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 3 (مواد جذاسازی و مخلوط) 1 فصل

 

 

 

 

 (مخلوط و جذاسازی مواد) 1فصل 
 
 

 

 طؤال ردیف

 جاهای خالی را با کلمات هًاطب پزکًیذ. 
 تيکیل ىؼه امت. ......................... و  .........................هـ هضلىلی صؼالل اف ػو رقء  1
 ػاؿيؼ. .........................ت امت عاٍی   7تـ اف  ها بیوهىاػی که پی اچ آو 2
 گىیًؼ. هی .........................به هغلىٓ ػو یا چًؼ فلق  3
4 pH  ـابـ با  امت. .........................ػهؼ که آو هاػه يياو هی 7ب
 امت. .........................های ياهمگى کاغؾ ٍافی یکی اف ابقاؿهای رؼاکـػو هغلىٓ 5
 یز را تؼییى کًیذ.ی سها ػبارتدرطت یا يادرطت بىدو هزیک اس  
 ياػؿمت  ػؿمت  مىمپاينیىو یک يىع هغلىٓ همگى امت. 6
 ياػؿمت  ػؿمت  ايؼ هقه تلظ ػاؿيؼ.هقه هىاػ بافی بـ عالف امیؼها که تـه 7
 ياػؿمت   ػؿمت  تـی صل کـػ.تـ و اکنیژو کنتىاو يبات بیو ػؿ آب ػاؽ هی 8
 ياػؿمت  ػؿمت  ػاؿػ. pH =1ای با ی اف هاػهتـعاٍیت امیؼی کن pH= 4ای با هاػه 9

 ياػؿمت  ػؿمت  .ؿوػ اف ػمت هی آب عاٍیت  آو  ىکـ ػؿبا صل ىؼو  11
 ها را به هن وؿل کًیذ(آوه ػذه هزبىط به کذام هفهىم اطت )ی دادها ػبارتهزیک اس  
 .            ب           .                                 الف                                

 گـیقايه )مايتـیفیىژ(   آب و ؿوغى    11
 کاغؾ ٍافی   های عىيی   یاعتهاف  ()پالمماعىياب رؼا کـػو  12
 کمبایى   آب و الکل    13
 کًًؼه لیف رؼا   کاه و گًؼم    14

 های سیز گشیًه درطت را ايتخاب کًیذ.درپزطغ 

 س هىاد سیز خالؾ اطت؟کذام یک ا 15

  ػ( هىا  د( هیؼؿوژو  ب( آب آىاهیؼيی  الف( ىیـ

 ػىد؟ بزای جذاکزدو اجشاء يفت خام اس کذام روع سیز در پاالیؼگاه اطتفاده هی 16

 ػ( تبلىؿ  د( تمٖیـ  ب( مـؿیق کـػو  الف( ٍاف کـػو 

ػاىد ول: اگز ػیز لیف را بااسکًین ابتاذا کاذام یاک خاار  هایریشین دالت اکايتىر هیهخلىط آب و يفت را دروو لیف د  17

 ػىد؟ دالت دوم: در ؿىرت بظته بىدو ػیز لیف اگز لیف را کج کًین ابتذا کذام هایغ اس لیف خار  هی

 ىىػ ب( ػؿ هـ ػو صالت ابتؼا آب عاؿد هی ىىػ الف( ػؿ ػو صالت ابتؼا يفت عاؿد هی

 ىىػ ػ( ػؿصالت اول آب و ػؿصالت ػوم يفت عاؿد هی ىىػ آب عاؿد هی د( ػؿ صالت اول يفت و ػؿصالت ػوم

 پايظیىو وجىد دارد؟طدر کذام گشیًه به تزتیب ػًـز، تزکیب، هذلىل و طى 18

 ىـبت عاکيیـ  ب( آب همٖـ ـ يمک عىؿاکی ـ هىا ـ الف( هل ـ الکل ـ هىا ـ ىـبت هؼؼه 

 آهى ـ هىا ـ آب يمک ـ آب و ؿوغى ػ(  د( ٕال ـ چىب ـ ٕالی فیًتی ـ آب لًؼ

 ای هظتًذ؟هىاد اطیذی چه هشه 19

  ػ( ىیـیى  د( تلظ  ب( ىىؿ  الف( تـه



  ت فصل ه  فصل للو  جربه  شتم سؤاال 4

 های سیز پاطخ کىتاه دهیذ.به پزطغ 

 ؟ػؿ هیقاو صل ىؼو هىاػ ؿا يام ببـیؼػو ػاهل هؤحـ  21

ـاؿ ػاؿػ؟ 21  ػؿ هغلىٓ مىمپاينیىو رقء راهؼ چگىيه ػؿ هایغ ل

 )مه هىؿػ( ؟تىاو ارقای هغلىٓ ؿا اف هن رؼا کـػ چه ومایلی هی با 22

 ؿا ػؿ ًٍؼت يام ببـیؼ؟ گـیقايه )مايتـیفیىژ(ػو کاؿبـػ ػمتگاه  23

 های سیز پاطخ کاهل دهیذ.به پزطغ 

 ىىيؼه ؿا با ؽکـ ػلیل هيغٌ کًیؼ.های فیـ صالل و صلػؿهـیک اف ىکل 24
 

 
 

 کاهل کًیؼ. يميه هفهىهی ػاػه ىؼه ؿا 25
 

 
 

 ىىػ؟ای هیچه امتفاػه pHاف کاغؾ  26

 رؼول فیـ ؿا کاهل کًیؼ. 27
 يىع هثالی اس هذلىل

 ......................... يىىابه گافػاؿ

 هضلىل راهؼ ػؿراهؼ .........................
 ......................... آب و يمک

 ف ػؿگافهضلىل گا .........................
 

 

  

 های فیـهيغٌ کًیؼ ارقای هضلىل ؿا ػؿ هـ یک اف هغلىٓ 28
 .........................ػؿٍؼ:  71الکل         .........................آب و ىکـ: 

 قيیؼ.ب تىاو رؼا کـػ هخال هایی ؿا هی با هـ یک اف ومایل فیـ چه هغلىٓ 29
 طايتزیفیىژ دطتگاه دیالیش یکاغذ ؿاف لیف جذاکًًذه دطتگاه تمغیز

      
  

 باىؼ؟ تـیى صالل چه هی صالل ؿا تؼـیف کًیؼ؟ هؼـوف 31
ـای هـ یک اف صالت 31  های فیـ، یک يىع هغلىٓ ياهمگى بًىینیؼ. ب

  .........................گاف:       .........................راهؼ:       .........................هایغ: 
  

 آب

 «الف»

 الکل

 «ب»

 ا لکل آب

 پ( ............

 نافلز

 محلول

  ت( ............

 لنصب

 الف(...........

 ب( ............
 خالص

 خالص



 5 (مواد جذاسازی و مخلوط) 1 فصل

 

 1پاسخناهه فصل 
 

 

 ـ آلیاژ 3 ـ بافی 2 ىىيؼهـ صالل ـ صل 1

 ـ راهؼ ػؿ هایغ 5 ـ عًخی 4
 

 ـ ػؿمت 8 ـ ػؿمت 7 ـ ياػؿمت 6

 ـ ياػؿمت 11 ـ ػؿمت 9
 

 ـ تمٖیـ 13 گـیقايه )مايتـیفیىژ(ـ  12 ـ لیف رؼاکًًؼه 11

 ـ کمبایى 14
 

 ـ ػ 17 ـ د 16 دـ  15

 ـ الف 19 ـ الف 18
 

 ـ به ٍىؿت هؼلك 21 ا ـ يىع هاػهـ ػه 21
 

  ـ ػمتگاه ػیالیق ـ ػمتگاه تمٖیـ  گـیقايه )مايتـیفیىژ(ـ ػمتگاه  22
 

 های عىيی یاعتهاف  عىياب )پالمما(ـ رؼامافی چـبی اف ىیـ و  23
 

ـا همؼاؿ الکل اف آب کنـ ػؿ ىکل الف ) 24  تـ امت( آب صالل و الکل صل ىىيؼه امت فی

ـا همؼاؿ الکل اف آب بیو) ػؿ ىکل ب           تـ امت( آب صل ىىيؼه و الکل صالل امت فی
 

ـکیبب(    ـ الف( ياعالٌ )هغلىٓ( 25   فلقپ(  ت

 همگىهغلىٓ يات(          

 تىاو هيغٌ کـػ.ها ؿا يیق هیهیقاو امیؼی بىػو آو ػالوه بـ ىًامایی امیؼها، pHـ با امتفاػه اف کاغؾ  26

 ـ  27

 ىعي هثالی اس هذلىل

 هضلىل گاف ػؿهایغ يىىابه گافػاؿ

 هضلىل راهؼ ػؿراهؼ آلیاژ

 هضلىل راهؼ ػؿ هایغ آب و يمک

 هضلىل گاف ػؿگاف هىای پاک
 

 ػؿٍؼ: آب صل ىىيؼه الکل صالل 71الکل  آب و ىکـ: آب صالل و ىکـ صل ىىيؼه                 
 

29-   
 طايتزیفیىژ یشدطتگاه دیال کاغذ ؿافی لیف جذاکًًذه دطتگاه تمغیز

 چـبی اف ىیـ هىاػ فایؼ افعىو عاک اف آب الکل اف آب الکل اف آب
 

 ای ؿا ػؿ عىػ صل کًؼ. آب هایؼی که هاػه -31

 ػوػ ػؿ هىاگاف:      آریل                      راهؼ:    آب و ؿوغى           هایغ:  -31
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 )تغییرهای شیمیایی در خذمت زنذگی( 2فصل 
 

 

 

 طؤال ردیف

 جاهای خالی را با کلمات هًاطب پزکًیذ. 

