
 

 

 سٛاالت ٔتٗ فصُ اَٚ ػّْٛ ٞفتٓ

 وطف ٚ دا٘ستٗ ثٝ را اٚ ػٕز، پبیبٖ تب وٛدوی دٚراٖ اس وٝ است«  ...............» ا٘سبٖ ٞبیٚیژٌی اس یىی-1

 1ظ .دٞذٔی سٛق دا٘ص

 وٙدىبٚی

 2ظ را ٘بْ ثجزیذ. ایزا٘ی ٔتخصصبٖ ٞبی٘ٛآٚری ٚ ٞبٔٛفمیت اس ایٌٛضٝ -2

 (خبٚرٔیب٘ٝ رسی - خبوی سذ تزیٗثشري) وزخٝ سذ سبخت - فٙبٚری سیست خذیذ دارٚی ضص سبخت

 ٞذایت پز٘ذٜ"اَٚ  حزٚف اس وٝ ،سز٘طیٗ ثذٖٚ ٞٛاپیٕبٞبی( دٚر راٜ اس پذیزٞذایت پز٘ذٜ)  پٟپبدسبخت 

 .ثٙیب٘ب ٘بْ ثٝ خبٚرٔیب٘ٝ در ضذٜ سبسیضجیٝ ٌٛسبِٝ اِٚیٗ ٚاست.  ضذٜ ٌزفتٝ "دٚر راٜ اس پذیز

 2ظ چیست؟ ٟجبدپ -3

  پذیز است.سز٘طیٗ است وٝ اس راٜ دٚر ٞذایت ثذٖٚ ٞٛاپیٕبٞبی

 2ظ چیست؟ فٙبٚری سیست اس ٔٙظٛر -4

 است. حیٛا٘بت سبسیضجیٝ ٚ دارٚٞب ثزخی تٟیٝ خّٕٝ اس است ضٙبسیسیست حٛسٜ در وٝ فٙبٚری

 2ظ چیست؟ وزخٝ سذ خٙس -5

 رسی –خبوی 

 در ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبیٟٔبرت ثستٗ وبر ثٝ ٚ...................  ٚ .................. اس ٌیزیثٟزٜ ثب تدزثی ػّْٛ ٔتخصصبٖ -6

 2ظ .ا٘ذثخطیذٜ تٛسؼٝ را ػّْٛ س٘ذٌی، ٔسبئُ ثب ثزخٛرد

 تدزثٝ –تفىز 



 2ظ آیذ؟ٔی دست ثٝ چٍٛ٘ٝ ػّْٛ در پیطزفت -7

 ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبیٟٔبرت ثستٗ ثىبر ٚ تدزثٝ ٚ تفىز اس ٌیزیثٟزٜ ثب

 2ظ ٘ذارد؟ وبرثزد تدزثی ػّْٛ ٔتخصصبٖ وبر در ٔٛرد وذاْ -8

 تخیُ (د                 ٟٔبرت (ج                تدزثٝ (ة                   اِف( تفىز

 تخیُ ( د

 3ظ ثجزیذ؟ ٘بْ را ػّْٛ در یبدٌیزی ٞبیٟٔبرت -9

 اطالػبت، ثٙذی طجمٝ اطالػبت، آٚریخٕغ ػّٕی، یٔطبٞذٜ ؛اس  ػجبرتٙذ ػّْٛ در یبدٌیزی ٞبیٟٔبرت

 .... ٚ ٞبدادٜ تفسیز ٌیزی،ا٘ذاسٜ سبسی، ٔذَ سٔبیص،آ اخزای ٚ طزاحی فزضیٝ، پیطٟٙبد

 3ظ چیست؟ ػّٓ -11

 درثبرٜ ٔب ٞبیدا٘ستٝ ػّْٛ ثٍٛییٓ تٛا٘یٓٔی ِٚی است ٔتفبٚت ٔختّف افزاد ٘ظز اس سٛاَ ایٗ ثٝ پبسخ 

 .است ٞبٚالؼیت اس ایٔدٕٛػٝ ٚ ثٛدٜ ٔب اطزاف خٟبٖ درثبرٜ اطالػبتی ٚ ٔبست اطزاف چیشٞبی

 3ظ چیست؟ ػّٓ پیطزفت اِٚیٝ ػٛأُ -11

 دلیك ٔطبٞذٜ – وٙدىبٚی

  

 

 3ظ .ثش٘یذ ٔثبِی چیست؟ ٞبثیٙیپیص ٘بدرستی یب درستی ثزرسی  راٜ ثٟتزیٗ  -12

ٔٛاد خبٔذ در آة ثیٙی حُ ضذٖ طزاحی ٚ ا٘دبْ دادٖ آسٔبیص ٚ ثزرسی ٘تبیح آٖ است. ٔثال ثؼذ اس پیص

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

 



 4ظ چیست؟ ػّٓ در ٘ىتٝ تزیٟٗٓٔ -13

 .است ػّٓ در ٘ىتٝ تزیٟٗٔٓ خٛاة یبفتٗ ٚ وزدٖ سؤاَ

 4ظ .است.......... در ٘ىتٝ تزیٟٗٔٓ خٛاة یبفتٗ ٚ وزدٖ سؤاَ -14

  ػّٓ

 4ظ ثٙٛیسیذ. را آٖ ٚیژٌی چٙذ چیست؟ اتبَ٘ٛ -15

 وطٛرٞب ثؼضی در) ٌیز استآتصوٝ ٔبیغ ثٛدٜ ٚ  ثبضذ ٔی (طجی اِىُ) اتیّیه سفیذ یب اِىُ اِىُ ٕٞبٖ

 .است وٙٙذٜ ػفٛ٘ی ضذ ضٛد.. در آة حُ ٔیضٛد(ٔی استفبدٜ ٞٓ ٔبضیٗ سٛخت ثؼٙٛاٖ

 4ظ است؟ ٔبدٜ وذاْ ػّٕی ٘بْ اتبَ٘ٛ -16

 اتز (د               ٕ٘ه (ج             سفیذ اِىُ (ة                 استٖٛ (اِف

 سفیذ اِىُ( ة

 4ظ ثٙٛیسیذ. را آٖ ٚیژٌی چٙذ چیست؟ وّزیذ ذیٓس -17

 .است ضذٜ تطىیُ وّز ٚ سذیٓ ٔؼبدَ ٞبی٘سجت اس وٝوٙٙذ طؼبْ است وٝ ثٝ غذا اضبفٝ ٔیٕٞبٖ ٕ٘ه 

-در آة حُ ٔی وٝاست  سفیذرً٘ خبٔذ .است تزویت ایٗ ثذِیُ ٘یش ٞبالیب٘ٛس آة ضٛری اػظٓ ثخص

  ضٛد.

 4ظ چیست؟ خٛراوی ٕ٘ه ػّٕی ٘بْ -18

  وّزیذ سذیٓ (د      ٞیذرٚوسیذ سذیٓ (ج    ٞیذرٚوسیذ پتبسیٓ (ة        خٛٞزٕ٘هاِف( 

 وّزیذ سذیٓ( د

 4ظ .ثجزیذ ٘بْ را آة در ٘بٔحَّٛ ٔبدٜ چٙذ -19

 ٘فت –ثزادٜ آٞٗ  – ٌٌٛزد



 4ظ است؟ ٔتفبٚت ثمیٝ ثب اتبق دٔبی در ٔبدٜ وذاْ حبِت -21

 آٞٗ یثزادٜ (د                اتبَ٘ٛ (ج              ٌٌٛزد (ة        وّزیذ سذیٓاِف( 

  اتبَ٘ٛ( ج

 سٝ در آة ریختٗ اس پس ٚلتی آة در ٕ٘ه ٚ ٌٌٛزد ،خٛٞزٕ٘ه اتبَ٘ٛ پذیزیا٘حالَ ثزرسی سٔبیصآ رد -21

 4ظ وزد؟ استفبدٜ یخچبَ اسآة ٘جبیذ چزا ضذ لطغ آة ثطز

     آسٔبیص  ی٘تیدٝ ثز دٔب تفبٚت ٌذاضتٗ اثز (2            آسٔبیص ٍٞٙبْ آسٔبیص ٔحیط ضذٖ آِٛدٜ (1

 سزد آة در ٔٛاد سیبد ضذٖ حُ (4             آسٔبیص ٔٛرد آة ٚ یخچبَ آة ٘ٛع تفبٚت (3

 آسٔبیص  ی٘تیدٝ ثز دٔب تفبٚت ٌذاضتٗ اثز (2

 4ظ دارد؟ آة در ٔٛاد ضذٖ حُ ثز اثزی چٝ ٌزٔب ٚ سزٔب -22

  ضٛد.حُ ضذٖ ٔٛاد در آة ٚ سزٔب ثبػث وبٞص حُ ضذٖ ٔی سزػت ٔؼٕٛال ٌزٔب ثبػث افشایص

 4ظ را ٘بْ ثجزیذ. ػّٕی رٚش ثٝ ٔسئّٝ حُ )ٔزاحُ( چٍٍٛ٘ی -23

 وٙیٓ. حس افتبدٔی وٝ را اتفبلبتی خٛدٔبٖ پٙدٍب٘ٝ حٛاس اس استفبدٜ ثب ٔب یؼٙی:  ٔطبٞذٜ -1

 وٙیٓ. یبدداضت وزدیٓ، یبفت در حٛاس اس استفبدٜ ثب وٝ را اطالػبتی ٔب ایٙىٝ یؼٙی: اطالػبت آٚری خٕغ -2

-پبسخ یب ٚ پبسخ آٔذٜ پیص ثزایٕبٖ وٝ سٛاِی ٚ ٔسئّٝ ثٝ ٔزحّٝ ایٗ در: (سبسی فزضیٝ) حُ راٜ یب پیطٟٙبد -3

 . دٞیٓٔی احتٕبِی ٞبی

 . ضٛد ٔی رد یب پذیزفتٝ ٔب فزضیٝ ، آسٔبیص ا٘دبْ ثب:  ٞبفزضیٝ آسٔبیص -4

 تب وٙیٓ آسٔبیص ثبر چٙذیٗ ثبیذ پس. دٞٙذٕ٘ی خٛاة درست ضزایطی در ٞبآسٔبیص اس ثؼضی: آسٔبیص تىزار -5

 . ضٛیٓ ٔطٕئٗ

 .ضٛدٔی ػّٕی ٘ظزیٝ ثٝ تجذیُ ٔب فزضیٝ رسیذ، ٘تیدٝ ثٝ ٚ ضذ ثبثت آسٔبیص چٙذ ا٘دبْ ثب ٔب فزضیٝ ٚلتی( 6

 (ٌیزی٘تیدٝ)



 4ظ چیست؟ دٞٙذٔی ا٘دبْ ػّٕی رٚش در دا٘طٕٙذاٖ وٝ ٔزحّٝ اِٚیٗ -24

  □ ٌیزی٘تیدٝ( د             □ اطالػبت آٚریخٕغ( ج              □ فزضیٝ ارائٝ( ة             □ٔطبٞذٜ( اِف

 ٔطبٞذٜ( اِف

 4ظ ٌٛیٙذ؟ٔی چٝ ػّٕی رٚش در حٛاس تٕبْ اس استفبدٜ ثب دلیك ثزرسی ٝث -25

 □ ٔطبٞذٜ( د             □ فزضیٝ ارائٝ( ج             □ ٌیزی٘تیدٝ( ة             □آسٔبیص( اِف

 ٔطبٞذٜ( د

-دادٜ ........... ٚالغ در دٞیٓٔی احتٕبِی ٞبیپبسخ یب ٚ پبسخ آٔذٜ پیص ثزایٕبٖ وٝ سٛاِی ٚ ٔسئّٝ ثٝ لتیٚ -26

 4ظ. ایٓ

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

 فزضیٝ( ة

 4ظ چیست؟ دٞٙذٔی ا٘دبْ ػّٕی رٚش در دا٘طٕٙذاٖ وٝ ٔزحّٝ خزیٗآ -27

 □ اطالػبت آٚریخٕغ( د             □ ٌیزی٘تیدٝ( ج             □ آسٔبیص( ة             □فزضیٝ( اِف

 ٌیزی٘تیدٝ( ج

 4ظ وٙٙذ؟ استفبدٜ ػّٕی رٚش اس تٛا٘ٙذٔی وسب٘ی چٝ -28

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

 ٔحممبٖ ٕٞٝ( د

 حذس ٚ خبدٌٚزی خزافبت، ثٝ ثزرسی ٚ تحمیك ٚ دا٘ص ٚ ػّٓ اس استفبدٜ خبی ثٝ ا٘سبٖ ٌبٞی ػّت چٝ ٝث -29

 4ظ آٚرد؟ٔی رٚی ٌٕٚبٖ

 □ رٚش ایٗ ٔفیذثٛدٖ( د              □ فمز( ج             □ اخجبر( ة             □دا٘ص وٕجٛد( اِف

 دا٘ص وٕجٛد( اِف



 5ظ وٙیذ. تؼزیف را ٙبٚریف -31

...  دارٚ ٚ ای،٘یزٌٚبٜ ٞستٝ تّفٗ، وبٔپیٛتز، خٛدرٚ، سبخت ضٛد.ٔی ٘بٔیذٜ فٙبٚری ػُٕ، ثٝ ػّٓ تجذیُ

 .ٞستٙذ ػُٕ ثٝ ػّٕی دا٘ص تجذیُ اس ٞبییٕ٘ٛ٘ٝ

 5ظ .ٌٛیٙذٔی فٙبٚری را.................  ثٝ ..............  تجذیُ -31

 ػُٕ - ػّٓ

 5ظ □ غّط □ صحیح  است ػُٕ ثٝ ػّٓ تجذیُ اس ایٕ٘ٛ٘ٝ ٞٛاپیٕب سبخت -32

 صحیح

 5ظ ثجزیذ. ٘بْ ضٛدٔی تمسیٓ ضبخٝ چٟبر ثٝ تدزثی ّْٛػ -33

 ضٙبسیسٔیٗ – ضٙبسیسیست – ضیٕی – فیشیه 

 دا٘طٕٙذاٖ آٖ در وٝ است فٙبٚری ثٝ ػّٓ تجذیُ اس ایٕ٘ٛ٘ٝ آٖ اس استفبدٜ ٚ ایٞستٝ سٛخت تِٛیذ -34

 □غّط  □صحیح      5ظ .ٞستٙذ سٟیٓ آٖ در ٞبرضتٝ سبیز ٚ تدزثی ػّْٛ ٞبیضبخٝ ٕٞٝ

 صحیح

 5ظ چیست؟ فسیّی سٛخت اس ٙظٛرٔ -35

 ثمبیبی اس فسیّی ٞبیسٛخت .ضٛدٔی طجیؼی ٌبس ٚ سًٙ سغبَ ٘فت، ضبُٔ فسیّی ٞبی سٛخت  

 .ا٘ذرفتٝ ثیٗ اس لجُ سبَ ٞبٔیّیٖٛ وٝ ا٘ذٔذٜآ ٚخٛد ثٝ ٚخب٘ٛرا٘ی ٌیبٞبٖ

 5ظ ثٙٛیسیذ. را فسیّی سٛخت فبیذٜ یه ٚ ػیت هی -36

 تٕبْ اٌز ٚ وٙٙذ ٔی آِٛدٜ را سیست ٔحیط: ٔؼبیت ثبضٙذ ٔی ارساٖ ٚ ٞستٙذ ٘مُ ٚ حُٕ لبثُ ثزاحتی 

 .آیٙذ ٔی ٚخٛد ثٝ ثبضذ ٟٔیب ضزایط اٌز دیٍز  سبَ ٔیّیٖٛ صذ چٙذ ضٛ٘ذ

  



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

 ؽ               ظ             . است ػّٓ در ٘ىتٝ تزیٗدادٖ، ٟٔٓ خٛاة ٚ وزدٖ سٛاَ - اِف

 صحیح

 ؽ                 ظ             .  ٘ذارد ضزری أزٚس د٘یبی خٛدرٚ، در اس استفبدٜ ٚ اختزاع -ة

 غّط

 5ظ وزد؟ چزا؟ ایدبد فٙبٚری تدزثی، ػّْٛ ٞبیضبخٝ اس یىی وٕه ثٝ تٟٙب تٛأٖی آیب -38

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

 دا٘طٕٙذاٖ ثب یىذیٍز است.

