 -1تشای فؼالیتّایی هاًٌذ ((ساُ سفتي – فکش کشدى – سضذ گیاّاى – حشکت اتَهثیل ٍ َّاخیوا)) چِ
چیضی الصم است؟ ظ62
اًشطی
 -2هْنتشیي ٍیظگی اًشطی چیست؟ ظ63
قاتلیت تثذیل آى اص یک ضکل تِ ضکل دیگش است.
 -3چِ صهاًی تِ ٍجَد اًشطی خی هیتشین؟ ظ63
ٍقتی هٌتقل یا تثذیل ضَد.
 -4آیا دس فیضیک تِ ًطستي دس خطت هیض ،خَاًذى کتابًَ ،ضتي ٍ اًذیطیذى "کاسکشدى" هیگَئین؟

ظ63

ًخیش دس فیضیک کاس کشدى صهاًی اتفاق هیافتذ کِ ًیشٍی ٍاسد ضذُ تِ جسن ،سثة جاتِجا ضذى آى ضَد
ٍ جسن دس ساستای ًیشٍ حشکت کٌذ.
تِ هطالؼِ کشدى یا ًَضتي ٍ اًذیطیذى دس هکالوات سٍصهشُ کاسکشدى هیگَیٌذ ًِ دس فیضیک.
 -5ػَاهل هَثش دس اًجام کاس سا تٌَیسیذ .ظ64
ًیشٍیی کِ تش جسن ٍاسد هیضَد ٍ جاتِجایی یا تغییش هکاى جسن.
 -6تا ٍاسد کشدى ًیشٍ تِ جسن چِ حالتّایی هوکي است اتفاق تیفتذ؟ ظ65
ضشٍع تِ حشکت کٌذ ،حشکت آى تٌذ ضَد ،حشکت آى کٌذ ضَد  ،حشکت آى هتَقف ضَد ،تغییش جْت یا
تغییش ضکل دّذ.

 -7دس ساتطِ (جاتِ جایی

ًیشٍ ; کاس) چِ فشضی دس ًظش گشفتِ ضذُ است؟ ظ65

هقذاس ًیشٍی ٍاسد ضذُ تِ جسن ثاتت تاضذ ٍ جسن دس جْت ًیشٍ جاتِجا ضَد.
 -8دس چِ صَست کاس اًجام هیضَد؟ ظ65
ٌّگاهی کِ ًیشٍی ٍاسد ضذُ تِ جسن سثة جاتِجا ضذى آى ضَد.
ٍ -9احذّای ًیشٍ ،جاتجایی ٍ کاس اًجام ضذُ چیست؟ ظ65

دس ایي ساتطِ ًیشٍ تش حسة ًیَتَى ( ،)Nجاتِجایی تشحسة هتش ( ٍ )mکاس تشحسة طٍل ( )Jاًذاصُگیشی ٍ تیاى هیضًَذ.
 -10دس ساتطِ هحاسثِ کاس اًجام ضذُ ًیشٍ تش حسة  ..................جاتِجایی تش حسة  ٍ .................کاس تش حسة ..................
اًذاصُگیشی ٍ تیاى هیضًَذ .ظ65

ًیَتَى  -هتش – طٍل
ٌّ -11گاهی هیتَاى گفت  ................اًجام ضذُ کِ ًیشٍی ٍاسد ضذُ تِ جسن سثة جاتجا ضذى آى ضَد .ظ65

کاس
 -12هثال ،اگش ٍصًِتشداسی یک ٍصًِ سا تا ًیشٍی ً 2000یَتًَی تا استفاع یک ٍ ًین هتش تاال تثشد کاس اًجام ضذُ سا هحاسثِ
کٌیذ .ظ65

ًیشٍی ٍاسد ضذُ تِ ٍصًِ اصطشف ٍصًِ تشداسً 2000 :یَتَى
جاتِجایی ٍصًِ دس جْت ًیشٍی ٍاسد ضذُ تِ آى 1 / 5 :هتش
جاتِ جایی × ًیشٍ ; کاس
2000

 ; 1/5کاس

 ; 3000Jکاس

 -13دس کذاهیک کاس تیطتشی سٍی ٍصًِ اًجام ضذُ است؟

جَاب :ب
 -14چِ هَقغ تا ٍجَد ٍاسد ضذى ًیشٍ کاس اًجام ًویضَد؟ ظ66
الف) اگش ًیشٍ تش جْت جاتِجایی جسن ػوَد تاضذ ،کاس اًجام ًویدّذ.

ب) ًیشٍی ٍاسد ضذُ تِ جسن سثة جاتِجایی آى ًطَد.
هثال ٍصًِتشداس تشای چٌ ذ لحظِ ٍصًِ سا تاالی سشش ًگِ هیداسد یا ضخصی دیَاس خاًِای سا ّل هیدّذ.
ّ -15ش چِ هقذ اس ًیشٍی ٍاسد ضذُ تِ جسن ٍ جاتِ جایی آى دس ساستای ًیشٍ تیص تش تاضذ کاس اًجام ضذُ
 ....................خَاّذ تَد.
تیصتش
 -16یکای اًشطی دس دستگاُ تیي الوللی یکاّا  ....... ............اًتخاب ضذُ است.
طٍل
 -17اًشطی تِ چِ ضکلّایی ٍجَد داسد؟ ظ66
حشکتی – گشهایی – ًَساًی – صَتی – ضیویایی ٍ ...

 -18اًشطی ضیویای ی کطتی تِ چِ ًَع اًشطی تثذیل هیضَد؟ ظ66
اًشطی حشکتی
 -19اًشطی ضیویایی رخیشُ ضذُ دس چَب تِ چِ اًشطیّایی تثذیل هیضَد؟ ظ66
اًشطی گشهایی ٍ اًشطی ًَساًی
 -20اًشطی الکتشیکی ٍاسد ضذُ تِ تلَیضیَى تِ چِ اًشطیّایی تثذیل هیضَد؟ ظ66
اًشطی ًَساًی – اًشطی صَتی ٍ اًشطی گشهایی
 -21الف) جسوی کِ حشکت هیکٌذ چِ ًَع اًشطیای داسد؟
اًشطی حشکتی
ب) تَخی کِ دس حال حشکت است اًشطی  ..........داسد .ظ67
حشکتی
 -22الف) اًشطی حشکتی سا چِ هیًاهٌذ؟ ظ67
اًشطی جٌثطی
ب) کذام ضکل اص اًشطی سا اًشطی جٌثطی ّن هیًاهٌذ؟ ظ67
 )1اًشطی حشکتی
 )2اًشطی ًَساًی
الف
 -23اًشطی جٌثطی جسن ،تِ چِ ػَاهلی تستگی داسد؟ ظ67
جشم جسن ٍ هقذاس سشػت آى

ّ -24ش چِ جسوی  ......... ... .....تاضذ ٍ  ..... ... ...........حشکت کٌذ اًشطی جٌثطی تیصتشی داسد .ظ67
سٌگیيتش – تٌذتش
 -25اًشطی جٌثطی دس کذاهیک اص هَاسد صیش تیطتش است؟ ظ67
الف) جسن سثک تا سشػت کن
ب) جسن سٌگیي تا سشػت تیطتش
ب
 -26چِ ػاهلی هی تَاًذ سثة تغییش اًشطی جٌثطی یک جسن ضَد؟ ظ68
اًجام کاس سٍی آى
 -27آیا هیتَاى سٍی یک جسن کاس اًجام داد تذٍى آى کِ اًشطی جٌثطی آى تغییش کٌذ؟ ظ68
تلِ
 -28اگش کتاتی سا تِ آساهی ٍ تا سشػت ثاتت اص طثقِ خ اییي کتاتخاًِ تِ طثقِ تاال جاتِ جا کٌین کاس اًجام ضذُ سٍی
کتاب تِ چِ ضکلی تثذیل هیضَد؟ ظ68
اًشطی ختاًسیل گشاًطی
 -29دس سَال قثل آیا اًشطی جٌثطی کتاب دس طَل هسیش تغییش کشدُ است؟ ظ68
خیش
 -30کاس اًجام ضذُ سٍی یک جسن هی

تَاًذ اًشطی  ......................آى سا تغییش دّذ یا تِ ضکل اًشطی  ...................دس

آى رخیشُ ضَد .ظ68
جٌثطی – ختاًسیل گشاًطی
 -31ضکل هقاتل کذام ٍسیلِ سا ًطاى هیدّذ؟ ظ68

آًٍگ

 -32اًشطی ختاًسیل گشاًطی تِ چِ ػَاهلی تستگی داسد؟ ظ69
ٍصى جسن ٍ استفاع جسن اص سطح صهیي
 -33فشهَل هحاسثِ اًشطی ختاًسیل گشاًطی سا تٌَیسیذ.
استفاع جسن اص سطح صهیي × ٍصى جسن ; اًشطی ختاًسیل گشاًطی
 -34چٌذ ًَع اًشطی ختاًسیل سا ًام تثشیذ؟ ظ69
اًشطی ختاًسیل گشاًطی – اًشطی ختاًسیل ضیویایی ٍ اًشطی ختاًسیل کطساًی
 -35اًَاع سَختّا ٍ هَاد غزایی چِ ًَػی اًشطیای داسًذ؟ ظ69
اًشطی ختاًسیل ضیویایی
 -36فٌشًَ ،اس الستیکی یا کواى کطیذُ ضذُ چِ ًَع اًشطیای داسًذ؟ ظ69
اًشطی ختاًسیل کطساًی
 -37اًشطی کِ دس صُ کواى رخیشُ هیضَد اص کذام ًَع است؟ ظ69
الف) اًشطی ختاًسیل کطساًی
ب) اًشطی جٌثطی
الف
 -38تا سّا کشدى صُ کواى کطیذُ ضذُ اًشطی  ................تِ اًشطی  ..... ...........تیش تثذیل هیضَد .ظ69
ختاًسیل کطساًی – جٌثطی
 -39کاس اًجام ضذُ سٍی یک جسن چِ اثشی داسد؟ ظ70
سثة هی ضَد تا ضکلی اص اًشطی تِ ضکلی دیگش تثذیل ضَد.

ٍ -40قتی تَخی سا خشتاب هی کٌین اًشطی  .................دس تذى ها تِ اًشطی  ٍ ........ ... ......اًشطی  ..................دس تَج
تثذیل هیضَد .ظ70
ختاًسیل ضیویایی  -جٌثطی – ختاًسیل گشاًطی
-41

ٍقتی دس ّش ثاًیِ هقذاسی اًشطی  .............تِ یک الهح سٍضٌایی دادُ ضَد تایذ دس ّش ثاًیِ ّواى هقذاس

اًشطی  .......... ........... ٍ ......................اص الهح خاسج ضَد .ظ70
الکتشیکی ًَ -ساًی – گشهایی
 -42قاًَى خایستگی اًشط سا تؼشیف کٌیذ؟ ظ70
اًشطی ّشگض تِ ٍجَد ًویآیذ یا اص تیي ًویسٍد ،تٌْا ضکل آى تغییش هی کٌذ ٍ هقذاس کل آى ثاتت هیهاًذ.
 -43اًشطی الصم دس حالت خَاب صشف چِ چیضی هیضَد؟ ظ71
دس حالت خَاب ،تذى اًشطی هصشف هی کٌذ تا قلة ٍ ضصّا تِ کاس خَد اداهِ دٌّذ.
 -44تذى اًشطی الصم تشای اًجام فؼالیتّایص سا اص کجا تاهیي هیکٌذ؟ ظ71
اص هَاد غزایی
 -45کذام ػضَ تذى اکسیظى سا اص َّا هیگیشد؟ ظ71
ضصّا
 -46کاس قلة چیست؟ ظ71
قلة تا ػول تلوثِای  ،اکسیظى هَجَد دس خَى ٍ ّوچٌیي غزای جزب ضذُ دس خَى سا تِ جاّای هَسد ًیاص تذى
هیسساًذ.
 -47اًشطی رخیشُ ضذُ دس خَساکیّا تِ ضکل اًشطی  ....................است ٍ هقذاس آى تا ٍاحذ  ..................یا
 .................تیاى هیضَد .ظ71

ضیویایی – کیلَ طٍل یا کیلَ کالشی

 -48هقذاس اًشطی ضیویایی ّش گشم غزا هؼوَال تا یکای  ...................تیاى هیضَد .ظ71
کیلَ طٍل تش گشم
 -49هفَْم جولِ صیش چیست؟ ظ71
اًشطی ضیویایی هَجَد دس ضیش هؼوَلی  2 / 7کیلَطٍل تش گشم است.
یؼٌی دس ّش گشم ضیش هؼوَلی  2 / 7کیلَطٍل اًشطی ضیویایی رخیشُ ضذُ است.
 -50هؼوَال اًشطی هَجَد دس خَساکیّای تستِ تٌذی ضذُ سا تش حسة  ...................هیًَیسٌذ .ظ71
کیلَ کالشی
ّ -51ش کیلَ کالشی هؼادل  ....................طٍل است .ظ71
4200
 -52خسشاى ٍ هشداى اًشطی تیطتشی ًیاص داسًذ یا دختشاى ٍ صًاى؟ ظ72
خسشاى ٍ هشداى
 -53اًشطی هَسد ًیاص تشای یک ًَجَاى دس حال سضذ دس یک ضثاًِ سٍص چٌذ کیلَ طٍل است؟ ظ72
 10000تا  12000کیلَ طٍل است.

تهیه و گردآوری موالئی آذر  59مدرسه شهید فتح اله پور ناحیه  3تبریس

ارزش انسان ز علم و معرفت پیدا شود
بی هُنر گر دعوی بیجا کند رسوا شود

 -1تمسیبا هٌبغ ّوِ اًسضیّایی کِ اش آىّا استفادُ هیکٌین  .................است .ظ73
خَسؿیذ

 ................. ٍ ................. -2اش سطح خَزضید بِ شهیي هیزسد .ظ73
ًَس ٍ گشها

 -3چٌد دزصد اش اًسضی هصسفی کل جْاى اش هٌابغ تجدیدًاپریس تاهیي هیضَد .ظ73
 09دس صذ

 -4هٌابغ تجدیدًاپریس زا تعسیف کٌید؟ ظ74
(چسا بِ سَختّای فسیلی ٍ سَخت ّستِای هٌابغ اًسضی تجدیدًاپریس هیگَیٌد؟)
تِ هٌاتؼی وِ تشای تـىیل آى ّا هیلیَى ّا ػال صهاى صشف هی ؿَد ٍ جایگضیٌی آى ّا پغ اص هصشف تمشیثا
غیش هوىي اػت هٌاتغ تجذیذًاپزیش هیگَیٌذ.

 -5هٌابغ اًسضی تجدیدًاپریس زا ًام ببسید؟ ظ74
ػَختّای فؼیلی (ؿاهل ًفت  ،گاص ٍ صغال ػٌگ) ٍ ػَختّای ّؼتِای

 -6سَختّای فسیلی چگًَِ تطکیل ضدُاًد؟ ظ74
تمایای تشخی گیاّاى ٍ جاًذاساى (رسُ تیٌی) وِ سٍی صهیي ٍ تِ ٍیظُ دسیاّا صًذگی هی وشدًذ تا الیِّایی
اص گل ٍ الی پَؿیذُ ؿذًذ .تا گزؿت صهاى ایي الیِّا هتشاون ؿذُ ٍ تش اثش فـاسّای صیاد ٍ دهای
هٌاػة ایي تمایا تِ ػَختّای فؼیلی تثذیل ؿذًذ.

 -7هٌطاء شغال سٌگً ،فت خام ٍ گاش چیست؟ ظ74
هٌـاء صغال ػٌگ  ،گیاّاى ٍ هٌـا ًفت خام ٍ گاص جاًذاساى ته ػلَلی ّؼتٌذ.

 -8فساٍزدُّای ًفتی چگًَِ اًتمال هییابٌد؟ ظ75
اص طشیك خطَط لَلِ

 -9فساٍزدُّای ًفتی چِ سَختّایی زا تاهیي هیکٌٌد؟ ظ75
ػَخت هایغ ًیشٍ گاُ ّا ،صٌایغ هختلف ٍ جایگاُّای ػَخت هایغ

 -11چٌد هَزد اش سَخت ّای هایغ زا ًام ببسید؟ 75
تٌضیي – گاصً -فت ػفیذ ٍ ػَخت َّاپیواّا

 -11اًسضی سَختّای ّستِای چگًَِ تَلید هیضَد؟ ظ76
ٍلتی اتنّای تـىیل دٌّذُ ػَخت ّؼتِای تِ اتنّای ػثهتش تثذیل ؿًَذ همذاس لاتل تَجْی اًشطی
گشهایی آصاد هیؿَد.

 -12دز ًیسٍگاُّای ّستِای اًسضی بِ چِ ضکل تَلید هیضَد؟ ظ76
اًشطی الىتشیىی

 -13دز ًیسٍگاُّای ّستِای بسای تَلید بسق اش چِ فسایٌدی استفادُ هیضَد؟ ظ76
تثذیل اتنّای تـىیل دٌّذُ ػَخت ّؼتِای تِ اتنّای ػثهتش

 -14دز تَلید بسق اش طسیك سَخت ّستِای:
الف) اتن سبک بِ اتن سٌگیي تبدیل هیضَد.
ب) اتنّای سٌگیي تبدیل بِ اتن سبک هیضَد.
ب

 -15چٌد دزصد اش اًسضی هَزد ًیاش بطس اش طسیك سَختّای فسیلی تاهیي هیضَد؟ ظ76
تیؾ اص  58دسصذ

 -16استفادُ اش سَختّای فسیلی چِ اضکاالتی دازد؟ ظ76
تا گزؿت صهاى تِ ػادگی جایگضیي ًویؿًَذ ٍ تاػث آلَدگی صهیي ،الیاًَعّا ٍ َّا هیؿَد.

 -17چسا باید دز جست ٍ جَی اًسضیّای جایگصیي باضین؟ ظ76
تشای تشآٍسدى ًیاص تـش تِ اًشطی وِ دس حال افضایؾ اػت ٍ تشای داؿتي هحیطی ػالن ٍ پان.

 -18هٌابغ اًسضی تجدیدپریس چِ هصایایی دازًد؟ ظ76
صهیي سا آلَدُ ًویوٌٌذ ،تاػث گشهایؾ جْاًی ًویؿًَذ ،اًَاع تؼیاسی داسًذ ،هیتَاًٌذ تِ طَس هذاٍم
جایگضیي ؿًَذ ٍ ّیچ ٍلت توام ًویؿًَذ.

 -19چٌد هَزد اش هٌابغ اًسضی تجدیدپریس زا ًام ببسید؟ ظ76
اًشطی خَسؿیذی – اًشطی تاد – اًشطی تشق آتی (ّیذسٍلیه) – اًشطی هَجّای دسیا – اًشطی جض ٍ هذی –
اًشطی ص هیي گشهایی ٍ اًشطی ًاؿی اص ػَختّای گیاّی

 -21اًسضی خَزضیدی چگًَِ حاصل هیضَد؟ ظ77
دس هشوض خَسؿیذ  ،تِ طَس هذاٍم ٍاوٌؾ ّایی سخ هی دّذ وِ همذاس تؼیاس ػظیوی اًشطی آصاد هیوٌٌذ
ایي اًشطی تِ ػطح خَسؿیذ هی آیذ ٍ تِ ؿىل ًَس ٍ گشها تِ صهیي هیسػذ.

 -21اًسضی حاصل اش ًَز خَزضید چگًَِ استفادُ هیضَد؟ ظ77
تشای تَلیذ اًشطی الىتشیىی ،دس صفحِ خَسؿیذی اػتفادُ هیؿَد.

 -22دز صفحِ خَزضیدی چِ تبدیل اًسضی صَزت هیگیسد؟ ظ77
اًشطی خَسؿیذ تِ اًشطی الىتشیىی تثذیل هیؿَد.

 -23صفحِ خَزضیدی زا دز چِ ٍسیلِّایی هیتَاى استفادُ کسد؟ ظ77
ٍػیلِ ّای ه ختلفی هاًٌذ هاؿیي حؼاب ،هاَّاسُّا ،چشاؽ ّا ٍ تاتلَ ّای ساٌّوایی ٍ ساًٌذگی ٍ ّوچٌیي
تام ٍ تٌای ػاختواىّا

 -24بیص تس صفحِ ّای خَزضیدی تٌْا  ...............اش اًسضی ًَزاًی خَزضی د زا بِ اًسضی الکتسیکی تبدیل
هیکٌٌد .ظ77
یه پٌجن یا  09دس صذ

 -25یکی اش کازبسد ّای اًسضی خَزضیدی دز  ...............است .ظ78
آب گشم ويّای خَسؿیذی

 -26طسش کاز آب گسمکيّای خَزضیدی چگًَِ است؟ ظ78
دس آب گشموي ّای خَسؿیذی ،ػطح لَلِّای تیشُ سًگ ،اًشطی گشهایی حاصل اص پشتَّای ًَس خَسؿیذ سا
جزب هیوٌٌذ گشها تِ آتی وِ دس لَلِ ّا دس گشدؽ اػت دادُ هیؿَد ٍ ػثة افضایؾ دهای آب هیؿَد.

 -27دز آب گسهکي ّای خَزضیدی دهای آب بِ حدٍد  ................تا  ............... ...دزجِ سلسیَس هیزسد.
ظ78
09- 09

 -28آسیاّای بادی دز لدین چِ کازبسدّایی داضتٌد؟ ظ78
تشای آساد وشدى گٌذم ٍ تاال وـیذى آب اص چاُ تِ واس هیسفتٌذ.

 -29تَزبیي بادی چیست؟ ظ78
ًَػی آػیای تادی اػت وِ تشای تَلیذ اًشطی الىتشیىی اص اًشطی تاد تِ واس هیسٍد.

 -31تَزبیيّای بادی اًسضی بیصتسی تَلید هیکٌٌد یا آسیاّای بادی؟ ظ78
تَستیيّای تادی

 -31باد چیست؟ ظ79
َّای دس حال حشوت اػت وِ دس اثش گشم ؿذى ًاتشاتش ػطح صهیي تِ ٍجَد هیآیذ.

 -32اگس دز سطح شهیي دز ًماط هجاٍز ّن دها هتفاٍت باضد ًتیجِ آى چیست؟
تَلیذ تاد اػت.

 -33دز تَزبیيّای بادی چِ ًَع تبدیل اًسضی صَزت هیگیسد؟ ظ79
اًشطی جٌثـی تاد تِ اًشطی الىتشیىی تثذیل هیؿَد.

 -34با ٍشش باد دز سطح آب دزیا چِ ًَع تبدیل اًسضی صَزت هیگیسد؟ ظ79
ٍصؽ تاد دس ػطح آب دسیا ػثة هی ؿَد تا اًشطی جٌثـی تاد تِ ؿىل اًشطی پتاًؼیل گشاًـی دس آب دسیا
رخیشُ ؿَد ٍ پغ اص هذت وَتاّی تِ ؿىل جٌثـی (هَج) آى سا پغ دّذ.

ّ -35س چِ  .................باد بیصتس باضد هَجّای بصزگتسی بِ ٍجَد هیآید .ظ79
اًشطی جٌثـی

 -36هَجّای دزیا چگًَِ بِ ٍجَد هیآیٌد؟ ظ79
تَػط تادی وِ تِ ػطح دسیا تشخَسد هیوٌذ.

 -37آب ذخیسُ ضدُ دز پطت یک سد بلٌد چِ ًَع اًسضی دازد .ظ81
اًشطی پتاًؼیل گشاًـی

 -38اًسضی بسق آبی چیست؟ ظ81
تثذیل اًشطی پتاًؼیل گشاًـی آب رخیشُ ؿذُ ی پـت ػذ تِ اًشطی الىتشیىی ،اًشطی تشق آتی ًام داسد.

 -39اًسضی پتاًسیل گساًطی آب ذخیسُ ضدُ دز پطت سد تَسط  ................... ٍ .................بِ اًسضی
الکتسیکی تبدیل هیضَد .ظ81
تَستیيّا – هثذلّا
 -41چگًَِ اًسضی پتاًسیل گساًطی آب ذخیسُ ضدُ دز پطت سد بِ اًسضی الکتسیکی تبدیل هیضَد؟ ظ81

اًشطی پتاًؼیل گشاًـی آب اتتذا تِ اًشطی جٌثـی تَستیي تثذیل هی ؿَد ػپغ اًشطی جٌثـی تَستیي دس طًشاتَس
تِ اًشطی الىتشیىی یا ّواى تشق تثذیل هیؿَد.

 -41اًسضی شهیي گسهایی چیست؟ ظ81
اًشطی گشهایی رخیشُ ؿ ذُ دس صیش ػطح صهیي سا اًشطی صهیي گشهایی هیًاهٌذ.

 -42یکی اش ًطاًِّای ٍجَد اًسضی گسهایی چیست؟ ظ81
چـوِ ّای آب گشم ٍ آبّای داؽ دس حال فَساى (آب فـاى) دس تشخی اص ًماط وشُ صهیي

 -43آب فطاى چیست؟ ظ81
آبّای داؽ دس حال فَساى (آب فـاى) ًام داسد.

 -44کازبسدّای اًسضی شهیي گسهایی چیست؟ ظ81
اًشطی صهیي گشهایی ػالٍُ تش اًشطی الىتشیىی ،واستشدّای دیگشی اص لثیل :گشهایؾ ػاختواىّا ،فؼالیت-
ّای صٌؼتی ٍ ایجاد هشاوض گشدؿگشی تشای تْشُتشداسی اص خَاف دسهاًی آبّای گشم دسٍى صهیي داسد.

 -45اش اًسضی شهیي گسهایی دز کداهیک اش ضْسّای شیس استفادُ هیضَد؟ ظ81
الف) هطگیي ضْس

ب) ازدبیل

ج) ضْسّای با کَُ آتطفطاًی

د

 -46جْت استفادُ اش اًسضی گسهایی شهیي چٌد هتس چاُ حفس هیکٌٌد؟ ظ81
 4تا  0ویلَهتش (تِ ػوك  4999تا  0999هتش)

د) ّوِ هَازد

 -47سَختّای شیستی زا تعسیف کٌید؟ ظ81
اصطالح ػَخت ّای صیؼتی تشای تَصیف یه سؿتِ هحصَال ت وِ اص طشیك فتَػٌتض تِ دػت هیآیٌذ تِ واس هی-
سٍد.

 -48اًسضی خَزضیدی طی چِ فسآیٌدی دز گیاّاى ذخیسُ هیضَد؟ ظ81
اص طشیك فتَػٌتض
 -49کدام یک اش اًَاع هٌابغ اًسضی تجدید پریس اش جْت ذخیسُ اًسضی خَزضیدی هٌحصس بِ فسد است؟ ظ81

ػَختّای صیؼتی

 -51سَختّای شیستی بِ چِ ضکلّایی هَزد استفادُ لساز هیگیسًد؟ ظ81
جاهذ ،هایغ ٍ گاص

 -51ضکل جاهد سَختّای شیستی چیست؟ ظ81
چَب یا صغال اػت وِ لذیوی تشیي ؿىل اًشطی هَسد اػتفادُ تـش اػت.

 -52ضکل هایغ سَختّای شیستی چگًَِ تَلید هیضَد ٍ بسای چِ هٌظَزی هیتَاى اش آى استفادُ
کسد؟ ظ81
اص تالی هاًذُ ٍ تفالِّای ًیـىش – دس خَدسٍّا تشای حول ٍ ًمل

 -53شیست گاش چیست؟ ظ81
گاصی اػت وِ دس صَست لشاس گشفتي پؼواًذ یا تالیهاًذُ هحصَالت وـاٍسصی دس ؿشایط تیَّاصی اص آى-
ّا هتصاػذ هیؿَد.

 -54جْت تَلید اًسضی اش پسواًدّای شیستی کداهیک اش ضسایط شیس بِ کاز هیزٍد؟
الف) َّاشی

ب) بیَّاشی
ب

 -55شیست گاش چِ کازبسدّایی دازد؟ ظ81
تشای هصاسف خاًگی ٍ صٌؼتی تِ واس هیسٍد.

 -54کاهپَست چیست؟ ظ81
تِ پؼواًذ (تالی هاًذُ) هحصَالت وـاٍسصی واهپَػت هیگَیٌذ.

 -1یىی اس ضزایطی وِ خْت وار در یه هحیط تایذ تٌظین ضَد چیست؟ ظ82
دهای هحیط است( .تایذ حذٍد  52درجِ تاضذ).

 -2چزا ضىل گیاّاى ٍ خاًَراى هٌاطك گزهسیزی ٍ سزدسیزی تا ّن هتفاٍت است؟ ظ83
سیزا گیاّاى ٍ جاًَراى هتاثز ا س هحیطی ّستٌذ کِ در آى سًذگی هیکٌٌذ.

ّ -3ز چِ خسوی گزمتز تاضذ دهای آى (ووتز  /تیطتز ) است .ظ83
تیطتز

 -4تا استفادُ اس  ............ .......هیتَاى تط خیع داد چِ خسوی داؽ ٍ چِ خسوی سزد است ،اها ًوی تَاى تِ طَر
دلیك  ......................آى را هطخع وزد.
حس الهسِ – هقذار گزهی ٍ سزدی
 -5تزای هطخع وزدى دلیك درخِ حزارت (دها) وذاهیه اس رٍشّای سیز تْتز است؟ ظ83
الف) استفادُ اس دهاسٌح
ب) استفادُ اس حس الهسِ

الف

ٍ -6لتی هی خَاّین ت ثیٌین فزدی تة دارد یا خیز چِ هی وٌین؟ تزای ایي وِ تط خیع دّین چٌذ درخِ تة
دارد چِ هیوٌین؟ ظ83
دست خَد را رٍی پیطاًی اٍ قزار هید ّین ٍ تزای تطخیص درجِ تة اس دهاسٌج استفادُ هیکٌین.

