


 

چِ((َّاخیواٍاتَهثیلحشکت–گیاّاىسضذ–کشدىفکش–سفتيساُ))هاًٌذّاییفؼالیتتشای-1

62ظاست؟الصمچیضی

اًشطی

چیست؟هْن-2 اًشطی ٍیظگی 63ظتشیي

دیگش ضکل تِ ضکل یک اص آى تثذیل است.قاتلیت

هی-3 خی اًشطی ٍجَد تِ صهاًی 63ظتشین؟چِ

یا هٌتقل ضَد.ٍقتی تثذیل

63ظگَئین؟هی"کاسکشدى"اًذیطیذىًٍَضتيکتاب،خَاًذىهیض،خطتدسًطستيتِفیضیکدسآیا-4

ضَدآىضذىجاجاتِسثةجسن،تِضذٍُاسدًیشٍیکِافتذهیاتفاقصهاًیکشدىکاسفیضیکدسًخیش

کٌذ.حشکتًیشٍساستایدسجسنٍ

.فیضیکدسًِگَیٌذهیکاسکشدىسٍصهشُهکالواتدساًذیطیذىًٍَضتيیاکشدىهطالؼِتِ

تٌَیسیذ.-5 سا کاس اًجام دس هَثش 64ظػَاهل

هیًیشٍیی ٍاسد جسن تش ٍکِ جسنجاییجاتِضَد هکاى تغییش .یا

ًیشٍ-6 کشدى ٍاسد حالتتا چِ جسن تیفتذ؟تِ اتفاق است هوکي 65ظّایی

آى حشکت کٌذ، حشکت تِ ضَدضشٍع کٌذ آى حشکت ضَد، یاتٌذ جْت تغییش ضَد، هتَقف آى حشکت ،

دّذ. ضکل تغییش



7-( ساتطِ جاییدس است؟ جاتِ ضذُ گشفتِ ًظش دس فشضی چِ کاس( ; 65ظًیشٍ

ًیشٍی جسنهقذاس تِ ضذُ تاضذٍاسد جسنثاتت جاتٍِ ًیشٍ جْت ضَد.جادس

هی-8 اًجام کاس صَست چِ ظدس 65ضَد؟

جاتِکٌِّگاهی سثة جسن تِ ضذُ ٍاسد ضَد.ًیشٍی آى ضذى جا

ظضذُاًجامکاسٍجاتجاییًیشٍ،ٍاحذّای-9 65چیست؟

.ضًَذهیتیاىٍگیشیاًذاصُ(J)طٍلتشحسةکاسٍ(m)هتشتشحسةجاییجاتِ،(N)ًیَتَىحسةتشًیشٍساتطِایيدس

..................حسةتشکاسٍ.................حسةتشجاییجاتِ..................حسةتشًیشٍضذُاًجامکاسهحاسثِساتطِدس-10

65ظ.ضًَذهیتیاىٍگیشیاًذاصُ

طٍل–هتش-ًیَتَى

65ظضَد.آىضذىجاتجاسثةجسنتِضذٍُاسدًیشٍیکِضذُاًجام................گفتتَاىهیٌّگاهی-11

کاس

هحاسثِساضذُاًجامکاستثشدتاالهتشًینٍیکاستفاعتاًیَتًَی2000ًیشٍیتاساٍصًِیکتشداسیٍصًِاگشهثال،-12

ظ 65کٌیذ.

ًیَتَى2000:تشداسٍصًِاصطشفٍصًِتِضذٍُاسدًیشٍی

هتش5/1:آىتِضذٍُاسدًیشٍیجْتدسٍصًِجاییجاتِ

کاس;ًیشٍ×جاییجاتِ

کاس;5/1 2000

J 3000;کاس



ٍصًِتیطتشیکاسکذاهیکدس-13 است؟ضذُاًجامسٍی

ب:جَاب

ظًویاًجامکاسًیشٍضذىٍاسدٍجَدتاهَقغچِ-14 66ضَد؟

دّذ.ًویاًجامکاستاضذ،ػوَدجسنجاییجاتِجْتتشًیشٍاگشالف(

 

ضب( ٍاسد جاتًِیشٍی سثة جسن تِ ًطَدجاییذُ .آى

ٍصًِ چٌهثال تشای هیتشداس ًگِ سشش تاالی سا ٍصًِ لحظِ ضذ یا خاًِداسد دیَاس هیخصی ّل سا دّذ.ای

هقذّش-15 جاتِچِ ٍ جسن تِ ضذُ ٍاسد ًیشٍی تیصاس ًیشٍ ساستای دس آى اًجامجایی کاس تاضذ ضذُتش

تَد............ خَاّذ .........

تشتیص

اًشطی-16 تیکای دستگاُ ............دس یکاّا الوللی است.یي ضذُ اًتخاب .......

طٍل

ضکل-17 چِ تِ داسد؟اًشطی ٍجَد 66ظّایی

...ضیویایی–صَتی–ًَساًی–گشهایی–حشکتی ٍ



ضیویای-18 هیاًشطی تثذیل اًشطی ًَع چِ تِ کطتی 66ظضَد؟ی

حشکتی اًشطی

ضذُ-19 رخیشُ ضیویایی اًشطیدساًشطی چِ تِ هیچَب تثذیل 66ظضَد؟ّایی

ًَساًی اًشطی ٍ گشهایی اًشطی

20-ٍ الکتشیکی اًشطیاًشطی چِ تِ تلَیضیَى تِ ضذُ هیاسد تثذیل 66ظضَد؟ّایی

ًَساًی گشهایی–اًشطی اًشطی ٍ صَتی اًشطی

هیالف(-21 حشکت کِ اًشطیجسوی ًَع چِ داسد؟کٌذ ای

حشکتی اًشطی

67ظ.داسد..........اًشطیاستحشکتحالدسکِتَخیب(

حشکتی

هیالف(-22 چِ سا حشکتی 67ظًاهٌذ؟اًشطی

جٌثطی اًشطی

کذام 67ظًاهٌذ؟هیّنجٌثطیاًشطیسااًشطیاصضکلب(

حشکتیاًشطی(1

ًَساًیاًشطی(2

الف

جسن-23 جٌثطی داسد؟اًشطی تستگی ػَاهلی چِ تِ 67ظ،

ٍ جسن آىجشم سشػت هقذاس



جسوی-24 چِ ...................ّش ٍ تاضذ تیص............ جٌثطی اًشطی کٌذ حشکت داسد...... 67ظتشی

تشتٌذ–تشسٌگیي

ظتیطتشصیشهَاسداصکذاهیکدسجٌثطیاًشطی-25 67است؟

کنسشػتتاسثکجسن(الف

تیطتشسشػتتاسٌگیيجسن(ب

ب

ػاهلی-26 ضَد؟هیچِ جسن یک جٌثطی اًشطی تغییش سثة 68ظتَاًذ

آى سٍی کاس اًجام

هی-27 جسنآیا یک سٍی کٌذ؟تَاى تغییش آى جٌثطی اًشطی کِ آى تذٍى داد اًجام 68ظکاس

تلِ

خ-28 طثقِ اص ثاتت سشػت تا ٍ آساهی تِ سا کتاتی جاتِاگش تاال طثقِ تِ کتاتخاًِ ضذُاییي اًجام کاس کٌین سٍیجا

هی تثذیل ضکلی چِ تِ 68ظضَد؟کتاب

گشاًطی ختاًسیل اًشطی

است؟-29 کشدُ تغییش هسیش طَل دس کتاب جٌثطی اًشطی آیا قثل سَال 68ظدس

خیش

هی-30 جسن یک سٍی ضذُ اًجام دکاس ................... اًشطی ضکل تِ یا دّذ تغییش سا آى ...................... اًشطی ستَاًذ

ضَد. رخیشُ 68ظآى

گشاًطی–جٌثطی ختاًسیل

هی-31 ًطاى سا ٍسیلِ کذام هقاتل ظضکل 68دّذ؟

آًٍگ



داسد؟-32 تستگی ػَاهلی چِ تِ گشاًطی ختاًسیل 69ظاًشطی

صهیي سطح اص جسن استفاع ٍ جسن ٍصى

.تٌَیسیذساگشاًطیختاًسیلاًشطیهحاسثِفشهَل-33

گشاًطیختاًسیلاًشطی;جسنٍصى×صهیيسطحاصجسناستفاع

تثشیذ؟-34 ًام سا ختاًسیل اًشطی ًَع 69ظچٌذ

گشاًطی ختاًسیل کطساًی–اًشطی ختاًسیل اًشطی ٍ ضیویایی ختاًسیل اًشطی

سَخت-35 اًشطیاًَاع ًَػی چِ غزایی هَاد ٍ 69ظداسًذ؟ایّا

ضیویایی ختاًسیل اًشطی

کواىفٌش-36 یا الستیکی ًَاس اًشطی، ًَع چِ ضذُ داسًذ؟کطیذُ 69ظای

کطساًی ختاًسیل اًشطی

69ظاست؟ًَعکذاماصضَدهیرخیشُکواىصُدسکِاًشطی-37

کطساًیختاًسیلاًشطی(الف

جٌثطیاًشطی(ب

الف

کوا-38 صُ کشدى سّا کطیذُتا ...........ى اًشطی تِ ................ اًشطی هیضذُ تثذیل تیش 69ظضَد......

کطساًی جٌثطی–ختاًسیل

داسد؟-39 اثشی چِ جسن یک سٍی ضذُ اًجام 70ظکاس

هی ضَد.سثة تثذیل دیگش ضکلی تِ اًشطی اص ضکلی تا ضَد



هی-40 خشتاب سا تَخی .................ٍقتی اًشطی ......کٌین اًشطی تِ ها تذى تَج...دس دس .................. اًشطی ٍ ........

هی 70ظضَد.تثذیل

ضیویایی گشاًطیختاًسیل–جٌثطی-ختاًسیل

هقذاس-41 ّواى ثاًیِ ّش دس تایذ ضَد دادُ سٍضٌایی الهح یک تِ ............. اًشطی هقذاسی ثاًیِ ّش دس ٍقتی

...........اًشطی ٍ ضَد....................... خاسج الهح اص 70ظ..........

گشهایی–ًَساًی-الکتشیکی

کٌیذ؟-42 تؼشیف سا اًشط خایستگی 70ظقاًَى

ًوی ٍجَد تِ ّشگض ًویاًشطی تیي اص یا هیسٍدآیذ تغییش آى ضکل تٌْا هی، ثاتت آى کل هقذاس ٍ هاًذ.کٌذ

ال-43 هیصماًشطی چیضی چِ صشف خَاب حالت 71ظضَد؟دس

خَاب حالت هیدس هصشف اًشطی تذى ضص، ٍ قلة تا دٌّذ.کٌذ اداهِ خَد کاس تِ ّا

فؼالیتت-44 اًجام تشای الصم اًشطی هیذى تاهیي کجا اص سا 71ظکٌذ؟ّایص

غزایی هَاد اص

هیک-45 َّا اص سا اکسیظى تذى ػضَ 71ظگیشد؟ذام

ّاضص

چیست؟کاس-46 71ظقلة

تلوثِ ػول تا جاّایایقلة تِ سا خَى دس ضذُ جزب غزای ّوچٌیي ٍ خَى دس هَجَد اکسیظى تذى، ًیاص هَسد

سساًذ.هی

خَساکی-47 دس ضذُ رخیشُ یااًشطی .................. ٍاحذ تا آى هقذاس ٍ است .................... اًشطی ضکل تِ ّا

هی................. 71ظضَد.تیاى

کالشی–ضیویایی کیلَ یا طٍل کیلَ



48-. یکای تا هؼوَال غزا گشم ّش ضیویایی اًشطی هیهقذاس تیاى ظ.................. 71ضَد.

گشم تش طٍل کیلَ

71ظچیست؟صیشجولِهفَْم-49

 .استگشمتشکیلَطٍل7/2هؼوَلیضیشدسهَجَدضیویاییاًشطی

.استضذُرخیشُضیویاییاًشطیکیلَطٍل7/2هؼوَلیضیشگشمّشدسیؼٌی

خَساکی-50 دس هَجَد اًشطی ساهؼوَال ضذُ تٌذی تستِ هیّای ................... حسة 71ظًَیسٌذ.تش

کالشی کیلَ

است.-51 طٍل .................... هؼادل کالشی کیلَ 71ظّش

4200

تیطتشی-52 اًشطی هشداى ٍ صًاىخسشاى ٍ دختشاى یا داسًذ 72ظ؟ًیاص

هشداى ٍ خسشاى

72ظاست؟طٍلکیلَچٌذسٍصضثاًِیکدسسضذحالدسًَجَاىیکتشایًیاصهَسداًشطی-53

.استطٍلکیل12000َتا10000

آذر موالئی گردآوری و ناحیه59تهیه پور اله فتح شهید تبریس3مدرسه

شودپیدامعرفتوعلمزانسانارزش

شودرسواکندبیجادعویگرهُنربی



 

اًسضی-1 ّوِ هٌبغ آىتمسیبا اش کِ هیّایی استفادُ .................ّا 73ظاست.کٌین

خَسؿیذ

2-............ ٍ هی................. شهیي بِ خَزضید سطح اش 73ظزسد......

گشها ٍ ًَس

اًس-3 اش دزصد هیچٌد تاهیي تجدیدًاپریس هٌابغ اش جْاى کل هصسفی 73ظ.ضَدضی

صذ09 دس

تجدید-4 کٌید؟هٌابغ تعسیف زا 74ظًاپریس

(گَیٌد؟هیتجدیدًاپریساًسضیهٌابغایّستِسَختٍفسیلیّایسَختبِچسا)

آى تـىیل تشای وِ هٌاتؼی هیلیَىتِ هیّا صشف صهاى ػال ٍّا آىؿَد اصجایگضیٌی پغ تمشیثاهصشفّا
هی تجذیذًاپزیش هٌاتغ اػت هوىي گَیٌذ.غیش

تجدیدًا-5 اًسضی ببسید؟هٌابغ ًام زا 74ظپریس

)ػَخت فؼیلی ًفتّای ػَختؿاهل ٍ ػٌگ( صغال ٍ گاص ّؼتِ، ایّای

ضدُسَخت-6 تطکیل چگًَِ فسیلی 74ظاًد؟ّای

جاًذاساى ٍ گیاّاى تشخی سٍیتمایای وِ تیٌی( هی)رسُ صًذگی دسیاّا ٍیظُ تِ ٍ الیِصهیي تا ّاییوشدًذ
الی ٍ گل الیِاص ایي صهاى گزؿت تا ؿذًذ. فـاسپَؿیذُ اثش تش ٍ ؿذُ هتشاون صیادّا دهایّای ٍ

ػَخت تِ تمایا ایي ؿذًذ.هٌاػة تثذیل فؼیلی ّای



سٌگ،-7 شغال چیست؟هٌطاء گاش ٍ خام 74ظًفت

ػٌگاءهٌـ ّؼتٌذ.صغال ػلَلی ته جاًذاساى گاص ٍ خام ًفت هٌـا ٍ گیاّاى ،

هیفساٍزدُ-8 اًتمال چگًَِ ًفتی 75ظیابٌد؟ّای

لَلِ خطَط طشیك اص

سَختفساٍزدُ-9 چِ ًفتی هیّای تاهیي زا 75ظکٌٌد؟ّایی

گاُ ًیشٍ هایغ جایگاُػَخت ٍ هختلف صٌایغ هایغّا، ػَخت ّای

ه-11 سَختَزدچٌد ببسید؟اش ًام زا هایغ 75ّای

َّاپیوا-گاص–تٌضیي ػَخت ٍ ػفیذ ّاًفت

سَخت-11 ّستِاًسضی هیّای تَلید چگًَِ 76ظضَد؟ای

اتن ّؼتٍِلتی ػَخت دٌّذُ تـىیل اتنّای تِ ػثهای لاتلّای همذاس ؿًَذ تثذیل اًشطیتش تَجْی
هی آصاد ؿَد.گشهایی

ًیسٍگاُ-12 هیّستِّایدز تَلید ضکل چِ بِ اًسضی 76ظضَد؟ای

الىتشیىی اًشطی

ًیسٍگاُ-13 ّستِدز تَلّای بسای هیای استفادُ فسایٌدی چِ اش بسق 76ظضَد؟ید

اتن ّؼتِتثذیل ػَخت دٌّذُ تـىیل اتنّای تِ ػثهای تشّای

:ایّستِسَختطسیكاشبسقتَلیددز-14

.ضَدهیتبدیلسٌگیياتنبِسبکاتن(الف

.ضَدهیسبکاتنبِتبدیلسٌگیيّایاتن(ب

ب



ا-15 اش دزصد سَختچٌد طسیك اش بطس ًیاش هَزد هیًسضی تاهیي فسیلی 76ظضَد؟ّای

اص دسصذ58تیؾ

سَخت-16 اش دازد؟استفادُ اضکاالتی چِ فسیلی 76ظّای

ػادگی تِ صهاى گزؿت ًویتا الیاًَعجایگضیي صهیي، آلَدگی تاػث ٍ هیؿًَذ َّا ٍ .ؿَدّا

اًسضی-17 جَی ٍ جست دز باید باضین؟چسا جایگصیي 76ظّای

وِ اًشطی تِ تـش ًیاص تشآٍسدى پانتشای ٍ ػالن هحیطی داؿتي تشای ٍ اػت افضایؾ حال .دس

تجدید-18 اًسضی چِهٌابغ دازًد؟پریس 76ظهصایایی

آل سا ًویصهیي ًوی،وٌٌذَدُ جْاًی گشهایؾ داسًذتاػث تؼیاسی اًَاع طَسهی،ؿًَذ، تِ هذاٍمتَاًٌذ
ًوی توام ٍلت ّیچ ٍ ؿًَذ ؿًَذ.جایگضیي

تجدید-19 اًسضی هٌابغ اش هَزد ببسید؟چٌد ًام زا 76ظپریس

خَسؿیذی تاد–اًشطی )ّیذسٍلیه(–اًشطی آتی تشق هَج–اًشطی دسیااًشطی جض–ّای هذیاًشطی ٍ–

ص ػَختاًشطی اص ًاؿی اًشطی ٍ گشهایی گیاّیهیي ّای

هی-21 حاصل چگًَِ خَزضیدی 77ظضَد؟اًسضی

خَسؿیذ هشوض ٍاوٌؾدس هذاٍم طَس تِ هی، سخ وِّایی هیدّذ آصاد اًشطی ػظیوی تؼیاس وٌٌذهمذاس
اًشطی هیایي خَسؿیذ ػطح صهیيتِ تِ گشها ٍ ًَس ؿىل تِ ٍ سػذ.هیآیذ

حاصل-21 هیاًسضی استفادُ چگًَِ خَزضید ًَز 77ظضَد؟اش

الىت اًشطی تَلیذ هی،شیىیتشای اػتفادُ خَسؿیذی صفحِ ؿَد.دس

صفحِ-22 هیدز صَزت اًسضی تبدیل چِ 77ظگیسد؟خَزضیدی

تِ خَسؿیذ الىتشیىیاًشطی هیاًشطی ؿَد.تثذیل



ٍسیلِ-23 چِ دز زا خَزضیدی کسد؟هیّاییصفحِ استفادُ 77ظتَاى

هٍػیلِ هاَّاسُّای حؼاب، هاؿیي هاًٌذ چشاؽختلفی تاتلَّا، ٍ ٍّا ساًٌذگی ٍ ساٌّوایی ّوچٌیيّای
ػاختواى تٌای ٍ ّاتام

صفحِبیص-24 اًسضیتس اش ............... تٌْا خَزضیدی خَزضیّای تبدیلًَزاًی الکتسیکی اًسضی بِ زا د

77ظکٌٌد.هی

یا پٌجن صذ09یه دس

کازبسد-25 اش است.یکی ............... دز خَزضیدی اًسضی 78ظّای

وي گشم خَسؿیذیآب ّای

گسم-26 آب کاز است؟کيطسش چگًَِ خَزضیدی 78ظّای

گشم آب لَلِويدس ػطح خَسؿیذی، تیشُّای پشتَّای اص حاصل گشهایی اًشطی ًَسسًگ، ساّای خَسؿیذ
لَلِهیجزب دس وِ آتی تِ گشها هیوٌٌذ دادُ اػت گشدؽ دس ػثةّا ٍ هیافضایؾؿَد آب ؿَد.دهای

گسهکي-27 آب ...دز تا ................ حدٍد بِ آب دهای خَزضیدی هیّای سلسیَس دزجِ زسد................

78ظ

09-09

کازبسد-28 چِ لدین دز بادی داضتٌد؟آسیاّای 78ظّایی

آس ٍتشای گٌذم وشدى هیاد واس تِ چاُ اص آب وـیذى سفتٌذ.تاال

چیست؟-29 بادی 78ظتَزبیي

اًشطی تَلیذ تشای وِ اػت تادی آػیای هیًَػی واس تِ تاد اًشطی اص سٍد.الىتشیىی

بیصتَزبیي-31 اًسضی بادی هیّای تَلید آسیاتسی یا بادی؟کٌٌد 78ظّای

تادیتَستیي ّای



چیست؟-31 79ظباد

گشم اثش دس وِ اػت حشوت حال دس هیَّای ٍجَد تِ صهیي ػطح ًاتشاتش آیذ.ؿذى

چیست؟آىًتیجِباضدهتفاٍتدهاّنهجاٍزًماطدزشهیيسطحدزاگس-32

.اػتتادتَلیذ

تَزبیي-33 تبدیلّایدز ًَع چِ هیبادی صَزت 79ظگیسد؟اًسضی

اًشطی تِ تاد جٌثـی هیاًشطی تثذیل ؿَد.الىتشیىی

آب-34 سطح دز باد ٍشش هیبا صَزت اًسضی تبدیل ًَع چِ 79ظگیسد؟دزیا

هی ػثة دسیا آب ػطح دس تاد آبٍصؽ دس گشاًـی پتاًؼیل اًشطی ؿىل تِ تاد جٌثـی اًشطی تا دسیاؿَد
هذت اص پغ ٍ ؿَد دّذ.رخیشُ پغ سا آى )هَج( جٌثـی ؿىل تِ وَتاّی

 

بیصّس-35 باد ................. هَجچِ باضد بصزگتس هیّای ٍجَد بِ 79ظآید.تسی

جٌثـی اًشطی

هیهَج-36 ٍجَد بِ چگًَِ دزیا 79ظآیٌد؟ّای

هیتَػ تشخَسد دسیا ػطح تِ وِ تادی وٌذ.ط

بلٌد-37 سد یک پطت دز ضدُ ذخیسُ دازد.آب اًسضی ًَع 81ظچِ

گشاًـی پتاًؼیل اًشطی

چیست؟-38 آبی بسق 81ظاًسضی

الىتشیىی اًشطی تِ ػذ پـت ی ؿذُ رخیشُ آب گشاًـی پتاًؼیل اًشطی داسد.،تثذیل ًام آتی تشق اًشطی



39-............... ٍ ................. تَسط سد پطت دز ضدُ ذخیسُ آب گساًطی پتاًسیل اًسضیاًسضی بِ ....

