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پدیدآورندگان :

گروه مولفین حرف آخرآموزش

فهرست مطالب

فصل دوم

رفتار اتم ها با یکدیگر

36

فصل سوم

به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

71

حرکت چیست

89

فصل چهارم
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فصل اول

مواد ونقش آنها در زندگی

5

فصل پنجم

نیرو

فصل ششم

زمین ساخت ورقه ای

فصل هفتم

آثاری از گذشته زمین

فصل هشتم

فشار وآثار آن

161
179
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فصل دهم

نگاهی به فضا

142

فصل دوازدهم

دنیای گیاهان

فصل سیزدهم

جانوران بی مهره

فصل چهاردهم

جانوران مهره دار

فصل پانزدهم

باهم زیستن
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فصل یازدهم

گوناگونی جانداران

201
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ماشین ها
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300
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359
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مس Cu
چرایی و چگونگی مفتول شدن مس را در زیر میبینید .براساس آنچه که در
تدریس مشاهده کردید ،شما هم این فرایند را توصیف کنید.
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مس هادی یا رسانای جریان الکتریسیته است(کدام شکل؟)
مس در مقابل اکسایش یا همان واکنش مالیم با اکسیژن به کندی عمل میکند (کدام
شکل؟)
مس خاصیت مفتول شدن دارد (کدام شکل؟)
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c

همانطور که در جلسه
دیدید و شنیدید،
اوال این عکسها بی روح
هستند و اصل قضیه رو
(ارزش
نمیدن
نشون
انیمیشنهارو بدونین)
دوما نتایج
هرچقدر فلزها فعالترباشند مثل سدیم ،نرژی
کمتری برای شروع واکنش ،
مثال با اکسیژن ،نیاز دارند.
 هرچه فلز فعالتر باشد،واکنشپذیری بیشتری هم
دارد
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واکنش منیزیم با اکسیژن با نور
بسیار خیرهکنندهایی همراهه
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با توجه به زمانسنج و پیگیری و
ثبت دقیق تغییرات رخ داده در
واکنشها ،میتوان
واکنشپذیری این فلزات را
بررسی نمود
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نکته حایز اهمیت این
است که همه چیز در
واکنشها باید یکسان
باشد ،به جز فلزها.
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همه چیز یعنی :دما ،غلظت
محلول ،ابعاد و اندازه فلزها و
مقداری که در محلول فرو
میروند
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 -1قبل از
برخورد
اشعه
فرابنفش با
اوزون
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-2لحظه
برخورد اشعه
فرابنفش و
تبدیل اوزون
به اتم
اکسیژن و
اتم اکسیژن
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 -3اتصال
مجدد مولکول
اکسیژن و اتم
اکسیژن و
آزاد شدن
اشعه مادون
قرمز
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توضیحات در مورد گوگرد را
اینجا بنویسید:
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همانطور که در انیمیشن زیبای جلسه
دیدید ،یک مولکول آمونیاک با سه
مولکول هیدروژن واکنش داده و تبدیل
به دو مولکول آمونیاک میشوند
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توضیحات داده شده از
چرخه نیتروژن در جلسه
را اینجا کنار هر شکل
بنویسید
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آهن در هموگلوبین خون
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کلسیم در استخوانها
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سدیم و پتاسیم در فعالیتهای قلب
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درشکل فوق درشت مولکول را مشخص کنید و توضیحات جلسه را یادداشت کنید

20

21

ha
ak

rf
e
c

ha
r.c

22

ha
ak

rf
e
c

ha
r.c

23

ha
ak

rf
e
c

ha
r.c

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:
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عنصرها به چند دسته طبقه بندی می شوند؟
مواد به چند دسته طبقه بندی می شوند؟
به چه موادی ،مواد خالص می گویند؟
به چه موادی ،مواد مخلوط می گویند؟
چهار تا از پرکاربردترین فلزها را نام ببرید؟
اولین معدن فلز مس در ایران چه نام دارد؟
چند کاربرد از مس وترکیب های آن نام ببرید؟
در شرایط یکسان ظروف مسی زودتر زنگ می زند یا ظروف آهنی؟
آمونیاک فراورده کدام واکنش است؟
یکی از کاربردهای فسفر را بیان کنید؟
یکی از کاربردهای کربن را بیان کنید؟
ماده اولیه برای تولید گاز آمونیاک چیست؟
برای هر یک از موارد زیر یک کاربرد بنویسید.
فلوئور-کربن-فسفر-آمونیاک-سولفوریک اسید-کلر-ابریشم
در هر مورد کاربرد عنصر یا عنصر مورد نظر را در ارتباط با نقش آن در بدن
بنویسید (هموگلوبین خون-سدیم و پتاسیم-یُد-رشد استخوان ها
ماده اولیه پلیمر مصنوعی از چیست؟
یکی از معایب پالستیک ها چیست؟
دو تا از کاربردهای پلیمرهای مصنوعی را نام ببرید؟
دو پلیمر طبیعی نام ببرید؟
به چه علت بر روی محصوالت پالستیکی،بارکدهایی به صورت عدد حک
می کنند؟

ha
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جمالت زیر را تکمیل کنید
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برای دستهبندی مواد میتوان آنها را به دو دستهی  ..........و  ..........یا  ..........و
 ..........طبقهبندی کرد.
عنصرها به دو دستهی  ..........و  ..........طبقهبندی میشوند.
از فلزها در ساخت  .......... ،.......... ،..........و  ..........استفاده میشود.
اگر قسمتی از روکش سیم را کنار بزنیم ،فلز  ..........و  ..........را مشاهده میکنیم که
 ..........نام دارد.
یکی از معادن مس ایران ،معدن  ..........در استان  ..........است.
فلز مس از طریق ذوب  ..........در دمای باال به دست میآید.
فلز مس به علت  .......... ،..........و  ..........کابرد گستردهای در زندگی روزمره دارد.
به عنوان نمونهای از کاربرد فلز مس میتوان به  ..........و  ..........اشاره کرد.
آهن با اکسیژن ترکیب شده و به  ..........تبدیل میشود.
حاصل ترکیب مس و اکسیژن .......... ،است.
سرعت ترکیب مس و اکسیژن از سرعت ترکیب آهن و اکسیژن  ..........است.
هوای پاک یک مخلوط  ..........و  ..........است.
مهمترین اجزای تشکیلدهندهی هوا ،گازهای  .......... ،.......... ،.......... ،..........و
 ..........است
اکسیژن به صورت مولکول  ..........وجود دارد و گاز اوزون از مولکولهای ..........
تشکیل شده است
عالوه بر گاز اکسیژن ،شکل دیگری از عنصر اکسیژن .......... ،است که از
مولکولهای  ..........تشکیل شده است
فرمول شیمیایی سولفوریک اسید .......... ،است.
عناصر سازندهی اسید سولفوریک  .......... ،..........و  ..........میباشد
گوگرد جامدی  ..........است و در طبیعت در  ..........یافت میشود
کاربردهای اسیدسولفوریک در صنعت در  .......... ،.......... ،.......... ،.......... ،..........و
 ..........میباشد
عنصر نیتروژن موجود در هوا به صورت  ..........با مولکولهای  ..........یافت میشود
بخش عمدهی گاز نیتروژن به عنوان ماده اولیه برای تولید  ..........به کار میرود
آمونیاک در تهیهی  ..........و  ..........کاربرد دارد.
یخسازی ،تهیهی کودهای شیمیایی در کشاورزی و تولید مواد منفجره ،از
کاربردهای  ..........و  ..........میباشد.
گاز آمونیاک از ترکیب  ..........و  ..........حاصل میشود.
نمونهای از کاربرد کربن ،فسفر و فلوئور در زندگی ،به ترتیب در  .......... ،..........و
..........است
 ..........یکی از موادی است که به خمیر دندان میافزایند تا از  ..........جلوگیری کنند
25
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فلوئور و کلر در مدار آخر خود  ..........الکترون دارند.
از کاربردهای کلر و ترکیبات آن میتوان به تهیهی  .......... ،.......... ،..........و ..........
اشاره کرد.
طبقهبندی عناصر ،مطالعهی آنها را  ..........میسازد .زیرا عنصرهایی که در یک
طبقه قرار میگیرند .......... ،دارند.
عنصرهایی که تعداد الکترونهای مدار آخر اتم آنها برابر است ،در یک  ..........قرار
میگیرند
سدیم فلزی جامد است که با  ..........و  ..........به شدت واکنش میدهد .از این رو
بسیار  ..........است
عنصرها در فعالیتهای بدن نقش مهمی دارند .برای نمونه آهن در ساختار ،..........
سدیم و پتاسیم در  ،..........ید در  ..........و کلسیم در  ..........موثرند
یکی از موارد استفاده از فلوئور ،اضافه شدن آن به  ..........میباشد
اتم عنصر فلوئور در مدار آخر خود  ..........الکترون دارد .اتم عنصر  ..........نیز از نظر
تعداد الکترون مدار آخر ،مشابه فلوئور است
نیتروژن (N) 7و فسفر (P) 15در الیهی آخر خود .......... ،الکترون دارند
سیلیسیم (Si)14در الیهی آخر خود  ..........الکترون دارد و در گروه  ..........از جدول
طبقهبندی عنصرها قرار گرفته است.
در میان عناصر موجود در پوستهی زمین و بدن انسان ،باالترین درصد مربوط به
عنصر  ..........است
در مولکول موادی مانند گاز اکسیژن و گاز آمونیاک ،تعداد اتمها  ..........است؛ به
طوری که این مولکولها به مولکولهای  ..........مشهورند
سلولز از تعداد بسیار زیادی اتمهای  .......... ،..........و  ..........تشکیل شده است
مولکول  ..........و مولکول  ،..........درشتاند .چنین موادی را  ..........مینامند
مولکول  ..........و مولکول  ،..........درشتاند .چنین موادی را  ..........مینامند
هر بسپار از  ..........تشکیل شده است که از اتصال تعداد زیادی  ..........به یکدیگر به
دست میآید
بسپارها دستهای از  ..........هستند
بسپارها ممکن است  ..........یا  ..........باشند.
 .......... ،.......... ،.......... ،..........و  ..........نمونههایی از بسپارهای طبیعیاند
سلولز و نشاسته از بسپارهای  ،..........و پالستیک از بسپارهای  ..........میباشند
پالستیک ،نمونهای از  ..........است که در ساخت  .......... ،.......... ،.......... ،..........و
وسایل شخصی به کار میرود
پالستیکها در محیطزیست به راحتی تجزیه  ..........و سوزاندن آنها در
محیطزیست  ..........تولید میکند؛ به همین دلیل آنها را  ..........میکنند
بطری حاوی نوشیدنی از جنس  ..........است که بازگردانی آن  ..........میباشد
26






لیوانهای یک بار مصرف و ظروف بستهبندی از جنس  ..........هستند که بازگردانی
حک شده بر روی آنها  ..........میباشد.
روی بستهای حک شده که نشان میدهد جنس آن از  ..........است
نشانهی
عالمت استاندارد بر روی مواد غذایی نشان میدهد که آن ماده غذایی  ..........است
و از نظر  .......... ،..........و  ..........از وضعیت مطلوبی برخوردار است.
استاندارد ملی ایران به شمارهی  ،4152ویژگیهای روغن مناسب برای  ..........را
نشان میدهد

درستی و نادرستی جمالت زیر را بررسی کنید
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طال ،آهن ،مس ،آلومینیم و سیلیسیم همگی در دستهی فلزات قرار دارند
آهن و مس با سرعت یکسانی با اکسیژن واکنش میدهند
سرعت واکنش منیزیم با اکسیژن در مقایسه با سرعت واکنش مس با اکسیژن،
بیشتر است
در بین فلزات مس ،آهن  ،طال و و روی ،آهن کمترین واکنشپذیری را دارد
واکنشپذیری طال ،از آهن و مس کمتر است.
اگر یک تکه نوار مسی را روی شعلهی چراغ بگیریم ،با سرعت میسوزد و نور
خیرهکنندهای تولید میکند.
تفاوت اکسیژن و اوزون در نوع اتمهای سازندهی مولکولهای آنهاست.
گاز آرگون از رسیدن پرتوهای پرانرژی و خطرناک فرابنفش به زمین جلوگیری
میکند.
تعداد الکترونهای الیه آخر اکسیژن و گوگرد با هم برابرند.
آمونیاک در تهیهی مواد منفجره کاربرد دارد.
گاز نیتروژن موجود در هوا به صورت مولکولهای سه اتمی )(N3وجود دارد.
فسفر ،کلسیم و سیلیسیم از نافلزات هستند.
تعداد الکترونهای الیه آخر کلر بیشتر از تعداد الکترونهای الیه آخر فلوئور است
در جدول طبقهبندی عناصر ،عنصرهایی که تعداد الکترونهای الیهی آخر آنها با
هم برابر است ،در یک ردیف اتمی قرار میگیرند
دومین عنصر تشکیلدهندهی بدن انسان و کرهی زمین کربن میباشد
اتم عنصر سدیم در گروه اول و اتم عنصر کلر در گروه پنجم از جدول طبقهبندی
عنصرها قرار دارند.
منیزیم )(12Mgبا عنصری که در الیهی آخر خود  4الکترون دارد ،همگروه است.
هر بسپاری درشتمولکول است
27
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کلر ) (17Clدر ستون هفتم و سیلیسیم ) (14Siدر ستون چهارم از جدول
طبقهبندی عنصرها قرار دارند.
فلوئور ) (9Fو کلر ) (17Clدر گروه هشتم جدول طبقهبندی عنصرها جای گرفتهاند.
هیدروژن ) ، (1Hلیتیم ) (3Liو سدیم ) (11Naدر یک ردیف از جدول عنصرها قرار
دارند
سدیم ) (11Naو منیزیم ) (12Mgدارای ویژگیهای مشابهی میباشند.
ید در بدن انسان ،در فعالیتهای قلب شرکت دارد.
آهن در ساختار هموگلوبین خون و کلسیم در رشد استخوانها نقش دارند
بیشترین درصد عنصرهای تشکیلدهندهی بدن انسان و پوستهی زمین به ترتیب
مربوط به اکسیژن ،سیلیسیم و آلومینیم میباشد
درصد عناصر در بدن و در پوسته زمین هیچ شباهتی با هم ندارند.
گاز اکسیژن ) (O2و گاز نیتروژن ) (N2از مولکولهای کوچک تشکیل شدهاند و
اسید سولفوریک ) (H2SO4از درشتمولکولها است.
به درشتمولکولها ،بسپار گویند
هر بسپاری درشتمولکول است
همهی درشتمولکولها از زنجیرهای بلندی تشکیل شدهاند که از اتصال تعداد
زیادی مولکول کوچک به یکدیگر به دست میآیند.
مولکول هموگلوبین درشتمولکول است؛ ولی بسپار نیست.
مولکولهای سازنده موم زنبور عسل ،روغن زیتون ،چربی و هموگلوبین از
درشتمولکولهای طبیعی هستند.
پالستیک از بسپارهای مصنوعی و روغن زیتون نوعی بسپار طبیعی است
عالمت استاندارد بر روی بستهبندی مواد غذایی ،نشاندهندهی قابلیت بازگردانی
مواد بستهبندی آنهاست.
حک شده روی بستهبندی مواد غذایی ،نشاندهندهی جنس پلیپروپن
عالمت
آن است و میتوان آن را بازگردانی کرد.

28

سواالت چند گزینهایی

ha
r.c

c

 در سولفوریک اسید به ترتیب ،چند نوع و چه تعداد اتم وجود دارد؟7 -2)2
7 -3)1
8 -2)4
8 -3)3
 بخش عمدهی گاز نیتروژن به عنوان مادهی اولیه برای تولید  .....به کار میرود که از اینماده برای تهیهی مواد تمامی گزینهها استفاده میشود؛ به جز گزینهی . .....
NH3 - )2یخسازی
NH3 - )1چرمسازی
HNO3 - )4کودهای شیمیایی
HNO3 - )3مواد منفجره
 کدام گزینه ویژگی واکنشپذیری فلزات را به شکل صحیحی مقایسه کرده است؟Au > Cu > Fe > Mg)2
ZN > Mg > Cu > Au )1
Fe > Zn > Cu > Au )4
Mg > Fe > Cu > Au)3
 چند مورد از کاربردهای ذکر شده ،نادرست هستند؟الف) سولفوریک اسید :ضدعفونی کنندهی آب استخرها
ب) کلر :سفیدکنندهی پارچهها
ج) فسفر :ساخت خمیر دندان و دهانشویه
ه) فلوئور :نوک چوب کبریت
د) آمونیاک :یخسازی
1)4
3)3
2)2
4)1
 مدل اتمی بور را برای دو عنصر اکسیژن و گوگرد در نظر بگیرید .کدام گزینه نادرستاست؟
)1از نظر تعداد مدار الکترونی با هم تفاوت دارند.
)2تنها ،تعداد الکترونهای یک مدارشان با هم تفاوت دارد.
)3یکسان بودن تعداد الکترونهای الیهی آخر هر دو نشان میدهد که همگروه هستند.
)4هر دو در مدار آخر خود  6الکترون دارند.
 فلزی نرم که با آب به شدت واکنش میدهد و در زیر نفت نگهداری میشود .کدام گزینهمیتواند با این فلز همگروه باشد؟
13Al )4
14Si )3
4Be)2
Na11 )1
 کدام گزینه درست است؟)1ساختار واحدهای تشکیلدهندهی روغن زیتون و نشاسته مشابه هم هستند.
)2با اتصال تعداد زیادی درشتمولکول به یکدیگر بسپار تولید میشود.
)3پالستیکها را به دلیل اثرات نامطلوب آنها در طبیعت بازگردانی میکنند.
)4بسپارهای طبیعی فقط از گیاهان به دست میآیند.
 چه تعداد از موارد زیر درشت مولکول طبیعی میباشند؟آمونیاک -سولفوریک اسید -هموگلوبین -پلیاتیلنترفتاالت -روغن زیتون -سلولز-
ابریشم
5)4
4)3
3)2
6)1
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 در کدام گزینه به واکنشهایی اشاره شده است که انجام نمیشوند؟ب) آهن +گاز اکسیژن
الف) مس +گاز اکسیژن
د) طال +گاز اکسیژن
ج) منیزیم +کات کبود
ه) روی +کات کبود
)4ب و د
)3د
)2الف و ج و ه
) 1ه و د
 در میان عناصر زیر ،کدام یک خواص شیمیایی مشابهی با C 6دارد؟8O )4
14Si )3
15P )2
S16 )1
 منشا کدام یک از گزینههای زیر با بقیه گزینهها متفاوت است؟)4سلولز
)3نشاسته
)2موم زنبور عسل
)1پنبه
 منشا کدام یک از پلیمرهای زیر با بقیهی گزینهها متفاوت است؟)4سلولز
)3موم زنبور عسل
)2ابریشم
)1پشم
 در ساختار شیمیایی مولکول کدام گزینه اتم S 16وجود ندارد؟)4گوگرد
)3آمونیاک
)2سولفوریک اسید
)1کات کبود
 کدام گزینه عبارت زیر را به صورت صحیح تکمیل نمیکند؟عنصری که بیشترین درصد فراوانی را در بدن انسان دارد ..... ،عنصر است.
)1در ساختار پوستهی زمین هم بیشترین درصد فراوانی را دارد.
)2گاز اوزون ،شکل دیگر این عنصر است.
)3با گاز نجیب آرگون در یک سطر قرار گرفته است.
)4یکی از عناصر موجود در ساختار سولفوریک اسید است.
 کدام گزینه صحیح است؟)1از HClبرای حکاکی و تراش روی شیشه استفاده میشود.
)2عنصر کربن به صورت زغال در مغز مداد استفاده میشود.
)3عنصر فلوئور در تولید پالستیکهای مقاوم به گرما کاربرد دارد.
)4جانوران با تنفس ،نیتروژن مورد نیاز خود را از هوا به دست میآورند.
 کدام گزینه دلیل بازگردانی پالستیکها نیست؟)1در محیط زیست به راحتی تجزیه نمیشوند.
)2با سوزاندن آنها ،بخارات سمی وارد هوا میشود.
)3برای مدتی طوالنی در طبیعت باقی میمانند.
)4برای تولید اولیهی آنها هزینههای بسیاری صرف میشود.
 نقش کدام عنصر در فعالیتهای بدن درست نوشته نشده است؟)1ید :تنظیم سوخت و ساز بدن
)2آهن :رشد مو و ناخن
)3کلسیم :رشد استخوانها
)4سدیم و پتاسیم :فعالیتهای قلبی
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 کدام گزینه از ویژگیهای فلز مس نیست؟)1براق و سرخرنگ است.
)2قابلیت مفتول شدن دارد.
)3عدم مقاومت در برابر خوردگی
 )4از طریق ذوب سنگ معدن آن در دمای باال به دست میآید.
 کدام مقایسهی سدیم و لیتیم صحیح نیست؟)1هر دو در آزمایشگاه زیر نفت نگهداری میشوند.
)2هر دو فلز ،جامد و نرم هستند؛ یعنی با چاقو به راحتی بریده میشوند.
)3با آب و اکسیژن به شدت واکنش میدهند.
)4در یک ستون قرار دارند و تعداد الکترون یکسانی در مدار دوم خود دارند.
 همهی عناصر قرار گرفته در ستون اول جدول..... ،)2زیر نفت نگهدار میشوند.
)1فلزی هستند.
)4در الیهی آخر خود یک الکترون دارند.
)3جامد هستند.
 مواد ذکر شده در همهی گزینهها درشت مولکول هستند؛ به جز .....)4سولفوریک اسید
)3روغن زیتون
)2هموگلوبین خون
)1الیاف پنبه
 کدام گزینه راجع به ساختار رو به رو صحیح نیست؟)1یک پلیمر طبیعی است.
)2اتمهای سازندهی آن فقط در گیاهان وجود دارد.
)3هم در گیاهان و هم در ساختار پنبه وجود دارد.
)4درشتمولکول است؛ ولی از اتصال تعداد زیادی مولکول کوچک به یکدیگر ایجاد
شده است.
 کدام گزینه درست است؟)1گیاهان و انسانها نیتروژن مورد نیازشان را از هوا دریافت میکنند.
)2عنصر آهن هم در ساختار بدن انسان و هم در پوستهی زمین وجود دارد.
)3درصد عناصر تشکیلدهندهی بدن انسان و پوستهی زمین کامال مشابه یکدیگر
است.
)4عنصر پتاسیم برای رشد استخوانهای بدن انسان ،موثر است.
 با توجه به شکل رو به رو میتوان گفت .....)1ساختار یک پلیمر مصنوعی را نشان میدهد.
)2مانند سلولز پلیمری است که منشا گیاهی دارد.
)3اتمهای سازندهی آن در بدن جانوران وجود ندارند.
)4پلیمری است که مانند ابریشم منشا جانوری دارد.
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نشان میدهد که .....
 نماد)1این پلیمر قابل بازگردانی است.
)2با رها شدن در طبیعت در مدت کوتاهی تجزیه میشود.
)3سوزاندن آن برای محیط زیست اشکالی ایجاد نمیکند.
)4این پلیمر نباید بیشتر از  5بار مورد استفاده قرار بگیرد.
 در جدول تناوبی عناصر .....)1تمامی عناصر در مدار اول خود دو الکترون دارند.
)2هر عنصر ،نسبت به عنصر همردیف سمت چپ خود یک مدار الکترونی اضافهتر دارد.
)3هر عنصر نسبت به عنصر همستون پایینی خود یک الکترون کمتر دارد.
)4هر عنصر ،نسبت به عنصر همستون باالیی خود ،یک مدار با الکترون اضافهتر دارد.
 دربارهی هوای پاک کدام گزینه نادرست است؟.)1فراوانترین گاز آن نیتروژن است.
)2شکل متفاوتی از عنصر اکسیژن در آن وجود دارد که از رسیدن پرتوهای خطرناک به
زمین جلوگیری میکند.
)3نوعی مخلوط است که به دلیل تفاوت اجزای تشکیل دهندهی آن ،ناهمگن است.
)4مهمترین اجزای تشکیلدهندهی آن گازهای نیتروژن ،اکسیژن ،آرگون،
کربندیاکسید و بخار آب است.
 با توجه به مدل اتمی بور که برای اتمهای مختلف رسم شده است ،عنصرهای موجوددر کدام گزینه ویژگیهای شیمیایی مشابهی دارند؟
)2
)1
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 بیشترین درصد عناصر فلزی در بدن انسان ..... ،و در پوستهی زمین ..... ،میباشد.)2کلسیم -آلومینیم
)1آلومینیم -کلسیم
)4کلسیم -آهن
)3آلومینیم -آهن
 به هر یک از پلیمرهای پالستیکی ،یک کد متمایز اختصاص داده میشود .برای بطرینوشابه ،کد پالستیک ظرف با کد درپوش آن متفاوت میباشد .علت جدا کردن این دو
نوع پلیمر برای بازیافت چیست؟
)1به دلیل آن که پلیمر سخت باید از پلیمر نرم جدا شود.
)2به دلیل آن که پلیمر بدنه را میتوان سوزاند و به طبیعت آسیبی نمیرساند.
)3برای بازیافت ،لزومی به انجام این کار نیست.
)4به دلیل متفاوت بودن فرآیند بازیافت آنها.
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 دو ظرف حاوی  150میلیلیتر آب و یک قاشق کات کبود داریم .در ظرف  ،1تیغهیفلزی از جنس روی و در ظرف  2تیغهی فلزی از جنس طال قرار میدهیم .کدام گزینه
نادرست است؟
)1ظرف  1بر خالف ظرف  2دچار تغییر رنگ میشود.
)2اگر تیغهای از جنس منیزیم را در ظرف  2قرار دهیم ،اتمهای طال تولید میشوند.
)3در ظرف  ،1به دلیل تولید اتمهای مس ،تغییر رنگ دیده میشود.
)4با اضافه کردن محتوای دو ظرف به یکدیگر ،واکنش جدیدی اتفاق نمیافتد.
 در بین عناصر ذکر شده ،کدام عنصر هم در ساختار نشاسته و هم در ساختارسولفوریک اسید وجود دارد؟
)4نیتروژن
)3گوگرد
)2اکسیژن
)1کربن
 در چرخهی نیتروژن .....)1جانوران و گیاهانN2 ،را از طریق تنفس دریافت میکنند.
N2 )2هوا در آب باران حل میشود و وارد خاک میشود.
)3گیاهان نیتروژن مورد نیاز خود را از هوا و جانوران با خوردن گیاهان به دست
میآورند.
)4گیاهان نیتروژن مورد نیاز خود را از خاک به دست میآورند.
 یک ظرف محتوی محلول سولفات Aداریم که یک تیغه از جنس فلز Bدر آن قراردادهایم .با توجه به واکنشپذیری فلزات ،در صورت قرارگیری فلزات کدام گزینه به
جای Aو  ،Bواکنش به شکل زیر نمیتواند انجام شود؟
Bحلول سولفات A +فلز B
فلز A +سولفات
A = Feو A = Zn
1) B = Cuو 2) B = Mg
A = Feو A = Cu
 3) B = Znو 4) B = Zn
 در جدول تناوبی عناصر ،عنصر Xبا P 15در یک گروه و با C 6در یک دوره قراردارد .کدام گزینه کاربرد این عنصر را به درستی بیان کرده است؟
)1کودهای شیمیایی -چرمسازی
)2تهیه آمونیاک -ضدعفونیکننده آب آشامیدنی
)3تهیه نیتریک اسید -ساخت خمیر دندان
)4صنایع بستهبندی مواد غذایی -کودهای شیمیایی
 در کدام گزینه تمامی کاربردهای ذکر شده ،مربوط به یک ماده است؟)1تولید مواد منفجره -سردکنندهها -صنایع چرمسازی
)2تولید شویندهها -تولید سوخت موشک -ساخت نوک چوب کبریت
)3ضدعفونی کردن آب آشامیدنی -صنایع الستیکسازی -صنایع خودروسازی
)4ساخت تفلون -ساخت حشرهکش -غنیسازی اورانیوم
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 موارد گزینهی  .....صحیح هستند.الف) مخلوطهای همگن ،مواد خالص محسوب میشوند.
ب) اگر جرم شخصی  80کیلوگرم باشد ،بیش از  40کیلوگرم وزن او عنصر اکسیژن است.
ج) بیشترین درصد حجمی موجود در اتمسفر مربوط به گاز هیدروژن است.
د) فلز منیزیم به دلیل واکنشپذیری کم ،هنگام سوختن نور زیادی تولید میکند.
)4الف و د
)3ب و د
)2الف و ج
)1ب
 تعداد الکترونهای مدار آخر کدام گزینه به ترتیب 5 ،4 ،و  6میباشد؟16S ، 7N ، 14Si)2
6C ، 5B ، 4Be)1
6C ، 8O ، 9F)4
13Al ، 5B ، 11Na)3
 موارد گزینهی  .....نادرست هستند.الف) در واکنشها ،عناصر قویتر به شکل ترکیب در میآیند و عناصر ضعیفتر تنها
میمانند.
ب) اوزون در اتمسفر در الیهی باالتری از اکسیژن قرار میگیرد؛ بنابراین تعداد اتمهای
سازندهی آن کمتر است.
ج) قویترین فلز در گروه  ،1و قویترین نافلز در گروه  8قرار دارد.
د) فلز پودری و زردرنگ گوگرد ،در دهانهی آتشفشانهای خاموش دیده میشود.
)4ب و ج و د
)3الف و د
)1الف و ب )2الف و ب و د
 کدام عبارت دربارهی کلر صحیح نیست؟)1یک نافلز است که در مدار آخر خود  7الکترون دارد.
)2با فلوئور همگروه است و با آرگون در یک دوره قرار دارد.
)3یک فلز بسیار فعال است.
)4یک ترکیب آن HClاست که کاربردهای صنعتی دارد.
 کدام ویژگی اتمها برای طبقهبندی آنها مناسبتر است؟)2وزن اتمی
)1نقطه ذوب
)4تعداد الکترون مدار آخر
)3میزان واکنشپذیری با اکسیژن
 در فرمول شیمیایی  ،Al (NO3)3نسبت تعداد اتمها به تعداد عناصر چقدر است؟ 3)4به 4
4)3به 3
3)2به 13
 13)1به 3
 اگر بدانیم یون  18 ، 32X2-الکترون دارد ،این یون چند نوترون دارد؟22)4
20)3
18)2
16)1
 کدام فلز زیر از نظر حالت فیزیکی با بقیه متفاوت است؟)4کلسیم
)3مس
)2جیوه
)1آهن
 در کدام گزینه فلزاتی ذکر شده که واکنش آنها با اکسیژن کند است؟)2لیتیم و مس
)1منیزیم و آهن
)4مس و آهن
)3سدیم و طال
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کدام گزینه صحیح است؟)1پلیمرهای طبیعی باید بازگردانی شوند.
)2بهترین روش حذف پلیمرهای مصنوعی از طبیعت ،بازگردانی آنهاست.
)3بخش عمدهی اکسیژن هوا برای تولید آمونیاک استفاده میشود.
)4در مولکول سولفوریک اسید ،گوگرد بیشترین تعداد اتم را دارد.
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مراحل تهیه بلور
 -1انحالل ماده در حالل در گرما تا جاییکه دیگر حل نشود
 -2صاف کردن محلول
 -3قرار دادن یک نخ در محلول و صبر کردن تا محلول سرد شود
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هر مادهای که جریان برق را از خود عبور دهد رساناست
محلولهایی که المپ در آنها روشن هستند رسانا میباشند
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در شکل زیر علت رسانایی در محلولها نشان داده شده است .علت رسانایی در
محلولها ،وجود یونهای متحرک است که توانایی رسانایی جریان الکتریسیته را به
محلول میدهد.
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در آزمایشی که در کتاب ارایه شده ،هدف
این است که اثبات گردد یونها در محلول
حرکت میکنند .به همین دلیل در میانه ظرف
رسوب مس)(IIهیدروکسید ایجاد میشود
که نشان دهنده حرکت یونهای مس،
سدیم،سولفات و هیدروکسید است
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بررسی هیدروژن و یونهای آن
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3
مدار اول گنجایش دو الکترون را دارددر شکل ( )1مدار اول الکترون ندارد و به همین دلیل یون مثبت هیدروژن یا
کاتیون هیدروژن تشکیل شده است ،که تنها دارای یک پروتون است.
در شکل ( )2اتم هیدروژن را داریم که دارای یک پروتون و یک الکترون است.
مدار اول یک الکترون دریافت کرده است.
در شکل ( )3مدار اول هیدروژن هر دو الکترون خود را دریافت کرده و یون
منفی هیدروژن یا آنیون هیدروژن یا هیدرید تشکیل شده است
مدار اول بیش از دو الکترون نمیتواند دریافت کند.

بررسی واکنش میان سدیم و فلوئور و کلر
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اول قوانین
 سدیم تنها میتواند الکترون الیه آخر خود را از دست بدهد و پس از ،از دست دادنالیه آخر آن که مدار دوم آن است ،هشت الکترونی خواهد بود  .در این شرایط
کاتیون سدیم یا یون مثبت سدیم تشکیل میشود
 کلر و فلوئور دارای مدار آخر هفت الکترونی هستند و میتوانند تنها یک الکترونگرفته و مدار آخر خود را هشتایی کنند .در این حالت به یون منفی یا آنیون تبدیل
میشوند
در شکل یک ،اتم سدیم ،اتم فلوئور و اتم کلر نشان داده شده است .برای هریک تعداد
مدارها و تعداد الکترون هر مدار را مشخص کنید

ha
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در شکل : 2
اتم سدیم به اتم کلر نزدیک شده است.
سدیم الکترون مدار آخر خود را به کلر داده است و تبدیل به یون سدیم یا کاتیون
سدیم شده است و دارای یک بار مثبت است
مدار آخر یون سدیم هشت الکترونی است
یون سدیم دارای  10الکترون و  11پروتون است
سدیم یک مدار خود را از دست داده است
اتم کلر الکترون سدیم را گرفته است
مدار سوم یا مدار آخر کلر هشت الکترونی شده است
کلر به یون کلرید یا آنیون کلر تبدیل شده است و دارای یک بار منفی است
یون کلرید دارای  18الکترون و  17پروتون است.
تعداد مدارهای کلر تغییری نکرده است
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در شکل : 3
اتم سدیم به اتم فلوئور نزدیک شده است.
سدیم الکترون مدار آخر خود را به فلوئور داده است و تبدیل به یون سدیم یا کاتیون
سدیم شده است و دارای یک بار مثبت است
مدار آخر یون سدیم هشت الکترونی است
یون سدیم دارای  10الکترون و  11پروتون است
سدیم یک مدار خود را از دست داده است
اتم فلوئور الکترون سدیم را گرفته است
مدار دوم یا مدار آخر فلوئور هشت الکترونی شده است
فلوئور به یون فلوئورید یا آنیون فلوئور تبدیل شده است
و دارای یک بار منفی است
یون فلوئورید دارای  10الکترون و  9پروتون است.
تعداد مدارهای فلوئور تغییری نکرده است
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بررسی واکنش سدیم و اکسیژن
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اکسیژن:
اکسیژن دارای دو مدار الکترونی است.
در مدار آخر اکسیژن  6الکترون وجود دارد.
اکسیژن دو الکترون میگیرد تا مدار آخر خود را هشتایی کند .نکته مهم این است که
دو الکترون را همزمان میگیرد
شکل  : 1اکسیژن و دو سدیم آماده واکنش هستند
شکل  2و  : 3در این شکلها تنها یک سدیم به اکسیژن نزدیک شده است و هیچ
واکنشی رخ نداده است .زیرا اکسیژن باید همزمان  2الکترون دریافت کند و در این
شرایط این اتفاق نمیافتد
شکل  : 4در این شرایط هر دو سدیم همزمان به اکسیژن نزدیک شدهاند ،هر یک
الکترون خود را از دست داده و اکسیژن هر دو الکترون را گرفته است.
اکسیژن در این حالت دو الکترون بیشتر از خالت اتمی خود دارد و دو بار منفی پیدا
کرده است و تبدیل به آنیون اکسیژن یا یون اکسید شده است.
مدار آخر اکسیژن  8الکترونی شده است.
سدیمها هم با از دست دادن الکترون به یون سدیم تبدیل شدهاند و هر یک دارای یک
بار مثبت هستند.
در مجموع بارهای یون اکسیژن و یونهای سدیم خنثی هستند.
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نتیجهگیری بسیار مهم
تعداد الکترون مبادله شده بین فلز و نافلز باید برابر باشد.
ظزفیت فلز :تعداد الکترونی که فلز از دست میدهد
ظرفیت نافلز :تعداد الکترونی که نافلز میگیرد تا مدار آخر آن هشتایی شود( .البته همه
نافلزها الکترون نمیگیرند ،مانند کربن)
تعداد الکترونی که بین اتمهای فلز و نافلز مبادله میشود برابر است با رابطه زیر:
ظرفیت فلز ضربدر ظرفیت نافلز
اگر ظرفیتها متفاوت باشد :
اگر ظرفیتها یکسان باشد :ظرفیت فلز یا نافلز
در مثالهای بعدی از این رابطه استفاده میکنیم
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بررسی واکنش سدیم و نیتروژن
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نیتروژن نیاز به  3الکترون دارد تا مدار آخر آن هشتایی شود بنابراین  3ظرفیتی است
سدیم یک الکترون از دست میدهد تا مدار آخر آن هشتایی شود بنابراین یک
ظرفیتی است
تعداد الکترون مبادله شده میان سدیم و نیتروژن از ضرب ظرفیتهای آنها به دست
میآید که میشود .3
بنابراین همزمان سه عدد اتم سدیم باید با یک اتم نیتروژن واکنش دهند.
پس از مبادله الکترونها ،نیتروژن دارای  3بار منفی میگردد و سدیمها هریک دارای
یک بار مثبت میشوند.
مجموع بار این یونها برابر با صفر است و در مجموع خنثی هستند.
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بررسی واکنش منیزیم با اکسیژن و کلر

rf
e

در مورد واکنش منیزیم با اکسیژن که در شکل 2
نشان داده شده است ،چون ظرفیت منیزیم و اکسیژن
یکسان است ،پس تعداد الکترون مبادله شده برابر با
ظرفیت یکی از آنها است و برابر با  2میباشد.
در مورد واکنش منیزیم با کلر ،چون ظرفیت آنها برابر
نمیباشد ،تعداد الکترون مبادله شده از ضرب ظرفیت
آنها یعنی  2ضربدر  1بدست میآید
منیزیم در واکنش با هر کدام 2 ،الکترون و مدار آخر
خود را از دست میدهد و مدار آخر آن هشت
الکترونی میشود و بار  2+پیدا میکند
کلرها با گرفتن یک الکترون مدار آخر خود را هشت
الکترونی میکنند ،بدون آنکه تعداد مدار آنها تغییری
کند و بار  1-پیدا میکنند
اکسیژن با کسب  2الکترون از منیزیم بار  2-پیدا
کرده و مدار آخر خود را هشتایی میکند.

1
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بررسی واکنش منیزیم با نیتروژن

1
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در مورد واکنش منیزیم با نیتروژن ،ظرفیت آنها
به ترتیب  2و  3است ،زیرا منیزیم با از دست
دادن  2الکترون و منیزیم با گرفتن  3الکترون
مدار 8تایی پیدا میکنند.
از این رو تعداد الکترون مبادله شده بین آنها از
ضرب ظرفیت آنها یعنی  2در  3بدست میآید.
پس  6الکترون بین آنها میادله میشود.
نکته بسیار مهم این است که منیزیم باید همزمان
 2الکترون خود را از دست بدهد و نیتروژن نیز
همزمان  3الکترون باید کسب کند .از این رو در
شکلهای  2و  3هیچ گونه رد و بدل الکترونی رخ
نمیدهد .تنها در شکل  4که شرایط گفته شده
وجود دارد ،منیزیم ها الکترونهای خود را از
دست داده و نیتروژنها آنها را کسب میکنند.
در این واکنش دو اتم نیتروژن با سه اتم منیزیم
واکنش میدهند و علت این است که  6الکترون
باید مبادله شود .اگر تعداد الکترون مبادله شده
را بر ظرفیت هر کدام از اتمها مانند نیتروژن و
منیزیم تقسیم کنید ،تعداد اتمی که در واکنش
شرکت میکند بدست میآید.
نکته مهم دیگر اینکه یکی از منیزیمها یکی از
الکترونهای خود را به یک نیتروژن و دیگری را به
نیتروژن بعدی میدهد که در انیمیشن به خوبی
نشان داده شده است.
در شکل  4به بار هر یک از اتمها دقت کنید.
مجموع بار در این شکل برابر با صفر است
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بررسی واکنش آلومینیم با نیتروژن
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آلومینیم و نیتروژن هر دو  3ظرفیتی هستند .آلومینیم  3الکترون از دست میدهد و
نیتروژن  3الکترون میگیرد.
تعداد الکترون مبادله شده میان این دو برابر با ظرفیت یکی از آنها یعنی  3است
آلومینیم با از دست دادن  3الکترون دارای بار  3+میشود و مدار آخر خود را نیز از
دست میدهد.
نیتروژن  3الکترون کسب کرده و بار آن  3-میشود و تعداد مدارهای آن تغییری
نمیکند.
آلومینیم نیترید در کل خنثی است.
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واکنش میان سدیم و هیدروژن
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واکنش میان سدیم و کلر

واکنش میان منیزیم و گوگرد

ha
واکنش میان منیزیم و اکسیژن
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واکنش میان سدیم و گوگرد

c
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واکنش میان سدیم و نیتروژن
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واکنش میان منیزیم و کلر
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قانون پایستگی جرم:

جرم نه به وجود میآید و نه از بین میرود .بنابراین مجموع جرم واکنشدهندهها (مواد
سمت چپ فلش) با مجموع جرم فرآوردهها (مواد سمت راست فلش) با هم همیشه برابر
است
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شکل زیر:
نشان میدهد که اگر همهی مواد شرکت کننده در واکنش در محیطی بسته قرار
گیرند و به بیان دی
ر هیچگونه مبادله جرم با محیط وجود نداشته باشد ،جرم مخلوط واکنش از ابتدا تا
انتهای واکنش ثابت خواهد بود.
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شکل زیر:
نشان میدهد که اگر مواد شرکت کننده در واکنش در محیطی باز قرار گیرند و موادی
به مخلوط واکنش اضافه شوند (مثال زیر) و یا از آن خارج شوند ،به ظاهر جرم تغییر
میکند ،در صورتیکه اینطور نیست .تحت هر شرایطی ،جرم واکنش دهندهها و
فرآوردهها با هم برابر است.
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جامد یونی از یونهای مثبت و منفی است که به طور
منظم با آرایشی خاص در سه بعد در کنار هم چیده
شدهاند.
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جامدهای یونی ،در اثر ضربه میشکنند .اما چرا؟ زیرا ،در اثر
ضربه یونها جا به جا میشود و یونهای همنام مقابل
یکدیگر قرار میگیرند و دافعه میان آنها سبب دور شدن
آنها از هم شده ،که این دوری سبب شکستن جامد یونی
میشود.
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تصاویر بیجان! زیر نشان میدهد که اگر یونها به صورت متحرک درآیند میتوانند
جریان الکتریسیته را برقرار سازند .متحرک بودن یونها در دو حالت امکانپذیر است:
 -1یون ها در آب محلول باشند
 -2جامد یونی بصورت مذاب درآید
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دو ظرف جداگانه با مقدار یکسان آب در نظر گرفته شود .به یکی مقداری حل شونده
اضافه میشود .چگالی محلول حاصل از چگالی حالل بیشتر است زیرا ،افزایش جرم
محلول بیشتر از افزایش حجم آن است و چگالی محلول افزایش مییابد
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اگر در هریک از این مایعها تخم مرغی انداخته شود ،از آنجاییکه چگالی محلول بیشتر از
حالل است ،بنابراین تخم مرغ در آن ته نشین نخواهد شد
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اتمها اغلب به حالت آزاد پایدار نیستند و ترکیب شدن با اتمهای دیگر پایدار میگردند.
یک راه برای پایدار شدن رد و بدل الکترون است که در ترکیبات یونی آن را آموختید.
راه دیگر به اشتراک گذاری الکترونهای مدار آخر است.
هدف از اشتراک الکترونها نیز هشتایی شدن مدار آخر است ،با این تفاوت که برخالف
پیوند یونی ،اتمها در حالت اشتراک ،در کنار یکدیگر میمانند .در شکلهای بیجان! زیر
که انیمیشن آن را درسنامه مشاهده کردهاید ،دو اتم هیدروژن با اشتراک تنها الکترون
خود ،از حالت اتمی بیرون آمده و مولکول هیدروژن را ایجاد میکنند و پایار میشوند.
جالب است بدانید که هیدروژن تنها اتمی است که با دو الکترون به حالت پایدار
درمیآید.
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اما پس از اشتراک الکترونها ،الکترونهای مشترک در میان دو اتم قرار میگیرد و برای
هر دو اتم به حساب میآید .یعنی برای شمارش الکترونها هر اتم ،این دو الکترون ،هم
برای اتم اول و هم برای اتم دوم شمارش میگردد.

ha

در زیر پیوند اشتراکی میان هیدروژن و فلوئور را مشاهده میکنید .تنها تک الکترون
فلوئور در مدار آخر آن با تک الکترون هیدروژن شریک میشوند و پیوند اشتراکی یا
کوواالنسی میان آنها ایجاد میشود.
در پیوند اشتراکی تعداد مدار اتمها هیچگونه تغییری نمیکند.
مدار آخر اتم فلوئور در این پیوند هشتایی شده است و ندار آخر اتم هیدروژن دوتایی
شده است.
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در شکل زیر اتمهای فلوئور را با الکترونهای مدار آخر آن میبینید .عالمت  Clدر واقع
شامل هسته و دو مدار الکترونی آن است که نمایش داده نشده است .همانطور که در
انیمیشن درسنامه مشاهده کردید ،با نزدیک شدن اتمهای کلر به یکدیگر ،پیوند
اشتراکی میان آنها تشکیل میشود و هر دو از این طریق به آرایش هشتایی پایدار،
میرسند.
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در شکل زیر اتمهای هیدروژن و اکسیژن از طریق پیوند اشتراکی مولکول آب را
میسازند.
اتم اکسیژن در مدار آخر خود دارای  6الکترون است .با دو الکترون بیشتر این مدار 8
الکترونی میشود و پایدار میگردد .این دو الکترون با اشتراک با دو اتم هیدروژن تامین
میشود .از دیدگاه اتم هیدروژن که نیاز به یک الکترون برای پایدار شدن دارد ،الکترون
اکسیژن میتواند این شرایط را برای هیدروژن مهیا سازد .پس با اشتراک گذاری
الکترونهای مدار آخر دو اتم هیدروژن با یک اتم اکسیژن که در تصویر بیجان زیر دیده
میشود مولکول آب شکل میگیرد.
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با توجه به ساختار مداری و یا الیهای اتمها در جدول دورهای انواع و اقسام پیوندهای
اشتراکی میان اتمها در این جدول در جلسه تدریس بررسی شد که تمام آنها در زیر
آورده شده است .برای هر یک توضیحات داده شده در جلسه را وارد نمایید.
(مجموعهای که برایتان فراهم شده منبع و مرجع قوی برای طرح سوال است)
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به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:
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برای اتیلن گلیکول یک کاربرد بنویسید
برای آمونیاک یک کاربرد بنویسید
برای اتانول یا الکل معمولی یک کاربرد بنویسید
برای آب آهک یک کاربرد بنویسید
ماده خالصی که از چند اتم مختلف بدست می آید چیست؟
انواع ترکیب ها را نام ببرید؟
ماده خالص به چند صورت می باشد؟
ذرات سازنده ی سدیم کلرید(نمک خوراکی)،کات کبود(مس سولفات)،کلسیم
کربنات(آهک) چیست؟
ذرات سازنده ی اتانول،شکر،آب،آمونیاک و متان چیست؟
ویژگی مواد به چه چیزی بستگی دارد؟
ویژگی مواد به چه چیزی بستگی دارد؟ آب مقطر  -محلول نمک خوراکی-محلول
شکر درآب  -محلول اتانول  -محلول کات کبود در آب
ماده ای که برای تهیه مربای کدو حلوایی استفاده می شود چیست؟
چرا شکر و نمک خواص متفاوت دارند؟
اتانول و شکر از چه چیزی ساخته شده اند؟
ماده ای که برای ضدعفونی لوازمپزشکی و بیمارستان بکار می رود چیست؟
فلزی خطرناک و براق که با آب و اکسیژن به شدت واکنش می دهد نام ببرید؟
سدیم الکترون از دست می دهد و به چه چیزی تبدیل می شود؟
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 در مورد واکنش میان اتم سدیم و اتم کلر به سواالت پاسخ دهید:
•

هر یک از اتم های سدیم و کلر چند الکترون مبادله کرده اند؟

•

نماد شیمیایی یون های سدیم وکلرید را بنویسید؟

ha

•

کدام اتم الکترون از دست داده و کدام یک الکترون گرفته است؟

 در مورد واکنش میان اتم سدیم و اتم فلوئور به سواالت پاسخ دهید:

.کدام یک با از دست دادن الکترون به ذره ای با مدار 8الکترونی تبدیل می شود؟
•

کدام یک با گرفتن الکترون به ذره ای با مدار آخر  8الکترونی تبدیل می شود؟

•

تعداد بارهای الکتریکی ذره های سازنده سدیم فلوئورید را مشخص کنید؟

•

آیا ترکیب یونی سدیم فلورید در مجموع خنثی است؟
58

 در پیوند یونی مالک داد و ستد الکترونی رسیده تعداد الکترونهای مدار آخر به چه
عددی می باشد؟

 مالک اصلی در انتقال الکترون ها بین فلز و نافلز چیست؟
 به جاذبه بین یون های مثبت و منفی چه می گویند؟
 نمک خوراکی چه نوع پیوندی دارد؟
 یونها با چه بارهایی روی هم تاثیر می گذارند و یکدیگر را می ربایند؟
 ترکیب های یونی در مجموع از نظر بار الکتریکی چگونه هستند؟
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 نوعی پیوند بین اتم های دو نافلز که بر اثر مشارکت الکترونی بین آنها ایجاد می
شود چه پیوندی نام دارد؟

 کدام بیماران باید رژیم غذایی کم نمک داشته باشند؟
 هر اتم کربن حداکثر چند پیوند اشتراکی (کوواالنسی) می تواند ایجاد کند؟








ha








در دنیایی که ما زندگی میکنیم ،مواد به حالتهای مختلفی مانند  ..... ،.....و .....
یافت میشوند و همهی آنها از  .....ساخته شدهاند.
اتمها به روشهای مختلفی با هم ترکیب میشوند و  .....و  .....را ایجاد میکنند
بیشتر عناصر در طبیعت به حالت  .....یافت نمیشوند؛ بلکه به حالت  .....وجود
دارند.
 ..... ،..... ،..... ،..... ،...... ،..... ،.....و  .....مثالهایی از ترکیبات شیمیایی هستند.
نام شیمیایی آهک ..... ،و ضدیخ  .....میباشد.
 .....را به عنوان ضدیخ در رادیاتور خودرو میریزند.
 .....را به زمینهای کشاورزی تزریق میکنند تا گیاهان بهتر رشد کنند.
 .....برای ضدعفونی کردن بیمارستانها و لوازم پزشکی به کار میرود.
برای اینکه مربای کدو حلوایی ترد شود ،آن را قبل از پختن برای مدتی در  .....قرار
میدهند.
ذرههای سازندهی ترکیبات شیمیایی  .....یا  .....هستند.
شکر از  .....ساخته شده و نمک خوراکی از  .....تشکیل شده است.
 .....ذرههایی با بار الکتریکی مثبت یا منفیاند.
پتاسیم پرمنگنات یک ترکیب  .....است.
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جمالت زیر را تکمیل کنید
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شکر و اتیلن گلیکول از ترکیبات  .....میباشند.
محلول شکر و اتیلن گلیکول در آب رسانای جریان الکتریکی . .....
در یک تغییر شیمیایی ،گاز  .....رنگ و  .....کلر و فلز خطرناک سدیم با یکدیگر ترکیب
شده و به  .....سفیدرنگ تبدیل میشوند.
در تشکیل یک ترکیب یونی برخی اتمها با از دست دادن الکترون به  ،.....و برخی
دیگر با گرفتن الکترون به  .....تبدیل میشوند.
از واکنش سدیم با گاز فلوئور ..... ،به دست میآید.
مروارید و پوشش صدفی حلزون از یک ترکیب  .....به نام  .....با فرمول شیمیایی .....
تشکیل شدهاند.
اگر  7/7گرم سدیم با  .....گرم کلر وارد واکنش شود ،مقدار  19/6گرم سدیم کلرید
حاصل میشود.
وقتی اتمهای فلز در کنار اتمهای نافلز قرار میگیرند ،اتمهای فلز با  .....الکترون ،به
 ، .....و اتمهای نافلز با  .....الکترون ،به  .....تبدیل میشوند.
در مدار آخر یونهای سدیم و کلرید ..... ،الکترون وجود دارد.
نماد شیمیایی یون سدیم ..... ،و نماد شیمیایی یون کلرید ..... ،میباشد.
برخی اتمها تمایل دارند با انجام واکنش شیمیایی به ذرههایی تبدیل شوند که در
مدار آخر  .....الکترون دارند.
وجود یونهای سدیم و کلرید برای سالمتی بدن  .....است؛ اما مصرف بیش از اندازه
آن سبب  .....و  .....میشود.
مقدار یون  .....در خون از کاتیونهای دیگر بیشتر است.
با مصرف  .....میتوانیم یونهای سدیم مورد نیاز بدن را تامین کنیم.
نمک خوراکی با فرمول شیمیایی  ،.....از یونهای  .....و  .....تشکیل شده است.
اغلب مقدار نمکی که از طریق رژیم غذایی وارد بدن یک فرد بالغ و سالم میشود،
تقریبا برابر با  .....میلیگرم در روز است.
افرادی که بیماری  .....و  .....دارند و افرادی که سن آنها  .....است ،باید از رژیم غذایی
کمنمکتری استفاده کنند.
غذاهای فرآوری شده و غذاهای فوری برای بدن زیانآور است؛ زیرا سبب ورود بیش
از حد  .....به بدن میشود.
 .....درشت مولکولی است که در گلبولهای قرمز خون وجود دارد.
گلبولهای قرمز خون به دلیل داشتن  .....میتوانند گاز اکسیژن را از  .....بگیرد و به
همهی یاختههای بدن برساند.
بدن ما برای ساختن هموگلوبین به  .....نیاز دارد.
آهن مورد نیاز بدنمان را میتوانیم با مصرف مواد  .....مانند  ..... ،.....و  .....تامین کنیم.
در شرایط کمخونی ،پزشکان مصرف قرص  .....با نام شیمیایی  .....را تجویز میکنند
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مقدار هموگلوبین در خون انسان برابر با  .....الی  .....گرم در  100میلیلیتر خون
است و مقدار آهن در بدن برابر با  .....الی  .....است.
یک ترکیب یونی از کنار هم قرار گرفتن  .....پدید میآید.
ترکیبات یونی در مجموع از نظر بار الکتریکی  .....هستند.
به جاذبهی بین یونهای مثبت و منفی ..... ،میگویند.
ترکیبات یونی در حالت جامد رسانای جریان الکتریکی . .....
حل شدن نمکها در آب سبب تغییر در خواص  .....آب میگردد .آب دریا در
نقطهی  .....از آب خالص میجوشد و رسانای جریان الکتریکی . .....
مولکولهای آب ..... ،اتمیاند و در طبیعت به  .....حالت گوناگون یافت میشوند.
این مولکولها از اتمهای  .....و  .....تشکیل شدهاند.
آب مقطر رسانای جریان الکتریکی  .....؛ از این رو مولکولهای آب بار الکتریکی
. .....
وقتی اتمهای دو نافلز کنار یکدیگر قرار میگیرند ،یک  .....بین آنها رخ میدهد.
در این حالت اتمها با هم ترکیب میشوند و  .....تشکیل میدهند.