 -7دهاسٌح چیست؟ ظ83
ٍسیلِای است کِ تا استفادُ اس آى دها را اًذاسُ هیگیزین.

 -8چٌذ ًوًَِ اس دهاسٌحّا را ًام تثزیذ .ظ83
دهاسٌج پشضکی – دهاسٌج جیَُای – دهاسٌج الکلی

 -9دهاسٌح پشضىی چِ وارتزدی دارد؟ ظ83
تا استفادُ اس آى دهای تذى فزد تیوار را اًذاسُ هیگیزًذ.

ً -10حَُ وار دهاسٌح خیَُای ٍ الىلی چگًَِ است؟ ظ83
اگز ایي دهاسٌج ّا را در هحیط گزم قزار دّین جیَُ یا الکل درٍى هخشى آى ّا هٌثسط ضذُ ٍ اس لَلِ-
ّای ًاسک تاال هیرٍد در ای ي حالت ارتفاع الکل رًگی یا جیَُی درٍى لَلِ دهای هحیط را ًطاى هیدّذ.

 -11لَلِ دهاسٌح هؼوَال  ......... ........... ٍ ..................اًتخاب هیضَد .ظ84
تلٌذ – ًاسک

 -12چزا لَلِّای دهاسٌح تلٌذ ٍ ًاسن اًتخاب هیضَد؟ ظ84
تزای ایٌکِ یک تغییز کَچک در حجن جیَُ یا الکل تتَ اًذ تِ تغییز ارتفاع قاتل هالحظِای در لَلِ تیٌجاهذ.

 -13چگًَِ ًمطِ غفز دهاسٌح را تؼییي هیوٌین؟ ظ84
هخشى دها سٌج را در هخلَط آب ٍ یخ قزار هیدٌّذ ٍ سطح جیَُ یا الکل را تا صفز ًطاًِگذاری هیکٌٌذ.

 -14چگًَِ ًمطِ  100دهاسٌح را تؼییي هیوٌٌذ؟ ظ84
دهاسٌج را در هجاٍرت تخار آب در حال جَ ش قزار دادُ ٍ سطح هایغ درٍى دهاس ٌج را تا ػذد  011ػالهت
گذاری هیکٌٌذ.

 -15تزای درخِتٌذی دهاسٌحّای خیَُای ٍ الىلی چِ هیوٌٌذ؟ ظ84
تؼذ اس هطخص کزدى ػذد صفز ٍ  011رٍی دهاسٌج ،تیي ایي دٍ ػذد را تِ صذ قسوت هساٍی تقسین
کزدُ ٍ ّز قسوت ر ا یک درجِ سلسیَس در ًظز هیگیزًذ.

 -16در فطار یه اتوسفز آب در چِ دهایی یخ هیسًذ ٍ در چِ دهایی هیخَضذ؟ ظ84
صفز درجِ سلسیَس ٍ صذ درجِی سلسیَس

 -17فطار َّای وٌار دریاّای آساد چِ لذر است؟ ظ84
یک اتوسفز

 -18تزای اًذاسُگیزی دهای یه خسن وذام لسوت دهاسٌح را تا آى خسن تواس هیدّین؟ ظ84
الف) لَلِ آى را
ب) هخشى دهاسٌح را

ب

 -19در دهاسٌح الىلی ٍ خیَُای ػذدی وِ ارتفاع هایغ را ًطاى هیدّذ تیاىگز  ........................است .ظ84
دها

ٍ -20لتی دٍ خسن در تواس دهای یىساًی داضتِ تاضٌذ تا یىذیگز در  ..........................اًذ .ظ85
تؼادل گزهایی

 -21دهای تؼادل چیست؟ ظ85
ٍقتی دٍ جسن تا دهاّای هتفاٍت در تواس تا یکذیگز قزار هی گیزًذ دهای جسن گزم پاییي هی آیذ ٍ دهای
جسن سزد تاال هیرٍد ایي فزایٌذ آى قذر اداهِ پیذا هی کٌذ تا دهای دٍ جسن یکساى ضَد ایي دها را دهای
تؼادل دٍ جسن هیگَیٌذ.

 -22گزها را تؼزیف وٌیذ؟ ظ86
تِ هقذار اًزصیای کِ تز اثز اختالف دها اس جسوی تِ جسن دیگز هٌتقل هیضَد گزها هیگَیٌذ.

ٍ -23لتی هیخ داؽ را درٍى آب سزد هیاًذاسین وذام اًزصی هیگیزد ٍ وذام اًزصی اس دست هیدّذ؟ ظ86
آب اًزصی هی گیزد ٍ هیخ اًزصی اس دست هیدّذ.

 -24تِ طَر طثیؼی گزها ّوَارُ اس  .......................تِ  ............ ............هٌتمل هیضَد .ظ86
جسن گزم – جسن سزد

 -25یىای گزها چیست؟ ظ86
صٍل

 -26خسوی وِ گزم تز است دهای آى  ....... ..... ........است ٍ .هَلىَلّایص خٌة ٍ خَش  ...... ..............دارًذ یؼٌی اًزصی
هَلىَلّای آى تِ طَر هتَسط  ............................اس خسن سزدتز است .ظ86
تاالتز  -تیصتزی – تیصتز

 -27خٌة ٍ خَش هَلىَلّا در وذام خسن تیطتز است؟ ظ86
الف) خسن گزم

ب) خسن سزد

الف

 ٍ -28لتی ظزف آتی را رٍی ضؼلِ لزار هی دّین اًزصی دادُ ضذُ تِ آب سثة  ............ ...........اًزصی هَلىَل ّای آب هی-
ضَد ٍ خٌثص هَلىَلّا  ........................هییاتذ ٍ در ًتیدِ دهای آب  . ..... ..................ظ86
افشایص – افشایص – تاال هیرٍد.
 -29اگز همذاری آب رٍی ضؼلِ لزار دّین ٍ دهای آب تاال رٍد خٌثص هَلىَلّای آب (ووتز  /تیطتز) هیضَد .ظ86
تیطتز

 -30گزها ضىلی اس  ..................است .ظ86
اًزصی

 -31در اًتمال گزها ّوَارُ چِ لاًًَی تزلزار است؟ ظ86
قاًَى پایستگی اًزصی

 -32گزها تِ چِ رٍشّایی هٌتمل هیضَد؟ ظ87
رساًص – ّوزفت ٍ تاتص

 -33رساًص گزهایی چیست؟ ظ87
ًَػی اًتقال گزها است کِ تِ دلیل اختالف دهای دٍ سز جسن صَرت هیگیزد ٍ گزها اس قسوت گزم
جسن تِ قسوت سزد جسن هٌتقل هیضَد.
 -34تا اًتمال گزها تِ رٍش  .................اتن ّا تذٍى رفتي اس خایی تِ خای دیگز اًزصی خَد را هٌتمل هیوٌٌذ .ظ87

رساًص گزهایی

 -35رساًص گزهایی چگًَِ غَرت هیگیزد؟ ظ87
ٍقتی یک قسوت اس جسن گزمت ز اس قسوت دیگز آى تاضذ جٌثص اتن ّای قسوت گزم تیص تز ضذُ ٍ در اثز
تزخَرد تا اتن ّای هجاٍر اًزصی تِ آى ّا هٌتقل هیکٌذ ٍ در ًتیجِ سثة افشایص جٌثص اتن ّای هجاٍر هی-
ضَد تِ ایي تزتیة گزها اس قسوت گزم جسن تِ قسوت سزد آى هٌتقل هیضَد.

 -36تِ چِ هَادی رساًای گزها هیگَیٌذ؟ هثال ظ87
اجساهی کِ گزها را تسیار سزیغ هٌتقل هی کٌٌذ رساًای گزهایی ّستٌذ هاًٌذ :اًَاع فلشات

 -37تِ چِ اخساهی ػایك گزها هیگَیٌذ؟ هثال تشًیذ .ظ87
تِ اجساهی کِ گزها را تسیار آّست ِ هٌتقل هی کٌٌذ ًارساًا یا ػایق گزها هی گَیٌذ هاًٌذ :ضیطِ ،چَب ،الستیک،
َّا ،پطن ،چَب پٌثِ.

 -38چزا پطن ضیطِ ٍ فایثز گالس ًارساًای خَتی تزای گزها ّستٌذ؟ ظ87
تِ ػلت داضتي َّای هحثَس

 -39اًتمال گزها تِ رٍش ّوزفت را تَضیح دّیذ؟ ظ88
در اًتقال گزها تِ رٍش ّوزفت  ،قسوتی اس هایغ یا گاس کِ گزم ضذُ است تِ طزف تاال حزکت هی کٌذ ٍ
قسوتّای اطزاف آى کِ سزدتز ّستٌذ جای آى را هیگیزًذ.

 -40در رٍش  ... ..................تا خاتْدا ضذى هایغ یا گاس ،گزها هٌتمل هیضَد .ظ88
ّوزفت

ٍ -41لتی هایغ یا گاس گزم هیضًَذ چِ تغییزی هییاتٌذ؟
الف) سثه هیضًَذ.

ب) سٌگیي هیضًَذ.

الف :چَى حزکت هَلکَلّا تیطتز ضذُ ٍ اس ّن دٍرتز هیضًَذ در ًتیجِ چگالی هادُ کاّص هییاتذ.

ٍ -42لتی آب را گزم هیوٌین هَلىَلّای آى  .......... ...........حزوت هیوٌٌذ ٍ  ................اس ّن دٍر هیضًَذ
یؼٌی آب  .....................هیضَد .ظ88
تٌذتز – تیصتز -هٌثسط

 -43تا اًثساط یه هادُ چگالی آى چِ تغییزی هیوٌذ؟ ظ88
کاّص هییاتذ.

ٍ -44لتی خسوی گزم هیضَد چگالی آى  ..................هییاتذ .ظ88
کاّص
 -45خزیاى ّای ّوزفتی هی تَاًٌذ َّا را تِ حزوت در آٍردُ ٍ  ....................تَلیذ وٌٌذ .ظ89
تاد

 -46تا تاتص خَرضیذ ساحل دریا سٍدتز گزم هیضَد یا آب دریا؟ ظ89
ساحل دریا

ً -47سین دریا چگًَِ تِ ٍخَد هیآیذ؟ ظ89
در سَاحل چَى در طَل رٍس هاسِ سزیغتز اس آب دریا گزم هیضَد َّای ًشدیک هاسِ ًیش گزهتز ضذُ تِ تاال
صؼَد هیکٌذ ٍ َّای تاالی آب دریا کِ خٌکتز است تِ سوت ساحل هیآیذ تا جای َّای تاال رفتِ ساحل را
تگیزد حاصل ایي فزایٌذ ًسین دریاست.

 -48تیصتز اًزصی گزهایی رٍی سهیي اس  ...................است .ظ89
خَرضیذ

 -49اًزصی خَرضیذ چگًَِ (تِ چِ رٍضی) تِ سهیي هیرسذ؟
تِ رٍش تاتص

 -50تزای اًتمال گزها تِ رٍش ّوزفت ٍ رساًص تِ ً ........................یاس است .ظ89
هحیط هادی

 -51تزای اًتمال گزها در وذام رٍش ًیاس تِ هادُ ًیست؟ ظ89
الف)رساًص

ب) ّوزفت

ج) تاتص

ج

 -52اًزصی گزهایی خَرضیذ اس  ....................ػثَر هیوٌذ ٍ تِ ها هیرسذ .ظ89
خال

 -53چگًَِ گزها اس یه اتَی داؽ تِ دست ها وِ در چٌذ ساًتی هتزی آى لزار دارد هی رسذ؟ ظ89
تِ رٍش تاتص

ّ -54وِ اخسام هی

تَاًٌذ اًزصی خَد را تِ غَرت  ................هٌتطز وٌٌذ اها اخسام گزمتز همذار ..................

اًزصی تاتطی هٌتطز هیوٌٌذ .ظ90
تاتص – تیصتزی

 -55یه خسن داؽ ) ٍ (Aیه خسن سزد ) (Bدارین وذاهیه گزها تاتص هیوٌذ؟
الف) A

ب) B

ّز دٍ گزها تاتص هیکٌذ پس جَاب الف ٍ ب است.

 -56سطَح غاف ٍ تزاق همذار ون تزی اس اًزصی ت اتطی را  ...................هی وٌٌذ ٍ تیص تز آى ّا را  ..................هی-
وٌٌذ .ظ90
جذب – تاس تاتص

 -57وذاهیه اًزصی تاتطی تیطتزی خذب هیوٌٌذ؟ ظ90
الف) اخسام غاف ٍ تزاق
ب) اخسام سیاُ ٍ هات ٍ ًاّوَار

ب

 -58چَب پٌثِ چسثیذُ تِ پطت سطح س یاُ ٍ هات در اثز حزارت سٍدتز هی افتذ یا چَب پٌثِ چسثیذُ تِ پطت
سطح غیملی ٍ تزاق؟
چَب پٌثِ چسثیذُ تِ پطت سطح سیاُ ٍ هات

 -59هیشاى تاتص اخسام تِ چِ ػَاهلی تستگی دارد؟ ظ90
دهای اجسام ٍ رًگ اجسام

 -60تاال رفتي دهای هَتَر خَدرٍ چِ هطىلی ایداد هیوٌذ؟ ظ91
اگز دهای هَتَر خَدرٍ خیلی تاال رٍد هَتَر آسیة جذی هیتیٌذ ٍ حتی هوکي است تسَسد.

 -61چزا رادیاتَر ت ِ غَرت پْي ساختِ هیضًَذ؟ ظ91
تزای ایٌکِ سطح سیادی داضتِ تاضٌذ تا تتَاًٌذ گزهای تیصتزی را هٌتقل کٌٌذ.

 -62رادیاتَرّا تِ چِ رٍشّایی گزها را هٌتمل هیوٌٌذ؟ ظ91
تا رٍش ّوزفت ٍ تاتص

 -63ػالٍُ تز رادیاتَرّا ً ......................یش اس داؽ ضذى هَتَر خلَگیزی هیوٌذ .ظ91
في خٌک کٌٌذُ

 -64دهای هٌاسة تزای داخل خاًِ یا هحلّای وار ٍ هذرسِ چِ لذر است؟
حذٍد  55درجِ ساًتیگزاد

 -65در رٍسّای سزد چِ ػاهلی تاػث اتالف گزهایی خاًِ هیضَد؟ ظ91
اختالف سیاد دهای داخل خاًِ ٍ هحیط تیزٍى

 -66اغلیتزیي خشء فالسه چیست؟ ظ91
یک تطزی ضیطِ

ای دٍ جذارُ است کِ تیي آى خال است ٍ رٍی سطح آى ّن اس داخل ٍ ّن اس تیزٍى

ًقزُ اًذٍد است.

 -67در فالسهّای خال ،تِ وذام رٍش اس اًتمال گزها خلَگیزی هیضَد؟ ظ91
ّز سِ رٍش اًتقال گزها

گزدآٍرًذُ ٍ تْیِ کٌٌذُ:

موالئی مدرسه شهید فتح اله پور ناحیه سه تبریز
اسفند 5931

ٍ-1یژگی هطتشک ّوِ جبًذاساى چیست؟ ظ93
پیکش ّوِ جبًذاساى اص سلَل سبختِ ضذُ است.
 -2ضجبّت جبًذاساًی هثل دسخت سیت ،گٌجطک ٍ ثبکتشی ایي است کِ ّوِ آىّب  . ..................ظ93
اص سلَل سبختِ ضذُاًذ.
 -3آیب تؼذاد سلَلّب دس ّوِ جبًذاساى یکسبى است؟ ظ93
خیش ،ثؼضی جبًذاساى فقط اص یک سلَل سبختِ ضذُ اًذ اهب ثشخی دیگش ثیص اص یک سلَل داسًذ.
 -4جب ًذاسی سا ًبم ثجشیذ کِ فقط اص یک سلَل سبختِ ضذُ است؟ ظ93
ثبکتشی
 -5سلَلٍ ،احذ  ..................... ٍ ............. ....دس هَجَدات صًذُ است .ظ93
سبختبس – ػول
 -6چٌذ ًَع اص سلَلّبی ثذى سا ًبم ثجشیذ؟ ظ94
سلَلّبی ػػجی – هبّیچِای ،خًَی ٍ پَستی
 -7آیب سبختبس ّوِ سلَلّبی ثذى یکسبى است؟ ظ94
خیش – ثب ّوِ ضجبّتّبیی کِ ثِ ّن داسًذ ّش یک اص آىّب سبختبس هٌحػش ثِ فشدی داسًذ.
ٍ -8یژگیّبی سلَل کذاهٌذ؟ ظ94
ّوِ سلَلّبی صًذُ ًفس هیکطٌذ – ثِ هَاد غزایی ًیبص داسًذ – تَلیذهثل هیکٌٌذ (تقسین هیضًَذ) – حشکت داسًذ.

 -9چشا سلَل سا ٍاحذ سبختبس ٍ ػول دس هَجَدات صًذُ هی ًبهٌذ؟ ظ94
صیشا ّش سبختبس صًذُ ای کِ دس ثذى هَجَدات صًذُ ٍجَد داسد اص سلَل تطکیل ضذُ است ٍ ّش ػو لی کِ تَسط
ثخطی اص ثذى اًجبم هیضَد سلَل ّبی آى قسوت ،آى سا اًجبم هیدٌّذ.
 -11غطبی پالسوبیی چیست؟ ظ94
پَضطی است کِ سلَل سا احبطِ هیکٌذ.
 -11دٍ هَسد اص کبسّبی غطبی پالسوبیی چیست؟ ظ94
-1هحبفظت اص سلَل

 -2کٌتشل ٍسٍد ٍ خشٍج هَاد

 -12آیب ّوِ سلَلّب غطبی پالسوبیی داسًذ؟ ظ94
ثلِ
 -13آیب غطب هبًٌذ یک غبفی (آثکص) ػول هیکٌذ؟ ظ94
خیش – غطب هبًٌذ یک غبفی ًیست کِ هَاد سا ثش اسبس اًذاصُ ػجَس دّذ.
ٍ -14سٍد ٍ خشٍج هَاد اص غطب ثش چِ اسبسی غَست هیگیشد؟ ظ94
ثش اسبس ًفَرپزیشی اًتخبثی (ثِ هَاد هَسد ًیبص سلَل اجبصُی ٍسٍد هیدّذ ٍ فقط هَاد صائذ ٍ تشضحی هیتَاًٌذ
اص سلَل خبسج ضًَذ).
 -15غطبی سلَل ػوذتب اص چِ هبدُای سبختِ ضذُ است؟ ظ94
لیپیذ (چشثی)
 -16ػالٍُ ثش چشثی چِ هَلکَلّبی دیگشی دس غطب ٍجَد داسًذ؟ ظ94
اًَاػی اص هَلکَلّبی پشٍتئیي ٍ کشثَّیذسات
 -17سیتَپالسن چیست؟ ظ95
ثخطی اص سلَل است کِ اًذاهکّب ٍ هَاد هَسد ًیبص ثقبی سلَل هبًٌذ ًوکّب ،آًضین ٍ هَاد دیگش دس آى قشاس داسًذ.

 -18اًذاهک چیست؟ ظ95
اًذاهکّب سبختبسّبیی دسٍى سلَلیاًذ کِ ثشای اًجبم فؼبلیتّبی هختلف ثِ غَست هجضا ثِ سلَل کوک هیکٌٌذ.
 -19آیب ّوِ سلَلّب اًذاهک داسًذ؟ ٍ آیب اًذاهکّبی ّوِ سلَلّب هطبثِ ّستٌذ؟ ظ95
ثلِ  -خیش
ّ -21ستِ چیست؟ ظ95
ّستِ ثخطی اص سلَل است کِ فؼبلیتّبی سلَل هثل تقسین سلَلی ٍ ٍیژگیّبیی هثل ضکل ٍ اًذاصُ آى سا
کٌتشل هیکٌذ.
 -21تقسین سلَل سا چِ چیضی کٌتشل هیکٌذ؟ ظ95
ّستِ سلَل
 -22دس کذام یک اص هَجَدات صًذُ ّستِ سلَل غطبیی داسد کِ آى سا دس ثش هیگیشد؟ ظ95
گیبّبى ،جبًَساى ،قبسچّب ٍ آغبصیبى
 -23دس سلَل کذام یک اص هَجَدات صًذُ ّستِ هطخػی تطکیل ًویضَد؟ ظ95
ثبکتشیّب
 -24آیب هطبّذُ ّوِ سلَلّب ثذٍى سًگآهیضی ،اهکبىپزیش است؟ ظ97
خیش
 -25ثشای هطبّذُ ثْتش سلَلّب اص چِ سٍضی هیتَاى استفبدُ کشد؟ ظ97
سًگ کشدى سلَلّب
 -26سًگ آهیضی سلَلّب چگًَِ ثبػث دیذى آىّب هیضَد؟ ظ97
سًگ ّب ثِ تشکیجبت اغلی سلَل هیچسجٌذ ٍ آىّب سا ٍاضحتش هیکٌٌذ.

ٌّ -27گبم سًگ آهیضی آثی هتیل ثِ  ......................هیچسجذ ٍ آىّب سا ثِ خَثی هطخع هیکٌذ .ظ97
پشٍتئیيّبی غطب ٍ ّستِ
 -28دٍ هَسد اص تفبٍتّبی سلَل ّبی گیبّی ٍ جبًَسی سا ثٌَیسیذ؟ ظ98
سلَل ّبی گیبّی دیَاسُ سلَلی ٍ کلشٍپالست داسًذ دس حبلی کِ سلَلّبی جبًَسی آىّب سا ًذاسًذ.
 -29جَس کشدًی :ظ98

(ا  ----ة)

( ---2الف ،ة ،ج)

 -31ضکل سلَلّبی گیبّی هٌظنتش است یب سلَلّبی جبًَسی؟ چشا؟ ظ98
سلَلّبی گیبّی – ثِ دلیل داسا ثَدى دیَاسُ سلَلی
 -31جبًذاساى پش سلَلی سبدُ (کلٌی) سا تؼشیف کٌیذ؟ ظ98
جبًذاساى پشسلَلی ّستٌذ کِ دس پیکش آىّب تؼذادی سلَل کٌبس ّن قشاس داسد ٍ ّش سلَل هیتَاًذ هستقل اص
سلَلّبی دیگش ثِ فؼبلیت حیبتی خَد اداهِ دّذ.
ً -32بم دیگش جبًذاساى پش سلَلی سبدُ چیست؟ ظ98
کلٌی
 -33جلجک سضتِای ًوًَِای اص جبًذاساى  ........................است .ظ98
پش سلَلی سبدُ
 -34دس پش سلَلی هثل  ...................... ٍ ...................تقسین کبس غَست گشفتِ است .ظ99
گیبّبى – جبًَساى

 -35ثیي ًَع کبس ٍ  .................سلَلّب تٌبست ٍجَد داسد .ظ99
ضکل
 -36ظ  ،ؽ

ظ99

ثیي ضکل سلَل ٍ ًَع کبسی کِ آى سلَل اًجبم هیدّذ استجبطی ٍجَد ًذاسد.
ؽ
 -37سلَلّبی ثبفت پَضطی پَست چِ ضکلی داسًذ ٍ چِ ٍظبیفی ثِ ػْذُ داسًذ؟ ظ99
ثِ ّن فطشدُ ٍ ضخین ّستٌذ ٍ ٍظیفِ هحبفظت سا ثِ ػْذُ داسًذ.
 -38سلَلّبی ثبفت پَضطی هَیشگّب چِ ضکلی داسًذ ٍ چِ ٍظبیفی ثِ ػْذُ داسًذ؟ ظ99
ًبصک ّستٌذ ٍ هٌبفزی ثیي آىّب ٍجَد داسد ٍ تجبدل هَاد سا اًجبم هیدٌّذ.
 -39سلَلّبی خًَی چِ ضکلی داسًذ؟ چشا؟ ظ99
گشد ّستٌذ – ثشای آسبًی حشکت دس سگّب
 -41سلَل ّبی ػػجی چِ ضکلی داسًذ؟ چشا؟ ظ99
دساص ٍ کطیذُ ّستٌذ – ثشای اًتقبل پیبم ػػجی
 -41آًٍذّب چِ ضکلی داسًذ ٍ چِ ٍظیفِای ثش ػْذُ داسًذ؟ ظ99
دساص ٍ لَلِ هبًٌذ ّستٌذ – اًتقبل هَاد سا ثش ػْذُ داسًذ.
 -42ثبفت چیست؟ ظ99
دس جبًذاساى پشسلَلی ،اص اجتوبع تؼذادی اص سلَلّبی ّوکبس ٍ هطبثِ ثبفت تطکیل هیضَد.
 -43دس ثذى اًسبى چٌذ ًَع ثبفت اغلی ٍجَد داسد؟ ظ99
پَضطی ،پیًَذی ،ػػجی ،هبّیچِای

 -44اًذام یب ػضَ چیست؟ چٌذ هَسد ًبم ثجشیذ؟ ظ99
ٍقتی ثبفت ّبی هختلف دس کٌبس ّن قشاس هیگیشًذ اًذام یب ػضَ تطکیل هیضَد هثل هؼذُ ،کلیِ ٍ قلت
 -45دستگبُ چیست؟ چٌذ هَسد ًبم ثجشیذ؟ ظ99
اًذامّب یب اػضب دس کٌبس ّن دستگبُّب سا ثِ ٍجَد هی آٍسًذ هثل دستگبُ گشدش خَى ٍ گَاسش
 -46ثب جوغ ضذى  ....................د س کٌبس ّن هَجَد صًذُ ثِ ٍجَد هیآیذ .ظ99
دستگبُّب
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سئویرم سو تَکین جبالنبم دیه م
بیرداهب تبزادان قبالنبم دیه م:

"سئویرم سئویرم سئویرم سنی!"

فصل دوازده
سفرۀ سالمت
 -1هَاد الصم ثشای ػبختِ ؿذى ٍ سؿذ ػلَلّبی ثذى ؿوب اص کجب فشاّن هیؿَد؟ ف101
اص خَسدى غزاّب
 -2غزاّب ػالٍُ ثش ٍیتبهیي ٍ هَاد الصم ثذى ،چِ چیضی ثشای ثذى فشاّن هیکٌذ؟ ف101
اًشطی
 -3غزا ًیبص ثذى سا ثِ  .................. ٍ ..................تبهیي هیکٌذ .ف101
هبدُ – اًشطی
 -4کبسّبیی کِ غزاّب دس ثذى هب اًجبم هیدٌّذ ثِ  ....................آىّب ثؼتگی داسد .ف102
هَاد هغزی
 -5هٌظَس اص هَاد هغزی غزاّب چِ هَادی اػت؟ ف102
کشثَّیذساتّب ،لیپیذّب ،پشٍتئیيّبٍ ،یتبهیيّب ،هَاد هؼذًی ٍ آة ،هَاد هغزی غزاّب ّؼتٌذ.
 -6کشثَّیذساتّب ثشای کذام یک اص هَاسد صیش هٌبػتتشًذ؟ ف102
الف) تَلیذ اًشطی

ة) سؿذ ثذى

الف

 -7کشثَّیذسات چیؼت؟ ف102
کشثَّیذساتّب گشٍّی اص هَاد هغزی ّؼتٌذ کِ اًشطی هَسد ًیبص ثذى سا تبهیي هیکٌٌذ.
ً -8بم دیگش کشثَّیذسات چیؼت؟ ف103
لٌذ

 -9دس ثشًج – گٌذم – ػیتصهیٌی ً -بى چِ هبدُ ای ٍجَد داسد کِ اًشطی تَلیذ هیکٌذ؟ ف102
ًـبػتِ
ً -10ـبػتِ چیؼت؟ (ًـبػتِ جضء کذام ًَع اص هَاد هغزی اػت؟) ف103
ًَػی کشثَّیذسات اػت ٍ دس گیبّبى ػبختِ هیؿَد.
ً -11ـبػتِ چگًَِ ػبختِ هیؿَد؟ ف103
گیبّبى دس ػول فتَػٌتض اثتذا لٌذی ثِ ًبم گلَکض هیػبصًذ ػپغ ثب ٍصل ؿذى هَلکَلّبی گلَکض ثِ ّن
ًـبػتِ ػبختِ هیؿَد.
ً -12ـبػتِ اص ثِ ّن هتصل ؿذى هَلکَلّبی  .....................ػبختِ هیؿَد .ف103
گلَکض
ٍ -13یظگی کشثَّیذساتّبی ػبدُ سا ثٌَیؼیذ؟ ف103
ؿیشیي ّؼتٌذ.
 -14گیبّبى چِ کشثَّیذساتّبی هشکجی سا هیػبصًذ؟ ف103
ًـبػتِ ٍ ػلَلض
 -15ػلَلض چیؼت؟ ف103
ػلَلض ّن ًَػی کشثَّیذسات اػت کِ دس گیبّبى اص گلَکض تَلیذ هیؿَد.
 -16ػلَلض دس کذام غزاّب ٍجَد داسد؟ ف103
دس هیَُّب ٍ ػجضیّب ثِ فشاٍاًی ٍجَد داسدّ( .وِ غزاّبی گیبّی)
 -17اًشطی کذام هَلکَل صیش ثشای ثذى اًؼبى لبثل اػتفبدُ اػت؟ ف103
الف) ًـبػتِ

ة) ػلَلض

الف

- -18لٌذی کِ هیخَسین اص گیبُ  ٍ .................یب اص  .....................ػبختِ ؿذُ اػت .ف103
ًیـکش – سیـِ چغٌذس لٌذ
 -19ػِ هَسد اص هضایبی (ًمؾ) چشثیّب دس ثذى هب کذاهٌذ؟ ف103
 ..1دس ػبختِ ؿذى غـبی ػلَلّب ثِ کبس هیسًٍذ.
 ..2دٍستب دٍس اًذامّبی داخل ثذى سا هیپَؿبًذ ٍ آىّب سا اص آػیت ٍ ضشثِ حفظ هیکٌذ.
 ..3تَلیذ اًشطی
 -20اًشطیصایی چشثی ٍ لٌذ سا همبیؼِ کٌیذ .ف103
همذاس اًشطی کِ یک گشم چشثی تَلیذ هی کٌذ تمشیجب دٍ ثشاثش اًشطی یک گشم کشثَّیذسات اػت.
 -21ػیت چشثیّب ثب ٍجَد اًشطیصا ثَدى آىّب چیؼت؟ ف( 103هصشف چشثی صیبد چِ ضشسی ثشای ثذى داسد؟)
خطش تٌگ ؿذى سگّب ٍ ػکتِ للجی سا افضایؾ هیدٌّذ.
-22اًَاع چشثی کذاهٌذ؟ ف104
گیبّی ٍ جبًَسی
 -23جَس کشدًی :ف104
الف) چشثی گیبّی

 ..1جبهذ

ة) چشثی جبًَسی

 ..2هبیغ

(الف)2---

(ة)1----

 -24اص کذام چشثیّب ثبیذ کوتش اػتفبدُ کٌین؟ ف104
الف) گیبّی

ة) جبًَسی

ة :چَى احتوبل سػَة آىّب دس سگّب ثیـتش اػت.

