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فلزی–1/1فصل  عناصر
1): مواد بندی طبقه

الکتریکیبر : Cuمس(2 رسانائی ؛ رنگ سرخ ؛ سنگمعدن از شده استخراج فلز اولین ؛ گرمائیاق مقاومتو ؛ باال

شدن مفتول قابلیت ؛ خوردگی برابر کمدر سرعت با اکسیژن با شدن ترکیب ؛

اکسایش(3 مس:< AuCu >Mg  >Feمقایسه مس→اکسید + اکسیژن

زدن(1 زنگ نامحسوس= گرما و نور ؛ کم سرعت ؛ دهد(2آهن نمی واکنش اکسیژن با ؛ طال

کبود(4 کات با واکنش شوند.منیزیم:< ZnMg  >Feمقایسه رنگمی بی سبز رنگ از آهن بعد و روی بعد

است.زیرا :آهنیظروفاززندمیزنگزودترمسیظروف(5 بیشتر مس از آهن واکنشپذیری  قدرت

نفت–فلز:  Liلیتیم؛ Naسدیم(6 در داری نگه بنابراین آب با فلزی–واکنششدید لسدیم–جال خواصو یتیم

همشیمیائ شبیه ماننددارند.ی آخرهمزیرا هستند.داردالکترون1آنهامدار خانواده هم قلبو کار تنظیم

هوا–فلز:Mgمنیزیم(7 اکسیژن با گرماواکنششدید و نور با فلزی–همراه جال

دیگ(8   :رعناصر

فلزی–2/1فصل غیر  عناصر
در:2Oاکسیژن(1 نقش ؛ اتمی دو سولفوریک(2تنفس(1 مولکول اسید تولید

رسنیزمباالهیالدر: O3ازن(2 زمیپرانرژیپرتوهادنیاز به فرابنفش خطرناک م نیو الیه حافظمانند

.کندیمیریجلوگ

زر:Sگوگرد(3 شود.جامدی می دیده فعال نیمه و فعال های فشان آتش دهانه در که ؛ رنگ د

؛:2Nنیتروژن(4 نافلز ؛ اتمی دو هوا%87مولکول امونیاک–گازی–حجم اولیه ماده

CaکلسیمKپتاسیمFeآهنعنصر

قلبهموگلوبینکار استخوانتنظیم رشد
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فلز: Cکربن(5 آخر–گرافیت–غیر به–الکترون4الیه کوواالنسیپیوندهای4تمایل

نیتروژن:(6 هوانیتروچرخه اثرژن ترکیباتیبر به , برق و رعد

خاکمی به باران با که شود. می هایتبدیل باکتری و ریزند.

ترکیب به را آنها گیاهیخاک جذب که کند می شود.متبدیل ی

فلز: Pفسفر(7 کبریت–غیر تولید

فلز:Clکلر(8 آخر–غیر کلر(1:کاربرد–الکترون8مدار اسید کننده(HCl2یدریکتولید عفونی کود(3ضد

فلز : Fفلوئور(9 هالوژن–غیر آخر-گروه کلر-الکترون8مدار ستون دندان:کاربرد–هم خمیر تولید

فلز : Iید(11 بدن–غیر رشد تنظیم

ترکیب–3/1فصل
امونیاک(1 امونیاک                          :3NHمعادله نیتروژن→گاز گاز + هیدروژن گاز

امونیاک(2 شیمیائی(3NH1:کاربرد کود منفجره(2تولید مواد

سولفوریک(3 (اکسیژن4و–گوگرد1–هیدروژن2) H2SO4:اسید

سولفوریک(4 اسید چرم(2رنگتولید(1:کاربرد بهداشت(3تولید ساختمانی(4یصنایع ماشین(5صنایع باتری

5): گازهوا است.ویمخلوط اکستروینیگازهاازهمگن دژن،یژن، کربن و دیاکسیآرگون

تناوبی–4/1فصل جدول
1): از فلز آخرکمتر دار4مدار دارد؛الکترون الکترون دادن به کنند.د؛تمایل کامل را آخر الیه (یونکات)تا
 

:ن(2 فلز ازا بیشتر دار4مدارآخر گرفتن؛دالکترون به باشد.ددارeتمایل کامل آنها آخر مدار آنیون(تا ( 

اثرگازهای(3 ستون:بی های7گازهای واکنش در شرکت به تمایلی بنابراین است کامل آنها آخر الیه ؛که

ندارند. نشیمیائی ؛ هلیم ئونمانند

آخرتع=ستون(1:نکته(4 مدار در الکترون مدارها=ردیف(2داد  تعداد

خواص(5 زیراMg 12:یاLi3  باNa11شباهت است آخربیشتر مدازر های الکترون تعداد ؛ که عنصر دو

دارند. ای مشابه خواصشیمیائی برابرنذد هم با آنها
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هیدروژنHeهلیم(6 خود:Hو آخر مدار ازدر ردیف4کمتر )در هستند. گاز و نافلز استثناء دارند. (1الکترون

7)

بور مدل رسم

الکترون تعداد

آخر مدار

1ستون؛یکی

3ردیف؛فلز

؛ تا 4ستونچهار

ردیفنافلز 3؛

تا ستون؛هفت ؛8در

ردیفنافلز 3؛

8)

هارسم الکترون الیه

9): خواص است.شباهت برابر هم با آنها آخر مدار های الکترون تعداد زیرا

آخر آخر8ستون–الکترون8مدار آخر5ستون–الکترون5مدار 4ستون–الکترون4مدار

روبرو:(11 مدار دو دارایشباهت دو دارند.3هر قرار یکردیف در بنابراین هستند مدار

روبرو:(11 مدار دو تفاوت

1)Mg  12دارای ؛ خود آخر مدار است1در ازالکترون کمتر است.4) فلز بنابراین )

2)O  7دارای ؛ خود آخر مدار از6در بیشتر ( است.4الکترون نافلز بنابراین )

12): شیمیائی های واکنش به تمایل دارند.علت هم با واکنش به ؛ شدیدی تمایل عنصر دو

زیرا ) یونی (Oگرفتن و2با الیهMgالکترون الکترون دو دادن کنند.با می کامل را خود

13): روبرو مدار دو شباهت

خود(1 آخر مدار در دو ستون6هر در بنابراین دارند. الکترون

دارند. مشابهی خواصشیمیائی و هستند.(2ششم نافلز دو

روبرو(14 مدار دو :تفاوت

1)O7دوم ردیف دارد.در Si  16در قرار سوم ردیف

خواهیخاصی(2 الکترون یا فلزی غیر باالتریO 7ت ردیف در استچون .استبیشتر
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بزرگ(:پلیمر(15 مولکول زنج)دارای ازیبلندیرهایاز زاتصالکه هبگریکدیبهکوچکمولکولیادیتعداد

م .دیآیدست

16): پلیمر جاندار(1 انواع از که : پنبه)سلولز( ؛ ابریشم ؛ پشم : طبیعی آیند.پلیمر بدستمی ان

خانه(2 وسائل ؛ خودرو کاربرد : نفتی مواد از پالستیک : مصنوعی پلیمر

17): پالستیک = مصنوعی پلیمر محکیپالستمعایب در درشوندینمهیتجزیراحتبهستیزطیها ها مدت و

نیمیباقعتیطب آنها سوزاندن سمبخارزیمانند. میات هوا بازگردانبنابراینکند.یوارد را کنند.یمیآنها

ها–1/2فصل ل  محلو
1): بلور تهیه شود.آزمایش می حل آن در بیشتری ماده . باشد تر داغ ) حالل ( آب چه هر

از بلور (NaCl)کلریدسدیم(1:تهیه مکعبی بلور شکل = نمکطعام کبود(2= =کات کبود کات ()   رنگآبی

است. بلور شکل و اندازه ؛ رنگ در آنها بلورهای تفاوت

مواد(2 :کاربرد

گلیکولآهکاتانولامونیاکماده اتیلن

کشاورزیکاربرد کنندهکود عفونی مرباضد کننده ماشینترد یخ ضد

آزمایش(3 :نتیجه

یونی(1 یونی)ترکیبات ا(پیوند و هستند.رسانا کبودلکترولیت ؛کات سدیم کلرید

مولکولی(2 کوواالنسی)ترکیبات هستند.(پیوند الکترولیت غیر لیکولگول؛الکل,اتیلنامونیاک,اتانشکر؛نارسانا

هستند.(4 رسانا یونی ترکیبات این؟چرا ذرات وزیرا مثبت یونهای و شده شکسته آب در آسانی به ؛ ها ترکیب

یکد از شوند.منفی می جدا پتاسیممحلولمانندیگر جامد)خودپرمنگنات پتاسیم است.(نپرمنگنات ارسانا
 

مولکولی(5 ترکیبات نیستندناچرا ها؟رسانا ترکیب این ذرات محزیرا حالت در و ندارند الکتریکی بار ؛؛ لول

شکر مانند شوند. جدا هم از توانند نمی آنها دهنده تشکیل ذرات

سرب(6 نیتراب و یدید پتاسیم آزمایش برخورد:در هم با و حرکت منفی ید های یون با مثبت سرب های یون

است. الکترولیت و رسانا ماده و شود. می حاصل رنگزرد و کنند. می
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7): پایستگی مجموعقانون شیمیائی واکنش هر در

است. برابر ها واکنشدهنده با ها فراورده جرم

مقدار (X= کنید( حساب 1/96grرا

است.(8 بیشتر محلول کدام در المپ نور –Aشدت

خالص نمک- Bآب آب محلول

غلظت چه هر یونی ترکیبات در استباشدبیشترنمکزیرا بیشتر جوش نقطه و رسانائی المپو نور شدت .؛

است(9 بیشتر محلول کدام جوش نمک- Bخالصآب–A؟چرا نقطه آب محلول

شدن تغحل سبب آب، در ها فریینمک خواص جوش(آبیکیزیدر نقطه افزایش گردد.یم)

ور(11 غوطه ارومیه( دریاچه ( مرغ تخم ؛ محلول کدام شوددر ؟می چرا

A–خالص = مقطر آب-  Bآب نمکمحلول

 
جرم

( فرمول نمکطبق انحالل با زیرا
حجم

یابد. افزایشمی آب چگالی ) چگالی =

11): یونی بپیوند جاذبه منفیهاونینیبه و .ندیگویمیونیوندیپ،یمثبت

کوواالنسی(12 جا:پیوند به ها تعدادگرفتنوندادیاتم هایالکترون، الکترون اشتراکیاز به را یمخود