هی تبدیل 81ظضَد.الکتسیکی

ّاهثذل–ّاتَستیي

پط-41 دز ضدُ ذخیسُ آب گساًطی پتاًسیل اًسضی هیچگًَِ تبدیل الکتسیکی اًسضی بِ سد 81ظضَد؟ت

اتتذا آب گشاًـی پتاًؼیل هیاًشطی تثذیل تَستیي جٌثـی اًشطی جٌثـیتِ اًشطی ػپغ طًشاتَسؿَد دس تَستیي
هیاًشطتِ تثذیل تشق ّواى یا الىتشیىی ؿَد.ی

چیست؟-41 گسهایی شهیي 81ظاًسضی

ؿ رخیشُ گشهایی صهیاًشطی اًشطی سا صهیي ػطح صیش دس هیذُ گشهایی ًاهٌذ.ي

ًطاًِ-42 اش چیست؟یکی گسهایی اًسضی ٍجَد 81ظّای

آبچـوِ ٍ گشم آب )ّای فَساى حال دس داؽ اصّای تشخی دس فـاى( صهیيآب وشُ ًماط

81ظچیست؟فطاىآب-43

.داسدًام(فـاىآب)فَساىحالدسداؽّایآب

چیست؟-44 گسهایی شهیي اًسضی 81ظکازبسدّای

صهیي ػاختواىاًشطی گشهایؾ لثیل: اص دیگشی واستشدّای الىتشیىی، اًشطی تش ػالٍُ -فؼالیت،ّاگشهایی

صٌؼتی تشایّای گشدؿگشی هشاوض ایجاد آبتْشٍُ دسهاًی خَاف اص دسٍىتشداسی گشم داسد.ّای صهیي

81ظضَد؟هیاستفادُشیسضْسّایاشکداهیکدزگسهاییشهیياًسضیاش-45

هَازدّوِ(دآتطفطاًیکَُباضْسّای(جازدبیل(بضْسهطگیي(الف

د

81ظکٌٌد؟هیحفسچاُهتسچٌدشهیيگسهاییاًسضیاشاستفادُجْت-46

(هتش0999تا4999ػوكتِ)ویلَهتش0تا4



کٌید؟سَخت-47 تعسیف زا شیستی 81ظّای

ػَخت هحصَالاصطالح سؿتِ یه تَصیف تشای صیؼتی هیّای دػت تِ فتَػٌتض طشیك اص وِ هیآیٌذت واس -تِ

سٍد.

خَزضیدی-48 فسآیٌدیاًسضی چِ هیطی ذخیسُ گیاّاى 81ظضَد؟دز

فتَػٌتض طشیك اص

هٌاب-49 اًَاع اش یک تجدیدکدام اًسضی است؟غ فسد بِ هٌحصس خَزضیدی اًسضی ذخیسُ جْت اش 81ظپریس

صیؼتیػَخت ّای

ضکلسَخت-51 چِ بِ شیستی هیّّای لساز استفادُ هَزد 81ظگیسًد؟ایی

گاصجاهذ، ٍ هایغ

سَخت-51 جاهد چیست؟ضکل شیستی 81ظّای

لذیوی وِ اػت صغال یا اػت.چَب تـش اػتفادُ هَسد اًشطی ؿىل تشیي

سَخت-52 هایغ هیضکل تَلید چگًَِ شیستی هیّای هٌظَزی چِ بسای ٍ استفادُضَد آى اش تَاى

81ظکسد؟

تفالِ ٍ هاًذُ تالی ًیـىشاص ًمل–ّای ٍ حول تشای خَدسٍّا دس

چیست؟-53 گاش 81ظشیست

دس وِ اػت تالیگاصی یا پؼواًذ گشفتي لشاس هحصَالتصَست تیهاًذُ ؿشایط دس اصوـاٍسصی -آىَّاصی

هی هتصاػذ ؿَد.ّا

زٍد؟هیکازبِشیسضسایطاشکداهیکشیستیپسواًدّایاشاًسضیتَلیدجْت-54

َّاشیبی(بَّاشی(الف

ب



دازد؟-55 کازبسدّایی چِ گاش 81ظشیست

هی واس تِ صٌؼتی ٍ خاًگی هصاسف سٍد.تشای

81ظچیست؟کاهپَست-54

.گَیٌذهیواهپَػتوـاٍسصیهحصَالت(هاًذُتالی)پؼواًذتِ



 

82ظچیست؟ضَدتٌظینتایذهحیطیهدروارخْتوِضزایطیاسىیی-1

.(تاضذدرج52ِحذٍدتایذ).استهحیطدهای

سزد-2 ٍ گزهسیزی هٌاطك خاًَراى ٍ گیاّاى ضىل است؟چزا هتفاٍت ّن تا 83ظسیزی

ا هتاثز جاًَراى ٍ گیاّاى هیسیزا سًذگی آى در کِ ّستٌذ هحیطی کٌٌذ.س

83ظ.است(تیطتز/ووتز)آىدهایتاضذتزگزمخسویچِّز-3

 تیطتز

4-....... اس استفادُ تطهی............تا خسویتَاى چِ داد خسویخیع چِ ٍ استداؽ ًوی،سزد طَراها تِ تَاى

وزد. هطخع را آى ...................... دلیك

الهسِ سزدی–حس ٍ گزهی هقذار

83ظاست؟تْتزسیزّایرٍشاسوذاهیه(دها)حزارتدرخِدلیكوزدىهطخعتزای-5

دهاسٌحاساستفادُ(الف

الفالهسِحساساستفادُ(ب

هی-6 تٍلتی هیخَاّین چِ خیز یا دارد تة فزدی تطثیٌین وِ ایي تزای تةوٌین؟ درخِ چٌذ دّین خیع

هی چِ 83ظوٌین؟دارد

پیط رٍی را خَد هیدست قزار اٍ هیداًی استفادُ دهاسٌج اس تة درجِ تطخیص تزای ٍ کٌین.ّین



چیست؟دها-7 83ظسٌح

تاٍسیلِ کِ است هیای اًذاسُ را دها آى اس گیزین.استفادُ

83ظ.تثزیذًامراّادهاسٌحاسًوًَِچٌذ-8

الکلیدهاسٌج–ایجیَُدهاسٌج–پشضکیدهاسٌج

دارد؟دها-9 وارتزدی چِ پشضىی 83ظسٌح

آى اس استفادُ هیتا اًذاسُ را تیوار فزد تذى گیزًذ.دهای

خیَُ-10 دهاسٌح وار است؟ًحَُ چگًَِ الىلی ٍ 83ظای

دهاسٌج ایي قزاراگز گزم هحیط در را آىّا هخشى درٍى الکل یا جیَُ لَلِدّین اس ٍ ضذُ هٌثسط -ّا

هی تاال ًاسک ایّای در جیَُرٍد یا رًگی الکل ارتفاع حالت هییي ًطاى را هحیط دهای لَلِ دّذ.درٍى

دها-11 ....لَلِ ٍ .................. هؼوَال هی.......سٌح اًتخاب 84ظضَد..........

ًاسک–تلٌذ

لَلِ-12 دهاّاچزا هیی اًتخاب ًاسن ٍ تلٌذ 84ظضَد؟سٌح

تتَ الکل یا جیَُ حجن در کَچک تغییز یک ایٌکِ هالحظِتزای قاتل ارتفاع تغییز تِ تیٌجاهذ.اًذ لَلِ در ای

تؼییي-13 را دهاسٌح غفز ًمطِ 84ظوٌین؟هیچگًَِ

دها هیهخشى قزار یخ ٍ آب هخلَط در را جیَُسٌج سطح ٍ ًطاًِیدٌّذ صفز تا را الکل هیا کٌٌذ.گذاری

ًمطِچگ-14 هی100ًَِ تؼییي را 84ظوٌٌذ؟دهاسٌح

جَ حال در آب تخار هجاٍرت در را دهادهاسٌج درٍى هایغ سطح ٍ دادُ قزار ػذدسش تا را ػالهت011ٌج
هی کٌٌذ.گذاری



دهاسٌحدرخِتزای-15 خیَُتٌذی هیّای چِ الىلی ٍ 84ظوٌٌذ؟ای

هطخ اس ٍتؼذ صفز ػذد کزدى دهاسٌج011ص تقسینرٍی هساٍی قسوت صذ تِ را ػذد دٍ ایي تیي ،
ر قسوت ّز ٍ هیکزدُ ًظز در سلسیَس درجِ یک گیزًذ.ا

فطار-16 هیدر یخ دهایی چِ در آب اتوسفز ٍیه 84ظخَضذ؟هیدهاییچِدرسًذ

سلسیَس درجِ درصفز صذ سلسیَسجٍِ ی

دریافطار-17 وٌار است؟َّای لذر چِ آساد 84ظّای

اتوسفز یک

84ظدّین؟هیتواسخسنآىتارادهاسٌحلسوتوذامخسنیهدهایگیزیاًذاسُتزای-18

راآىلَلِ(الف

برادهاسٌحهخشى(ب

خیَُ-19 ٍ الىلی دهاسٌح وِدر ػذدی هیای ًطاى را هایغ تیاىارتفاع است.دّذ ........................ 84ظگز

دها

تاضٌذ-20 داضتِ یىساًی دهای تواس در خسن دٍ یىٍلتی ..........................ذیگزتا 85ظ.اًذدر

گزهایی تؼادل

چیست؟-21 تؼادل 85ظدهای

در هتفاٍت دهاّای تا جسن دٍ هیٍقتی قزار یکذیگز تا هیتواس پاییي گزم جسن دهای دهایگیزًذ ٍ آیذ
سزد هیجسن هیرٍدتاال پیذا اداهِ قذر آى فزایٌذ ضَدایي یکساى جسن دٍ دهای تا دهایکٌذ را دها ایي

هی جسن دٍ گَیٌذ.تؼادل



وٌیذ؟-22 تؼزیف را 86ظگزها

اًزصی هقذار دتِ اختالف اثز تز کِ اسای هیها هٌتقل دیگز جسن تِ هیجسوی گزها گَیٌذ.ضَد

هی-23 سزد آب درٍى را داؽ هیخ وذاٍلتی هیاًذاسین اًزصی هیم دست اس اًزصی وذام ٍ 86ظدّذ؟گیزد

هی اًزصی هیآب دست اس اًزصی هیخ ٍ دّذ.گیزد

24-.... تِ ....................... اس ّوَارُ گزها طثیؼی طَر هی........تِ هٌتمل 86ظضَد.............

گزم سزد–جسن جسن

86ظچیست؟گزهایىای-25

صٍل

گزم-26 وِ ........خسوی آى دهای است هَلىَل.....تز ٍ است. خٌة....... ..............ٍّایص اًزصیخَش یؼٌی دارًذ ......

هتَسطهَلىَل طَر تِ آى است.ّای سزدتز خسن اس 86ظ............................

تزتیص–تزیتیص-تاالتز

86ظاست؟تیطتزخسنوذامدرّاهَلىَلخَشٍخٌة-27

الفسزدخسن(بگزمخسن(الف

ضؼلٍِ-28 رٍی را آتی ظزف هیلتی ...........لزار سثة آب تِ ضذُ دادُ اًزصی هَلىَلدّین اًزصی هی............ آب -ّای

هَلىَل خٌثص ٍ هیضَد ........................ ًتیدِّا در ٍ ..................یاتذ آب ظ.....دهای .86

هی–افشایص–افشایص رٍد.تاال

86ظ.ضَدهی(تیطتز/ووتز)آبّایهَلىَلخٌثصرٍدتاالآبدهایٍدّینلزارضؼلِرٍیآبهمذاریاگز-29

تیطتز

است.-30 .................. اس ضىلی 86ظگزها

اًزصی



تز-31 لاًًَی چِ ّوَارُ گزها اًتمال است؟در 86ظلزار

اًزصی پایستگی قاًَى

رٍش-32 چِ تِ هیگزها هٌتمل 87ظ؟ضَدّایی

تاتص–رساًص ٍ ّوزفت

چیست؟-33 گزهایی 87ظرساًص

دلی تِ کِ است گزها اًتقال هیًَػی صَرت جسن سز دٍ دهای اختالف گل قسوت اس گزها ٍ زمگیزد
هی هٌتقل جسن سزد قسوت تِ ضَد.جسن

رٍ-34 تِ گزها اًتمال اتنتا ................. تِش خایی اس رفتي تذٍى هیّا هٌتمل را خَد اًزصی دیگز 87ظوٌٌذ.خای

گزهایی رساًص

هی-35 غَرت چگًَِ گزهایی 87ظگیزد؟رساًص

گزم جسن اس قسوت یک اتنتٍقتی جٌثص تاضذ آى دیگز قسوت اس تیصز گزم قسوت اثزّای در ٍ ضذُ تز
اتن تا آىتزخَرد تِ اًزصی هجاٍر هیّای هٌتقل اتنکٌذّا جٌثص افشایص سثة ًتیجِ در هیٍ هجاٍر -ّای

قسوت اس گزها تزتیة ایي تِ هیضَد هٌتقل آى سزد قسوت تِ جسن ضَد.گزم

هَادی-36 چِ هیتِ گزها هثالرساًای 87ظگَیٌذ؟

هیاجساهی هٌتقل سزیغ تسیار را گزها فلشاتکِ اًَاع هاًٌذ: ّستٌذ گزهایی رساًای کٌٌذ

چِ-37 هیتِ گزها ػایك تشًیذاخساهی هثال ظگَیٌذ؟ .87

آّست تسیار را گزها کِ اجساهی هیتِ هٌتقل هیِ گزها ػایق یا ًارساًا الستیک،کٌٌذ چَب، ضیطِ، هاًٌذ: گَیٌذ
پطن، پٌثَِّا، .چَب

ّستٌذ؟-38 گزها تزای خَتی ًارساًای گالس فایثز ٍ ضیطِ پطن 87ظچزا

هحثَس َّای داضتي ػلت تِ



دّیذ؟-39 تَضیح را ّوزفت رٍش تِ گزها 88ظاًتمال

ّوزفت رٍش تِ گزها اًتقال کِدر گاس یا هایغ اس قسوتی هی، حزکت تاال طزف تِ است ضذُ ٍگزم کٌذ
اطزافقسوت هیّای را آى جای ّستٌذ سزدتز کِ گیزًذ.آى

40-.................. رٍش خاتْدر تا گ... گاس، یا هایغ ضذى هیدا هٌتمل 88ظضَد.زها

ّوزفت

 یاتٌذ؟هیتغییزیچِضًَذهیگزمگاسیاهایغٍلتی-41

 .ضًَذهیسٌگیي(ب.ضًَذهیسثه(الف

.یاتذهیکاّصهادُچگالیًتیجِدرضًَذهیدٍرتزّناسٍضذُتیطتزّاهَلکَلحزکتچَى:الف

آب-42 هیٍلتی گزم هَلىَلرا ...........وٌین آى هیّای حزوت ..........ٍ هیوٌٌذ دٍر ّن اس ضًَذ................

هییؼ ..................... آب 88ظضَد.ٌی

هٌثسط-تزتیص–تزتٌذ

اًثسا-43 هیتا تغییزی چِ آى چگالی هادُ یه 88ظوٌذ؟ط

هی یاتذ.کاّص

گزم-44 خسوی چگالیهیٍلتی هیضَد .................. 88ظیاتذ.آى

کاّص

وٌٌذ.-45 تَلیذ .................... ٍ آٍردُ در حزوت تِ را َّا تَاًٌذ هی ّوزفتی ّای 89ظخزیاى

تاد

هی-46 گزم سٍدتز دریا ساحل خَرضیذ تاتص دریا؟تا آب یا 89ظضَد

دریا ساحل



هی-47 ٍخَد تِ چگًَِ دریا 89ظآیذ؟ًسین

تاالتِضذُگزهتزًیشهاسًِشدیکَّایضَدهیگزمدریاآباستزسزیغهاسِرٍسطَلدرچَىسَاحلدر
راساحلرفتِتاالَّایجایتاآیذهیساحلسوتتِاستتزخٌککِدریاآبتاالیَّایٍکٌذهیصؼَد
.دریاستًسینفزایٌذایيحاصلتگیزد

اًزصیتیص-48 است.تز ................... اس سهیي رٍی 89ظگزهایی

خَرضیذ

چگًَِ-49 خَرضیذ هی(رٍضیچِتِ)اًزصی سهیي رسذ؟تِ

تاتص رٍش  تِ

است.-50 ًیاس ........................ تِ رساًص ٍ ّوزفت رٍش تِ گزها اًتمال 89ظتزای

هادی هحیط

89ظًیست؟هادُتًِیاسرٍشوذامدرگزهااًتمالتزای-51

جتاتص(جّوزفت(برساًص(الف

ا-52 خَرضیذ گزهایی هیاًزصی ػثَر .................... هیس ها تِ ٍ 89ظرسذ.وٌذ

خال

89ظرسذ؟هیداردلزارآىهتزیساًتیچٌذدروِهادستتِداؽاتَییهاسگزهاچگًَِ-53

تاتصرٍشتِ

هی-54 اخسام وٌٌذّوِ هٌتطز ................ غَرت تِ را خَد اًزصی ..................همذارتزگزماخساماهاتَاًٌذ

90ظ.وٌٌذهیهٌتطزتاتطیاًزصی

تزیتیص–تاتص



وٌذ؟هیتاتصگزهاوذاهیهدارین (B)سزدخسنیهٍ (A)داؽخسنیه-55

Bب(A(الف

.استبٍالفجَابپسکٌذهیتاتصگزهادٍّز

ون-56 همذار تزاق ٍ غاف تسطَح اًزصی اس هیتزی ................... را تیصاتطی ٍ آىوٌٌذ هیتز .................. را -ّا

90ظوٌٌذ.

تاتص–جذب تاس

90ظوٌٌذ؟هیخذبتیطتزیتاتطیاًزصیوذاهیه-57

تزاقٍغافاخسام(الف

بًاّوَارٍهاتٍسیاُاخسام(ب

س-58 سطح پطت تِ چسثیذُ پٌثِ هیچَب سٍدتز حزارت اثز در هات ٍ پطتیاُ تِ چسثیذُ پٌثِ چَب یا افتذ

تزاق؟سطح ٍ غیملی

هات ٍ سیاُ سطح پطت تِ چسثیذُ پٌثِ چَب

90ظدارد؟تستگیػَاهلیچِتِاخسامتاتصهیشاى-59

اجسامرًگٍاجسامدهای

هی-60 ایداد هطىلی چِ خَدرٍ هَتَر دهای رفتي 91ظوٌذ؟تاال

آ هَتَر رٍد تاال خیلی خَدرٍ هَتَر دهای هیاگز جذی استتیٌذسیة هوکي حتی د.تسَسٍ

ت-61 رادیاتَر هیچزا ساختِ پْي غَرت 91ظضًَذ؟ِ

د سیادی سطح ایٌکِ تیصتزای گزهای تتَاًٌذ تا تاضٌذ کٌٌذ.اضتِ هٌتقل را تزی



رٍش-62 چِ تِ هیرادیاتَرّا هٌتمل را گزها 91ظوٌٌذ؟ّایی

تاتص ٍ ّوزفت رٍش تا

رادیاتَر-63 تز ......................ػالٍُ هیّا خلَگیزی هَتَر ضذى داؽ اس 91ظوٌذ.ًیش

کٌٌذُ خٌک في

هحل-64 یا خاًِ داخل تزای هٌاسة است؟دهای لذر چِ هذرسِ ٍ وار ّای

ساًتی55حذٍد گزاددرجِ

رٍس-65 چِدر سزد هیّای خاًِ گزهایی اتالف تاػث 91ظضَد؟ػاهلی

تیزٍى هحیط ٍ خاًِ داخل دهای سیاد اختالف

چیست؟اغلی-66 فالسه خشء 91ظتزیي

ضیطِ تطزی تیزٍىیک اس ّن ٍ داخل اس ّن آى سطح رٍی ٍ است خال آى تیي کِ است جذارُ دٍ ای
است. اًذٍد ًقزُ

فالسه-67 خالدر اًتمالّای اس رٍش وذام تِ هی، خلَگیزی 91ظضَد؟گزها

گزها اًتقال رٍش سِ ّز

کٌٌذُ: تْیِ ٍ گزدآٍرًذُ

مدرسه تبریزموالئی سه ناحیه پور اله فتح شهید

5931اسفند



 

چیست؟-1 جبًذاساى ّوِ هطتشک 93ظٍیژگی

است. ضذُ سبختِ سلَل اص جبًذاساى ّوِ پیکش

ظ..................ّبآىّوِکِاستایيثبکتشیٍگٌجطکسیت،دسختهثلجبًذاساًیضجبّت-2 .93

.اًذضذُسبختِسلَلاص

سلَل-3 تؼذاد است؟آیب یکسبى جبًذاساى ّوِ دس 93ظّب

جبخیش ثؼضی ضذُ، سبختِ سلَل یک اص فقط داسًذ.ًذاساى سلَل یک اص ثیص دیگش ثشخی اهب اًذ

است؟جب-4 ضذُ سبختِ سلَل یک اص فقط کِ ثجشیذ ًبم سا 93ظًذاسی

ثبکتشی

5-.... ٍاحذ ............سلَل، ٍ است.............. صًذُ هَجَدات دس 93ظ.........

ػول–سبختبس

سلَلچٌذ-6 اص ثجشیذ؟ًَع ًبم سا ثذى 94ظّبی

ػػجیسلَل پَستیایهبّیچِ–ّبی ٍ خًَی ،

سلَل-7 ّوِ سبختبس است؟آیب یکسبى ثذى 94ظّبی

ضجبّت–خیش ّوِ آىثب اص یک ّش داسًذ ّن ثِ کِ داسًذ.ّبیی فشدی ثِ هٌحػش سبختبس ّب

94ظکذاهٌذ؟سلَلّبیٍیژگی-8

.داسًذحشکت–(ضًَذهیتقسین)کٌٌذهیتَلیذهثل–داسًذًیبصغزاییهَادثِ–کطٌذهیًفسصًذُّبیسلَلّوِ



ًبهٌذ؟-9 هی صًذُ هَجَدات دس ػول ٍ سبختبس ٍاحذ سا سلَل 94ظچشا

صًذُ سبختبس ّش ػوصیشا ّش ٍ است ضذُ تطکیل سلَل اص داسد ٍجَد صًذُ هَجَدات ثذى دس کِ تَسطای کِ لی

اص هیثخطی اًجبم سلَلثذى هیضَد اًجبم سا آى قسوت، آى دٌّذ.ّبی

چیست؟-11 پالسوبیی 94ظغطبی

هی احبطِ سا سلَل کِ است کٌذ.پَضطی

اص-11 هَسد چیست؟ّبیکبسدٍ پالسوبیی 94ظغطبی

سلَل-1 اص هَاد-2هحبفظت خشٍج ٍ ٍسٍد کٌتشل

سلَل-12 ّوِ غطبیآیب داسًذ؟ّب 94ظپالسوبیی

ثلِ

غطب-13 غبفیآیب یک هی)آثکص(هبًٌذ 94ظکٌذ؟ػول

دّذ.–خیش ػجَس اًذاصُ اسبس ثش سا هَاد کِ ًیست غبفی یک هبًٌذ غطب

خشٍج-14 ٍ هیٍسٍد غَست اسبسی چِ ثش غطب اص 94ظگیشد؟هَاد

ًفَر اسبس اًتخبثیثش تَاًٌذهیتشضحیٍصائذهَادفقطٍدّذهیٍسٍدیاجبصُسلَلًیبصهَسدهَادثِ)پزیشی

(.ضًَذخبسجسلَلاص

هبدُ-15 چِ اص ػوذتب سلَل است؟غطبی ضذُ سبختِ 94ظای

)چشثی(لیپیذ

هَلکَل-16 چِ چشثی ثش داسًذ؟ػالٍُ ٍجَد غطب دس دیگشی 94ظّبی

هَلکَل اص کشثَّیذساتاًَاػی ٍ پشٍتئیي ّبی

چیست؟سیتَ-17 95ظپالسن

اًذاهک کِ است سلَل اص هَاثخطی ٍ ًوکّب هبًٌذ سلَل ثقبی ًیبص هَسد داسًذ.ّبد قشاس آى دس دیگش هَاد ٍ آًضین ،



چیست؟-18 95ظاًذاهک

سلَلیسبختبسّبییّباًذاهک اًجبمدسٍى ثشای کِ هخفؼبلیتاًذ هیّبی کوک سلَل ثِ هجضا غَست ثِ کٌٌذ.تلف

سلَل-19 ّوِ داسًذ؟ّبآیب 95ظّستٌذ؟هطبثِّبسلَلّوِّبیاًذاهکآیبٍاًذاهک

خیش-ثلِ

چیست؟-21 95ظّستِ

فؼبلیت کِ است سلَل اص ثخطی ٍیژگیّّستِ ٍ سلَلی تقسین هثل سلَل ساّبییبی آى اًذاصُ ٍ ضکل هثل