ـاحـ مىعتى کـبى با همؼاؿ کن اکنیژو گاف  1  ىىػ.تىلیؼ هی .........................ب

ـتیب تغییـ  2  امت. .........................و  .........................رىىیؼو آب و لـهق ىؼو هیظ آهًی ػؿ هضلىل کات کبىػ به ت

 گىیًؼ.هی .........................به هىاػی که ىـوع کًًؼه یک تغییـ ىیمیایی هنتًؼ  3

 مافيؼ.هی .........................ها آفاػ کـػو ايـژی تیغه آهًی و هنی به کمک لیمىتـه اف آو با 4

 ػاؿػ.همؼاؿ ؿا ػؿهىا تـیى بیو .........................گاف  5

 ی سیز را تؼییى کًیذ.ها ػبارترطت بىدو هزیک اس درطت یا ياد 

ـاوؿػهاکنیژو یک  ،ػؿ واکًو مىعتى 6  ياػؿمت  ػؿمت  امت.  ف

 ياػؿمت  ػؿمت  کًؼ.ها تغییـ هیػؿ تغییـهای ىیمیایی يىع هىلکىل 7

 ياػؿمت   ػؿمت  .تًها ؿاه آفاػ ىؼو ايـژی ىیمیایی هىاػ امت ،مىعتى هىاػ 8

 ياػؿمت  ػؿمت  تغییـ ؿيگ ييايه تغییـ ىیمیایی امت. ،و کىه آتيفياوػؿآفهای 9

 ياػؿمت  ػؿمت  یک تغییـ ىیمیایی هْـ امت. ػؿب آهًیفيگ فػو  11

 ها را به هن وؿل کًیذ(آوبه کذام هفهىم اطت ) ی داده ػذه هزبىطها ػبارتهزیک اس  

 .            ب           .                               الف                                

ـآیًؼ یک تغییـ ىیمیایی به ورىػ هیاف هىاػی که  11  کاتالیقگـ   آیًؼ.   ف

ـاه امت.   با يىع تغییـ ىیمیایی ایى  12  مىعتى   يىؿ و گـها هم

ـػت تغییـ ىیمیایی  ؿا هىاػی که  13 ـاوؿػه   کًؼ   کن یا فیاػ هی م  هاف

ـ  14  هاواکًو ػهًؼه      ىىيؼیًؼ ػچاؿ تغییـ ىیمیایی آهىاػی که ػؿیک ف

 های سیز گشیًه درطت را ايتخاب کًیذ.درپزطغ 

 فیشیکی اطت؟ ها، تغییزشیًهگ کذام یک اس 15

ـکهب( تبؼیل   فيگ فػو آهىالف(    ايگىؿ به م

  یاعتهگلىکق ػؿ مىعتىػ(  د( بغاؿ ىؼو الکل 

 ؟اطتبزای یک تغییزػیمیایی ای  داده ػذه يؼايههىرد کذام  16

 ػ( تغییـ صزن  د( تغییـ ؿيگ  ب( تغییـ رـم  الف( تغییـ ايؼافه 

     ها کذاهًذ؟واکًغ دهًذه همابلدر واکًغ ػیمیایی  17

اکظیژو      هیذروژو 
جزله
  آب  →

 ب( آب و هیؼؿوژو  الف( اکنیژو و آب 

 ػ( هیؼؿوژو و اکنیژو  و آب د( اکنیژو، هیؼؿوژو 

 ؟يذاردبه هًگام طىختى یک هاده وجىد کذام یک اس هىارد سیز ضزورتی  18

 ب( اکنیژو   الف( هیؼؿوژو 

 ػ( ػهای کافی   د( مىعت 



 7 (زنذگ  خذمت در شیمیای  جغییبشای) 2 فصل

 ؟ باػذيمیکذام یک اس تغییزات سیز فیشیکی  19

  .ىىػکًین کمی بـ ٕىل آو افقوػه هیالف( یک هیلۀ آهًی ؿا گـم هی

ـکیبی اف اکنیژو و هیؼؿوژو امت که با رـیاو بـق، آو ؿا به اکنیژو و هیؼؿوژو تبؼیل هی   .کًینب( آب ت

 کًؼ. ت آهًـبایی پیؼا هیکًین و هیله عاٍی  آهًی ؿا به آهًـبا يقػیک هی د( یک هیله

ـاؿت هیػ( یک لٖؼه یظ ؿا آو   .ػهین تا به صالت بغاؿ ػؿآیؼلؼؿ ص

 ای سیز پاطخ کىتاه دهیذ.هبه پزطغ 

ـاف ىما اتفاق هی افتؼ ؿا يام ببـیؼ؟ 21 ـات ىیمیایی که ػؿ إ  مه يمىيه اف تغیی

ـای هـ کؼام هخالی بقيیؼ؟ 21  ػو ؿاه آفاػ ىؼو ايـژی ىیمیایی ؿا يام ببـیؼ و ب

 هىؿػ( 3های تغییـ ىیمیایی کؼاهًؼ؟ )ييايه 22

 به کاتالیقگـهای بؼو چه هی گىیًؼ؟ 23

 های سیز پاطخ کاهل دهیذ.به پزطغ 

ـاوؿػه 24  ًو مىعتى ىمغ ؿا يام ببـیؼ؟کهای واف
 

 ارقای هخلج آتو ؿا يام ببـیؼ. 25
 

 الف( هؼاػله تزقیه آب اکنیژيه ؿا بًىینیؼ. 26

 تزقیه آب اکنیژيه، تغییـ فیقیکی امت یا تغییـ ىیمیایی؟ ػلیل بیاوؿیؼ.ب( 
 

 ی تىايؼ باػج عاهىه ىؼو آتو ىىػ؟ايؼاعتى پتى، چگىيه ه 27
 

 ؿاه ىًامایی هـ یک اف گافهای فیـ ؿا بًىینیؼ. 28

 ....................................اکنیؼ:  ػی کـبى  .....................................اکنیژو: 
 

ـای امتفاػه اف ايـژی ىیمیایی هىاػ بًىینیؼ. 29  مه ؿاه ب
 

ـات فیـ فیق 31  یکی امت یا ىیمیایی؟تغیی

 .........................ؿوىى ىؼو الهپ: 

ـکه:   .........................واکًو پىمت تغن هـؽ ػؿ م
 

ـای مىعتى، اکنیژو الفم امت؟ چگىيه هی 31  تىاو حابت کـػ ب
 

ـای تىلیؼ گـها رهت ىـوع مىعتى هىاػ يام ببـیؼ؟ 32  مه ؿوه ب
 

 ی فیـ ؿا عاهىه کـػ.ها تىاو آتو چگىيه هی 33

ـفتى يفت:  ـفتى رًگل:                .........................آتو گ  .........................آتو گ
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 2پاسخناهه فصل 
 

 

 

 ـ واکًو ػهًؼه 3 ـ فیقیکی ـ ىیمیایی 2 ـ کـبى هىيىکنیؼ 1

 ـ يیتـوژو 5 ـ باتـی 4
 

 ـ ياػؿمت 8 ـ ػؿمت 7 ـ ياػؿمت 6

 ـ ػؿمت 11 ػؿمت ـ 9
 

ـاوؿػهـ  11  ـ مىعتى 12 هاف

 هاػهًؼهـ واکًو 14 ـ کاتالیقگـ 13
 

 ـ ػ 17 ـ د 16 ـ د 15

 ـ ب 19 ـ الف 18
 

ـگ 21  ها ػؿ پاییق ـ تـه ىؼو ىیــ پغتى غؾا ـ تغییـ ؿيگ ب
 

 ها به ايـژی الکتـیکی(ل ايـژی ىیمیایی آوتبؼیها )مىعتى هىاػ ) تبؼیل ايـژی ىیمیایی به ايـژی گـهایی( ماعتى باتـی اف آوـ  21
 