 -25چٌذ چشثی گیبّی سا ًبم ثجشیذ .ف104
سٍغي گشدٍ ٍ صیتَى
 -26کَّبى ؿتش اص چِ هبدُای دسػت ؿذُ ٍ چِ کوکی ثِ ؿتش هیکٌذ .ف104
اص چشثی ،ثِ ؿتش کوک هی کٌذ کِ چٌذیي سٍص ثذٍى آة ٍ غزا دس ثیبثبى صًذُ ثوبًذ.
 -27ثشای ػبختِ ؿذى هبّیچِّب کذام هبدُ صیش هْنتش اػت؟ ف104
الف) چشثی

ة) پشٍتئیي

ة ؛ (ثشای ػبختِ ؿذى ػلَلّب ٍ ػبیش ثبفتّب ّن پشٍتئیي الصم اػت).
 -28پشٍتئیي دس کذام غزا ّب ٍجَد داسد؟ ف105
الف) گیبّی

ة) جبًَسی

جَاة ّش دٍ هَسد (جبًَسیّب ثْتشًذ).
 -29پشٍتئیيّب اص  ..............ػبختِ ؿذُاًذ .ف105
آهیٌَ اػیذ
 -30دٍ ساُ ػبختِ ؿذى آهیٌَ اػیذّب سا ثٌَیؼیذ .ف105
الف :ثب اػتفبدُ اص هَاد داخل ثذى هب ػبختِ هیؿًَذ.
ة :ثذى هب ًویتَاًذ آىّب سا ثؼبصد ٍ ثِ صَست آهبدُ اص غزاّب جزة ثذى هب هیؿًَذ.
 -31ثذى هب هیتَاًذ تؼذادی اص اػیذآهیٌِّب سا ثؼبصد ٍلی ثؼضی اص آىّب سا ًویتَاًذ ثؼبصد کِ ثِ آىّب
 ...........................هیگَیٌذ .ف105
آهیٌَ اػیذّبی ضشٍسی

 -32کذام آهیٌَاػیذّب سا ثذى هب ًویتَاًذ ثؼبصد؟ ف105
الف) ضشٍسی

ة) غیش ضشٍسی

الف
 -33جٌغ تبس ػٌکجَت ،پش پشًذگبى ٍ هَ اص  ..................اػت .ف105
پشٍتئیي
 -34چٌذ هبدُ غزایی ًبم ثجشیذ کِ آهیٌَ اػیذ ضشٍسی داسد .ف106
ؿیش ٍ تخن هشؽ
ٍ -35یتبهیيّب ثِ چٌذ گشٍُ کلی لبثل تمؼین ّؼتٌذ؟ ف106
هحلَل دس آة – هحلَل دس چشثی
ٍ -36یتبهیيّبی هحلَل دس آة سا ًبم ثجشیذ .ف106
ٍیتبهیي ث (ٍ ٍ )cیتبهیي گشٍُ ة ()B
ٍ -37یظگی ٍیتبهیيّبی هحلَل دس آة سا ًبم ثجشیذ .ف106
دس ثذى هب رخیشُ ًویؿًَذ ٍ همذاس اضبفی آىّب اص طشیك ادساس دفغ هیؿَد.
 -38دس ػالهت لثِ ٍیتبهیي ً ..............مؾ داسد .ف106
ث
 -39دٍ هَسد اص ًمؾّبی ٍیتبهیي  Bکذاهٌذ؟ ف106
دس پیـگیشی اص کن خًَی ٍ سیضؽ هَ ًمؾ داسد.
 -40دس غالت کذام ٍیتبهیي ٍجَد داسد؟ ف106
ٍیتبهیي گشٍُ ة ()B

ٍ -41یتبهیيّبی هحلَل دس چشثی سا ًبم ثجشیذ .ف107
ٍیتبهیي آ ٍ ٍیتبهیي د
 -42دس ػالهت چـن ٍ ثیٌبیی هب ثِ ٍیظُ دس ًَسِ کن ٍیتبهیي ً ..............مؾ داسد .ف107
A
ٍ -43یتبهیي  Aدس کذام غزاّب ٍجَد داسد؟ ف107
َّیج ٍ گَجِ فشًگی
 -44دس هبّی ٍیتبهیي ٍ ...................جَد داسد .ف107
ٍیتبهیي د ()D
 -45اگش ٍیتبهیي  Dکبفی ًجبؿذ چِ سٍی هیدّذ؟ ف107
اػتخَاى ّبیتبى ثِ اًذاصُ کبفی کلؼین جزة ًوی کٌٌذ ٍ ًشم هی هبًٌذ ٍ حتی ؿبیذ تغییش ؿکل ًیض ثذٌّذ.
 -46کذام ٍیتبهیي دس ثذى اًؼبى ثب اػتفبدُ اص ًَس خَسؿیذ تَلیذ هیؿَد؟ ف107
ٍیتبهیي D
 -47جَس کشدًی :ف107
 ...1خَى ػبصی
الف) آّي
 ...2اػتخَاى ػبصی
ة) کلؼین
(ة )2----
(الف )1----
 -48کلؼین ٍ آّي جضٍ کذاهیک اػت؟ ف107
الف
ة) ٍیتبهیيّب
الف) هَاد هؼذًی
 -49احؼبع خؼتگی صیبد ٍ سًگپشیذگی اص ػالئن کوجَد کذاهیک هیتَاًذ ثبؿذ؟ ف107
الف
ة) کلؼین
الف) آّي
 -50کذام هبدُ هؼذًی ثِ فشاٍاًی دس غزای دسیبیی ٍجَد داسد؟ ف108
یذ
 -51یذ دس تٌظین فؼبلیت ً ..................مؾ داسد؟ ف108
ػلَلّب
 -52ػذین دس چِ هَاد غزایی یبفت هیؿَد .ف108
تمشیجب دس ّوِ هَاد غزایی ،هثل هیَُّب ٍ ػجضیّب ٍ ّوچٌیي دس ًوک خَساکی.
 -53خطش هصشف ثیؾ اص حذ ػذین چیؼت؟ ف108
هجتال ؿذى ثِ فـبس خَى ٍ پَکی اػتخَاى
 -54آیب ًیبص ّوِ افشاد ثِ آة یکؼبى اػت؟ ف108
خیش ،افشاد هختلف  ،اص ًظش اًذاصُ ی ثذى ٍ هیضاى فؼبلیت کِ اًجبم هی دٌّذ ثب ّن هختلفاًذ ػشق کشدى ٍ حتی
ثؼضی ثیوبسیّب ثب ّن فشق داسًذ دس ًتیجِ ًیبص ثِ آة ًیض هتفبٍت اػت.

 -55کذاهیک اص گضیٌِّبی صیش ثشای تغزیِ ػبلن هٌبػتتش اػت؟ ف109
 -1غزای ػشخ ؿذُ  /غزای آة پض
-2هیَُ ّب ٍ آجیل  /پفک ٍ ؿیشیٌی
-1غزای آةپض
-2هیَُ ٍ آجیل
 -56دس چِ صَستی اسصؽ غزایی یک خَساکی ثیـتش اػت؟ ف109
دس صَستی کِ هَاد هغزی آى تٌَع ثیـتشی داؿتِ ثبؿذ.

آسصٍهٌذ هَفمیت ؿوب؛
هَالئی – اػفٌذ 1395
ًبحیِ  3تجشیض

صجح اٍلذی ّش طشفذى اٍجبلذی اراى ػؼی!

گـــَیب گلیــــش هالئـکِ لــــشدى لــــشآى ػؼی!!!
ؿْشیبس

فصل 31

سفر غذا
 -1یىی اص واس ّای دستگاُ  ................ها ایي است وِ غزاّا سا تِ لذسی سیض وٌذ وِ هَاد آى تتَاًٌذ ٍاسد
خَى ضًَذ .ظ111
گَاسش
 -2گَاسش چیست؟ ظ111
تثذیل غزاّا تِ رسات ٍ هَلىَل ّای سیض تِ ؼَسی وِ لاتل جزب (تِ خَى) تاضٌذ گَاسش ًام داسد.
 -3لَلِ گَاسش اص  .............ضشٍع ٍ تِ  ...........ختن هیضَد .ظ111
دّاى  ---هخشج
 -4دٍ تخص هْن دستگاُ گَاسش وذاهٌذ؟ ظ111
لَلِ گَاسش – اًذامّای جاًثی (غذد گَاسضی)
 -5لسوتّای هختلف لَلِ گَاسش سا تِ تشتیة تٌَیسیذ .ظ111
دّاى – حلك – هشی – هؼذُ – سٍدُ تاسیه – سٍدُ تضسي – هخشج.
 -6اص اًذامّای صیش وذام یه هشتَغ تِ دستگاُ گَاسش است؟
ج) ًای
ب) هشی
الف) هجشای تیٌی
ب) هشی
 -7غذُّای گَاسضی سا ًام تثشیذ .ظ111
وثذ – پاًىشاس (لَصالوؼذُ) – غذد تضالی.
 -8تافتّای تطىیل دٌّذُ لَلِ گَاسش سا اص خاسج تِ داخل تٌَیسیذ .ظ111
پیًَذی – هاّیچِای – پَضطی.

د) ًخاع

 -9لَلِ گَاسش اًساى ٍ پشًذُ سا همایسِ وٌیذ ( .دستگاُ گَاسش پشًذگاى چِ تفاٍتی تا دستگاُ گَاسش ها
داسد؟) ظ112
دس لسوتّای هختلف لَلِ گَاسضی فشق داسًذ؛
لسوتّای هختلف دستگاُ گَاسش پشًذگاى :دّاى – هشی  -چیٌِ داى – هؼذُ – سٌگذاى – سٍدُ
لسوتّای هختلف دستگاُ گَاسش اًساى :دّاى  -هؼذُ ٍ هشی  -سٍدُ تاسیه  -سٍدُ تضسي
ّوچٌیي پشًذگاى دًذاى ًذاسًذ ٍ اص ًظش ضشٍع گَاسش ضیویایی ٍ فیضیىی وِ دس اًساى اص دّاى است
فشق داسًذ ٍ دس پشًذگاى گَاسش اص چیٌِداى آغاص هیضَد.
 -11تضاق دّاى داسای  ................ ٍ ..........است .ظ112
آب  -آًضین
 -11آًضین چیست؟ ظ112
هَلىَلّایاًذ وِ سشػت ٍاوٌصّای ضیویایی سا صیاد هیوٌٌذ.
ًَ -12ػی آًضین تضالی دس تجضیِ  ..............تِ لٌذ سادُ ًمص داسد .ظ112
ًطاستِ
 -13اًَاع گَاسش وذاهٌذ؟
گَاسش فیضیىی ٍ ضیویایی
 -14آًضین تشای وذام ًَع گَاسش الصم است؟
الف
ب) گَاسش فیضیىی
الف) ضیویایی
 -15اًَاع دًذاى ّا دس اًساى سا ًام تثشیذ .ظ112
آسیا (وَچه ٍ تضسي) – ًیص – پیص.
 -16چِ استثاؼی تیي ضىل ٍ واس دًذاى ٍجَد داسد؟ ظ112
دًذاى پیص داسای لثِ تیض تشای تشیذى غزا  -دًذاى ًیص داسای ًَن تیض تشای سَساخ ٍ پاسُ وشدى ٍ آسیای
وَچه داسای دٍ تشآهذگی تشای آسیاب وشدى  -آسیاب تضسي داسای چْاس تش آهذگی تشای آسیاب وشدى
 -17چشا خَسدى ضیشیٌی ٍ ضىالت اص ػَاهل پَسیذگی دًذاىّاست؟ ظ113
چَى هَاد لٌذی غزای تاوتشیّایی است وِ دس دّاى ٍجَد داسًذ ایي تاوتشیّا تا هصشف لٌذ ،اسیذ
تَلیذ هیوٌٌذ ٍ .ایي اسیذ هیٌای دًذاى سا اص تیي هیتشد ٍ دس ًتیجِ سثة پَسیذگی دًذاى هیضَد.
 -18سؽح خاسجی دًذاى سا چِ هادُای هیپَضاًذ؟
د) هیٌا
ج) ػاج
ب) هغض دًذاى
الف ) استخَاى
د) هیٌا

 -19غزا تؼذ اص دّاى ٍ جَیذُ ضذى تِ وجا هیسٍد؟ ظ113
دّاى – حلك – هشی
 -21غزا تؼذ اص جَیذُ ضذى (تَسػ دًذاىّا) ٍ تِ ضىل گلَلِ ّای خویشی دس آهذى  ،تَسػ صتاى تا فطاس
ٍاسد حلك هی ضَد وِ تِ ایي ػول  ...............گَیٌذ.
تلؼیذى
ظ132
ٌّ -21گام ػول تلغ غزا اص دّاى ٍاسد  .............هیضَد.
هشی
 -22هاّیچِّای دیَاسُ  ..................هٌمثط ٍ هٌثسػ هی ضَد دس ًتیجِ غزا تِ سوت هؼذُ ساًذُ هی-
ضَد .ظ113
هشی
 -23خَسدى لموِ وَچه تْتش اص لموِ تضسي است دلیل چیست؟ ظ113
اگش لموِّای وَچه اص غزا تشداسین ،هیتَاًین آى سا تیطتش تجَین .دس ایي حالت غزا تِ خَتی تا تضاق
دّاى آغطتِ ضذُ ٍ گَاسش آى آساًتش هیضَد.
 -24ضیشُ گَاسضی هؼذُ سا سلَلّای  ...................هؼذُ تشضح هیوٌٌذ .ظ114
پَضطی
 -25ضیشُ گَاسضی هؼذُ ضاهل  ..................... ٍ ....................است .ظ114
آًضین – اسیذ
 -26اًمثاض هاّیچِ هؼذُ چِ ووىی تِ آى هیوٌذ؟ ظ114
اًمثاظات دیَاسُ هؼذُ ،غزا سا تا آًضینّای گَاسضی ٍ اسیذولشیذسیه هخلَغ ٍ آى سا تِ یه تَدُ
ًیوِهایغ تثذیل هیوٌذ.
 -27هذت تَلف غزا دس هؼذُ تِ چِ چیضی تستگی داسد؟ ظ114
هذت تَلف غزا دس هؼذُ تستگی تِ غزایی داسد وِ هیخَسین .غزاّای چشب هذت صهاى تیطتشی دس هؼذُ
هیهاًٌذ.
 -28غزا تؼذ اص تشن هؼذُ ٍاسد  .........هیضَد .ظ114
سٍدُ تاسیه
 -29دٍ ٍظیفِ سٍدُ تاسیه سا تٌَیسیذ .ظ114
ب :هحل جزب هَاد هغزی هَاد غزایی گَاسش یافتِ
الف :هحل ًْایی گَاسش غزا
 -31هحل ًْایی گَاسش غزا وذام هحل است؟ ظ114
سٍدُ تاسیه

 -31تیطتش آًضینّای گَاسضی هَسد ًیاص دس سٍدُ تاسیه دس وجا ساختِ هیضًَذ؟ ظ114
دس غذُ پاًىشاس (لَصالوؼذُ)
 -32پاًىشاس چِ ووىی تِ گَاسش هیوٌذ؟ ظ114
تیطتش آًضینّای گَاسضی هَسد ًیاص دس سٍدُ تاسیه دس پاًىشاس ساختِ هیضًَذ.
 -33تشضحات وذام یه ًمص تیطتشی دس تجضیِ هَاد غزایی داسد؟
د) پاًىشاس
ج) وثذ
ب) سٍدُی تاسیه
الف) هؼذُ
د) پاًىشاس
 -34وثذ ٍ پاًىشاس تشضحات خَد سا تِ ٍسیلِ دٍ لَلِ دس یه ًمؽِ تِ  ............هیسیضًذ.
ب) اًتْای سٍدُی تاسیه
الف) اتتذای سٍدُ تاسیه
د) اتتذای سٍدُی تضسي
ج ) هؼذُ
الف) اتتذای سٍدُ تاسیه
 -35جزب غزا چیست؟ ظ114
ػثَس هَاد تجضیِ ضذُ ٍ سیض اص دیَاسُ سٍدُ تاسیه تِ داخل سيّای خًَی جزب غزا ًام داسد.
 -36ظ ٍ ؽ؛ سٍدُ تاسیه تٌْا تخطی اص لَلِ گَاسش است وِ ّوِ هَاد هغزی اص آى جزب ٍ ٍاسد خَى
هیضًَذ .ظ114
صحیح
 -37هْنتشیي ػعَ دستگاُ گَاسش اص ًظش ّعن ٍ جزب وِ ّوِ هَاد هغزی اص آى جزب هی ضًَذ وذام
است؟
د) سٍدُی تضسي
ج) سٍدُی وَچه
ب) لَصالوؼذُ
الف) هؼذُ
ج) سٍدُی وَچه
ٍ -38ظیفِ پشص یا چیيخَسدگی سٍدُ چیست؟ ظ115
سؽح داخلی سٍدُ سا تشجستگیّایی فشاٍاى وِ وَچه ٍ اًگطت هاًٌذ ّستٌذ فشا گشفتِ است .ایي
تشجستگیّا سا پشص هیًاهٌذ .سلَلّای دیَاسّای پشصّا ًیض تشجستگیّای وَچهتشی تِ ًام سیضپشص
داسًذ.
ایي چیي خَسدگی ّا (پشص ٍ سیضپشصّا ) تاػث هی ضًَذ سؽح تواس غزا تا سٍدُ تاسیه تا  111تشاتش افضایص
یاتذ وِ ایي اهش تاػث افضایص جزب هَاد دس سٍدُ تاسیه (ٍسٍد هَاد هغزی تِ سيّای پشصّا) هیگشدد.
 -39هَاد گَاسش ًیافتِ دس سٍدُ تاسیه سشاًجام ٍاسد  ............هیضَد .ظ115
سٍدُ تضسي

 -41چشا تؼ عی هَاد دس سٍدُ تاسیه گَاسش ًوییاتذ؟ ظ115
چَى آًضینّای الصم تشای گَاسش آىّا ٍجَد ًذاسد.
 -41دس سٍدُ تضسي چِ هَادی جزب هیضًَذ؟ ظ115
آب ٍ هَاد هؼذًی
 -42دس هَسد تاوتشیّای سٍدُ تضسي تِ سَالّای صیش جَاب دّیذ :ظ115
الف) ایي تاوتشیّا وذام ٍیتاهیيّا سا تَلیذ هیوٌٌذ؟
ٍیتاهیي ٍ ٍ kیتاهیي گشٍُ B
ب) غزای ایي تاوتشیّا چِ هَادی است؟
هَاد سلَلضی
 -43ظ ٍ ؽ؛ سثضیجات ٍ هیَُّا تِ دفغ آساى هذفَع ووه هیوٌٌذ .ظ115
صحیح
 -44تضسگتشیي غذُ تذى وذام است؟
ج) ّیپَفیض
ب) لَصالوؼذُ
الف ) وثذ
جَاب :الف) وثذ
 -45خَى هَجَد دس سيّای اؼشاف سٍدُ تاسیه اتتذا ٍاسد  ..............هیضَد .ظ116
وثذ
 -46صفشا دس وجا ساختِ هیضَد؟ ظ116
دس وثذ
 -47وذام یه تشضح وٌٌذُ صفشا است؟ ظ116
د) وثذ
ج) ولیِ
ب) هؼذُ
الف) لَصالوؼذُ
جَاب :د) وثذ
 -48وثذ هایغ صفشا سا هی ساصد وِ دس  ..................رخیشُ هیضَد .ظ116
ویسِ صفشا
 -49صفشا دس گَاسش چِ هَادی ًمص داسد؟ ظ116
چشتیّا
 -51وذام آًضین دس گَاسش چشتیّا هَثش تَدُ ٍ هحل تشضح آى وذام است؟
ب) صفشا – وثذ
الف) تضاق – دّاى
د) ضیشُ گَاسضی – سٍدُی تضسي
ج) اسیذ هؼذُ – هؼذُ
ب) صفشا – وثذ

 -51خًَی وِ اص سٍدُ تش هی گشدد اتتذا تِ وذام اًذام هیسٍد؟ ظ116
تِ وثذ هی سٍد تا هَاد هغزی اظافی آى دس وثذ رخیشُ ضَد.
 -52اگش وشتَّیذساتی وِ هصشف هیوٌین تیص اص ًیاص تذى ها تاضذ چِ هیضًَذ؟ (وثذ اص آىّا تشای
ساختي  ..............استفادُ هیوٌذ ).ظ116
(وثذ) لٌذّای اظافی سا تِ چشتی تثذیل هیوٌذ.
 -53احتوال پَوی استخَاى دس چِ افشادی تیطتش است؟ ظ116
الف
ب) افشاد چاق
الف) ون ٍصى
 -54خؽش فطاسخَى صیاد ٍ تیواسیّای للثی دس افشادی وِ  ................داسًذ ،تیطتش است .ظ116
الف
ب)ووثَد ٍصى
الف) اظافِ ٍصى
 -55ظ ٍ ؽ؛ احتوال فطاس خَى صیاد دس افشادی وِ ووثَد ٍصى داسًذ تیطتش است.
غلػ

تهیه و تنظیم؛
موالئی ناحیه  3تبریز؛
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فصل 41

 -1چزا دستگبُ گزدش هَاد در ثذى هب السم است؟ ظ117

گردش مواد

چَى سلَلّبی درًٍی ثذى اًسبى ثب هحیط اطزاف ارتجبط ًذارد ٍ ًویتَاًٌذ هَاد السم خَد را اس هحیط جذة کٌٌذ.
 -2تجبدل هَاد در کذام جبًذاراى راحتتز است؟ ظ117
الف)تک سلَلی

ة)پزسلَلی

الف

 -3جْت تجبدل هَاد ثب هحیط اطزاف کذام هَجَدات ثب هطکل ثیطتزی رٍ ثِ رٍ هیضًَذ؟ ظ117
الف)تک سلَلی

ة)پزسلَلی

 -4جبًذاراى تک سلَلی جذة ٍ دفغ هَاد را چگًَِ اًجبم هیدٌّذ؟ ظ117
ثِ طَر هستقین ثب هحیط.
 -5صحیح یب غلط ثَدى ػجبرت رٍثزٍرا ثب دلیل ثٌَیسیذ(( .ثبکتزی ّب دستگبُ گزدش هَاد ًذارًذ)).
صحیح؛ چَى تک سلَلی ثَدُ ٍ تجبدالت خَدرا ثِ طَر هستقین ثب هحیط اًجبم هی دٌّذ.
 -6هَاد هغذی گَارش ضذُ تَسط دستگبُ  ..................ثِ سلَلّبی ثذى هٌتقل هیضًَذ .ظ117
گزدش خَى

(ٍظیفِ اصلی دستگبُ گزدش هَاد چیست؟)

ة

 -7هْنتزیي قسوتّبی دستگبُ گزدش هَاد را ًبم ثجزیذ .ظ118
قلت – رگّب – خَى
 -8سِ قسوت اصلی دستگبُ گزدش خَى اًسبى را ًبم ثجزیذ.
......................... :1
 -1قلت

....................... :2

 -2رگّب

............................. :3

 -3خَى

 -9در ّز دقیقِ قلت چٌذ ثبر هیسًذ؟ ظ118
 75تب  99ثبر
 -19خَى در ضجکِای اس لَلِّبی هزتجط ثِ ًبم ٍ ..................ثَسیلِ ًَػی پوپ ثِ ًبم قلت در گزدش است .ظ118
رگّب
 -11دستگبُ گزدش هَاد ّز یک اس کبر ّبی سیز را ثب کوک کذام دستگبُ اًجبم هی دّذ؟ (جبّبی خبلی را ثب افشایص ٍ
کبّص ٍ ًبم دستگبُ پز کٌیذ).
الف) اکسیژى خَى ثِ کوک دستگبُ ( .............................. ، ............................افشایص – کبّص) هییبثذ.
ة) قٌذ خَى ثِ کوک دستگبُ ( .............................. ،............................افشایص – کبّص) هییبثذ.
ج) اٍرُ خَى ثِ کوک دستگبُ ( ................................ ،..........................افشایص – کبّص) هییبثذ.
د) دیاکسیذکزثي خَى ثِ کوک دستگبُ ( ................................. ،...............................افشایص – کبّص) هییبثذ.
الف) تٌفس – افشایص

ة) گزدش گَارش – افشایص

 -12قلت ثب ظزثبى خَد چِ کبری اًجبم هیدّذ؟ ظ118
خَى را ثب فطبر ثِ درٍى رگّب ٍ اًذامّب هیفزستذ.

ج) دفغ – کبّص

د) تٌفس  -کبّص

 -13قلت اًسبى چٌذ حفزُای است؟ ظ118
 4حفزُ دارد ( 2دّلیش –  2ثطي)
 -14در ضکل هقبثل حفزُّبی قلت را ًبمگذاری کٌیذ:
(................................ :)A
...........B
(
.
):
(.................................... :)C
(................................. :)D
( :)Aدّلیش راست

( :)Bثطي راست

( :)Cدّلیش چپ

( :)Dثطي چپ

 -15سیبّزگّبی ضطی ٍارد کذام حفزُی قلت هیضًَذ؟
 )1دّلیش راست

 )2ثطي راست

 )3دّلیش چپ

 )4ثطي چپ

 )3دّلیش چپ
 -16آئَرت اس کجب خبرج هیضَد ٍ ثِ کجب هیرٍد؟
 )1ثطي راست – ّوِی ثذى

 )2ثطي راست – ضصّب  )3ثطي چپ – ّوِی ثذى  )4ثطي چپ – ضصّب

 )3ثطي چپ – ّوِی ثذى
 -17دستگبُ گزدش هَاد در اسفٌج ٍ کیسِتٌبى چگًَِ است؟ ظ118
در ایي جبًَراى ثِ جبی خَى ،آة در ثذى ثِ گزدش در هیآیذ.
 -18ثبفتّبی قلت را ًبم ثجزیذ ٍ ّز کذام در چِ قسوتی قزار دارد؟ ظ119
ثبفت هبّیچِای در ٍسط ،ثبفت پَضطی درٍى حفزُّبی قلت ٍ ثبفت پیًَذی کِ در اطزاف (ثیزٍى) قلت قزار دارد.

 -19هٌظَر اس هبّیچِ قلجی چیست؟ ظ119
ثخص ػوذُ قلت اس ًَػی ثبفت هبّیچِای تطکیل ضذُ کِ ثِ آى هبّیچِ قلجی هیگَیٌذ ٍ تٌْب در قلت ٍجَد دارد.
 -29کذام ثبفت ثیطتز قلت را تطکیل دادُ است؟
ثبفت هبّیچِای
 -21کذام ثبفت درٍى حفزُّبی قلت را پَضبًذُ است؟
ثبفت پَضطی
 -22کذام ثبفت در اطزاف قلت ٍجَد دارد ٍ ثِ حفبظت اس آى کوک هیکٌذ؟
ثبفت پیًَذی
ٍ -23جَد ثبفت پیًَذی در اطزاف قلت چِ کوی ثِ آى هیکٌذ؟ ظ119
ثِ حفبظت اس آى کوک هیکٌذ.
ٍ -24یژگیّبی قلت کذاهٌذ؟
 -1ثبفت هبّیچِای ٍ تَ خبلی است.