هی کٌذ.کٌتشل

95ظکٌذ؟هیکٌتشلچیضیچِساسلَلتقسین-21

سلَلّستِ

سل-22 ّستِ صًذُ هَجَدات اص یک کذام هیدس ثش دس سا آى کِ داسد غطبیی 95ظگیشد؟َل

قبسچگیبّبى جبًَساى، آغبصیبى، ٍ ّب

هَ-23 اص یک کذام سلَل ًویدس تطکیل هطخػی ّستِ صًذُ 95ظضَد؟جَدات

ّبثبکتشی

سلَل-24 ّوِ هطبّذُ سًگآیب ثذٍى اهکبىّب است؟آهیضی، 97ظپزیش

خیش

سلَل-25 ثْتش هطبّذُ هیثشای سٍضی چِ اص کشد؟ّب استفبدُ 97ظتَاى

سلَل کشدى ّبسًگ

آهیضی-26 دسلَلسًگ ثبػث چگًَِ آىّب هییذى 97ظضَد؟ّب

هیسًگ سلَل اغلی تشکیجبت ثِ آىّب ٍ ٍاضحچسجٌذ سا هیّب کٌٌذ.تش



97ظ.کٌذهیهطخعخَثیثِساّبآىٍچسجذهی......................ثِهتیلآثیآهیضیسًگٌّگبم-27

ّستٍِغطبّبیپشٍتئیي

تفبٍت-28 اص هَسد سلَلدٍ ثٌَیسیذ؟ّبی سا جبًَسی ٍ گیبّی 98ظّبی

ٍسلَل سلَلی دیَاسُ گیبّی سلَلّبی کِ حبلی دس داسًذ آىکلشٍپالست جبًَسی ًذاسًذ.ّبی سا ّب

98ظکشدًی:جَس-29

 

)ة----ا) (جة،الف،---2(

سلَل-31 هٌظنضکل گیبّی سلَلّبی یب است جبًَسیتش 98ظچشا؟؟ّبی

گیبّیسلَل سلَلی–ّبی دیَاسُ ثَدى داسا دلیل ثِ

سبدُ-31 سلَلی پش کٌیذ؟(کلٌی)جبًذاساى تؼشیف 98ظسا

پش پیکشسلَلیجبًذاساى دس کِ سلَلآىّستٌذ تؼذادی هیّب سلَل ّش ٍ داسد قشاس ّن اصکٌبس هستقل تَاًذ

دّذ.سلَل اداهِ خَد حیبتی فؼبلیت ثِ دیگش ّبی

چیست؟-32 سبدُ سلَلی پش جبًذاساى دیگش 98ظًبم

کلٌی

سضتِ-33 ًوًَِجلجک است.ای ........................ جبًذاساى اص 98ظای

سبدُ سلَلی پش

است.دس-34 گشفتِ غَست کبس تقسین ...................... ٍ ................... هثل سلَلی 99ظپش

جبًَساى–گیبّبى



35-ًَ سلَلثیي ................. ٍ کبس داسد.ع ٍجَد تٌبست 99ظّب

ضکل

99ظؽ،ظ-36

.ًذاسدٍجَداستجبطیدّذهیاًجبمسلَلآىکِکبسیًَعٍسلَلضکلثیي

ؽ

پَضطیّبیسلَل-37 داسًذ؟پَستثبفت ػْذُ ثِ ٍظبیفی چِ ٍ داسًذ ضکلی 99ظچِ

داسًذ. ػْذُ ثِ سا هحبفظت ٍظیفِ ٍ ّستٌذ ضخین ٍ فطشدُ ّن ثِ

پَضطیّبیسلَل-38 داسًذ؟ّبهَیشگثبفت ػْذُ ثِ ٍظبیفی چِ ٍ داسًذ ضکلی 99ظچِ

آى ثیي هٌبفزی ٍ ّستٌذ ٍجًَبصک هیّب اًجبم سا هَاد تجبدل ٍ داسد دٌّذ.د

داسًذسلَل-39 ضکلی چِ خًَی 99ظچشا؟؟ّبی

ّستٌذ سگ–گشد دس حشکت آسبًی ّبثشای

ضکلیسلَل-41 چِ ػػجی چشا؟ّبی 99ظداسًذ؟

ّستٌذ کطیذُ ٍ ػػجی–دساص پیبم اًتقبل ثشای

ٍظیفِ-41 چِ ٍ داسًذ ضکلی چِ داسًذ؟آًٍذّب ػْذُ ثش 99ظای

ّستٌذ هبًٌذ لَلِ ٍ داسًذ.–دساص ػْذُ ثش سا هَاد اًتقبل

چیست؟-42 99ظثبفت

پش جبًذاساى سلَلسلَلیدس اص تؼذادی اجتوبع اص هطبثِ، ٍ ّوکبس هیّبی تطکیل ضَد.ثبفت

داسد؟-43 ٍجَد اغلی ثبفت ًَع چٌذ اًسبى ثذى 99ظدس

هبّیچِپَضطی ػػجی، پیًَذی، ای،



ثجشیذ؟-44 ًبم هَسد چٌذ چیست؟ ػضَ یب 99ظاًذام

ثبفت هیٍقتی قشاس ّن کٌبس دس هختلف هیّبی تطکیل ػضَ یب اًذام هؼذُضَگیشًذ هثل قلتد ٍ کلیِ ،

چیست-45 ثجشیذ؟؟دستگبُ ًبم هَسد 99ظچٌذ

دستگبُاًذام ّن کٌبس دس اػضب یب هیّب ٍجَد ثِ سا گَاسشّب ٍ خَى گشدش دستگبُ هثل آٍسًذ

د-46 .................... ضذى جوغ هیثب ٍجَد ثِ صًذُ هَجَد ّن کٌبس 99ظآیذ.س

ّبدستگبُ
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دوازده فصل

سالمتسفرۀ

ػلَ-1 سؿذ ٍ ؿذى ػبختِ ثشای الصم هیلهَاد فشاّن کجب اص ؿوب ثذى 101فؿَد؟ّبی

غزا خَسدى ّباص

2-ٍ ٍیتبهیي ثش ػالٍُ ثذىغزاّب الصم هیهَاد فشاّن ثذى ثشای چیضی چِ 101فکٌذ؟،

اًشطی

3-ً تبهیبصغزا .................. ٍ .................. ثِ سا فکٌیهیيثذى 101ذ.

اًشطی–هبدُ

هییکبسّب-4 اًجبم هب ثذى دس غزاّب آىیکِ .................... ثِ ثؼتگدٌّذ فداسیّب 102د.

یهغزهَاد

اص-5 غزاهٌظَس هغزی اػت؟هَاد هَادی چِ 102فّب

لیپیذّب،کشثَّیذسات ٍیتبهیيپشٍتئیيّب، آة،،ّبّب، ٍ هؼذًی هغزهَاد ّؼتٌذ.غزاّبیهَاد

هَاکشثَّیذسات-6 اص یک کذام ثشای هٌبػتسّب صیش 102فتشًذ؟د

اًشطی تَلیذ ثذىة(الف( الفسؿذ

102فیؼت؟چیذساتکشثَّ-7

گشٍّکشثَّیذسات هغزیّب هَاد اًشطیاص کِ ًیّؼتٌذ تبهیبصهَسد سا کٌٌذ.یهیيثذى

د-8 103فیؼت؟چیذساتکشثَّیگشًبم

لٌذ



ثشًج-9 هبدُ ًبى-صهیٌیػیت–گٌذم–دس هیچِ تَلیذ اًشطی کِ داسد ٍجَد  102فکٌذ؟ای

ًـبػتِ

چیؼت؟-10 اص)ًـبػتِ ًَع کذام جضء هغزًـبػتِ 103ف(؟اػتیهَاد

کشثَ اػتًَػی هیّیذسات ػبختِ گیبّبى دس ؿَد.ٍ

ه-11 ػبختِ چگًَِ 103فؿَد؟یًـبػتِ

لٌذگیبّبى اثتذا فتَػٌتض ػول هیدس گلَکض ًبم هَلکَلیثِ ؿذى ٍصل ثب ػپغ ّنیّبػبصًذ ثِ گلَکض

ه ػبختِ  ؿَد.یًـبػتِ

هَلکَل-12 ؿذى هتصل ّن ثِ اص .....................ًـبػتِ هیّبی 103فؿَد.ػبختِ

گلَکض

ثٌَّبییذساتکشثَّیظگیٍ-13 سا 103فیؼیذ؟ػبدُ

ّؼتٌذ.  ؿیشیي

کشثَّیبّبىگ-14 هیهشکجّبییذساتچِ 103فػبصًذ؟یسا

ػلَلض ٍ ًـبػتِ

چیؼت؟-15 103فػلَلض

اػت کشثَّیذسات ًَػی ّن هیػلَلض تَلیذ گلَکض اص گیبّبى دس ؿَد.کِ

داسد؟-16 ٍجَد غزاّب کذام دس 103فػلَلض

هیَُ ػجضیدس ٍ داسد.ّب ٍجَد فشاٍاًی ثِ گیبّی(ّب غزاّبی )ّوِ

صیشاًشطی-17 هَلکَل فکذام اػت؟ اػتفبدُ لبثل اًؼبى ثذى 103ثشای

ة(الف( الفػلَلضًـبػتِ



هیلٌذ--18 گینخَسیکِ .....................یبٍ.................یبُاص اػت.اص ؿذُ 103فػبختِ

لٌذ–ًیـکش چغٌذس سیـِ

اص-19 هَسد کذاهٌذ؟چشثی(ًمؾ)هضایبیػِ هب ثذى دس 103فّب

هیکبثِّبػلَلغـبیؿذىػبختِدس..1 سًٍذ.س

.کٌذهیحفظضشثٍِآػیتاصساّبآى ٍپَؿبًذهیساثذىداخلّبیاًذامدٍسدٍستب..2

اًشطی..3 تَلیذ

همبیچشثییصایاًشط-20 سا لٌذ 103ف.یذکٌیؼٍِ

هی تَلیذ چشثی گشم یک کِ اًشطی اػت.همذاس کشثَّیذسات گشم یک اًشطی ثشاثش دٍ تمشیجب کٌذ

اًشطیچشثیػیت-21 ٍجَد ثب آىّب ثَدى چیؼت؟صا چشث)103فّب ضشسیبدصیهصشف داسدیثشایچِ ؟(ثذى

دٌّذ.هیافضایؾساللجیػکتِ ٍّبگسؿذىتٌگخطش

کذاهٌذ؟-22 چشثی 104فاًَاع

جبًَسی ٍ گیبّی

کشدًی:-23 104فجَس

گیبّیالف( جبهذ..1چشثی

هبیغ..2جبًَسیچشثیة(

)ة2---)الف )----1)

چشثی-24 کذام کٌین؟ّباص اػتفبدُ کوتش 104فثبیذ

 جبًَسیة(گیبّیالف(

آى:ة سػَة احتوبل سگچَى دس اػت.ّب ثیـتش ّب



چشث-25 ثجشیبّیگیچٌذ ًبم 104ف.یذسا

صیتَى ٍ گشدٍ سٍغي

هبدُ-26 چِ اص ؿتش کوکیاکَّبى چِ ٍ ؿذُ هیدسػت ؿتش 104فکٌذ.یثِ

هی کوک ؿتش ثِ چشثی، ثوبًذ.اص صًذُ ثیبثبى دس غزا ٍ آة ثذٍى سٍص چٌذیي کِ کٌذ

هبّیچِثشای-27 ؿذى هْنػبختِ صیش هبدُ کذام اػت؟ّب 104فتش

پشٍتئیية(چشثیالف(

ػلَلة ؿذى ػبختِ )ثشای ثبفت؛ ػبیش ٍ اػت.(ّب الصم پشٍتئیي ّن ّب

داسد؟-28 ٍجَد ّب غزا کذام دس 105فپشٍتئیي

جبًَسی ة( گیبّی الف(

هَسد دٍ ّش ثْتشًذ.()جبًَسیجَاة ّب

..............پشٍتئیي-29 اص ؿذُّب 105فاًذ.ػبختِ

اػیذ آهیٌَ

آه-30 ؿذى ػبختِ ساُ ثٌَیذّباػیٌَدٍ 105ف.یؼیذسا

هی ػبختِ هب ثذى داخل هَاد اص اػتفبدُ ثب ؿًَذ.الف:

ًوی هب ثذى آىة: اصتَاًذ آهبدُ صَست ثِ ٍ ثؼبصد سا هیّب هب ثذى جزة ؿًَذ.غزاّب

هی-31 هب اصثذى تؼذادی آىّباػیذآهیٌِتَاًذ اص ثؼضی ٍلی ثؼبصد ًویسا سا آىّب ثِ کِ ثؼبصد ّبتَاًذ

105فگَیٌذ.هی...........................

اػیذ ضشٍسیآهیٌَ ّبی



آه-32 هبیٌَاػیذکذام ثذى سا ثؼبصد؟ًویّب 105فتَاًذ

ضشٍسی غیش ة( ضشٍسی الف(

الف

ف-33 اػت. .................. اص هَ ٍ پشًذگبى پش ػٌکجَت، تبس 105جٌغ

یيپشٍتئ

غزا-34 هبدُ ثجشییچٌذ آهیذًبم 106فداسد.یضشٍسیذاػیٌَکِ

هشؽ تخن ٍ ؿیش

چٌذٍیتبهیي-35 ثِ لبثلّب کلی ّؼتٌذ؟گشٍُ 106فتمؼین

آة دس چشثی–هحلَل دس هحلَل

ثجشیّبیتبهیيٍ-36 ًبم سا آة دس 106ف.یذهحلَل

( ث )cBٍیتبهیي ة گشٍُ ٍیتبهیي ٍ )) 

ثجشیّبیتبهیيٍیظگیٍ-37 ًبم سا آة دس 106ف.یذهحلَل

ًوی رخیشُ هب ثذى آىدس اضبفی همذاس ٍ دفغؿًَذ ادساس طشیك اص ؿَد.هیّب

داسد.-38 ًمؾ .............. ٍیتبهیي لثِ ػالهت 106فدس

ث

ًمؾ-39 اص هَسد Bدٍ ٍیتبهیي 106ف؟کذاهٌذّبی

داسد.ًمؾهَسیضؽٍخًَیکناصپیـگیشیدس

غال-40 فدس داسد؟ ٍجَد ٍیتبهیي کذام 106ت

B( ة گشٍُ (ٍیتبهیي



چشثیّبیتبهیيٍ-41 دس ثجشیهحلَل ًبم 107ف.یذسا

د ٍیتبهیي ٍ آ ٍیتبهیي

..............ًَسِدسٍیظُثِهبثیٌبیی ٍچـنػالهتدس-42 ٍیتبهیي 107فداسد.ًمؾکن

 A
داسد؟Aٍیتبهیي-43 ٍجَد غزاّب کذام 107فدس

فشًگیگَجِ ٍَّیج

ف-44 داسد. ٍجَد ................... ٍیتبهیي هبّی 107دس

د (D)ٍیتبهیي

ٍیتبهیي-45 هیDاگش سٍی چِ ًجبؿذ 107فدّذ؟کبفی

ثذٌّذ.ًیضؿکلتغییشؿبیذحتی ٍهبًٌذهیًشم ٍکٌٌذًویجزةکلؼینکبفیاًذاصُثِّبیتبىاػتخَاى

هی-46 تَلیذ خَسؿیذ ًَس اص اػتفبدُ ثب اًؼبى ثذى دس ٍیتبهیي 107فؿَد؟کذام

Dٍیتبهیي

کشدًی:-47 107فجَس

ػبصی...1آّيالف( خَى

ػبصی...2کلؼینة( اػتخَاى

)ة1----)الف )----2)

اػت؟-48 کذاهیک جضٍ آّي ٍ 107فکلؼین

ة(الف( هؼذًی الفّبٍیتبهیيهَاد

سًگ-49 ٍ صیبد خؼتگی هیاحؼبع کذاهیک کوجَد ػالئن اص ثبؿذ؟پشیذگی 107فتَاًذ

کلؼین ة( آّي الفالف(

دس-50 فشاٍاًی ثِ هؼذًی هبدُ داسد؟کذام ٍجَد دسیبیی 108فغزای

یذ

داسد؟-51 ًمؾ .................. فؼبلیت تٌظین دس 108فیذ

ّبػلَل

غزاینػذ-52 هَاد چِ 108فؿَد.یهیبفتییدس

هیَُ هثل غزایی، هَاد ّوِ دس ػجضیتمشیجب ٍ خَساکی.ّب ًوک دس ّوچٌیي ٍ ّب

چیؼت؟-53 ػذین حذ اص ثیؾ هصشف 108فخطش

اػتخَاىهجتال پَکی ٍ خَى فـبس ثِ ؿذى

اػت؟-54 یکؼبى آة ثِ افشاد ّوِ ًیبص 108فآیب

هختلف افشاد اًذاصُخیش، ًظش اص هی، اًجبم کِ فؼبلیت هیضاى ٍ ثذى هختلفی ّن ثب حتیاًذدٌّذ ٍ کشدى ػشق

ثیوبسی اػت.ثؼضی هتفبٍت ًیض آة ثِ ًیبص ًتیجِ دس داسًذ فشق ّن ثب ّب



اص-55 هٌبػتگضیٌِکذاهیک ػبلن تغزیِ ثشای صیش اػت؟ّبی 109فتش

پض-1 آة غزای / ؿذُ ػشخ غزای

ؿیشیٌیهیَُ-2 ٍ پفک / آجیل ٍ ّب

آة-1 پضغزای

2-ٍ آجیلهیَُ

اػت؟-56 ثیـتش خَساکی یک غزایی اسصؽ صَستی چِ 109فدس

ثبؿذ. داؿتِ ثیـتشی تٌَع آى هغزی هَاد کِ صَستی دس

ؿوب هَفمیت ؛آسصٍهٌذ

1395ذاػفٌ–هَالئی  

تجشیض3ًبحیِ  

ػؼی اراى اٍجبلذی طشفذى ّش اٍلذی ػؼی!صجح لــــشآى لــــشدى هالئـکِ گلیــــش !!!گـــَیب

 ؿْشیبس



31فصل

غذاسفر

واس-1 اص ................یىی دستگاُ ٍاسدّای تتَاًٌذ آى هَاد وِ وٌذ سیض لذسی تِ سا غزاّا وِ است ایي ها

ضًَذ. 111ظخَى

 گَاسش

چیست؟-2 111ظگَاسش

هَلىَل ٍ رسات تِ غزاّا ًامتثذیل گَاسش تاضٌذ خَى( )تِ جزب لاتل وِ ؼَسی تِ سیض داسد.ّای

اص-3 گَاسش ختنتِ ٍضشٍع.............لَلِ ظضَدهی........... .111

هخشج---دّاى

وذاهٌذ؟-4 گَاسش دستگاُ هْن تخص 111ظدٍ

گَاسش گَاسضی(اًذام–لَلِ )غذد جاًثی ّای

تشتیّالسوت-5 تِ سا گَاسش لَلِ ظیسیذتٌَیةهختلف .111

تاسیه–هؼذُ–هشی–حلك–دّاى تضسي–سٍدُ هخشج.–سٍدُ

اًذام-6 است؟یهوذامیشصیّااص گَاسش دستگاُ تِ هشتَغ

هجشاالف هشیٌیتی( ًایب( ًخاعیج( د(

هش یب(

تثشیگَاسضیّاغذُ-7 ًام ظیذسا .111

)لَصالوؼذُ(–وثذ تضالی.–پاًىشاس غذد

تٌَیلتطىیّاتافت-8 داخل تِ خاسج اص سا گَاسش لَلِ ظیسیذدٌّذُ .111

پَضطی.–ایهاّیچِ–پیًَذی



هما-9 سا پشًذُ ٍ اًساى گَاسش تفاٍت).یذوٌیسِلَلِ چِ پشًذگاى گَاسش هایدستگاُ گَاسش دستگاُ تا

112ظ(داسد؟

لسوت داسًذ؛دس فشق گَاسضی لَلِ هختلف ّای

پشًذگاى:لسوت گَاسش دستگاُ هختلف سٍدُ–سٌگذاى–هؼذُ–داىیٌِچ-یهش–دّاىّای

گَاسشیّاتلسو دستگاُ هش-دّاى:اًساىهختلف ٍ تاس-یهؼذُ تضسي-یهسٍدُ سٍدُ

است دّاى اص اًساى دس وِ فیضیىی ٍ ضیویایی گَاسش ضشٍع ًظش اص ٍ ًذاسًذ دًذاى پشًذگاى ّوچٌیي

د چیٌِفشق اص گَاسش پشًذگاى دس ٍ هیاسًذ آغاص ضَد.داى

داسا-11 دّاى ظاست................ٍ..........یتضاق .112

آًضین-آب

چیست؟-11 112ظآًضین

وٌٌذ.هیصیادساضیویاییّایصٍاوٌسشػتوِاًذّایهَلىَل

تجضیتضالینآًضیًَػ-12 داسد...............یِدس ًمص سادُ لٌذ 112ظتِ

ًطاستِ

وذاهٌذ؟-13 گَاسش اًَاع

ضیویایی ٍ فیضیىی گَاسش

است؟-14 الصم گَاسش ًَع وذام تشای آًضین

ب(الف( فیضیىیضیویایی الفگَاسش

دًذاى-15 تثشاًَاع ًام سا اًساى دس 112ظ.یذّا

تضسي( ٍ )وَچه پیص.–ًیص–آسیا

استثاؼ-16 داسدیيتیچِ ٍجَد دًذاى واس ٍ ظضىل 112؟
پ تیداسایصدًذاى ً-غزایذىتشیتشایضلثِ تیداسایصدًذاى وشدىیتشایضًَن پاسُ ٍ یایآسٍسَساخ

داسا تشآهذگیوَچه داسایابآس-وشدىیابآسیتشایدٍ آهذگیتضسي تش وشدىیابآسیتشایچْاس

خَسدى-17 113ظّاست؟دًذاىپَسیذگیػَاهلاصضىالت ٍضیشیٌیچشا

هَاد لٌذ،ّاتاوتشیایيداسًذٍجَددّاىدسوِاستّاییتاوتشیغزایلٌذیچَى هصشف اسیذتا

ایي.وٌٌذهیتَلیذ .ضَدهیدًذاىپَسیذگیسثةًتیجِدس ٍتشدهیتیياصسادًذاىهیٌایاسیذٍ

خاسج-18 هادُیسؽح چِ سا پَضاًذ؟یهیادًذاى

هالف د( ػاج ج( دًذاى هغض ب( استخَاى یٌا(

ه  یٌاد(



هی-19 وجا تِ ضذى جَیذُ ٍ دّاى اص تؼذ 113ظسٍد؟غزا

هشی–حلك–دّاى

جَیذُ-21 اص تؼذ دًذاىغزا )تَسػ گلَلِضذى ضىل تِ ٍ آهذىّا( دس خویشی فطاسّای تا صتاى تَسػ ،

هی حلك گَیٌذ.ٍاسد ............... ػول ایي تِ وِ  ضَد

تلؼیذى

هی-21 ............. ٍاسد دّاى اص غزا تلغ ػول 132ظضَد.ٌّگام

هشی

ه..................یَاسُدیّایچِهاّ-22 هٌثسػ ٍ ًتیهٌمثط دس هیجِضَد ساًذُ هؼذُ سوت تِ -یغزا

113ظضَد.