 ـ تىلیؼ بىی رؼیؼ ـ تىلیؼ گاف ـ تغییـ ؿيگ  22
 

 ـ آيقین 23
 

 گـها و يىؿ – اکنیؼ ـ بغاؿ آبػی ـ کـبى 24
 

 هاػه مىعتًی -3 اکنیژو -2 گـها -1ـ  25
 

 آب اکنیژيه                                                                                                   ـ الف( 26
گـها و يىؿ
آب   →  اکنیژو 

تبـؼیل و به ػو هىلکىل آب و اکنـیژو  هی ىکًؼب( تزقیه آب اکنیژيه، تغییـ ىیمیایی امت چىو هىلکىل آب اکنیژيه  

 ای ورىػ يغىاهؼ ػاىت.ىىػ و ػیگـ آب اکنیژيههی
 

 و رلىگیـی هی ىىػ.با ایى کاؿ اف ؿمیؼو اکنیژو به آتـ  27
 

 کًؼ. اکنیژو: اکنیژو کبـیت يیمه افـوعته ؿا ؿوىى هی -28

 کًؼ. کًؼ همچًیى آتو ؿا عاهىه هی اکنیؼ: آب آهک ؿا کؼؿ هی ػی کـبى 

 های ىیمیایی ايزام واکًو -3 ماعت باتـی -2 مىفايؼو -1         -29
 

 ىیمیایی –فیقیکی    -31
 

 ىىػ. و يـمیؼو اکنیژو، آتو عاهىه هی با ايؼاعتى پتى بـ ؿوی آتو -31
 

 گـهای صاٍل اف رـیاو الکتـینیته -3 گـهای صاٍل اف اٍٖکاک -2 آتو  -1  -32
 

 صؾف گـها و یا مىعت                       صؾف اکنیژو و یا مىعت -33
  



 9 (خبب چ  اج  درون از) 3 فصل

 
 

 (از درون اتم چه خبر) 3فصل 
 

 

 

 طؤال ردیف

 ذ.جاهای خالی را با کلمات هًاطب پزکًی 

ـابـ امت. .........................ها با تؼؼاػ ػؿصالت ػاػی تؼؼاػ الکتـوو 1  ب

 اؿائه گـػیؼ. .........................تىمٔ  عىؿىیؼیهؼل هًظىهه  2

ـتیب صؼاکخـ هی 3 ـ  ......................... و .........................تىايؼ ػؿ هؼاؿ ػوم و مىم به ت  گیـػ.وو را  ػؼػ الکت

 يىینًؼ.ييايه ىیمیایی آو هی ......................... و  .........................ت ػؼػ اتمی ػًَـها ؿا ػؿ مم 4

 ييايه ىیمیایی ػًَـ کلـ امت. ......................... 5

 ی سیز را تؼییى کًیذ.ها ػبارتدرطت یا يادرطت بىدو هزیک اس  

 ياػؿمت  ػؿمت  ها همیيه حابت امت.تؼؼاػ يىتـوو ،تيکیل ػهًؼه اتن اف بیى ؽؿات 6

 ياػؿمت  ػؿمت  های یکنايی ػاؿػ.های یک ػًَـ تؼؼاػ يىتـووتمام ایقوتىپ 7

ـوو ػؿ یىو هًفی، 8 ـوتىوهای یک اتن اف تؼتؼؼاػ الکت  ياػؿمت   ػؿمت  تـ امت. هایو بیوؼاػ پ

 ياػؿمت  ػؿمت  امت.  Neو مؼین  Naييايه ىیمیایی يئىو  9

 ياػؿمت  ػؿمت  هیؼؿوژو تًها اتمی امت که همکى امت ػؿ هنته عىػ يىتـوو يؼاىته باىؼ. 11

 ها را به هن وؿل کًیذ(ی داده ػذه هزبىط به کذام هفهىم اطت )آوها ػبارتهزیک اس  

 .            ب           .                               الف                                

 الکتـوو       باؿ الکتـیکی اتن ػؿ صالت ػاػی 11

 يىتـوو        ىىػ.هی پىىیچين اتن ؽؿه ایى رـم اف ،گیـیايؼافه ػؿ 12

 عًخی         ؽؿه بؼوو باؿ 13

 ػؼػ رـهی         های اتنتؼؼاػ پـوتىو 14

      ػؼػ اتمی 

 های سیز گشیًه درطت را ايتخاب کًیذ.طغدرپز  

 این.بذطت آورده .........................های اتمی را بتىايین اس هظته آو جذا کًین آيگاه اگز یکی اس پزوتىو 15

 ب( یک یىو هخبت اف هماو ػًَـ  الف( یک ایقوتىپ اف هماو ػًَـ 

 ا عىاً رؼیؼػ( یک ػًَـ رؼیؼ ب د( یک یىو هًفی اف هماو ػًَـ 

,H) های هیذروژواتن اس هزیک اس ایشوتىپ nاگز در ظزفی  16 H, H3 2 1
1 1  داػته باػین در ایى ظزف چًذ يىتزوو دارین؟( 1

 n 9 ػ(  n 8 د(  n4 ب(  n 3 الف( 

a یىو 17
a A 2 2  کتزوو اطت؟لدارای چًذ ا 2

a الف( 1   )ب a 2 2   )دa   )ػa 2  

 اطت. 4ها در کذام اتن بزابز ها و يىتزووتفاوت تؼذاد پزوتىو 18

Li7 الف(
3   )ب Fe56

26   )د Be9
4   )ػ N14

7   



  ت فصل ه  فصل للو  جربه  شتم سؤاال 11

 ػىد؟در چه ؿىرت یک اتن دارای بار الکتزیکی هًفی هی 19

ـفتى پـوتىو  ـفتى الکتـوو   الف( با گ  ػ( با اف ػمت ػاػو پـوتىو    د( با اف ػمت ػاػو الکتـوو   ب( با گ

 ن تفاوت داريذ؟های یک ػًـز در کذام یک اس هىارد سیز باهایشوتىپ 21

 و چگالی  رـمب(  ها و ػؼػ اتمی الف( تؼؼاػ پـوتىو

 ػ( يماػ ىیمیایی و عىاً ىیمیایی  ها ػؿ رؼول تًاوبی د( هکاو آو

 کذام یک اس ػًاؿز سیز پزتىسا اطت؟ هظته 21

N14 ب( H31  الف(
7   )د Fe56

26   )ػ Li7
3  

 های سیز پاطخ کىتاه دهیذ.به پزطغ 

 تـیى ػؼػ رـهی کـبى ؿا بًىینیؼ.تـیى و بیوکن 22

ـکیب چه ػًاٍـی تيکیل ىؼه امت. 23  يمک عىؿاکی اف ت

 های سیز پاطخ کاهل دهیذ.به پزطغ 

 فـُ کًیؼ( Aها ؿا تـوو امت يماػ ىیمیایی آو ؿا بًىینیؼ )يام اتنيى 5پـوتىو و  4الکتـوو  3اتمی ػاؿای  24

 یىو ؿا تؼـیف کًیؼ. 25

X17 ػًَـ 26 2
 ؿا ػؿ يظـ بگیـیؼ و با تىره به آو به مئىاالت پامظ ػهیؼ.  8

 ػهؼ؟ػؿباالی ایى ػًَـ چه چیقی ؿا يياو هی( -2) الف( ػؼػ

 ایى ػًَـ ؿا بًىینیؼ؟ب( ػؼػ رـهی و ػؼػ اتمی 

 کتـوو، پـوتىو و يىتـوو ایى اتن ؿا صناب کًیؼ.لد( تؼؼاػ ا

 ػهؼ.ىکل هتفاوت اف اتن هیؼؿوژو ؿا يياو هی مهتَىیـ فیـ  27

H H H3 2 1
1 1 1  

 ىىيؼ؟الف( ایى اىکال هتفاوت اف یک ػًَـ چه ياهیؼه هی

ـکؼام ؿا هضامبه کًیؼ.  ب( ػؼػ رـهی ه

ـا؟( کؼد ـتىفایی ػاؿػ؟ چ  ام یک عاٍیت پ

ـای اتمی که ػؿ هنته آو  28 يىتـوو ورىػ ػاؿػ ؿمن کـػه و ػؼػ اتمی و ػؼػ رـهـی ایـى ػًَــ  7پـوتىو و  6هؼل بىؿ ؿا ب

 ؿا هيغٌ کًیؼ.