 -2چْبر حفزُ دارد ،دٍ حفزُ در ثبال ٍ دٍ حفزُ در پبییي

 -3حفزُّبی ثبالیی ٍ پبئیٌی ثِ کوک دریچِّب ثب ّن ارتجبط دارًذ.
 -4درٍى حفزُّب اس ثبفت پَضطی است کِ در تطکیل دریچِّبی قلجی ًیش ضزکت دارًذ.
 -5ثبفت پیًَذی در اطزاف قلت ٍجَد دارد کِ ثِ حفبظت آى کوک هیکٌذ.
 -25رگّبیی کِ خَى را اس قلت خبرج هیکٌٌذ ً ............بم دارًذ ٍ رگّبیی کِ خَى را ثِ قلت ثز هیگزداًٌذ
ً ................بم دارًذ .ظ129
سزخزگ – سیبّزگ

(تؼزیف سزخزگ؟

تؼزیف سیبّزگ؟)

 -26رگ کزًٍز چیست؟ ظ129
رگّبیی کِ ثِ ثبفت قلت خَىرسبًی هیکٌٌذ کزًٍز ًبهیذُ هیضًَذ.
 -27هٌظَر اس خَى رٍضي چیست؟
 )1خَى درٍى سزخزگّب

 )2خَى دارای کزثي دی اکسیذ

 )3خَى دارای اکسیژى

جَاة :خَى دارای اکسیژى
 -28خَى ثطي چپ رٍضيتز ثَدُ (اکسیژى ثیطتزی دارد) ٍ تَسط  ................ثِ توبم ثذى فزستبدُ هیضَد .ظ129
سزخزگ آئَرت
ٍ -29ظیفِ سزخزگ آئَرت چیست؟ ظ129
آئَرت خَى رٍضي ثطي چپ را ثِ توبم ثذى هی رسبًذ تب ًیبس سلَل ّبی ثذى را ثِ هَاد هغذی ٍ اکسیژى تَسط خَى
رٍضي تبهیي کٌذ.
 -39گزدش ػوَهی خَى (ثشرگ) ثِ کذام سوت قلت هزثَط است؟ ظ129
الف)چپ
ة)راست

الف

 -31تَظیح گزدش خَى ػوَهی؟
خَى سوت چپ اکسیژى ثیطتزی دارد ٍ رٍضي است ٍ اس طزیق سزخزگ آئَ رت ثِ توبم ًقبط ثذى فزستبدُ هی ضَد ،تب
ًیبس سلَلّبی ثذى را ثِ هَاد هغذی ٍ اکسیژى تبهیي کٌذ.
 -32دیَارُ کذام ثطي قلت ظخینتزاست؟ چزا؟
 )1ثطي چپ ،ایجبد فطبرخَى در سزخزگ آئَرت
 )2ثطي راست ،اًتقبل خَى ثِ درٍى سیبّزگ ضطی
 )3ثطي راست ،ایجبد فطبرخَى در سزخزگ آئَرت
 )1ثطي چپ ،ایجبد فطبرخَى در سزخزگ آئَرت

 -33اس سوت راست قلت خَى ثِ کجب فزستبدُ هیضَد؟ ظ129
ثِ ضص هیرٍد تب تصفیِ ضَد.
 -34خَى ثطي راست تَسط کذام سزخزگّب ثِ ضصّب هیرٍد؟ ظ129
اس طزیق سزخزگ ضطی
 -35گزدش خًَی کِ اس سوت راست قلت ضزٍع هیضَد ،چِ ًبم دارد؟ ظ129
گزدش ضطی خَى.
 -36تَظیح گزدش خَى ضطی؟
در سوت راست قلت ،خَى تیزُ دارای کزثي دی اکسیذ جزیبى دارد .ایي خَى را ثشرگ سیبّزگ ّب ثِ دّلیش راست هی-
آٍرًذ  .ایي خَى کِ اکسیژى کوتزی دارد ٍارد ثطي راست هی ضَد ٍ اس طزیق سزخزگ ضطی ثِ ضص ّب هی رٍد تب اس آىجب
اکسیژى جذة کٌذ .خَى اکسیژىدار ٍ رٍضي اس طزیق سیبّزگّبی ضطی ثِ دّلیش چپ ٍ سپس ثِ ثطي چپ هیرٍد تب
دٍثبرُ در ثذى ثِ گزدش در آیذ.

ً -37قطِ ضزٍع ٍ پبیبى گزدش خَى کَچک (ضطی) ثِ تزتیت کذام است؟
 )1ثطي چپ – دّلیش راست

 )2ثطي راست – دّلیش چپ

 )3ثطي چپ – دّلیش چپ

 )4ثطي راست – دّلیش راست

 )2ثطي راست – دّلیش چپ
-38سِ هزحلِای کِ یک ظزثبى قلت را تطکیل هیدٌّذ را ًبم ثجزیذ؟ ظ121
اًقجبض دّلیشّب  -اًقجبض ثطيّب  -استزاحت ػوَهی
ّ -39ز خًَی کِ ثخَاّذ اس ثطي خبرج ضَد ،اس ( ...........................ثطيّب – دّلیشّب) خبرج هیضَد.
ثطيّب
 -49سِ ًَع رگ دستگبُ گزدش خَى را ًبم ثجزیذ .ظ121

سزخزگ  -سیبّزگ – هَیزگ

 -41سزخزگّب ثب سیبّزگّب چِ فزقی دارًذ؟ ظ121
سزخزگّب دیَارُ ظخین ٍ قبثل ارتجبع دارًذٍ .لی سیبّزگ ّب دیَارُ ًبسک تزی دارًذ ٍ .خبصیت ارتجبػی آىّب
کوتز است.
 -42کذاهیک ثِ هَیزگ قبثل تجذیل است؟ ظ121
الف) سزخزگ

ة) سیبّزگ

الف

 -43هَیزگّب ثب اتصبل ثِ ّوذیگز چِ چیش را ثَجَد هیآٍرًذ؟
سیبّزگ
ٍ -44یژگی ٍ ٍظیفِ هَیزگ چیست؟ ظ121
دیَارُ هَیزگّب تٌْب اس یک الیِ ثبفت پَضطی سبختِ ضذُ است ٍ ٍظیفِ آى هجبدلِ هَاد است.
 -45کذام جبًَراى هَیزگ ًذارًذ؟ ظ121
ثزخی جبًَراى هبًٌذ حطزات.
 -46فطبر خَى چیست؟ ظ122
الف) فطبر خَى ثز دیَارُ رگّب است.
ة) فطبر ٍاردُ خَد خَى است.
 -47هیشاى فطبر خَى طجیؼی در اًسبى چقذر است؟ ظ122
129
89

هیلی لیتز جیَُ است.

ٍ -48احذ فطبر خَى ٍ ػذد فطبر خَى طجیؼی؟
هیلیهتز جیَُ ٍ ثب دٍ ػذد ًطبى هیدٌّذ  129 -رٍی 89

الف

 -49فطبری کِ اس طزف خَى ثز دیَارُ رگ ّب ٍارد هی ضَد ٍ ثِ صَ رت هَجی در طَل رگ ثِ حزکت در هیآیذ
 ................گَیٌذ .ظ122
ًجط
(ًجط چیست؟)
 -59در ثذى ّز فزد چٌذ لیتز خَى ٍجَد دارد؟ ظ122
 5لیتز
 -51خَى چِ ًَع ثبفتی است؟ ظ122
ًَػی ثبفت پیًَذی است.
 -52دٍ قسوت ثبفت خَى کذاهٌذ؟ ظ122
قسوت هبیغ ثِ ًبم پالسوب ،قسوت سلَلی
 -53پالسوب چیست؟ ظ122
پالسوب ثخص هبیغ خَى است ٍ اس آة ،هَاد هحلَل ثِ ٍیژُ قٌذً ،وک ٍ پزٍتئیي تطکیل ضذُ است.
 -54تزکیت اصلی پالسوب کذام است ؟
 )1آة ،اٍرُ ،قٌذً ،وک

 )2آة ،پزٍتئیي ،قٌذً ،وک

 )3آة ،اهالح ،اٍرُ ،قٌذ

 )4اهالح ،آةً ،وک

 )2آة ،پزٍتئیي ،قٌذً ،وک
 -55سلَلّبی خًَی در  ...............ضٌبٍرًذ .ظ122
پالسوب
(سلَلّبی خًَی در کجب ضٌبٍرًذ؟ پالسوب)

 -56چْبر هَرد اس کبرّبی دستگبُ گزدش خَى ٍ خَى را ًبم ثجزیذ.
..1اًتقبل هَاد
..2ارتجبط دادى دستگبُّبی هختلف ثِ ّن
..3ایوٌی دادى ثِ ثذى
..4تٌظین دهبی ثذى
ً -57سجت ّز یک اس ثخصّبی خَى را هؼیي کٌیذ؟ ظ123
الف)پالسوب
ة)سلَلّبی خًَی
جَاة :الف (پالسوب) %55

ة(سلَلّبی خًَی) %45

 -58سلَلّبی خًَی ضبهل  ................ ..... ٍ ........... .............ٍ ......... ..............است .ظ123
گلجَلّبی قزهش – گلجَلّبی سفیذ – پالکتّب.
 -59سِ ٍظیفِ خَى؟
 -1اًتقبل هَاد کِ ثبػث ارتجبط ثیي دستگبُّبی ثذى هیضَد -2 .ایوٌیثخطی

 -3تٌظین دهبی ثذى

ٍ -69ظیفِ گلجَل سفیذ را ثٌَیسیذ .ظ123
دفبع اس ثذى در ثزاثز هیکزٍةّب
ٍ -61ظیفِ گلجَل قزهش را ثٌَیسیذ .ظ123
اًتقبل گبسّبی تٌفسی (اکسیژى ٍ دی اکسیذکزثي)
(ضکل ٍ کبر گلجَلّبی قزهش؟ سکِ هبًٌذ ثب ٍسط فزٍرفتِ -اًتقبل گبسّبی تٌفسی در خَى)

 -62کذام ٍیتبهیي ٍ هبدُ هؼذًی در تَلیذ گلجَل قزهش ٍ ّوَگلَثیي هَثزًذ؟
 – K )1یذ

 – D )2یذ

 – B )3آّي

 – K )4آّي

جَاة – B :آّي
ٍ -63ظیفِ پالکت را ثٌَیسیذ .ظ123
اًؼقبد خَى ٍ جلَگیزی اس خَىریشی.
 -64ثِ سلَلّبی ریش خَى کِ ضکل خبصی ًذارًذ  ..................هیگَیٌذ .ظ123
پالکت
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بسم هللا الرحمن

الرحيم

تبادل با محيط
 -1دستگاُ تٌفس  ... 1 ...را تز ػْذُ داردٍ .اکٌصّای درٍى سلَل هَاد سایذ دیگزی ّن تَلیذ هیکٌٌذ
کِ تایذ تِ ٍسیلِی  ....2 .....اس تذى خارج ضًَذ؟ ظ124
 -1تثادل گاسّا
 -2دستگاُ دفغ ادرار
َّ -2ا تزای ٍرٍد تِ ضصّا اس چِ هسیزی ػثَر هیکٌذ؟ ظ124
 -1تیٌی

 -2حلق

 -3حٌجزُ

ً -4ای

ً -5ایضُ

ً -6ایضک

 -7کیسِّای َّایی
ً -3ایضُ چیست؟ ظ124
ًای دٍ ضاخِ دارد کِ تِ آىّا ًایضُ هیگَیٌذ.

ً -4ایضک چیست؟
ًایضَک (تِ اًگلیسی )bronchiole :قسوتی اس دستگاُ تٌفسی تَدُ کِ تیي ًایضُ ٍ کیسِ َّایی قزار
گزفتِ است.
(ًایضک ساختاری ارتجاػیّ ،وثٌذ داردً .ایضک هٌطؼة اس ًایضُّا تَدُ ٍ فاقذ غضزٍف ٍ غذُ هخاطی در
دیَارُاست).
 -5کیسِّای َّایی درکجا قزار دارد؟ ظ124
در اًتْای ًایضکّا قزار دارًذ.
 -6فضای داخل تیٌی چِ تاثیزی رٍی َّای ٍارد ضذُ تِ تذى هیگذارد؟ ظ125
فضای داخل تیٌی َّا را گزم ٍ هزطَب ٍ تصفیِ هیکٌذ.
(سِ دلیل تیاٍریذ کِ تٌفس تا تیٌی تْتز اس تٌفس تا دّاى است)
 -7تثادل َّایی در ضصّا تیي هَیزگّا ٍ  .................اًجام هیضَد .ظ125
کیسِّای َّایی
(ٍظیفِ هَیزگّای اطزاف کیسِّای َّایی چیست؟)
(ٍظیفِ کیسِّای َّایی چیست؟)
ٍ -8یضگیّای کیسِّای َّایی ضصّا را تٌَیسیذ؟ ظ125
دیَارُی ًاسکی دارًذ – فقط یک الیِ سلَلّای پْي تا قطز اًذک دارًذ – اطزاف کیسِّای َّایی را
هَیزگّای خًَی فزاٍاًی فزا گزفتِاًذ.
 -9ضصّا در کجا قزار دارد؟ ظ125
درٍى قفسِ سیٌِ جای دارًذ.

ٍ -11ظایف قفسِ سیٌِ چیست؟ ظ125
هحافظت اس ضصّا – کوک تِ تاس ٍ تستِ ضذى ضصّا
 -11قسوتّای هختلف دستگاُ تٌفس را ًام تثزیذ .ظ125
هجاری تٌفسی ( -1تیٌی  -2حلق  -3حٌجزُ ً -4ای ً -5ایضُ ً -6ایضک
 -7کیسِّای َّایی) – ضص – قفسِ سیٌِ – پزدُ جٌة ٍ پزدُ دیافزاگن
 -12هحل پزدُ دیافزاگن کجاست؟ ظ125
در پاییي قفسِ سیٌِ قزار دارد.
 -13پزدُ جٌة چیست؟ ظ125
پزدُای دٍ الیِ است کِ ضصّا را تِ دیَارُ داخلی قفسِ سیٌِ ٍصل هیکٌذ.
 -14هایغ جٌة چیست؟ ظ125آیا هی داًیذ
هایؼی کِ تیي دٍ الیِ پزدُ جٌة را پز کزدُ است را هایغ جٌة هیًاهٌذ.
ٍ -15رٍد َّا اس هحیط تیزٍى تِ درٍى ضصّ ا را  ٍ .........خزٍج آى اس ضصّا را  ......... ....گَیٌذ.
دم

ظ125

 -تاسدم

(دم ٍ تاسدم را تؼزیف کٌیذ؟)
 -16هیشاى اکسیضى هَجَد در َّای سالن ٍ آلَدُ را هقایسِ کٌیذ .ظ126
در َّای سالن  21درصذ اکسیضى ٍجَد دارد ٍلی در َّای آلَدُ درصذ اکسیضى َّا کاّص یافتِ است.
 -17چٌذ تیواری ضایغ افزاد سیگاری را تٌَیسیذ .ظ126اطالػات جوغ
سزطاى ریِ ،سزطاى حٌجزُ ٍ ...

 -18تار صَتی چیست؟ ظ126
دٍ پزدُ هاّیچِ ای کِ در حٌجزُ ٍجَد دارد را تارّای صَتی گَیٌذ.
 -19صذا چگًَِ تَلیذ هیضَد؟ ظ126
ػثَر َّا اس حٌجزُ تاػث ارتؼاش دٍ پزدُ هاّیچِای (تار صَتی) هَجَد در حٌجزُ ضذُ ٍ صذا تَلیذ هیضَد.

 -21در صحثت کزدى َّای دم ًقص دارد یا َّای تاسدم؟ ظ126
َّای تاسدم سیزا پزدُی صَتی درجْت خزٍج َّا تاس ضذُ ٍ هزتؼص هیضًَذ.
ٍ -21ظیفِ ی دستگاُ تٌفس چیست؟ ظ127
تاهیي اکسیضى السم تزای کار سلَل ّا ٍ دفغ گاس کزتي دی اکسیذ حاصل اس آىّا ٍظیفِی دستگاُ تٌفس
است .کزتي دی اکسیذ هحصَل ّویطگی تٌفس است.
 -22اکسیضى چِ کوکی تِ سلَل هیکٌذ؟ ظ127
در فزایٌذ آساد کزدى اًزصی هَاد هثل قٌذّا ضزکت هیکٌذ.
ٍ -23ظیفِ دستگاُ دفغ ادرار را تٌَیسیذ .ظ128
هَاد دفؼی هثل اٍرُ را اس تذى دفغ هیکٌذ – ًوکّای اضافی تذى را ّن تِ ّوزاُ آب هاساد اس تذى دفغ هیکٌذ.

 -24اٍرُ اس تزکیثات سوی کِ در تذى تَلیذ هیضَد ،تَسط کذاهیک اس تذى دفغ هیضَد؟ ظ128
الف) ضصّا
ب) کلیِّا
(اٍرُ چیست)
 -25دستگاُ دفغ ادرار ضاهل چِ اجشایی است؟ ظ128
ضاهل کلیِ  -هیشًای – هثاًِ – هجزای دفغ ادرار

ب

 -26کلیِّا کجای تذى قزار دارًذ؟ ظ128
در طزفیي ستَى هْزُّا ٍ در تاالی ًاحیِ کوز.
(کلیِّا چِ ضکلی است ٍ در کجا قزار دارد).
 -27کذام کلیِ تاالتز قزار دارد؟ ظ128ش4
چپ؛ (دلیل ایي هطلة ٍجَد کثذ است .کثذ در داخل ضکن سوت راست ٍ در تخص فَقاًی آى ٍ سیز دًذُ
ّاست ٍ پطت آى کلیِ راست قزار گزفتِ است .هی تَاى گفت کِ در هحفظِ ضکوی کثذ تِ کلیِ راست فطار
هیآٍرد ٍ آىرا تِ سوت پاییي هتوایل هیکٌذ).

 -28تفاٍت خَى سیاّزگی ٍ سزخزگی در کلیِ چیست؟ ظ128
خَى سزخزگی ضاهل هَاد دفؼی است ٍلی خَى سیاّزگی هَاد دفؼی ًذارد.
ٍ -29ظیفِ سزخزگ کلیِ را تٌَیسیذ .ظ128
خَى را تزای تصفیِ ضذى تِ کلیِ هیتزد.
ٍ -31یضگی سیاّزگ کلیِ را تٌَیسیذ .ظ128
تِ تشرگ سیاّزگ سیزیي هیریشد.
-31کار اصلی کلیِّا را چِ ػٌاصزی اًجام هیدّذ؟ ظ128
ًفزٍىّا یا لَلِّای ادراری
ً -32فزٍى چیست ٍ کجاست؟ ظ128
در ّز کلیِ در حذٍد یک هیلیَى ٍاحذ تصفیِ تِ ًام ًفزٍى (لَلِی ادارای) ٍجَد دارد.
-33کار ًفزٍى چیست؟ ظ128
خَى را تصفیِ هیکٌٌذ ٍ هَاد دفؼی آى را جذا هیکٌٌذ.

 -34تزکیثات ادرار را تٌَیسیذ .ظ128
ضاهل هَاد دفؼی هثل اٍرُ ٍ ًوکّای اضافی خَى تِ ّوزا هقذاری آب است.
 -35ادرار اس کلیِ تَسط  ...............تِ هثاًِ ٍارد هیضَد .ظ128
هیشًای (اس لگٌچِ تِ هثاًِ)
(هیشًای چیست؟)
 -36سلَل ّای تذى در هیاى هایغ تیي سلَلی قزار دارًذ کِ ت ِ هجوَع آى  ................هیگَیٌذ.

ظ129

هحیط داخلی
 -37اگز  ........... ....... ٍ .................هَاد هَجَد در هحیط داخلی ثاتت تاضذ سلَل کار خَد را تِ خَتی
اًجام هیدّذ .ظ129
ًَع  -هقذار
ٍ -38ظایف کلیِ چیست؟
تٌظین آب تذى – دفغ اٍرُ ٍ هَاد هؼذًی اضافی تذى – تٌظین تزکیة خَى
 -39آب تذى چگًَِ تٌظین هیضَد؟ ظ129
تَسط کلیِّا تٌظین هیضًَذ.
 -41چزا ًثایذ ادرار را تِ هذت سیاد در هثاًِ ًگِ دارین؟ ظ129
چَى هوکي است تاػث سٌگ هثاًِ ضَد.
 -41اًذام ّای دفؼی تذى را ًام تثزیذ.

هَالئی – هذرسِ ضْیذ فتح الِ پَر

کلیِ – ضص – پَست

ًاحیِ  3تثزیش – اسفٌذ 1395

سٛاالت ٔتٗ فصُ ا َٚػّٞ ْٛفتٓ
-1یىی اس ٚیژٌیٞبی ا٘سبٖ « » ..............است و ٝاس دٚراٖ وٛدوی تب پبیبٖ ػٕز ،ا ٚرا ث ٝدا٘ستٗ  ٚوطف
دا٘ص سٛق ٔیدٞذ .ظ1
وٙدىبٚی
ٌٛ -2ضٝای اس ٔٛفمیتٞب ٛ٘ ٚآٚریٞبی ٔتخصصبٖ ایزا٘ی را ٘بْ ثجزیذ .ظ2
سبخت ضص دارٚی خذیذ سیست فٙبٚری  -سبخت سذ وزخ( ٝثشريتزیٗ سذ خبوی  -رسی خبٚرٔیب٘)ٝ
سبخت پٟپبد ( پز٘ذٞ ٜذایتپذیز اس را ٜدٚر) ٛٞاپیٕبٞبی ثذ ٖٚسز٘طیٗ ،و ٝاس حزٚف ا" َٚپز٘ذٞ ٜذایت
پذیز اس را ٜدٚر" ٌزفت ٝضذٜاست ٚ .اِٚیٗ ٌٛسبِ ٝضجیٝسبسی ضذ ٜدر خبٚرٔیب٘ ٝث٘ ٝبْ ثٙیب٘ب.
 -3پٟجبد چیست؟ ظ2
ٛٞاپیٕبٞبی ثذ ٖٚسز٘طیٗ است و ٝاس را ٜدٚر ٞذایتپذیز است.
ٙٔ -4ظٛر اس سیست فٙبٚری چیست؟ ظ2
فٙبٚری و ٝدر حٛس ٜسیستضٙبسی است اس خّٕ ٝتٟی ٝثزخی دارٞٚب  ٚضجیٝسبسی حیٛا٘بت است.
 -5خٙس سذ وزخ ٝچیست؟ ظ2
خبوی – رسی
ٔ -6تخصصبٖ ػّ ْٛتدزثی ثب ثٟزٌٜیزی اس  ٚ .................. ٚ .................ث ٝوبر ثستٗ ٟٔبرتٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛدر
ثزخٛرد ثب ٔسبئُ س٘ذٌی ،ػّ ْٛرا تٛسؼ ٝثخطیذٜا٘ذ .ظ2
تفىز – تدزثٝ

 -7پیطزفت در ػّ ْٛچٍ ٝ٘ٛث ٝدست ٔیآیذ؟ ظ2
ثب ثٟزٌٜیزی اس تفىز  ٚتدزث ٚ ٝثىبر ثستٗ ٟٔبرتٞبی ٌ٘ٛبٌٖٛ
 -8وذاْ ٔٛرد در وبر ٔتخصصبٖ ػّ ْٛتدزثی وبرثزد ٘ذارد؟ ظ2
اِف) تفىز

ة) تدزثٝ

ج) ٟٔبرت

د) تخیُ

د) تخیُ
ٟٔ -9برتٞبی یبدٌیزی در ػّ ْٛرا ٘بْ ثجزیذ؟ ظ3
ٟٔبرتٞبی یبدٌیزی در ػّ ْٛػجبرتٙذ اس؛ ٔطبٞذٜی ػّٕی ،خٕغآٚری اطالػبت ،طجم ٝثٙذی اطالػبت،
پیطٟٙبد فزضی ،ٝطزاحی  ٚاخزای آسٔبیصٔ ،ذَ سبسی ،ا٘ذاسٌٜیزی ،تفسیز دادٜٞب ... ٚ
 -11ػّٓ چیست؟ ظ3
پبسخ ث ٝایٗ سٛاَ اس ٘ظز افزاد ٔختّف ٔتفبٚت است ِٚی ٔیتٛا٘یٓ ثٍٛییٓ ػّ ْٛدا٘ستٞٝبی ٔب درثبرٜ
چیشٞبی اطزاف ٔبست  ٚاطالػبتی درثبر ٜخٟبٖ اطزاف ٔب ثٛدٔ ٚ ٜدٕٛػٝای اس ٚالؼیتٞب است.
 -11ػٛأُ اِٚی ٝپیطزفت ػّٓ چیست؟ ظ3
وٙدىبٚی – ٔطبٞذ ٜدلیك

 -12ثٟتزیٗ را ٜثزرسی درستی یب ٘بدرستی پیصثیٙیٞب چیست؟ ٔثبِی ثش٘یذ .ظ3
طزاحی  ٚا٘دبْ دادٖ آسٔبیص  ٚثزرسی ٘تبیح آٖ استٔ .ثال ثؼذ اس پیصثیٙی حُ ضذٖ ٔٛاد خبٔذ در آة
ثٟتزیٗ را ٜخٟت اطٕیٙبٖ اس درستی پبسخٞب ا٘دبْ آسٔبیص است.