هشی

دل-23 است تضسي لموِ اص تْتش وَچه لموِ ظیستچیلخَسدى 113؟

لموِ تشداسیّااگش غزا اص هینوَچه تینتَاًی، سا ا.ینتجَیطتشآى خَتیيدس تِ غزا تضاقیحالت تا

ه آساًتش آى گَاسش ٍ ضذُ آغطتِ .ضَدیدّاى

سلَلیگَاسضیشُض-24 سا ه...................یّاهؼذُ تشضح 114ظوٌٌذ.یهؼذُ

پَضطی

ضاهلیگَاسضیشُض-25 ظاست.....................ٍ....................هؼذُ .114

 اسیذ–آًضین

هاّ-26 ووىیچِاًمثاض چِ هیهؼذُ آى ظوٌذیتِ 114؟

د آًضیَاسُاًمثاظات تا سا غزا اسیگَاسضّایینهؼذُ، تِیذولشیذسیهٍ سا آى ٍ تَدُیههخلَغ

.وٌذیهیلتثذهایغیوًِ

چ-27 چِ تِ هؼذُ دس غزا تَلف ظداسدیتستگیضیهذت 114؟

تستگ هؼذُ دس غزا تَلف غزایهذت هییتِ وِ غزاّاینخَسیداسد تی. صهاى هذت هؼذُدیطتشیچشب س

.هاًٌذیه

28-......... ٍاسد هؼذُ تشن اص تؼذ 114ظضَد.هیغزا

تاسیه سٍدُ

تاسیفٍِظدٍ-29 تٌَیهسٍدُ ظیسیذسا .114

ًْاالف: غزاییهحل یافتِگَاسش گَاسش غزایی هَاد هغزی هَاد جزب هحل ب:

است؟-31 هحل وذام غزا گَاسش ًْایی 114ظهحل

تاسیه سٍدُ



آًضین-31 گَاسضتیطتش دسیّای ًیاص هیهَسد ساختِ وجا دس تاسیه ظسٍدُ 114ضًَذ؟

پاًىشاس غذُ لَصالوؼذُ()دس

ووى-32 چِ هیپاًىشاس گَاسش ظوٌذیتِ 114؟

ًیگَاسضیّاینآًضیطتشت تاسیاصهَسد سٍدُ هیهدس ساختِ پاًىشاس .ضًَذیدس

وذام-33 تیهتشضحات تجضیطتشیًمص غزایِدس داسد؟ییهَاد

سٍدُالف ب( هؼذُ پاًىشاسیهتاسی( د( وثذ ج(

پاًىشاس  د(

ٍس-34 تِ سا خَد تشضحات پاًىشاس ٍ دسیلِوثذ لَلِ ............یهدٍ تِ .یضًذسیهًمؽِ

اتتذاالف تاسی( اًتْایهسٍدُ یهتاسیسٍدُیب(

هؼذُج اتتذا( تضسيیسٍدُید(

اتتذا تاسیالف( یهسٍدُ

چیست؟-35 غزا 114ظجزب

سیض ٍ ضذُ تجضیِ هَاد سيػثَس داخل تِ تاسیه سٍدُ دیَاسُ داسد.اص ًام غزا جزب خًَی ّای

ؽ؛-36 ٍ تاسظ تخطیهسٍدُ هغزیتٌْا هَاد ّوِ وِ است گَاسش لَلِ خَىیاص ٍاسد ٍ جزب آى اص

114ظضًَذ.یه

صحیح

هغزیيتشهْن-37 هَاد ّوِ وِ جزب ٍ ّعن ًظش اص گَاسش دستگاُ هیػعَ جزب آى وذامیاص ضًَذ

است؟

لَصالالف ب( هؼذُ سٍدُ( ج( سٍدُوَچهیوؼذُ تضسيید(

سٍدُ وَچهیج(

چیخَسدگیيچیاپشصیفٍِظ-38 115ظیست؟سٍدُ

داخل تشجستگیسؽح سا اییّایسٍدُ است. گشفتِ فشا ّستٌذ هاًٌذ اًگطت ٍ وَچه وِ یيفشاٍاى

هیتشجستگ پشص سا سلَلیّا ًپشصیَاسّایدیّاًاهٌذ. سیتشوَچهیّایتشجستگیضّا ًام یضپشصتِ

داسًذ.

سیخَسدگیيچیيا ٍ )پشص هیضپشصّاّا تاػث تواسی( سؽح تاسضًَذ سٍدُ تا افضا111تایهغزا یصتشاتش

ایاتذ افضایيوِ تاػث تاسیصاهش سٍدُ دس هَاد هغز)یهجزب هَاد سيیٍسٍد .گشددیه(پشصّایّاتِ

تاسی-39 سٍدُ دس ًیافتِ گَاسش هیهَاد ............ ٍاسد سشاًجام 115ظضَد.ه

تضسي سٍدُ



تؼ-41 ًویچشا گَاسش تاسیه سٍدُ دس هَاد 115ظیاتذ؟عی

آًضین آىچَى گَاسش تشای الصم ًذاسد.ّای ٍجَد ّا

هی-41 جزب هَادی چِ تضسي سٍدُ  115ظضًَذ؟دس

هؼذًی هَاد ٍ آب

تاوتشی-42 هَسد سَالدس تِ تضسي سٍدُ دّیذ:ّای جَاب صیش 115ظّای

تاوتشی ایي والف( ٍیتاهیيّا هیذام تَلیذ سا وٌٌذ؟ّا

گشkٍٍُیتاهیي ٍیتاهیي ٍB

ایي غزای است؟ّتاوتشیب( هَادی چِ ا

سلَلضی هَاد

ؽ؛-43 ٍ هیجاتسثضظ هیٍَُ ووه هذفَع آساى دفغ تِ 115ظوٌٌذ.یّا

صحیح

است؟یيتضسگتش-44 وذام تذى غذُ

وثذالف )ّ ج( لَصالوؼذُ یپَفیضب(

وثذجَاب: الف(

سي-45 دس هَجَد تاسیّاخَى سٍدُ ٍاسدیهاؼشاف 116ظضَد.یه..............اتتذا

 وثذ

هی-46 ساختِ وجا دس 116ظضَد؟صفشا

وثذ دس

است؟یهوذام-47 صفشا وٌٌذُ 116ظتشضح

ولالف ج( هؼذُ ب( لَصالوؼذُ وثذیِ( د(

وثذجَاب: د(

ها-48 هیغوثذ سا ..................یصفشا دس وِ 116ظضَد.یهیشُرخساصد

صفشا ویسِ

داسد؟-49 ًمص هَادی چِ گَاسش دس 116ظصفشا

ّاچشتی

آًض-51 چشتینوذام گَاسش است؟یدس وذام آى تشضح هحل ٍ تَدُ هَثش ّا

تضاقالف وثذ–صفشا(بدّاى–(

تضسيیسٍدُ–یگَاسضضیشُ(دهؼذُ–هؼذُاسیذ(ج

صفشا وثذ–ب(



هی-51 تش سٍدُ اص وِ هیخًَی اًذام وذام تِ اتتذا 116ظسٍد؟گشدد

هی وثذ ضَد.تِ رخیشُ وثذ دس آى اظافی هغزی هَاد تا سٍد

هی-52 هصشف وِ وشتَّیذساتی هیوٌیاگش چِ تاضذ ها تذى ًیاص اص تیص آى)ضًَذ؟ن اص تشاوثذ یّا

ه..............ساختي ظوٌذ.یاستفادُ )116

اظافیلٌذ)وثذ( هیّای تثذیل چشتی تِ .ذوٌسا

است؟-53 تیطتش افشادی چِ دس استخَاى پَوی 116ظاحتوال

ٍصى ون چاقالف( افشاد الفب(

ظتیطتشداسًذ،................وِافشادیدسللثیّایتیواسی ٍصیادفطاسخَىخؽش-54 116است.

ٍصىٍصىاظافِالف( الفب(ووثَد

ؽ؛-55 ٍ صظ خَى فطاس افشادیاداحتوال تیدس داسًذ ٍصى ووثَد است.یطتشوِ

غلػ

تنظیم؛ و تهیه

ناحیه تبریز؛3موالئی

ماه 5331اسفند



41فصل

است؟-1 السم هب ثذى در هَاد گزدش دستگبُ موادگردش117ظچزا

سلَل ثچَى اًسبى ثذى درًٍی ًویّبی ٍ ًذارد ارتجبط اطزاف هحیط هب کٌٌذ.تَاًٌذ جذة هحیط اس را خَد السم َاد

راحتت-2 جبًذاراى کذام در هَاد است؟جبدل 117ظتز

سلَلی الفة(پزسلَلیالف(تک

هَج-3 کذام اطزاف هحیط ثب هَاد تجبدل هیجْت رٍ ثِ رٍ ثیطتزی هطکل ثب 117ظضًَذ؟َدات

سلَلی ةة(پزسلَلیالف(تک

سلَل-4 تک هیجبًذاراى اًجبم چگًَِ را هَاد دفغ ٍ ظیجذة 117دٌّذ؟

هحیط. ثب هستقین طَر ثِ

رٍثزٍ-5 ػجبرت ثَدى غلط یب ًذارًذ.((صحیح هَاد گزدش دستگبُ ّب ))ثبکتزی ثٌَیسیذ. دلیل ثب را

دٌّذ.صحیح هی اًجبم هحیط ثب هستقین طَر ثِ خَدرا تجبدالت ٍ ثَدُ سلَلی تک چَى ؛

هغذ-6 دستگبُیهَاد تَسط ضذُ ثِگَارش هّبیلسلَ.................. هٌتقل 117ظضًَذ.یثذى

خَى چیست؟)گزدش هَاد گزدش دستگبُ اصلی (ٍظیفِ



قسوتهْن-7 ثجزیذ.تزیي ًبم را هَاد گزدش دستگبُ 118ظّبی

خَى–ّبرگ–قلت

ثجزیذ.-8 ًبم را اًسبى خَى گزدش دستگبُ اصلی قسوت سِ

1......................... :2:....................... 3:.............................

خَى-3ّبرگ-2قلت-1

هی-9 ثبر چٌذ قلت دقیقِ ّز 118ظسًذ؟در

ثبر99تب75

ضجکِ-19 در لَلِیاخَى ًبمیّباس ثِ ٍثَسیلِهزتجط است.یًَػ.................. گزدش در قلت ًبم ثِ 118ظپوپ

ّبرگ

کبر-11 اس یک ّز هَاد گزدش کوکدستگبُ ثب را سیز هیّبی اًجبم دستگبُ ٍکذام افشایص ثب را خبلی )جبّبی دّذ؟

کٌیذ. پز دستگبُ ًبم ٍ (کبّص

..................الف( ، ............................ دستگبُ کوک ثِ خَى )افشایصاکسیژى یبثذ.هیکبّص(–............

..............................ة( ،............................ دستگبُ کوک ثِ خَى هکبّص–یص)افشاقٌذ .یبثذی(

)افشایص ................................ ،.......................... دستگبُ کوک ثِ خَى اٍرُ یبثذ.یهکبّص(–ج(

)افشایصاکسیذدید( ................................. ،............................... دستگبُ کوک ثِ خَى یبثذ.هیکبّص(–کزثي

تٌفس گزدش–الف( ة( ج(–گَارشافشایص تٌفس–دفغافشایص د( کبّص-کبّص

ک-12 چِ خَد ظزثبى ثب هیبرقلت 118ظ؟دّذیاًجبم

رگ درٍى ثِ فطبر ثب را اًذامخَى ٍ هیّب فزستذ.ّب



حفزُ-13 چٌذ اًسبى است؟قلت 118ظای

4( دارد ثطي(2–دّلیش2حفزُ

حفزُ-14 هقبثل ضکل ًبدر را قلت کٌیذ:مّبی گذاری

(A................................ :)

(B

................. :)
...........

(C.................................... :)

(D................................. :)

(A( راست دّلیش :)B( راست ثطي :)C( چپ دّلیش :)Dچپ ثطي :)

حفزُسیبّزگ-15 کذام ٍارد ضطی هیّبی قلت ضًَذ؟ی

راست(2راستیشدّل(1 چپ(4 چپیشدّل(3ثطي ثطي

دّل3 چپیش(

هی-16 خبرج کجب اس هیآئَرت کجب ثِ ٍ رٍد؟ضَد

راست(1 ثذىّوِ–ثطي راست2ی ثطي چپ3ّبضص–( ثطي ثذىّوِ–( چپ4ی ثطي ّبضص–(

چپ3 ثطي ىثذیّوِ–(

ک-17 ٍ اسفٌج در هَاد گزدش استیسِدستگبُ چگًَِ ظتٌبى 118؟

گزدش ثِ ثذى در آة خَى، جبی ثِ جبًَراى ایي آیذ.هیدردر

ثجزیّبثبفت-18 ًبم را قسوتیذقلت چِ در کذام ّز داردیٍ ظقزار 119؟

هبّیچِ حفزُثبفت درٍى پَضطی ثبفت ٍسط، در درای کِ پیًَذی ثبفت ٍ قلت دارد.ّبی قزار قلت )ثیزٍى( اطزاف



هبّ-19 اس ظچیقلجیچِهٌظَر 119یست؟

هبّیچِ ثبفت ًَػی اس قلت ػوذُ هیثخص قلجی هبّیچِ آى ثِ کِ ضذُ تطکیل دارد.ای ٍجَد قلت در تٌْب ٍ گَیٌذ

است؟-29 دادُ تطکیل را قلت ثیطتز ثبفت کذام

هبّیچِ ایثبفت

حفزُ-21 درٍى ثبفت قلتکذام است؟ّبی پَضبًذُ را

پَضط یثبفت

هی-22 کوک آى اس حفبظت ثِ ٍ دارد ٍجَد قلت اطزاف در ثبفت کٌذ؟کذام

پ یًَذیثبفت

پ-23 ثبفت کویًَذیٍجَد چِ قلت اطزاف هیدر آى ظکٌذیثِ 119؟

هی کوک آى اس حفبظت کٌذ.ثِ

؟کذاهٌذقلتیّبیژگیٍ-24

هبّ-1 خبلیایچِثبفت تَ دارد،-2است.یٍ حفزُ پبچْبر در حفزُ دٍ ٍ ثبال در حفزُ ییيدٍ

پبئییثبالیّبحفزُ-3 دریٌیٍ کوک دارًذ.یچِثِ ارتجبط ّن ثب ّب

حفزُ-4 پَضطدرٍى ثبفت اس تطکیّب در کِ دارًذ.یشًیقلجیّبیچِدریلاست ضزکت

پ-5 ٍیًَذیثبفت قلت اطزاف حدر ثِ کِ دارد هجَد کوک آى کٌذ.یفبظت

هیرگ-25 خبرج قلت اس را خَى کِ رگّبیی ٍ دارًذ ًبم ............ هیکٌٌذ ثز قلت ثِ را خَى کِ گزداًٌذّبیی

ظ دارًذ. ًبم ................129

(یبّزگ؟سیفتؼزسزخزگ؟یفتؼز)سیبّزگ–سزخزگ



کز-26 چیست؟رگ 129ظًٍز

خَىرگ قلت ثبفت ثِ کِ هیّبیی هیرسبًی ًبهیذُ کزًٍز ضًَذ.کٌٌذ

چیست؟-27 رٍضي خَى اس هٌظَر

سزخزگ(1 درٍى اکسیذ(2ّبخَى دی کزثي دارای اکسیژىدارایخَى(3خَى

یژىاکسیداراخَىجَاة:

رٍض-28 چپ ثطي ................يخَى تَسط ٍ دارد( ثیطتزی )اکسیژى ثَدُ هیتز فزستبدُ ثذى توبم 129ظضَد.ثِ

آئَرتسزخزگ

چیفٍِظ-29 آئَرت ظسزخزگ 129یست؟

هی ثذى توبم ثِ را چپ ثطي رٍضي خَى سلَلآئَرت ًیبس تب اکسیژىرسبًذ ٍ هغذی هَاد ثِ را ثذى خَىّبی تَسط

کٌذ.رٍضي تبهیي

است؟-39 هزثَط قلت سوت کذام ثِ )ثشرگ( خَى ػوَهی 129ظگزدش

الف(چپ

الفة(راست

ػوَهیحتَظ-31 خَى ی؟گزدش

اکسخَى چپ طزیطتزیثیژىسوت اس ٍ است رٍضي ٍ آئَیقدارد هسزخزگ فزستبدُ ثذى ًقبط توبم ثِ تبیرت ضَد،

هغذیّبسلَلیبسً هَاد ثِ را اکسیثذى کٌذ.یيتبهیژىٍ

ظخین-32 قلت ثطي کذام چزا؟تزاستدیَارُ ؟

 آئَرتسزخزگدرفطبرخَىایجبدچپ،ثطي(1

ضطیاراست،ثطي(2 سیبّزگ درٍى ثِ خَى ًتقبل

راست(3 آئَرت،ثطي سزخزگ در فطبرخَى ایجبد

ا(1 چپ، آئَرتیجبدثطي سزخزگ در فطبرخَى



سوت-33 هیاس فزستبدُ کجب ثِ خَى قلت 129ظضَد؟راست

هی ضص ضَد.ثِ تصفیِ تب رٍد

سزخزگ-34 کذام تَسط راست ثطي ضصخَى ثِ هیّب ظّب 129رٍد؟

ضطی سزخزگ طزیق اس

راست-35 سوت اس کِ خًَی هیگزدش ضزٍع ظقلت دارد؟ ًبم چِ 129ضَد،

خَى. ضطی گزدش

ضطیحتَظ-36 خَى ی؟گزدش

قلت،در راست تسوت دیدارایزُخَى ایبىجزیذاکسیکزثي سیيدارد. ثشرگ را دّلیبّزگخَى ثِ هیشّب -یراست

اآٍرًذ اکسیي. کِ هیکوتزیژىخَى راست ثطي ٍارد طزیدارد اس ٍ ضطیقضَد ضصیسزخزگ هثِ آىیّب اس تب جبرٍد

کٌذیژىاکس اکسجذة خَى طزیژى. اس رٍضي ٍ دّلیضطیّبیبّزگسیقدار هیشثِ چپ ثطي ثِ سپس ٍ تبیچپ رٍد

آ در گزدش ثِ ثذى در .یذدٍثبرُ

است؟-37 کذام تزتیت ثِ )ضطی( کَچک خَى گزدش پبیبى ٍ ضزٍع ًقطِ

چپ(1 ث2  راستدّلیش–ثطي  چپدّلیش–راستطي(

ث3 چپ( ث4چپدّلیش–طي راستدّلیش–راستطي(

راست2 ثطي چپدّلیش–(

هزحلِ-38 هیسِ تطکیل را قلت ظزثبى یک کِ ثجزیذ؟رادٌّذای 121ظًبم

دّلیشّب ثطي-اًقجبض ػوَهی-ّباًقجبض استزاحت

)ثطي-39 ........................... اس ضَد، خبرج ثطي اس ثخَاّذ کِ خًَی هیدّلیش–ّبّز خبرج ضَد.ّب(

ّبثطي

ًَع-49 ظسِ ثجزیذ. ًبم را خَى گزدش دستگبُ هَیزگ–سیبّزگ-سزخزگ121رگ



سیبّزگسزخزگ-41 ثب دارًذ؟ّب فزقی چِ 121ظّب

دارًذّبسزخزگ ارتجبع قبثل ٍ ظخین ًبسکسیبّزگٍلی.دیَارُ دیَارُ آىّب ارتجبػی خبصیت ٍ دارًذ. ّبتزی

است. کوتز

است؟-42 تجذیل قبثل هَیزگ ثِ 121ظکذاهیک

الفسیبّزگة(سزخزگالف(

ّوذیزگهَ-43 ثِ اتصبل ثب چیگزّب هیشچِ ثَجَد ؟آٍرًذیرا

یبّزگس

ٍظیژگیٍ-44 ظچیزگهَیفٍِ 121یست؟

هَیزگ است.دیَارُ هَاد هجبدلِ آى ٍظیفِ ٍ است ضذُ سبختِ پَضطی ثبفت الیِ یک اس تٌْب ّب

هَ-45 جبًَراى ظًذارًذیزگکذام 121؟

حطز هبًٌذ جبًَراى ات.ثزخی

چیست؟-46 خَى 122ظفطبر

رگالف( دیَارُ ثز خَى استفطبر .ّب

است. خَى خَد ٍاردُ فطبر الفة(

طجیشاىه-47 خَى استیؼیفطبر چقذر اًسبى ظدر 122؟

129

89
ج لیتز است.هیلی یَُ

طج-48 خَى فطبر ػذد ٍ خَى فطبر یؼی؟ٍاحذ

جهیلی هیَُهتز ًطبى ػذد دٍ ثب 89یر129ٍ-دٌّذیٍ



رگ-49 دیَارُ ثز خَى طزف اس کِ هیفطبری ٍارد صَّب ثِ ٍ هیضَد در حزکت ثِ رگ طَل در هَجی آیذرت

گَیٌذ ظ................ .122

ًجط

چ) یست؟(ًجط

ّز-59 ثذى دارد؟در ٍجَد خَى لیتز چٌذ 122ظفزد

لیتز5

است؟-51 ثبفتی ًَع چِ 122ظخَى

است. پیًَذی ثبفت ًَػی

کذاهٌذ؟-52 خَى ثبفت قسوت 122ظدٍ

پالسوب ًبم ثِ هبیغ سلَلی،قسوت قسوت

چیست؟-53 122ظپالسوب

آة اس ٍ است خَى هبیغ ثخص ثپالسوب هحلَل هَاد پزٍتئیِ، ٍ ًوک قٌذ، است.ٍیژُ ضذُ تطکیل ي

؟-54 است کذام پالسوب اصلی تزکیت

قٌذ(1 اٍرُ، ًوکآة، ًوک،قٌذپزٍتئیي،آة،(2،

اهالحآة(3 اٍرُ، قٌذ، ًوکآة،اهالح،(4،

پزٍتئ2 آة، قٌذیي( ًوک، ،

ظضٌبٍرًذ...............دریخًَیّبسلَل-55 .122

پالسوب

پالسوبیخًَیّبسلَل) ضٌبٍرًذ؟ کجب (در



ثجزیذ.-56 ًبم را خَى ٍ خَى گزدش دستگبُ کبرّبی اس هَرد چْبر

هَاد1 ..اًتقبل

دستگب2ُ دادى ّن..ارتجبط ثِ هختلف ّبی

ثذى3 ثِ دادى ..ایوٌی

ثذى4 دهبی ..تٌظین

ّزًس-57 ثخصجت اس کٌیذیک هؼیي را خَى 123ظ؟ّبی

الف(پالسوب

خًَیة(سلَل ّبی

)پالسوب( الف ة)سلَل55جَاة: خًَی(% %45ّبی

ظاست.....................ٍ...........ٍ....................................ضبهلیخًَیّبسلَل-58 .123

قزهشگلجَل سفیذَلگلج–ّبی ّب.پالکت–ّبی

ٍظ-59 خَى؟یفِسِ

ث-1 ارتجبط ثبػث کِ هَاد هیّبدستگبُیياًتقبل ثذىیدهبینتٌظ-3یثخطیوٌیا-2ضَد.یثذى

سفیفٍِظ-69 ثٌَیذگلجَل ظرا 123یسیذ.

هیکزٍة ثزاثز در ثذى اس   ّبدفبع

ثٌَیفٍِظ-61 را قزهش ظگلجَل 123یسیذ.

اکاًتقب دی ٍ )اکسیژى تٌفسی گبسّبی یذکزثي(سل

گلجَل) کبر ٍ فزٍرفتِیّبضکل ٍسط ثب هبًٌذ سکِ گبسّب-قزهش؟ خَیتٌفسیاًتقبل ى(در



هَثزًذ؟-62 ّوَگلَثیي ٍ قزهش گلجَل تَلیذ در هؼذًی هبدُ ٍ ٍیتبهیي کذام

1)K–2یذ)D–3 یذ)B–ّ4يآ)K–آّي 

آّي–Bجَاة:

ثٌَیفٍِظ-63 را ظپالکت 123یسیذ.

خَى اس جلَگیزی ٍ خَى ریشی.اًؼقبد

سلَل-64 خبصیشریّبثِ ضکل کِ هیًذارًیخَى .................. 123ظ.یٌذگَذ

پالکت

جمعه موالئی از گردآوری و 5931اسفنذ6تهیه

تبریس9ناحیه

خورشا» و مه و باد و نانیذبر تو تا کارانذ// در فلک آریو کف نخوریبه غفلت به «یو

یسعذ



الرحيم51فصل الرحمن هللا بسم

محيطباتبادل

...دستگاُ-1 دارد1تٌفس ػْذُ تز را سایّاٍاکٌص.... هَاد سلَل تَلیگزیدیذدرٍى کٌٌذیهیذّن

تا ٍسیذکِ ضًَذ2.....ییلِتِ خارج تذى اس 124ظ؟....