درستی و نادرستی جمالت زیر را بررسی کنید
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ویژگی مواد به تعداد ذرههای سازندهی آنها بستگی دارد.
بار الکتریکی یونها همواره مثبت است
ترکیبات یونی در هر حالتی رسانای جریان الکتریکی میباشند.
ترکیبات مولکولی به شکل محلول در آب رسانای جریان الکتریکی میباشند.
محلول پرمنگنات پتاسیم در آب رسانای جریان برق است.
محلول شکر در آب ،اتانول در آب یا اتیلن گلیکول در آب رسانای جریان
الکتریکی نمیباشند.
اگر اتمها در کنار هم قرار بگیرند ،در هر شرایطی یک واکنش شیمیایی بین آنها
رخ میدهد.
اگر بین اتمها یک واکنش شیمیایی رخ دهد ،مواد جدیدی تولید میشود که
خواص آنها با واکنشدهندهها شباهت دارد.
ذرات سازندهی گاز کلر مولکولهای دو اتمی هستند و فلز سدیم از یونهای
سدیم تشکیل شده است.
محلول کات کبود در آب ،رسانای جریان الکتریکی است و کات کبود یک ترکیب
یونی است.
گاز کلر ،گازی بیرنگ و سمی است و در واکنش با فلز سدیم به سدیم کلرید
سفیدرنگ تبدیل میشود.
تعداد الیههای الکترونی اتم سدیم با تعداد الیههای الکترونی در یون کلرید برابر
است.
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شعاع یون سدیم از شعاع اتم سدیم کوچکتر است.
یونهای سدیم و کلرید در الیهی سوم خود هشت الکترون دارند
در تشکیل ترکیب یونی سدیم کلرید ،اتم کلر با از دست دادن الکترون به یون
مثبت و اتم سدیم با گرفتن الکترون به یون منفی تبدیل میشوند
اتمهای نافلز وقتی در کنار اتمهای فلز قرار میگیرند ،با گرفتن الکترون به آنیون
تبدیل میشوند.
اتمهای فلز وقتی در کنار اتمهای نافلز قرار میگیرند ،با از دست دادن الکترون به
کاتیون تبدیل میشوند.
اتمهای کلر و اتمهای سدیم در الیهی آخر خود هشت الکترون دارند.
) اتمهای کلر و اتمهای سدیم با انجام واکنش شیمیایی به ذرههایی تبدیل میشوند
که دارای بار الکتریکی هستند و در الیهی آخر خود هشت الکترون دارند.
ترکیب شیمیایی سدیم فلوئورید از کاتیونهای سدیم و آنیونهای فلوئورید
تشکیل شده است.
یونهای کلرید و یونهای فلوئورید دارای الیههای الکترونی برابر هستند و در
الیهی آخر خود هشت الکترون دارند.
ترکیب شیمیایی اکسید منیزیم از یونهای اکسید با دو بار منفی و منیزیم با یک
بار مثبت تشکیل شده است .در واکنش منیزیم با اکسیژن ،منیزیم با از دست دادن
 2الکترون و اکسیژن با گرفتن  2الکترون ،ترکیب یونی منیزیم اکسید ) (MgOبا
چهار بار الکتریکی را میسازند.
یونهای  O2- ، Cl- ، F-تعداد الکترونهای یکسانی در الیهی آخر خود دارند.
اگر  15/4گرم سدیم با  23/8گرم کلر واکنش دهند ،مقدار  39/2گرم سدیم کلرید
حاصل میشود.
ترکیبات یونی در حالت جامد رسانای جریان الکتریکی هستند.
آب خالص در دمای پایینتر ی از آب نمک میجوشد و رسانای جریان الکتریکی
نیست
ترکیبات یونی شکننده هستند و در اثر ضربه خرد میشوند
همهی ترکیبات یونی در آب حل میشوند.
مولکولهای آب دو اتمی هستند و از اتمهای اکسیژن و هیدروژن تشکیل شدهاند.
آب مقطر رسانای جریان الکتریکی است.
در تشکیل مولکول آب ،بین اتمهای اکسیژن و هیدروژن ،الکترونی داد و ستد
نشده است
هنگام تشکیل مولکولهای آب ،اتمهای اکسیژن و هیدروژن همهی الکترونهای
خود را با یکدیگر به اشتراک میگذارند.
اتمهای اکسیژن و هیدروژن در مولکول آب ،دارای هشت الکترون در الیهی آخر
خود میباشند.
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در تشکیل یک مولکول آب ،هر اتم اکسیژن یک الکترون و هر اتم هیدروژن دو
الکترون با یکدیگر به اشتراک میگذارند.
وقتی که اتمهای دو نافلز کنار یکدیگر قرار میگیرند ،یک اشتراک الکترونی بین
آنها رخ میدهد و پیوند اشتراکی تشکیل میشود.
در تشکیل پیوند اشتراکی همهی اتمها فقط با یک پیوند اشتراکی به یکدیگر
متصل میشوند.
مولکول متان از  4اتم کربن و یک اتم هیدروژن تشکیل شده است.
در مولکول کربندی اکسید ،هر اتم کربن  2پیوند اشتراکی میدهد.
در مولکول متان ،هر اتم کربن  4پیوند اشتراکی و هر اتم هیدروژن یک پیوند
اشتراکی میدهد.

c

سواالت چند گزینهایی
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 چند مورد نادرست است؟الف) برای ترد شدن مربای کدو حلوایی آن را برای مدتی در اتانول قرار میدهند.
ب) اتیلن گلیکول را به عنوان ضد یخ در زمستان ،در رادیاتور خودرو میریزند.
ج) نمک خوراکی مانند شکر از مولکولهای چند اتمی ساخته شده است.
د) آمونیاک را به زمینهای کشاورزی تزریق میکنند تا گیاهان بهتر رشد کنند.
4)4
3)3
1)2
2)1
 برای تشکیل کدام ترکیبهای زیر داد و ستد الکترون صورت گرفته است؟)2کلسیم کربنات
)1اتیلن گلیکول
)4آمونیاک
)3شکر
 با افزودن مواد کدام گزینه به آب مقطر میتوان رسانایی آن را افزایش داد؟)1شکر -اتیلن گلیکول -کات کبود
)2سولفوریک اسید -آمونیاک -پتاسیم نیترات
)3کات کبود -پتاسیم پرمنگنات -اتانول
)4کات کبود -سدیم کربنات -نمک خوراکی
 کدام گزینه صحیح است؟)1چون شکر به طور کامل در آب حل نمیشود ،روی رسانایی آن تاثیری ندارد.
)2در دمای اتاق ،کات کبود بر خالف سدیم هیدروکسید جامد است.
)3عناصر سازندهی سولفوریک اسید برخالف عناصر سازندهی کات کبود ،همگی نافلز
هستند.
)4پیوند بین اتمهای شرکتکننده در ساختار اتانول از نوع یونی میباشند.
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 در صورت انجام واکنش شیمیایی بین کدام دو عنصر زیر ،اتمها میتوانند به شکل A2+و  B-تبدیل شوند؟ (به ترتیب از راست به چپ)
 12Mg )2و 16S
 13Al)1و 8O
 12Mg )4و 17Cl
 9F )3و 4Be
 یک ترکیب یونی از یونهایی با آرایش الکترونی رو به رو ایجاد شده است .این ترکیبکدام یک از موارد زیر میتواند باشد؟
MgS)1
NaBr)2
MgCl2)3
Na2O)4
 آرایش الکترونی کدام گزینه با بقیه گزینهها متفاوت است؟N3-)4
S2-)3
Mg2+)2
10Ne)1
 کدام گزینه نام و آرایش الکترونی اتم خنثای یونی را نشان میدهد که در ایجاد جریانالکتریکی بین ماهیچهها و مغز نقش دارد؟
1 - Na+ )1
2 - K+)2
2- Na+)3
1 - K+)4
 چند مورد منبع تامین یون آهن نیست؟ج) سویا
ب) فروس سولفات
الف) جگر
ی) قهوه
و) گوشت
ه) خرما
د) چای
4)4
3)3
2)2
1)1
 در همهی گزینهها حداقل دو اتم وجود دارد که با دو پیوند اشتراکی به هم متصلشدهاند؛ به جز .....
NH3)4
 )3اتن
O2)2
CO2)1
 با  3اتم کربن و 6اتم هیدروژن مولکولی را تصور کنید .این مولکول دارای چند پیونداشتراکی است؟
9)4
8)3
7)2
10)1
 در تشکیل چند مورد ،الکترونی رد و بدل نشده است؟ج) MgO
ب) H2O
الف) NaCl
ی) اتیلن گلیکول
ه) شکر
و) CuSO4
د) Na2S
3)4
4)3
2)2
2)1
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 دو اتم 11Xو  17Yرا در نظر بگیرید .با برخوردی مناسب و موثر بین این دو اتم ،چهاتفاقی رخ میدهد؟
 X )1به کاتیون و Yبه آنیون تبدیل میشود و تبادل الکترون داریم.
X )2به آنیون و Yبه کاتیون تبدیل میشود و تبادل الکترون داریم.
 2)3الکترون بین Xو Yبه اشتراک گذاشته میشود.
 4)4الکترون بین Xو Yبه اشتراک گذاشته میشود.
 نافلز نیتروژن میتواند آنیونی با بار  -3به نام نیترید ایجاد کند .اگر یک جامد یونی ازکاتیون پتاسیم و آنیون نیترید داشته باشیم و بدانیم تعداد کاتیونها  171عدد است،
تعداد آنیونهای این جامد یونی را محاسبه کنید.
38)4
513)3
57)2
19)1
 اگر بدانیم یونهای تک اتمی  X3+و  Y2-آرایش الکترونی مطابق شکل زیر دارند،تفاوت تعداد پروتونهای این دو عنصر ..... ،میباشد و فرمول شیمیایی ترکیب حاصل از
این دو به صورت  .....میباشد.
X2Y3 -3 )1
X3Y2 -3 )2
X2Y3 -4 )3
X3Y2-4 )4
 فلز مس میتواند دو نوع یون  Cu+و  Cu2+تولید کند .اگر یک ترکیب یونی تشکیلشده از مس و برم ،دارای  75یون مس و  125یون برم باشد ،چند درصد از یونهای مس
آن به صورت  2+هستند؟
%75)4
%25)3
%66/6)2
%33/3)1
 دو ظرف با شمارههای  1و  ،2به ترتیب حاوی دو محلول مجهول Aو Bهستند .با قراردادن رساناسنج در ظرف  ،1المپ آن روشن میشود؛ اما با قرار دادن آن در ظرف 2
اتفاقی نمیافتد .کدام گزینه درست است؟
)1ظرف شمارهی  1حاوی اتیلن گلیکول یا کات کبود است.
)2ظرف شمارهی  2میتواند حاوی کلسیم کلرید باشد.
)3عامل رسانایی ظرف شمارهی  ،1الکترونها هستند.
)4ظرف شمارهی  1میتواند حاوی آلومینیم سولفات باشد.
 کدام گزینه نادرست است؟)1اگر  11گرم آهن سولفید از واکنش  4گرم آهن با گوگرد حاصل بشود ،مقدار گوگرد به
کار رفته 7 ،گرم است.
)2تعداد پیوندهای اشتراکی مولکول  CH4بیشتر از  NH3است.
)3هنگام حل شدن نمک در آب ،مولکولهای نمک  NaClدر داخل آب پراکنده
میشوند.
)4فلزات با از دست دادن الکترون به آرایش الکترونی گاز نجیب دوره قبلی میرسند.
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 اگر بدانیم  28گرم گاز نیتروژن با  6گرم گاز هیدروژن 2 ،مولکول آمونیاک ایجاد کردهاست ،جرم فرآورده را تعیین کنید.
30)4
31)3
22)2
34)1
 کدام گزینه درست است؟)1در ذوب کردن یخ همانند حل کردن نمک در آب ،باید بر پیوند یونی غلبه کنیم.
)2نوع پیوند در مولکول هیدروژن مشابه با نوع پیوند در KClاست.
)3پیوند یونی میتواند بین دو نافلز هم ایجاد شود.
)4تعداد پیوند اشتراکی CH4از تعداد پیوند اشتراکی  NH3بیشتر است.
 -کدام ساختار زیر میتواند نشاندهندهی ساختار یک جامد یونی باشد؟

c

)1

)2

)4

)3
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 در آمونیاک هر یک از سه اتم  ،.....به وسیلهی پیوند  ،.....به یک اتم  .....متصل شدهاست.
)1هیدروژن -یونی -نیتروژن
)2هیدروژن -اشتراکی -نیتروژن
)3نیتروژن -اشتراکی -هیدروژن
)4نیتروژن -یونی -هیدروژن
 چند درصد از الکترونهای اتمهای مولکول اتن ،در پیوند اشتراکی شرکتکردهاند؟(عدد اتمی کربن 6 ،و عدد اتمی هیدروژن 1 ،است).
%30 )4
%50 )3
%25 )2
%75 )1
 تعداد الکترونهای کدام یون با بقیهی گزینهها متفاوت است؟9F-)4
16S2-)3
12Mg2+)2
13Al3+)1
 اگر اتمی الکترون از دست بدهد ،بار الکتریکی آن  .....میشود که برای خنثی شدن آنباید .....
)1منفی -تعداد نوترونهایش را تغییر بدهد.
)2مثبت -پروتون از دست بدهد.
)3منفی -پروتون از دست بدهد.
)4مثبت -الکترون بگیرد.
 الکترونها و پروتونها در  .....با هم مشابهاند.)2محل قرارگیری در اتم
)1جرم
)4مقدار بار الکتریکی
)3نوع بار
 بدن انسان برای ساخت هموگلوبین به  .....نیاز دارد؛ و یونی که مقدار آن در خونبیشتر از سایرین است ،بار  .....دارد.
2+ - Fe3+)4
1+ - Fe3+)3
2+ - Fe2+)2
1+ - Fe2+)1
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 عامل رسانایی محلول کات کبود و محلول سدیمهیدروکسید به ترتیب  .....و .....میباشد.
)2یونها -یونها
)1الکترونها -الکترونها
)4الکترونها -یونها
)3یونها -الکترونها
 به ترتیب هر کدام از مواد زیر از چه ذراتی تشکیل شدهاند؟گوگرد -اتانول -آهن -نمک خوراکی -اتان
)1مولکول -مولکول -اتم -یون -مولکول
)2اتم -اتم -اتم -یون -مولکول
)3اتم -مولکول -اتم -یون -مولکول
)4مولکول -مولکول -یون -یون -مولکول
 هنگام تشکیل یک ترکیب یونی..... ،)1عدد اتمی یون فلزی کم میشود.
)2عدد اتمی یون نافلزی زیاد میشود.
)3عدد اتمی تغییری نمیکند؛ اما تعداد الکترونهای مدار آخر تغییر میکند.
)4در هر یونی که ایجاد میشود ،تعداد پروتون و الکترون با هم برابر هستند.
 در هر دورهی جدول تناوبی ،تعداد الکترونهای الیهی آخر  .....است؛ و در هر گروهجدول تناوبی تعداد  .....هر عنصر ،ثابت است.
)2ثابت -مدارهای
)1ثابت -الکترونهای مدار آخر
)4متغیر -مدارهای
)3متغیر -الکترونهای مدار آخر
 شعاع یون کلر از یون سدیم ..... ،است و شعاع اتم کلر از شعاع اتم سدیم ..... ،است.)2بزرگتر -کوچکتر
)1کوچکتر -بزرگتر
)4بزرگتر -بزرگتر
)3کوچکتر -کوچکتر
 مجموع الکترونهای الیهی آخر کدام گزینه از بقیهی گزینهها بیشتر است؟13Al -15P - 17Cl)2
5B -16S – 14Si )1
3Li -12Mg - 8O)4
10Ne - 7N – 6C)3
 کدام گزینه درست است؟)1نام دیگر قرص آهن ،فروس سولفانات است.
)2گلبولهای قرمز بدون وجود یون آهن ،فرآیند انتقال اکسیژن را به کندی انجام
میدهند.
)3گلبول قرمز فقط انتقال گاز اکسیژن را میتواند انجام دهد.
)4در گاز متان ،داد و ستد الکترون نداریم.
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 در واکنش بین فلز سدیم و گاز کلر..... ،)1سدیم یک الکترون از دست میدهد و به آنیون تبدیل میشود.
)2کلر یک الکترون میگیرد و تعداد مدارهایش یک عدد اضافه میشود..
)3سدیم یک الکترون از دست میدهد؛ ولی تعداد مدارهایش ثابت میماند.
)4تعداد پروتونها در هیچکدام از دو ماده تغییری نمیکند.
 کدام گزینه آرایش الکترونی یونی را نشان میدهد که اتم عنصر آن با  15Pهمگروهاست؟
)1

)2

)4

)3

ha
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 مدل اتمی بور را برای عناصر با عدد اتمی  1تا  18در نظر بگیرید .چند اتم دارای یکمدار الکترونی کامال پر شده با  8الکترون هستند؟
10)4
9)3
8)2
7)1
 کدام گزینه درست است؟)1نوع و مقدار بار ترکیبات یونی با هم متفاوت است و به یونهای سازندهی آنها بستگی
دارد.
)2یون موجود در ساختار هموگلوبین ،آنیون دو بار منفی آهن است.
)3چگالی آب مقطر ،از چگالی آب نمک کمتر است.
)4در هر پیوند اشتراکی مولکول آب ،اکسیژن دو الکترون به اشتراک میگذارد.
 فرض کنید در یک لیوان آب 5 ،گرم نمک خوراکی حل میکنیم .ویژگیهای چگالی،جرم و بار کل این محلول در مقایسه با آب مقطر چگونه است؟
)1افزایش یافته -افزایش یافته -بدون تغییر مانده
)2کاهش یافته -افزایش یافته -بدون تغییر مانده
)3افزایش یافته -کاهش یافته -افزایش یافته
)4کاهش یافته -کاهش یافته -افزایش یافته
 همهی عناصر آرایش الکترونی مشابه اتم نئون دارند به جز گزینه ...... )4یون 13Al
 )3یون 15P
 )2یون 12Mg
 )1یون 9F
 ترکیب یونی منیزیم سولفات از یون تکاتمی منیزیم و یون چنداتمی سولفات ایجادشده است .یون چند اتمی سولفات به شکل  SOX4میباشد که بار آن با نماد  Xنشان
داده شده است و همهی اتمها آن در مجموع با هم این مقدار بار را دارند Mg .در جدول
تناوبی در باالی کلسیم قرار گرفته است X .چه مقدار باید باشد؟
2-)4
2+)3
1-)2
1+)1
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 با توجه به مدل اتمی بور رسم شده که متعلق به چند یون هستند ،بگویید کدام مواردمربوط به عناصری هستند که همگی در سطر یکسانی از جدول تناوبی قرار گرفتهاند؟
الف)

ب)

د)

ج)
ه)

و)

الف)

ha
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 )4و ،د
)3ب ،ج ،د
)2ب ،د ،ه
 )1الف ،ج ،د
 نوع ذرات سازندهی چند مورد با نوع ذرات سازندهی اتیلن گلیکول یکسان است؟پتاسیم کلرید -نمک خوراکی -شکر -کات کبود -متان -اوکتان
5)4
3)3
6)2
4)1
 در تشکیل ترکیب یونی از کدام آرایشهای داده شده ،تعداد الکترونهای مدار آخرآنیون و کاتیون با هم متفاوت است؟
ب)

د)

ج)

الف)

ج)

rf
e

د)

ب)

ak

)4ب و د
) 3ج و د
)2الف و ج
)1الف و د
 ترکیب یونی  ، A2B3میتواند از واکنش کدام موارد زیر که مدل اتمی بور اتمها را درحالت خنثی نشان میدهد ،تشکیل شود؟

ه)

و)

ha

( )1و) و (ه) ( )2ج) و (د)  ( )3الف) و (ه) ( )4ب) و (و)
 تشابه الکترون و پروتون در  .....است و تشابه پروتون و نوترون در  .....است.)1نوع بار -مقدار بار
)2مقدار بار -محل قرارگیری در اتم
)3مقدار بار -نوع بار
)4جرم -محل قرارگیری در اتم
 شعاع اتمی کدام گزینه در اثر تبدیل شدن به یون کاهش مییابد؟)4نیتروژن
)3فلوئور
)2گوگرد
)1منیزیم
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 چند مورد دربارهی شبکه بلوری نمک خوراکی صحیح است؟الف) مکعبیشکل است.
ب) بین ذرات آن ،نیروی جاذبهی قوی پیوند یونی وجود دارد.
ج) در حالت مذاب و محلول رسانای جریان برق است.
د) در حالت جامد مانند فلزات رسانای جریان برق است.
ه) فاصلهی بین یون سدیم -سدیم ،از فاصله ی بین یون کلر-سدیم بیشتر است.
2)4
3)3
5)2
4)1
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بوتان

اوکتان
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هیدروکربنها از کربن و هیدروژن تشکیل
شدهاند .در هیدروکربنها ،بین کربن و
کربن و همینطور کربن و هیدروژن پیوند
اشتراکی برقرار میشود

ak
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متان سادهترین هیدروکربن

ایکوزان

ha

گرانروی:
مقاومت در برابر جاری شدن را
گویند .به جاذبه میان ذرات
تشکیل دهنده بستگی دارد.
جاذبه هیدروکربنها هم به تعداد
کربنهایشان بستگی دارد.
هرچه تعداد کربنها بیشتر باشد،
جاذبه بیشتر ،و گرانروی بیشتر
خواهد بود

تغییر در تعداد کربنهای هیدروکربنها ،بر
خصوصیات فیزیکی آنها تاثیر میگذارد.
با افزایش تعداد کربن در هیدروکربنها:
نقطه جوش افزایش
گرانروی افزایش
فراریت کاهش
نیروی ربایش بین مولکولها افزایش
مییابد
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این تصویر به علت دیدن فیلم آن بهتر
گرانروی را یادآوری میکند
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دستگاه تقطیر :این دستگاه براساس اختالف نقطه جوش کار میکند.
در قسمت ( )1مخلوط همگن دو مایع ریخته شده و حرارت داده میشود.
در قسمت ( )2مایع با نقطه جوش کمتر میرسد و مایع با نقطه جوش بیشتر قبل از
رسیدن به نقطه ( )2میعان یافته و به ظرف ( )1برمیگردد.
مایع با نقطه جوش کمتر مسیر ( )3را پیش میگیرد.
در منطقه ( )4به علت کاهش دما مایع با نقطه جوش کمتر ،میعان یافته ،به صورت مایع
در میآید و در منطقه ( )5قطره قطره خارج میگردد
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براساس تدریس جلسه به فکر کنید زیر پاسخ دهید.
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دستگاه تقطیر جزء به جزء براساس اختالف در نقطه جوش اجزای مخلوط مایع
برقرار است.
در ستون تقطیر نفت خام 8 ،خروجی وجود دارد که از هر خروجی مخلوطی از
هیدروکربنها که نقطه جوش نزدیک به هم دارند خارج میشوند .به عبارت دیگر هر
برش نفتی خود مخلوطی از چند هیدروکربن است و هیدروکربن خالص نیست.
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بسپارش
عبارتست از اتصال تعداد زیادی
مولکول مشابه به یکدیگر از طریق
پیوند اشتراکی جدید.
)(1
انیمیشن شکلهای روبهرو را دیدهاید.
در مرحله ( )1دو مولکول اتن ددیه
میشود.
در مرحله ( )2از پیوند دوگانه میان )(2
کربنها ،یکی از آنها شکسته میشود و
از هر اتن ،یک الکترون به میان آنها
رفته و پیوند اشتراکی جدیدی میان )(3
آنها ایجادمیشود که سبب اتصال این
دو ذره به هم میشود.
در مرحله ( )3الکترون باقیمانده از
پیوند شکسته شده به طرفین مخالف
)(4
رفته و ابتدا و انتهای این مجموعه
قرار میگیرد تا این فرایند از طرفین
)(5
ادامه یابد.
در شکل ( )4چهار مولکول اتن را
نشان دادهایم که از همین طریق به
یکدیگر متصل شدهاند و زنجیری 8
کربنه را در شکل ( )5ایجاد کردهاند.
این اتفاق بین صدها و هزارها مولکول
اتن میتواند رخ دهد.
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در شکلهای روبهرو نمونههای
متنوعی از بسپارها یا پلیمرها را
میبینید که براساس الگوی ارایه
شده در کتاب که آنها را همچون
موزاییکهایی با الگوی خاص نشان
داده است که از کنار هم قرار
گرفتن آنها این زنجیرهها حاصل
میشوند.
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همانطور که گفته شد ،نفت خام از
هیدروکربنها تشکیل شده است.
هیدروکربنها میسوزند و گاز کربن دی
اکسید و بخار آب تولید میکنند
گاز کربن دی اکسید تولید شده سبب
تاثیرات مخربی بر روی کره زمین
میشود که در جلسه تدریس عنوان
شده است.
در جدول ارایه شده در کتاب میزان
آلودهکنندگی هر یک از روشهای
تولید برق براساس تولید گاز کربن
دی اکسید آن مطرح شده است که
این جدول را براساس چند کیلووات
ساعت محاسبه و آورده شده است.
همانطور که از اعداد محاسبه شده
میبینید ،ترتیب آلوده کننده بودن
روشها به صورت زیر است:
زغال سنگ ،نفت خام ،انرژی
خورشیدی ،گرمای زمین و باد.
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یه کالم :گناه دارند
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هر کدام از این جانوران زیبا در یکی از چرخههای طبیعی نقش دارند .از بین
رفتن هریک سبب مختل و یا ازبین رفتن آن چرخه طبیعی شده و همهی
چرخههای طبیعی مرتبط با آن نیز ضربه خواهد خورد.
کره زمین زیبا مساویست با چرخهای طبیعی آن
از بین رفتن چرخههای طبیعی یعنی از بین رفتن زمین
از بین رفتن زمین یعنی از بین رفتن ما
پس
برای خودمان پالستیک کمتر مصرف کنیم
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به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:








c

ak

rf
e



ha















ha
r.c





کربن در چرخه خود به چه مولکولی تبدیل می شود؟
باز شدن زود هنگام شکوفه های درختان درزمستان چه تبعاتی دارد؟
سوخت های فسیلی دارای چه عنصری هستند که در اثر سوختن گاز کربن دی
اکسید تولید می کنند؟
همراه نفت خام ،همواره چه مواد دیگری یافت میشود؟
ساده ترین هیدروکربن چه نام دارد؟
در ساختار بوتان چند کربن وجود دارد
نام هیدروکربن مایع با فرمول مولکولی C8H18و نقطه جوش  125درجه
سانتیگرادچیست؟
چند نمونه هیدروکربن نام ببرید؟
در هیدروکربنها با افزایش تعداد کربنها چه چیزی افزایش می یابد؟
دستگاهی که مخلوط دو مایع را بر اساس اختالف جوش از یکدیگر جدا می کند
چیست؟
اساس کار تقطیر ساده چیست؟
چگونه می توان اجزای نفت خام را از هم جدا کرد؟
نام وسیله ای که در آن پاالیشگاهها اجزای نفت خام را جدا می کنند چه نام دارد؟
مخلوطی ازچند هیدروکربن که نقطه جوش نزدیک به هم دارند چه نام دارد؟
در برج تقطیر ،نفت خام را در چند بُرش جداسازی می کنند؟
نقطه جوش کدام برش از بقیه بیشتر است؟
مولکول های موجود در کدام برش بزرگ تر و سنگین تر هستند؟
رنگ مخلوط ها در کدام برش تیره تر است؟
عنصرهای اصلی سازنده ی پالستیک چیست؟
دو نوع الیاف نام ببرید؟
چگونه از گاز اتن پالستیک می سازند؟
نام دیگر گاز اتن چه نام دارد؟
واکنش که در آن پیوند دوگانه بین اتم های کربن در اتن می شکند و مولکو لهای
کوچک با پیوند اشتراکی جدید به هم متصل میشوند و زنجیر بلند کربنی را
میسازند،چیست؟
دو راه برای کاهش تولید کربن دی اکسید را بنویسید؟
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چرخه ،مجموعه ای از ..........که هیچ گاه به پایان نمی رسد وبارها و بارها تکرار
می شود.
چرخه های طبیعی  ..........هستند .
هر تغییری در چرخه طبیعی در فعالیت بقیه چرخه ها اثر  ..........و می تواند
تعادل بین چرخه ها را به هم بزند.
باز شدن زود هنگام شکوفه های درختان درزمستان یکی از تبعات بر هم
خوردن  .........است.
ادامه حیات جانداران به رعایت  ...........در چرخه های طبیعی بستگی دارد.
( ..........زغا ل سنگ ،نفت خام و گاز طبیعی) در طی میلیون ها سال تشکیل می
شوند
فرایند پیچیده تشکیل سوخت های فسیلی شامل تغییرهای گوناگونی است که
.........انجام می شود
ادامه حیات جانداران به رعایت  ...........در چرخه های طبیعی بستگی دارد.
سوخت های فسیلی همگی دارای  ..........هستند که در اثر سوختن ،مقادیر
بسیار زیادی گاز ..........به هواکره وارد می کنند.
یکی از نتایج افزایش بیش از اندازه کربن دی اکسید در هوا کره.......... ،کره
زمین است
نفت خام ،مایعی  ..........و  ..........رنگ است.
دسترسی آسان به نفت خام و افزایش نیاز به انرژی به دلیل افزایش جمعیت،
سبب شده است که همچنان از این مایع ارزشمند بیشتر ،برای  ..........استفاده
شود.
متان که ساده ترین هیدروکربن است ،هر اتم کربن  ...........پیوندداده است.
ویژگی هیدروکربنها .........آنها بستگی دارد.
دمای جوش یکی از ویژگیهای  ..........مواد است.
دمای جوش به نیروی  ..........بین ذر ه های سازنده آنها بستگی دارد.
هرچه نیروی ربایش بین ذره های مایع بیشتر باشد .......... ،باالتر است
در هیدروکربن ها با  ، .............نیروی ربایش بین مولکو لها بیشتر میشود
در پاالیشگاه های نفت ،اجزای نفت خام بر اساس  .........از یکدیگر جدا میکنند.
در پاالیشگاه های نفت ،اجزای نفت خام دردستگاهی به نام  ...........انجام
میشود
نقطه جوش برخی از اجزای سازنده نفت خام به  ..........است ،نمیتوان همه آنها
را به طور کامل از هم جدا کرد.
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 ، ..........اجزای سازنده نفت خام است که مخلوطی از چند هیدروکربن
است که نقطه جوش نزدیک به هم دارند.
مولکول های موجود در پایین ترین برش نفتی در ستون تقطیر............ ،
هستند چون تعداد اتم کربن آن ها از همه محصوالت دیگر بیشتر است.
هر برش نفتی نسبت به برش  ..........خود نقطه جوش باالتری دارد یعنی
موادی که در برش نفتی  ..........هستند تعداد کربن کمتری دارند.
در صنعت کشاورزی از .........که از نفت خام جدا می شود ،برای تبدیل میوه
های نارس به رسیده استفاده میکنند.
هرگاه گاز اِتن را دریک ظرف دربسته گرما دهیم ،یک  ..........رخ میدهد.
در اثر گرما .......... ،تغییر شیمیایی رخ می دهد و طی آن یک ماده مصنوعی
به نام پالستیک تولید میشود.
 ...........بین اتمهای کربن در اِتن میشکند و مولکو لهای کوچک با پیوند
اشتراکی جدید به هم متصل میشوند و زنجیر بلند کربنی را میسازند.
تبدیل اتن به پلی تن یک تغییر شیمیایی است و به واکنش  ..........مشهور
است
سوزاندن نفت و سایر سوخت های فسیلی ،حجم انبوهی از  ..........را تولید
می کند.
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یکی از عوامل مؤثر بر چرخه های طبیعی مصرف سوخت های نفتی است
چرخه ،مجموعه ای ازتغییرهاست که هیچ گاه به پایان نمی رسد وبارها و بارها
تکرار میشود.
انسانها با مصرف بی رویه و غیر منطقی منابع،سبب برهم خوردن چرخه های
طبیعی شده اند.
چرخه کربن ،یکی چرخه های طبیعی است.
در چرخه کربن  ،تغییرهای گوناگونی در هوا کره،سنگ کره و آب کره رخ می دهد
و کربن به شکل کربن مونو اکسید مصرف یا تولید میشود.
در چرخه کربن  ،مقدار کربن در مجموع ثابت باقی می ماند.
هرگونه تغییر در چرخه کربن ،می تواند مقدار کربن د ی اکسید را در هوا تغییر
دهد و مشکالتی را ایجاد کند.
باز شدن زود هنگام شکوفه های درختان دربهار یکی از تبعات بر هم خوردن
چرخه های طبیعی است.
کربن هوا(کربن دی اکسید) از طریق فتوسنتز وارد بدن گیاهان و جانوران شده و با
تنفس آنها دوباره به هوا بر میگردد.
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درستی و نادرستی جمالت زیر را بررسی کنید
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کربن بدن جانداران از طریق مرگ و پوسیدگی و تجزیه به هوا وارد می شود.
کربن بدن جانداران از طریق مرگ وارد خاک می شود و تولید سوخت فسیلی
و کود می کند.
کربن از طریق سوزاندن سوخت های فسیلی وارد خاک می شود.
در قسمت کارخانه ها و ماشین ها تولید کربن دی اکسید بیشتر است.
در قسمت گیاهان بدلیل فتوسنتزمصرف کربن دی اکسید بیشتر ازتولید آن
است.
بخش استخراج و سوزاندن سوخت های فسیلی در چرخه طبیعی کربن وجود
دارند.
نفت خام مخلوطی از صدها ترکیب به نام هیدروکربن است
به همراه نفت خام ،همواره مقداری نمک ،آب و گوگرد نیز یافت میشود
هیدروکربنها از دو عنصر کربن و اکسیژن ساخته شده اند
در هر مولکول هیدروکربن ،اتمهای هیدروژن با اتمهای کربن از طریق
پیوندهای یونی به یکدیگر متصل اند
در هیدروکربنها با افزایش تعدادهای کربن ،تمایل به جاری شدن کاهش می
یابد
هر چه تعداد اتمهای کربن بیشتر باشد آن ماده زودتر به جوش میآید
وقتی ماده دیرتر به جوش می آید یعنی ماده نقطه جوش باالتری دارد.
دستگاه تقطیر ساده ،برای جداسازی مخلوط دو مایع می باشد.
دستگاه تقطیر ساده  ،مایع ها براساس شباهت در نقطه جوش ازهم جدا می
شوند
با گرمادادن ،مایعی که نقطه جوش پایین تری دارد ،زودتر بخار و از مخلوط جدا
میشود
مولکو لهای بخار شده با عبور از یک لوله سرد دوباره به مایع تبدیل می شوند
و از مخلوط دو مایع جدا می شوند.
در برج تقطیر هر چه نقطه جوش ترکیبی کم تر باشد در الیه برش نفتی
باالتری قرار می گیرد
اتن (اتیلن) C2H4گاز بی رنگی است که به طور طبیعی به وسیله برخی از میوه
های رسیده مانند گوجه فرنگی و موز آزاد میشود.
پلی ا تن ،فراورده های است که طی یک تغییر شیمیایی از اِتن به دست میآید
در تغییر شیمیایی اتن به پلی اتن ،مولکو لهای بزرگ به مولکو لهای کوچک
تبدیل میشوند
کاهش کربن دی اکسید در هوا کره سبب ایجاد مشکالتی مانند گرم شدن
زمین ،آلودگی هوا ،ذوب شدن یخ های قطبی و جابه جایی فصل ها شده است.
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 پالستیک هایی که از نفت تهیه می شوند ،ارزان قیمت هستند ،عمر طوالنی
دارند و استحکام باالیی دارند.
 ویژگی ها(عمر طوالنی ،استحکام باال) و به ویژه ماندگاری پالستیک ها سبب
شده است که سبک زندگی ما براساس مصرف پالستیک طراحی شود
سواالت چند گزینهایی
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 جدول مقابل نقطهی جوش  4هیدروکربن را نشان میدهد .کدام عبارت نادرست است؟)1فقط هیدروکربن Bدر دمای اتاق به
نقطه هیدرو
صورت گاز میباشد.
جوش کربن
)2قطعا ربایش بینمولکولی Aبیشتر از Cاست.
)3تمایل هیدروکربن Dبرای جاری شدن از بقیهی
A
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موارد بیشتر است.
B
-40
A )4و Dجرم مولکولی بیشتری از Cدارند.
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 کدام مطلب صحیح است؟)1چرخه کربن فقط در دو قسمت هواکره و سنگکره صورت میگیرد.
)2در برج تقطیر ،هیدروکربن متان و قیر از پایین برج خارج میشوند.
)3نقطهی جوش یک ماده به نیروهای ربایشی الکترونها و پروتونهای درون هر اتم
سازندهی آن ماده بستگی دارد.
)4تنها یک پنجم یک بشکه نفت خام برای ساخت فرآوردههای مفید مورد استفاده قرار
میگیرد.
 کدام مولکول سنگینتر است؟)4سوخت هواپیما
)3قیر
)2گازوئیل
)1موم
 کدام ویژگی زیر در هیدروکربنها ،رابطهی معکوس با بقیهی گزینهها دارد؟)2تمایل برای جاری شدن
)1نیروی ربایشی بین ذرههای سازنده
)4نقطه جوش
)3جرم هر مولکول
 چند مورد از پیامدهای افزایش کربندیاکسید است؟ب) آلودگی هوا
الف) آب شدن یخهای قطب
ه) ایجاد گسل
د) نشست زمین
ج) گرم شدن زمین
1)4
2)3
3)2
4)1
 موارد تمامی گزینهها در نفت خام یافت میشوند؛ به جز .....)4گوگرد
)3گرافیت
)2اوکتان
)1نمک

ha
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 کدام مقایسه دربارهی نقطهی جوش ترکیبات زیر صحیح است؟C2H6 < C5H12 < C10H22 < C8H18)1
C10H22 < C8H18 < C5H12 < C2H6)2
C5H12 < C2H6 < C8H18 < C10H22)3
C2H6 < C5H12 < C8H18 < C10H22)4
 در برج تقطیر ،کدام گزینه در برش باالتری قرار گرفته است؟)4سوخت کشتی
)3سوخت هواپیما
)2بنزین
)1قیر
 جایگاه کدام هیدروکربن در برج تقطیر پایینتر است؟C10H12)4
C16H18)3
C20H22)2
C5H12)1
 چند مورد صحیح است؟الف) هر برش نفتی شامل یک جز موجود در نفت خام است.
ب) بیشترین بخش نفت استخراج شده برای تولید محصوالت مفید به کار میرود.
ج) در مولکول اتن ،بر خالف پلیاتن ،هر کربن  4پیوند اشتراکی دارد.
د) در مولکول اتن ،هر کربن با  3اتم دیگر پیوند دارد؛ اما در پلیاتن هر کربن با  4اتم
دیگر پیوند دارد.
ه) در پاالیشگاهها ،اجزای نفت خام بر اساس واکنشپذیری از هم جدا میشوند.
1)4
4)3
3)2
2)1
 راجع به ساختار هیدروکربنها میتوان گفت .....)1ترکیباتی مولکولی با پیوندهای یونی هستند.
)2ترکیباتی مولکولی با پیوندهای اشتراکی هستند.
)3از سه نوع عنصر کربن ،هیدروژن و اکسیژن ساخته شدهاند.
)4چون از دو عنصر کربن و هیدروژن ساخته شدهاند ،بنابراین مخلوط همگن هستند.
 کدام گزینه دربارهی چرخه کربن صحیح نیست؟)1کربن موجود در خاک میتواند منشا آلی داشته باشد؛ یعنی از موجودات مرده گذشته
زمین باقی مانده باشد)2 .کربن موجود در هوا توسط عمل فتوسنتز گیاهان تولید
میشود.
)3با افزایش سوزاندن هیدروکربنها ممکن است این چرخه به هم بخورد.
)4به هم خوردن چرخهی کربن میتواند چرخههای طبیعی دیگر را به هم بزند.
 کدام گزینه نادرست است؟)1در سالهای اخیر میزان مصرف نفت خام نسبت به اکتشاف منابع جدید آن ،افزایش
پیدا کرده است.
)2در برج تقطیر اجزای نفت خام را بر اساس تفاوت چگالی آنها ،از هم جدا میکنند.
)3هر چه نقطه جوش ترکیبی در برج تقطیر کمتر باشد ،در برش نفتی باالتری قرار
میگیرد.
)4در برج تقطیر ،سوخت هواپیما زودتر از آسفالت جدا میشود.
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 چند مورد نادرست است؟الف) رعد و برق مقدار نیتروژن موجود در هوا را کاهش میدهد.ب) چرخههای موجود در
کرهزمین به صورت مستقل عمل کرده و ارتباطی با هم ندارند.ج) اتن حالت مایع دارد.
درحالیکه پلیاتن حالت جامد دارد.د) در طی فرایند فتوسنتز ،گاز CO2موجود در هوا
مصرف میشود.
ه) سادهترین هیدروکربن دارای پیوند دوگانه اشتراکی برای تبدیل میوههای نارس به
رسیده استفاده میشود.
3)4
4)3
1)2
2)1
 در چند مورد ،نام هیدروکربن نوشته شده با فرمول شیمیایی آن مطابقت ندارد؟ب)  : C8H18اوکتان
الف)  : CH4متان
ه)  : C2H6اتان
د)  : C20H40ایکوزان
ج)  : C4H8بوتان
1)4
2)3
3)2
4)1
 سه ظرف حاوی هیدروکربنهای  1و  2و  3را روی یک سطح شیبدار به طور همزمانخالی میکنیم .مایع درون ظرف  2به سرعت جاری میشود .مایع درون ظرف  3بسیار
کند حرکت کرده و از همه دیرتر به پایین سطح میرسد .کدام گزینه صحیح نیست؟
)1نقطه جوش هیدروکربن  3از دو هیدروکربن دیگر بیشتر است.
)2احتماال هیدروکربن شماره  2مولکولهای سنگینتری دارد.
)3نقطه جوش هیدروکربن  ،1بین محدوده نقطه جوش هیدروکربن  2و  3قرار میگیرد.
)4نیروهای بین مولکولی هیدروکربن  2از دو هیدروکربن دیگر کمتر است.
 نام دیگر اتن  .....است که  .....میباشد و از میوههای  .....آزاد میشود.)2استیلن -بیرنگ -نارس
)1اتیلن -بیرنگ -رسیده
)4استیلن -زردرنگ -نارس
)3اتیلن -زردرنگ -رسیده
 گیاهان ،نیتروژن موجود در هوا را  .....کربن موجود در هوا ..... ،مصرف کنند.)2برخالف -میتوانند
)1همانند -میتوانند
)4برخالف -نمیتوانند
)3همانند -نمیتوانند
 کدام گزینه درست است؟)1در پلیاتن یک پیوند مرتبه دو بین اتمهای کربن ساختار وجود دارد.
)2تبدیل استیلن به پلیاتن ،واکنش پلیمری شدن نام دارد.
)3اجزای یک برش نفتی دمای جوش نزدیک به هم دارند.
)4تعداد الکترونهایی که کربن در مولکول اتن به اشتراک میگذارد ،کمتر از تعداد
الکترونهایی است که در پلیاتن به اشتراک میگذارد.
 سادهترین هیدروکربن ..... ،است که نیروهای بین مولکولی آن از نیروهای بین مولکولیاوکتان ..... ،است.
)2اتان -کمتر
)1متان -کمتر
)4اتان -بیشتر
)3متان -بیشتر
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 یک مولکول پلیاتن از اتصال  1500مولکول اتن ایجاد شده است .این مولکول بهترتیب چند اتم هیدروژن و چند اتم کربن دارد؟
6000 -3000 )2
3000 -6000 )1
1500 -3000 )4
3000 -1500 )3
 در جداسازی به روش تقطیر ......)1مواد مخلوط بر اساس یک ویژگی شیمیایی از هم جدا میشوند.
)2تمامی مخلوطهایی که به شکل مایع هستند ،قابل جداسازی هستند.
)3مادهای که در انتها جدا میشود ،بیشترین نقطهی جوش را دارد.
)4میتوانیم مایعاتی با نقطهی جوش نزدیک به هم را هم جدا کنیم.
 کدام گزینه درست است؟)1تعداد اتمهای هر مولکول اوکتان ،دو برابر تعداد اتمهای هر مولکول بوتان است.
)2ویژگیهای هیدروکربنها به تعداد اتمهای سازندهی آنها بستگی دارد.
 )3برای تهیهی سوخت هواپیما و کشتی ،از هیدروکربنهای برش یکسانی از برج
تقطیر نفت خام استفاده میکنند.
)4تعداد اتمهای هر مولکول اتان ،دو برابر تعداد اتمهای هر مولکول اتن است.
 موادی که در برش نفتی اول وجود دارند و موادی که در برش نفتی آخر وجود دارند،تنها در  .....با هم اشتراک دارند.
)2نوع عناصر سازنده
)1میزان نیروهای بین مولکولی
)4تمایل به جاری شدن
)3نقطهی جوش
 شکل زیر یک برج تقطیر نفت خام را نشان میدهد .کدام گزینهصحیح است؟
)1از هر برش آن یک هیدروکربن خالص جمعآوری میشود.
)2اساس کار آن تفاوت در چگالی مایعات است.
)3در آن تغییرات فیزیکی مداوم تبخیر و میعان تکرار میشود.
)4همهی اجزای مخلوط از باالی برج خارج میشوند.
 در بین موارد زیر ،چند مورد هیدروکربن هستند؟H2CO3 -CO2 -H2O -C3H8 – C2H5OH – C5H10 – C10H22 -H2SO4
6)4
5)3
3)2
4)1
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 دو ظرف  1و  2به ترتیب از دو هیدروکربن متفاوت  1و  2با حجم یکسانپر شدهاند .هنگامی که محتوای دو ظرف را تخلیه میکنیم ،هیدروکربن
ظرف  ،1زودتر از هیدروکربن ظرف  2جاری میشود .یک گلوله داریم که
میدانیم مقدار چگالی آن از نظر عددی بین مقدار چگالی هیدروکربن  1و
چگالی هیدروکربن  2قرار دارد .مشخص کنید که این گلوله در کدام
هیدروکربن فرو میرود و در کدام غوطهور میشود؟
)1در هیدروکربن  1فرو میرود و در هیدروکربن  2غوطهور میشود.
)2در هیدروکربن  2فرو میرود و در هیدروکربن  1غوطهور میشود.
)3اطالعات مساله کافی نیست.
)4در هر دو هیدروکربن فرو میرود.
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کوتاهترین فاصله یامسیربیندونقطه،پاره خطراستیاستکه آندونقطه رابهیکدیگروصلمیکند.
اگرپارهخطی دارایجهت باشد بهآنبردارگفته میشود.
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بهبرداریکهنقطۀشروعحرکترابهنقطۀپایانحرکتوصلمیکند،بردارجابهجایی گفتهمیشود.

جاییمینامیم.

اندازهبردارجابهجاییرابهاختصار،جابه
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مسافتوجابهجاییهردوازجنسطولاندوبرحسبمتراندازهگیریمیشوند،
ولیمیتوانیمآنهارابرحسبواحدهایبزرگتریاکوچکترطولنیزبیانکنیم.
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مسافت طی شده در شکل چقدر است؟
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کنید.

متحرکی مسافت  70متر را به سه طریق زیر طی کرده است .مسافت و جابهجایی آن را در هر مورد ،مشخص
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یک جسم باید چگونه حرکت کند تا مسافت طی شده توسط آن با اندازۀ بردارجابهجاییاش یکسان باشد؟

ha
شکل روبه رو مسیر پیموده شده تـوسط یـک دونـده را نـشان مـیدهد .مـسافت و بردار جابهجایی دونده را روی
شکل مشخص کنید.
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مسیر چند متحرک را در شکلهای زیر میبینید که همگی از  Aبه  Bمنتقل شدهاند .در کدام مورد ،مسافت
متحرک با جابهجایی آن هم اندازه است؟
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تفاوتهای جابهجایی و مسافت چیست؟
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یک متحرک در مدت  5ثانیه حرکت کرده است ولی جابهجایی آن صفر است .این اتفاق چگونه ممکن است؟

ha
در شکل زیر یک متحرک از دو مسیرحرکت کرده است ولی هر دو بار از  Aبه  Bرفته است .جابهجایی و
مسافت این دو مسیر را مقایسه کنید.
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9

8

3

2

1

ha
گالیله دانشمند سرشناس ایتالیایی نزدیک به  500سال پیش به کمک آزمایش
به بررسی و مطالعۀ حرکت اجسام پرداخت .مردم تا پیش از گالیله ،حرکت
اجسام را به صورت «تند» و «کند» توصیف میکردند.
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در شکل زیر دو ماشین اسباب بازی روی محور xها از 2متری مبدا بدون برگشت به  18متری آن رفتهاند.
الف) کدام ماشین مسافت بیشتری رفته است؟ ب) کدام ماشین زمان کمتری مصرف کرده است؟
پ) کدام ماشین تندتر حرکت کرده است؟

)x(m

)x(m

t =4s

=t

18

t =8s

2
=t

18

2
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ت) نسبت مسافت به زمان هر کدام چقدر است؟
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s=t

دوچرخه سواری مسافت  840متر را در مدت زمان  60ثانیه میپیماید .تندی متوسط دوچرخه سوارچند متر
بر ثانیه است؟

طول هر قدم ما  0/4متر است .اگر از خانه تا مدرسه را در  20دقیقه با تعداد  2400قدم طی کنیم ،تندی متوسط ما چند
متر بر ثانیه است؟
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رکورد جهانی دوی  100متر مردان 9/58 ،ثانیه و در اختیار اوسین بولت دوندۀ جامائیکایی است که در سال
 2009به نام خود ثبت کرده است .تندی متوسط این قهرمان جهانی را حساب کنید .مفهوم فیزیکی عدد به دست
آمده را توضیح دهید.
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1 km/h = 1000 m = 1 m /s
3600 s 3/6
1 m/s = 3 / 6 km/h

)v(m/s

30

25

20

15

10

5

)v(km/h

108

90

72

54

36
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شکل زیر قایق تندرویی را نشان میدهد که در امتداد مسیری مستقیم از غرب به شرق در حرکت است و
پس از  8ثانیه حدود  113متر جابهجا میشود .سرعت متوسط قایق برحسب متر بر ثانیه و همچنین کیلومتر بر
ساعت چقدر است؟
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توضیح دهید چرا مقدار تندی متوسط با مقدار به دست آمده برای سرعت متوسط در این مثال ،یکسان است؟

ha
یک متحرک در مدت  5ثانیه مسیر  ABCرا روی اضالع یک مثلث
متساوی االضالع به ضلع  10متر طی میکند .الف)تندی متوسط این متحرک 4
متر بر ثانیه است .این به چه معناست؟
ب) سرعت متوسط این متحرک  2متر بر ثانیه است .این چه معنایی دارد؟
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خودرویی مسیری مطابق شکل زیر را در مدت  30دقیقه طی میکند .اگر طول مسیر (مسافت) برابر 46
کیلومتر و بردار جابهجایی آن برابر  24کیلومتر به طرف جنوب شرقی باشد:
الف) تندی متوسط
ب) سرعت متوسط خودرو را در این مدت به دست آورید و مفهوم فیزیکی هرکدام از مقادیر فیزیکی به دست
آمده را توضیح دهید.
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طول جاده شهر کوهستانی بروجن از شهر تاریخی اصفهان حدود  119کیلومتر و فاصلۀ مستقیم آنها 84
کیلومتر است .اگر خودرویی فاصلۀ بین دو شهر را در مدت  70دقیقه طی کند ،تندی متوسط و سرعت متوسط
اتومبیل برحسب متر بر ثانیه و همچنین کیلومتر بر ساعت چقدر است؟

ha

تندیسنج یک خودرو را بر حسب متر بر ثانیه در شکل زیر میبینید که به سمت راست در حرکت است.
 )1سرعت این خودرو ثابت است؟  )2حرکتش تند شونده است یا کند شونده؟  )3بین نقاط  Bو  Cسرعت
خودرو چقدر است؟  )4آیا سرعت خودرو در  ،Bسرعت متوسط است؟  )5آیا سرعت متوسط این خودرو در این
مدت 5 ،یا  20متر بر ثانیه است یا چیزی بین آنها؟
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تندیسنج دوخودرو را بر حسب متر بر ثانیه در شکل زیر میبینید که به سمت راست در حرکت هستند .حرکت
کدام خودرو یکنواخت است؟حرکت کدام خودرو کند میشود؟
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تندیسنج دوخودرو را بر حسب متر بر ثانیه در شکل زیر میبینید که به سمت راست در حرکت هستند .حرکت
کدام خودرو یکنواخت است؟ حرکت کدام خودرو یکنواخت بر خط راست است؟ تندی کدام خودروثابت
است؟سرعت کدام خودرو ثابت است؟
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اگر متحرکی به طور یکنواخت روی مسیر مستقیم حرکت کرده باشد ،این نوع حرکت را حرکت یکنواخت روی خط راست
مینامند.

ha

اگر متحرکی روی مسیری غیرمستقیم با تندیثابت حرکت کند ،حرکت آن یکنواخت است.

اگر خودرویی با تندی متوسط  112کیلومتر بر ساعت ،مسافت  460کیلومتری تهران به اصفهان را طی کند ،مدت
زمان حرکت آن را به دست آورید .اگر یک هواپیما با همین تندی از تهران به اصفهان برود ،زودتر از خودرو میرسد یا
دیرتر؟چرا؟ سرعت متوسط هواپیما نسبت به خودرو بیشتر است یا کمتر؟
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کدام جمله تندی و کدام سرعت خودرو را تعیین میکند؟
 )1تندی خودرویی  20متر بر ثانیه است.
 )2تندی خودرویی  20متر بر ثانیه و به سمت شرق است.
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در شکلهای زیر که در « یک لحظه » دو خودرو را نشان میدهد،
 )1آیا تندی لحظهای دو خودرو یکسان است؟
 )2آیا سرعت لحظهای دو خودرو یکسان است؟
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به تندی خودرو یا هر متحرک درهر لحظه ،تندی لحظهای گفته میشود.

ha

معموالً برای سادگی در گفتار و نوشتار ،تندی لحظهای را به صورت «تندی» بیان میکنیم.
موقعیت و تندی دو قایق را در دریا میدانیم .آیا میتوانیم برخورد یا
عدم برخورد آنها را در آینده پیشبینی کنیم؟ چه اطالع دیگری برای
این پیشبینی الزم داریم؟
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سرعت لحظهای = تندی لحظهای  +جهت حرکت در همان لحظه
سرعت لحظهای = سرعت
تندی لحظهای = تندی
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تندیسنج یک خودرو را بر حسب متر بر ثانیه در شکل زیر میبینید که به سمت راست در حرکت است .از
 Oتا  Dچقدر تغییر تندی داشتهایم؟ اگر این تغییر در  10ثانیه رخ داده باشد ،نرخ این تغییر در ثانیه چقدر است؟
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m →m
( ss ) s2

a = tv

سرعت یک ماشین در حرکت به سمت شرق در دو لحظه در شکل روبهرو دیـــده مـیشود .شتاب
متوسط این ماشین چند متر بر مربع ثانیه است؟ آنچه به دست آوردهاید را تفسیر کنید.

x

t =5s
72km/h
100

=t
18km/h

یک هواپیما باید به سرعت  62متر بر ثانیه برسد تا از روی یک ناو هواپیمابر بلند شود .اگر شتاب این هواپیما 31
متر بر مربع ثانیه باشد از شروع حرکت تا برخاستن ،چند ثانیه طول میکشد؟

موتور سواری در مسیر مستقیم از حال سکون شروع به حرکت میکند و پس از  6ثانیه سرعت آن به  54کیلومتر بر
ساعت به طرف شمال شرق میرسد .شتاب متوسط موتور سوار را پیدا کنید.

c
ha
r.c

rf
e

ak

شکل زیر ،دونده ای را نشان میدهد که سرعت آن در شروع حرکت و  20دقیقه پس از آن داده شده است .شتاب
متوسط دونده را حساب کنید.

ha
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حرکت چیست؟

c
ha
r.c

مسافتپیمودهشدهچیست؟

مسافت پیمودهشده و ...........................هر دو از جنس طولاند ولی مسافت ،نردهای و جابهجایی برداری است.

rf
e

ak

حرکتیکنواختچیست؟

در کدام شکل ،مسافت طی شده با اندازۀ جابهجایی یکسان است؟ چرا؟

ha
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یک متحرک در مدت  5ثانیه مسیر  ABCرا روی اضالع یک مثلث متساوی االضالع به ضلع  10متر طی
میکند .جابهجایی و مسافت طی شده را بیابید .آیا مقدارهای به دست آمده با هم مساویند؟ چرا؟

در شکل زیر یک متحرک از  Aبه  Bرفته است .جابهجایی و مسافت این حرکت را محاسبه کنید.

c
ha
r.c

ادعا شده که اگر مسافت و جابه جایی متحرکی مساوی باشند ،کوتاهترین مسیر ممکن را پیموده است .این
ادعا را با دلیل ،تایید یا رد کنید.

ak
rf
e

درستی یا نادرستی عبارت زیر را تعیین کنید:
در حرکت یکنواخت ،تندی متوسط با تندی لحظهای برابر است.

ha

در حرکت یکنواخت ،سرعت متوسط با سرعت لحظهای برابر است.

در حرکت یکنواخت روی خط راست ،تندی متوسط با تندی لحظهای برابر است.

در حرکت یکنواخت روی خط راست ،سرعت متوسط با سرعت لحظهای برابر است.
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در شکل زیر یک ماشین اسباب بازی روی محور  xها از Aبه  Bرفته و سپس به  Cبازگشته است .مسافت آن
چند متر از جابهجایی آن بیشتر است؟

در شکلهای زیر یک ماشین اسباب بازی روی محور  xها از Aبه  Bرفته و سپس به  Cبازگشته است .در هر
مورد ،مسافت آن چند متر از بزرگی جابهجایی آن بیشتر است؟

c
ha
r.c

حمید با دوچرخه از منزل خود تا مدرسه ،مسافت  4کیلومتر را در  10دقیقه طی کرده و  40دقیقه هم در
مدرسه برای ثبت نام ،توقف داشته است .سپس از مدرسه تا منزل ،همان مسافت را در  10دقیقه بازگشته است.
تندی متوسط حمید چند کیلومتر بر ساعت است؟ سرعت متوسط او چقدر است؟

ak

در نقشۀ زیر ،قطار مترو از ایستگاه  Aدر مدت  40دقیقه به ایستگاه  Bرسیده است  .تنــدی متوسط این
قطار ،چند مــتر بر ثانیـه است؟

rf
e
ha

در شکل زیر ،ماشین اسباب بازی روی محور xها از 2متری مبدأ بدون برگشت به  18متری آن رفته است.
سرعت متوسط و تندی متوسط آن را حساب کنید .آیا این مقادیر با هم برابرند؟ چرا؟
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در شکل زیر ،ماشین اسباب بازی روی محور xها از 2متری مبدأ در جهت مثبت به  18متری مبدا رفته و سپس
به  10متری مبدأ بازگشته است .سرعت متوسط و تندی متوسط آن را حساب کنید .آیا این مقادیر با هم برابرند؟ چرا؟

یک دونده مطابق شکل مسافت  100متر را طی کرده است .تندی متوسط در هر قطعه و همچنین در کل مسیر را
یافته و مقایسه کنید.

c
ha
r.c

یک متحرک در مدت معین مسیر  ABCرا روی اضالع یک مثلث متساوی االضالع به طول ضلع  10متر طی
میکند .اگر متحرک در همین مدت مسیر  ACرا طی کند:
الف)تندی متوسط این متحرک در حالت اول چند برابر حالت دوم است؟
ب) بزرگی سرعت متوسط این متحرک
در حالت اول چند برابر حالت دوم است؟

ak

rf
e

اگر یک هواپیما و یک خودرو همزمان از تهران به راه افتاده و باهم به اصفهان برسند ،کدام یک سرعت متوسط
بزرگتری دارد؟ کدام یک تندی متوسط بزرگتری دارد؟

ha

یک متحرک در مدت  15ثانیه مسیر  ABCAرا روی اضالع یک مثلث متساوی االضالع به ضلع  10متر طی
میکند .سرعت متوسط و تندی متوسط آن را بیابید.

