخ:
و)خارجیترینبخشگلکداماست؟
پاسخ:
ز)داخلیترینالیهگلکداماست؟
پاسخ:

ha
r.c

c

 -13باتوجهبهشکلمواردزیرراپاسخدهید.
الف)مواردمشخصشدهرانامگذاریکنید.
پاسخ:
ب)محلتشکیلگامتنررا بنویسید.
پاسخ:
ج)محلتشکیلگامتمادهرا بنویسید.
پاسخ:

rf
e

ak

د)محلقرارگیریدانهگردهطیگردهافشانیرابنویسید.
پاسخ:
ه)بخشهایمادگیراتعیینکنید.
پاسخ:
و)کدامایجادکنندهلولهگردهمی باشد؟
پاسخ:
ز)محللقاحوتشکیلیاختهتخمرابنویسید.
پاسخ:

ha
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- 1کداممتنزیررابهدرستیتکمیلنمیکند؟
درطبیعت ...............بهروش ...............تولیدمثلمیکند.
)1مخمرنان-جوانهزدن
)2باکتری -دونیمشدن
)3همهگیاهان-قطعهقطعهشدن
)4کپکنان-هاگزایی
- 2کدامعبارتبهدرستیبیانشدهاست؟
)1بیشترتولیدمثلهاییکهدرجاندارانرخمیدهد ،باحضوردوجنسمتفاوت می باشد.
)2تولیدمثلباکتریبرخالفمخمرنانمیتواندبدونحضورفرددیگریانجام شود.
)3درشرایطمناسبمحیطیازهرقطعهخزه طیتقسیماتمیتوزیخزهدیگریایجاد میشود.
)4هرهاگیکهدرکپکرویمیوهایجادمیشود،حاصلمیوزبودهومیتواندرویشکند.

ha

-3کدامجملهزیررابهدرستیتکمیلمیکند؟
درکپکسیاهنان . ..............
)1هاگدانساختارمتورمیمی باشدکهمستقیماً بهناناتصالیافتهاست.
)2محلتولیدیاختههایکوچک،سبکومقاوم،درونساختاریمتورممی باشد.
)3تولیدهاگ برایتولیدمثلغیرجنسیطیتقسیماتمیوزیصورتمیگیرد.
)4بخشیازسطحبعضیازیاختههابرآمدهشدهوسپسجوانهمی زند.
- 4کدامعبارتنادرستبیانشدهاست؟
)1شکلظاهرینرومادهدربعضیازجاندارانبایکدیگرمتفاوتاست.
)2شکلنوزادانهمهجانورانیکهنرومادهآنهاباهمفرقمیکند،یکساناست.
)3ازتقسیماتمیتوزییاختهتخمدرانسان،ابتداساختارکرویشکلایجادمیشود.
)4بالفاصلهقبلازاغازتقسیمیاختهایدرانسان،ابتدامقداردناافزایشمییابد.
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-5کداممطلبدرستبیانشدهاست؟
)1تولیدگامتهاینرومادهاساستولیدمثلدرهمهجانداراناست.
)2درلقاحخارجی گامتمادهواسپرمدرونبدنجانورمادهباهمترکیبمیشوند.
)3درهمهپستاندارانارتباطبینجنینومادرتوسطرگهایخونیبندنافممکنمیشود.
)4درمهرهدارانجانورانمادهبالقاحخارجیبیشترازجانورانمادهبالقاحداخلیگامتتولیدمیکنند.
-6کدامجملهصحیحاست؟
)1درمردبالغتنهاوظیفهبیضههاتولیداسپرمکارآمدمی باشد.
)2برایاولینبارتولیدگامتهایمادهدرابتدایبلوغدخترهارخمیدهد.
)3درمردهامانندزنهاتولیدگامتسالممعموالتاکهنسالیادامهدارد.
)4تغذیهمناسبو رعایتبهداشتبرایسالمتغدههایجنسیضروریاست.

ha
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- 7کداممتنزیرراصحیحتکمیلمیکند؟
درانسان  ...............تقسیم، ...............تعداد. ...............
)1قبلازشروع-میوز-کروموزومدوبرابرمیشود.
)2حینتقسیم–میتوز-کروموزومهاقابلمشاهدهمیشوند.
)3بعدازپایانیافتن-میوز-سلولهایتولیدشدهدوعددمی باشد.
)4بعدازپایانیافتن-میتوزDNA-درهستهدوبرابرمیشود.

rf
e

ak

-8چندموردمتن زیرراصحیحتکمیلمیکند؟
بهمنظورایجاددوقلوهای . ...............
الف)همسان،دو عدداسپرمبادوگامتمادهواردلقاحمیشود.
ب)غیرهمسان،یاختهتخمابتدابهدو نیمهتبدیلمیشود.
ج)همسان،ساختارکرویتازهتشکیل،دونیمهمیشود.
د)غیرهمسان،دوساختارکرویپریاختهایایجادمیشود.
2)2
1)1

3)3

ha

- 9دراندامتولیدمثلجنسیِگیاهانگلدارکهمتشکلازچهارحلقهمی باشد. ............. ،
)1مادگیمتشکلازسه بخشبودهکهدریکیازآنهاگامتمادهتولیدمیکند.
)2پرچممتشکلازدو بخشبودهکهمحلتولیدگامتهاینرمی باشد.
)3دانهگردهبالفاصلهپسازتشکیل،درونپرچملولهگردهراتشکیلمیدهد.
)4تخمدانبخشیازتخمکبودهکهبهخامهاتصالیافتهاست.
- 10کدامعبارتدرستبیانشدهاست؟
)1بهطورمعمولهرلولهگردهیکگامتنررابهگامتمادهنزدیکمیکند.
)2بهطورمعمولمنشا اولیهگامتنرولولهگردهدرگیاهانگلدارمشابهاست.
)3الیهایکهحدفاصلگلبرگوکاسبرگقرارگرفتهاست،گامتتولیدمیکند.
)4درگیاهانگلدارمحللقاحگامتنرباگامتمادهدر بخشباالییتخمکمیباشد.
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4)4

- 11همهجانداران . .........
)1پریاختهای،تنهاازطریقتولیدمثلجنسیزادهایجادمیکنند.
)2برایانجامتقسیممیوزابتداDNAیهستهایخودرادو برابرمیکنند.
)3درحینتولیدمثل نوزاداننرومادهباظاهرکامالً یکسانایجادمیکنند.
)4قبلازوقوعتقسیمدرپیکرخود،ابتدامقدارDNAرا افزایشمیدهند.
- 12کپکزدندرمیوه  .........تولیدمثلغیرجنسیدرخزه  .........می باشد.
)1مانند-قطعهقطعهشدن
)2برخالف–هاگزایی
)3مانند–جوانهزدن
)4برخالف–دو نیمشدن

ha
r.c

c

 - 13یک سلول در مرد سالم در صورت انجام میوز  ..........عدد سلول ایجاد کرده که در هر هسته  ..........کروموزوم و
DNA .........یهستهاییافتمیشود.
46-46-4)1
23-23-2)2
23-23-4)3
46-46-2)4

rf
e

ak

- 14کدامعبارتدرستاست؟
)1امکانتولیدگلهاییبارنگمتفاوتتوسطیکگیاهباتغییرمحیطوجودندارد.
)2ژنبخشیاز DNAبودهکهحاملاطالعاتالزمبرایپروتئینسازیهستند.
)3دربرنجطالییبرخالفبرنجمعمولیمقدارزیادیویتامین Aوجوددارد.
)4تعدادکروموزومهایهستهایحاصلازهمهانواعتقسیمبرابریاختهاولیهاست.
-15تصویرزیرنوعیتولیدمثلرانشانمیدهد.ایننوعتولیدمثل . .........

- 16کدامموردمتنزیررابهدرستیتکمیلمیکند؟
تولیدمثلدر  .........میتواند  .........باشدکه بهنوع  .........تعلقدارد.
)1هیدربرخالفمخمر-جوانهزدن-غیرجنسی
)2باکتریمانندمخمر-جوانهزدن–جنسی
)3خزهبرخالفکپکنان–قطعهقطعهشدن–غیرجنسی
)4کپکنانمانندمخمر–هاگزایی– غیرجنسی
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)1سببافزایشانشعاباتنوعیقارچبرروینانمیشود.
)2غیرجنسیفقطدرگروهیازقارچهاقابلمشاهدهاست.
)3میتوانددرنوعیجانوربیمهرهبدونحضورجفترخدهد.
)4درصورتوقوعدر باکتریدوجاندارکامالمشابهایجادمیشود.

- 17بهمنظورانجامتولیدمثلدر  .........لقاح  .........صورتمیگیرد.
)1خزندگانبرخالفپرندگان-داخلی
)2پستاندارانمانندماهیها–خارجی
)3پالتیپوسمانندکانگورو–داخلی
)4پرندگانبرخالفدوزیستان-خارجی
- 18ازتقسیم  .........هریاختهبا  ........عدد،کروموزوم  .........یاختهبا  .........عددDNAایجادمیشود.
)1میوز–2-4– 2
)2میتوز4-2-2-
)3میوز–2-4-4
)4میتوز–2-2-4
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- 19هاگهایاختههایکوچکیبودهکه . .........
)1تنهاازطریقمیوزدرکپکنانایجادمیشوند.
)2همراهباآبوهوامیتواننددرمحیطپخششوند.
)3بهصورتغیرمقاومدرهاگدانتشکیلمیشوند.
)4درصورترویش،جاندارمتفاوتباوالدخودایجادمیکنند.

- 22درساختاریکگلکامل .........نمیتواند  .........باشد.
)1میله– بخشیازپرچم
)2خامه–بخشیازمادگی
)3تخمدان–محللقاح
)4بساک–محلتشکیللوله
-23بهمنظورایجاددوقلوهایِ . .........
)1همسان،دواسپرمبادوتخمکواردلقاحمیشود.
)2ناهمسان،یکیاختهتخمپسازتقسیماتیدونیممیشود.
)3همسان،فرزندانحاصلازنظرجنسیتکامالمشابههستند.
)4ناهمسان،دوتودهسلولیکرویشکلدردو رحمایجادمیشود.
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- 21مخمرنانجانداریبودهکه . .........
)1بهمنظورتولیدمثلجنسیتشکیلجوانهمیدهد.
)2پسازجوانهزدنممکناستازیاختهمادرجداشود.
)3ازتعدادزیادیسلولباقابلیتتقسیمتشکیلشدهاست.
)4قبلازتکثیربهروشدو نیمشدن DNA،خودراتکثیرمیکند.
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- 20گلاندامتولیدمثل . .........
)1غیرجنسیبودهکهدربیشترگیاهاندیدهمیشود.
)2بودهکههمگیدارایتخمدان،خامه و بساکهستند.
)3جنسیبودهکههمگیدارایمادگیوپرچمهستند.
)4دربیشترگیاهانبودهکهمحلتولیدگامتمی باشد.

- 24کدامعبارتصحیحبیانشدهاست؟
)1درلقاحخارجینسبتبهداخلیاحتمالزندهماندنیاختهتخمبیشتراست.
)2هرجانوریکهدارایلقاحخارجیاست،درونآبزندگیمیکند.
)3درجانورانمادهبالقاحخارجیوداخلیبهمقداربرابرگامتتولیدمیشود.
)4هرجانوریکهتواناییایجادجفتدارد،جنیندرونرحمآنرشدمیکند.

c

 - 25در انسان اندازه  .........بوده و درصورت تشکیل یاخته تخم  ،در پی وقوع تقسیمات  .........در نهایت جنین ایجاد
میشود.
)1اسپرمبزرگترازتخمک-میتوزی
)2تخمکبزرگترازاسپرم–میتوزی
)3اسپرمکوچکترازتخمک–میوزی
)4تخمککوچکترازاسپرم-میوزی

ha
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-26کداممطلبنادرستبیانشدهاست؟
)1مادهژنتیکیدردوقلوهایانسانهمیشهکامالمشابهمی باشد.
)2ارتباطخونیبینجنینومادرتوسطرگهایخونیبندنافرخمیدهد.
)3تولیدگامتدرمرد نسبتبهزندرمدتزمانبیشتریازعمررخمیدهد.
)4تغذیهمناسبو رعایتبهداشتبرایسالمتغدههایجنسیضروریاست.
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الکتریسیته
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علت هر گزاره را توضیح دهید.
 )۱وقتی با پارچه خشک و تمیز پرزداری صفحه تلویزیون را تمیز میکنید ،پرزهای پارچه به صفحه تلویزیون
میچسبند.
 )2هنگامی که با شانۀ پالستیکی موهای خشک و تمیز را شانه میکنید ،رشته های مو به دنبال شانه کشیده
میشوند.

c

ha
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ل هر دوی آنها دارای بار الکتریکی میشوند و بر یکدیگر
 .۱وقتی دو جسم با یکدیگر مالش داده میشوند ،معمو ا
نیرو وارد میکنند.
 .2نیروی الکتریکی بین دو جسم باردار ،گاهی جاذبه و گاهیدافعه است؛
.3دو نوع بارالکتریکی وجود دارد .این بارها را به ترتیب بار منفی ( )-و بار مثبت ( )+نام گذاری کردهاند.

ak

مثلمیلۀشیشهایدرمالشبهپارچۀابریشمی
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مثلمیلۀپالستیکیدرمالشبهپارچۀپشمی

ha

 .۱به کمک یک کیسۀ پالستیکی یا پارچۀابریشمی دو میلۀ شیشه ای را با مالش باردار کنید.
 .2با استفاده از پارچۀ پشمی ،دو میلۀ پالستیکی را باردار کنید و آزمایشهای زیر را انجام دهید .از این آزمایشها چه
نتیجهای میگیرید؟
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 . ۱دو جسم ،که دارای بارهای الکتریکی غیرهمناماند ،وقتی به هم نزدیک شوند ،همدیگر را
جذب میکنند.
 .2دو جسم که دارای بارهای الکتریکی همناماند ،وقتی به هم نزدیک شوند ،همدیگر را دفع
میکنند.

c
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ال خشک انجام شود .در
آزمایشهای الکتریسیته باید در هوای خشک و با وسایل کام ا
هوای مرطوب یا با وسایل خیس و مرطوب نمیتوان این آزمایشها را انجام داد.
اگرجسمباردار بهجسم رسانایخنثینزدیکشود،چهاتفاقیمیافتد؟
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وقتی دو جسم را با یکدیگر مالش میدهیم ،تعدادی الکترون از یک جسم به
جسم دیگر منتقل میشود؛ مثالا وقتی پارچۀ پشمی را با میلۀ پالستیکی مالش
میدهیم ،تعدادی از الکترونهای پارچۀ پشمی کَنده ،و به میلۀ پالستیکی منتقل
میشوند.
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وقتی کیسۀ پالستیکی را با میلۀ شیشهای مالش میدهیم ،میله و کیسه دارای بار الکتریکی میشوند .با توجه
به شکل توضیح دهید.
 )۱الکترونها از کدام جسم کَنده میشود؟  )2آن جسم چه باری پیدا میکند؟
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در اثر مالش دو جسم با یکدیگر ،پروتونها که نسبت به الکترونها خیلی سنگینترند و درهسته با نیروی قویتری
نگهداشته شدهاند ،کَنده نمیشوند؛ بلکه فقط الکترونها به راحتی کَنده شده و به جسم دیگر منتقل میشوند.

دارایالکترونآزاد

ak

فاقدالکترونآزاد
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به موادی مانند فلزات ،مغز مداد ،بدن انسان و آب (ناخالص) که بار الکتریکی میتواند به راحتی در آنها حرکت کند،
رسانای الکتریکی میگوییم .عبور جریان الکتریکی در فلزات آسان است؛ زیرا تعدادی از الکترونهای اتم فلز
وابستگی بسیار کمی به هستۀ آن دارند و میتوانند آزادانه در فلزحرکت کنند .به این الکترونها الکترون آزاد
میگویند .در فلزات تعداد الکترونهایآزاد بسیار زیاد است.

به موادی مانند شیشه ،پالستیک ،چوب خشک و… کهالکترونهای آنها به هسته هایشان وابستگی زیادی دارند و
نمیتوانند در این اجسام به سادگی حرکت کنند ،نارسانای الکتریکی میگوییم .نارساناها نمیتوانند جریان
الکتریکی را از خود عبور دهند.
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وقتی یک شانۀ پالستیکی را با پارچۀپشمی مالش میدهیم ،معمولا شانه دارای بار الکتریکی منفی میشود .اگر
شانه را به خردههای بدون بار کاغذ نزدیک کنیم ،شانه خردههای کاغذ را به طرف خود جذب میکند .توضیح دهید
چرا چنین اتفاقی رخ میدهد؟
اگرجسم باردار به جسم نارسانایخنثی نزدیکشود ،چه اتفاقی میافتد؟
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در هر ثانیه دهها آذرخش روی سطح زمین زده میشود.

ha
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1

2
3

ابرها در طول مسیر حرکت خود به دلیل مختلف مانند مالش با ابرهای دیگر ،هوا ،کوهها یا القای الکتریکی
دارای بار الکتریکی میشوند.
دو ابرچنان به هم نزدیکمیشوند که قسمتهای دارای بار ناهمنام نزدیک هم قرار میگیرند.
تخلیۀ الکتریکی رخ میدهد.

2

ابرهای باردار با حرکت در مجاورت سطح زمین در زمین بار القایی ایجاد میکنند.

3

تخلیۀ الکتریکی رخ میدهد.
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1

ابرها در طول مسیر حرکت خود به دلیل مختلف مانند مالش با ابرهای دیگر ،هوا ،کوهها یا القای الکتریکی دارای
بار الکتریکی میشوند.
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برای حفاظت از ساختمانهای بلند از خطر برخورد آذرخش از وسیلهای به نام برق گیر استفاده میکنند .دربارۀ
برقگیر و نقش آن در جلوگیری از آسیب به ساختمان ،اطالعاتی را جمع آوری ،و گزارش آن را در کالس ارائه
کنید.
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یکای اختالف پتانسیل ،ولت است.

جهت واقعی و قراردادی جریان

c
ha
r.c

مقدار انرژیای که بارهای الکتریکی میگیرند به اختالف پتانسیل باتری بستگی دارد؛
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آمپرسنج را به طور متوالی به مدار متصل میکنند.
یکای اندازهگیری جریان،آمپر است.
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دو سر یک لمپ رشتهای به ولتاژ  220ولت وصل است .اگر مقاومت لمپ  484اهم باشد ،چند آمپر جریان
الکتریکی از لمپ میگذرد؟

در شکل روبه رو ،آمپرسنج عدد 0/05آمپر و ولت سنج عدد 3
ولت را نشانمیدهد .مقاومت لمپ چند اهم است؟

c
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به وسیلۀ چند باتری  ۱/5ولتی ،لمپ  3ولتی و پایۀ آن ،سیمهای رابط ،کلید و آمپرسنج؛ مدارهایی را تشکیل
دهید و اثرجریانالکتریکی را بر نور لمپ بررسی کنید.
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نوع بار بادکنک در مالش به موی سر چیست؟ نوع بار موی سر چیست؟
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نیروی جاذبۀ الکتریکی میاندو جسم ،لزوماا نشانۀ باردار بودن هر دو است؟

ha

چرا وقتی شانۀ پالستیکی یا بادکنک را با موهای خشک سر مالش میدهیم سپس هر یک ازآنها را به
باریکۀآب نزدیک میکنیم ،باریکۀ آب به طرف شانه یا بادکنک کشیده میشود؟ آیا باریکۀ آب باردار است؟

وقتی جسم باردار مثبت به جسم رسانای ختثی نزدیک میشود ،دافعه ایجاد میگردد یا جاذبه؟ چرا؟
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در شکلهای زیر ،با توجه به نزدیک شدن جسم از فاصلۀ دور به الکتروسکوپ ،فاصلۀ فعلی ورقههای آن،
چه تغییری میکند؟ آیا نوع بار جسم و الکتروسکوپ مهم است یا هم نام بودن آنها؟

اگر جسمی را به الکتروسکوپ باردار نزدیک کنیم ،و ورقههای الکتروسکوپ ابتدا به هم نزدیک شوند ،آیا
میتوان در مورد بارداربودن یا نبودن جسم نظری داد؟
اگر باردار بوده است ،نوع بارش با الکتروسکوپ ،همنام بوده یا ناهم نام؟
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بارهای الکتریکی از کجا میآیند؟ آیا بیرون از ماده ،چیز مستقلی به نام بار وجود دارد؟

چرامادهدرحالتعادیخنثیاست؟
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باردارکردندوجسمبهروشمالشچهاثریبراتمهادارد؟

ha

آیا درست است بگوییم در یک جسم باردار منفی فقط الکترونداریم؟ توضیح دهید.