 ( ػؼػ اتمی )

 ( ػؼػ رـهی )

 هفاهین فیـ ؿا تؼـیف کًیؼ: 29

 ػؼػ رـهی:

 ایقوتىپ:

ـا اتن ػؿ صالت ػاػی ع 31  ًخی امت؟چ

ـاؿ هی 31  گیـػ؟ به چه ػلت ػؿ ػًَـ لیتین، مىهیى الکتـوو ػؿ الیه ػوم ل

ـتىفا )ؿاػیىاکتیى( ػؿ فيؼگی ها مه هىؿػ يام ببـیؼ. های هفیؼکاؿبـػ اف 32  هىاػ پ

 ؿا بًىینیؼ. 13و  12یک تفاوت و یک ىباهت بیى کـبى  33

  



 11 (خبب چ  اج  درون از) 3 فصل

 

 3پاسخناهه فصل 
 

 

 

   8 - 2ـ  3 ـ بىؿ  2 ها ـ پـوتىو 1

 Clـ  5 پاییى - ـ چپ 4

 ـ ػؿمت 8 ـ ياػؿمت 7 ـ ياػؿمت 6

 ـ ػؿمت 11 ـ ياػؿمت 9

 ـ يىتـوو 13 ـ الکتـوو  12 ـ عًخی 11

 ـ ػؼػ اتمی 14

 ـ ػ 17 ـ الف 16 ـ ػ 15

 ـ ب 21 ـ ب 19 ـ ػ 18

 ـ الف 21

 کلـ ـ ػو ػًَـ مؼین و 23 14تـیى و بیو 12تـیى ـ کن 22

A9 ـ 24
4  

ـابـ يباىؼ یىو هیها و پـوتىوای که تؼؼاػ الکتـووـ ؽؿه 25  .گىیًؼهای آو باهن ب

ـفته امت. 2هؼ ایى ػًَـ ػيياو هیـ الف(  26  الکتـوو گ

 8ی و ػؼػ اتم 17ػؼػ رـهی ب(  

 9و يىتـوو  8پـوتىو  11الکتـوو  تؼؼاػ د(  

 3م ىو تـیتی 2م ىػوتـی 1م ىی پـوتیػؼػ رـه (ب                       ( ایقوتىپـ الف 27

ـا تؼؼاػ يىتـوىتـیتی (د  ـتىفا امت فی ـابـ پـوتىو 5/1تـ اف  های آو بیوم پ  هایو امت(ب

 (13ػؼػ رـهی ) (  6ـ ػؼػ اتمی ) 28
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 ىىػ. به هزمىع پـوتىو و يىتـوو یک اتن گفته هی ػؼػ رـهی:  

 ػًاٍـی که ػؼػ اتمی یکناو و ػؼػ رـهی هتفاوت ػاؿيؼ. تىپ:ایقو 

ـابـ امت. -31  چىو تؼؼاػ پـوتىو و الکتـوو اتن با هن ب

ـا ػؿ الیه اول صؼاکخـ  -31  گیـػ و الکتـوو بؼؼی بایؼ بـوػ الیه بؼؼی الکتـوو را هی 2فی

ـافی  -32  ای يیـوگاه بـق هنته –ػمتگاه هيؼاؿ آتو  –ػمتگاه آيژیىگ

 ػاؿػ. 12تـ ينبت به کـبى  ، یک ػؼػ يىتـوو بیو 13تفاوت: کـبى -33

 ىباهت: تؼؼاػ پـوتىو وػؼػ اتمی هـ ػو یکناو امت. 
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 (تنظیم عصبی) 4فصل 
 

 

 

 طؤال ردیف

 جاهای خالی را با کلمات هًاطب پزکًیذ. 

 اػاهه ػاؿػ. .........................تا  .........................يغاع، ًٕاب مفیؼ ؿيگی امت که اف  1

 ىىػ.گفته هی ......................... ،بلًؼ )آکنىو( های آمهیا  ها )ػيؼؿیت(ػاؿیًهبه  2

 ػهؼ.ؿا تيکیل هی .........................ارتماع تاؿهای ػَبی ػؿکًاؿ یکؼیگـ  3

ـاؿ ػاؿػ. .........................و يغاع ػؿوو  .........................هغق ػؿوو  4  ل

 ؼ.ػهتيکیل هی .........................تـ صزن هغق ها ؿا  بیو 5

 ی سیز را تؼییى کًیذ.ها ػبارتدرطت یا يادرطت بىدو هزیک اس  

 ياػؿمت        ػؿمت  .بلغ غؾا یک ػمل ايؼکامی امت 6

ـفـه و اف ػاؿیًـه )ػيـؼؿیت( بـه مـمت ايتهـای یاعته ػَبی )يىؿوو( یـک ٕايتمال پیام ػؿ ػاعل یک  7

 امت.  آمه )آکنىو(

 

 ياػؿمت        ػؿمت 

 ياػؿمت        ػؿمت  کًًؼ.ها کمک هییاعته ػَبی )يىؿوو(های پيتیباو فؼالیت ػَبی ػاؿيؼ و به یاعته 8

 ياػؿمت        ػؿمت  های ايؼکامی امت.ای اف پامظپلک فػو يمىيه 9

 ياػؿمت        ػؿمت  ؿابٔ بیى هغق و بغو هضیٖی ػمتگاه ػَبی امت. يغاع 11

 ها را به هن وؿل کًیذ(آوه ػذه هزبىط به کذام هفهىم اطت )ی دادها ػبارتهزیک اس  

 .            ب           .                               الف                                

ـکق بـعی اف ا 11  هظ   های بؼو   يؼکاكه

ـکق بیًایی    12  هغچه   ه

 الًغاعبَل   تًظین تًفل    13

 يغاع   صفظ تؼاػل بؼو    14

 های سیز گشیًه درطت را ايتخاب کًیذ.درپزطغ 

 کذام ػًـز سیز جشء دطتگاه ػـبی هذیغی اطت؟ 15

 الًغاع ب( بَل  الف( بغو مٖضی هغچه 

 ػ( اػَاب اؿتبإی  ای ػملی هظهد( بغو ههاؿت

 ػىد؟( هذظىب هییايؼکاطکذاهیک اس اػمال سیز جشء اػمال ) 16

 ب( تفکـ   الف( عمیافه کيیؼو 

 ػ( ؿاه ؿفتى   د( صـف فػو 

بیًایی ا بىیایی ا ػًىایی ا چؼایی و الهظه( به کذام لظمت اس بذو هًتمال ػاذه و طاپض باه ادرا  ادظاص پًجگايه ) 17

 ػىد؟ذیل هیتب

 ػ( صـف فػو  د( يغاع  ب( هغق  الف( پىمت بؼو 

 یک اس هىارد سیز اس وظایف هخ اطت؟کذام  18

 ػ( صفظ تؼاػل بىػو              د( صـف فػو  ب( صل هنئله  الف( تىايایی فکـ کـػو 



 13 (لصب  جنظی ) 4 فصل

 باػذ؟ؿذیخ يمی یاخته ػـبی )يىروو(سیز در هىرد طاختماو  کذام گشیًه 19

  .ايؼهتَل یاعته ػَبی )يىؿوو(ی ایاعتهايؼ که به رنن های ػَبیؿىته آمه )آکنىو(و  ػاؿیًه )ػيؼؿیت(ف( ال

  .امت ػاؿیًه )ػيؼؿیت(به ٕـف  آمه )آکنىو(اف  ب( رهت رـیاو ػَبی 

  .باىًؼهای اٍلی مافيؼه ػمتگاه ػَبی هییاعته ،های ػَبی )يىؿوو(یاعتهد( 

ـاؿ ػاؿيؼا یاعتهبه يام رنن  یاعتهها ػؿ بغيی اف تـ ايؼاهک هنته و بیو ،)يىؿوو(یاعته ػَبی ػ( ػؿ    .ی ل

 های سیز پاطخ کىتاه دهیذ.به پزطغ 

 بغو ػمتگاه ػَبی ؿا يام ببـیؼ. ػو 21

ـکقی کؼامبغو 21  ايؼ؟های اٍلی ػمتگاه ػَبی ه

 های سیز پاطخ کاهل دهیذ.به پزطغ 

ـکتی ػؿ چینت؟ تفاوت کاؿ ػَب صنی 23  و ص
 

 ه مىاالت فیـ ػؿباؿه یاعته ػَبی )يىؿوو( پامظ ػهیؼ.ب 24

 ؿا يام ببـیؼ.  یاعته ػَبی )يىؿوو(ارقای الف( 

ـکت پیام     چگىيه امت؟ یاعته ػَبی )يىؿوو(ػؿ  ب( رهت ص
 

 يمىػاؿ فیـ ؿا تکمیل کًیؼ. 25
 

 
 

