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 88ؿ ؽَد؟چٌذ فَرت اًجبم هیثِ  هختلف ؽزایط در ّبی ثذىتٌظین دعتگبٍُ  ّوبٌّگی -1

 (َّرهًَی) ؽیویبیی ٍ ػقجی فَرت دٍ ثِ

 88ؿ دعتگبُ ػقجی اس چٌذ ثخؼ تؾکیل ؽذُ اعت؟ -8

 ػقجی هحیطی. هزکشی ٍ دعتگبُ ػقجی اس دٍ ثخؼ دعتگبُ

 88ؿ ّبیی اعت؟هزکشی خَد ؽبهل چِ لغوت ػقجی دعتگبُ -3

 .ًخبعٍ  هغش

 89ؿ ّبیی دارد؟چِ لغوت دعتگبُ ػقجی هحیطی -4

 ؽًَذ، درعت ؽذُ.ی کِ اس هغش ٍ ًخبع هٌؾؼت هیاػقبثاس 

 89ٍ  88ؿ ای دارد؟هزکشی چِ ٍظیفِ ػقجی دعتگبُ -5

یط اطالػبت دریبفت ؽذُ اس هحکٌذ ٍ بُ ػقجی هزکشی اػوبل ارادی ٍ غیزارادی ثذى را کٌتزل هیدعتگ

 دّذ.ّب پبعخ هیکٌذ ٍ ثِ آىثیزٍى ٍ درٍى را ثذى تفغیز هی

 89ؿ ًمؼ دعتگبُ ػقجی هحیطی چیغت؟ -6

 کٌذ.ّبی هختلف ثذى ارتجبط ثزلزار هیٍ ثخؼ )هغش ٍ ًخبع( ثیي دعتگبُ ػقجی هزکشی

 یؼٌی ػقجی دعتگبُ هزکشی ثخؼ ثِ را ثذى ّبیلغوت توبهی کِ اعت اػقبثی ؽبهل ،............. ثخؼ -7

 89ؿ کٌذ.هی هزتجط ًخبع ٍ هغش

 هحیطی

 



 اعت؟ ؽذُ تؾکیل ّبییلغوت چِ اس ػقجی دعتگبُ هحیطی ثخؼ -8

 اػقبة حغی ٍ حزکتی اعت؛ اػقبثی ؽبهل

 کٌذ.هی هزتجط ًخبع ٍ هغش یؼٌی ػقجی دعتگبُ هزکشی ثخؼ ثِ را ثذى ّبیلغوت توبهی کِ

 89ؿ کٌذ؟هی دریبفت ثذى.......... ٍ  ......... را اس پیبم هزکشی ػقجی دعتگبُ -9

 درٍى -ثیزٍى 

 89ؿ هٌظَر اس اػوبل ارادی چیغت؟ -11

-هی اًجبم هب خَاعت ٍ ارادُ ثب چَى...  ٍ گزفتي تقوین کزدى، هطبلؼِ رفتي، راُ کزدى، فکز:  هبًٌذ اػوبلی

 گَیین.هی ارادی فؼبلیت ّبآى ثِ ؽًَذ

 89ؿ چیغت؟ اًؼکبعی غیزارادی ّبیفؼبلیت -11

ؽًَذ اًجبم هی غیزارادی ٍ ثذٍى تفکز، عزفِ ٍ ریشػ اؽک کِ ثِ فَرت اػوبلی هبًٌذ: پلک سدى، ػطغِ

 ؽًَذ.اًؼکبعی ًبهیذُ هی ارادیارادی یب غیزّبی غیزفؼبلیت

 ثشًیذ؟ هثبل ػقجی دعتگبُ ّبی فؼبلیت اس یک ّز ثزای -18

 ارادی فؼبلیت (الف

 غیزارادی فؼبلیت (ة

 اًؼکبعی غیز غیزارادی فؼبلیت (ج

 الف: ثزداؽتي هذاد اس سهیي      ة( ضزثبى للت         ج( ػمت کؾیذى دعت در ثزخَرد ثب جغن داؽ

 31ؿ ثب هثبل. اًؼکبط چیغت؟ -13

 اغلت ، ثذٍى تفکز ٍگیزد کِ ثِ فَرت غیزارادی، ثغیبر عزیغهی فَرت کبرّبییهب گبّی اٍلبت  در ثذى