در مالشاجسام زیر به یکدیگر بار هر یک را معین کنید:
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یک میلۀ پالستیکی را به پارچۀ پشمی مالش داده و میله را به یک جسم خنثی تماس میدهیم بار نهایی
جسم چیست؟

متنزیرراکاملکنید.
رسانایالکتریکیچیست؟مثالبزنید.
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الکترونآزادچیست؟

آیا در مواد نارساناالکترونآزاد وجود دارد؟ چه دلیلی برایآن دارید؟
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با توجه به شکل زیر ،روش باردار کردن کرههایرساناچیست؟
الکترونهای دورترین نقطۀ سمت راست کرۀ  Bدر شکل از کجا آمدهاند؟ این الکترونها را چه مینامند؟ علت
این انتقال چیست؟

ha

علتباردارشدنابرهاچیست؟

تخلیۀالکتریکیبیندوابرچیست؟
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علت تخلیۀ الکتریکی بین ابرو زمین چیست؟
این تخلیه میتواند چه آسیب هایی بزند؟

کاربرد برقگیر چیست؟

c

برایاینکه در مدار ،حرکت و شارش بارهایالکتریکی ادامه پیدا کند ،چه چیزی لزم است؟
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متنهایزیرراکاملکنید.

نقشاختالفپتانسیلچیست،یکاووسیلۀاندازۀگیریآنچیست؟
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بیندوسریکباتری(نظیرلیموترش)چگونهاختالفپتانسیلالکتریکیایجادمیشود؟
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یاُفتد؟
بابستهشدنکلیددرمدارچهاتفاقیم 

جهتحرکتالکترونهادرمداربهچهصورتاست؟
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متنزیرراکاملکنید.
شدتجریانالکتریکیچیست؟یکاووسیلۀاندازهگیریآنرابنویسید؟

آیامقاومتتمامرساناهابایکدیگربرابرند؟

c

متنهایزیرراکاملکنید.
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یکایمقاومتالکتریکیچیست؟باچهابزاریآنرااندازهگیریمیکنند؟

رابطۀ بین مقاومت  ،ولتاژ و جریانالکتریکی چیست؟

ak

اختالف پتانسیل بین دو نقطه  20ولت است .این گفته را تحلیل کنید.
یعنی:
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جهت قراردادی جریانچیست و باجهت واقعی آن چه تفاوتی دارد؟
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نام اجزایالکتریکیای که در جدول زیر آمده است را بنویسید.

یک کرۀ فلزی بدون بار الکتریکی را که روی پایۀ نارسانایی قرار دارد ،به آونگ الکتریکی بارداری نزدیک
میکنیم .با ذکر دلیل توضیح دهید که چه اتفاقی میافتد.
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یک صفحۀ پالستیکی باردار (تلق یا ورق باردار) را به برادههای ریـز آلومینیمی بدون بار نزدیک می کنیم.
مشاهده میشود که برادهها بـه طــرف صــفحۀ پالستیکی ،جــذب میشوند .عـلت ایـن پـدیده را توضیح
دهید.

بادکنک باردار شکل زیر را به آب نزدیک کرده ایم .توضیح دهید چرا آب به
جایاینکه به طور قائم فرو ریزد ،خمیده میشود؟

ak
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درکدامیکازشکلهایزیر،لمپروشنمیشود؟

ha
یک لمپ چراغ قوه با مقاومت 9اهم ،هنگام کار ،دارای جریان  1آمپر است .چه اختالف پتانسیلی در این چراغ
3
قوه استفاده میشود؟
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درمدار شکل زیر اختالف پتانسیل دو سر لمپ ۱2،ولت و مقاومت آن  2اهم است .جریان عبوری از لمپ،
چند آمپر است؟

ha
r.c

c

شکل زیر یک مشابهت سازی مکانیکی برای درک مقاومت و نیروی محرکۀ الکتریکی را نشان میدهد که
در آن بر سطح شیب داری میخهایی تعبیه شده و تیلهها از ارتفاع بالی سطح شیبدار رها میشوند و سپس
دوباره به بالیسطح شیبدار بازگردانده میشوند .این مشابهت سازی مکانیکی را توجیه کنید.
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c

الکتریسیته
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شکل زیر معرف ترتیب زیر باردار کردن دو کرۀ فلزی به روش القا است .هر دو کره در ابتدا خنثی هستند .بار
نهایی کرۀ سمت راست چیست؟
 )2مثبت
 )۱منفی
 )4معلوم نیست
 )3خنثی

کدام یکای داده شده برای کمیت متناظر ،صحیح نیست؟
 )2شدت جریانالکتریکی ← آمپر
 )۱مقاومت ← اهم
 )4توان الکتریکی ← ژول
)3اختالف پتانسیل ← ولت

c

ha
r.c

میلۀ شیشهای در مالش به کیسۀ پالستیکی :
 )2پروتون به دست میآورد
 )۱پروتون از دست میدهد
 )3الکترون از دست میدهد  )4الکترون به دست میآورد

rf
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وقتی جسم باردار منفی به جسم رسانایخنثی نزدیک میشود ،جاذبه ایجاد میگردد زیرا:
 )۱جسم رسانا ،باردار میشود.
 )2جسم باردار ،خنثی میشود.
 )3بارهایهمنام با جسم باردار در جسم رسانا ،به جسم باردار نزدیک میشوند.
)4بارهای همنام با جسم باردار درجسم رسانا ،ازجسمبارداردورمیشوند.

ha

وقتی میلهای به یک الکتروسکوپ نزدیک میشود ،صفحات الکتروسکوپ که در کنار هم بودند از هم باز
میشوند .این آزمایش ممکن است کدام نتیجه را در پیداشته باشد؟
 )۱الکتروسکوپ باردار و جسم خنثی بودهاست.
 )2الکتروسکوپ ،خنثی و جسم باردار بودهاست.
 )3الکتروسکوپ و جسم ،هردو باردار بودهاند.
 )4الکتروسکوپ و جسم ،هردو خنثی بود هاند.
اگر یک میلۀ باردار را از سمت چپ به برقنماهای زیر که با سیم به هم متصل و خنثی هستند نزدیک کنیم ،چه
چیزی مشاهده میکنیم؟
 )۱صفحات هر دو برقنما منحرف میشوند
 )2فقط صفحات برقنمای سمت راست منحرف میشود
 )3فقط صفحات برقنمای سمت چپ منحرف میشود
 )4هیچ انحرافی در صفحات مشاهده نمیشود
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با چه شرطی میتوان نوع بار یک جسم را توسط الکتروسکوپ (برقنما) تشخیص داد؟
 )۱الکتروسکوپ ،خنثی باشد.
 )2الکتروسکوپ ،باردار و باجسم ،همنام باشد.
 )3الکتروسکوپ ،باردار و با جسم ،ناهمنام باشد.
 )4موارد ( )2و ()3

ha
r.c

c

اگر یک جسمِ باردار را به یک الکتروسکوپ که صفحات آن از هم دور بودهاند نزدیک کنیم،صفحات ابتدابه هم
نزدیک میشوند ،میتوان نتیجه گرفت که:
 )۱الکتروسکوپ ،خنثی بوده است.
 )2الکتروسکوپ ،باردار و باجسم همنام بوده است.
 )3الکتروسکوپ ،باردار و با جسم ناهمنام بوده است.
 )4موارد ( )2و ()3
در کدام شکل زیر ،با توجه به نزدیک شدن جسم ،از فاصلۀ دور به الکتروسکوپ ،ورقههای آن ،ابتدا به هم
نزدیک میشوند؟

ak
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اگر جسم خنثی را به الکتروسکوپ باردار نزدیک کنیم ،ورقههای الکتروسکوپ:
 )۱هیچ تغییری نمیکنند.
 )2فقط به هم نزدیک میشوند.
 )3فقط از هم دور میشوند.
 )4ابتدا به هم نزدیک وسپس دور میشوند.

باتوجه به شکل مقابل ،اگرمیلۀ باردار مثبت را به سمت هر دو الکتروسکوپ حرکت دهیم ،ورقــههای
الکتروسکوپ  Aبسته و  Bبازتر میشود .کدام الکتروسکوپ بار مثبت دارد؟
A )۱
B )2
 )3هردو
 )4هیچ کدام
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باتوجه به فرایند نزدیک شدن میله بهالکتروسکوپ شکل زیر ،بار میله از چه نوعی است؟
 )۱خنثی
)2مثبت
)3منفی
 )4هر دو گزینۀ ( )۱و ( )3ممکن است.

ha
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c

هر ماده از تعداد زیادی اتم تشکیل شده است ،که اتم در حالت عادی خنثی است زیرا:
 )۱تعداد الکترونهایآزاد آن بسیار زیاد است.
 )2تعداد نوترونها با الکترونهای آن برابراست.
 )3تعداد پروتونها با نوترونهایآن برابراست.
 )4تعداد پروتونها با الکترونهایآن برابراست.
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ak

پروتون ،نوترونو الکترون به ترتیب از راست به چپ دارای چه نوع بارالکتریکیاند؟
 )۱مثبت  -منفی  -منفی
 )2منفی  -مثبت  -منفی
 )3خنثی  -خنثی  -منفی
 )4مثبت  -خنثی  -منفی

گلولۀ آونگهای شکلهای زیر در اثر باردار شدنآنها دچار انحراف شده اند .کدام گلولهها حتماا بار دارد؟
 )4هرسه گلوله
 A)3و C
 C)2و B
 A )۱و B

ha
جسم Aجسم Bرا جذب میکند ،ولی جسم  Bجسم Cرا دفع میکند .کدام جسم احتمال دارد کهبدونبار
باشد؟
A )۱
C )3

B )2
 )4هر سه مورد
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بین دو جسم ( )۱و ( )2نیروی جاذبه برقرار است .اگر جسم ( )3را به جسم ( )۱نزدیک کنیم  ،دوباره یکدیگر را
جذب میکنند .اما اگر جسم ( )3را به جسم ( )2نزدیک کنیم یکدیگر را دفع میکنند .کدام جسم میتواند خنثی
باشد؟
)2( )2
) 3( )۱
 )4هر سه مورد
)۱( )3

ha
r.c

c

برای افزایش جریانالکتریکی در یک مدار کدام عمل را انجام دهیم؟
 )۱کاهش مقاومت الکتریکی مدار
 )2افزایش اختالف پتانسیل مدار
 )3حفظ ولتاژ مدار در مقدار ثابت
 )4موارد ( )۱و ()2
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ak

نمودار ولتاژ -جریان برای لمپی به شکل زیر است .اگرمقاومت این لمپ 3اهم باشد ،اختالف پتانسیل این
لمپ زمانی که جریان 4آمپر از آن میگذرد ،چند ولت است؟
۱0 )۱
۱2)2
۱6)3
20)4

ha

درمدارهای شکل زیر همه چیز غیر از ولتاژ باتریها مشابهند ،جریان در مدار  Aچند برابر جریان در مدار B
است؟
2 )2
۱ )۱
4 )4
3 )3

میخواهیم جریانعبوری از یک مدار را دو برابر کنیم .کدام عمل ممکن است به این نتیجه منجر گردد؟
 )۱مقاومت مدار را نصف کنیم.
 )2اختالف پتانسیل مدار را دو برابر کنیم.
 )3کلید مدار را حذف کنیم.
 )4دو گزینۀ ( )۱و ( )2درست است.
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نمودار ولتاژ-جریان برای لمپی به شکل زیر است .مقاومت این لمپ چند اهم است؟
2 )2
۱ )۱
4 )4
3 )3

اختالف پتانسیل یک باتری در مدار  ۱2ولت است .اگر دو واحد بار ازباتری این مدار عبور کند ،چند ژول انرژی
به دست میآورد؟
48 )4
24 )3
2۱ )2
6 )۱

c
ha
r.c
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اگر دو واحد بار از باتری این مدار عبور کند 24،ژول انرژی به دست میآورد .چنانچه مقاومت لمپ  3اهم
باشد ،شدت جریانمدار چند آمپر است؟
2 )۱
4 )2
6)3
۱2 )4

ha
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مغناطیس
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ak
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c

ha
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ha
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بارهای الکتریکی را میتوان از هم جدا کرد؛ ولی آزمایش نشان میدهد ،قطب های مغناطیسی را نمیتوان از هم جدا
کرد .به عبارت دیگر قطب Nهرگز بدون حضور قطب  Sوجود ندارد و بر عکس .اگر آهنربای میلهای را دو تکه کنیم،
هر تکۀ آن ،یک آهنربا با دو قطب خواهد بود.

ak

rf
e

ایجاد خاصیت مغناطیسی در یک قطعه آهن به وسیلۀ آهنربا بدون تماس با آن
را القای مغناطیسی میگوییم.
میخها به گونهای آهنربا میشوند که قطبهای غیر همنام آنها به هم نزدیک
باشند.

ha
در زندگی روزمره از آهنرباهای الکتریکی استفادههای
فراوانی مـیشود .در انـواع زنـگها،
جــرثـقیلهای مـغناطیسی ،ساعتهای الکتریکی
و ...از این نوع آهنرباها استفاده میشود.
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 .۱قطب  Nو Sآهنربای الکتریکی به جهت جریانالکتریکی بستگی دارد.
 .2هر چه جریانگذرنده از سیمپیچ بیشتر شود ،خاصیت مغناطیسی آهنربای الکتریکی بیشتر میشود.
.3هر چه تعداد دورهای سیم پیچ بیشتر شود ،خاصیت مغناطیسی آهنربای الکتریکی بیشتر میشود.

ha
r.c

c

یکی از رایج ترین کاربردهای علم مغناطیس در زندگی روزمره ،ساخت و
استفاده از موتورهای الکتریکی است .که در جاروبرقی ،کولرهای آبی،
خودروها و  ......استفاده میشوند.
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ak

در موتورهای الکتریکی ،انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی حرکتی میشود و
میتوان از چرخشمحور برای چرخاندنقطعات دیگر استفاده کرد.
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ha

آیا میتوانید توضیح دهید در این آزمایش انرژی جنبشی
شما به چه انرژیهاییتبدیل شده است؟

c
ha
r.c
ak
rf
e

تحقیق کنید در یک نیروگاه برقآبی ،چگونه برقتولید میشود؟

ha
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الف .قطبهای آهنربا چیستند؟ ب .به چه قطبی از آهنربا  Nمیگوییم؟

مواد مغناطیسی و مواد غیرمغناطیسی را تعریف کنید.
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ak

دوروش برایتشخیص قطبهای یک آهنربای میلهای ذکر کنید.

ha

القای مغناطیسی را تعریف کنید.

در شکل زیر ،دو میخ با روش القای مغناطیسی ازآهنربا آویخته شده اند.
الف .قطب  Qچه قطبی است؟
ب .اگر بخواهیم میخ های بیشتری
را آویزان کنیم ،چه شرایطی لزم است؟
267

در شکل زیر ،چند میخ آهنی از یک آهنربا آویخته شدهاند .اگر میخ بالیی که به آهنربا چسبیده است را از
آهنربا جدا کنیم ،چه چیزی مشاهده خواهد شد؟

در شکل مقابل کدام آهنربا قویتر است؟ چرا؟

c
ha
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در شکل زیر دو سوزن آهنی را به طرفین یک آهنربای میلهای نزدیک میکنیم .نام قطبهای  Aو  Bبه
ترتیب از راست به چپ چیست؟
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 .۱قطب  Nو Sآهنربای الکتریکی به جهت  .........................................بستگی دارد.
 .2هر چه جریانگذرنده از سیمپیچ  .......................شود ،خاصیت مغناطیسی آهنربای الکتریکی بیشتر میشود.
.3هر چه تعداد دورهای سیم پیچ بیشتر شود.................................................. ،آهنربای الکتریکی بیشتر می شود.
در شکلهای زیر ،آهنربای دائمی و الکتریکی
در حال دفع یکدیگر هستند .اگر جای قطبهای هر
دو باتریرا عوض کنیم چه اتفاقی رخ میدهد؟
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در شکل زیر ،آهنرباهای الکتریکی در حال جذب یکدیگر هستند .اگر جای قطبهای هر دو باتری را عوض
کنیم آیا نیروی بین آنها از نوع جاذبهای باقی خواهد ماند یا خیر؟ توضیح دهید.