 های ايؼکامی ؿا يام ببـیؼ.مه هيغَه اٍلی پامظ 26

 ـ 3    ـ  2   ـ  1
 

 مه بغو اٍلی هغق ؿا يام ببـیؼ و یکی اف وظایف هـ بغو ؿا بًىینیؼ. 27
 

 با تىره به ىکل فیـ به مئىاالت پامظ ػهیؼ. 28
 

 گؾاؿی کًیؼ.های هيغٌ ىؼه ؿوی ىکل ؿا ياملنمت

 

 

 
 ػو وظیفه يغاع ؿا بًىینیؼ. 29

 

ـکق کًتـل اػمال  31  گىیًؼ؟ يام ػیگـه چینت؟ صیاتی بؼو امت، چه هیبه بغو باالیی يغاع که ه
 

 های بؼو لاػؿ به تىلیؼ هخل يینت؟ یک اف یاعته کؼام 31

 
  

 ب( ............

 مخچ 

 نخاع

 .......... الف(
 دسمگاه لصب  

 ج( ............ مبکزی
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 4پاسخناهه فصل 
 

 

 

 ـ ػَب 3 ـ تاؿ ػَبی 2 ـ بَل الًغاع ـ کمـ 1

 های هظـ يیمکـه 5 ها  ـ رمزمه ـ کايال متىو ههـه 4
 

 ـ ياػؿمت 8 ـ ػؿمت 7 ـ ياػؿمت 6

 ـ ػؿمت 11 ـ ػؿمت 9
 

 الًغاعـ بَل 13 ـ هظ 12 ـ يغاع 11

 ـ هغچه 14
 

 ـ ب 17 ـ الف 16 ـ ػ 15

 ـ ب 19 ـ ػ 18
 

ـکقی و ػمتگاه ػَبی هضیٖی 21  ـ ػمتگاه ػَبی ه
 

 ماله هغق  –هغچه  –هظ  -21
 

ـفه و ؿیقه اىک يمىيه 21  ايؼ.های ايؼکامیهایی اف پامظـ پلک فػو، ػٖنه، م
 

ـاکق ػَبی هی ـ ػَب صنی پیام 22 ـاکـق ػَـبی ػؿیافـت هـیؿا به ه ـکتـی پیـام ؿا اف ه کًـؼ و بـه بـػ ػؿصالی که ػَـب ص

 بـػ.هایی هايًؼ ػمت و پا هی ايؼام
 

 رنن ملىلی –ػاؿیًه  –الف( آمه ـ  24

 اف ػاؿیًه به آمهب(     
 

 د( ماله هغق ب( هظ ـ الف( هغق 25
 

ـای صفاظت اف بؼو ايزام هی 3 ـ بؼوو اؿاػه و تفکـ 2 ـ بنیاؿ مـیغ 1ـ  26  ىىػـ اغلب ب
 

 ( ماله هغق: کًتـل اػمالی هايًؼ ّـباو للب، تًفل و...3) ( هغچه: صفظ تؼاػل 2) ( هظ: تفکـ1ـ ) 27
 

    آمه )آکنىو(( 3) ػاؿیًه )ػيؼؿیت(( 2) ( هنته1ـ ) 28
 

29- 

 ؿابٔ بیى هغق و بغو هضیٖی ػمتگاه ػَبی -1 

 کًؼ. ها اؿمال هی ا به هغق و مپل اف هغق به ايؼامها ؿ  إالػات ايؼام -2 
 

 گـه صیات –بَل الًغاع  -31
 

 یاعته ػَبی -31

 

  



 15 (حبکت و حس) 5 فصل

 

 (حس و حرکت) 5فصل 
 

 

 

 طؤال ردیف

 جاهای خالی را با کلمات هًاطب پزکًیذ. 

 امت. ......................... اف يىع و هفَل بیى ػيؼه و رًاؽ میًه .........................های هچ ػمت اف يىع هفَل 1

ـک ها ؿا ػؿ هضل هفَلبافت پیىيؼی هضکمی که امتغىاو 2  يام ػاؿػ. .........................کًؼ به هن وٍل هیهای هتض

ـک عاٍی ؿا ػؿیافت و به پیام ػَبی تبؼیل هیبه ايؼام 3  گىیًؼ.هی .........................کًًؼ هایی که احـ هض

ـکتی بؼو ؿا هی .........................و  ......................... 4  ػمتگاه ص
ً
 مافيؼ.هزمىػا

ـکات اؿاػی بؼو تىمٔ هاهیچه 5  ىىػ.ايزام هی .........................های ص

 ی سیز را تؼییى کًیذ.ها ػبارتدرطت یا يادرطت بىدو هزیک اس  

 ياػؿمت  ػؿمت  امت.هاهیچه ؿوػه اف يىع هاهیچه ٍاف  6

 ياػؿمت  ػؿمت  ؿويؼ.های صنی بؼؼ اف تبؼیل ىؼو به پیام ػَبی به ليـ هظ هیتمام پیام 7

 ياػؿمت   ػؿمت  ىىػ.ای ايزام هیهای امتىايهها تىمٔ یاعتهتيغیٌ ؿيگ 8

 اػؿمت ي ػؿمت  کًًؼ.های امکلتی ػمل هتمابل ػاؿيؼ و رفت رفت کاؿ هیتـ هاهیچه بیو 9

ـيؼه 11 ايؼ که ػؿ بغو صلقويی گـىه ػاعلـی اؿیهای هژه ػیاعتههای ٍىتی گی

ـاؿ ػاؿيؼ.   ل

 ياػؿمت  ػؿمت 

 ها را به هن وؿل کًیذ(ی داده ػذه هزبىط به کذام هفهىم اطت )آوها ػبارتهزیک اس  

 .            ب           .                               الف                                

ـک    11  هاهفَل بیى ههـه   هفَل يیمه هتض

 هفَل آؿيذ   هفَل حابت    12

 هفَل بافو وىايه   چـعؼ   ایى هفَل ػؿ رهات هغتلف هی 13

 هفَل رمزمه   چـعؼ   هفَلی که تًها ػؿیک رهت هی 14

 های سیز گشیًه درطت را ايتخاب کًیذ.درپزطغ 

 هًؼاء بافت اطتخىايی کذام بافت اطت؟  15

 ػ( بافت امتغىايی  د( بافت پیىيؼی  ب( بافت امفًزی  الف( بافت عىيی 

 ىها به تزتیب اس کذام يىع هظتًذ؟های جذاره هثايه و لاػذه ههاهیچه 16

 هغٖٔ  -ب( ٍاف   ٍاف  -الف( هغٖٔ 

 ٍاف  -ػ( ٍاف   هغٖٔ  -د( هغٖٔ 

 ػىد. ت اطتخىاو در بزابز ضزبه هیهاوباػث هم ..................بز فؼار و باػث اطتذکام اطتخىاو در بزا ............... هاده 17

 پـوتئیى  -ب( کلنین و فنفـ   فنفـ  -الف( کلنین 

 یؼ  -ػ( پـوتئیى  کلنین و فنفـ  -د( پـوتئیى 

 ؟ه اطتمه هتذز  را به یکذیگز هتـل کزدفاؿل يیچه چیشی ه 18

 ها ب( غْـوف  ها الف( امتغىاو

 ػ( غْـوف و ؿبآ و هایغ هفَلی   د( غْـوف و ؿبآ 



  ت فصل ه  فصل للو  جربه  شتم سؤاال 16

 ػىد؟ اطتخىاو يزم هی ،با لزاردادو اطتخىاو در هذلىل کذام هاده 19

ـيمک  الف( يمک   ػ( رىه ىیـیى  د( آب رىه ب( رىه

 های سیز پاطخ کىتاه دهیذ.به پزطغ 

ـکق صل بىیا 21 ـاؿ ػاؿػ؟ه  یی ػؿ کزا ل

ـيؼه يىؿی چين ؿا يام بـػه و بًىینیؼ کؼام یک ػؿ ػیؼ میاه و مفیؼ يمو ػاؿػ؟ یاعتهػو يىع  21  گی