ٟٓٔ -13تزیٗ ٘ىت ٝدر ػّٓ چیست؟ ظ4
سؤاَ وزدٖ  ٚیبفتٗ خٛاة ٟٔٓتزیٗ ٘ىت ٝدر ػّٓ است.
 -14سؤاَ وزدٖ  ٚیبفتٗ خٛاة ٟٔٓتزیٗ ٘ىت ٝدر .........است .ظ4
ػّٓ
 -15اتب٘ َٛچیست؟ چٙذ ٚیژٌی آٖ را ثٛٙیسیذ .ظ4
ٕٞبٖ اِىُ سفیذ یب اِىُ اتیّیه (اِىُ طجی) ٔی ثبضذ ؤ ٝبیغ ثٛد ٚ ٜآتصٌیز است (در ثؼضی وطٛرٞب
ثؼٛٙاٖ سٛخت ٔبضیٗ  ٓٞاستفبدٔ ٜیضٛد) .در آة حُ ٔیضٛد .ضذ ػف٘ٛی وٙٙذ ٜاست.
 -16اتب٘٘ َٛبْ ػّٕی وذاْ ٔبد ٜاست؟ ظ4
اِف) استٖٛ

ة) اِىُ سفیذ

ج) ٕ٘ه

د) اتز

ة) اِىُ سفیذ
 -17سذیٓ وّزیذ چیست؟ چٙذ ٚیژٌی آٖ را ثٛٙیسیذ .ظ4
ٕٞبٖ ٕ٘ه طؼبْ است و ٝث ٝغذا اضبفٔ ٝیوٙٙذ و ٝاس ٘سجتٞبی ٔؼبدَ سذیٓ  ٚوّز تطىیُ ضذ ٜاست.
ثخص اػظٓ ضٛری آة الیب٘ٛسٞب ٘یش ثذِیُ ایٗ تزویت است .خبٔذ سفیذرً٘ است و ٝدر آة حُ ٔی-
ضٛد.
٘ -18بْ ػّٕی ٕ٘ه خٛراوی چیست؟ ظ4
اِف) خٞٛزٕ٘ه

ة) پتبسیٓ ٞیذرٚوسیذ ج) سذیٓ ٞیذرٚوسیذ

د) سذیٓ وّزیذ
 -19چٙذ ٔبد٘ ٜبٔحّ َٛدر آة را ٘بْ ثجزیذ .ظ4
ٌٌٛزد – ثزاد ٜآ٘ – ٗٞفت

د) سذیٓ وّزیذ

 -21حبِت وذاْ ٔبد ٜدر دٔبی اتبق ثب ثمیٔ ٝتفبٚت است؟ ظ4
اِف) سذیٓ وّزیذ

ة) ٌٌٛزد

د) ثزادٜی آٗٞ

ج) اتبَ٘ٛ

ج) اتبَ٘ٛ
 -21در آسٔبیص ثزرسی ا٘حالَپذیزی اتب٘ َٛخٞٛزٕ٘هٌٌٛ ،زد ٕ٘ ٚه در آة ٚلتی پس اس ریختٗ آة در سٝ
ثطز آة لطغ ضذ چزا ٘جبیذ اسآة یخچبَ استفبد ٜوزد؟ ظ4
 )1آِٛد ٜضذٖ ٔحیط آسٔبیص ٍٙٞبْ آسٔبیص

 )2اثز ٌذاضتٗ تفبٚت دٔب ثز ٘تیدٝی آسٔبیص

 )3تفبٚت ٘ٛع آة یخچبَ  ٚآة ٔٛرد آسٔبیص

 )4حُ ضذٖ سیبد ٔٛاد در آة سزد

 )2اثز ٌذاضتٗ تفبٚت دٔب ثز ٘تیدٝی آسٔبیص
 -22سزٔب ٌ ٚزٔب چ ٝاثزی ثز حُ ضذٖ ٔٛاد در آة دارد؟ ظ4
ٔؼٕٛال ٌزٔب ثبػث افشایص سزػت حُ ضذٖ ٔٛاد در آة  ٚسزٔب ثبػث وبٞص حُ ضذٖ ٔیضٛد.
 -23چٍٍ٘ٛی (ٔزاحُ) حُ ٔسئّ ٝث ٝرٚش ػّٕی را ٘بْ ثجزیذ .ظ4
ٔ -1طبٞذ : ٜیؼٙی ٔب ثب استفبد ٜاس حٛاس پٙدٍب٘ ٝخٛدٔبٖ اتفبلبتی را ؤ ٝیافتبد حس وٙیٓ.
 -2خٕغ آٚری اطالػبت :یؼٙی ایٙىٔ ٝب اطالػبتی را و ٝثب استفبد ٜاس حٛاس در یبفت وزدیٓ ،یبدداضت وٙیٓ.
 -3پیطٟٙبد یب را ٜحُ (فزضی ٝسبسی) :در ایٗ ٔزحّ ٝثٔ ٝسئّ ٚ ٝسٛاِی و ٝثزایٕبٖ پیص آٔذ ٜپبسخ  ٚیب پبسخ-
ٞبی احتٕبِی ٔیدٞیٓ.
 -4آسٔبیص فزضیٞٝب  :ثب ا٘دبْ آسٔبیص  ،فزضیٔ ٝب پذیزفت ٝیب رد ٔی ضٛد.
 -5تىزار آسٔبیص :ثؼضی اس آسٔبیصٞب در ضزایطی درست خٛاة ٕ٘یدٙٞذ .پس ثبیذ چٙذیٗ ثبر آسٔبیص وٙیٓ تب
ٔطٕئٗ ضٛیٓ.
ٚ )6لتی فزضیٔ ٝب ثب ا٘دبْ چٙذ آسٔبیص ثبثت ضذ  ٚث٘ ٝتید ٝرسیذ ،فزضیٔ ٝب تجذیُ ث٘ ٝظزی ٝػّٕی ٔیضٛد.
(٘تیدٌٝیزی)

 -24اِٚیٗ ٔزحّ ٝو ٝدا٘طٕٙذاٖ در رٚش ػّٕی ا٘دبْ ٔیدٙٞذ چیست؟ ظ4
اِف) ٔطبٞذ□ٜ

ة) ارائ ٝفزضی□ ٝ

ج) خٕغآٚری اطالػبت □

د) ٘تیدٌٝیزی □

اِف) ٔطبٞذٜ
 -25ث ٝثزرسی دلیك ثب استفبد ٜاس تٕبْ حٛاس در رٚش ػّٕی چٔ ٝیٌٛیٙذ؟ ظ4
اِف) آسٔبیص□

ة) ٘تیدٌٝیزی □

ج) ارائ ٝفزضی□ ٝ

د) ٔطبٞذ□ٜ

د) ٔطبٞذٜ
ٚ -26لتی ثٔ ٝسئّ ٚ ٝسٛاِی و ٝثزایٕبٖ پیص آٔذ ٜپبسخ  ٚیب پبسخٞبی احتٕبِی ٔیدٞیٓ در ٚالغ  ..........داد-ٜ
ایٓ .ظ4
اِف) ٘ظزی□ٝ

ة) فزضی□ ٝ

ج) ٘تیدٌٝیزی □

د) آسٔبیص □

ة) فزضیٝ
 -27آخزیٗ ٔزحّ ٝو ٝدا٘طٕٙذاٖ در رٚش ػّٕی ا٘دبْ ٔیدٙٞذ چیست؟ ظ4
اِف) فزضی□ٝ

ة) آسٔبیص □

ج) ٘تیدٌٝیزی □

د) خٕغآٚری اطالػبت□

ج) ٘تیدٌٝیزی
 -28چ ٝوسب٘ی ٔیتٛا٘ٙذ اس رٚش ػّٕی استفبد ٜوٙٙذ؟ ظ4
اِف) پشضىبٖ□

ة) ٟٔٙذسبٖ □

ج) استبداٖ □

د) ٔ ٕٝٞحممبٖ□

د) ٔ ٕٝٞحممبٖ
 -29ث ٝچ ٝػّت ٌبٞی ا٘سبٖ ث ٝخبی استفبد ٜاس ػّٓ  ٚدا٘ص  ٚتحمیك  ٚثزرسی ث ٝخزافبت ،خبدٌٚزی  ٚحذس
ٌٕٚبٖ رٚی ٔیآٚرد؟ ظ4
اِف) وٕجٛد دا٘ص□
اِف) وٕجٛد دا٘ص

ة) اخجبر □

ج) فمز □

د) ٔفیذثٛدٖ ایٗ رٚش □

 -31فٙبٚری را تؼزیف وٙیذ .ظ5
تجذیُ ػّٓ ث ٝػُٕ ،فٙبٚری ٘بٔیذٔ ٜیضٛد .سبخت خٛدر ،ٚوبٔپیٛتز ،تّفٗ٘ ،یزٌٚبٞ ٜستٝای ٚ ،دار... ٚ
ٕ٘ٞٝ٘ٛبیی اس تجذیُ دا٘ص ػّٕی ث ٝػُٕ ٞستٙذ.
 -31تجذیُ  .............ث ................ ٝرا فٙبٚری ٔیٌٛیٙذ .ظ5
ػّٓ  -ػُٕ
 -32سبخت ٛٞاپیٕب ٕ٘ٝ٘ٛای اس تجذیُ ػّٓ ث ٝػُٕ است صحیح □ غّط □ ظ5
صحیح
 -33ػّ ْٛتدزثی ث ٝچٟبر ضبخ ٝتمسیٓ ٔیضٛد ٘بْ ثجزیذ .ظ5
فیشیه – ضیٕی – سیستضٙبسی – سٔیٗضٙبسی
 -34تِٛیذ سٛخت ٞستٝای  ٚاستفبد ٜاس آٖ ٕ٘ٝ٘ٛای اس تجذیُ ػّٓ ث ٝفٙبٚری است و ٝدر آٖ دا٘طٕٙذاٖ
 ٕٝٞضبخٞٝبی ػّ ْٛتدزثی  ٚسبیز رضتٞٝب در آٖ سٟیٓ ٞستٙذ .ظ5

صحیح □ غّط □

صحیح
ٙٔ -35ظٛر اس سٛخت فسیّی چیست؟ ظ5
سٛخت ٞبی فسیّی ضبُٔ ٘فت ،سغبَ سٌ ٚ ًٙبس طجیؼی ٔیضٛد .سٛختٞبی فسیّی اس ثمبیبی
ٌیبٞبٖ ٚخب٘ٛرا٘ی ثٚ ٝخٛد آٔذٜا٘ذ ؤ ٝیّیٖٞٛب سبَ لجُ اس ثیٗ رفتٝا٘ذ.
 -36یه ػیت  ٚیه فبیذ ٜسٛخت فسیّی را ثٛٙیسیذ .ظ5
ثزاحتی لبثُ حُٕ ٘ ٚمُ ٞستٙذ  ٚارساٖ ٔی ثبضٙذ ٔؼبیتٔ :حیط سیست را آِٛدٔ ٜی وٙٙذ  ٚاٌز تٕبْ
ض٘ٛذ چٙذ صذ ٔیّی ٖٛسبَ دیٍز اٌز ضزایط ٟٔیب ثبضذ ثٚ ٝخٛد ٔی آیٙذ.

 -37صحیح یب غّط ثٛدٖ خٕالت سیز را ٘طبٖ دٞیذ.
ظ

اِف  -سٛاَ وزدٖ  ٚخٛاة دادٖٟٓٔ ،تزیٗ ٘ىت ٝدر ػّٓ است.

ؽ

صحیح
ة -اختزاع  ٚاستفبد ٜاس خٛدر ،ٚدر د٘یبی أزٚس ضزری ٘ذارد.

ظ

ؽ

غّط
 -38آیب ٔیتٛاٖ تٟٙب ث ٝوٕه یىی اس ضبخٞٝبی ػّ ْٛتدزثی ،فٙبٚری ایدبد وزد؟ چزا؟ ظ5
٘خیز؛ چ ٖٛپژٞٚصٞب ٘طبٖ ٔیدٙٞذ وٛٔ ٝفمیت  ٚپیطزفت سزیغ ػّٓ٘ ،تید ٝفؼبِیت ٔطتزن ٕٝٞ
دا٘طٕٙذاٖ ثب یىذیٍز است.
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حیدربابا«،قًري گؤلًن »قازالری
گدیكلریه ،سازاق چاالن سازالری
كت _ كؤيشٍ ویه پاییسالری ،یازالری
بیر سیىما پردٌ سی دیر گؤزيمدٌ
تك ايتًريب سیر ائدٌ رم اؤزيمدٌ .

سَاالت ػلَم تدرتی از پایِی ّفتن (فػل )2
اًذازُگیری در ػلَم ٍ اتسارّای آى

-1چٌذ هثال تسًیذ کِ ًطاى دّذ زًذگی ها تِ اًذازُگیری ٍ اتسارّای آى ٍاتستِ است؟
ترای تِ هَقغ رسیذى تِ هذرسِ تا اًذازُگیری زهاى سر ٍکار دارین .پسضک تا اًذازُگیری فطار خَى ،دهای تذى،
ضرتاى قلة ٍ ،استفادُ از ًتیدِ آزهایصّای اًدام ضذُ تِ سالهتی یا تیواری ها پی هیتردً .دار تا اًذازُگیری
عَل ،ػرؼ ،ارتفاع ٍ زاٍیِّا ٍ تا استفادُ از هقذارّای تِ دست آهذُ تِ عراحی ٍ سپس ساخت لَازم چَتی هی-
پردازد.
 -2یک هرحلِ هْن ترای خوغآٍری اعالػات را ًام تثریذ.
اًذازُگیری
 -3اًذازُگیری یک هرحلِ هْن ترای  ......................است.
خوغ آٍری اعالػات
 -4اًذازُگیری چِ کوکی تِ ها هیکٌذ؟
تاػث هیضَد هقذار آى خسن را (از لحاػ اًذازُ ،هقذار ،تسرگی ٍکَچکی ،تلٌذی ٍ کَتاّی  )...تذاًین ٍ تا دیگر
اخسام هقایسِ کٌین.

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

 -5اًذازُ ّر چیس را تا
ٍ
یک ػذد  -یکای آى

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

گسارش هیکٌین.

 -6یکا چیست؟ ٍ ًام دیگر آى چیست؟
تِ ٍاحذّایی کِ ترای اًذازُگیری (کویتّا) تِ کار تردُ هیضًَذ یکاّای اًذازُگیری گفتِ هیضَد( .ثاًیِ ،هتر،
تِ عَر هثال یکای اًذازُگیری خرم ،گرم ٍ کیلَگرم است.

کیلَگرم )...

تِ یکای اًذازُگیریٍ ،احذ ًیس هیگَیٌذ.
 -7تفاٍت کویت ٍ کیفیت چیست؟
ّرچیس کِ قاتل اًذازُگیری تاضذ( .زهاى ،عَل ،خرم ،هساحت ،سرػت  )...کویت گَیٌذ.
ّرچِ کِ ًتَاى اًذازُگیری کرد (هاًٌذ رًگ ،تَ ،هسُ ٍ  )...کیفیت ًاهیذُ هیضَد.
کویت ٍ کیفیت را در فارسی چٌذ ٍ چَى ًیس هیگَیٌذ.
 -8هٌظَر از استاًذارد چیست؟
هؼیار ٍ هقیاس تیياللولی ترای اًذازُگیری را هیگَیٌذ.
 -9هسیت یکای استاًذارد چیست؟ ٍ استاًذارد خْاًی  ...........هیتاضذ.
هقذار ٍ هیساى آى در توام کطَر ّا یکٌَاخت است -

SI

 -10یکای ّر یک از هَارد زیر چیست؟
الف) خرم

ب) زهاى

ج) عَل

الف) کیلَگرم

ب) ثاًیِ

ج) هتر

ّ -11ر خسن از هادُ تطکیل ضذُ است ٍ هادُ  ............. ٍ ........دارد.
خرم  ،حدن
 -12خرم را تؼریف کٌیذ.
خرم خسن در ٍاقغ هقذار هادُ تطکیل دٌّذُ آى خسن است.

 -13یکای اًذازُگیری خرم چیست؟
کیلَگرم ٍ( ، kgاحذ کَچکتر از آى گرم  grهیتاضذ).
 -14یکی از هْنتریي ٍسایل اًذازُگیری خرم چیست؟
ترازٍ (دٍ کفِای یا اهثال آى)
 -15چِ راتغِای تیي گرم ٍ کیلَگرم ٍخَد دارد؟
ّر گرم یک ّسارم کیلَگرم است .

1kg = 1000 g

ً -16واد کیلَگرم ً ٍ ...............واد گرم  ................است.
Kg

-

gr

 -17یک کیلَگرم چٌذ گرم است؟
 1000گرم
 -18یک گرم چٌذ کیلَگرم است؟
ّر گرم یک ّسارم کیلَگرم است.

Kg

= 1gr

ٍ -19زى را تؼریف کٌیذ.
ٍزى یک خسن تراتر تا ًیرٍی گراًطی (خارتِای) است کِ از عرف زهیي (یا کرات دیگر) تر خسن ٍارد هیضَد ٍ
خسن را تِ عرف (هرکس خَد) زهیي هیکطذ.
ٍ -20زى خسن را تا چِ ٍسیلِ ای اًذازُ گیری هی کٌٌذ ٍ یکای آى چیست؟
تا ًیرٍسٌح ٍ یکای آى ًیَتَى ( ) Nاست.
 -21یکای اًذازُگیری ٍزى یا ًیرٍ ً ٍ .........واد آى  ..........است.
ًیَتي N -

ٍ -22سیلِ اًذازُگیری ٍزى  ...............است.
ًیرٍسٌح فٌری
ً -23یرٍسٌح چگًَِ ٍزى اخسام را اًذازُ هی گیرد؟
در داخل ًیرٍسٌح یک فٌر قرار دارد کِ هیتَاًذ کطیذُ ضَد.
 -24هقذار کطیذگی یک فٌر در ًیرٍ سٌح تِ چِ ػَاهلی تستگی دارد؟
تِ هقذار خرم خسن ٍ سختی فٌر
ً -25یرٍسٌح چیست؟ چِ کارتردی دارد؟ کطیذگی فٌر آى تِ چِ چیسی تستگی دارد؟
ٍسیلۀ اًذازُگیری ٍزى ًیرٍسٌح هیتاضذٍ - .زى اخسام را تا ًیرٍسٌح اًذازُ هیگیرًذ - .تِ هقذار خرم خسن ٍ
سختی فٌر
 -26یک ًیَتَى چِ ًیرٍئی ًیرٍئی است؟
ًیرٍی کَچکی استٍ ،زى یک ٍزًِ  100گرهی تقریثاً ً 1یَتَى است.
ّ -27ر ًیَتَى در سغح زهیي  ................گرم است.
)100( 98
 -28فرهَل هحاسثِ ٍزى را تٌَیسیذ.
ضذت خارتِ × خرم خسن = ٍزى
 -29یکای ضذت خارتِ ً ٍ .... .........وادآى  .............است.
ًیَتي تر کیلَگرم (ًیَتي تقسین تر کیلَ گرم) N/kg -
 -30ضذت خارتِ در سغح زهیي تقریثاً ً .... .........یَتي تر کیلَگرم ،در هاُ  ٍ ........ ......در هریخ .....................
است.
ً 1/7 - 9 /8یَتي تر کیلَگرم ً 4 -یَتي تر کیلَگرم

ًیرٍی خارتِی زهیي ضص تراتر ًیرٍی خارتِی کرُی هاُ است.
 -31خاّای خالی را تا کلوات دادُ ضذُ پر کٌیذ.
(ترازٍ ،کویتً ،یرٍسٌح ،یکا ،کیلَگرمً ،یَتَى ،هتر ،ساًتیهتر هرتغ)
الف ٍ -زى احوذ  .................. 450است.

ب -عَل ایي هیس  .......... 4است.

ج  -خرم ًَػی  ..........است کِ تِ ٍسیلِی  .............اًذازُ گیری هیضَد.
الفً :یَتَى

ب :هتر

ج :کویت  -ترازٍ

 -32ػلی  40کیلَگرم خرم دارد ٍزى اٍ رٍی سغح زهیي چقذر است؟
ضذت خارتِ × خرم خسن = ٍزى
ٍ = 40 × 10زى
ٍ = 400N/kgزى
ٍ -33زى یک خسن رٍی زهیي ً 5یَتَى است ایي خسن چٌذ گرم است؟
ً 1یَتي تراتر  100گرم است؛
پس ً 5یَتي تراتر  500گرم خَاّذ تَد.
 -34یک خسن  20کیلَگرم است ٍزى ایي خسن در کرُ هاُ ٍ هریخ ٍ زهیي را حساب کٌیذ.

در زهیي ً 200 ;10×20یَتي

در هاُ ً 34 ;20×1/7یَتي در هریخ ً 80;20×4یَتي

 -35خرم خسوی در یک سیارُ  50کیلَگرم ٍ ٍزى آى ً 300یَتَى است ضذت خارتِ ایي سیارُ چقذر است؟
ضذت خارتِ × خرم خسن = ٍزى
ضذت خارتِ × 300 = 50
ًیَتي تر کیلَ گرم ; 6

300

 -36هٌظَر از عَل یک خسن چیست؟
تِ فاغلِ تیي دٍ ًقغِ ٍ هسافتی را کِ یک خسن عی هیکٌذ را ،عَل گَئین.
 -37فاغلِ تیي دٍ ًقغِ ٍ هسافتی را کِ یک خسن عی هیکٌذ را .......... ،گَئین.
عَل
 -38یکای اًذازُگیری عَل ً ٍ ............واد آى  ............است.
هتر L -
 -39یکاّای هتذاٍل عَل کذاهٌذ؟
کیلَهتر ،هتر ،ساًتیهتر ٍ هیلیهتر
 -40در خولِی  :عَل حیاط ایي هذرسِ  8هتر است ،کویت ٍ یکای اًذازُگیری را هطخع کٌیذ.
کویت ( 8 :عَل)  -یکا  :هتر
 -41چِ راتغِای تیي هتر ٍ کیلَهتر ٍخَد دارد؟
ّر هتر یک ّسارم کیلَهتر است.
 -42چِ راتغِای تیي هتر ٍ ساًتیهتر ٍخَد دارد؟
یک هتر  100ساًتیهتر است.
 -43چِ راتغِای تیي ساًتیهتر ٍ کیلَهتر ٍخَد دارد؟
یک ساًتیهتر یک غذ ّسارم کیلَهتر است.
 -44یک کیلَهتر  .............هتر ٍ  ........ ......ساًتیهتر است.
100000 - 1000
 -45یک هتر چٌذ کیلَهتر است؟

یک ّسارم کیلَهتر است.

 -46یک ساًتیهتر چٌذ هیلیهتر است؟
ّر ساًتیهتر  10هیلیهتر است.
 -47یک کیلَهتر چٌذ هیلیهتر است؟ ضرب کٌیذ ٍ تذست آٍریذ.

 -48ایٌچ چٌذ ساًتیهتر است؟
 2.54ساًتیهتر
 -49عَل خظ کص هؼوَلی چگًَِ درخِتٌذی ضذُاًذ؟
تا هقیاس خْاًی ٍ تر حسة هیلیهتر ٍ ساًتیهتر
ٌّ -50گام اًذازُگیری عَل یک خسن تا خظ کص تِ چِ ًکاتی تَخِ کٌین؟
-1خظ کص استاًذارد تاضذ.

 -2یکایی کِ خظ کص تر اساس آى درخِ تٌذی ضذُ.

 -3درخِ تٌذیّای کَچکتر رٍی خظ کص  -4تِ دقت اًذازُگیری ضَد (قرار دادى غحیح خظ کص تغَری کِ غفر آى در
هثذا قرار گیرد).

 -5زاٍیِ دیذ (ػوَدی تاضذ)

 -6هیساى خغای خظ کص

 -7دٍ تار یا تیطتر اًذازُگیری کٌیذ.

 -51دٍ داًص آهَز عَل یک هذاد را تا یک خظ کص هیلیهتری اًذازُ گرفتِاًذ ٍ اػذاد  200هیلیهتر ٍ 201
هیلیهتر را تِ دست آٍردُاًذ دٍ دلیل تیاٍریذ کِ چرا ّر دٍ تِ یک ػذد ًرسیذُاًذ؟
 :1خغای ضخػی (داًص آهَز در خَاًذى خظ کص دچار اضتثاُ ضذُ است).
 :2خغای اتساری (خظ کصّا دقت کافی ًذارًذ ٍ درخِتٌذی دقیقی ًذارًذ).
 -52یکای سغح  ............هیتاضذ.
هتر هرتغ -

(

)

ّ -53ر هترهرتغ چٌذ ساًتیهتر هرتغ است؟
10000 ;100× 100ساًتیهتر هرتغ

 -54حدن را تؼریف کٌیذ.
هقذار فضایی کِ یک خسن اضغال هیکٌذ را هیگَیٌذ.
 -55تِ فضایی کِ یک خسن اضغال هیکٌذ چِ هیگَیٌذ؟
حدن
 -56یکای حدن  ............یا ً ٍ .. ........واد آى  ................هیتاضذ.
هتر هکؼة (

)  -ساهتیهتر هکؼة -

V

 -57اتؼاد یک آخر تِ ترتیة  2 ٍ 5 ٍ 4ساًتیهتر است حدن آى چقذر است؟
ساًتیهتر هکؼة 4 × 5 × 2 ; 40
 -58ترای حدن هایؼات از چِ یکایی استفادُ هیکٌین؟
لیتر (سیسی – هیلیلیتر –ساًتیهتر هکؼة)
ً -59امّای دیگر ساًتیهتر هکؼة را تٌَیسیذ.
سیسی – هیلیلیتر
 -60غحیح یا غلظ تَدى خوالت زیر را ًطاى دّیذ.
الف – خرم ّر خسن تا ٍزى آى تراتر است.

ظ

ب -ساًتیهتر یکی از یکاّای اًذازُگیری حدن است .ظ
الف) غلظ

ؽ
ؽ

ب) غلظ

 -61یک لیتر تراتر  .........سیسی است.
1000
ّ -62رساًتی هتر هکؼة چٌذ لیتر است؟

یک ّسارم لیتر

 -63ترای اًذازُگیری حدن یک هایغ از چِ ٍسیلِای استفادُ هیکٌین؟
ترای حدن کن از استَاًِ هذرج (هسٍر) ٍ ترای حدنّای زیاد از ظرٍف هذرج هاًٌذ تطر ،ارلي ،گالي ٍ .........
استفادُ هیکٌین.
 -64چگًَِ حدن یک سٌگ یا تخن هرؽ کِ ضکل ٌّذسی هٌظوی ًذارًذ را اًذازُ هیگیرًذ؟
تا استفادُ از استَاًِ هذرج
رٍش کار :استَاًِ هذرج را تا درخِ هطخػی از آب پر هی کٌٌذ سپس تخن هرؽ یا سٌگ را درٍى استَاًِ هذرج
اًذاختِ در ایي غَرت سغح آب درٍى استَاًِ تاال هی آیذ کِ هقذار آتی کِ تاال هی آیذ هؼادل حدن تخن هرؽ یا
سٌگ است.
 -65چگالی را تؼریف کٌیذ.
در ٍاقغ چگالی هقذار خرهی است کِ در حدن هؼیٌی از یک خسن ( 1ساًتیهتر هکؼة یا یک هکؼة تِ عَل،
ػرؼ ٍ ارتفاع یک ساًتیهتر) ٍخَد دارد ٍ تِ غَرت ًسثت خرم خسن تِ حدن آى تؼریف هیضَد.
 -66یکا ٍ ًوادّای چگالی را تٌَیسیذ.
کیلَگرم تر هتر هکؼة

Kg/

یا

گرم تر ساًتیهتر هکؼة

gr/

 -67فرهَل چگالی را تٌَیسیذ.
خرم خسن
حدن خسن

; چگالی

 -68خسوی تِ خرم  30کیلَگرم حدوی تراتر  5هتر هکؼة دارد چگالی آى را حساب کٌیذ.
خرم خسن
حدن خسن

کیلَگرم تر هترهکؼة

; چگالی

; چگالی
; چگالی

 -69خسوی تِ خرم  2کیلَگرم حدوی تِ اتؼاد  20هتر در  10هتر در  5هتر را اضغال هیکٌذ.
الف) ٍزى آى چٌذ ًیَتَى است؟
ب) چگالی آى را حساب کٌیذ.
 -70اگر ّوۀ اخسام زیر از عالی خالع ساختِ ضذُ تاضٌذ چگالی کذام یک تیصتر خَاّذ تَد؟
 -2اًگطتر  2گرهی

 -1ضوص یک کیلَگرهی

 -4چگالی ّر سِ تا ّن تراتر است.

 -3سکۀ  1گرهی
 -4چگالی ّر سِ تا ّن تراتر است.

 -71چگالی سِ خاهذ فلس را تا ّن هقایسِ کٌیذ؟
هثال :

آلَهیٌین < فَالد < سرب

 -72ایٌکِ یک خسن در آب فرٍ رٍد یا رٍی آب ضٌاٍر تواًذ تِ کویتی تِ ًام  ...............تستگی دارد؟
چگالی

چگالی آب

 1 grاست.

اگر چگالی ماده بیشتر از  1باشد

در آب فرو میرود.

اگر چگالی ماده کمتر از  1باشد

در آب شناور میماند.

 -73تِ چِ دلیل یخ رٍی آب قرار هیگیرد ٍ آّي تِ زیر آب هیرٍد؟
زیرا چگالی یخ کوتر از آب هیتاضذ ٍلی چگالی آّي تیطتر از آب است.

 -74خرم یک خسن  700گرم است آى را تِ درٍى استَاًِ هذرج هیاًذازین کِ  400سیسی آب دارد
سغح آب در استَاًِ هذرج تِ  500سیسی هیرسذ چگالی ایي خسن چقذر است؟
هقذار حدن خسن  100ساًتیهتر هکؼة است اگر  700را تر  100تقسین تکٌین چگالی آى  7گرم تر
ساًتیهتر هکؼة هیضَد.
خرم خسن
حدن خسن

گرم تر ساًتیهترهکؼة

; چگالی

; چگالی
; چگالی

 -75یکای اًذازُ گیری زهاى ً ٍ ....... .........واد آى  ...........هیتاضذ.
ثاًیِ s -
سایر یکاّا :دقیقِ – ساػت – ضثاًِ رٍز – سال.
 -76یک ساػت  ...... ......دقیقِ ٍ یک دقیقِ  ..........ثاًیِ است ٍ یک دقیقِ  .... ...ساػت ٍ یک ثاًیِ  .........ساػت
است.
- 60 - 60

1

1

-

 -77یک ساػت چٌذ ثاًیِ است؟
ضرب کٌیذ  3600;60*60*1ثاًیِ
 -78یک ضثاًِ رٍز چٌذ ساػت چٌذ دقیقِ ٍ چٌذ ثاًیِ است؟
24 *60*60= 86400

ثاًیِ

 -79یک قرى چٌذ سال است؟
 100سال

ٍ -77سایل الزم ترای سٌدص زهاى را  ............گَیٌذ.

زهاى سٌح

فظل3

ػَاالت ػلَم تدشتی اص :پایِی ّفتن
 -1هادُ زیؼت؟

ّش خؼوی كِ دس اطشاف خَد هیتیٌین ٍ داسای خشم اػت ٍ فضا اشغال هیكٌذ سا هادُ هیًاهٌذ هثل گر ،شیشِ
ٍ زَب.
 -2حالت ّای هختلف هادُ سا ًام تثشیذ؟
خاهذ – هایغ – گاص
 -3آب دس طثیؼت تِ ػِ حالت:

........... .......
...................
ٍخَد داسد.

.....................
√خاهذ – هایغ – گاص
 -4زٌذ هَسد اص هَاسد هظشف ػٌگ هشهش سا ًام تثشیذ.

√تِ ػلت صیثایی ٍ اػتحکام ٍ دٍام طَالًی دس كف ٍ ًوای ػاختواىّا ،آب ًواّا ،هدؼوِػاصی ٍ اهاكي هزّثی
كاستشد داسد.
 -5زٌذ كاستشد تشای ًفت خام تٌَیؼیذ.
√تَلیذ پالػتیک – داسٍػاصی – تَلیذ حششُكش – ػَخت خَدسٍ – الػتیک اتَهثیل – تْیِ لثاع.
 -6ص یا ؽ ؛ اص ًفت خام هیتَاى داسٍ تْیِ كشد .ص

ؽ

طحیح
 -7زٌذ هَسد اص هَاسد هظشف ًوک طؼام كذام اػت؟
√تْیِ ػشم (فیضیَلَطی) – ًوک خَساكی تشای تْیِ غزا – خْت تْیِ خیاس شَس – رٍب تشف خیاتاىّا – تْیِ
تششیّا – اص هَاسد دیگش اػتفادُ ًوک خَساكی دس دام داسیّا تشای گاٍ ٍ گَػفٌذ اػت.