در شکل مقابل ،اگر جریان الکتریکی عبوری از آهنربای جرثقیل را کمتر کنیم آیا
مقدار وزن آهن جذب شده به جرثقیل ثابت خواهد ماند؟چرا؟
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در شکل زیر ،اگر ازیک باتری مشابه برای هر سیم پیچ استفاده کنیم ،کدام یکآهنربای قویتری خواهد بود؟
اگر بخواهیم در سیم پیچ ( )4میدان مغناطیسی مشابه سیمپیچ ( )۱ایجاد کنیم ،چه کاریلزم است؟
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موتور الکتریکی چه تبدیل انرژیی را انجام میدهد؟ از چرخش محور این موتور چه استفادههایی میشود؟
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هنگامی که یک قطب نما را به طور افقی در دست میگیریم ،نوک عقربۀ آن به سمت شمال میایستد .چرا؟
 )۱به دلیل نیروی وزنآن
 )2به دلیل نیروی مقاومت هوا
 )3به دلیل میدان الکتریکی زمین
 )4به دلیل میدان مغناطیسی زمین
اگر یک آهنربای میلهای را از وسط نصف کنیم ،آنگاه:
 )۱دو میلۀ غیر آهنربا به دست میآید
 )2دو آهنربای میلهای کوچکتر به دست میآید
 )3هر نصفۀ آن فقط یک قطب  Nیا Sدارد
 )4هر نصفۀ آن بیشمار قطب خواهد داشت

c

ha
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قطبهای یک آهنربا را چگونه میتوان تشخیص داد؟
 )۱با آویختن از وسط توسط یک نخ
 )2با کمک یک آهنربای دیگر با قطب های معلوم
 )3با کمک یک قطب نما
 )4همۀ موارد درست است
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دو میله که ظاهراا مشابهند ،یکی از آهن و دیگری از آهنربا است .با کدام روش می توان آهن را از آهنربا
تشخیص داد؟
 )۱با آویختن
 )2با نزدیک کردنانتهای یکی به وسط دیگری
 )3با نزدیک کردن انتهای آن ها به هم
 )4دو گزینۀ ( )۱و ()2

ha

دو میله که ظاهراا مشابهند ،در اختیار داریم که هرکدام ممکن است آهن یا آهنربا باشد .این میلهها از هر دو
انتها یکدیگر را جذب میکنند .در این صورت:
 )۱هر دو آهن هستند
 )2هر دو آهنربا هستند
 )3فقط یکی آهنربا و دیگریآهن است
 )4تمام موارد ممکن است صحیح باشد
در شکل زیر دو سوزن آهنی را به طرفین یک آهنربای میلهای نزدیک میکنیم .نام قطبهای  Aو  Bبه
ترتیب از راست به چپ چیست؟
 S )4وS
 N )2و S)3 Sو N
 N )۱و N
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در شکل زیر دو سوزن آهنی را به صورت پشت سر هم به یک آهنربای میلهای نزدیک میکنیم .انتهای سمت
چپ آخرین سوزن ،چه قطبی است؟
S )2
N )۱
 )4قطبیتی ندارد
 S)3یا N
کدام جمله درست است؟
 )۱موادی که جذب آهنربا می شوند را مواد مغناطیسی مینامیم.
 )2موادی که جذب آهنربا نمیشوند را مواد غیرمغناطیسی مینامیم.
 )3در هیچ آهنربایی قطب تک  Nیا Sنداریم.
 )4تمام موارد درست است.

ha
r.c

c

کدام مورد دربارۀ بارهای الکتریکی و قطبهای مغناطیسی درست است؟
 )۱هم نام خود را دفع میکنند.
 )2ناهم نام خود را جذب میکنند.
 )3قطبهای مغناطیسی قابل جداسازی نیستند ،اماقطبهای الکتریکی قابل جداسازیاند.
 )4تمام موارد درست است.
در شکل زیر ،چند میخ آهنی از یک آهنربا آویخته شدهاند .اگر میخ بالیی که به آهنربا چسبیده است را جدا

ak
rf
e

کنیم،
 )۱بقیه به میخ بالیی میچسبند.
)2همۀ میخها از هم جدا می شوند.
 )3فقط میخ پایینی جدا می شود.
 )4بقیۀ میخها به آهنربا میچسبند.

ha

در جرثقیل آهنربایی از چه وسیلهای جهت بلند کردن اجسام آهنی استفاده میشود؟
 )۱آهنربای دائمی
 )2آهنربای الکتریکی
 )3قالب مکانیکی
 )4هوای فشرده

در جرثقیل آهنربایی برای بلند کردنتعداد و وزن بیشتری در هر بار ،چه کاریمفید است؟
 )۱افزایش تعداد دور سیم پیچ
 )2افزایش جریانسیم پیچ
 )3افزایش مقاومت سیم پیچ
 )4دو مورد ( )۱و ()2
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در شکل زیر ،اگر جایقطب های باتری را عوض کنیم:
 )۱قطب نما در همین وضعیت میماند.
 )2جهت قطب نما معکوس میشود.
 )3قطب نما  90درجه میچرخد.
 )4قطب نما جهت شمال را نشانمیدهد.
در شکل زیر ،آهنربای دائمی و الکتریکی در حال دفع یکدیگر هستند .اگر جای قطب های باتری را عوض

کنیم:
 )۱بین آنها جاذبه به وجود میآید.
 )2دافعه بین آنها پا برجاخواهد بود.
 )3هیچ نیرویی بین آنها نخواهیم داشت.
 )4آهنربای الکتریکی به دائمی تبدیل میشود.

S

N

c

ha
r.c

در شکل زیر ،آهنرباهای الکتریکی در حال جذب یکدیگر هستند .اگر جای قطب های هر دو باتری را عوض

ak

کنیم:
 )۱بین آنها دافعه به وجود میآید.
 )2جاذبۀ بین آنها پا برجاخواهد بود.
 )3دیگرهیچ نیرویی بین آنها نخواهیم داشت.
 )4آهنربای الکتریکی به دائمی تبدیل میشود.

rf
e

در شکل مقابل ،اگر جریان الکتریکی عبوری از آهنربای جرثقیل را بیشتر

ha

کنیم:
 )۱قطعات آهنی کمتری به آن جذب میشوند.
 )2قطعات آهنی بیشتری به آن جذب میشوند.
 )3وضعیت به همین صورت خواهد بود.
 )4قطعات آهنی سقوط میکنند.

در شکل زیر ،اگر از چند باتری پشت سرهم استفاده کنیم:
 )۱گیرههای کمتری به آهنربا جذب میشوند.
 )2گیرههای بیشتری به آهنربا جذب میشوند.
 )3وضعیت به همین صورت خواهد بود.
 )4گیره ها سقوط میکنند.
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بود؟
۱ )۱

در شکل زیر ،اگر ازیک باتری مشابه برای هر سیم پیچ استفاده کنیم ،کدام یک آهنربای قویتری خواهد

2 )2

4 )4

3 )3

ha
r.c

c

انرژی جنبشی ما در هنگام رکاب زدن با دوچرخه روی سطح افقی و استفاده از دینام به چه انرژیهایی تبدیل
میگردد؟
 )۱شیمیایی  -الکتریکی-نورانی
 )2گرمایی – گرانشی-حرکتی
 )3ماهیچهای – گرمایی-شیمیایی
 )4گرمایی -الکتریکی-نورانی

ak
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e
ha
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کانی ها
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مصالح به کاا تهاه خاااه اش شاه
پنجره م ز و ن کههای تلزی تاا ر وهاای
مااد رخااه ا ه پز ااکر ا ر ناا رش
ع نک قطعات رلکهرون کار رااناه و تل ا
ه اارره م ااز ماا ر و ...ه گاار بیشاار ر
مدر ی هسهن که به طاد مساهم و و ار
مسهم و ر مدر خا ن ة خنگ کره به خت
مر آان .

رجزری تشک ل هن ه خنگ کره
خنگ کره ع تا ر خنگ و کاانر تشاک ل
ه رخت.
ه ه خنگها ر رجه اع اک اا چن ندع کاانر
تشک ل ه رن .

ha
r.c

c

کااانر هااا منااابا ا ا ر ر ی رن ا کااه
نا ر
خنگها نه هه ه رنا و ر آنهاا
و مره ما به اکل هاای میهلاس رخاه ا ه
مر د .

)

(

)

(

(

)

(

)

(

rf
e
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روهر اگر ر کاانر هاا باه عنادرش ماا ه
ر ا ن مع ا نر ر م ا رخااهیرر ماار
دن .

)

(

ha

روهر اگر ر کاانر هاا باه عنادرش ماا ه
ر ا ن مع ا نر ر م ا رخااهیرر ماار
دن .

(

)

)

ر بعضاار کااانر هااا بااه طااد مسااهم و اااا
رمسااهم و عاانعت و خاااات وخاااال
قطعااات و تجه اازرت عاانعهر رخااه ا ه مار
کنن .

(

)

(
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)

ا ش تااربات آ را بااه کااانر
رثاار ور
کدر تز راهالف پهانسا ل رلکهراکار آش
ل ل ر راا کاانر
تدل مر د  .به ه
خاات رندرع خاعت هاای با وش بااتری
رخه ا ه مر د .

ha
r.c

c

خهه ری ر کان ها مصرف اد رکر ر نا و
ر وخاااا ی و ته اااه لااادر ا به ر اااهر
کا بر ر ن .
اهه
برار کانر ها وتاع ت اااکو بار
ر نشاااش م هن ا ر بنااابررا ر آنه اا
ما
برری ناخاار مح ط تشک ل اش رخاه ا ه
مر د ر

مانن ن ک اد رکر (هال ت) و چ (ژاپس)
که نشاش هن ه روتاع آب و هدرار ارا و
ماش تشک ل آنهاخت.
اشک
تد هدری ارا و اشاک /رنما ژااپس مار
اد ی /هال ت ب ن شه؟

ak
rf
e
برار خنگها ر رجه اع اک اا چنا کاانر
تشک ل هرن .
خههری ر کانرها مصرف اد رکر ر ن و
ر وخاااا ی و ته اااه لااادر ا به ر اااهر
کا بر ر ن .

ha

عبارت صحیح و یا غلط را مشخص کنید

خههری ر کانرها مصرف اد رکر ر ن و
ر وخاااا ی و ته اااه لااادر ا به ر اااهر
کا بر ر ن .
کانرها ترک ب نسبها ثابهر ر ن و تررورنار
آش ها ه هجا اکساش رخت.
ا ش تااربات آ را بااه کااانر
رثاار ور
مسکدا ت راهالف پهانسا ل رلکهراکار
آش تدل مر د .
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ا ن

روهر ر کانر ها به عندرش ما ه ر
مع نر ر م رخهیرر مر دن .
ه ه کانرها ااعال تبلاد مادر ما رب
ش هسهن .
هنگاا خر
ر کانر هال ت ژاپس برری ناخاار مح ط
تشک ل اش رخه ا ه مر د کاه نشااش ر
روتاع آب و هدری مرطادب و رخاهدرار
ماش تشک ل آنهاخت

c

جای خالی را پر کنید !

خنگ کره ع تاً ر  .............و .................
تشک ل ه رخت .
ه ه خنگ ها ر رجه اع ااک ااا چنا نادع
 ..........تشک ل ه رن
کااانر هااا منااابا ا ا ر ر ی رن ا کااه
 ................نه هه ه رن

ha
r.c

مصالح به کا تهاه خااه اش شاه پنجاره م از و
ن کاات هااای تلاازی تااا ر و هااای مااد رخااه ا ه
پز کر ا ر ن رش ع نک قطعات رلکهرون کر رااناه
و تل ه رره م ز م ر و .. .ه گر بیشار ر مادر ی
هسهن که به طد مسهم و و ر مسهم و ر مدر خاا ن ه
 .......................................به خت مر آان

ناا ر مااا بساا ا
کااا بر کااانر هااا
دنا دش و تررورش رخت .برار ر کاانر هاا
به عندرش کانر ق هر جدرهرخا ی مد
رخه ا ه قرر مر رن .

براااااااار ر کاااااااانر هاااااااا ماننااااااا
.....................و........................و................
 ....به عندرش کاانر ق هار جدرهرخاا ی
مد رخه ا ه قرر مر رن
.........................و............................کااااانر
هاار هسهن که باه عنادرش ماا ه ر ا ن
مع نر ر م رخهیرر مر دن

بز هرا مع ش کانر ..................
ن شابد ورقا ه رخت
کااانر  ...................بااه طااد مسااهم و
عنعت خاعت خا ی رخه ا ه مر د
کانر  .......................و  ..........................برری ناخاخر
مح ط تشک ل اش رخه ا ه مر د که نشاش هن ه
روتاع آب و هدرار را و اشک ماش تشک ل
آنهاخت

کانر ها ر عناعر میهلس تشک ل ا ه رنا
و اااد رجاازری تشااک ل هناا ه خاانگها
هسهن .

تررورنر کانر ها ه ه جا اکساش ن ست و
به عدرملر مانن رراط تشک ل کانر مم ر
پاا ر ی و مماومت آنها برربر ترخاااش
و تررورناار عناعاار تشااک ل هناا ه آنهااا
بسهگر ر  (.تک ف ف)

ha

کان ها مدر طب عر جام و مهبلد ی رن کاه
اار نسبها ثابهر ر ن .
ترک ب
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هر
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کانر هاا مادر  .....................و ..................
اار نسابهاً
و  ......................که ترک ب
 ............ر ن
تررورناار کااانر هااا ه ااه جااا اکساااش
 .....................و باااااه عااااادرملر ماننااااا
.....................و..........................................
.................................................................
 ...........آنها بسهگر ر .

c

تشک ل کان ها

ha
r.c

 -۱کانر ها به و های میهل ر تشک ل مر
اادن  .برااار ر آنهااا ااعاال تبلااد ماادر
م ا رب هنگاااا خر ا ش هسااهن  .ب شااهر
کان های ق هر باه راا ا ده تشاک ل مار
دن .
 -2بعضاار ر کان هااا ااعاال تبی اار محلااد هااای
تررخ ر ه هسهن ر مانن کانر هال ت

کانر های نامهرباش
برار ر کان ها طب عت وجد ر نا کاه
برری خاالمهر رنسااش تار ر نا  .هنگااا
براد باا راا کان هاا | باا عااات رعاد
عل ر و به ر هر مر تدرش ر آخ ب آنها
رماش بد  .کانر پنبه نسد (آ بست ) ر را
روه رخت.

rf
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ناخاار کان ها
کانر ناخااش بارری ناخااار کاانر هاا ر
ااادرف ت زاکاار اا اار و نااد ی آنهااا
رخه ا ه مر کنن .

 -3خهه ری ر کاانر هاتحات تارث ر رماا
تشا و ورکنش با محلد های رغ به خت
مر آان ر مانن ررت ت .

ha

را کانر که به عد ت هه رل اف طب عار
وجد ر پس ر رخاهیرر ر معا ش باه
برربر رما و کشاش
ل ل مماومت اا
ته ه لنت ترمز لباس های تا ارااق
خمس های کاذب و  ...رخه ا ه مر د .
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عااد تر کااه را ا رل اااف ر رااال لناات
ترمز لباس هاای تا اراق و  ...ور هادر
اش هاا مار
دن ر طرااق تان س ور
دن و به ادر ه ش مر چسبن و اااهاه
های ش ر به اااهه های خرطانر تبا ال
مر کنن  .برار ر کشاد ها رخاه ا ه ر
را کانر عنعت م ندع ه رخت.

پسدن (=iteات) ر به آار ناا کانر

c

مالک های نامگ ر ی کانر ها
ناا کا س

ha
r.c

ادرف کانر

کانر های ملر
ر ر به ناا کانر ها قت کن ا مار ب ن ا
ب شهر آنها ناا های التا ادناانر و ومار
ر ن .

محل پ ر

خاصیت آهنربایی
نگ
ترک ب
کانر راررن ت ن ز رول

راررش کشاس

با

ha

(

)

اار

rf
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کانر های ملر
راررش و
برار ر کانر ها برری رول با
ناخااش و رنشا ن رش
اا باه رتهیاا ما
راررنر ناا ر ی ه رن  .ر را و به را
کان هااا ناااا راررناار ر ه ا ه رخااتر ماننا
کان های ب رون ت و آواسن ت که به ترت اب
به ناا ربد احاش ب رونر و ربادعلر خا نا نااا
ر ی ه رن .

ش

)

(
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(

)

 -2رخ ل کات هاا :راا اروه ر کان هاا
تاق عنصر خ ل س و هسهن ر مانن ت رو ه
هال ت و ه ات ت .

عبارت صحیح و یا غلط را مشخص کنید

ha
r.c

c

طبمه بن ی کان ها
کانر ها بر رخاس مع ا های میهل ار طبماه
بن ی مر دن ر اکر ر مهاو تارا ماالک
های تمس و بنا ی آنهاا ترک اب ا اار
آنهاخت .بر را رخاس کانر ها به طد کلر
به و خهه ار تمس و بن ی مر دن .

 -۱خ ل کات ها :را روه ر کان ها عنصار
خ ل س و اد ر ن و ع ا تا ر رنج اا
و تبلد مدر م رب ااعل مر ادن ر ماننا
کدر تز و مسکدوات.

برار ر کانرها طب عت وجد
برری خالمهر رنساش تر ر ن .
مدجد رت ن ه باهوجد آما ش کانرهاا
االت ر ن .
کانرهاار نظ ر اا م ات ب رون ات باه نااا
رنش ن رش راررنر ناا ر ی هرن .

مدجد رت ن ه
االت ر ن .
کانرهاار نظ ر اا م ات ب رون ات باه نااا
رنش ن رش راررنر ناا ر ی هرن .
اکر ر مهوترا مالک تمس وبن ی کانرها
اار آش ها رخت.
ترک ب
م زرش ورکنشپ اری کانرها با رخا های میهلاس
ر ادرف ت زاکر آشها به ا مرآا .

ha

م زرش ورکنشپ اری کانرها با رخا های میهلاس
ر ادرف ت زاکر آشها به ا مرآا .
و و رل اف آ بست به اهها باعا راجا خارطاش
اه مر د .
بعضر ر کان ها ااعل تبی ار محلاد هاای خا ر
ه هسهن ر مانن کانر هال ت
خهه ری ر کانر ها تماط تحات تارث ر ورکانش باا
محلد های رغ به خت مر آان مانن ررت ت .

باهوجد آما ش کانرهاا
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اکر ر مهوترا مالک تمس وبن ی کانرها
اار آش ها رخت.
ترک ب
م زرش ورکنشپ اری کانرهاا باا رخا های
میهلس ر ادرف ت زاکر آش هاا باه ا ا
مرآا .
و و رل اف آ بست به ااهها باعاا راجاا
خرطاش اه مر د .

ر ن که

ادرف ند ی کانر ها هنگاا مطالعاه اکل بلاد
نگ و خیهر تدخط م کروخاکد هاای وااژه
کانر ناخر رخه ا ه مر د .
کانر آ بست به عد ت هه خدبر وجد ر
پس ر رخهیرر ر مع ش به ل ل مماومت اا
برربر تشا ته ه لنات ترماز لبااس هاای تا
اراق خمس های کاذب و  ...رخه ا ه مر د .
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جای خالی را پر کنید !

تشک ل ررت ت تحت ترث ر  ...............و ..................
و  .........................................مر با .
کاااانر ناخااااش بااارری ناخااااار کاااانر هاااا
ر ........................ .........................و ....................آنهاااا
رخه ا ه مر کنن .
ادرف ت زاکر کانر ها اامل ...............و  ........و
 ............آش مر با .

 ............................ته اااه ا ااار نااا رش کاااانر
 ...........................ته اااه پاااد بااااه و کاااانر
 ........................ته ه چ رخه ا ه مر د
تشک ل کاانر هاای ق هار ااعال ر تبلاد مادر
م رب ........................مر با
کاااانر هال ااات ااعااال تبی ااار محلاااد هاااای
 .......................مر با

ha
r.c

c

ادرف ت زاکر کانر ها اامل ...............و  ........و
 ............آش مر با .
ادرف ا اار ماننا ورکانش پا اری کاانر باا
 .................ه ان ا ر ااادرف نااد ی کااانر هااا
هنگااااا مطالعاااه ......................................تدخاااط
م کروخکد های واژه کانر ناخر رخه ا ه مار
د.

ناا ر ی کانر ها باتدجّه به مالک هاار مانن نااا
..................... ......................... .....................................
 .................اااااا  ....................کااااانر هااااا مانناااا
 ...........................و ........................رنجاا مر ر

ha

خ ا ل کات هااا ر ری عنصاار  ......................بااد ه و
ع تا ر ..............و ................مدر م رب باه وجاد
مر آان مانن .................و ..................
ر خ ل کات ها تاقا عنصار  .......................ماننا
.................و  ..................و ......................

rf
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کانر  ...................که به عد ت رل اف طب عر وجد
ر پس ر رخهیرر ر مع ش باه ل ال مماومات
اا برربر  ..........و  ................ته ه لنت ترماز
و  ........................و  ................................و
عااد ت تاان س بااه ااادر ه هااای .......................
چشب ه به اااهه های خرطانر تب ال مر د .

کانر های ب رون ت و  ......................که باه ترت اب
به ناا ...............................و ربد علر خ نا نااا ا ر ی
ه رن .
کاااااانر هاااااا باااااه و خاااااهه  ......................و
 ...............................تمس و بن ی مر دن

خنگ ها ک را الاه ر م قارر ر نا ر چاه
چ زی تشک ل ه رن ؟
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کجا قرر ر ؟

علاات رخااه ا ه ر کااانر کاادر تز خاااات رناادرع
خاعتهای ب وش باتری چ ست؟

چن مد ر کا بر کانر هاا ر نااا ببراا ؟ مثاا
بزن !

ha
r.c

c

و مد ر کانرهاار که جادرهر خاا ی ماد
رخه ا ه قرر مر رن ر ناا ببرا .