نافلز(گذارند. دو بین پیوند (

13): الکتریونییهابیترکنکته بار نظر فلورید.NaFمانندهستندیخنثیکیاز سدیم

منفی و مثبت های یون تعداد یونیزیرا ترکیبات برابرند.در

کربنی(14 ظرفیت:ترکیبات با همیشه دارد.4؛4کربن کوواالنسی  پیوند

آلکینn2HnC-2آلکنn2HnC  آلکان2n+2HnCفرمول

گسترده فرمول

یونی–2/2فصل کوواالنسی–پیوند پیوند
=: CaOکاتیون(1 فرمول اول عنصر ( شوند می تبدیل مثبت ذره به الکترون دادن دست از با  (Caفلزات

=: CaOآنیون(2 فرمول دوم عنصر ( شوند می تبدیل منفی دار بار ذره به الکترون گرفتن با (Oغیرفلزات
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3)3CaCO:  1)Caداده2–کاتیون–فلز مثبت–الکترون  یون

          2)3COنافلز گرفته2–آنیون–بنیان یونی–الکترون منف–ترکیب یبنیان

4): نمک تولید  معادله

5)Mg O :

1)Mg آخر1–کاتیون–فلز الکترون2-الکترون2مدار

ستون–داده مثبت–دومدر  یون

2)Oآخر–آنیون–نافلز گرفتهe6–2مدار -الکترون

ستون یونی-ششمدر منفی–ترکیب  یون

6)NaF :

1)  Naآخر–کاتیون–فلز الکترون1  –الکترون2مدار

ستون-داده مثبت-دومدر یون

2)Fآخر–آنیون-نافلز الکترون2-الکترون8مدار

ستون-گرفته یونی-هفتمدر منفی–ترکیب یون

 :O 2Hآب(7

آخراکسیژن(1 و6مدار دارد به2الکترون الکترون

کاملتاکگذاشتهاشترا آخر )مدار (تا7شود.

هیدروژن(2 آخرهر و1مدار دارد. به1الکترون الکترون

کاملتااشتراکگذاشته آخر )مدار (تا2شود

NaCl سدیم کلرید =→ -Cl)آنیون ( ) فلز نا (+Na+)کاتیون ( ) فلز (

گرفتن یا از →eمالکدادن بیشتر آخر از+الکترون4مدار کمتر آخر 4eمدار

کامل آخر الیه الکترون → شودتا گرفتن به دادن+کیی-تمایل به یکی-eتمایل
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اگسید(8 دی :CO2کربن

1)Cآخر والکترون4مدار اشتراک4دارد. به الکترون

آخر مدار تا باشد7گذاشته کامل و (کوواالنسیدپیون2).تا

2)Oآخر والکترون2مدار الکترون2اکسیژنهردارد

آخر مدار تا اشتراکگذاشته باشد.7به کامل و  تا

:4CH  متان(9

1)Cآخر متانداردالکترون4مدار اشتراکگذاشته4در به الکترون

آخر مدار باشد.7تا کامل و تا

2)Hهرداردالکترون1آخرمدار متان اشتراکH1در به الکترون

آخر مدار تا باشد.2گذاشته کامل و تا

مواد–1/3فصل چرخه
طبیعی:(1 هاچرخه مجموع هرهاستییتغازیچرخه، پایکه به تکراررسدینمانیچگاه بارها و بارها شود.یمو

خوردن(2 :برهم طبیعی هنگچرخه زود شدن شکوفهباز باام خود مناسب زمان در و زنند. می یخ محصوالت که

است. موثر غذائی های زنجیره و شبکه بر خود که شویم می روبرو ؛ تولید کمبود

3): کربن ؛کربنچرخه هایهوا شبکه ارتباط با و گیاهان در فتوسنتز اثر در

تثبیت جانوران در تجزیهمرگباوغذائی کنیاو درجانداران وربن آب

فسایخاک شودیمرهیذخیلیسوخت

تولید(C:1نمودارچرخه(4 = فسیلی سوخت 2COسوزاندن

مصرف(2                =                       2COفتوسنتز

تولید(3             = .... و گیاهان 2COمصرف

)چرخه ندارد.کربنطبیعیدر وجود فسیلی سوخت سوزاندن

افزایش باعث فسیلی سوخت سوزاندن هوا؛CO2(افزایش ؛آلودگی

اسیدی زمین؛باران شدن یخچال؛گرم شدن فصل؛ذوب خوردن ؛اهبهم

میو دیگر های ود.شچرخه
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:نفتنمودار(5
4
5

انرژی فسیلی-تولید سوخت
1
5

س ودمنداستفاده

دهه(1 کشف= دهه(662بیشترین = موجودی 2636کمترین

دهه(3 اکتشاف= با مصرف اکتشاف=(764برابری از مصرف شدن  1/76بیشتر

6): نفت = ترکیبات ترین +CH4=1هیدروکربور)ساده =4کربن وواالنسی(کپیوند4هیدروژن

7): زیست محیط فسیلی(1حفاظت سوخت کمتر مواد(2مصرف بازیافت

طبیعی(3 چرخه دارای مواد از استفاده

هیدروکربورها–2/3فصل
هیدروکربور(1 هادروکربیهیژگیو:سوختن اتم تعداد به .داردبستگیآنهایسازندهینها

CO2      CH4  +  O2   → 𝑶2 +

2): باالتر جوش C16H22یاC6H14  نقطه

تعد باشد بیشتر کربن تعداد چه بیشترادهر کواالنسی وپیوند جوشاست  است.بیشترنقطه

3): باالتر C16H22یاC12H26   گرانروی

بیشتر کربن تعداد چه بیشترباشدهر کواالنسی پیوند وتعداد اساست بیشتر ت.گرانروی

4): آسان شدن C16H22 یاC12H26   جاری

تع چه کمترهر کربن کمترباشدداد کواالنسی پیوند وتعداد شدناست است.جاری تر آسان

5): . گرانروی گویند گرانروی شدن جاری برابر در را مایع مقاومتیک

6): هیدروکربورها سازی روش جدا از جوش نقطه و کوواالنسی پیوند تعداد و کربن تعداد تفاوت به توجه با

به جزء شود.جزءتقطیر می :استفاده نقطهیعیمابطوریکه مخلوطبزودتردارد،یترنپاییجوشیکه از و خار

م (شود.یجدا دارد کمتری کوواالنسی پیوند و کربن تعداد (

7)) اتیلن (  C2H4:اتن

ب طباستیرنگیگاز طور به وسیعیکه فرنگگماننددهیرسوهیمیلهیبه آیوجه موز مو شودیزاد
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اتن(8 نارس(4H2C1:کاربرد های میوه ((2رسیدن مصنوعی الیاف ( پالستیک تولید

اتن(9 پلی با اتن C2H4:مقایسه

مولکولی:اتن(1 یکواحد کم؛دارای جرم با گازی

یگانه؛سبک؛ پیوند دارای هیدروژن؛فقط و کربن

اتن(2 اتنتشکی:پلی زیاد تعداد از شده مایع؛یظغل؛ل

جامد زیاد؛یا جرم دوگانه؛با و یگانه پیوند ؛دارای

هیدروژنعناصر و کربن

11): شدن گیرندC2H4پلیمری می قرار که هم کنار در اتن زیاد پ–تعداد و شکسته آنها بین دوگانه یوندپیوند

زنجیر و آید. می بوجود جدید شوند.کوواالنسی می ساخته کربنی بلند

11): نفتی ؛ برش تقطیر برج در که هیدروکربور؛ چند از مخلوطی

است. سخت آنها جداکردن و دارند. بهم نزدیک جوش نقطه

): تقطیر  برج

جوش(12 زیرا:نقطه شود. می بیشتر جوش نقطه پائین به باال از

می بیشتر کواالنسی پیوندهای و قیربیش)شود.تعدادکربن = (ترین
 

13): مولکولی میشود.جرم بیشتر مولکولی جرم پائین به باال یرازاز

قیر( = بیشترین شود.) می بیشتر کواالنسی پیوندهای و تعدادکربن

14): مولکول هیدروکربور اندازه مولکول اندازه پائین به باال از

شود. می بیشتر کربن تعداد زیرا شود. می قیربیشت)بیشتر = (رین

تعداد:کربنتعداد(15 پائین به باال شود.Cاز می بیشتر

16): تعدادگرانروی زیرا شود. می بیشتر گرانروی پائین به باال از

غلکربن قیر(تظو = بیشترین شود.) می بیشتر کواالنسی پیوندهای و

17): میفراریت بیشتر فراریت باال به پائین تعداداز زیرا کواالنسیکربنشود. پیوندهای شود.کمترو می

18): پذیری شود.اشتعال می بیشتر پذیری اشتعال باال به پائین کواالنسیاز پیوندهای شود.مترکزیرا می
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حرکت-4فصل
پ(1 ل:شدهمودهیمسافت طو مجموع یبرامتحرککهییهابه

از تارفتن عددی.دیمایپیممقصدمبدأ متر(-) = واحد

262 + 326 + 83 + 366 + 323 + 266 =1417m          

نقطهیبرداربهجابجائی:(2 انایپینقطهبهراحرکتشروعیکه

م برداریکند،یوصل (دارایجهت–)

3): جابجائی نقطه(1محاسبه دو بین راست خط رسم

به(2 فاصله گیری مثالCmاندازه (Cm15)

3)( مقیاس مخرج طرفضربدر غربیبه  )   / *m66/= 166شمال

4): بود.(1نکته نخواهد شده مسافتطی ؛ از بزرگتر هیچگاه ؛ جابجائی مقدار

گاه(2 است.هر برابر جابجائی مقدار با شده مسافتطی . باشد مستقیم یکخط ؛ حرکت مسیر

است.(3 برابر جابجائی مقدار از بزرگتر شده مسافتطی . نباشد مستقیم یکخط ؛ حرکت مسیر گاه هر

:م(5 متوسط تندی   حاسبه

سوار زمان746مسافتیدوچرخه مدت در را .دیمایپیمدقیقه1متر

ثانیتند بر متر چند سوار دوچرخه است؟هیمتوسط

6): ای لحظه لحظهتندی هر در خودرو تندی با است جهتبرابر ذکر ( 46Km/h)بدون

ای:سرعت(7 لحلحظه هر در خودرو تندی با است جهتبرابر ذکر با شمال(46Km/h)ظه طرف به

سرعت(8 متوسطمتوسطمحاسبه تندی :و

بین فاصله شو5/در BوAاگر طی .دقیقه د

متوسط سرعت و متوسط تندی کنید محاسبه

(𝒎)مسافت

زمان (𝑺)
=m/S) متوسط تندی )

048

08
متوسط= 41= تندی

(𝒎)جابجائی

زمان (𝑺)
=m/S) : متوسط سرعت )