گاس-1 ّاتثادل

ادرار-2 دفغ دستگاُ

ضص-2 تِ ٍرٍد تزای چَِّا اس ػثَرّا 124ظکٌذ؟هیهسیزی

حلق-2تیٌی-1

ًای-4حٌجزُ-3

ًایضک-6ًایضُ-5

َّاییکیسِ-7 ّای

ظچیستیضًُا-3 124؟

آى تِ کِ دارد ضاخِ دٍ هیًای ًایضُ گَیٌذ.ّا



چیست؟-4 ًایضک

اًگلیضَکًا قسوتbronchiole:یسی)تِ تٌفسی( دستگاُ تیاس کِ کیضًُایيتَدُ قزارییَّایسٍِ

است. گزفتِ

ًای،ارتجاػیساختاریضکًا) دارد. ًایضکّوثٌذ اس هخاطّایضُهٌطؼة غذُ ٍ غضزٍف فاقذ ٍ دریتَدُ

(.استیَارُد

داردییَّایّایسِک-5 قزار 124ظ؟درکجا

ًایضک اًتْای دارًذ.در قزار ّا

تیفضا-6 تاثیٌیداخل هیَّایرٍیزیچِ تذى تِ ضذُ 125ظ؟گذاردیٍارد

تفضای تصفیٌیداخل ٍ هزطَب ٍ گزم را .کٌذیهیَِّا

تیاٍر) دلیل تیٌیذسِ تا تٌفس استیکِ دّاى تا تٌفس اس (تْتز

ضص-7 در َّایی هَیزگتثادل تیي هیّا اًجام ................. ٍ 125ظضَد.ّا

َّاییکیسِ ّای

هَ) کیسِیّایزگٍظیفِ ؟(چیستییَّایّااطزاف

کیسِ) ؟(چیستییَّایّاٍظیفِ

تٌَضصییَّایّایسِکیّایضگیٍ-8 را 125ظ؟یسیذّا

دارًذیّاسلَلیِالیکفقط–دارًذیًاسکیدیَارُ اًذک قطز تا راییَّایّاکیسِاطزاف–پْي

.اًذگزفتِفزایفزاٍاًیخًَیّایزگهَ

داردضص-9 قزار کجا در ظّا 125؟

دارًذ. جای سیٌِ قفسِ درٍى



چیست؟-11 سیٌِ قفسِ 125ظٍظایف

ضص اس ضص–ّاهحافظت ضذى تستِ ٍ تاس تِ ّاکوک

رایّاقسوت-11 تٌفس دستگاُ تثزهختلف ظیذًام .125

تٌفسی یضکًا-6یضًُا-5یًا-4حٌجزُ-3حلق-2یٌیت-1)هجاری

دٍجٌةپزدُ–سیٌِقفسِ–ضص–(ییَّاّاییسِک-7  یافزاگنپزدُ

کجاست؟-12 دیافزاگن پزدُ 125ظهحل

دارد. قزار سیٌِ قفسِ پاییي در

جٌة-13 ظپزدُ 125چیست؟

ضصپزدُ کِ است الیِ دٍ هیای ٍصل سیٌِ قفسِ داخلی دیَارُ تِ را کٌذ.ّا

چیستیغها-14 ظجٌة داًیذ125؟ هی آیا

هی جٌة هایغ را است کزدُ پز را جٌة پزدُ الیِ دٍ تیي کِ هٌذ.ًاهایؼی

هحیط-15 اس َّا ضصٍرٍد درٍى تِ ضصّتیزٍى اس آى خزٍج ٍ ......... را ....ا را گَیٌذ.ّا 125ظ.........

تاسدم-دم

تؼز) را تاسدم ٍ (؟یذکٌیفدم

َّا-16 در هَجَد اکسیضى هقایهیشاى را آلَدُ ٍ ظکٌیذیسِسالن .126

سالن َّای است.21در یافتِ کاّص َّا اکسیضى درصذ آلَدُ َّای در ٍلی دارد ٍجَد اکسیضى درصذ

تیوار-17 سیگاریغضایچٌذ تٌَیافزاد ظیسیذرا جوغ126. اطالػات

... ٍ حٌجزُ سزطاى ریِ، سزطاى



صَت-18 ظچیستیتار 126؟

هاّیچِ پزدُ گَیٌذ.دٍ صَتی تارّای را دارد ٍجَد حٌجزُ در کِ ای

ه-19 تَلیذ چگًَِ ظضَدیصذا 126؟

هاّیچِ پزدُ دٍ ارتؼاش تاػث حٌجزُ اس َّا صَت)ایػثَر ٍ(یتار ضذُ حٌجزُ در هیهَجَد تَلیذ ضَد.صذا

َّا-21 کزدى صحثت داردیدر ًقص 126ظ؟تاسدمیَّایادم

سَّای هیصَتیپزدُیزاتاسدم هزتؼص ٍ ضذُ تاس َّا خزٍج .ضًَذیدرجْت

چییفٍِظ-21 تٌفس 127ظ؟یستدستگاُ

تزایضىاکستاهیي سلَلیالسم دکار کزتي گاس دفغ ٍ آىیذاکسیّا اس ٍظحاصل تٌفسییفِّا دستگاُ

داست کزتي ّویذاکسی. استیطگیهحصَل .تٌفس

کوک-22 چِ هیاکسیضى سلَل ظکٌذیتِ 127؟

هی ضزکت قٌذّا هثل هَاد اًزصی کزدى آساد فزایٌذ کٌذ.در

تٌَ-23 را ادرار دفغ دستگاُ ظیسیذٍظیفِ .128

هی دفغ تذى اس را اٍرُ هثل دفؼی هیّایًوک–کٌذهَاد دفغ تذى اس هاساد آب ّوزاُ تِ ّن را تذى کٌذ.اضافی

هی-24 تَلیذ تذى در کِ سوی تزکیثات اس هی،ضَداٍرُ دفغ تذى اس کذاهیک 128ظضَد؟تَسط

ّاضصالف(

بّاکلیِب(

چیست) (اٍرُ

ضاهل-25 ادرار دفغ اجشادستگاُ 128ظ؟استییچِ

ادرارهجزای–هثاًِ–یشًایه-یِکلضاهل دفغ



کجایِکل-26 دارًذیّا قزار 128ظ؟تذى

هْزُ ستَى طزفیي کوز.در ًاحیِ تاالی در ٍ ّا

ضکلکلیِ) چِ داردیّا قزار کجا در ٍ .(است

دارد-27 قزار تاالتز کلیِ ظکذام 4ش128؟

فَقاًیيایلدل)چپ؛ تخص در ٍ راست سوت ضکن داخل در کثذ است. کثذ ٍجَد سیهطلة ٍ دًذُیزآى

کل آى پطت ٍ هیِّاست است. گزفتِ قزار ضکویراست هحفظِ در کِ گفت کلیتَاى تِ فطاریِکثذ راست

آىیه ٍ پاآٍرد سوت تِ (.کٌذیهیلهتواییيرا

س-28 خَى سزخزگیاّزگیتفاٍت کلیٍ 128ظ؟یستچیِدر

دفؼیسزخزگخَى هَاد ٍلیضاهل سیاست دفؼیاّزگیخَى .ًذاردیهَاد

تٌَ-29 را کلیِ سزخزگ ظیسیذٍظیفِ .128

هی کلیِ تِ ضذى تصفیِ تزای را تزد.خَى

تٌَیضگیٍ-31 را کلیِ ظیسیذسیاّزگ .128

هی سیزیي سیاّزگ تشرگ ریشد.تِ

کلیِ-31 اصلی هیکار اًجام ػٌاصزی چِ را 128ظدّذ؟ّا

لَلًِفزٍى یا ادراریّا ّای

چ-32 کجایستًفزٍى 128ظ؟ستٍ

کلدر حذٍدیِّز تصفیلیَىهیکدر )یٍِاحذ ًفزٍى ًام داردیادارایلَلِتِ ٍجَد ).

چیست؟-33 ًفزٍى 128ظکار

هی تصفیِ را آىخَى دفؼی هَاد ٍ هیکٌٌذ جذا کٌٌذ.را



تٌَ-34 را ادرار ظیسیذتزکیثات .128

دفؼ هَاد ًوکیضاهل ٍ اٍرُ است.هثل آب هقذاری ّوزا تِ خَى اضافی ّای

هی-35 ٍارد هثاًِ تِ ............... تَسط کلیِ اس 128ظضَد.ادرار

لگٌچِهیشًای هثاًِ()اس تِ

؟(چیستیهیشًا)

هایغ-36 هیاى در تذى ّای تسلَل کِ دارًذ قزار سلَلی هیتیي ................ آى هجوَع 129ظ.گَیٌذِ

داخلی هحیط

........................اگز-37 داخلهَاد...........ٍ هحیط در رایهَجَد خَد کار سلَل تاضذ یخَتتِثاتت

ه 129ظدّذ.یاًجام

هقذار-ًَع

؟یستچیِکلیفٍظا-38

تذىتٌظین خَىیةتزکتٌظین–تذىیاضافهؼذًیهَادٍاٍرُدفغ–آب

هی-39 تٌظین چگًَِ تذى 129ظضَد؟آب

کلیِ هیتَسط تٌظین ضًَذ.ّا

ًثا-41 سیذچزا هذت تِ را داریادادرار ًگِ هثاًِ 129ظین؟در

هثاًِ سٌگ تاػث است هوکي ضَد.چَى

تثزیذ.اًذام-41 ًام را تذى دفؼی پَرهذرسِ–هَالئیّای الِ فتح ضْیذ

1395اسفٌذ–تثزیش3ًاحیِپَست–ضص–کلیِ



ٞفتٓ ػّْٛ اَٚ فصُ ٔتٗ سٛاالت

وطفٚدا٘ستٗثٝرااٚػٕز،پبیبٖتبوٛدویدٚراٖاسوٝاست«..............»ا٘سبٖٞبیٚیژٌیاسیىی-1

1ظ.دٞذٔیسٛقدا٘ص

وٙدىبٚی

ثجزیذ.ایزا٘یٔتخصصبٖٞبی٘ٛآٚریٚٞبٔٛفمیتاسایٌٛضٝ-2 ٘بْ 2ظرا

(خبٚرٔیب٘ٝرسی-خبویسذتزیٗثشري)وزخٝسذسبخت-فٙبٚریسیستخذیذدارٚیضصسبخت

ٞذایتپز٘ذٜ"اَٚحزٚفاسوٝ،سز٘طیٗثذٖٚٞٛاپیٕبٞبی(دٚرراٜاسپذیزٞذایتپز٘ذٜ)پٟپبدسبخت

.ثٙیب٘ب٘بْثٝخبٚرٔیب٘ٝدرضذٜسبسیضجیٌٝٛسبِٝاِٚیٗٚاست.ضذٌٜزفتٝ"دٚرراٜاسپذیز

2ظچیست؟ٟجبدپ-3

ٞذایتثذٖٚٞٛاپیٕبٞبی دٚر راٜ اس وٝ است است.سز٘طیٗ پذیز

2ظچیست؟فٙبٚریسیستاسٔٙظٛر-4

است.حیٛا٘بتسبسیضجیٝٚدارٚٞبثزخیتٟیٝخّٕٝاساستضٙبسیسیستحٛسٜدروٝفٙبٚری

2ظچیست؟وزخٝسذخٙس-5

رسی–خبوی

درٌٛ٘بٌٖٛٞبیٟٔبرتثستٗوبرثٝٚ..................ٚ.................اسٌیزیثٟزٜثبتدزثیػّْٛٔتخصصبٖ-6

2ظ.ا٘ذثخطیذٜتٛسؼٝراػّْٛس٘ذٌی،ٔسبئُثبثزخٛرد

تدزثٝ–تفىز



2ظآیذ؟ٔیدستثٝچٍٛ٘ٝػّْٛدرپیطزفت-7

ٌٛ٘بٌٖٛٞبیٟٔبرتثستٗثىبرٚتدزثٝٚتفىزاسٌیزیثٟزٜثب

2ظ٘ذارد؟وبرثزدتدزثیػّْٛٔتخصصبٖوبردرٔٛردوذاْ-8

تفىز تخیُ(دٟٔبرت(جتدزثٝ(ةاِف(

تخیُ(د

3ظثجزیذ؟٘بْراػّْٛدریبدٌیزیٞبیٟٔبرت-9

اطالػبت،ثٙذیطجمٝاطالػبت،آٚریخٕغػّٕی،یٔطبٞذٜ؛اسػجبرتٙذػّْٛدریبدٌیزیٞبیٟٔبرت

...ٚٞبدادٜتفسیزٌیزی،ا٘ذاسٜسبسی،ٔذَسٔبیص،آاخزایٚطزاحیفزضیٝ،پیطٟٙبد

3ظچیست؟ػّٓ-11

درثبرٜٔبٞبیدا٘ستٝػّْٛثٍٛییٓتٛا٘یٓٔیِٚیاستٔتفبٚتٔختّفافزاد٘ظزاسسٛاَایٗثٝپبسخ

.استٞبٚالؼیتاسایٔدٕٛػٝٚثٛدٜٔباطزافخٟبٖدرثبرٜاطالػبتیٚٔبستاطزافچیشٞبی

3ظچیست؟ػّٓپیطزفتاِٚیٝػٛأُ-11

دلیكٔطبٞذٜ–وٙدىبٚی

 

3ظ.ثش٘یذٔثبِیچیست؟ٞبثیٙیپیص٘بدرستییبدرستیثزرسیراٜثٟتزیٗ-12

پیص اس ثؼذ ٔثال است. آٖ ٘تبیح ثزرسی ٚ آسٔبیص دادٖ ا٘دبْ ٚ ضذٖطزاحی حُ آةثیٙی در خبٔذ ٔٛاد

پبسخ درستی اس اطٕیٙبٖ خٟت راٜ است.ثٟتزیٗ آسٔبیص ا٘دبْ ٞب



4ظچیست؟ػّٓدر٘ىتٝتزیٟٗٓٔ-13

.استػّٓدر٘ىتٝتزیٟٗٔٓخٛاةیبفتٗٚوزدٖسؤاَ

4ظ.است.........در٘ىتٝتزیٟٗٔٓخٛاةیبفتٗٚوزدٖسؤاَ-14

 ػّٓ

4ظثٙٛیسیذ.راآٖٚیژٌیچٙذچیست؟اتبَ٘ٛ-15

اِىُاِىُٕٞبٖ یب ٚثبضذٔی(طجیاِىُ)اتیّیهسفیذ ثٛدٜ ٔبیغ استآتصوٝ وطٛرٞبثؼضیدر)ٌیز

ٔیضٛد(ٔیاستفبدٜٞٓٔبضیٗسٛختثؼٙٛاٖ حُ آة در .استوٙٙذٜػفٛ٘یضذضٛد..

4ظاست؟ٔبدٜوذاْػّٕی٘بْاتبَ٘ٛ-16

اتز(دٕ٘ه(جسفیذاِىُ(ةاستٖٛ(اِف

سفیذاِىُ(ة

4ظثٙٛیسیذ.راآٖٚیژٌیچٙذچیست؟وّزیذذیٓس-17

ٕ٘ه ٔیٕٞبٖ اضبفٝ غذا ثٝ وٝ است .استضذٜتطىیُوّزٚسذیٓٔؼبدَٞبی٘سجتاسوٝوٙٙذطؼبْ

ٔیوٝاستسفیذرً٘خبٔذ.استتزویتایٗثذِیُ٘یشٞبالیب٘ٛسآةضٛریاػظٓثخص حُ آة -در

ضٛد.

4ظچیست؟خٛراویٕ٘هػّٕی٘بْ-18

وّزیذسذیٓ(دٞیذرٚوسیذسذیٓ(جٞیذرٚوسیذپتبسیٓ(ةخٛٞزٕ٘هاِف(

وّزیذسذیٓ(د

4ظ.ثجزیذ٘بْراآةدر٘بٔحَّٛٔبدٜچٙذ-19

آٞٗ–ٌٌٛزد ٘فت–ثزادٜ



4ظاست؟ٔتفبٚتثمیٝثباتبقدٔبیدرٔبدٜوذاْحبِت-21

آٞٗیثزادٜ(داتبَ٘ٛ(جٌٌٛزد(ةوّزیذسذیٓاِف(

 اتبَ٘ٛ(ج

سٝدرآةریختٗاسپسٚلتیآةدرٕ٘هٌٌٚٛزد،خٛٞزٕ٘هاتبَ٘ٛپذیزیا٘حالَثزرسیسٔبیصآرد-21

4ظوزد؟استفبدٜیخچبَاسآة٘جبیذچزاضذلطغآةثطز

آسٔبیصی٘تیدٝثزدٔبتفبٚتٌذاضتٗاثز(2آسٔبیصٍٞٙبْآسٔبیصٔحیطضذٖآِٛدٜ(1

سزدآةدرٔٛادسیبدضذٖحُ(4آسٔبیصٔٛردآةٚیخچبَآة٘ٛعتفبٚت(3

آسٔبیصی٘تیدٝثزدٔبتفبٚتٌذاضتٗاثز(2

4ظدارد؟آةدرٔٛادضذٖحُثزاثزیچٌٝزٔبٚسزٔب-22

افشایص ثبػث ٌزٔب ٔیسزػتٔؼٕٛال ضذٖ حُ وبٞص ثبػث سزٔب ٚ آة در ٔٛاد ضذٖ ضٛد.حُ

ثجزیذ.ػّٕیرٚشثٝٔسئّٝحُ)ٔزاحُ(چٍٍٛ٘ی-23 ٘بْ 4ظرا

وٙیٓ.حسافتبدٔیوٝرااتفبلبتیخٛدٔبٖپٙدٍب٘ٝحٛاساساستفبدٜثبٔبیؼٙی:ٔطبٞذٜ -1

وٙیٓ.یبدداضتوزدیٓ،یبفتدرحٛاساساستفبدٜثبوٝرااطالػبتیٔبایٙىٝیؼٙی:اطالػبتآٚریخٕغ-2

-پبسخیبٚپبسخآٔذٜپیصثزایٕبٖوٝسٛاِیٚٔسئّٝثٝٔزحّٝایٗدر:(سبسیفزضیٝ)حُراٜیبپیطٟٙبد-3

.دٞیٓٔیاحتٕبِیٞبی

.ضٛدٔیردیبپذیزفتٝٔبفزضیٝ،آسٔبیصا٘دبْثب:ٞبفزضیٝآسٔبیص-4

تبوٙیٓآسٔبیصثبرچٙذیٗثبیذپس.دٞٙذٕ٘یخٛاةدرستضزایطیدرٞبآسٔبیصاسثؼضی:آسٔبیصتىزار-5

.ضٛیٓٔطٕئٗ

.ضٛدٔیػّٕی٘ظزیٝثٝتجذیُٔبفزضیٝرسیذ،٘تیدٝثٝٚضذثبثتآسٔبیصچٙذا٘دبْثبٔبفزضیٝٚلتی(6

(ٌیزی٘تیدٝ)



4ظچیست؟دٞٙذٔیا٘دبْػّٕیرٚشدردا٘طٕٙذاٖوٝٔزحّٝاِٚیٗ-24

□ٌیزی٘تیدٝ(د□اطالػبتآٚریخٕغ(ج□فزضیٝارائٝ(ة□ٔطبٞذٜ(اِف

ٔطبٞذٜ(اِف

4ظٌٛیٙذ؟ٔیچٝػّٕیرٚشدرحٛاستٕبْاساستفبدٜثبدلیكثزرسیٝث-25

□ٔطبٞذٜ(د□فزضیٝارائٝ(ج□ٌیزی٘تیدٝ(ة□آسٔبیص(اِف

ٔطبٞذٜ(د

-دادٜ..........ٚالغدردٞیٓٔیاحتٕبِیٞبیپبسخیبٚپبسخآٔذٜپیصثزایٕبٖوٝسٛاِیٚٔسئّٝثٝلتیٚ-26

4ظ.ایٓ

□آسٔبیص(د□ٌیزی٘تیدٝ(ج□فزضیٝ(ة□٘ظزیٝ(اِف

فزضیٝ(ة

4ظچیست؟دٞٙذٔیا٘دبْػّٕیرٚشدردا٘طٕٙذاٖوٝٔزحّٝخزیٗآ-27

□اطالػبتآٚریخٕغ(د□ٌیزی٘تیدٝ(ج□آسٔبیص(ة□فزضیٝ(اِف

ٌیزی٘تیدٝ(ج

4ظوٙٙذ؟استفبدٜػّٕیرٚشاستٛا٘ٙذٔیوسب٘یچٝ-28

□ٔحممبٖٕٞٝ(د□استبداٖ(ج□ٟٔٙذسبٖ(ة□پشضىبٖ(اِف

ٔحممبٖٕٞٝ(د

حذسٚخبدٌٚزیخزافبت،ثٝثزرسیٚتحمیكٚدا٘صٚػّٓاساستفبدٜخبیثٝا٘سبٌٖبٞیػّتچٝٝث-29

4ظآٚرد؟ٔیرٚیٌٕٚبٖ

□رٚشایٗٔفیذثٛدٖ(د□فمز(ج□اخجبر(ة□دا٘صوٕجٛد(اِف

دا٘صوٕجٛد(اِف



5ظوٙیذ.تؼزیفراٙبٚریف-31

ٞستٝتّفٗ،وبٔپیٛتز،خٛدرٚ،سبختضٛد.ٔی٘بٔیذٜفٙبٚریػُٕ،ثٝػّٓتجذیُ ...دارٚٚای،٘یزٌٚبٜ

.ٞستٙذػُٕثٝػّٕیدا٘صتجذیُاسٞبییٕ٘ٛ٘ٝ

5ظ.ٌٛیٙذٔیفٙبٚریرا................ثٝ.............تجذیُ-31

ػُٕ-ػّٓ

5ظ□غّط□صحیحاستػُٕثٝػّٓتجذیُاسایٕ٘ٛ٘ٝٞٛاپیٕبسبخت-32

صحیح

5ظثجزیذ.٘بْضٛدٔیتمسیٓضبخٝچٟبرثٝتدزثیّْٛػ-33

ضٙبسیسٔیٗ–ضٙبسیسیست–ضیٕی–فیشیه

دا٘طٕٙذاٖآٖدروٝاستفٙبٚریثٝػّٓتجذیُاسایٕ٘ٛ٘ٝآٖاساستفبدٜٚایٞستٝسٛختتِٛیذ-34

□غّط□صحیح5ظ.ٞستٙذسٟیٓآٖدرٞبرضتٝسبیزٚتدزثیػّْٛٞبیضبخٕٝٞٝ

صحیح

5ظچیست؟فسیّیسٛختاسٙظٛرٔ-35

ثمبیبیاسفسیّیٞبیسٛخت.ضٛدٔیطجیؼیٌبسٚسًٙسغبَ٘فت،ضبُٔفسیّیٞبیسٛخت  

.ا٘ذرفتٝثیٗاسلجُسبَٞبٔیّیٖٛوٝا٘ذٔذٜآٚخٛدثٝٚخب٘ٛرا٘یٌیبٞبٖ

5ظثٙٛیسیذ.رافسیّیسٛختفبیذٜیهٚػیتهی-36

تٕبْاٌزٚوٙٙذٔیآِٛدٜراسیستٔحیط:ٔؼبیتثبضٙذٔیارساٖٚٞستٙذ٘مُٚحُٕلبثُثزاحتی

.آیٙذٔیٚخٛدثٝثبضذٟٔیبضزایطاٌزدیٍزسبَٔیّیٖٛصذچٙذضٛ٘ذ



دٞیذ.٘طبٖراسیزخٕالتثٛدٖغّطیبصحیح-37

ٟٔٓخٛاةٚوزدٖسٛاَ-اِف ؽظ.استػّٓدر٘ىتٝتزیٗدادٖ،

صحیح

دراساستفبدٜٚاختزاع-ة ؽظ.٘ذاردضزریأزٚسد٘یبیخٛدرٚ،

غّط

چزا؟ایدبدفٙبٚریتدزثی،ػّْٛٞبیضبخٝاسیىیوٕهثٝتٟٙبتٛأٖیآیب-38 5ظوزد؟

پژٚٞص چٖٛ ٔی٘خیز؛ ٘طبٖ ٕٞٝٞب ٔطتزن فؼبِیت ٘تیدٝ ػّٓ، سزیغ پیطزفت ٚ ٔٛفمیت وٝ دٞٙذ

است. یىذیٍز ثب دا٘طٕٙذاٖ

؛ مًالئی گردآيری: ي تىدگًیانتهیٍ شهید 39–39دبیرستان

قازالری«گؤلًنقًري»حیدربابا،

سازالریچاالنسازاقگدیكلریه،

یازالریپاییسالری،ویهكؤيشٍ_كت

گؤزيمدٌدیرسیپردٌسیىمابیر

.اؤزيمدٌرمائدٌسیرايتًريبتك



(2فػل)ّفتنیپایِازتدرتیػلَمسَاالت

آىاتسارّایٍػلَمدرگیریاًذازُ

است؟ٍاتستِآىاتسارّایٍگیریاًذازُتِهازًذگیدّذًطاىکِتسًیذهثالچٌذ-1

تذى،دهایخَى،فطارگیریاًذازُتاپسضکدارین.ٍکارسرزهاىگیریاًذازُتاهذرسِتِرسیذىهَقغتِترای

گیریاًذازُتاًدارترد.هیپیهاتیوارییاسالهتیتِضذُاًدامّایآزهایصًتیدِازاستفادٍُقلة،ضرتاى

-هیچَتیلَازمساختسپسٍعراحیتِآهذُدستتِهقذارّایازاستفادُتاٍّازاٍیٍِارتفاعػرؼ،عَل،

.پردازد

 .تثریذًامرااعالػاتآٍریخوغترایهْنهرحلِیک-2

گیریاًذازُ

.است......................ترایهْنهرحلِیکگیریاًذازُ-3

اعالػاتآٍریخوغ

کٌذ؟هیهاتِکوکیچِگیریاًذازُ-4

هقذارراخسنآىهقذارضَدهیتاػث اًذازُ، لحاػ دیگرتاٍتذاًین...(کَتاّیٍتلٌذیٍکَچکی،تسرگی،)از

.کٌینهقایسِاخسام

................تاراچیسّراًذازُ-5

کٌین.هیگسارش................ٍ

آىیکای-ػذدیک



چیست؟آىدیگرًامٍچیست؟یکا-6

هتر،ثاًیِ،).ضَدهیگفتِگیریاًذازُیکاّایضًَذهیتردُکارتِ(ّاکویت)گیریاًذازُترایکٍِاحذّاییتِ

هثالتِ...(کیلَگرم است.کیلَگرمٍگرمخرم،گیریاًذازُیکایعَر

.گَیٌذهیًیسٍاحذگیری،اًذازُیکایتِ

چیست؟کیفیتٍکویتتفاٍت-7

)تاضذگیریاًذازُقاتلکِّرچیس گَیٌذ.هساحت،خرم،عَل،زهاى،. کویت )... سرػت

ضَد.هیًاهیذُکیفیت...(ٍهسُتَ،رًگ،)هاًٌذکردگیریاًذازًُتَاىکِّرچِ

.گَیٌذهیًیسچَىٍچٌذفارسیدرراکیفیتٍکویت

چیست؟استاًذاردازهٌظَر-8

اًذازُاللولیتیيهقیاسٍهؼیار گَیٌذ.هیراگیریترای

...........استاًذاردٍچیست؟استاًذاردیکایهسیت-9 .تاضذهیخْاًی

 SI-استیکٌَاختّاکطَرتوامدرآىهیساىٍهقذار

چیست؟زیرهَاردازیکّریکای-10

عَل(جزهاى(بخرم(الف

هتر(جثاًیِ(بکیلَگرم(الف

دارد..............ٍ........هادٍُاستضذُتطکیلهادُازخسنّر-11

حدن،خرم

.کٌیذتؼریفراخرم-12

.استخسنآىدٌّذُتطکیلهادُهقذارٍاقغدرخسنخرم



چیست؟خرمگیریاًذازُیکای-13

تاضذ(.هی grگرمآىازترکَچکٍاحذ)، kgکیلَگرم

 چیست؟خرمگیریاًذازٍُسایلتریيهْنازیکی-14

( (آىاهثالیاایکفِدٍترازٍ

دارد؟ٍخَدکیلَگرمٍگرمتیيایراتغِچِ-15

1kg = 1000 g.استکیلَگرمّسارمیکگرمّر

است.گرمًوادٍ...............کیلَگرمًواد-16 ................

