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باشدجواب: مانده باقی شوند نمی دیده چشم با که ریزی بسیار ذرات است ممکن خیر

اند–خیر-4 قرگرفته آب ذرات بین شدن حل از بعد قند ذرات دارند بوجود

درخشاى ٍ براق سطحی هس ٍ آّي ٍلی شًَذ هی خرد چکش ضربِ با کِ ّستٌذ هات ٍ کذر رًگ دارای گَگرد ٍ کربي جَاب:  الف(

شًَذ ًوی خرد چکش ضربِ با ٍ دارًذ

آلَهیٌیَهی آٌّی،فَیل هیخ هاًٌذ هَادی کِ هیشَد دادُ ًشاى آزهایش ایي اًجام با جَاب: خَبیب( الکتریکی رساًای طال اًگشتر ٍ

ًیستٌذ. الکتریکی جریاى برای خَبی رساًای زغال ٍ گَگرد ٍلی  ّستٌذ
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حجنgr01حجنجواب: ٍ کوتر ّوِ از حجنgr 01شکر ًذارًذ یکساًی حجن ٍلی دارًذ یکساًی جرم ایٌکِ با است بیشتر ّوِ از َّا

ٍ است ًاچیس بسیار ررات بیي فاصلِ ٍ اًذ ًسدیک بْن بسیار هَلکَلْا دارد را جاهذ حالت کِ شکر در ّاست هَلکَل فاصلِ بِ هربَط

در ٍ است زیاد بسیار گازّا ررات فاصلِ ٍلی دارد هعیٌی حجن ٍ ظرفشکل ًذارًذسرتاسر هٌطقی حجن ٍ شکل ٍ شَد هی پخش

: زیراجواب رود می پایین کمی پیستونش دارد آب که سرنگی دارند هم از کمی بسیار فاصله ذرات چون کند نمی زیادی تغییر دارد شن که سرنگی

ش می بهم ذرات شدن نزدیک باعث وزنه و دارند هم از فاصله زیادیذرات تغییر پیستونش دارد هوا که سرنگی شود می متراکم و فشرده کمی ود.

شد فشرده و متراکم شوند می بهم گاز ذرات شدن فشرده و نزدیک باعث وزنه دارند هم از زیادی فاصله گاز ذرات زیرا رود می پایین و درمیکند ن

متراک قابل گازها گیریم: می نتیجه است دیدن قابل کامال جامداتگازها و کرد متراکم توان نمی زیادی مقدار به و آسانی به را ها مایع ولی هستند شدن م

شوند نمی متراکم
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: وجواب شده نزدیک بهم سرما اثر بر شیشه و بادکنک درون گاز ذرات دهیم می قرار سرد آب درون را بادکنکی درب با ای شیشه بطری که زمانی

بیشتریهوای جنبش بطری درون گاز ذرات گذاریم می داغ آب پارچ درون را بطری وقتی کنند. می پیدا بیشتری جنبش بطری درون و بادکنک درون

میشود زیاد حجم و کند می شدن باد به شروع بادکنک و شود می زیاد ذرات بین فاصله و کنند می پیدا

رساًا فلسیسکِسینهَاد کش فَیلخط ٍ قَطی

آلَهیٌیَهی

هَاد

ًارساًا

پالستیکی کش خط

چَبی ٍ

ًخی بشقابپارچِ

سراهیکی

لیَاى

: از:جَاب عبارتٌذ هَاد ایي ًخی<پالستیکی<ابریشوی<هسی<فَالداستحکام
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: ماسه+3جواب آب+2پیمانه سیمان=بتنپیمانه1پیمانه

ساختمان اسکلت در بتن: باشد–پلها-کاربرد سرد یا گرم خیلی که هواپیما ساختمانو...–باند نمای

شود می بیشتر استحکامش رفته رفته بتن و میریزند آب بماند مرطوب باید بتن بیشتر استحکام علت به بتن گیری شکل و ساختن هنگام را بتن

ابجواب: پس سرد و جامد سطح و تبخیر یعنی دارد را باران تشکیل شرط سه گرم( اول)آب تشکیلظرف شود  ر می

دوم ظرف در خالیکولی مقداره دراست زیرا شود می دیده نایلون داخلی سطح در شبنم سطحی به که دارد وجود رطوبت مقداری خالی هوای

کند می برخورد شوددرسرد می تشکیل هم ابر اول ظرف
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: زمینجواب زمین-شیب ابشدت–جنس از مقداری وقتی گذارند. می اثر آب شدن جاری روی که هستند عواملی گیاهی، پوشش و بارندگی میزان و