بز هرا مع ش ت رو ه جهاش

خه مد ر

285

ha

اک ما ه چه واژ رهاار باا ر هه با
به اساب آا ؟

تا کاانر

rf
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هراااک ر عبااا ت هااای خاا ت رخاات ر بااه
عبا تهای خ ت چپ وعل کن .
رلس) ته ه چ
 )۱کانر تلدئد ات
ب) ا ر ن رش
 )2کانر تالک
) ن اااااااااک
 )3کانر هال ت
اد رکر
 )4کانر ژاپس
ت) پد باه

خااها کلر کانر ر رح ه .

دههای تشک ل کانرها ر ناا ببرا .

چن مد ر مصا ف اد رکر و به ر هر کانرهاا
ر ناا ببرا .

ب شهر کانرهای ق هار باه چاه ا دهری تشاک ل
مر دن ؟

ha
r.c

c

تررورنر کانر ها به چه عدرملر بسهگر ر ؟

تنهااا کانرهااای ر اادنر کااه خرچشا هی آلار
ر ن ر ناا ببرا ! .
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چن مد ر ادرف ت زاکر و اار کاه بارری
ناخاار کانرها به کا مر و ناا ببرا .

ن دنااهری ر کانرهااای نامهرباااش ر ناااا ببرااا و
تدت ح ه چرر مضر رخت؟

ha

چن ا مااد ر کا بر هااای کااانر آ بساات ر ناااا
ببرا .

چن مد ر مالکهاای ناا ا ر ی کانرهاا ر نااا
ببرا .
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مهو ترا مالک های تمس و بن چ ست و تمس و
بن ی آش ها و تدت ح ه ؟!

ترک ب اار ک را و کانر ب ه هو بد ه ولار
بس ا خیت و اگری بس ا نرا رخت؟
 )۱رل اس و ه ات ت
 )2رل اس و ررت ت
 )3کدر تز و ررت ت
 )4کدر تز و ه ات ت

ha
r.c

c

کانرهای ب رون ت آواسن ت و اا م ت به رتهیاا
چه رنش ن رنر ناا ر ی هرن ؟

چها مد ر کانرهاار که برری رول با
کشس هرن ر ناا ببرا .

ha

ر ک را کانرها به ترت ب
پد باه رخه ا ه مر د ؟
 )۱هال ت – ژاپس
 )2تلدئد ات – مسکدوات
 )3تلدئد ات – تالک
 )4مسکدوات – کدر تز

ته اه ا ار نا رش و

ره ناخااار ررت ات ر تالاک کا را
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برری ناخااار کا را کاانر مارتادرش ر مازه آش
رخه ا ه کر ؟
 )۱د ر
 )2ه ات ت
 )3ژاپس
 )4هال ت

خا هترا
رخت؟
 )۱جال
 )2نگ
 )3ل س
 )4خیهر

راررش

ر ک را کانر خاات خاعتهای با وش بااتری
رخه ا ه مرکنن ؟
 )۱مسکدوات
 )2رل اس
 )3کدر تز
 )4راررن ت
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کانرها ..................
 )۱به وخ لهی پروخاهری پ ا ا ه کا ااناههاا
تدل مر دن .
 )2آ مااشگاههای میصدف تدل مر دن .
خانگهاا
 )3منابا اا ر ر ی هساهن کاه
نه ههرن .
 )4ر رجه اع آشها شه تشک ل مر د .
)3

ک را زانه اصدعا ات کاانرهاا ر بههار نشااش
مر ه ؟
 )۱مدر رطب عر  -جام و ترک ب ر اار
 )2مدر طب عر  -جام و ترک ب اار
 )3مدر رطب عر  -جام و ترک ب اار
 )4مدر طب عر  -جام و ترک ب ر اار

چ ک را کانر رخت؟
 )۱مسکدوات
 )2هال ت
 )3ژاپس
 )4ررت ت

ک را کانر با تربه ش به آش راهالف پهانس ل
رلکهراکر تدل مر د ؟
 )۱ه ات ت
 )2کدر تز
 )3مسکدوات
 )4ررت ت

ha
r.c

c

وجااد مع ا ش هال اات و ژاااپس اااک منطمااه
نشاش هن ه چه ندع رراط آب و هدرار مااش
تشک ل آشهاخت؟
 )۱خر و اشک
 )2را و اشک
 )3را و مرطدب
 )4خر و مرطدب

کل بلد کانر هال ت چگدنه رخت؟
 )۱منشد ی
 )2مکعبر
 )3هرمر
 )4کروی

ak
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طلق نسد ک را کانر رخت؟
 )۱کدر تز
 )2مسکدوات
 )3ه ات ت
 )4ررت ت

بز گترا مع ش ت رو هی جهاش
 )۱کرماش
 )2ه رش
 )3ن شابد
 )4اهرو
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کجاخت؟

ک را کانر جزا کانرهای ق هار
ن ست؟
 )۱کانر طال
 )2کانر ررت ت
 )3کانر ت رو ه
 )4کانر ااقدت

کانر ه ات ت چ ست؟
 )۱مس االص
 )2طالی االص
 )3خنگ مع ش آه
 )4خنگ مرمر

ر ک را کانر بهعد ت مساهم و و ااا رمساهم و
عنعت رخه ا ه مر د ؟
 )۱ت رو ه
 )2هال ت
 )3تالک
 )4مسکدوات

ته هی پد باه کا بر ر ؟

ha
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ک را کانر
 )۱هال ت
 )2ژاپس
 )3تلدئد ات
 )4تالک

جدرهرخاا ی

ک را زاناه کانرهاا جازا کانرهاای عانعهر
مربا ن ؟
 )۱مسکدوات و هال ت
 )2تلدئد ات و کدر تز
 )3مسکدوات و کدر تز
 )4تلدئد ات و هال ت

ک را کانر
 )۱تالک
 )2ررت ت
 )3هال ت
 )4کدر تز

ک را کانر ر نظر منشر مشابه رل اس رخت؟
 )۱هال ت
 )2ژاپس
 )3ررت ت
 )4کدر تز

ک را مد ر واژ رهای کانرهاار کاه باهعنادرش
جدرهر بهکا مر ون ن ست؟
 )۱ک اب بد ش
 )2خیهر باال
 )3اباار
 )4چگالر اا
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ته ه لدر ا به ر هر کا بر ر ؟

ha

289

ررن ت به چگدنه تشک ل مر د ؟
 )۱تحت ترث ر رما و تشا
 )2ر محلد های تررخ ر ه
 )3ر محلد های رخ ر ه
 )4ه اک را

کانر ناخاش ر چه ادرعر برری تشای ص آشهاا
رخه ا ه مرکنن ؟
 )۱اار
 )2اار و ت زاکر
 )3ند ی و اار
 )4ت زاکر  -اار و ند ی

ادرف ت زاکر کانرها ک رارن ؟
 )۱ورکنشپ اری و کل بلد
 )2کل بلد
 )3ورکنشپ اری
 )4ورکنشپ اری و نگ و خیهر

کااانر آ بساات ته ااه کاا را زانااه رخااه ا ه
نر د؟
 )۱لنت ترمز
 )2لباس ت اراق
 )3مد رئ کخا ی
 )4خمسهای کاذب

ha
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کانرهااای ق هاار چگدنااه و بااه چگدنااه تشااک ل
مر دن ؟
 )۱تبلد مدر م رب به عد ت رغ
 )2تبلد مدر م رب هنگاا خر ش
 )3ر تبی ر محلد های تررخ ر ه
 )4ورکنش با خاارا

کانر هال ت به چگدنه تشک ل مر د ؟
 )۱خر ش مدر م رب
 )2تبلد مدر م رب
 )3تبی ر محلد های تررخ ر ه
 )4تحت ترث ر رما و تشا

ak

rf
e

ha

ک را کانر تحت تاث ر رماا تشاا و ورکانش باا
محلد رغ به خت مرآا ؟
 )۱ررت ت
 )2ااقدت
 )3هال ت
 )4ژاپس

خت رخت؟
ک را مد
 )۱کانرها مدر طب عار جاما و مهبلاد یرنا کاه
ترک ب اار مه ری ر ن .
 )2تررورنر کانرها تمراباً ه هجا اکساش رخت.
 )3مهوترا مالک تمس وبن ی کانرها تدجاه باه
ادرف ت زاکر آشهاخت.
 )4ب شهر کانرهای ق هر با مهبلد ا ش تشاک ل
مر دن .
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وجد ذ رت کا را کاانر
خرطاش اه د ؟
 )۱ررت ت
 )2آ بست
 )3تالک
 )4هال ت

ک را زانه خت رخت؟
 )۱پنبه کدهر ه اش ّ کدهر رخت.
 )2ر پنبه نسد خاات لباسهای ت اراق و
پا چههای نسد رخه ا ه مر د .
 )3رخه ا ه ر آ بسات بارو خارطاش پدخات
نمش ر .
 )4آ بست خانای ادبر برری رماخت.

ک را ااک ر اادرف ت زاکار ناخااار کانرهاا
ن ست؟
 )۱چگالر
 )2خیهر
 )3کل بلد
 )4مطالعه ممطا نا ک

برربر کشش و

کانر ررت ات باه کا را ااک ر ویهاای اار
تشک ل مر د ؟
 )۱تبلد مدر م رب هنگاا خر ش
 )2تحت تاث ر رما تشا و ورکنش با محلد هاای
رغ
 )3تبی ر محلد های تررخ ر ه
 )4خر ش بیا های آتش شانر

ha
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هادر مرتدرنا باعاا

تشک ل کانرها ک را اک ر عدرمل ار االات
ن ر ؟
 )۱ما
 )2وجد آبهای ار م نر
 )3تعال تهای آتش شانر
 )4با

ak
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رل اف ک را کانر مماومت اا ی
رما ر ؟
 )۱آ بست
 )2ژاپس
 )3کدر تز
 )4ه ات ت

ha

ک را ج لاه اار باا ه کاانر آ بسات خات کاانر مااد رخااه ا ه ته اه طلااق نسااد کا را
واژ رهای ار ر ر ؟
ن ست؟
 )۱ته ه طلق نسد به کا مر و .
رلس) ر خ ل کاتر رخت.
 )2خاات لباسهای ت اراق و لنات ترماز ب) ااعل رنج ا و تبلد رخت.
کا بر ر .
) اف رخت.
 )3برربر رما و کشش مماومت باالار ر .
ت) خیهر اا ی ر .
 )3ب و
 )۱رلس و ت
 )4ر ج له کانرهای نامهرباش رخت.
 )4ب و ت
 )2رلس ب و
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کا را زاناه خات ب ااش ا ه

کا بر کانر
رخت؟
 )۱هال ت – پد باه
 )2آ بست – لنت ترمز
 )3ژاپس – اد رکر
 )4تالک – خااه اشخا ی

اکاار ر رههااای ناخاااار کااانر آهااک مع اادالً
رخه ا ه ر اک رخ مانن جدهر ن ک مربا ا  .ر
را وی به ک را واژ ر کانرها پر مربراو؟
 )۱کل بلد
 )2خااها م کروخکدپر
 )3ادرف اار
 )4خیهر

ha
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ک را واژ ار مدجاب کاا بر کاانر آ بسات
لنت ترمز ه رخت؟
 )۱خیهر و چگالر اا
 )2ر رش بد ش
 )3نرمر و رنعطافپ اری
 )4مماومت برربر رما و کشش

کااانر بااار ی و ق هاار ااااقدت بااه ک ا را وی
تشک ل ه رخت؟
 )۱تبی ر محلد های تررخ ر ه
 )2تبلد مدر م رب هنگاا خر ش
 )3رما و تشا اا
 )4ورکنش با محلد های رغ
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ک را مد ر ادرف ت زاکر اک کانر ن ربا ؟
 )۱نگ کانر
 )2خیهر کانر
 )3کل بلد ی کانر
 )4ترث ر رخ بر کانر

ha
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ha
ak
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ha
r.c

سنگ ها
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خنگ ها منابا ر

ن

خنگ ها ر نظر مماومت نگ چگاالر و ترک اب
مدر تشک ل هن ه با هو مه اوت رن و با تدجّه باه
را واژ ر کا بر های میهل ر ر ن .
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خنگ ر مناابا اا ر ر ی رخات کاه رنادرع آش
کشد ما مناطق میهلاس ر ج لاه اهه کاده
های رلبر و ر رس به تررورنر وجد ر  .بعضار
ر را خنگ ها ر مر تدرش به طد مسهم و ر کاده
ها به هر منهمل و خااه اش خا ی به کا بر .
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ه انا برااار ر راا خاانگ هااا ااااوی منااابا
میهل اار مانن ا ن اات ااا آب آه ا طااال و ...
ن ر به کا بر ه
هسهن که پس ر رخهیرر
مر ادن  .عاد تر کاه ارراط مح طار مه اا
با خنگ ها به ااک تبا ال مار ادن و راا
ن ر به عندرش بسهر اساه جانا ر رش
ما ه ر
به وجد مر آو ن .

ha

کل ار و ندع خنگ ا ه مر د .
 -۱ک را خنگ ر ری رخهحکاا ب شهری رخت؟
 -2ک را خنگ برری ن ای خاااه اش مناخاب تار
رخت؟ چرر؟

294

خنگ ها رجساا طب عر ر ن ه و جام ی
رن که ر اک اا چن ندع کانر تشک ل ا ه
رن و مع دالً خه روه آذ ا خادبر و
ر دنر تمس و بن ی مر دن .

ندع خنگ

چگدنگر تشک ل

آذ ا
خدبر
ر دنر

c
ha
r.c

رال م باقر
را مدر م رب ر ر
ب انن و ه اش جا خر و مهبلد دن به
ونر تب ال مر دن
خنگ های آذ ا
نسبهاً ت بلد ن و کانر های آنها ب وش
م کروخکد قابل ا ش رن .
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را رما باعا مر د کاه خانگ هاا باه
ما ا مدر م رب تبا ال ادن  .راا مادر
م رب طب عار رغ مهحارک و خر اا ر
ا رخت.
ما ا به ل ل ر ه ا تررورش و اارر ت
اا نسبت به خنگ های رطررف خبک تار
رخت و به خ ت باال ارکت مر کن .

خنگ های آذ ا
بر رخاس مطالعات هرچه ر خطح م به
خ ت رال م برواو ما رتازراش مار
ااب به طد ی که به ر ری هر ااک ک لادمهر
ع ق اا و  3۰جاه خاانهر ارر ماا
رتزراش مر ااب .

ha

ر رمدر م رب ر ره کسهگر ها و کاف
خنگ کره به خطح م
های مدجد
ره پ ر کن به خنگ های آذ ا ب رونر
تب ال مر دن .
را خنگ ها از بلد ن .
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ما ا به ل ل ر ه ا تررورش و ارر ت
اا نسبت به خنگ های رطررف خبک تر
رخت و به خ ت باال ارکت مر کن .

ha
r.c

c

رال م باقر
را مدر م رب ر ر
ب انن و ه اش جا خر و مهبلد دن به
ونر تب ال مر دن
خنگ های آذ ا
نسبهاً ت بلد ن و کانر های آنها ب وش
م کروخکد قابل ا ش رن .

ر رمدر م رب ر ره کسهگر ها و کاف
خنگ کره به خطح م
های مدجد
ره پ ر کن به خنگ های آذ ا ب رونر
تب ال مر دن .
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ر رمدر م رب ر ره کسهگر ها و کاف
خنگ کره به خطح م
های مدجد
ره پ ر کن به خنگ های آذ ا ب رونر
تب ال مر دن .

را خنگ ها از بلد ن .

را خنگ ها از بلد ن .

ha
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ناا خنگ

ررن ت

ابرو

ادل ت

با رلت

اندازه بلور
محل تشکیل

c

خنگ های آذ ا مانن
عندرش خنگ تزا نر
کا بر ر ن ر
ه ان ر را خنگ ها خااه پله
کس خااه اش و خاات بناهای اا بد
رخه ا ه مر د .

ha
r.c

ررن ت و ابرو به
ن ای خااه اش

ته ه بهدش
ر ار ه خنگ های آذ ا
جا ه خا ی ار خا ی ره آه و...رخه ا ه
مر د  .خنگ ررن ت کشد ما تررورش
رخت.
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برار ر ررن ت ها ااوی رو رن و رن ر به
ل ل خنگ ناخاش معهم ن ر آنها
ه
ن ای خااه اش به واژه ن ای رالر
نباا
بناها رخه ا ه د  .به نظر ا علت را
تدع ه چ ست؟

ha
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عبارت صحیح و یا غلط را مشخص کنید
خنگ ها ر نظر مماومت نگ چگالر و
ترک ب مدر تشک ل هن ه نسبت به
اک اگر باهت ر ن .
ه ه خنگ ها ر مر تدرش به طد مسهم و ر
کده ها به هر منهمل و خااه اش خا ی
ر آنها رخه ا ه کر .
خنگ ها  2روه آذ ا
بن ی مر دن .
رثر ارر ت و تشا ر
خنگ آذ ا
خنگ های اگر ااعل مر دن .
خنگ های خدبر ر ترخااش و ا ل
خدبات به رال مح ط خدبر و خدب
ر ی و تشر ر به وجد مر آان .

ha
r.c
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خدبر تمس و

ما ا به ل ل ر ه ا تررورش و ارر ت
اا نسبت به خنگ های رطررف خنگ
تر رخت و به خ ت پاا ارکت مر کن .
مدر م رب ر ر رال م باقر ب انن و
ه اش جا خر و مهبلد دن به خنگ
های آذ ا ب رونر تب ال مر دن .

ha

ه ه ررن ت ها ااوی رو رن و رن ر به ه
ل ل خنگ ناخاش معهم ن ر آنها نباا
ن ای خااه اش به واژه ن ای رالر بناها
رخه ا ه د .
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هرچه ر خطح م به خ ت رال م
برواو ما رتزراش مر ااب به طد ی که به
ر ری هر اک ک لدمهر ع ق ا و 3۰
جه خانهر رر ما رتزراش مر ااب  .را
رما باعا مر د که خنگها به ما ا
مدر م رب تب ال دن .

برار ر خنگ ها ااوی منابا میهل ر مانن
ن ت ا آب آه طال و  ...هسهن که
ن ر به کا بر ه مر
پس ر رخهیرر
دن  .عد تر که رراط مح طر مه ا
با .
خنگ ها رجساا طب عر ر ن ه و جام ی
رن که ر اک اا چن ندع کانر تشک ل ه رن
.
هرچه ر خطح م به خ ت رال م
برواو ما رتزراش مر ااب به طد ی که به
ر ری هر اک ک لدمهر ع ق ا و 3۰
جه خانهر رر ما رتزراش مر ااب  .را
رما باعا مر د که خنگها به ما ا
مدر م رب تب ال دن .