یک خودرو در زمان  300ثانیه محیط دایرهای به قطر  1000متر را دوبار به طور کامل طی میکند .تندی متوسط این
خودرو چند متر بر ثانیه است؟
)( 3
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حدود  15ثانیه طول می کشد تا اتومبیلی نصف مسیر دور میدانی به شعاع  30متر را طی کند .الف) مسافت پیموده
شده و تندی متوسط اتومبیل را در این مدت به دست آورید .ب) جابهجایی و سرعت متوسط خودرو را در این مدت به
دست آورید.

)(3

سرعت یک ماشین در حرکت به سمت شرق در دو لحظه در شکل روبهرو دیـــده مـیشود .شتاب متوسط
این ماشین چند متر بر مربع ثانیه است؟

c
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r.c

سرعت یک ماشین در حرکت به سمت شرق در یک لحظه در شکل روبهرو دیـــده مـیشود .شتاب متوسط
این ماشین 4متر بر مربع ثانیه است .سرعت آن  3ثانیه بعد از این لحظه چند متر بر ثانیه است؟

ak

rf
e

سرعت یک ماشین در حرکت به سمت شرق در یک لحظه در شکل روبهرو دیـــده مـیشود .اگر در  4ثانیه
سرعت خودرو سه برابر شود ،شتاب متوسط آن در این مدت چند متر بر مربع ثانیه است؟

ha

آیا خودرویی که با تندی ثابت در حال دور زدن در یک میدان است ،شتاب دارد؟ اگر این خودرو بر تندی خود
بیفزاید چه طور؟

106

دو خودرو مطابق شکل با سرعت و فاصلۀ مشخص به طرف چهارراهی در
حرکت هستند .آیا این دو خودرو با هم برخورد میکنند؟

c
ha
r.c
ak
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c
ha
r.c
ak

t =5 s

ha

rf
e

70m
20m
B
v2 = 24 m/s
50m
60m
v1 = 4m/s
A
60m
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تندیحرکت یک خودرو در جادۀ کوهستانی  20متر بر ثانیه است .این عبارت به این معناست که:
 )1این خودرو در هر ثانیه  20متر از کوه باال میرود.
 )2این خودرو در هر ثانیه  20متر از کوه پایین میرود.
 )3این خودرو در هر ثانیه  20متر جابهجا میشود.
 )4این خودرو در هر ثانیه  20متر از مسیرش را طی میکند.

ha
r.c

c

در زمان معین،کدام عبارت درست است؟
 )1با دو برابر شدن تندی متوسط ،مسافت طی شده ثابت میماند.
 )2در مسافت مساوی ،حرکت بر مسیر منحنی ،نسبت به خط راست ،تندی متوسط کمتری دارد.
 )3در یک دور کامل دایره ،تندی متوسط صفر است.
 )4طی مسافت کمتر ،لزوماً یعنی تندی متوسط کمتر.

سه متحرک در صفحه مسیرهایی را مطابق شکل در زمان مساوی پیموده اند .کدام متحرک تندی متوسط
بیشتری داشته است؟
 )4یکسانند
3 )3
2 )2
1 )1

ak

rf
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سه متحرک در صفحه مسیرهایی را مطابق شکل در زمان مساوی پیمودهاند .کدام متحرک سرعت متوسط
بیشتری داشته است؟
 )4یکسانند
3 )3
2 )2
1 )1

ha

سه متحرک در صفحه مسیرهایی را با اطالعات موجود در جدول زیر پیمودهاند .کدام متحرک تندی متوسط
بیشتری داشته است؟
 )4یکسانند
C )3
B )2
A )1
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دوچرخه سواری ،مسیری را  15دقیقه و با تندی متوسط  18کیلومتر بر ساعت طی میکند .مسافت طی شده توسط
دوچرخه سوار در این مدت چندکیلومتر است؟
4500 )4
4/5 )3
9000 )2
9 )1

یک خودرو در جاده تابلوی  72کیلومتر تا مقصد را میبیند و تندی متوسط آن  20متر برثانیه است .این خودرو چند
ساعت دیگر به مقصد میرسد؟
2 )4
1/5 )3
1 )2
0/5 )1

c
ha
r.c

rf
e

ak

یک گلوله برف ،مطابق شکل مسافت  100متر را طی کرده و از باالی کوهی به ارتفاع  60متر در مدت  10ثانیه به زمین
میرسد .تندی متوسط این گلوله برف چند متر بر ثانیه است؟
3 )1
6 )2
10 )4
12 )5

ha

نور خورشیدتقریب ًا  8دقیقه طول میکشد تا به زمین برسد .اگر تندی نور  0/3میلیون کیلومتر بر ثانیه باشد ،فاصلۀ
زمین تا خورشید چند میلیون کیلومتر است؟
288 )4
144 )3
96 )2
48 )1

متحرکی مسیری نیم دایره به شعاع  20متر را در مدت  50ثانیه طی میکند  .تندی متوسط آن چند متر بر ثانیه است

؟
1/2 )1
2/4 )3

)( =3

1/8 )2
4/8 )4
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متحرکی مطابق شکل در مدت  10ثانیه مسیر  ABCDرا روی اضالع یک مربع به ضلع  2مترطی میکند .بزرگی
سرعت متوسط این متحرک چند متر بر ثانیه است؟
0/2 )1
0/4 )2
0/6 )3
0/8 )4

ha
r.c

c

متحرکی مطابق شکل در مدت معینی مسیر  ACDBرا روی اضالع یک مربع طی میکند .تندی متوسط این
متحرک چند برابر بزرگی سرعت متوسط آن است؟
1 )1
2 )2
3 )3
4 )4

rf
e

ak

تندی سیرصوت در هوا  400متر بر ثانیه است  .اگر شخصی مقابل کوهی بایستد و فریاد بزند و  6ثانیه بعد پژواک
صدای خود را میشنود ،فاصله او تا کوه چند کیلومتر بوده است؟
0/3 )1
0/6 )2
1/2 )3
2/4 )4

ha

در شکل زیر یک ماشین اسباب بازی روی محور  xها از Cبه  Bرفته و سپس به  Aبازگشته است .مسافت آن چند
متر از بزرگی جابهجایی آن بیشتر است؟
16 )4
12 )3
8 )2
4 )1
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قطاری از روی پلی به طول  400مترمیگذرد .اگر سرعت آن ثابت و برابر 30متر بر ثانیه باشد و 20ثانیه طول بکشد
تا از روی پل عبور کند طول قطار چند متر است؟
400 )4
300 )3
200 )2
100 )1

c
ha
r.c
ak
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هـر یک از نـمودارهای زیر مکان متحرکی را در بازههای زمانی مساوی توصیف میکند که از مبدا مکان در جهت
مثبت حرکت کردهاند .کدام متحرک ،پیوسته دارای حرکت تند شونده است؟

ha
سرعت یک خودرو در حرکت به سمت شرق در یک لحظه  4متر بر ثانیه و شتاب آن  2متر بر مربع ثانیه است.
چند ثانیه طول میکشد تا سرعت این خودرو به  10متر بر ثانیه برسد؟
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
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ha
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یک خودرو با تندی ثابت ،مسافت بین دو شهر را در رفت طی مدت  4ساعت پیموده است .اگر تندی خودرو در
برگشت در همین مسیر ،دو برابر شود ،زمان کل رفت و برگشت چند ساعت است؟
8 )4
6 )3
4 )2
2 )1

یک خودرو فاصلۀ بین دو شهر را در رفت با تندی معین و در برگشت با تندی  %20کمتر باز میگردد .اگر زمان کل
رفت و برگشت  4/5ساعت باشد ،زمان رفت چند ساعت است؟
2/25 )4
1/25 )3
2 )2
1 )1

c
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یک دونده در مسیرِدو  400متر در نیمۀ دوم مسیر به علت خستگی ،تندی متوسطی معادل نصف تندی نیمۀ
اول دارد .این دونده کل مسیرش را در  60ثانیه دویده است .زمان طی  200متر اول چند ثانیه است؟
60 )4
30 )3
20 )2
10 )1

ak

rf
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یک خودرو مسیری را به چهار قسمت مساوی تقسیم میکند .اگر تندی آن درهر قطعه مسیرثابت و دوبرابر
تندی قطعۀ ماقبل باشد ،کل زمان طی مسیر  15دقیقه خواهد بود .زمان طی قطعۀ اول چند دقیقه است؟
12 )4
8 )3
4 )2
2 )1

ha

متحرکی نصف یک مسیر را با تندی متوسط  2متر بر ثانیه و نیمۀ دیگر را با تندی متوسط  4متر بر ثانیه پیموده
است .اگر کل زمان حرکت آن  3ثانیه باشد ،مسافت طی شده توسط این متحرک چند متر است؟
8 )4
6 )3
4 )2
2 )1

یک جسم از باالی برجی رها شده و طی  2ثانیه به زمین میرسد .اگر تندی متوسط آن در ثانیۀ
اول  5متر بر ثانیه و در ثانیۀ بعدی  10متر بر ثانیه بیش از ثانیۀ اول باشد ،ارتفاع برج چند متر است؟
15 )3
10 )2
5 )1
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20 )4

دو خودرو از حال سکون روی خط راست با شتابهای ثابت متفاوت به حرکت در میآیند .اولی در زمان  12ثانیه
به تندی  100کیلومتر بر ساعت میرسد .اگر شتاب دومی سه برابر شتاب اولی باشد ،در چند ثانیه به همین تندی
میرسد؟
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1

ha
r.c

c

یک خـودرو از حـال سکون  2ثانیه با شتاب  4متر بر مربع ثانیه و سپس  3ثانیه با شتاب  5متر بر مربع ثانیه در
یک جهت حرکت میکند .تندی نهایی این خودرو چند متر بر ثانیه است؟
23 )4
15 )3
8 )2
4 )1

rf
e

ak

متحرکی در مسیری مستقیم با تندی ثابت  20متر برثانیه بر خط راست در حال حرکت است .این متحرک
مسافت  100متر را با این تندی رفته و سپس با همان تندی بخشی از آن را بر می گردد .اگر بزرگی سرعت متوسط این
متحرک در کل حرکتش  5متر بر ثانیه باشد ،طول مسافت برگشت آن چند متر است؟
90 )4
75 )3
60 )2
30 )1

ha
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نــیرو

c
ha
r.c

وقتیجسمیرامیکشیمیاآنراهلُمیدهیم؛بهآننیروواردمیکنیم.

rf
e

ak

اثر نیرو بر یک جسم ،خود را به شکلهای مختلف مانند :شروع به حرکت کردن ،توقف،کم یا زیادشدن سرعت ،تغییر
جهت سرعت و تغییر شکل آن جسم نشان میدهد.

ha
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c
ha
r.c
ak
rf
e

 .1در به وجود آمدن نیرو همواره دو جسم مشارکت دارند.

 .2در به وجود آمدن نیرو اجسام لزوماً در تماس با یکدیگر نیستند.

ha
وقتینیروهایواردبرهواپیمایدرحال
پروازمتوازنباشند،تغییریدرحرکت
هواپیماایجادنمیشود.
117
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c
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ha

آزمایش نشان میدهد ،تا زمانی که نیروهای وارد بر جسم متوازن باشند ،جسمِ ساکن ،همچنان ساکن باقی میماند و
اگر در حال حرکت باشد همچنان به حرکت خود ادامه خواهد داد و تغییری در نحوۀ حرکت آن ایجاد نخواهد شد؛
یعنی سرعت آن تغییر نخواهد کرد .به بیان دیگر؛ یک جسم حالت سکون یا حرکت یکنواخت روی خط راست خود
را حفظ میکند مگر آنکه تحت تأثیر نیرویی مجبور به تغییر آن حالت شود .به این بیان قانون اول نیوتون گویند.
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اگر در پرواز هواپیما ،نیروی باالبری بیشتر از وزن هواپیما شود ،هواپیما اوج میگیرد و اگر نیروی باالبری کمتر از وزن شود،
ارتفاع هواپیما کاهش پیدا میکند.

c
ha
r.c

دانش آموزان در شکل های زیر جسمی که در ابتدا ساکن است ،را هل میدهند .اثر اعمال این نیروها را در هر
شکل توضیح دهید (سطح زمین را صاف و صیقلی فرض کنید تا بتوانید از نیروی اصطکاک صرف نظر کنید) .الف) دانش
آموزان از دو طرف با نیروی 100نیوتن جعبه را هل میدهند.

ak
rf
e
ha

ب)

پ)
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وقتی شما و دوستتان از دو طرف با نیروی هم اندازه و در خالف جهت یک چرخ دستی را هل دهید ،چرخ دستی حرکت
نمیکند؛ اما سرعت چرخ دستی یا هر جسم دیگری وقتی تغییرمیکند که نیروهای وارد برآن در توازن نباشند .به عبارت
دیگر نیروی خالصی بر جسم وارد شود .پس نتیجه میگیریم که :نیروی خالص وارد بر یک جسم سبب تغییر سرعت آن
میشود؛ یعنی نیرو سبب ایجاد شتاب میشود.

سرعت هر جسم وقتی تغییرمیکند که نیروهای وارد برآن در توازن نباشند .به عبارت دیگر نیروی خالصی بر جسم وارد
شود.

ha
r.c

c

نیروی خالص وارد بر یک جسم سبب تغییر سرعت آن میشود؛ یعنی نیرو سبب ایجاد شتاب میشود.

الف) اگر بخواهیم جسمی را به حرکت درآوریم یا سرعت آن را تغییر دهیم ،چه باید کنیم؟
ب) اگر خودرویی بخواهد متوقف شود ،باید در کدام جهت به آن نیرو وارد شود؟

ak
rf
e

هرگاه بر جسم نیروی خالصی وارد شود ،جسم تحت تأثیر آن نیرو شتابی میگیرد که این شتاب نسبت مستقیم با
نیروی وارد بر جسم دارد و در همان جهت نیرو است و با جرم جسم نسبت وارون دارد.

ha
هرگاه بر جسم نیروی خالصی وارد شود ،جسم تحت تأثیر آن نیرو شتابی میگیرد که این شتاب نسبت مستقیم با
نیروی وارد بر جسم دارد و در همان جهت نیرو است و با جرم جسم نسبت وارون دارد.
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قانون دوم نیوتن را از لحاظ یکا تحلیل کنید.

مقایسه کنید.

c
ha
r.c

یک خودرو اسباب بازی با جرم  2کیلوگرم ،تحت تاثیر نیروی پیشران قادر است به شتاب  0/5متر بر مربع ثانیه
برسد .نیروی پیشران این خودرو چند نیوتن است؟

ak
rf
e
ha
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اگر به ماه یا مریخ برویم ،جرم ما تغییر میکند یا وزن ما ؟

c

ha
r.c

جرم دانشآموزی  50کیلوگرم است .وزن این دانشآموز در سطح زمین چقدر است؟ اگر شتاب گرانش در سطح
ماه  1/5متر بر مربع ثانیه باشد ،وزن او در سطح ماه چقدر است؟ جرم او در سطح ماه چقدر است؟

ak
rf
e
ha
هرگاهجسمیبهجسمدیگرنیروواردکند،جسمدومنیزبهجسماوّلنیروییهماندازهولیدرخالفجهتوارد
میکند.
نیروهایکنشوواکنشهمیشههمراههمظاهرمیشوندوهیچیکبدوندیگرینمیتوانندوجودداشتهباشند.
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c
ha
r.c

آیا میتوان نیروهای کنش و واکنش را نیروهای متوازن دانست؟

آیا ممکن است در مواردی خاص ،یکی از نیروهای کنش یا واکنش بزرگتر باشد؟

ak
rf
e
ha
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f
−f

c
ha
r.c

rf
e

ak

فرض کنید مطابق شکل پسر و اسب ،روی اسکیتها ساکناند .پسر ،اسب را هل میدهد و هر دوی آنها شتاب
پیدا میکنند و به حرکت در میآیند اما شتاب آنها در خالف جهت یکدیگر است .کدام یک از آنها دارای شتاب
بیشتری میشود؟ توضیح دهید.

ha
شکل مقابل جسمی را نشان میدهد که روی سطح افقی میزی ساکن است و حرکت نمیکند .بر این جــسم چه
نیروهایی وارد میشود؟ نیروی وزن وارد بر جسم توسط چه نیروی دیگری خنثی میشود؟

125

جسمی به جرم  10کیلوگرم مطابق شکل بر سطح افقی میزی ساکن است .وزن جسم و نیروی عمودی سطح چند
نیوتن است؟
) (g = 10 m/s2

در شکلهای زیر ،چند جسم با جرمهای مختلف بر سطح افقی ،ساکن و در حال تعادل هستند .نیروی عمودی
سطح در کدام شکل بزرگتر است؟

c
ha
r.c

در شکل مقابل ،شخص به دیوار ،نیروی افقی  20نیوتن وارد میکند .نیروی عمودی سطح ناشی از دیوار چند نیوتن
است؟ چرا این نیرو افقی است؟

ak
rf
e
با توجه به اینکه نیرو سبب تغییر سرعت جسم میشود ،پس باید نیرویی در
خالف جهت حرکت بر جسم وارد شده باشد که سبب توقف جسم شود .این
نیرو را نیروی اصطکاک جنبشی مینامیم.
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ha

وقتی یک جسم روی زمین در حال حرکت است ،نیرویی در خالف جهت
حرکت از طرف زمین بر آن وارد میشود .به این نیرو ..................................... ،میگویند.

c
ha
r.c

میخواهیم جسمی را که روی سطح افقی قرار دارد ،جابهجا کنیم .اگر آن را با نیروی کمی هل دهیم ،جسم به
حرکت در نمیآید .در این حالت نیروی اصطکاکی که درخالف جهت نیروی ما به جسم وارد میشود ،مانع حرکت
جسم میشود .این نیرو را نیروی اصطکاک ایستایی مینامیم.

ak

1

f

rf
e

در موارد زیر تعیین کنید افراد ازچه نوع اصطکاکی استفاده میکنند و آیا این اصطکاک باید زیاد باشد یا کم؟
 )1اسکی

ha

 )2صخره نوردی
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نیروی اصطکاک بین دو جسم به علت ناهمواریهایی است که به صورت میکروسکوپی بین دو جسم وجود دارد و با
چشم غیرمسلح قابل رؤیت نیست .هرچه دو جسم روی هم بیشتر فشرده شوند ،این ناهمواریها بیشتر در یکدیگر فرو
میروند و مانع حــرکت میشوند و نـیروی اصطکاک افزایش مییابد.

c
ha
r.c

 .1نیروی اصطکاک بین دو جسم به جنس آنها بستگی دارد.

 .2نیروی اصطکاک بین دو جسم به مساحت تماس دو جسم بستگی ندارد.
 .3هـــر چــه جـسمی که روی سطح افقی کشیده میشود ،سنگینتر باشد ،نیروی اصطکاک وارد به آن بیشتر است.

ak
rf
e
ha
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نــیرو

ha
r.c

c

چــه زمـانی نیروهای وارد بریک جسم متوازناند؟ آیا در این صورت جسم حتماً ساکن است؟ توضیح دهید.

الف .آیا میتوان گفت به جسمی که در حال حرکت است لزوم ًا نیروی خالص اثر میکند؟ب .چه هنگام یک جسم
شتاب میگیرد؟

ak

در به وجود آمدن نیرو ،چند جسم شرکت دارند؟ آیا تماس بین اجسام در به وجود آمدن نیرو مهم است؟

rf
e
ha

قانون اول نیوتن چیست؟

اگر نیروهای وارد بر جسم در توازن باشند؛ یعنی نیروی خالص صفر باشد ،سرعت جسم تغییر. ....................
هرگاه بر جسم نیروی خالصی وارد شود ،جسم تحت تأثیر آن نیرو شتاب میگیرد که این شتاب نسبت  ...........................با
نیروی وارد بر جسم دارد و در همان جهت نیرو است و با جرم جسم نسبت  .........................دارد.
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برای ساختن یک خودروی مسابقه با شتاب زیاد ،الزم است جرم خورو  ......................و نیروی موتور آن  ...........................باشد.

اگر شتاب دو خودروی هم جرم از یک نوع ،متفاوت باشد ،خودروی کم شتابتر دارای نیروی موتور  ........................است.

اگر شتاب دو خودرو با نیروی موتور یکسان متفاوت باشد ،خودروی کم شتابتر دارای جرم  ........................است.

نیروی اصطکاک جنبشی جسم در حال سر خوردن روی سطح افقی به طور محسوسی به مساحت سطوح در تماس
بستگی . .........................

c

ha
r.c

هرچه جسم سنگین تر شود (با قرار دادن اجسام دیگر روی آن) نیروی اصطکاک جنبشی نیز  ............................مییابد.

نیروی اصطکاک بین دو جسم به علت  ...................................است که به صورت میکروسکوپی بین دو جسم وجود دارد و با
چشم غیرمسلح قابل رؤیت نیست.

ak

نیروی اصطکاک بین دو جسم به علت  ...................................است که به صورت میکروسکوپی بین دو جسم وجود دارد و با
چشم غیرمسلح قابل رؤیت نیست.

rf
e

مطابق شکل دو جسم روی سطح افقی واقع شدهاند .آیا دو نیروی افقی وارده به اجسام ،متوازن هستند؟ کدام جسم
اگر ساکن باشد ساکن میماند؟

ha
نیروی اصطکاک بین دو جسم به  .................دو جسم بستگی دارد .هرچه دو جسم روی هم بیشتر فشرده شوند،
ناهمواریهای سطوح بیشتر در یکدیگر فرو میروند و مانع حرکت میشوند و نیروی اصطکاک  ......................مییابد.
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اتومبیلی مطابق شکل با سرعت ثابت روی سطح افقی به سمت چپ میرود .کدام نیروها متوازن هستند؟

هواپیمایی در ارتفاع معین در حال پرواز با سرعت ثابت است .کدام نیروها متوازن هستند؟ اگر هواپیما به جلو
شتاب بگیرد ،کدام دو نیرو لزوماً متوازن نیستند؟ اگر هواپیما به باال شتاب بگیرد کدام نیروها متوازن نیستند؟

c
ha
r.c

rf
e

ak

اگر یک جسم را از سطح زمین به سطح ماه منتقل کنیم ،جرم آن چه تغییری میکند؟ وزن آن چه طور؟

مقدار نیروی عمودی سطح را در شکلهای زیر معلوم کنید.
با فرض g = 10 m/s2

ha
مطابق شکل یک جسم با جرم  2کیلوگرم ،تحت تاثیر دو نیروی افقی مخالف روی سطح افقی بدون اصطکاک
قرار دارد .شتاب این جسم چند متر بر مربع ثانیه و در چه جهتی است؟
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مطابق شکل یک جعبه به جرم  40کیلوگرم ،تحت تاثیر دو نیروی افقی هم جهت روی سطح افقی بدون
اصطکاک قرار دارد .شتاب این جسم چند متر بر مربع ثانیه و در چه جهتی است؟

مطابق شکل یک جعبه به جرم  4کیلوگرم ،تحت تاثیر نیروی افقی روی سطح افقی قرار دارد .شتاب این جسم 3
متر بر مربع ثانیه است .آیا نیروی دیگری به این جسم وارد میشود؟ این نیرو چند نیوتن و در چه جهتی است؟

c
ha
r.c

نیروی  Fجسم  5کیلوگرمی را در امتداد قائم با شتاب  3متر بر مربع ثانیه در شرایط خالء رو به باال حرکت
میدهد .نیروی مذکور چند نیوتن است؟
) (g = 10 m/s2

ak
rf
e

فنر بین این دو جسم فشرده شده است .با چشم پوشی از اصطکاک ،درست بالفاصله بعد از رها شدن دو جسم ،به
کدام یک نیروی بیشتری وارد میگردد؟ کدام جسم شتاب بیشتری میگیرد؟

ha
مطابق شکل یک جعبه به جرم  4کیلوگرم ،به یک جعبۀ دیگر به جرم یک کیلوگرم روی سطح بدون اصطکاک،
متصل و فنری بین آنها به شدت فشرده شده است .اگر جعبهها را ناگهان رها کنیم ،شتاب جعبۀ سبکتر ،چند برابر
شتاب جعبۀ سنگینتر است؟

132

کارگری با نیروی  100نیوتن در حال هل دادن یک جعبه است و جعبه با سرعت ثابت در حرکت است .نیروی اصطکاک
بین جعبه و سطح افقی چند نیوتن است؟ این اصطکاک جنبشی است یا ایستایی؟

نیروی خالص ناشی از کنش و واکنش بین دو جسم چقدر است؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

c

ha
r.c

مطابق شکل ،دو گلولۀ باردار همنام از دو نخ آویخته شده و در حال تعادل هستند .نیروی الکتریکی وارده به کدام گلوله
بزرگتر است؟

rf
e

ak

یک سطل آب روی میز است .اگر آب به تدریج وارد سطل شود ،نیروی عمودی تکیهگاه چه تغییری میکند؟ چرا؟

ha
کارگری با نیروی  100نیوتن در حال هل دادن یک جعبه است اما جعبه ساکن است .نیروی اصطکاک بین جعبه و سطح
افقی چند نیوتن است؟ این اصطکاک جنبشی است یا ایستایی؟
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میخواهیم به جسمی به جرم  5کیلوگرم ،شتاب  2متر بر مجذور ثانیه بدهیم .در هر یک از حالتهای زیر ،نیرویی را
که باید به جسم وارد کنیم ،محاسبه کنید :الف .جسم روی سطح افقی بدون اصطکاک حرکت کند.

ب .جسم روی سطح افقی با نیروی اصطکاک  10نیوتن به سمت راست در جهت شتابش حرکت کند.

ha
r.c

c

در شکل زیر ،جسم ساکنی روی میز است و هرچه آب در سطل چکه میکند ،جسم باز هم ساکن میماند.
نیروی اصطکاک میان جسم و میز از چه نوعی است؟ آیا این اصطکاک ثابت است یا در اثر چکه کردن تغییر میکند؟

ak
rf
e
ha
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ha

rf
e

N =100N

ak

ha
r.c

c

نــیرو

10 kg

10 kg

120N

f =50N

120N

10 kg

mg =100N

f =120N
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120N

یک فضاپیما در حال پرواز است .وقتی نیروهای وارد بر فضاپیما متوازن شوند..................... .،
 )1بالفاصله خواهد ایستاد
 )2سرعت آن کاهش خواهد یافت
 )3سرعت آن افزایش خواهد یافت
 )4با سرعت ثابت به حرکت خود ادامه خواهد داد
اگر نیروهای وارد شده بر یک جسم متحرک متوازن نباشد ،آنگاه:
 )1نیروی خالص بر جسم وارد میشود
 )2نیروی خالص وارد بر جسم سبب تغییر سرعت آن جسم میشود
 )3این نیروی خالص سبب ایجاد شتاب در جسم میشود
 )4همه موارد باال درست است

c

ha
r.c

در کدام گزینه وضعیت نیروهای وارد بر هواپیما  ،هنگام برخاستن آن از روی باند (  ) Takeoffبه درستی نشان داده
شده است؟
 )1نیروی وزن > نیروی باالبری  )2نیروی وزن < نیروی باالبری
مقاومت هوا < نیروی پیشران
مقاومت هوا > نیروی پیشران
 )3نیروی وزن = نیروی باالبری  )4نیروی وزن < نیروی باالبری
مقاومت هوا = نیروی پیشران
مقاومت هوا < نیروی پیشران

ak
rf
e

کدام مورد بدون نیرو ممکن نیست؟
 )1حرکت یکنواخت بر خط راست
 )2سکون
 )3حرکت یکنواخت بر دایره
 )4تمام موارد

ha

کدام گزینه در مورد نیروی وزن صحیح نیست؟
 )1نیروی وزن از نوع نیروی گرانشی است که از طرف مرکز زمین به یک جسم وارد میشود.
 )2وزن یک جسم را با نیروسنج اندازه گیری میکنند.
 )3وزن یک جسم در زمین و ماه با هم برابر ولی جرم جسم متفاوت است.
 )4وزن یک جسم در سطح زمین از حاصل ضرب جرم جسم در شتاب جاذبۀ زمین به دست میآید و رابطۀ آن W = mg
است.
کدام دسته کمیت زیر دارای جهت نیست؟
 )1وزن ،جابهجایی ،سرعت
 )2شتاب ،نیروی عمودی سطح ،اصطکاک
 )3مسافت ،تندی ،جرم
 )4نیروی الکتریکی ،نیروی مغناطیسی ،نیروی باالبری
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کدام عامل در بزرگی نیروی اصطکاک جنبشی تاثیر ندارد؟
 )1جنس سطوح در تماس
 )2نیروی عمودی تکیه گاه
 )3زبری یا صافی سطوح در تماس
 )4مساحت سطوح در تماس
کدام مورد زیر ،بدون اصطکاک غیر ممکن است؟
 )1راه رفتن
 )2ترمز کردن
 )3روشن کردن کبریت
 )4همۀ موارد

c

ha
r.c

شخصی مطابق شکل در حال هل دادن جسم سنگینی است  ،ولی جسم حرکت نمیکند  .در این حالت نیروی
خالص ناشی از کدام دو نیرو در مورد جسم صفر شده است؟
 )1نیروی افقی شخص و نیروی وزن جسم
 )2نیروی وزن جسم و نیروی اصطکاک
 )3نیروی افقی شخص و نیروی اصطکاک
 )4نیروی عمودی سطح و اصطکاک

rf
e

ak

کدام گزینه درست است؟
 )1وقتی به سنگی ضربه میزنیم  ،سنگ نیرویی چند برابر به پای ما وارد میکند.
 )2نیروی وزن هیچ واکنشی ندارد.
 )3اصطکاک ،مانع راه رفتن ما میشود.
 )4نیروها همواره به صورت جفت وجود دارند.

ha

کدام عبارت زیر در مورد نیروهای کنش و واکنش نادرست است؟
 )1همواره در خالف جهت هم هستند
 )2نیروی خالص ناشی از آنها همواره صفر است
 )3نقطه اثر این دو نیرو یکی نیست
 )4هردو از یک نوع هستند

در جدول زیر نیروها و شتاب متناظر به همراه جرمی که نیرو به آن اعمال شده است دیده میشود .کدام گزینه در مورد
این نیروها صحیح است؟

F2  F3  F1 (2 F1  F2  F3 (1

F3  F1 = F2 (4 F1 = F2 = F3 (3
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در شکل مقابل ،سه نیرو به یک جسم در جهتهای نشان داده شده وارد میشوند .اندازه و جهت نیروی خالص
وارد بر جسم را تعیین کنید؟
 20 )1نیوتون →،
 20)2نیوتون ←،
 40)3نیوتون → ،
 40)4نیوتون ← ،

ha
r.c

c

وزن جسمی در سطح ماه یک نیوتون است  .اگر شتاب گرانش در سطح زمین  5برابر شتاب گرانش در سطح ماه
باشد ،جرم آن در زمین چند گرم است؟ ) (g = 10 m/s2
 0/5 )1گرم
 5 )2گرم
 50 )3گرم
 500 )4گرم

نیروی  Fقرار است جسم  5کیلوگرمی را در امتداد قائم با شتاب  2متر بر مربع ثانیه در شرایط خالء حرکت دهد .اگر
این شتاب رو به باال باشد ،نیروی مذکور چند نیوتن است؟ ) (g = 10 m/s2
60 )4
40 )3
20 )2
10 )1

ak

در شکل زیر ،سطح افقی بدون اصطکاک است .اجسام را با دست ،کمی از هم دور کرده و رها میکنیم .شتاب
جسم یک کیلوگرمی چند برابر شتاب دیگری است؟
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ha

کدام گزینه در زیر ،بیانگر قانون سوم نیوتون میباشد؟

rf
e

1 (1

2 (2

1 (3
2

1 (4
4

در شکل زیر ،دو شخص در حال کشیدن طنابی متصل به نیروسنج هستند .هر شخص نیروی  200نیوتن وارد
میکند .نیروسنج ،چند نیوتن را نشان میدهد؟
 )1صفر
100 )2
200 )3
400 )4
اگر به هریک از جعبه های زیر نیروی خالصی به انداره  60نیوتون وارد شود  ،کدام جعبه شتاب بیشتری پیدا میکند؟

c
ha
r.c

در شکل زیرشتاب جسم برابر یک متر بر مجذور ثانیه است .نیروی اصطکاک چند نیوتن است؟

ha

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

rf
e

ak

یک شخص  80کیلوگرمی مطابق شکل از قایق  100کیلوگرمی پیاده میشود .قایق در اثر این حرکت 200 ،نیوتن نیرو
دریافت میکند .نیروی دریافتی شخص از قایق چند نیوتن است؟
200 )4
160 )3
100 )2
80 )1

در شکل زیر ،به جسم ساکنی همزمان دو نیروی افقی وارد میگردد ولی جسم حرکت نمیکند .اندازۀ نیروی
اصطکاک وارد بر وزنه چند نیوتن است؟ ) ( g = 10 m/s2
10 )4
8 )3
6 )2
4 )1
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شخصی روی سطح افقی ،یک صندوق را به سمت غرب هُل میدهد .در این عمل ،نیروهای اصطکاک وارد به
شخص و صندوق به ترتیب ،هر یک به کدام جهت است؟
)1غرب و شرق
)2هر دو غرب
)3شرق و غرب
)4هر دو شرق

یبینید .اگر جرم خودرو  1000کیلوگرم باشد نیروی خالص وارد بر خودرو
تندی سنج یک خودرو را در دو لحظه م 
چند نیوتن است؟
4000 )4
2000 )3
1000 )2
500 )1

c
ha
r.c

با وارد کردن نیروی افقی خالص  6نیوتون به جسم روی سطح افقی بدون اصطکاکی آن را به حرکت در میآوریم
و در مدت  4ثانیه سرعت آن را به  12متر بر ثانیه میرسانیم  ،جرم جسم چند کیلوگرم است؟
4)4
3)3
2)2
1 )1

ak

rf
e

در شکل زیر ،نیروی  Fمعادل  20نیوتن به جسم واقع بر سطح افقی وارد میکنیم .بزرگی نیروی اصطکاک بین
جسم و سطح چند نیوتن است؟
) ( g = 10 m/s2
 )4صفر
40 )3
20 )2
8 )1

ha

اجسامی که در شکل میبینید همگی در حال حرکت روی سطوح افقی مختلف با وضعیتهای متفاوت هستند.
نیروی اصطکاک وارد بر کدام یک بزرگتر است؟
1 )1
2 )2
3 )3
 )4یکسانند
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اجسامی با جنس مشابه که در شکل میبینید همگی در حال حرکت روی سطوح افقی مشابه با سرعت ثابت
هستند .نیروی اصطکاک وارد بر کدام یک بزرگتر است؟
1 )1
2 )2
3 )3
 )4یکسانند

ha
r.c

c

مطابق شکل یک جعبه به جرم  40کیلوگرم ،تحت تاثیر دو نیروی افقی هم جهت  60نیوتنی روی سطح افقی ساکن
مانده است .نیروی اصطکاک وارد به آن چند نیوتن و از چه نوعی است؟
 ، 120 )1جنبشی
 ، 120 )2ایستایی
 ، 60 )3جنبشی
 ، 60 )4ایستایی

ak
rf
e
ha
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زمین ساخت ورقه ای

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha
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در هنگام عبور از نواحی کوهستانی البرز و
نا رری
زاگرررب ررا ه هرر ز هرران زیرر
یختلفی یانن چ خوردگی هان کوچک و
زرگ ،کستگی ها و… یواجه یی وه .

اه ر ته کوز هرا چگونره ره وجرود یر ز
ان ؟ قبل از تشک ل نها رزی اهران چره
کلی ودز ا ت؟
علرررت ه ررر اهخ چررر خررروردگی هرررا و
کستگی ها چ ست؟
ا یطالعه اه فصل ،ها خ اه هر خ ها را
ه د ت یی وره .

c
ha
r.c

در علرروم شررا خوان ه ر کرره ورقرره هرران
نگ کرز ر رون سرت کررز کره حالرت
خم رررن و ن مرره یرررا ،دارد ،حرکررت یرری
کنن .هس از جا هجاهی ،قارزهان ایروزن را
ه وجود وردزان .

هسته
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ha

سنگ کره
سست کره
گوشه

rf
e

ak

ز ،زی
ر ا اب یطالعات انجام
نا ان یعتق ن که ح ود  200ی ل ون
ال ه خ در طح کرز زی هک خشکی
واح و زرگی وجود دا ته ا ت که
اطراف ن را هک اق انوب زرگ فراگرفته
پوسته ودز ا ت.

ی ل ون ها ال ع  ،اه خشکی رزرگ ره
دو خشکی کوچک ترتقسر ا ر کره ر
نها را درهان تت س هرکردز رود درهاچره
خزر در مال کشوریان ،اق مانر ز درهران
تت س ا ت.

ha
r.c

c

ا گر ت زیان ،هر ک ام از دو خشکی
یرکور ،خود ن ز ه قطعات کوچک تر
تب هل ز و هس از جا ه جاهی ،قارز هان
ایروزن را ه وجود وردز ان .

ak
rf
e

ا گر ت زیان ،هر ک ام از دو
خشکی یرکور ،خود ن ز ه قطعات
کوچک تر تب هل ز و هس از جا ه
جاهی ،قارز هان ایروزن را ه وجود
وردز ان .

ha
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ha
r.c

c

اول ار ر خ از هرک قررن
هر خ ،دانشررمن ن لمررانی ره
نام لفررد وگگنرر را یطالعره و
یشرراه ز ه ه ر ز هرران ررطح
زیر  ،هرری رررد کرره قررارز هررا
نسبت ه ها جرا ره جرا ر ز
ان .

االخرز در ال  1930ی الدن ،وگنر فروت
کرد و  38ال ع ؛ هعنی در رال 1968
اخت ورقه ان اثبات
ی الدن نظرهه زی
و هافته هان وگنر یورد هرهرش زیر
نا ان جهان واقع

rf
e

ak

اخت ورقره
از نجا که هنوز نظرهه زی
ان یطرح نش ز ود و علرت حرکرت ورقره
هررا یعلرروم نبررود ،وگنررر در ها ررخ رره اه ر
ؤال ،جزر و ی ها چرخخ زی را یطرح
یی کرد که قا ل قبول واقع نمی .

اولرر ررار رر خ از هررک قرررن هرر خ،
دانشمن ن لمانی ره نرام لفررد وگگنرر را
یطالعه و یشاه ز در ن زیان رخی افراد،
هافترره هرران وگنررر را هرهرفتن ر و رره فکررر
اثبررات ن ودن ر و در یقا ررل ،گروهرری از
افراد ها درص د رد ادعان او ودن .
نها علت حرکت ورقه هرا را از وگنرر یری
هر ن .

ha

یوافقان وگنر ا ا تفادز از واه ن اثبات کردن که قارز ها در گر ته ه ها یتصل رودز
و پس نسبت ه ها جا ه جا ز ان .

هخچال

فس ل

نگ
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حا ه

الف) تشا ه فس ل جانر اران در قرارز هران
یختلف

c
ha
r.c

 )،انطبرررررررا
حا رر ه رررقی
قررارز یرهکرران
جنو ی ا حا ه
غر ی فرهقا

آمریکای جنوبی
ت) وجود ثار هخچال هان ق همی در قارز
هان یختلف

rf
e

ak

پ) تشا ه نگ نا ی در قارز هان فرهقا
و یرهکان جنو ی

آفریقا

ha

یوافقان هرن هس ا ا تفادز از واه
ثا ت کردن که قارز ها ه هک هگر یتصل
ودز ان .
یرهکان جنو ی اروها و ا حاصل تقس ا
خشکی گن وانا یی ا .
هانگه و گن وانا دو قسمت اصلی کرز
زی در گر ته ودز ان

عبارت صحیح و غلط را مشخص کنید .
خشکی زرگ واح در  200ی ل ون ال
ه خ لورازها و درهان واح نها تت س نام
دا ت .
درهان خزر اقی یان ز درهان تت س ا ت .
تقس ا هانگه ه دو خشکی زرگ ه نام
هان لورازها و گن وانا صورت گرفت .
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تشا ه  .......................و تشا ه ..................
در قارز هان یختلف ،و انطبا حا ه
رقی  ...................................احا ه
غر ی  ........................و وجود ثار
 ........... .......................در قارز هان
یختلف از واه ن ا ت که حرکت قارز
ها را اثبات یی کن .

 ............................و  .............................و
 .................................حاصل تقس ا
خشکی گن وانا یی ا
 ............................و  .............................و
 .................................حاصل تقس ا
خشکی لورازها یی ا

ha
r.c

c

نا ان زیانی رون کرز
ه اعتقاد زی
زی هک قارز زرگ ه نام ..................
وجود دا ته و اطراف ن را اق انو ی ه
نام  ..................احاطه کردز ود.
درهاچه خزر جزئی از اق مان ز درهان
ق همی  ..................ا ت.

نا ان یعتق ن که ح ود 200
زی
ی ل ون ال ه خ در طح کرز زی هک
 ...............واح و زرگی وجود دا ته
ا ت که اطراف ن را هک .....................
زرگ فراگرفته ودز ا ت
 .......................و  ........................از ه ه ز
هان طب عی ا ت که در ر ته کوز هان
البرز و زاگرب ه چشا یی خورد

rf
e

ak

اخت ورقه ان
زی
سررت کرررز خشرری از گو ررته ا ررت ک ره
حالت خم رن و ن مره یررا ،دارد و رنگ
کرز ر رون ن واقع ز ا ت
ها یی دان زرگ تره ورقه نگ کرز
چه نام دارد؟

رراخت ورقرره ان
ررر ا رراب نظرهرره زیر
ررنگ کرررز از تعرر ادن ورقرره کوچررک و
زرگ یجزا از ها تشک ل ز ا رت اهر
ورقه ها نسبت ه ها حرکت دارن .
گاهی ه ها نزدهک یی ون  ،در جاهراهی
از ها دور یی ون و در عضی جاها کنرار
ها یی لغزن

ha

انواع حرکت ورقه هان نگ کرز

الف) دور ون ز
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پ) ایت اد لغز

)،نزدهک ون ز

ha
r.c

c

دانشمن ان علت حرکرت
ورقه هان رنگ کررز را
جرهرران هرران همرفترری
ست کرز یی دانن .
ه هرر ز همرفترری داخررل
سرررت کررررز هماننررر
جرهرران همرفترری داخررل
ظرف و ط ا ت.

rf
e

ak

ست کرز ره دل رل رراهط دیرا و فشرار
یع  ،حالت خم رن دارد.
ن ،دیررا زهررادتر ا ررت؛
در قسررمت هرراه
نا راه چگالی یواد نسبت ه قسمت هان
االهی کمتر ا ت.
ه دل ل اختالف دیا و چگرالی ر قسرمت
سررت کرررز ،ه هرر ز
هرران رراال و هرراه
همرفت اهجاد یی ود.

در اثر اه ه ه ز ،یواد خم رن ه مت
اال حرکت یی کنن و از یحل کاف
ورقه ها ه طح زی یی ر ن و بب
جا ه جاهی و حرکت ورقه ها یی ون .

ha

اگر ورقه نگ کرز در زهر اق انوب قرار
گرفته ا  ،ن را ورقه اق انو ی و اگر
در یحل قارز ها ا  ،ن را ورقه قارز ان
ناین .
ورقه اق انو ی چگالی شترن نسبت ه
ورقه قارز ان دارد ه هم دل ل درهنگام
رخورد نها ا هک هگر ،ورقه اق انو ی ه
زهر ورقه قارز ان فرو ران ز یی ود.
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ورقه ها نسبت ره هکر هگر گراهی ره هرا
 ..............یرری ررون  ،در جاهرراهی از هررا
 .............یی ون و در عضری جاهرا کنرار
ها ..............
دانشمن ان علت حرکت ورقره هران رنگ
کرررز را  ...................................در سررت
کرز یی دانن .

 .......................خشی از گو ته ا رت کره
حالررت  ..................و  ..........دارد و ررنگ
کرز ر رون ن واقع ز ا ت.
ررر ا رراب نظرهرره ....................................
ررنگ کرررز از تع ر ادن ورقرره و کوچررک و
زرگ  ..............از ها تشک ل ز ا ت.

ha
r.c

c

سرررت کررررز ررره دل رررل رررراهط .........
و ، .....................حالت خم رن دارد.
علت اهجاد جرهان همرفتی  ....................و
 ...............ر قسررمت هرران رراال و هرراه
ست کرز یی ا .

علت حرکت ورقه هان نگ کررز جرهران
همرفتی ا رت کره یرواد یررا ،و خم ررن
داخل گو ته زی ه دل ل اختالف چگرالی
سرت کررز
قسمت هان راال و هراه
ا ت که هس از حرکرت رو ره راالن یرواد
یرا ،ینجر ه حرکت ورقه ها یی گردد .

ak
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در اثر ه ه ز همرفت  ،یوادخم رن ه رمت ............
حرکت یی کنن و از یحل کاف ر ورقره هرا ره
 ......................یی ر ن و ربب جا جراهی و حرکرت
ورقه ها یی ون .
اگر ورقه نگ کرز در زهر اق رانوب قررار
گرفته ا  ،ن را  ...........................و اگر
در یحرررررل قرررررارز هرررررا ا ررررر  ،ن را
........................ناین .

rf
e

ست کرز خشی از هو ته ا ت که حالت
خم رن و ن مه یررا ،دارد رنگ کررز در
ن واقع ز .
رراخت ورقرره ان
ررر ا رراب نظرهرره زیر
ررنگ کرررز از تعرر ادن ورقرره کوچررک و
زرگ یجزا از ها تشک ل ز ا ت .
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ha

اگر ورقه نگ کرز در زهر اق رانوب قررار
گرفته ا  ،ن را ورقه اق انو ی و اگر در
یحررل قررارز هررا ا ر  ،ن را ورقرره قررارز ان
ناین .
ورقه اق انو ری چگرالی کمتررن نسربت ره
ورقه قارز ان دارد ه هم دل ل در هنگرام
رخورد نها ا هک هگر ،ورقه اق انو ری ره
زهر ورقه قارز ان فرو ران ز یی ود.

فرض ه گسترش ستر اق انوب ها
اول ار در ال  1962ی الدن هگرن هگس
فرض ه گسترش ستر اق انوب ها را یطرح
کرد .ر ا اب اه فرض ه ،یواد یررا ی کره
از ست کرز نشأت گرفته ان  ،در قسرمت
و ط اق انوب ها ه ستر اق رانوب صرعود
یی کنن و هس از انجمراد ،ورقره اق انو ری
ج ه را ه وجود یی ورن .

ه جبران اه افزودز ن ،ورقه یرکور را
رررعت یتو ررط ح ر ود  5ررانتی یتررر در
ررال ،از و ررط اق ررانوب رره ررمت رراحل
حرکت یی کن و هس از ر ن ه راحل،
ا ورقه قارز ان رخورد یی کنر  .در ادایره
اه حرکت ،ورقه اق انو ری ره زهرر ورقره
قارز ان فرو یی رود.

ha
r.c

c

حرکت ورقه هان نگ کرز
در رخی نواحی ورقره هران رنگ کررز از
ها دور یی ون .
در یحل دور ن نها ،یواد یرا ،گو رته
اال یری هنر و ورقره ج هر ن راخته یری
ود در اه نرواحی تشفشران هرا و زیر
لرزز هان یتع دن رخ یی ده .

rf
e

ak

در رخرری نررواحی کرررز زی ر  ،ورقرره هرران
نگ کرز طی ی ل رون هرا رال ره رمت
هک هگر حرکت و در نهاهت ا ها رخرورد
کردز ان .
رخورد نها بب روز ه ه ز هاهی یاننر
ر ررته کرروز  ،چرر خرروردگی  ،گسررل و
حررروادثی یاننررر زیررر لررررزز و فررروران
تشفشان یی ود.

کمر نر لرررزز خ ررز اطررراف اق ررانوب رام
هکی از یها تره نواحی لررزز خ رز جهران
ا ت که علت ن رخورد ورقره اق انو ری
رام ا ورقه هان قارز ان اطراف ن ا ت.
در اثر اه رخورد ورقه اق انو ی ه زهر
ورقه قارز ان فرو ران ز یی ود.

ha

دراثر فرورانخ ،ورقه ها یی کنن و
انرژن زاد یی ود ،انرژن زاد ز ه
صورت ایواج لرزز ان ،اعث رخ دادن
زی لرزز هان زرگی یی ود.
افزون ر ن راثر فرورانخ ورقه
ز ،دیا
فرورون ز و اصطکاک اهجاد
افزاهخ هافته ،نگ ها ذو ،یی ون و
تشفشان هاهی را ه وجود یی ورن
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ه جبران اه افزودز ن ،ورقه یرکور را
رررعت یتو ررط ح ر ود  5ررانتی یتررر در
ررال ،از و ررط اق ررانوب رره ررمت رراحل
حرکت یی کن و هس از ر ن ه راحل،
ا ورقه قارز ان رخورد یی کنر  .در ادایره
اه حرکت ،ورقه اق انو ری ره زهرر ورقره
قارز ان فرو یی رود.

c
ha
r.c
rf
e

ak

در رخی نواحی کرز زی  ،حرکت ورقه ها
ه گونه ان ا ت که نها نه از ها دور یی
ون و نه ه ها نزدهک ،لکه ورقه هان
نگ کرز در کنار ها یی لغزن اه نوع
حرکت شتر در ستر اق انوب ها رخ یی
ده و اعث اهجاد زی لرزز هان زهادن
یی ود.

ha

ه ای هان حرکت ورقه هان نگ کرز
هکی از ه ای هان حرکت ورقه هان نگ
کرز ،اهجاد چ خوردگی و تشک ل ر ته
کوز ا ت.
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همان طورکه در علوم هشتا یوخت  ،الهه
هان ر و ی در درهاها ه صورت افقی ته
نش یی ون  .هس از اهنکه ضخایت
ر و ات زهاد  ،در اثر حرکت و رخورد
ورقه هان نگ کرز ،ر و ات از حالت
افقی خارج یی ون و ه حالت چ
خوردز در یی هن و ر ته کوز ها را ه
وجود یی ورن .

ha
r.c

c

در اثر حرکت ورقه هان نگ کرز ،ه ه ز
لرزز و
نا ی یانن زی
هان زی
تشفشان ن ز اهجاد یی ود.
اه ه ای ها در کشور یا ن ز ده ز یی ود .ه
اه ترت ب که ،ها اکنون از و ط درهان رخ،
یواد یرا ،ست کرز ه ستر اه درها اال یی
هن و هو ته ج ه را یی ازن و اه هو ته ه
دو طرف حرکت یی کن

rf
e

ak

نا راه ورقه عر ستان از چن ی ل ون ال
قبل حرکت خود را ه مت ورقه اهران
غاز نمودز و ها اکنون ن ز ادایه دارد.
در اثر رخورد ورقه عر ستان ا ورقه اهران،
ر ته کوز زاگرب ه وجود ی ز ا ت و ادایه
اه حرکت ،اعث اهجاد زی لرزز هاهی ا
زرگی یعموالً کمتر از  5رهشتر در نواحی
غر ،و جنو ،غر ،اهران یی ود.

یسلم ًا دا ت اطالعات دق ق و رعاهت
نکات اهمنی در اخت و از هرها و
ب هرهرن یا را ه
رو تاهان کشور،
ح اقل یی ر ان .
هنگایی که در ستر اق انوب ها ،زی
لرزز ها تشفشان رخ یی ده  ،یمک ا ت
ونایی اهجاد گردد.

ha

اه ایواج اق انو ی ،انرژن س ار زهادن
دارن و هنگام ر ن ه واحل ،خسارت
هان زهادن رجان یی گرارن .
هرچه عمق  ،اق انوب شتر ا ،
رعت و انرژن ونایی ن ز شتر خواه
ود و خسارت هان زهادترن را ه ار
خواه ورد.
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رخی یواقع ،حرکت ورقه هان نگ کرز
اعث کست نگ هان هو ته زی یی
ه دو
ود .کستگی هان هو ته زی
د ته دَرزگز و گسل ،تقس ا ن ن یی ون .

گسل

اگر نگ هان دو طرف کستگی ،نسبت ه ها
جا ه جا ز ا ن  ،گسل را ه وجود یی ورن .

ha
r.c

c

اگر نگ هان دو طرف کستگی جا ه جا
نش ز ا ن  ،درزز ه وجود یی ه

ورقه اق انو ری ج هر را ررعت یتو رط
حرررر ود ، ...............................از ...............
اق انوب ه مت احل حرکت یی کنر و
هرررس از ر ررر ن ررره ررراحل ،رررا ورقررره
 ...................رخورد یی کن  .در ادایه اه
حرکررت  ،ورقرره  ..................رره زهررر ورقرره
 ....................فرو یی رود .

اول ار در ال  1962ی الدن هرن هس
فرض ه .................................را یطرح کرد.

در یحل دور ن ورقه هان هو رته  ،یرواد
یرا ،گو ته اال یی هن و ورقه ج هر ن
اخته یی ود  .در اه نرواحی ...............و
 ...................یتع دن رخ یی ده .
رخورد ورقه هان نگ کررز ربب رروز
ه هرررررر ز هرررررراهی یاننرررررر ، .................
 ......... ، ..........................و حرروادثی یاننرر
 ...................و  ...........................یی ود .

ha

یواد یرا ی که از ست کرز نشأت گرفته
ان  ،در قسمت و ط اق انوب ها ه ستر
اق انوب صعود یی کنن و هس از انجماد
 ،.............................را ه وجود یی ورن .

rf
e

ak

جای خالی را پر کنید !

درزز

هکرری از یهررا تررره نررواحی لرررزز خ ررز
 ....................................جهرران ا ررت کرره
علت ن رخورد ورقه اق انو ی  ...........را
ورقه هان  .................اطراف ن ا ت.
حرکرررت .....................شرررتر در سرررتر
اق ررانوب هررا رخ یرری ده ر و اعررث اهجرراد
زی لرزز هان زهادن یی ود
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اگر نگ هان دو طررف کسرتگی ،نسربت ره
ها جا ه جا ز ا ن  .............. ،را ه وجرود یری
ورن و اگر نگ هان دو طرف کستگی،جا ه
جا نش ز ا ن  .......... ،ه وجود یی ه .
ع از افزاهخ ضخایت ر و ات در الهههان
ر و ی ،در اثر حرکت و رخورد ورقههان
نگکرز ،ر و ات از حالت افقی خارج و ه حالت
 ..................در ی ز و  ..................را هوجود یی ورن .

ررررررنگ هرررررران دو قررررررارز فرهقررررررا
 ............................ا ها تشا ه دارن .
دو عایررل  ..................و  ..................رربب
یی ود خم رکررز  ،حالرت خم ررن دا رته
ا .
هرچرره عمررق  ،اق ررانوب ......................
ا ررر ............. ،و  ............تررراز شرررتر
خواه ود.

ha
r.c

c

حرکرررت  .....................شرررتر در سرررتر
اق ررانوب هررا رخ یرری ده ر و اعررث اهجرراد
زی لرزز هان زهادن یی ود .
در اثر حرکت و رخورد ورقه هران رنگ
کرز ،ر و ات از حالرت ............خرارج یری
ررون و رره حالررت ........................در یرری
هن و ر ته کوز ها را ه وجود یی ورن .

کررروز زاگررررب در اثرررر حرکرررت ورقررره
 ................ررره رررمت ورقررره  ..............و
رخورد اه دو ورقه ه وجود ی ز ا ت .
کستگی هان هو رته زیر ره دو د رته
 ..............و  ،.............تقسررر ا نررر ن یررری
ون .

 ..................فرض ه گسترش اق انوبها را یطرح
کرد.
از رخورد دو ورقه قارزان  .................. ،ه ه یی ه .

عبارت صحیح و غلط را مشخص کنید .

rf
e

ak

ر ررته کرروز هرران ی رران اق انو رری ه هر ز ان
حاصل از حرکت  ..............................ا رت
.حرکررررت ایترررر اد لغررررز رررر خ تررررر در
 ............................رخ یررری دهررر و اعرررث
اهجاد  ....................................یی ود .
در اثر رخورد ورقه  ..................ا اهران،
زی لرززهاهی ا زرگی کاتر از  5رهشتر در
نواحی  ....................و  ................اهران هوجود یی ه .