028∗0888

59∗08
شرق = به غرب متوسط 54/12از سرعت =

21965 × 396 = 8598km/hشرق به غرب از

مسافت (𝒎)

زمان (𝑺)
=m/S) متوسط تندی )

078∗0888

59∗08
متوسط 58/95 = تندی =

2/972 × 396 = 16893km/  
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9): متوسط شتاب مدتمساله ازS 5در سرعتخودروئی

17Km/h82بهKm/h.کنید حساب را متوسط رسد.شتاب می

11): راست خط روی یکنواخت  حرکت

تغیتنداگر تندیتندنکند.یرییخودرو و ایمتوسط طورخوو.برابرندباهمیلحظه به یرونواختکیدرو

است.میمستقریمس کرده حرکت

11): واحدها تبدیل

نیرو–1/5فصل
متوازن(1 ندر:نیروی آمدن وجود دارنددوهموارهرو،یبه مشارکت .جسم

اصطکاک((1مثال  شخص+ نیرو ( جسم دادن هل

هوا(2 مقاومت + وزن نیروی ( قایق((3(چترباز وزن + پیوستگی نیروی ( قایق

متوازن(2 نیروهای :محاسبه

بخواه(1:نکته(3 رآوریجسممیاگر د حرکت به تغایمیرا را آن خالصم،یدهرییسرعت نیروی آن بر باید

کنیم.مثبت وارد آن به ) مقاوم نیروهای از بیشتر نیروئی (

خودرو(2 باییاگر شود، متوقف خالصدیبخواهد کنیم.نیروی وارد ؛ آن حرکت جهت خالف بر

سرعت (𝒎/𝒔)

زمان (𝑺)
=m/s5)  متوسط شتاب )

82-17 = 54 Km/h

54 ÷ 396 = 15m/sشرق  بطرف
15𝑚/𝑠

5𝑆
=2m/S3 = متوسط شتاب

نیروی

خالص
ساکن6 = 66 – 66 چپ66 = 26-76جسم به چپ86 =46 +36حرکت به حرکت

نتیجه

برآ(1 نیروهاینندیاگر باشد، صفر برجسم اند.روهایوارد ؛متوازن حالت این ساکن،مِجسدر

باق ساکن متحرکماندیمیهمچنان جسم آنو است.سرعت ثابت

استیروین(2 شتاب خالصعامل
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شتاب–2/5فصل
ن(1 دوم قانون ن:(وتنی) جسم بر جسیخالصیرویهرگاه شود، موارد

م شتابردیگیشتاب نمیمستقبتنسکه جیرویبا بر دروارد و دارد سم

ن جهت دارد.رویهمان وارون نسبت جسم جرم با و است

2): ثانیکاهاینکته مربع بر ن(m/S)هیمتر کوتونیو لوگرمیبر

(N/Kg)هستند.گریکدیمعادل

اتومبادیزیروین(3 کم جرم و تیرول،یموتور چه آنها درگذارد؟یمیریأثشتاب
نیرو

فرمول
جرم

هر : شتاب =

رساند. می حداکثر به را سرعتخود ؛ کمتری زمان در یعنی است. بیشتر شتاب . باشد کمتر جرم و بیشتر نیرو چه

 

4): شتاب مساله

جسم خالص5Kgاگر نیروی با کنید.26Nرا محاسبه را شتاب دهیم هل

مثبت(5 ( (–صفر–شتاب  منفی

خالص باشدنیروی خالصمثبت باشدنیروی خالصصفر باشدنیروی منفی خالص نیروی

استشتاب مثبت است.شتاب صفر است.شتاب منفی شتاب

شود.سرعت می زیاد است.سرعت ثابت کمسرعت شود.سرعت می

است.جهت یکی حرکت و نیرو اندجهت مخالف حرکت و نیرو جهت

6): ) نیوتن سوم قانون ( واکنش و کنش جسم نیروی گاه بهیهر

د نروینگریجسم دوم جسم کند، نزیوارد اوّل جسم همییوریبه

ول میاندازه وارد جهت خالف  کندیدر

داراکیکدام(7 آنها :شود؟یمیشتریبشتابیاز

ق طبق هر در زیرا برابراپسر نیرو مقدار ؛ واکنش و کنش نون

و است
نیرو

فرمول طبق
جرم

دارد. کمتری جرم که است بیشتر فردی شتاب ، شتاب پس–= بطرف حرکت رجهت

اصطکاک–وزن–3/5فصل نیروی
1): نوزن با برابر جسم ا)یگرانشیرویوزن زمای(جاذبه طرف از که منیست وارد جسم شودیبر

سنج. نیرو گیری: اندازه وسیله
 

نیرو (𝑵)

جرم (𝑲𝒈)
=N/Kg)  شتاب )

02
5

=N/Kg= 4شتاب
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2): جاذبه )(1شدت )(N/Kg16) 2زمین )(N/Kg4)   3مریخ (N/Kg197ماه

3): وزن ,مساله زمین در جسمی وز56Kgجرم آنناست.

کنید. حساب ماه در را

4): اصطکاک ننیزمیرویجسمیوقتنیروی است، حرکت جهتییرویدر خالف طرفحرکتدر از

منیزم وارد آن .شودیبر

5): ایستائی اصطکاک خالفیاصطکاکیروینیوقتنیروی در جهتکه

بهیروین مجسمما مشود،یوارد جسم حرکت .شودیمانع

6): جنبشی اصطکاک خالفیاصطکاکیروینیوقتنیروی در جهتکه

بهیروین مجسمما حرکتجسمشود،یوارد و سرعتجسم باعث ولی

. شود می

7): بستگنیاصطکاکبیرویننکته جسم جنسدو به جسم دارد؛یدو

ناهموار:صطکاکایروین(8 علت ماستییهایبه صورت به وجودنیبیکروسکوپیکه جسم .دارددو

9): اصطکاک یابد. کاهش اصطکاککاهشمی ؛ سطوح کردن صاف با ؛ جسم دادن هل یا ؛ اسکی  در

11): اصطکاک پوتیندرافزایش افزایش؛پوشیدن تماس؛اصطکاک افزایشسطح با دوچرخه  ردداتوقف

جامدات -6/1فصل در   فشار

1): جامدات در فرمولفشار طبق
نیرو

سطح
چه هر ؛ فشار کمتر= قاعده مساحت

در بنابراین است بیشتر سطح بر وارد فشار نقطهAباشد. یک در نیرو تمام که

رود. می فرو بیشتر و بیشتر فشار شده متمرکز

ب(֎ پونز گرفتن فشردننیچرا و انگشت آسیمآندو سبب بهبیتواند شودانگشتازیکیرساندن ها

از(֎ امدادگر بزرگکیچرا رویبرانردبان کندزده،خیاچهیدرکیسطحیحرکت می ؟استفاده

باز(֎ کفش ته در تعدادکنانیچرا میفوتبال، داردخیگلِ ؟وجود

پونز(֎ کمچرا چوبیبا درون مواریدایتالش ؟رودیفرو

* جاذبه =(Kg»شدت جرم )N)وزن )

4/9= 81N* «Kg))21=N)وزن )

براب هم با ماه و زمین در و ثابت جسم رند.جرم
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2): جامدات در   فشار

فرمول طبق
نیرو

سطح
کفشاسکی بنابراین است کمتر سطح بر وارد فشار باشد. بیشتر قاعده مساحت چه هر فشار؛ =

یابد. کاهش برف در رفتن فرو احتمال و وارد کمتری فشار و پخش سطح در نیرو مقدار تا است پهن برف روی

رویبرا(֎ ساختمان کدامنیمزیساختن پاکینرم، استهیاز تر مناسب ..ها نواری–A  زیرا یکپارچه-Bپایه پایه

هایبراچرا(֎ قطعه پ،یچوبیاتصال بر نچیعالوه واشر از مهره، مزیو ؟شودیاستفاده

3): فشار ابعادمساله به بهm3*2*4مکعبی

را 12666Nوزن فشار کنید حساب داریم

بزرگتر سطح از ) کوچکترالف سطح از ) ب

مایعات-  6/2فصل در فشار
آب(1 پمپ ( تلمبه آب:(نقش ؛ فشار افزایش بردبا می باالتری ارتفاع به را

2)3: مایعات فشار در مهم ویژگی

در فشار

 مایعات

فشار ؛ پاسکال قانون بدوطبق ؛ مایعات ندر

شود. می منتقل دیگر بخش به شدن ضعیف

P1=P2

مقطعفشار سطح به

ندارد بستگی
𝑷𝟏 = 𝑷𝟐   = 𝑷𝟑

بستگفشار ارتفاع یبه

دارد
𝑷𝑨 < 𝑷𝑩  <𝑷𝑪

پاسکال(3 بخش:اصل بر مایاگر کنیظرفدرونکهعیاز وارد فشار است بدوننیامیمحصور شدنفیضعفشار،

ها بخش میهاوارهیدوعیماگریدیبه منتقل هیدرولیکیشود.یظرف پمپ در کاربرد

:نحوه(4 هیدرولیکی بر باال نیرویکار سطحF1با باA1به است برابر آن فشار که آوریم. می =P1فشار
𝑭𝟏

𝑨𝟏
 

؛ پاسکال قانون شود.طبق می منتقل دیگر بخش به شدن ضعیف بدون ؛ مایعات در =P1بنابراینP1=P2فشار
𝑭𝟐

𝑨𝟐

ماشی افزایشو نیرو مقدار ؛ مقطع افزایشسطح با رود.؛ می باال ن

نیرو 𝑁

سطح m2
=Paفشار

نیرو 𝑁

سطح m2
=Paفشار

10222
0∗3

=2666=Paفشار
10222
4∗3

 =1666=Paفشار
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گازها-  6/3فصل در فشار
گازها(1 در مولکول:–فشار تعداد ترکدافزایش بادکنکمی ؛ روبرو شکل در

افزایش ؛با دیوارهدتعدازیرا به فشار و ضربه ؛ بادکنک در هوا لهای مولکو

یابد. افزایشمی داخلی

گازها(2 در :–فشار ها مولکول جنبش محیطاافزایش در گاز کپسول گر

به فشار و ضربه ؛ افزایش ها مولکول جنبش گرما اثر بر . بگذاریم گرم بسیار

یابد. افزایشمی داخلی دیواره

؟(֎ کرد باد پر کامال را ماشین الستیک ؛ تابستان در نباید چرا

3): روبرو آزمایش ودر شود می منتقل بطری درون به ؛ ما بدن هوای فشار

هوایطبق فشار از آب فشار چون و شود پخشمی جهات همه در پاسکال اصل

ریزد. می بیرون و آمده باال نی از آب . است بیشتر نی درون

کتاب(4 ؛–آزمایش سرد آب زیر در دادن قرار با باشیم داشته داغ آب بخار ؛ نوشابه فلزی یکقوطی در اگر