 

 

 39 – 39دبیرستان شهید تىدگًیان تهیٍ ي گردآيری: مًالئی ؛ 

 قازالری« گؤلًن قًري»حیدربابا،

 سازالری چاالن سازاق گدیكلریه،

 یازالری پاییسالری، ویه كؤيشٍ _ كت

 گؤزيمدٌ دیر سی پردٌ سیىما بیر

 . اؤزيمدٌ رم ائدٌ سیر ايتًريب تك

 



 

 

 (2 فػل) ّفتن یپایِ از تدرتی ػلَم سَاالت

 آى اتسارّای ٍ ػلَم در گیریاًذازُ

 

 

 

 است؟ ٍاتستِ آى اتسارّای ٍ گیریاًذازُ تِ ها زًذگی دّذ ًطاى کِ تسًیذ هثال چٌذ-1

 تذى، دهای خَى، فطار گیریاًذازُ تا پسضک دارین. ٍکار سر زهاى گیریاًذازُ تا هذرسِ تِ رسیذى هَقغ تِ ترای

 گیریاًذازُ تا ًدار ترد.هی پی ها تیواری یا سالهتی تِ ضذُ اًدام ّایآزهایص ًتیدِ از استفادُ ٍ قلة، ضرتاى

-هی چَتی لَازم ساخت سپس ٍ عراحی تِ آهذُ دست تِ هقذارّای از استفادُ تا ٍ ّازاٍیِ ٍ ارتفاع ػرؼ، عَل،

 .پردازد

  .تثریذ ًام را اعالػات آٍریخوغ ترای هْن هرحلِ یک -2

 گیریاًذازُ 

 .است....................... ترای هْن هرحلِ یک گیریاًذازُ -3

 اعالػات آٍری خوغ

 کٌذ؟هی ها تِ کوکی چِ گیریاًذازُ -4

 دیگر تا ٍ تذاًین ...( کَتاّی ٍ تلٌذی ٍکَچکی، تسرگی، )از لحاػ اًذازُ، هقذار را خسن آى هقذار ضَدهی تاػث

 .کٌین هقایسِ اخسام

 .................                     تا را چیس ّر اًذازُ -5 

 کٌین. هی گسارش                .................            ٍ                                    

 آى یکای    -  ػذد یک



 

 

 چیست؟ آى دیگر ًام ٍ چیست؟ یکا -6

 هتر، ثاًیِ،). ضَدهی گفتِ گیریاًذازُ یکاّای ضًَذهی تردُ کار تِ (ّاکویت) گیریاًذازُ ترای کِ ٍاحذّایی تِ

 است. کیلَگرم ٍ گرم خرم، گیریاًذازُ یکای عَر هثال تِ                     ...( کیلَگرم

 .گَیٌذهی ًیس ٍاحذ گیری،اًذازُ یکای تِ

 چیست؟ کیفیت ٍ کویت تفاٍت -7

 سرػت ...( کویت گَیٌذ. هساحت، خرم، عَل، زهاى،. )تاضذ گیریاًذازُ قاتل کِ ّرچیس

 ضَد.هی ًاهیذُ کیفیت ...( ٍ هسُ تَ، رًگ،)هاًٌذ  کرد گیریاًذازُ ًتَاى کِ ّرچِ

 .گَیٌذهی ًیس چَى ٍ چٌذ فارسی در را کیفیت ٍ کویت

 چیست؟ استاًذارد از هٌظَر -8

  گَیٌذ.هی را گیریترای اًذازُ اللولیتیي هقیاس ٍ هؼیار

 .تاضذهی خْاًی ............ استاًذارد ٍ چیست؟ استاًذارد یکای هسیت -9

  SI      -   است یکٌَاخت ّا کطَر توام در آى هیساى ٍ هقذار

 چیست؟ زیر هَارد از یک ّر یکای -10

 عَل (ج                  زهاى (ب                   خرم (الف

 هتر (ج                  ثاًیِ (ب               کیلَگرم (الف

 دارد. ..............  ٍ......... هادُ  ٍ است ضذُ تطکیل هادُ از خسن ّر -11

 حدن  ، خرم

 .کٌیذ تؼریف را خرم -12

 .است خسن آى دٌّذُ تطکیل هادُ هقذار ٍاقغ در خسن خرم



 

 

 چیست؟ خرم گیریاًذازُ یکای -13 

 تاضذ(.هی gr گرم آى از ترکَچک ٍاحذ) ، kg کیلَگرم

  چیست؟ خرم گیریاًذازُ ٍسایل تریيهْن از یکی -14

 (آى اهثال یا ایکفِ دٍترازٍ )

 دارد؟ ٍخَد کیلَگرم ٍ گرم تیي ایراتغِ چِ -15

 1kg = 1000 g.              است کیلَگرم ّسارم یک گرم ّر

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

Kg     -     gr  

 است؟ گرم چٌذ کیلَگرمیک  -17

   گرم 1000

 است؟ کیلَگرم چٌذ گرمیک  -18

 = 1gr                              است. کیلَگرم ّسارم یک گرم ّر
 

    
 Kg   

 کٌیذ. تؼریف را ٍزى -19

ٍ  ضَدهی ٍارد خسن تر دیگر( کرات زهیي )یا عرف از کِ است ای()خارتِ گراًطی ًیرٍی تا تراتر خسن یک ٍزى

 .کطذهی زهیي خَد( )هرکس عرف تِ را خسن

 چیست؟ آى یکای ٍ کٌٌذ هی گیری اًذازُ ای ٍسیلِ چِ تا را خسن ٍزى -20

 .است(  N) ًیَتَى آى یکای ٍ ًیرٍسٌح تا

 ........... است. آى ًواد ٍ..........  ًیرٍ یا ٍزى گیریاًذازُ یکای -21

  N    -ًیَتي    



 

 

  ................ است. ٍزى گیریاًذازُ ٍسیلِ -22

 فٌری ًیرٍسٌح

  گیرد؟ هی اًذازُ را اخسام ٍزى چگًَِ ًیرٍسٌح -23

 ضَد. کطیذُ تَاًذهی کِ دارد قرار فٌر یک ًیرٍسٌح داخل در

  دارد؟ تستگی ػَاهلی چِ تِ سٌح ًیرٍ در فٌر یک کطیذگی قذاره -24

 فٌر سختی ٍ خسن خرم هقذار تِ

 دارد؟ تستگی چیسی چِ تِ آى فٌر کطیذگی دارد؟ کارتردی چِ چیست؟ ًیرٍسٌح -25

 ٍ خسن خرم هقذار تِ - .گیرًذ هی اًذازُ ًیرٍسٌح تا را اخسام ٍزى - .تاضذهی ًیرٍسٌح ٍزى گیریاًذازُ ٍسیلۀ

  فٌر سختی

 است؟ ًیرٍئی ًیرٍئی چِ ًیَتَى یک -26

  .است ًیَتَى 1 تقریثاً گرهی 100 ٍزًِ یک ٍزى است، کَچکی ًیرٍی

 است. گرم.................  زهیي سغح در ًیَتَى رّ -27

98  (100) 

  تٌَیسیذ. را ٍزى هحاسثِ رهَلف -28

 ٍزى = خسن خرم × خارتِ ضذت                                                            

 ست.ًوادآى ............. ا ٍ.... .......... خارتِ ضذت یکای -29

 N/kg   -   (گرم کیلَ تر تقسین ًیَتي)کیلَگرم  تر ًیَتي

 ...................... هریخ در ٍ ................ هاُ در کیلَگرم، تر ًیَتي ............... تقریثاً زهیي سغح در خارتِ ضذت -30

 است.

 کیلَگرم تر ًیَتي  4   -کیلَگرم    تر ًیَتي  7/1  - 9/ 8 



 

 

 است. هاُ یکرُ یخارتِ ًیرٍی تراتر ضص زهیي یخارتِ ًیرٍی

 کٌیذ. پر ضذُ دادُ کلوات تا را خالی خاّای -31

 هرتغ( هترساًتی هتر، ًیَتَى، کیلَگرم، یکا، ًیرٍسٌح،  )ترازٍ، کویت،

 است............   4 هیس ایي عَل -ب      .    است...................   450  احوذ ٍزى - الف

 ضَد.هی گیری اًذازُ..............   یٍسیلِ تِ کِ است...........  ًَػی خرم - ج

 ترازٍ -  کویتج:              هترب:                ًیَتَىالف: 

 است؟ چقذر زهیي سغح رٍی اٍ ٍزى دارد خرم کیلَگرم 40 ػلی -32

 ٍزى = خسن خرم × خارتِ ضذت

 ٍزى = 40 ×  10

N/kg 400  = ٍزى 

  است؟ گرم چٌذ خسن ایي است ًیَتَى 5 زهیي رٍی خسن یک ٍزى -33

 گرم است؛ 100ًیَتي تراتر  1  

 گرم خَاّذ تَد. 500ًیَتي تراتر  5پس 

 کٌیذ. حساب را زهیي ٍ هریخ ٍ هاُ کرُ در خسن ایي ٍزى است کیلَگرم 20 خسن کی -34

  ًیَتي 80;20×4  هریخ در    ًیَتي 34; 20×7/1 هاُ در     ًیَتي  200; 10×20 زهیي در

 است؟ چقذر سیارُ ایي خارتِ ضذت است ًیَتَى 300 آى ٍزى ٍ کیلَگرم 50 سیارُ یک در خسوی رمخ -35

 ٍزى = خسن خرم × خارتِ ضذت

 300 =  50 × خارتِ ضذت

;  6 گرم کیلَ تر ًیَتي
300

  
 



 

 

 چیست؟ خسن یک عَل از هٌظَر -36

 گَئین. را، عَل کٌذهی عی خسن یک کِ را هسافتی ٍ ًقغِ دٍ تیي تِ فاغلِ

 .گَئین...........  ،را کٌذهی عی خسن یک کِ را هسافتی ٍ ًقغِ دٍ تیي فاغلِ -37

 عَل

  است.  ............. آى ًواد ٍ ............. عَل گیریاًذازُ کایی -38

 L    -هتر      

 کذاهٌذ؟ عَل هتذاٍل یکاّای -39

 هترهیلی ٍ هترساًتی هتر، کیلَهتر،

 .کٌیذ هطخع را گیریاًذازُ یکای ٍ کویت است، هتر 8 هذرسِ ایي حیاط عَل:  یخولِ در -40

 یکا : هتر    -)عَل(     8کویت : 

 دارد؟ ٍخَد کیلَهتر ٍ هتر تیي ایراتغِ چِ -41

  .است کیلَهتر ّسارم یک هتر ّر

 دارد؟ ٍخَد هترساًتی ٍ هتر تیي ایراتغِ ِچ -42

  است. هترساًتی 100 هتر یک

 دارد؟ ٍخَد کیلَهتر ٍ هترساًتی تیي ایراتغِ ِچ -43

  است. کیلَهتر ّسارم غذ یک هترساًتی یک

 است. هترساًتی......... ....... ٍ هتر..............  کیلَهتر یک -44

1000  -  100000  

  .است کیلَهتر ّسارم یک                                     است؟ کیلَهتر چٌذ هتر کی -45



 

 

 است؟ هترهیلی چٌذ هترساًتی یک -46

  .است هترهیلی 10 هترساًتی ّر

 .آٍریذ تذست ٍ کٌیذ ضرب  است؟ هترهیلی چٌذ کیلَهتر یک -47

  

 است؟ هترساًتی چٌذ ایٌچ -48

  هترساًتی 2.54

 اًذ؟ضذُ تٌذیدرخِ چگًَِ هؼوَلی کص خظ عَل -49

  هترساًتی ٍ هترهیلی حسة تر ٍ خْاًی هقیاس تا

 کٌین؟ تَخِ ًکاتی چِ تِ کص خظ تا خسن یک عَل گیریاًذازُ ٌّگام -50

 ضذُ. تٌذی درخِ آى اساس تر کص خظ کِ یکایی -2.     تاضذ استاًذارد کص خظ-1

 در آى غفر کِ تغَری کص خظ غحیح دادى ضَد )قرار گیریاًذازُ دقت تِ -4  کص خظ رٍی ترکَچک ّایتٌذی درخِ -3

 .کٌیذ گیریاًذازُ تیطتر یا تار دٍ -7      کص خظ خغای هیساى -6       (تاضذ ػوَدی) دیذ زاٍیِ -5(      .گیرد قرار هثذا

 201 ٍ هترهیلی 200 اػذاد ٍ اًذگرفتِ هتری اًذازُهیلی کص خظ یک تا را هذاد یک عَل آهَز داًص دٍ -51

 اًذ؟ًرسیذُ ػذد یک تِ دٍ ّر چرا کِ تیاٍریذ دلیل دٍ اًذآٍردُدست  تِ را هترهیلی

 .(است ضذُ اضتثاُ دچار کص خظ خَاًذى در آهَز داًص) ضخػی خغای: 1

 .(ًذارًذ دقیقی تٌذیِدرخ ٍ ًذارًذ کافی دقت ّاکص خظ) اتساری خغای: 2

  تاضذ.هی ............. سغح یکای -52

 (   )      -هرتغ     هتر

 است؟ هرتغ هترساًتی چٌذ هترهرتغ ّر -53

 هرتغ هترساًتی10000; 100× 100



 

 

 کٌیذ. تؼریف را حدن -54

 گَیٌذ.هی را کٌذهی اضغال خسن یک کِ فضایی هقذار

 گَیٌذ؟هی چِ کٌذهی اضغال خسن یک کِ فضایی ِت -55

  حدن

  تاضذ.هی .................آى  ًواد ٍ ........... یا.............  حدن یکای -56

 V     -هکؼة     هترساهتی   -(      ) هکؼة هتر

 است؟ چقذر آى حدن است هترساًتی 2 ٍ 5 ٍ 4 ترتیة تِ آخر یک اتؼاد -57

 4 × 5 × 2;  40هتر هکؼة ساًتی

  کٌین؟هی استفادُ یکایی چِ از هایؼات حدن ترای -58

 (هکؼة هترساًتی– لیترهیلی – سیسی) لیتر

 . تٌَیسیذ را هکؼة هترساًتی دیگر ّایًام -59

 لیترهیلی – سیسی

 دّیذ. ًطاى را زیر خوالت تَدى غلظ یا غحیح -60

 ؽ               ظ                   .  است تراتر آى ٍزى تا خسن ّر خرم – الف

 ؽ                 ظ   . است حدن گیریاًذازُ یکاّای از یکی هترساًتی -ب

 الف( غلظ        ب( غلظ

 است.  سیسی..........  تراتر لیتر یک -61

1000  

 لیتر ّسارم یک                                        است؟ لیتر چٌذ هکؼة هتر ّرساًتی -62



 

 

 کٌین؟هی استفادُ ایٍسیلِ چِ از هایغ یک حدن گیریاًذازُ ترای -63

..........  ٍ گالي ارلي، تطر، هاًٌذ هذرج ظرٍف از زیاد ّایحدن ترای ٍ (هسٍر) هذرج استَاًِ از کن حدن ترای

 .کٌینهی استفادُ

 گیرًذ؟هی اًذازُ را ًذارًذ هٌظوی ٌّذسی ضکل کِ هرؽ تخن یا سٌگ یک حدن چگًَِ -64

 هذرج استَاًِ از استفادُ تا

 هذرج استَاًِ درٍى را سٌگ یا هرؽ تخن سپس کٌٌذ هی پر آب از هطخػی درخِ تا را هذرج استَاًِ: کار رٍش

 یا هرؽ تخن حدن هؼادل آیذ هی تاال کِ آتی هقذار کِ آیذ هی تاال استَاًِ درٍى آب سغح غَرت ایي در اًذاختِ

 .است سٌگ

 .کٌیذ تؼریف را چگالی -65

 عَل، تِ هکؼة یک یا هکؼة هترساًتی 1)خسن  یک از هؼیٌی حدن در کِ است خرهی هقذار چگالی ٍاقغ در

 .ضَدهی تؼریف آى حدن تِ خسن خرم ًسثت غَرت تِ ٍ دارد ٍخَد( هترساًتی یک ارتفاع ٍ ػرؼ

 تٌَیسیذ. را چگالی ًوادّای ٍ یکا -66

      /gr      هکؼة هترساًتی تر گرم       یا           /Kg    هکؼة هتر تر کیلَگرم

  تٌَیسیذ. را چگالی فرهَل -67

خرم خسن

حدن خسن
  چگالی;  

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

خرم خسن

حدن خسن
 چگالی;  

                                          چگالی;    کیلَگرم تر هترهکؼة  
  

 
  چگالی;  

 



 

 

 کٌذ.را اضغال هی هتر 5در  هتر 10در  هتر 20کیلَگرم حدوی تِ اتؼاد  2خسوی تِ خرم  -69

 الف( ٍزى آى چٌذ ًیَتَى است؟

 ب( چگالی آى را حساب کٌیذ.

 تَد؟ خَاّذ ترتیص یک کذام چگالی تاضٌذ ضذُ ساختِ خالع عالی از زیر اخسام ّوۀ اگر -70

 گرهی 2 اًگطتر -2                       کیلَگرهی یک ضوص -1

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

  .است تراتر ّن تا سِ ّر چگالی -4

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

 سرب > فَالد >  آلَهیٌین:                           هثال 

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

  چگالی

 

 است.  gr 1          چگالی آب   

 

 رود.باشد                     در آب فرو می 1اگر چگالی ماده بیشتر از 

 

 ماند.باشد                       در آب شناور می 1اگر چگالی ماده کمتر از 
 
 

 رٍد؟هی آب زیر تِ آّي ٍ گیردهی قرار آب رٍی یخ دلیل چِ ِت -73

 ٍلی چگالی آّي تیطتر از آب است.  تاضذهی آب از کوتر یخ چگالی یراز



 

 

 دارد آب سیسی 400 کِ اًذازینهی هذرج استَاًِ درٍى تِ را آى است گرم 700 خسن یک خرم -74

 است؟ چقذر خسن ایي چگالی رسذهی سیسی 500 تِ هذرج استَاًِ در آب سغح

 تر گرم 7 آى چگالی تکٌین تقسین 100 تر را 700 اگر است هکؼة هترساًتی 100 خسن  حدن هقذار

 .ضَدهی  هکؼة هترساًتی

 
خرم خسن

حدن خسن
 چگالی;  

هترهکؼةساًتی                                             چگالی;    گرم تر 
   

   
  چگالی;  

  تاضذ.هی آى ............ ًواد ٍ........ .......... زهاى گیری اًذازُ یکای -75

  s    -ثاًیِ   

 سال. –ضثاًِ رٍز  –ساػت  –دقیقِ  سایر یکاّا:

 ساػت .......... ثاًیِ یک ٍ ساػت ......... دقیقِ یک ٍ است ثاًیِ ........... دقیقِ یک ٍ دقیقِ .............. ساػت یک -76

  است.