  ؽَد.د ثِ چٌیي اػوبلی اًؼکبط گفتِ هیرٍّبی ثذى ثِ کبر هیحفبظت اس ثخؼ جْت



، ریشػ اؽک در تزؽح ثشاق ثب هؾبّذُ غذا، پلک سدى چؾناس جغن داؽ،  اػوبلی هبًٌذ ػمت کؾیذى دعت

ثز ًَر اس ، عزفِ کزدى، خویبسُ کؾیذى یب تغییز لطز هزدهک چؾن در ثزاهمبثل گزد ٍ غجبر ٍارد ؽذُ ثِ آى

 ّب ّغتٌذ.اًؼکبط

 31ؿ ًیغت؟ اًؼکبعی سیز اػوبل اس یک کذام -14

 اؽک ریشػ -د            دٍیذى -ج           کزدى ػطغِ -ة          سدى پلک -الف

 دٍیذى -ج

 31ؿ ّبی اػوبل اًؼکبعی را ثٌَیغیذ؟ٍیضگی -15

 حفبظت اس ثذى -ثذٍى تفکز  -ثغیبر عزیغ 

 31ؿ کذام لغوت ثذى لزار دارًذ؟هغش ٍ ًخبع در  -16

 دارد. لزار ّبهْزُ عتَى درٍى کبًبل ًخبع جوجوِ ٍ درٍى هغش

 31ؿ ّبی عبسًذُ هغش را ًبم ثجزیذ؟لغوت -17

 عبلِ هغش -3هخچِ  -8دٌّذ( تؾکیل هی ّبی هخًیوکزُتز حجن هغش را ثیؼّبی هخ )ًیوکزُ -1

 ثطَر را هغش عبلِ ٍ ًخبع ٍ هخچِ ٍ هخ ّبیلغوت هکبى آى در ٍ ًوبییذ رعن اًغبى یک عز اس ؽکلی

 .ًوبییذ تمزیجی هؾخـ

 31ؿ دارد؟ ًبم چِ هغش لغوت ثشرگتزیي -18

 هخ

 31ؿ ٍظبیف هخ چیغت؟ -19

سثبى  ، ثیٌی ٍّبی حغی هبًٌذ چؾن، گَػ، پَعتاس اًذام -8کٌذ هخ حزکبت ارادی ثذى را کٌتزل هی -1

ّبی هخ ثِ هب تَاًبیی فکز ًیوکزُ -3کٌذ. ّب ارعبل هیالسم را ثزای آىّبی اطالػبت را دریبفت ٍ دعتَر

 دٌّذ.کزدى، فحجت ٍ حل هغئلِ را هی



 31ثشًیذ. ؿ دارًذ؟ هثبل ّوبٌّگی ٍ یب ارتجبط ّن ثب هخ ّبیًیوکزُ آیب -81

 کٌٌذ.کٌین، ّز دٍ چؾن ٍ ّز دٍ ًیوکزُ ثب ّوکبری ّن ػول هیثلِ، ٍلتی ثِ جغوی ًگبُ هی

 31کجبعت؟ ؿ ثذى ارادی اػوبل اس ثغیبری هزکش -81

 لؾز هخ

 31ؿ هخچِ چیغت؟ًمؼ  -88

 ؽَد.ذى هیثبػث حفظ تؼبدل ث

 ثبؽذ؟هی ػقجی دعتگبُ ّبیاسلغوت یک کذام ثِ هزثَط سیز ّبیفؼبلیت اس یک ّز -83

 دعت ّبیهبّیچِ ارادی اًمجبك (د          ثذى تؼبدل حفظ (ة          تٌفظ (الف

 الف( ثقل الٌخبع        ة( هخچِ          ج( لؾز هخ

 31ؿ .ثشًیذ هثبل کزد؟ تمَیت را هخچِ تَاىهی چگًَِ -84

 کٌٌذ.هبًٌذ ثٌذثبساى ٍ افزادی کِ صیوٌبعتیک کبر هیثب توزیي ثیؾتز، 

 31ؿ .ؽًَذهی هتقل دیگز یک ثِ...............  ًبم ثِ ثخؾی تَعط کِ ؽذُ تؾکیل ًیوکزُ دٍ اس هخچِ -85