 -8خَاص ّوِ هَاد هَخَد دس ػالن سا رسُّای سیض  ..................تؼییي هیكٌذ.
√ ػاصًذُ هَاد
 -9تِ رسُّای سیض ػاصًذُ هَاد  .............هیگَیٌذ.
√اتن
 -11اتن زیؼت؟
تِ رسُّای سیض ػاصًذُ هَاد اتن هیگَیٌذ( .اتنّا كٌاس ّن لشاس هیگیشًذ ٍ هَاد سا هیػاصًذ).
 -11زشا ًوی تَاى هؼتمیوا تِ هشاّذُ اتن پشداخت؟
صیشا اتنّا آًمذس سیض ّؼتٌذ كِ حتی تا هیکشٍػکَجّای لَی ّن دیذُ ًویشًَذ.
 -12داًشوٌذاى زگًَِ اتنّا سا تشسػی هیكٌٌذ؟
تا هطالؼِ غیشهؼتمین آىّا ٍ ّوسٌیي اص هذلّای تدشتی اػتفادُ هیكٌٌذ.
 -13ص ٍ ؽ:
الف) اتن ّا خیلی سیض ّؼتٌذ ٍ تا هیکشٍػکَج ّای لَی دیذُ هیشًَذ.
√ؽ
ب) تٌْا تا هشاّذُی غیش هؼتمین هیتَاى اتنّا سا تشسػی ٍ خَاص آىّا سا كشف كشد.
√(ص)
 -14تا یک آصهایش ٍخَد تخاس آب دس َّا سا ثاتت كٌیذ.
دسٍى یک پاسذ كِ دیَاسُی تیشًٍی آى خشک اػت همذاسی آب هیسیضین .ػپغ زٌذ لطؼِ یخ تِ آى اضافِ هیكٌین .تؼذ
اص هذتی ،لطشّای آب سٍی دیَاسُ ی تیشًٍی پاسذ تشکیل هی شًَذ .تخاس آب هَخَد دس َّا دس اثش هداٍست تا پاسذ آب یخ،
گشهای خَد سا اص دػت هی دّذ تا تا پاسذ ّن دها شَد .تخاس تا اص دػت دادى گشها ،تِ آب تثذیل هی شَد ٍ لطشات آب،
سٍی خذاسُی خاسخی پاسذ تشکیل هیشَد .تٌاتشایي ًتیدِ هیگیشین كِ تخاس آب دس َّای اتاق ٍخَد داسد.

 -15تیشتش هَاد هَخَد دس خْاى ّؼتی اص ًَ ........ع اتن (ػٌظش) ػاختِ شذُاًذ.
√()91
 -16ػٌظش زیؼت؟ ٍ زٌذ ػٌظش ًام تثشیذ.
ػٌظش شکل خالظی اص هادُ اػت كِ یک ًَع اتن داسد .تشای ًوًَِ ػٌظش آّي اص اتنّای آّي تَخَد آهذُ اػت.
 -17كذام ،ػٌظش آّي اػت؟
الف) اتنّای آّي  +اتنّای كشتي

ب) اتنّای آّي

√(ب)
 -18ػٌظشّا تِ زٌذ گشٍُ تمؼین هیشًَذ؟
ػٌاطش فلضی ٍ ػٌاطش غیشفلضی
ٍ -19یظگی ػٌاطش فلضی سا تٌَیؼیذ.
ػطح تشاق ٍ دسخشاى داسًذ - .اص آب ػٌگیيتش ّؼتٌذ – .سػاًای خشیاى تشق ٍ گشها ّؼتٌذ – .زکش خَاسًذ.
– اكثشا خاهذاًذ (تِ خض خیَُ)
 -21زٌذ فلض ًام تثشیذ.
هغ – طال – آّي – ًمشُ – خیَُ ٍ ػشب
ٍ -21یظگی ػٌاطش ًافلضی سا تٌَیؼیذ.
داسای ػطح كذس ّؼتٌذ – اص آب ػثک تشًذ – .ػایك (ًاسػاًای) خشیاى تشق ٍ گشها ّؼتٌذ (تِ خض رغال یا
كشتي) – خکش خَاس ًیؼتٌذ – .اكثشا تِ طَست خاهذ یا گاص ّؼتٌذ.
 -22زٌذ ًافلض ًام تثشیذ.
اكؼیظى – ّیذسٍطى – ًیتشٍطى ٍ كشتي

 -23هَلکَل زیؼت؟
اگش دٍ یا زٌذ اتن تا ّوذیگش پیًَذ تشلشاس كٌٌذ ،هَلکَل تَخَد هیآیذ.
 -24رسات ػاصًذُ كذاهیک تیشتش اص اتن تشکیل هیشًَذ؟
ب :ػٌاطش ًافلضی

الف :فلضات
الف :فلضات

 -25ػٌاطش فلضی ػاختاس  ٍ ..................ػٌاطش ًافلض ٍ تشكیةّا ػاختاس  ......................داسًذ.
اتوی  -هَلکَلی
 -26تشكیة سا تؼشیف كٌیذ؟
اگش دٍ یا زٌذ اتن هختلف تِ ّن هتظل شًَذ هادُای كِ ایداد هیشَد تشكیة ًام داسد.
 -27تیش اص هیلیاسدّا تشكیة تِ كوک  ........ 91پذیذ هیآیذ.
√ػٌظش

ّ -28ش یک اص هَاد صیش اص زٌذ ًَع اتن تشکیل شذُاًذ؟
الف) آب

؟ ؟

ب) گاص هتاى
ج) گاص كشتي دی اكؼیذ

؟ ؟
؟ ؟

√الف) اكؼیظىّ -یذسٍطى
ب) كشتي – ّیذسٍطى

ج) كشتي ٍ اكؼیظى

ّ -29ش هَلکَل آب اص زِ ػٌظشّایی دسػت شذُ ٍ ّش ػٌظش زٌذ اتن داسد؟
اكؼیظى (یک اتن) – ّیذسٍطى (دٍ اتن)

 -31دس هَلکَل آب ًؼثت تؼذاد اتنّای اكؼیظى تِ كل اتنّا زمذس اػت؟
الف)

ب)

د)

ج)

ج)
ٍ -31احذ ػاصًذُ ّش یک اص هَاد صیش اتن اػت یا هَلکَل؟
الف) آب
ب) گاص هتاى

؟ ؟
؟ ؟
؟ ؟

ج) گاص كشتي دی اكؼیذ
د) ػین هؼی

؟؟

√الف) هَلکَل

ب) هَلکَل

ج) هَلکَل

د) اتن

 -32رسُّای ػاصًذُ ػٌظشّای ًافلضی هاًٌذ؛
الف) كلش

ب) اكؼیظى

الف) كلش

هَلکَل

ج) گَگشد

هَلکَل

ج) گَگشد
زیؼت؟

ب) اكؼیظى

 -33خَس كشدًی :رسُّای ػاصًذُ دس:
 )1اكثشا اتن اػت.

الف) ػٌظشّای ًافلضی
ب) ػٌظشّای فلضی
الف2-

 )2اكثشا هَلکَل اػت.
ب1-

هَلکَل

 -34تشای ّش گشٍُ صیش یک هثال تضًیذ:
ب) ػٌظش

الف) تشكیة

ج) هَلکَل

د) اتن

 -35اتنّا اص زِ رسُّایی ػاختِ شذُاًذ (رسات تشکیل دٌّذُ اتن)؟
√الکتشٍى – پشٍتَى – ًَتشٍى
ً -36واد الکتشٍى ً ...........واد پشٍتَى ً ٍ .................واد ًَتشٍى  ................اػت.
- e

p

n -

 -37آیا تؼذاد الکتشٍى یا پشٍتَى دس دٍ اتن اكؼیظى ٍ كشتي تشاتش اػت؟
ًِ خیش ،تؼذاد الکتشٍىّا ،پشٍتَىّا ٍ ًَتشٍىّا دس اتنّای هختلف یکؼاى ًیؼت .هثال :دس اكؼیظى 8
الکتشٍى ٍخَد داسدٍ .لی دس كشتي  6الکتشٍى ٍخَد داسد.
 -38دسػتی یا ًادسػتی ػثاست صیش سا هشخض كٌیذ.
تؼذاد پشٍتَىّا دس اتنّای هختلف یکؼاى اػت.
ًادسػت؛ تؼذاد پشٍتَىّا دس اتنّای هختلف یکؼاى ًیؼت.
ٍ-39یظگی اتن ّا دس هَاد هختلف سا تیاى كٌیذ.
اًذاصُ اتن ّا تا ّن تشاتش ًیؼت – .تؼذاد االکتشٍىّا ،پشٍتَىّا ٍ ًَتشٍىّا دس اتنّای هختلف هتفاٍت اػت.
 اتنّا داسای ّؼتِ هیتاشٌذ - .پشٍتَىّا ٍ ًَتشٍىّا دس داخل ّؼتِ ٍ الکتشٍىّا دس اطشاف ّؼتٍِخَد داسد – .دس اتن تؼذاد الکتشٍىّا ٍ پشٍتَىّا تاّن تشاتش اػت.
 -41دس یک اتن هشخض تؼذاد الکتشٍى ٍ پشٍتَى زگًَِ اػت؟
الف) تا ّن تشاتش اػت( .اگش  5الکتشٍى داشت 5 ،پشٍتَى داسد).
ب) تؼذاد الکتشٍى تا پشٍتَى تشاتش ًیؼت.

√ الف

 -41دس ػٌظشی كِ داسای  16پشٍتَى اػت دس حالت ػادی زٌذ الکتشٍى ٍخَد داسد؟
 16الکتشٍى
 -42هَاد دس طثیؼت تِ زٌذ حالت ٍخَد داسد؟
تِ ػِ حالت خاهذ – هایغ – گاص
 -43اگش اص شکشَّ ،ا ٍ آب دس ػِ ظشف خذاگاًِ  11گشم اص ّش كذام داشتِ تاشین كذاهیک خای تیشتشی هیگیشد؟

√تا تَخِ تِ ایٌکِ فاطلِ رسات دس خاهذ اص ّوِ كوتش اػت تٌاتش ایي شکش ًؼثت تِ تمیِ خای كوتشی اشغال
هیكٌذ اص طشف دیگش فاطلِ رسات دس گاص اص ّوِ تیشتش اػت تٌاتش ایي تیشتشیي خا سا اشغال هیكٌذ ٍ هایغ تیي
ایي دٍ لشاس هیگیشد.
 ....1 ... -44شکل هٌظن ٍ حدن هؼیي داسد اها  ...2 ....تِ شکل ظشف دس هیآیذ ٍ حدن هؼیي داسد دس حالی كِ
 .....3 ...تِ شکل ظشف دس هیآیذ ٍ حدن هؼیٌی ًذاسد.
√-1خاهذ

-2هایغ

-3گاص

ٍ -45یظگیّای هَاد هختلف (خاهذ – هایغ – گاص) سا تا ّن همایؼِ كٌیذ.

 -46كذاهیک اص حالتّای هادُ حدن هؼیٌی ًذاسد؟
الف) خاهذ

ج) گاص

ب) هایغ

√ج
 -47دس هَاد گاصی شکل ،فاطلِ تیي رسُّا

كوتش
تیشتش

اص خاهذ ٍ هایغ اػت.

√تیشتش
 -48كذاهیک اص حالتّای هادُ سا هیتَاى هتشاكن كشد ٍ فاطلِ تیي اتنّا یا هَلکَلّا سا كاّش داد؟
الف) خاهذ

ب) هایغ

ج) گاص

√گاص
ٍ -49یظگیّای خاهذات سا تٌَیؼیذ.
شکل ٍ حدن ثاتت ٍ هشخض داسًذ هاًٌذ ػٌگ ،شیشِ ٍ زَب.
ٍ -51یظگیّای هایؼات سا تٌَیؼیذ.
حدن ثاتت ٍ هشخض داسًذ ٍلی شکل آىّا ٍاتؼتِ تِ ظشفشاى اػت ٍ تِ شکل ظشفی دس هیآیٌذ كِ دس آى
ّؼتٌذ .هاًٌذ آب ،خیَُ (فلض هایغ) ٍ تشم (ًافلض هایغ) ....
ٍ -51یظگیّای گاصّا سا تٌَیؼیذ.
حدن ٍ شکل ثاتت ٍ هشخظی ًذاسًذ ٍ ّوَاسُ تِ شکل ٍ حدن ظشفی دس هیآیٌذ كِ دس آى لشاس داسًذ هاًٌذ َّا،
اكؼیظى ،دی اكؼیذ كشتي ٍ .....

 -52زشا تِ ساحتی هیتَاى یک یک گاص سا هتشاكن كشد ٍ حدن آًشا كاّش داد؟ (ٍلی هایؼات سا ًِ؟)
زَى دس گاصّا فاطلِ تیي رسات خیلی صیاد اػت (تیشتش اص خاهذّا ٍ هایغ ّا) تٌاتش ایي هیتَاى اتنّا یا هَلکَلّای یک
گاص سا تِ یکذیگش ًضدیک كشد ٍ فاطلِ آىّا سا كاّش دادُ ٍ گاص سا تِ ساحتی هتشاكن كشد ٍ حدن آىسا تا حذ صیادی
كاّش داد.

 -53گشها زِ تاثیشی تش حدن هَاد داسد؟
حدن هَاد دس اثش گشم شذى ،افضایش هییاتذ؛ صیشا تا گشم شذى هادُ ،خٌثش رسُّای هادُ تیشتش هیشَد
ٍ دس ًتیدِ فاطلِ تیي رسات آىّا افضایش هییاتذ.
 -54هٌظَس اص اًثؼاط زیؼت؟
افضایش حدن هَاد دس اثش گشم شذى سا اًثؼاط گَیٌذ.
 -55هٌظَس اص اًمثاع زیؼت؟
كاّش حدن هَاد دس اثش كاّش گشها (ػشد شذى) سا اًمثاع گَیٌذ.
 -56هیضاى اًثؼاط دس هَاد سا تا تَخِ تِ ًوَداس هماتل تا یکذیگش همایؼِ كٌیذ.

خاهذّای ًافلضی < خاهذّای فلضی < هایغّا < گاصّا
هثال:

شیشِ < آلَهیٌین < آب < گاص اكؼیظى

 -57هیضاى اًثؼاط آب ٍ الکل سا همایؼِ كٌیذ.
هیضاى اًثؼاط آب اص الکل كوتش اػت.

 -58حدن هَاد دس اثش گشم شذى زِ تغییشی هییاتذ؟
√حدن هَاد دس اثش گشم شذى افضایش هییاتٌذ صیشا تا گشم شذى هادُ ،اًشطی خٌثشی رسُّای ػاصًذُی
آى تیشتش هیشَد ٍ دس ًتیدِ فاطلِ تیي آىّا افضایش هییاتذ.
 -59زشا دس اثش گشها فاطلِ تیي رسُّای هَاد تیشتش هیشَد؟
الف) زَى اًشطی خٌثشی رسُّای ػاصًذُی آى تیشتش هیشَد.
ب) زَى رسُّا دس اثش گشها ًشم شذُ تِ ّن هیزؼثٌذ.
√الف
 -61دس اثش گشها حدن كذام یک اص هَاد تیشتش افضایش هییاتذ؟
الف) خاهذات هثل آّي ،هغ یا شیشِ.
ب) هایؼات هثل الکل یا آب.
ج) گاصّا هثل اكؼیظى یا ًیتشٍطى.
√(ج) زَى ستایش تیي رسات دس گاصّا اص ّوِ كوتش اػت ٍ دس ًتیدِ تا كاّش ستایش رسات هادُ ،فاطلِ
رسات افضایش یافتِ ٍ حدن هادُ صیاد هی شَد.
 -61زشا یخ دس اثش گشها رٍب هیشَد؟
ٍلتی تِ یخ گشها هیدّین ،خٌثش رسات آى تیشتش شذُ ٍ فاطلِ تیي رسات آىّا تیشتش هیشَد .دس
ًتیدِ یخ تِ آّؼتگی رٍب ٍ تِ هایغ تیذیل هیشَد.
 -62اًتمال گشها تِ یک هادُ خاهذ (هثل یخ) زِ تاثیشی دس ػاختاس هَلکَلی آى داسد؟
اًشطی هَلکَل ّای آى افضایش یافتِ ٍ خٌثش آى (هَلکَلّا) تیشتش هی شَد ٍ اگش ایي ػول سا اداهِ دّین
هادُ رٍب هیشَد.

 -63اًتمال گشها تِ یک هادُ هایغ (هثل آب) زِ تاثیشی دس ػاختاس هَلکَلی آى داسد؟
اًشطی هَلکَلّای آى افضایش یافتِ ٍ خٌثش هَلکَلّا تیشتش شذُ ٍ فاطلِ تیي آى ّا صیاد هیشَد ٍ اگش
ایي ػول سا اداهِ دّین هادُ تخاس هیشَد.
 -64اًَاع تغییش حالت سا ًام تثشیذ.
رٍب – اًدواد – تثخیش
 -65رٍب سا تؼشیف كٌیذ ٍ هثال تضًیذ؟
تثذیل خاهذ تِ هایغ تش اثش گشها سا رٍب گَیٌذ .رٍب شذى یخ
 -66تثخیش سا تؼشیف كٌیذ ٍ هثال تضًیذ؟
تثذیل هایغ تِ گاص تش اثش گشها هثل تخاس شذى آب.
 -67زٌذ ٍیظگی خیَُ سا تٌَیؼیذ.
فلض – هایغ – ػوی
 -68ػلت اًتخاب خیَُ تشای هایغ دسٍى دهاػٌح زیؼت؟
كذس اػت ٍ تغییش استفاع دس دهاػٌح سا تِ خَتی ًشاى هیدّذ – اًثؼاط ٍ اًمثاع آى دس تشاتش تغییش دها
صیاد اػت.
 -69زٌذ ٍیظگی گَگشد سا تٌَیؼیذ.
ًافلض – خاهذ – صسد سًگ
ّ -71ش هَلکَل كشتي دیاكؼیذ اص زِ ػٌظشّایی دسػت شذُ ٍ ّش ػٌظش زٌذ اتن داسد؟ ص21
2هَلکَل اكؼیظى ٍ یک هَلکَل كشتي
(تا تَخِ تِ ػاختاس كشتي دیاكؼیذ تِ ػَاالت صیش پاػخ دّیذ.

الف) كشتي دیاكؼیذ اص زٌذ اتن تشکیل شذُ اػت؟
ب) ّش اتن اكؼیظى زٌذ پشٍتَى ٍ ًَتشٍى داسد؟
ج) ّش اتن كشتي زٌذ پشٍتَى ٍ ًَتشٍى داسد؟)
 -71دس  3هَلکَل كشتي دیاكؼیذ زٌذ اتن اكؼیظى ٍخَد داسد؟
الف)  2اتن

ب)  4اتن

د)  8اتن

ج)  6اتن

خَاب :ج6 :
 -72هتاى زیؼت ٍ اص زِ ػٌظشّایی دسػت شذُ اػت؟
یک ًَع گاص اػت كِ اص كشتي (یک اتن) ٍ ّیذسٍطى ( 4اتن) تشکیل شذُ اػت.

 -73زْاس هادُ تا حدن یکؼاى دس اختیاس داسین آىّا سا تِ یک اًذاصُ گشم هیكٌین اص تیشتشیي تا
كوتشیي اًثؼاط سا تٌَیؼیذ( .آب -اكؼیظى  -آّي – زَب)
زَب

آّي

آب

اكؼیظى

آرزومند موفقیت شما :موالئی اسفند  5931ناحیه سه تبریس
تو مردی؛
نه آن مردی که در بند هوای نفس شیطانی ست
تو مملو زمهری.

اص هؼذى تا خاًِ (فلل )5

فصل 5

از معدن تا خانه

 -1هادُ اٍلیِ هَسد ًیاص تشای تْیِ تؼیاسی اص هَاد ٍ ٍػایل ا ص  ..................تِ دػت هیآیذ .ف36
هؼادى
 -2دس هؼذىّا چِ چیضی یافت هیؿَد؟ ف37 ٍ 36
هادُ اٍلیِ هَسد ًیاص هثل آّي ،هغ ،طال ،آلَهیٌین ٍ گچ ٍ ...
 -3دس ػاختي اتَهثیل ،پل اص چِ هَادی اػتفادُ هیؿَد ٍ آیا ّوِ ایي هَاد دس طثیؼت یافت هیؿَد؟ ف36
اص هَاد گًَاگَى هثل آّي ،پالػتیک ،تتي ،ؿیـِ ،آلَهیٌین اػتفادُ هیؿَد کِ تشخی دس طثیؼت ٍجَد داسد ٍ
تشخی تَػط اًؼاى ػاختِ هیؿًَذ.
 -4تؼذاد اًذکی اص هَاد تِ طَس  ٍ .....................تیؾتش آىّا تِ طَس  ............ .....اص صهیي تِ دػت هیآیٌذ .ف37
هؼتقین – غیش هؼتقین
 -5هَاد هَسد ًیاص ها دس هؼادى تِ کذام كَست ٍجَد داسًذ؟ ف37
الف) تِ كَست خالق
ب) تِ كَست تشکیة

جَاب :ب

 -6ػٌلش آّي دس هؼادى تِ چِ كَستی یافت هیؿَد؟ ف37
تِ كَست تشکیةّای آّي
 -7یکی اص تشکیةّ ای هْن آّي کِ دس هؼادى ٍجَد داسد چیؼت؟ ف37
اکؼیذّای آّي
 -8دس ػاختاس اکؼیذّای آّي اتنّای  ................... ٍ .................تِ ّن هتللاًذ .ف37
اکؼیظى – آّي
 -9تشای دػتیاتی تِ فلض آّي چِ تغییشی تایذ دس ػاختاس اکؼیذ آّي كَست گیشد؟ ف37
تایذ اتنّای اکؼیظى اص اتنّای آّي جذا کٌٌذ.
 -11جذا کشدى اکؼیظى اص اکؼیذّای آّي طی کذام گشٍُ اص تغییشات اًجام هیؿَد؟ ف37
الف) تغییشات ؿیویایی
ب) تغییشات فیضیکی

الف

 -11تشای جذا کشدى اتنّای اکؼیظى اص آّي چِ فشایٌذی اًجام هیدٌّذ؟
ػٌگ هؼذى آّي سا تِ ّوشاُ کشتي ٍ ػٌگ آّک دس کَسُّای هخلَف حشاست هیدٌّذ.
 -12اتن ّای اکؼیظى جذا ؿذُ اص ػٌگ هؼذى تِ كَست  ...................اص آى خاسج هیؿًَذ .ف38
کشتيدیاکؼیذ
 -13هشاحل تَلیذ (اػتخشاج) آّي سا تِ طَس خالكِ تیاى کٌیذ .ف38
پغ اص اػتخشاج ػٌگ آّي ،آى سا خالق کشدُ ٍ خشد هیکٌٌذ ٍ تشای جذا کشدى اتنّای اکؼیظى اص آّي ،ػٌگ
هؼذى سا تِ ّوشاُ کشتي (صغال کُک) ٍ آّک دس کَسُّای هخلَف حشاست هیدٌّذ .دس اثش ایي ػول ،اتنّای
اکؼیظى اص ػٌگ هؼذى جذا ؿذُ ٍ تِ كَست کشتيدیاکؼیذ خاسج هیؿَد.

 -14چشا تشای تَلیذ آّي اص ػٌگ آّي تِ آى آّک اضافِ هیکٌٌذ؟ ف38
چَى آّک ًقطِ رٍب ،ػٌگ آّي سا کاّؾ هیدّذ پغ هلشف اًشطی سا کن هیکٌذ.
ػٌگ آّک تِ صدٍدى ًاخاللیّا کوک هیکٌذ ٍاکٌؾ ػٌگ آّک تا ًاخاللیّا خاکؼتش یا ػشتاسُ سا تـکیل
هیدّذ ػشتاسُ ػوذتا کلؼین ػلیکات اػت کِ سٍی آّي رٍب ؿذُ ؿٌاٍس اػت ٍ فلض سا اص اکؼیذ ؿذى تِ
ٍػیلِ َّای ٍسٍدی حفظ هیکٌذ آّي ٍ ػشتاسُ تا ّن هخلَط ًویؿًَذ ٍ دٍ الیِ جذاگاًِ دس تِ کَسُ تـکیل
هیدٌّذ.
 -15فلض آّي تِ حالت  ، ......... ..........دس تِ کَسُ تاقی هیهاًذ .ف38
هزاب
 -16هؼادلِ (ًَؿتاسی) تْیِ آّي اص اکؼیذّای آّي سا تٌَیؼیذ؟ ف38
فلض آّي  +کشتي دی اکؼیذ

گشها

کشتي  +اکؼیذّای آّي

(ٍاکٌؾ صیش سا کاهل کٌیذ.
فلض آّي ..................... +

گشها

 + ...............اکؼیذّای آّي)

 -17اًؼاى اص چِ هَادی تشای ػاختي ػش پٌاُ اػتفادُ هیکٌذ؟ ف39
هَاد طثیؼی گًَاگًَی هاًٌذ چَب ،ػٌگ ،خاک... ٍ ،
 -18اًؼاى تشای ػاختي ػش پ ٌاُ اص چِ هٌاتؼی تْشُ تشداسی هیکٌذ؟ ف39
جٌگلّا – هؼادى – جاًَساى  -گیاّاى ٍ ...
 ................... ٍ . ....... ....... -19تْشُتشداسی اًؼاى اص اًذٍختِ ّای طثیؼی تا گزؿت صهاى تغییش کشدُ اػت .ف39
ًَع ٍ هیضاى
 -21خاًِّا ی هؼکًَی ػاختِ ؿذُ تا هَاد جذیذ ،اػتحکام  .................داسًذ ٍ دس تشاتش  .................اص هقاٍهت
تاالتشی تش خَسداس ّؼتٌذ .ف41
تیؾتشی  -صهیي لشصُ

 -21یکی اص هْنتشیي هَادی کِ اهشٍصُ تشای ػاختي خاًِّای هؼکًَی ٍ تشجّا اػتفادُ هیؿَد چیؼت؟ ف41

تتي
 -22تتي اص چِ هَادی تـکیل ؿذُ اػت ٍ ٍیظگی آى چیؼت؟ ف41
تتي هخلَطی اص ػیواى ٍ آب ٍ هاػِ اػت ٍ اػتحکام صیادی داسد.
 -23ػیواى چیؼت؟ ف41
هخلَطی اص آّک ٍ خاک سع
 -24چِ هادُ ای سا تِ ػٌَاى ضذ ػفًَی کٌٌذُ دس ٍسٍدی اػتخشّا ،گاٍداسیّا ٍ هشغذاسیّا تکاس هیتشًذ؟ ف41

هخلَط آب ٍ آّک
 -25هخلَط آب ٍ آّک سا تِ ػٌَاى  ....... .........دس  ................. ٍ ................. ، ..................تِ کاس هیتشًذ .ف41
ضذ ػفًَی کٌٌذُ – ٍسٍدی اػتخشّا – گاٍداسیّا – هشغذاسیّا
 -26چٌذ هَسد اص کاستشدّای تتي سا تٌَیؼیذ؟ ف41
دس ػاخت ػاختواىّا  ،ػذ ٍ تًَل تِ کاس هیسٍد.
 -27هادُ اٍلیِ تَلیذ کاسد ٍ چٌگال چیؼت؟ ف43
ػٌگ هؼذى آّي
 -28ظشٍف چیٌی اص چِ هادُای ػاختِ ؿذُاًذ؟ ف43
خاک سع
 -29هادُ اٍلیِ ظشٍف ؿیـِای چیؼت؟ ف43
هاػِ
 -31تشای تْیِ ظشٍف ػفالی ٍ چیٌی چِ تغییشاتی سٍی خاک سع اًجام هیدٌّذ؟ ف43
تْیِ گل کَصُ گشی – ؿکل دادى تِ خویش – پختي ٍ لؼاب دادى

 -31اگش هشاحل تْیِ ظشٍف ػفالی ٍ چیٌی سا تِ كَست صیش دس ًظش تگیشین آخشیي هشحلِ چیؼت؟ ف43
؟؟

ؿکل دادى تِ خویش

تْیِ گل کَصُ گشی

پختي ٍ لؼاب دادى
(تشای تْیِ ظشٍف ػفالی چِ تغییشاتی سا سٍی خاک سع اًجام هیدٌّذ.

)
 -32تشای تَلیذ ظشٍف ػفالی سًگی اص چِ هَادی اػتفادُ هیؿَد؟ ف43
اکؼیذ فلضّای هختلفی هاًٌذ  :آّي ،کشٍم ،هغ ٍ ...
 -33اکؼیذ کشٍم چِ تاثیشی تش لؼاب ،کَصُگشی داسد؟ ف43
افضٍدى اکؼیذ کشٍم تِ لؼاب ،ػثة تَلیذ ظشٍفی تا سًگ ػثض هیگشدد.
 -34ؿیـِ سا چگًَِ تْیِ هیکٌٌذ؟ ف43
تشای تْیِ ؿیـِ هاػِ سا ّوشا ُ تا هَاد ؿیویایی هختلف گشها هیدٌّذ تا تِ خویش ؿیـِ تثذیل ؿَد ػپغ
خویش ؿیـِ سا دس قالةّای دلخَاُ هی سیضًذ ٍ تِ ؿکلّای هـخق دس هیآٍسًذ.
 -35دس هشاحل تْیِ ؿیـِ تا گشها دادى هاػِ ّوشاُ تا هَاد ؿیویایی دیگش چِ چیضی حاكل هیؿَد؟ ف43
خویش ؿیـِ
 -36طثق پیؾ تیٌی داًـوٌذاى اگش اًؼاى تا ّویي سًٍذ هٌاتغ سا هلشف کٌذ تا چٌذ ػال دیگش تؼیاسی اص
هٌاتغ ؿٌاختِ ؿذُ تِ پایاى هیسػذ؟
كذ ػال
 -37ساُّای هحافظت اص هٌاتغ طثیؼی چیؼت؟
کاّؾ هلشف – تاص یافت – هلشف دٍتاسُ

 -38تاص یافت هَاد چِ هضایایی داسد؟
کاّؾ هلشف هٌاتغ طثیؼی ٍ کاّؾ آلَدگی هحیط صیؼت
ّ -39ش یک اص هَاسد صیش ًـاًگش کذام سٍؽ هحافظت اص هٌاتغ طثیؼی اػت؟ ف45
الف) اػتفادُ اص ظشٍف ؿیـِ ای ػغ ٍ تشؿی تشای ًگْذاسی حثَتات
هلشف دٍتاسُ
ب) اػتفادُ اص صًثیل تشای خشیذ هیَُ
کاّؾ هلشف
ج) رٍب قَطیّا ٍ ظشٍف فلضی خشاب ٍ اػتفادُ دٍتاسُ اص ؿوؾّای حاكل.
تاصیافت.
ٍ -41قتی اص تاقیواًذُ دفتشّای ػال گزؿتِ خَد ،دس ػال تحلیلی جذیذ اػتفادُ هیکٌین کذام سٍؽ
هح افظت اص هٌاتغ طثیؼی سا سػایت هیکٌین؟
الف) تاص یافت

ب) کاّؾ هلشف

ج) هلشف دٍتاسُ

ب) کاّؾ هلشف
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د) ّش ػِ هَسد

-1اختشاع آلیاط فَالد ػثة گؼتشؽ وذام فؼالیتّای اًؼاًی ؿذ؟
كٌؼت خَدسٍػاصی ٍ ػاختواىػاصی
 -2اص هَادی وِ هؼتمیواً اص عثیؼت تذػت هیآیٌذ چٌذ هَسد ًام تثشیذ.
گَگشد – عال – الواع – ًوه خَساوی.
 -3ػٌلش  ...........تِ كَست تلَسّای صسد اػت وِ دس دّاًِی آتـفـاىّای خاهَؽ ٍ ًیوِفؼال یافت هیؿَد.