60    -    60    -   
1

  
    -    

1

    
 

  است؟ ثاًیِ چٌذ ساػت یک -77

 ثاًیِ 3600;60*60*1 کٌیذ ضرب

  است؟ ثاًیِ چٌذ ٍ دقیقِ چٌذ ساػت چٌذ رٍز ضثاًِ کی -78

 ثاًیِ 86400 =60*60* 24      

 است؟ سال چٌذ قرى کی -79

 سال 100

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



 3فظل                           ّفتن یپایِ: اص تدشتی ػلَم ػَاالت

 زیؼت؟ هادُ -1

هثل گر، شیشِ  ًاهٌذهی هادُ سا كٌذهی اشغال فضا ٍ اػت خشم داسای تیٌین ٍكِ دس اطشاف خَد هی خؼوی ّش 

 ٍ زَب.

 تثشیذ؟ ًام سا هادُ هختلف ّای حالت -2

 گاص – هایغ – خاهذ

 ............:       ........حالت ػِ تِ طثیؼت دس آب -3

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

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

 گاص – هایغ – خاهذ√

 .تثشیذ ًام سا هشهش ػٌگ هظشف هَاسد اص هَسد زٌذ -4

 اهاكي هزّثی ٍ ػاصیهدؼوِ ًواّا، آب ّا،ػاختواىكف ٍ ًوای  دس طَالًی دٍام ٍ اػتحکام ٍ صیثایی ػلت تِ√

 .داسد كاستشد

 .تٌَیؼیذ خام ًفت تشای كاستشد زٌذ -5

 .لثاع تْیِ – اتَهثیل الػتیک – خَدسٍ ػَخت – كشحششُ تَلیذ – داسٍػاصی – پالػتیک تَلیذ√

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

 طحیح

  اػت؟ كذام طؼام ًوک هظشف هَاسد اص هَسد زٌذ -7

 تْیِ – ّاخیاتاى تشف رٍب – شَس خیاس تْیِ خْت – غزا تْیِ تشای خَساكی ًوک –( فیضیَلَطی) ػشم تْیِ√

 .اػت گَػفٌذ ٍ گاٍ تشای ّاداسی دام دس خَساكی ًوک اػتفادُ دیگش هَاسد اص – ّاتششی



 .       كٌذهی تؼییيسیض ...................  ّایرسُ سا ػالن دس هَخَد هَاد ّوِ خَاص -8

 هَاد ػاصًذُ √

 .گَیٌذهی..............  هَاد ػاصًذُ سیض ّایرسُ تِ -9

 اتن√

 زیؼت؟ اتن -11

 ػاصًذ.(گیشًذ ٍ هَاد سا هیكٌاس ّن لشاس هیّا )اتن .گَیٌذهی اتن هَاد ػاصًذُ سیض ّایرسُ تِ

 تَاى هؼتمیوا تِ هشاّذُ اتن پشداخت؟زشا ًوی -11

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

 كٌٌذ؟ّا سا تشسػی هیداًشوٌذاى زگًَِ اتن -12

 كٌٌذ.تدشتی اػتفادُ هی ّایهذل اص ّوسٌیي ٍّا تا هطالؼِ غیشهؼتمین آى

 : ؽ ٍ ص -13

 شًَذ.هی دیذُ لَی ّای هیکشٍػکَج تا ٍ ّؼتٌذ سیض خیلی ّا اتن (الف

 ؽ√

 كشد. كشف سا ّاآى خَاص ٍ تشسػی سا ّااتن تَاىهی هؼتمین غیش یهشاّذُ تا تٌْا (ب

  (ص)√

 .كٌیذ ثاتت سا َّا دس آب تخاس ٍخَد آصهایش یک تا -14

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

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

شَد ٍ لطشات آب، اص دػت دادى گشها، تِ آب تثذیل هیدها شَد. تخاس تا دّذ تا تا پاسذ ّنسا اص دػت هی گشهای خَد

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



 . اًذشذُ ػاختِ( ػٌظش) اتن ًَع ......... اص ّؼتی خْاى دس هَخَد هَاد تیشتش -15

√(91) 

 تثشیذ. ًام ػٌظش زٌذ ٍ زیؼت؟ ػٌظش -16

 ّای آّي تَخَد آهذُ اػت.داسد. تشای ًوًَِ ػٌظش آّي اص اتن اتن ًَع یک كِ اػت هادُ اص خالظی شکل ػٌظش

 اػت؟ آّي ػٌظش كذام، -17

 آّي ّایاتن (ب                                 كشتي ّایاتن+  آّي ّایاتن (الف

 (ب)√

 شًَذ؟ػٌظشّا تِ زٌذ گشٍُ تمؼین هی -18

 ػٌاطش فلضی ٍ ػٌاطش غیشفلضی

 ٍیظگی ػٌاطش فلضی سا تٌَیؼیذ. -19

زکش خَاسًذ.  –سػاًای خشیاى تشق ٍ گشها ّؼتٌذ.  –تش ّؼتٌذ. اص آب ػٌگیي   -ػطح تشاق ٍ دسخشاى داسًذ. 
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 زٌذ ًافلض ًام تثشیذ. -22

 ًیتشٍطى ٍ كشتي –ّیذسٍطى  –اكؼیظى 

 



 هَلکَل زیؼت؟ -23

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

 شًَذ؟رسات ػاصًذُ كذاهیک تیشتش اص اتن تشکیل هی -24
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 فلضات: الف
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 هَلکَلی   -اتوی  

 كٌیذ؟ تؼشیف سا تشكیة -26

 . ًام داسد تشكیة شَدهی ایداد كِ ایهادُ شًَذ هتظل ّن تِ هختلف اتن زٌذ یا دٍ اگش
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  ػٌظش√

 اًذ؟شذُ تشکیل اتن ًَع زٌذ اص صیش هَاد اص یک ّش -28
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 داسد؟ اتن زٌذ ػٌظش ّش ٍ شذُ دسػت ػٌظشّایی زِ اص آب هَلکَل ّش -29

 )دٍ اتن(  ّیذسٍطى –)یک اتن(  اكؼیظى



 ّا زمذس اػت؟ّای اكؼیظى تِ كل اتندس هَلکَل آب ًؼثت تؼذاد اتن -31
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 هَلکَل؟ یا اػت اتن صیش هَاد اص یک ّش ػاصًذُ ٍاحذ -31
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 ؟  ؟                    هتاى گاص (ب

 ؟   ؟                   اكؼیذ دی كشتي گاص (ج

 ؟ ؟                   هؼی ػین (د
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 هاًٌذ؛ ًافلضی ػٌظشّای ػاصًذُ ّایرسُ -32

                                  گَگشد (ج                        اكؼیظى (ب                             كلش( الف

 زیؼت؟

 هَلکَل                    اكؼیظى (ب             هَلکَل                              كلش( الف
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 :دس ػاصًذُ ّایرسُ:   كشدًی خَس -33

 اػت. اتن اكثشا (1                                 ًافلضی ػٌظشّای (الف

 اػت. هَلکَل اكثشا( 2                           فلضی ػٌظشّای (ب
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 ّش گشٍُ صیش یک هثال تضًیذ: تشای -34

 د( اتن                   ج( هَلکَل                   ب( ػٌظش              الف( تشكیة      

  ؟(اتن دٌّذُ تشکیل رسات) اًذشذُ ػاختِ ّاییرسُ زِ اص ّااتن -35

   ًَتشٍى – پشٍتَى – الکتشٍى√

 .اػت ................. ًَتشٍى ًواد ٍ .................. پشٍتَى ًواد  ............ الکتشٍى ًواد -36
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 اػت؟ تشاتش كشتي ٍ اكؼیظى اتن دٍ دس پشٍتَى یا الکتشٍى تؼذاد آیا -37

 8 اكؼیظى دس :هثال ًیؼت. یکؼاى هختلف ّایاتن دس ّاًَتشٍى ٍ ّاپشٍتَى ّا،الکتشٍى تؼذاد خیش، ًِ

 داسد. ٍخَد الکتشٍى 6 كشتي دس ٍلی. داسد ٍخَد الکتشٍى

 .كٌیذ هشخض سا صیش ػثاست ًادسػتی یا دسػتی -38

 .اػت یکؼاى هختلف ّایاتن دس ّاپشٍتَى تؼذاد

 .ًیؼت یکؼاى هختلف ّایاتن دس ّاپشٍتَى تؼذادًادسػت؛ 

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

  .اػت هتفاٍت هختلف ّایاتن دس ّاًَتشٍى ٍ ّاپشٍتَى ّا،االکتشٍى تؼذاد –ّا تا ّن تشاتش ًیؼت. اًذاصُ اتن

ّا دس اطشاف ّؼتِ داخل ّؼتِ ٍ الکتشٍى دس ّاًَتشٍى ٍ ّاپشٍتَى -تاشٌذ. ّا داسای ّؼتِ هیاتن  -

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

    اػت؟ زگًَِ پشٍتَى ٍ الکتشٍى تؼذاد هشخض اتن یک دس -41

 داسد.( پشٍتَى 5 داشت، الکتشٍى 5 اگش) .اػت تشاتش ّن تا (الف

 الف √                                                  ًیؼت. تشاتش پشٍتَى تا الکتشٍى تؼذاد (ب



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

 الکتشٍى 16

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

 گاص – هایغ – خاهذتِ ػِ حالت 

 گیشد؟هی تیشتشی خای كذاهیک تاشین داشتِ كذام ّش اص گشم 11 خذاگاًِ ظشف ػِ دس آب ٍ َّا شکش، اص اگش -43

 اشغال كوتشی خای تمیِ تِ ًؼثت شکش ایي تٌاتش اػت كوتش ّوِ اص خاهذ دس رسات فاطلِ ایٌکِ تِ تَخِ تا√

 تیي هایغ ٍ كٌذهی اشغال سا خا تیشتشیي ایي تٌاتش اػت تیشتش ّوِ اص گاص دس رسات فاطلِ دیگش طشف اص كٌذهی

 .گیشدهی لشاس دٍ ایي

 كِ حالی دس داسد هؼیي حدن ٍ آیذهی دس ظشف شکل تِ.... 2..... اها داسد هؼیي حدن ٍ هٌظن شکل.....1.... -44

 .ًذاسد هؼیٌی حدن ٍ آیذهی دس ظشف شکل تِ..... 3....

 گاص-3          هایغ-2         خاهذ-1√

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

  

 

 

 

 

 

 



     ًذاسد؟ هؼیٌی حدن هادُ ّایحالت اص كذاهیک -46

 گاص (ج                     هایغ (ب                     خاهذ (الف

 ج√

  ّارسُ تیي فاطلِ شکل، گاصی هَاد دس -47
كوتش

تیشتش
 .اػت هایغ ٍ خاهذ اص  

 تیشتش√

  داد؟ كاّش سا ّاهَلکَل یا ّااتن تیي فاطلِ ٍ كشد هتشاكن تَاىهی سا هادُ ّایحالت اص كذاهیک -48

                                                  گاص (ج                    هایغ (ب                  خاهذ (الف

 گاص√

 تٌَیؼیذ. سا خاهذات ّایٍیظگی -49

 .زَب ٍ شیشِ ػٌگ، هاًٌذ داسًذ هشخض ٍ ثاتت حدن ٍ شکل

 تٌَیؼیذ. سا هایؼات ّایٍیظگی -51

 آى دس كِ آیٌذهی دس ظشفی شکل تِ ٍ اػت ظشفشاى ٍاتؼتِ تِ ّاآى شکل ٍلی داسًذ هشخض ٍ ثاتت حدن

 ( .....هایغ ًافلض) تشم ٍ( هایغ فلض) خیَُ آب، هاًٌذ ّؼتٌذ.

 تٌَیؼیذ. سا گاصّا ّایٍیظگی -51

 َّا، هاًٌذ داسًذ لشاس آى دس كِ آیٌذهی دس ظشفی حدن ٍ شکل تِ ّوَاسُ ٍ ًذاسًذ هشخظی ٍ ثاتت شکل ٍ حدن

 ...... ٍ كشتي اكؼیذ دی اكؼیظى،

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

یک  یّاهَلکَل یا ّااتن تَاىّا( تٌاتش ایي هیزَى دس گاصّا فاطلِ تیي رسات خیلی صیاد اػت )تیشتش اص خاهذّا ٍ هایغ

 سا تا حذ صیادیآى تِ ساحتی هتشاكن كشد ٍ حدن ّا سا كاّش دادُ ٍ گاص ساتِ یکذیگش ًضدیک كشد ٍ فاطلِ آى گاص سا

 داد. كاّش



 داسد؟ هَاد حدن تش تاثیشی زِ گشها -53

 شَدهی تیشتش هادُ ّایرسُ خٌثش هادُ، شذى گشم تا صیشا یاتذ؛هی افضایش شذى، گشم اثش دس هَاد حدن

 .یاتذهی افضایش ّاآى رسات تیي فاطلِ ًتیدِ دس ٍ

 زیؼت؟ اًثؼاط اص هٌظَس -54

 .گَیٌذ اًثؼاط سا شذى گشم اثش دس هَاد حدن افضایش

 زیؼت؟ اًمثاع اص هٌظَس -55

 .گَیٌذ اًمثاع سا (شذى ػشد) گشها كاّش اثش دس هَاد حدن كاّش

 كٌیذ.اتل تا یکذیگش همایؼِ سا تا تَخِ تِ ًوَداس هم اًثؼاط دس هَادهیضاى  -56

 

 

 

 

 

 گاصّا > ّاهایغ > فلضی خاهذّای > ًافلضی خاهذّای

 اكؼیظى گاص > آب > آلَهیٌین > شیشِ     :هثال

  كٌیذ. همایؼِ سا الکل ٍ آب اًثؼاط هیضاى -57

 .اػت كوتش الکل اص آب اًثؼاط هیضاى



  یاتذ؟هی تغییشی زِ شذى گشم اثش دس هَاد حدن -58

 یػاصًذُ ّایرسُ خٌثشی اًشطی هادُ، شذى گشم تا صیشا یاتٌذهی افضایش شذى گشم اثش دس هَاد حدن√

 یاتذ.هی افضایش ّاآى تیي  فاطلِ ًتیدِ دس ٍ شَدهی تیشتش آى

   شَد؟هی تیشتش هَاد ّایرسُ تیي فاطلِ گشها اثش دس زشا -59

 شَد.هی تیشتش آى یػاصًذُ ّایرسُ خٌثشی اًشطی زَى (الف

 زؼثٌذ.هی ّن تِ شذُ ًشم گشها اثش دس ّارسُ زَى (ب

 الف√

  یاتذ؟هی افضایش تیشتش هَاد اص یک كذام حدن گشها اثش دس -61

 شیشِ. یا هغ آّي، هثل خاهذات (الف

 آب. یا الکل هثل هایؼات (ب

 ًیتشٍطى. یا اكؼیظى هثل گاصّا (ج

  فاطلِ هادُ، رسات ستایش كاّش تا ًتیدِ دس ٍ اػت كوتش ّوِ اص گاصّا دس رسات تیي ستایش زَى (ج)√

 .شَد هی صیاد هادُ حدن ٍ یافتِ افضایش رسات

 شَد؟هی رٍب گشها اثش دس یخ زشا -61

 دس. شَدهی تیشتش ّاآى رسات تیي فاطلِ ٍ شذُ تیشتش آى رسات خٌثش دّین،هی گشها یخ تِ ٍلتی

 .شَدهی تیذیل هایغ تِ ٍ رٍب آّؼتگی تِ یخ ًتیدِ

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

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

 شَد.هادُ رٍب هی



 داسد؟ آى هَلکَلی ػاختاس دس تاثیشی زِ( آب هثل) هایغ هادُ یک تِ گشها اًتمال -63

 اگش ٍ شَدّا صیاد هیشذُ ٍ فاطلِ تیي آى تیشتش ّاهَلکَل خٌثش ٍ یافتِ افضایش آى ّایهَلکَل اًشطی

 .شَدهی تخاس هادُ دّین اداهِ سا ػول ایي

 اًَاع تغییش حالت سا ًام تثشیذ. -64

 تثخیش –اًدواد  –رٍب 

 تضًیذ؟ هثال ٍ كٌیذ تؼشیف سا رٍب -65

 یخ شذى رٍب .گَیٌذ رٍب سا گشها اثش تش هایغ تِ خاهذ تثذیل

 تضًیذ؟ هثال ٍ كٌیذ تؼشیف سا تثخیش -66

 هثل تخاس شذى آب. گشها اثش تش گاص تِ هایغ تثذیل

 تٌَیؼیذ. سا خیَُ ٍیظگی زٌذ -67

 ػوی –هایغ  –فلض 

 دهاػٌح زیؼت؟ دسٍى هایغ تشای خیَُ ػلت اًتخاب -68
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 .اػت صیاد
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 6ج: خَاب:  

 اػت؟ شذُ دسػت ػٌظشّایی زِ اص ٍ زیؼت هتاى -72

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

  

 

 

 تا تیشتشیي اص كٌینهی گشم اًذاصُ یک تِ سا ّاآى داسین اختیاس دس یکؼاى حدن تا هادُ زْاس -73

 زَب( – آّي - اكؼیظى -آب) .تٌَیؼیذ سا اًثؼاط كوتشیي

  اكؼیظى    آب     آّي   زَب 

 ناحیه سه تبریس 5931آرزومند موفقیت شما: موالئی اسفند 

 تو مردی؛ 

 نه آن مردی که در بند هوای نفس شیطانی ست

 تو مملو زمهری.