. شود می تبخیر خاک سطح از هم ومقداری رود می فرو خاک در مقداری و ، شود می جاری زمین روی

دا علت به رس بهترخاک بنابراین شود وارد رس خاک درون راحتی به تواند نمی واب است ناپذیر نفوذ ذرات بین خالی فضای نداشتن و بودن ریز نه

شود می جاری

: درجواب باشد ظرف وسط در وقتی کند،ولی می حرکت به شروع جهت یک در همرفتی( )جریان دما اختالب براثر جوهر است گوشه در شمع وقتی

حرکت جهت کنیمدو می مشاهده را آب
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: ازلیوانجواب شودآب می خارج زودتر دارد ماسه که ی

ری رس خاک ابذرات جذب براثر و است مانعز و شود می پر اب از سریع و است کوچک بسیار رس ذرات بین خالی فضای همچنین و شده متورم

اب لیوانفوذ ته ذربه ولی است. نفوذناپذیر بنابراین شود. می درشن ماسه وارتتات رااصفند به اب و است بیشتر خالی فضای و ذرات بین تهله به حتی

است نفوذپذیر و رسد می  لیوان

: میجواب و است ماسه ذرات بین ی فاصله ی فضاهاینشاندهنده وقتی دارد نگه خود درون اب مقداری در تواند

اید می وجود به ابدار الیه و کند می شدن جمع به شروع ها ماسه باالی در اب شد پر اب از خالی

: سفیدجواب اطراف نازک ی پوسته و شده )اسیدسیتریک(حل سرکه در مرغ تخم اهکی ی ماندپوسته می باقی ان ی ه

ک استفاده سرکه از میتوان سپبله و بماند بگذاریم و بریزیم سرکه کتری درون بدهیمرد حرارت را آن س
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جابجایی:جواب یک در اگر هماننتیجه: جابجایی مثال: شود دوبرابر نیرو دوبرابر5ثابت کار مقدار ، کنیم دوبرابر را نیرو ولی باشد متر شود/. می

دارند مستقیم رابطه کار با جابجایی و نیرو پس

: وجواب گلوله جرم چه درهر بیشتر چوب قطعه و کند می وارد چوب قطعه به بیشتری انرژی یعنی محکمتری ی ضربه شود می بیشتر گلوله ارتفاع

دارد بستگی دارند که ارتفاع و وزن به اجسام پتانسیل انرژی بنابراین شود. می جابجا سطح
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وقتیوایمگرفتهگرماییانرژییعنیشودزیاددماوقتیشودمیزیادپوستسطحیدمایدهیممیقرارگرمابدرراخوددستوقتی:وابج

وقدمدهیممیقرارسرددرابراخوددست حال ایم داده دست از گرمایی انرژی یعنی میابد پایین دما وقتی میابد کاهش پوست سطحی بعدازای تی

م03 گرما دادن دست از حال در بود گرم اب در که دستی و گرما گرفتن حال در بود سرد که دستی دهیم می قرار معمولی اب در را دست دو یثانیه

از بعد ولی گیرد می گزگز حالت ما دست و رسد03باشد می تعادل دمای به اصطالحا و شده دما هم دوباره ما دست دو هر ثانیه

: میخیخموقتیجواب دمای چون . شود می قطع ناگهان و کند می جوشیدن به شروع میخ اطراف اب لحظه ان در اندازیم می بشر سرد اب درون را

سرد033حدودا اب با تماس ی لحظه در است رسیده سانتیگراد در03درجه شود می سانتیگراد ی رادرجه خود گرمای میخ ناگهانی صورت به نتیجه

پ میخ دمای ولی است رفته باال اب دمای اند رسیده دما یک به هردو واب میخ دقیقه چند از بعد ولی بینیم، می را جوشش ما و میدهد اب ابه استایین مده

است شده دما هم و است گرفته انرژی اب است داده دست از گرمایی بصورت را انرژی استمیخ رسیده تعادل دمای به یعنی

: دوجواب به نسبت بیشتری گرمایی رسانایی مسی،زیرا رسانایمیله زیرا ، ای شیشه ی میله دهد. می انتقال را گرما سریعتر و دارد دیگر ی میله

گ رسانایی دهد. می انتقال را کندترگرما پس است، کم بسیار نافلزات جامداتگرمایی مایع>رسانایی رسانایی < از

فلزی جامدات رسانایی < نافلزات جامدات رسانایی

مس گرمایی شیشه>فوالد>اهن>رسانایی
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: بجواب به رو حرکت به شروع مشخص مسیر در جوهر های بهقطره دوباره و کرده حرکت سطح در افقی رسد می سطح به وقتی مجددا کند می اال