جای خالی را پر کنید !
خنگ ها ر نظر ............. ....................
 ...............و  ............................................با هو
مه اوت رن .
منابا خنگ کشد ما مناطق میهلس
ر ج له هه کده های  ...............و ..............
به تررورنر وجد ر .
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مدر م رب ر ر رال م باقر ب انن و
ه اش جا  ........و  ..........دن به
 ..............................................تب ال مر دن
خنگ های آذ ا مانن  ...............و
 ...............به عندرش خنگ تزا نر ن ای
خااه اش کا بر ر ن

ته ه ............
ر ار ه خنگ های آذ ا
 ......................... ..................رخه ا ه مر د

ha
r.c

c

خنگ ها عد تر که رراط مح طر مه ا
با به  ........تب ال مر دن و را ما ه
ر به عندرش بسهر
ن
ر
.................................به وجد مر آو ن .
خنگ ها رجساا طب عر ر ن ه و جام ی
رن که ر اک اا چن ندع  .................تشک ل
خه روه ............. ................و
ه رن
 .....................تمس و بن ی مر دن .

ر رمدر م رب ر ره کسهگر ها و کاف
خنگ کره به خطح م
های مدجد
به
کن
پ ر
ره
.........................................تب ال مر دن .
را خنگ ها  ........بلد ن .
رما باعا مر د که خنگ ها به
.......................................تب ال دن

ما ا به ل ل ر ه  ............تررورش و
 ................اا نسبت به خنگ های رطررف
.....................رخت و به خ ت .........ارکت
مر کنن

ha

خنگ های خدبر
رثر عدرملر
مع دالً خنگهای خطح م
مانن آب با ت ررت ما تعال ت های
جان ر رش به واژه رنساش و  ...مهال ر و ار
مر دن و به عد ت ذ ّرت و قطعات ار
ه و مدر محلد به وخ لة و اانه
ایاا و با به رق اندس ها ااها . . . . .

rf
e

ak

ر رمدر م رب ر ره ..............و................... ..
ره
خنگ کره به خطح م
مدجد
پ ر کن به........................تب ال مر دن

و ااچه ها ا ل مر دن و پس ر وی
هو رنبا هه ش الاه های خدبر ر به
وجد مر آو ن .
ت ماش و رثر
الاه های خدبر با
تشا نا ر ر و ش الاه های باالار خیت و
به خنگهای خدبر تب ال مر دن
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خنگ ها عد تر که رراط مح طر مه ا
با به  ........تب ال مر دن و را ما ه
ر به عندرش بسهر
ن
ر
.................................به وجد مر آو ن .

ha
r.c

c

به خنگ های خدبر ار نگاه کن و و
مد ر واژ ر های آنها ر بگدا .

rf
e

ak

الاه الاه رن
 -2هرالاه جنس مه اوت ر
طر خا های مه ا ی ر تب ال
-3
خدبات به خنگ تشک ل ه
به خنگ های خدبر ار نگاه کن و و
مد ر واژ ر های آنها ر بگدا .

ha
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رثر
روهر ر خنگ های خدبر
اار به وجد مر آان ر
ورکنش های
مانن قن ال های رال ا های آهکر
هانة چش ه های
اا خنگ تررو ت که
آهکر ا ه مر دن

خنگ های خدبر به وی های میهلس
تشک ل مر دن  .به ل ل وجد مدر
آهکر رال آب خ او پس ر م تر
خدب آهکر خ او اا کهری تشک ل
مر د .

c
ha
r.c
ااچه ادض خلطاش

ha

ااچه های
برار ر خنگ های خدبر
را و کو ع ق و رثر تبی ر آب ااچه
به خت مر آان و خنگ های خدبر
تبی ری ر به وجد مر آو ن  .ناا و خنگ
خدبر تبی ری ر بنداس

rf
e

ak

ااچه های
برار ر خنگ های خدبر
را و کو ع ق و رثر تبی ر آب ااچه
به خت مر آان و خنگ های خدبر
تبی ری ر به وجد مر آو ن  .ناا و خنگ
خدبر تبی ری ر بنداس

بعضر ر خنگ های خدبر ااعل رجه اع
ادته های خدبر
بمااای جان ر رش
ده تشک ل مر
رخت .ا خنگ به را
د.
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ha
r.c

c

برار مدر ترخااش ااتهه ری که با آب
محل هاار
و اانه جابه جا مر دن
که رراط خدب ر ی آما ه با ته
نش مر دن و پس ر م ت نسبه ًا
طدالنر خنگ های خدبر آور ی ر به
وجد مر آو ن

پل خا ی و جا ه خا ی

rf
e

ha

برار ر عناعر تلزی مانن آلدم ن و و آه
ر خنگهای خدبر رخهیرر مر دن .
خنگ های ر دنر
برری ته ّة آجر بنّاار مررال ار طر مر
د  .ربه ر ااک س ر با آب میلدط مر
کنن و ل س مر خا ن .

)

ر ماخه خنگ
بهره مر رن .
برری ته ة چ و خ اش بنّاار ن ز ر خنگ
های خدبر رخه ا ه مر د .
ر تس ل های خنگ های خدبر
هة م رخه ا ه مر د .
با خا ی

ak

خنگهای خدبر ره ّ ت تررورنر ن ر
ما ر ن  .ذااار ن ت ا و ا خنگ
خنگ های خدبر تشک ل مر دن  .ر
خااه اش
خنگهای آهکر و تررو ت
خا ی رخه ا ه مر د .

(

(

)

ل س ر قالب های میصدف آجر
مر ازن و مر ر ن تا اشک د تا به
اشتِ ااا تب ال ر .
اشت ااا ر کد ه قرر مر هن و
ا و ه و ارر ت مر هن تا به آجر
تب ال د .
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ha
r.c

c

خنگ های ر دنر
ر دنر خنگ ها ب ه ترران
ترران
ته ه آجر رخت با را ت اوت که عالوه بر
ارر ت م ک رخت عامل تشا و محلد
ر دنر خنگ ها نمش
های رغ ن ز
ر هه با .

بنابررا خنگ های ر دنر روهر ر
خنگ ها هسهن که طر م ت نسبهاً
طدالنر تحت ترث ر رما تشا و محلد
های رغ وش م تشک ل ه رن .

خنگ آهک

ر دنر خنگ مرمر

ha

خنگ های ر دنر ن ر ما کا بر های
تررورنر ر ن  .برار ر آنها به علت اباار و
رخهحکاا نسبهاً اا مجس ه خا ی و ن ای
خااه اش کا بر ر ن .
کس و ن ای رالر مکاش های اا تر مع دالً با
خنگ مرمر تزئ مر د

rf
e

ak

ترران ر دنر رما به ا ی ن ست
که خنگ ها ر ذوب کن ر بلکه ه اش دنه
االت جام به آجر
که اشت ااا
تب ال مر د خنگ های رول ه ن ز تحت
عدرمل به خنگ ر دنر
ترث ر ه
تب ال مر دن ر مانن :

خنگ های
و تررورنر

بعضر ر کانر های مدجد
ر دنر ن ز کا بر های مهع
ن ر ما ر ن .
ا کانر ررت ت رخت که ر
ندک م ر
ا خنگ تشک ل ه
ر دنر ندعر
رخت.
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خنگ های ر دنر روهر ر خنگ ها
هسهن که طر م ت نسبهاً طدالنر تمط تحت
ترث ر رما تشک ل ه رن .
کس و ن ای رالر مکاش های اا تر مع دالً با
خنگ آذ ا تزئ مر د .
تآران ر دنرخنگها ب هترران ته هآجررخت

ااچه ادض خلطاش و ا کهله اد اکر ر
ادته های خدبر رخت .

ha
r.c

c

الاه های خدبر با ت ماش و رثر تشا
نا ر ر و ش الاه های باالار خیت و به خنگهای
خدبر تب ال مر دن .
خنگ تررو ت که هانه چش ه های آهکر
رثر ورکنش های ت زاکر به
ا ه مر دن
وجد مر آان .

خنگ های خدبر تبی ری ااعل رجه اع بمااای
جان ر رش ادته های خدبر رخت.
برار ر عناعر تلزی مانن آلدم ن و و آه ر
خنگهای خدبر رخهیرر مر دن .
برری ته ه چ و خ اش بنّاار ن ز ر خنگ های
ر دنر رخه ا ه مر د .

ت ماش و
الاه های خدبر با
رثر .....................نا ر ر و ش الاه های باالار
خیت و به خنگهای  ..................تب ال مر دن .
هانه ی چش ه های آهکر خنگ ..................
ا ه مر دن

ااچه های
برار ر خنگ های خدبر
رثر...........................
 ............و  ......................و
.............................به خت مر آان و خنگ های
خدبر تبی ری ر به وجد مر آو ن
برار ر عناعر تلزی مانن  ....................و  ...........ر
خنگهای خدبر رخهیرر مر دن .

rf
e

ak

رثر عدرملر
خنگهای خطح م
مانن .............. ................................................ ........................
 ........................................و  ..........................مهال ر و
ار مر دن

خنگهای ار ه خطح م به عد ت ذ ّرت
و قطعات ار ه و مدر محلد به وخ له
 ............................. .............................و  .......................به
 .............................. ............................و ..........................
ا ل مر دن و پس ر وی هو رنبا هه ش
الاه های خدبر ر به وجد مر آو ن .

ha
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بعضر ر خنگ های خدبر ااعل رجه اع بمااای خنگ های ر دنر روهر ر خنگ ها
 ................................رخت و هسهن که طر م ت نسبهاً طدالنر تحت
جان ر رش
ترث ر ......... ..........و  ..........................وش م
...........................به را ده تشک ل مر د .
هانه ی چش ه های آهکر خنگ  ....................تشک ل ه رن و ترآان تشک ل آش ب ه به
............رخت .
ا ه مر دن .
ذااار ن ت ا و ا خنگ خنگ های کانر ررت ت ر ر دنر ندعر .........................
تشک ل ه رخت.
.........................تشک ل مر دن .

ha
r.c

c

ر ماخه خنگ  ..................و  ....................بهره مر
رن .
ر تس ل های خنگ های خدبر
.....................................رخه ا ه مر د .

خنگها ر چه نظر باهو مه اوت هسهن ؟

rf
e

ak

با ارکت ر خطح م به خ ت رال م ما خنگهای آذ ا
چگدنه ت ر مرکن و رثر را ت ر ما بر خنگ مر دن ؟
ها چ ست ؟

ونر چگدنه تشک ل

ha

خنگهای آذ ا
مر دن ؟

ونر و ب رونر ر نظر
ب رونر چگدنه تشک ل خنگهای آذ ا
رن ر هی بلد چه ت اوتر ر ن ؟
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چه عدرملر باعا ت اوت خنگهای آذ ا با
اک اگر مر د ؟

خنگ ناخاش معهم ن ر برار ر خنگهای
ن ای خااه اشها بهواژه ن ای
ررن ت نباا
رالر بناها رخه ا ه کر  .چرر؟

ر ناا ببرا و

آاا خنگهای آذ ا تس ل وجد ر ؟
ل ل اد ر ذکر کن .

ن ای

چن مد ر ره تهای خنگهای خدبر ر ناا
ببرا .

ha
r.c

c

و ن دنه ر خنگهای آذ ا
کا بر آشها ر بنداس .

rf
e

ak

به چه الالر ر ررن ت و ابرو
خااه اشها رخه ا ه مر د ؟

ha

و مد ر خنگهای خدبر آور ی ر ناا ببرا
و نحدهی تشک ل آشها ر رح ه .

چن مد ر ویهای تشک ل خنگهای
خدبر ر بنداس  .برری هر ک را مثا بزن .
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باتدجه به کل ار ت اوت و تشابه و خنگ
کنگلدمرر و ماخه خنگ ر بگدا .

ر دنر چه مدر ی ت ر مرکن ؟

ر دنر خنگها ر ناا ببرا .

ha
r.c

c

و مد ر

چن مد ر کا بر های خنگهای ر دنر ر
ناا ببرا .

rf
e

ak

خه روه رعلر خنگها ر ناا ببرا .

و واژ ر ر خنگهای خدبر ر ناا ببرا .

ha

ترق ب ترران
ته هی آجر چ ست؟

ر دنر خنگها با ترران

 )۱ر ر اشت ااا و آجر ر آب ب ن ر او چه
ت ری آشها وی مر ه ؟ آشها ر باهو
ممااسه کن .
 )2چه عاملر باعا ت ر اشت ااا به آجر
ه رخت؟
 )3را ت ر ر با ر دنر خنگها ممااسه کن
.
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تهر به ک را خنگ رخه ا ه مر د ؟
 )۱آذ ا
 )2خدبر
 )3ر دنر
 )4هو مدر

ک را خنگ مشکدک به راه ا ااوی رو رن دا
بد ش رخت؟
 )۱ابرو
 )2ادل ت
 )3با رلت
 )4ررن ت

ha
r.c

c

خاات بناهای اا بد ر چه خنگر رخه ا ه
مر د ؟
 )۱ابرو
 )2هال ت
 )3ادل ت
 )4با رلت

ک را خنگها ن ای خااه اش کا بر ر ن ؟
 )۱هال ت  -ابرو
 )2ژاپس  -ررن ت
 )3ررن ت  -ابرو
 )4ادل ت –با رلت

ha

ک را اک ر خنگهای ار ازبلد ن ؟
 )۱ابرو
 )2ررن ت
 )3با رلت
 )4ماخه خنگ

rf
e

ak

به هه کا ناخاش ر ک را خنگ ن ای رالر
خااه اش نباا رخه ا ه کر ؟
 )۱ابرو
 )2مرمر
 )3ررن ت
 )4ادل ت

ک را خنگها رثر خر
م رب ااعل مر دن ؟
 )۱ر دنر
 )2خدبر
 )3ر دنر و آذ ا
 )4آذ ا

ش و رنج ا مدر

چه عاملر باعا مر د ما ا بصد ت اک
خهدش به خ ت باال ارکت کن ؟
 )۱تررکو ک هر ما ا ر مدر رطررف اد
 )2ما ا تحت رثر تشا هدر به خ ت باال ارکت
مرکن .
 )3ما ا تحت رثر تشا خنگهای پ ررمدنش به
خ ت باال ارکت مرکن .
 )4چگالر ب شهر ما ا ر مدر رطررف اد
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ابرو  ..................ررن ت ...................
 )۱ه انن – بیشهای ب رونر م تشک ل
مر د .
 )2براالف – ر ری بلد های ت رخت.
 )3ه انن – به عندرش خنگ تزا نر ن ای
خااه اش کا بر ر .
 )4براالف – ر رخهحکاا ادبر براد ر
ن ست.

تشک ل ک را خنگ وی م راه اال ر بم ه
و تر عد ت رتهه رخت ؟
 )۱با رلت
 )2ماخه خنگ
 )3مرمر
 )4کنگلدمرر

روه

ونر و

ha
r.c

c

ک رااک ر خنگهای خدبر ار
خنگهای آور ی قرر مر ر ؟
 )۱خنگ آهک
 )2خنگ چ
 )3ماخه خنگ
 )4خنگ ن ک

ررن ت رنه تتر ر با رلت رخت ارر :
 )۱ااوی خ ل س ب شهری رخت.
 )2ما ای رعلر تحت تشا کو خر ه به
ل ل بلد های تتری مرتدرن کل
ه
بگ ر .
 )3ما ای رعلر آ را خر ه رخت.
 )4بلد های آش طر ر دنر بز گتر
هرن .

ک را مد
ن ست ؟
 )۱الاهالاه هسهن .
 )2آشها تس ل ااتت مر د .
 )3ر رنبا هه ش خدبات تشک ل هرن .
ش مهبلد
 )4کانرهای آشها بر رثر خر
هرن .

ha

ار ر واژ رهای خنگهای خدبر

rf
e

ak

مد واژ رهای مربدط به خنگهای
آذ ا ک را زانه خت رخت ؟
 )۱مماومت بس ا ک ر ر ن .
 )2ب بلد های تشک ل هن ه آش تضای االر
وجد ن ر .
 )3ب آشها تس ل تشک ل مر د .
 )4بس ا خیت و محکو هسهن .

مهوترا ت اوت خنگهای آذ ا
ب رونر ک را رخت؟
 )۱ندع کانرها
 )2وجد بلد
 )3نگ
 )4رن ر ه بلد

مهوترا ل ل ت اوت خنگهای آذ ا ب رونر
و ونر چ ست ؟
 )۱ع ق تشک ل خنگها
 )2مم ر تشا
 )3رن ر بلد
 )4نگ کانرها
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به ک را ل ل ما ا نسبت به خنگهای رطررتش
خبکتر رخت؟
 )۱رمای اا
 )2ر ه ا تررورش
 )3جنس مدر
 )۱ )4و )2

ک را ج له خت رخت؟
ونر بلد های ازی
 )۱خنگهای آذ ا
رن .
 )2خنگهای آذ ا الباً الاهالاه هسهن .
 )3خنگهای آذ ا ر ری تس ل مربا ن .
 )4برار ر خنگهای آذ ا ااوی رو رن و
هسهن .

ونر

ه و ترعت

ha
r.c

c

ک را اک ر خنگهای ار آذ ا
رخت؟
 )۱با رلت
 )2ابرو
 )3ادل ت
 )4ه ات ت

ک را و خنگ بهت اج خر
خت ش بلد ر ر ههرن ؟
 )۱ررن ت  -ابرو
 )2ررن ت  -با رلت
 )3ادل ت  -ابرو
 )4ادل ت –با رلت

ک را ج له
خترخت؟
)۱خنگهایآذ ا ونر بلد های ازی ر ن .
)2خنگهایآذ ا ب رونر ازبلد ن .
)3ما ار مدر م ربوب وش ا تشک ل هرخت.
)4رتزراش 33جهری مابهر ریهرک لدمهرع ق
ل لذوب شخنگهارخت.

ha

مد تشک ل خنگهای آذ ا

rf
e

ak

ک را اک ر خنگهای ار با خرعت ب شهری
خر و بلد ی هرن ؟
 )۱ابرو –با رلت
 )2ابرو – ررن ت
 )3ادل ت –با رلت
 )4ابرو – ادل ت

بلد های کانر هال ت به چه کلر ا ه مر
دن ؟
 )۱مکعبر
 )2رخهدرنه ری
 )3کسهه
 )4از
ک را و ههکده خنگها به تررورنر ااتت
مر دن ؟
 )۱ماون و ر رس
 )2رلبر و ماون
 )3رلبر و ر رس
 )4خبالش و ر رس
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به ر ری  ۱۱ک لدمهر ع ق چن
ر او؟
25 )۱
3۰ )2
4۰ )3
45 )4

تمس وبن ی خنگها به چه عد ت رخت؟
 )۱آذ ا  -خدبر
 )2خدبر  -ر دنر
 )3آذ ا  -ر دنر
 )4خدبر  -آذ ا – ر دنر

جه رتزراش ما

ha
r.c

c

چرر ما ا نسبت به خنگهای رطررتش خبکتر ما ا ر ر رال م خر د ک را خنگ ر
رخت و به خ ت باال ارکت مرکن ؟
بهوجد مرآو ؟
 )۱ارر ت باال
 )۱خدبر
 )2ا تررورش
 )2ر دنر
 )3ارر ت باال و ا تررورش
 )3آذ ا ونر
 )4ه چک را
 )4آذ ا ب رونر

ha

الاههای خدبر چگدنه به خنگهای خدبر
تب ال مر دن ؟
اار
 )۱ترآان
 )2و ش الاههای باالار
 )3مای باال
 )4ه چک را

rf
e

ak

ک را عبا ت لط رخت ؟
ااچه های
 )۱خنگ های خدبر تبی ری
را و کو ع ق تشک ل مر دن .
)2تررو ت رثرورکنشهای ااربدجد مرآا
 )3ا خنگ خهه ری خنگهای خدبر رخت
که ر تج ا بمااای جاند رش تشک ل مر دن .
 )4ذااار ن ت و ا ب خنگ های خدبر
و ر دش تشک ل مر د