ـيؼه 22 ـاؿ ػاؿػ؟ هایی اف ػهاو بغوػؿ چه  های چيایی گی  ل

 به ٍىؿت رفت رفت کاؿ هیچه يىع هاهیچه 23
ً
 کًًؼ؟هایی ػؿ بؼو هؼمىال

 پاطخ کاهل دهیذ.های سیز به پزطغ 

ـيؼه 24  های پىمت ؿا يام ببـیؼ.ايىاع گی

 ل ػؿیافت آو ػؿ هغق وٍل کًیؼ.ضػؿ رؼول فیـ هـصل ؿا به ه 25

 صل بىیایی

 صل ىًىایی

 صل بیًایی

 بغو پل مـی ليـ هظ

 های هظ بغو رلىیی يیمکـه

 بغو گیزگاهی ليـ هظ
 

 

  

 ىؿػ(ه 4چه وظیفه ای ػؿ بؼو ػاؿيؼ؟ )ها امتغىاو 26

 ؿبآ ؿا تؼـیف کًیؼ. 27

 مه بغو اٍلی گىه کؼاهًؼ؟ 28

 ایى رمله ؿا تفنیـ کًیؼ. 29

 امکلتی ػمل هتمابل ػاؿيؼ.های هاهیچه

 هىؿػ( 3ػالیل پىکی امتغىاو ؿا بًىینیؼ. ) 31

 کًین؟ ای اصناك يمی به چه ػلت اگـ کلیؼ ؿا ؿوی فباو بگؾاؿین، هقه 31

ـکت يؼاؿػ و هیکؼام هفَل هضؼوػیتی ػ 32  تىايؼ ػؿ تمام رهات بچـعؼ؟ هخال بقيیؼ. ؿ ص

 رؼول فیـ ؿا کاهل کًیؼ. 33
 هذل ريگ ػمل ػکل يىع هاهیچه

 امکلتی
 

 اؿاػی .........................
 

 بافو .........................

ای  امتىايه للبی

 هًيؼب

 

 لـهق .........................
 

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

 ٍاف
 

ـاؿاػی .........................  غی
 

 هؼؼه .........................
 

 

 

 
  



 17 (حبکت و حس) 5 فصل

 

 5پاسخناهه فصل 
 

 

 

ـک ) 1 ـکگىی کامهـ هتض  ـ ايؼام صنی 3 ـ ؿبآ 2 ای( ـ يیمه هتض

 ـ امکلتی یا هغٖٔ 5 ها و امکلت بؼوـ هاهیچه 4
 

 ـ ياػؿمت 8 ـ ػؿمت 7 ـ ػؿمت 6

 ـ ػؿمت 11 ـ ػؿمت 9
 

 ـ هفَل باف و ىايه 13 ـ هفَل رمزمه 12 هاـ هفَل بیى ههـه 11

 ـ هفَل آؿيذ 14
 

 ـ ب 17 ـ ػ 16 ـ ب 15

 ـ ب 19 ـ ب 18
 

 های هظکـهـ رلىی يین 21

ـيؼهـ هغـوٕی و امتىايه 21  ایهای امتىايهای ـ گی

 ـ ؿوی فباو و ػیىاؿه ػاعلی ػهاو 22

 های امکلتیـ هاهیچه 23

ـيؼه ـ 24  های صناك به گـها ـ مـها ـ فياؿ ـ ػؿػ و لملگی

های هظ ـ صل ىًىایی هـبىٓ به بغو گیزگاهی و صنی بیًـایی هـبـىٓ ـ صل بىیایی هـبىٓ به بغو رلىیی يیمکـه 25

 به بغو پل مـی

ـکـت بـؼو ـ ـ ىکل ػاػو و فـم ػاػو به بؼو ـ صفاظت اف ايؼام 26 هـای تىلیـؼ گلبـىلهای ههن هخل هغق و للب ـ کمک بـه ص

 عىيی ػؿ هغق امتغىاو

 کًؼ.ها ؿا ػؿهضل هفَل به هن وٍل هیـ ؿبآ بافت پیىيؼی هضکمی امت که امتغىاو 27

 ـ گىه عاؿری ـ گىه هیايی ـ گىه ػاعلی 28

ـاؿ هـیـ یؼًی ولتی که هاهیچه هًمبِ هی 29 ـاصت بىػه و به صالت کيیؼه ل ا گیــػ تـىىػ هاهیچه هغالف آو ػؿصال امت

ـاصت بایؼ هًمبِ ىىػ. ـگـػايؼو امتغىاو به صالت اول هاهیچه ػؿصال امت ـای ب ـکت کًؼ و ب  امتغىاو بتىايؼ ص

31-   

ـک      -2 تغؾیه ياهًامب     -1         باال ؿفتى مى -3 ػؼم تض

ـا ػؿ بقاق ػهاو صل يمی -31 ـيؼه ىىػ و يمی فی  های چيایی ؿا تضـیک کًؼ. تىايؼ گی

ـک -32  هايًؼ ىايه هفَل هتض
 هذل ريگ ػمل ػکل يىع هاهیچه

 بافو لـهق اؿاػی ای امتىايه امکلتی

 للب لـهق غیـ اؿاػی ای هًيؼب امتىايه للبی

ـاؿاػی ػوکی ٍاف  هؼؼه ٍىؿتی -مفیؼ  غی
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 (تنظیم هورمونی) 6فصل 
 

 

 

 طؤال ردیف

 جاهای خالی را با کلمات هًاطب پزکًیذ. 

ـکیبات ىیم هىؿهىو 1  ؼ.يىىتـىش هی .........................ػؿ  .........................که به همؼاؿ  یایی  هنتًؼها ت

ـاؿ ػاؿػ تـىش هی .........................که ػؿ فیـ  .........................هىؿهىو ؿىؼ اف غؼه  2  ىىػ.ل

ـاو و پن 3  گىیًؼ. .............ىىػ ٍفات های رًنی ایزاػ هیىؿهىوـاو پل اف بلىؽ و تضت تأحیـ هبه ٍفاتی که ػؿ ػعت

 هنتًؼ. .........................و ػؿ فياو  .........................غؼػ رًنی ػؿ هـػاو،  4

ـاؿ ػاؿػ. .........................کًؼ عىػ تضت يظاؿت کًتـل هی ها ؿاغؼه هیپىفیق که تـىش بؼْی هىؿهىو 5  ل

 ی سیز را تؼییى کًیذ.ها ػبارتیا يادرطت بىدو هزیک اس  درطت 

 ياػؿمت  ػؿمت  تیـوئیؼ ػؿ تًظین همؼاؿ لًؼ عىو يميی يؼاؿػ. غؼه 6

 ياػؿمت  ػؿمت  ػهًؼ.ها همیيه فؼالیت ايؼام هؼف ؿا افقایو هیهىؿهىو 7

 ياػؿمت   ؿمت ػ یابؼ.ػاؿی اهکاو تىلیؼ گلیکىژو ػؿ کبؼ افقایو هیػؿهًگام ؿوفه 8

 ياػؿمت  ػؿمت  ىىػ.هىؿهىو غؼه تیـوئیؼ ػؿ بقؿگنالی باػج افقایو هىىیاؿی هی 9

 ياػؿمت  ػؿمت  ىىػ. اينىلیى باػج افقایو لًؼ عىو هی 11

 ها را به هن وؿل کًیذ(و)آی داده ػذه هزبىط به کذام هفهىم اطت ها ػبارتهزیک اس  

 .            ب           .                               الف                                

ـاك   تًظین مىعت و ماف بؼو    11  پايک

 غؼػرًنی   ایزاػ ٍفات حايىیه رًنی    12

 پاؿا تیـوئیؼ   کاهو لًؼ عىو    13

 فىق کلیه   تًظین همؼاؿ کلنین عىو    14

 را ايتخاب کًیذ.های سیز گشیًه درطت درپزطغ 

 اطت. .........................ی ی هىرهىو غذهتًظین وضؼیت ػمىهی بذو در ػزایظ دػىار جظمی و رودی وظیفه 15

 ػ( فىق کلیىی  د( لىفالمؼؼه  ب( تیـوئیؼ  الف( هیپىفیق 

 ػىيذ.درخىو هی .........................باػث افشایغ  .........................های یاختهز بز روی یبا تأث .........................غذه  16

ـاك ـ کبؼ ـ گلىکق   ب( تیـوئیؼ ـ کبؼ ـ گلىکاگىو  الف( پايک

ـاك ـ گلیکىژو  ـاك ـ کبؼ ـ اينىلیى  د( پاؿاتیـوئیؼ ـ پايک  ػ( پايک

 دارد؟ ػىد درکذام لظمت بذو لزارای که باػث افشایغ هیشاو کلظین خىو هیغذه 17

 ػ( ػؿ ابتؼای ؿوػه باؿیک           د( باالی کلیه  ب( ػؿ ياصیه گـػو  الف( ػؿ فیـ هغق 