شدن گرم با زیرا شود می مچاله هواقوطی فشار و ؛ داخل هوای های مولکول تعداد و چگالی ؛ داخلی فضای

یابد کاهشمی

حالت:قیف(5 ظرف1در به آب ورود مانع ؛ آرلن درون هوای فشار ، سوراخ

حالت در ولی شود. شود.2می می خارج دوم سوراخ از هوا  سوراخ؛

روبرو:(6 آزمایش در

فشا(1 بر شود.عالوه می آب تر سریع خروج باعث ؛ دست فشار ؛ هوا  ر
بطری(2 ته کردن سوراخ بطری:با درون و بیرون فشار نباشد. آب از پر بطری اگر

بطری اگر ولی کند. نمی تغییری نیز آب خروج سرعت بنابراین کند نمی تغییری

است. بیشتر سرعت لحظه یک برای باشد آب از پر  کامال

آ(7 :در روبرو زمایش

پائین بطرف دیافراگم پرده ؛ هوا فشار دلیل به شود می ها شش وارد دم هوای وقتی

ایجاد و دیافراگم آمدن باال با بازدم هنگام و یابد افزایشمی سینه قفسه حجم و رفته

کنند. می هدایت بیرون به را بازدم هوای ششها سینه قفسه در فشار



17:– نهم علوم درس گلمکان خالصه

دنده–گشتاور-1/7فصل چرخ
1): چرخانندگگشتاور نروینکییاثر گشتاور  .مییگورویرا

گشتاور(2 بر موثر چرخشیفاصله(2رونییاندازه(1:عوامل محور  تا

3): بلندتر،مهرهنکته آچار بازآسانمحکمبا شودتر میمی بیشتر نیرو گشتاور ؛ فاصله شدن زیاد با شود.زیرا

گشتاور:(4 طول566Nنیرویمساله به آچاری دسته بر حساب24Cmرا را گشتاور پاد و گشتاور . کنیم می وارد

کنید.

5): کلنگ اال کنید.مساله محاسبه را محرک نیروی شکل: در

6): دنده هاچرخ دندانه تعداد به ها دنده چرخ بستگیکارکرد تعدادسرعتبطوریکهداردیآن، رخشچو

دنده دندهشتریکوچکبیچرخ سرعتچرخشچرخ بزرگاست.یاز

7): دنده چرخ نرییتغ(3گشتاوررییتغ(2سرعتچرخش،رییتغ(1کاربرد رویجهت

تغ؛خودرودر با ها دنده چرخشرییچرخ مرییتغسببیسرعت شوند.یسرعتخودرو

دنده:(8 چرخ دندهشعاعمساله چرخ 16دو

Cm56وCmکوچک دنده اگر دور26است

چر دورمی بزرگچند دنده ؛ خد.بچرخد

566×6924=126NmN)نیرو )×(m( = نیرو فاصله )N.mگشتاور پاد = گشتاور )

26 × 126 = 66×Z→Z=46N 
2F×2= d1F×1d

بزرگ (دور)چرخ دنده تعداد

کوچک (دور)چرخ دنده تعداد
=

کوچک شعاع

بزرگ شعاع

02
𝑛

=12
52

N=122



18:– نهم علوم درس گلمکان خالصه

ساده-2/7فصل های ماشین
1): ماهرم قرارتوانیرا محل نهیتکگرفتنبرحسب نیرویگاه، تقسیرویمحرکو کرد.یبندمیمقاوم

محرک مقاوم            E=نیروی گاه     R=نیروی      F=تکیه

دهند.:نکته(2 می تغییر را کار انجام سرعت فقط و شوند. نمی کار مقدار تغییر موجب ها ماشین

3): کار  مساله

طنابالف( کنید.46Cmاگر حساب را محرک نیروی کار . شود بود.ب(کشیده خواهد چقدر وزنه جابجائی

مقاوم×مقاومجابجائی =نیروی

مقاوم کارکار محرک=

محرک =×جابجائی محرک نیروی

محرکیرونیکار

𝑾𝑹  =  R   ×  𝒅𝑹

= 111 ×  𝒅𝑹21  

𝒅𝑹 = 21𝐶𝒎 

𝑾𝑬  =  E   ×  𝒅𝑬

= 52 ×  694 = 26J𝑾𝑬

4): قرقره انواع

متحرک ثابتقرقره هاقرقره نخ تعداد مرکب مکانیکی =Aقرقره  =Aمزیت

=Aفرمول
𝑹

𝑬

نیروی مقاوم

نیروی محرک
مکانیکی مزیت =

2= 
0333
𝐸

  

→E=0033N

0= 
033
𝐸

  

→E=033N

0= 
03
𝐸

  

→E=03N

2= 
033
𝐸

  

→E=03N

0= 
003
𝐸

  

→E=03N
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5): مکانیکی مزیت  مفهوم

مکانیکی(1 مزیت از4اگر بیشتر ( را1باشد ما نیروی ماشین این : دهد.4( کاهشمی را سرعت ولی کند. می برابر

مکانیکی(2 مزیت )596اگر ازباشد را1کمتر سرعت ماشین این : دهد2( کاهشمی را ما نیروی و کند. می برابر

از(3 بیشتر همیشه ؛ مکانیکی مزیت شیبدار سطح افزایش1در را ما نیروی همیشه شیبدار سطح دهد.است. می

6): شیبدار سطح کنید.مساله محاسبه را مکانیکی مزیت ؛ روبرو های شکل در

کوهستان(7 ها،یمناطق گشتاو؟استبداریشجاده که کنیم می استفاده تر سنگین دنده از شیبدار سطح در رزیرا

در را بیشتری کند.نیروی می ایجاد است.چرخ بیشتر مکانیکی مزیت باشد. بیشتر شیب طول چه هر

ای–8فصل ورقه ساخت زمین
1): گذارینکته رسوب و فرسایش دلیل هیبرخیهیحاشبه خوبقار به نمیها منطبق هم .شوندیبر

واحد(2 قاره:آپانگه=خشکی دو به )گندوانا+ایلوراز)تقسیم قاره( دو بین تتیس (دریای

3)= واحد پانتاالسااقیانوس

4): وگنر نسبتنظریه سپس و بوده متصل هم به گذشته در ها اندقاره شده جا جابه هم .به

5)= تتیسخزر گرایلوراز-باقیمانده اروپا، س،یشمالیکایآمرلند،نیشامل: و ندواناگ-یبریکانادا

استرال آفرهیانوسیاق؛ایشامل: آمرقا،ی، هندوستان، جنوبگان، رانیا،یجنوبیکایقاره

6): ای ورقه ساخت ورقهسنظریه از کره تشککوچک,ینگ مجزا استلیبزرگ بهکهشده همنسبت

دارند. حرکت

7): وگنر فس(0دالئل هالیتشابه قاره در مختلفیجانداران

هاباقانط(2 سنگ و آفریجنوبیکایآمرحاشیه قایبا

آثار(0 هایمیقدیهاخچالیوجود قاره مختلفیدر

15
3

=A

N=5

طول شیب

ارتفاع شیب
مکانیکی مزیت =

322
122

=A

N=3

مقاوم نیرو

محرک نیرو
مکانیکی مزیت =
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8): زاگرس کوه رشته ایجاد وعلت سرد ؛ صعود درز از مذاب مواد ؛ افریقا ورقه از عربستان ورقه شدن دور با

سرخ دریای وسعتعرض؛ به و شده ایرانمنجمد ورقه با برخورد با عربستان ورقه دیگر طرف از ولی افزایند می

است. شده ایجاد زاگرس و شده ؛ رسوبات در خوردگی چین و فشار ایجاد باعث ) سبک ای قاره ورقه دو ( ؛

بنیزمنکته:(9 ها آتشفشان و ها است.شتریلرزه منطبق ها ورقه حاشیه مرز  با

شود.لرزهنیزمآبتاز:(11 می سونامی و عظیم های موج تالطم باعث ؛ ها اقیانوس کف در شکستگی و

آبتاز:(11 اقاثر آب عمق سرعتشتریبانوسیهرچه تخریبیانرژ,باشد، هند.استشتریبزین؛ فارس(<) خلیج

هانکته:(12 ورقه سنگهایحرکت شکستن باعث شود.یمنزمییپوستهیسنگکره

شکستگیانو(13 درزه1:اع گسل2( ) 

هاگسل:(14 سنگ اگر شکستگیحرکت طرف جابهبهنسبت،یدو باشندهم شده .جا

ها:درزه(15 سنگ شکستگیاگر طرف مجابه،یدو وجود به دَرزِه باشند، نشده دیآیجا

ها–8فصل ورقه  حرکت
1): ها ورقه شونده(2نزدیکشونده(1حرکت دور

3)) آرام اقیانوس = ورقه بزرگترین ( لغزند. می هم کنار از

2): ها ورقه حرکت کرهعلت نرم در همرفتی جریان باعث چگالی و دما خم،حرکتواختالف سمتبهیریمواد

جا؛باال مییجابه ها ورقه حرکت شوندیو

:ور(3 اقیانوسی قار،استانوسیاقرزیدرکرهسنگیورقهوقتیکهقه ورقه زیر برخورد در بیشتر ای()چگالی ه

4): ای قاره کهورقه استدرکرهسنگیورقهوقتی قاره ،محل

5): شونده دور های ؛ورقه اقیانوس در ؛--فقط مذاب درز(مواد ( شدن دور محل منجماز و سرد ؛ دصعود

( اقیانوس وسعتکف به و ؛5m/yشده دیگر جای در زیرا شود. نمی بیشتر زمین وسعت شود.ولی می افزوده )

ذوب ؛ رفته ای قاره ورقه زیر به اقیانوسی شود؛ورقه می  کوچکتر

6): شونده دور های ورقه در ها ه پدید

اقیانوس(2زلزله(1 اقیانوسیآ(3افزایشوسعتکف های فشان  تش
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شونده(7 نزدیک های :ورقه

ای(1 قاره با اقیانوسی اقیانوسی(2برخورد با اقیانوسی ای(3برخورد قاره با ای قاره  برخورد

8): ای قاره با اقیانوسی برخورد

. شود می ذوب و رفته ای قاره ورقه زیر به تر سنگین اقیانوسی ؛ برخورد این در

9): ای قاره با اقیانوسی برخورد پدیده

ها(1 قاره موازی به عمیق ای(2گودال قاره زلزله(3آتشفشانهای

آرام اقیانوس خیز لرزه کمربند آن حاصل شمالی امریکای ای قاره با آرام اقیانوسی ورقه برخورد : مثال