ک را خنگها رثر ترخااش بهوجد مرآان ؟
 )۱آذ ا
 )2خدبر
 )3ر دنر
 )4ه چک را

خنگ .............تس ل تشک ل مر د وخنگ
 ..........رخهحکاا ب شهری ر و  .................اک
ونر و  ...............اک خنگ
خنگ آذ ا
ر دنر رخت
 )۱آذ ا ونر -ر دنر -تررو ت  -ابرو
 )2خدبر-آذ ا ب رونر -مرمر -خنگ آهک
 )3ر دنر-آذ ا ونر-با رلت-خنگآهک
 )4خدبر  -ر دنر -با رلت-مرمر
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رثر ر دنر به خنگ مرمر

آجر بنّاار ر چه ااکر رخت؟
 )۱ماخه
)2
 )3س
 )4ه هی مدر

ترآان ر دنر رما ..................
 )۱باعا ذوب خنگ مر د .
 )2به ا ی ن ست که خنگ ر ذوب کن .
 )3بسهه به ندع خنگ اا خنگ ر ذوب مرکن اا
نه.
 )4ه هی مدر لط رن .

ha
r.c

c

مجس هخا ی ک را خنگ کا بر ر ؟
 )۱خدبر
 )2ر دنر
 )3هر و مد
 )4ه چک را

ک را خنگ
تب ال مر د ؟
 )۱ررن ت
 )2خنگ آهک
 )3با رلت
 )4ابرو

ha

رخهحکاا ک را خنگ برربر عدرمل مکان کر
ب شهر رخت و را مسئله مدجب کا بر اا آش
مجس ه خا ی ه رخت؟
 )۱مرمر
 )2چ
 )3خنگ آهک
 )4با رلت

rf
e

ak

رثر تشا و ارر ت ر
ک را خنگها
خنگهای اگر ااعل مر دن ؟
 )۱آذ ا
 )2آذ ا و ر دنر
 )3ر دنر
 )4خدبر

اشت ااا ر ا و رً چن و
مر هن تا به آجر تب ال د ؟
 )۱ه خاعت
 )2ه و
 )3پنج خاعت
 )4پنج و

کد ه ارر ت

ا خنگها ک را عامل مهوتر

ر دنر
رخت؟
 )۱ما
 )2تشا ه هجانبه
 )3تشا جهت ر
 )4ماش
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ک را رط مربدط به تشک ل خنگ ر دنر
ن ست؟
 )۱رما
 )2تشا
 )3مجاو ت با محلد های رغ
 )4ذوب ش

تشا و رمای اا ا خنگ ر به ک رااک ر
خنگ های ار تب ال مرکن ؟
 )۱مرمر
 )2ررت ت
 )3آهک
 )4کدر تز

و ندع خنگ خدبر ک رمن ؟
 )۱ماخهخنگ و ررن ت
 )2کنگلدمرر و ابرو
 )3کنگلدمرر و ماخهخنگ
 )4ررن ت و ابرو

ک را عناعر ر خنگهای خدبر رخهیرر
مر دن ؟
 )۱آه و مس
 )2مس و آلدم ن و
 )3آه و آلدم ن و
 )4مس و وی

ha
r.c

c

روهر ر خنگها که م ت بس ا طدالنر تحت
تاث ر رما و تشا و محلد های رغ قرر
رتههرن خنگهای ..................ناا ر ن .
 )۱آذ ا
 )2آتش شانر
 )3خدبر
 )4ر دنر

ک را زانه مد خنگها به خهر ب اش ه
رخت؟
 )۱قن الهای رال ا آهکر رثر ترخااش به
وجد مرآان .
)2رخهحکااخنگ ر دش هبشهرر خنگرول هرخت
رال خنگ آذ ا ااتت
 )3ذااار ن ت و ا
مر د .
 )4خنگهای خدبر رثر ترخااش به خنگ
آذ ا تب ال مر دن .

ak
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e

ha

ک را اک ر خنگهای ار ااعل رنجاا
ورکنشهای اار پ ا ه رخت؟
 )۱خنگ س
 )2کنگلدمرر
 )3خنگآهک
 )4خنگن ا

کجا تشک ل مر د ؟

خنگ تررو ت
 )۱رع اق م
 )2هاش چش هها آهکر
 )3مر ربها و باتالقها
 )4هاش آتش شاشها
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الاههای خدبر چگدنه به خنگهای خدبر
تب ال مر دن ؟
اار
 )۱ترآان
 )2و ش الاههای باالار
 )3مای باال
 )4ه چک را

چن ندع خنگ خدبر ر او؟
 )۱خه ندع
 )2چها ندع
 )3و ندع
 )4پنج ندع

ha
r.c

c

ک را خنگ
تب ال مر د ؟
 )۱ررن ت
 )2خنگ آهک
 )3با رلت
 )4ابرو

رثر ر دنر به خنگ مرمر

رثر تشا و ارر ت ر
ک را خنگها
خنگهای اگر ااعل مر دن ؟
 )۱آذ ا
 )2آذ ا و ر دنر
 )3ر دنر
 )4خدبر

ak

rf
e

اشت ااا ر ا و رً چن و
مر هن تا به آجر تب ال د ؟
 )۱ه خاعت
 )2ه و
 )3پنج خاعت
 )4پنج و

کد ه ارر ت

رخهحکاا ک را خنگ برربر عدرمل مکان کر
ب شهر رخت و را مسئله مدجب کا بر اا آش
مجس ه خا ی ه رخت؟
 )۱مرمر
 )2چ
 )3خنگ آهک
 )4با رلت

ha

روهر ر خنگها که م ت بس ا طدالنر تحت ک را زانه مد خنگهابه خهرب اش هرخت؟
)۱قن الهای رال ا آهکر رثرترخااشبهوجد
تاث ر رما و تشا و محلد های رغ قرر مرآان .
رتههرن خنگهای ..................ناا ر ن .
 )2رخهحکاا خنگ ر دش ه ب شهر ر خنگ رول ه
رخت.
 )۱آذ ا
رال خنگ آذ ا ااتت
 )3ذااار ن ت و ا
 )2آتش شانر
مر د .
 )4خنگهای خدبر رثر ترخااش به خنگ آذ ا
 )3خدبر
تب المر دن .
 )4ر دنر
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ک را اک ر مدر ار تا ا ی به ر دش ش
خنگها باهت ر ؟
)۱میلدطکر شااک سباآبوراجا ل س
 )2قالب ری ل س و اشک ش آش و
تب ال به اشت
 )3ارر ت چن و ه به اشت ااا و تب ال آش
به آجر
ش آش
 )4ذوب ش آجر و وبا ه منج

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha
315

ha
ak

rf
e
c

ha
r.c

هوازدگی
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خنگ ها مع دالً محکو و خیت رن ر رما به و
خیهر اا اش به مرو ماش ار و به قطعات
ازتر تب ال مر دن .
را ت ررت اد مدهبهر رخت که رمکاش
خطح م ر برری ما تررهو کر ه
اسه
رخت .

چگدنه و اانه ها باعا ت ر کل خطح م
مر دن ؟
ترخااش
خدب ر ی
رکت ترران هدر ر

c

ha
r.c

کل ار مربدط به و کده رخت .مم ر
ترخااش آنها ر با هو ممااسه کن .

ak
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e
ha

هدر ر خنگ ها باعا ار ش آنها مر را قطعات و ّذ رت ر عدرملر مثل با آب
د و قطعات ااعل ر هدر ر به خا ر ایاا و… ر باالی کده به پاا منهمل مر کنن .
جابه جا مر دن .
اک خنگ م ک رخت طد ماش به عد ت
های میهلس چا ت ررت د .
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تناخب معکدس م زرش ترخااش و مم ر ااک
خنگ ها مع دالً محکو و خیت رن ر رما به و
مدجد کده ها آش ها ر به و خهه ی کده
خیهر اا اش به م ت کدتاهر ار و به
های پ ر و کده های جدرش تمس و کر ه رخت.
قطعات ازتر تب ال مر دن .
قطعات ار ه ه ی ااعل ر هدر ر ر
ت ررت خنگ ها خطح م رمکاش اسه
عدرملر مانن با  ,آب ایاا ر باالی کده به
ما ر تررهو آو ه رخت.
پاا کده منهمل مر کن .

c

ر ر رثر ترخااش خنگ های باالار تشا ر
وی الاه های ارا بر ر هه د خنگ های
ارا به ل ل ..................و قه و قه مر ر ن .

 ..................خنگ ها باعا ار
.قطعات و ّذ رت خنگ ها تدخط عدرملر مثل
 .................. ................. .....................ر باالی کده به
پاا منهمل مر کنن

ha
r.c

ش آنها مر د

ak
rf
e

)

عدرملر طب عت وجد ر ن که باعا ار
ش خنگ ها به قطعات کدچک تر مر دن
به طد ی که ترک ب اار آنها ت ر ن ر کن .
آاا مر تدرن چن مد ر را عدرمل ر ناا ببرا ؟
(
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(

ha

(

)

(

(

)

)

)

(

)

)

(
(
(

)
)

ha
r.c

c

جان ر رش ر عدرمل مؤثر هدر ر به ا مر
ون .
اشه کاف خنگ ها
اهاش ر طراق
باعا ار ش آنها مر دن

جاند رش چگدنه مر تدرنن باعا هدر ر
ت زاکر دن ؟

النه خااه (نمب ش) و تکه تکه کر ش خنگ
ها و تب ال آش ها به ااک
مد چه مدی عحررار و ار دی که با ا ا ی
ار م باعا راجا تدنل هاار مر دن که
ه رمر باعا ترو ایه خنگها و ترخااش
آنها مر د .

rf
e

ak

خنگ های خدبر الاه الاه رن و خنگ های
ارا تحت تشا و ش الاه های باالار قرر
ر ن  .ر ر رثر ترخااش خنگ های باالار
تشا ر وی الاه های ارا بر ر هه د
خنگ های ارا به ل ل رنبساط و قه و قه مر
ر ن و ب ه پدخت پ ا ر هو ج ر مر دن .
را ندع هدر ر نماط میهلس کشد ماش
ا ه مر د

ha

با چگدنه باعا هدر ر ت زاکر مر د ؟
با باعا ت ر ما مر د و رثر ت ر ما
رنبساط و رنمباض عد ت مر ر و خنگ
کسهه و به ااک تب ال مر د

ه اش طد که خا قبل آمداه پدخهه تیو
مرغ که ر جنس کلس و کربنات رخت با خرکه
ورکنش مر ه و به عد ت کلس و بر کربنات
محلد مر آا .
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..........................,............................... ,..................................
عبارت صحیح و یا غلط را مشخص کنید
هدر ر خنگ ها رثر اخ ش آب ربه ر  ................................ , ..................................ر عدرمل طب عر
ترآان  .........................................خپس  ...............و هسهن کهباعاار شخنگهامر دن
جان ر رشر عدرملمؤثر ............به ا مر ون .
خررنجاا ار ش خنگ رنجاا مر ر
اهاش ر طراق  .................................................باعا
جرااش آب و اانه ها باعا  .................و
ار ش آنها مر دن
 ..............................خنگ ها مر د

ha
r.c
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جاند رش ر طراق  ......................و  ...............................و
تب ال به آنها به  ..................ر عدرمل هدر ر
ت زاکر مر با ن
مد چه مدی عحررار و ار دی که با ا ا ی
ار م باعا راجا تدنل هاار مر دن که
رمر باعا ترو ایه  ................و
ه
.......................آنها مر د .

با باعا ت ر  .........مر د و رثر را ت ر
 ..............و  ....................عد ت مر ر و خنگ
کسهه و به ااک تب ال مر د
..................خنگ ها باعا ار ش آنها مر د
قطعات و ّذ رت خنگ ها تدخط عدرملر مثل
 .................. ......... .........ر باالی کده به پاا منهمل
مر کنن

قطعات و ّذ رت خنگ ها تدخط عدرملر مثل  ...................ر عدرمل مؤثر
 .................. ......... .........ر باالی کده به پاا منهمل ون .
پدخهه تیو مرغ ر جنس  ............................رخت با
مر کنن
ر ر رثر ترخااش خنگ های باالار تشا ر ...........ورکنش مر ه و به عد ت
وی الاه های ارا بر ر هه د خنگ های .................................محلد مر آا
ارا به ل ل ..................و قه و قه مر ر ن .

rf
e
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هدر ر به ا مر

ha

هدر ر اار ترک ب اار خنگ
عدض مر د ر مانن تب ال خنگ به ااک .
بره رخاس آب با رش که ر ری کرب ی
رکس رخت م های آهکر ن دذ مر کن و
با رنحال خنگ های آهکر ا ها ر به وجد مر
اار
آو  .را ع ل ندعر هدر ر
محسدب مر د .
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آه به طد االص طب عت ااتت ن ر د و
ه شه به عد ت آه رکس رختر ولر خنگ
های آخ انر که به م براد کر ه رن ر ری
آه االص رن چدش با رکس ژش ت اس نبد ه
رن .

(

c
ha
r.c

(

)

(

)

)

ترخااش
رثر هدر ر خنگ ها به قطعات ازتر
تب ال مر دن و عدرملر مانن آب های جا ی
با ایاا اا ن روی جاذبه آنها ر جابه جا مر کن ر
مانن ذ رت و ماخه بسهر و اانه که م ک
رخت ر بلن ترا قله های کده ها آم ه با ن

rf
e

ak

اا تپه های ماخه ری ندرار ب ابانر که م ک رخت
ه ها ک لدمهر جابه جا دن .
خنگ ها ر عدرمل ا ل جابه جا مر کنن و رثر
براد به ه اگر ار و به قطعات کدچک تر
تب ال مر دن  .هرچه مساتت ا ل و نمل
ب شهر با ذ رت لبه های ت ز اد ر ر خت
مر هن و ر تر مر دن .

ha
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نِهشهه هاار ( خدباتر) که ایاا ها ا ل مر
کنن مثل کش ش هاار هسهن که رال ک ک
به هو براد ن ر کنن و تمط وی م
کش ه مر دن که مع دالً رواه ر هسهن .

با قت به کل های ار نگاه کن  .ک را اک ر
را خنگ ها ر ایاا ا ل کر ه رخت؟ چرر؟

ha
r.c

c

خدب ر ی بسهر اا

ha

وقهر و اانه نهشهه ها ر به طرف
ااچه اا اا ا ل مر کن پس ر
رانکه را ذ رت به رال اا خ ن
بررخاس رن ر ه ته نش مر دن
ت خپس ذ رت
(ربه ر ذ رت
ازتر) و الاه خدبر ر به وجد مر
آو ن .
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وقهر و اانه نهشهه ها ر به طرف ااچه اا اا
ا ل مر کن پس ر رانکه را ذ رت به رال
اا خ ن بررخاس رن ر ه ته نش مر دن
(ربه ر ذ رت ت خپس ذ رت ازتر) و الاه
خدبر ر به وجد مر آو ن .

چراه خنگ
ذ رت ا ل ه به رال ااها و ااچه
ت خا های اا به هو
ها پس ر
مهصل مر دن و خنگ های خدبر
ج ا ی ر پ ا مر آو ن  .برار ر خنگ
ها ر رنج ا مدر م رب تشک ل مر دن و
بعضر رثر رما و تشا پ ا مر آان .
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خنگ ها و کانر های تشک ل هن ه آنها
پ دخهه چا ت ر مر دن .
را ت ررت رن ر ه و ترک ب آنها به
طد آهسهه و پ دخهه رت اق مر رته .

مطابق کل باال خنگ های مدجد
رثر ترران های میهلس مانن
کره م
هدر ر رنج ا مدر م رب و ر دنر به
اک اگر تب ال مر دن .
به را ت ررت هه مر د .
چراه خنگ امل مج دعه را ت ررت
رخت.

ha

جای خالی را پر کنید !
آب با رش که ر ری کل س و بر کربنات
رخت م های آهکر ن دذ مر کن و با
رنحال خنگ های آهکر ا ها ر به وجد
مر آو
اار
اار ترک ب
هدر ر
خنگ عدض مر د .
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عبارت صحیح و یا غلط را مشخص کنید
ش
 ..................خنگ ها باعا ار
آنها مر د .
قطعات و ذّ رت خنگ ها تدخط
.........
عدرملر مثل .........
 ..................ر باالی کده به پاا
منهمل مر کنن
 ...................ر عدرمل مؤثر
هدر ر به ا مر ون .

ر ر رثر ترخااش خنگ های باالار
تشا ر وی الاه های ارا بر ر هه
د خنگ های ارا به ل ل
 ..................و قه و قه مر ر ن .
پدخهه تیو مرغ ر جنس  ......................رخت
بااا  ...........ورکاانش ماار ه ا و بااه عااد ت
 .................................محلد مر آا .

ha
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ترآان هدر ر قطعات ازتر تمط آب
های جا ی با آنها ر جابه جا مر کن
هرچه مساتت ا ل و نمل ب شهر با ذ رت لبه
های ت ز اد ر ر خت مر هن و ر تر مر
دن .
رثر ترران
خنگ های مدجد کره م
رنج ا مدر م رب و ر دنر به اک اگر تب ال
مر دن .

خدباتر که ایاا ها ا ل مر کنن مثل
کش ش هاار هسهن که رال ک ک به هو
براد ن ر کنن و تمط وی م کش ه
مر دن که مع دالً رواه ر هسهن .
وقهر و اانه نهشهه ها ر به طرف ااچه اا
اا ا ل مر کن پس ر رانکه را ذ رت به
رال اا خ ن ربه ر ذ رت از خپس ذ رت
ت و الاه خدبر ر به وجد مر آو ن .
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خدباتر که ایاا ها ا ل مر کنن
مع دالً  ........................هسهن .
و اانه  .......................ر به طرف
ااچه اا اا ا ل مر کن پس ر
رانکه را ذ رت به رال اا خ ن
بررخاس رن ر ه ته نش مر دن ربه ر
ذ رت  ..............خپس ذ رت ...........
و الاه خدبر ر به وجد مر آو ن

خنگ ها ر عدرمل ا ل جابه جا مر
رثر براد به ه اگر
کنن و
ار و به قطعات .......................تب ال
مر دن  .هرچه مساتت ا ل و نمل
ذ رت لبه های ............
ب شهر با
اد ر ر خت مر هن و ..............
مر دن .

ha

رثر آب با رش که ر ری  ....................................رخت
کره م
خنگ های مدجد
م های  ............................ن دذ مر کن و با
ترآان های میهلس مانن ......................................
 ..................................و  ...........................به رنحال را خنگ ها ا ها ر به وجد مر
اک اگر تب ال مر دن  .به را ت ررت آو  .را ع ل ندعر  ........................محسدب
مر د .
 ...................................هه مر د .
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چن مد ر تعال تهای رنسانر که
هدر ر ترث ر ر ن ر ناا ببرا .

رندرع هدر

ر ت زاکر ر ناا ببرا .

ر ر تعراس کن .

ر ر ناا ببرا .

اهاش چگدنه مدجب هدر
خنگها مر دن ؟

ر و ار

ش

rf
e

ak

هدر

ha
r.c

c

عدرمل مؤثربرهدر

ترث ر رنج ا آب هدر

ر ر تدت ح ه .

ha

خنگهای خدبر چگدنه چا هدر
مر دن ؟

ر

کل ار مربدط به و کده رخت .مم ر
ترخااش آشها ر باهو ممااسه کن .
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ر ر بیدره را ندع هدر ر ر ناا ر ی جاند رش چگدنه مرتدرنن باعا هدر
ت زاکر دن ؟
کن آش ر ت زاکر مرنام اا اار؟

ر

م زرش هدر

ر

ha
r.c

c

ترخااش ر تعراس کن .