 اطت. .........................و  .........................هايذگاری و طزػت پیام هىرهىيی درهمایظه با پیام ػـبی به تزتیب  18

 ػ( فیاػتـ ـ فیاػتـ  تـ د( فیاػتـ ـ کن تـ تـ ـ کنب( کن تـ ـ فیاػتـالف( کن

 ؟ػىديمیکذام هىرد سیز یک ؿفت ثايىیه جًظی هذظىب  19

  و لگى ػؿ فياو  ػؿ هـػاو ب( ؿىؼ بیْه الف( بن ىؼو ٍؼا ػؿ هـػاو 

 ػ( افقایو لؼ ػؿ يىفاػ ػعتـ د( ؿویو هىی ٍىؿت ػؿ ػوؿاو بلىؽ



 19 (شورمون  جنظی ) 6 فصل

 های سیز پاطخ کىتاه دهیذ.به پزطغ 

 ىىػ؟ػؿ کؼام غؼه بؼو هن هىؿهىو کاهًؼه و هن هىؿهىو افقایًؼه لًؼ عىو تـىش هی 21
 

ـاك فیاػ هی 21  ىىػ؟به ػيبال غؾا عىؿػو، تـىش کؼام هىؿهىو اف پايک
 

 های غؼه تیـوئیؼ ّـوؿی امت؟ورىػ کؼام ػًَـ ػؿ ماعته ىؼو هىؿهىو 22
 

 کًًؼ؟ٍىؿتی ؽعیـه هی گلىکق اّافی عىػ ؿا به چه ،های کبؼییاعته 23
 

 ىىػ؟هىؿهىو ؿىؼ افکؼام غؼه تـىش هی 24
 

 کًؼ؟ کؼام غؼه با فياؿهای رنمی و ؿوصی بؼو همابله هی 25
 

ػمل )آفاػ کـػو کلنین ـ افقایو باف رؾب ـ افقایو رـؾب( هیـقاو کلنـین عـىو ؿا افـقایو هىؿهىو پاؿاتیـوئیؼ با مه  26

ـکؼام اف ایى اػمال به هی  ىىػ؟کؼام ايؼام هـبىٓ هیػهؼ ه

  آفاػ کـػو کلنین به ػؿوو عىو اف ٕـیكالف( 

 افقایو باف رؾب کلنین اف ٕـیكب( 

 افقایو رؾب کلنین اف ٕـیكد( 

 های سیز پاطخ کاهل دهیذ.به پزطغ 

 ىىػ؟تىايؼ باػج افقایو ؿىؼ بؼو  هی هىؿهىو ؿىؼ چگىيه 27
 

 گـػػ؟ه صؼ ٕبیؼی عىػ بـهی، لًؼ عىو چگىيه بپل اف هَـف ىیـیًی 28
 

 ىىػ؟ػؿ صؼ ٕبیؼی صفظ هی ػؿ فهاو گـمًگی چگىيه لًؼعىو ها 29
 

 رؼول فیـ ؿا تکمیل کًیؼ. 31
 هايذگاری هاهیت طزػت يىع تًظین

 ػَبی
 

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

 کن .........................

 هىؿهىو
 

 ىیمیایی .........................
 

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

 

 اٍٖالصات فیـ ؿا تؼـیف کًیؼ. 31

 هىؿهىو:

 ايؼام هؼف:
 

ـای فياو يام ببـیؼ. 32 ـای هـػاو و یکی ب  ٍفات حايىیه رًنی ؿا تؼـیف کـػه و یک ٍفت حايىیه رًنی ب
 

ـياک امت؟ 33 ـای بؼو عٖ ـایٔ امتـك و فياؿ ؿوصی ب ـفتى ٕىاليی هؼت ػؿ ى ـاؿ گ  به چه ػلت ل
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 6پاسخناهه فصل 
 

 

 

 ـ حايىیه رًنی 3 ـ هیپىفیق ـ هغق 2 عىو -کن ـ  1

 ـ هغق 5 هاتغمؼاو -ها  بیْه ـ  4
 

 ـ ياػؿمت 8 ـ ياػؿمت 7 ـ ػؿمت 6

 ـ ياػؿمت 11 ـ ػؿمت 9
 

ـاك 13 ـ غؼػ رًنی 12 ـ هیپىفیق 11  ـ پايک

 ـ پاؿاتیـوئیؼ 14
 

 ـ ب 17 ـ الف 16 ـ ػ 15

 ـ ػ 19 ـ د 18
 

ـاك )لىفالمؼؼه( 21  ـ پايک

 ـ اينىلیى، تا ارافه يؼهؼ که لًؼ عىو به ٕىؿ ياگهايی باال ؿوػ 21

 ؼـ ی   22

 ـ گلیکىژو 23

 ـ غؼه هیپىفیق 24

 فىق کلیهـ  25

 د( ؿوػه ب( کلیه ـ الف( امتغىاو 26

 ـ اف ٕـیك افقایو رؾب کلنین و فنفـ و تبؼیل غْـوف به امتغىاو 27

ـایى لًؼ عىو ؿا کن هییاػ هیـ تـىش اينىلیى ف 28  کًؼ.ىىػ بًاب

 بـػ.لًؼ عىو ؿا باال هی ،با تزقیه گلیکىژو به گلىکقگلىکاگىو،  ـ هىؿهىو 29

31-   
 هايذگاری هاهیت طزػت يىع تًظین

 کن الکتـیکی فیاػ ػَبی

 فیاػ ىیمیایی کن هىؿهىو
 

31-   

ـکیبات ىیمیایی عاٍی که اف ػمتگاه ه هىرهىو:         ىىػ. ىؿهىيی تـىش، و واؿػ عىو هیت

 های صناك به هىؿهىو عاٍی اف یاعته  هزمىػه ايذام هذف:       

 ىىػ. تـ ىؼو ظاهـ رًل يـ و هاػه هی ىىيؼ و باػج هيغٌ های رًنی ایزاػ هی ٍفاتی که ػؿ احـ تـىش هىؿهىو -32

 ها ؿىؼ میًه دختز:بن ىؼو ٍؼا                   پظز:       

ىـىػ، بـه هــوؿ و ػؿ  های غؼػ فىق کلیه که باػج افقایو لًؼ عىو، فياؿ عىو و ّــباو للـب هی ـا با تـىش هىؿهىوفی -33

 ؿمايؼ. هؼت ٕىاليی به بؼو آمیب هی
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 (الفبای زیست فناوری) 7فصل 
 

 

 

 طؤال ردیف

 جاهای خالی را با کلمات هًاطب پزکًیذ. 

 آیؼ. ورىػ هی ف یک یاعته، ػو یاعته بها .........................ػؿ تمنین  1

ـيذ ٕالیی هاػه 2  ىىػ.تبؼیل هی .........................ای ورىػ ػاؿػ که به ویتاهیى ػؿ ب

 يام ػاؿػ. .........................واصؼ تيکیل ػهًؼه پیکـ همه رايؼاؿاو  3

 ورىػ ػاؿػ. کـوهىفوم() تى فام .........................پـوايه  یاعتهػؿ هـ  4

ـای تىلیؼ هىلکىل  ها ػاؿای إالػات و ػمتىؿالؼمل ژو 5  هنتًؼ. .........................هایی ب

 ی سیز را تؼییى کًیذ.ها ػبارتدرطت یا يادرطت بىدو هزیک اس  

 ياػؿمت  ػؿمت  هنتًؼ.  )کـوهىفوم( تى فامػؼػ  46های بؼو ايناو ػاؿای یاعتهتمام  6

 ياػؿمت  ػؿمت  تـ امت. هایياو بیویاعتههای )کـوهىفوم( تى فامرايؼاؿاو بقؿگتـ تؼؼاػ  7

 ياػؿمت   ػؿمت  بـین.بهای آيها پی تىايین به ىباهت ژواف ىباهت ػو هغق هی 8

ـاؿ گیــػ هىهـای مـفیؼ ؿيگـی  9 ـگىه هیمالیا هًگاهی که ػؿ هؼـُ مــها لـ ع

 کًؼ.تىلیؼ هی

 