در قسمت هائ نی خم رکرز دیرا................ ،
ا ررت نررا راه چگررالی یررواد نسرربت رره
قسمت هان االهی  ..................ا ت .
ررزرگ ترررره ورقرره رررنگ کرررز ورقررره
 ..........................نام دارد.
اگر ورقه نگ کُرز در یحل قارز هرا ا ر
ه ن ورقه  .......یی گوهن که داران چگالی
 ...........نسبت ه ورقه اق انو ی ا ت.

ha

ورقه اق انو ی اهجاد ز ا رعت  5انتی
یتر در ال ه مت احل حرکت یی کن و
در زهر ورقه ن قارز ان فرو یی رود
در همه نواحی که ورقه هان نگ کرز از ها
دور یی ون اعث یی ود یواد یرا ،از
گو ته اال ی ز و اعث اهجاد تشفشان و
زی لرزز هان یتع د گردد .
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کمر ن لرزز خ ز اق انوب اطلس از یهتره
نقاط تشفشانی جهان ا ت .
اول ار در ال  1962ی الدن وگنر فرض ه
گسترش ستر اق انوب ها را یطرح کرد .
انجماد یواد یرا ،در ستر اق انوب ها اعث
اهجاد ورقه اق انو ی ج ه یی گردد .
فرورانخ عایل اصلی کسته ن ورقه ها و زاد
ن انرژن ا ت که رخ دادن زی لرزز یی ود

فرورانخ اعث اهجاد اصطکاک و در نت جه
افزاهخ دیا و ذو ،نگ ها ودز که ینجر ه
اهجاد تشفشان یی ود .
ورقه ها هموارز در کنارز هک هگر ها یی لغزن
ها دور یی ون و نزدهک یی گردن .
هس از زهاد ن ضخایت ر و ات در اثر حرکت
و رخورد ورقه هان نگ کرز ر و ات از حالت
افقی خارج ز گسل را وجود یی ورن .

کوز زاگرب در اثر رخورد ورقه عر ستان ا ورقه
اهران ه وجود ی ز ا ت .
ونایی در اثر وقوع زی لرزز و ها تخ فشان در
ستر اق انوب ها اهجاد یی گردد .
نگ ها اعث اهجاد
اگر کستگی در
نگهان دهگر ز ا درزز ه
جا جاهی
وجود یی ه و اگر جا جاهی وجود ن ا ته ا
گسل نای ز یی ود .

نا ان طح

ha
r.c

c

ر ا اب یطالعات انجام ز ،زی
زی ه چه صورت ودز ا ت ؟

rf
e

ak

اول ار ک ام دانشمن ه جا هجاهی قارزها هی رد؟
واه و دالهل جا هجاهی قارزها را نوهس .

اهران جزء ک ام گروز از نواحی ق همی یحسو،
یی ود؟

ha

کمر ن لرززخ ز اق انوب رام هکی از یهاتره
نواحی لرززخ ز جهان ا ت .علت ن چ ست؟

انواع حرکت ورقه هان نگ کرز را نام بره !
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نظرهه زی

علت فرورانخ ورقه اق انو ی ،زهر ورقه قارزان در
هنگام رخورد نها ا ها چ ست؟

اخت ورقهان را توض ح ده .

فرض ه گسترش ستر اق انوبها را توض ح ده .

ha
r.c

c

ورقههان اق انو ی و قارزان را تعرهف کن

rf
e

ak

حرکت ایت اد لغز ها ورقههان لغزن ز ختر در
چه یناطقی رخ ییده و اعث اهجاد چه
ه ه زهاهی ییگردد؟

چرا رخورد ورقه اق انوب رام ا ورقه قارزان
اعث وجود ی ن زی لرزز و تشفشان
یی ود؟

ha

حرکت واگرا ها دور ون ز ورقههان اق انو ی ه
چه صورتی انجام یی ود؟

یس ر جرهان همرفتی در ورقههان دور ون ز را
ر ا کردز و ن را توض ح ده .
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را اب نظرهه وگنر در اثبات جاهجاهی قارزها ،ک ام
هک از حا ه قارزها باهت و انطبا خترن ا ها
دارن ؟
 )1حا ه رقی یرهکانجنویوحا هغری فرهقا
 )2حا هغری یرهکانجنویوحا ه رقی فرهقا
 )3حا ه رقی یرهکانجنویوحا ه رقی فرهقا
 )4حا هغری یرهکانجنویوحا ه غری فرهقا

ک ام هک از رزی هان زهر جزء قارز لورازها
ن ست؟
 )1خخ زرگی از ا
 )2ا ترال ا (اق انو ه)
 )3اروهان یرکزن
 )4یرهکان مالی

ha
r.c

c

گسل و درزز را تعرهف کن !

رعت و انرژن تاز ( ونایی) ا عمق ،
اق انوبها و درهاها چه ارتباطی دارد؟

اوّل
ا ت؟
 )1لورازها – گن وانا
 )2هانگه – تت س
 )3گن وانا – لورازها
 )4هانگه – هانتاال ا

ha

اتوجّه ه جا هجاهی قارّزها ،حرکت به قارّز هن از
 80ی ل ون ال قبل تاکنون ه چه صورت ودز
ا ت؟
 )1از ن مکرز مالی ه طرف ن مکرز جنو ی
 )2از ن مکرز جنو ی ه طرف ن مکرز مالی
 )3از ر ه غر،
 )4از غر ،ه ر

rf
e

ak

ک ام هک از رزی هان ایروزن در گر ته ،جزء
خشکی گن وانا ودز ا ت؟
 )1اروها
 )2یرهکان مالی
 )3به قارز هن
 )4ا ا

خشکی و اوّل

اق انوب ه ترت ب ک ام

ینظور از ورقهها ،ک ام هک از خخهان زهر ا ت؟
 )1یجموع هو ته و گو ته زی
 )2یجموع هو ته و نگ کرز
 )3گو ته االهی ه همراز ست کرز
 )4هو ته زی
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اهجاد زی لرززهاهی ا زرگی یعموالً کمتر از  5رهشتر
در نواحی غر ،و جنو ،غر ،اهران ،در اثر حرکت
ک امورقههاصورتییگ رد؟
 )1ورقههاندور ون ز
 )2ورقههاننزدهک ون ز
 )3ورقههانایت ادلغز
 )4ورقههاناق انو ی

کمر ن لرززخ ز اق انوب رام هکی از یهاتره
نواحی لرززخ ز جهان ا ت .علت ن ک ام هک از
حرکتهان زهر ا ت؟
 )1رخورد ورقه اق انو ی ا اق انو ی
 )2دور ن ورقههان اق انو ی از ورقههان قارزان
 )3رخورد ورقه اق انو ی ا قارزان
 )4حرکت ایت اد لغز اق انو ی

ha
r.c

c

علت اصلی رقرارن جرهان همرفتی در ست کرز
چ ست؟
 )1تشفشان  ،چگالی
 )2دیا ،فشار
 )3دیا ،چگالی
 )4ختی نگکرز  ،چگالی

ورقه  ..................زرگتره ورقه نگ کرز ا ت
و  ..................حالت خم رن و ن مه یرا ،دارد.
 )1اورا ا  -تمام گو ته
 )2اق انوب رام  -تمام گو ته
 )3اورا ا  -خشی از گو ته
 )4اق انوب رام  -خشی از گو ته

ak

ha

ک ام هک از دانشمن ان زهر فرض ه گسترش ستر
اق انوبها را یطرح کرد؟
 )1وهلسون
 )2هولمز
 )3وگنر
 )4هرن هس

rf
e

زرگتره ورقه نگکرز ک ام ا ت؟
 )1اورا ا
 )2اق انوب رام
 )3یرهکان مالی
 )4نازکا

عایل حرکت ورقههان نگکرز ک ام گزهنه
یی ا ؟
 )1جرهان همرفتی نگکرز
 )2اختالف چگالی در ست کرز
 )3جرهانهان درهاهی
ستکرز و نگکرز
 )4اختالف دیا

ک ام هک از ه ای هان زهر حاصل تأه فرض ه
گسترش ستر اق انوبها یی ا ؟
 )1حرکت ایت ادلغز در ستر اق انوب رام
 )2انطبا حا ه رقی قارز یرهکان جنو ی و
غر ،فرهقا
 )3تشک ل ر تهکوز زاگرب در اثر رخورد ورقه
اهران و عر ستان
 )4تشک ل درهان تت س و خشکی گن وانا
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در اثر حرکات ورقههان نگکرز ،ک ام ه ه ز را
نمیتوانتوج هکرد؟
 )1اهجادزی لرززانحا هقارزها
 )2تشک ل تازهاهی اق رتتخرهب ه
 )3تشک ل نگهان ر وی ج ه و تغ ر در جنس
الههها
 )4اهجاد تشفشانهانفعال

اتوجّه ه نظرهه «زی اخت ورقهان» در ک ام
یحل ،فعال تهان تشفشانی ده ز نمی ود؟
 )1ران ز ن هک ورقه ه زهر ورقه دهگر
 )2دور ن دو ورقه از ها
 )3در ایت اد لغزه ن دو ورقه از کنار ها
 )4رخورد دو ورقه ا ها

ha
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c

یعموال تخفشانهان حا ه قارّز ها حاصل ک ام
گزهنه ا ت؟
 )1دور ن دو ورقه نگکرز
 )2رخورد دو ورقه اق انو ی ا ها
 )3رخورد دو ورقه اق انو ی و قارّزان
 )4حرکت ایت ادلغز

در رخی از نواحی کرز زی  ،ورقههان نگکرز
زی در کنار ها ییلغزن  .اه نوع حرکت ختر
در  ..................رخ ییده و اعث اهجاد ..................
یی ود.
)1اطراف اق انوبها  -تشفشانهان یتع د
 )2ستر اق انوبها  -زی لرززهان یتع د
)3و ط ورقه قارزان  -زی لرززهان زهاد
)4حا ه ورقه قارزان  -چ خوردگی

هر هک از گزهنههان زهر از فصل «زی اخت
ورقهان» انتخا ،زان ؛ نها را ه دقت خوان ؛
چن گزهنه در ت ان ز ا ت؟
الف) در حرکت دور ون ز ،ورقه ج ه ن اخته
یی ود.
 )،در نواحی که ورقههان نگکرز از ها دور
یی ون  ،تشفشانها و زی لرززهان یتع دن رخ
ییده .

ha

ک ام ه ه ز در تمام انواع حرکت ورقههان
نگکرز ییتوان وجود دا ته ا ؟
 )1تشفشان
 )2کوززاهی
 )3زی لرزز
 )4گودال
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ج) حرکت ایت اد لغز شتر در ستر اق انوبها رخ
ییده و اعثاهجادزی لرززهانزهادنیی ود.
د) چگالیورقهقارزان شترازورقهاق انو یا ت.
 )1هکگزهنه
 )2دوگزهنه
 )3هگزهنه
 )4چهارگزهنه
کجا ت و علت

یهاتره ینطقه زلزلهخ ز زی
ن چه یی ا ؟
 )1اق انوب رام  -رخورد ورقه قارزان عر ستان ا
ورقه اق انوب رام
)2اق انوب هن  -رخورد ورقه اق انوب هن ا
ورقه قارزان عر ستان
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اهجاد هو ته ج ه در درهان رخ ا ک ام هک از
یوارد زهر در ارتباط ا ت؟
)1ه اهخ ر تهکوز ن
)2ه اهخ ر تهکوز زاگرب
)3ه اهخ ر تهکوز ه مال ا
ن رهاب
)4ه اهخ گسلهان

چن یوردازگزارزهانزهرصح حا ت؟
الف) حرکت ورقههان ایت اد لغز ختر در اق انوبها
اتفا ییافت .
 )،ر ته کوز زاگرب در اثر رخورد ورقه عرستان ا
درهانعمان وجود ی زا ت.
پ) در هنگام کستگی ،اگر نگهان دو طرف
کستگی نسبت ه ها جاهجا ز ا ن  ،ن را درزز
ییگوهن .

ha
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 )3اق انوب اطلس  -رخورد ورقه اق انوب اطلس
ا ورقه قارزان عر ستان
 )4اق انوب رام  -رخورد اق انوب رام ا ورقه
قارزان

در ه ه ز فرورانخ ،علت فرورانخ ورقه اق انو ی
ه زهر ورقه قارزان چ ست؟
)1چگالی ختر ورقه قارزان
)2وزن زهاد ورقه اق انو ی
)3چگالی ختر ورقه اق انو ی
)4ضخایت کاتر ورقه اق انو ی

ha

یهاتره وجه تماهز درزز و گسل چ ست؟
 )1فر اهخ نگها در یحل کستگی
 )2طول و عمق کستگی
 )3را تان کستگی نگها
 )4جا هجاهی نگها در یحل کستگی
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ت) عمق اق انوب راطه یستق می ا انرژن تاز ( ونایی)
دارد.
 )1هکیورد
 )2دویورد
 )3هیورد
 )4چهاریورد

ارتفاع و انرژن ایواج ونایی ه ک ام هک از عوایل
زهر ستگی ن ارد؟
 )1زرگی زلزله درهاهی
 )2عمق  ،درها
 )3ت وزش اد
 )4زرگی اتشفشان درهاهی

هر اله فاصله ورقه عر ستان نسبت ه ورقه اهران،
 ..................ز و نسبت ه ورقه فرهقا ..................
یی ود.
 )1دور – نزدهک
 )2نزدهک – دور
 )3نزدهک – نزدهک
 )4دور – دور
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آثاری از گذشته زمین

c
ha
r.c
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در علوم هنجا ه اختصار را فسر لها رنا
ر ه و یوخت ر کرره جان ر اران در طررول
زیان دچار تغ ررات ر ز انر و عضری از
نها یاننر داهنا رورها از ر رفتره انر و
نسل نها ینقرض ز ا ت.

c
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خخ هان و ر عی از رطح زیر را ،
هو ان ز ا ت و جان اران زن فراوانی در
ن زن گی یی کنن
فر اهخ طح خشرکی هرا و انتقرال ذرات
فر اهخ هافته ه داخل درهاها و تره نشر
ر ن نهررا رره صررورت الهرره الهرره ،اعررث
تشک ل ر و ات یی ود
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ررا ر ررو ،گرررارن اه ر الهرره هررا ،اجسرراد
یوجرروداتی کرره در ن یح ر ط زن ر گی یرری
کنن  ،در داخل ر رو ات یررکور دفر یری
رررون  .رررا گر رررت زیررران ر رررو ات و
یوجودات ی فون در داخل نهرا ره رنگ
هان ر و ی فس ل دار تب هل یی ون .

ha

دا ت فس ل و الهه الهه رودن رنگ هران
ر ررو ی اعررث اهم ررت و کررار رد نهررا در
ز ا ت.
یطالعه تارهخچه زی
خخ و ر عی از رطح زیر را رنگهان
ر و ی هو ان ز ا ت.
فس ل ها ،ثار و قاهران اجسراد جانر اران
یواد ،ر و ات و
ق همی هستن که در

ررنگ هرران ر ررو ی هو ررته زی ر
دارن .
فس ل نا ان از نها ره عنروان رواه ن
ررران تفس ر ر و از ررازن تارهخچرره زی ر
ا تفادز یی کنن .
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وجررود

راهط الزم ران تشک ل فس ل
جانر ارانی کرره داران قسررمت هرران ررخت
یاننر ا رتخوان ،دنر ان و صر ف هراهی ررا
هو ته هکی و ل سی هستن  ،نسربت ره
جان ر ارانی کرره فاق ر قسررمت هرران ررخت
هستن  ،شتر ه فس ل تب هل ز ان .
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راهط الزم ران تشک ل فس ل
جانر ارانی کرره داران قسررمت هرران ررخت
یاننر ا رتخوان ،دنر ان و صر ف هراهی ررا
هو ته هکی و ل سی هستن  ،نسربت ره
جان ر ارانی کرره فاق ر قسررمت هرران ررخت
هستن  ،شتر ه فس ل تب هل ز ان .
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ران فس ل ر ن جانر اران ،اهر نهرا در
یحلی قرار گ رن که تحرت ترأث ر عروایلی
یانن اکس ژن هوا ،، ،گریا ،اکترن هرا و
یوجودات زن ز دهگر قرار نگ رن .
اجساد تع اد کمی از نها ره فسر ل تبر هل
ز ا ت و ق ه ،قبل از فس ل ن تو ط
رفته ان .
عوایل تجزهه کنن ز ،از

راهط در یح ط هان درهاهی ینا ب ترر از
یح ط هان خشرکی رودز ،ره همر دل رل
شتر فس ل هرا در اق رانوب هرا و درهاهرا
تشک ل ز ان ؛
رخی فس ل ها در یح ط هان غ ردرهاهی ،یانن
هخچال هان طب عی ،خاکستر هران تشفشرانی،
صمغ گ اهان ،یوادنفتی ،درهاچه ها ،یرردا ،هرا،
اتال ها و یعادن نمک تشک ل ز ان

ha
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رره نظررر ررما تنرروع و تعر اد فسر ل هررا در
یح ط هان درهاهی شرتر ا رت هرا ا ران
ها؟ چرا؟

فر اهخ طح خشرکی هرا و انتقرال ذرات
فر اهخ هافته ه داخل درهاها و تره نشر
ر ن نهررا رره صررورت الهرره الهرره ،اعررث
تشک ل ر و ات یی ود .

جای خالی را پر کنید !
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فس ل ها ،ثرار و قاهران اجسراد جانر اران
یرواد ،ر رو ات و
ق همی هستن که در
حتی نگهان ذره هو رته زیر وجرود
دارن .
راهط در یح ط هان درهاهی ینا ب ودز،
ه هم دل ل همه فس ل ها در اق انوب ها
و درهاها تشک ل ز ان .

عبارت های صحیح و غلط را مشخص کنید .

 ...........................طح خشکی ها و
انتقال ....................................ه داخل
ن نها ه صورت الهه
درهاها و ته نش
الهه ،اعث تشک ل ر و ات یی ود .
ا دف یوجودات زن ز در الهه هان ر و ی
رررا گر رررته زیررران اهررر ر رررو ات ررره
 .............................تب هل یی ون .
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 ..................و  .....................ررررررررنگهان
ر ررو ی اعررث اهم ررت و کررار رد نهررا در
زا ت.
یطالعه تارهخچه زی
 ، .........................ثررار و قاهرران اجسرراد
جان اران ق همی هستن کره در ر یرواد،
ر و ات و رنگهان ر رو ی هو رته زیر
وجود دارن .

فسرر ل نا رران از فسرر ل هررا رره عنرروان
ررررواه ن ررررران تفسرررر ر و از ررررازن
 ....................ا تفادز یی کنن .
جانر ارانی کرره داران قسررمت هرران ررخت
یانن  .............. ، ................و ص ف هاهی ا
هو ته  ..............و  ..............هستن  ،نسبت
ه جان ارانی که فاقر قسرمت هران رخت
هستن  ،شتر ه فس ل تب هل ز ان .

ha

رخی فس ل ها در یح ط هان غ ردرهراهی،
یاننررررر  ...................هررررران طب عررررری.،
 ..................................و............................
.................. ، ................... ، ................... ،
 ..................... ،و  .......................تشررررک ل
ز ان

ران فس ل ر ن جانر اران ،اهر نهرا در
یحلی قرار گ رن که تحرت ترأث ر عروایلی
یاننررررر ، ............. ، ........... ، ....................
................و  ................دهگر قرار نگ رن .
راهط در یح ط هان درهاهی ینا ب ترر از
یح ط هان خشرکی رودز ،ره همر دل رل
شررتر فس ر ل هررا در ...........و ..................
تشک ل ز ان .
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ی ت زیران شرترن یقاویرت یری کننر و
رون تو رط ر رو ات،
قبل از نکه از
هو ز ز و ه فس ل تب هل یی ون .

راز هان تشک ل فس ل
فس ل ها ه وز هان یتفاوت تشک ل یری
ون  .گاهی اوقرات هرس از یررگ یوجرود
زن ز ،قسمت هان نرم جس تو رط عوایرل
یی رونر  ،ایرا قسرمت
تجزهه کنن ز از
هرران ررخت و یقرراوم ر ن ،یاننر فلررس و
ا ختوان و ص ف در را ر عوایل فساد،

c
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اگر قسرمت هران رخت ر ن جانر اران در
داخل ر رو ات یر فون رون  ،هنگرام نفروذ
 ،هان زهرزی نی ه داخرل اهر ر رو ات،
ها زیان ا حل ر ن خرخ هراهی از جسر
جان ار در  ،،یولکول هاهی از یواد یعر نی
یوجود در  ،زهرزی نی ،جراهگزه ن یری
ود.
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در رخی یوارد ن جان اران ،هس از یررگ
در یح طرری دور از د ررترب عوایررل تجزهرره
کنن ز قررار یری گ رنر و ره طرور کایرل ره
فس ل تب هل یی ون  .در اه صرورت حتری
قسمت هان نرم ن ن رز فسر ل یری رون .
یانن فس ل حشرز هاهی که ه طور کایرل در
داخل صمغ گ اهان حفر ر ز انر و فسر ل
یایوت هان داخل هخچال هان طب عی

هس از ی تی جس جان ار کایال حل یی ود
و جان ن را یوادیع نی یوجرود در  ،یری
گ رد .هعنی ر ون اهنکره تغ ررن در رکل
ظرراهرن قسررمت هرران ررخت جانرر ار دادز
ود ،ترک ب م اهی یرواد تشرک ل دهنر ز
ن عوض یری رود .یرواد یعر نی جانشر
ز یعمروالً از ترک برات ل سری و هکری
ا ت.
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تنه درخت فس ل ز را ا تنره ن قبرل از
فس ل ن ،از نظر کل ظاهرن و ترک ب
یواد ازن ز یقاهسه کن .
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گاهی ثار اق مان ز از فعال ت هان زهستی
جان ار یانن واه ن از راز رفت  ،خزه ن،
ا تراحت کردن و… ه فس ل تب هل یی
ود.
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اگر فقط ثار و کل رجستگی ها و
اجزان طح خارجی ص ف ها ا کلت
جان ار در ر و ات رجان مان و ه فس ل
تب هل ود ،قالب خارجی تشک ل یی ود.

ha

در صورتی که یواد و ر و ات نرم ه داخل
ص ف ها ا تخوان ن ن جان ار نفوذ کن و
ثار طح داخلی ن جان ار در ر و ات
ثبت و پس خت ود ،قالب داخلی ه
وجود یی ه .

نا ی،
فس ل ها در رر ی حوادث زی
همانن جعبه از هواه ما ،اطالعاتی از
نا ان قرار یی
گر ته در اخت ار زی
دهن .
البته همه فس ل ها ران رر ی حوادث
گر ته ینا ب ن ستن ؛ لکه فقط رخی از
فس ل ها که فس ل راهنما نای ز یی ون ،
ران اه کار ینا ب ان .
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نا ران رران نا راهی و اکتشراف
زی
ذخاهر زغرال رنگ ،نفرت و گراز از فسر ل
جان اران یختلف ا تفادز یی کنن .
نها ا ت ا ا ا تفادز از تصاوهر یراهوارز ان،
نا ری
عکس هان هواهی و واه زیر
در طح زی  ،یحرل هران یسرتع وجرود
ذخاهر وخت هران فسر لی را تع ر یری
کنن .

فسرر ل هرران راهنمررا داران وهژگرری هرران
خاصی ان ؛ ه همر دل رل فسر ل نا ران
ران نها ارزش زهادن قائل ان .اه فسر ل
ها در همه جرا ه ر ا یری رون و تشرخ
نها ران ا رت .نمونره هران یوجرود ن
فراوان ا ت.
وخت هان فس لی ا گر ت زیان طوالنی
از قاهان جان اران تشک ل یی ون .
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پس ا ا تفادز از ایواج لررزز ان و دهگرر
روش هان دور نجی ،احتمال وجود ذخاهر
را رر ی یی کنن  .در صورت تأه اول ه،
جهت اطم نران از ک ف رت و کم رت ذخراهر
یرکور ا حفر چراز هران اکتشرافی و نمونره
ردارن از الهه هان نگی اعما زی  ،ره
یطالعرره فس ر ل هرران ذرز نرری یوجررود در
نمونه هان ردا ت ز یی هردازن و از

اه طرهق احتمال وجود ذخاهر نفت و گراز
را رر ی و یطالعه یی کنن .

ha
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هکی دهگر از کار رد فس ل ها اه ا رت کره
نا ان ا یطالعة فس ل ها ،جا ه جراهی
زی
قارز ها را اثبات کردن  .نها ا توجه ه تشا ه
فسر ل هران یوجرود در رنگ هران حا ر ة
غر ی فرهقا و حا ة رقی یرهکان جنو ی
اثبات کردن که در ا ت ا اه دو قارز ره هرا
چسب ز ودن ایا ه علت حرکت ورقه هران
نگ کرز ،ن دو قارز از ها دور ز ان .
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فس ل نا ران از فسر ل هران راهنمرا رران
الهه هان تشرک ل دهنر ز هو رته
تع
زی ا تفادز یی کنن  .فسر ل هران راهنمرا
داران یح ودز نی یشخصی هستن .
ه عنوان یثال اگر فس ل داهنا رورن یر روط
ه  120ی ل ون ال قبل ا ر  ،رنگ هران
در رگ رن ز ن ن رز رنی در همر حر ود
دارن  .نا راه ا ا تفادز از فس ل هان راهنما
نها را تخم زد.
یی توان
ر الهرره هران
البترره دانشررمن ان در تع ر
نگی ه یوارد زهر توجه دارن :
 )1در توالی الهه هان ر و ی ،هر الهه از الهه
االهی خود ق همی ترر و از الهره هراه نی خرود
ج ه تر ا ت البته ه رط اهنکره الهره هران
ر و ی وارونه نش ز ا ن .
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 )2الهه هان ر و ی هنگام تشک ل ه صورت
تقرهبا افقى ته نش یی ون ؛ نا راه اگر
ز ا ن  ،انگر
از حالت افقی خارج
تغ رات در یراحل ع از ر و ،گرارن
ا ت.
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در کل زهر اگر در الهه Bفس ل راهنماهی
 250ی ل ون ال و در الهه D 200
ه
ی ل ون ال وجود دا ته ا :
تقرهبی الهه هان  Eو Cچقر ر
الف )
ا ت؟
رگه ذره  Fرا ا راهر الهره هرا
)،
یقاهسه کن .

ha
r.c

c

فراهن هان طب عی که ایروزز یوجب تغ راتی
در طح ها درون زی یی گردن  ،در
گر ته ن ز ه هم صورت عمل کردز ان ؛
نا راه ا یطالعه و ناخت نها در حال
حاضر ،یی توان اه ازوکار و راهط را ه
گر ته تعم ا داد و راهط گر ته زی را
از ازن و تفس ر کرد .ه عبارت دهگر « حال
کل ن ران گر ته ا ت».

نا ی نا اهی و
رر ی حوادث زی
اکتشاف ذخاهر زغال نگ ،نفت و گاز -
الهه
اثبات جا ه جاهی قارز ها  -تع
هان تشک ل دهن ز هو ته زی -
 ،وهوان گر ته زی و عمق حوضه هان
درهاهی  -نظا حاکا ر خلقت و ه چ ز تر
ن فرهنخ

فس ل نا ان از فس ل هان راهنما ران
الهه هان تشک ل دهن ز ن هو ته
تع
زی ا تفادز یی کنن .
وجود ذخاهر زغال نگ در هک ینطقه،
انگر وجود جنگل و  ،وهوان گرم و
خشک در گر ته ن ینطقه ا ت .

ha

عبارت های صحیح و غلط را مشخص کنید

rf
e

ak

دانشمن ان ا ا تفادز از فس ل ها نظا حاکا
ر خلقت را کشف کردن  .نها درهافتن
خ اون در فرهنخ جهان ،ا ت ا جان اران
اول ه را ا اختمان نی ادز و در ادایه
یوجودات ع ن را ا اختمان نی ه چ ز
تر فره ز ا ت.

نوع ،
از رخی فس ل ها ران تع
وهوان گر ته زی و عمق حوضه هان
درهاهی ا تفادز یی ود .ه عنوان یثال وجود
ذخاهر زغال نگ در هک ینطقه ،انگر
وجود جنگل و  ،وهوان گرم و یرطو ،در
گر ته ن ینطقه ا ت؛ نا راه ا ا تفادز از
فس ل رخی جان اران یی توان راهط  ،و
هواهی گر ته را یورد یطالعه قرار داد.

جان اران اول ه را ا اختمان نی ادز و در
ادایه یوجودات ع ن را ا اختمان نی
ه چ ز تر فره ز ز ان .
یایوت ها و حشرز هاهی که ه طور کایل
تب هل ه فس ل ز ان ه دل ل دور ودن از
عوایل تجزهه کنن ز از لحظه یرگ ودز ا ت.
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حررل ر ن یررواد یع ر نی و نفرروذ  ،زهررر
زی نی در جس جان ار اعرث اهجراد فسر ل
لسی و هکی یی گردد .

فسرر ل هرراهی کرره ررران رر رری حرروادث
گر ته زی ه کار یی رونر فسر ل هراهی
دادز یرری
کررا هررا ،و رره ررختی تشررخ
ون فس ل راهنما نام دارد .
نا ان ران نا اهی و اکتشاف
زی
ذخاهر زغال نگ ،نفت و گاز فقط از
فس ل جان اران یختلف ا تفادز یی کنن .

اثبات جا جاهی قارز ها هکی دهگر از
کار رد فس ل ها ا ت

جای خالی را پر کنید !

اگررر فقررط ثررار و ررکل رجسررتگی هررا و
اجررزان ررطح خررارجی ص ر ف هررا ا ررکلت
جان ار در ر و ات رجان مان و ه فس ل
تب هل ود ،قالب داخلی تشک ل یی ود

c

ha
r.c

ن رخی جان اران،
قسمت هان نرم
درصورتی که هس از یرگ در یح طی دور
از د ترب عوایل  ................قرار یی
گ رن و ه طور کایل ه فس ل تب هل یی
ون .یانن فس ل حشرز هاهی که ه طور
کایل در داخل  ..................و یایوت ها در
ز ان .
داخل  ............................حف
گاهی ثار اق مان ز از فعال ت هان زهستی
از،
واه ن
یانن
جان ار
....................و ...............و ..................و ه
فس ل تب هل یی ود.
اگر فقط ثار و کل رجستگی ها و
اجزان طح خارجی ص ف ها ا کلت
جان ار در ر و ات رجان مان و ه فس ل
تب هل ود ................... ،تشک ل یی ود.

ha

در صورتی که یواد و ر و ات نرم ه داخل
ص ف ها ا تخوان ن ن جان ار نفوذ کن و ثار
طح داخلی ن جان ار در ر و ات ثبت و
پس خت ود .......... ،ه وجود یی ه .
فس ل هاهی که ران رر ی حوادث گر ته ه
کار یی رون فس ل  .................نام دارن در
تع اد ن ها
همه جا ه ا یی ون
 ......................ا ت

rf
e

ak

ر و ،یواد یع نی یحلول در  ،در
یوجودات هس از یرگ اعث تشک ل
فس ل  ................و  ...................یی ود .
نا ان یحل هان یستع وجود
زی
ذخاهر وخت هان فس لی ا ت ا را ا
ا تفادز از ....................... ، ....................و
واه در طح زی  ،تع یی کنن .

وخت هان فس لی ا گر ت زیان طوالنی از
 ..............................تشک ل یی ون .
نا ان ران نا اهی و اکتشاف
زی
ذخاهر ....... ، .......................و  .........از فس ل
جان اران یختلف ا تفادز یی کنن .
فس ل نا ان از فس ل هان راهنما ران تع
...................................هو ته زی ا تفادز یی
کنن .
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فس ل ها خ ترر در چره نروع رنگ هراهی
هافت یی ون ؟ چرا؟

ررراهط الزم ررران تشررک ل فس ر ل را رران
کن  2( .یورد)

ha
r.c

c

فس ل و فس ل هان راهنما را تعرهف کن :

چرا ه نگ هان ر و ی فسر ل دار ،کترا،
تارهخ زی یی گوهن ؟

rf
e

ak

چرا جان ارانی که فاق ا رکلت خرارجی هرا
داخلی هسرتن  ،رانس کمری رران فسر ل
ن دارن ؟

چه یح ط هاهی ران فس ل
هستن ؟ چرا؟

ن ینا ب تر

ha

فس ل ها غ ر از درهاها در چه یحر ط هراهی
هافت یی ون ؟ ( 4یورد)

ن جان اران زهر را رر ری

ایکان فس ل
کن .
الف) کرم خاکی
 )،یاهی فلس دار
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هر هک از اصطالحات زهر را تعرهف کن :
الف) فس ل قالب خارجی
 )،فس ل قالب داخلی

کل زهر فس ل کایل تنه درختری را نشران
یی ده  .اه فس ل ره چره رو ری تشرک ل
ز ا ت؟

ha
r.c

c

راز هان تشک ل فس ل را نو ته و هر کر ام
را ه اختصار توض ح ده :

راز هان تشک ل فس ل را نو ته و هر کر ام
را ه اختصار توض ح ده :

rf
e

ak

نا ان چگونه از فس ل هرا در هرافت
زی
رخرری یعررادن نفررت و گرراز و زغررال ررنگ
ا تفادز یی کنن ؟

فس ل هان راهنما چه وهژگی هراهی دارنر ؟
( )3یورد)

ha

الهه هران رنگی
دانشمن ان در تع
ه چه یواردن توجه دارن ؟

ه اهخ هرر هرک از یروارد زهرر در هرک ینطقره
انگر چه نوع  ،و هواهی در گر ته ن ینطقره
ا ت؟
الف) ه اهخ ذخاهر زغال نگ در هک ینطقه
 )،ه ا کردن فس ل یاهی در ارتفاعات هک کوز
پ) ه اهخ فس ل یرجان در هک ینطقه
ت) ه اهخ نگ گچ و نمک در هک ینطقه
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ا یطالعره رر رون فسر ل هران یوجرود در
الهه هان یختلرف رنگ هران ر رو ی چره
نت جه ان حاصل یی ود؟
)1زن گی جان اران از حالت ادز و ا ت اهی
ه صورت ادز تر تحول هافته ا ت.
)2زن گی جان اران از حالت ادز و ا ت اهی
صورت ه چ ز تحول هافته ا ت.

)3زنررر گی جانررر اران از حالرررت ه چ ررر ز
ه صورت ادز و ا ت اهی تحول هافته ا ت.
)4زنررر گی جانررر اران از حالرررت ه چ ررر ز
ه صورت ه چ ز تر تحول هافته ا ت.

ha
r.c

c

در ک ام گرروز از رنگ هران زهرر ،ایکران
تشک ل فس ل وجود دارد؟
 )1نگ هان ر و ی
 )2نگ هان ذره درونی
 )3نگ هان ذره رونی
 )4نگ هان دگرگونی

ک ام هرک از ر رو ات زهرر رران تشرک ل
فس ل از ق ه ینا ب تر ا ت؟
)1گچ
)2نمک
)3یا ه
 )4هک

ha

ران یطالعه گر رته زیر  ،کر ام هرک از
نگهان زهر ییتوان ختر ه یا کمرک
کن ؟
)1گران ت
)2کنگلویرا
 )3هک
)4گن س

rf
e

ak

از ک ام هرک از رنگ هران زهرر یری تروان
اطالعاتی در را طه ا گر ته زی ه د رت
ورد؟
)1زغال نگ
 )2نگ ها
)3یریر
)4کوارتزهت

ک ام هک از نگ هان زهر تبخ رن ا ت؟
 )1نگ نمک
 )2نگ رب
 )3نگ هک
)4یا ه نگ

در ک ام هک از ر و ات زهر ایکان تشک ل
فس ل وجود ن ارد؟
 )1احلی
)2رُ ی
 )3تشفشانی
)4هخچالی

173

چنرر یررورد از گزارزهرران زهررر نادر ررت
ا ت؟
الررف) یررواد یعرر نی جرراهگزه رر ز در
فس لها از یواد یع نی یوجود در ،هران
زهرزی نی ا ت.
 )،وجررود فسرر ل یرجرران ،ررانگر  ،و
هوان گرم و خشک در گر ته هک ینطقره
ا ت.

پ) دل ل وجود فسر ل یشرا ه در دو قرارز کنرار هرا
ییتوان  ،نشاندهن ز اتصال دو قارز در گر ته ا .
ت) در صورت وجود ن رو از داخل زیر  ،الهرههان
ر و ی از حالت افقی خارج یی ون .
)1هک یورد
)2دو یورد
 )3ه یورد
)4ه چ ک ام

فس ل هان هافته ز در الهره هران ر رو ی
زهره نسبت ه الهه هان ر و ی االهی چه
وهژگی دارن ؟
)1ه چ ز تر هستن .
)2یتنوع تر هستن .
 )3ادز تر هستن .
)4هر ه یورد صح ح ا ت.

ه ررر اهخ کررر ام هرررک از عوایرررل زهرررر
نشرران دهن ر ز ترره نش ر نی همزیرران دو الهرره
ر و ی ا ت؟
)1ضخایت یساون الهه ها
)2هر الهه در ایت اد دهگرن ا .
)3ه اهخ فس ل هان یشا ه در هر دو الهه
)4جنس هکسان الهه ها

ha
r.c

c

در ک ام هرک از گزهنره هران زهرر تعرهرف
کایل ترن ران فس ل ارائه ز ا ت؟
 )1ثررار و قاهرران رر ن جانرر اران در رر
نگ هان هو ته
 )2ثار و قاهران جانر اران قر همی در ر
ر ررو ات و یررواد و ررنگ هرران ر ررو ی
هو ته زی

 )3ثار و قاهران جانر اران قر همی در ر
الهه هان ر و ی
 )4قاهرران ر ن جان ر اران ق ر همی در ر
نگ هان ر و ی

ak

rf
e

ha

ک ام هرک از وهژگیهران رنگهان ر رو ی در
یطالعه تارهخچه زی اهم ت شترن دارد؟
)1هو خ خخ و عی از طح زیر را رایل
یی ون .
)2الهه الهه و داران فس ل هستن .
)3حاصل فر اهخ و هوازدگی خشکیها ودزان .
)4حاصل انتقرال یرواد فر راهخ هافتره ره داخرل
درهاها هستن .

در ک ام هک از گزهنههران زهرر ،تمرام رراهط الزم
ران فس ل ن هک جان ار ع از یرگ یه ا ت؟
)1وجود رطو ت و تجزههکنن زها
)2وجود گریا ،اکس ژن و رطو ت
)3عرر م وجررود اکسرر ژن ،گریررا  ،، ،رراکترن و
یوجودات زن ز
)4ع م وجود قسمتهان خت در ر ن جانر ار و
عوایل تجزههکنن ز
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چرا خ تر فس ل هان هافت ر ز یر روط
ه جان اران درهاهی ا ت؟
)1یق ار اکس ژن در  ،درهاها کا ا ت.
)2دف جان اران درهاهی در زهرر ر رو ات
ه رعت انجام یی گ رد.
)3عوایل تجزهه کنن ز در درها وجود ن ارد.
)4اغلرررررب جانررررر اران درهررررراهی داران
قسمت هان خت هستن .

عبررارت «جان ر ار هررس از ی ر فون ر ن در
ر ررو ات رره جررنس قطعررات در رگ رن ر ز
تبررر هل ررر ز ا رررت» ررره کررر ام نررروع از
ه ه ز هان زهر ا ارز یی کن ؟
)1قالب داخلی
)2قالب خارجی
)3حف کایل ن
ن
)4جانش

ha
r.c

c

در ک ام گرروز از رنگ هران زهرر ،ایکران
تشک ل فس ل وجود دارد؟
 )1نگ هان ر و ی
 )2نگ هان ذره درونی
 )3نگ هان ذره رونی
 )4نگ هان دگرگونی

ک ام هرک از یکانهران زهرر رران فسر ل
ن ینا بترن ؟
)1هخچالهان قطبی
)2درهاها و درهاچهها
)3نمکزارها
)4خاکسترهان تشفشانی

ha

یطالعه ر رون ک ام هک از نگ هان زهر
هتر یی توان وضرع ت دیراهی را در زیران
گر ته یشخ کن ؟
)1کنگلوویرا و هال ت
)2گران ت و یا ه نگ
)3یریر و هک
 )4هک و صخرز هان یرجانی

rf
e

ak

فس ل هان یوجود در ق همی تره الهه هان
ر و ی هافت ز یر وط ه چه جانر ارانی
ودز ا ت؟
)1جان ارانی که داران قسمت هران رخت
در ن ودز ان .
)2جان ارانی که در درها یی زهسته ان .
)3جان ارانی که در خشکی یی زهسته ان .
)4یوارد  )1و )2

ک ام هک از جان اران زهر فس ل هان هافت
ز فراوان ترن دارد؟
) 1ص ف
)2حشرز
)3یایوت
)4داهنا ور

ک ام هک از خخ هان ن گ اهران رران
تشک ل فس ل ینا ب هستن ؟
)1گلبرگ ها
)2رگبرگ ها
 )3ون ها
)4جوانه ها
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در روش فس ل ن ره روش جراهگزهنی،
جنس فس ل تشک ل ز یعموالً ک ام هرک
از گزهنه هان زهر ا ت؟
 )1لولز
 )2هکی ها ل سی
)3کانی هان ه دار و غ ر ل کاتی
)4ا تخوان ها چو ی ا ت.

نت جه نفوذ یواد و ر رو ات نررم ره داخرل
ا ررکلت جانرر ار ،تشررک ل کرر ام هررک از
فس ل هان زهر ا ت؟
)1قالب داخلی
)2قالب خارجی
)3فس ل کایل
)4فس ل ن قسمت هان خت

ha
r.c

c

کرر ام عایررل یسررتق ماً در تشررک ل فسرر ل
ز نقخ دارد؟
جانش
 ، )1رودخانهها
، )2هان زهرزی نی
)3هخچالها
)4درهاها و درهاچهها

ران فس ل ن کایل هرک حشررز ،کر ام
یح ط ینا بتر ا ت؟
)1صمغ گ اهان
)2خاکسترهان تشفشانی
)3ر و ات کف درها
)4تپههان یا هان

ha

فس ر ل کررایلی از هررک جان ر ار در یح طرری
تشررک ل رر ز ا ررت اهرر یحرر ط احتمرراالً
 ..................ودز ا ت.
)1قسمتهان کاعمق درها
)2قسمتهان عم ق درها
)3هخچال طب عی
)4خاکسترهان تشفشانی

rf
e

ak

در کرر ام یررورد ،تغ رررات ف زهکرری و رر م اهی
گستردزان اتفا ن فتادز ا ت؟
 )1هکی ها ل سی ن تنه درخت
)2ی فون ن یایوت داخل هخچالهان طب عی
)3نفوذ ر و ات نرم ره داخرل صر ف و ثبرت ثرار
طح داخلی ن جان ار
 )4رجان یان ن ثار و کل رجستگیها و اجرزان
خارجی ا کلت جان ار در ر و ات

از جسرر هررک جانرر ار ییهرررز رره نررام
ترهلو ت ،حفرزان اقییان ز کره ر رو ات
ل سی ،ن را هرر کرردز ا رت .چره نروع
فس لی از اه جان ار تشک ل ز ا ت؟
)1قالب خارجی
)2قالب داخلی
)3فس ل کایل
)4جاهگزهنی

ک ام گزهنه نشان دهن زن وهژگیهان فس لهان راهنما
ا ت؟
الف) در س ارنازیناطق زی هافتیی ون .
)،نمونههانیوجود نکم ا،ا ت.
پ) تشخ نها انا ت.
ت) ران رر یحوادثگر تهینا بن ستن .
«)2الف»«،پ»
«)1الف»»،«،
«)4پ»«،ت»
«،»،«)3ت»
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نا رران یعتقرر هسررتن کرره
چرررا زیرر
جان اران ادز ق یت خ ترن دارن ؟
)1هررافت فسرر ل هرران ررادز رره همررراز
جان اران ه چ ز در الهه هان ر و ی االهی
)2هررافت فس ر ل هرران جان ر اران ررادز رره
همراز جان اران ه چ ز در الهه هان ر و ی
زهره

)3هررافت فس ر ل هرران جان ر اران ررادز در
الهه هان ر و ی زهره  ،ه تنهاهی
)4هافت فس ل هان جان اران رادز قبرل از
هافت فس ل هان جان اران ه چ ز

ha
r.c

c

نا ررران رررران اکتشررراف ذخررراهر
زیررر
ررروخت هررران فسررر لی از کررر ام هرررک از
گزهنه هان زهر ا تفادز نمی کنن ؟
)1ا تفادز از تصاوهر یاهوارز ان
)2ا تفادز از ایواج لرزز ان
)3ا تفادز از فس ل هان یتنوع
)4ا تفادز از فس ل هان ذرز نی

ه رر اهخ فسرر ل یرجرران در هررک ینطقرره
نشرران دهنرر ز چرره نرروع  ،و هررواهی در
گر ته ا ت؟
 )1ا ان هان گرم و خشک
)2یناطق رد و کوهستانی
 ، )3هان گرم و کا عمق
)4یناطق رد و خشک

ha

در ک ام هک از گزهنهها ،ترت رب اکتشراف
وختهان فس لی از را ت ه چپ صح ح
نشان دادز ا ت؟
)1تصرراوهر یرراهوارزان  -نمونرره ردارن -
ایواج لرززان  -حفر چازهان اکتشافی
)2تصررراوهر هرررواهی  -ایرررواج لررررززان و
دور ررنجی  -حفررر چازهرران اکتشررافی -
نمونه ردارن

rf
e

ak

ک ام گروز از فس ل هان زهر ران اطم نان
از کم ت و ک ف ت ذخاهر نفت و گاز تو رط
نا ان ا تفادز یی ود؟
زی
)1فس ل هان یرجانی
)2فس ل داهنا ورها
)3فس ل هان راهنما
)4فس ل هان ذرز نی

وجررود ذخرراهر زغال ررنگ در هررک ینطقرره
ررانگر وجررود چرره نرروع  ،و هررواهی در
گر ته ن ینطقه ودز ا ت؟
 )1رد و کا اران
)2گرم و خشک
)3گرم و یرطو،
 )4رد و کوهستانی

)3ایررواج لرررززان و دور ررنجی  -تصرراوهر
نا ررری  -حفرررر
هرررواهی و رررواه زی
چازهان اکتشافی  -نمونه ردارن
)4تصاوهر هواهی  -حفر چازهران اکتشرافی
 ایررررررواج لرررررررززان و دور ررررررنجی -نمونه ردارن
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وجرررود فسررر ل یرجانهرررا در رررنگهان
ر ررو ی کوهسررتان ررانگر چرره یح طرری در
گر ته ا ت؟
)1گرم و عم ق درها
 )2رد و کاعمق درها
)3گرم و کاعمق درها
)4گرم و یرطو ،جنگلی

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha
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ha

rf
e

ak

ha
r.c

c

فشار و آثار آن
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c
ha
r.c

rf
e

ak

P= F
A

ha

P= F
A
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F
=P
A

ha
r.c

c

قطعهای به وزن  12000نیوتون را مطابق شکلهای (الف) و (ب) از دو وجه آن ،روی سطح افقی صافی قرار دادهایم.
فشار وارد شده از طرف قطعه به سطح را در هریک از دو حالت ،به طور جداگانه حساب کنید.

ak

rf
e

الف) اگر سطح کل پایۀ نواری ،نصف سطح پایۀ یکپارچه باشد ،در این صورت فشاری را که از طرف
دیوارهای ساختمان به هریک از دو پایه وارد میشود با هم مقایسه کنید.

ha
ب) برای ساختن ساختمان روی زمین نرم ،کدام یک از پایههای نشان داده شده ،مناسبتر است؟ علت انتخاب خود را
توضیح دهید.

181

یکی از توصیه هایی که همواره باید جدی بگیریم ،این است که روی سطح یک استخر یخ زده یا دریاچۀ یخ
زده راه نرویم زیرا فشاری که وزن ما ایجاد میکند ،ممکن است برای شکستن یخ کافی باشد .با توجه به تعریف فشار
توضیح دهید چرا امدادگر از یک نردبان بزرگ برای حرکت روی سطح یک دریاچۀ یخ زده ،استفاده کرده است.

ha
r.c

c

چرا گرفتن پونز بین دو انگشت و فشردن آن میتواند ،سبب آسیب رساندن به یکی از انگشتها شود؟

rf
e

ak

P= F
A

ha

مساحت کف هر پای شخصی  50سانتیمتر مربع و جرمش  60کیلوگرم است .فشاری که این شخص بر کف
پای خود هنگام ایستادن بر هر دو پا تولید میکند چند پاسکال است؟ اگر روی یک پا بایستد چطور؟

) (g = 10 m /s2

182

ha
r.c

c

فشار در نقاط هم تراز یک مایع ساکن مانند نقاط  B ، Aو  Cدر شکل یکسان است و به شکل ظرف بستگی ندارد .سطح
آزاد مایع نیز در تمام ظروف مرتبط یکسان است.

ak

شکل روبه رو طرحی از سامانۀ آب رسانی یک منطقۀ مسکونی را نشان میدهد .با توجه به آنچه تاکنون در این
فصل فراگرفتهاید ،نقش تلمبه (پمپ) را در ساختمان چندین طبقه توضیح دهید.

rf
e
ha
اگر بر بخشی از مایع که درون ظرفی محصور است فشار وارد کنیم این فشار ،بدون ضعیف شدن به بخش های دیگر
مایع و دیوارههای ظرف منتقل میشود .این ویژگی مایعها ،اصل پاسکال نامیده میشود.
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هرگونه تغییر فشار در مایعات محصور به تمام نقاط آنها
بدون تغییر منتقل می شود.

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha
F1 F2
F A
=
→ 2= 2
A1 A2 F1 A1
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→  P1 =  P2

در باالبر هیدرولیکی شکل مقابل ،مساحت پیستون بزرگ  40برابر مساحت پیستون کوچک است .حداقل با اعمال
نیروی چند نیوتن بر پیستون کوچک ،میتوان خودروی  16000نیوتنی را باال برد؟

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha
فشار درون یک ظرف محتوی گاز ،ناشی از برخورد مولکولهای گاز به دیوارههای ظرف است .در دمای باالتر اگر
حجم ظرف ثابت باشد ،فشار بیشتری از طرف گاز تولید میشود.

185

انرژی جنبشی مولکولها به جرم و سرعتشان وابسته است .بنابراین ،اگر مولکول گاز درشتتر باشد ،برای داشتن همان
دما (انرژی جنبشی) و لذا همان فشار ،الزم است سرعت آنها کاهش یابد.

c

در اثر افزایش ارتفاع از سطح زمین ،تراکم مولکولهای هوا و فشار آن کاهش مییابد.

ha
r.c

به همین دلیل ،فشار هوا در مناطق کوهستانی کمتر از فشار هوا در مناطق ساحلی است.

rf
e

ak

آشامیدنی چگونه از نی باال میرود؟

ha
اگر جوسنج جیوهای را به باالی کوه ببریم ،ارتفاع جیوه در آن چه تغییری میکند؟ چرا؟

186

ش تک سوراخه ،آب از قیف به سختی داخل بشکه میشود .ولی زمانی که از درپوشِ دو سوراخه
با استفاده از درپو ِ
استفاده میکنیم ،آب به سرعت ازقیف وارد بطری میشود .علت آن است که در حالت دوم ،هوای اضافی ناشی از ورود
آب ،تخلیه میگردد.

در کدام یک از گزینههای زیر ،محتوای بطری سریعتر تخلیه میشود؟ (هرچهار بطری تا نیمه از آب پرشدهاند).

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha
187

فشار و آثار آن

c
ha
r.c

فشار چیست؟ آن را تعریف کنید و یکای آن را بنویسید.

برای تکمیل عبارتهای زیر ،کلمه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

ak

فشار مایع در یک عمق مشخص از سطح مایع درون چند بطری ،بدون توجه به اندازۀ بطریها .................... ،است.
(یکسان–ثابت– متفاوت)

rf
e

هرچه از سطح زمین باالتر رویم فشار هوا ( ...............کمتر -بیشتر) میشود .به همین دلیل فشار هوا در مناطق
کوهستانی ( ...............کمتر -بیشتر) از فشار هوا در مناطق ساحلی است.
اصل پاسکال را شرح دهید.

ha

شکل مقابل چه نام دارد؟ اساس کار آن مبتنی بر چه اصلی است؟ رابطۀ مربوط به آن را بنویسید.

188

کنید.