Kg-gr 

است؟گرمچٌذکیلَگرمیک-17

  گرم1000

است؟کیلَگرمچٌذگرمیک-18

 = 1grاست.کیلَگرمّسارمیکگرمّر
 

    
 Kg  

کٌیذ.تؼریفراٍزى-19

)یاعرفازکِاستای()خارتِگراًطیًیرٍیتاتراترخسنیکٍزى ٍضَدهیٍاردخسنتردیگر(کراتزهیي

.کطذهیزهیيخَد()هرکسعرفتِراخسن

چیست؟آىیکایٍکٌٌذهیگیریاًذازُایٍسیلِچِتاراخسنٍزى-20

.است(N)ًیَتَىآىیکایًٍیرٍسٌحتا

است.آىًوادٍ.........ًیرٍیاٍزىگیریاًذازُیکای-21 ..........

 N-ًیَتي



است.ٍزىگیریاًذازٍُسیلِ-22 ...............

فٌریًیرٍسٌح

 گیرد؟هیاًذازُرااخسامٍزىچگًًَِیرٍسٌح-23

ضَد.کطیذُتَاًذهیکِداردقرارفٌریکًیرٍسٌحداخلدر

 دارد؟تستگیػَاهلیچِتِسٌحًیرٍدرفٌریککطیذگیقذاره-24

فٌرسختیٍخسنخرمهقذارتِ

دارد؟تستگیچیسیچِتِآىفٌرکطیذگیدارد؟کارتردیچِچیست؟ًیرٍسٌح-25

ٍخسنخرمهقذارتِ-.گیرًذهیاًذازًُیرٍسٌحتارااخسامٍزى-.تاضذهیًیرٍسٌحٍزىگیریاًذازٍُسیلۀ

 فٌرسختی

است؟ًیرٍئیًیرٍئیچًِیَتَىیک-26

 .استًیَتَى1تقریثاًگرهی100ٍزًِیکٍزىاست،کَچکیًیرٍی

است.گرم................زهیيسغحدرًیَتَىرّ-27

98(100)

 تٌَیسیذ.راٍزىهحاسثِرهَلف-28

ٍزى =خسنخرم ×خارتِضذت

اٍ.............خارتِضذتیکای-29 ............. ست.ًوادآى

N/kg-(گرمکیلَترتقسینًیَتي)کیلَگرمترًیَتي

.....................هریخدرٍ..............هاُدرکیلَگرم،ترًیَتي.............تقریثاًزهیيسغحدرخارتِضذت-30

است.

کیلَگرمترًیَتي4-کیلَگرمترًیَتي8/9-7/1



است.هاُیکرُیخارتًِیرٍیتراترضصزهیيیخارتًِیرٍی

کٌیذ.پرضذُدادُکلواتتاراخالیخاّای-31

کویت، هرتغ(هترساًتیهتر،ًیَتَى،کیلَگرم،یکا،ًیرٍسٌح،)ترازٍ،

است...........4هیسایيعَل-ب.است..................450احوذٍزى-الف

ضَد.هیگیریاًذازُ.............یٍسیلِتِکِاست..........ًَػیخرم-ج

ترازٍ-کویتج:هترب:ًیَتَىالف:

است؟چقذرزهیيسغحرٍیاٍٍزىداردخرمکیلَگرم40ػلی-32

ٍزى =خسنخرم ×خارتِضذت

ٍزى =40 ×  10

N/kg 400  = ٍزى

است؟گرمچٌذخسنایياستًیَتَى5زهیيرٍیخسنیکٍزى-33

تراتر1   است؛100ًیَتي گرم

تراتر5پس تَد.500ًیَتي خَاّذ گرم

کٌیذ.حسابرازهیيٍهریخٍهاُکرُدرخسنایيٍزىاستکیلَگرم20خسنکی-34

ًیَتي80;20×4هریخدرًیَتي34;20×7/1هاُدرًیَتي200;10×20زهیيدر

است؟چقذرسیارُایيخارتِضذتاستًیَتَى300آىٍزىٍکیلَگرم50سیارُیکدرخسویرمخ-35

ٍزى =خسنخرم ×خارتِضذت

300 =  50 ×خارتِضذت

;6گرمکیلَترًیَتي
300

  



چیست؟خسنیکعَلازهٌظَر-36

فاغلِ عَلکٌذهیعیخسنیککِراهسافتیًٍقغِدٍتیيتِ گَئین.را،

.گَئین..........،راکٌذهیعیخسنیککِراهسافتیًٍقغِدٍتیيفاغلِ-37

عَل

است.............آىًوادٍ............عَلگیریاًذازُکایی-38

L-هتر  

کذاهٌذ؟عَلهتذاٍلیکاّای-39

هترهیلیٍهترساًتیهتر،کیلَهتر،

.کٌیذهطخعراگیریاًذازُیکایٍکویتاست،هتر8هذرسِایيحیاطعَل:یخولِدر-40

: هتر-)عَل(8کویت : یکا

دارد؟ٍخَدکیلَهترٍهترتیيایراتغِچِ-41

 .استکیلَهترّسارمیکهترّر

دارد؟ٍخَدهترساًتیٍهترتیيایراتغِِچ-42

است.هترساًتی100هتریک

دارد؟ٍخَدکیلَهترٍهترساًتیتیيایراتغِِچ-43

است.کیلَهترّسارمغذیکهترساًتییک

است.هترساًتی..............ٍهتر.............کیلَهتریک-44

1000-100000 

 .استکیلَهترّسارمیکاست؟کیلَهترچٌذهترکی-45



است؟هترهیلیچٌذهترساًتییک-46

 .استهترهیلی10هترساًتیّر

.آٍریذتذستٍکٌیذضرباست؟هترهیلیچٌذکیلَهتریک-47

است؟هترساًتیچٌذایٌچ-48

هترساًتی2.54

اًذ؟ضذُتٌذیدرخِچگًَِهؼوَلیکصخظعَل-49

هترساًتیٍهترهیلیحسةترٍخْاًیهقیاستا

کٌین؟تَخًِکاتیچِتِکصخظتاخسنیکعَلگیریاًذازٌُّگام-50

ضذُ.تٌذیدرخِآىاساسترکصخظکِیکایی-2.تاضذاستاًذاردکصخظ-1

)قرارگیریاًذازُدقتتِ-4 کصخظرٍیترکَچکّایتٌذیدرخِ-3 درآىغفرکِتغَریکصخظغحیحدادىضَد

.کٌیذگیریاًذازُتیطتریاتاردٍ-7کصخظخغایهیساى-6(تاضذػوَدی)دیذزاٍیِ-5(.گیردقرارهثذا

اًذازُهیلیکصخظیکتاراهذادیکعَلآهَزداًصدٍ-51 201ٍهترهیلی200اػذادٍاًذگرفتِهتری

اًذ؟ًرسیذُػذدیکتِدٍّرچراکِتیاٍریذدلیلدٍاًذآٍردُدستتِراهترهیلی

.(استضذُاضتثاُدچارکصخظخَاًذىدرآهَزداًص)ضخػیخغای:1

.(ًذارًذدقیقیتٌذیِدرخًٍذارًذکافیدقتّاکصخظ)اتساریخغای:2

تاضذ.هی............سغحیکای-52

(  )-هرتغهتر

است؟هرتغهترساًتیچٌذهترهرتغّر -53

هرتغهترساًتی10000;100×100



کٌیذ.تؼریفراحدن -54

گَیٌذ.هیراکٌذهیاضغالخسنیککِفضاییهقذار

گَیٌذ؟هیچِکٌذهیاضغالخسنیککِفضاییِت-55

حدن

تاضذ.هی................آىًوادٍ..........یا............حدنیکای-56

V-هکؼةهترساهتی-(  )هکؼةهتر

است؟چقذرآىحدناستهترساًتی4ٍ5ٍ2ترتیةتِآخریکاتؼاد -57

هکؼةساًتی 4×5×2;40هتر

 کٌین؟هیاستفادُیکاییچِازهایؼاتحدنترای-58

(هکؼةهترساًتی–لیترهیلی–سیسی)لیتر

.تٌَیسیذراهکؼةهترساًتیدیگرّایًام-59

لیترهیلی–سیسی

دّیذ.ًطاىرازیرخوالتتَدىغلظیاغحیح-60

ؽظ.استتراترآىٍزىتاخسنّرخرم–الف

ؽظ.استحدنگیریاًذازُیکاّایازیکیهترساًتی-ب

غلظ ب( غلظ الف(

است.سیسی.........تراترلیتریک -61

1000

لیترّسارمیکاست؟لیترچٌذهکؼةهترّرساًتی -62



کٌین؟هیاستفادُایٍسیلِچِازهایغیکحدنگیریاًذازُترای -63

.........ٍگاليارلي،تطر،هاًٌذهذرجظرٍفاززیادّایحدنترایٍ(هسٍر)هذرجاستَاًِازکنحدنترای

.کٌینهیاستفادُ

گیرًذ؟هیاًذازُراًذارًذهٌظویٌّذسیضکلکِهرؽتخنیاسٌگیکحدنچگًَِ-64

هذرجاستَاًِازاستفادُتا

هذرجاستَاًِدرٍىراسٌگیاهرؽتخنسپسکٌٌذهیپرآبازهطخػیدرخِتاراهذرجاستَاًِ:کاررٍش

یاهرؽتخنحدنهؼادلآیذهیتاالکِآتیهقذارکِآیذهیتاالاستَاًِدرٍىآبسغحغَرتایيدراًذاختِ

.استسٌگ

.کٌیذتؼریفراچگالی-65

عَل،تِهکؼةیکیاهکؼةهترساًتی1)خسنیکازهؼیٌیحدندرکِاستخرهیهقذارچگالیٍاقغدر

.ضَدهیتؼریفآىحدنتِخسنخرمًسثتغَرتتٍِداردٍخَد(هترساًتییکارتفاعٍػرؼ

تٌَیسیذ.راچگالیًوادّایٍیکا-66

     /gr   هکؼةهترساًتیترگرمیا   /Kg    هکؼةهترترکیلَگرم

تٌَیسیذ.راچگالیفرهَل-67

خسن خرم

خسن حدن
چگالی;

کٌیذ.حسابراآىچگالیداردهکؼةهتر5تراترحدویکیلَگرم30خرمتِسویخ-68

خسن خرم

خسن حدن
چگالی;

هترهکؼة  تر   چگالی;کیلَگرم
  

 
چگالی;



خرم-69 تِ اتؼاد2خسوی تِ حدوی هیهتر5درهتر10درهتر20کیلَگرم اضغال کٌذ.را

است؟ ًیَتَى چٌذ آى ٍزى الف(

کٌیذ. حساب را آى چگالی ب(

تَد؟خَاّذترتیصیککذامچگالیتاضٌذضذُساختِخالععالیاززیراخسامّوۀاگر-70

گرهی2اًگطتر-2کیلَگرهییکضوص-1

.استتراترّنتاسِّرچگالی-4گرهی1سکۀ-3

.استتراترّنتاسِّرچگالی-4

کٌیذ؟هقایسِّنتارافلسخاهذسِچگالی-71

سرب>فَالد>آلَهیٌین:هثال

دارد؟تستگی...............ًامتِکویتیتِتواًذضٌاٍرآبرٍییارٍدفرٍآبدرخسنیکایٌکِ-72

 چگالی

آب است.gr1   چگالی

از بیشتر ماده چگالی می1اگر فرو آب در رود.باشد

از کمتر ماده چگالی می1اگر شناور آب در ماند.باشد

رٍد؟هیآبزیرتِآّيٍگیردهیقرارآبرٍییخدلیلچِِت-73

است.تاضذهیآبازکوتریخچگالییراز آب از تیطتر آّي چگالی ٍلی



داردآبسیسی400کِاًذازینهیهذرجاستَاًِدرٍىتِراآىاستگرم700خسنیکخرم-74

است؟چقذرخسنایيچگالیرسذهیسیسی500تِهذرجاستَاًِدرآبسغح

ترگرم7آىچگالیتکٌینتقسین100تررا700اگراستهکؼةهترساًتی100خسنحدنهقذار

.ضَدهیهکؼةهترساًتی

خسن خرم

خسن حدن
چگالی;

هترهکؼةساًتی  تر   چگالی;گرم
   

   
چگالی;

...........ًوادٍ................زهاىگیریاًذازُیکای-75 تاضذ.هیآى

s-ثاًیِ

یکاّا: رٍز–ساػت–دقیقِسایر سال.–ضثاًِ

ساػت.........ثاًیِیکٍساػت.......دقیقِیکٍاستثاًیِ..........دقیقِیکٍدقیقِ............ساػتیک-76

است.

60-60-
1

  
-

1

    

 است؟ثاًیِچٌذساػتیک-77

ثاًی3600ِ;60*60*1کٌیذضرب

است؟ثاًیِچٌذٍدقیقِچٌذساػتچٌذرٍزضثاًِکی-78

ثاًیِ 86400 =60*60* 24    

است؟سالچٌذقرىکی-79

سال100

سٌحزهاىگَیٌذ.............رازهاىسٌدصترایالزمٍسایل-77



3فظلّفتنیپایِ:اصتدشتیػلَمػَاالت

زیؼت؟هادُ-1

هیخؼویّش خَد اطشاف دس ٍكِ شیشًِاهٌذهیهادُساكٌذهیاشغالفضاٍاػتخشمداسایتیٌین گر، هثل

زَب. ٍ

تثشیذ؟ًامساهادُهختلفّایحالت-2

گاص–هایغ–خاهذ

.......حالتػِتِطثیؼتدسآب-3 :...........

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

ٍخَد داسد......................

گاص–هایغ–خاهذ√

.تثشیذًامساهشهشػٌگهظشفهَاسداصهَسدزٌذ-4

ًوایدسطَالًیدٍامٍاػتحکامٍصیثاییػلتتِ√ ٍ هزّثیٍػاصیهدؼوًِواّا،آبّا،ػاختواىكف اهاكي

.داسدكاستشد

.تٌَیؼیذخامًفتتشایكاستشدزٌذ-5

.لثاعتْیِ–اتَهثیلالػتیک–خَدسٍػَخت–كشحششُتَلیذ–داسٍػاصی–پالػتیکتَلیذ√

ؽص-6 ص كشد. تْیِ داسٍ هیتَاى خام ًفت اص ؛ ؽ یا

طحیح

 اػت؟كذامطؼامًوکهظشفهَاسداصهَسدزٌذ-7

تْیِ–ّاخیاتاىتشفرٍب–شَسخیاستْیِخْت–غزاتْیِتشایخَساكیًوک–(فیضیَلَطی)ػشمتْیِ√

.اػتگَػفٌذٍگاٍتشایّاداسیدامدسخَساكیًوکاػتفادُدیگشهَاسداص–ّاتششی



..................ّایرسُساػالندسهَخَدهَادّوِخَاص-8 .كٌذهیتؼییيسیض

هَادػاصًذُ√

.گَیٌذهی.............هَادػاصًذُسیضّایرسُتِ-9

اتن√

زیؼت؟اتن-11

هیّا)اتن.گَیٌذهیاتنهَادػاصًذُسیضّایرسُتِ لشاس ّن هیكٌاس سا هَاد ٍ ػاصًذ.(گیشًذ

ًوی-11 پشداخت؟زشا اتن هشاّذُ تِ هؼتمیوا تَاى

اتن هیکشٍػکَجصیشا تا حتی كِ ّؼتٌذ سیض آًمذس ًویّا دیذُ ّن لَی شًَذ.ّای

اتن-12 زگًَِ هیداًشوٌذاى تشسػی سا كٌٌذ؟ّا

آى غیشهؼتمین هطالؼِ هیّایهذلاصّوسٌیيٍّاتا اػتفادُ كٌٌذ.تدشتی

:ؽٍص-13

شًَذ.هیدیذُلَیّایهیکشٍػکَجتاٍّؼتٌذسیضخیلیّااتن(الف

ؽ√

كشد.كشفساّاآىخَاصٍتشسػیساّااتنتَاىهیهؼتمینغیشیهشاّذُتاتٌْا(ب

(ص)√

.كٌیذثاتتساَّادسآبتخاسٍخَدآصهایشیکتا-14

كِ پاسذ یک هیدیَاسُدسٍى آب همذاسی اػت خشک آى تیشًٍی هیی اضافِ آى تِ یخ لطؼِ زٌذ ػپغ تؼذسیضین. كٌین.

دیَاسُ سٍی آب لطشّای هذتی، هیاص تشکیل پاسذ تیشًٍی یخ،ی آب پاسذ تا هداٍست اثش دس َّا دس هَخَد آب تخاس شًَذ.

خَد هیگشهای دػت اص ّنسا پاسذ تا تا تادّذ تخاس شَد. هیدها تثذیل آب تِ گشها، دادى دػت آب،اص لطشات ٍ شَد

خذاسُ هیسٍی تشکیل پاسذ خاسخی هیی ًتیدِ تٌاتشایي داسد.شَد. ٍخَد اتاق َّای دس آب تخاس كِ گیشین



.اًذشذُػاختِ(ػٌظش)اتنًَع........اصّؼتیخْاىدسهَخَدهَادتیشتش-15

√(91)

تثشیذ.ًامػٌظشزٌذٍزیؼت؟ػٌظش-16

اتناتنًَعیکكِاػتهادُاصخالظیشکلػٌظش اص آّي ػٌظش ًوًَِ تشای اػت.داسد. آهذُ تَخَد آّي ّای

اػت؟آّيػٌظشكذام،-17

آّيّایاتن(بكشتيّایاتن+آّيّایاتن(الف

(ب)√

هی-18 تمؼین گشٍُ زٌذ تِ شًَذ؟ػٌظشّا

غیشفلضی ػٌاطش ٍ فلضی ػٌاطش

تٌَیؼیذ.-19 سا فلضی ػٌاطش ٍیظگی

داسًذ. دسخشاى ٍ تشاق ػٌگیي-ػطح آب ّؼتٌذ.اص ّؼتٌذ.–تش گشها ٍ تشق خشیاى خَاسًذ.–سػاًای زکش

خاهذ– خیَُ(اكثشا خض )تِ اًذ

تثشیذ.-21 ًام فلض زٌذ

ػشب–ًمشُ–آّي–طال–هغ ٍ خیَُ

تٌَیؼیذ.ٍیظگی-21 سا ًافلضی ػٌاطش

ػطح ّؼتٌذداسای تشًذ.–كذس ػثک آب )ًاسػاًای(–اص یاػایك رغال خض )تِ ّؼتٌذ گشها ٍ تشق خشیاى

ًیؼتٌذ.–كشتي( خَاس ّؼتٌذ.–خکش گاص یا خاهذ طَست تِ اكثشا

تثشیذ.-22 ًام ًافلض زٌذ

كشتي–ّیذسٍطى–اكؼیظى ٍ ًیتشٍطى



زیؼت؟-23 هَلکَل

هی تَخَد هَلکَل كٌٌذ، تشلشاس پیًَذ ّوذیگش تا اتن زٌذ یا دٍ آیذ.اگش

هی-24 تشکیل اتن اص تیشتش كذاهیک ػاصًذُ شًَذ؟رسات

ًافلضی ػٌاطش ب: فلضات الف:

فلضات:الف

.داسًذ......................ػاختاسّاتشكیةًٍافلضػٌاطشٍ..................ػاختاسفلضیػٌاطش-25

هَلکَلی-اتوی

كٌیذ؟تؼشیفساتشكیة-26

داسدتشكیةشَدهیایدادكِایهادُشًَذهتظلّنتِهختلفاتنزٌذیادٍاگش .ًام

.آیذهیپذیذ........91كوکتِتشكیةهیلیاسدّااصتیش-27

 ػٌظش√

اًذ؟شذُتشکیلاتنًَعزٌذاصصیشهَاداصیکّش-28

 ؟؟آب(الف

؟؟هتاىگاص(ب

؟؟اكؼیذدیكشتيگاص(ج

ّیذسٍطى-اكؼیظى(الف√

 اكؼیظىٍكشتي(جّیذسٍطى–كشتي(ب

داسد؟اتنزٌذػٌظشّشٍشذُدسػتػٌظشّاییزِاصآبهَلکَلّش-29

اتن(اكؼیظى اتن(ّیذسٍطى–)یک )دٍ



اتن-31 تؼذاد ًؼثت آب هَلکَل اتندس كل تِ اكؼیظى اػت؟ّای زمذس ّا

 
الف(

 
ب(

 

 
ج(

 

 
د(

 

 

ج(
 

 