ب(11 اقیانوسی :برخورد اقیانوسی  ا

ذوب و تررفته سبک اقیانوسی ورقه زیر به تر سنگین اقیانوسی برخورد؛ این شود.در می
 

11): اقیانوسی با اقیانوسی برخورد پدیده

اقیانوسی(1 عمیق اقیانوسی(2گودال قوسی(4زلزله(3آتشفشانهای جزایر

قار(12 با ای قاره ای:برخورد ه

دارند. کمی چگالی سبکو دو هر زیرا . رود نمی دیگر ورقه زیر به ای ورقه ؛ برخورد این در

ای:(13 قاره با ای قاره برخورد پدیده

اقیانوسی(1 عمیق اقیانوسی(2گودال قوسی(4زلزله(3آتشفشانهای جزایر

که(14 های مورقه هم کنار :لغزندیاز

ها اقیانوس اباعث–در و لغز امتداد هانیزمجادیحرکت سونامیمتعددیلرزه و

فسیل–1/9فصل
1)...... زیرا است رسوبی سنگ ؛ فسیل تشکیل برای سنگ بهترین

دار فسیل رسوبی سنگ تشکیل ؟طرز بنویسید را

فرساهایخشکشیفرسا ذرات انتقال نشو افتهیشیو الشدننیته صورت به دره،یالهیآنها تشکیاهادر لیباعث

م دلتااجسادشود.یرسوبات در ساکن دفنموجودات رسوبات در شود.، می تشکیل دار فسیل رسوبی  و

2): رسوبی های سنگ ویژگی  دو

فس(1 سنگهاهیالهیال(2 لیداشتن مطالعهتیاهم)یرسوبیبودن (نیزمختاریدر
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3): فسیل تعریف

بقا و قدیایآثار جانداران بیمیاجساد در رسوبی(یرسوبیسنگهانیهستند = ها سنگ بیشتر (

4): فسیل تشکیل  شرایط

سیلیسی(1 پوسته ؛ آهکی پوسته ؛ استخوان ؛ کتین ؛ صدف مانند سخت اجزای داشتن

جا(2 جسد ماندن (دور مناسب مکان در گرفتن قرار ( دشمن ؛ ها باکتری ؛ اکسیژن ؛ آب ؛ گرما از ندار

اند(5 نشده فسیل جانداران همه ؟چرا

سیلیسی(1 پوسته ؛ آهکی پوسته ؛ استخوان ؛ کتین ؛ صدف مانند سخت اجزای نداشتن علت به

را(2 جسد دشمن ؛ ها باکتری ؛ اکسیژن ؛ آب ؛ گرما از نامناسب(جاندار مکان ( است. کرده نابود

6): فسیل تشکیل مکان  بهترین

مح :–ییایدرطیدر علت رسوبات(2–دلتادرجانوریتنوع(1به توسط شدن مدفون

7): فسیل و ببیابان دلابانیدر خشکلیبه گرم هوا استدشویمهیتجزجسدآب کم فسیل احتمال و

:راهها(8 فسیل تشکیل  ی

؛(1 نرم اجزای رفتن بین رسوباتاز الی در استخوان مانند سخت اجزای شدن مدفون

کننده(2 تجزیه عوامل از جسد کامل گیاهان)دوری صمغ در کامل(()حشره فسیل ( یخچال در ماموت

از(3 آهکی و سیلیسی ترکیبات شدن جانداراهجانشین اجزایسخت جای به رسوباتانحالل الی در  ر

4)) اند. شده سخت بعدا که ؛ نرم رسوبات در ( پا رد مانند زیستی فعالیت آثار

9): ها خشکی در فسیل تشکیل مکان هایبهترین ها،یعیطبیخچال گیآتشفشانیخاکستر اهان،یصمغ

نمکاچهیدر،یموادنفت معادن و ها باتالق ها، مرداب ها،

درخت(11 تنه :مقایسه شدن فسیل از قبل با شده  فسیل

محلول سیمواد جانش؛کربناتمیکلسس،یلیمثل هاینیبصورت بخش شکلدهشدرختیسلولزیوارد نظر از

اولیظاهر حالت عوضمهیبا جنسآن فقط و ندارد شود.یتفاوت

11): خارجی قالب

برجستگ شکل و آثار فقط اجزاهایاگر خارجیو برجاایصدفیسطح رسوبات در جاندار یاسکلت

فسبماند به قالبخارجلیتبدلیو .شودیملیتشکیشود،

12): داخلی رسوباتاگرقالب و صدفنرممواد داخل داخلایبه سطح آثار و کند نفوذ جاندار بدنیاسکلت

سپس و ثبت رسوبات در داخلسختجاندار قالب میشود، وجود .دیآیبه
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فسیل–2/9فصل کاربرد
1): فسیل  کاربرد

زمین(1 تاریخ جانداران(2مطالعه تکامل فسیلی(3مطالعه های سوخت و معادن اکتشاف

4)) جنوبی امریکای ؛ افریقا در فسیل تشابه ( وگنر نظریه مناطق(5اثبات گذشته هوای و آب با آشنائی

2): راهنما برایفسیل که های هستند.فسیل مناسب ؛ شناسی زمین تاریخچه  بررسی

3): راهنما فسیل جا(1ویژگی است.آنهاصیتشخ(2هستندهمه هستند.فراوان(3آسان

به(4 پجاندارانمربوط نه است، هستند(5.دهیچیساده مشخصی سنی محدوده دارای هر

4): راهنما فسیل النییتعکاربرد نزمیپوستهیدهندهلیتشکیهاهیسن

5): فسیلی های سوخت اکتشاف مراحل

کنند.(1 می شناسائی را محل شناسی زمین شواهد و ای ماهواره تصاویر با

نگاری(2 لرزه اکتشافی(3مطالعات چاه محل(4حفر های فسیل و سنگ از برداری نمونه

مرجا(6 :فسیل هوا و آب و آبن با گرم آب با عمق کم  درجه35تا25دریای

7): هوا و آب و سنگ ذغال گذشتهفسیل در پیکر سرخسغول رشد مناسب محل و مرطوب و گرم ی

8): هوا و آب و تبخیری هواسنگ و آب نمکدر و خشکتشکیگچ و سمنان)شوند.یملیگرم (قم،

تعیین2(9 در :نکته سنگی های الیه سن

توال(1 ال،یرسوبیهاهیالیدر الهیهر قدییباالیهیاز الیمیخود از و  ینییپایهیتر

جد استدیخود ا)تر شرط باشند.یرسوبیهاهیالنکهیبه نشده (وارونه

تشکیرسوبیهاهیال(2 تقرلیهنگام صورت نشیافقبا یبه بنابرایمنیته افقااگرنیشوند؛ حالت خارجیز

ب باشند، گذارراتییتغانگریشده رسوب از بعد مراحل است.یدر

11): ها الیه سن سالB 256تعیین سالD266–میلیون میلیون

Cسال256تا266بین ازE-میلیون سال266کمتر میلیون

Aاز د F–256بیشتر = ها رگه جوانتر) همه از ) ایک
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فضا–1/11فصل

نجوم(3خانهرصد(2اسطرالب(1:ابزارنجوم(1 و=نجوم)،یجداول آسمانمشاهده اجرام ی(مطالعه

ستارگانهیزاونییتع:اسطرالبکار(2  ارتفاع

3): کهکشانی قرندوران نجوم17از علم گسترش با بعد گرابه کهکشانی  ویند.دوران

ها:کهکشان(4 فضامیعظیمجموع و گردوغبار گازها، ستارگان، هنیبیاز تأثیاستار تحت که ریاست

کناریگرانشجاذبهیروین در ههم،متقابل، شد .اندجمع

5): شیری شمسراه است.یریشراهازکهکشان،یمنظومه

6): ما، کیهان بسکهکشان بخش جیکوچکاریخود .است(هانیک)یهستهاناز

7): نجومی زمی156MKmواحد شمسی(نفاصله منظومه ستاره ترین تنها و نزدیکترین ( خورشید   تا

نوری(8 ا:سال فاصله مدتیبه در نور طکیزمانکه نورکیکند،یمیسال میسال برای.شودیگفته

ها ستاره فواصل بیان

ستارگان–2/11فصل

:صورت(1 پروینفلکی خوشه ؛ اکبر دب مانند آسمان در ستارگان آرایش از خاصی فرضی  شکل

2): فلکی صورت سالیانه(1کاربرد شب(2تقویم در یابی  جهت

نوری(3 :آلودگی

نوربا هافراوانوجود رؤییروشنایالمپ امکان شهر، خوبتیدر به شب در ندارد،یستارگان وجود

:موانع(4 ستارگان نوری(1رصد هوا(2آلودگی   آلودگی

5): قطبی ستاره کردن پیدا پروش را اکبر باد،سپسیکندایدب هفتم ستاره به را ششم وصلخطکیستاره

حدوددیکن را خط دهنیبفاصلهبرابر5و امتداد ستاره .دیدو
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6): قطبی ستاره توسط شمال کردن بارویوقتپیدا آن قطبشمالد،یستیبه سمت .دیاستادهیابه

:محل(7 قطبی قطبستاره فلک،یستاره صورت است.دبیدم اصغر

8): قبله جهت تعیین غربروش سمتجنوب به قبله جغرافیجهت جهتجنوب داشتن با هیزاووییایاست.