 

 

 ّای اًؼاًی ؿذ؟اختشاع آلیاط فَالد ػثة گؼتشؽ وذام فؼالیت-1

 ػاصیكٌؼت خَدسٍػاصی ٍ ػاختواى

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

 ًوه خَساوی. –الواع  –عال  –گَگشد 

 .ؿَدهی یافت فؼالًیوِ ٍ خاهَؽ ّایآتـفـاى یدّاًِ دس وِ اػت صسد تلَسّای كَست تِ............  ػٌلش -3

 گَگشد

 ؿَد؟هی یافت ودا دس گَگشد -4

 فؼالّای خاهَؽ ٍ ًیوِدس دّاًِ آتـفـاى

 ؿَد؟هی یافت ودا خالق عالی -5

 .ؿَدهی یافت ّاػٌگ ٍ ّاخان تشخی الیالتِ دس دسخـاى فلضی ّایِسگ ٍ ّاتىِ كَست تِ



 

 

 ؿَد؟هی یافت ودا دس الواع -6

  .ؿًَذهی یافت آتـفـاًی ّایػٌگ داخل دس دسخـاى ٍ صیثا تلَسّای كَست تِ

 آٍسًذ؟هی دػت تِ چگًَِ سا خَساوی ًوه -7

  وشد. تْیِ دسیا آب اص سا آى تَاىهی

 ؿَد.هی یافت عثیؼت دس وِ تثشیذ ًام گاص چٌذ -8

 اوؼیذ.دیوشتي –ًیتشٍطى  –اوؼیظى 

 عثیؼت: دس ها صًذگی دس اػتفادُ هَسد هَاد اوثش -9

 ؿَد.ًوی یافت( ب.                  ؿَدهی یافت (الف

 .آٍسد دػت تِ عثیؼی هَاد دس ؿیویایی ٍ فیضیىی تغییشّای اًدام تا سا ّاآى تایذ تلىِ: ب

 ؿَد؟ًوی یافت عثیؼت دس خالق عَس تِ یه وذام -10

 عال (4                   آّي (3                گَگشد (2                       اوؼیظى (1

 آّي (3

 . دّیذ تَضیح سا آیٌذًوی دػت تِ هؼتمین، اص عثیؼت عَس تِ وِ هَادی اص ایًوًَِ -11

 هغ، آّي، فلضّای هثال تشای. آٍسد دػت تِ عثیؼی هَاد دس ؿیویایی ٍ فیضیىی تغییشّای اًدام تا تایذ هَادسا اص تؼضی

  . ػاصًذهی خام ًفت تا سا پالػتیه ٍ آّه ػٌگ اص سا ػیواى هاػِ، اص سا ؿیـِ ّا،آى هؼذى ػٌگ اص سا آلَهیٌیَم

 آٍسًذ.هی دػت تِ سا ّاآى ،هؼذى ػٌگ اص وِ تثشیذ ًام ػٌلش چٌذ -12

  آلَهیٌین ٍ هغ. –آّي 

 ؿَد.هی ػاختِ .................... اص پالػتیه ٍ ..................... اص ػیواى  ٍ ................... اص ؿیـِ -13

 ًفت خام –ػٌگ آّه  –هاػِ 



 

 

 اػت؟ ؿذُ دسػت هَادی چِ اص واغز -14

 .اػت ؿذُ ػاختِ...  ٍ ًـاػتِ ٍ چَب گچ، اص واغز

 داسد ٍخَد ٍػایلی آیا وٌین تٌذیعثمِ خٌغ اػاع تش سا سٍصاًِ اػتفادُ هَسد گًَاگَى ٍػایل اگش -15

 داد؟ لشاس عثمِ یه دس ًتَاى وِ

 .اػت فلض داسای ّن ٍ پالػتیه داسای ّن ػٌگ، داسای ّن اػت، ؿیـِ داسای ّن هچی ػاػت هثال تلِ

 تٌَیؼیذ. سا هغ ٍیظگی چٌذ -16

 .اػت ػخت ٍ خَاسچىؾ اػت، گشها سػاًای اػت، تشق خشیاى سػاًای ٍ داسد تشالی ػغح وِ اػت خاهذ فلضی هغ

 اػت؟ هادُ وذام ّایٍیظگی اص سػاًایی، -17

 ػین سٍوؾ( 4            پاسچِ( 3             چَتی وؾ خظ( 2            ػىِ( 1

  ػىِ( 1

 ؿَد؟هی اػتفادُ ّاییػثاست چِ اص هَاد ّایٍیظگی تیاى تشای -18

 آب خارب ًاپزیش،اًؼغاف یا پزیشاًؼغاف ؿىٌٌذُ، یا خَاسچىؾ ًشم، یا ػخت هاًٌذ ّاییٍاطُ یا ػثاست اص 

 ٍ ... ستاییآّي خاكیت تذٍى یا ستاییآّي خاكیت داسای وذس، یا ؿفاف آب، ضذ یا

 چیؼت؟ ،اػت تشػخت دیگش هادُ اص ایهادُ وِ ایي اص هٌظَس -19

 الواع اص اػتفادُ تا ًوًَِ تشای. تثشد سا آى یا وشد ایداد خشاؽ دیگش هادُ سٍی تَاًذ تشهی ػخت هادُ یؼٌی 

 .تشیذ سا ؿیـِ تَاىهی

 تیاٍسیذ. دلیل ؿیـِ؟ یا اػت تشػخت الواع -20

 تشیذ. سا ؿیـِ تَاىهی الواع اص اػتفادُ الواع؛ چَى تا

 



 

 

 .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

 وٌذ؟ پیذا ایگؼتشدُ واستشدّای هادُ ایي وِ اػت ؿذُ ػثة ؿیـِ ٍیظگی وذام -55

 ًَس دادى  ػثَس ٍ تَدى ؿفاف

 وٌذ؟هی آى تِ ووىی چِ عال خَاسیچىؾ -56

 داؿتِ ًخَد یه اًذاصُ تِ عال همذاسی اگش عَسیىِ تِ .اػت  تیـتش تؼیاس فلضّا تمیِ اص عال خَاسی چىؾ

 .دسآٍسیذ هشتغ هتش 2 هؼاحت تا ًاصوی تؼیاس كفحِ تِ سا آى تَاًیذهی تاؿیذ،



 

 

 چشا؟ ػاصًذهی آلَهیٌیوی سا ّالَعی -57

 ؿَد.ًوی خَسدُ ٍ اػت پزیشاًؼغاف چَى

 ػاصًذ؟هی هغ اص سا تشق ّایػین چشا -58

 داسد. تاالیی سػاًایی ٍ اػت خَاسچىؾ چَى

 ػاصًذ؟هی عال اص سا اًگـتش حلمِ چشا -59

 صیثاػت. ٍ دسخـاى – صًذًوی صًگ چَى

 ػاصًذ؟هی( آلَهیٌین) فلض اص سا آؿپضخاًِ ظشٍف چشا -60

 .اػت صیاد آى گشهایی سػاًایی ٍ داسد صیادی اػتحىام چَى
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 سٍد.، ػذ ٍ تًَل تِ کاس هیّادس ػاخت ػاختواى

 43ف هادُ اٍلیِ تَلیذ کاسد ٍ چٌگال چیؼت؟ -27

 ػٌگ هؼذى آّي

 43ف اًذ؟ػاختِ ؿذُای ظشٍف چیٌی اص چِ هادُ -28

 خاک سع

 43ف ای چیؼت؟هادُ اٍلیِ ظشٍف ؿیـِ -29

 هاػِ

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

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



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

 

 گشی کَصُ گل تْیِ                     خویش تِ دادى ؿکل  ؟ ؟                                           

 

 دادى لؼاب ٍ پختي

 .دٌّذهی اًجام سع خاک سٍی سا تغییشاتی چِ ػفالی ظشٍف تْیِ )تشای

    ) 

 43ف ؿَد؟اص چِ هَادی اػتفادُ هی الی سًگیتشای تَلیذ ظشٍف ػف -32

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

 43ف داسد؟ گشیکَصُ لؼاب، تش تاثیشی چِ کشٍم اکؼیذ -33

 .گشددهی ػثض سًگ تا ظشٍفی تَلیذ ػثة لؼاب، تِ کشٍم اکؼیذ افضٍدى

 43ف کٌٌذ؟ؿیـِ سا چگًَِ تْیِ هی -34

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

 آٍسًذ.هـخق دس هیّای سیضًذ ٍ تِ ؿکلّای دلخَاُ هیخویش ؿیـِ سا دس قالة

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

 خویش ؿیـِ

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

 سػذ؟هٌاتغ ؿٌاختِ ؿذُ تِ پایاى هی

 كذ ػال

 ّای هحافظت اص هٌاتغ طثیؼی چیؼت؟ساُ -37

 هلشف دٍتاسُ –تاص یافت  –کاّؾ هلشف 



 تاص یافت هَاد چِ هضایایی داسد؟ -38

 هٌاتغ طثیؼی ٍ کاّؾ آلَدگی هحیط صیؼتکاّؾ هلشف 

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

 ای ػغ ٍ تشؿی تشای ًگْذاسی حثَتاتالف( اػتفادُ اص ظشٍف ؿیـِ

 هلشف دٍتاسُ

 ب( اػتفادُ اص صًثیل تشای خشیذ هیَُ

 کاّؾ هلشف

 ّای حاكل.دٍتاسُ اص ؿوؾخشاب ٍ اػتفادُ ضی ّا ٍ ظشٍف فلج( رٍب قَطی

 تاصیافت.

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

 کٌین؟افظت اص هٌاتغ طثیؼی سا سػایت هیهح

 د( ّش ػِ هَسد          ج( هلشف دٍتاسُ                   ب( کاّؾ هلشف      یافت           الف( تاص

  هلشف کاّؾ( ب

 

 

 تهیه و گرآوری؛ موالئی

 دبیرستان شهید فتح اله پور

 59آذر 



 

 

 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

 ا٘زاْ تٛا٘یٓٔی واسی چٝ ٞاآٖ اص تٟتش تشداسیتٟشٜ ٚ راسی ٞایآب سفتٗ ٞذس اص رٌّٛیشی رٟت -19

 49ظ دٞیٓ؟

 سذساصی

 49ظ ٞذف اص احذاث سذ چیست؟ -21

 تشداسی تٟتش ٚ رٌّٛیشی اص ٞذس سفتٗ آبتٟشٜ

وٙذ ٚ دس .. تاضذ سٚد ٔسیش ٔستمیٓ پیذا ٔیاٌش ضیة صٔیٙی وٝ سٚدخا٘ٝ دس آٖ رشیاٖ داسد ............... -21

 51ظ ٌیشد.تاضذ سٚد ٔسیش ٔاسپیچی تٝ خٛد ٔیصٛستی وٝ ضیة صٔیٗ ........................ 

 وٓ  –صیاد 

 ٔسیش سٚدخا٘ٝ ٔستمیٓ  -1اِف( ضیة صٔیٗ وٓ تاضذ                 رٛس وشد٘ی:  -22

 51ظ  سٚدخا٘ٝ ٔاسپیچٔسیش  -2ب( ضیة صٔیٗ صیاد تاضذ                                       

 (1----(        )ب 2----)اِف 



 
 51چیست( ظ )آتطاس ٌشدد؟آتطاس چٍٛ٘ٝ ایزاد ٔی -23

ضٛد دس ایٗ صٛست  آٖ تٝ طٛس ٘اٌٟا٘ی دچاس اختالف استفاع تستشاٌش سٚدخا٘ٝ دس طی ٔسیش تٝ ٔحّی تشسذ وٝ 

 ضٛد.آتطاس ایزاد ٔی

 51ظ ٘اْ دیٍش آتطاس چیست؟ -24

 تٙذ آب

 51ظ ػّت تطىیُ آتطاس چیست؟ -25

 وٙذٞای ٘شْ ٚ وٓ ٔماٚٔت ػثٛس ٔیٞای سخت ٚ ٔماْٚ ٚ سپس اص سًٙدس ٔسیش رشیاٖ خٛد اتتذا اص سًٙ آب

سٚ٘ذ ایٗ ٞای ٘شْ اص تیٗ ٔیٔا٘ٙذ ٚ سًٙٞای ٔماْٚ تش رای ٔیفشسایص دس صٔاٖ ٘سثتا طٛال٘ی سًٙتش احش 

 ٌشدد.طاس ٔیتاػج تطىیُ آتاختالف استفاع ایزاد ضذٜ دس ٔسیش سٚد 

 51ظ وذأیه اص ٔٛاسد صیش است؟ػّت ایزاد آتطاس  -26

 ٚرٛد سًٙ ٔماْٚ دس اَٚ+ ٚرٛد سًٙ ٘شْ دس آخش اِف(

 ب( ٚرٛد سًٙ ٘شْ دس اَٚ + ٚرٛد سًٙ ٔماْٚ دس آخش

 اِف                                                                              

 51ظ دسیاچٝ چیست؟ -27

 ٞای آصاد ساٜ ٘ذاسد.لغ ضذٜ است ٚ تٝ طٛس طثیؼی تٝ آبٞا ٚاطی اص آب وشٜ است وٝ دس سطح خطىیتخ

 51ظ وٙٙذ؟را٘ذاساٖ ٔختّفی دس آٖ ص٘ذٌی ٔی ص٘ذٜ ٚ پٛیا است وٝ ...................... یه ٔحیط -28

 دسیاچٝ

 51ظ ٞا اص چٝ ٘ظش إٞیت داس٘ذ؟دسیاچٝ -29

ُ ٚ حٕ -تؼذیُ آب ٚ ٞٛای ٔٙطمٝ  -ٌشدضٍشی  –رخایش ٘فت ٚ ٌاص  -ٔٛاد ٔؼذ٘ی  -اص ٘ظش تأیٗ ٔٛاد غزایی 

 ٘مُ ٚ وطتیشا٘ی.

 51ظ تضسٌتشیٗ دسیاچٝ رٟاٖ وذاْ دسیاچٝ است؟ -31



 دسیاچٝ خضس

 51ظ ضٛد؟چشا تٝ دسیاچٝ خضس دسیا ٌفتٝ ٔی -31

 تٝ ػّت ٚسؼت صیاد

 51ظ چٝ ٘ظش تا ٞٓ تفاٚت داس٘ذ؟ ٞای وطٛسٔاٖ اصدسیاچٝ -32

 اص ٘ظش چٍٍٛ٘ی تطىیُ

 51ظ ضٛ٘ذ؟ٍٛ٘ی تطىیُ تٝ چٙذ دستٝ تمسیٓ ٔیٞا اص ٘ظش چٍدسیاچٝ -33

 ا٘ذ.ٞا تٛسط ا٘ساٖ ایزاد ضذٜا٘ذ ٚ تؼضی اص آٖٞا تٝ طٛس طثیؼی تطىیُ ضذٜدٚ دستٝ: تشخی اص آٖ

 52ظتتیس است؟  ٘اْ تٝ لذیٕی دسیای وذاْ دسیاچٝ ایشاٖ تالیٕا٘ذٜ -34

 دسیاچٝ خضس

 52ظ ػّت ایزاد دسیاچٝ غاس ػّی صذس ............... است. -35

 غاس وف اص صیشصٔیٙی ٞایبآ سطح تٛدٖ تاالتش

 52ظ وشٜ ٔٛرة ایزاد دسیاچٝ ........... ضذٜ است. سًٙ اص لسٕتی ٞایضىستٍی -36

 اسٚٔیٝ

 52ظ ضٛ٘ذ اص چٝ ٘ظش تا ٞٓ تفاٚت داس٘ذ؟ٞایی وٝ تٝ طٛس ٔصٙٛػی ایزاد ٔیدسیاچٝ -37

 تشداسیاص ٘ظش واستشد ٚ تٟشٜ

 52ظ آیٙذ چٝ واستشدی داس٘ذ؟تٝ ٚرٛد ٔیٞا ٞایی وٝ دس پطت سذدسیاچٝ -38

 ضٛ٘ذ.طاٚسصی ٚ آب آضأیذ٘ی استفادٜ ٔیو -تشای تِٛیذ تشق 

 52ظ سذ ِتیاٖ دس وزا ٚالغ ضذٜ است؟ -39

 دس ضٕاَ تٟشاٖ

 52ظ ، تٝ چٝ ٔٙظٛس احذاث ضذٜ است؟تٟشاٖ چیتٍش ٔٙطمٝ دس فاسسدسیاچٝ ضٟذای خّیذ  -41



 تٝ ٔٙظٛس تؼذیُ دٔای ٞٛا، حفظ ٔحیط صیست ٚ تٛسؼٝ ٌشدضٍشی

 52ظ ضٛد؟ٔیٗ اص فضا آتی سً٘ دیذٜ ٔیچشا وشٜ ص -41

چٖٛ تیطتش سطح آٖ )
3

 
 ( اص آب تطىیُ ضذٜ است.