ااعل ورکنش پدخههی تیو مرغ با خرکه
چ ست؟

rf
e

ak

عدرمل مؤثربر هدر

ر

اار ر ناا ببرا .

ترث ر هدر ر ت زاکر
اار چ ست؟

ha

هدر ر
مررته ؟

اار تدخط با رش چگدنه رت اق

خنگهای آخ انر که با م
کر هرن ر ری آه االصرن  .چرر؟
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براد

وقهر که نهشههها تدخط و اانهها به
ااچهها و ااها مر خن چه رت اقر برری
آشها مررته ؟

خنگهاار که تدخط ایاا ها جابهجا
مر دن ر نظر ظاهری چه ت اوتر با
خنگهاار که تدخط و اانهها ا ل
مر دن ر ن ؟

ha
r.c

c

خنگهای وی کرهی م طر چه آب با رش چه عنصری ر ر رخت که باعا
ترخااش مر د ؟
ترران هاار به اک اگر تب ال مر دن ؟
 )۱رکس ژش
 )2یرکس کرب
 )3هر و مد
 )4ه چک را

ha

ک را رخهاش ااک ب شتری وجد ر ؟
 )۱الش
 )2کرماش
 )3از
 )4بن عباس

rf
e

ak

رنحال خنگهای آهکر ا ها چه ندع
هدر ر رخت؟
 )۱ت زاکر
 )2اار
 )3هر و مد
 )4ه چک را

تب ال خنگ به ااک اک هدر
 ..................رخت.
 )۱ت زاکر
 )2اار
 )3هر و مد
 )4ه چک را

ر

و ماخه

ذ رت
..................
 )۱ر ندرار رطررف آم ن .
 )2ر قلههای بلن کدهها م ک رخت آم ه
با ن .
 )3ر تپههای ماخهری ندرار ب ابانر آم هرن .
 )4ه هی مدر
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بسهر و اانهها

خدبات ا ل
..................
 )۱ر هسهن .
 )2رواه ر ن .
 )3هو ر و هو رواه ر ن .
 )4ه چک را

ر

ک را عامل باعا تیراب و رنهما خنگها به
مکاشهای اگر مر د ؟
 )۱تبی ر و م عاش
 )2هدر ر و ترخااش
 )3خدب ر ی و تشر ه ش
 )4مهررکو ش و ا ل خدبات

ار عامل هدر

ha
r.c

c

ک را اک ر مدر
اار رخت؟
 )۱قطعات اخ
 )2ا درنات ا ّا
 )3کرب یرکس
 )4اشه اا

ه تدخط ایاا ها

نهشههها بر چه رخاس تهنش مر دن ؟
 )۱بهعد ت تصا تر و انسر
 )2رو ذ رت از تهنش مر دن .
 )3رو ذ رت ت تهنش مر دن .
 )4بسهگر به مای آب و مدقع ت مکانر
ر .

ات

ha

ک را زانه مد هدر ر نا خت رخت؟
 )۱ااک محصد هدر ر خنگ بسهر رخت.
 )2هدر ر خطح خنگها ر رتزراش مر ه .
 )3هدر ر هدری خر و اشک ا تر
رخت.
 )4هدر ر اار کانر خنگها ر ت ر
مر ه .

rf
e

ak

خدبات پس ر ا ل مکاشهاار تهنش
مرکنن که مع دالً آشجا:
 )۱آب منج و ذوب مر د .
 )2خرعت عدرمل ترخااشر کاهش مرااب .
 )3تجزاهی اار خنگها خ مر ه .
 )4هدر ر ت زاکر خنگها رتزراش
مرااب .

رتزراش هدر
ک را عامل راه االً
اار بسهر تاث ر ب شهری ر ؟
 )۱کاهش مای هدر مسهاش
 )2کاهش طدبت مسهاش
 )3رتزراش تشا هدر تابسهاش
 )4با ن ر ب شهر بها
با ک را اک ر مدر
ترخااش ر ؟
 )۱مررتا
 )2جنگلها
 )3کدهها
 )4ب اباشها
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ار نمشر مهو

ر

وقهر ذ رت خدبر به اا برخن برچه رخاخر و چگدنه
تهنش مر دن ؟
 )۱بررخاس و ش ربه ر ذ رت از و خپس ذ رت
تترتهنش مر دن .
 )2بر رخاس و ش میلدط ذ رت از و ت باهو
تهنش مر دن .
 )3بر رخاس جنس خدبات هرک را بصد ت الاهالاه
قرر مر رن .
 )4بر رخاس رن ر ه ربه ر ذ رت ت خپس ذ رت
ازترتهنش مر دن .

ک را زانه نا خت رخت؟
 )۱طر هدر ر ترخااش هوچناش ر رمه
ر .
 )2خنگها رئ اً چا ت ر و تحد هسهن .
 )3رندرع خنگها مرتدرنن به اک اگر تب ال
دن .
رمای اا به
 )4خنگهای ر دنر
ما ا تب ال مر دن .

ha
r.c

c

نه جه عدرمل هدر ر خنگها چ ست؟
 )۱ر ب ته اهاش
 )2ر ب ته خنگها
 )3تشک ل ااک
 )4ترخااش ااک

ره تشی ص خنگ آهک چ ست؟
 )۱رخه ا ه ر ه وکلراک رخ
 )2کسه و ار کر ش خنگ
 )3باش ش و چش ش
 )4آب ال کر ش

ha

ک را خهه ر رخهاشهای ار آثا باخهانر
ب شهری به چشو مراد ؟
 )۱تا س – از – خ ناش – مرکزی
 )2رع هاش – هرمز اش – بد هر – خ ناش
 )3الش – ما ن رش – بد هر – کرماش
 )4کرماش – از – هرمز اش – بد هر

rf
e

ak

پدخههی تیومرغ ر جنس  ..................رخت
که با خرکه ورکنش مر ه ورا ترک ب
بصد ت  ..................مرآا .
 )۱کلس و کربنات – محلد
 )2کلس و تس ات – محلد
 )3کلس و کربنات – نامحلد
 )4کلس و تس ات – نامحلد

رعلرترا عامل
ک را ما ه رخت؟
 )۱کرب ی رکس
 )2آب
 )3رکس ژش
 )4با

راجا هدر

ر

اار

ااک ک را مناطق تیامت ب شهری ر ؟
 )۱مناطق را و اشک
 )2مناطق کدهسهانر و خر
 )3مناطق جنگلهای پربا رش رخهدرار
 )4مناطق مرطدب و را
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 )1رسوباتی که یخچالها حمل میکنند به هم برخورد
کرده و روی زمین کشیده میشوند.
 )2رسوباتی که توسط یخچالها حمل میشوند ،بدون
زاویه و گرد هستند.
 )3هرچه مسافت حمل و نقل بیشتر باشد ،ذرات لبههای
تیز خود را ازدست داده ،گرکدام یک از عبارتهای

ترخااش امل  ..................و  ..................رخت.
 )۱خدب ر ی – هدر ر
 )2هدر ر – رنهما خنگ
 )3رنهما خنگ – تیراب
 )4تیراب – خدب ر ی

زیر در رابطه با فرسایش درست است؟

دتر میشوند.
 )4رسوباتی که توسط رودخانهها حمل میشوند،
زاویهدار هستند .

ha
r.c

c

با تدجه به عدرمل مدثر هدر ر تیامت
ک را اک ر رخهاشهای
مدر هدر ه
کشد ماش ب شهر رخت؟
 )۱تهررش
 )2ه رش
 )3از
 )4الش

ک را زانه رواه ر بد ش خدبات ااعل ر ایاا ها ر
بههرتدت حمر ه ؟
 )۱خدبات ایاالر مانن کش شهای رال ک ک به
هوخاا همر دن .
 )2بر رثر کش ه ش بر وی م ر و ب وش رواه
مر دن .
 )3ایاا خنگها ر بر رتهه و مانا خاا ه ش
آشهامر د .
 )4خدباتایاا هار تبه ازتهنش مر دن .

rf
e

ak

مدر ااعل ر هدر ر و ترخااش
خنگهاار که بسهر و اانه مساتت
ب شهری ا ل مر دن ک را واژ ر ر پ ر
مرکنن ؟
 )۱ر و مهما ش هسهن .
 )2رواه ر ن  .نامهما ش هسهن .
 )3ر و نامهما ش هسهن .
 )4رواه ر ن و مهما ش هسهن .

ک را عامل ن دذ عدرمل هدر ر
به بیشهای ع مرتر ااک نمش ر ؟
 )۱خرما و رما
 )2جاند رش ا ّا
 )3رنج ا آب
بلد
)4

اار

ha

ک را زانه مررال تب ال اک خنگ آذ ا به خنگ
خدبر ر به ترت ب ب اش کر ه رخت؟
)۱هدر ر– خدب ر ی–ا لونمل خنگر ر
)2هدر ر–ا لونمل– خدب ر ی خنگر ر
)3ا لونمل– خدب ر ی–هدر ر خنگر ر
)4ا لونمل–خنگر ر– خدب ر ی هدر ر

خدبات تهنش
تتر رخت؟
 )۱مس ر و اانه
 )2رال اا
 )3نز اک خاال
 )4پای کده

330

ه

ک را منطمه
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ha
ak

rf
e
c

ha
r.c

نورشناخت (  ) opticsیک شاخۀ
مـهم علوم است که بـه بـررسی
رفتار نور میپردازد.

c
ha
r.c

باریکۀ نور ،شامل تعداد زیادی پرتوهای واگرا ،همگرا یا موازی
است.

ak
rf
e
ha
332

هرگاه جسم کدری مقابل یک چشمۀ نور قرار گیرد در پشت جسم ،فضای تاریکی ایجاد میشود که به آن سایه
میگویند.

c
ha
r.c
ak

rf
e

وضوح سایه در مرز آن به ابعاد چشمۀ نور بستگی دارد .اگر چشمۀ نور
نقطهای باشد یا یک صفحۀ کدر با روزنۀ کوچک را بین جسم و چشمۀ
نور قرار دهیم ،سایهای با مرزهایواضح روی پرده تشکیل میشود.

ha
333

اگر چشمۀ نور ،نقطهای نباشد ،عالوه بر آن نیمسایهای
نیز روی پرده تشکیل میشود.

ha
r.c

c

توضیح دهید چگونه تشکیل سایه میتواند دلیل انتشار نور به خط راست باشد.
لبههای تیز سایه نشان میدهد که نور روی خط
مستقیم از لبههای جسم عبور نموده است ،در غیر این
صورت ،میتوانست به مکانهایی که اکنون تاریک است
نیز دست پیدا کند.

ak
rf
e
ha

MOON

SUN

EARTH
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EARTH

SUN

MOON

c
ha
r.c

بیشتر افراد پدیده ماه گرفتگی را می بینند یا خورشیدگرفتگی را؟
برگشت نور از سطح اجسام را بازتاب نور میگویند.

ak

اجسام به دلیل برگشت نور از سطح آنها دیده میشوند.

مداد یک جسم منیر نیست لذا در تاریکی دیده نمیشود.

rf
e

سطح بسیاری از اجسامی که در اطراف ما وجود دارند،
ناصاف است .حتی اگر با میکروسکوپ ،سطح یک ورقۀ
کاغذ یا مقوا را مشاهده کنیم برخالف تصور ما ،بسیار
ناهموار است بنابراین وقتی یک دسته پرتو موازی نور به
سطح صفحه میتابد در جهتهای مختلف و به طور
نامنظم بازمیتابند این بازتاب را بازتاب نامنظم مینامند.
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ha

اگر سطح یک جسم ،مانند آینۀ تخت ،کامالً صاف و هموار باشد ،همۀ
پرتوهای موازی را که به آن میتابند به صورت پرتوهای موازی بازمیتاباند.
این بازتاب را بازتاب منظم مینامند.

زاویۀتابشبرابراستبازاویۀ
بازتابش.



i i



ha
r.c

c

در هریک از شکل های زیر پرتو نوری نشان داده شده است که به سطح یک آینۀ تخت تابیده است .با توجه به
قانون بازتاب نور ،پرتو بازتاب را از هر آینه رسم کنید.

rf
e

ak

آیا قانون بازتاب برایسطوح ناصاف هم برقرار است؟

ha
336

تصویری که در آینۀ تخت تشکیل میشود ،شبیه جسم است و به نظر میرسد ،پشت آینه قرار دارد .از آنجا که
میدانیم پشت آینه چیزی نیست ،میگوییم تصویر تشکیل شده در آینۀ تخت ،تصویر مجازیاست.

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha
هرگاهجسمیدرفاصلۀ...............ازیکآینۀکاوقرارداشتهباشد،پرتوهاییکهازآنجسمبهسطحآینهمیتابندبا
یکدیگر...............اند.اینپرتوهاپسازبازتابازآینۀکاو..............،میشوندویکدیگررادرنقطهایبهنامکانونآینۀکاو
قطعمیکند.
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تصویردرکانون

پرتوهاییکهازیکجسمدوربهطرفآینهمیآیندبایکدیگرموازیاند.

c
ha
r.c

وقتیجسمیبینآینهوکانونآینۀکاوباشد ،همواره
تصویریمجازیوبزرگتردرآینهتشکیلمیشود.

ak
rf
e
ha
338

ویژگیهایتصویرحقیقی:

c

ha
r.c

وقتی پرتوهای موازی نور به سطح
یک آینۀ کوژ بتابند ،پس از بازتاب از
آینه از یکدیگر دور یا واگرا میشوند.
امتداد این پرتوها در پشت آینه
یکدیگر را قطع میکنند .به این نقطه
کانون مجازی آینۀ کوژ گفته میشود.
فاصلۀ کانون تا آینه ،فاصلۀ کانونی
نامیده میشود.

ak
rf
e
ha

تصویرهیچگاهازفاصلهکانونیدورترنمیرود.

آینۀ کوژی را در برابر صورت خود بگیرید و آن را به آرامی به صورت خود دور و نزدیک کنید .با توجه به
ویژگیهای تصویر تشکیل شده در آینه ،عبارت زیر را کامل کنید.
تصویر در آینههای کوژ ،همواره ……… از جسم ……… ،و ……… است.
339

340

ha
ak

rf
e
c

ha
r.c

ha
r.c

c

پرتو نور چیست؟

از نظر عبور نور ،اجسام غیر منیر به چند دسته تقسیم میشوند؟

ak
rf
e

سایه چیست؟ وضوح آن به چه عواملی بستگی دارد؟

ha

در شکل زیر ،مناطق  Aو Bچه نام دارد؟ علت تشکیل منطقۀ  Bچیست؟

341

اجسام غیر منیر به چه دلیل دیده میشوند؟

دیده شدن ماهدر شب به چه دلیل است؟ آیا ماه گرفتگی میتواند دلیل حرکت نور به خط راست باشد؟

نوع پرتوهایی که یک المپ روشن تولید میکند از چه نوعی است؟ واگرا ،همگرا یا موازی؟

c
ha
r.c

خورشیدگرفتگی (کسوف) چیست؟

rf
e

ak

ماه گرفتگی (خسوف) چیست؟

بازتاب منظم چیست؟

ha

بازتاب نامنظم چیست؟

در چه شرایطی ،از یک جسم توسط یک سطح تخت ،تصویر تشکیل میشود؟ آیا بازتاب نور از سطح
یک جسم برایتشکیل تصویر کافی است؟
342

قانون بازتاب نور برای چه نوع سطوحی برقرار است؟

زاویۀ بازتاب نور در شکل مقابل چند درجه است؟
چه هنگام یک پرتو نور در بازتاباز آینه روی خودش باز میگردد؟

ha
r.c

c

زاویۀ بازتاب نور در شکل زیر چند درجه است؟
یک آینۀ تخت را در مسیر پرتو بازتاب چنان قرار دهید تا نور روی خودش بازگردد .این آینه با آینۀ افقی موجود
در شکل زیر چه زاویهای خواهد ساخت؟

اگر زاویۀ تابش به یک آینۀ تخت را دو برابر کنیم ،زاویۀ بازتابآن چند برابر میشود؟

ak
rf
e

یک پرتو نور با زاویۀ  30درجه نسبت به سطح یک آینۀ تخت به آن میتابد .زاویۀ بازتاب این پرتو چند درجه
است؟

ha

در یک آینۀ تخت مطابق شکل ،پرتو نوری به صورت مایل تابیده است و زاویۀ 𝜶 پنج برابر زاویۀ تابش است،
در این صورت زاویۀ بین پرتو تابش و بازتابشچند درجه است؟

«تصویر در آینۀ تخت مجازی است ».این جمله به چه معناست؟
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کانون مجازیآینۀ کوژ و فاصلۀ کانونی آن چیست؟

چندکاربردآینههای کوژ؛ وعلت استفاده از آن چیست؟

ha
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c

کنید.

تصویر یک شخص در آینهای وارونه دیده میشود .این آینه از چه نوعی است؟ یک کاربرد این آینه را ذکر
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یک آینۀ کاو را در مقابل پرتوهای خورشید میگیریم و پرتوهای خورشید در فاصلۀ  10سانتی متری آینه در
یک نقطه جمع میشوند.
الف .فاصلۀ کانونی این آینه چند سانتیمتر است؟
ب .اگر یک شمع را در فاصلۀ  4سانتیمتری این آینه قرار دهیم ،تصویر آن در کجا تشکیل میشود ،جلوی آینه یا
پشت آن؟ این تصویر مجازی است یا حقیقی؟

ha

یک آینۀ کوژ را در مقابل پرتوهای خورشید میگیریم و تصویر خورشید را در فاصلۀ  10سانتیمتری در
پشت آینه میبینیم.
الف .فاصلۀ کانونی این آینه چند سانتیمتر است؟
ب .اگر یک شمع را در فاصلۀ  8سانتیمتری این آینه قرار دهیم ،تصویر آن در کجا تشکیل میشود ،جلوی آینه یا
پشت آن؟ این تصویر مجازی است یا حقیقی؟
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در شکلهای زیر ،مسیر پرتوهای نور را پساز بازتاباز آینه تکمیل کنید.