هَلکَل؟یااػتاتنصیشهَاداصیکّشػاصًذٍُاحذ-31

 ؟؟آب(الف

؟؟هتاىگاص(ب

؟؟اكؼیذدیكشتيگاص(ج

؟؟هؼیػین(د

 اتن(دهَلکَل(جهَلکَل(بهَلکَل(الف√

هاًٌذ؛ًافلضیػٌظشّایػاصًذُّایرسُ-32

گَگشد(جاكؼیظى(بكلش(الف

زیؼت؟

هَلکَلاكؼیظى(بهَلکَلكلش(الف

هَلکَلگَگشد(ج

:دسػاصًذُّایرسُ:كشدًیخَس-33

اػت.اتناكثشا(1ًافلضیػٌظشّای(الف

اػت.هَلکَلاكثشا(2فلضیػٌظشّای(ب

1-ب2-الف



تضًیذ:تشای-34 هثال یک صیش گشٍُ ّش

تشكیة ػٌظشالف( هَلکَلب( اتنج( د(

؟(اتندٌّذُتشکیلرسات)اًذشذُػاختِّاییرسُزِاصّااتن-35

ًَتشٍى–پشٍتَى–الکتشٍى√

.اػت................ًَتشٍىًوادٍ.................پشٍتَىًواد...........الکتشٍىًواد-36

e-p-n

اػت؟تشاتشكشتيٍاكؼیظىاتندٍدسپشٍتَىیاالکتشٍىتؼذادآیا-37

8اكؼیظىدس:هثالًیؼت.یکؼاىهختلفّایاتندسّاًَتشٍىٍّاپشٍتَىّا،الکتشٍىتؼذادخیش،ًِ

داسد.ٍخَدالکتشٍى6كشتيدسٍلی.داسدٍخَدالکتشٍى

.كٌیذهشخضساصیشػثاستًادسػتییادسػتی-38

.اػتیکؼاىهختلفّایاتندسّاپشٍتَىتؼذاد

.ًیؼتیکؼاىهختلفّایاتندسّاپشٍتَىتؼذادًادسػت؛

اتن-39 كٌیذ.ٍیظگی تیاى سا هختلف هَاد دس ّا

اتن ًیؼت.اًذاصُ تشاتش ّن تا .اػتهتفاٍتهختلفّایاتندسّاًَتشٍىٍّاپشٍتَىّا،االکتشٍىتؼذاد–ّا

هیاتن- ّؼتِ داسای الکتشٍىدسّاًَتشٍىٍّاپشٍتَى-تاشٌذ.ّا ٍ ّؼتِ ّؼتِداخل اطشاف دس ّا

داسد. الکتشٍى–ٍخَد تؼذاد اتن پشٍتَىدس ٍ اػت.ّاّا تشاتش تاّن

اػت؟زگًَِپشٍتَىٍالکتشٍىتؼذادهشخضاتنیکدس-41

داسد.(پشٍتَى5داشت،الکتشٍى5اگش).اػتتشاتشّنتا(الف

الف√ًیؼت.تشاتشپشٍتَىتاالکتشٍىتؼذاد(ب



داسای-41 كِ ػٌظشی داسد؟16دس ٍخَد الکتشٍى زٌذ ػادی حالت دس اػت پشٍتَى

الکتشٍى16

داس-42 ٍخَد حالت زٌذ تِ طثیؼت دس د؟هَاد

حالت ػِ گاص–هایغ–خاهذتِ

گیشد؟هیتیشتشیخایكذاهیکتاشینداشتِكذامّشاصگشم11خذاگاًِظشفػِدسآبٍَّاشکش،اصاگش-43

اشغالكوتشیخایتمیِتًِؼثتشکشایيتٌاتشاػتكوتشّوِاصخاهذدسرساتفاطلِایٌکِتِتَخِتا√

تیيهایغٍكٌذهیاشغالساخاتیشتشیيایيتٌاتشاػتتیشتشّوِاصگاصدسرساتفاطلِدیگشطشفاصكٌذهی

.گیشدهیلشاسدٍایي

كِحالیدسداسدهؼیيحدنٍآیذهیدسظشفشکلتِ...2....اهاداسدهؼیيحدنٍهٌظنشکل....1...-44

.ًذاسدهؼیٌیحدنٍآیذهیدسظشفشکلتِ.....3...

گاص-3هایغ-2خاهذ-1√

)خاهذٍیظگی-45 هختلف هَاد كٌیذ.–هایغ–ّای همایؼِ ّن تا سا گاص(

 



ًذاسد؟هؼیٌیحدنهادُّایحالتاصكذاهیک-46

گاص(جهایغ(بخاهذ(الف

ج√

ّارسُتیيفاطلِشکل،گاصیهَاددس-47
كوتش

تیشتش
.اػتهایغٍخاهذاص

تیشتش√

 داد؟كاّشساّاهَلکَلیاّااتنتیيفاطلٍِكشدهتشاكنتَاىهیساهادُّایحالتاصكذاهیک-48

                                             گاص(جهایغ(بخاهذ(الف

گاص√

تٌَیؼیذ.ساخاهذاتّایٍیظگی-49

.زَبٍشیشِػٌگ،هاًٌذداسًذهشخضٍثاتتحدنٍشکل

تٌَیؼیذ.ساهایؼاتّایٍیظگی-51

تِّاآىشکلٍلیداسًذهشخضٍثاتتحدن آىدسكِآیٌذهیدسظشفیشکلتٍِاػتظشفشاىٍاتؼتِ

....هایغًافلض)تشمٍ(هایغفلض)خیَُآب،هاًٌذّؼتٌذ. )

تٌَیؼیذ.ساگاصّاّایٍیظگی-51

َّا،هاًٌذداسًذلشاسآىدسكِآیٌذهیدسظشفیحدنٍشکلتِّوَاسًٍُذاسًذهشخظیٍثاتتشکلٍحدن

.....ٍكشتياكؼیذدیاكؼیظى،

هی-52 ساحتی تِ گاصزشا یک یک داد؟تَاى كاّش آًشا حدن ٍ كشد هتشاكن ًِ؟(سا سا هایؼات )ٍلی

هایغ ٍ خاهذّا اص )تیشتش اػت صیاد خیلی رسات تیي فاطلِ گاصّا دس هیزَى ایي تٌاتش یکیّاهَلکَلیاّااتنتَاىّا(

سا آىگاص فاطلِ ٍ كشد ًضدیک یکذیگش ساتِ گاص ٍ دادُ كاّش سا حدنّا ٍ كشد هتشاكن ساحتی صیادیآىتِ حذ تا سا

داد.كاّش



داسد؟هَادحدنتشتاثیشیزِگشها-53

شَدهیتیشتشهادُّایرسُخٌثشهادُ،شذىگشمتاصیشایاتذ؛هیافضایششذى،گشماثشدسهَادحدن

.یاتذهیافضایشّاآىرساتتیيفاطلًِتیدِدسٍ

زیؼت؟اًثؼاطاصهٌظَس-54

.گَیٌذاًثؼاطساشذىگشماثشدسهَادحدنافضایش

زیؼت؟اًمثاعاصهٌظَس-55

.گَیٌذاًمثاعسا(شذىػشد)گشهاكاّشاثشدسهَادحدنكاّش

هَادهیضاى-56 دس هماًثؼاط ًوَداس تِ تَخِ تا همایؼِسا یکذیگش تا كٌیذ.اتل

گاصّا>ّاهایغ>فلضیخاهذّای>ًافلضیخاهذّای

اكؼیظىگاص>آب>آلَهیٌین>شیشِ:هثال

 كٌیذ.همایؼِساالکلٍآباًثؼاطهیضاى-57

.اػتكوتشالکلاصآباًثؼاطهیضاى



 یاتذ؟هیتغییشیزِشذىگشماثشدسهَادحدن-58

یػاصًذُّایرسُخٌثشیاًشطیهادُ،شذىگشمتاصیشایاتٌذهیافضایششذىگشماثشدسهَادحدن√

یاتذ.هیافضایشّاآىتیيفاطلًِتیدِدسٍشَدهیتیشتشآى

شَد؟هیتیشتشهَادّایرسُتیيفاطلِگشهااثشدسزشا-59

شَد.هیتیشتشآىیػاصًذُّایرسُخٌثشیاًشطیزَى(الف

زؼثٌذ.هیّنتِشذًُشمگشهااثشدسّارسُزَى(ب

الف√

 یاتذ؟هیافضایشتیشتشهَاداصیکكذامحدنگشهااثشدس-61

شیشِ.یاهغآّي،هثلخاهذات(الف

آب.یاالکلهثلهایؼات(ب

ًیتشٍطى.یااكؼیظىهثلگاصّا(ج

فاطلِهادُ،رساتستایشكاّشتاًتیدِدسٍاػتكوتشّوِاصگاصّادسرساتتیيستایشزَى(ج)√

.شَدهیصیادهادُحدنٍیافتِافضایشرسات

شَد؟هیرٍبگشهااثشدسیخزشا-61

دس.شَدهیتیشتشّاآىرساتتیيفاطلٍِشذُتیشتشآىرساتخٌثشدّین،هیگشهایختٍِلتی

.شَدهیتیذیلهایغتٍِرٍبآّؼتگیتِیخًتیدِ

داسد؟اًتمال-62 آى هَلکَلی ػاختاس دس تاثیشی زِ یخ( )هثل خاهذ هادُ یک تِ گشها

هَلکَل )هَلکَلاًشطی آى خٌثش ٍ یافتِ افضایش آى هیّای تیشتش دّینّا( اداهِ سا ػول ایي اگش ٍ شَد

هی رٍب شَد.هادُ



داسد؟آىهَلکَلیػاختاسدستاثیشیزِ(آبهثل)هایغهادُیکتِگشهااًتمال-63

آىتیشتشّاهَلکَلخٌثشٍیافتِافضایشآىّایهَلکَلاًشطی تیي فاطلِ ٍ هیشذُ صیاد اگشٍشَدّا

.شَدهیتخاسهادُدّیناداهِساػولایي

تثشیذ.-64 ًام سا حالت تغییش اًَاع

تثخیش–اًدواد–رٍب

تضًیذ؟هثالٍكٌیذتؼشیفسارٍب-65

یخشذىرٍب.گَیٌذرٍبساگشهااثشتشهایغتِخاهذتثذیل

تضًیذ؟هثالٍكٌیذتؼشیفساتثخیش-66

آب.گشهااثشتشگاصتِهایغتثذیل شذى تخاس هثل

تٌَیؼیذ.ساخیٍَُیظگیزٌذ-67

ػوی–هایغ–فلض

اًتخاب-68 زیؼت؟دسٍىهایغتشایخیَُػلت دهاػٌح

دهاتغییشتشاتشدسآىاًمثاعٍاًثؼاط–دّذهیًشاىخَتیتِسادهاػٌحدساستفاعتغییشٍاػتكذس

.اػتصیاد

.تٌَیؼیذساگَگشدٍیظگیزٌذ-69

سًگ–خاهذ–ًافلض صسد

21صداسد؟اتنزٌذػٌظشّشٍشذُدسػتػٌظشّاییزِاصاكؼیذدیكشتيهَلکَلّش-71

كشتيهَلکَلیکٍاكؼیظىهَلکَل2

دّیذ.پاػخصیشػَاالتتِاكؼیذدیكشتيػاختاستِتَخِ)تا



اػت؟شذُتشکیلاتنزٌذاصاكؼیذدیكشتي(الف

داسد؟ًَتشٍىٍپشٍتَىزٌذاكؼیظىاتنّش(ب

(داسد؟ًَتشٍىٍپشٍتَىزٌذكشتياتنّش(ج

دی3دس-71 كشتي داسد؟هَلکَل ٍخَد اكؼیظى اتن زٌذ اكؼیذ

ج(4ب(اتن2الف( د(6اتن اتن8اتن

6ج:خَاب:

اػت؟شذُدسػتػٌظشّاییزِاصٍزیؼتهتاى-72

كشتي اص كِ اػت گاص ًَع )یک ّیذسٍطى ٍ اتن( اػت.4)یک شذُ تشکیل اتن(

 

تاتیشتشیياصكٌینهیگشماًذاصُیکتِساّاآىداسیناختیاسدسیکؼاىحدنتاهادُزْاس-73

زَب(–آّي-اكؼیظى-آب).تٌَیؼیذسااًثؼاطكوتشیي

 اكؼیظى آب  آّي زَب

اسفند موالئی شما: موفقیت تبریس5931آرزومند سه ناحیه

مردی؛ تو

ست شیطانی نفس هوای بند در که مردی آن نه

زمهری. مملو تو



)فلل خاًِ تا هؼذى (5اص

5فصل

خانهتامعدناز

هَسد-1 اٍلیِ اصهادُ تؼیاسی تْیِ تشای اًیاص ٍػایل ٍ هیهَاد دػت تِ .................. 36فآیذ.ص

هؼادى

فهییافتچیضیچِّاهؼذىدس-2 36ٍ37ؿَد؟

...ًیاصهَسداٍلیِهادُ ٍ گچ ٍ آلَهیٌین طال، هغ، آّي، هثل

فهییافتطثیؼتدسهَادایيّوِآیاٍؿَدهیاػتفادُهَادیچِاصپلاتَهثیل،ػاختيدس-3 36ؿَد؟

ٍداسدٍجَدطثیؼتدستشخیکِؿَدهیاػتفادُآلَهیٌینؿیـِ،تتي،پالػتیک،آّي،هثلگًَاگَىهَاداص

.ؿًَذهیػاختِاًؼاىتَػطتشخی

ط-4 تِ هَاد اص اًذکی تیؾتؼذاد ٍ ..................... آىَس .....تش طَس تِ هیّا دػت تِ صهیي اص 37فآیٌذ.............

هؼتقین–هؼتقین غیش

37فداسًذ؟ٍجَدكَستکذامتِهؼادىدسهاًیاصهَسدهَاد-5

خالقكَستتِ(الف

ب:جَابتشکیةكَستتِ(ب



آ-6 هیػٌلش یافت كَستی چِ تِ هؼادى دس 37فؿَد؟ّي

تشکیة كَست آّيتِ ّای

تشکیة-7 اص داسّیکی ٍجَد هؼادى دس کِ آّي هْن چیؼت؟ای 37فد

آّياکؼیذ ّای

اتن-8 آّي اکؼیذّای ػاختاس ٍدس ................. هتللّای ّن تِ 37فاًذ....................

يآّ–اکؼیظى

گیشد؟-9 كَست آّي اکؼیذ ػاختاس دس تایذ تغییشی چِ آّي فلض تِ دػتیاتی 37فتشای

اتن اتنتایذ اص اکؼیظى کٌّای جذا آّي ٌذ.ّای

37فؿَد؟هیاًجامتغییشاتاصگشٍُکذامطیآّياکؼیذّایاصاکؼیظىکشدىجذا-11

ؿیویاییتغییشات(الف

الففیضیکیتغییشات(ب

اتن-11 کشدى جذا اکتشای هیّای اًجام فشایٌذی چِ آّي اص دٌّذ؟ؼیظى

آّي هؼذى کَسُساػٌگ دس آّک ػٌگ ٍ کشتي ّوشاُ هیّایتِ حشاست دٌّذ.هخلَف

...اتن-12 كَست تِ هؼذى ػٌگ اص ؿذُ جذا اکؼیظى هیّای خاسج آى اص 38فؿًَذ.................

اکؼیذدیکشتي

فتیاىخالكِطَستِساآّي)اػتخشاج(تَلیذهشاحل-13 38کٌیذ.

ػٌگآّي،اصاکؼیظىّایاتنکشدىجذاتشایٍکٌٌذهیخشدٍکشدُخالقساآىآّي،ػٌگاػتخشاجاصپغ

ّایاتنػول،ایياثشدس.دٌّذهیحشاستهخلَفّایکَسُدسآّکٍ(کُکصغال)کشتيّوشاُتِساهؼذى

.دؿَهیخاسجاکؼیذدیکشتيكَستتٍِؿذُجذاهؼذىػٌگاصاکؼیظى



آّ-14 تَلیذ تشای هیچشا اضافِ آّک آى تِ آّي ػٌگ اص 38فکٌٌذ؟ي

آّي ػٌگ رٍب، ًقطِ آّک هیچَى کاّؾ هیسا کن سا اًشطی هلشف پغ  کٌذ.دّذ

تـکیلساػشتاسُیاخاکؼتشّاًاخاللیتاآّکػٌگٍاکٌؾکٌذهیکوکّاًاخاللیصدٍدىتِآّکػٌگ

تِؿذىاکؼیذاصسافلضٍاػتؿٌاٍسؿذُرٍبآّيسٍیکِاػتػلیکاتکلؼینػوذتاػشتاسُدّذهی

تـکیلکَسُتِدسجذاگاًِالیِدٍٍؿًَذًویهخلَطّنتاػشتاسٍُآّيکٌذهیحفظٍسٍدیَّایٍػیلِ

.دٌّذهی

آّي-15 ..........فلض حالت هیتِ تاقی کَسُ تِ دس ، 38ف.هاًذ.........

هزاب

تٌَیؼیذ؟(اسیًَؿت)هؼادلِ-16 سا آّي اکؼیذّای اص آّي 38فتْیِ

آّياکؼیذّای +کشتيگشهااکؼیذدیکشتي +آّيفلض

.کٌیذکاهلساصیشٍاکٌؾ)

گشهاآّيفلض ..................... آّي(اکؼیذّای +...............+

اػتفادُ-17 پٌاُ ػش ػاختي تشای هَادی چِ اص 39فکٌذ؟هیاًؼاى

ػٌگ چَب، هاًٌذ گًَاگًَی طثیؼی ...هَاد ٍ خاک، ،

پ-18 ػش ػاختي تشای هیاًؼاى تشداسی تْشُ هٌاتؼی چِ اص 39فکٌذ؟ٌاُ

..-جاًَساى–هؼادى–ّاجٌگل ٍ .گیاّاى

19-..............ٍ تْشُ. اًذٍختِ................... اص اًؼاى اػت.تشداسی کشدُ تغییش صهاى گزؿت تا طثیؼی 39فّای

هیضاى ٍ ًَع

جذیذّاخاًِ-21 هَاد تا ؿذُ ػاختِ هؼکًَی هقاٍهت،ی اص ................. تشاتش دس ٍ داسًذ ................. اػتحکام

ّؼتٌذ. خَسداس تش 41فتاالتشی

لشصُ-تشیتیؾ صهیي



هْن-21 اص خاًِتشیيیکی ػاختي تشای اهشٍصُ کِ هؼکًَیهَادی تشجّای هیٍ اػتفادُ چیؼت؟ّا 41فؿَد

تتي

چیؼت؟-22 آى ٍیظگی ٍ اػت ؿذُ تـکیل هَادی چِ اص 41فتتي

داسد. صیادی اػتحکام ٍ اػت هاػِ ٍ آب ٍ ػیواى اص هخلَطی تتي

چیؼت؟-23 41فػیواى

سع خاک ٍ آّک اص هخلَطی

هادُ-24 ػفًَیچِ ضذ ػٌَاى تِ سا گاٍداسیای اػتخشّا، ٍسٍدی دس هشغذاسیکٌٌذُ ٍ هیّا تکاس ف41ّا تشًذ؟

آّک ٍ آب هخلَط

.........هخلَط-25 ػٌَاى تِ سا آّک ٍ دسآب .............. ، ............................................. هیٍ کاس 41فتشًذ.تِ

کٌٌذُ ػفًَی اػتخش–ضذ ّاهشغذاسی–ّاگاٍداسی–ّاٍسٍدی

تٌَیؼیذ؟-26 سا تتي کاستشدّای اص هَسد 41فچٌذ

ػاختواى ػاخت هیّادس کاس تِ تًَل ٍ ػذ سٍد.،

چیؼت؟-27 چٌگال ٍ کاسد تَلیذ اٍلیِ 43فهادُ

آّي هؼذى ػٌگ

هادُ-28 چِ اص چیٌی ؿذُایظشٍف 43فاًذ؟ػاختِ

سع خاک

ؿیـِ-29 ظشٍف اٍلیِ چیؼت؟هادُ 43فای

هاػِ

چیٌی-31 ٍ ػفالی ظشٍف تْیِ هیتشای اًجام سع خاک سٍی تغییشاتی 43فدٌّذ؟چِ

گشی کَصُ گل خویش–تْیِ تِ دادى دادى–ؿکل لؼاب ٍ پختي



صیش-31 كَست تِ سا چیٌی ٍ ػفالی ظشٍف تْیِ هشاحل ًظشاگش چیؼت؟دس هشحلِ آخشیي 43فتگیشین

؟ گشیکَصُگلتْیِخویشتِدادىؿکل؟

دادىلؼاب ٍپختي

.دٌّذهیاًجامسعخاکسٍیساتغییشاتیچِػفالیظشٍفتْیِ)تشای

)

ػف-32 ظشٍف تَلیذ سًگیتشای هیالی اػتفادُ هَادی چِ 43فؿَد؟اص

کشٍم آّي، : هاًٌذ هختلفی فلضّای ...اکؼیذ ٍ هغ ،

43فداسد؟گشیکَصُلؼاب،تشتاثیشیچِکشٍماکؼیذ-33

.گشددهیػثضسًگتاظشٍفیتَلیذػثةلؼاب،تِکشٍماکؼیذافضٍدى

هی-34 تْیِ چگًَِ سا 43فکٌٌذ؟ؿیـِ

سا هاػِ ؿیـِ تْیِ هیّوشاتشای گشها هختلف ؿیویایی هَاد تا ػپغدٌّذُ ؿَد تثذیل ؿیـِ خویش تِ تا

قالة دس سا ؿیـِ هیخویش دلخَاُ ؿکلّای تِ ٍ هیّایسیضًذ دس آٍسًذ.هـخق

هَ-35 تا ّوشاُ هاػِ دادى گشها تا ؿیـِ تْیِ هشاحل هیدس حاكل چیضی چِ دیگش ؿیویایی 43فؿَد؟اد

ؿیـِ خویش

تؼیاسی-36 دیگش ػال چٌذ تا کٌذ هلشف سا هٌاتغ سًٍذ ّویي تا اًؼاى اگش داًـوٌذاى تیٌی پیؾ اصطثق

هی پایاى تِ ؿذُ ؿٌاختِ سػذ؟هٌاتغ

ػال كذ

چیؼت؟ساُ-37 طثیؼی هٌاتغ اص هحافظت ّای

هلشف یافت–کاّؾ دٍتاسُ–تاص هلشف



داسد؟-38 هضایایی چِ هَاد یافت تاص

هلشف صیؼتکاّؾ هحیط آلَدگی کاّؾ ٍ طثیؼی هٌاتغ

هحافظت-39 سٍؽ کذام ًـاًگش صیش هَاسد اص یک فّش اػت؟ طثیؼی هٌاتغ 45اص

ؿیـِ ظشٍف اص اػتفادُ حثَتاتالف( ًگْذاسی تشای تشؿی ٍ ػغ ای

دٍتاسُ هلشف

هیَُ خشیذ تشای صًثیل اص اػتفادُ ب(

هلشف کاّؾ

قَطی رٍب فلج( ظشٍف ٍ اػتفادُضیّا ٍ ؿوؾخشاب اص حاكل.دٍتاسُ ّای

تاصیافت.