درشکل زیر ،یک سیستم ترمز خودرو نشان داده شده است .قسمت های ( )1تا ( )5رانام گذاری

در آزمایش روبهرو ،کمی آب درون قوطی بریزید و آن را روی منبع گرما قرار دهید .مدتی (حدود  2الی  3دقیقه)
صبر کنید تا مقداری بخار آب از سر قوطی خارج شود .قوطی را از روی منبع گرما بردارید .سر قوطی را با درب مخصوص
آن محکم ببندید .پیش بینی کنید چه اتفاقی میافتد .استدالل خود را برای این پیش بینی بیان کنید.

c
ha
r.c

چنددقیقهصبرکنیدتاقوطیخنک
شود.نتیجۀمشاهدۀخودراتوضیحدهید.

ak

rf
e

یک نی را مطابق شکل داخل یک بطری محتوی آب قرار دهید .درحالی که نی درون بطری قرار دارد مطابق
شکل دهانۀ بطری را با لب های خود به طور کامل بگیرید و درون بطری بدمید .آنچه را مشاهده میکنید ،با توجه به آثار
فشار هوا و همچنین اصل پاسکال توضیح دهید.

ha

در شکل رو به رو برای ریختن آب در قیف و ورود به بطری ،اگر به جای درپوش تک سوراخه ،از درپوش
دوسوراخه استفاده کنیم ،پیش بینی کنید چه اتفاقی میافتد؟

189

مدلسازی مقابل ،چه عضوی از بدن را نشان میدهد؟ چه چیزی باعث پر و خالی شدن بادکنکها می شود؟نقش
فشار هوا در این خصوص چیست؟

ha
r.c

c

چرا وقتی با کفشهای معمولی روی برف راه میروید ،کفشهایتان در آن فرو میروند ،اما اگر کفش اسکی به پا
داشته باشید ،کمتر در برف ،فرو می روید؟

چرا اندازه بادکنک پر از هوا ،وقتی از ته استخر آب به باال میآید بزرگتر میشود؟

ak

در شکل زیر ،نیروی مساوی به دو منشور چوبی مشابه واقع بر سطح افقی میزی وارد میشود؛ در کدام حالت ،فشار
در زیر قطعۀ چوبی بزرگتر است؟ چرا؟

rf
e
ha

چرا در تانک از چرخ استفاده نمیکنند؟

190

یک بولدوزر با وزن  12000نیوتن از هرطرف دارای تسمههایی با مساحت  3متر مربع با زمین است .فشار ناشی از وزن این
وسیله بر سطح زمین چند پاسکال است؟

یک مکعب مستطیل به ابعاد  258سانتیمتر و وزن  4نیوتن را روی سطح افقی بر هر یک از وجوه آن قرار
میدهیم .حداکثر فشار وارده به سطح زیرین آن چند پاسکال است؟) (g = 10 m /s2

c
ha
r.c

وزن یک استوانه  12نیوتن و شعاع قاعدۀ آن  2سانتی متر است .فشاری که این استوانه بر قاعدۀ خود که روی یک
است؟
پاسکال
= (
سطح افقی است وارد میکند ،چند )3

rf
e

ak

در شکلهای زیر ،مکعب شکل ( )1مشابه هر یک از مکعبهای شکل ( )2است .فشاری که مکعبهای شکل ( )2بر
سطح افقی وارد میکنند .چند برابر فشار حاصل از مکعب شکل ( )1است؟

ha

نقاط  Aو  Bدر عمق یکسانی از سطح آب یک دریاچه قرار گرفتهاند .فشار در نقطۀ  Aبیشتر است یا نقطۀ  B؟ چرا؟

12 m

B
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A

نقاط  Aو  Bدر عمق یکسانی از سطح آب یک دریاچه قرار گرفتهاند .نقطۀ  Bدرست در زیر یک کشتی است .فشار
در نقطۀ  Aبیشتر است یا نقطۀ  B؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

نقاط  Aو  Bو  Cدر عمق یکسانی از سطح آب در یک چکمه مطابق شکل قرار گرفتهاند .فشار در کدام نقطه بیشتر
است؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

c
ha
r.c

به شکل زیر نگاه کنید.آب در یک لولۀ  Uشکل که یک سمت آن بسته است ریخته شده ولی سمت دیگر با هوای
آزاد در تماس است .عمق نقطۀ  Aکدام است؟  hیا ’ h؟عمق نقطۀ  Bچطور؟

ak
rf
e
ha

به شکل زیر نگاه کنید .آب در یک لوله که یک سمت آن بسته است ریخته شده ولی سمت دیگر با هوای آزاد در
تماس است .عمق نقطۀ  Aکدام است؟ h1یاh2؟ پاسخ خود را توضیح دهید.
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در شکل زیر یک بطری محتوی آب است و سه سوراخ مشابه در ارتفاع های مختلف آن روی بدنه ایجاد شده
است .آب خروجی از کدام سوراخ تا رسیدن به زمین برد بیشتری دارد؟ از این آزمایش چه نتیجهای به دست میآید؟

ظروف زیر همگی شامل مایعها یکسان و هم ارتفاع با مساحت کف مساویند .فشار و نیروی وارد به کف ظرف ها از
طرف مایع را مقایسه کنید.

c
ha
r.c

ماسک اکسیژن در هواپیما به چه منظوری تعبیه میشود؟

ak
rf
e
ha

با یک الستیک مکنده یک موزاییک را از زمین بلند میکنیم .عاملی که باعث چسبیدن الستیک به موزاییک
میشود ،چیست؟

193

در شکل های زیر در بطری مقداری آب وجود دارد .اگر در بطری آب بیشتری بریزیم ،تا قبل از رسیدن آب به
فشارسنج ،عدد آن چه تغییری میکند؟ چرا؟

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha
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F

Pa

ha

rf
e

A
P

ak

ha
r.c

c

فشار و آثار آن

A
B
C

P= F
A

F1

A1
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N
m2

F2 A2
=
F1 A1

F2

A2

در چهار نقطه مخزن پر از آبی مطابق شکل ،سوراخهایی به فاصلۀ مساوی از یکدیگر ایجاد کردهایم  .محل فرود آب
در چهار نقطه عالمت زده شده است .محل فرود باریکهای که از سوراخ  Aخارج شده کدام است؟
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1

ha
r.c

c

چرا شخصی که در برف راه میرود با پوشیدن کفشهای مخصوص اسکی در برف فرو نمیرود ؟
 )1به دلیل کاهش نیروی وزن و فشار ناشی از آن
 )2به دلیل افزایش سطح مقطع و کاهش فشار ناشی از نیروی وزن
 )3به دلیل فشار ناشی از نیروی وزن بعد از پوشیدن کفش اسکی
 )4به دلیل افزایش وزن شخص بعد از پوشیدن کفشهای اسکی
حجم بادکنک پر از هوا وقتی از ته استخر آب به طرف باال میآید چه تغییری میکند؟
 )1کاهش مییابد
 )2افزایش می یابد
 )3تغییری نمی کند
)4بستگی به دمای آب دارد

ak

ha

عامل ایجاد فشار گاز درون یک ظرف دربسته کدام است؟
 )1انرژی جنبشی مولکولها
 )2تعداد اتمهای تشکیل دهندۀ مولکولها
 )3فاصله بین مولکولها
 )4نیروی ربایش مولکولها

rf
e

در هنگام تنفس آن چه باعث ورود هوا به ریههای انسان میشود ،کدام است؟
 )1فشار هوای اتمسفر
 )2فشار خون
 )3انبساط قفسۀ سینه
 )4مکش هوا توسط دهان

کدام گزینه صحیح است ؟
 )1برای افزایش فشار وارد بر یک سطح باید نیرو و مساحت قاعده  ،هر دو را افزایش دهیم.
 )2در ظروف مرتبط که از یک نوع مایع پر شدهاند  ،سطح آزاد مایع ،غیر هم تراز است.
 )3با ریختن آب سرد روی قوطی حلبی دارای بخار آب داغ ،در قوطی به بیرون پرتاب می شود.
)4وقتی میخواهید آبمیوه درون یک قوطی را به کمک نی بنوشید از فشار اتمسفر استفاده میکنید.
196

جرم یک هواپیما  20تن و مساحت بال های آن  40متر مربع است .حداقل چند پاسکال فشار خالص زیر بال الزم است
تا هواپیما از زمین بلند شود؟ ) (g = 10 m/s2
5000 )4
500 )3
50 )2
5 )1

اختالف فشار درون و بیرون پنجرۀ هواپیمایی  20000پاسکال و مساحت پنجرۀ آن  100سانتیمتر مربع است .نیروی
خالص وارد به پنجره در اثر این اختالف فشار چند نیوتن است؟
2000 )4
200 )3
20 )2
2 )1

ha
r.c

c

دو استوانۀ توپر و هم وزن  Aو  Bروی سطح افقی کنار هم قرار دارند .اگر شعاع قاعدۀ استوانۀ  Bدو برابر شعاع قاعدۀ
استوانۀ  Aباشد ،فشار حاصل از استوانۀ  Aچند برابر فشار حاصل از استوانۀ  Bاست؟
16 )4
4 )3
2 )2
1 )1

rf
e

ak

یک مخروط ناقص که شعاع قاعدۀ بزرگ آن دو برابر شعاع قاعدۀ کوچک است ،مطابق شکل بر قاعدۀ کوچک
خویش قرار دارد .اگر آن را بر قاعدۀ بزرگ قرار دهیم وزنۀ چند  mروی آن قرار دهیم تا فشار در زیر آن ثابت بماند؟
4)4
3 )3
2)2
1 )1

ha

یک مکعب مستطیل به ابعاد  258سانتیمتر را روی سطح افقی بر تمام وجوه آن قرار میدهیم .حداکثر فشار
وارده به سطح زیرین آن چند برابر حداقل فشار وارده است؟
16 )4
8 )3
4 )2
2 )1

در شکل روبهرو ،مکعب شکل ( )1مشابه هر یک از مکعبهای شکل ( )2است .فشاری که مکعبهای شکل ( )2بر
سطح افقی وارد میکنند .چند برابر فشار حاصل از مکعب شکل ( )1است؟
16 )4
4 )3
2 )2
1)1

197

نحوۀ قرار گرفتن آب در کدام شکل زیر به درستی نمایش داده شده است؟

ha
r.c

c

ظروف هم وزن زیر همگی شامل مایعهای یکسان و هم ارتفاع هستند .فشار آب در کدام نقطه بیشتر است؟
 )4یکسانند
3 )3
2 )2
1 )1

rf
e

ak

دریک باالبر هیدرولیکی که در آن سطح مایع زیر پیستونها دریک تراز و مایع در حال تعادل است ،مساحت
پیستون بزرگ  8برابر مساحت پیستون کوچک است .با اعمال نیروی  10نیوتن بر روی پیستون کوچک ،نیروی چند نیوتن
را از پیستون بزرگ دریافت میکنیم؟
800 )4
80 )3
10 )2
8 )1

ha

دریک باالبر هیدرولیکی که در آن سطح مایع زیر پیستونها دریک تراز و مایع در حال تعادل است ،مساحت
پیستون بزرگ  10برابر مساحت پیستون کوچک است .فشار زیر پیستون بزرگ چند برابر فشار زیر پیستون کوچک
است؟
1 )1
10 )2
100 )3
1000 )4

198

در کدام باالبر هیدرولیکی در شکلهای زیر ،اگر نیروی  10نیوتن به پیستون کوچک اعمال کنیم ،نیروی بزرگتری از
پیستون دیگر دریافت میکنیم؟

ha
r.c

c

مساحت پیستون سیلندر ترمز زیر پای راننده 0/01 ،برابر مجموع مساحتهای سیلندر ترمز سر چرخهای خودرو
است .اگر ترمز با نیروی پای 40نیوتن انجام شود ،چند نیوتن نیرو به چرخهای خودرو اعمال میگردد؟
40 )2
4 )1
4000 )4
400 )3

rf
e

ak

در جـک هیدرولیکی مقابل  ،جرم اتومبیل برابر  1000کیلوگرم است .حداقل نیرویی که به پیستون  Aوارد میشود
1
چقدر باشد تا دستگاه در حالت تعادل قرار گیرد؟
)(g = 10 m/s2 ) (A2 = 800 cm2, A1 = 20 cm2
 250 )1نیوتون
 25 )2نیوتون
 5000 )3نیوتون
 500)4نیوتون

ha

در شکل روبهرو مساحت کف ظرف  5برابر مساحت آزاد آن است .اگر  2نیوتن مایع روی سطح آزاد اضافه کنیم
افزایش نیروی وارد بر کف ظرف چند نیوتن است؟) (g = 10 m/s2
2 )2
0/4 )1
10 )4
5 )3

199

مساحت پیستون سرنگ 200 ،برابر مساحت مقطع لولۀ سوزن است .اگر تزریق مایعی به بیمار با نیروی  20نیوتن
توسط پرستار انجام شود ،مایع با نیروی چند نیوتن وارد بدن بیمار می شود؟
100 )4
10 )3
1 )2
0/1 )1

c
ha
r.c

A1h1 = A2h2

ak

A 2 h1
=
A1 h 2

F2 A2 D2 2 h1
= ) (=
=
F1 A1 D1 h2

rf
e

دریک باالبر هیدرولیکی که در آن سطح مایع زیر پیستونها دریک تراز و مایع در حال تعادل است ،قطر پیستون بزرگ 10
برابر قطر پیستون کوچک است .نیروی زیر پیستون بزرگ چند برابر نیروی زیر پیستون کوچک است؟
1000)4
100 )3
10 )2
1 )1

ha

ل زیر ،اگر با اعمال نیرو به پیستون کوچک ،آن را  12سانتیمتر به پایین برانیم ،پیستون بزرگتر
د ر باالبر هیدرولیکی شک 
چند سانتی متر باال میرود؟
12 )4
6 )3
4 )2
3 )1

200

ha
ak

rf
e
c

ha
r.c

ماشینها

201

ماشین ،وسیلهای استبرایانجام کار.

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha
مثل اهرم ،چرخ و محور ،پیچ و مهره ،چرخدنده و ...

مثل خودرو ،هواپیما ،کشتی و ...
202

F

F

ha
r.c

c

F

اثر چرخانندگی یک نیرو را گشتاور نیرو میگوییم.

ak
rf
e
ha
برایبازکردندرب،نیروی خودرادرکدام موقعیتاعمال کنیم تادربراحتتر بازشود؟

203

c
N

ha
r.c

Nm

m

ha

rf
e

ak

M = Fd

F

F

204

توضیح دهیدچراباآچار بلندتر ،مهرۀ محکمرامیتوان آسانتر بازکرد؟

گشتاور نیرو را در شکل مقابل محاسبه کنید.

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha
205

اهرمها به شکلهای مختلفی وجود دارند .سادهترین شکل اهرم،
االکلنگ است که در وسط میلۀ آن ،یک تکیهگاه قرار دارد .وقتی
به یک طرف االکلنگ نیرویی به سمت پایین وارد میشود ،آن
سمتبهطرفپایینوسمتمقابل بهطرفباالحرکت میکند.

بهنظرشما درچهصورت ایناهرم

دارد؟

c
ha
r.c

rf
e

ak

درشکلزیروزنپدر800نیوتنووزنپسر 200نیوتناست.آیاگشتاورنیروی ناشیازوزنپدربا گشتاورنیرویناشیاز
وزنپسر،هماندازه است؟

ha

اگرجرم خوداالکلنگ ناچیز و g = 10 m/s2باشد ،نیروی  F1چند نیوتنباشد تاسیستم بهحال تعادلباقی بماند؟

206

باکدام اهرم،بار یکسانیرابااعمال نیرویکمتری جابهجا خواهیم نمود؟چرا؟
نسبت  Wدرکدام شکلبزرگتراست؟

F

c
ha
r.c

مزیتمکانیکی یکماشین درحالت تعادل ،بهصورت نسبتاندازۀ نیرویمقاوم بهاندازۀ نیرویمحرک،تعریفمیشود:

ak
rf
e

ha

مزیتمکانیکی یکاهرم5است .بانیروی محرک100نیوتن ،بارچندنیوتنی رامیتوان اززمینبلندکرد؟

اگر در شکل زیر ،مزیت مکانیکی اهرم  2و اندازۀ نیروی مقاوم وزنه  150نیوتن باشد ،اندازۀ نیروی محرک چقدر باشد تا
دستگاه درحال تعادلباقی بماند؟

207

نشاندهیددراهرمهاودرشرایطتعادل،مزیتمکانیکی ازرابطۀ زیرنیزبهدستمیآید.

F
W

=R

c

در شکلهای زیر ،مزیت مکانیکی هر اهرم چقدر است؟ کدام اهرم باعث افزایش نیروی محرک میشود؟

ha
r.c
ak
rf
e
ha
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M = F R

c
ha
r.c

قرقرۀ ثابت

ak
rf
e
ha

قرقرۀ متحرک

R =2

209

جابهجایی بار در این قرقره نصف جابهجایی نخ است.

c

ha
r.c

دستگاه در حال تعادل است .اگر شخص دست خود را  2متر پایین بیاورد ،وزنه چندمتر باال میرود؟ کار کدام نیرو
بیشتر است؟

ak
rf
e

210

ha

دستگاه در حال تعادل است .اگر شخص دست خود را 2
متر باال ببرد ،وزنه چندمتر باال میرود؟ کار کدام نیرو بیشتر
است ،مـحرک یا مـقاوم؟
این پاسخ شما به چه اصل فیزیکی اشاره دارد؟

مزیتمکانیکی دستگاههای زیرراتعیینکنید.

ha
r.c

c

مزیتمکانیکی دستگاههای مقابل راتعیینکنید.

ak
rf
e

در شکل مقابل با کشیدن نخ ،وزنۀ 150نیوتن 20 ،سانتیمتر باال میرود .الف .کار نیروی محرک چند نیوتن است؟ ب .مزیت
مکانیکی دستگاهچقدر است؟پ .نیرویمحرکچندسانتیمتر جابهجا شدهاست؟ ت.ایننیروچند نیوتناست؟

ha
211

باتوجه بهتعریفمزیتمکانیکی ،جدول زیررادرباره مزیتمکانیکی ماشینهای شکل،کامل کنید.

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha
212

ازچرخ دندههامیتوان برایتغییرسرعتچرخش ،تغییرگشتاور یاتغییرجهت نیرواستفاده کرد؛

c

ha
r.c

درخودروهاچرخدنده هاباتغییرسرعتچرخشی سببتغییرسرعتخودرو میشوند.

rf
e

ak

R= x
h

ha

چرادرمناطقکوهستانی ،قسمتی ازجادهها رابهصورت پیچهای شیبدار میسازند؟

213

مزیتمکانیکییکجاده شیبدارکوهستانی50است .بهازای 2کیلومترحرکترویسرباالییاینجاده،چندمتربهارتفاعما
افزودهمیشود؟

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha
214

ha
ak

rf
e
c

ha
r.c

ماشینها
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عبارت هایزیرراکامل کنید:
اثرچرخانندگی یکنیرورا  ..........نیرومیگوییم.
بزرگی گشتاور نیروبرابرباحاصل ضرباندازۀ نیرودرفاصلۀ محلاثرنیروتا ....................است.
مزیتمکانیکی یکماشین درحالت تعادل ،بهصورت نسبتاندازۀ نیروی  ..........بهاندازۀ نیروی ، ..........تعریفمیشود.
هرماشینی میتواند ازاجزای سادهتری بهنام ...............تشکیلشدهباشد.
در یک ماشین ،با چشم پوشی از اتالف انرژی ،کار نیروی مقاوم بزرگتر است یا کار نیروی محرک؟ این موصوع به کدام
اصلفیزیکیاشاره دارد؟

ha
r.c

c

بازوی محرکوبازوی مقاوم راتعریفکنید.

وقتییکاهرمدرحال تعادلاست،چهکمیتی ازدوطرفباهممساوی شدهاست؟

rf
e

ak

دریکاالکلنگ ،اگرتکیهگاه رابهیکسمتنزدیککنیم ،برایحفظتعادلچهکارهایی میتوان انجام داد؟

درچرخدندههای درگیر ،جهتچرخش وتعداددورآنهاچهرابطهای باهمدارد؟کاربرد چرخدنده هاکجاست؟

ha

درچرخدندههای شکلزیر،اگرچرخدندۀ بزرگتر20دوربچرخدچرخدندۀ کوچکتر چنددورخواهدچرخید؟

216

بایکچکشمیخکش مطابقشکل ،میخیراازچوب خارج میکنیم .گشتاور نیرورامحاسبه کنید.

گشتاور کلرادرشکلهای زیرمحاسبهکنید .نتیجه ساعتگرداستیاپادساعتگرد؟

c
ha
r.c

گشتاور کل رادرشکلهایزیرمحاسبه کنید .نتیجه ساعتگرداستیاپادساعتگرد؟

ak
rf
e

اگراالکلنگ زیردرحال تعادلباشد ،کدام شخصسنگینتراست؟چرا؟

ha
اگر جرم خود االکلنگ ناچیز باشد ،آیا سیستم در حال تعادل است؟ اگر نیست ،چند نیوتن باید به نیروی  Fاضافه کنیم تا
تعادلحاصل گردد؟

217

اگرجرمخوداالکلنگناچیزباشد،آیاسیستمدرحالتعادلاست؟اگرنیست،نقطهاثرنیرویFراچندسانتیمترودرچه
جهتی جابهجا کنیم تاتعادلحاصل گردد؟

در شکل زیر ،تکیهگاه در وسط میله ،و طول میله 20سانتیمتر است .اگر تکیه گاه را  5سانتیمتر به سمت بار ببریم ،مزیت
مکانیکی دستگاهچقدرخواهد شد؟

c
ha
r.c

مزیت مکانیکی اهرم شکل زیر برابر 4است .اگر دستگاه در حال تعادل باشد ،طول بازوی محرک چند سانتیمتر است؟
نیرویمحرکچندنیوتناست؟

ak

rf
e

مزیت مکانیکی فرغون شکل زیر  2است .اگر با اعمال نیروی  50نیوتن بتوانیم آن را بلند کنیم ،مجموع بار و وزن فرغون
چندنیوتناست؟

ha

یک ورزشکار موقع دمبل زدن قادر است  200نیوتن را در حال تعادل نگه دارد .اگر مزیت مکانیکی بازوی او 0/1باشد ،نیروی
اعمالی عضلۀ دستاوچندنیوتناست؟

218

دراهرمی بازوی محرک  0/2بازوی مقاوم است .کسی که بااین اهرم بار 20نیوتنی را بلند کرده است ،حداقل چند نیوتن نیرو
واردنموده است؟

مزیتمکانیکی دستگاه مقابل راتعیینکنید.

c
ha
r.c

مزیتمکانیکی دستگا ه مقابل راتعیینکنید.

ak
rf
e

دستگاه درحال تعادلاست.جرمmچندکیلوگرم است؟ (جرمقرقرههاناچیز است)

ha
219

وزنۀ  30نیوتنی مطابق شکل توسط یک مجموعه قرقرۀ بدون اصطکاک
درحال تعادلاست.نیروی دستشخصچندنیوتناست؟

) (g = 10 m /s2

c
ha
r.c

دستگاه درحال تعادلاست .نیروی Fچندنیوتناست؟(جرم قرقرههاناچیزاست)

) (g = 10 m /s2

ak
rf
e
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ha

دستگاه درحال تعادلاست .نیروی Fچندنیوتناست؟ (جرمقرقرههاناچیز است)
) (g = 10 m /s2

دستگاه درحال تعادلاست .نیروی Fچند نیوتناست؟ (جرمقرقرههاناچیزاست)

) (g = 10 m /s2

c

درشکلمقابل باکشیدن نخ،وزنۀ800نیوتن ،درحال تعادلاست .نیرویFچندنیوتن است؟

ha
r.c
ak
rf
e

ha

یکجادۀکوهستانیچنانساختهشدهکه بهازایهریککیلومتررانندگیرویآن 50،متربهارتفاعاتومبیلما نسبتبه
سطحقبلیافزودهمیشود.
الف.مزیتمکانیکی اینسطحشیبدارچقدراست؟
ب.باچشم پوشی ازاصطکاک ،اگروزناتومبیل 8000نیوتن باشد ،نیرویموتور برایباالبردنآنحداقل چندنیوتن است؟

مزیت مکانیکی سطح شیبداری  12است .اگر اصطکاک این سطح ناچیز باشد ،باال بردن یک جسم  60کیلوگرمی از روی
آن،همانندبلندکردنیکوزنۀچندکیلوگرمی ازسطحزمیناست؟ ) (g = 10 m/s2

221

M = Fd
1 1 = Wd2
d
R= 1
d2

ha

d1

rf
e

F1

ak

ha
r.c

c

ماشینها

R= x
h
F

d2

x

W

R= W
F

h
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گشتاور نیرو در شکل مقابل با کدام گزینه یکسان نیست؟

ha
r.c

c

یکای گشتاور نیرو با کدام کمیت یکسان است؟
 )1کار
 )2انرژی پتانسیل
 )3انرژی جنبشی
 )4هر سه مورد

rf
e

مزیت مکانیکی اهرم شکل زیر ،کدام است؟
2 )2
1 )1
4 )4
3 )3

ak

چرخ دنده ها در کدام تغییرهای زیر نقش ندارند؟
 )1افزایش سرعت اعمال نیرو
 )2افزایش نیرو
 )3تغییرجهت نیرو
 )4افزایش کار انجام شده توسط نیرو

ha

در شکل زیر ،تکیهگاه در وسط میله ،و طول میله  20سانتیمتر است .اگر تکیه گاه را  5سانتیمتر به سمت بار ببریم،
مزیت مکانیکی دستگاه R 1و اگر آن را  5سانتیمتر به طرف نیرو ببریم مزیت مکانیکی دستگاه  R 2خواهد شدR 1 .
R2
کدام است؟

3 (1
1 (3
3

9 (2
1 (4
9
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در شکل زیر ،اگر نخ را به اندازۀ  60سانتیمتر پایین بکشیم ،وزنه چند سانتیمتر باال خواهد رفت؟
60 )2
120 )1
20 )4
30 )3

c

ha
r.c

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

 Mکدام است؟
در شکل زیر ،با فرض تعادل ،نسبتm

rf
e

ak

برای این که دستگاه زیر در حال تعادل باشد ،جــرم  mرا چند کیلوگرم و چگونه تغییر دهیم؟
 )1یک کیلوگرم افزایش
 )2یک کیلوگرم کاهش
 3 )3کیلوگرم کاهش
 3 )4کیلوگرم افزایش

ha

وزنۀ  40نیوتنی مطابق شکل توسط یک مجموعه قرقرۀ بدون اصطکاک در حال تعادل
است .نیروی دست شخص چند نیوتن است؟ ) (g = 10 m /s2
8 )2
5 )1
20 )4
12 )3
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اگر در سیستم چرخ دندۀ زیر ،چرخ دندۀ کوچک  120دور بچرخد ،چرخ دندۀ بزرگ چند دور خواهد چرخید؟
60 )2
120 )1
15 )4
30 )3

مزیت مکانیکی سطح شیب داری که با  200متر حرکت روی آن 20 ،متر ارتفاع می گیریم ،کدام است؟

c
ha
r.c

1 )1
2 )2
10 )3
40 )4

rf
e

ak

کاهش مزیت مکانیکی در یک ماشین چه نتایجی دارد؟
 )1کاهش نسبت نیروی مقاوم به محرک
 )2افزایش سرعت تاثیر نیروی مقاوم در مقابل محرک
 )3ثابت ماندن کار نیروی مقاوم در مقابل کار نیروی محرک
 )4تمام موارد درست است.

225

ha

قرقرۀ متحرک از لحاظ مزیت مکانیکی به کدام سطح شیبدار زیر شباهت
دارد؟

مزیت مکانیکی کدام اهرم ،مشابه
یک قرقرۀ ثابت است؟

c
ha
r.c

مزیت مکانیکی کدام سطح شیبدار زیر ،مانند مزیت مکانیکی دستگاه قرقرۀ مقابل است؟

ak
rf
e
ha

فندق شکن شکل مقابل از لحاظ مزیت مکانیکی به کدام سطح شیبدار زیر شباهت دارد؟

226

مزیتمکانیکیاهرمشکلمقابل بامزیتمکانیکیکدام سیستم قرقرهمساویاست؟

c
ha
r.c

rf
e

ak

در دستگاه مقابل ،نیروی  Fچند نیوتن باشد تا مجموعه در حال تعادل باشد؟ ( از جرم قرقره ،اصطکاک و جرم میله
چشمپوشی کنید) .
5)1
10)2
15)3
20)4

ha

در دستگاه زیر ،نیروی  Fبرای بلند کردن بار  Wبه کار میرود .مزیت مکانیکی این سیستم چقدر است؟ ( از جرم قرقره،
اصطکاک وجرممیلهچشمپوشی کنید) .
6)4
3)3
2)2
1)1
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در دستگاه زیر ،جرم  mچند کیلوگرم باشد تا مجموعه در حال تعادل باشد؟ ( از جرم قرقره ،اصطکاک و جرم میله
چشمپوشی کنید) .
4)4
3)3
2)2
1)1

) (g = 10 m /s2

ha
r.c

c

مزیتمکانیکی کدام یکازماشینهای زیربیشتراست؟

ak
rf
e
ha
228

c
ha
r.c
ak
rf
e

ستاره شناسان در قدیم از اسطرالب برای
تعیین
استفاده مینمودند.

ha
229

توانمندیهای علمی مسلمانان به

اوج خود رسید و به همت
 ،تأسیس شد و محیطی علمی در اختیار ستاره شناسان
قرارگرفت.

همچنین باعث گسترش تفکر ساخت چنین
رصدخانه هاییدردیگرنقاطجهان شد.

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha
230

نزدیــکترین ستاره به زمین ،خورشید است که در
فاصلۀ حدود یکصد و پنجاه میلیون کیلومتری آن واقع
شده است.

بهاینفاصله ،یکواحد نجومی اطالق میشود.

c

ha
r.c

درعلمنجوم برایبیانفواصلخیلی دورازواحد دیگریبهنامسال نوریاستفاده میشود.

ak

rf
e

نور فاصلۀ زمین تا خورشید را در مدت زمان هشت دقیقه و بیست ثانیه طی میکند .یعنی نور خورشید را که اکنون میبینید،
هشتدقیقهوبیستثانیه قبلازخورشید جداشدهاست.
پس از خورشید نزدیکترین ستاره به زمین ،ستاره قنطورس است که فاصلۀ آن از زمین معادل  4/28سال نوری( 270000
واحد نجومی) است.
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ha

خورشید کرۀ عظیمی از گازهای بسیار داغ است و چند صد برابر
مجموع سیارههای منظومه شمسی،جرم دارد.

ترکیب اصلی خورشید در حال حاضر از هیدروژن و هلیم تشکیل شده است که به طور مداوم هیدروژن به هلیم ،تبدیل
میشود .این تبدیل همراه با کاهش جرم و تولید انرژی به صورت گرما و نور است .کاهش جرم تا زمانی ادامه خواهد یافت که
خورشید بهپایانزندگی خودبرسد.

موقعیت ستارگاندر آسمان به گونهایاست که وقتی بهآنها نگاه میکنیم ،تعدادیاز آنها ممکن است بهصورتها و شکلهای
خاصی دیدهشوند.اینشکلهارابهاشیا وحیوانات تشبیهمیکنند وبهآنصورت فلکیمیگویند.

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha

جهت قبله در ایران همواره به سمت جنوب غربی است .بنابراین با داشتن جهت جنوب جغرافیایی و زاویۀ میل قبله نسبت به
آن در محل سکونت خود ،میتوانید جهت قبله را تعیین کنید .زاویۀ میل قبله در شهرهای مختلف متفاوت است.
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منظومۀ شمسی شامل هشت سیاره و قریب به دویست قمر طبیعی ،چند خرده سیاره ،میلیونها سیارک و اجسام سنگی
دیگر است که حجم بزرگی از فضا را اشغال کرده اند و همگی به دور خورشید در حال گردش هستند .بیشتر ستاره شناسان
معتقدند که همه اعضای منظومه شمسی ،از ابر عظیم و چرخانی متشکل از گاز و غبار به نام سحابی خورشیدی تشکیل شده
اند.

c
ha
r.c
ak

rf
e

سیارات از خود نور ندارند و به دور یک ستاره در گردشاند و ممکن است دارای یک یا چند قمر نیز باشند .امروزه دانشمندان
معتقدندکهسیاره بهجرمیگفتهمیشودکهدرمداریبهدورخورشیدمیچرخدودارایجرمکافیبرایایجادشکلکرویو
جذباجرام کوچکتر اطرافمدارخودباشد.

ha
233

بهنظرشما ،آیاامکانحیات درعطارد ومشتری،وجود دارد؟چرا؟

c

چراپالتوسیاره محسوب نمیشود؟

ha
r.c

تاقبلازنشستاتحادیۀبینالمللینجومدرسال2006میالدی،پلوتوآخرینوکوچکترینسیارۀمنظومۀشمسیمحسوب
میشد ،اما براساس رأی گیری انجام شده درآن نشست ،این جرم آسمانی به دلیل جرم کم و عدم توانایی در جذب اجرام
کوچک تراطرافمدارخود ،ازردۀ سیارههای اصلیخارج وبهردۀخردهسیاره ها،واردشد.

rf
e

ak

بهجرمی آسمانی که تحتتأثیرنیرویگرانش ،بهدوریکسیاره درگردشاست ،قمرگفته میشود.
زمین تنها دارای یک قمر است که ماه نام دارد .ماه با تندی متوسط یک
کیلومتردرثانیهدرمداربیضیبهدورزمینمیگردد.فاصلۀمتوسطمدار
چرخش ماه بهدورزمینحدود 380000کیلومتراست.

ha

ماهوارهها نیز به عنوان قمرهای مصنوعی در مدارهای معین به دور زمین میچرخند .آنها بر اساس نوع مأموریت وکاربرد در
ارتفاع متفاوتی به دور زمین میگردند.کار ماهوارههای مخابراتی ،امکان ارتباطات تلفنی ،ارسال برنامههای رادیو و تلویزیونی و
امواج راداری است .ماهوارههای هواشناسی در پیشبینی وضعیت هوا ،به هواشناسان کمک میکنند .یکی دیگر از کاربردهای
ماهوارهها ،تعیینموقعیت ومسیریابیاست.آیامیدانید سازوکار سامانه موقعیت یابجهانی ()GPSچگونه است؟
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دایرهای به شعاع  3کیلومتر به دور خود تصور کنید .اگر دوست شما به تلفن همراه به شما بگوید که در  3کیلومتری
شماست ،اوراکجای دایرهپیداخواهید نمود؟

فرضکنیددوستشما در3کیلومتری شما ودر5کیلومتری مدرسهاست.حاالچطور؟

c
ha
r.c

فرض کنید دوست شما در  3کیلومتری شما و در  5کیلومتری
مدرسه ودر4کیلومتری ایستگاه مترواست.حاالچطور؟

ak
rf
e
ha
در منظومۀ شمسی افزون بر سیارهها و قمرهای آنها ،میلیاردها جرم فضایی دیگر به نام سیارک درحال چرخش به دور
خورشید هستند .بیش از  90درصد این سنگهای فضایی در ناحیهای به نام کمربند اصلی سیارکها ،که بین مدار مریخ و
مشتریواقعشدهاست ،تمرکزیافت هاند.

235

هر شب می توان در آسمان ،تیرهای درخشان نور را دید که به سرعت ،میگذرند .آنها شهاب نام دارند .قطعاتی از سنگ و غبار
رها شده از مدار سیارکها ،که در هنگام ورود به جوّ زمین میسوزند و شهابها را به وجود میآورند .این ذرات در سراسر
منظومۀ شمسی پراکنده وسرگردان هستند.
شهابسنگها(شخانهها)بهسهگروه:
)1سنگی)2آهنی)3سنگی-آهنیتقسیممیشود.

چرابیشترشخانهها دراقیانوسها سقوط میکنند؟

c
ha
r.c

انسانها میدانند افزون بر زمین فقط سیاره مریخ قابلیت بررسی شرایط حیات را دارد ولی سایر سیارات منظومۀ شمسی
قابلیتحیات ندارند .بههمیندلیلذهنانسان بهیافتنحیات درسیارات فراخورشیدی مشغولاست.

ak

اکنون به روشهای مختلف و غیر مشاهدهای بیش از هزار منظومۀ فراخورشیدی کشف شده است و انسان سعی دارد تا با
ارسال سفینههای فضایی ،اطالعات بیشتریراکسبنماید.

rf
e

سفر به فضا همان قدر که هیجان انگیز است مشکالت خاص خود را نیز دارد .انسان ،ماهها در سفینههای فضایی به دور زمین،
گردش کرده و تا سطح ماه نیز پیش رفته است .دانشمندان تجهیزات علمی و دوربینهای پیشرفتهای را در سفینههای بدون
سرنشین نصب کردهاند و آنها از فضای میان سیارهای و سیارات مختلف ،اطالعات و عکسهای بی نظیری به زمین ارسال
کردهاند.

236

ha

نخستین انسان بر روی ماه نیل آرمسترانگ فضانورد آمریکایی است که طی
مأموریتآپولو11در20ژوئیه سال1969میالدی برروی ماهگام نهاد.

c
ha
r.c
ak

جاهای خالی راکامل کنید:

rf
e

دانشمندان ازاسطرالب برایتعیین  ...............ستارگان وسایرمطالعات نجومیاستفاده مینمودند.
در قرن  ...........هجری قمری توانمندیهای علمی مسلمانان به اوج خود رسید و به همت ................................
رصدخانه مراغه ،تأسیسشدومحیطیعلمی دراختیار ستاره شناسان قرارگرفت.

ha

حدود  ......سالپیش ........،با ساختتلسکوپ ورصدآسمانبهوسیلهآن،پنجرۀجدیدی بهسویشناختدقیقتر
جهان گشود.

ازقرنهجدهممیالدیتاکنون را( .....................کیهانی) ،نامگذاری نموده اند.
منظومه شمسی ،بخشبسیارکوچکی ازکهکشان  .............است.
بیشترخورشید ازعناصر ........و ..............تشکیل شدهاست.
جهت قبلهدرایرانهمواره بهسمت ...................است.

با داشتن جهت جنوب جغرافیایی و زاویۀ  .........قبله نسبت به آن در محل سکونت خود ،میتوانید جهت قبله را
تعیینکنید.
237

بیشتر ستاره شناسان معتقدند که همه اعضای منظومه شمسی ،از ابر عظیم و چرخانی متشکل از گاز و غبار به نام
 ........................تشکیلشدهاند.
بیش از .....درصد سنگهای فضایی (سیارکها)در ناحیهای به نام کمربند اصلیسیارکها ،که بین مدار  ..........و ...........
واقعشدهاست ،تمرکزیافت هاند.
کهکشان چیست؟

واحد نجومی چیست؟

c
ha
r.c

سال نوریچیست؟

خورشید ازچهعناصری ساخته شده است؟ درصدآنهادرترکیبسازندۀ خورشید چیست؟

ak

rf
e

ما حتی درروزازدیدنخورشید درحالحاضر محروم هستیموهمیشهگذشتۀ خورشید رامیبینیم .چرا؟

خورشید امروز،خورشید دیروزنیست.چرا؟
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ha

انرژیخورشید ازتبدیلچهعناصری بهیکدیگرتولیدمیشود؟

صورتهای فلکیبهچهچیزیاطالق میشود؟

آیاصورتهای فلکیدرماههای مختلفویامکانهای مختلف ،بهطورثابت درآسمان دیدهمیشوند؟

آیاجهت یابیازرویستارگان ،منحصر بهشباست؟

c
ha
r.c

زاویۀ میلدرایالم27درجهاست.اگرباقطبنماجهت جنوب رابدانیم ،درایالمچگونه جهت قبلهراپیداکنیم؟

ak
rf
e

امروزه دانشمندان سیاره راچگونه تعریفمیکنند؟

ha

آیاتعدادسیارههای سنگی منظومۀ شمسی باتعدادسیارههای گازی مساوی است؟اینسیارات چند تاهستند؟

قمرباسیارک وشهاب سنگچهتفاوتی دارد؟
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گوناگونی جانداران

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha
240

241

ha
ak

rf
e
c

ha
r.c

با در نظر گرفتن صفات ظاهری  ،جانوران زیر را طبقه بندی و کلید دو راهی برای شناسایی آنها طراحی کنید .

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha
242

امروزه در گروه بندی جانداران  ،افزون بر صفت های ظاهری  ،شباهت مولکول های تشکیل دهنده یاخته ها را نیز
بررسی می کنند  .به نظر شما برای این منظور چه مولکولی مناسب است ؟

ha
r.c

c

الف)طبقه بندیجانداران همواره براساسشباهت هاوتفاوت هایظاهریانجام میشود.
ب)کلید دوراهیبراساسصفات جانداران طراحی شده وبرایشناسایی جانداران قدیمیاستفاده میشود.
ج)تاچندقرنپیشگروه بندیجانداران براساسشباهتمولکولی یاخته ها انجام میشدهاست.
د)ارسطو فیلسوفیونانی بودهکهجانوران رادربیشازسهگروه طبقه بندیکردهاست.
ه)باشناخت بیشترارسطو ازجانداران ،ساختار داخلی پیکرجانداران درگروه بندیآنها لحاظ گردید.
و)طبقیافته هایارسطوبودنیانبودنستون مهرهمعیاری برایگروه بندیجانوران بهدوگروه بزرگ(مهرهداران وبیمهرهها)
میباشد.
ز)کرم وماردارایظاهرشبیه بهیکدیگربوده ودریکگروه ازجانوران جای میگیرند.

ak

rf
e

الف)از  .........................برایشناسایی جانداران جدیداستفاده میشود.
ب)کلید دوراهیبراساس  ...............جانداران طراحی میشود.
ج)ارسطوگیاهان رابراساس ............................بهسهگروه  .................... ، ................و  .................گروه بندیکرد.
د)طبقه بندیجانداران میتواندبراساس  ........................، ........................و ..........................انجام شود.
ه)گروه بندیجانوران بهدوگروه مهره دارانوبیمهره ها بیانگرتوجه دانشمندان به  .......................پیکرجانداران است.
و)کرم ومارظاهری شبیههمدارند،درحالی کهکرم از ..................ومار  ...................است.
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نظر خود را با ارائه دلیل درباره درستی یانادرستی عبارت زیر بیان کنید :
از گروه هایبزرگ تربه گروه هایکوچک تر  ،تفاوت های افراد بیشتر می شود ؛ در حالیکه شباهت های آنها کمتر
می شود .
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الف)درهمهانواع گروه بندی همهجانداران رادرپنجگروه اصلی جای میدهند.
ب)جانداران رامیتوان بهشکلهایمتفاوتیگروه بندیکرد.
ج)درنوعیگروه بندی،جانوران درپنجسلسله قرارمیگیرند.
د)آغازیان مانندقارچ هاوگیاهان برخالف باکتری هادرپنجسلسله ازجانداران جای میگیرند.
ه)درهرپنجسلسله ازجانداران ،هرجانداری ازچندین یاخته تشکیلشدهاست.
و)جانوران مانندگیاهان جزوجانداران طبقه بندی میشوند.
ز)مهره دارانمتعلقبهجانوران بودهکه تنوعکمتری ازسلسله دارد.
ح)راسته ازنظرتعدادجانوران کمتر ازرده بودهومتشکلازچندین گونه است.
ط)تیره ازنظرتعدادوتنوع بیشترازسردهبوده ومتشکلازچندین گونه است.
ی)قمریمتعلقبهجنس (سرده)بودهکهانواعی ازآنوجود دارد.
ک)مهره دارانردهایازسلسلهجانوران میباشد.
ل)جانوران شاخه ایازپنجسلسلهازجانداران میباشد.
م)هرجانوری که درراسته پرندگان جای گرفتهاست،دارای ستونمهره است.
ن)هرجانوری که درتیرهقمریهایخانگی جای گرفتهاستهمگونه است.
س)سلسهجانوران متشکلازدو رده بیمهره ومهرهداران میباشد.
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ع)درطبقه بندیجانوران ازسلسهتاگونه ،تعدادوتنوعجانداران روبهکاهش میباشد.
ف)میزانشباهتدرسلسلهمهره دارانکمترازگونه میباشد.
ص)همهقمریها،گروهی بهنامگونه راتشکیلمیدهند.
ق)افرادموجود دریکتیرهبهیکدیگرشبیه بودهوتوانایی تولیدمثلبایکدیگردارند.
ر)افرادیکه شبیهیکدیگربوده وتوانایی تولیدزاده هایزیستاوزایارادارند،همگونه هستند.
ش)تعدادافرادوتنوع جانداران موجود دریکتیرهبیشترازراسته میباشد.
ت)درزبانفارسی هرجانداری اسم ویژهخودداشتهکه همیشه بادیگرجانداران متفاوت است.
ث)هرآفتاب پرستینوعی جانور بودهکه درشاخه مهره دارانقرارمیگیرد.

ha

الف)پنجسلسلهازجانداران شامل باکتری ها،آغازیان  ................، ................،جانوران میباشد.
ب)درسلسلهجانوران قمریمتعلقبه .....................بودهکه بعداز ......................قرارگرفته است.
ج)درسلسلهجانوران پرندگان متعلقبه ...............بوده وبعدازآن  ................وجود دارد.
د)همهقمریهایخانگی گروهی بهنام  ...............راتشکیلمیدهند.
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ه) در سلسله جانوران از باالترین گروه به پایین ترین گروه به ترتیب ، ................. ، ................. ، .................
 ................... ، ....................، ...............و ................قرارگرفتهاست.
و)تنوعجانداران موجود درردهپرندگان  ...............ازراسته میباشد.
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این باکتری ها را بر چه اساسی گروه بندی می کنید و بر این اساس چه نام هاییبه آنها می دهید ؟

ha
الف) ماده وراثتی در یاختهبرخی جانداران  ،درون پوششی قرار دارد و در نتیجه هسته تشکیل می شود .
این جانداران را هو هسته ای (یوکاریوت) می نامند  .در یاختهبرخی جانداران پوششی در اطراف ماده وراثتی وجود
ندارد و در نتیجه هسته تشکیل نمی شود  .این جانداران را پیش هسته ای (پروکاریوت) می نامند  .بر این اساس
باکتری ها در کدام گروه قرار میگیرند ؟
ب) باکتری ها دیواره یاخته ای دارند  .این ویژگی  ،آنها را به کدام یک از سلسله های جانداران شبیه میکند ؟
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روی قوطی کنسرو مواد غذایینوشته شده است  (( :قبل از مصرف به مدت  20دقیقه آن را بجوشانید  )) .با مراجعه
به منابع معتبر  ،علت آن را پیدا کنید .
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الف)جانداران موجود درکره زمینمتنوع بوده ومیتواندر 5سلسلهگروه بندیکرد.
الف )،باکتری هاشکلهایگوناگونی داشته ودربعضیازجاها یافتمیشوند.
ب)درمحیطهاییکه برایبیشترگروه جانداران نامناسب استباکتری یافتنمیشود.
ج)بسیاری ازباکتری هامضربوده وسببایجادبیماری درجانوران میشوند.
د)انواعی ازباکتری هادربخشهایمتفاوت بدنمازندگی کرده وهمگیمفیدهستند.
ه)گروهی ازباکتری هایزندگی کننده دردستگاه گوارش انسان،مانعازفعالیت باکتری هایبیماری زامیشوند.
و)انسان میتواندازباکتریهادرپاکسازی محیطزیستوتولیددارو استفاده کند.
ز)تولیدگیاهان مقاوم به آفتمیتواندبادخالت باکتری هاممکنشود.
ح)باکتری هامتعلقبهیکیاز 5سلسهمراتبجانداران بودهکه دارای هستههستند.
ط)باکتری هامتعلقبهپروکاریوت ها بوده وپوششیدراطرافماده وراثتی آنها وجودندارد.
ی)مادهوراثتیگروهی ازباکتری هادرونساختاری ازغشاجای گرفتهاست.
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ک)وجود یاعدم وجودغشایپالسمایی ودیواره درپروکاریوت ها،کلیدشناسایی دوراهیمیباشد.
ل)همهانواع باکتری ازنظرظاهرکروی یامیلهایشکلبوده ودیواره دارند.

c

الف) بعضی از محیط ها مانند  ............................. ، ...............................و  ....................برای زندگی بیشتر گروه های
جانداران نامناسب انداما بعضی ازباکتری هادرچنین محیطیزندگی میکنند.
ب)درطبیعت  ...............ازباکتری هابیضررهستند(.بسیاری -بعضی)
ج) باکتری های مفیدی که در دستگاه گوارش انسان زندگی می کنند  ،در  ...................و
 .................................................نقشدارند.
د)امروزه ازباکتری هادر  ....................................، ...............................و  ...................استفاده میشود.
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ه)درجانداران  .............................ماده وراثتی درونپوششی ازغشا قرارداشتهوازسیتوپالسم جدا شده است.
و) در گروهی از جانداران که  ........................................نامیده می شود  ،پوششی در اطراف ماده وراثتی وجود ندارد و
هستهتشکیلنمی شود.
ز) در گروهی از پنج سلسله جانداران مانند  ............... ، ................. ، ...............و  .................می تواند دیواره سلولی
دیدهشود.
ح)باکتری هاازنظرشکلدرسهگروه  ............... ، ...............و  ...............طبقه بندی میشوند.
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این جلبک ها را بر چه اساسی گروه بندی می کنید و بر این اساس چه نام هاییبهآنها می دهید ؟
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آب های راکد محیط مناسبی برای رشد انواعی از آغازیان اند  .نمونه هایی از اینآب ها را در ظرف های کوچکی
جمع آوری و روی هر ظرف مشخصاتی مانند محل و زمان نمونه برداری را یادداشت کنید  .با استفاده از میکروسکوپ
(ابتدا با بزرگ نماییکم و سپس زیاد) نمونه ها را با توجهبه پرسش های زیر مشاهده کنید .
الف) آیا تک یاخته ای های سبزینه دار (کلروفیل دار) می بینید ؟
ب) آیا انواع یکسانیدر آب محل های متفاوتی وجود دارد ؟
پ) اگر این جانداران متحرک اند ؛ حرکت آنها چگونه است ؟
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الف)جلبک هایسبزرنگمتعلقبهسلسلهگیاهان هستند.
ب)شناخته شدهترینگروه ازآغازیان ،توانایی تولیداکسیژن دارند.
ج)گروهی ازآغازیان کهغذای ماهی هاراتامین میکنند،میتواننددرساختن موادبهداشتی استفاده شوند.
د)شناخته شده ترینازگروه آغازیان ،نمی توانددرتولیدمکمل هایغذایی و ویتامین هااستفاده شود.
ه)همهجلبکهافقطدرونآبزندگی ورشدمیکنند.
و)گروهی ازآغازیان میتوانددرتولیدسوخت هایپاکاستفاده شود.
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ز)همهجلبکها ازنظرظاهرشبیهیکدیگربوده ونمی توانآنها رادرگروه هایمجزاییطبقه بندیکرد.
ح)همهانواع آغازیان بهمنظور تامینموادغذایی فتوسنتزمیکنند.
ط)درآبراکد شرایطمحیطی سختبوده وآغازیان نمی توانندرشدکنند.
ی)دیواره سلولی همهانواع آغازیان ازجنس سیلیسمیباشد.
ک)دیواره سیلیسی موجود دربرخی ازآغازیان میتوانددرشیشهسازی استفاده شود.
ل)پوسته آغازیان تکیاختهایفقطدرتولیدشیشه قابلیت استفاده دارد.
م)همهانواع آغازیان پریاختهایبوده وگروهیازآنها دارایدیواره هستند.

ha

الف)شناخته شده ترینگروه آغازیان  ...............هستند.
ب)ازجلبک هادرساختن  .....................و، ...........................بهویژه  ..................استفاده میشود.
ج)امروزه دانشمندان درتالشاندتا ازجلبکها .......................تولیدکنند.
د)جلبک هادرآبیا اطراف ...............رشدمیکنند.
ه)برخی ازآغازیان مانندجلبک ها ازطریق ...............غذایخودراتامین میکنند.
و)برخی ازآغازیان  ................ازجنس سیلیسدارند.
ز)سیلیسدرصنایعمتفاوت مانند .....................بهکار میرود.
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گاه شنیده میشود که از قارچ ها به عنوان نوعی سبزی نام می برند  .مثالً میگویند ((قارچ از سبزی هاست )) .
به نظر شما چرا این جمله نادرست است ؟

ha
با مراجعه به منابع معتبر مثال هایی از استفاده باکتری ها  ،قارچ ها و آغازیان در صنعت غذایی کشاورزی  ،محیط
زیست و  ...جمع آوری و گزارش آن را در کالس ارائه دهید  .هر گروه می تواند بخشی از اینکار را انجام دهد .
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الف)همهانواع قارچ هامانندآغازیان دارای دنایاحاطه شده توسطهستههستند.
ب)لکههایزردرویخوشه هایگندم نشاندهندهوجود قارچدراینگیاهان است.
ج)سیاه شدنبرگهایگندم حاصل فعالیت نوعی قارچآفتمیباشد.
د)درصورت رشدنوعی قارچغیرمیکروسکوپی بینانگشتان پا،پوستتخریبشده وزخم یاپوسته میشود.
ه)بیشترقارچ هابیماری زابودهوسببایجادضرروخسارت بهانسان یاغذاهای آنمیشوند.
و)قارچ هامتنوع بوده وهمگیدردوگروه تکیاخته یاپریاختهطبقه بندی میشوند.
ز)ظاهرهمهقارچهاپرسلولیشبیه یکدیگربوده ومتعلقبهیکگونه هستند.
ح)مخمرنوعی قارچ تکیاخته ایبودهکه بامیکروسکوپ قابلیت مشاهده شدندارد.
ط)همهانواع قارچ هابرخالف آغازیان برایانسان مضرهستند.
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الف)درمزارعگندم درصورت رشدقارچآفتبررویبرگ .....................مشاهده میشود.
ب)درمزارعگندم درصورت رشدقارچبیماری زابرروی  ..................گندم،سیاه شدنرخمیدهد.
ج)عامل زخم شدنپوستوپوسته شدنپوستمیتواندنوعی  ........................بیماری زاباشد.
د)قارچ مخمرنوعیجاندار  ..............سلولی بودهکه با ............................قابل مشاهدهاست.
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چه ویژگی از ویروس ها آنها را شبیه جانداران می کند ؟
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استفاده مشترک از وسایل تیز و برنده مانند تیغ  ،از راه های انتقال ویروس ایدز است  .با مراجعه به منابع معتبر ،
گزارشی درباره راه هایدیگر انتقال ویروس ایدز  ،تهیهکنید و در کالس ارائهدهید .
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الف)عامل آنفلوآنزا وسرماخوردگی باکتری بودهکه دارایماده وراثتی میباشد.
ب)ویروسهابرخالف باکتری هانمی توانند درونبدنانسان تکثیریابند.
ج)ویروسهادرخارج ازبدنجانداران شبیه بلوربوده وبهسختی تکثیرمییابند.
د)پیکرتشکیلدهندهویروسهامشابه باکتری بوده وساختار یاخته ایدارد.
ه)ویروسها فاقدساختار سلولی بوده وبهدرونیاخته هایهمهجانداران میتوانندواردشوند.
و)چگونگی انتقال ویروسها ازفردیبهفرددیگرمیتواندمتفاوت باشد.
ز)ویروسایدزتوانایی تکثیریافتن درتمام سلولهایزندهانسان رادارد.
ح)ویروسایدزمیتواندهمراهبابرخی ازمایعات بدنازفردآلوده بهفرددیگرانتقال یابد.
ط)طی فعالیت ویروسایدزدرانسان،تعدادگویچه هایسفیدکاهش مییابد.
ی)درصورت تخریبگویچه هایسفیدانسان،قدرت مبارزه بامیکروبهادرفردکاهش مییابد.
ک)بالفاصله پسازورودویروسایدزبهبدنانسان،بعدازمدتکوتاهی عالیم بیماری درفردظاهرمیشود.
ل) فردیکهویروسایدزداردولیفاقدعالیم بیماری است،نمیتواند ویروسرابهافرادسالم منتقلکند.
م)بهمنظور مشاهده مخمروویروسایدزمیتوانازمیکروسکوپ نوریاستفاده کرد.
ن)تنها راهانتقال ویروسایدزازفردیبهفرددیگروسایل تیزوبرنده میباشد.
س)درصورت ورودویروسایدزبهگویچه هایقرمزتکثیرآنشروع میشود.

ha
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الف)عاملایجادآنفلوآنزا درانسان نوعی  .................است.
ب)ویروسسرماخوردگی دربیرونازبدنانسان قابلیت تکثیرشدن . ................
ج)ویروسهادرخارج ازبدنجانداران شبیه  ................هستند.
د)ویروسهابرخالفباکتری هاساختار  ................ندارند.
ه)ویروسهابهمنظور تکثیرخود وابسته به  ................هستند.
و)محلتکثیرویروسایدزدرفردآلوده در  .........................میباشد.
ز)بهمنظورمشاهده ویروسایدزمیتواناز ..............................استفاده کرد.
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-1کلید شناسایی دوراهیراتعریفکرده وویژگی هایآنرابنویسید.
پاسخ :
-2ارسطو براساسکدام صفتهاجانوران رادرسهگروه طبقه بندیکرد؟
پاسخ :
- 3ارسطو فیلسوفیونانی جانوران رادرسهگروه طبقه بندیکرد.سهگروه مذکور رابنویسید.
پاسخ :
- 4ارسطوگیاهان رادرسهگروه طبقه بندیکرد.سهگروه رانام ببرید.
پاسخ :
- 5برایگروه بندیجانداران ازکدام روشهامیتواناستفاده کرد؟(سهمورد)
پاسخ :
-6درنوعیگروه بندیهمهجانداران درپنجگروه اصلی یابهعبارتی در 5سلسلهقرارمیگیرند5.سلسلهمذکور رابنویسید.
پاسخ :
-7سلسلهجانوران بهترتیبازبزرگترینگروه بهکوچکترین گروه رابنویسید.
پاسخ :
-8جایگاه کبوترسانان -پرندگان -مهره داران-کبوترها -قمریخانگی وقمریرابنویسید.
پاسخ :

ha

-9مواردزیررا ازنظرمیزانتنوع ازبیشتربهکمتر مرتبکنید.
سلسله-راسته-گونه -سرده-رده-تیره-شاخه
پاسخ :
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-10آفتاب پرست را میتواندرکدام سلسله ازجانداران جای داد؟
پاسخ :

ha
r.c

c

 - 11بعضی از محیط ها برای زندگی و رشد بیشتر گروه های جانداران نامناسب است .سه مورد که می تواند این ویژگی را
داشتهباشد ومحلزندگی باکتری باشد رابنویسید.
پاسخ :
-12نقشباکتری های مفیدموجود درلوله گوارش انسان رابنویسید( .دومورد)
پاسخ :
- 13نقشباکتری هادرزندگی انسان هاومحیطزیستبنویسید.
پاسخ :
- 14باکتری هارابراساسشکلیاخته ایمیتواندرسهگروهطبقه بندی کرد.سهگروه رابنویسید.
پاسخ :
- 15درکدام گروه ازجانداران ماده وراثتی درونپوششقرارنداشته وباسیتوپالسم درتماساست؟
پاسخ :
- 16در کدام گروه از جانداران ماده وراثتیدرون پوششی از جنس غشاقرارداشته و پوشش هستهای به طور کاملتشکیل
میشود؟
پاسخ :

rf
e

ak

-17شناخته شده ترینگروهای آغازیان رابنویسید.
پاسخ :
- 18دانشمنداندرتالشهستندکهازگروهیازآغازیان سوختهایپاکتولید کنند.محلزندگیاینگروهازآغازیانرا
بنویسید.
پاسخ :
-19موارداستفاده ازجلبکهادرزندگی انسان را بنویسید.
پاسخ :

ha

-20راه تامینغذای آغازیانی کهدرساختن موادبهداشتی استفاده میشوند را بنویسید.
پاسخ :
-21برخی ازآغازیان پوستههاییازجنس سیلیسدارند.سیلیسدرکدام صنعت بهکار میرود؟
پاسخ :
-22آغازیانی کهپوسته هاییازجنس سیلیسدارند،ازنظرتعدادیاخته بررسیکنید.
پاسخ :
- 23دوگروه ازبیماری هایقارچی که سببتخریبمزارعگندم میشودرابنویسید.
پاسخ :
258

- 24درصورت رشدنوعی قارچ تکیاخته ایبینانگشتان پاکدام عالیم بروزمیکند؟
پاسخ :
 - 25قارچی که ازنظرشکل،ساختار شبیه فنجان تشکیلمیدهد،ازنظرتعدادیاخته بنویسید.
پاسخ :

ha
r.c

c

-26قارچمخمرازنظرتعدادیاخته تشکیلشده رابنویسید.
پاسخ :
-27عامل بیماری هایآنفلوآنزا وسرماخوردگی رابنویسید.
پاسخ :
-28محلتکثیرشدنویروسسرماخوردگی ومحلشبیهبلوربودنآنرابهترتیببنویسید.
پاسخ :
-29ویژگی عمومی ویروسهارابنویسید(.پنجمورد)
پاسخ :

rf
e

ak

- 30ویروسایدزدرکدام یاختهازبدنانسان توانایی تکثیرشدندارد؟
پاسخ :
- 31بهمنظورمشاهده مخمرزنده و ویروسایدزبهترتیبازکدام نوع میکروسکوپ بایداستفاده کرد؟
پاسخ :
- 32راه هایانتقال ویروسایدزرابنویسید.
پاسخ :

ha
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c
ha
r.c
ak
rf
e

-1باتوجه بهشکلبهمواردزیرپاسخ دهید:
الف)نام جاندار روبرورابنویسید.
پاسخ :
ب)بهکدام یکازپنجسلسلهتعلقدارد؟
پاسخ :
ج)بهکدام شاخه تعلقدارد؟
پاسخ :
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ha

-2باتوجه بهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)هریکازمواردروبروبهکدام سلسلهازجانداران تعلقدارد؟
پاسخ :
ب)درکدام سلسلهاطراف مادهوراثتی پوششی ازجنسغشاتشکیلنشدهاست؟
پاسخ :
ج)ازکدامگروه میتوانبرایپاکسازی محیطزیستاستفاده کرد؟
پاسخ :
د)ازکدامگروه میتواندرتولیدگیاهان مقاوماستفاده کرد؟
پاسخ :
ه)ازکدام گروه میتوان درساختن موادبهداشتی ومکملهایغذاییاستفاده کرد؟
پاسخ :

c

و)درکدام پوسته هاییازجنس سیلیس میتواند درصنایع متفاوت استفاده شود؟
پاسخ :
ز)کدام یکمیتواند سببایجادلکههایزردرنگبررویبرگگندم شود؟
پاسخ :
ح)نوع بیماری زادرکدام یکسببسیاه شدنخوشه هایگندم میشود؟
پاسخ :
ط)کدام گروه سببزخم شدنپوستشده ومیکروسکوپی است؟
پاسخ :
ی)کدامگروه تکیاخته ایبوده وازطریقجوانه زدنتکثیرمییابد؟
پاسخ :

ha
r.c

ک)کدام یکبیجان بوده وبرایتکثیروابسته بهجاندار میباشد؟
پاسخ :

rf
e

ak

ل)کدام یکمیتواند تکیاختهایباشد وپوسته هایتشکیلدهندهآنمنفذدار باشد؟
پاسخ :
م)کدامگروه فقطتکیاختهایهستند؟
پاسخ :
ن)کدام گروه تکیاخته ایدارند؟
پاسخ :
س)درکدام سلسلهیاخته هایدیواره داریاپوسته داردیدهمیشود؟
پاسخ :
ع)درکدامگروه اندامککلروپالست دیدهمیشود؟
پاسخ :
ف)درکدامگروه میتوکندری دیدهمیشود؟
پاسخ :

ha

- 3باتوجه بهشکلبهموارد زیرپاسخ دهید:
الف)گروه بندیمربوط بهجانوران رابنویسید.
پاسخ :
ب)متنوع ترینگروه رابنویسید.
پاسخ :
ج)درکدام گروهجانوران بیمهره و مهرهداروجود دارد؟
پاسخ :
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د)درکدام گروه برایاولین بارطبقه بندی براساس وجود یاعدموجود
ساختار درونی رخداد؟
پاسخ :
ه) در کدام گروه فقط جاندارانی یافت می شود که توانایی تولید مثل با
یکدیگردارند؟
پاسخ :
و)بالفاصله بعدازتیرهکدام گروه شامل میشود؟
پاسخ :

c

ز)بالفاصله قبلازردهکدام گروه شامل میشود؟
پاسخ :

ha
r.c

- 4باتوجه بهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)نام فارسی هریکازمواردروبرورابنویسید.
پاسخ :
ب)هرکدام ازمواردروبروبهکدام سلسلهتعلقدارد؟
پاسخ :
ج)کدام یکتوانایی فتوسنتز وتولیداکسیژن دارد؟
پاسخ :

ak

rf
e

- 5باتوجه بهشکلبهمواردزیرپاسخ دهید:
الف)بیانگرکدام سلسلهازجانداران میباشد؟
پاسخ :
ب)پیکرهرجاندار متشکلازچند یاخته میباشد؟
پاسخ :
ج)برایانجام تولیدمثلازکدام نوع تقسیماستفاده میکنند؟
پاسخ :
د)تصویرروبروبیانگرکدام نوعگروه بندیدرباکتری هامیباشد؟
پاسخ :
ه)هریکازمواردمشخصشده بیانگرکدام گروه ازباکتریهاازنظرشکلمیباشد؟
پاسخ :

ha
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-6باتوجه بهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:

الف)بیانگرکدام سلسلهازجانداران هستند؟
پاسخ :

ha
r.c

c

ب)کدام یکشناخته شده تریندراینسلسلهازجانداران هستند؟
پاسخ :
ج)کدام یکدرساختن موادبهداشتی ومکملغذایی بهویژهویتامین هاکاربرد دارند؟
پاسخ :
د)احتمال تولیدسوخت پاکازکدام یکبیشترازبقیهاست؟
پاسخ :
ه)کدام یک ازیکیاخته تشکیلشده است؟
پاسخ :

rf
e

ak

و)کدام یکپوستهسیلیسی داشتهو درصنایعمتفاوت مثلشیشهسازی کاربرد دارد؟
پاسخ :
-7باتوجه بهشکلبهمواردزیرپاسخ دهید:
الف)جانداران موجود درتصویرروبروبهکدام سلسلهتعلقدارند؟
پاسخ :
ب)جانداران روبرورا ازنظرتعدادیاخته بررسیکنید.
پاسخ :
ج)بهمنظور مشاهده جاندار روبروبایدازکدام نوع میکروسکوپ استفاده کرد؟
پاسخ :

ha

د)نامجاندار روبرورابنویسید.
پاسخ :
ه)چگونگی انجام تولیدمثلغیرجنسی درجاندار روبرو رابنویسید.
پاسخ :
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ha
r.c

c

-8باتوجه بهشکلبهموارد زیرپاسخ دهید:
الف)نام هریکازمواردمشخصشده رابنویسید.
پاسخ :
ب)کدام یکموجود زنده نیست؟
پاسخ :
ج)کدام یکبهمنظورتکثیرخودوابسته بهسلولزندهاست؟
پاسخ :
د)کدام یکخارج ازبدنانسان شبیهبلوربوده وتوانایی تکثیرندارد؟
پاسخ :
ه)کدام یکساختار سلولی ندارد؟
پاسخ :
و)کدام یکابزارهای الزمبرایتکثیرویروسدارد؟
پاسخ :
ز)کدام یکطیفعالیت ویروسازبینمیرود؟
پاسخ :
ح)بهمنظور مشاهده مورد aازکدام نوع میکروسکوپ بایداستفاده کرد؟
پاسخ :

ak
rf
e
ha
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c
ha
r.c

 - 3درطبقه بندیجانوران  ..........میباشد.
)1راستهکبوترسانان متنوع ترازسردهکبوترها
)2ردهپرندگان بزرگتر ازشاخه مهره داران
)3گونه قمریهابعدازجنسکبوتر ها
)4درتیرهکبوترها انوعی ازقمری
- 4درطبقه بندیجانوران  ........قراردارد.
)1سلسلهبالفاصله بعدازشاخه
)2خانواده قبلازتیره
)3سردهبعدازجنس
)4ردهقبلازراسته
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ha

-2کدام جمله زیررابهنادرستی تکمیلمیکند؟
ارسطو،فیلسوفیونانی . ..........
)1جانوران مانندگیاهان رادرسهگروه قرارداد.
)2گیاهان رابراساس ویژگی هایظاهریگروه بندیکرد.
)3جانوران را براساسساختارهای داخلیطبقه بندیکرد.
)4درطبقه بندیازکلید شناسایی دوراهیاستفاده کرد.

rf
e

ak

-1بهمنظورگروه بندیجانداران میتوانازکلید شناسایی دوراهیاستفاده کرد.کدام مطلبدرباره آنصحیح نیست؟
)1باکمک آندرهرمرحله میتوان بیندوحالت یکیرا انتخاب کرد.
)2براساسصفات ظاهری یادرونیجاندارن طراحی میشود.
)3میتوانبرایشناسایی جانداران جدیددرحینگروه بندیاستفاده کرد.
)4تنهابرایتعیینگروه بندیجانوران درشاخه مهره دارانیابیمهره هاکاربرد دارد.