 52ظ ػأّی تستٍی داسد؟ضىُ سٛاحُ دسیاٞا تٝ چٝ  -42

 ٞای ساحّی دس تشاتش فشسایصتٝ ٔماٚٔت سًٙ

 ضىُ ساحُ:رٛس وشد٘ی؛  -43

 ٚرٛد سًٙ ٔماْٚ -1پشتٍاٞی                                  اِف(

 ٔماْٚٞای غیشٚرٛد سًٙ -2     ای                    ٕٞٛاس ٚ ٔاسٝ ب(

 (2-----(  )ب1----)اِف

 53ظ وذأٙذ؟ دسیاٞا آب حشوت اص ٕ٘ٛ٘ٝ سٝ -44

 ٔذ. رضس ٚ -3          ٞای دسیایی رشیاٖ -2أٛاد         -1

 53ظ .ضٛدٔی ٌفتٝ.........  پاییٗ ٚ تاال سٕت تٝ آب حشوت تٝ -45

 آب ٔٛد

 53ظ ٔٛد آب چیست؟ -46

 حشوت آب تٝ سٕت تاال ٚ پاییٗ، ٔٛد ٘اْ داسد.

 53ظ ٌزاس٘ذ؟ چٝ احشی تش ساحُ ٞا ٔیأٛاد دسیا،  -47

 ضٛد.تاػج فشسایص ٚ تغییش ضىُ سٛاحُ ٔی

 53ظ سٛ٘أی چیست؟ -48

 ضٛد وٝ سٛ٘أی ٘اْ داسد.ایزاد ٔی ٞای صیش دسیایی، أٛاد تضسٌی دس دسیاٗ ِشصٜ ٚ آتطفطاٍٖٞٙاْ ٚلٛع صٔی

 53ظ ٘اْ دیٍش سٛ٘أی چیست؟ -49

 آتتاص



 53ظ ضٛد؟رضس ٚ ٔذ تٝ چٝ دِیّی ایزاد ٔی -51

 احش ٘یشٚی ٌشا٘طی ٔاٜ ٚ خٛسضیذ.تش 

 53ظ ٔذ چیست؟ -51

 ضٛد.تٝ تاال آٔذٖ آب ٚ حشوت آٖ تٝ سٕت ساحُ ٔذ ٌفتٝ ٔی

 53ظ رضس چیست؟ -52

 ضٛد.تٝ پاییٗ سفتٗ آب دس سٛاحُ، رضس ٌفتٝ ٔی

 رٛس وشد٘ی: -53

 ( رضس aتاال آٔذٖ آب دسیا                     -1

  ٔذ ( b         پاییٗ آٔذٖ آب دسیا        -2

(1----b (    )2---a ) 

 53ظ رضس ٚ ٔذ چٝ واستشدٞایی داسد؟ -54
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دسرٝ  ٞای ٔتٕادی دس ٘ٛاحی وٝ ٔیاٍ٘یٗ دٔای ٞٛا اص صفش............. ضذٖ تشف دس طی ساَیخچاَ تٝ دِیُ  -56
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 یست؟چ یلدل یستٌذهٌاسة ً یکطاٍسص یداسًذ تشا یادص یشیکِ ًفَرپز ییّایيصه
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 تَاًذ ًفَر کٌذ( )تِ ساحتی ًوی کٌذ؟چشا دس سس آب کن ًفَر هی -8

 چَى رسات آى کَچک است )ٍ فضای خالی کن داسد.(

 یاضکال چِ کاس یيتش طشف کشدى ا یسٍد تشایدس آى فشٍ ه یشد یلیخ خاک جوغ ضذُ ٍ یاست کِ آب سٍ یخاک تاغچِ دس خاًِ هحوذ طَس

 یل.؟ تا رکش دلیذکٌیه یطٌْادسا پ

 55است؟ ظًفَرپزیشی دس سس چگًَِ  -9

 ب                               خیلی کن خیلی صیاد                             ب( الف(

 56ّا تا چِ سشػتی حشکت هی کٌٌذ؟ ظ دس صیشصهیي آب-10
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 ًیستٌذ. هٌاسة صیشصهیٌی آب رخیشُ تشای تَدى،
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 تَاًذ داضتِ تاضذ؟یه

 58آتخَاى چیست؟ ظ -22
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 قٌات

 60چیست؟ ظکاسیض ب( 

داس حفش ّای ضیةّای صیش صهیٌی دس صیش صهیيگَیٌذ کِ تشای تْشُ تشداسی اص آبتِ قٌات کاسیض ّن هی
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 ساده را دوست دارم یهاآدم

 کس را باور نذارنذ یچه یها که بذهمان      

 همه لبخنذ دارنذ یها که براهمان      

 همه هستنذ یبرا ... هستنذ یشهها که همهمان      



  

 

 

 چِ(( َّاخیوا ٍ اتَهثیل حشکت – گیاّاى سضذ – کشدى فکش – سفتي ساُ)) هاًٌذ ّاییفؼالیت تشای -1

 62ظ است؟ الصم چیضی

 اًشطی

 63ظ تشیي ٍیظگی اًشطی چیست؟هْن -2

 است. قاتلیت تثذیل آى اص یک ضکل تِ ضکل دیگش

 63ظ تشین؟چِ صهاًی تِ ٍجَد اًشطی خی هی -3

 تثذیل ضَد.ٍقتی هٌتقل یا 

 63ظ گَئین؟هی "کاسکشدى" اًذیطیذى ٍ ًَضتي کتاب، خَاًذى هیض، خطت دس ًطستي تِ فیضیک دس آیا -4
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 64ظ ػَاهل هَثش دس اًجام کاس سا تٌَیسیذ. -5
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 تغییش ضکل دّذ.



 65ظ ًیشٍ ; کاس( چِ فشضی دس ًظش گشفتِ ضذُ است؟  جاتِ جایی دس ساتطِ ) -7
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 .ضًَذهی تیاى ٍ گیشیاًذاصُ( J) طٍل تشحسة کاس ٍ (m) هتش تشحسة جاییجاتِ ،(N) ًیَتَى حسة تش ًیشٍ ساتطِ ایي دس

....... ............ حسة تش کاس ٍ......... ......... حسة تش جاییجاتِ....... ............ حسة تش ًیشٍ ضذُ اًجام کاس هحاسثِ ساتطِ دس -10
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 هحاسثِ سا ضذُ اًجام کاس تثشد تاال هتش ًین ٍ یک استفاع تا ًیَتًَی 2000 ًیشٍی تا سا ٍصًِ یک تشداسیٍصًِ اگش هثال، -12

 65کٌیذ. ظ

 ًیَتَى 2000: تشداس ٍصًِ اصطشف ٍصًِ تِ ضذُ ٍاسد ًیشٍی

 هتش 1/  5: آى تِ ضذُ ٍاسد ًیشٍی جْت دس ٍصًِ جاییجاتِ

 کاس;  ًیشٍ×  جایی جاتِ

 کاس;  5/1   2000

J 3000 ; کاس 



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

 

 ب :جَاب
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 دّذ.ًوی اًجام کاس تاضذ، ػوَد جسن جاییجاتِ جْت تش ًیشٍ اگشالف( 

  

 

 

 . آى ًطَدجایی ذُ تِ جسن سثة جاتًِیشٍی ٍاسد ضب( 

 دّذ.ای سا ّل هیخصی دیَاس خاًِداسد یا ضذ لحظِ ٍصًِ سا تاالی سشش ًگِ هیتشداس تشای چٌهثال ٍصًِ
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هذاٍم  تَاًٌذ تِ طَسهی ،ؿًَذ، اًَاع تؼیاسی داسًذتاػث گشهایؾ جْاًی ًوی ،وٌٌذَدُ ًویصهیي سا آل
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 77ظ تَاى استفادُ کسد؟هی ّاییصفحِ خَزضیدی زا دز چِ ٍسیلِ -23

ّوچٌیي  ّای ساٌّوایی ٍ ساًٌذگی ٍّا ٍ تاتلَّا، چشاؽختلفی هاًٌذ هاؿیي حؼاب، هاَّاسُّای هٍػیلِ
 ّاتام ٍ تٌای ػاختواى
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دسیا  ؿَد تا اًشطی جٌثـی تاد تِ ؿىل اًشطی پتاًؼیل گشاًـی دس آبٍصؽ تاد دس ػطح آب دسیا ػثة هی
 وَتاّی تِ ؿىل جٌثـی )هَج( آى سا پغ دّذ.رخیشُ ؿَد ٍ پغ اص هذت 
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 اًشطی تشق آتی ًام داسد. ،تثذیل اًشطی پتاًؼیل گشاًـی آب رخیشُ ؿذُ ی پـت ػذ تِ اًشطی الىتشیىی



 

 

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

 81ظ ضَد.الکتسیکی تبدیل هی

 ّاهثذل –ّا تَستیي

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

 تَستیي دس طًشاتَسؿَد ػپغ اًشطی جٌثـی تِ اًشطی جٌثـی تَستیي تثذیل هی اًشطی پتاًؼیل گشاًـی آب اتتذا

 ؿَد.ی الىتشیىی یا ّواى تشق تثذیل هیاًشطتِ 

 81ظ اًسضی شهیي گسهایی چیست؟ -41

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

 81ظ ّای ٍجَد اًسضی گسهایی چیست؟یکی اش ًطاًِ -42

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

 81ظ چیست؟ فطاى آب -43

 .داسد ًام (فـاى آب) فَساى حال دس داؽ ّایآب

 81ظ کازبسدّای اًسضی شهیي گسهایی چیست؟ -44

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

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

 81ظ ضَد؟هی استفادُ شیس ضْسّای اش کداهیک دز گسهایی شهیي اًسضی اش -45

 هَازد ّوِ (د         آتطفطاًی کَُ با ضْسّای (ج              ازدبیل (ب              ضْس هطگیي (الف

 د

 81ظ کٌٌد؟هی حفس چاُ هتس چٌد شهیي گسهایی اًسضی اش استفادُ جْت -46

 (هتش 0999 تا 4999 ػوك تِ) ویلَهتش 0 تا 4



 

 

 81ظ ّای شیستی زا تعسیف کٌید؟سَخت -47

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

 سٍد.

 81ظ ضَد؟دز گیاّاى ذخیسُ هی طی چِ فسآیٌدیاًسضی خَزضیدی  -48

 اص طشیك فتَػٌتض

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

 ّای صیؼتیػَخت

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

 هایغ ٍ گاص  جاهذ،

 81ظ ّای شیستی چیست؟ضکل جاهد سَخت -51

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

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

 81ظ کسد؟

 دس خَدسٍّا تشای حول ٍ ًمل  –ّای ًیـىش اص تالی هاًذُ ٍ تفالِ

 81ظ شیست گاش چیست؟ -53

-آى َّاصی اصوـاٍسصی دس ؿشایط تیهاًذُ هحصَالت صَست لشاس گشفتي پؼواًذ یا تالی گاصی اػت وِ دس

 ؿَد.ّا هتصاػذ هی

 زٍد؟هی کاز بِ شیس ضسایط اش کداهیک شیستی پسواًدّای اش اًسضی تَلید جْت -54

 َّاشیبی( ب                                       َّاشی( الف

 ب                                                                        



 

 

 

 81ظ شیست گاش چِ کازبسدّایی دازد؟ -55

 سٍد.تشای هصاسف خاًگی ٍ صٌؼتی تِ واس هی

 81ظ چیست؟ کاهپَست -54

 .گَیٌذهی واهپَػت وـاٍسصی هحصَالت( هاًذُ تالی) پؼواًذ تِ

 

 

 

 



 

  

 

 

 82ظ چیست؟ ضَد تٌظین تایذ هحیط یه در وار خْت وِ ضزایطی اس ىیی -1

 .(تاضذ درجِ 52 حذٍد تایذ) .است هحیط دهای

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

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

 83ظ.  است(  تیطتز/  ووتز) آى دهای تاضذ تزگزم خسوی چِ ّز -3

  تیطتز

تَاى تِ طَر اها ًوی ،سزد است داؽ ٍ چِ خسوی خیع داد چِ خسویتَاى تطهی............. تا استفادُ اس ........ -4

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

 هقذار گزهی ٍ سزدی –حس الهسِ 

 83ظ است؟ تْتز سیز ّایرٍش اس وذاهیه( دها) حزارت درخِ دلیك وزدى هطخع تزای -5

 دهاسٌح اس استفادُ (الف

 الف                                                                                       الهسِ حس اس استفادُ (ب

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

 83ظ وٌین؟دارد چِ هی

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



 83ظ سٌح چیست؟دها -7

 گیزین.استفادُ اس آى دها را اًذاسُ هی ای است کِ تاٍسیلِ

 83ظ .تثزیذ ًام را ّادهاسٌح اس ًوًَِ چٌذ -8

 الکلی دهاسٌج – ایجیَُ دهاسٌج – پشضکی دهاسٌج

 83ظ سٌح پشضىی چِ وارتزدی دارد؟دها -9

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

 83ظ ای ٍ الىلی چگًَِ است؟ًحَُ وار دهاسٌح خیَُ -10

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

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

 84ظ ضَد........... اًتخاب هی........سٌح هؼوَال ................... ٍ ....لَلِ دها -11

 ًاسک –تلٌذ 

 84ظ ضَد؟سٌح تلٌذ ٍ ًاسن اًتخاب هیی دهاّاچزا لَلِ -12

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

 84ظ وٌین؟هیچگًَِ ًمطِ غفز دهاسٌح را تؼییي  -13

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

 84ظ وٌٌذ؟دهاسٌح را تؼییي هی 100ًَِ ًمطِ چگ -14

ػالهت  011ٌج را تا ػذد سش قزار دادُ ٍ سطح هایغ درٍى دهادهاسٌج را در هجاٍرت تخار آب در حال جَ
 کٌٌذ.گذاری هی

 



 84ظ وٌٌذ؟ای ٍ الىلی چِ هیّای خیَُتٌذی دهاسٌحدرخِتزای  -15

، تیي ایي دٍ ػذد را تِ صذ قسوت هساٍی تقسین رٍی دهاسٌج 011ص کزدى ػذد صفز ٍ تؼذ اس هطخ
 گیزًذ.ا یک درجِ سلسیَس در ًظز هیکزدُ ٍ ّز قسوت ر

 84ظ خَضذ؟هی دهایی چِ درسًذ ٍ یه اتوسفز آب در چِ دهایی یخ هی در فطار -16

 ی سلسیَسجٍِ صذ درصفز درجِ سلسیَس 

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

 یک اتوسفز

 84ظ دّین؟هی تواس خسن آى تا را دهاسٌح لسوت وذام خسن یه دهای گیزیاًذاسُ تزای -18

 را آى لَلِ (الف

 ب                                                          را دهاسٌح هخشى (ب

 84ظ گز ......................... است.دّذ تیاىارتفاع هایغ را ًطاى هیای ػذدی وِ در دهاسٌح الىلی ٍ خیَُ -19

 دها

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

 تؼادل گزهایی

 85ظ دهای تؼادل چیست؟ -21

آیذ ٍ دهای گیزًذ دهای جسن گزم پاییي هیتواس تا یکذیگز قزار هیٍقتی دٍ جسن تا دهاّای هتفاٍت در 
ایي دها را دهای کٌذ تا دهای دٍ جسن یکساى ضَد ایي فزایٌذ آى قذر اداهِ پیذا هیرٍد تاال هیجسن سزد 

 گَیٌذ.تؼادل دٍ جسن هی

 



 86ظ گزها را تؼزیف وٌیذ؟ -22

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

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

 دّذ.گیزد ٍ هیخ اًزصی اس دست هیآب اًزصی هی

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

 جسن سزد –جسن گزم 

 86ظ چیست؟ گزها یىای -25

 صٍل

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

 86ظ ............................ اس خسن سزدتز است.ّای آى تِ طَر هتَسط هَلىَل

 تزتیص –تزی تیص -تاالتز  

 86ظ است؟ تیطتز خسن وذام در ّاهَلىَل خَش ٍ خٌة -27

 الف                                     سزد خسن (ب                                    گزم خسن (الف

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

 86. ظ .....دهای آب ..................یاتذ ٍ در ًتیدِ ّا ........................ هیضَد ٍ خٌثص هَلىَل

 رٍد.تاال هی –افشایص  –افشایص 

 86ظ. ضَدهی( تیطتز/  ووتز) آب ّایهَلىَل خٌثص رٍد تاال آب دهای ٍ دّین لزار ضؼلِ رٍی آب همذاری اگز -29

 تیطتز

 86ظ گزها ضىلی اس ................... است. -30

 اًزصی 



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

 قاًَى پایستگی اًزصی 

 87ظ ؟ضَدّایی هٌتمل هیگزها تِ چِ رٍش -32

 ّوزفت ٍ تاتص –رساًص 

 87ظ رساًص گزهایی چیست؟ -33

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

 87ظ وٌٌذ.خای دیگز اًزصی خَد را هٌتمل هی ّا تذٍى رفتي اس خایی تِش .................. اتنتا اًتمال گزها تِ رٍ -34