گَگشد
 -4گَگشد دس ودا یافت هیؿَد؟
دس دّاًِ آتـفـاىّای خاهَؽ ٍ ًیوِفؼال
 -5عالی خالق ودا یافت هیؿَد؟
تِ كَست تىِّا ٍ سگِّای فلضی دسخـاى دس التِالی تشخی خانّا ٍ ػٌگّا یافت هیؿَد.

 -6الواع دس ودا یافت هیؿَد؟
تِ كَست تلَسّای صیثا ٍ دسخـاى دس داخل ػٌگّای آتـفـاًی یافت هیؿًَذ.
ً -7وه خَساوی سا چگًَِ تِ دػت هیآٍسًذ؟
هیتَاى آى سا اص آب دسیا تْیِ وشد.
 -8چٌذ گاص ًام تثشیذ وِ دس عثیؼت یافت هیؿَد.
اوؼیظى – ًیتشٍطى – وشتيدیاوؼیذ.
 -9اوثش هَاد هَسد اػتفادُ دس صًذگی ها دس عثیؼت:
الف) یافت هیؿَد.

ب) یافت ًویؿَد.

ب :تلىِ تایذ آىّا سا تا اًدام تغییشّای فیضیىی ٍ ؿیویایی دس هَاد عثیؼی تِ دػت آٍسد.
 -10وذام یه تِ عَس خالق دس عثیؼت یافت ًویؿَد؟
 )1اوؼیظى

 )2گَگشد

 )3آّي

 )4عال

 )3آّي
ً -11وًَِای اص هَادی وِ تِ عَس هؼتمین ،اص عثیؼت تِ دػت ًویآیٌذ سا تَضیح دّیذ.
تؼضی اص هَادسا تایذ تا اًدام تغییشّای فیضیىی ٍ ؿیویایی دس هَاد عثیؼی تِ دػت آٍسد .تشای هثال فلضّای آّي ،هغ،
آلَهیٌیَم سا اص ػٌگ هؼذى آىّا ،ؿیـِ سا اص هاػِ ،ػیواى سا اص ػٌگ آّه ٍ پالػتیه سا تا ًفت خام هیػاصًذ.

 -12چٌذ ػٌلش ًام تثشیذ وِ اص ػٌگ هؼذى ،آىّا سا تِ دػت هیآٍسًذ.
آّي – آلَهیٌین ٍ هغ.

 -13ؿیـِ اص  ٍ ....... ..........ػیواى اص  ٍ ....................پالػتیه اص  ...................ػاختِ هیؿَد.
هاػِ – ػٌگ آّه – ًفت خام

 -14واغز اص چِ هَادی دسػت ؿذُ اػت؟
واغز اص گچ ،چَب ٍ ًـاػتِ ٍ  ...ػاختِ ؿذُ اػت.
 -15اگش ٍػایل گًَاگَى هَسد اػتفادُ سٍصاًِ سا تش اػاع خٌغ عثمِتٌذی وٌین آیا ٍػایلی ٍخَد داسد
وِ ًتَاى دس یه عثمِ لشاس داد؟
تلِ هثال ػاػت هچی ّن داسای ؿیـِ اػتّ ،ن داسای ػٌگّ ،ن داسای پالػتیه ٍ ّن داسای فلض اػت.
 -16چٌذ ٍیظگی هغ سا تٌَیؼیذ.
هغ فلضی خاهذ اػت وِ ػغح تشالی داسد ٍ سػاًای خشیاى تشق اػت ،سػاًای گشها اػت ،چىؾخَاس ٍ ػخت اػت.

 -17سػاًایی ،اص ٍیظگیّای وذام هادُ اػت؟
 )1ػىِ

 )2خظ وؾ چَتی

 )3پاسچِ

 )4سٍوؾ ػین

 )1ػىِ
 -18تشای تیاى ٍیظگیّای هَاد اص چِ ػثاستّایی اػتفادُ هیؿَد؟
اص ػثاست یا ٍاطُّایی هاًٌذ ػخت یا ًشم ،چىؾخَاس یا ؿىٌٌذُ ،اًؼغافپزیش یا اًؼغافًاپزیش ،خارب آب
یا ضذ آب ،ؿفاف یا وذس ،داسای خاكیت آّيستایی یا تذٍى خاكیت آّيستایی ٍ ...
 -19هٌظَس اص ایي وِ هادُای اص هادُ دیگش ػختتش اػت ،چیؼت؟
یؼٌی هادُ ػخت هیتَاًذ تش سٍی هادُ دیگش خشاؽ ایداد وشد یا آى سا تثشد .تشای ًوًَِ تا اػتفادُ اص الواع
هیتَاى ؿیـِ سا تشیذ.

 -20الواع ػختتش اػت یا ؿیـِ؟ دلیل تیاٍسیذ.
الواع؛ چَى تا اػتفادُ اص الواع هیتَاى ؿیـِ سا تشیذ.

 -21تا ًاخي هیتَاى تش سٍی كاتَى خشاؽ ایداد وشد پغ ًاخي اص كاتَى ............... ،اػت.
ػختتش

ً -22اخي ػختتش اػت یا كاتَى؟ تا دلیل.
ًاخي؛ چَى هیتَاى تا ًاخي سٍی كاتَى خشاؽ ایداد وشد.
 -23واغز ػختتش اػت یا هغض هذاد؟ تا دلیل
واغز؛ واغز اص هذاد ػختتش اػت صیشا هغض هذاد سا هیػایذ .اگش هذاد ػختتش تاؿذ ،تایذ سٍی واغز سا ػَساخ وٌذ
ٍ یا خظ تٌذاصدٍ .لی واغز تاػث هیؿَد هغض هذاد هشتة ػاییذُ تـَد ٍ اص هذاد خذا تـَد .رسات خذا ؿذُ اص
هذاد سٍی واغز هیسیضًذ ٍ تِ ػلت خاكیت چؼثٌذگی تیي ایي رسات ٍ واغز تِ كفحِ واغز هیچؼثٌذ.

 -24هٌظَس اص اًؼغافپزیشی یه هادُ چیؼت؟ (هثال؟) ف28
اًؼغافپزیشی یه هادُ ًـاى هیدّذ وِ آى هادُ چمذس هیتَاًذ دس اثش ًیشٍ خن یا وـیذُ ؿَد ٍ پغ اص
ًیشٍ ،دٍتاسُ تِ حالت اٍل تش گشدد .تشای ًوًَِ :اگش یه وؾ الػتیىی سا تىـیذ ،عَل آى افضایؾ هییاتذ
ٍ ؿىل آى تغییش هیوٌذ .حال اگش آى سا سّا وٌیذ دٍتاسُ تِ حالت اٍل خَد تش هیگشدد ،دس ایي حالت
هیگَیین ،وؾ اًؼغافپزیش اػت.
ٍ -25یظگیّای چىؾ خَاسی ،سػاًای الىتشیىی ٍ تشاق تَدى دس وذام ػٌلش صیش كحیح ًیؼت؟
الف) عال

ب) گَگشد

ب :گَگشد چَى ًافلض اػت.
 -26واستشدّای یه هادُ تِ  ......................آى تؼتگی داسد.
خَاف فیضیىی ٍ ؿیویایی
 -27واستشدّای یه هادُ تِ چِ ػَاهلی تؼتگی داسد؟
تِ ٍیظگیّای آى هادُ

ج) آلَهیٌیَم

د) آّي

 -28واستشدّای یه هادُ تِ  ................آى تؼتگی داسد.
ٍیظگیّای
 -29ؿٌاخت ٍیظگیّای یه هادُ چِ ووىی تِ ها هیوٌذ؟
ؿٌاخت ایي ٍیظگیّا تِ ؿوا ووه هیوٌذ تا تشای ػاختي یه ٍػیلِ ،تتَاًیذ هَاد هٌاػة سا اًتخاب وٌیذ.

 -30هٌظَس اص چىؾخَاسی چیؼت؟
لاتلیت ٍسلِ ؿذى دس اثش ضشتِ (فلضات سا هیتَاى تِ ٍسلِّای ًاصن هؼغح وشد .ایي خاكیت چىؾ
خَاسی ًاهیذُ هیؿَد).

 -31ؿىل صیش اتنّای یه فلض سا لثل اص ٍاسد ؿذى ضشتِ ًـاى هیدّذ تا تَخِ تِ چىؾخَاس تَدى فلضّا
ؿوا ؿىل اتنّای ایي فلض سا تؼذ اص ٍاسد ؿذى ضشتِ سػن وٌیذ.
خَاب:

 -32چىؾخَاس تَدى فلضّا سا تا ًافلضّا همایؼِ وٌیذ.
فلضّا چىؾخَاس ّؼتٌذ تا ضشتِ صدى تِ آىّا ًویؿىٌٌذ ٍ ؿىل هیگیشًذ .تٌاتشایي هیتَاى آىّا سا تِ
ؿىلّای هختلف دس آٍسدٍ .لی ًافلضّا چىؾخَاس ًیؼتٌذ ٍ تش اثش ضشتِ هیؿىٌٌذ.
 -33چىؾ خَاس تَدى فلضّا سا تا تَخِ تِ ػاختاس اتویؿاى تَضیح دّیذ.
تا ضشتِ صدى سٍی فلضّا هاًٌذ آّي ٍ هغ ،اتنّای ػاصًذُ اص ّن خذا ًویؿًَذ تلىِ الیِّای اتوی سٍی
ّن ػش (لیض) هیخَسًذ دس ًتیدِ ؿىل ظاّشی فلض تغییش هیوٌذ.
 -34تِ چِ هَادی سػاًا ٍ تِ چِ هَادی ػایك یا ًاسػاًا هیگَیٌذ.
تِ هَادی وِ خشیاى تشق ٍ گشها سا اص خَد ػثَس دٌّذ سػاًا هیگَیٌذ هثل آلَهیٌیَم ،عال ،هغ ٍ آّي
ٍ تِ هَادی وِ خشیاى تشق ٍ گشها سا اص خَد ػثَس ًذٌّذ ًاسػاًا یا ػایك هیگَیٌذ هثل ؿیـِ ،چَب ٍ پالػتیه

 -35هٌظَس اص اػتحىام یه هادُ چیؼت؟
همذاس ًیشٍیی وِ الصم اػت تا یه هادُ دس اثش وـیذى ،گؼؼتِ یا تشیذُ ؿَد .هؼوَالً اػتحىام فلضّا
تیـتش اص ػایش هَاد اػت.
 -36همذاس ًیشٍیی وِ الصم اػت تا یه هادُ دس اثش وـیذى ،گؼؼتِ یا تشیذُ ؿَد ............. ،گَیٌذ.
اػتحىام
 –37چشا تشای ػاختي ٍػایلی هاًٌذ تذًِ خَدسٍّا ،اػىلت ػاختواىّا ،پلّا ٍ دس ٍ پٌدشُ اص فلضّا
اػتفادُ هیؿَد؟
چَى فلضات داسای اػتحىام صیادی ّؼتٌذ.

 -38اػتحىام فلضّا ٍ ًافلضّا سا تا ّن همایؼِ وٌیذ.
اػتحىام فلضّا تیـتش اص اػتحىام ًافلضّا اػت .اػتحىام فَالد تیـتش اص هغ ٍ هغ ّن تیـتش اص
ًافلضّایی هثل اتشیـن ٍ پالػتیه ّن لغش اػت.
 -39اگش تخَاّین عٌاتی تا لغش هـاتِ اص هَاد صیش دسػت وٌین ،اػتحىام وذام یه تیؾتش خَاّذ ؿذ؟
 )1فَالد

 )2پالػتیه

 )4هغ

 )3اتشیـن

 )1فَالد
 -40چشا خٌغ تذًِ خَدسٍ اص فلض اػت؟
چَى اػتحىام فلضّا اص هَاد دیگش تیـتش اػت.
 -41چگالی آلَهیٌین  -عال  -فَالد  -ػشب سا تا ّن همایؼِ وٌیذ.
چگالی عال خیلی تیـتش اص فَالد ٍ آى ّن تیـتش اص آلَهیٌین اػتّ .وچٌیي چگالی ػشب تیـتش اص
چگالی فَالد اػت پغ داسین:
عال

ػشب

فَالد

آلَهیٌین

 -42اگش هَاد تا چگالی گًَاگَى سا دسٍى ظشفی تشیضین وذاهیه دس پاییي لشاس هیگیشد؟
الف) هَاد تا چگالی ووتش
ب) هَاد تا چگالی تیـتش
خَاب :ب
 -43چگالی فلض تیـتش اػت یا ًافلض؟
چگالی فلضّا تیـتش اص هَاد دیگش هثل ًافلضّا اػت.

 -44اگش هَادی هثل آب ،خیَُ ،هفشؽ ٍ چَب پٌثِ سا دسٍى ظشفی تشیضین ،آىّا سا تش اػاع چگالی هشتة
وٌیذ.
چَب پٌثِ

آب

خیَُ

هفشؽ

 -45هؼوَال چگالی وذام گشٍُ اص هَاد تیـتش اػت؟
الف) هَاد هایغ
ب) هَاد خاهذ
خَاب:ب
 -46چگالی وذام یه اص تمیِ ونتش اػت؟
 )1آب

َّ )2ا

 )3چَبپٌثِ

 )4آّي

َّ )2ا
 -47اگش هَاد گًَاگَى سا دسٍى یه ظشف تشیضین تش چِ اػاػی دسٍى ظشف هشتة هیؿًَذ؟
الف) حدن هَاد

ب) چگالی هَاد

خَاب :ب
 -48دس ػاخت تایش هاؿیي اص سؿتِّای.......................اػتفادُ هیوٌین.
سؿتِّای فَالدی
 -49دس تذًِ َّاپیوا اص چِ فلضی اػتفادُ هیوٌٌذ چشا؟ ف31
آلَهیٌین؛ چَى هحىن ٍ دس ػیي حال ػثه اػت.
(چشا دس ػاختواى َّاپیوا تِ خای فَالد اص آلَهیٌیَم اػتفادُ هیؿَد؟)

 -50وذام فلض تِ فلض ػثه ؿْشت داسد؟
الف) عال

ب) آلَهیٌین
خَاب :ب

ٍ -51یظگیّای آّي سا تٌَیؼیذ.
دهای هؼوَلی خاهذ اػت – چىؾخَاس اػت  -سػاًای خشیاى الىتشیؼیتِ اػت  -سػاًای گشها اػت –
چگالی تاالیی (ًؼثت تِ ًافلضات) داسد – اص ػایش فلضات اسصاىتش اػت – اص ػٌگ هؼذى اػتخشاج هیؿَد.
 -52چٌذ ٍیظگی فَالد سا تٌَیؼیذ.
فَالد آلیاطی اص آّي تِ ّوشاُ فلضات دیگش ٍ ًافلضی هثل وشتي اػت – .هماٍمتش ٍ ػختتش اص آّي اػت.
 -53چٌذ ٍیظگی عال سا تٌَیؼیذ.
چگالی تاال داسد  -سًگ صسد ٍ تشق فلضی داسد – گشاى لیوت اػت  -چىؾ خَاس اػت  -سػاًای خشیاى
الىتشیؼیتِ اػت  -سػاًای گشها اػت – ّیچ گاُ صًگ ًویصًذ.
 -54چٌذ ٍیظگی ؿیـِ سا تٌَیؼیذ.
ؿیـِ تِ ػادگی هیؿىٌذ ٍ خشد هیؿَد ٍ دس ًتیدِ هیتَاى آى سا دس اثش ضشتِ تِ ٍسلِّای پْي ٍ
سؿتِّای ًاصن تثذیل وشد .اص ػَی دیگش ؿیـِ ؿفاف اػت ٍ ًَس سا ػثَس هیدّذ .ایي ٍیظگی تاػث
گؼتشدگی واستشد ؿیـِ هیؿَد.
 -55وذام ٍیظگی ؿیـِ ػثة ؿذُ اػت وِ ایي هادُ واستشدّای گؼتشدُای پیذا وٌذ؟
ؿفاف تَدى ٍ ػثَس دادى ًَس
 -56چىؾخَاسی عال چِ ووىی تِ آى هیوٌذ؟
چىؾ خَاسی عال اص تمیِ فلضّا تؼیاس تیـتش اػت .تِ عَسیىِ اگش همذاسی عال تِ اًذاصُ یه ًخَد داؿتِ
تاؿیذ ،هیتَاًیذ آى سا تِ كفحِ تؼیاس ًاصوی تا هؼاحت  2هتش هشتغ دسآٍسیذ.

 -57لَعیّا سا آلَهیٌیوی هیػاصًذ چشا؟
چَى اًؼغافپزیش اػت ٍ خَسدُ ًویؿَد.
 -58چشا ػینّای تشق سا اص هغ هیػاصًذ؟
چَى چىؾخَاس اػت ٍ سػاًایی تاالیی داسد.
 -59چشا حلمِ اًگـتش سا اص عال هیػاصًذ؟
چَى صًگ ًویصًذ – دسخـاى ٍ صیثاػت.
 -60چشا ظشٍف آؿپضخاًِ سا اص فلض (آلَهیٌین) هیػاصًذ؟
چَى اػتحىام صیادی داسد ٍ سػاًایی گشهایی آى صیاد اػت.
 -61ولیذ ٍ پشیض سا اص پالػتیه هیػاصًذ چَى؟
ًاسػاًا اػت.
 -62چشا تایش خَدسٍ سا اص پالػتیه (الػتیه) هیػاصًذ؟
چَى اًؼغافپزیش اػت.
ٌّ -63گام ػاختي ٍػایل تِ چِ چیضّایی تایذ تَخِ وشد.
تِ ٍیظگیّای فیضیىی هَاد ،لیوت ٍ فشاٍاًی آى
 -64دس ػاخت یه ٍػیلِ ػالٍُ تش ٍیظگیّای فیضیىی هَاد ............. ٍ ............ ،آىّا ًیض دس اًتخاتـاى اّویت داسد.
فشاٍاًی  -لیوت
ّ -65ش وذام اص ٍػایل صیش اص چِ هَادی اػتفادُ ؿذُ؟ دلیل اًتخاب خَد سا تٌَیؼیذ
ساوت تٌیغ :چَب ٍ پالػتیه – چَب :چگالی ون ،پالػتیه :اًؼغاف پزیش

تذًِ ٍ دس یخچال :فلض ٍ پالػتیه – فلض :اػتحىام تاال ،پالػتیهً :اسػاًای گشها
لاتلوِ دػتِ داس :فلض ٍ پالػتیه – فلض :سػاًای گشها ،پالػتیهً :اسػاًای گشها
تایش اتَهثیل :پالػتیه ٍ فلض – پالػتیه :اًؼغاف پزیشی ،فلض :اػتحىام
والُ ایوٌی :پالػتیه – چگالی ون  -ػایك
 -66ػلت اضافِ وشدى آّه تِ گل چیؼت؟
ػثة افضایؾ اػتحىام آى هیؿَد.
 -67چٌذ ٍیظگی وشتي سا تٌَیؼیذ.
ًافلضی ػیاُ سًگ ٍ ًشم اػت ،تِ عَسی وِ تا وـیذى سٍی واغز یا ػٌگ الیِ ی ًاصوی اص آى تِ خا هی-
هاًذ.
ً -68شهی وشتي چِ هـىلی سا ایداد هیوٌذ؟
ًشهی صیاد آى هـىالتی دس ػاخت هذاد ٍ ًَؿتي تا آى ایداد هیوٌذ.
 -69تا اضافِ وشدى  ....................تِ وشتي ،ػختی آى افضایؾ هییاتذ.
خان سع
 -70تشای ػخت ؿذى وشتي چِ هیوٌٌذ؟
تدشتِ ًـاى هیدّذ وِ افضٍدى همذاسی خان سع تِ وشتي ػثة تیـتش ؿذى ػختی آى هیؿَدّ .شچِ
خان سع تیـتش تاؿذ ػختی هغض هذاد تیـتش هیؿَد.
 -71تشای افضایؾ ػختی تِ هغض هذاد چِ هادُای اضافِ هیؿَد؟
 )1آب
 )2خان سع

 )2خان سع

 )3پالػتیه

 )4آّي

 -72چگًَِ هیتَاى خَاف فلضّا سا تغییش داد؟
تا افضٍدى یه یا چٌذ هادُی ؿیویایی تِ آى
 -73تغییش خَاف فلضّا چِ ووىی تِ آى هیوٌذ؟
خَاف فلضّا تْثَد پیذا هیوٌذ.
 -74آلیاط سا تؼشیف وٌیذ.
اگش دٍ یا چٌذ فلض سا رٍب ٍ تا ّن هخلَط وٌین تِ عَسی وِ اتنّای ایي فلضّا التِالی یىذیگش پخؾ
ؿًَذ تِ ایي تشویة آلیاط هیگَیٌذ .هثل تشًض وِ تشویثی اص للغ ٍ هغ اػت.
 -75اغلة اص هخلَط وشدى دٍ یا چٌذ فلض هَاد خذیذی تِ ًام  ...............تِ ٍخَد هیآیذ.
آلیاط
 -76آلیاط سا چگًَِ تْیِ هیوٌٌذ.
تشای ایي هٌظَس فلضّا سا رٍب وشدُ ٍ تا ّن هخلَط هیوٌٌذ.
دس اثش ایي ػول ،اتن ّای ػاصًذُ آلیاط ،التِ الی یىذیگش پخؾ هیؿًَذ.
 -77دس آلیاطّا وِ اص اتنّای دٍ یا چٌذ فلض هختلف ایداد هیؿَد ػاختاس اتوی فلض اكلی:
الف حفظ هیؿَد.
ب) تِ ّن هیسیضد ٍ دیگش حشوت الیِّای فلضی تِ ساحتی كَست ًویگیشد.
خَاب :ب
 -78اص وذام ًافلض دس تْیِ آلیاطّا اػتفادُ هیؿَد؟
اص وشتي

ّ -79ش گاُ همذاس ووی اص فلضّای هختلف یا وشتي سا تِ آّي اضافِ وٌین ،اًَاع  ...........تذػت هیآیذ.
آلیاط
 -80فَالد اص چِ هَادی دسػت ؿذُ؟
فلضّای هختلف یا وشتي سا تِ آّي اضافِ وٌٌذ فَالد تِ دػت هیآیذ.
 -81چذى اص چِ هادُای دسػت ؿذُ؟
وشتي ٍ آّي
 -82آلیاط چذى اص هخلَط وشدى وذام هَاد تذػت هیآیذ؟
 )1هغ – ًمشُ

 )2آّي – هغ

 )3آّي – وشتي
 -83تفاٍت فَالد ٍ آّي سا تٌَیؼیذ.
فَالد تؼیاس ػختتش ٍ هماٍمتش اص آّي اػت.
 -84تفاٍت چذى ٍ آّي سا تٌَیؼیذ.
چذى ػختتش اص آّي اػت اها ؿىٌٌذُ.
 -85تشًض اص چِ هَادی دسػت ؿذُ؟
للغ ٍ هغ (ػختتش اص هغ)
 -86هفشؽ (تشًح) اص چِ هَادی دسػت ؿذُ؟
سٍی ٍ هغ (ػختتش اص هغ)

 )3آّي – وشتي

 )4وشتي – وشٍم

 -87تِ هخلَط سٍی ٍ هغ  ................گَیٌذ؟
هفشؽ (تشًح)
 -88فَالد صًگ ًضى چگًَِ تَلیذ هیؿَد؟ ف34
افضٍدى فلضّای وشٍم ٍ ًیىل تِ آّي ػثة تَلیذ هادُ خذیذی تِ ًام فَالد صًگ ًضى هیؿَد وِ تؼیاس
هماٍم ٍ ػختتش اص آّي اػت.
(اخضاء ػاصًذُ فَالد صًگ ًضى سا تٌَیؼیذ ٍ خَاف آى سا تیاى وٌیذ؟)
(افضٍدى وشٍم ٍ ًیىل تِ آّي چِ ػَدی داسد؟)
 -89لاؿك ٍ چٌگال سا تا هیلگشد اص ًظش هَاد ػاصًذُ تا ّن همایؼِ وٌیذ؟
دس ػاختي تیش آّي ٍ هیلگشد ٍٍسلِّای آٌّی آلیاطی تِ واس هیتشًذ وِ داسای وشتي اػتٍ .لی دس لاؿك
ٍ چٌگالّا اص ًیىل ،وشٍم ٍ آّي اػتفادُ هیوٌٌذ.
 -90چٌذ واستشد تشای هَاد صیش تٌَیؼذ.
چذى
اتضاس آالت وـاٍسصی ٍ ػاختواًی
تشًض
هدؼوِ – هذال دس هؼاتمات
فَالد
خَدسٍػاصی – لَاصم پضؿىی
هفشؽ
ؿیش االت – اتلاالت تشلی

 -91هٌظَس اص هَاد َّؿوٌذ چیؼت؟
هَادی ّؼتٌذ وِ اص تشویة هَاد دیگش ایداد هیؿًَذ ٍ دس تشاتش تغییشات گشهایی ٍ الىتشیىی حؼاػیت
تاالیی داسًذ ٍ هیتَاًٌذ دس ؿشایظ هختلف ؿىل خَد سا حفظ وٌٌذ.
 -92چٌذ ٍػیلِ ًام تثشیذ وِ اص هَاد َّؿوٌذ دسػت ؿذُ اػت؟
پشٍتضّای دًذاًی ٍ ػیٌه ٍسصؿىاساى.
 -93تشخی اص هَاد  .............عَسی ػاختِ ؿذُاًذ وِ دس ؿشایظ هختلف ؿىل خَد سا حفظ هیوٌٌذ.
َّؿوٌذ
 -94ػلت اػتفادُ اص فَالد دس تذًِ خَدسٍ چیؼت؟
فَالد اص آّي ػختتش ٍ داسای اػتحىام تیـتشی اػت ّوچٌیي هماٍهت صیادی دس تشاتش خَسدگی داسد ٍ
دیشتش اص آّي صًگ هیصًذ ٍ اتَهثیل تشای ػالّای عَالًی ػالن هیهاًذ
 -95ػلت اػتفادُ اص ًَاس الػتیىی دس تشف پان وي چیؼت؟
چَى اًؼغاف پزیش تَدُ ٍ هیتَاًذ سٍی خویذگی ؿیـِ اتَهثیل سا تِ عَس واهل پَؿؾ دّذ ٍ
اكغىان آى ون اػت ٍ تِ ساحتی سٍی ؿیـِ ػش هیخَسد.
 -96آیا اص عالی خالق هیتَاى اًگـتش ػاخت؟ چشا؟
ًِخیش ،چَى عالی خالق فلضی تؼیاس ًشم اػت ٍ ٍػایل ػاختِ ؿذُ تِ ػادگی دس اثش فـاس ٍ ضشتِ خن
هیؿَد.
 -97تشای ػاختي ػین اًتمال تشق فـاس لَی اص .......................ٍ .......................اػتفادُ هیوٌین
آلویٌیَم – فَالد

 -98چٌذ دلیل اػتفادُ اص آلویٌیَم دس ػاخت ػین اًتمال تشق تٌَیؼیذ.
سػاًایی الىتشیىی ػین تشق سا افضایؾ هیدّذ ٍ تشق ّذس ًویسٍد؛ ّوچٌیي تِ ػلت چگالی ون اتلاالت
تیشّای تشق وٌذُ ًویؿَد.
 -99چشا ػینّای تشق فـاس لَی سا فمظ اص آلَهیٌین ٍیا فَالد ًویػاصًذ؟
تِ ػلت لیوت صیاد آلَهیٌین ًویتَاى توام ػین سا اص آلَهیٌین ػاخت ٍ .فَالد ّن تِ دلیل چگالی صیاد ٍ
هماٍهت ون دس تشاتش خَسدگی.
 -100چِ ٍیظگی فلضات ایي اهىاى سا هیدّذ وِ آىّا سا تِ ؿىلّای دلخَاُ دس تیاٍسین.
الف) ػختی

ب) چىؾخَاس تَدى

ج) اًؼغافپزیشی

د) سػاًا تَدى

ب) چىؾخَاس تَدى
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 -1إٞیت آب دس چیست؟ ظ46
آب ٟٔٓتشیٗ ػأُ حیات استٛٔ ٕٝٞ .رٛدات ص٘ذ ٜتشای ادأ ٝص٘ذٌی ت ٝآب ٘یاص داس٘ذ .دس ص٘ذٌی
سٚصٔش ٜتشای ضستٗ دست  ٚصٛستٔ ،سٛان صدٖٚ ،ضٌٛشفتٗ ،تٟی ٝغزا ،صٙؼت ،ساختٕاٖساصی  ...ٚتٝ
آب ٘یاص داسیٓ.
 -2چشا دس وطٛسٞایی ٔخُ وطٛس ٔا آب إٞیت تیطتشی داسد  ٚت ٝاستفاد ٜدسست اص ٔٙاتغ آتی ٟٔ ٚاس
آبٞای سطحی تٟا تیطتشی ٔیدٙٞذ؟ ظ46
چ ٖٛوطٛس ٔا ت ٝطٛس طثیؼی تش سٚی ٘ٛاس تیاتا٘ی د٘یا ٚالغ ضذ.ٜ
 -3تاسش چٍ ٝ٘ٛپذیذ ٔیآیذ؟ ظ47
تخاس آب فشاٚا٘ی دس اتٕسفش صٔیٗ ٚرٛد داسد و ٝپس اص تشاوٓ ت ٝصٛست تاسش ت ٝسطح صٔیٗ ٔیسسذ.
 -4چٙذ دسصذ اص سطح وشٜی صٔیٗ سا آب فشا ٌشفت ٝاست؟ ظ47
تیص اص  75دسصذ
 -5آب وش ٜچیست؟ ظ47
تٔ ٝزٕٛػٝی آبٞای ٔٛرٛد دس اتٕسفش ،سطح  ٚدس ٖٚصٔیٗ و ٝت ٝصٛست رأذٔ ،ایغ  ٚتخاس ٔیتاضٙذ،
آب وشٔ ٜیٌٛیٙذ.
 -6آب وش ٜضأُ چ ٝچیضٞایی (لسٕتٞایی) ٔیضٛد؟ ظ47
الیا٘ٛسٞا ،دسیاٞا  ٚدسیاچٞٝا ،آبٞای صیشصٔیٙی ،سطٛتت ٛٞا  ٚیخچاَٞا.