خود، سکونت محل در آن به نسبت قبله تعدیتوانیمانحراف را قبله .دینکنییجهت

کار(9 شده24از:GPSروش تشکیل پوشش–ماهواره تحت مناطق تالقی نزدیک3از  ماهواره

شمسی–3/11فصل منظومه

1): خورشید انرژی تبدیلمنشاء هلدروژنیهاز گرمامیبه نور تولید و کاهشجرم ترکیبخورشید(و ( 

2): شمسسحابی عظ،یمنظومه ابر سحابمتشکلیچرخانومیاز نام به غبار و گاز اند.لیشکتیدیخورشیاز شده

:سیاره(3

شاراتیس(1 گرد در ستاره دور به و ندارند نور خود استاز ممکن و باشندایکییدارااند قمر چند

کافیدارا(2 کروجادیایبرایجرم کوچکیشکل اجرام جذب باشد.درو خود مدار

دداخلی)سیارات(4 = زم(زهره)دیناه(عطارد)ریت:رونی(=سنگی بهرام(ارض)نی، (خیمر)و

(گازی=خارجی)سیارات(5 بیرونی ک(سیبرجی)مشتر: = نپتون(زحل)وانی، و اورانوس ، 

مایع:نکته(6 بحالت آب ؛ سرما شدت مشتری در زیاد دمای عطارد نیست.نیست.در حیات ؛ آنها پسدر

نا:نکته(7 و است.عطارد زمین قمر ماه ندارند قمر هستند.–هید زمین همسایه دو بهرام و  ناهید

بیرونی(8 با درونی سیاره =مقایسه درونی سیارات ویژگی بیرونیو= سیارات یژگی

جامد(1 گازی(2نزدیکخورشید-کوچک-درونی خورشید-بزرگ-بیرونی از دور

9): جرمقمر تأثیآسمانیبه تحت دوریروینریکه به است،درارهیسکیگرانش،  گردش

11): زمکه،ییفضاهایسنگشخانه جو زمشوندیمنیوارد سطح به منیو .کنندیبرخورد

ها(11 شخانه آ:محل زمین مساحتکره بیشتر کنند.بچون می سقوط اقیانوسها در بیشتر است

ا(12 ب:کهااریسیصلکمربند مرنیکه است،یمشتروخیمدار شده واقع
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13): م(1شهاب شب تیهر آسمان، در دیرهایتوان را نور مبهکهدیدرخشان .گذرندیسرعت،

سنگیقطعات(2 ساز مدار از شده رها دراریغبار که جوّزمانکها، به سوزندیمنیزمورود

جانداران– 1/11فصل بندی طبقه
1): دوراهی بارایز،یفرضجاندارانییشناسایبرایدیکلایراهنماکلید مرحله هر بدیدر حنیاز الت،دو

کنرایکی کلمیانتخاب طراحیدوراهدی. جانداران اساسصفات  شود.یمیبر

2): بندی طبقه های ظاهری(1روش اساسخصوصیات بر : قدیمی

بدن(2 داخلی اساسخصوصیات بر : مولکول(3جدید ساختار در دقت :  DNAنوین

ارسطو((3 ( قدیمی بندی :طبقه  جانواران

روند.(1 راه خشکی کنند.(2در می شنا آب کنند.(3در می پرواز هوا  در

ق(4 بندی :طبقه گیاهان ارسطو( ( .(1 دیمی ها ها(2درخت ها(3درختچه  علفی

 

5): جدید بندی طبقه

داران(1 هم(2مهره شبیه ظاهرا ولی داران مهره از مار و مهرگان بی از خاکی )کرم مهرگان (بی

6): جانداران  سلسله

قمری(7 :جایگاه

8): سلسله در نکات

شوند.(1 می کم جانداران انواع ؛ پائین به باال از

ها(2 گروه به بزرگ گروه هایاز تفاوت تر، هاوکمترافرادیکوچک شود.یمبیشترآنهایشباهت

9): باشند.گونه بارور نیز آنها فرزندان که دارند قرار یگگونه در ی جاندار دو

هاگیاهانجانوران هاآغازیانقارچ باکتری

گونهجنسخانوادهراستهردهشاخهسلسله

دارانجانوران خانگیقمریکبوترهاکبوترسانانپرندگانمهره قمری
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11): علمی گذاری نام

جانور( و گیاه پرست آفتاب )مثال همنام جانداران تمایز جانداران،برای از هرگونه علمکیبه قسمتیینام دو

گون جنسو نام اند.از داده ه

قارچ–ویروس–باکتری–2/11فصل 
ها(1 باکتری سرد:محل آب ( وطن جا (–آبجوش–همه ..... بدن

2): ها باکتری نقش

)تولید(1 ویتامینمفید و آفات,Bدارو (؛دفع زیست محیط ((2حفظ زا بیماری ( اثر(3مضر بی

ها(3 باکتری غشاء(1:ساختمان فاقد هسته : گیاهی(2پروکاریوت سلول شبیه سلولی دیواره دارای برخی

4): شکل( ( ها باکتری ای(1انواع هاللی(4فنری(3کروی(2میله

5): ها سلولروسیوویروس ساختار درندارندیها و جاندار غیر بدن بیرون در

کنترل با ؛ سلول کنند.DNAدرون می مثل تولید و زنده و فعال ؛ میزبان  سلول

6): ایدز بدنویروس مایعات راه از ...)انتقال و بدن–(خون ایمنی کاهش و سفید های گلبول به –حمله

باشد. ناقل تواند می سالم بظاهر فرد ؛ طوالنی نهفتگی دوران

7): ها قارچ  نقش

گیاهی(1 پا(2آفت انگشتان الی میکروسکوپی مخمر(3قارچ ( مفید (–قارچ خوراکی سلولی پر

آغازیان–3/11فصل
ها(1 جلبک اکسیژن(1:نقش جانوران(2تولید ویتامینی(3غذای و آرایشی مواد پاک(4تولید سوخت تهیه
 

2): ها جلبک ای(2سبز(1 انواع هاآبیسبز(3قهوه تر)جلبک شده آغازنیشناخته از (اند.انیگروه

3): آغازیان ((1غذای ها جلبک کنند.) می فتوسنتز که کننده تولید کننده(2آغازیان مصرف اغازیان

4): آغازیان در تاژکتاژکداران(1حرکت کمک کمکمژکمژکداران(2به به

آغازی(5 در :پوسته سیلیسی(1ان هاپوسته دیاتومه شیشهدر تهیه کاربرد
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فتوسنتز–1/12فصل
1): ها چوبی(1آوند آبکش(2آوند (آوند آوندها مجموعه رگبرگ= (

مرده(2 های سلول : چوبی (آوند ریشه و قطرساقه بیشتر معدنی؛؛جنسچوب) مواد و آب انتقال آن شیره)کار

) برگهاخام به ریشه شود(از می دیده آوندچوبی در حرکتآب ؛ جوهر کرفسدر ساقه ؛ دادن قرار )با

آبکش:(3 دارآوند سوراخ ؛ فعال و زنده های گیاه؛سلول مختلف نقاط به برگها از پرورده شیره انتقال آن کار

4): کشنده بسکیتارهای دیوارهاستلیطواریسلول بنابرانابا معدننیزکاست؛ مواد و درمحیآب لول

م دیآن از کنندوارهیتوانند عبور کشنده روتار چوبی شهیوارد آوندهای شوند.و

5): خام شود.شیره می منتقل ها برگ به و شده چوبی آوند وارد کشنده تارهای توسط که ؛ معدنی مواد و آب

6): برگهانکته روزنه سطح از آب است.تبخیر چوبی آوند در آب حرکت عامل مکش نیروی ایجاد و

نکند.روزنه:(7 خراب را برگ های سلول ؛ خورشید نور شدت تا است کمتر روزنه برگتعداد باالئی سطح در

8): باشند.فتوسنتز می فتوسنتز به قادر هستند کلروفیل دارای که ) پارانشیم ( برگ میان های سلول فقط

:فعالی(9 سبز گیاه ؛ت کشنده تارهای کمک به معدنی مواد و آب جذب با چوبیبوسیلهگیاه راآآوند برگنها به

و خورشید نور و ؛ کمککلروفیل به ؛ پارانشیمی سلولهای در کند. می منتقل شیرهCO2ها ؛ ها روزنه از ورودی

ئیدرات شده ساخته ماده اولین و شده پرورده شیره به تبدیل تواند)گلوکز(کربنخام می که . پروتیئناست به

ذخیره ازگیاه های قسمت در و تبدیل چربی نمییایا فتوسنتز که های سلول تغذیه شود.کننصرف د

ذخیره(11 پروردهمحل (ینیزمبیسینیزمریزۀساقدر(1:شیره نشاسته ذخیره تربچهچیهو)ریشهدر(2) (و

رشلغمبرگدر(4(آبرهیذخ)کاکتوسۀساقدر(3 برگمشخصدارد.،ۀشیکه و ساقه

نمودار:(11 افزاتفسیر ابتدا افزاCO2شیدر اماشیبا است همراه فتوسنتز

مدت از ماهیگتیظرفیپس باشودیاشباع فتوسنتزشدتCO2شیافزاو

مثابت اند.می

12): تنهایاهیپوششگشیافزانکته افزایمییبه مشکل کربنشیتواند

زمدیاکسید شدن گرم برطرفنیو گیاهانرا فتوسنتز در زیرا کنند.CO2کند می مصرف

13): گیاهان ((1کاربرد کاغذ ( صنعتی غذا(2کاربرد تامین ( (2Oتولید–2COمصرف–فتوسنتز

داروئیکارب(3 خونی()رد گروه تعیین = باقال ( انگشتانه( گل = قلبی بیماران
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بازدانگان–نهاندانگان–2/12فصل 
1): گیاهان بندی رده

بازدانگان(2 با نهاندانگان :تفاوت

بازدانگان در ولی است. پنهان میوه داخل دانه نهاندانگان شوددر می تشکیل ماده مخروط پولکهای روی .دانه

بازدانگان(3 مثل :تولید

حجیم ( ماده مخروط شود.–تخمکدر می تشکیل ؛( رنگ زرد ( نر مخروط در گرده و ) ای قهوه

4)= کاج با سرو تفاوت

نهاندانگان(5 مقایسه و لپه(1=انواع لپه(2تک دو

آوندریشهدانه گلرگبرگبرگآرایش مثالاجزای

المرکزافشانیکقسمتی متحد دوایر
فاقد

دمبرگ
لپه3مضربموازی گندمتک

قسمتی یکحلقهراستدو روی
دارای

دمبرگ
لپه5یا4مضربمنشعب هویجدو

نر مثالبرگمیوهمخروط

کاجسوزنیمخروطیبزرگتر

سروفلسیگردکوچکتر
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خزه-سرخس–3/12فصل
:محل(1 خزری(1سرخس مرطوب نواحی = زندگی محل

س(2 :ویژگی ها زمینی(1رخس زیر ساقه دارای دار آوند گیاهان .(2اولین کنند نمی تولید دانه ها سرخس

3): ها سرخس مثل شدنتولید رها از بعد هاگکه دارای ) هاگدان ( ؛ سور نام به برگ پشت ای ه قهو های لکه

کنند. می رشد گیرند قرار خاک و آب مساعد شرایط در هاگها اگر

(مقای(4 بازدانگان ( کاج و سرو با سرخس برگدارندشباهت(1:سه و ساقه ؛ ریشه

ها(2 سرخس بازدانگانتفاوت ولی ندارند. گل و دارند.دانه گل و دانه

5): خزه گیاهان(1ویژگی ترین کوتاه؛قدیمی ؛قد

ساقه(2 ؛؛خزه، ریشهبرگآوند  ندارد.(است.ساریشهدارای)یقیحق؛

6): خزه مثل تولید

جا به ها سرخس مانند ها تکثیخزه هاگ با تشکیرمیدانه خزه رأس در موجود هاگدان در هاگها لیشوند.