 کزهیٌِ

 31ؿ عبلِ هغش در کجب لزار دارد ٍ ًمؼ آى چیغت؟ -86

 کٌذ. هی هخ ٍ هخچِ را ثِ ًخبع ٍفلکِ  ثخؼ عبلِ هبًٌذی در سیز هخ اعت

 31ؿ ّبیی اعت؟عبلِ هغش ؽبهل چِ ثخؼ -87

 الٌخبع اعت.، ٍ ثقلهغش هیبًی، پل هغشی

 31ؿ الٌخبع چیغت؟ثقل -88

 تزیي ثخؼ هغش اعت.ٍ پبییيالٌخبع ثخؾی اس عبلِ هغش اعت کِ در ثبالی ًخبع لزار دارد یب ثقلپیبس هغش  



 31ؿًمؼ ثقل الٌخبع را ثیبى کٌیذ؟  -89

ثِ دلیل اّویت ثِ ایي هزکش در کٌذ کٌتزل هی را ، ضزثبى للت ٍ فؾبر خَىارادی هثل تٌفظّبی غیزفؼبلیت

 ؽَد.گفتِ هی گزُ حیبتالٌخبع ثقل

 کٌذ؟(هی کٌتزل را اػوبلی چِ حیبت گزُ یب الٌخبع )ثقل

 38ؿ ؟کجب لزار داردًخبع  -31

 الٌخبع تب کوز اهتذاد دارد.ٍ اس ثقل ّب لزار داردِ طٌبة عفیذ رًگی درٍى عتَى هْزُؽجی

 ًذارد؟ جَد ٍ عز لغوت در کبهل ثطَر در سیز هَارد اس کذاهیک -31

 ًخبع (د               ثیٌبیی ػقت (ج                هخچِ (ة                    هخ (الف

 ًخبع (د

 38ًمؼ ًخبع چیغت؟ ؿ -38

ّبی ّبی هغش را ثِ اًذاماطالػبت را ثِ هغش ٍ فزهبى ًخبع راثط ثیي هغش ٍ ثخؼ هحیطی دعتگبُ ػقجی اعت.

 ثبؽذ.ّبی ثذى ًیش هیوچٌیي ًخبع هزکش ثزخی اس اًؼکبعیّ رعبًذ.ثذى هی

 38دارًذ؟ ؿ هتفبٍتی حزکتی حغی ًبتَاًی ؽًَذهی ًخبع دیذگی آعیت دچبر کِ افزادی چزا -33

ّبی هختلفی اس ّب ٍ اًذامؽًَذ کِ هبّیچِچَى ثِ ّز لغوت ًخبع اس گزدى تب کوز اػقبثی ٍارد ٍ خبرج هی

 ًبتَاًی حغی ٍ حزکتی ّن هتفبٍت خَاّذ ثَد. ًخبع، دیذگی کٌٌذ ٍ ثغتِ ثِ هحل آعیتثذى را کٌتزل هی

 38ؿ ؽَد؟ دیذُ فزد درایي اعت هوکي اختاللی ًَع چِ ثجیٌذ آعیت فزدی کوز ًخبع اگز -34

 پبّب در حغی ًبتَاًی (ج      پبّب در حزکتی ٍ حغی ًبتَاًی (ة     پبّب در حزکتی ًبتَاًی ( الف

 پبّب در ٍحزکتی حغی ًبتَاًی (ة

 33ثگَییذ؟ ؿ را آى هحل جَاة ثَدى هثجت فَرت در دارد؟ ٍجَد الکتزیکی جزیبى ّن هب ثذى در آیب -35

 ّبی ػقجی.ثلِ در علَل



 33ؿ ًبم علَل ػقجی چیغت؟ -36

 ًبم علَل ػقجی ًَرٍى اعت.

 33ّبی عبسًذُ ثبفت ػقجی را ًبم ثجزیذ؟ ؿعلَل الف( -37

 ًَرٍى )علَل ػقجی(-1

 علَل پؾتیجبى -8

 33ؿ ای دارًذ؟چِ ٍظیفِ پؾتیجبى ّبیعلَل -ة

 آٍرًذ.ّبی ػقجی را فزاّن هیّبی ػقجی را ثز ػْذُ دارًذ ٍ هَاد غذایی هَرد ًیبس علَلٍظیفِ حوبیت اس علَل

 33ؿ ًَرٍى را ًبم ثجزیذ؟عِ لغوت یک  -38

 ، دًذریت ٍ آکغَى ّغتٌذ.جغن علَلی

 .ثبؽذ هی) دًذریت ثِ آکغَى – آکغَى ثِ دًذریت( ػقجی ی رؽتِ یک در ػقجی پیبم حزکت جْت -39