 رساًص گزهایی

 87ظ گیزد؟رساًص گزهایی چگًَِ غَرت هی -35

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

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

 87ظ گَیٌذ؟ هثالرساًای گزها هیتِ چِ هَادی  -36

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

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

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

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

 تِ ػلت داضتي َّای هحثَس 



 88ظ اًتمال گزها تِ رٍش ّوزفت را تَضیح دّیذ؟ -39

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

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

 ّوزفت

  یاتٌذ؟هی تغییزی چِ ضًَذهی گزم گاس یا هایغ ٍلتی -41

  .ضًَذهی سٌگیي (ب                                     .ضًَذهی سثه (الف

 .یاتذهی کاّص هادُ چگالی ًتیجِ در ضًَذهی دٍرتز ّن اس ٍ ضذُ تیطتز ّاهَلکَل حزکت چَى :الف

ضًَذ ................. اس ّن دٍر هی وٌٌذ ٍ........... حزوت هیّای آى ............وٌین هَلىَلرا گزم هی ٍلتی آب -42

 88ظ ضَد.ٌی آب ...................... هییؼ

 هٌثسط -تزتیص –تز تٌذ

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

 یاتذ.کاّص هی

 88ظ یاتذ.آى ................... هیضَد چگالی هیٍلتی خسوی گزم  -44

 کاّص

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

 تاد

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

 ساحل دریا



 89ظ آیذ؟ًسین دریا چگًَِ تِ ٍخَد هی -47

 تاال تِ ضذُ گزهتز ًیش هاسِ ًشدیک َّای ضَدهی گزم دریا آب اس تزسزیغ هاسِ رٍس طَل در چَى سَاحل در
 را ساحل رفتِ تاال َّای جای تا آیذهی ساحل سوت تِ است تزخٌک کِ دریا آب تاالی َّای ٍ کٌذهی صؼَد
 .دریاست ًسین فزایٌذ ایي حاصل تگیزد

 89ظ گزهایی رٍی سهیي اس .................... است.تز اًزصی تیص -48

 خَرضیذ

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

  تِ رٍش تاتص

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

 هحیط هادی

 89ظ ًیست؟ هادُ تِ ًیاس رٍش وذام در گزها اًتمال تزای -51

 ج                            تاتص (ج                         ّوزفت (ب                        رساًص(الف

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

 خال

 89ظ رسذ؟ هی دارد لزار آى هتزی ساًتی چٌذ در وِ ها دست تِ داؽ اتَی یه اس گزها چگًَِ -53

 تاتص رٍش تِ

...................  همذار تزگزم اخساماها  تَاًٌذ اًزصی خَد را تِ غَرت .................... هٌتطز وٌٌذّوِ اخسام هی -54

 90ظ .وٌٌذهی هٌتطز تاتطی اًزصی

 تزیتیص – تاتص



 وٌذ؟هی تاتص گزها وذاهیه دارین (B) سزد خسن یه ٍ  (A)داؽ خسن یه -55

 Bب(                                    A( الف

 .است ب ٍ الف جَاب پس کٌذهی تاتص گزها دٍ ّز

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

 90ظ وٌٌذ.

 تاس تاتص –جذب 

 90ظ  وٌٌذ؟هی خذب تیطتزی تاتطی اًزصی وذاهیه -57

 تزاق ٍ غاف اخسام (الف

 ب                                             ًاّوَار ٍ هات ٍ سیاُ اخسام (ب

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

 غیملی ٍ تزاق؟سطح 

 چَب پٌثِ چسثیذُ تِ پطت سطح سیاُ ٍ هات

 90ظ دارد؟ تستگی ػَاهلی چِ تِ اخسام تاتص هیشاى -59

 اجسام رًگ ٍ اجسام دهای

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

 د.تسَسٍ حتی هوکي است تیٌذ سیة جذی هیاگز دهای هَتَر خَدرٍ خیلی تاال رٍد هَتَر آ

 91ظ ضًَذ؟ِ غَرت پْي ساختِ هیچزا رادیاتَر ت -61

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

 



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

 تا رٍش ّوزفت ٍ تاتص

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

 في خٌک کٌٌذُ

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

 گزاددرجِ ساًتی 55حذٍد 

 91ظ ضَد؟ػاهلی تاػث اتالف گزهایی خاًِ هیّای سزد چِ در رٍس -65

 اختالف سیاد دهای داخل خاًِ ٍ هحیط تیزٍى

 91ظ تزیي خشء فالسه چیست؟اغلی -66

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

 91ظ ضَد؟گزها خلَگیزی هی، تِ وذام رٍش اس اًتمال ّای خالدر فالسه -67

 ّز سِ رٍش اًتقال گزها

 

 گزدآٍرًذُ ٍ تْیِ کٌٌذُ: 

 شهید فتح اله پور ناحیه سه تبریزموالئی مدرسه 

 5931اسفند 

 



  

 

 

 93ظ ٍیژگی هطتشک ّوِ جبًذاساى چیست؟-1

 پیکش ّوِ جبًذاساى اص سلَل سبختِ ضذُ است.

 93. ظ...................  ّبآى ّوِ کِ است ایي ثبکتشی ٍ گٌجطک سیت، دسخت هثل جبًذاساًی ضجبّت -2

 .اًذضذُ سبختِ سلَل اص

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

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

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

 ثبکتشی

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

 ػول –سبختبس 

 94ظ ّبی ثذى سا ًبم ثجشیذ؟ًَع اص سلَلچٌذ  -6

 ، خًَی ٍ پَستیایهبّیچِ –ّبی ػػجی سلَل

 94ظ ّبی ثذى یکسبى است؟آیب سبختبس ّوِ سلَل -7

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

 94ظ کذاهٌذ؟ سلَل ّبیٍیژگی -8

 .داسًذ حشکت –( ضًَذهی تقسین) کٌٌذهی تَلیذهثل – داسًذ ًیبص غزایی هَاد ثِ – کطٌذهی ًفس صًذُ ّبیسلَل ّوِ



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

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

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

 94ظ غطبی پالسوبیی چیست؟ -11

 کٌذ.پَضطی است کِ سلَل سا احبطِ هی

 94ظ غطبی پالسوبیی چیست؟ ّبیکبسدٍ هَسد اص  -11

 کٌتشل ٍسٍد ٍ خشٍج هَاد -2                    هحبفظت اص سلَل -1

 94ظ پالسوبیی داسًذ؟ّب غطبی آیب ّوِ سلَل -12

 ثلِ

 94ظ کٌذ؟ػول هی )آثکص( هبًٌذ یک غبفی آیب غطب -13

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

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

 تَاًٌذهی تشضحی ٍ صائذ هَاد فقط ٍ دّذهی ٍسٍد یاجبصُ سلَل ًیبص هَسد هَاد ثِ) پزیشی اًتخبثیثش اسبس ًفَر

 (.ضًَذ خبسج سلَل اص

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

 )چشثی( لیپیذ

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

 ّبی پشٍتئیي ٍ کشثَّیذساتاًَاػی اص هَلکَل

 95ظ پالسن چیست؟سیتَ -17

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



 95ظ اًذاهک چیست؟ -18

 کٌٌذ.تلف ثِ غَست هجضا ثِ سلَل کوک هیّبی هخفؼبلیتاًذ کِ ثشای اًجبم دسٍى سلَلی سبختبسّبییّب اًذاهک

 95ظ ّستٌذ؟ هطبثِ ّبسلَل ّوِ ّبیاًذاهک آیبٍ  اًذاهک داسًذ؟ّب آیب ّوِ سلَل -19

 خیش   - ثلِ  

 95ظ ّستِ چیست؟ -21

هثل ضکل ٍ اًذاصُ آى سا ّبیی بی سلَل هثل تقسین سلَلی ٍ ٍیژگیّّستِ ثخطی اص سلَل است کِ فؼبلیت

 کٌذ.کٌتشل هی

 95ظ کٌذ؟هی کٌتشل چیضی چِ سا سلَل تقسین -21

 سلَل ّستِ

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

 ّب ٍ آغبصیبى، جبًَساى، قبسچگیبّبى

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

 ّبثبکتشی

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

 خیش

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

 ّبسًگ کشدى سلَل

 97ظ ضَد؟ّب هییذى آىّب چگًَِ ثبػث دسلَلسًگ آهیضی  -26

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



 97ظ .کٌذهی هطخع خَثی ثِ سا ّبآى ٍ چسجذهی.......................  ثِ هتیل آثی آهیضی سًگ ٌّگبم -27

 ّستِ ٍ غطب ّبیپشٍتئیي

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

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

 98ظ کشدًی:جَس  -29

  

 

 (ج ة، الف، ---2(                )ة ---- ا)

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

 ثِ دلیل داسا ثَدى دیَاسُ سلَلی –ّبی گیبّی سلَل

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

تَاًذ هستقل اص کٌبس ّن قشاس داسد ٍ ّش سلَل هی ّب تؼذادی سلَلآى ّستٌذ کِ دس پیکشسلَلی جبًذاساى پش

 ّبی دیگش ثِ فؼبلیت حیبتی خَد اداهِ دّذ.سلَل

 98ظ ًبم دیگش جبًذاساى پش سلَلی سبدُ چیست؟ -32

 کلٌی

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

 پش سلَلی سبدُ

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

 جبًَساى –گیبّبى 



 99ظ ّب تٌبست ٍجَد داسد.ع کبس ٍ .................. سلَلثیي ًَ -35

 ضکل

 99ظ          ؽ ، ظ -36

 .ًذاسد ٍجَد استجبطی دّذهی اًجبم سلَل آى کِ کبسی ًَع ٍ سلَل ضکل ثیي

 ؽ                                                                                                           

 99ظ چِ ضکلی داسًذ ٍ چِ ٍظبیفی ثِ ػْذُ داسًذ؟ پَستثبفت پَضطی ّبی سلَل -37

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

 99ظ چِ ضکلی داسًذ ٍ چِ ٍظبیفی ثِ ػْذُ داسًذ؟ ّبهَیشگ ثبفت پَضطیّبی سلَل -38

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

 99ظ چشا؟ ؟ّبی خًَی چِ ضکلی داسًذسلَل -39

 ّبثشای آسبًی حشکت دس سگ –گشد ّستٌذ 

 99ظ داسًذ؟ چشا؟ّبی ػػجی چِ ضکلی سلَل -41

 ثشای اًتقبل پیبم ػػجی –دساص ٍ کطیذُ ّستٌذ 

 99ظ ای ثش ػْذُ داسًذ؟آًٍذّب چِ ضکلی داسًذ ٍ چِ ٍظیفِ -41

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

 99ظ ثبفت چیست؟ -42

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

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

 ای، پیًَذی، ػػجی، هبّیچِپَضطی



 99ظ اًذام یب ػضَ چیست؟ چٌذ هَسد ًبم ثجشیذ؟ -44

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

 99ظ چٌذ هَسد ًبم ثجشیذ؟ ؟دستگبُ چیست -45

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

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

 ّبدستگبُ

 

 5331دی –تبریس  3نبحیه  –تهیه کننده؛ موالئی 

 

 

م دیه جبالنبم تَکین سو سئویرم  

:م دیه قبالنبم تبزادان بیرداهب  

 

 "!سنی سئویرم سئویرم سئویرم"



 فصل دوازده            

 سالمت سفرۀ      

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

 ّباص خَسدى غزا

 101ف کٌذ؟، چِ چیضی ثشای ثذى فشاّن هیهَاد الصم ثذى غزاّب ػالٍُ ثش ٍیتبهیي ٍ -2

 اًشطی

 101ذ. فکٌیه یيثذى سا ثِ ................... ٍ .................. تبه یبصغزا ً -3

 اًشطی – هبدُ

 102د. فداس یّب ثؼتگدٌّذ ثِ ..................... آىیکِ غزاّب دس ثذى هب اًجبم ه ییکبسّب -4

 یهغز هَاد

 102ف ّب چِ هَادی اػت؟هَاد هغزی غزاهٌظَس اص  -5

 ّؼتٌذ. غزاّب یهَاد هغزهَاد هؼذًی ٍ آة، ، ّبّب، ٍیتبهیيپشٍتئیي ّب، لیپیذّب،کشثَّیذسات

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

 الف                                      سؿذ ثذى ة(                     الف( تَلیذ اًشطی          

 102ف یؼت؟چ یذساتکشثَّ -7

 کٌٌذ.یه یيثذى سا تبه یبصهَسد ً یّؼتٌذ کِ اًشط یاص هَاد هغز یّب گشٍّکشثَّیذسات

 103ف یؼت؟چ یذساتکشثَّ یگشًبم د -8

 لٌذ



  102ف کٌذ؟ای ٍجَد داسد کِ اًشطی تَلیذ هیچِ هبدُ  ًبى -صهیٌی ػیت –گٌذم  –دس ثشًج  -9

 ًـبػتِ

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

 ؿَد.ٍ دس گیبّبى ػبختِ هی ّیذسات اػتًَػی کشثَ

 103ف ؿَد؟یًـبػتِ چگًَِ ػبختِ ه -11

گلَکض ثِ ّن  یّبػبصًذ ػپغ ثب ٍصل ؿذى هَلکَلیثِ ًبم گلَکض ه یدس ػول فتَػٌتض اثتذا لٌذ گیبّبى

  ؿَد.یًـبػتِ ػبختِ ه

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

 گلَکض

 103ف یؼیذ؟ػبدُ سا ثٌَ ّبییذساتکشثَّ یظگیٍ -13

  ؿیشیي ّؼتٌذ.

 103ف ػبصًذ؟یسا ه یهشکج ّبییذساتچِ کشثَّ یبّبىگ -14

 ًـبػتِ ٍ ػلَلض

 103ف ػلَلض چیؼت؟ -15

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

 103ف ػلَلض دس کذام غزاّب ٍجَد داسد؟ -16

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

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

 الف                                         ػلَلض ًـبػتِ                                  ة( الف(



 103ف ػبختِ ؿذُ اػت. اص ...................... یب ٍ .................. یبُاص گ ینخَسیکِ ه یلٌذ- -18

 سیـِ چغٌذس لٌذ –ًیـکش 

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

 سًٍذ.س هیکب ثِ ّبػلَل غـبی ؿذى ػبختِ دس ..1

 .کٌذهی حفظ ضشثِ ٍ آػیت اص سا ّبآى ٍ پَؿبًذهی سا ثذى داخل ّبیاًذام دٍس دٍستب ..2

 تَلیذ اًشطی ..3

 103ف .یذکٌ یؼٍِ لٌذ سا همب یچشث ییصایاًشط -20

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

 ؟(ثذى داسد یثشا یچِ ضشس یبدص یهصشف چشث) 103ف ّب چیؼت؟صا ثَدى آىّب ثب ٍجَد اًشطیچشثیػیت  -21

 دٌّذ.هی افضایؾ سا للجی ػکتِ ٍ ّبگس ؿذى تٌگ خطش 

 104ف اًَاع چشثی کذاهٌذ؟-22

 گیبّی ٍ جبًَسی

 104ف    جَس کشدًی: -23

 جبهذ ..1            چشثی گیبّی                   الف(

 هبیغ ..2         جبًَسی                      چشثی ة(

 (1----(            )ة2---)الف

 104ف ثبیذ کوتش اػتفبدُ کٌین؟ّب اص کذام چشثی -24

                                                         جبًَسی   ة(                                   گیبّی الف(

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



 104ف .یذسا ًبم ثجش یبّیگ یچٌذ چشث -25

 سٍغي گشدٍ ٍ صیتَى

 104ف کٌذ.یثِ ؿتش ه یدسػت ؿذُ ٍ چِ کوک یاکَّبى ؿتش اص چِ هبدُ -26

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

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

                                          پشٍتئیي  ة(     چشثی                                  الف(

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

 105فپشٍتئیي دس کذام غزا ّب ٍجَد داسد؟  -28

 الف( گیبّی                                 ة( جبًَسی

 ّب ثْتشًذ.()جبًَسیجَاة ّش دٍ هَسد 

 105ف اًذ.ػبختِ ؿذُ ّب اص ...............پشٍتئیي -29

 آهیٌَ اػیذ

 105ف. یؼیذسا ثٌَ یذّباػ یٌَدٍ ساُ ػبختِ ؿذى آه -30

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

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

ّب تَاًذ ثؼبصد کِ ثِ آىّب سا ًویسا ثؼبصد ٍلی ثؼضی اص آى ّباػیذآهیٌِتَاًذ تؼذادی اص ثذى هب هی -31

 105ف گَیٌذ.هی ............................