- 5هرجانداری با نام فارسی آفتاب پرست. ....... ،
)1درشاخه مهرهدارانقراردارد.
)2درسلسلهگیاهان جایگرفتهاست.
)3کسب انرژی آنتوسطکلروپالست انجام میشود.
)4بافعالیت میتوکندری انرژی یاختهایراتامینمیکند.

5)4

-8چند مورددرباره باکتری هامیتواندصحیحباشد؟
الف)داشتنشکلهایگوناگون
ب)همگیبیماری زابرایانسان
ج)حضور درهمهجا
د)داشتن مادهوراثتی و DNAخطی
ه)گروهیکاربرد درپاکسازی محیط
و)گروهیاستفاده درتولیدگیاهان مقاوم بهآفت
3)2
2)1

5)4

ha
r.c

c

-6هرجاندار پروکاریوت . .........
)1بهکمک ابزارهای درونیاختهایدرمحیطنامناسب زندگی میکند.
)2عالوه برگوارشغذامانع ازفعالیت باکتری هایبیماری زا میشوند.
)3بهشکلکروی یامیلهایدرمحیطخود زندگی میکند.
)4مادهوراثتیخود رادرونسیتوپالسم جای دادهاست.
-7چند مورددرباره باکتری هامیتواندصحیحباشد؟
الف)گروهی بهصورت رشته ایبهیکدیگراتصال مییابند.
ب)گروهی بهصورتخوشه ایبهیکدیگراتصال مییابند.
ج)درطیشرایطی ساختارهای پرسلولی میسازند.
د)بهکمک ابزارهایی پوششی دراطراف DNAمیسازند.
ه)همگیدرپاکسازی محیطزیستکاربرد دارند.
4)3
3)2
2)1

ak
rf
e
4)3

ha

-9بهمنظورگروه بندیجانداران دردوگروه پروکاریوت ویوکاریوت ،کلید شناسایی دوراهیکدامگزینه میباشد؟
)1وجود یاعدموجود مادهوراثتیحلقوی درونپیکرجاندار
)2داشتنیانداشتن پوششاطرافماده وراثتی
)3وجود یاعدموجود دیواره سلولی
)4داشتنیانداشتن غشای پالسمایی
–10کدام متنزیررانادرست تکمیلمیکند؟
شناخته شدهترینگروه آغازیان . .........
)1گروهی باپوستهسیلیسیخوددرشیشهسازی کاربرد دارند.
)2گروهیدرصنعت ساختن موادبهداشتی کاربرد دارند.
)3همگیغذایخودراطیفرایندفتوسنتزکسبمیکنند.
)4همگیبهکمکامکانات درونیاخته ایاکسیژن تولیدمیکنند.
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-11چندموردمتنزیررابهدرستی تکمیلمیکند؟
ارسطوفیلسوفیونانی . ............... ،
)1گیاهان رادرسهگروه نهان دانه،بازدانه وبدونآوندطبقه بندیکرد.
)2جانوران رادردوگروه بیمهره ومهره دارگروه بندیکرد.
)3گیاهان را درگروه علفها ودرخت ها جای داده بود.
)4جانوران رادرسهگروه براساسصفات ظاهری جای دادهاست.

4)4

- 13باکتری هادیواره یاخته ایدارند.اینویژگی،آنها رابهچندموردازسلسلههایزیرشبیه میکند؟
الف)آغازیان
ب)قارچها
ج)گیاهان
د)جانوران
3)3
2)2
1)1

4)4

ha
r.c

c

-12چند موردمتنزیررانادرستکامل میکند؟
درسلسلهقارچ ها .............طی فعالیت قارچبیماری زارخمیدهد.
الف)ایجادلکههایزردرنگرویخوشه هایگندم
ب)سیاه شدنبرگدرمزرعهگندم
ج)ایجادزخم وپوسته شدنپوست
د)ایجاددیوارهسیلیسی برایشیشهسازی
3)3
3)2
4)1

ak

1)4

- 15چندموردمتنزیررانامناسب تکمیلمیکند؟
قارچمخمر. ..........
الف)مانند بعضی ازقارچ ها،مفیدمیباشد.
ب)برخالف بیشترقارچ ها،پرسلولی میباشد.
ج)مانند همهقارچها،ازطریقجوانه زدنتکثیرمییابد.
د)برخالف قارچ هایآفت،بدون میکروسکوپ قابلمشاهده هستند.
2)2
1)1

4)4

rf
e

- 14چند موردمتنزیرراصحیح تکمیلمیکند؟
درطبقه بندیجانوران ،ماهیوقمریدر  ..............قرار. ..............
الف)شاخه یکسانی  -میگیرند.
ب)سلسلهمتفاوتی  -میگیرند.
ج)ردهمتفاوتی -نمیگیرند.
د)جنس یکسانی  -نمیگیرند.
2)3
3)2
4)1

ha
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3)3

-16کدام مطلبدرباره ویروسایدزنادرستاست؟
)1درخارج ازپیکرانسان شبیه بلوربوده فعالیت خاصی ندارد.
)2درونگلبول سفیدساختار سلولی کسبکرده وفعال میشود.
)3بهمنظورتکثیریافتن بهامکانات سلولی گلبول سفیدنیاز دارد.
)4میتواندازطریقبرخی ازمایعات بدنبینافرادانتقال یابد.
-17جانداری که سببایجادلکههایزردرویبرگ گیاه گندم میشودهمانندعامل سیاه شدنخوشه هایآن. ............. ،
)1بافعالیتکلروپالست قندهای ساده تولیدمیکند.
)2باداشتنسیلیسدردیواره درصنایعمتفاوتی کاربرد دارد.
)3مانند یاخته هایپوششیانسان دارای هستهوراکیزه میباشد.
)4هیچگاه نمی تواندموردحمله ویروسیاویروسهاقرارگیرد.

ha
r.c

c

 - 18امروزه در گروه بندی جانداران  ،افزون بر صفت های ظاهری  ،شباهت مولکول های تشکیل دهنده یاخته ها را نیز
بررسی میکنند .برایاینمنظورکدام مولکول یامولکول هامناسب هستند؟
)1نشاسته وگلیگوژن
)2فسفولیپید وموادمعدنی
)3ویتامین هاوچربی ها
)4پروتئینهاومادهوراثتی
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-19کدام مطلبدرباره ویروسایدزدرستاست؟
)1بدونداشتنماده وراثتی دریاخته یایاخته هایویژهایتکثیرمییابد.
)2برایمشاهده آنبررویگویچه سفید،تنها ازمیکروسکوپ نوریاستفاده میشود.
)3باازبینبردنیاخته هایمتعلقبهبافتپوششی سبببیماری درانسان میشود.
)4بااستفاده ازسرنگمشترکوآلودهبهویروسمیتواند بهمیزبانجدیدانتقال یابد.
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دنیای گیاهان
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مشاهده ای برای نشاندادن حرکت آب در طول ساقه طراحی کنید .

rf
e
ha

مشاهده آوندهای چوبی
وسایل و مواد الزم  :تیغ  ،شیشه ساعت  ،قطره چکان  ،تیغه و تیغک  ،میکروسکوپ نوری  ،مایعسفید کننده  ،آب
مقطر  ،رنگ آبی متیل  ،ساقه جوان و نازک یادمبرگ گیاه انگور یا هر گیاه دیگر .
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الف)همهجانداران بدون گیاهان دوامنمی آورند.
ب)انسان هابدونشناخت دقیقگیاهان نمی توانند ازآنهااستفاه کنند.
ج)شناخت ویژگی گیاهان بهانسانکمک میکندتابتواند ازآنها استفاده بیشتریببرد.
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الف)هریاخته زندهگیاهی بهمنظورادامهحیات نیازمند موادمغذیمیباشد.
ب)موادمعدنی موردنیاز گیاه درونبخش هایسبزآنساخته میشود.
ج)مولکول هایکربوهیدرات فقطدربرگگیاهان ساخته میشوند.
د)بافعالیت بافت هایآوندی درهرگیاهی انتقال موادمغذیصورت میگیرد.
ه)آوندهای موجود دریکگیاه براساسحمل مواددونوع میباشد.
و)آوندآبکشآبوموادمعدنیرا ازریشهبهاندام هایدیگرمیبرد.
ز)آوندچوبی موادساخته شده دراندام هایفتوسنتزکننده رابهسراسرگیاه میبرد.
ح)دررگبرگگیاهان فقطیکنوع ازآوندهاوجود دارد.
ط)دیواره عرضی یاخته هایآوندآبکشسوراخ دارمیباشد.
ی)وجودچوب دربخشهاییازدیواره آوندهای چوبی ،سببایجادتنوع شکلیدرآنها میشود.
ک)بهمنظورحمل همهانواع مایعات درهرگیاهی انواعی ازآوندها یافتمیشود.
ل)درهرگیاهی که رگبرگ یافتمیشود،حمل مایعات توسطانواعی ازآوندهارخ میدهد.
م)قطریاخته هایآوندچوبی همگیهماندازه هستند.
ن)یاخته هایآوندچوبی ازنظرشکلوقطربیشازیکنوع هستند.
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الف)یاخته هایگیاهان مانند هریاخته دیگریبرایزنده ماندن به .....................نیازدارد.
ب)درگیاهان مولکول هایکربوهیدرات فقطدراندام های ................گیاه ،بهخصوص برگساخته میشوند.
ج)دراغلبگیاهان برایانتقال آبوموادمغذیازبافت ................استفاده میشود.
د)دراغلبگیاهان  ........................آبوموادمعدنی را ازریشهبهاندام هایدیگرمیبرند.
ه)برایحمل موادساخته شدهدرفتوسنتز .........................دارایفعالیت هستند.
و)دیواره های ................آوندآبکشمانند ظرفآبکشسوراخ داراست.
ز)دیوارههای آوند های چوبیبخش هاییازجنس ...............دارد که سبب می شودآوندهای چوبیشکل های متفاوتی
داشتهباشند.
ح)بیشترقطر ...............و ...............درختان ازبافت آوندچوبی ساخته شدهاست.
ط)رگبرگ ،دستهایاز ......................و  .......................است.
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کاغذ آغشته بهکبالت کلرید در برخورد با بخار آب  ،صورتی رنگ میشود  .برای نشان دادن این واقعیت که ((بخار
آب از روزنه هایبرگ خارج می شود و در بعضی گیاهان تعداد روزنه ها در دو طرف برگ یکسان نیست )) .آزمایشی
طراحی کنید .
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الف)ساختار جذبکننده موادمعدنی وآبموردنیازگیاه باخاک درتماسمیباشد.
ب)هریاخته تارکشنده بسیار طویل بوده وظریفبادیواره نازک میباشد.
ج)وجود تارکشنده دربرگ،سطحوسیعی برایجذب موادفراهممیکند.
د)درریشه،آبوموادمعدنی محلولدرآنازدیواره نازکتارکشنده عبور میکنند.
ه)آبوموادمعدنی بعدازورودبهتارکشنده ،ابتدا واردآوندهای چوبی میشوند.
و)شیرهخام درونآوندچوبی وجودداشته ومملوازآبوموادمعدنی میباشد.
ز)هریاخته تارکشنده ازیکسوبهخاک وازسوی دیگربهآوندهایچوبی اتصال یافتهاست.
ح)بخشاعظم آبجذب شده درگیاه توسطفعالیت یاخته ها مصرفمیشود.
ط)بخش اعظم آبجذب شده توسطتارکشنده ،بهصورت بخار ازروزنه هایبرگخارج میشود.
ی)نیرویمکشیباالبرنده شیرهخام درگیاه ،حاصل ازخارج شدنبخار آبازبرگ میباشد.
ک)وجود روزنه هاییفراواندربرگگیاهان سببحمل شیرهخام درآوندچوبی میشود.
ل)درهمهگیاهان تعدادروزنه هادرهردوطرفبرگیکساناست.
م)شیرهخام ازریشهتاباالترینقسمتگیاه جریان داشتهوموادمعدنی وآبموردنیاز یاخته هاراتامین میکند.
ن)درهرگیاهی شیرهخام ازریشهتاباالترین قسمتگیاه جریان داشتهوموادمعدنی وآبموردنیاز یاخته هاراتامین میکند.
س)پروتئینوچربی موردنیازدرگیاهان فتوسنتزکننده ،توسطخودگیاه ساخته میشود.
ع)شیره پروردهمتشکلازآبوموادآلیبودهکه توسطآوندآبکشحمل میشود.
ف)موادمغذیموردنیاز یاخته هایغیرفتوسنتزکننده گیاه ،ازشیرهپروردهتامین میشود.
ص)شیرهپروردهموجود درآوندآبکشیفقطمتشکلازآبوکربوهیدرات میباشد.
ع)حدفاصلروپوست باالیی وپایینیانواعی ازیاخته هاوآوندها وجود دارد.
ف)مادهایکهبررویروپوست قرارگرفتهاست،موم مانندمیباشد.
س)دربرشعرضی برگ،آوندچوبی بهروپوست پایینینزدیکتراست.
ق)یاخته هایروزنه درروپوست برگگیاهان میتوانندحضور داشتهباشند.
ر)همهیاخته هایمیانبرگ بهروپوست باالیی اتصال یافتهاند.
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الف)رشته هایظریفیکه روی ریشهقراردارند ................... ،نامیده میشود.
ب)هرتارکشنده درواقعیک  ................بسیار طویلاست.
ج)دیواره تارکشنده ازنظرضخامت  ................است.
د)آبوموادمعدنی بعدازحرکت درعرض ریشهوارد  .......................میشوند.
ه)آبوموادمعدنیکه درآوندهای چوبی جریانداشته بهآن  .................میگویند.
و)خارج شدنبخار آبازبرگ ....................... ،درگیاه ایجادمیکند.
ز)نیرویمکشیبرحرکت روبه .................شیرهخام درگیاه نقشدارد.
ح)کاغذ آغشته به  .....................دربرخوردبابخار آب ،صورتی رنگمیشود.
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ط)گیاهانبااستفادهاز.......................کهمیسازندومواد مغذیایکهازخاکمیگیرند،موادموردنیازبرایرشدونموخود
راتامین میکنند.
ی)گیاه بااستفاده ازکربوهیدرات وموادمغذیدریافتی ازخاک،میتواند موادآلی  ................و  ...............بسازد.
ک)موادیکه دربرگهاساخته میشوند،همراه باآبواردآوندهای  ...............میشوند.
ل)یاخته هایگیاهی که فتوسنترنمیکنند موادمغذیموردنیازخودرا ازشیره  .............تامین میکنند.
م)شیرهپروردهدرونخودمقدارزیادیماده آلیبهنام  ...................دارد.
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الف)اولینگروه ازگیاهان آونددار،بدونساقه زیرزمینی زندگی میکنند.
ب)ازبعضی ازمناطق درساقه هایزیرزمینیسرخس،برگهاییبادمبرگکوتاه ایجادمیشود.
ج)ساختاری درسرخسکه ساختاری شبیهشاخه دارد،بهطور مستقیم ازرویشریشهایجادمیشود.
د)برآمدگی هایقهوه ایرنگیکه بررویبرگهایسرخسدیدهمیشوند،اجتماع هاگدان هامیباشد.
ه)محلتشکیلهاگدرسرخس،پشت برگ درونهاگدان میباشد.
و)ازرویشهاگدرمحیطخشک،سرخسجدیدایجادمیشود.
ز)دانههایتولیدشده دربخشپشتیبرگمیتوانندسببایجادسرخسجدیدشوند.
ح)ساقه زیرزمینی سرخس مانندسایربخشهایگیاه میتواندحاصل ازرویشدانهباشد.
ط)درسرخسانواعی ازیاخته هایآوندی درحمل شیره هایگیاهی دارای فعالیت هستند.
ی)درسرخس موادقندیتولیدشدهمیتوانند برایساخته شدنپروتئینمصرفشود.
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الف)دراستان هایشمالی ایرانگیاه سرخس بهصورت  .................رشدمیکند.
ب)سرخس هااولین گروه ازگیاهان  ..............ودارای  ........................هستند.
ج)از  ........................سرخس برگهاییبادمبرگ ..............ایجادمیشود.
د)اجتماع هاگدانی درسرخس بهرنگ  ..............یا  ...............بودهکهدر .............برگهایآنایجادمیشوند.
ه)محلتشکیلهاگدرگیاه سرخس بخش  .............برگمیباشد.
و)سرخس هامیتوانندحاصل ازرویش  .............درمحیطمرطوب باشند.
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ط)مخروط نروماده دربازدانگان ازنظرظاهرکامال شبیه یکدیگرهستند.
ی)ازرویشساقه زیرزمینیدرکاج سایراندام هایگیاهی تشکیلمیشود.
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الف)کاج وسرومتعلقبهگروه بازدانگان بودهودارای آوندهستند.
ب)بازدانگان دارای آوندبوده اما گل تولیدنمیکنند.
ج)سرخس مانندکاج درطیشرایطی گلتولید میکند.
د)کاج برخالف سرخس،میتواند دانهتولیدکند.
ه)مخروطدربازدانگان متشکلازتعدادیپولکمیباشد.
و)تخمکوگرده درپولکبازدانگانی مانندکاج وسرومیتواندایجادشود.
ز)تخمکبرخالف دانهرویپولکهایمخروط ماده ایجادمیشود.
ح)دانهبازدانگان پسازتشکیلدرونمیوه،میتواندرویشخودراآغازکند.

الف)بازدانگان بهمنظورحمل مایعات درونساقهخوداز ...............استفاده میکنند.
ب)بازدانگان گل ندارندامابرایتکثیرخود ...............تولیدمیکنند.
ج)هرمخروط دربازدانگان مانند ...............و ...............ازتعدادی  ...............ساخته شده است.
د)محلتشکیلدانهدرکاج  ......................مخروط مادهمیباشد.

c
ha
r.c
ak
rf
e

ha

جدول زیر بعضی تفاوت هایدو گروه گیاهان نهاندانه (دولپه ای ها و تک لپه ای ها ) را نشان می دهد  .در جای خالی
واژه مناسب قرار دهید .
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اندام های رویشی (ریشه  ،ساقه و برگ) در نهان دانگان متنوع اند  .موارد زیر را در هر شکل  ،مشخص کنید .
الف) برگ  ،ساقه و ریشه
ب) مواد مغذیدر هر گیاه در چه اندامی ذخیره شده است ؟
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الف)بسیاری ازگیاهان امروزی،توانایی تولیدمخروطدارند.
ب)وجودگلدرگیاه میتواندشرایطالزمبرای انجام تولیدمثلجنسیفراهمکند.
ج)گیاهان گلدار نسبتبهسرخسهامتنوع تربوده ودرشرایطمحیطیمتنوعی میتوانندرشدکنند.
د)درگیاهان گلدار دانههادرونمیوه محصور شده اند.
ه)همهانواع گیاهان گلدار،دانههایدولپهایایجادمیکنند.
و)همهگل هادرگیاهان گلدار تکلپه،دارای5گلبرگ هستند.
ز)هیچگاه ممکن نیستگیاهی باگل های6گلبرگی تکلپهباشد.
ح)درهمهانواع گیاهان گل دار،اندام هایرویشی یافتمیشود.
ط)دربرشعرضی ساقه هایگیاهان دولپهوتکلپهتفاوت هاییدیدهمیشود.
ی)اندام هایرویشیدرنهاندانگان متنوع میباشد.
ک)بخش هایدرونیتشکیلدهندهدانهدرنهاندانگان ،همگیمشابه یکدیگرمیباشند.
ل)درنهاندانگان حرکت شیره پروردهتوسطآوندآبکشممکن میشود.
م)هرگیاهیکه توانایی تولیددانهدارد،دارای آونداست.
ن)هرگیاهی که توانایی تولیدگل دارد،دارایآونداست.
س)هرگیاهی که دارایآونداست،توانایی تولیددانهدارد.
ع)هرگیاهی که دارایآونداست،توانایی تولیدگل دارد.
ف)هرگیاهی که دارایآونداست،توانایی تولیدمیوه دارد.
ص)هرگیاهی که دارایآونداست،توانایی تولیدساقه زیرزمینی دارد.
ق)هرگیاهی که توانایی تولیدساقه زیرزمینیدارد،متعلقبهنهاندانگان است.
ر)هرگیاهی که دانهتکلپهایجادمیکند،توانایی تولیدگل دارد.
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الف)بسیاری ازگیاهانی که امروزه روی زمینوجود دارند،ازگیاهان  ..............هستند.
ب)دانههایگیاهان گلدار در ..............محصور شدهاست.
ج)گیاهی که توانایی ایجادگلهاییبا6گلبرگ دارد ،دانههایی ................ایجادمیکند.
د)گیاهی که توانایی ایجادگل هاییباپنجگلبرگ دارد ،دانههایی ................ایجادمیکند.
ه)گیاهان آونددارشامل  ................، ................و ..................میباشد.
و)گیاهان دانهدارشامل  ................و  ..................میباشد.
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مشاهده سلول خزه
وسایل و مواد الزم  :تیغه  ،تیغک  ،میکروسکوپ نوری  ،آب  ،بخش هایبرگی شکل و ساقه مانند خزه .
برای مشاهده میکروسکوپی بخش های برگی شکل و ساقه مانند خزه  ،نمونه میکروسکوپی تهیهکنید .
آیا بخش هایبرگی شکل و ساقه مانند  ،یاخته های متفاوتی دارند ؟ آیا آوند در آنها می بینید ؟
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ارتفاع خزه ها از چند سانتی متر بیش تر نمی شود به نظر شما چرا اندازه خزه ها کوچک است و در جاهایی رشد
می کنند که رطوبت کافی وجود دارد ؟
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خزه  ،سرخس  ،سرو  ،ذرت و نخود را بر اساس صفت های زیر و با استفاده از کلید دو راهی گروه بندی کنید .
داشتن  :دانه  ،گل  ،آوند  ،دانه تک لپه ای  ،دانه دو لپه ای
اینگروه بندی را به چند شکل می توانید انجام دهید ؟
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الف)قدیمی ترینگیاهان رویزمین،میتوانند پوششمخملمانندیایجادکنند.
ب)خزه هافاقدارتفاع زیادبوده وطی شرایطیاندام هایرویشیحقیقی ایجاد میکنند.
ج)خزه برخالف نهاندانگان فاقدریشهواندام حقیقی هواییمیباشد.
د)خزه مانندسرخس هابهمنظورتکثیریافتنازهاگاستفاده میکند.
ه)پسازقرارگرفتن هاگدرمحیطمرطوب ومناسب،رویشآنآغاز میشود.
و)اندازه خزه هاکوچک بودهوارتفاع آنها ازچندسانتی متربیشترنمی شود.
ز)درخزه هاگدان محلتولیدهاگبودهکه مستقیماً ازبخشساقه مانند ایجادمیشود.
ح)درقدیمیترینگیاهان روی زمین،میلهمابین هاگدان وبخشساقه مانند قرارگرفتهاست.
ط)بخش برگمانند وساقه مانندموادمعدنی موردنیازخودرا ازریشهتامین میکنند.
ی)دستههای آوندیموجود درریشهسای خزه مایعات رادرگیاه حمل میکنند.
ک)بهمنظورحمل مایعات درپیکرخزه سلول هایجاندار دارایفعالیت هستند.
ل)هرگیاهی که توانایی تولیدهاگدارد،فاقدآوندمیباشد.
م)هرگیاهیکه فاقدآوندمیباشد،توانایی تولیدهاگدارد.
ن)هرگیاهی که توانایی تولیدهاگدارد،بابرگهایحقیقی فتوسنتزمیکند.
س)هرگیاهی که بدونآوندمایعات رادرپیکرخودجابهجا میکند،فاقددانهاست.
ع)هرگیاهی که بدوندانهتولیدمثلمیکند،فاقدآوندچوبی وآبکشی میباشد.
ف)هرگیاهی که باتشکیلهاگتولیدمثلمیکند،فاقددستههایآوندی میباشد.
ص)هرگیاهی که حاصل ازرویشهاگمیباشد،ارتفاع آنبیشترازچندسانتی مترنمی شود.
ق)هرگیاهی که حاصل ازرویشهاگمیباشد،بدونتشکیلگل بهبقای خودادامهمیدهد.
ر)هرگیاهی کهحاصل ازرویشدانهمیباشد،دارایانواعی ازآونداست.
ش) هرگیاهی کهحاصل ازرویشدانهمیباشد،توانایی تشکیلگلدارد.
ت) هرگیاهیکهحاصل ازرویشدانهمیباشد،دانه هایخودرادرونمیوه ایجاد میکند.
ث) هرگیاهیکهحاصل ازرویشدانهمیباشد،دانه هایخودرادرونمخروطیاروی پولکایجادمیکند.
خ) هرگیاهی کهحاصل ازرویشدانهمیباشد،اندام هایرویشیحقیقی ایجاد میکند.

ak
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الف)گیاه  .............ازقدیمیترینگیاهان رویزمینمیباشد.
ب)ارتفاع گیاه خزه درشرایطمحیطی مناسب از ........................بیشترنمی شود.
ج)بخشهای ..................و  ..................خزه ازیاخته هایمشابهی تشکیلشدهاند.
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د)درخزهاجزایی بهنام  ...............نقشریشهرابرعهده دارد.
ه)ریشهسادرخزه وجود داشتهومتشکلاز  ...................یاخته میباشد.
و)درگروهگیاهان  ...............و  .................بهجای دانهباهاگتکثیرمیشوند.
ز)هاگدر  .................موجود در .................خزه تشکیلمیشود.
ح)هاگوقتیدرجای  .................قرارمیگیرد،رشدمیکند وازآنخزهجدیدی میروید.

c
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r.c
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e
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نمودار زیر اثر کربن دی اکسید را بر میزان فتوسنتز در بسیاری از گیاهان نشان می دهد  .این نمودار را تفسیر کنید .

c
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الف) بهمنظوربهبودحال بیماران قلبیهرنوع گیاه نهاندانه ایکاربرد دارد.
ب)ازگیاهان فقطدرصنایع داروسازی وپزشکیاستفاده میشود.
ج)مادهاستخراج شده ازنوعی باقال میتوانددرشناسایی گروه خونی استفاده شود.
د)بهمنظورکاغذسازی تنها ازیکنوع گیاه میتواناستفاده کرد.
ه)درحینفتوسنتزانجام شده درگیاهان براکسیژنجو افزوده میشود.
و)فتوسنتزعالوه برتامینغذایجانداران ،درمصرفکربن دیاکسید نقشحیاتی دارد.
ز)افزایشکربن دیاکسید تاحدودی میتواندسبب افزایشفتوسنتزشود.

ha

الف)گیاهان بهعنوان مادهاولیه بعضی از .................درپزشکیو  .................بهکار میرود.
ب)نوعی داروکه برایبیماران قلبیبهکار میرود،ازگیاهی بهنام .....................بهدستمیآید.
ج)ازنوعی  .................ماده ایبهدستمیآورندکه با استفاده ازآن،گروهخونی راشناسایی میکنند.
د)مهم تریننقشگیاهان درزندگی ماوجانوران خشکی زی،مربوط به  .................است.
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c
ha
r.c
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e
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-1محلتامین آبومواد معدنی موردنیازگیاهان رابنویسید.
پاسخ :
-2محلساخته شدنکربوهیدرات هاطیفتوسنتز درگیاهان رابنویسید.
پاسخ :
- 3کدام بافت دربسیاری ازگیاهان برایانتقال آبوموادمغذییافتمیشود؟
پاسخ :
- 4انواع بافت آوندی دریکگیاه گلدار را بنویسید.
پاسخ :

ha

- 5کدام اندامگیاهی وظیفهجذب آبوموادمعدنیازخاک رابرعهده دارد؟
پاسخ :
-6ویژگی هاییاخته هایتارکشنده رابنویسید.
پاسخ :

-7درریشه مبداومقصدآبوموادمعدنی که درعرضریشهدرحالحرکت هستندراتعیینکنید.
پاسخ :
-8شیرهخام راتعریفکنید.
پاسخ :
-9سرنوشت آبهاییکه ازطریقریشهواردگیاه میشودرابنویسید.
پاسخ :
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-10عاملایجادکننده نیرویمکشیدرگیاه که سببحرکتِ روبه باالی آبدرگیاه میشودرابنویسید.
پاسخ :
-11درگیاهان بهمنظور ساخته شدنپروتئینهاوچربی هابهکدام موادنیازاست؟
پاسخ :
-12شیرهپروردهراتعریفکنید.
پاسخ :

ha
r.c

c

- 13پوستکراتعریفکرده ومحلفعالیت آنرابنویسید.
پاسخ :
- 14آوندچوبی وآبکشموجود دربرگبهترتیببهکدام روپوست نزدیکترهستند؟
پاسخ :
- 15یاخته هایروزنه درکدام بخشبرگحضور داشتهوچه وظیفه ایبرعهده دارند؟
پاسخ :
-16اولینگروه ازگیاهان آونددار رابنویسید.
پاسخ :
-17سهبخشاصلیدرگیاه سرخس رابنویسید.
پاسخ :
-18محلتشکیلهاگدان وهاگ درکدام بخشگیاه سرخسمیباشد؟
پاسخ :

ak
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-19مجموعه ایازهاگدان هادرپشتبرگشاخه سرخس ازنظررنگچگونه هستند؟
پاسخ :
-20چندموردگیاه بازدانه رانام ببرید(.دومورد)
پاسخ :
-21بازدانگان بهترتیبدرباره تشکیلگلودانهبررسیکنید.
پاسخ :
-22تخمکوگرده درکدام بخشیابخش های بازدانگان تشکیلمیشود؟
پاسخ :

ha

- 23محلتشکیلدانهدرگیاهان بازدانه مانندکاج وسرورابنویسید.
پاسخ :
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- 24کدام گروه ازگیاهان رویزمین امروزه نسبتبقیهفراوانترهستند؟
پاسخ :
- 25علتنامگذاری گیاهان نهان دانهرابنویسید.
پاسخ :
-26انواع اندام هایرویشیدرنهان دانگان رابنویسید.
پاسخ :
-27گیاهی توانایی ایجادگل هاییبا6عددگلبرگ دارد.دانههایاینگیاه ازنظرتعدادلپهبررسیکنید.
پاسخ :

ha
r.c

c

-28گیاهی توانایی ایجادگل هاییبا5عددگلبرگدارد.دانههایاینگیاه ازنظرتعدادلپهبررسیکنید.
پاسخ :
-29گیاهان نهان دانه ازنظرگوناگونی وتوانایی رشدباسرخس هامقایسهکنید.
پاسخ :

rf
e

- 33چگونگی تکثیرخزه وسرخسرابنویسید.
پاسخ :

ak

- 30کدامگروه قدیمیترینگیاهان روی زمینهستند؟
پاسخ :
- 31علتجمله روبرورابنویسید( .خزه،ساقه وبرگحقیقی ندارد).
پاسخ :
- 32ریشهسادرکدامگروه ازگیاهان وجودداشته وازنظرتعدادیاخته آنرابررسیکنید.
پاسخ :
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ha

- 34محل تشکیلهاگدان ووظیفه آنرادرخزه بنویسید.
پاسخ :
- 35کدام ساختار  ،هاگدان رابهبخشساقه مانند درخزهمتصل میکند؟
پاسخ :
- 36همهبخشهایخزه دارای هاگدان راازباالبهپایینبنویسید.
پاسخ :
- 37اندازه ارتفاع خزه درصورت رویشدرمحیطمناسب بنویسید.
پاسخ :

- 38کدامگروه ازگیاهان دارایآوندچوبی وآبکشهستند؟
پاسخ :
- 39کدام گروه ازگیاهان شیره پروردهوشیرهخام دارند؟
پاسخ :
- 40کدام گروه ازگیاهان بدون دخالت آوندموادرادرونخودجابه جا میکنند؟
پاسخ :
- 41کدام گروه ازگیاهان حاصل ازرویشهاگبودهوتوانایی تولیدهاگدارند؟
پاسخ :

ha
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c

- 42کدام گروه ازگیاهان حاصل ازرویشدانهبوده وتوانایی تولیددانهدارند؟
پاسخ :
- 43کدام گروه ازگیاهان بدون تشکیلگل،دانهایجادمیکنند؟
پاسخ :

- 44موارداستفاده ازگیاهان درزندگی انسانی بنویسید.
پاسخ :
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c
ha
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-1باتوجه بهشکلبهمواردزیرپاسخ دهید:
الف)بخشموردسوال دربرگگیاه روبرورانامگذاری کنید.
پاسخ :
ب)بخشموردسوالمتشکلازکدام بافتهامیباشد؟
پاسخ :
-2باتوجه بهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)همه مواردمشخصشده رانامگذاری کنید.
پاسخ :
ب)کدام یکدیوارهعرضی آنمانند ظرفآبکشسوراخ داراست؟
پاسخ :
ج)درکدام یکبخشهاییازجنسچوب وجود داشته وسببمیشودشکلهایمتفاوتی داشته باشند؟
پاسخ :
د)کدام یکدرحمل شیرهخام نقشاساسی دارد؟
پاسخ :
ه)کدام یکدرحمل شیره پروردهنقشاصلی دارد؟
پاسخ :
و)نیرویمکشیایجادشده درگیاه درحمل مایعات موجود درکدام نقشاصلیدارد؟
پاسخ :
ز)درونمایعات کدام یککربوهیدرات وآب (هردو)دیدهمیشود؟
پاسخ

ha
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- 3باتوجه بهشکلبهموارد زیرپاسخ دهید:
الف)همهبخشهایمشخصشده را نامگذاری کنید.
پاسخ :
ب)جنس مادهaرابنویسید.
پاسخ :
ج)کدام محلعبور شیرهخام (آبوموادمعدنی) میباشد؟
پاسخ :
د)کدام محلعبور موادآلی حاصل فتوسنتز میباشد؟
پاسخ :

ha
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ه)طی فعالیت کدام یاخته هادرونآوندهایچوبی نیروی مکشیایجادمیشود؟
پاسخ :
و)کدام ساختار متشکلازانواعی ازآوندهامیباشد؟
پاسخ :
ز)همهسلولهاییکه مابین روپوست باالیی وپایینی قرارگرفتهاسترابنویسید.
پاسخ :
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- 4باتوجه بهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)همهبخشهایمشخصشده رانامگذاری کنید.
پاسخ :
ب)کدام بخشیابخشهامحلتولیدهاگهستند؟
پاسخ :
ج)موردbکدام سطحازبرگگیاه سرخس رانشان میدهد؟
پاسخ :
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ha

د)گیاه باساختار روبروبرایحمل شیرهپروردهازکدام بافتاستفاده میکند؟
پاسخ :
ه)گیاه روبروربرایحمل شیره خام ازکدام بافتاستفاده میکند؟
پاسخ :
و)گیاه روبروبرایتکثیروتولیدمثلازکدام ساختار استفاده میکند؟
پاسخ :
ز)گیاه روبربرایایجادمکشدرآوندچوبی ازکدام ساختار استفاده میکند؟
پاسخ :
ح)دمبرگطویل رادرشکلروبرومشخصکنید.
پاسخ :

- 5باتوجه بهشکلبهمواردزیرپاسخ دهید:
الف)نوع هریکازمخروطهایزیررابنویسید.
پاسخ :
ب)چگونگی تکثیردرگیاهان روبروتعیینکنید.
پاسخ :
ج)اجزای سازنده هریکازمخروط هایروبرورابنویسید.
پاسخ :
د)روی پولکهایکدام یکمیتوانددانهتولیدشود؟
پاسخ :
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-6باتوجه بهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:

ak

الف)مواردباالراازنظرتعدادلپهدردانهمشخصکنید.
پاسخ :
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-7باتوجه بهشکلبهمواردزیرپاسخ دهید:
الف)نوعگیاه روبروراتعیینکنید.
پاسخ :
ب)همهبخشهایمشخصشده رانام گذاری کنید.
پاسخ :
ج)محلتولیدهاگرابنویسید.
پاسخ :
د)کدام بخشوظیفه جذب آبوموادمعدنی ازخاک رابرعهده دارد؟
پاسخ :
ه)درکدام بخشدانهتولید میشود؟
پاسخ :
و)درکدام بخشآوندهاسببحمل مایعات گیاه میشوند؟
پاسخ :

ha
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-8باتوجه بهشکلبهموارد زیرپاسخ دهید:
الف)درکدام مقدار دیاکسیدکربن،میزانفتوسنتزبیشتریناست؟
پاسخ :
ب)نظرخودراراجع بهجمله زیربنویسید:
(باافزایش CO2همواره میزانفتوسنتزروبهافزایشاست)
پاسخ :
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c
ha
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- 3درساختار برگگیاه گوجه فرنگی . ..........
)1پوستکموم مانند،بهحدفاصل روپوست هاریخته میشود.
)2گروهیازسلولهابهروپوست باالییاتصال یافته اند.
)3آوندچوبی نسبتبهآبکشیبهروپوست پایینی نزدیکتراست.
)4یاخته هایتشکیلدهندهروزنه فقطدرروپوست باالییجایگرفتهاند.

ha

-2همهانواع آونددرگیاه کاج . ..........
)1موادساخته شده دراندام فتوسنتز کننده رابهسراسرگیاه میبرند.
)2آبوموادمعدنی رابیفاصله ازتارکشنده دریافتمیکنند.
)3درحمل آبموجود درپیکرگیاه نقشمهمی دارند.
)4دردیواره عرضیخودسوراخ هاییباقطرزیاددارند.

rf
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-1کدام جمله زیررابهنادرستی تکمیلمیکند؟
بیشترگیاهان . ..........
)1بهمنظورحمل آبوموادغذایی ازآونداستفاده میکنند.
)2موادکربوهیدراتی حاصل ازفتوسنتزرابهآوندآبکشی میریزند.
)3دانههایخودراپسازتولیددرمخروط،درشرایطمناسب میرویانند.
)4بافعالیت ریشههایخودموادمعدنی وآبرابهگیاه واردمیکنند.

- 4کدام مطلبدرباره اولینگروه ازگیاهان آونددار نادرستاست؟
)1ساختاری کهبهآنعالوه برریشه،برگهااتصال یافتهاند،نوعی ساقه میباشد.
)2دراثررویشدرساقه هایزیرزمینی برگهاییبادمبرگطویلایجادمیشود.
)3گاهی درسطحرویی برگهایآنها برآمدگی هایینارنجی یاقهوه ایایجادمیشود.
)4میتوانندبدونتشکیلدانهسببتکثیرخوددرمحیطمناسب شوند.
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- 5کدام مطلبدربارهگیاهانی که بدون تشکیلمیوه دانهتولیدمیکنند،صحیحاست؟
)1بافعالیت یاخته هایروزنه نیرویمکشیویژهایدرآوندهایچوبی ایجادمیشود.
)2آبوموادمعدنیجذب شدهتوسطتارکشنده ابتدا بهآوندچوبی ریخته میشود.
)3هرمخروطمتشکلازتعدادیپولکبودهکهمحل تولیددانهمیباشد.
)4بسیارگوناگون بوده ودرآبوهواهای متفاوتی رشدمیکنند.

c

-6چندموردمتنزیررابهدرستیتکمیلمیکند؟
گیاهان گلدار. ..........
الف)بیشترینتعدادبینگیاهان رویزمینرادارند.
ب)باتشکیلگل تولیدمثلجنسی انجام میدهند.
ج)درآبوهواهایمتفاوتی رشدمیکنند.
د)بسیار گوناگون بوده ودانههایمحصورایجادمیکنند.
ه)همیشهباتولیددانهتکلپهسببتکثیرخودمیشوند.
4)2
5)1

ha
r.c

3)3

ak

-7چند موردمتنزیررابهنادرستی تکمیلمیکند؟
قدیمیترینگیاهان رویزمین. .......... ،
الف)پوششمخمل مانند رویزمینایجادمیکنند.
ب)بخشهایهواییازیاخته هایمشابهی تشکیلشدهاند.
ج)موادجذب شده توسطریشهمیتواند درگیاه مصرفشود.
د)برایتکثیر،بدون دخالت دانه،هاگتشکیلمیدهند.
ه)باتشکیلهاگدان دربخشمیانی خودتولیدمثلمیکنند.
و)درمحیطمرطوب بهارتفاعی بیشازچند سانتی مترمیرسند.
2)2
1)1

2)4
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-8هرگیاهی که  ..............میکند. .............. ،
)1موادمغذیازریشهجذب – ارتفاع آنازچند سانتی متربیشترنمی شود.
)2آبدرونآوندهایآنحرکت –دارایرگبرگ هایمنشعبمیباشد.
)3شیرهپروردهبهسرتاسرگیاه حمل -ازطریقدانهتکثیرمییابد.
)4اندام تولیدمثلیگل تولید-دارایدستههایآوندی درساقه میباشد.

-9چندموردبهدرستیبیان شده است؟
الف)گیاهان میتوانند منبعتولیدثروتباشند.
ب)میتواننددرتولیدکاغذ مورداستفاده قرارگیرند.
ج)گل انگشتانه درتولیدانواعی ازداروهای قلبیکاربرد دارد.
د)ماده بهدستآمده ازانواعی ازباقال درشناسایی گروهخونی استفاده میشود.
ه)گیاهان درتولیداکسیژن وتامین غذایجانداران نقشحیاتی دارند.
و)درگیاهان همواره با افزایشدیاکسیدکربن پیوسته برمیزانفتوسنتزافزودهمیشود.
2)3
4)2
3)1
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4)4

5)4

-10کدامجمله درستاست؟
)1سلولهایآوندی برخالف نگهبان روزنه هواییدارایدیواره سلولی هستند.
)2همهانواع گیاهان بدونآوند،بدون تشکیلدانهدرمحیطتکثیرمیشوند.
)3سلولهایمیانبرگ برخالف یاخته هاینگهبان روزنه هواییفتوسنتزمیکنند.
)4درگیاهان همهموادموردنیازجاندار ازطریقفتوسنتز ساخته میشود.
-11اولینگروه ازگیاهان آونددار. .............. ،
)1بهمنظورحمل مایعات خودازیاخته هایزنده ومردهاستفاده میکنند.
)2بارویشدانهدرشرایطمناسبگیاه جدیدباویژگی مطلوبایجادمیکنند.
)3بافعالیت یاخته هایریشهسا موادمعدنی وآبازخاک دریافتمیکنند.
)4بافعالیتمخروطنرتعدادفراوانی دانهپسازلقاحایجادمیشود.
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-12باتوجه بهتصویرزیر ............ ،متعلقبهگیاه نهان دانه ............میباشد.
a)1مانند -dدولپه
e)2برخالف– bتکلپه
h)3مانند–dدولپه
f)4برخالف– cتکلپه

ha

- 14هرگیاهی که ازرویش .......... ،ایجادمیشود. ..........،
)1دانه–باتشکیلگل تولیدمثلجنسیانجام میدهد.
)2هاگ-بادخالت انواعی آوندموادرادرونخودحمل میکند.
)3دانه –باتولیدمیوه ازگیاه جدیدمحافظت میکند.
)4هاگ –برایحمل مایعات خودازسلولاستفاده میکند.
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- 13درگروهیازگیاهان دانههارویپولکهایمخروط هایمادهایجادمیشوند .کداممطلبدرباره اینگروه ازگیاهان
صحیحاست؟
)1بااستفاده ازاجزای لوله مانندبافت آوندی سببحمل مایعات میشوند.
)2درپشتبرگهایخودبرآمدگی هاییبهرنگنارنجی یاقهوه ایایجادمیکنند.
)3بیشترینبخشازگیاهان رویکره زمین رابهخوداختصاص میدهند.
)4گیاه نرهیچگاه نمی تواندچندین مخروط رادرکنار یکدیگرتشکیلدهد.

- 15چندموردصحیح بیان نشدهاست؟
الف)درساقه گیاهان دولپهدستههایآوندی بررویدوایرقرارگرفتهاند.
ب)آوندتشکیلدهندهبخشاعظم ساقه درنهان دانگان،شکلهای متفاوتی دارد.
ج)درگیاهان گلدار آرایشقرارگیری رگبرگ هامشابه یکدیگرمیباشد.
د)درکاج نرهیچگاه نمیتواندچندین مخروطبرروییکساقه تشکیلشود.
ه)هرچقدر میزان CO2محیطافزایشیابد،پیوسته برمقدارفتوسنتز افزودهمیشود.
3)3
4)2
5)1
297

2)4

-16کدام جمله زیررانادرست تکمیل میکند؟
درگیاهان گلدار . ..............
)1شیرهپروردهتوسطیاخته هاییبهسرتاسرگیاه حمل میشود.
)2مایعدرونآوندآبکشدارایانواعی ازموادآلیمیباشد.
)3یاخته هایحملکننده شیرهخام،فتوسنتزمیکنند.
)4دیواره هایعرضیآوندهای آبکش،دارایسوراخ هستند.
-17هرگیاهیکه  ..........دارد. ..........،
)1آوند– حاصل رویشهاگدرمحیطمرطوب میباشد.
)2دانه -بادخالت انواعی آوندموادرادرونخودحمل میکند.
)3دانه–تخمکیاگرده رارویپولک،درمخروط ایجادمیکند.
)4آوند– همهآبورودیبهگیاه رادریاخته هامصرفمیکند.

c
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-18کدامعبارت صحیح بیان شدهاست؟
)1جهتحرکت آبدرگیاهان آونددارتنها ازریشهبهسمتبرگمیباشد.
)2درقدیمی ترینگیاهان رویزمینهاگدان بامیلهبهساقه اتصال یافته است.
)3درهمهانواع گیاهان دانهدارتعدادفراوانی دانهدرمخروطماده تشکیلمیشود.
)4هرگیاهی کهدارای آوندمیباشد،برگهایپوشیده شدهازپوستکدارد.

ha

-20قدیمی ترینگیاهان رویزمین. ............... ،
)1سرخس بودهکه ازطریقهاگتکثیرمیشوند.
)2امروزه فراوانترینگیاهان رویزمین هستند.
)3برایتولیدهاگ،هاگدان رادرراسخودایجادمیکند.
)4بارویشدانهاندام هایزیرزمینیوهواییرا ایجادمیکنند.
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-19هرگیاهی که درچرخه زندگی خود دانهتولیدمیکند. ...............،
)1اندام تولیدمثلجنسی آندارایگلبرگمیباشد.
)2دانههایتشکیلشده درآندرونمیوهجایگرفتهاست.
)3بهمنظورحمل مایعات خودازساختارهای لوله ماننداستفاده میکند.
)4بخشاعظم آبورودی بهگیاه راصرففرایندهایدرونیاختهایمیکند.

-21بهطورحتم  ...............یکگیاه  ...............استکه  ..............دچارآلودگی ویروسی شود.
)1سرخس –بدونآوند–میتواند
)2خزه –آونددار –نمی تواند
)3نخود –دولپه–میتواند
)4ذرت –تکلپه–نمی تواند
-22بهطورحتم  ..............یکگیاه  ..............استکه  ..............ساقه زیرزمینیایجادکند.
)1خزه –ریشهدار– نمی تواند
)2سرخس–آونددار–میتواند
)3کاج – گل دار–نمی تواند
)4هویج–دانهدار–میتواند
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- 23کدام عبارت درستاست؟
)1وجود آونددرتارکشنده سببحمل شیرههامیشود.
)2رگبرگ موجود درذرتفقطسببحمل شیرهخام میشود.
)3هاگدان هایتشکیلیافتهبررویبرگسرخس اجتماع مییابند.
)4شکلیاخته هایآوندچوب دریکگیاه میتواندمتفاوت باشد.
- 24کدام عبارت درستاست؟
)1تولیددانهمانند میوه درسرودیدهمیشود.
)2داشتنآوندبرخالفگلبرگدرذرتدیدهمیشود.
)3تعدادگلبرگ ولپهدرگیاه لوبیا زوجمیباشد.
)4ریشهوساقه زیرزمینی درسرخسدیدهمیشود.
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جانوران بی مهره

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha
300

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha
الف)جانوران نسبتبهسایرموجودات زندهگوناگونی بیشتریدارند.
ب)همهجانوران بیمهره برایحفاظت ازاندام هایدرونیاسکلتخارجی دارند.
ج)اکثرجانوران متعلقبهمهره دارانبوده ودارایاسکلت داخلی هستند.
د)اکثرجانوران ،متعلقبهردهبیمهره هابودهوازگروه هایمتنوعی تشکیلشدهاند.
301

ه)دانشمندان شاخه جانوران رادردوسلسلهاصلیبیمهره ومهره دارردهبندیمیکنند.
و)اسفنج هابرخالف نرمتنانمتعلقبهشاخه مهرهدارانهستند.
ز)خزندگان مانند پرندگان متعلقبهشاخه مهره دارانهستند.

الف)دانشمندان سلسلهجانوران رادردوگروهاصلی  .................و  .................ردهبندی میکنند.
ب)بیشتربیمهره ها اسکلت .................دارند.
ج)مهره دارانستون مهرهواسکلت  .................دارند.
د)اکثرجانوران متعلقبهگروه  ..............بوده وازگروه هایمتنوعی تشکیلشدهاند.
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c
ha
r.c

با توجهبه آنچه درباره اسفنج آموختید  ،طرح ساده ای از بدن اسفنج را رسم کنید و با توجهبه آن چگونگی تغذیه
و تنفس و دفع مواد زائد آن را توضیح دهید .
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الف)اسفنج هامتعلقبهشاخه بیمهره هاهستند.
ب)اسفنج هادرپیکرخود سوراخ هایکوچک بهمنظورخروجآبدارند.
ج)آبواردشدهازمنافذکوچک پیکراسفنج،ازسوراخ بزرگباالی آنخارج میشود.
د)باحرکت رشته هاییاخته هایرشته داردراسفنج،آبواردپیکرجانور میشود.
ه)گروهی ازیاخته هایپیکراسفنج توانایی گرفتن ذرههایغذایی وگوارش آنها رادارند.
و)جریان آبدراسفنج فقطبهتنفسجانور کمک میکند.
ز)اسفنج هابهمنظور انتقالگازهای تنفسییاخته هایخونی دارند.
ح)انواعی ازجلبک هاوجانداران کوچک دریاییمیتوانند بااسفنج هازندگی کنند.