 -7تیطتش آبٞای وشٜی صٔیٗ ،ضیشیٗ ٞستٙذ یا ضٛس؟ ظ47
ضٛس
 -8اتش چٍ ٝ٘ٛتطىیُ ٔیضٛد؟ ظ47
تا تاتص پشتٞٛای خٛسضیذ ت ٝسطح الیا٘ٛسٞا ،دسیاٞا  ٚدسیاچٞٝا ،آب تثخیش ٔیضٛد  ٚتاال ٔیسٚد .تخاس
آب دس آٖ را ت ٝدِیُ واٞص دٔأ ،تشاوٓ ضذ ٚ ٜت ٝاتش تثذیُ ٔیضٛد.
 -9تخاس آب دس استفاػات ت ٝدِیُ ٔ ...................تشاوٓ ضذ ٚ ٜت .................... ٝتثذیُ ٔیضٛد .ظ47
واٞص دٔا  -اتش
 -11دس چ ٝضشایطی تا تطىیُ اتش ،تاسش سخ ٔیدٞذ؟ ظ47
ٚلتی دسصذ سطٛتت ٛٞا تاال ٔ ٚیضاٖ دٔای ٛٞا پاییٗ تاضذ.
 -11دس چ ٝصٛست تاسش ت ٝصٛست تشف است؟ ظ47
ٞش ٌا ٜدس فشایٙذ ٔتشاوٓ ضذٖ اتشٞا دٔای ٛٞا خیّی وٓ تاضذ سطٛتت ٛٞا ت ٝضىُ تشف ت ٝسطح صٔیٗ ٔیسیضد.

 -12دس چ ٝصٛست تاسش ت ٝصٛست تاساٖ است؟ ظ48
دس صٛستی و ٝدٔای ٛٞا ٍٙٞاْ تشاوٓ تاالتش اص صفش دسر ٝسّسیٛس تاضذ تاسش ت ٝضىُ تاساٖ خٛاٞذ تٛد.
 -13دس چ ٝصٛست تاسش ت ٝصٛست تٍشي است؟ ظ48
اٌش لطشٞ ٜای تاساٖ دس ٔسیش پاییٗ آٔذٖ ت ٝسطح صٔیٗ اص تٛدٛٞ ٜای سشد ػثٛس وٙٙذ تاسش ت ٝصٛست تٍشي خٛاٞذ تٛد.

ٛٞ -14اضٙاسی چیست؟ ظ48
دا٘طی است و ٝدستاسٜی ضٙاخت رٛٞ ٚ ٛای اطشاف وش ٜصٔیٗ تٔ ٝطاِؼ ٚ ٝتحمیك ٔیپشداصد.
 -15یىی اص ٟٔٓتشیٗ واسٞای  .......................ا٘ذاصٌٜیشی ٔمذاس تاس٘ذٌی است .ظ48
ٛٞاضٙاسی

 -16ا٘ذاصٌٜیشی ٔمذاس تاس٘ذٌی دس  ........................تش حسة  ......................ا٘زاْ ٔیضٛد .ظ48
ایستٍاٜٞای تاساٖ سٙزی – ٔیّیٔتش
 -17آب حاصُ اص تاسش چٔ ٝیضٛد؟ ظ49
-1تخطی اص آب تثخیش ضذ ٚ ٜت ٝاتٕسفش صؼٛد ٔیوٙذ.
 -2لسٕتی اص آٖ دس سطح صٔیٗ راسی ٔیضٛد
 ٚ -3تخص تالی ٔا٘ذ ٜت ٝدس ٖٚصٔیٗ ٘فٛر ٔیوٙذ.
 -18آب تاساٖ دس سٚی صٔیٗ چٔ ٝسیشی سا طی ٔیوٙذ؟ ظ49
ایٗ آبٞا پس اص ت ٓٞ ٝپیٛستٗ دس رٟت ضیة صٔیٗ  ٚت ٝطشف ٔٙاطك پستتش حشوت ٔیوٙٙذ  ٚتٝ
دسیاچٞٝا ،دسیاٞا  ٚالیا٘ٛسٞا ٔیسیض٘ذ.
 -19رٟت رٌّٛیشی اص ٞذس سفتٗ آبٞای راسی  ٚتٟشٜتشداسی تٟتش اص آٖٞا چ ٝواسی ٔیتٛا٘یٓ ا٘زاْ
دٞیٓ؟ ظ49
سذساصی
ٞ -21ذف اص احذاث سذ چیست؟ ظ49
تٟشٜتشداسی تٟتش  ٚرٌّٛیشی اص ٞذس سفتٗ آب
 -21اٌش ضیة صٔیٙی و ٝسٚدخا٘ ٝدس آٖ رشیاٖ داسد  .................تاضذ سٚد ٔسیش ٔستمیٓ پیذا ٔیوٙذ  ٚدس
صٛستی و ٝضیة صٔیٗ  ........................تاضذ سٚد ٔسیش ٔاسپیچی ت ٝخٛد ٔیٌیشد .ظ51
صیاد – وٓ
 -22رٛس وشد٘ی :اِف) ضیة صٔیٗ وٓ تاضذ
ب) ضیة صٔیٗ صیاد تاضذ
(ب )1----
(اِف )2----

ٔ -1سیش سٚدخا٘ٔ ٝستمیٓ
ٔ -2سیش سٚدخا٘ٔ ٝاسپیچ ظ51

 -23آتطاس چٍ ٝ٘ٛایزاد ٔیٌشدد؟ (آتطاس چیست) ظ51
اٌش سٚدخا٘ ٝدس طی ٔسیش تٔ ٝحّی تشسذ و ٝتستش آٖ ت ٝطٛس ٘اٌٟا٘ی دچاس اختالف استفاع ضٛد دس ایٗ صٛست
آتطاس ایزاد ٔیضٛد.
٘ -24اْ دیٍش آتطاس چیست؟ ظ51
تٙذ آب
 -25ػّت تطىیُ آتطاس چیست؟ ظ51
آب دس ٔسیش رشیاٖ خٛد اتتذا اص سًٞٙای سخت ٔ ٚما ٚ ْٚسپس اص سًٞٙای ٘شْ  ٚوٓ ٔمأٚت ػثٛس ٔیوٙذ
تش احش فشسایص دس صٔاٖ ٘سثتا طٛال٘ی سًٞٙای ٔما ْٚتش رای ٔیٔا٘ٙذ  ٚسًٞٙای ٘شْ اص تیٗ ٔیس٘ٚذ ایٗ
اختالف استفاع ایزاد ضذ ٜدس ٔسیش سٚد تاػج تطىیُ آتطاس ٔیٌشدد.
 -26ػّت ایزاد آتطاس وذأیه اص ٔٛاسد صیش است؟ ظ51
اِف) ٚرٛد سٔ ًٙما ْٚدس اٚ +َٚرٛد س٘ ًٙشْ دس آخش
ب) ٚرٛد س٘ ًٙشْ دس اٚ + َٚرٛد سٔ ًٙما ْٚدس آخش
اِف
 -27دسیاچ ٝچیست؟ ظ51
تخطی اص آب وش ٜاست و ٝدس سطح خطىیٞا ٚالغ ضذ ٜاست  ٚت ٝطٛس طثیؼی ت ٝآبٞای آصاد سا٘ ٜذاسد.
 ...................... -28یه ٔحیط ص٘ذ ٚ ٜپٛیا است و ٝرا٘ذاساٖ ٔختّفی دس آٖ ص٘ذٌی ٔیوٙٙذ؟ ظ51
دسیاچٝ
 -29دسیاچٞٝا اص چ٘ ٝظش إٞیت داس٘ذ؟ ظ51
اص ٘ظش تأیٗ ٔٛاد غزایی ٛٔ -اد ٔؼذ٘ی  -رخایش ٘فت ٌ ٚاص – ٌشدضٍشی  -تؼذیُ آب ٛٞ ٚای ٔٙطم - ٝحُٕ ٚ
٘مُ  ٚوطتیشا٘ی.
 -31تضسٌتشیٗ دسیاچ ٝرٟاٖ وذاْ دسیاچ ٝاست؟ ظ51

دسیاچ ٝخضس

 -31چشا ت ٝدسیاچ ٝخضس دسیا ٌفتٔ ٝیضٛد؟ ظ51
ت ٝػّت ٚسؼت صیاد
 -32دسیاچٞٝای وطٛسٔاٖ اص چ٘ ٝظش تا  ٓٞتفاٚت داس٘ذ؟ ظ51
اص ٘ظش چٍٍ٘ٛی تطىیُ
 -33دسیاچٞٝا اص ٘ظش چٍٍ٘ٛی تطىیُ ت ٝچٙذ دست ٝتمسیٓ ٔیض٘ٛذ؟ ظ51
د ٚدست :ٝتشخی اص آٖٞا ت ٝطٛس طثیؼی تطىیُ ضذٜا٘ذ  ٚتؼضی اص آٖٞا تٛسط ا٘ساٖ ایزاد ضذٜا٘ذ.
 -34وذاْ دسیاچ ٝایشاٖ تالیٕا٘ذ ٜدسیای لذیٕی ت٘ ٝاْ تتیس است؟ ظ52
دسیاچ ٝخضس
 -35ػّت ایزاد دسیاچ ٝغاس ػّی صذس  ...............است .ظ52
تاالتش تٛدٖ سطح آبٞای صیشصٔیٙی اص وف غاس
 -36ضىستٍیٞای لسٕتی اص س ًٙوشٛٔ ٜرة ایزاد دسیاچ ........... ٝضذ ٜاست .ظ52
اسٔٚیٝ
 -37دسیاچٞٝایی و ٝت ٝطٛس ٔصٛٙػی ایزاد ٔیض٘ٛذ اص چ٘ ٝظش تا  ٓٞتفاٚت داس٘ذ؟ ظ52
اص ٘ظش واستشد  ٚتٟشٜتشداسی
 -38دسیاچٞٝایی و ٝدس پطت سذٞا تٚ ٝرٛد ٔیآیٙذ چ ٝواستشدی داس٘ذ؟ ظ52
تشای تِٛیذ تشق  -وطاٚسصی  ٚآب آضأیذ٘ی استفادٔ ٜیض٘ٛذ.
 -39سذ ِتیاٖ دس وزا ٚالغ ضذ ٜاست؟ ظ52
دس ضٕاَ تٟشاٖ
 -41دسیاچ ٝضٟذای خّیذ فاسس دس ٔٙطم ٝچیتٍش تٟشاٖ ،ت ٝچٙٔ ٝظٛس احذاث ضذ ٜاست؟ ظ52

تٙٔ ٝظٛس تؼذیُ دٔای ٛٞا ،حفظ ٔحیط صیست  ٚتٛسؼٌ ٝشدضٍشی
 -41چشا وش ٜصٔیٗ اص فضا آتی سً٘ دیذٔ ٜیضٛد؟ ظ52
3

چ ٖٛتیطتش سطح آٖ ( ) اص آب تطىیُ ضذ ٜاست.
 -42ضىُ سٛاحُ دسیاٞا ت ٝچ ٝػأّی تستٍی داسد؟ ظ52
تٔ ٝمأٚت سًٞٙای ساحّی دس تشاتش فشسایص
 -43رٛس وشد٘ی؛ ضىُ ساحُ:
ٚ -1رٛد سٔ ًٙماْٚ
اِف) پشتٍاٞی
ٚ -2رٛد سًٞٙای غیشٔماْٚ
ب) ٕٛٞاس ٔ ٚاسٝای
(اِف( )1----ب)2-----
 -44س ٕٝ٘ٛ٘ ٝاص حشوت آب دسیاٞا وذأٙذ؟ ظ53
-1أٛاد

 -2رشیاٖٞای دسیایی

 -3رضس ٔ ٚذ.

 -45ت ٝحشوت آب ت ٝسٕت تاال  ٚپاییٗ ٌ .........فتٔ ٝیضٛد .ظ53
ٔٛد آب
ٛٔ -46د آب چیست؟ ظ53
حشوت آب ت ٝسٕت تاال  ٚپاییٗٛٔ ،د ٘اْ داسد.
 -47أٛاد دسیا ،چ ٝاحشی تش ساحُ ٞا ٔی ٌزاس٘ذ؟ ظ53
تاػج فشسایص  ٚتغییش ضىُ سٛاحُ ٔیضٛد.
 -48س٘ٛأی چیست؟ ظ53
ٍٙٞاْ ٚلٛع صٔیٗ ِشص ٚ ٜآتطفطاٖٞای صیش دسیایی ،أٛاد تضسٌی دس دسیا ایزاد ٔیضٛد و ٝس٘ٛأی ٘اْ داسد.

٘ -49اْ دیٍش س٘ٛأی چیست؟ ظ53
آتتاص

 -51رضس ٔ ٚذ ت ٝچ ٝدِیّی ایزاد ٔیضٛد؟ ظ53
تش احش ٘یشٚی ٌشا٘طی ٔا ٚ ٜخٛسضیذ.
ٔ -51ذ چیست؟ ظ53
ت ٝتاال آٔذٖ آب  ٚحشوت آٖ ت ٝسٕت ساحُ ٔذ ٌفتٔ ٝیضٛد.
 -52رضس چیست؟ ظ53
ت ٝپاییٗ سفتٗ آب دس سٛاحُ ،رضس ٌفتٔ ٝیضٛد.
 -53رٛس وشد٘ی:
 ) aرضس
 -1تاال آٔذٖ آب دسیا
ٔ ) bذ
 -2پاییٗ آٔذٖ آب دسیا
() a---2( ) b----1
 -54رضس ٔ ٚذ چ ٝواستشدٞایی داسد؟ ظ53
دس تِٛیذ ا٘شطی اِىتشیستٔ ٚ ٝاٞیٌیشی استفادٔ ٜیضٛد.
 -55یخچاَ چٍ ٝ٘ٛتطىیُ ٔیضٛد؟ ظ53
تا ا٘ثاضت ٝضذٖ تشف دس طی ساَٞای ٔتٕادی دس ٔٙاطمی و ٝتاسش ػٕذتا ت ٝصٛست تشف است ،یخچاَ تطىیُ
ٔیضٛد.
 -56یخچاَ ت ٝدِیُ  .............ضذٖ تشف دس طی ساَٞای ٔتٕادی دس ٘ٛاحی ؤ ٝیاٍ٘یٗ دٔای ٛٞا اص صفش دسرٝ
 ٓٞوٕتش است ایزاد ٔیضٛد .ظ53
ا٘ثاضتٝ
 -57یخچاَٞا ت ٝطٛس وّی ت ٝچٙذ دست ٝتمسیٓ ٔیض٘ٛذ؟ ظ53
د ٚدست ٝلطثی  ٚوٞٛستا٘ی

فصل 7
سفر آب درون زمین
 -1الف) تِ تشتیة اٍلیي ٍ دٍهیي رخیشُ آب ضیشیي صهیي کذام ّستٌذ؟ ظ54
یخچالّا تضسگتشیي هٌثغ آب ضیشیي است ٍ تؼذ اص آى آبّای صیش صهیٌی است.
ب)  ................تضسگتشیي رخیشُ آب ضیشیي کشُی صهیي ّستٌذ ٍ تؼذ اص آىّا  ...............دس ستثِی دٍم قشاس داسد.
یخچالّا – آبّای صیشصهیٌی

 -2الف) دس هٌاطق کن آب ٍ تیاتاًی (هثل استاىّای هشکضی ایشاى) کذام هٌاتغ آتی ،جْت هػشف ًقص
ػوذُ داسد؟ ظ54
آبّای صیش صهیٌی
ب) آبّای صیش صهیٌی دس هٌاطق  ............هاًٌذ  .............ایشاى اص اّویت خاغی تش خَسداس است.
کن آب – استاىّای هشکضی
 -3تخص ػوذُ آب هػشفی کطَس ها اص  ...........تاهیي هیضَد .ظ54
آبّای صیشصهیٌی
 -4هشدم کطَسهاى جْت دستشسی ٍ استفادُ اص آبّای صیشصهیٌی چِ هیکشدًذ؟ ظ54
حفش چاُ ٍ قٌات
 -5هیضاى فضای خالی ٍ چگًَگی ًفَر آب دس خاک تِ  ............تستگی داسد .ظ55
اًذاصُی رسات

 -6ظ ٍ ؽ؛ اگش هقذاس هاسِی خاک ًسثت تِ سس آى تیطتش تاضذ آب سا دس خَد ًگِ ًویداسد.
غحیح
صهیيّایی کِ ًفَرپزیشی صیاد داسًذ تشای کطاٍسصی هٌاسة ًیستٌذ دلیل چیست؟

 -7چِ ػاهلی دس ًفَرپزیشی (ًفَر کشدى) آب تِ داخل خاک ًقص داسد؟ ظ55
اًذاصُ رسات خاک (ٍ هیضاى فضای خالی خاک)
ظشفی اص هاسِ داسین ٍ تَسط استَاًِ هذسج دس آى آب هیسیضین تا کاهال سٍی هاسِ سا تپَضاًذ حجن آب هػشف ضذُ دس ایي
آصهایص ًطاى دٌّذُی چیست؟

 -8چشا دس سس آب کن ًفَر هیکٌذ؟ (تِ ساحتی ًویتَاًذ ًفَر کٌذ)
چَى رسات آى کَچک است (ٍ فضای خالی کن داسد).
خاک تاغچِ دس خاًِ هحوذ طَسی است کِ آب سٍی خاک جوغ ضذُ ٍ خیلی دیش دس آى فشٍ هیسٍد تشای تش طشف کشدى ایي اضکال چِ کاسی
سا پیطٌْاد هیکٌیذ؟ تا رکش دلیل.

ً -9فَرپزیشی دس سس چگًَِ است؟ ظ55
الف) خیلی صیاد

ب) خیلی کن

ب

-10دس صیشصهیي آب ّا تا چِ سشػتی حشکت هی کٌٌذ؟ ظ56
سشػت حشکت آًْا اص  0/5هتش تا  500هتش دس سال هتغیّش است.
 -11آبّا دس صیشصهیي داسای حشکت است ٍ جْت حشکت آب اص  ..............پیشٍی هیکٌذ .ظ56
ضیة سطح صهیي
-12جْت حشکت آب دس کذام ضکل غحیح است؟ ظ56
الف)

ب)
ب :چَى جْت حشکت آب اص ضیة سطح صهیي پیشٍی هیکٌذ.

 -13غاسّای آّکی دس اثش حل ضذى سٌگّای آّکی تَسط کذاهیک اص آبّا تْتش ایجاد هیضَد؟ ظ56
الف) تَسط آبّای صیشصهیٌی
الف

ب) تَسط سٍدخاًِّا
غاسّای آّکی چگًَِ تطکیل هیضَد؟

 -14هیضاى فضای خالی ٍ  ..............دس سٌگّا ٍ سسَتات هختلف هتفاٍت است .ظ57
ًفَرپزیشی
 -15کذاهیک اص سسَتات صیش تشای تطکیل رخیشُ آبّای صیشصهیٌی هٌاسة است؟ ظ57
الف) آتشفتّا

ب) خاکّای سس

الف ،چَى دس آتشفتّا ،هیضاى فضاّای خالی ٍ ًفَرپزیشی صیاد است ،تٌاتشایي تشای تطکیل رخیشُ آب-
ّای صیشصهیٌی هٌاسة است دس حالی کِ سسّا ،گشچِ داسای فضای خالی ّستٌذ ،اها تِ دلیل داًِ سیض
تَدى ،تشای رخیشُ آب صیشصهیٌی هٌاسة ًیستٌذ.
چِ خاکی تشای رخیشُ آب صیشصهیٌی هٌاسة ٍ چِ صهیٌی ًاهٌاسة است؟ چشا؟

 -16تِ سطح تاالیی هٌطقِ اضثاع ،سطح  .............گفتِ هیضَد .ظ57
ایستاتی
هٌطقِ اضثاع چِ هٌطقِای است؟

 -17تِ هشص تیي هٌطقِ اضثاع ٍ هٌطقِی تاالیی آى چِ هیگَیٌذ؟ ظ57
الف) سطح ایستاتی
الف
ب)هشص آتی
ّ -18ش چِ ػوق چاُ تیطتش تاضذ ػوق  ...............تیطتش خَاّذ ضذ .ظ57
سطح ایستاتی ًیض
تا سسن ضکلی هٌطقِ اضثاع -سطح ایستاتی ٍ ػوق سطح ایستاتی سا هطخع کٌیذ؟

 -19ػوق چاُ آبّا چگًَِ است؟ ظ58
الف) دس ّوِ جا تشاتش است.
ب) دس هٌاطق هختلف تشاتش ًیست.

ب

ػوق چاُّا ٍ ػوق سطح ایستاتی دس هٌاطق ًضدیک دسیا هاًٌذ هاصًذساى ٍ ًَاحی خطک هاًٌذ یضد چگًَِ
است؟
 -20ػوق سطح ایستاتی تِ چِ ػَاهلی تستگی داسد؟ ظ58
هقذاس تاسًذگی سالیاًِ – هیضاى ًفَرپزیشی خاک ٍ سٌگّا – هقذاس تشداضت آب.
 -21کذام یک اص هَاسد صیش ضخاهت الیِی آتذاس دس یک هٌطقِ سا افضایص هیدّذ؟
 -4پَضص گیاّی
 -3تاسًذگی کن
ً-1فَرپزیشی کن خاک  -2حفش تؼذاد صیاد چاُ
 -4پَضص گیاّی
ّش یک اص اتفاقات صیش چِ تغییشی دس سطح ایستاتی ایجاد هیکٌذ؟
الف -تا هیضاى تاسًذگی ًفَر آب دس یک هٌطقِ افضایص یافتِ است.
ب -تؼذاد چاُّایی کِ دس یک هٌطقِ حفش ضذُ ٍ استخشاج هیکٌٌذ تیطتش ضذُ است.
دس تؼضی هٌاطق ساصهاى آب دس هسیش کاًالّا ٍ آتشاِّّا تٌذّا یا سذّای کَچکی احذاث هیکٌذ تِ ًظش ضوا ایي کاس چِ دالیلی
هیتَاًذ داضتِ تاضذ؟

 -22آتخَاى چیست؟ ظ58
تِ سفشُّای آب صیشصهیٌی آتخَاى ّن گفتِ هیضَد.
 -23اًَاع آتخَاى کذاهٌذ؟ ظ58
 -1سفشُّای آب صیشصهیٌی آصاد
 -2سفشُّای آب صیشصهیٌی تحت فطاس
 -24دس سفشُّای آب صیشصهیٌی آصاد الیِّای ًفَرپزیش ٍ ًفَرًاپزیش چگًَِ قشاس داسًذ؟ ظ58
الف) ًفَرپزیش
ًفَرًاپزیش
ب) ًفَرًاپزیش
ًفَرپزیش
جَاب :الف
 -25آتخَاى آصاد تیطتش دس کجا تطکیل هیضَد؟ ظ58
دس داهٌِ کَُّا ٍ دس دضتّا
 -26آب هَجَد دس آتخَاى آصاد اص طشیق  .................... ٍ ................قاتل تْشُ تشداسی است .ظ58
حفش چاُ – قٌات
 -27اغلة چطوِّای آب گشم دس اطشاف  ..............ایجاد هیضًَذ .ظ59
آتطفطاىّا

 -28اگش دس هَسد آتخَاى آصاد دس هٌاطق ضیةداس آب صیش صهیٌی تِ طَس طثیؼی تِ سطح صهیي تشسذ ٍ
جاسی ضَد چِ هیگَیٌذ؟ ظ59
چطوِ
چطوِ چیست؟ ٍ دس چِ آتخَاًی تَجَد هیآیذ؟

 -29سفشُ آتی کِ دس یک الیِ ًفَرپزیش کِ تیي دٍ الیِ ًفَر ًاپزیش قشاس داسد تطکیل هیضَد اص کذام ًَع
است؟ ظ59
سفشُ ّای آب صیش صهیٌی تحت فطاس
 -30سفشُ آب صیش صهیٌی تحت فطاس داسای کذام ساختاس صیش است؟ ظ59
الف) ًفَر ًاپزیش
ب) ًفَر ًاپزیش
ًفَر پزیش
ًفَر پزیش
ًفَر ًاپزیش
ب
 -31سفشُ آب صیش صهیٌی تحت فطاس دس کذام هٌاطق تیطتش تطکیل هیضَد؟ ظ59
دس ًَاحی کَّستاًی ٍ ضیةداس
 -32چٌذ هَسد اص خػَغیات آبّای صیش صهیٌی کذاهٌذ؟ ظ59
 -4تشکیة ضیویایی ثاتت
 -3فاقذ هَاد تیشُ کٌٌذُ
-1تی سًگ  -2تی تَ
 -7اهالح هؼذًی هحلَل تیطتش داسًذ.
 -5دهای ثاتت  -6هیکشٍب کن داسًذ
چِ تفاٍتّایی تیي آبّای سطحی ٍ آبّای صیش صهیٌی ٍجَد داسد؟

 -33آلَدگی هیکشٍتی دس کذاهیک تیطتش است؟ ظ59
ب) آبّای سطحی
الف) آبّای صیش صهیٌی
ب
 -34ظ ٍ ؽ؛ آلَدگی هیکشٍتی ٍ اهالح هؼذًی هحلَل دس آبّای سطحی تیطتش اص آبّای صیشصهیٌی
است.
غلط ،اهالح هؼذًی دس آبّای صیشصهیٌی تیطتش است.
 ................ ٍ ................ -35هْنتشیي اهالح هَجَد دس آب صیش صهیٌی است .ظ60
کلسین  -هٌیضین
 -36آب سخت چِ آتی است؟ ظ60
آتی کِ ػٌاغش کلسین ٍ هٌیضین آى صیاد تاضذ تِ آى آب سخت هیگَیین.

 -37ظ ٍ ؽ؛ اگش اهالح آب تیص اص حذ هؼوَل تیطتش تاضذ تشای سالهتی ها هضش است.
غحیح
-38الف) دس قذین تشای تْشُتشداسی اص آبّای صیشصهیٌی اقذام تِ حفش  ............یا کاسیض هیکشدًذ .ظ60
قٌات
ب) کاسیض چیست؟ ظ60
تِ قٌات کاسیض ّن هیگَیٌذ کِ تشای تْشُ تشداسی اص آبّای صیش صهیٌی دس صیش صهیيّای ضیةداس حفش
هیضَد.
 -39ظ ٍ ؽ؛ قٌات دس صهیيّای ضیةداس حفش هیضَد .ظ60
غحیح
 -40آب پیَستِ تیي اقیاًَسّا ،دسیاّاَّ ،ا کشُ ٍ خطکیّا هثادلِ هیضَد ٍ دس گشدش است کِ تِ ایي
جشیاى آب دس طثیؼت  ..............گفتِ هیضَد .ظ61
چشخِ آب
 -41اًشطی هَسد ًیاص چشخِ آب اص کجا تاهیي هی ضَد؟ ظ61
اص ًَس خَسضیذ.
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آدمهای ساده را دوست دارم
همانها که بذی هیچ کس را باور نذارنذ
همانها که برای همه لبخنذ دارنذ
همانها که همیشه هستنذ  ...برای همه هستنذ
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