 ّبی ضشٍسیآهیٌَ اػیذ

 



 105ف تَاًذ ثؼبصد؟ًویّب سا ثذى هب یٌَاػیذکذام آه -32

 الف( ضشٍسی                             ة( غیش ضشٍسی

 الف

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

 یيپشٍتئ

 106ف داسد. یضشٍس یذاػ یٌَکِ آه یذًبم ثجش ییچٌذ هبدُ غزا -34

    ؿیش ٍ تخن هشؽ

 106ف تمؼین ّؼتٌذ؟گشٍُ کلی لبثل ّب ثِ چٌذ ٍیتبهیي -35

 هحلَل دس چشثی –هحلَل دس آة 

 106ف .یذهحلَل دس آة سا ًبم ثجش یّبیتبهیيٍ -36

  (B( ٍ ٍیتبهیي گشٍُ ة )cٍیتبهیي ث )

 106ف .یذهحلَل دس آة سا ًبم ثجش یّبیتبهیيٍ یظگیٍ -37

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

 106ف دس ػالهت لثِ ٍیتبهیي ............... ًمؾ داسد. -38

 ث

 106ف ؟کذاهٌذ Bّبی ٍیتبهیي دٍ هَسد اص ًمؾ -39

 داسد. ًمؾ هَ سیضؽ ٍ خًَی کن اص پیـگیشی دس

 106ت کذام ٍیتبهیي ٍجَد داسد؟ فدس غال -40

 ( Bٍیتبهیي گشٍُ ة )

 



 107ف .یذسا ًبم ثجش یهحلَل دس چشث یّبیتبهیيٍ -41

 ٍیتبهیي آ ٍ ٍیتبهیي د

 107ف داسد. ًمؾ کن ٍیتبهیي ............... ًَسِ دس ٍیظُ ثِ هب ثیٌبیی ٍ چـن ػالهت دس -42

  A         
 107ف دس کذام غزاّب ٍجَد داسد؟ Aٍیتبهیي  -43

 فشًگی گَجِ ٍ َّیج

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

  (D) ٍیتبهیي د

 107ف دّذ؟کبفی ًجبؿذ چِ سٍی هی D اگش ٍیتبهیي  -45

 ثذٌّذ. ًیض ؿکل تغییش ؿبیذ حتی ٍ هبًٌذ هی ًشم ٍ کٌٌذ ًوی جزة کلؼین کبفی اًذاصُ ثِ ّبیتبى اػتخَاى 

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

 D ٍیتبهیي  

 107ف جَس کشدًی: -47

 خَى ػبصی ...1     آّي                                   الف(

 اػتخَاى ػبصی ...2کلؼین                                      ة(

 (2---- (            )ة1---- )الف

 107ف کلؼین ٍ آّي جضٍ کذاهیک اػت؟ -48

 الف                                          ّبٍیتبهیي هَاد هؼذًی                         ة( الف(

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

 الف                                                     الف( آّي                            ة( کلؼین

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

 یذ

 108ف یذ دس تٌظین فؼبلیت ................... ًمؾ داسد؟ -51

 ّبػلَل

 108ف ؿَد.یه یبفت ییدس چِ هَاد غزا ینػذ -52

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

 108ف خطش هصشف ثیؾ اص حذ ػذین چیؼت؟ -53

 ؿذى ثِ فـبس خَى ٍ پَکی اػتخَاىهجتال 

 108ف آیب ًیبص ّوِ افشاد ثِ آة یکؼبى اػت؟ -54

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

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



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

 غزای ػشخ ؿذُ / غزای آة پض-1

 ّب ٍ آجیل / پفک ٍ ؿیشیٌیهیَُ-2

 پضغزای آة-1

 آجیل هیَُ ٍ-2

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

 دس صَستی کِ هَاد هغزی آى تٌَع ثیـتشی داؿتِ ثبؿذ.

 

 

 

 

 

  ؛آسصٍهٌذ هَفمیت ؿوب

1395 ذاػفٌ – هَالئی  

            تجشیض 3ًبحیِ 

 

 
 

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

 ؿْشیبس

 



   31فصل 

 

 غذا سفر    

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

 111ظ خَى ضًَذ.

  گَاسش

 111ظ گَاسش چیست؟ -2

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

 111. ظضَدهی ............ ختن تِ ٍ ضشٍع ............. لَلِ گَاسش اص -3

 هخشج ---دّاى  

 111ظ دٍ تخص هْن دستگاُ گَاسش وذاهٌذ؟ -4

 ّای جاًثی )غذد گَاسضی(اًذام –لَلِ گَاسش 

 111. ظیسیذتٌَ یةهختلف لَلِ گَاسش سا تِ تشت یّالسوت -5

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

 هشتَغ تِ دستگاُ گَاسش است؟ یهوذام  یشص یّااص اًذام -6

 د( ًخاع                        یج( ًا                         یب( هش           یٌیت ی( هجشاالف

 یب( هش

 111. ظیذسا  ًام تثش یگَاسض یّاغذُ -7

 غذد تضالی. –پاًىشاس )لَصالوؼذُ(  –وثذ 

 111. ظیسیذدٌّذُ لَلِ گَاسش سا اص خاسج تِ داخل تٌَ یلتطى یّاتافت -8

 پَضطی. –ای هاّیچِ –پیًَذی 



تا دستگاُ گَاسش ها  یدستگاُ گَاسش پشًذگاى چِ تفاٍت) .یذوٌ یسِلَلِ گَاسش اًساى ٍ پشًذُ سا هما -9

 112ظ (داسد؟

 ّای هختلف لَلِ گَاسضی فشق داسًذ؛دس لسوت 

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

 سٍدُ تضسي - یهسٍدُ تاس - یهؼذُ ٍ هش - دّاى: اًساىهختلف دستگاُ گَاسش  یّاتلسو

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

 ضَد.داى آغاص هیاسًذ ٍ دس پشًذگاى گَاسش اص چیٌِفشق د

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

 آًضین -آب 

 112ظ آًضین چیست؟ -11

 وٌٌذ.هی صیاد سا ضیویاییّای صٍاوٌ سشػت وِ اًذّایهَلىَل

 112ظ تِ لٌذ سادُ ًمص داسد. ............... یِدس تجض یتضال ینآًض یًَػ -12

 ًطاستِ

 اًَاع گَاسش وذاهٌذ؟ -13

 گَاسش فیضیىی ٍ ضیویایی

 آًضین تشای وذام ًَع گَاسش الصم است؟ -14

 الف                                        گَاسش فیضیىی ضیویایی                          ب( الف(

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

 پیص. –ًیص  –آسیا )وَچه ٍ تضسي( 

 112؟ ظضىل ٍ واس دًذاى ٍجَد داسد یيت یچِ استثاؼ -16
 یایآس ٍ سَساخ ٍ پاسُ وشدى یتشا یضًَن ت یداسا یصدًذاى ً -غزا  یذىتش یتشا یضلثِ ت یداسا یصدًذاى پ

 وشدى یابآس یتشا یچْاس تش آهذگ یتضسي داسا یابآس -وشدى  یابآس یتشا یدٍ تشآهذگ یوَچه داسا

 113ظ ّاست؟دًذاى پَسیذگی ػَاهل اص ضىالت ٍ ضیشیٌی چشا خَسدى -17

 اسیذ تا هصشف لٌذ،  ّاتاوتشی ایي داسًذ ٍجَد دّاى دس وِ است ّاییتاوتشی غزای لٌذی چَى هَاد

 .ضَدهی دًذاى پَسیذگی سثة ًتیجِ دس ٍ تشدهی تیي اص سا دًذاى هیٌای اسیذٍ ایي  .وٌٌذهی تَلیذ

 پَضاًذ؟یه یادًذاى سا چِ هادُ یسؽح خاسج -18

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

  یٌاد( ه

 



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

 هشی –حلك  –دّاى 

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

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

 تلؼیذى

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

 هشی

-یغزا تِ سوت هؼذُ ساًذُ ه یجِضَد دس ًتیهٌمثط ٍ هٌثسػ ه ................... یَاسُد یّایچِهاّ -22

 113ظ ضَد.

 هشی

 113؟ ظیستچ یلخَسدى لموِ وَچه تْتش اص لموِ تضسي است دل -23

تا تضاق  یحالت غزا تِ خَت یيدس ا .ینتجَ یطتشآى سا ت ینتَاًی، هینوَچه اص غزا تشداس یّااگش لموِ

 .ضَدیدّاى آغطتِ ضذُ ٍ گَاسش آى آساًتش ه

 114ظ وٌٌذ.یهؼذُ تشضح ه ................... یّاهؼذُ سا سلَل یگَاسض یشُض -24

 پَضطی

 114. ظاست ...................... ٍ ..................... هؼذُ ضاهل یگَاسض یشُض -25

  اسیذ –آًضین 

 114؟ ظوٌذیتِ آى ه یهؼذُ چِ ووى یچِاًمثاض هاّ -26

تَدُ  یههخلَغ ٍ آى سا تِ  یذولشیذسیهٍ اس یگَاسض ّای ینهؼذُ، غزا سا تا آًض یَاسُاًمثاظات د

 .وٌذ یه یلتثذ هایغ یوًِ

 114؟ ظداسد یتستگ یضیهذت تَلف غزا دس هؼذُ تِ چِ چ -27

س هؼذُ د یطتشیچشب هذت صهاى ت ی. غزاّاینخَسیداسد وِ ه ییتِ غزا یهذت تَلف غزا دس هؼذُ تستگ

 .هاًٌذیه

 114ظ ضَد.هی غزا تؼذ اص تشن هؼذُ ٍاسد .......... -28

 سٍدُ تاسیه

 114. ظیسیذسا تٌَ یهسٍدُ تاس یفٍِظدٍ  -29

 ب: هحل جزب هَاد هغزی هَاد غزایی گَاسش یافتِ       گَاسش غزا ییهحل ًْاالف: 

 114ظ هحل ًْایی گَاسش غزا وذام هحل است؟ -31

 سٍدُ تاسیه



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

 لَصالوؼذُ()دس غذُ پاًىشاس 

 114؟ ظوٌذیتِ گَاسش ه یپاًىشاس چِ ووى -32

 .ضًَذیدس پاًىشاس ساختِ ه یهدس سٍدُ تاس یاصهَسد ً یگَاسض یّاینآًض یطتشت

 داسد؟ ییهَاد غزا یِدس تجض یطتشیًمص ت یهتشضحات وذام  -33

 ج( وثذ                    د( پاًىشاس          یهتاس ی( هؼذُ               ب( سٍدُالف

  د( پاًىشاس

 .یضًذسیه ًمؽِ تِ ............. یهدٍ لَلِ دس  یلِوثذ ٍ پاًىشاس تشضحات خَد سا تِ ٍس -34

 یهتاس یسٍدُ یب( اًتْا                             یهسٍدُ تاس ی( اتتذاالف

 تضسي یسٍدُ ید( اتتذا                   ( هؼذُ                          ج

 یهسٍدُ تاس یالف( اتتذا

                                            114ظ جزب غزا چیست؟ -35

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

اص آى جزب ٍ ٍاسد خَى  یاص لَلِ گَاسش است وِ ّوِ هَاد هغز یتٌْا تخط یهسٍدُ تاسظ ٍ ؽ؛  -36

 114ظ ضًَذ.یه

 صحیح

ضًَذ وذام یاص آى جزب ه یػعَ دستگاُ گَاسش اص ًظش ّعن ٍ جزب وِ ّوِ هَاد هغز یيتشهْن -37

 است؟

 تضسي ید( سٍدُ        وَچه      یوؼذُ                    ج( سٍدُ( هؼذُ                   ب( لَصالالف

 وَچه یج( سٍدُ

 115ظ یست؟سٍدُ چ یخَسدگیيچ یاپشص  یفٍِظ -38

 یيفشاٍاى وِ وَچه ٍ اًگطت هاًٌذ ّستٌذ فشا گشفتِ است. ا ییّایسٍدُ سا تشجستگ یسؽح داخل

 یضپشصتِ ًام س یتشوَچه یّایتشجستگ یضّا ًپشص یَاسّاید یّاًاهٌذ. سلَلیّا سا پشص هیتشجستگ

 داسًذ.

 یصتشاتش افضا 111تا  یهغزا تا سٍدُ تاس ضًَذ سؽح تواسی( تاػث هیضپشصّاّا )پشص ٍ سیخَسدگ یيچ یيا

 .گشددیه (پشصّا یّاتِ سي یٍسٍد هَاد هغز) یهجزب هَاد دس سٍدُ تاس یصاهش تاػث افضا یيوِ ا یاتذ

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

 سٍدُ تضسي

 



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

 ّا ٍجَد ًذاسد.ّای الصم تشای گَاسش آىچَى آًضین

                                                                  115ظ ضًَذ؟دس سٍدُ تضسي چِ هَادی جزب هی -41

 آب ٍ هَاد هؼذًی

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

 وٌٌذ؟ّا سا تَلیذ هیذام ٍیتاهیيّا والف( ایي تاوتشی

  Bٍ ٍیتاهیي گشٍُ  kٍیتاهیي  

 ا چِ هَادی است؟ ّتاوتشیب( غزای ایي 

 هَاد سلَلضی

 115ظ وٌٌذ.یّا تِ دفغ آساى هذفَع ووه هیٍَُ ه یجاتسثضظ ٍ ؽ؛  -43

 صحیح

 غذُ تذى وذام است؟ یيتضسگتش -44

 یپَفیضب( لَصالوؼذُ                     ج( ّ         ( وثذ                  الف

 الف( وثذجَاب: 

 116ظ ضَد.یه ............... اتتذا ٍاسد یهاؼشاف سٍدُ تاس یّاخَى هَجَد دس سي -45

  وثذ

 116ظ ضَد؟صفشا دس وجا ساختِ هی -46

 دس وثذ

 116ظ تشضح وٌٌذُ صفشا است؟ یهوذام  -47

 د( وثذ                        یِ( لَصالوؼذُ               ب( هؼذُ                         ج( ولالف

 د( وثذجَاب: 

 116ظ ضَد.یه یشُرخ ساصد وِ دس ...................یصفشا سا ه یغوثذ ها -48

 ویسِ صفشا

 116ظ صفشا دس گَاسش چِ هَادی ًمص داسد؟ -49

 ّا چشتی

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

           وثذ – صفشا( ب                                          دّاى –( تضاق الف

 تضسي   یسٍدُ – یگَاسض ضیشُ( د                                     هؼذُ –هؼذُ  اسیذ( ج

    وثذ –ب( صفشا 



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

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

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

 116( ظوٌذ.یاستفادُ ه ............... ساختي

 .ذوٌسا تِ چشتی تثذیل هی ّای اظافیلٌذ)وثذ( 

 116ظ احتوال پَوی استخَاى دس چِ افشادی تیطتش است؟ -53

 الف                            ب( افشاد چاق              الف( ون ٍصى                          

 116است. ظ تیطتش داسًذ، ................. وِ افشادی دس للثی ّایتیواسی ٍ صیاد فطاسخَى خؽش -54

 الف                     ب(ووثَد ٍصى                  ٍصى                          اظافِ الف(

 است. یطتشوِ ووثَد ٍصى داسًذ ت یدس افشاد یاداحتوال فطاس خَى صظ ٍ ؽ؛  -55

 غلػ

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه و تنظیم؛ 

 تبریز؛  3موالئی ناحیه 

 5331اسفند ماه 

 



 

 

 41فصل 

 

                                 

 

 مواد گردش                                             117ظ  چزا دستگبُ گزدش هَاد در ثذى هب السم است؟ -1

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

 117ظ  تز است؟جبدل هَاد در کذام جبًذاراى راحتت -2

 الف     ة(پزسلَلی                                                                                                       الف(تک سلَلی

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

 ة         ة(پزسلَلی                                                                                                  الف(تک سلَلی

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

 ثِ طَر هستقین ثب هحیط.

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

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

 117ظ ضًَذ.یثذى هٌتقل ه ّبیلسلَ ................... ثِ گَارش ضذُ تَسط دستگبُ یهَاد هغذ -6

 (ٍظیفِ اصلی دستگبُ گزدش هَاد چیست؟)                                                             گزدش خَى



 

 

 

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

 خَى –ّب رگ –قلت 

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

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

 خَى -3          ّبرگ -2           قلت -1

 118ظ سًذ؟در ّز دقیقِ قلت چٌذ ثبر هی -9

 ثبر  99تب   75

 118ظ پوپ ثِ ًبم قلت در گزدش است. یًَػ ................... ٍثَسیلِ هزتجط ثِ ًبم یّباس لَلِ یاخَى در ضجکِ -19

 ّبرگ

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

 (کبّص ٍ ًبم دستگبُ پز کٌیذ.

 یبثذ.هی کبّص( –............. )افشایص اکسیژى خَى ثِ کوک دستگبُ .............................، ..................الف( 

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

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

 یبثذ.هی کبّص( –کزثي خَى ثِ کوک دستگبُ ...............................، .................................. )افشایص اکسیذدید( 

 کبّص -کبّص         د( تٌفس  –دفغ افشایص          ج(  – گَارشافشایص         ة( گزدش  –الف( تٌفس 

 118ظ ؟دّذیاًجبم ه یبرقلت ثب ظزثبى خَد چِ ک -12

 فزستذ.ّب هیّب ٍ اًذامخَى را ثب فطبر ثِ درٍى رگ



 

 

 118ظ ای است؟قلت اًسبى چٌذ حفزُ -13

 ثطي( 2 –دّلیش  2حفزُ دارد ) 4

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

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

(B....................... :)............ 