ط)درساده ترینجانور دریازی همهیاخته هاباکمک رشتههایخود موادغذایی را ازآبمیگیرند.
ی)دراسفنج هایاخته هایحرکت دهندهآبنمیتوانند مستقیما ذرههایغذایی را ازمحیطبگیرند.
ک)یاخته هایرشته داردیواره ساده ترینجانور آبزی،مکعبی شکلمیباشند.
ل)جهت حرکت آبدراسفنج ازسوراخ های بزرگبهسمتسوراخ هایکوچک میباشد.
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الف)ساده ترینجانور دریازی  .................میباشد.
ب)درپیکراسفنج سوراخ هایِ .................وجود داشتهکه آبازآنهاواردمیشود.
ج)آبواردشده بهپیکرجانور ازسوراخِ .................اسفنجخارج میشود.
د)دردیواره بدناسفنج هایاخته های  .................وجود داشتهکه سببحرکت آب دربدناسفنج میشوند.
ه)یاخته هایرشتهداردیواره اسفنجعالوه برحرکت آبدرگرفتن  ......................ازآبو  ..............آنها فعالیت میکنند.
و)جریان آبدراسفنج هابه  ..............ودفع ................کمک میکند.
ز)اسفنج هامحلزیستانواعی از  ................وجانداران  .................دریاییهستند.
ح)ازاسفنج هامیتوانمواد  ................برایدرمان بیماران استخراج شود.
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c

الف)شقایقدریایی مانندعروسدریاییبدنیکیسه ایشکلدارد.
ب)کیسه درهرعروسدریاییدارایدهانه هاییبرایورودوخروج موادمیباشد.
ج)درشقایقدریاییمانندعروسدریایی،بازوهایی بهکیسهاتصال یافتهاست.
د)هرجانوری کهدارای بدنکیسهماننداست،درمحیطخودجابه جامیشود.
ه)بعضیازجانوران دارایبدنکیسه مانند،درونآبشناور هستند.
و)بزرگترینگروه جانوران دارای بدنیکیسه مانند،دارایاسکلتآهکیهستند.
ز)آبسنگحاصل تجمعاسکلت خارجی مرجان هامیباشد.
ح)جزایرخارک برخالفکیشحاصل تجمعاسکلتخارجی مرجان هامیباشد.
ط)وجود مرجان هادرسواحل دریاسببایجادزیستگاه برایبسیاری ازجانوران دریایی میشود.
ی)گروهیازبیمهره هادرساحل دریاموجشکنطبیعی بوده وانرژیامواج رامیگیرد.
ک)طی فعالیت مرجان هادرسواحل دریامیتوانازمیزانفرسایشسواحل کاست.
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الف)درجانورانی مانند  ................و  ......................بدنشبیهکیسهاست.
ب)درشقایقدریایی ....................محلورودوخروجمواداست.
ج)درعروسدریایی بازوها به  ..............اتصال یافتهاند.
د)بعضی ازجانوران دارای بدنکیسه مانندمثل ..................جابه جا نمی شوندوبعضی مثل  ...............شناور هستند.
ه)بزرگترینگروه ازجانورانی که بدنکیسه مانند دارند .................،بودهکه دارای اسکلتی ازجنس  ..................هستند.
و)ازتجمعاسکلتمرجان هادرنهایت  ...................و ....................تشکیل میشود.
ز)جزایر  ................و .................نمونه هاییازجزایرمرجانی هستند.
ح)وجود  .................درسواحل دریابهعنوان موجشکنطبیعی عملکرده وانرژیامواج رامیگیرد.
ط)وجود  .................مانع ازفرسایش بیشترسواحل میشود.

ha
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بیشتر کرم های انگلی از طریق آب و غذا وارد بدن ما می شوند  .برای جلوگیری از ورود آنها چه نکات بهداشتی را
باید رعایت کرد ؟ در این باره از منابع معتبر اطالعاتی را جمع آوری و گزارش آن را در کالس ارائه کنید .
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الف)ساده ترینگروه کرمها،فاقددستگاه هستند.
ب)ساده ترینگروهکرم ها بدنیپهن بادستگاه گوارش پیچیده دارند.
ج)کرم هایپهنمانند کیسه تنانتنهایکراه برایورودوخروج موادازسطحبدندارند.
د)بیشترکرمهایپهنزندگی غیروابسته بهجاندار دیگردارند.
ه)جانداران انگل بهمنظوررشدونموبهموجودات زنده وابسته هستند.
و)نوزادکرمکدو درگوشت گاو آلودهزندگی میکند.
ز)تمام مراحل زندگی کرمکدوفقطدرونبدنگاو طی میشود.
ح)نوزادکرمکدو پسازورودبهبدنانسان،رشدکرده ودرکبد باقی میماند.
ط)کرمکدو میتواندازموادگوارش یافتهدررودهاستفاده کند.
ی)کرمانگلیکه میتواند سببانسدادرودهشود،ساختار نواری شکلدارد.
ک)کرم پهنپالناریا مانندکرمکدو بهمنظورکسب موادغذایی بهانسانوابسته است.
ل)کرم برگی شکلمانند کرمپالناریا ازنظرظاهرپهنمیباشد.
م)کرمکدوی بالغ موجود دررودهانسان،ازنظراندازه کوچکتر ازپالناریا میباشد.
ن)کرم پالناریا مانندکپلک دارایدستگاه هاییدرپیکرخودمیباشد.

ha
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الف)ساده ترینگروه ازکرم ها ازنظرظاهربدنی ...................دارند.
ب)کرم هایپهندارایدستگاه های  ................و  ...............سادهایهستند.
ج)کرم هایپهنمانند  .....................تنهایکراه وروددارندولیخروج مواداز ...................انجام میشود.
د)کرم ، ..................کرم ............................وکرم .....................سهگروه عمده ازکرم هایپهنهستند.
ه)محلبالغ شدننوزادکرمکدو ...................است.
و)انواع کرم هایپهنانگل ...................ازکرمهای پهنآزادزیاست.
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الف)کرم هایلولهایمانندسایربیمهره هادارایدستگاه گوارش بادهانومخرجمجزامیباشند.
ب)آسکاریس مانندکرمقالب دارمتعلقبهکرم هایلولهایبازندگی مستقلمیباشد.
ج)کرمک مانندبیشترکرمهایپهنزندگی انگلی ووابسته دارند.
د)گروهی ازکرمهایلولهایدرخاک زندگی کرده وازباکتری هاوقارچ هاتغذیه میکنند.
ه)کرم هایلولهایکه ترکیباتی بهخاک اضافه میکنند،میتواننددررشدگیاهان دارایاهمیتباشند.
و)تخمکرم هایلوله ایانگلتنها ازطریقآبوسبزیجات آلوده وارد بدن میشوند.
ز)کرم هایانگللولهایتاقبلازبلوغ نمیتوانند درونبدنانسان زندگی کنند.
ح)هرکرمیکه برایزندگی وابسته بهجاندار زنده دیگریمیباشد،دربدنانسان زندگی میکند.
ط)هرکرمیکهانگل میباشد،جزوکرم هایپهنمیباشد.
ی) هرکرمیکهظاهری لولهایشکلدارد،انگل میباشد.
ک)هرکرمانگلیکه ظاهرلوله ایشکلدارد،آسکاریس است.
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الف)انگلهاییمانند  .................. ، ...................و  ..................متعلقبهگروهکرم هایلولهایهستند.
ب)درگروهکرم هایلولهای  ..................آنها زندگی آزاددارند(.برخی  -بیشتر)
ج)تعدادیازکرمهایلولهایدرخاک زندگی کردهواز  ................و  ................تغذیهمیکنند.
د) تخم کرم های لوله ای انگل بیشتر از طریق  ......................و  ....................آلوده  ،وارد بدن شده و در
 .......................بهکرم بالغتبدیلمیشوند.

ha
308

c
ha
r.c

rf
e

ak

الف) درباره نقش کرم های خاکی در حاصلخیزی خاک و استفاده از آنها برای تولید کود اطالعاتی را جمع آوری و
گزارش آن را در کالس ارائه کنید .
ب)در طب سنتی از زالو استفاده می شد  ،در پزشکی نوین نیز به آن روی آورده اند  .در مورد استفاده از زالو در
پزشکی نیز اطالعاتی را جمع آوری کنید .
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الف)گروهیازکرم هاکه بدنحلقهحلقه ونرمدارند،دارایماهیچه هستند.
ب)کرمخاکی عالوه برماهیچه دارای مویرگفراوانودستگاهگردشخوناست.
ج)سطحجذب کننده اکسیژن درکرمهایحلقوی همیشهبایدمرطوب باشد.
د)بیشترکرمهایحلقوی زندگی انگلی داشتهووابسته بهجاندار زنده هستند.
ه)زالو نوعیکرم حلقوی بودهکه طی رابطه انگلیازخونجانوران دیگرتغذیهمیکند.
و)نوعی کرمحلقوی بارابطهانگلی میتواند درطبسنتیاستفاده شود.
ز)هرکرمیکه درکشاورزی حائزاهمیتمیباشد،متعلقبهکرم هایحلقوی میباشد.
ح)هرکرمیکه درخاک زندگی میکند،بهمنظوربلوغ وارددستگاهگوارش انسان میشود.
ط)هرکرمیکه باانسان رابطهانگلی دارد،بهمنظورکسب موادمغذی درروده زندگی میکند.
ی)هرکرمیکهدستگاه عصبی دارد،متعلقبهکرمهایحلقوی میباشد.
ک)هرکرمیکه دستگاه گوارش دارد،دارای رابطهانگلیمیباشد.
ل)زالو مانندکرمخاکی دارای دستگاه دفعموادزائد میباشد.
م)هرکرمیکه آزادزیاست،دارایدستگاه گردشخون میباشد.
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الف)کرم هایحلقوی بدنیحلقه حلقه ...................،و ...................دارند.
ب)سطحجذب اکسیژن درکرمخاکی  ................بودهکه بایدهمیشه ..............باشد.
ج)کرم هایحلقوی دارایدستگاه های  .................. ، ............... ، ...............ودفع ................هستند.
د)کرم هایحلقوی مانندکرمهایلولهایدارای دستگاه  ...............هستند.
ه)کرم هایحلقوی مانندکرم هایپهندارایدستگاه های  ...............و ................هستند.

ha

و)بیشترکرم هایحلقوی زندگی  ...................دارند(.آزادزی-انگلی)
ز)کرم  .............نوعی کرمحلقوی بودهکه درزمینهایکشاورزی اهمیتزیادیدارد.
ح)زالو نمونه ایازکرم های  .............بودهکه زندگی  ...............داشتهواز ...............جانوران دیگرتغذیهمیکند.
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الف)نرمتنانبدنی نرمِحلقه دارداشتهکه میتواندتوسطساختارهای سفتی محافظت شود.
ب)همهانواع نرمتنانکه ساختار حفاظتی دارند،درونآبزندگی میکنند.
ج)تهیهابزارهای زینتیبرخالف تهیه نخبخیهازکاربردهای نرمتنانمیباشد.
د)لیسه برخالفحلزون ازآفتهایگیاهی محسوب میشوند.
ه)برخی ازنرمتنانسببانتقال بعضی ازکرم هایانگلی بهانسان میشوند.
و)مرواریداستخراج شده ازهمهانواع نرمتنانمتنوع بوده وکاربرد زینتی دارند.
ز)فقطمرواریداستخراج شده ازصدفهایدوکفهایدرتهیهابزارهای زینتیکاربرد دارند.
ح)هشتپامانند دهپاوحلزون متعلقبهسلسلهنرمتنانهستند.
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الف)دربیشترنرمتنانباوجودبخش سفتیبهنام  ..................ازجانور حفاظت میشود.
ب)بیشترنرمتناندر  ..................وبرخی در  ..................زندگی میکنند.
ج)ازنرمتناندرتهیهنخ ...................وتولید ...................قابلجذب استفاده میشود.
د)استخراج مرواریدازدرون ...........................یکیازفوایدنرمتناناست.
ه)برخی ازنرمتنانمانند  ..................و، ...................ازآفتگیاهی بهشمار میروند.

ha
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در مورد گروه های مختلف عنکبوتیان (عنکبوت  ،رتیل  ،عقرب و کنه) اطالعاتی را جمع آوری و گزارش آن را در
کالس ارائه کنید .
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الف)دربندپایان اندام هایحرکتی برخالف بدنجانور ازقطعات وبندهایی تشکیلشدهاست.
ب)دربندپایان عضالت بهاسکلتداخلیجانور متصلبوده وسببحرکت میشوند.
ج)اسکلتخارجی وسختدربندپایاناندام هایداخلی راحفاظت میکند.
د)وجوداسکلتخارجی سختدربندپایان سببمحدودیترشددرآنهامیشود.
ه)بهمنظورجلوگیری ازممانعت رشدی دربندپایان،پوستاندازیصورت میگیرد.
و)بزرگترینگروه جانوران رویکره زمین،ماهیچه هایمتصل بهاستخوان دارند.
ز)همهانواع بندپایان را براساسپاهایحرکتی میتواندرسهگروهاصلیجای داد.
ح)عنکبوتیان مانندحشرات متعلقبهگروه بندپایان بوده وششاندام حرکتی دارند.
ط)هزارپایان مانند سختپوستان متعلقبهگروه بندپایان بوده واسکلتخارجی دارند.
ی)بدنحشرات دارایسهبخشسر،سینه وشکم هست.
ک)سوراخ هایتنفسیدستگاه تنفسحشرات،فقطدربخشسرجانور جای گرفتهاست.
ل)پاهایحشرات بهبخشسینه ایوشکمیجانور اتصال یافتهاست.
م)همهپاهای ملخمتشکلازبندهایی بوده وهمگیهماندازه هستند.

ha

312

الف)حشرات گروهیازبندپایان بوده وازبقیهانواع اینگروه فراوان ترهستند.
ب)ملخنوعیحشره بودهکه میتواندمحصوالت کشاورزی را ازبینببرد.
ج)خورده شدنچوب وکاغذ میتواندتوسطگروهی ازحشراتصورت بگیرد.
د)گردهافشانی گل هامیتواند توسطگروهی ازبندپایانصورت میگیرد.
ه)حشرات والروآنهاغذای بعضی ازماهیهایآبشیرینمیباشند.
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الف)رتیلوعقرب برخالفکنه،متعلقبهعنکبوتیان هستند.
ب)همهگروهعنکبوتیان باداشتن نیشزهریازخود دفاعمیکنند.
ج)عنکبوت بهمنظورکسبانرژی وشکارحشرات توانایی تنیدنتاردارند.
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الف)خرچنگ هامانند میگودارایپوششی سختومحکمهستند.
ب)بیشترسختپوستان آبزیبودهوپیکرنسبتابزرگی دارند.
ج)همهانواع سختپوستان آبزیبودهوبیشتردریازیهستند.
د)خرخاکی نوعی سختپوستبودهکه درخارج ازآبزندگی میکند.
ه)همهانواع خرچنگ هامتعلقبهگروه عنکبوتیان هستند.

ha

الف)همهانواع هزارپایان دارایهزارعددوسیلهحرکتی هستند.
ب)گروهی ازبندپایان که نسبتبهبقیهکمیاب ترهستند،بیشتردرآبزندگی میکنند.
ج)همهانواع هزارپایان بهمنظورکسبانرژیگوشتخوار هستند.
د)بعضی ازهزارپایان باگیاهخواری موادمغذیخودراتامین میکنند.

الف)بدنواندام هایحرکتی حشرات از ...................یا ...................تشکیلشدهاست.
ب)بندپایان دارایاسکلتِ  ..................وسختی بودهکه  ..................بهآنمتصلاست.
ج)سختبودناسکلتخارجی ،جلوی رشدجانور رامیگیرد.بههمیندلیل،بسیاری از بندپایان  ..................میکنند.
د)درمیانبندپایان  ...................،ازبقیهفراوان تراست.
ه)بزرگترینگروه ازجانوران رویزمین ...................هستند.
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الف)اندام هایحرکتی حشرات بهبخش  ..................پیکرجانور اتصال یافتهاست.
ب)یکجفتازاندام هایحرکتی  ............ملخازبقیه بلندتراست(.جلویی –عقبی)
ج)درسرحشرات دوعددچشم ِ ، ..............ساده وجود دارد.
د)درحشرات  ................عددپاوجود دارد.
ه)درملخ ............جفت بالکه بهبخش ................اتصال یافتهاست،وجود دارد.
و)درملخ سوراخ هایتنفسیدرناحیه  ................جانور وجوددارند.
ز)خورده شدنچوب وکاغذ توسط ................نمونه ایازضررهایحشرات است.
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الف)درجانوران بیمهره  ....................... ، ......................و ................متعلقبهسختپوستان هستند.
ب)بیشترسختپوستان  .................،ودریازیهستند.
ج)نمونه ایخشکی زیازسختپوستان  .................،میباشد.
د)غذایجانوران بزرگمثلماهی هامیتوانداز .....................تامین شود.
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الف)کمیاب ترینگروه ازبندپایان  ................هستند.
ب)شکل  ................وتعداد، .................هزارپایانرا ازبقیهبندپایان ،متمایزمیکند.
ج)ازنظرشیوه تغذیهبعضیازهزارپایان .................وبعضی  ................هستند.
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الف)درخارپوستان خارها تنها درسطح بدنجای گرفتهاند.
ب)وجود نوعخاصی ازدستگاه درپیکرخارپوستان ،تنفسودفعجانور انجام میشود.
ج)وجود یاخته هایخونی درپیکرخارپوستان شرایط تنفسراتسهیل میکند.
د)وجود دستگاهگردشآبیدرستاره دریاییسببعبورموادازمویرگمیشود.
ه)درتوتیاوسکهشنیوجود انوعی ازدستگاه سببحمل گلبول هایسفیدخونی وگازهای تنفسیمیشود.

الف)خارپوستان جانوران بیمهرهایهستندکه در  ...........بدنو .....................آنها خارهایی وجوددارد.
315

ب)درخارپوستان کار دستگاهگردشخون ................،و ..................توسطدستگاه  ...................انجام میشود.
ج)همهخارپوستان ساکن  ..................هستند.
د)دربیمهره ها  ................، ...................و  .................نمونه هاییازخارپوستان هستند.
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-1انواع شاخه درجانوران رابنویسید.
پاسخ :
-2بیمهره هارا ازنظرداشتن یانداشتناسکلت خارجی ،اسکلت داخلیوستون مهره بررسیکنید.
پاسخ :
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-6اسفنج متعلقبهکدامگروه ازجانوران بوده وازنظرمحلزندگی بررسیکنید.
پاسخ :
-7نظرخود رادرباره جمله زیربنویسید:
(اسفنج جانوری بیمهره بودهکه درزیستگاه خودجا بهجامیشود).
پاسخ :

ha

- 3اعضای اصلیگروه بیمهره هارابنویسید.
پاسخ :
- 4کرم هامتعلقبهگروه بیمهره هاهستند.انواع آنها رابنویسید.
پاسخ :
- 5اعضای اصلیگروه مهره دارانرابنویسید.
پاسخ :

-8سوراخ هایورودآبوخروج آبدراسفنج ازنظراندازه ومحلقرارگیری بررسیکنید.
پاسخ :
-9محلحضور ووظایف یاخته هایرشته داردراسفنج بنویسید.
پاسخ :
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-10نقشجریانآب دراسفنج ها بنویسید.
پاسخ :
-11نظرخود راراجع بهجمله زیربنویسید :
(دراسفنج فقطیاخته هایرشته دارازموادگوارش یافتهاستفاده میکنند).
پاسخ :
-12نظرخودرادرباره متنزیربنویسید.
(بافعالیت دستگاهگردشمواددراسفنج،جابهجایی آبوموادغذاییصورت میگیرد).
پاسخ :

c

- 13اسفنج هامحلزیستکدام گروه ازجانداران هستند؟(دومورد)
پاسخ :
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- 14دوموردازجانورانی که بدنآنهاشبیهکیسه استرابنویسید.
پاسخ :
- 15شقایقدریاییوعروسدریاییرا ازنظرتوانایی درجا بهجا شدنبررسیکنید.
پاسخ :
-16بزرگترینگروه ازجانورانی که بدنیشبیهکیسه دارندرابنویسید.
پاسخ :
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-17جنساسکلت مرجان هارابنویسید.
پاسخ :
-18دوجزیرهکهحاصل تجمعاسکلتمرجان هاهستندرابنویسید.
پاسخ :
-19نقشمرجان هادرسواحل دریارابنویسید( .سهمورد)
پاسخ :
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-20ساده ترینگروه کرمها ازنظرشکلظاهری بدنوانواع دستگاه بررسیکنید.
پاسخ :
-21انواع کرم هایپهنرابنویسید.
پاسخ :
-22چرخه زندگی ومسیربلوغکرمکدو رابنویسید.
پاسخ :
- 23انواع انگل درکرم هایلوله رابنویسید.
پاسخ :

- 24منبعغذاییکرمهایلوله ایکه درخاک زندگی میکنند رابنویسید.
پاسخ :
- 25راه هایانتقال تخمکرمهایلولهایانگل بیشترازکدام طریقاست؟
پاسخ :

-26تخمکرم هایلولهایانگلدرکدام بخشازبدنانسان بهکرمبالغ تبدیلمیشود؟
پاسخ :
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-27کرم هایحلقوی را ازنظرظاهربررسیکنید.
پاسخ :
-28کدام بخشدرکرمخاکی سطحوسیعبرایمبادله گازهای تنفسیبامحیطفراهممیکند؟
پاسخ :
-29انواع دستگاه هادرکرم خاکی بنویسید.
پاسخ :
- 30دوموردازکرم هایحلقوی نام بردهوازنظرشیوه کسبغذابررسیکنید.
پاسخ :
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- 33کاربرد نرمتناندرزندگی انسان هابنویسید.
پاسخ :

ak

- 31نرمتنانرا از نظربدنوعاملحفاظتی بررسیکنید.
پاسخ :
- 32نرمتنانرا از نظرمحلزندگی طبقه بندی کنید.
پاسخ :

- 36علتپوستاندازی دربسیاریازبندپایان بنویسید.
پاسخ :
- 37بزرگترینگروهجانوران بررویکره زمینرابنویسید.
پاسخ :
- 38فراوانترینگروه بندپایان رابنویسید.
پاسخ :
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- 34آسیب هاومضرات نرمتنان را برایانسان بنویسید.
پاسخ :
- 35دومورد از نرمتنانیکه ازآفتهایگیاهی بهشمار میروند را بنویسید.
پاسخ :

- 39طبقه بندیبندپایان بهچهار گروه براساسکدام ویژگی آنهاصورت میگیرد؟
پاسخ :
- 40تعدادپادرحشرات،عنکبوتیان ،سختپوستان وهزارپایان رابنویسید.
پاسخ :
- 41محلاتصال هریکازمواردزیردرپیکرملخبنویسید.
(چشم مرکب ساده –بالجلویی –سوراخ تنفسی–بالعقبی –شاخک –قطعات دهانی –پاهای بلندجانور)
پاسخ :
- 42فراوان ترینگروه بندپایان رابنویسید.
پاسخ :
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- 43زیان هایروزمرهحشرات رابنویسید 4(.مورد)
پاسخ :
- 44اهمیتحشرات دردنیایانسان هابنویسید.
پاسخ :

rf
e

ak

- 45جانوران متعلقبهگروه عنکبوتیان رابنویسید4( .مورد)
پاسخ :
- 46هدفازتنیدنتارتوسطعنکبوت بنویسید.
پاسخ :
- 47کدام گروه ازعنکبوتیان نیشزهریدارند؟
پاسخ :
- 48چند موردازجانوران متعلقبهگروه سختپوستان رابنویسید 3(.مورد)
پاسخ :
- 49سختپوستانی کهغذای جانوران بزرگمثلماهی هاراتامین میکنند ؛ازنظراندازه ومحلزندگی بررسیکنید.
پاسخ :
- 50نوعی سختپوستکهخشکی زیمیباشد،بنویسید.
پاسخ :
- 51کدامگروه ازبندپایان نسبتبهبقیهکمیاب ترهستند؟
پاسخ :
- 52کدام ویژگی ظاهری درهزارپایان آنها را ازبقیه متمایزمیکند؟
پاسخ :
– 53هزارپایان از نظرمنبعغذایی بررسیکنید.
پاسخ :

ha
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- 54محلقرارگیری خار درخارپوستان بنویسید.
پاسخ :
- 55وظایف دستگاهگردشآبیدرخارپوستان بنویسید.
پاسخ :
- 56انواع خارپوستان رانامببرید.
پاسخ :
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ha

-2باتوجه بهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)دوجانور روبرورانامگذاری کنید.
پاسخ :
ب)ویژگی هایمشترکبیندوجانور روبروبنویسید.
پاسخ :
ج)تفاوت بیندوجانور روبروبنویسید.
پاسخ :

rf
e

ak

-1باتوجه بهشکلبهمواردزیرپاسخ دهید:
الف)نامجانور روبرورابنویسید.
پاسخ :
ب)محلزندگی وتوانایی آندرجا بهجایی درمحیطبررسیکنید.
پاسخ :
ج)محلقرارگیرییاخته هایرشته داردرجانور روبرورابنویسید.
پاسخ :
د)محلزیستکدامگروه ازجانداران میتوانندباشند؟
پاسخ :
ه)نقشجریان آبدرجانور روبرو را بنویسید.
پاسخ :
و)وظایف یاخته هایرشته داردرجانور روبرو را بنویسید.
پاسخ :

- 3باتوجه بهشکلبهموارد زیرپاسخ دهید:
الف)نام هریکازجانوران روبرورابنویسید.
پاسخ :
ب)کرم هایروبرومتعلقبهکدام گروه ازکرمهاهستند؟
پاسخ :
ج)درکرم هایروبروکدام دستگاه هامیتواندوجودداشته باشد؟
پاسخ :

ha
r.c

c

د)نوزادکدام یکدرگوشت آلوده زندگی میکند؟
پاسخ :
ه)منبعغذاییجانور  aرابنویسید.
پاسخ :
و)کدام یکمیتواند سالهادررودهباقی بماند وسببانسداد رودهگردد؟
پاسخ :
ز)خروج موادازسطحبدنکدام یکازجانوران روبروصورت میگیرد؟
پاسخ :

ak
rf
e
ha

- 5باتوجه بهشکلبهمواردزیرپاسخ دهید:
الف)نامجانور روبرورابنویسید.
پاسخ :
ب)متعلقبهکدام گروه ازکرم هامیباشد؟
پاسخ :
ج)آزادزی یاانگلی بودنجانور روبروراتعیینکنید.
پاسخ :
د)محلبالغ شدنجانور روبرورابنویسید.
پاسخ :

-6باتوجه بهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)نام هریکازجانوران روبرورابنویسید.
پاسخ :
ب)دوجانور روبرومتعلقبهکدام گروه ازکرم هاهستند؟
پاسخ :
ج)ویژگی ظاهری دردوجانور روبروبنویسید.
پاسخ :
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د)دستگاه هایموجود درجانوران روبروبنویسید.
پاسخ :
ه)وجودکدام یکدرزمینهایکشاورزی اهمیتزیادی دارد؟
پاسخ :
و)کدام یکباجانوران دیگررابطهانگلیدارد؟
پاسخ :
ز)کدام باداشتنپوستمرطوب تبادلگازهای تنفسیرا انجام میدهد؟
پاسخ
-7باتوجه بهشکلبهمواردزیرپاسخ دهید:

c
ha
r.c

الف)نام هریکجانوران روبرورابنویسید.
پاسخ :

ak

ب)ازکدام یکمیتوانبرایاستخراج مرواریداستفاده کرد؟
پاسخ :

rf
e

ج)کدام یکمیتواندازآفتهایگیاهی محسوب شود؟
پاسخ :

ج)تعدادپاهایجانور رابنویسید.
پاسخ :
د)پاهایجانور را ازنظراندازه مقایسهکنید.
پاسخ :
ه)تعدادبال درجانور فرضیمقابل را بنویسید.
پاسخ

ha

-8باتوجه بهشکلبهموارد زیرپاسخ دهید:
الف)نام هریکازبخشهایمشخصشده رابنویسید.
پاسخ :
ب)نوعچشم درجانور روبرورابنویسید.
پاسخ :
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و)محلقرارگیریاسکلت وماهیچه را بنویسید.
پاسخ :
ز)ویژگیاسکلتدرجانور روبرورابنویسید.
پاسخ :

ha
r.c

c

-9باتوجه بهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)نامجانوران روبرورابنویسید.
پاسخ :
ب)متعلقبهکدام گروه ازجانوران بیمهره میباشند؟
پاسخ :
ج)محلحضور خار درپیکرآنهارا بنویسید.
پاسخ :
د)درپیکرآنهاکدام دستگاه یادستگاه هاوجود دارد؟
پاسخ :
ه)محلزندگی جانوران روبرورابنویسید.
پاسخ

ak
rf
e
ha
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c
ha
r.c
ak

-1کدام متنزیررابهدرستیتکمیلمیکند؟
اکثرجانوران . ..........
)1بهمنظورحفاظت ازخود دارایستون مهرههستند.
)2بااستفاده ازاسکلتداخلی درمحیطجابهجا میشوند.
)3بیمهره بوده وازگروه های متنوعی تشکیلشدهاند.
)4مهرهداربودهوبدوناسکلتخارجی زندگی میکنند.

rf
e

-2کدام عبارت راجع بهاسفنج هاصحیحاست؟
)1جانوران دریازی بودهکهدرمواقع لزومدرمحیطجا بهجامیشوند.
)2تمامسوراخ هایموجود درپیکرجانور محل ورودآبمیباشد.
)3یاخته هایرشتهدارتنها درحرکت آبموجود درجانور نقشدارند.
)4بهمنظورادامهحیات خودبدونوجود دستگاهکارهای خودرا انجام میدهد.

ha

- 3اسفنج هامحلزیستانواعی ازجانداران هستند.کدام مطلبدرباره اینگروه ازجانداران که بااسفنج هازندگی میکنند
درستاست؟
)1میتواننددردریایاآب شیرینبااسفنج هاهمزیستباشند.
)2باداشتنیاخته هایرشتهدارسببورودآببهاسفنج میشوند.
)3باداشتندستگاه گردشخون سببحرکت موادغذاییمیشوند.
)4گروهی ازآنها میتوانندبا استفاده ازفتوسنتزکسبانرژیکنند.
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- 4چند موردمتنزیررابهدرستیتکمیل میکند؟
شقایقدریایی ..........عروسدریایی. ..........
الف)برخالف –بدنیشبیهکیسه همراه بادهانهدارد.
ب)مانند -دارایبازوهای متصل بهکیسه میباشد.
ج)برخالف –نمیتواند درزیستگاه خودجا بهجاشود.
د)مانند –درمواقع لزومدردریاشناور میشود.
2)2
1)1

4)4

3)3

c

- 5کدام مطلبصحیحبیان نشدهاست؟
)1فراوانترینگروه بندپایان دارایچشم مرکبساده درسرهستند.
)2بزرگترینگروه ازکیسه تنانمانند بندپایان دارایاسکتپروتئینیهستند.
)3بعضی ازکمیاب ترینگروه ازبندپایان میتوانندازجاندارانی بادیواره تغذیهکنند.
)4همهانواع نرمتنانکه دارای صدفهستند،پیکربدون حلقه دارند.

ha
r.c

-6کدام عبارت نادرست بیان شدهاست؟
)1هریاخته رشتهداردراسفنج،دارای چندین رشتهمیباشد.
)2رشتههایهریاخته رشته داردراسفنج باآبدرونجانور درتماساست.
)3بزرگترینگروه ازجانوران بابدنکیسه مانند،دارایاسکلتآهکیهستند.
)4جزایرخارک وکیشحاصلِ تجمعاسکلتمرجان هادردریا هستند.

rf
e

ak

-7چند مورددرباره نقشمرجان هادرسواحل دریاهادرستاست؟
الف)تشکیلزیستگاه برایهمهجانوران دریایی
ب)ایجادموجشکنطبیعی بهمنظورکاهشانرژی امواج
ج)کاهش فرسایش سواحل همراه بارسوباسکلتداخلی
2)3
1)2
)1صفر

-9کدام مطلببهدرستی بیانشدهاست؟
)1نوزادکرمکدو (نوعیکرم پهن)میتوانددرگوشت انسان زندگی کند.
)2بعضی ازکرم هایلولهایمیتوانندسببرشدبهترگیاهان شوند.
)3تخمکرم هایلوله ایانگلفقطازطریقآبآلوده واردبدنمیشود.
)4همهانواع کرمهایانگل درونخود دارایدستگاهگردشخون هستند.
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ha

-8بیشترکرمهای. ..........
)1پهن،مراحل رشدخودرادربدنجاندار یاجانداران دیگرطیمیکنند.
)2لولهای،آزادزیبوده ودربدنجانوران دیگرزندگی نمیکنند.
)3حلقوی ،بهمنظورجذب اکسیژن پوستمرطوب دارند.
)4انگل،بدنیحلقهحلقه،نرموماهیچهایدارند.

3)4

-10چندموردمتنزیرراصحیحکامل میکند؟
کرم  ..........نوعیکرم  ..........بودهکه  ..........بههمراهدستگاه  ..........است.
الف)آسکاریس -انگل-لولهایشکل-گوارش
ب)قالب دار–آزادزی -درازوکشیده -عصبی
ج)کدو-انگل-دارای بدنیپهن –عصبی
د)خاکی –آزادزی –دارای بدنیماهیچهای –گردشخون
ه)زالو –انگل –بدنیحلقهحلقه –دفعموادزائد
3)3
4)2
5)1

2)4

ha
r.c

c

-11کدام جمله بهدرستیبیان نشدهاست؟
)1دربیشترنرمتنان بدنینرموبدونحلقه یافتمیشود.
)2دربیشترنرمتنانبخشی سفتنقشحفاظتی رابرعهده دارد.
)3بیشترنرمتناندرآبدریایاآبشیرینزندگی میکنند.
)4برخی ازنرمتنانواسطهانتقال بعضی ازکرم هایانگلبهانسان هستند.
-12کدام عبارت صحیح بیانشدهاست؟
)1هشتپابرخالفحلزوننمی تواند متعلقبهگروه نرمتنانباشد.
)2مرجان هاباداشتنبدنی سختومنفذدارمتعلقبهگروه اسفنج هاهستند.
)3انواعی ازنرمتنان میتوانند درصنایعمختلفمورداستفاده قرارگیرند.
)4هیچکدام ازنرمتناننمی توانندسببآسیببهگیاهان شوند.

ak
rf
e

- 13کدامعبارت درموردبیشتربندپایانصحیحاست؟
)1اسکلتخارجی وسختیداشتهکهعضالت بهآناتصال یافتهاند.
)2سختبودناسکلتخارجی ازرشدبیشازحدجانور ممانعت میکند.
)3بعدازپوستاندازی اسکلتجدیدتروبزرگتربرای خودمیسازند.
)4بدنواندام هایحرکتی اینجانوران ازقطعاتی تشکیلشدهاست.
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ha

- 14چند موردمتنزیررابهدرستیتکمیل میکند؟
فراوانترینگروه جانوری ازبندپایان . ..........
الف)دارای پیکرسهبخشی همراهباسهجفت پامیباشند.
ب)برایدیدندرسرخود دارایچشم مرکب ساده میباشد.
ج)پاهای حرکتی خود رابهبخششکمیجانور اتصال دادهاند.
د)اهمیت آنها دردنیایانسان هاخیلی بیشتراززیانهایآنها میباشد.
ه)میتواننددرآزمایشگاه ژنشناسی وژنتیکمورداستفاده قرارگیرند.
3)3
4)2
5)1

2)4

- 15کدام مطلبدرباره ساده ترینجانور دریازیصحیح بیان شدهاست؟
)1مانند ستاره دریاییبافعالیت دستگاهگردشآبیسببحرکت موادغذایی میشود.
)2برخالفبزرگترین گروهکیسه تنان،میتوانندسببگوارش موادغذایی شوند.
)3مانند دهپاداراییاخته هایرشتهداربهمنظورجا بهجایی مایعات درونی است.
)4برخالفکیسه تنانمیتوانندمنبعاستخراج موادداروییباشند.
-16بزرگترینگروه جانوری رویزمین. ..............،
)1همگیدارایسهجفت پابهمنظورحرکت هستند.
)2بااستفاده ازدستگاهگردشآبیسببحمل خون میشوند.
)3دارایماهیچه هاییبودهکه بهاسکلتخارجی محکم،متصلهستند.
)4همگیباپوستاندازی،یکاسکلتجدیدوبزرگتر میسازند.

ha
r.c

c

-17چندموردمتنزیررابهنادرستی تکمیلمیکند؟
بهطورحتم ..........نمی تواندتوسط  ..........صورتگیرد.
الف)تخریبالشهجانوران مرده–حشرات
ب)تهیهصنایع داروییوبهداشتی –نرمتنان
ج)انسدادرودهانسان –گروهیازکرم ها
د)تغذیهازالروحشرات –ماهیهای آبشیرین
ه)انتقال کرمهایانگلی بهانسان –گروهی ازنرمتنان
4)2
5)1

3)3

ak
rf
e
4)3

-19کدام عبارت درموردکمیاب ترینگروه ازبندپایان صحیحبیان شدهاست؟
)1برخالف سختپوستان دارایپیکریمتشکلازقطعات وبندهایی میباشند.
)2مانندسکهشنی وتوتیادرسطح بدنوزیرپوستخودخارهایی دارند.
)3شکلظاهری وتعدادپاهای زیاد،آنها را ازبقیهبندپایان متمایزمیکند.
)4همگیبرایکسبانرژیبااستفاده ازساختارهایی جانوران دیگرراشکار میکنند.
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-18چندموردمتنزیرراصحیحکامل میکند؟
بهطورحتم  ..........متعلقبهگروه  ..........است.
الف)عقرب مانندکنه –عنکبوتیان
ب)خرخاکی برخالف میگو –سخت پوستان
ج)سکهشنیمانندتوتیا –خارپوستان
د)کرمک برخالف زالو–کرمهایلوله ای
ه)مرجان هاماننداسفنج ها–کیسه تنان
3)2
2)1

2)4

5)4

7)4

-21چند موردمتنزیررانادرست تکمیلمیکند؟
تعدادپاهایحرکتی در  ..............برابربا  ..............بودهکه . ..............
الف)ملخ–سهجفت –همگیهماندازه هستند.
ب)عقرب –ششعدد–بهبخشمیانی بدناتصال یافته اند.
ج)کنه – سهجفت –بهبخشسینهایاتصال یافتهاست.
د)نرمتنمرکب – دهعدد–بهبخش میانیجانور اتصال یافتهاست.
3)3
2)2
1)1

4)4

ha
r.c

c

-20چند موردمتنزیررانادرستکامل میکند؟
بهطورحتم  ..............نوعی  ..............بودهکه در ..............زندگی میکند.
الف)اسفنج – بیمهره – دریا
ب)مرجان –مهره دار–دریا
ج)کرمکدو –کرم لولهای–روده
د)آسکاریس –انگل–دریا
ه)دوکفهای–سختپوست–آب
و)رتیل–عنکبوتیان –خشکی
ز)خرخاکی –سختپوست–خشکی
ح)سکهشنی –خارپوست –دریا
6)3
5)2
4)1
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- 23کدام متنزیررانادرست تکمیلمیکند؟
گروهی ازکرم هامیتوانند. ..............
)1باداشتنلولهگوارش موادغذاییازمحیطدریافتکنند.
)2ازخون نوعی جانور جفت دارتغذیهوکسبانرژیکنند.
)3درتهیهابزارهای زینتی وصنایعداروییکاربرد داشتهباشند.
)4توسطبرخی ازنرمتنانبهمیزبانخودانتقال یابند.

rf
e

ak

-22کدام عبارت صحیحبیان شدهاست؟
)1بسیاری ازسختپوستان ذرهبینی بوده وغذایجانوران بزرگترراتشکیلمیدهند.
)2همهسخت پوستان وخارپوستان آبزیبوده ودرپیکرخوددستگاه هاییدارند.
)3دستگاهگردشخون درستاره دریاییکار تنفسودفعموادراانجام میدهد.
)4درتوتیاوسایرخارپوستان ،خارها تنهادرسطحبدنجانور جای گرفتهاند.

- 24چندموردمتنزیررادرستکامل نمیکند؟
دربیمهرهها ...............نوعیکرم  ..............است.
الف)کپلک –لوله ای
ب)کرمک–لولهای
ج)کدو –پهن
د)آسکاریس –پهن
ه)پالناریا –حلقوی
و)زالو –حلقوی
3)2
2)1

5)4

4)3

ha
r.c

c

- 25کرم  ..............نوعیکرم  ...............بودهکه. .............. ،
)1خاکی –حلقوی -فاقددستگاه گوارش میباشد.
)2کپلک–پهن–تنهایکراه ورودبرایموادغذایی دارند.
)3قالب دار–لولهای–دستگاهگوارش فاقدمخرجمیباشد.
)4کدو–حلقوی –میزبانآنمیتواند انسان باشد.

ak

-26کرم هاییکهتنها یکراهبرای وروددارندولیخروجموادازسطحبدنآنها انجام میشود. .............. ،
)1بیشترآزادزی بودهومراحل رشدونموخودرامستقلانجام میدهند.
)2پسازخوردن باکتری هاوقارچها،ترکیباتی رابهخاک اضافه میکنند.
)3تخمآنها بیشترازطریقآبوسبزیجات آلوده واردبدنمیشوند.
)4ساده ترینگروهکرم هابودهکه شباهتهاییباکیسه تناندارند.

rf
e

-27چند موردمتنزیررانادرست تکمیلمیکند؟
بیمهرهایبهنام ............نوعی جانور کیسه تنبودهکه  ..........اسفنج ها. ......... ،
الف)مرجان –مانند – بانوعی دستگاه سببجابهجایی آبمیشوند.
ب)شقایقدریایی– برخالف– درپیکرخودسوراخ هایمتعددی دارد.
ج)دهپا–مانند -میتواند درمحیطخودجا بهجا شود.
د)عروسدریایی–برخالف – اسکلتآهکی تشکیلمیدهد.
3)3
2)2
1)1

331

ha

-28بهطورحتم دوکفه ایهانمی توانند. ............... ،
)1درتهیهکلسیم قابلجذب کاربرد داشتهباشند.
)2برایاستخراج مرواریدواقتصاداهمیت داشتهباشند.
)3باداشتنپیکرنرموحلقه حلقه درمحیطجا بهجاشوند.
)4همگروه بابیمهرههاییمانند هشتپاودهپاقرارگیرند.

4)4

 - 29از تجمع اسکلت گروهی از جانوران  ،جزایر خارک و کیش ایجاد شده است .کدام مطلب درباره این گروه از جانوران
درستاست؟
)1درمیانجانوران بیمهره بیشترینفراوانی رادارند.
)2دهانهلوله گوارشی محلورودوخروجغذامیباشد.
)3دیواره سلولی آهکیسبباستحکام پیکرجاندار میشود.
)4میتواندبهعنوان موجشکنطبیعی عملکند.
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جانوران مهره دار

c
ha
r.c
ak
rf
e
ha
333

c
ha
r.c

rf
e

ak

الف)بسیاری ازجانوران متعلقبهمهرهداران بودهواسکلت داخلی دارند.
ب)بعضی ازمهرهداراناندازه بزرگی داشتهوطول آنها بهچندین مترمیرسد.
ج)بیشترمهرهداراندارای ستونمهره بوده وبخشهایدیگرازاسکلت بهآنمتصلاست.
د)وجوداسکلتخارجی درمهره دارانسببتفاوت آنها ازلحاظ اندازه وقدرتنسبتبهبقیهجانوران شدهاست.
ه)ماهیهاوخزندگان برخالف نرمتنانوخارپوستان متعلقبهگروه مهره دارانهستند.
و)دوزیستان وپستانداران برخالفکرمهاواسفنج هادارایاسکلتداخلی هستند.

ha

الف)درجانوران مهره داراسکلتازنوع  ...............میباشد.
ب)وجود اسکلتداخلی درمهرهدارانسببتفاوت آنها ازلحاظ  ..............و ................نسبتبهبقیهجانوران شدهاست.
ج)مهره داراندر5گروه متشکلازماهی ها، ................ ، .................،پرندگان وپستانداران میباشند.
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درباره دوکی بودن بدن ماهی ،لغزنده بودن سطح بدن و قرار گرفتن بخشی از هر پولک جلویی روی پولک عقبی
با همدیگر  ،گفت و گو کنید و برای هر کدام از این ویژگی ها  ،دلیلی بیان کنید .

درباره نقش و چگونگی عمل انواع بالهدر ماهی ها اطالعاتی جمع آوری و گزارش آن را در کالس ارائهکنید .
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تشریح ماهی
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ماهی های خاویاری دریای خزر  ،مرغوب ترین خاویار جهان را تولید می کنند  .درباره انواع ماهی های خاویاری و
طرز تهیه آن اطالعاتی را جمع آوری و بهکالس گزارش دهید .
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الف)همهماهیهایبالغ دوکی شکلبوده وسرودمآنهاکشیده میباشد.
ب)سطحبدنهمهماهیهالغزنده بودهودارای پولکهستند.
ج)درماهی هایپولکداربخشیازهرپولکجلویی رویپولکعقبی قرارگرفتهاست.
د)بهمنظور سازگاری ماهیهادرآبفقطحضور آبششالزامیمیباشد.
ه)درآبششهاوجودمویرگهایخونی فراوان شرایطبرایتبادلگازی فراهممیکند.
و)هرباله درماهیعالوه برایجادحرکت،درتغییرسرعتوجهت نقشدارد.
ز)درهمهماهیها استخوان هایاسکلتبهماهیچهاتصال یافتهاند.
ح)اره ماهیبرخالف شیرماهی دارایاسکلتغضروفی میباشد.
ط)درماهیقزلآالنخاع درونستونمهرهایازجنس غضروف قرارگرفتهاست.
ی)درهمهماهیهانخاع توسطبافتاستخوانی حفاظت میشود.
ک)درماهیقزلآالقلبجانور مانندکلیه وکبددرسطحشکمی قرارگرفتهاست.
ل)درماهیقزلآالکلیه برخالف بادکنک شناکروی شکلمیباشد.
م)بادکنک شنا درقزلآالدرازوکشیده بوده وبهلولهگوارش اتصال یافتهاست.
ن)طحال وکیسهصفرادرسطح شکمیقزلآالقرارگرفتهاست.
س)درماهی قزلآالخطجانبی دوطرفبدنجانور ازطولامتدادیافتهاست.
ع)درماهیقزلآالنخاع وستونمهره نسبتبهخطجانبی درسطحباالتری قرارگرفتهاست.

ha
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ف)درماهیقزلآالاندازه نسبیکیسه صفرا ازکبد بیشتراست.
ص)محتویات معده درماهیقزلآالابتداواردبخشانتهایی روده میشود.
ق)درماهیقزلآالکبد وقلببالفاصله زیرستون مهرهجانور قرارگرفتهاند.
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الف)بیشترماهی ازنظرظاهر ...................هستند.
ب)سطحبدنبیشترماهی ها  ................بوده واز ................پوشیده شده است.
ج)ماهی هاباداشتن ................و  ................برایزیستندرآبسازگار هستند.
د)باله هایماهیمیتواندوظایفی مانند ایجادحرکت،تغییر  ...............وتغییر .....................رابرعهده داشته باشند.
ه) براساسنوع اسکلتماهیهابهدو گروه  .................و  ................طبقه بندیمیشوند.
و)کوسه ماهی،اره ماهیوماهیخاویار اسکلتی ازجنس  ................دارند.
ز)قزلآالو  ...............ازماهیانی بوده کهاسکلتآنها ازجنس استخوان است.
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الف)قورباغه نوعی دوزیستبودهکه همهعمرخودرادرآب زندگی میکند.
ب)منبعغذاییقورباغه ایکه آبششدارد،بیشترحشرات میباشد.
ج)درمراحل رشداولیه قورباغه ،گازهای تنفسی ازطریقششمبادله میشود.
د)قورباغه بالغ بهمنظورکسباکسیژن ازآب،دارایآبششاست.
ه)درحین بلوغقورباغه ،آبششهایجانور بهششتبدیلمیشود.
و)قورباغه بالغ باداشتنپوستی نازک ومرطوب،تنفسپوستیانجام میدهد.
ز)درقورباغه بالغ هرسطحتنفسکه بیرونبدنجانور است،دارای پولکمیباشد.
337

ح)همهسطوح تنفسیدرقورباغه بالغ،درونبدنجانور قراردارد.
ط)قورباغه ایکه ازجلبک هاتغذیهمیکند،دارایانواعی ازسطوحتنفسیمیباشد.
ی)قورباغه ایکه ازحشرات تغذیهمیکند،توانایی تولیدگامت دارد.
ک)قورباغه ایکه ازگیاهان آبزیتغذیهمیکند،توانایی تولیدگامت دارد.
ل)همهانواع دوزیستان بالغدرپیکرخوددارایدمهستند.
م)نوزادقورباغه برخالفسمندر بالغ فاقددممیباشد.
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الف)نوزادقورباغه پسازخروجازتخمبا  .................تنفسواز  ..................و  ....................تغذیهمیکند.
ب)آبششهاینوزادقورباغه درحین بلوغ به  .................تبدیلمیشود.
ج)غذای قورباغه بالغ بیشتر ................. ،است.
د)سطوح تنفسیدرقورباغه بالغ  .................و .................میباشد.
ه)دوزیستان بیدمشامل  .................و  .................است.
و)مثالیازدوزیستدمدار  ...............میباشد.
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الف) درهرخزنده ایپوستجانور باپولکهایضخیم وصفحات استخوانی پوشیده شدهاست.
ب) درخزندگان پولکهایضخیم وسختمانندصفحات استخوانی شرایطالزمبرایزندگی درخشکی را فراهم میکند.
ج)خزندگان باپوشیده شدنپوستشان،نیازکمتر بهآبپیدامیکنند.
د)اندازه بیشترخزندگان قدیمیبزرگتر ازخزندگان امروزی میباشد.
ه)تنوعخزندگان امروزی نسبتبهخزندگان قدیمی،بسیار بیشتراست.
و)ماروکروکودیل برخالف قورباغه والکپشتمتعلقبهگروه خزندگان هستند.
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الف)مارهاگروهی ازخزندگان بودهکه تنهادرآبزندگی میکنند.
ب)همهانواع مارهای سمی وغیرسمی،فاقددستوپاهستند.
ج)طی فعالیت مارها فقطتنظیمجمعیت موشهارخمیدهد.
د)ازسممارها تنهابرایتولیدداروهای قلبیاستفاده میشود.
الف) همهانواع الکپشتهادارایاستخوان پهنشده بانقشحفاظتی هستند.
ب)الکِالکپشتهابخشیازاسکلتخارجی جانور بودهکهپهنمیباشد.
ج)همهالکپشتهادریازیبوده ودارایحرکتکند هستند.
د)الکموجود درالکپشت ،سختومحکم میباشد.
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الف)مارمولک برخالفجانور آفتاب پرست،نمونه ایازسوسمارها میباشد.
ب)مارمولک وآفتاب پرستازحشرات تغذیهکرده ودرتنظیمجمعیت حشرات نقشدارند.
الف)کروکودیل هایبالغجثه بزرگباتحرککم داشتهودرآبهایعمیق زندگی میکنند.
ب)سوراخ هایبینی کروکودیل روی سروچشم هایآنرویپوزهایدرازقراردارد.
ج)تمساح نمونه ایازکروکودیل بودهکه ازحشرات تغذیهمیکند.

ha

الف)پوستخزندگان باپولکهای  ..............و ...............یا ، ..........................پوشیده شدهاست.
ب)حدود .................میلیون سالپیش،خزندگان قدیمی(دایناسورها) بزرگترین گروه مهره دارانرویزمینراتشکیل
میدادند.
ج)برخی ازانواع مارهادر ................وبرخی دیگردر، .............زندگی میکنند.
د)مارها درتنظیمجمعیت  ...............و ................نقشدارند.
ه)ازسم مارها درتهیه داروهای ، ..............ضد  .................وضد  ...............استفاده میشود.
و)الکپشتهاباداشتن ....................و ، ..............شناخته میشوند.
ز)الکدرالکپشتبخشیاز  .............................استکهپهن شدهوبدنرامیپوشاند.
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ح)مارمولک و .....................نمونه هاییازسوسمارها هستندکه از ...............تغذیهمیکنند.
ط)کروکودیل هاجثه  .............وتحرککم داشتهودرآبهای ...............زندگی میکنند.
ی)درایران ...............،نمونه ایازکروکودیل استکهوجود دارد.
ک)چشم هایکروکودیل روی  .................وسوراخ هایبینیروی  .................درازقراردارند.
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چند نوع مختلف پر را بهکالس بیاورید  .از هر پر  ،قطعه کوچکی را جدا کنید و در زیر میکروسکوپ  ،مشاهده کنید .
 ساختمان انواع پر را با هم مقایسهکنید . کدام نوع از پرها  ،استحکام بیشتری دارند ؟ چرا ؟ -درباره نقشیکه هر نوع از پرها در پرندگان دارند  ،گفت و گو و نتیجه را در کالس ارائه کنید .
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الف) همهاندام هایحرکتی درپرندگان بهبالتبدیلشدهاست.
ب)دوکی شکلبودنبدنپرندگان وتوخالی بودناستخوان سببتسهیلفرایندپروازمیشود.
ج)پرندگان مانند ماهیهامیتوانند ادراررادرونمثانه خودذخیرهکنند.
د)وجودکیسه هایهواداردرونششهایپرندگان،سببافزایشکارایی دستگاه تنفسشدهاست.
ه)درپرندگان ساختارهایی کهسببافزایشکارایی ششدرجذباکسیژن میشود،باششهادرارتباط هستند.
و)درپرندگان طبقه بندیپرتنهابراساس شکلصورت میگیرد.
ز)پرهایپرندگان براساس شکلونقشدربیشازسهگروهجای میگیرند.
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ح)طبقه بندی پربهصورتکرک پر،پوشپروشاه پربراساس شکلونقشمیباشد.
ط)طبقه بندیپرندگان میتواندبرحسبشکلمنقار وپاهاصورتگیرد.
ی)شکلمنقارپرندگان تعیینکننده نوع غذاومحلزندگی جانور است.
ک)شکلپای پرندگان تعیینکننده نوعغذاومحلزندگی جانور است.
الف) درتامینموادغذایی برایانسان پرندگان داراینقشهستند.
ب) بیشترپرندگان باخوردنحشرات ودانه هایعلفهای هرزبهکشاورزان کمک میکنند.
ج)نقشپرندگان درکشاورزی همیشههمراهبابهبود محصوالت میباشد.
د)حمله پرندگان بهمحصوالت کشاورزی ودامینیزاززیانهایآنها میباشد.
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الف) پرندگان برای اینکه بتوانند پرواز کنند  ،ویژگی هایی دارند .استخوان های توخالی و  ، ...................بدن ...................
شکلونداشتن  ................ازجملهاینویژگی هاست.
ب)وجود  .........................درکنار ششهایپرندگان سببافزایشکارایی ششدرجذب اکسیژن میشود.
ج)پرهابراساس  ................و  ................درسهگروه طبقه بندی میشوند.
د)پرهایپرندگان براساس شکلونقشدرسهگروه  ................ ، ................و  ................قرارمیگیرند.
ه)پرندگان رامیتوانبراساس .................و ، .................طبقه بندیکرد.
و)شکل .................نشان میدهدکه پرنده چه میخورد.
ز)شکل .................نشان دهندهمحلزندگی پرندهاست.
ح)بعضی ازپرندگان بهدلیلخوردن  ...............و ..........................بهکشاورزان کمک میکنند.
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گفته میشود وجود گراز و خرس در جنگل  ،فوایدی دارد  .در این مورد از منابع معتبر  ،اطالعاتی را جمع آوری و به
صورت گزارش در کالس ارائهنمایید .
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الف)جانورانی که دارای غددشیریهستند،قطعابدنپوشیده ازمودارند.
ب) وجود مویاپشمدرپستانداران باخاصیت عایقی خودسببحفظدمایبدن میشود.
ج)نوزاد بیشترپستانداران درونتخمرشدکردهودرنهایت ازآنبیرونمیآید.
د)دردوزیستان برخالفپستانداران جنین برایرشدازبدنمادرتغذیهمیکند.
ه)ساختار کلی دستگاه هایداخلی پستانداران شبیهخزندگان بوده وباپرندگان متفاوت است.
و)دستگاه های داخلیپیکرپستانداران پیچیدگی بیشترینسبتبهبقیه مهره داراندارد.
ز)درپستانداران همهبخشهایدستگاه عصبی توسعه یکسانیپیداکردهاست.
ح)بخشهاییازدستگاه عصبی پستانداران که باهوش،حافظه وهماهنگیعضالت مربوطاست،توسعه زیادییافتهاست.
ط)تنها تفاوت بینپستانداران درچگونگی پرورشجنین میباشد.
ی) براساسچگونگی پرورشجنین ونوزاد،پستانداران درسهگروه طبقه بندیمیشوند.
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الف)پالتیپوسنوعی پستاندار بودهکه نوزادآندرخارجازتخمشکلمیگیرد.
ب)نوکاردکی توانایی شناکردن داشته ودرونآبالنهسازی میکند.
ج)نوزاد پالتیپوسپسازخروج ازبدنجانور ماده،ازشیرتغذیهمیکند.
الف)کانگورو نوعی پستاندارکیسه داربودهکه نوزادکامل آنپسازتولدازشیرتغذیه میکند.
ب) نوزادنارس درکانگورو بالفاصله بعدازتولدباخزیدنواردکیسه مادرمیشود.
ج)بررویشکم هرکانگورو ماده یککیسه همراهباغددشیریوجود دارد.
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د)نوزاد درونکیسه ازشیرمادرتغذیهکرده ومراحل رشدونموخود راکامل میکند.
ه)کانگورو ماده پسازتخمگذاری ،شرایطالزمبرایورودنوزادبهکیسه رافراهم میکند.
الف)بیشترپستانداران باتشکیلجفت شرایطتغذیهایجنین رافراهممیکنند.
ب) درپستاندارانی که ازفراوانی بیشتریبرخوردارند ،جفت درونرحم تشکیل میشود.
ج)درانسان،ساختار تامینکننده موادغذایی واکسیژنجنین،بارگهایخونی بندنافدرارتباطاست.
د)بندنافمواددفعیجنین رابهجفت نزدیکوموادمغذیرا ازخون مادردورمیکند.
ه)رگهایخونی بندنافخون رابینجفت وجنینجا بهجا میکنند.
و)پستانداران جفت داررابراساس شیوه تغذیهمیتواندرسهگروهجای داد.
الف) بسیاری ازپستانداران باخوردن الشهجانوران درپاکسازی طبیعت نقشدارند.
ب)کفتار وشغال پستاندارانی هستندکه ازانتشار بیماری هاوآلودگی هاجلوگیری میکنند.
ج)گرگ ویوزپلنگباشکارجانوران ناتوان نقشموثریدربقایحیوانات باهوشایفا میکنند.
د)سنجاب باذخیرهکردندانههادرزیرزمین،بقایجنگل راافزایشمیهد.
ه) شغال مانندگرگباشکارجانوران پیرنقشموثریدرجلوگیری ازبیماری هایواگیردار دارد.
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الف)پستانداران درهمهجایکره زمین،در  ............. ، ..........وحتی ...............یافتمیشوند.
ب)بدنپستانداران از .............یا  .............پوشیده شدهاستکهعایقخوبی برایحفظ دمایبدنآنهاست.
ج)نوزادان ماهیهاودوزیستان درون، .............رشدونمو مییابند.
د)نوزاد بیشترپستانداران ،دورهجنینیخود رادرون ، ...............میگذراند.
ه)دردستگاهعصبیپستاندارانمناطقیکهبا .................،................وهماهنگی.................مربوطاست،توسعهزیادی
پیداکردهاست.
و)پستانداران را بر اساس چگونگی پرورش جنین و نوزاد در سه گروه  ............... ، .................و  .................طبقه بندی
میکنند.
ز) پالنی پوس پستاندار  ...................است که در  .................النه می سازد و نوزاد پس از خروج از  ..................از شیر مادر
تغذیهمیکند.
ح) کانگورو ازپستانداران ....................است که نوزاد آن بهصورت  .................متولد شده ودر نهایتدرون  .................از
شیرمادرتغذیهمیکند.
ط)بیشترپستاندارانی که رویکره زمینزندگی میکنند،ازگروه  ....................هستند.