 آکغَى ثِ دًذریت

 33ؿ ؽَد............. گفتِ هیّبی ثلٌذ ّب یب آکغَىثِ دًذریت -41

 ػقجی تبر

 را ثٌَیغیذ. اجشای تؾکیل دٌّذُ یک علَل -41

 جَاة:

 آکغَى –دًذریت  –جغن علَلی 

 ّغتِ

  

 



 33چیغت؟ ؿ ػقت -48

 دٌّذ.تؾکیل هیاًذ ػقت را ای اس تبرّب در کٌبر ّن کِ تَعط غالفی احبطِ ؽذُهجوَػِ

 33ؿ جْت پیبم ػقجی چگًَِ اعت؟ -43

  .ؽَدآى جب ثِ اًتْبی اکغَى ّذایت هی پیبم ػقجی فمط در یک جْت یؼٌی اس دًذریت ثِ جغن علَلی ٍ اس

 ٍ آٍرًذکٌٌذ ٍ ثِ جغن علَلی هیّب را دریبفت هیّب ّغتٌذ ٍ اطالػبت یب پیبمگیزًذُ ًَرٍى...............  -44

 33ؿ دٌّذ.اس جغن علَلی ثِ ثیزٍى اًتمبل هیپیبم ػقجی را .............. 

 ّبآکغَى - ّبدًذریت

 33ؽَد؟ ؿهی ایجبد چگًَِ ػقجی پیبم -45

 ؽَد.تحزیک یک ًمطِ اس ًَرٍى ثبػث ایجبد پیبم ػقجی هی

 34ؿ ًمؼ اػقبة حغی ٍ حزکتی را ثیبى کٌیذ؟ -46

 چیغت؟( ٍحزکتی حغی ػقت ثیي )تفبٍت

کِ پیبم اس هزاکش ػقجی  ٍ اػقبثی گَیٌذ.ّب ػقت حغی هیثزًذ ثِ آىبثی کِ پیبم را ثِ هزاکش ػقجی هیاػق

 ًبهٌذ.ثزًذ را ػقت حزکتی هیّبی دیگز هیثِ اًذام

 عیٌبپظ چیغت؟ -47

ثِ ّن هتقل ًیغتٌذ  ّبگَیٌذ در هحل عیٌبپظ علَلّبی ػقجی عیٌبپظ هیثِ هحل ًشدیک ؽذى رؽتِ

 ؽَد.هَاد ؽیویبیی خبؿ ثزلزار هی ّب اس طزیك آساد ؽذىارتجبط آى

 گَیٌذ.هی.............. دیگز علَل ثب رٍىًَ یک ارتجبط هحل ثِ -48

 عیٌبپظ

 



 کزد؟ هؾبّذُ عیٌبپظ یک در تَاىًوی را ارتجبط ًَع کذام -49

 ٍ دًذریت دًذریت (ج         ایهبّیچِ ٍ علَل اکغَى (ة        ٍ دًذریت اکغَى (الف

 دًذریت ٍ دًذریت( ج

 ّز یک اس هَارد عتَى الف را ثِ هَارد عتَى ة ارتجبط دّیذ. -51

 ة                                                                     الف             

 عبلِ هغش                           کٌذ                   فؼبلیت ارادی ثذى را کٌتزل هی

 هخ                              آى لزار دارد                            گزُ حیبت در 

 ًخبع                              ایي لغوت تَعط افزاد ثٌذ ثبس تمَیت ؽذُ اعت  

 هخچِ   رعبًذ          ّب هیّبی هغش را ثِ اًذاماطالػبت هحیط را ثِ هغش ٍ فزهبى

 کبّؼ ایي تب کؾینهی خویبسُ هب ٍ ؽذُ ثبس هب تٌفغی دعتگبُ، یبثذ کبّؼ هب تٌفغی اکغیضى عطح ٍلتی -51

 ؽَد. ججزاى اکغیضى

 ؟اًؼکبعی ارادی غیز یب اعت ارادی هب کؾیذى خویبسُ -الف

 ؽَد؟هی کٌتزل ػقجی هزکش کذام تَعط فؼبلیت ایي -ة

 ؟ؽَدهی اًجبم درثذى ّذفی چِ ثزای اغلت فؼبلیت ایي -ج

      اًؼکبعی ارادی غیزالف: 

 ة: ًخبع               

 5931آذر     تهیه و گردآوری از موالئی                                              ثزای حفبظت اس ثذىج: 

 ناحیه سه تبریس –دبیرستان شهید فتح اله پور                                                                                                                             
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