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

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

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

 ضًَذ؟ی قلت هیّبی ضطی ٍارد کذام حفزُسیبّزگ -15

 ثطي چپ (4                   چپ    یشدّل (3                   ثطي راست    (2                  راست       یشدّل (1

 چپ یش( دّل3

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

 ّبضص –( ثطي چپ 4ی ثذى     ّوِ –( ثطي چپ 3ّب    ضص – ( ثطي راست2     ی ثذى ّوِ –ثطي راست ( 1

 ىثذ یّوِ –( ثطي چپ 3

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

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

 119؟ ظقزار دارد یٍ ّز کذام در چِ قسوت یذقلت را ًبم ثجز یّبثبفت -18

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



 

 

 119یست؟ ظچ یقلج یچِهٌظَر اس هبّ -19

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

 کذام ثبفت ثیطتز قلت را تطکیل دادُ است؟ -29

 ایثبفت هبّیچِ

 را پَضبًذُ است؟ ّبی قلتکذام ثبفت درٍى  حفزُ -21

 یثبفت پَضط

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

 یًَذیثبفت پ

 119؟ ظکٌذیثِ آى ه یدر اطزاف قلت چِ کو یًَذیٍجَد ثبفت پ -23

 کٌذ.ثِ حفبظت اس آى کوک هی

 ؟کذاهٌذ قلت یّبیژگیٍ -24

 ییيدٍ حفزُ در ثبال ٍ دٍ حفزُ در پب چْبر حفزُ دارد، -2                است.  یٍ تَ خبل یایچِثبفت هبّ -1

 ّب ثب ّن ارتجبط دارًذ.  یچِثِ کوک در یٌیٍ پبئ ییثبال یّبحفزُ -3

 ضزکت دارًذ.   یشً یقلج یّبیچِدر یلاست کِ در تطک یّب اس ثبفت پَضطدرٍى حفزُ -4

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

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

 129................. ًبم دارًذ. ظ

 (یبّزگ؟س یفتؼز                سزخزگ؟ یفتؼز)                            سیبّزگ –سزخزگ 



 

 

 129ظ ًٍز چیست؟رگ کز -26

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

 هٌظَر اس خَى رٍضي چیست؟ -27

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

        یژىاکس یدارا خَى جَاة:

 129ظ ضَد.ثِ توبم ثذى فزستبدُ هی تز ثَدُ )اکسیژى ثیطتزی دارد( ٍ تَسط .................يخَى ثطي چپ رٍض -28

 آئَرتسزخزگ 

 129یست؟ ظسزخزگ آئَرت چ یفٍِظ -29

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

 تبهیي کٌذ. رٍضي

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

 الف(چپ

 الف                                     ة(راست                                                           

 ی؟گزدش خَى ػوَه یحتَظ -31

ضَد، تب یرت ثِ توبم ًقبط ثذى فزستبدُ هسزخزگ آئَ یقدارد ٍ رٍضي است ٍ اس طز یطتزیث یژىسوت چپ اکس خَى

 کٌذ. یيتبه یژىٍ اکس یثذى را ثِ هَاد هغذ یّبسلَل یبسً

             ؟ چزا؟تزاستدیَارُ کذام ثطي قلت ظخین  -32

            آئَرت سزخزگ در فطبرخَى ایجبد چپ، ثطي  (1

 ًتقبل خَى ثِ درٍى سیبّزگ ضطیا راست، ثطي  (2

 ایجبد فطبرخَى در سزخزگ آئَرت ،ثطي راست  (3

 فطبرخَى در سزخزگ آئَرت یجبدثطي چپ، ا ( 1 



 

 

 129ظ ضَد؟راست قلت خَى ثِ کجب فزستبدُ هی اس سوت -33

 رٍد تب تصفیِ ضَد.ثِ ضص هی

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

 اس طزیق سزخزگ ضطی

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

 گزدش ضطی خَى.

 ی؟گزدش خَى ضط یحتَظ -36

-یراست ه یشّب ثِ دّلیبّزگخَى را ثشرگ س یيدارد. ا یبىجز یذاکس یکزثي د یدارا یزُخَى ت سوت راست قلت، در

جب رٍد تب اس آىیّب هثِ ضص یسزخزگ ضط یقضَد ٍ اس طزیدارد ٍارد ثطي راست ه یکوتز یژىخَى کِ اکس یي. اآٍرًذ

رٍد تب یچپ ٍ سپس ثِ ثطي چپ ه یشثِ دّل یضط یّبیبّزگس یقدار ٍ رٍضي اس طزیژى. خَى اکسجذة کٌذ یژىاکس

 .یذدٍثبرُ در ثذى ثِ گزدش در آ

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

    چپ دّلیش – راست طي( ث2                            راست دّلیش –ثطي چپ ( 1

 راست دّلیش – راست طي( ث4                              چپ دّلیش –طي چپ ( ث3

 چپ دّلیش –(   ثطي راست 2

 121ظ ًبم ثجزیذ؟ را دٌّذای کِ یک ظزثبى قلت را تطکیل هیسِ هزحلِ-38

 استزاحت ػوَهی   -ّب   اًقجبض ثطي   -اًقجبض دّلیشّب  

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

 ّبثطي

 هَیزگ –سیبّزگ   -سزخزگ                     121رگ دستگبُ گزدش خَى را ًبم ثجزیذ. ظسِ ًَع  -49



 

 

 121ظ ّب چِ فزقی دارًذ؟ّب ثب سیبّزگسزخزگ -41

ّب تزی دارًذ. ٍ خبصیت ارتجبػی آىّب دیَارُ ًبسکسیبّزگ ٍلی   .دیَارُ ظخین ٍ قبثل ارتجبع دارًذ ّبسزخزگ

 کوتز است.

 121ظ کذاهیک ثِ هَیزگ قبثل تجذیل است؟ -42

 الف                             سیبّزگ                      ة(                                                سزخزگ  الف(

 ؟ آٍرًذیرا ثَجَد ه یشچِ چ یگزّب ثب اتصبل ثِ ّوذیزگهَ -43

 یبّزگس

 121یست؟ ظچ یزگهَ یفٍِ ٍظ یژگیٍ -44

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

 121؟ ظًذارًذ یزگکذام جبًَراى هَ -45

 ات.ثزخی جبًَراى هبًٌذ حطز

 122ظ فطبر خَى چیست؟ -46

 .ّب استفطبر خَى ثز دیَارُ رگ الف(

 الف                                                          ة( فطبر ٍاردُ خَد خَى است.                                    

 122؟ ظدر اًسبى چقذر است یؼیفطبر خَى طج یشاىه -47

129

89
 یَُ است. هیلی لیتز ج 

 یؼی؟ٍاحذ فطبر خَى ٍ ػذد فطبر خَى طج -48

 89 یرٍ 129 - دٌّذیٍ ثب دٍ ػذد ًطبى ه یَُهتز جهیلی



 

 

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

 122. ظ................. گَیٌذ

 ًجط

 یست؟(ًجط چ)

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

 لیتز 5

 122ظ خَى چِ ًَع ثبفتی است؟ -51

 ًَػی ثبفت پیًَذی است.

 122ظ دٍ قسوت ثبفت خَى کذاهٌذ؟ -52

 قسوت سلَلی، قسوت هبیغ ثِ ًبم پالسوب

 122ظ پالسوب چیست؟ -53

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

 تزکیت اصلی پالسوب کذام است ؟ -54

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

 ًوک آة، اهالح،   (4                                         ، قٌذ، اٍرُ، اهالحآة   (3

 ، ًوک، قٌذیي(   آة، پزٍتئ2

 122. ظضٌبٍرًذ ................ در یخًَ یّبسلَل -55

 پالسوب

 (در کجب ضٌبٍرًذ؟ پالسوب یخًَ یّبسلَل)

 



 

 

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

 ..اًتقبل هَاد1

 ّبی هختلف ثِ ّن ..ارتجبط دادى دستگب2ُ

 ..ایوٌی دادى ثِ ثذى3

 ..تٌظین دهبی ثذى4

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

 الف(پالسوب

 ّبی خًَیة(سلَل

 %45 ّبی خًَی(%          ة)سلَل55 جَاة: الف )پالسوب(

 123. ظاست ....................... ٍ ............ٍ.............. ......................... ضبهل یخًَ یّبسلَل -58

 ّب.پالکت –ّبی سفیذ َلگلج –ّبی قزهش گلجَل

 خَى؟ یفِسِ ٍظ -59

 ثذى یدهب ینتٌظ -3         یثخطیوٌیا -2     ضَد.یثذى ه یّبدستگبُ یياًتقبل هَاد کِ ثبػث ارتجبط ث -1

 123یسیذ. ظرا ثٌَ یذگلجَل سف یفٍِظ -69

  ّبدفبع اس ثذى در ثزاثز هیکزٍة

 123یسیذ. ظگلجَل قزهش را ثٌَ یفٍِظ -61

 یذکزثي(سل گبسّبی تٌفسی )اکسیژى ٍ دی اکاًتقب

 ى(در خَ یتٌفس یاًتقبل گبسّب -قزهش؟ سکِ هبًٌذ ثب ٍسط فزٍرفتِ یّبضکل ٍ کبر گلجَل)



 

 

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

1)   K – 2             یذ)  D – 3              یذ)  B – ّ4                  يآ)  K – آّي  

 آّي – Bجَاة: 

 123یسیذ. ظپالکت را ثٌَ یفٍِظ -63

 ریشی.اًؼقبد خَى ٍ جلَگیزی اس خَى

 123ظ .یٌذگَذ ................... هیًذارً  یخَى کِ  ضکل خبص یشر یّبثِ سلَل -64

 پالکت

 

 5931اسفنذ  6تهیه و گردآوری از موالئی جمعه 

 تبریس 9ناحیه 

 

 

 

 

           «یو به غفلت نخور یبه کف آر یو فلک در کارانذ// تا تو نان یذبر و باد و مه و خورشا»

 یسعذ



 

 

      بسم هللا الرحمن الرحيم  51فصل  

            

 محيط با تبادل

 

کٌٌذ یه یذّن تَل یگزید یذدرٍى سلَل هَاد سا یّاٍاکٌص ...... را تز ػْذُ دارد1تٌفس ....دستگاُ  -1

 124ظ ؟.....اس تذى خارج ضًَذ2...... ییلِتِ ٍس یذکِ تا

 ّاتثادل گاس -1

 دستگاُ دفغ ادرار -2

 124ظ کٌذ؟هی هسیزی ػثَرّا اس چِ َّا تزای ٍرٍد تِ ضص -2

 حلق -2                                        تیٌی -1

 ًای -4                                      حٌجزُ -3

 ًایضک -6                                        ًایضُ -5

 ّای َّاییکیسِ -7

 124؟ ظچیست یضًُا -3

 گَیٌذ.ّا ًایضُ هیًای دٍ ضاخِ دارد کِ تِ آى

 



 

 

 ًایضک چیست؟ -4

قزار  ییَّا یسٍِ ک یضًُا یيتَدُ کِ ت یاس دستگاُ تٌفس ی( قسوتbronchiole: یسی)تِ اًگل یضَکًا

 است.   گزفتِ

در  یتَدُ ٍ فاقذ غضزٍف ٍ غذُ هخاط ّا یضُهٌطؼة اس ًا یضکّوثٌذ دارد. ًا ی،ارتجاػ یساختار یضکًا)

 (.است یَارُد

 124ظ ؟درکجا قزار دارد ییَّا یّایسِک -5

 ّا قزار دارًذ.در اًتْای ًایضک

 125ظ ؟گذاردیٍارد ضذُ تِ تذى ه یَّا یرٍ یزیچِ تاث یٌیداخل ت یفضا -6

 .کٌذیه یَِّا را گزم ٍ هزطَب ٍ تصف یٌیداخل ت فضای

 (تْتز اس تٌفس تا دّاى است یکِ تٌفس تا تیٌ یذسِ دلیل تیاٍر)

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

 ّای َّاییکیسِ

 ؟(چیست ییَّا یّااطزاف کیسِ یّایزگٍظیفِ هَ)

 ؟(چیست ییَّا یّاٍظیفِ کیسِ)

 125ظ ؟یسیذّا را تٌَضص ییَّا یّایسِک یّایضگیٍ -8

را  ییَّا یّاکیسِ اطزاف –پْي تا قطز اًذک دارًذ  یّاسلَل یِال یک فقط –دارًذ  یًاسک یدیَارُ

 .اًذگزفتِ فزا یفزاٍاً یخًَ یّایزگهَ

 125؟ ظّا در کجا قزار داردضص -9

 درٍى قفسِ سیٌِ جای دارًذ.



 

 

 125ظ ٍظایف قفسِ سیٌِ چیست؟ -11

 ّاکوک تِ تاس ٍ تستِ ضذى ضص –ّا هحافظت اس ضص

 125. ظیذًام تثز هختلف دستگاُ تٌفس را یّاقسوت -11

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

  یافزاگنپزدُ دٍ  جٌةپزدُ  –سیٌِ قفسِ  –ضص  – (ییَّا ّاییسِک -7

 125ظ هحل پزدُ دیافزاگن کجاست؟ -12

 در پاییي قفسِ سیٌِ قزار دارد.

 125چیست؟ ظ پزدُ جٌة -13

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

 آیا هی داًیذ125؟ ظجٌة چیست یغها -14

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

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

 تاسدم    -دم     

 (؟یذکٌ یفدم ٍ تاسدم را تؼز)

 126. ظکٌیذ یسِسالن ٍ آلَدُ را هقا یهیشاى اکسیضى هَجَد در َّا -16

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

 اطالػات جوغ126. ظیسیذرا تٌَ یافزاد سیگار یغضا یچٌذ تیوار -17

 سزطاى ریِ، سزطاى حٌجزُ ٍ ...



 

 

 126؟ ظچیست یتار صَت -18

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

 126؟ ظضَدیصذا چگًَِ تَلیذ ه -19

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

 126ظ ؟تاسدم یَّا یادم ًقص دارد  یدر صحثت کزدى َّا -21

 .ضًَذیدرجْت خزٍج َّا تاس ضذُ ٍ هزتؼص ه یصَت یپزدُ یزاتاسدم س َّای

 127ظ ؟یستدستگاُ تٌفس چ ی یفٍِظ -21

دستگاُ تٌفس  ییفِّا ٍظحاصل اس آى یذاکس یّا ٍ دفغ گاس کزتي دکار سلَل یالسم تزا یضىاکس تاهیي

 .تٌفس است یطگیهحصَل ّو یذاکس ی. کزتي داست

 127؟ ظکٌذیتِ سلَل ه یاکسیضى چِ کوک -22

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

 128. ظیسیذٍظیفِ دستگاُ دفغ ادرار را تٌَ -23

 کٌذ.اضافی تذى را ّن تِ ّوزاُ آب هاساد اس تذى دفغ هیّای ًوک –کٌذ هَاد دفؼی هثل اٍرُ را اس تذى دفغ هی

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

 ّاضص الف(

 ب                                                                        ّاکلیِ ب(

 (اٍرُ چیست)

 128ظ ؟است ییچِ اجشا دستگاُ دفغ ادرار ضاهل -25

 دفغ ادرار هجزای – هثاًِ – یشًایه - یِکل ضاهل



 

 

 128ظ ؟تذى قزار دارًذ یّا کجایِکل -26

 ّا ٍ در تاالی ًاحیِ کوز.در طزفیي ستَى هْزُ

 .(است ٍ در کجا قزار دارد یّا چِ ضکلکلیِ)

 4ش128؟ ظکذام کلیِ تاالتز قزار دارد -27

دًذُ  یزآى ٍ س یهطلة ٍجَد کثذ است. کثذ در داخل ضکن سوت راست ٍ در تخص فَقاً یيا یلدل)  چپ؛

راست فطار  یِکثذ تِ کل یتَاى گفت کِ در هحفظِ ضکویراست قزار گزفتِ است. ه یِّاست ٍ پطت آى کل

 (.کٌذیه یلهتوا ییيرا تِ سوت پاآٍرد ٍ آىیه

 128ظ ؟یستچ یِدر کل یٍ سزخزگ یاّزگیتفاٍت خَى س -28

 .ًذارد یهَاد دفؼ یاّزگیخَى س یاست ٍل یضاهل هَاد دفؼ یسزخزگ خَى

 128. ظیسیذٍظیفِ سزخزگ کلیِ را تٌَ -29

 تزد.خَى را تزای تصفیِ ضذى تِ کلیِ هی

 128. ظیسیذسیاّزگ کلیِ را تٌَ یضگیٍ -31

 ریشد.تِ تشرگ سیاّزگ سیزیي هی

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

 ّای ادراریّا یا لَلًِفزٍى

 128ظ ؟ستٍ کجا یستًفزٍى چ -32

 .( ٍجَد داردیادارا یلَلِتِ ًام ًفزٍى ) یٍِاحذ تصف یلیَىه یکدر حذٍد  یِّز کل در

 128ظ کار ًفزٍى چیست؟-33

 کٌٌذ.را جذا هی کٌٌذ ٍ هَاد دفؼی آىخَى را تصفیِ هی



 

 

 128. ظیسیذتزکیثات ادرار را تٌَ -34

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

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

 تِ هثاًِ( )اس لگٌچِ هیشًای

 ؟(چیست یهیشًا)

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

 هحیط داخلی

 یخَت تِ ثاتت تاضذ سلَل کار خَد را یهَجَد در هحیط داخلهَاد  ............ٍ ........ .................. اگز -37

 129ظ دّذ.یاًجام ه

 هقذار -ًَع 

 ؟یستچ یِکل یفٍظا -38

 خَى یةتزک تٌظین –تذى  یاضاف هؼذًی هَاد ٍ اٍرُ دفغ –آب تذى  تٌظین

 129ظ ضَد؟آب تذى چگًَِ تٌظین هی -39

 ضًَذ.ّا تٌظین هیتَسط کلیِ

 129ظ ین؟در هثاًِ ًگِ دار یادادرار را تِ هذت س یذچزا ًثا -41

 ضَد.چَى هوکي است تاػث سٌگ هثاًِ 

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

 1395اسفٌذ  –تثزیش  3ًاحیِ                                                    پَست –ضص  –کلیِ 
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