ha

ی)درخرسماده ................ ،موادغذایی واکسیژنازخون مادرمیگیردوبهرگهایخونی بندنافمیدهد.
ک)براساس رژیمغذایی پستانداران جفت دارشامل  .................... ، ................و .....................میباشند.
ل)بعضی ازپستانداران مانند  ................و  ................درطبیعت باخوردن الشهجانوران درپاکسازی طبیعت نقشدارند.
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م) گوشتخوارانی مثل  ............و  .................با تعقیب و شکار جانوران پیر و ناتوان  ،نقش موثری را در جلوگیری از بیماری
هایواگیر وبقای نسلحیوانات باهوشوقویایفامیکنند.

c
ha
r.c
ak
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c
ha
r.c

rf
e

ak

-1اهمیتوجودمهره داراندرزندگی انسان بنویسید5( .مورد)
پاسخ :
-2کدام عامل سببتفاوتمهره دارانازلحاظ اندازه وقدرتنسبتبهبقیهجانوران شده است؟
پاسخ :
- 3پنجگروه ازمهره دارانرابنویسید.
پاسخ :
- 4مهره دارانرا ازنظرخارجی یاداخلی بودناسکلت،بررسیکنید.
پاسخ :

ha

- 5جمله زیرراتکمیلکنید :
(بیشترماهی ها،دوکی شکلهستند.یعنی ). ..
پاسخ :
-6علتسازگاری ماهیهابرای زیستندرآببنویسید.
پاسخ :
-7همهانواع باله درماهی قزلآالوتعدادهرکدام رابنویسید.
پاسخ :
-8نوع وجنساسکلت درماهی هابنویسید.
پاسخ :
-9ماهیهاییبااسکلت غضروفی بنویسید( .سهمورد)
پاسخ :
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-10ماهیهاییبااستخوانگان (اسکلت) استخوانی بنویسید( .دومورد)
پاسخ :
 -11محلزندگی دوزیستان رابنویسید.
پاسخ :
-12محلزندگی قورباغه ازجنینی تابلوغ رابنویسید.
پاسخ :
- 13چگونگی تنفسوتغذیهدرنوزادقورباغه را بنویسید.
پاسخ :

ha
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c

- 14چگونگی تنفسوتغذیهدرقورباغه بالغ را بنویسید.
پاسخ :
- 15ویژگیونقش پوستدرقورباغه بالغ بنویسید.
پاسخ :

–16دوزیستان را ازنظرویژگی دمطبقه بندیکرده ومثالهاییبرایهرطبقه بندی بنویسید.
پاسخ :

ak

-17ویژگی ونقشپوستدرخزندگان بنویسید.
پاسخ :
-18کدامگروه ازجانوران حدوددویستمیلیونسال پیشبزرگترینگروه مهره دارانرویزمینراتشکیلمیدادند؟
پاسخ :
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e

-19گروه هایعمده خزندگان امروزیرابنویسید.
پاسخ :
-20مارها را ازنظرمحلزندگی وتولیدسمبررسیکنید.
پاسخ :

ha

-21فوایدماردرزندگی انسان ها را بنویسید.
پاسخ :

-22الکپشترا ازنظرمحلزندگی وویژگی هایالکبررسیکنید.
پاسخ :
- 23دونمونه ازسوسمارها رانامببرید.
پاسخ :
- 24اثرمارمولک وآفتاب پرستبرحشرات را بنویسید.
پاسخ :
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- 25کروکودیل هارا ازنظرظاهرومحلزندگی بررسیکرده ومثالی ازآنبنویسید.
پاسخ :

–26منشاء ایجاد بال درپرندگان رابنویسید.
پاسخ :
-27کدام ویژگی درپرندگان سببایجادتوانایی پروازدرآنها شدهاست؟
پاسخ :
-28کدام ساختار درپرندگان سببافزایشکارایی ششدرجذباکسیژن شدهاست؟
پاسخ :

ha
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c

-29پردرپرندگان رابراساسشکلونقشگروه بندیکنید.
پاسخ :
- 30طبقه بندیپرندگان براساسشکلمنقار وپاهایشانچه نوعاطالعاتی دراختیار دانشمندان قرارمیدهد؟
پاسخ :

ak

- 31نقشپرندگان درکشاورزی را بنویسید.
پاسخ :
- 32فوایدپرندگان درزندگی انسان هابنویسید.
پاسخ :
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- 33کدامگروه ازجانوران ازحشرات تغذیهمیکنند؟
پاسخ :

ha

- 34محل زندگی پستانداران رابنویسید.
پاسخ :
- 35کدام ساختار درپستانداران عایقخوبی برایحفظدمای بدنآنها میباشد؟
پاسخ :
- 36نوزادکدامجانوران پسازپایان دورانجنینی ازتخمخارج میشوند؟
پاسخ :
- 37پستانداران براساسچگونگی پرورشجنین گروه بندیکنید.
پاسخ :

- 38کدامگروه ازپستانداران تخمگذار بوده ودرکنار آبالنهمیسازد؟
پاسخ :
- 39درکدام پستاندار نوزادبهصورت نارسمتولدشده وتاکامل شدنمراحل رشدونموازشیرمادرتغذیهمیکند؟
پاسخ :
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- 40محل قرارگیری غددشیریدرکانگورو را بنویسید.
پاسخ :
- 41بیشترینپستاندارانی که رویکره زمینزندگی میکنند متعلقبهکدام گروه هستند؟
پاسخ :
- 42محلایجادووظیفه جفت رادرپستانداران جفت داربنویسید.
پاسخ :
- 43پستانداران جفتداررابراساسرژیم غذایی طبقه بندیکنید.
پاسخ :

ha
r.c

c

- 44دوموردازجانورانی که درطبیعت باخوردن الشهجانوران درپاکسازی طبیعت نقش دارند را بنویسید.
پاسخ :
- 45نقشکفتار وشغال درمحیطزیستوطبیعت بنویسید.
پاسخ :
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- 46کدام گروه ازجانوران باتعقیب وشکارجانوران پیرنقشموثریرادرجلوگیری ازبیماری هایواگیر وبقای نسلحیوانات
باهوشوقوی ایفامیکنند؟
پاسخ :
- 47سنجاب ایرانیچگونه درحفظجنگل هایبلوطدامنههایزاگرس نقشدارد؟
پاسخ :

ha
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c
ha
r.c

-1باتوجه بهشکلبهمواردزیرپاسخ دهید:
الف)نام هریک ازمواردمشخصشدهرابنویسید.
پاسخ :

rf
e

-2باتوجه بهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)نام هریکاز موارد مشخصشده رابنویسید.
پاسخ :

ak

ب)نقشباله هادرجانور روبرو رابنویسید.
پاسخ :

ha

ب)کدام یکمحل تولیدگامت میباشد؟
پاسخ :
ج)کدام یکدرونستون مهره قرارگرفتهاست؟
پاسخ :
د)کدام یکمحتویات معده رادریافتمیکند؟
پاسخ :
ه)موادزائدخارج شدهازکلیه بهکدام بخش ریختهمیشود؟
پاسخ :
و)محلتبادلگازهای تنفسیبینخون ومحیطرابنویسید.
پاسخ :
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- 3باتوجه بهشکلبهموارد زیرپاسخ دهید:
الف)تصویرروبروچرخه زندگی کدام جانور را نشان میدهد؟
پاسخ :
ب)کدام یکبالغ ودارای توانایی تولیدگامت میباشد؟
پاسخ :
ج)کدام یکنابالغ میباشد؟
پاسخ :

ha
r.c

c

د)کدام یکازحشرات تغذیهمیکند؟
پاسخ :
ه)کدام یکدونوعسطحتنفسیدارد؟
پاسخ :
و)نام سطحتنفسیدر aرا بنویسید.
پاسخ :
ز)منابع غذایی مورودaرابنویسید.
پاسخ :

ak
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- 4باتوجه بهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)نام هریکازجانوران روبرو را بنویسید.
پاسخ :
ب)جانوران روبرودردوگروه بیدم ودمدارطبقه بندیکنید.
پاسخ :
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ha

ح)جزکدام گروه ازدوزیستان میباشد؟
(دمدار–بیدم)
پاسخ :
ط)انواع سطحتنفسیدرbبنویسید.
پاسخ :
ی)محلزندگی همگیرابنویسید.
پاسخ :

- 5باتوجه بهشکلبهمواردزیرپاسخ دهید:
الف)نام هریکازپرهایزیر را بنویسید.
پاسخ :
ب)پرهایروبرو را براساسشکلونقش درچندگروه طبقه بندی میشوند؟
پاسخ :

ha
r.c
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-6باتوجه بهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)نام هریکازجانوران روبرورابنویسید.
پاسخ :
ب)کدام یکپستاندار تخمگذاراست؟
پاسخ :
ج)کدام یکجزوپستانداران کیسه داراست؟
پاسخ :
د)نوزادکدام یکبعدازتولدنارساست؟
پاسخ :
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ه)کدام یکبهنوزادخودشیرمیدهد؟
پاسخ :
و)کدام یکدرکنار آبالنهمیسازد؟
پاسخ :
ز)کدام یکدردورانجنینی برایرشدازبدنمادرتغذیهمیکند؟
پاسخ :

-7باتوجه بهشکلبهمواردزیرپاسخ دهید:
الف)براساسرژیمغذایی درسهگروه طبقه بندیکنید.
پاسخ :
ب)جانوران روبروبهکدام گروهازپستانداران تعلقدارند؟
پاسخ :
ج)درکدام یکجنین برایرشدازمادرتغذیهمیکند؟
پاسخ :
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ha

ح)کدام یکازطریقجفت وبندنافبهجنینخود موادغذاییمیرساند؟
پاسخ :

c
ha
r.c
ak

-1کدام جمله زیررابهدرستی تکمیلمیکند؟
وجهاشتراک همهمهرهداران نمیتواند داشتن  ..........باشد.
)1ستون مهره
)2دستگاه تنفس
)3مثانه
)4قلب

rf
e

-2کدام متندرباره ماهیهاصحیحاست؟
)1همگیباداشتنبدندوکی شکلِپولکداردرآبزندگی میکنند.
)2سطحبدنهمهماهی هالغزنده بوده وبافلسهاییپوشیده شدهاست.
)3بهمنظورحفاظت ازنخاع ستون مهره هاییازجنساستخوان محکم دارند.
)4خون پرازیاخته پسازورودبهقلبشکمیجانور  ،ازآنخارج میشود.

- 4درماهیقزلآال  ..........میباشد.
)1آبششهاپایینترازقلب
)2بادکنک شنا وکلیه باریک
)3غدهجنسی درنزدیکیسر
)4نخاع پایینترازکانال جانبی
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ha

- 3درکدام یکاسکلتاستخوانی یافتمیشود؟
)1شیرماهی
)2ارهماهی
)3کوسه
)4ماهیخاویار

- 5درماهیقزلآال ..........میباشد.
)1نخاع درونکانال جانبی
)2طحال بررویکبد
)3قلبدرنزدیکیکبد
)4بادکنک شنا پایینترازمعده

c

 - 6در چرخه زندگی جانوری سطح تنفسی ابتدا آبشش بوده و سپس پوست و شش می باشد .کدام عبارت درباره این
جانور مهره دارصحیح است؟
)1بدنفاقدپولکداشتهکهبایدمرطوب باشد.
)2سطحتنفسینوزاددرونتخم،آبششمیباشد.
)3درکنار ششهایجانور کیسه های هوادارقرارگرفتهاست.
)4دربخشی ازچرخه که دارایدممیباشد،ازحشرات تغذیهمیکند.

ha
r.c

-7درچرخه زندگی قورباغه هنگامیکه . ..........
)1دارایدممیباشد،تنفسششیدارد.
)2ازجلبک تغذیهمیکند،میتواندگامت تولیدکند.
)3ازحشرات تغذیهمیکند،تنها یکنوع سطحتنفسیدارد.
)4فاقددممیباشد،میتواند درخشکی مشاهده شود.

ak
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-8ویژگیچند موردبهدرستی بیانشدهاست؟
الف)اردک:داشتناستخوان محکم وتوخالی
ب)خفاش :تخمگذار همراه بابدندوکی شکل
ج)سمندر :داشتنپوست باپولکهایضخیم
د)کبوتر :داشتنششهابههمراهکیسه هایهوادار
ه)پالتیپوسماده :تشکیلجفتبههمراه بندناف
3)2
2)1

4)3

ha

-9حدوددویستمیلیون سالپیشگروهی ازجانوران بزرگترینگروه از
مهره دارانرویزمینراتشکیلمیدادند.کدام مطلبدرباره آنها درستاست؟
)1تعدادکمی دارایپولکهایضخیم وسخت بههمراهصفحات استخوانی هستند.
)2تنوعامروزیاینگروهجانوری بیشترازتنوع آنها درگذشته دورمیباشد.
)3جانوران خشکی زیبودهکه توانایی باالیی درحفظآببدنشان دارند.
)4همگیبرایجا بهجایی درمحیطبدون دخالت دستوپا،سازگار هستند.

-10روبرویهرجاندار ،ویژگی آنبیان شدهاست.کدام ویژگی درستاست؟
)1مار:همگیخشکی زیبودهکه میتوانند درتنظیمجمعیت موشهاموثرباشند.
)2الکپشت:الکسختآنها بخشیازاسکلتبیرونی بودهکه پهنشدهاست.
)3سوسمار :آفتاب پرستنمونه ایازآنبودهکه ازحشرات تغذیهمیکند.
)4کروکودیل :تمساح نمونه ایازآنبودهکه باجثه بزرگدرآبعمیقزندگی میکند.
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5)4

-11کدام مطلبدرباره همهجانوران مهرهداریکه بدندوکی شکلدارندصحیحاست؟
)1بخشیازموادزایدابتدادرمثانهانباشته شدهوسپسدفعمیگردد.
)2بهمنظورتبادلگازها بینخون وهوا ازسطحتنفسیویژهاستفاده میکند.
)3بافعالیت ماهیچه هامیتوانند سببحرکت باله هاشوند.
)4وجودرگهاییدربدنمیتواند سببحرکت یکطرفهخون شود.
-12کدام عبارت درموردپرندگان درستاست؟
)1باداشتنبدندوکی شکلواستخوان هایتوپرمحکم،شناخته میشوند.
)2کیسه هایهوادرا موجود درششهاسببافزایشاکسیژن رسانی شدهاست.
)3شاه پرنسبتبهبقیه بلندتربوده وتنهادربالپرندهنقشایفا میکند.
)4شکلمنقارآنها میتواندنشان دهندهالگویغذایی آنها باشد.

ha
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- 13چندموردجمله زیررابهدرستیتکمیل میکند؟
بعضی ازپرندگان . ..........
الف)توانایی حمله بهمحصوالت کشاورزی ودامیدارند.
ب)باداشتنکیسه هایهوادارسبب افزایشکارایی ششمیشوند.
ج)باخوردن دانههایعلفهایهرزبهکشاورزان کمک میکنند.
د)دارایصداییلذت بخشبودهکه درطبیعت زندگی میکنند.
3)3
2)2
1)1

rf
e

ak

- 14پستانداران مهره دارانی هستندکه همگی. ..........
)1بهمنظورایجادعایقحرارتی مودارند.
)2نوزادخودرابهصورت نارسبهدنیامیآورند.
)3بعدازتولدباتغذیهازشیرمادررشدمیکنند.
)4ازنظرپروشجنینکامال مشابه هستند.

4)4

ha

- 15کدام عبارت درستاست؟
)1ساختار کلی دستگاه هایداخلی ماهیمشابه پالتیپوساست.
)2کانگورو پستانداری تخمگذار بودهکه نوزادآنبهصورت کامل متولدمیشود.
)3درپرندگان نسبتبهپستانداران مناطق مرتبطباحافظه گسترشزیادییافتهاست.
)4بیشترپستانداران رویکره زمین،غددشیریدرونکیسه دارند.
-16بیشترپستاندارانی کهرویکرهزمینزندگی میکنند. ..........،
)1احتیاجات جنین را بدونتشکیلجفت فراهممیکنند.
)2رشدنوزاد تازه متولدشده درونکیسه ادامهمیدهند.
)3نوزادپسازخروجازتخمازشیرمادرتغذیهمیکند.
)4براساس رژیمغذاییمیتوانددرسهگروه طبقه بندیشود.
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-17درجانوران  ..............میتواند ویژگی مشترکبینمهره دارانوبیمهرگان میباشد.
)1داشتناسکلت داخلیاستخوانی مانند تخمگذار بودن
)2کسبانرژی بارابطهانگلیبرخالف توانایی پروازکردن
)3انجام تنفسپوستی مانند وجودچشم درسر
)4توانایی پروازکردنبرخالف داشتنانواعی ازدستگاه
-18بعضی ازپستانداران مانند . ..........
)1کفتار وگرگ،باخوردن الشهجانوران درپاکسازی طبیعت نقشدارند.
)2یوزپلنگوشغال،باشکارجانوران دربقای نسلحیوانات باهوشنقش دارند.
)3سنجاب ایرانی،درحفظجنگل هایبلوطدامنهزاگرس اهمیتدارند.
)4پالتیپوس،درطولدورهجنینیخود ازخون مادرتغذیهمیکنند.
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-19بهطور معمول  ..........میتواند درصنایع داروییکاربرد داشته باشد.
)1گروهی ازباکتری هابرخالفگیاهان
)2همهانواع آغازیان مانندقارچ ها
)3بعضی ازگیاهان مانند اسفنج ها
)4گیاهان برخالف نرمتنان
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با هم زیستن
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الف) پرندهزنبورخوار درمحیطخودمستقلازعوامل زنده وغیرزنده زندگی میکند.
ب) پرندهزنبورخوار تنها بهجانداران دیگردرمحیطخودوابستگی دارد.
ج)پرندهزنبورخوار مانندجانوران دیگراکسیژن مصرفکرده ودیاکسیدکربن تولیدمیکند.
د)عوامل زنده وغیرزنده درهرمحیطبریکدیگرتاثیرگذار هستند.
ه) درهربومسازگان منحصراً عوامل زنده درنظرگرفته میشود.
و)درکره زمینهربوم سازگان خشکی یاآبی میباشد.
ز)درهمهانواع بومسازگان چرخه موادوانتقال انرژی اتفاق میافتد.
ح)درهربوم سازگان انتقال انرژی درزنجیره هاوشبکههایغذایی رخمیدهد.
ط)دربوم سازگان خشکی نمی تواندانتقال انرژیرخدهد.
ی)دربوم سازگان آبیانتقال انرژینمی توانددرشبکههایغذایی رخدهد.
ک)درگروهی ازبوم سازگانزنجیره وشبکه هایغذایی وجودندارد.
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الف)محیطزندگی هرجانوری از ...................و.........................تشکیل شدهاست.
ب)عوامل زنده وغیرزنده محیطوتاثیرهاییکه برهممیگذارند ،سامانه ایبهنام ...................میسازند.
ج)انواع مختلفیازبومسازگان های  .............، ...............و ......................وجود دارد.
د) جنگل گلستان نمونه ای از بوم سازگان  ...............و دریاچه زریوار نوعی بوم سازگان  ...............و تاالب شادگان بوم
سازگان  ......................است.
ه)درهمهبومسازگان دوفرایندمهم  .......................و ........................اتفاق میافتد.
و)دربومسازگان انتقال انرژی در ....................وشبکه هایغذایی رخمیدهد.
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این زنجیره  ،یکی از زنجیره های غذاییشکل  1است  :گیاه – ملخ – عنکبوت
شما زنجیره های دیگر این شکل را رسم کنید .

الف) آیا می توانیم بگوییم همه شبکه های غذاییکه روی کره زمین هستند به هم وصل هستند ؟
ب) دانش آموزی میگوید تولید کنندگان در هر زیستگاهی  ،گیاهان اند  .شما چه فکر می کنید ؟
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شیوع سرطان در منطقه ای زیادشده است  .کارشناسان علت آن را وجود نوعی ماده آالینده در خاک زمین های
کشاورزی و مراتع آن منطقه می دانند  .چگونه این ماده که در خاک است  ،عامل سرطان در مردم منطقه شده است ؟
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الف) هرزنجیره غذایی ازیکیاچندجاندار تشکیلشده است.
ب)اولین حلقه درهرزنجیره غذاییجانورانی بودهکه ازماده معدنی ماده آلیمیسازند.
ج)جانداران تولیدکننده میتوانندازموادمعدنی،موادآلیبسازند.
د)جانداران تولیدکننده اولینحلقه ازهرزنجیره غذایی دربوم سازگان هستند.
ه)درهربومسازگان حلقه بعدازجانداران تولیدکننده ،جانداران مصرفکننده هستند.
و)جانداران مصرفکننده مستقل ازجانداران تولیدکننده دریکبوم سازگان زندگی میکنند.
ز)جانداران مصرفکننده ماده وانرژیموردنیازخودرا ازجانداران تولیدکننده تامینمیکنند.
ح)جانداران فتوسنتزکننده نمی تواننداولینحلقه اززنجیره غذایی باشند.
ط)زنجیره غذایی تنهاتشکیلیافته ازجانداران تولیدکننده میباشد.
ی)شبکهغذایی متشکلاززنجیره های غذاییمتصل بهیکدیگردریکبومسازگان میباشد.
ک)آغاز وانتهای هرزنجیره غذاییکامل جانداران تولیدکننده هستند.
ل)همهماده ساخته شده درگیاه درنهایت بهآخرینجاندار درزنجیرهغذایی میرسد.
م)اولینجانداران مصرفکننده دربوم سازگان ،گوشت خوار هستند.
ن)درهرزنجیره غذایی مقدارعمده ایازماده وانرژی بهترازباالترمنتقل میشود.
س)جانداران گوشت خوار بیشترازجانداران گیاه خوار ازتولیدکننده هاکسبانرژیمیکنند.
ع)اولینگروه مصرفکننده گروهی ازجانداران بودهکه ازتولیدکننده هاتغذیه میکنند.
ف)کربن موجود درکربوهیدرات تولیدی درفتوسنتزکنندگان میتواندبهجانداران مصرفکننده انتقال یابد.
ص)کربن موجود درجانداران مصرفکننده ازجانداران تولیدکننده تامینشدهاست.
ق)منشاء اولیهکربن موجود درموادآلیپرندهزنبورخوار،زنبور شکار شدهمیباشد.
ر)تجزیهکنندگان هربوم سازگان انرژیموردنیازخودراازبقایای جانداران دیگربهدستمیآورند.
ث) همهانواع جانداران تجزیهکننده دربوم سازگان ،نوعی تولیدکننده محسوب میشوند.
خ)همهانواع قارچ هاوباکتری هانقشمهمی درتجزیهبقایای جانداران دارند.
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ذ)جانداران تجزیهکننده موادآلیراتاحدتشکیلمولکول هایساده تجزیهمیکنند.
)1طیفعالیت جانداران تجزیهکننده دربوم سازگان ،مولکول های ساده تولیدشدهتنها بهخاک یاآببرمیگردند.
)2طیفعالیتجانداران تجزیهکننده دربقایای جانداران ،بوی نامطلوب ایجادمیشود.
)3کربن دیاکسید،آب،گازهای گوگرددار ونیتروژندارمیتواندطی فعالیتجانداران تجزیهکننده ایجادشود.
 )4هرجاندار تجزیهکننده دربوم سازگان قطعاازتعدادزیادییاخته تشکیلشدهاست.
 )5هرجاندار تجزیهکننده درونخود دارایهستهوانواعی ازاندامک هامیباشد.

ha
r.c

c

الف)هرزنجیره غذایی از  .................جاندار تشکیلشدهاست.
ب)اولینحلقه ازهرزنجیرهغذاییجاندار  .................کننده است.
ج)جاندار تولیدکننده ازمواد ، .................مواد .................میسازد.
د)زنجیره هایغذاییدربوم سازگان ،بههمدیگروصلاندو ...................راتشکیلمیدهند.
ه)اولینگروه ازمصرفکننده ازنظررژیم غذایی .................هستند.
و)انواعی از  .................و  ..................نقشمهمی درتجزیهبقایای جانداران دارند.
ز) تجزیه کنندگان مولکول های آلی را تا حد تشکیل مولکول های ساده مانند ، .............. ، ............................
 ..........................و  ...........................تجزیهمیکنند.
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هر یک از شکل ها چهنوع همزیستی را نشان میدهد ؟
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به نظر شما چه نوع رابطه ای بین زنبور و گل گیاه دار وجود دارد ؟ انواعی از حشره ها در گرده افشانی گل ها نقش
دارند  ،اما چرا گفته میشود که نقش زنبور عسل از همه مهم تر است ؟
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الف)درهمزیستیازنوع همسفرگی هردوجاندار سودمیبرند.
ب) درهمزیستیازنوع همیاری تنها یکیازجانداران سودمیبرد.
ج)درهمزیستیازنوع انگلی،فقطیکیازجانداران زیانمیبیند.
د)دررابطه انگلی،جاندار سودبرنده قطعاً درون پیکرمیزبان زندگی میکند.
ه) هرنوع رابطه همزیستیکه یکیازجانداران سودنمیبرد،انگلی میباشد.
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و)هرنوع همزیستیکه فقطیکیازجانداران سودمیبرد،انگلی میباشد.
ز)هرنوع همزیستیکه هردوجاندار سودمیبرند،قطعاً همسفرگی نیست.
ح)کنهکه بررویبدنانسان زندگی میکند،دارایرابطه انگلی است.
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ط)کنه نوعی انگلبودهکه میتوانددرونبدنانسان زندگی کند.
ی)میگویتمیزکننده بامارماهی رابطه همیاری دارد.
ک)درهمزیستیبینمیگوومارماهی ،فقطیکیازجانوران سودمیبرد.
ل)همزیستیبینماهیهایکوچک وکوسه ،همسفرگی میباشد.
م) درهمزیستیبینماهیهایکوچک وکوسه ،هیچکدام زیان نمیبینند.
ن)بینزنبور وگیاهان گلدار نوعی همزیستیوجودداشتهکه هردوسودمیبرند.
س)در همهانواع همزیستیدرنهایت جاندار جدیدی تشکیلمیشود.
ع)گلسنگ حاصل همزیستیقارچباجلبک میباشد.
ق)درگلسنگ ،جلبکموادمعدنی وقارچ موادآلیراتامینمیکند.
ر)رابطه بینقارچ وجلبکدرگلسنگ ازنوع همیاری است.
ش)درگلسنگ هردونوعجاندار ازیکدیگرسودمیبرند.
ت)درگلسنگ،جلبکباانجام فتوسنتزفقطکربوهیدرات موردنیاز قارچرامیسازد.
ث)درگلسنگ،قارچموادمعدنی برایجلبکفراهممیآورد.
خ)درگلسنگ ،موادآلیموردنیاز توسطقارچ ساخته میشود.
ذ)درهوایآلوده ازمیزانفراوانی گلسنگهاکاسته میشود.
)1همهگلسنگهابهآلودگی هواحساس هستند.
)2گلسنگ هامیتوانند سببتبدیلخاک بهسنگشوند.
)3میتوانبرایتهیهموادرنگیوداروییازگلسنگ ها استفاده کرد.
)4گلسنگهیچگاه نمی تواندغذایجانوران راتشکیلدهد.
)5گلسنگ نمیتواند برروی سنگهارشدکند.
)6گلسنگهابهصورت الیههاییبهرنگهایمتفاوت رشدمیکنند.
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الف)درهربومسازگان سهنوع ارتباط ، .................شکار وشکارچی و  .............رامیتوان تشخیصداد.
الف ).دربوم سازگان میتواند ............. ، ..................و..............که اشکال مختلفهمزیستیهستند،وجود داشتهباشد.
ب)در  ..................یکجاندار سودبردهوجاندار دیگرسودنمی بردیازیانی نمی بیند.
ج)در  ................هردوجاندار سودمیبرند.
د)دررابطهانگلی ................ ،زیانمیبیندولی ................سودمیبرد.
367

ه)جانداری که درونیارویبدنمیزبان زندگی میکند ................،نامیده میشود.
و)همزیستیبینمیگوومارماهی میتواند  .............باشد.
ز) ماهی های کوچک همراه با کوسه شنا می کنند و پس مانده شکار کوسه را می خورند .همزیستی بین این دو جانور
 .................میباشد.
ح)همزیستیبینکنه وانسان میتواند ..............باشد.
ط)گلسنگ موجودی بودهکهحاصل همزیستی  .............و  .............است.
ی)همزیستیبیندوجاندار درگلسنگ ...............،میباشد.
ک)مرگگلسنگهاممکناستدلیلیبرای .................باشد.
ل)گلسنگ سببتشکیل ...............ازسنگمیشود.
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م)ازگلسنگ هامواد  .............و ..............استخراج میشود.
ن)گلسنگ بخشی ازغذایجانورانی مانند  .............راتشکیلمیدهند.
س)گلسنگ،بهویژهروی  ...............وبهصورت  ...............بهرنگهایمتفاوت رشدمیکند.
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جانورانشکارچی ویژگی های متفاوتی دارند که بهآنها در شکار کردن طعمه کمک می کند  .هر گروه  ،یک جانور
شکارچی را انتخاب و درباره ویژگی هایی که به آن در شکار کردن کمک می کند  ،اطالعاتی جمع آوری کند و
گزارش را بهصورت تصویری و جمله های کوتاه ارائه دهد .
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ایننمودار رابطه بین جمعیت شکارچی را در یک منطقه نشان می دهد  .درستی عبارت زیر را با استفاده از آن نشان
می دهد  .درستی عبارت زیر را با استفاده از آن نشان دهید .
(( تعداد شکارچیانی که می توانند در یکبوم سازگان زندگی
کنند  ،به تعداد جانورانی بستگی دارد که شکار آنها
می شوند )) .
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الف)رابطه بینشکار وشکارچی نوعی همزیستیبودهکهدرجانوران گوشت خوار دیدهمیشود.
ب) همهجانوران شکارچی بهمنظورشکار،بهدنبالطعمه میدوند.
ج)شقایق دریایینوعیجانور ثابت وشکارچی میباشد.
د)شیربهمنظور شکارگاو وحشی نیازبهدویدندارد.
ه)جانورانی که شکار میشوند،ویژگی هایی دارندکه احتمال شکارآنها راکم میکنند.
و)نوزادکرمی شکلهمهحشرات باداشتنلکههایرنگیظاهرشبیه ماردارند.
ز)لکههایرنگیچشم ماننددرابتدای بدننوزاد بعضی ازحشرات وجوددارد.

ha

الف)شکار کردنازراه هایتامینغذادرجانوران  .................است.
ب)نوزادکرمی شکلبعضی ...............لکههایرنگیچشم مانندی درانتهای بدنداردکه آنراشبیهمار میکند.
ج)جانورانی که شکار ، ...............ویژگی هاییدارندکهاحتمال شکار شدنآنها راکم میکنند.
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الف) هرجانوری با استتار درمحیطزندگی خود احتمال شکار شدنراکاهش میدهد.
ب) بعضی ازجانوران درجایی قرارمیگیرندکه تشخیصآنها اززمینه دشواراست.
ج)بعضی ازجانوران با استتار درمحیطزندگی خود احتمال شکار شدنراکاهش میدهند.

الف)بهمنظوراستتار بعضیجانوران درجایی قرارمیگیرندکه تشخیصآنها از ..................دشواراست.
ب)هدفازاستتار مخفی شدنازدید  ..............یا ...............میباشد.
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در آزمایشی جوجه های تازه از تخم درآمده را بهدو گروه تقسیم کردند  .گروه یک را با غذای بدون باکتری و گروه
دوم را با غذایی تغذیهکردند که باکتری های مفید داشت  .بعد از مدتی به هر دو گروه  ،نوعی باکتری دادند که
باعث بیماری روده ای می شود  .نمودارهای زیر تعداد باکتری های مضر را در دو گروه نشان می دهد  .محور
عمودی تعداد باکتری ها و محور افقی زمان را نشان می دهد .
الف) ایندو نمودار را با هم مقایسهکنید .
ب) امروزه به بعضی خوراکی ها زیست یار
(پروبیوتیک) مثل ماست و پنیر باکتری های
مفید اضافه می کنند  .با توجهبه این نمودارها
این خوراکی ها چه نقشی در سالمت انسان
دارند ؟
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الف) درارتفاعات زاگرس تنهاروباه ازسنجاب تغذیهمیکند.
ب)ماردوسرمانندروباه معمولی میتواندازسنجاب تغذیهکند.
ج)درارتفاعات زاگرس روباه وماربرسرشکارسنجاب بایکدیگردرحال رقابت هستند.
د)رقابتی که بینروباه وماربرسرشکارسنجاب میباشد،همواره آگاهانه است.
ه) دررقابت بینروباه وماربرسرشکارسنجاب ،همواره روباه برنده میشود.
و)نتیجه رقابت بینروباه وماربرسرشکارسنجاب ،بهچابکی وآرامشدرحمله بستگی دارد.
ز)جانوران معموال برایغذا،آبومحلزندگی بایکدیگررقابت میکنند.
ح)باوجود نیازمشابه ومنابع مشترک،بینجانداران میتواند رقابتایجادشود.
ط)همواره رقابت بیندویاچندجاندار شدیدبودهومنجربهجنگیدن میشود.
ی)دریکبوم سازگان هیچگاه نمی تواندرقابت بینافرادهمگونه رخدهد.
ک)تمام رقابت هایصورت گرفته دریکمحیط،بینافرادگونه هایمتفاوت است.
ل)بهمنظورکاهش رقابت بین جانداران دریکبوم سازگان میتواندراه هاییوجودداشته باشد.
م)جغدبهمنظورشکارجوندگان کوچک درروزاقدام میکند.
ن)شاهین بهمنظورشکارجوندگان کوچک درشباقدام میکند.
س)تقسیمبندی زمانشکار بینجغدوشاهین،رقابت بین آنهاراکاهش میدهد.
ع) دررودهانسان بینباکتری های مفیدومضرمیتواند رقابت وجودداشته باشد.

ha
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الف)سنجاب ایرانی درجنگل های .............درارتفاعات  .............زندگی میکند.
ب)دوجانور .................و  .......................ازشکارچیان سنجاب ایرانیهستند.
ج) بین جانداران رقابت هنگامی ایجاد می شود که جانداران نیازهای  ...............داشته باشند و نیازهای خود را از منابع
.............تامین کنند.
د)جانوران معموالً برای  ............. ، .............و ....................بایکدیگررقابت میکنند.
ه)جغد وشاهیناز  .......................تغذیهمیکنند.
و)جغد بهمنظورشکاردر ..............اقداممیکند.
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ز)شاهین برایشکاردر .............اقداممیکند.
ح)تقسیم بندیِ  ............شکار،رقابت بینجغد وشاهینرا  ............میکند.
ط)درعدمحضور باکتری هامفیددرروده جوجه تعدادباکتری هایمضردررودهآن  ............میشود.
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گاه بعضی گونه های تازه وارد  ،با رشد سریع و استفاده بیشتر از منابع  ،مانع از رشد گونه های دیگر و در نتیجه سبب
کاهش تنوع زیستی می شوند  .به نظر شما استفاده از گونه هایبیگانه  ،یعنی گونه هاییکه بهطور طبیعی در یک
منطقه نبوده اند  ،برای توسعه فضای سبز چه زیان هایی ممکن است در برداشته باشد و چه چیزهایی را برای اینکار
باید در نظر گرفت ؟
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با مراجعه به منابع معتبر گزارشی مبنی بر فعالیت های انسانیکه تنوع زیستی را کاهش می دهند  ،تهیهکنید و به
صورت تصویری ارائه دهید .
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الف) تنوع زیستیشامل تنوعگونه هایجانوران ومحیطزندگی آنها میباشد.
ب) تعدادگونه هایجانداران درمحیطباتنوعزیستی رابطهمستقیم دارد.
ج)جانداران نیازهای متفاوتی داشتهکهدرزیستگاه هاییباآبوهوای متفاوت زندگی میکنند.
د)تنوع محیطی سببفراهمشدنزیستگاه هایمناسب برایزیستنانواعی ازجانداران میشود.
ه) باافزایشتنوعمحیطی درهراکوسیستم ،تنوعجانداران کاهش مییابد.
و)تنوع زیستیامروزیکره زمینطی میلیونهاسال شکلگرفته است.
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ز)درطولعمرزمین تنهابافعالیت انسانی ازتنوع زیستیکاسته شدهاست.
ح)سقوط شهاب سنگویخبندان هاعوامل طبیعی بودهکه سببکاهش تنوع زیستیشدهاست.
ط)امروزفعالیت انسانی مهمترینخطربرایکاهش تنوع زیستیمحسوب میشود.
ی)هیچگاه نمی تواندانقراضگونه هایجانوری وگیاهیحاصل فعالیت انسانی باشد.
ک)انقراض بهمعنیمرگبخشاعظم افرادیکگونه درطبیعت میباشد.
ل)همهببرهای مازندران مردهاندواینگونه منقرض شده است.
م)گاه رشدسریعگونه هایتازه وارد،میتواند مانعازرشدگونه هایدیگرشود.
ن)ورودگونه هایجدیدبهمحیط،نمیتواند سببکاهش تنوع زیستیشود.
س)گونه هایبیگانه تازه واردشده بهمحیط،ممکناستدررقابت باگونه هایبومی پیروزشوند.

ha

الف)تنوع زیستیبهمعنای تنوعگونه هایجانداران و  ............است.
ب)دربومسازگان تعدادگونه هایجانداران باتنوع زیستیآنمحیطرابطه  ..............دارد.
ج)تنوع زیستی که امروزه رویکره زمینوجود دارد،طی  ................سالشکلگرفتهاست.
د)درطولعمرزمینعوامل طبیعی مانند ...............و ..........................سببکاهش تنوع زیستیشدهاند.
ه)امروزه  ..........................مهمترینخطربرایانقراضگونه هامیباشد.
و) گاه بعضی از گونه های تازه وارد  ،با  ...................و استفاده بیشتر از منابع  ،مانع از رشد گونه های دیگر و در نتیجه کاهش
تنوع زیستیمیشود.
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ha

الف)میزانبهره بریانسان ازطبیعت پسازشناخت بومسازگان بیشترشدهاست.
ب)امروزباشناخت ازجانداران میتوانداروهای فراوانی استخراجکرد.
ج)میتوانبرایاستخراج ماده اولیه تمام داروها ازجنگل هایبارانی استفاده کرد.
د)همهحشرات باخوردن آفتهامیتوانند بهکشاورزی کمککنند.
ه)جانوران بهویژهحشرات درگرده افشانی همهگیاهان نقشدارند.
و)تارعنکبوت ازجنس پروتئینبودهومقاومتی برابربافوالددارد.
ز)تنوع طبیعی درایرانتنهابهعلتهایانسانی کاهش یافتهاست.
ح)سمندر لرستانی وخرسسیاه مانند ببرمازندران درخطرانقراض هستند.
ط)ماهی کور غار فقطدرایرانوجود داشتهودرحال انقراض میباشد.

الف)انسان باشناخت ...................توانست ازمواهب طبیعی نسبتبهگذشته بهره بیشتریببرد.
ب)مادهاولیهچندصدنوع داروازجنگل های  ............بهدستمیآید.
ج)حشراتی مانند  ....................باخوردن آفتهابهحفظگیاهان کمک میکنند.
د)جانوران بهویژه ...............درگردهافشانیِ بسیاری ازگیاهان نقشدارند.
ه)تارعنکبوت ازجنس  ...............بوده ومقاومتی  ...............فوالد دارد.
و)درایران ..................، ........................وماهیکورغاردرخطرانقراضاند.
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-1محیطزندگی پرندهزنبورخوار را ازنظرعوامل زنده وغیرزندهبررسیکنید.
پاسخ :

ak

-2بوم سازگان راتعریفکنید.
پاسخ :
- 3انواع بومسازگان باذکرمثالبنویسید.
پاسخ :

rf
e

- 4دریکبومسازگان ویژگی اولینحلقه اززنجیرهغذایی رابنویسید.
پاسخ :
- 5در موردهرمماده وانرژییکبوم سازگان بهسواالت زیرپاسخ دهید.
الف)مقدارماده وانرژی ازیکترازبهترازبعدیچگونه تغییرمیکند؟
پاسخ :
ب)اولینحلقه اززنجیرهغذاییچنددرصدازماده وانرژیخودرابهترازبعدمیدهد؟
پاسخ :
ج)اولین مصرفکننده چنددرصدازماده وانرژیخودرابهترازبعدی نمیدهد؟
پاسخ
-7باتوجه بهزنجیره غذایی روبروبهسواالت زیرپاسخدهید:
عقاب)
مار
خرگوش
(گیاه
الف)هربخشاززنجیره غذایی ازنظرتولیدکننده ومصرفکننده ورژیمغذاییتعیینکنید.
پاسخ :

ha
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خرگوش

مار

عقاب)

(گیاه
ب)اولینحلقه اززنجیرهغذایی رابنویسید.
پاسخ :
ج)اگراولینحلقه درزنجیرهغذایی100کیلوگرم ماده تولیدکند،بههرحلقه چه مقدار مادهمیرسد؟
پاسخ :
د)درکدام حلقهکربن موجود درکربن دیاکسید بهکربوهیدرات تبدیلمیشود؟
پاسخ :
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ه)کدام حلقه کربنخودرا ازجاندار دیگرتامیننمیکند؟
پاسخ :
و)کدام یکبراینگهداری ازجنینخودتشکیلجفت وبندناف میدهد؟
پاسخ :
ز)اگرعقاب بمیردتوسطکدام جانداران تجزیهمیشود؟
پاسخ :
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-8تولیدکننده یامصرفکننده بودنجانداران تجزیهکننده راتعیینکنید.
پاسخ :
-9تجزیهکنندگان انرژیموردنیاز خودراچگونه کسب میکنند؟
پاسخ :
-10تجزیهکنندگان سبببرگشتکدام موادبهمحیطمیشوند؟
پاسخ :
-11تجزیهکنندگان سبببرگشت موادبهکدام بخشهایمحیطمیشوند؟
پاسخ :

ha

-12انواع روابط بینجانداران درهربومسازگان بنویسید.
پاسخ :
- 13سهشکلازرابطه همزیستیرابنویسید.
پاسخ :
- 14درکدام نوع همزیستیهردوجاندار سودمیبرند؟
پاسخ :
- 15درکدام نوع همزیستییکیازجانداران سودمیبردودیگریزیان میبیند؟
پاسخ :

-16درکدام نوع همزیستییکیازجانداران سودمیبردودیگریسودنمیبردامازیاننیزنمی بیند؟
پاسخ :
378

-17درکدام نوع همزیستیفقطیکیازجانداران سودمیبرد؟
پاسخ :
-18نوع همزیستیبینمیگویتمیزکننده ومارماهی راتعیینکنید.
پاسخ :
-19نوع همزیستیبینماهی هایکوچک باکوسه را بنویسید.
پاسخ :
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-20نوع همزیستیبینکنه وانسان رابنویسید.
پاسخ :
-21گلسنگحاصل همزیستیبینکدام گروهازجانداران است؟
پاسخ :
-22نوع همزیستی بینجانداران تشکیلدهندهگلسنگ را بنویسید.
پاسخ :
- 23وظایف هریکازجانداران تشکیلدهندهگلسنگرابنویسید.
پاسخ :

-26کدام نوع همزیستیمیتواند سببایجادجاندار جدیدشود؟
پاسخ :

ha

-27ازکدامجانداران میتوان برایتهیهدارواستفاده کرد؟
پاسخ :
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- 24احتمال مرگگلسنگ درکدام محیطبیشتراست؟
پاسخ :
- 25نقشگلسنگ درزندگی انسان وسایرجانوران را بنویسید.
پاسخ :

-28شکارکردنازراه هایتامینغذادرکدام گروه ازجانوران است؟
پاسخ :
-29نوزادکرمی شکلبعضی ازحشرات ازکدام راهکار بهمنظورکاهشاحتمال شکار شدناستفاده میکنند؟
پاسخ :
- 30فایده یافوایداستتار برایبعضی ازجانوران رابنویسید.
پاسخ :
- 31محلزندگی سنجاب ایرانیرابنویسید.
پاسخ :
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- 32کدام گروه ازجانوران ازسنجاب ایرانیتغذیهمیکنند؟
پاسخ :
- 33شرایطالزمبرایایجادرقابت بیندوجاندار که دریکبوم سازگان زندگی میکنند رابنویسید.
پاسخ :
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- 34جانوران معموال برایبهدستآوردنکدام منابع رقابت میکنند؟
پاسخ :
- 35منبعغذایی شاهین وجغد رانوشته وکدام عامل سببکاهش رقابت بینایندودرشکارکردنشدهاست؟
پاسخ :
- 36تنوع زیستیراتعریفکنید.
پاسخ :
 - 37در محیطی (  17گونه گیاه و  3گونه جانور) و در محیط دیگری(  12گونه گیاه و  18گونه از جانوران )زندگی می کند .در
کدام محیطتنوع زیستیکمتراست؟
پاسخ :
- 38درطولعمرزمینکدام عوامل سببکاهش تنوعگونه هاشدهاست؟
پاسخ :
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- 39انقراض راتعریفکرده ویکپستاندار مربوطبهبوم سازگان ایرانکه منقرضشدهاسترابنویسید.
پاسخ :
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- 40نقشجنگل هایبارانی درزندگی انسان را بنویسید.
پاسخ :
- 41نقشکفش دوزکدرکشاورزی را بنویسید.
پاسخ :
- 42جانوران گرده افشان درگردهافشانی کدامگروه ازگیاهان نقشدارند؟
پاسخ :
- 43کدام ویژگی هایتارعنکبوت موردتوجه مهندسان قرارگرفتهاست؟
پاسخ :
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- 44کدام گروه ازجانوران درایراندرخطرانقراض قراردارند؟
پاسخ :
- 45کدام جانور که درخطرانقراض قراردارد،فقطدرایرانیافتمیشود؟
پاسخ :
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-1باتوجه بهشکلبهمواردزیرپاسخ دهید:
الف)هریکاز مواردمشخصشده رانامگذاری کنید.
پاسخ :
ب)نام هرمروبرورابنویسید.
پاسخ :
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ج)اولینحلقهاززنجیرهغذایی درهرمروبرورابنویسید.
پاسخ :
د)ازیکترازبهترازباالترمقدارمادهچقدر تغییرمیکند؟
پاسخ :

و)کدام گروه میتوانند ازموادمعدنی،موادآلیبسازند؟
پاسخ :
ز)کدام گروهموادموردنیازخودرا مستقیماً ازجانداران تولیدکننده تامین میکنند؟
پاسخ :
ح)کدام گروهکربن موردنیازخودرا مستقیماً ازجودریافتمیکنند؟
پاسخ :
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ه)ازیکترازبهترازباالترچقدر ماده انتقال مییابد؟
پاسخ :

-2باتوجه بهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:

الف)هریکاز مواردمشخصشده بیانگرکدام نوع همزیستیمیباشد؟
پاسخ :
ب)درکدام یکهردوجاندار سودمیبرند؟
پاسخ :
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ب).درکدام یکیکیازجانداران سودمیبردودیگریزیانمیبیند؟
پاسخ :
ج)درکدام یکیکیازجانداران سودمیبردودیگریزیاننمی بیند؟
پاسخ
د)درکدام یکیکیازجانداران سودمیبرد؟
پاسخ :

ak

ه)درکدام یکجانداری که سودمیبردمتعلقبهگروه عنکبوتیان است؟
پاسخ :
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و)درکدام یکجانداری که سودمیبردمیتواندمتعلقبهگروه سختپوستان باشد؟
پاسخ :

ز)درنوعی همزیستیجانداری که نهسودمیبردنهزیانمیبیندمتعلقبهکدامگروه است؟
پاسخ :
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ح)درنوعی همزیستیکه هردوجاندار سودمیبرندمتعلقبهکدام گروه هستند؟
پاسخ
ط)درهمزیستیازنوع همسفرگی جانوران متعلقبهکدام شاخه هستند؟
پاسخ :
ی)درکدام همزیستیهایکیازجانداران متعلقبهبندپایان میباشد؟
پاسخ

c

- 3باتوجه بهشکلبهموارد زیرپاسخ دهید:
الف)نامجاندار روبرورابنویسید.
پاسخ :
ب)جاندار روبروحاصل همزیستیبینکدام گروه ازجانداران
میباشد؟
پاسخ :
ج)کدام همزیستیسببایجادجاندار روبروشدهاست؟
پاسخ :
د)همزیستیکه سببایجادجاندار روبروشدهاستبینکدام سلسلههامیباشد؟
پاسخ :
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ه)بخشفتوسنتز کننده کربوهیدرات موردنیازکدام جاندار یاجانداران راتامین میکند؟
پاسخ :
و)نقشهریکازجانداران تشکیلدهندهجاندار روبرورابنویسید.
پاسخ :
ز)بخشمصرفکننده درجاندار روبرو بنویسید.
پاسخ :
ح)بخشفتوسنتزکننده درجاندار روبرو را بنوسید.
پاسخ :
ط)کدام بخشدرجاندار روبروکربنجو رابهکربوهیدرات تبدیلمیکند؟
پاسخ :
ی)کدام بخشکربن موردنیازخود را ازموادآلیجاندار دیگرتامین میکند؟
پاسخ :
- 4باتوجه بهشکلبهمواردزیرپاسخدهید:
الف)تصاویرروبروبیانگرکدام نوع ازروابط بینجانداران هستند؟
پاسخ :
ب)درتصویرaجانور شکارچی وجانور شکار
راتعیینکنید.
پاسخ :
ج)درتصویرaشکاروشکارچی متعلقبهکدامگروه و شاخه ازجانوران هستند؟
پاسخ :
د)درتصویرaجانوران راازنظرتوانایی حرکت بررسیکنید.
پاسخ :
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ه)درتصویرbجانور شکارچی وجانور شکار راتعیینکنید.
پاسخ :
و)درتصویرbشکار وشکارچی متعلقبهکدام شاخه ورده ازجانوران هستند؟
پاسخ :
ز)درتصویرbجانوران را ازنظرتواناییحرکت بررسیکنید.
پاسخ :
ح)نظرخودرادرباره عبارت زیربنویسید.
(فرایندانجام شکاردرaوbشبیه یکدیگراست) .
پاسخ :
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- 3اولینحلقه درهرزنجیرهغذایی . ..........
)1نوعی تجزیهکننده بودهکه موادزیادیبهمحیطبرمیگرداند.
)2بهجانداران تولیدکننده وابسته بوده وگیاه خوار هستند.
)3باتبدیلموادمعدنی بهموادآلی،ماده دیگرانراتامین میکنند.
)4توسطسومین گروهازمصرفکنندگان شکارمیشود.

- 4دریکبومسازگان  ..........ازمصرفکنندگان نقش ..........رادارند.
)1بسیاری – اولینحلقه اززنجیرهغذایی
)2بعضی – اولینحلقهاززنجیرهغذایی
)3بسیاری –مهمی درتجزیهبقایای جانداران
)4بعضی -مهمی درتجزیهبقایای جانداران
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-2کدام بهنادرستی بیان شدهاست؟
)1تاالب شادگان نوعی بومسازگان آبی–خشکی میباشد.
)2جنگلگلستان نوعی بومسازگان خشکی میباشد.
)3انتقال انرژیفقطدربومسازگان آبیصورت میگیرد.
)4هرشبکهغذایی متشکلازتعدادیزنجیره غذایی میباشد.
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-1کدام متنزیررابهنادرستی تکمیل میکند؟
همهانواع بوم سازگان . ..........
)1متشکلازعوامل زنده وغیرزنده میباشد.
)2خشکی –آبیبودهکهانواعی ازجانداران رادارد.
)3همراه با انتقالانرژی وچرخه موادهستند.
)4دارایزنجیره هاوشبکهغذایی میباشد.

- 5چندموردزیرحاصل فعالیت قارچ هاوباکتری هاتجزیهکننده است؟
الف)کربن دیاکسید
ب)گازهای گوگرد دار
ج)آب
د)گازهای نیتروژن دار
3)3
2)2
1)1

4)4

-6دریکبومسازگان  ..........نوعی همزیستیبودهکهدرآن. ..........
)1همسفرگی –هردوجاندار سودمیبرند.
)2همیاری –فقطیکیازجانداران سودمیبرد.
)3شکار وشکارچی –تنهایکجاندار زیان میبیند.
)4انگلی–فقطیکجاندار زیانمیبیند.
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-7ارتباط بین  ..........نوعی همزیستیبودهکه درآن . ..........
)1میگوی تمیزکننده ومارماهی –فقطیکیازجانداران سودمیبرد.
)2ماهیکوچک وکوسه –کوسه بیشترازدیگریسودمیبرد.
)3کنه ونوعی پستاندار –هردوجانور ضررمیکنند.
)4قارچوجلبک –جاندار جدیدباچندین الیهرنگیایجادمیشود.
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-8درنوعی همزیستیکه میگوی تمیزکننده وارددهانجانور دیگریمیشود. .......... ،
)1میگوتوسطنوعی مهره دارشکارمیگردد.
)2تنهاجانور انگلخور سودمیبرد.
)3رابطه آنمانند رابطهکنه با انسان میباشد.
)4هیچکدامازطرفینزیان نمیبینند.
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-9درنوعی همزیستیکه زالوازخونجانور دیگریتغذیهمیکند. ..........،
)1مانند رابطه بینمیگوتمیزکننده ومارماهییکیازجانداران سودمیبرد.
)2درصورتیکه میزبان ازبیننرود،هردوجانور سودمیبرند.
)3برخالف رابطهکنه با انسان،یکیازطرفینزیانمیکند.
)4جانور انگلکه روی میزبانزندکی میکند زیاننمی بیند.

-10درنوعی همزیستیکه درطوالنی مدتسببپیدایشجاندار جدید میشود. .......... ،
)1یکیازجانداران سودمیبرد.
)2هردوجاندار سودمیبرند.
)3یکیازطرفینزیان میکند.
)4هردوجاندار زیانمیکند.
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-11رابطهبین میگویتمیزکننده وانگلموجود دردهانمارماهی . ..........،
)1نوعی همزیستیبودهکه هردوسودمیبرند.
)2همزیستینبوده ویکیدیگریراشکار میکند.
)3نوعی همزیستیبودهکه یکیازآنها سودمیبرد.
)4همزیستینبوده وبینطرفینرقابت وجود دارد.
-12کدام عبارت درستنیست؟
)1همهجانوران شکارچی بهدنبالطعمه خودمیدوند.
)2شقایقدریایینوعی شکارچی بودهکه ازخرچنگ تغذیهمیکند.
)3تعدادشکارچی دریکبوم سازگان بهتعدادطعمه بستگیدارد.
)4استتار درگروهیازجانوران میتواندبهشکار کردنآنهاکمککند.
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- 13چندموردمتنزیررادرستکامل میکند؟
درسلسلهجانوران  ..............نوعی جانور ..............بودهکه میتواندمحلزیستجانداران دیگرباشد.
الف)انسان – مهره دار
ب)اسفنج – بیمهره
ج)مرجان –بیمهره
د)نوزاد قورباغه –مهره دار
4)4
3)3
2)2
1)1
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در رشته ای که

اگه به هر دلیلی
گفته بوده

پیش ما بعداً
تا دانشگاه
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خیلی دوست داری تو
اینو میخوای
اگه
رو خیلی خیلی خوب بلد باشی
باید
منظور از درس های پایه یعنی درس های
توضیح دادیم
ما زیست به شدت

درس بخونی ؟

هر کسی که بهت
کرده !!!