پی زیادی جنبش گرما اثر در مولکولها دارد قرار الکلی چراغ که محلی در روند. می ظرف کردهعمق بهدا شروع و کم چگالی اثر بر و شده سبک

رو باالحرکت جنبشبه و شده گرم نیز مولکولها همین مجددا گیرد می را گرم مولکولهای این جای کناری سرد های مولکول محل همان در و کنند می

افت می اتفاق مولکولها برای ظرف در چرخشی حرکت ترتیب همین به شده زیاد انها چگالی و شده سبک زیاد مولکولها بین ی فاصله یافته دزیاد

: شدجواب تیره لیوان میزاندمای یعنی ، اید می پایین بیشتری سرعت با و تابشیه انرژی مقدار بنابراین شود. می سرد زودتر و است بیشتر ان تابش

به و-0جسم جسم دارد-0دمای بستگی آن :رنگ توجه بیشتریرنگهای. تابش کنتیره می جذب را نامرئی هم و مرئی نور طیف هم زیرا بهدارند ند

جذب را مرئی نور فقط سفید رنگ که صورتی در . دارد هم بیشتری تابش باشد داشته بیشتری جذب که جسمی هر و شوند می دیده تیره علت وهمین

کنند می بازتاب
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: کلورو جواب در نشاسته ی سیبزباماده اصلی ی ماده زیرا گوییم می آمیلوپالست را ها کلوروپالست نوع این و شده ذخیره ها میپالست نشاسته مینی

باشد می نیز نشاسته شناساگر لوگول شود می دیده سلول کل در شکل منحنی خطی صورت به و است شده نشاسته های دانه از پر ها پالست و دانهباشد و

کند می رنگ را نشاسته های

: رجواب به نان و تیرهسیبزمینی آبی ماسیب–نگ می سبز خیار و کمرنگ آبی رنگ هربه گیریم می نتیجه میکند بیشتری ی نشاسته دارای دام

دار ید محلول لوگول) محصول شدن آبی ماده یک در موجود نشاسته شناسایی راه و شوند می دیده تر تیره آبی رنگ به موزبتادین(-باشند . برنج-است

هندوانهدارای–ماکارونی– مثل موادی ولی هستند نگوجه–نشاسته ندارندفرنگی شاسته
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پوستی(-0جواب: کاغذ مانند ( شود می شفافتر

دهد-0 می رنگ تغییر میوه و سبزی آب گذارد می جای بر چرب مایع روغن مثل شفافی روغن های لکه و دارد روغن هم آفتابگردان ایجادتخمه لکه و

پودر کنند. آمی ی بهتخمه گردان استفتاب روغن مثل چربی داشتن علت

ب-0 چب بطن ضخامت و اند شده قلب وارد رگها که است محلی قلب ایشعقب به تشریح سوند و باشد می راست بطن از میتر رسد می قلب نتهای

کرد. قلب وارد را سوند آرام ششی سرخرگ و آئورت سرخرگ از توان

با-0 نرم و نازک شل ی دیواره ها سیاهرگ ولی است کوچک و گرد رگ ی دهانه و محکمتر و قطورتر ، ای ماهیچه ی دیواره ها سرخرگ

دارند بزرگ و بیضی ی دهانه

کامال-0 چپ و راست بطن ی دیواره و بطن و دهلیز بین های دریچه و دهیم می برش را قلب ایم کرده قلب وارد ارامی به که سوندی امتداد در

شوند می مشخص

و-4 کند خارج قلب از باید زیاد فشار با خون زیرا است بزرگتر نیز چپ بطن حجم و است ارتباط در بدن( سرخرگ )بزرگترین آئورت سرخرگ

ا تمام به را برساندنخون ها دام

139صفحهکنیدآزمایش

121صفحهکنیدآزمایش



باز-0جواب: هوای در اکسید دی کربن گاز وجود ی نشانه که شود می کدر و شیری آهک آب استمحلول ما دم

: هاستجواب نفرون کپسولی قسمت خاطر به که دانه ای،دانه قهوه قشری: بخش  مقایسه:

اس شعاعی و ای قهوه به مایل شکل،قرمز هرمی مرکزی: )بخش های لوله وجود علت به ادرارب(uت کننده جمع های لوله و صشکل حرمیبه ورت

میشوند دیده

ر ی محوطه به شکل حرمی انتهایی بخش نلگنچه: به استوشنی متصل لگنچه ام

م میزنای وارد را ادرار که دارد وجود سوراخی لگنچه وسط در و ریزد می لگنچه به قطره قطره ادرار کننده جمع های لوله انتهای از ابتدایادرار کند ی

است متصل لگنچه به میزنای
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