هاگوقتیم قراریدرجایشوند. مرد،یگیممرطوب خزهیرشد آن از و .دیرویمیدیجدکند

7): هستند. کوتاه قد ها خزه نداردرایزچرا آوند تأموخزه و استحکام نظر بنیاز رشد به قادر  ستینرشتیغذا

کنند.(8 می رشد مرطوب جای در فقط ها خزه  چرا

ر سا؛یسلولیۀالچندفقطونداردشهیخزه ریشه نام بنابرابه اسنیدارند مرطوب جای در جذب .تبرای

جانوران–1/13فصل بندی رده
جانوران(1 بندی :رده
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دریاستآبسالمتینشانهدریاهادرزیستیتنوعوجود:نکته(2

جانوران(3 استخوان(1:سلسله ( داخلی اسکلت دارای : داران (–مهره ها مهره ستون

خارج(2 اسکلت دارای : ها مهره .......بی کتین ؛ صدف ( (–ی بیشتر تعداد ؛ اسکلتخارجی دارای

باعث:نکته(4 فقرات ستون قدرتوجود و اندازه لحاظ از داران مهره بقتفاوت به نورانجایهینسبت

است. شده

ها–2/13فصل تنان–اسفنج کیسه
1): ها اسفنج دویژگی فاقد ؛ آبزی ترین ساده ؛ ثابت ؛ ؛ستگاهآبزی

مانند):::بدناستحکام سوزن قطعات وجود علت سیبه جنسآهک، ست.ا(ینیپروتئموادایسیلیاز

2): ها اسفنج در اب خاسفنججریان آبیکوچکیهاسورا که مازدارد وارد سوراخوشود.یآنها بزرگاز

میباال خارج دیاسفنج در هابدنوارهیشود. سلول داریآنها کهیرشته دارد حرکتسببآنهاحرکتوجود

شود.میاسفنجبدندرآب

3): ها اسفنج در اب جریان دار(1کار رشته های کمکسلول به مغذی مواد زائد(2جذب مواد دفع ؛ تنفس

4): ای رشته های سلول دار(1کار رشته های کمکسلول به مغذی مواد جذب

اسفنج(2 بدن در آب جریان به کمک

5): ها اسفنج ها(1نقش جلبک زندگی دارو(2محل تولید

6): تنان کیسه (ویژگی دفع و گوارش محل ( کیسه دهانه در بازو دارای کیسه شبیه بدنی

تنان:(7 کیسه مرجان(1انواع مانند دریائیشن(2ثابت عروس مانند : اور

8): ها مرجان تنان(1ویژگی کیسه بزرگترین

خارک((2 ؛ کیش مانند مرجانی جزایر آبسنگو تشکیل ( آهکی اسکلت

9): مرجانی جزایر جانداران(1نقش طبیعی(2زیستگاه شکن فر(3موج ساحلمانع سایش
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ها–3/13فصل کرم
ها(1 کرم :1:انواع از عبارتند : پهن کدو((3پالناریا(2کپلک(1( ( نواری کرم

2: ای لوله قالبدار(3کرمک(2آسکاریس(1( کرم

3: حلقوی )1)) انگل ( آزاد((2زالو ( خاکی کرم

2): پهن های کرم ترویژگی عصب؛پهنیبدن؛کرمنیساده ایدستگاه ساده گوارش ک؛دارندیو تنانسهیمانند

براکیتنها ولیراه دارند بیورود سطح از مواد مخروج انجام هاشتریب؛شودیدن هپهن،یکرم )ستند.انگل

انسان( به غذا و آب راه از ورود

3): کدو کرم زندگی چرخه

علفزار(1 در کدو کرم گاو(2تخم بدن های ماهیچه به انسان(3ورود روده انسداد و بلوغ و رشد

4): پهن کرم زندگی سگ(1چرخه روده در سبزیجات(2زندگی در کرم  تخم

هیداتیک((3 کیست ( انسان شش و کبد در بلوغ

5): ای لوله های کرم مخرجویژگی و دهان دارای

6): ای لوله های کرم ا(1انواع ورود ( قالبدار( کرم و آسکاریس ( انگل انسان(برخی به غذا و آب راه ز

کنند.(2 می تولید گیاهان رشد خاکو برای مغذی مواد ؛ ها قارچ و ها باکتری خوردن با که اند آزاد برخی

ایبیماری(7 لوله های :(1:کرم ناحآسکاریس بیهیدرد اسهال،ییاشتهایشکم،

خارشمخرجکرم(2 خونی(3ک: کم : قالبدار کرم

8): حلقوی های کرم دارند.(1ویژگی حلقوی و نرم ؛ ای ماهیچه بدنی

دارند.(2 مرطوب مویرگو پر پوستی بنابراین ) پوست از اکسیژن جذب دارند.) پوستی تنفس

حلقوی(3 هابرخالفکرم اییکرم لوله و هاپهن دستگاه و گوارش ه دستگا بر ستگاهد،یعصبیعالوه

دارند دفع و گردشخون

9): خاکی کرم خاک(1فایده به آن مانده پس دفع برگو خوردن

آب(2 و اکسیژن نفوذ جهت خاک, در منافذ ایجاد
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گلمکان
بندپایان–4/13فصل

1): بندپایان بندویژگی بند خارجی–بدنی اسکلت وطن–دارای جا همه

گروه(2 حشرات:بندپایانبزرگترین

3): خارجی اسکلت ؛(1کار عضالت به داخلی(2متصل های اندام از حفاظت

4): بندپایان اندازی پوست اسکلتخارجسختعلت رایجلو،یبودن جانور سکلتابنابراین.ردیگیمرشد

سازند. می بزرگتر و کند.جدید رشد بتواند  تا

5): بندپایان بندی طبقه ه اساس ویهازائد به پاهاژهیبدن، یحرکتیتعداد

6): بندپایان بندی )(1 طبقه )6پروانه ) پشهپا زنبور، پروانه، (ملخ،

2)( )7عنکبوتیان ) رطپا کنهل،یعنکبوت، (عقرب،

3)( پوستان خرچنگدرازخرچنگپا()16سخت ؛ مپهن (خرخاکگو،ی، ی

از(4 بیشتر ( صدپایان(16هزارپایان ؛ هزارپایان پا()

((1:حشراتمنفینقش(7 ملخ ( مزارع موریانه((2آسیب ( چوب ((3خوردن پشه مگسو ( بیماری ناقل

مثبت(8 :نقش ((1حشرات زنبور ( است.(2گردافشانی ها ماهی غذای حشره الرو

محی(3 بهداشت حفظ و جانداران جسد کردن ((4طمتالشی مگسسرکه ژنتیک) مطالعات

شامل:عنکبوتیان(9 موذی حشرات شکار ؛ تار تنیدن ؛ زهر رطتولید کنهل،یعنکبوت، و دعقرب پا7ارای؛

پوستان(11 خشکزی:سخت نمونه خاکی خر ؛ ها ماهی غذای ؛ بینی ذره ؛ دریازی بیشتر ؛ پوستسخت  دارای

گوشتخوارکمیا:هزارپایان(11 یا خوار گیاه ؛ زیاد پا تعداد ؛ ب

تنان–خارپوستان–5/13فصل نرم
دهد.(1:خارپوستان(1 می انجام را دفع و ؛ مواد گردش ؛ تنفس دستگاه کار که گردشآب دستگاه دارای

هستند.(2 خارهائی دارای پوستشان زیر و بدن سطح در

هستند(3 زی دریا دریائی)همه شنی(–توتیا–ستاره سکه

2): تنان حلقهیبدننرم بدون و شیرینصدف،داراینرم آبزی بیشتر
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3): تنان نرم ؛فایده دارو در صدف ؛کاربرد مروارید برداشت ؛ جذب قابل کلسیم ؛ بخیه  تزئینینخ

4): تنان نرم گ(1ضرر لیسه(آفت ؛ حلزون ( انسان(2یاهی به انگلی های کرم انتقال واسطه

:مثال(5 تنان پا-حلزوننرم ای-هشت کفه پا-دو ده

ها–1/14فصل ماهی
1): داران مهره بندی پستانداران(5پرندگان(4خزندگان(3ستانیدوز(2هایماه(1طبقه

هاو(2 ماهی آب(1:یژگی در حرکت باعث ( دوکی دشمنبدنی از فرار دارو پولک ؛ لغزنده ؛ )

آبشش(2 تنفسیدارای گازهای تبادل محل مویرگفراوان دارای ()

شکمیبالهدارای(3 و ای سینه ؛ دمی ؛ جهتپشتی تغجادیا) جهتحرکت،رییحرکت، شود.می(سرعتو

ماهی:(3 پوش(1انواع متقارن()سر دم= بدن() جلوی در دهان= ماستخوانی) شیر ؛ آال قزل اهی(آبششی=دارد()

پوش(2 )سر نامتقارن( = )دم شکم( ندارد(غضروفی)دهان=سطح = (آبششی خاویار ؛ کوسه ؛ ماهی اره )مثال:

دوزیستان–2/14فصل

دوزیستان(1 :ویژگی

آب(1 در نوزادی خشکیمرحله در بلوغ آب((2مرحله در گذاری تخم خارجی= لقاح

دوزیستان:(2 گذاری نام شش(علت ( خشکی در ای مرحله در آب)آبشش(و در خود؛ زندگی از ای مرحله در

کنند.زند می گی

3): نوزاد و بالغ قورباغه مقایسه

4): دوزیستان قورباغه(1انواع ( دم بی (-دوزیستان سمندر((2وزغ ( دار دم دوزیستان

5): وزغ با قورباغه لغزنده(1مقایسه و صاف پوست و کشیده بدنی ( (–قورباغه آب در بیشتر

زبر(2 و پوستخشک و پهن بدنی ( (–وزغ خشکی در بیشتر

قورباغهتنفستغذیهسکونت

نوزادآبششجلبکآب

پوستحشراتخشکی و بالغشش
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گلمکان
خزندگان–3/14فصل 

خزندگان (1 ها:پوست پولک با استخوانایسختمیضخیپوست تبختااستیصفحات کمتری وشودیرآب

کننبتوانند زندگی خشکی .ددر

خزند(2 گذاری نام دست:هعلت پاجانوران دارندیو ندارند.ایکوتاه رویاصال  را شکم حرکت زمان و

کشند. می زمین

و:قدیمیخزندگان(3 بیشتر تعداد و تر متنوع و بزرگتر دایناسور( محدخزندگان) و کوچکتر اند.امروزی ود

4): خزندگان بندی هالیکروکود(4سوسمارها(3الکپشتها(2مارها،(1طبقه

5): مارها پاویژگی و دست غیسم-،زیآبوزییخشک–نداشتن دارند. یرسمیو

6): مارها جمعهیتغذبا(1فایده درکنترل شها مو و مؤثرند.تیازحشرات  آنها

ته(2 در مارها سم خونر،یقلبیداروهاهیاز سرطایزیضد مو استفاده شود.ین

زهر)دارای،یسمیمارها(1مار:عانوا(7 کوتاه(-مشخصدارندیگردنیمثلثسر–یدندان دم

گردنیسر)یرسمیغیمارها(2 و بلندنامشخصیگرد دم (دارند.