هی-41 اػتفادُ جذیذ تحلیلی ػال دس خَد، گزؿتِ ػال دفتشّای تاقیواًذُ اص سٍؽٍقتی کذام کٌین

هیهح سػایت سا طثیؼی هٌاتغ اص کٌین؟افظت

تاص هلشفیافتالف( کاّؾ دٍتاسُب( هلشف هَسدج( ػِ ّش د(

 هلشفکاّؾ(ب

موالئی گرآوری؛ و تهیه

پور اله فتح شهید دبیرستان
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فؼالیت-1 وذام گؼتشؽ ػثة فَالد آلیاط ؿذ؟اختشاع اًؼاًی ّای

ػاختواى ٍ خَدسٍػاصی ػاصیكٌؼت

هؼتمیواً-2 وِ هَادی هیعثیؼتاصاص تثشیذ.تذػت ًام هَسد چٌذ آیٌذ

خَساوی.–الواع–عال–گَگشد ًوه

.ؿَدهییافتفؼالًیوٍِخاهَؽّایآتـفـاىیدّاًِدسوِاػتصسدتلَسّایكَستتِ...........ػٌلش-3

گَگشد

ؿَد؟هییافتودادسگَگشد-4

آتـفـاى دّاًِ ًیوِدس ٍ خاهَؽ فؼالّای

ؿَد؟هییافتوداخالقعالی-5

.ؿَدهییافتّاػٌگٍّاخانتشخیالیالتِدسدسخـاىفلضیّایِسگٍّاتىِكَستتِ



ؿَد؟هییافتودادسالواع-6

 .ؿًَذهییافتآتـفـاًیّایػٌگداخلدسدسخـاىٍصیثاتلَسّایكَستتِ

آٍسًذ؟هیدػتتِچگًَِساخَساویًوه-7

وشد.تْیِدسیاآباصساآىتَاىهی

ؿَد.هییافتعثیؼتدسوِتثشیذًامگاصچٌذ-8

اوؼیذ.دیوشتي–ًیتشٍطى–اوؼیظى

عثیؼت:دسهاصًذگیدساػتفادُهَسدهَاداوثش-9

ؿَد.ًوییافت(ب.ؿَدهییافت(الف

.آٍسددػتتِعثیؼیهَاددسؿیویاییٍفیضیىیتغییشّایاًدامتاساّاآىتایذتلىِ:ب

ؿَد؟ًوییافتعثیؼتدسخالقعَستِیهوذام-10

عال(4آّي(3گَگشد(2اوؼیظى(1

آّي(3

عثیؼتعَستِوِهَادیاصایًوًَِ-11 اص .دّیذتَضیحساآیٌذًویدػتتِهؼتمین،

هغ،آّي،فلضّایهثالتشای.آٍسددػتتِعثیؼیهَاددسؿیویاییٍفیضیىیتغییشّایاًدامتاتایذهَادسااصتؼضی

.ػاصًذهیخامًفتتاساپالػتیهٍآّهػٌگاصساػیواىهاػِ،اصساؿیـِّا،آىهؼذىػٌگاصساآلَهیٌیَم

آٍسًذ.هیدػتتِساّاآى،هؼذىػٌگاصوِتثشیذًامػٌلشچٌذ-12

هغ.–آّي ٍ آلَهیٌین

ؿَد.هیػاختِ...................اصپالػتیهٍ....................اصػیواىٍ.................اصؿیـِ-13

آّه–هاػِ خام–ػٌگ ًفت



اػت؟ؿذُدسػتهَادیچِاصواغز-14

.اػتؿذُػاختِ...ًٍـاػتٍِچَبگچ،اصواغز

داسدٍخَدٍػایلیآیاوٌینتٌذیعثمِخٌغاػاعتشساسٍصاًِاػتفادُهَسدگًَاگَىٍػایلاگش-15

داد؟لشاسعثمِیهدسًتَاىوِ

.اػتفلضداسایّنٍپالػتیهداسایّنػٌگ،داسایّناػت،ؿیـِداسایّنهچیػاػتهثالتلِ

تٌَیؼیذ.ساهغٍیظگیچٌذ-16

.اػتػختٍخَاسچىؾاػت،گشهاسػاًایاػت،تشقخشیاىسػاًایٍداسدتشالیػغحوِاػتخاهذفلضیهغ

اػت؟هادُوذامّایٍیظگیاصسػاًایی،-17

ػینسٍوؾ(4پاسچِ(3چَتیوؾخظ(2ػىِ(1

 ػىِ(1

ؿَد؟هیاػتفادُّاییػثاستچِاصهَادّایٍیظگیتیاىتشای-18

آبخاربًاپزیش،اًؼغافیاپزیشاًؼغافؿىٌٌذُ،یاخَاسچىؾًشم،یاػختهاًٌذّاییٍاطُیاػثاستاص

...ستاییآّيخاكیتتذٍىیاستاییآّيخاكیتداسایوذس،یاؿفافآب،ضذیا ٍ

چیؼت؟،اػتتشػختدیگشهادُاصایهادُوِایياصهٌظَس-19

تشهیػختهادُیؼٌی الواعاصاػتفادُتاًوًَِتشای.تثشدساآىیاوشدایدادخشاؽدیگشهادُسٍیتَاًذ

.تشیذساؿیـِتَاىهی

تیاٍسیذ.دلیلؿیـِ؟یااػتتشػختالواع-20

تا چَى تشیذ.ساؿیـِتَاىهیالواعاصاػتفادُالواع؛



 

 

 .اػتكاتَى، ...............  اص ًاخي پغ وشد ایداد خشاؽ كاتَى سٍی تش تَاىهی ًاخي تا -21

 تشػخت

 دلیل. تا كاتَى؟ یا اػت تشػخت ًاخي -22

  . وشد ایداد خشاؽ كاتَى سٍی ًاخي تَاى تاًاخي؛ چَى هی

 دلیل تا هذاد؟ هغض یا اػت تشػخت واغز -23

 ذوٌ ػَساخ سا واغز سٍی تایذ ،ذتاؿ تشػخت هذاد شػایذ. اگهی سا هذاد هغض صیشا اػت تشػخت هذاد اص واغز؛ واغز

 اص ؿذُ خذا رسات. َدتـ خذا هذاد اص ٍ َدتـ ػاییذُ هشتة هذاد هغض َدؿهی تاػث واغز ٍلی. دتٌذاص خظ یا ٍ

  چؼثٌذ.هی واغز كفحِ تِ واغز ٍ رسات ایي تیي چؼثٌذگی خاكیت ػلت تِ ٍ ذسیضًهی واغز سٍی هذاد

 28ف )هثال؟( ؟چیؼت هادُ یه پزیشیاًؼغاف اص هٌظَس -24

 اص پغ ٍ ؿَد وـیذُ یا خن اثش ًیشٍ دس تَاًذهی چمذس هادُ آى وِ دّذهی ًـاى هادُ یه پزیشیاًؼغاف

 یاتذهی افضایؾ آى عَل تىـیذ، سا الػتیىی وؾ یه اگشًوًَِ:  تشای .گشدد تش اٍل حالت تِ دٍتاسُ ًیشٍ،

 حالت ایي دسگشدد، هی تش خَد اٍل حالت تِ دٍتاسُ وٌیذ سّا سا آى اگش حال وٌذ.هی تغییش آى ؿىل ٍ

 .اػت پزیشاًؼغاف وؾ گَیین،هی

 ّای چىؾ خَاسی، سػاًای الىتشیىی ٍ تشاق تَدى دس وذام ػٌلش صیش كحیح ًیؼت؟ٍیظگی -25

 الف( عال                          ب( گَگشد                     ج( آلَهیٌیَم                    د( آّي

 ب: گَگشد چَى ًافلض اػت.

 .داسد تؼتگی آىتِ ......................  هادُ یه واستشدّای -26

  ؿیویایی ٍ فیضیىی خَاف

 داسد؟ تؼتگی ػَاهلی چِ تِ هادُ یه واستشدّای -27

 ّای آى هادُتِ ٍیظگی 



 

 

 داسد. تؼتگی آى................  تِ هادُ یه واستشدّای -28

 ّایٍیظگی

 وٌذ؟هی ها تِ ووىی چِ هادُ یه ّایٍیظگی ؿٌاخت -29

 .وٌیذ اًتخاب سا هٌاػة هَاد تتَاًیذ ٍػیلِ، یه ػاختي تشای تا وٌذووه هی ؿوا تِ ّاٍیظگی ایي ؿٌاخت

 چیؼت؟ خَاسیچىؾ اص هٌظَس -30

 چىؾ خاكیت ایي. وشد هؼغح ًاصن ّایٍسلِ تِ تَاىهی سا فلضات) ضشتِ اثش دس ؿذى ٍسلِ لاتلیت 

 (.ؿَدهی ًاهیذُ خَاسی

 

خَاس تَدى فلضّا ىؾدّذ تا تَخِ تِ چّای یه فلض سا لثل اص ٍاسد ؿذى ضشتِ ًـاى هیاتن ؿىل صیش -31

 ّای ایي فلض سا تؼذ اص ٍاسد ؿذى ضشتِ سػن وٌیذ.ؿوا ؿىل اتن

 خَاب:

 



 

 

 

 خَاس تَدى فلضّا سا تا ًافلضّا همایؼِ وٌیذ.چىؾ -32

ّا سا تِ تَاى آىگیشًذ. تٌاتشایي هیٍ ؿىل هی ؿىٌٌذّا ًویخَاس ّؼتٌذ تا ضشتِ صدى تِ آىفلضّا چىؾ

 ؿىٌٌذ.خَاس ًیؼتٌذ ٍ تش اثش ضشتِ هیّای هختلف دس آٍسد. ٍلی ًافلضّا چىؾؿىل

 ؿاى تَضیح دّیذ.چىؾ خَاس تَدى فلضّا سا تا تَخِ تِ ػاختاس اتوی -33

ّای اتوی سٍی ؿًَذ تلىِ الیِّای ػاصًذُ اص ّن خذا ًویتا ضشتِ صدى سٍی فلضّا هاًٌذ آّي ٍ هغ، اتن

 وٌذ.ّن ػش )لیض( هیخَسًذ دس ًتیدِ ؿىل ظاّشی فلض تغییش هی

 گَیٌذ.تِ چِ هَادی سػاًا ٍ تِ چِ هَادی ػایك یا ًاسػاًا هی -34

 گَیٌذ هثل آلَهیٌیَم، عال، هغ ٍ آّيیتِ هَادی وِ خشیاى تشق ٍ گشها سا اص خَد ػثَس دٌّذ سػاًا ه

 هثل ؿیـِ، چَب ٍ پالػتیه گَیٌذیه یا ػایك سػاًاًا ذٌّذً ػثَس خَد اص سا گشها ٍ تشق خشیاى وِ هَادیٍ تِ 

 چیؼت؟ هادُ یه اػتحىام اص هٌظَس -35

 فلضّا اػتحىام ؿَد. هؼوَالً تشیذُ یا گؼؼتِ وـیذى، اثش دس هادُ یه تا اػت الصم وِ ًیشٍیی همذاس

 اػت. هَاد ػایش اص تیـتش

 ؿَد، ............. گَیٌذ. تشیذُ یا گؼؼتِ وـیذى، اثش دس هادُ یه تا اػت الصم وِ ًیشٍیی همذاس -36

 اػتحىام

 فلضّا اص پٌدشُ ٍ دس ٍ ّاپل ّا،ػاختواى اػىلت خَدسٍّا، تذًِ هاًٌذ ٍػایلی ػاختي تشای چشا –37 

 ؿَد؟هی اػتفادُ

 .ّؼتٌذ صیادی اػتحىام داسای فلضات چَى

 



 

 

 وٌیذ. همایؼِ ّن تا سا ًافلضّا ٍ فلضّا اػتحىام -38

اػتحىام فلضّا تیـتش اص اػتحىام ًافلضّا اػت. اػتحىام فَالد تیـتش اص هغ ٍ هغ ّن تیـتش اص  

 ًافلضّایی هثل اتشیـن ٍ پالػتیه ّن لغش اػت.

 ؿذ؟ خَاّذ تشتیؾ یه وذام اػتحىام وٌین، دسػت صیش هَاد اص هـاتِ لغش تا عٌاتی تخَاّین اگش -39

 هغ( 4                    اتشیـن( 3                 پالػتیه (2                  فَالد (1

  فَالد (1

 اػت؟ فلض اص خَدسٍ تذًِ خٌغ چشا -40

  چَى اػتحىام فلضّا اص هَاد دیگش تیـتش اػت.

 وٌیذ. همایؼِ ّن تا سا ػشب - فَالد  - عال - نیٌیهَآل چگالی -41

ّوچٌیي چگالی ػشب تیـتش اص  اػت. آلَهیٌین اص تیـتش ّن آى ٍ فَالد اص تیـتش خیلی عال چگالی 

 چگالی فَالد اػت پغ داسین:

  آلَهیٌین   فَالد     ػشب       عال

 گیشد؟هی لشاس پاییي دس وذاهیه تشیضین ظشفی دسٍى سا گًَاگَى چگالی تا هَاد اگش -42

 ووتش چگالی تا هَاد( الف

 تیـتش چگالی تا هَاد( ب

                 ب: خَاب                                                                     

 ًافلض؟ یا اػت تیـتش فلض چگالی -43

 اػت. تیـتش اص هَاد دیگش هثل ًافلضّا فلضّا چگالی 



 

 

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

 .وٌیذ

 خیَُ             هفشؽ             آب             پٌثِچَب  

 اػت؟ تیـتش هَاد اص گشٍُ وذام چگالی هؼوَال -45

 هایغ هَاد (الف

 خاهذ هَاد (ب

 ب:خَاب

 اػت؟ تشون تمیِ اص یه وذام چگالی -46

 آّي (4               پٌثِچَب (3                َّا (2                 آب (1

 َّا (2

 ؿًَذ؟هی هشتة ظشف دسٍى اػاػی چِ تش تشیضین ظشف یه دسٍى سا گًَاگَى هَاد اگش -47

 هَاد چگالی (ب                                          هَاد حدن (الف

 ب: خَاب

 وٌین.هی اػتفادُ.......................ّایسؿتِ اص هاؿیي تایش ػاخت دس -48

 فَالدی ّایسؿتِ

 31ف چشا؟ وٌٌذهی اػتفادُ فلضی چِ اص َّاپیوا تذًِ دس -49

 آلَهیٌین؛ چَى هحىن ٍ دس ػیي حال ػثه اػت.

 ؿَد؟(هی اػتفادُ آلَهیٌیَم اص فَالد خای تِ َّاپیوا ػاختواى دس )چشا



 

 

 داسد؟ ؿْشت ػثه فلض تِ فلض وذام -50

 آلَهیٌین (ب                                       عال (الف

 ب :خَاب

 تٌَیؼیذ. سا آّي ّایٍیظگی -51

 –گشها اػت  سػاًای -الىتشیؼیتِ اػت  خشیاى سػاًای -خَاس اػت چىؾ –خاهذ اػت  هؼوَلی دهای 

 ؿَد.اص ػٌگ هؼذى اػتخشاج هی –تش اػت اص ػایش فلضات اسصاى –چگالی تاالیی )ًؼثت تِ ًافلضات( داسد 

 تٌَیؼیذ. سا فَالد ٍیظگی چٌذ -52

  تش اص آّي اػت.ٍ ػختتش هماٍم –فَالد آلیاطی اص آّي تِ ّوشاُ فلضات دیگش ٍ ًافلضی هثل وشتي اػت. 

 تٌَیؼیذ. سا عال ٍیظگی چٌذ -53

 خشیاى سػاًای -اػت  خَاس چىؾ -گشاى لیوت اػت  –فلضی داسد  تشق ٍ صسد سًگ  -چگالی تاال داسد 

 صًذ.ّیچ گاُ صًگ ًوی – اػت گشها سػاًای - اػت الىتشیؼیتِ

 تٌَیؼیذ. سا ؿیـِ ٍیظگی چٌذ -54

 ٍ پْي ّایٍسلِ تِ ضشتِ اثش دس سا آى تَاىهی ًتیدِ دس ٍ ؿَدهی خشد ٍ ؿىٌذهی ػادگی تِ ؿیـِ

 تاػث ٍیظگی ایي. دّذهی ػثَس سا ًَس ٍ اػت ؿفاف ؿیـِ دیگش ػَی اص. وشد تثذیل ًاصن ّایسؿتِ

 .ؿَدهی ؿیـِ واستشد گؼتشدگی
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 .اػت پزیشاًؼغاف چَى

 وشد. تَخِ تایذ چیضّایی چِ تِ ٍػایل ػاختي ٌّگام -63

 ّای فیضیىی هَاد، لیوت ٍ فشاٍاًی آىتِ ٍیظگی
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 وٌیذ؟( تیاى سا آى خَاف ٍ تٌَیؼیذ سا ًضى صًگ فَالد ػاصًذُ اخضاء)

 ( داسد؟ ػَدی چِ آّي تِ ًیىل ٍ وشٍم افضٍدى)
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 تشًض
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 ٍ دّذ پَؿؾ واهل عَس تِ سا اتَهثیل ؿیـِ خویذگی سٍی تَاًذهی ٍ تَدُ پزیش اًؼغاف چَى 

 .خَسدهی ػش ؿیـِ سٍی ساحتی تِ ٍ اػت ون آى اكغىان

 ؟چشا ػاخت؟ اًگـتش تَاىهی خالق عالی اص آیا -96

ٍػایل ػاختِ ؿذُ تِ ػادگی دس اثش فـاس ٍ ضشتِ خن  خیش، چَى عالی خالق فلضی تؼیاس ًشم اػت ًٍِ

 ؿَد.هی

  وٌینهی اػتفادُ .......................ٍ .......................اص لَی فـاس تشق اًتمال ػین ػاختي تشای -97
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  تٌَیؼیذ. تشق اًتمال ػین ػاخت دس آلویٌیَم اص اػتفادُ دلیل چٌذ -98

سٍد؛ ّوچٌیي تِ ػلت چگالی ون اتلاالت دّذ ٍ تشق ّذس ًویالىتشیىی ػین تشق سا افضایؾ هیسػاًایی 

 ؿَد.تیشّای تشق وٌذُ ًوی

 ػاصًذ؟ًوی فَالد ٍیا نَهیٌیآل اص فمظ سا لَی فـاس تشق ّایػین چشا -99

دلیل چگالی صیاد ٍ  تَاى توام ػین سا اص آلَهیٌین ػاخت. ٍ فَالد ّن تِتِ ػلت لیوت صیاد آلَهیٌین ًوی

 هماٍهت ون دس تشاتش خَسدگی.

 .تیاٍسین دس دلخَاُ ّایؿىل تِ سا ّاآى وِ دّذهی سا اهىاى ایي فلضات ٍیظگی چِ -100
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 6فصل            

 46ظ چیست؟ دس آب إٞیت -1

 ص٘ذٌی دس. داس٘ذ ٘یاص آب تٝ ص٘ذٌی ادأٝ تشای ص٘ذٜ ٔٛرٛدات ٕٞٝ. است حیات ػأُ تشیٟٗٔٓ آب

 تٝ... ٚ ساصیساختٕاٖ صٙؼت، غزا، تٟیٝ صدٖ، ٚضٌٛشفتٗ، ٔسٛان صٛست، ٚ دست ضستٗ تشای سٚصٔشٜ

 .داسیٓ ٘یاص آب

 ٟٔاس ٚ آتی ٔٙاتغ اص دسست استفادٜ تٝ ٚ داسد تیطتشی إٞیت آب ٔا وطٛس ٔخُ وطٛسٞایی دس چشا -2

 46ظ  دٞٙذ؟ٔی تیطتشی تٟا سطحی ٞایآب

 .ضذٜ ٚالغ د٘یا تیاتا٘ی ٘ٛاس سٚی تش طثیؼی طٛس تٝ  ٔا وطٛس چٖٛ 

 47ظ آیذ؟ٔی پذیذ چٍٛ٘ٝ تاسش -3

 سسذ.داسد وٝ پس اص تشاوٓ تٝ صٛست تاسش تٝ سطح صٔیٗ ٔیتخاس آب فشاٚا٘ی دس اتٕسفش صٔیٗ ٚرٛد 

 47ظ ی صٔیٗ سا آب فشا ٌشفتٝ است؟چٙذ دسصذ اص سطح وشٜ -4

 دسصذ 75تیص اص 

 47ظ آب وشٜ چیست؟ -5

تاضٙذ، ٞای ٔٛرٛد دس اتٕسفش، سطح ٚ دسٖٚ صٔیٗ وٝ تٝ صٛست رأذ، ٔایغ ٚ تخاس ٔیی آبتٝ ٔزٕٛػٝ

 ٌٛیٙذ.آب وشٜ ٔی

 47ظ ضٛد؟ٔی ٞایی()لسٕت وشٜ ضأُ چٝ چیضٞایی آب -6

 ٞا.ٞای صیشصٔیٙی، سطٛتت ٞٛا ٚ یخچاَ، آبٞاٞا، دسیاٞا ٚ دسیاچٝالیا٘ٛس

 زمین روی سفرآب



 47ظ ی صٔیٗ، ضیشیٗ ٞستٙذ یا ضٛس؟ٞای وشٜبتیطتش آ -7

 ضٛس

 47ظ ضٛد؟اتش چٍٛ٘ٝ تطىیُ ٔی -8

د. تخاس سٚضٛد ٚ تاال ٔیٔی ٞا، آب تثخیشدسیاٞا ٚ دسیاچٝ ٞا،تا تاتص پشتٛٞای خٛسضیذ تٝ سطح الیا٘ٛس

 د.ضٛآب دس آٖ را تٝ دِیُ واٞص دٔا، ٔتشاوٓ ضذٜ ٚ تٝ اتش تثذیُ ٔی

 47ظ ضٛد.......... تثذیُ ٔی. ٔتشاوٓ ضذٜ ٚ تٝ ...........تخاس آب دس استفاػات تٝ دِیُ .................. -9

 اتش -واٞص دٔا 

 47ظ دٞذ؟ضشایطی تا تطىیُ اتش، تاسش سخ ٔیدس چٝ  -11

 ٚلتی دسصذ سطٛتت ٞٛا تاال ٚ ٔیضاٖ دٔای ٞٛا پاییٗ تاضذ.

 47ظ دس چٝ صٛست تاسش تٝ صٛست تشف است؟ -11

 سیضد.ت ٞٛا تٝ ضىُ تشف تٝ سطح صٔیٗ ٔیٞا دٔای ٞٛا خیّی وٓ تاضذ سطٛتٞش ٌاٜ دس فشایٙذ ٔتشاوٓ ضذٖ اتش

 48ظ صٛست تاساٖ است؟ دس چٝ صٛست تاسش تٝ -12

 دس صٛستی وٝ دٔای ٞٛا ٍٞٙاْ تشاوٓ تاالتش اص صفش دسرٝ سّسیٛس تاضذ تاسش تٝ ضىُ تاساٖ خٛاٞذ تٛد.

 48ظ دس چٝ صٛست تاسش تٝ صٛست تٍشي است؟ -13

 تٛد. ٞای تاساٖ دس ٔسیش پاییٗ آٔذٖ تٝ سطح صٔیٗ اص تٛدٜ ٞٛای سشد ػثٛس وٙٙذ تاسش تٝ صٛست تٍشي خٛاٞذاٌش لطشٜ

 48ظ ضٙاسی چیست؟ٞٛا -14

 پشداصد.ف وشٜ صٔیٗ تٝ ٔطاِؼٝ ٚ تحمیك ٔیضٙاخت رٛ ٚ ٞٛای اطشا یاسٜدا٘طی است وٝ دست

 48ظ ٌیشی ٔمذاس تاس٘ذٌی است........................ ا٘ذاصٜ ٞایتشیٗ واسیىی اص ٟٔٓ -15

 ٞٛاضٙاسی



 48ظ ضٛد....................... ا٘زاْ ٔیٌیشی ٔمذاس تاس٘ذٌی دس ........................ تش حسة ا٘ذاصٜ -16

 ٔتشٔیّی –ٞای تاساٖ سٙزی ایستٍاٜ

 49ظ ضٛد؟آب حاصُ اص تاسش چٝ ٔی -17

 .وٙذب تثخیش ضذٜ ٚ تٝ اتٕسفش صؼٛد ٔیتخطی اص آ-1

 ضٛد لسٕتی اص آٖ دس سطح صٔیٗ راسی ٔی -2

 وٙذ.تالی ٔا٘ذٜ تٝ دسٖٚ صٔیٗ ٘فٛر ٔیٚ تخص  -3

 49ظ وٙذ؟صٔیٗ چٝ ٔسیشی سا طی ٔی آب تاساٖ دس سٚی -18

ٚ تٝ وٙٙذ حشوت ٔیتش پست ٔٙاطك طشف تٝ ٚپیٛستٗ دس رٟت ضیة صٔیٗ  ٞا پس اص تٝ ٞٓایٗ آب

 سیض٘ذ.ٞا ٔیٞا، دسیاٞا ٚ الیا٘ٛسدسیاچٝ
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 53ظ وذأٙذ؟ دسیاٞا آب حشوت اص ٕ٘ٛ٘ٝ سٝ -44

 ٔذ. رضس ٚ -3          ٞای دسیایی رشیاٖ -2أٛاد         -1
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 یل.؟ تا رکش دلیذکٌیه یطٌْادسا پ
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