یک جسم را به آینۀ کوژ با فاصلۀ کانونی  10سانتیمتر میچسبانیم .سپس آن را از آینه دورکرده و به فاصلۀ
بسیار زیاد میبریم .تصویر این جسم حداکثر چند سانتیمتر از آینه دور میشود؟

c
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یک جسم در فاصلۀ  30سانتی متری از یک آینۀ کاو قرار دارد و فاصلۀ کانونی آینه  10سانتی متر است.
الف .این تصویر حقیقی است یا مجازی؟
ب .این تصویر در جلوی آینه تشکیل میشود یا پشت آن؟
پ .این تصویر نسبت به جسم وارونه است یا مستقیم؟
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چند مورد زیر نشانمیدهد که نور به خط راست منتشر میشود؟
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
الف) شکل سایه هر جسم با خود جسم مشابه است.
ب)هنگامی که نور به یک جسم شفاف برخورد میکند از آن عبور میکند.
پ) ما نمی توانیم پشت سر خود را ببینیم.
ت) هنگام برخورد نور بایک آینه ،نور بازتاب میکند.
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اگر بخواهیم سایۀ جسمی را در حضور منبع نقطهای بزرگتر کنیم  ،کدام عمل ممکن مناسب است؟
 )1جسم رابه پرده نزدیک کنیم
 )2پردهرا از جسم دور کنیم
 )3جسم را از منبع نور دور کنیم
 )4منبع نور را از جسم دور کنیم
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c

ha
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جسم کدری که بزرگتر از یک المپ مهتابی است  ،را از المپ دور میکنیم اندازۀ سایه آن چه تغییری
میکند؟
 )1بزرگتر میشود
 )2کوچکتر میشود
 )3ممکن است کوچکتر یا بزرگتر شود
)4تغیری نمیکند
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جسم کدری مقابل یک منبع نور گسترده قرار دارد .اگرجسم را به پرده نزدیک کنیم ،ابعاد نیمسایه:
 )1کوچکتر میشود
 )2بزرگتر میشود
 )3ثابت میماند
 )4بستگی به اندازۀ جسم و منبع دارد

ha

کدام عامل در اندازه سایه اثر ندارد؟
 )1اندازه جسم
 )2شدت نور
 )3فاصلۀ منبع نور از پرده
)4فاصله جسم از منبع نور

در شکل زیر  ،زاویه بین پرتو تابش و بازتابشچند درجه است؟

15 )1
30 )2
45)3
60 )4
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در شکل زیر ،اگرزاویۀ تابشرا  5درجه کمتر کنیم ،زاویۀ بین پرتوتابش و بازتابش چند درجه تغییر میکند؟
 5 )1درجه افزایش
 10 )2درجه افزایش
 5)3درجه کاهش
 10 )4درجه کاهش

ha
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c

در سطح یک کاغذ ،تصویر خود را نمی بینیم .چرا؟
 )1پرتوهایی را که نامنظم به سطح آن تابیده شده است ،به صورت منظم بازتاب میکند.
 )2پرتوهایی را که به سطح آن تابیده شده است به صورت نامنظم بازتاب میکند.
 )3پرتوهایی را که موازی با هم بودهاند و به سطح آن تابیدهاند به صورت موازی بازتاب می کند.
 )4سطح آن صاف است.

اگر زاویه بین پرتو تابش و بازتابشرا  4برابر کنیم یعنی :
 )1زاویه تابش هم  4برابر شده است
 )2زاویه بازتابشدو برابرشده است
 )3زاویه تابش 2برابرشده است
 )4همۀ موارد ممکن است
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قانون بازتاب نور  ،در کدام یک از سطوح زیر برقرار است؟
 )1در سطح یک آینه
 )2در سطح شیشۀ مات
 )3در سطح جادۀ خاکی
 )4در همۀ سطوح برقرار است.

ha

در شکل زیر اگر بدون دست زدن به پرتو تابش آینه را به میزان  10درجه در جهت خالف عقربههای ساعت
حول نقطه  Oدوران دهیم زاویه بازتابشچند درجه خواهد شد؟
20 )2
10 )1
70 )4
40 )3
در یک آینهی تخت زاویهای که بین پرتو تابش و پرتو بازتاب ایجاد میگردد  4برابر زاویهای است که پرتو تابش با
آینه میسازد .در این حالت زاویهی تابش چند درجه است؟
120 )4
60 )3
30 )2
20 )1
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تصویر یک ساعت عقربهدار در آینۀ تخت وضعیت4و 50دقیقه را نشان میدهد .اگر به طور مستقیم به خود
ساعت نگاه کنیم ،ساعت چند است؟
4:10 )2
7:10 )1
4:50)4
6:50 )3

ha
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c

اگر عقربههای ساعت دیواری را که زمان  5و  15دقیقه را نشان میدهد  ،جلوی آینه تختی قرار دهیم  ،در آینه
عقربههای تصویر ساعت  ،چه زمانیرا نشانمیدهند؟
 5 )1و  5دقیقه
 6 )2و  45دقیقه
 5)3و 45دقیقه
 6 )4و 5دقیقه
در شکل مقابل کدامیک از بینندهها،
تـصویر مـربوط بـه شـیء  Pرا در آینه
نمیتواند ببیند؟
B)2
A )1
D)4
C)3

ak

rf
e

در چه شرایطی  ،از یک جسمتوسط یک سطح تخت ،تصویر تشکیل میشود ؟
 )1بخشی از نور تابیده شده از جسم به سطح  ،از سطح بازتاب میشود.
 )2تمام نور تابیده شده از جسم به سطح  ،از سطح بازتاب شود.
 )3بخشی از نور تابیده از جسم به سطح  ،از سطح ،بازتاب منظم شود.
 )4تمام نور تابیده شده از جسم به سطح  ،از سطح ،بازتاب نامنظم شود.

ha
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ha
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c

جسم ABبه فاصلهی  50سانتی متری یک آینۀ تخت و به موازات آن قرار دارد و تصویری از آن تشکیل شده
است .اگر جسم را به موازات خود  20سانتیمتر از آینه دور کنیم ،برای آن که محل تصویر تغییر پیدا نکند ،باید آینه را
چند سانتی متر و در چه جهتی جابهجا کنیم؟
 ،10 )1به جسم نزدیک کنیم  ، 20 )2به جسم نزدیک کنیم
 ، 10 )3ازجسم دور کنیم  ، 20 )4ازجسم دور کنیم
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چرا در چراغ جلویاتومبیل از آینه مقعراستفاده میشود؟
شتری به صورت موازی میرود.
)1زیرا پرتوهایواگرا را موازی میکند و نور تا مسافت بی 
)2زیرا کانوندارد و با تجمع نور شدت آن در کانونافزایش مییابد.
)3زیرا وسعت دید آینه مقعر بیشتر از انواع دیگر آینههاست.
)4زیرا آینه مقعردر درون خود ،فضای خالیدارد.

ha

کدام ویژگی سبب می شود تا ازآینه محدب  ،در سر پیچ جادهها و آینه بغل خودروها استفاده شود؟
)1نشان دادن جزییات تصویر
)2بزرگ کردنتصویر اجسام
)3نزدیک کردنتصویر اجسام
)4وسعت میدان دید
روی آینه بغل برخی خودروها نوشته شده  « :اجسام از آنچه که در آینه میبینید به شما نزدیکترند» دلیل این
هشدار چیست؟
)1آینۀ بغل خودرو کوژ است و اشیا را کوچکتر از اندازه واقعی نشانمیدهد.
 )2آینۀ بغل خودرو کوژ است و تصویر در آن مجازی است.
 )3آینه کوژ تصویر اشیاء را مستقیم نشانمیدهد.
 )4مااز کنار خود با این آینه به اجسام نگاه میکنیم.
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آینۀ کاو از یک جسم در چه صورت تصویر مجازی میدهد؟
 )1جسم در فاصلۀ کانونی آن باشد.
 )2جسم روی کانونآن باشد.
 )3جسم در خارج از فاصلۀ کانونی آینه باشد.
 )4همۀ موارد درست است.
یک آینۀ کوژ را در مقابل خورشید نگه می داریم و تصویر خورشید را درون آینه در فاصلۀ  10سانتی متری
سطح آن میبینیم .فاصلۀ کانونی آینه چند سانتیمتر است؟
20 )4
15)3
10 )2
5 )1

c

ha
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یک آینۀ کاو را در مقابل خورشید نگه میداریم و کاغذ کوچکی در فاصلۀ  10سانتیمتری آینه ،در اثر بازتاب
نور از آن ،آتش میگیرد.فاصلۀ کانونی آینه چند سانتیمتر است؟
5 )1
10 )2
15)3
20 )4

ak
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ینهایت از آن دور میکنیم .تصویر این
فاصلۀ کانونی آینۀ کوژی  20سانتیمتر است .جسمی را از خود آینه تا ب 
جسم حداکثر چند سانتیمتر از این آینه دور میشود؟
 )4بینهایت
40 )3
20 )2
10 )1

ha

فاصلۀ کانونی آینۀ کاوی  20سانتیمتر است .جسمی را که به آینه چسبیده تا فاصلۀ دور ،عقب میبریم.
تصویر حاصله از لحاظ نوع به ترتیب کدام است؟
 )2حقیقی -مجازی
 )1حقیقی -حقیقی
 )4مجازی -مجازی
 )3مجازی – حقیقی
کدام آینه در دندان پزشکی کاربرد دارد؟
 )3تخت
 )2کاو
 )1کوژ

 )4هرسه مورد
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دندان پزشک با کمک آینۀ کاو از دندانچه نوع تصویری تولید میکند؟
 )1حقیقی و کوچکتر
 )2حقیقی و بزرگتر
 )3مجازی و کوچکتر
 )4مجازیو بزرگتر

ha
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c

دندان پزشکدندان را برای معاینه در چه فاصلهای از آینۀ کاو قرار میدهد؟
 )1فاصلۀ بین کانونو آینه
 )2روی کانون
 )3دورتر از فاصلۀ کانونی
 )4دوبرابرفاصلۀ کانونی
در شکلهای زیر پرتوهای نور از فاصلۀ دور به آینهها برخورد میکنند .کدام شکل اشتباه است؟
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شکست نور
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وقتی باریکۀ نور به طور عمود بر سطح یک تیغۀ شیشهای یا هر جسم
شفاف دیگری بتابد ،بدونشکست به مسیر خود ادامه میدهد.

c

ha
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شکست هنگامی رخ میدهد که نور از یک محیط شفاف به محیط شفاف
دیگری وارد شود.

ak
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1
2
3

اگر نور وارد محیط غلیظتر شود ،به خط عمود نزدیکتر میشود.
اگر نور وارد محیط رقیقتر شود ،از خط عمود دورتر میشود.
اگر نور به طور عمود بر سطح مشترک بتابد ،شکست نمیخورد.
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شکل روبه رو مسیر پرتو نوری را در دو محیط شفاف متفاوت نشان میدهد .با ذکر
دلیل بیان کنید کدام یک از دو محیط رقیقتر است.

c
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در نگاه ازباال  ،سکهای که درکف ظرف قابل مشاهده  ......................با ریختن آب قابل مشاهده میشود ؛ زیرا به علت
پدیدۀ  ..........................سکه  .................از عمق واقعی دیده میشود.
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c
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به مجموعه رنگ های تشکیل دهندۀ نور سفید ،طیف نور
سفید میگویند.

rf
e

باریکۀ نور سفید پس از عبور از منشور به رنگهای مختلفی
ینامند.
تجزیه میشود این پدیده را پاشندگی نور م 
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یک عدسی واگرا را در فاصلههای مختلف از یک جسم بگیرید .با توجّه به ویژگیهایتصویری که در عدسی
واگرا می بینید ،عبارت زیر را کامل کنید.
تصویر همۀ اجسام در عدسی واگرا …………از جسم و نسبت به جسم ………… است.

31

یک عدسی همگرا را در فاصلههای مختلف از یک جسم بگیرید .با توجّه به ویژگیهای تصویری که در
عدسی همگرا می بینید ،عبارت زیر را کامل کنید.
تصویر همۀ اجسام در عدسی همگرا ممکن است ………… یا ………… از جسم باشد.
تصویر همۀ اجسام در عدسی همگرا ممکن است نسبت به جسم ………… یا ………… باشد.
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در نگاه از روبرو  ،مدادی که در دومحیط هوا وآب قرار دارد  ( ،بر خالف  /مشابه ) مدادی که فقط درون لیوان خالی
است ،شکسته و ( بلندتر  /کوتاهتر ) دیده میشود.
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 1اگر نور از محیط  ................وارد محیط  ................شود ،به خط عمود نزدیکترمیشود.

 2محل..................پرتوهاینور خورشید پساز عدسی همگرا را  ...................................و به فاصلۀ آن تا ................................
فاصلۀ کانونیمیگویند.

ha

اگر نور به طور( عمود /مایل ) بر سطح مشترک دو محیط شفاف بتابد ،شکست نمیخورد.
در شکل مقابل محیط ( ( )2غلیظتر /رقیقتر ) است.
در شکل مقابل محیط ( )2را عوض می کنیم و نور از خط عمود دورتر
میشود .در این صورت محیط ( )2نسبت به قبل ( ،غلیظتر /رقیقتر ) شده است.
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منشورچیست؟

باریکۀنورهنگامورودازهوابهمنشور،طوریشکستهمیشودکهبهخطعمود................شود؛همچنینهنگام
خروجباریکۀنورازمنشوربههوا،طوریشکستهمیشودکهازخطعمود...........شود.
مجموعه رنگهایتشکیل دهندۀ نور سفید .................................. ،میگویند.
پاشندگینورچیست؟
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درپاشندگینورسفیدتوسطمنشور،رنگ...........دچارکمترینشکستمیشود.
عدسیهمگراوواگراراتوضیحدهید.
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پرتو نور یک لیزر مدادی ،مـطابق شـکل به تیــغههـای شیــشهای میتابد .در کـدام مــورد ،پرتو نور
منحرف میشود؟ در کدام مــورد پرتو نـور جابهجا میشود؟

ha

پرتو نور تکرنگ  ،SIاز هوا بر شیشه میتابد .با ذکر دلیل توضیح دهید که پرتو شکست خروجی از تیغه
کدام است؟
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جاهایخالیرا باتوجّه به شکل و پدیدۀ شکست نور پرکنید.
باریکۀ نور هنگام ورود از هوا به منشور ،طوری شکسته میشود که به خطعمود ……… شود.
همچنین هنگام خروج باریکۀ نور از منشور به هوا ،طوری شکسته میشود
که از خط عمود ……… شود.
یک پرتو نور قرمز مطابق شکل وارد منشوری شده و از آن خارج میشود.
الف .این پرتو چند بار دچار شکست شده است؟
ب .در شکست اول به خط عمود نزدیک شده یا از آن دور میشود؟ چرا؟
پ .اگر این پرتو نور سفید بود ،رنگهایآن از هم جدا میشدند .این پدیده چه نام دارد؟
ت .زاویۀ بین امتداد باریکۀ نور ورودی و امتداد پرتو نور خروجیرا مشخص کنید.
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الف .پاشندگی نور چیست؟
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ب .هنگام پاشندگی نور سفید ،حداکثر انحراف مربوط به کدام رنگ است؟ حداقل انحراف به کدام رنگ مربوط
میشود؟
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چند پرتو لیزر از هوا مطابق شکل وارد آب میشوند .کدام پرتو نسبت به مسیر اولیهاش ،انحراف بیشتری پیدا
میکند؟ چرا؟

یک پرتو نور از آب تحت زاویۀ  30درجه نسبت به خط عمود وارد هوا شده و بخشی از آن بازتاب میشود .اگر
پرتو شکست و بازتاب برهم عمود باشند ،پرتو شکست باخط عمود چه زاویهای میسازد؟
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یک پرتو نور ازهوا تحت زاویۀ  60درجه نسبت به خط عمود وارد آب شده و بخشی از آن بازتاب میشود .اگر
زاویۀ بین پرتو تابش و بازتاب چهار برابر زاویۀ بین پرتو شکست و خط عمود باشد ،زاویۀ بین پرتو شکست و خط عمود
چند درجه است؟
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یک عدسی را در مقابل نور خورشید قرار میدهیم و پرتوهای خورشید در فاصلۀ  20سانتیمتری آن جمع
میشوند.
الف .این عدسی همگرا است یا واگرا؟
ب .فاصلۀ کانونی این عدسی چند سانتیمتر است؟
پ .این عدسی با کدام ترکیب از
منشورهای زیر مشابه است؟
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یک عدسی واگرا را در مقابل نور خورشید میگیریم.
الف .آیا پرتوهایخورشید توسط این عدسی در نقطهای تمرکز میکنند؟
ب .فاصلۀ کانونی این عدسی را چگونه به دست میآوریم؟
پ .این عدسی با کدام ترکیب از
منشورهای مقابل مشابه است؟
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شکست نور
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باچه شرط یا شرطهایی ،نور دچار شکست میشود؟
 )1از یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگریوارد شود.
 )2از یک محیط شفاف به صورت مایل به محیط شفاف دیگری وارد شود.
 )3از یک محیط شفاف به صورت عمود به محیط شفاف دیگری وارد شود.
 )4همۀ موارد درست است.
در شکل زیر پرتوهای نور از هوا وارد آب می شوند .کدام شکل اشتباه است؟
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در شکل زیر پرتوهای نور بین آب و هوا جابهجا میشوند .کدام شکل نادرست است؟
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در شکل زیر پرتوهای نور از هوا وارد آب یا از آب وارد هوا میشوند .چند پرتو دچار شکست میشوند؟
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
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وقتی نور از هوا وارد آب میشود  ،سپس از آب وارد شیشه میشود ،پرتو شکست به ترتیب به خط عمود
فرضی نزدیکتر میشود یا دورتر ؟
 )2نزدیکتر–دورتر
 )1دورتر -دورتر
 )4دورتر– نزدیکتر
 )3نزدیکتر– نزدیکتر
مطابق شکل ،نور از هوا وارد چند محیط شفاف پشت سرهم میشود.
کدام محیط از نظر نوری غلیظتر است؟
1 )1
2)2
3)3
 )4قابل اظهار نظر نیست.
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کدام پرتو ،مسیر پرتوخروجی از تیغۀ شیشهای را درست نشانمیدهد؟

1 )1
2 )2
3 )3
4 )4
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هنگامی که در قسمت کم عمق استخر راه میرویم ،آن قسمت از پاهای نفر مقابل که داخل آب است راچگونه
میبینیم ؟
 )1کوتاهتر
 )2بلندتر
 )3در اندازه واقعی
 )4ممکن است در هر حالتی ببینیم
هنگام پاشندگی نور در منشور ،بیشترین شکست مربوط به کدام رنگاست؟
 )4بنفش
 )3سبز
 )2زرد
 )1قرمز
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پاشندگی نور سفید به آن علت است که:
 )1هنگام شکست ،در محیط دوم به آن رنگ اضافه میشود.
 )2در برخورد به محیط دوم ،رنگهایجدید تولید میشود.
 )3مسیرهای جدید نور در محیط دوم ،رنگی دیده میشوند.
 )4شکست رنگهای مختلف نور سفید ،متفاوت است.
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در شکل زیر یک پرتو قرمز افقی وارد دستگاه ترکیبی متشکل از دو عدسی میشود .خروجی چند شکل
ممکن است افقی باشد؟
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1

شخصی در حال مطالعه با عینک است ،در این حالت چند عدسی در کل فرآیند دیدن این شخص دخالت
دارند؟
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
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برای افرادی که چشم آنها نزدیکبین (یعنی دور را خوب نمیبینند) ،و افراد دوربین به ترتیب چه نوع عدسی
برایعینکشان مناسب است؟
 )2عدسی واگرا-عدسی همگرا
 )1عدسی همگرا-عدسی واگرا
 )4عدسی همگرا-عدسی همگرا
 )3عدسی واگرا –عدسی واگرا

در پشت مستطیل ،کدام ابزار نوری قرار دارد؟
 )1آینۀ کوژ
 )2آینه کاو
 )3عدسی همگرا
 )4عدسی واگرا
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)3
)4

در شکل زیر پرتو قرمز افقی وارد منشور شیشهای میشود .خروجیاین پرتو کدام گزینه میتواند باشد؟
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در شکل زیر یک پرتو قرمز وارد منشور شیشهای میشود .کدام شکل ممکن است به خروجی
گردد؟

منجر
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در شکل زیر یک پرتو قرمز افقی وارد دستگاه ترکیبی متشکل از دومنشور شیشهای میشود .خروجی چند
شکل ممکن است افقی باشد؟
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1

در شکل زیر یک پرتو قرمز افقی وارد دستگاه ترکیبی متشکل از یک منشور و یک تیغۀ شیشهای میشود.
خروجیاین دستگاه ممکن است کدام گزینه باشد؟
)4
)3
)2
)1
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