8): ها پشت الک خشکویژگی دریزیانواع سنگیازیو ساحل؛الکسخت-آرامحرکت؛نی. در گذاری تخم
 

9): آبزی پشت الکپشتالک زیرا نیستند زیست دو ها آید.آالکپشت می آب سطح به تنفس برای بزی

11): بسوسمارها آفتا و کنند.-پرست،مارمولک می کنترل را آنها تعداد ؛ حشرات از تغذیه  با

11): ها تمساحکروکودیل بزرگ؛مانند کمت؛جثهّ عمق؛حرک کم آبهای در ویرومچش؛زندگی سر

خها ایروینیبیسورا دارند.یپوزه قرار شود)دراز می کنند(باعث شنا آب در شدن دیده بدون

پرندگان–4/14فصل
پرواز:(1 جهت پرندگان ؛ویژگی بال و پر دارای ؛ دار نهامهره دوکویتوخالیاستخوا بدن وشکلیمحکم،

مثانه کهنداشتن هوا های کیسه داشتن افزا؛ اکسدرششیکارائشیسبب شوند.یمژنیجذب

پرندگان:(2 پر پرها:(1انواع باالیتوخالنییپا)شاه آنو مستحکمتوپُری ارتفاعاست؛ تغییر نقشدر ( )) پرواز

بدن)درپر:پوش(2 (تمام پرواز زمان اصطکاکدر کاهش ؛

ر)پر:کرک(3 و ززینرم پرهاریدر پوستچسب؛پوش ((اند.دهیبه بدن عایق (
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پرندگان:(3گلمکان بندی اساسطبقه خورند((1:بر می چه ( منقار کنند((2شکل می زندگی کجا ( پا شکل

4): پرندگان پروتئین(1نقش خوش(2منبع هرز(3صدای های علف و حشرات کشاورزی(4خوردن تخریب

پستانداران–5/14فصل
:ویژگی(1 دارپستانداران شیدارا؛مهره داراییریغدد بدن ؛ وطن جا همه ازپشم،ایمو؛ مراقبت ؛ عایق( (

ماهی هماهنگی و عصبی دستگاه ؛ رحم در هاجنین بیشتر-چه دهند.–هوش می شیر نوزادان به

2): کوتولهپستانداران خوار حشره ؛ خفاش والبزرگترین–کوچکترین

اردکی((1پستانداران:انواع(3 نوک پالتیپوس= ( گذار ((2تخم کانگورو ( دار اسب((3کیسه ( : دار جفت

جفت:(4 زاتعریف و اکسیژن ؛ مغذی مواد کند.جنین می مبادله مادر خون با ) رحم به متصل ( جفت راه از را ئد

 

دار:(5 جفت پستانداران گوزن((1انواع ( )ببر((2گیاهخوار خرس((3گوشتخوار ( : خوار چیز همه

پستانداران:(6 پوشاک(1نقش و باربری و کفتار((2تغذیه ( زیست محیط حفظ

3)) ضعیف حیوانات شکار یوزپلنگ؛ ( حیوانات تکامل و نسل بقای

4)) جنگل در دانه کردن پنهان = سنجاب ( زاگرس های جنگل گسترش

سازگان–1915فصل بوم
1): اکوسیستم( ( سازگان خارجیبوم و داخلی عوامل و جانداران زندگی محیطیمحیط آنموثرو بر

سازگان:(2 بوم بر موثر عوامل

1)) نوع هم غیر و ؛ نوع هم جانداران ( زنده گازها((2عوامل ؛ دما ؛ نور ( زنده غیر عوامل

سازگان:(3 بوم انواع

 1)( گلستانخشکی باغچهجنگل ؛ گلدان )زریوار(2(؛ اکواریومآبی تاال(3(؛ ( آبی و شادگان(خشکی ب

4): انرژنکته چرخهیانتقال سازگاندرموادیو بوم غذائی شبکه و غذائی های مزنجیره فتد.ایاتفاق

5): کننده معدنیجاندارتولید مواد از که آل،یاست شیموسسازد.یمیمواد = باکتری ( فتوسنتز( = گیاه نتز()
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:(6گلمکان کفتوسنتز تولید ( کننده فتوسنتز غلظتگیاه ؛ دما به است.CO2ننده(؛ وابسته محیط معدنی مواد و رطوبت ؛

7): کننده کنندمصرف تولهمصرف زاستوابستهدکنندهیبه انرژرای؛ و بهیماده آنها از .آورندیمدسترا

8): ها حلقه کننده(1ترتیب کننده(2تولید گوشتخوار(3گیاهخوارمصرف کننده دومگوشتخوار(3اولمصرف

:شبکه(9 همغذائی با مرتبط غذائی زنجیره ؛ چند مجموعه

:مثال(11 غذائی شیر←گوزن←گیاه(3مار←موش←گیاه(2عنکبوت←ملخ←گیاه(1زنجیره

11): حیات هاشبکه شبکه شوند(:مانندییغذایمجموعه می جدید زنجیره وارد که مهاجر پرندگان (

12): انرژی و ماده موجودهرم به یکموجود از را انرژی و ماده نمایش

دهند. نمایشمی انرژی و ماده هرم صورت به انرژیدیگر %16راندمان

انرژی:(13 گایمادههمهراندمان سازدبااهیکه می آخرفتوسنتز مصرفنیبه

نم دفعرسد؛یکننده جاندار از گرما بصورت انرژی از شود.مقداری  می

آلیکربن:Cتجزیه(14 بقامواد کنندگانوماندیمنیباقجاندارانیایدر تجزیه محتوسط مطیبه .گرددیبر

نیانرژ:کنندگانتجزیه(15 بقاازیمورد از را دیایخود مبهگریجانداران آورندیدست

16): کنندگان و تجزیه ها هاهایباکترقارچ مولکول حدّریآلی. تا مانندیهامولکولا ،آب،CO2سازنده

وSیگازها تجزNدار هوایمهیدار و آب خاک، به آنها برگشت سبب و شوند.یمکنند

زنده–2915فصل موجودات روابط
1): جانداران بین انگلی((1 روابط ؛ همیاری ؛ همسفرگی ( شکارچی(2همزیستی و رقابت(3شکار

2): هم همسفرگی زیانی و برد نمی سود موجودی ولی برد. می سود یکموجود آن در که همزیستی نوعی

مانند. بیند همراهیهایماهنمی مباکوچک شنا ماندهیکوسه پس و  ورند.خمیراکوسهشکاریکنند

یکدیگر:یاریهم(3 از موجود دو هر آن در که همزیستی برند.نوعی می درزکنندهیتمیگویم(1مانندسود

ها انگل خوردن مارماهیحال ((2،یدهان زنبور و گل رابطه ( زنبورها مهم( ( گروهی افشانی گرد

4): فتوسنتز(گلسنگ = کلروفیل دارای ( جلبک و ) معدنی مواد و آب جذب = ریشه دارای ( قارچ بین همزیستی
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:(5گلمکان گلسنگ هواب(1 کاربرد هایه مرگگلسنگ اند حساس باشد.یآلودگیبرایلیدلآلوده هوا

سنگملیتشکسبب(2 از شوند،یخاک

گلسنگها(3 دارویرنگمواداز مییو  شود.یاستخراج

غذایبخش(4 هستند.زنگویاز

6): میانگلی زیان میزبان آن در که همزیستی درونیجانداریولبیند.نوعی میِروایکه یزندگانزبیبدن

نامیم انگل و میمدهیکند سود مکمانندبرد.یشود، حال در انساندنیکنه  خون

7): شکارچی و دیگرینوعی شکار و میرد( می ( بیند می زیان یکی که سودرابطه

8): شکار های گوزن((1 شیوه و شیر ( شکار پی خرچنگ((2دویدن و شقایق ( شکار  آمدن

9): نمودار شکارچتفسیر میانیتعداد دریکه سازگانبکیتوانند وم

جانورانیزندگ تعداد به میبستگیکنند، آنها شکار که شوندیدارد

11): شکار احتمالویژگی که ویژگی کنددارای کم را شدن شکار

هایبعض(1مثال لکه انتهایمانندچشمیرنگیحشرات بدنیدر

شب را آن که مهیدارد ((2کندیمار پرست آفتاب ( استتار

11): نباشد.اسستتار دشمن دید در تا ؛ جاندار ؛ شدن همرنگمحیط

:علت(12 مشجاندار2درگیریرقابت نیاز یک آوردن بدست مشترک)ترکبرای منابع زندگبا محل جفتیغذا،  ؛

رقابت:(13 ((1انواع جفت برای گونه هم دو ( آگاهانه رقابت

2)) خورشید نور برای سرو و علف ( غیرآگاهانه رقابت

14): رقابت کاهش شب(1راه در جغد ( شکار زمان روز(,تقسیم در شاهین

نمودارتف(15 گروه:سیر نوع2در دو بین رقابت وجود با ؛

اند. شده تکثیر کمتر مضر های باکتری ؛ باکتری

اضافهمفیدهایباکتریپنیر وماستپروبیوتیک:ماست(16

شوند..کنندمی تکثیر کمتر مفید غیر های باکتری رقابت با  تا
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زیستی:(17 هاتنوع گونه محیتنوع و ااسیطیجانداران آننیتکه در چهیمیزندگجانداران کنند.هر

ها گونه محیتعداد در زشتریبطیجانداران تنوع محیستیباشد، تنواستشتریبطیآن = ایران زیاد() زیستی ع

کاهش(18 زیستیعلل سنگ(2یخبندان(1:تنوع شهاب سقوط

انسانی(3 ((4فعالیت ها مرجان کاهش ( آبها آلودگی

شده(19 منقرض اچیهیعنی :گونه زنده درطبیفرد گونه آن ندارد.عتیاز مازندران)وجود ی(ببر

زیستی(21 تنوع بارانی(1 :اهمیت های جنگل گیاهان از دارو افشانی(2تهیه گیاهانگرد

کفشدوزک(3 بوسیله گیاهی آفتهای خوردن

گلوله(4 لباسضد = پروتئین جنس = فوالد از مقاومتر = عنکبوت تار

12345687/161112131415فصل

1/51/51/51/51/51/51/51/251/251/751/51/251/51/51/5بارم
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