 ؿمت ياػ ػؿمت 

 ياػؿمت  ػؿمت  تغؾیه مالن ػؿ پیيگیـی اف مـٕاو هىحـ امت. 11

 ها را به هن وؿل کًیذ(و)آی داده ػذه هزبىط به کذام هفهىم اطت ها ػبارتهزیک اس  

 .            ب           .                               الف                                

ـامـ ػمـ رايؼاؿ ايزام هی تمنیمی که ػؿ 11  )کـوهىفوم( تى فام   ىىػ   م

 ژو   إالػات ماعت پـوتئیى ػؿ ایى واصؼها يهفته امت    12

ـاه (DNA) ػيا 13 ـوتئیى هم  ؿىتماو )هیتىف(تمنین    ػهؼ.   ؿا هی هاؿىته ایى تيکیل پ

ـای تؼییى وایزاػ     14  ػاؿای إالػات و ػمتىؿهایی ب

       ت اؿحی ها و همه رايؼاؿاو امت.ٍفا

   کامتماو )هیىف(تمنین 

  ( ػياDNA) 

 های سیز گشیًه درطت را ايتخاب کًیذ.درپزطغ 

 کاطاتماو )هیاىس(و  رػاتماو )هیتاىس(تىايایی ايجام تمظاین  یاختهاطت، اگز ایى  )کزوهىسوم( تى فام 11ی دارای ایاخته 15

 خىاهذ داػت. )کزوهىسوم( تى فامه به تزتیب ) اس راطت به چپ( چًذ به وجىد آهذ یاختهداػته باػذ 

  8ـ  8ػ(   16ـ  8د(   8ـ  16ب(   16ـ  16الف( 

  اس ؿفات سیز با بمیه هتفاوت اطت؟ کذام یک 16

 ػ( فياؿ عىو  د( ؿيگ پىمت  ب( ؿيگ چين  الف( بیماؿی ػیابت 

 کىدکاو هؤثز اطت. ..................و ایجاد بزيج عالیی در پیؼگیزی اس  ................ر درهاو ایجاد باکتزی تىلیذ کًًذه ايظىلیى د 17

 ب( ػیابت غیـ وابنته به اينىلیى ـ يابیًایی  الف( ػیابت وابنته به اينىلیى ـ ياىًىایی 

 ًىاییػ( ػیابت غیـ وابنته به اينىلیى ـ ياى د( ػیابت وابنته به اينىلیى ـ يابیًایی 

 تىايًذ تىلیذ کًًذ؟ها کذام هاده سیز را هیژو 18

 ػ( کـبىهیؼؿات  د( لیپیؼ  ب( پـوتئیى  DNA الف( 
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 باػذ؟کذام گشیًه سیز ؿذیخ هی 19

 الف( ػؿ ایزاػ بنیاؿی اف ٍفات، ژو و ػىاهل ٕبیؼی با همؼیگـ يمو ػاؿيؼ 

 ب( ػؿ ایزاػ ٍفات اؿحی همىاؿه، یک ژو يمو ػاؿػ 

 باىؼ که هماو ػاهل تؼییى کًًؼه ٍفات امت بغيی اف ژو هی (DNAػيا )د( 

ـاؿ ػاؿػ. (DNAػيا )ػ(  ـای ایزاػ ٍفات اؿحی امت ػؿ میتىپالمن ل  که صاوی إالػات و ػمتىؿهای الفم ب

 های سیز پاطخ کىتاه دهیذ.به پزطغ 

 های اؿحی چینت؟بیماؿی تـیى ػلت ههن 21

 آیؼ؟به ورىػ هیؿا ها باىؼ کؼام بیماؿی های بؼو بؼوو ایى که يیافی به آواعتهی مـیغتمنین ىؼو  21

ـاؿ ػاؿػ و باػج بـوف تفاوت ایى ػاهل  22 ـ ػؿ عاؿد اف پیکـ رايؼاؿاو ل  ؟ىىػاػ یک يىع رايؼاؿ هیها ػؿ اف

 ػؿ هـػاو و فياو باهن تفاوت ػاؿيؼ؟ ییهاتى فام چه 23

 ها با امتفاػه اف هیکـومکىپ لابل ػیؼو هنتًؼ؟یاعتهػؿچه فهايی ػؿ های ػؿوو هنته  تى فام 24

 های سیز پاطخ کاهل دهیذبه پزطغ 

ػهـؼ های ٍىؿتی هـیهای آبی و اگـ ػؿعاک عًخی کاىته ىىػ گلگیاه اػؿینی اگـ ػؿعاک امیؼی کاىته ىىػ گل 25

 گیـیؼ؟ای هیاف ایى هياهؼه چه يتیزه
 

 ؟ هخال بقيیؼ.هنتاف رايؼاؿی به رايؼاؿ ػیگـ ها وژ اهکاو ايتمالآیا  26
 

 ىىػ ؿا يام ببـیؼ؟مـٕاو هیایزاػ بیماؿی هضیٖی که باػج ههن ػو هىؿػ اف ػىاهل  27
 

ـای تمنین  28  يام ببـیؼ. ؿىتماو )هیتىف(مه ویژگی ب
 

 اٍٖالصات ػلمی فیـ ؿا تؼـیف کًیؼ. 29

 :ماو )هیتىف(ؿىتد(  تمنین   ب( ژو:   الف( ٍفات اؿحی:
 

 کًًؼ؟ ها ؿا ػمتکاؿی هی به چه ػلت ژو 31
 

ـابـ مـها، مبب ایزاػ ایى ویژگی هی 31  ىىػ؟ چگىيه ژو هـبىٓ به هماوهت ػؿ ب
 

 های فیـ ؿا هيغٌ کًیؼ. ايؼام هؼف هىؿهىو 32

 هىؿهىو ؿىؼ:

 هىؿهىو گلىکاگى:
 

 ىىػ ؿا يام ببـیؼ؟ مه ٍفتی که با اؿث هًتمل هی 33
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 7پاسخناهه فصل 
 

 

 

 یاعتهـ  A 3ـ  2 ؿىتماو )هیتىف(ـ  1

 (DNA)ػيا  ـ 5 381ـ  4
 

 ـ ػؿمت 8 ـ ياػؿمت 7 ـ ياػؿمت 6

 ـ ػؿمت 11 ـ ياػؿمت 9
 

 )کـوهىفوم( تى فامـ  13 ـ ژو 12 ؿىتماو )هیتىف(ـ  11

 (DNAػيا )ـ  14
 

 ـ د 17 ـ ب 16 ـ ب 15

 ـ الف 19 ـ ب 18
 

 هاـ يمٌ ػؿ ژو 21

 ـ بیماؿی مـٕاو 21

 ـ ػىاهل هضیٖی 22

 های رًنی)کـوهىفوم( تى فامـ  23

 هایاعتهـ ػؿ هًگام تمنین  24

 ىىيؼػهؼ بؼْی اف ٍفات تضت تأحیـ هضیٔ ایزاػ هیـ يياو هی 25

ـ ـ بله هی 26 ت وابنـته بـه بـای تأهیى اينـىلیى ػؿ بیمـاؿی ػیاتىاو یک و یا چًؼ ژو ؿا اف فـػی به فـػ ػیگـ ايتمال ػاػ هخاًل ب

ـفته و واؿػ  تىايـؼ اينـىلیى بـاکتـی هـییـک بـاکتـی يمىػيـؼ ) (DNAػيا )اينىلیى، ژو هـبىٓ به تىلیؼ آو ؿا اف ايناو گ

 اينايی تىلیؼ کًؼ( تا بتىايًؼ اينىلیى هىؿػ يیاف فـػ بیماؿ ؿا تأهیى يمایؼ.

  ـ امتفاػه اف کىػهای ىیمیایی و ممىم آفت کو ػؿکياوؿفی 1ـ  27

 های فنیلی های صاٍل اف مىعتى يالٌ مىعتـ ورىػ آالیًؼه 2   

ـامـ ػمـ ها ايزام هی 1ـ  28  گیـػ.ـ تمنیمی که ػؿ م

 آیؼ.به ورىػ هی یاعتهػو  یاعتهـ ػؿ ایى تمنین اف یک  2   

 های هاػؿ یکناو امت.یاعتههای تمنین ىؼه با یاعتهها ػؿ )کـوهىفوم( تى فامـ تؼؼاػ  3   

ىـىيؼ ٍـفات اؿحـی ها اف والؼیى به فـفيؼاو و اف ينلی به ينل ػیگـ هًتمـل هـیٍفاتی که تىمٔ ژو ؿفات ارثی: ف.الـ  29

 ىىيؼ.ياهیؼه هی

فات و بغيی اف  ب. ژو: فات ؿا اف ينلی به ينل ػیگـ هًتمل هی (DNAػيا )ػاهل ایزاػ کًًؼه و تؼییى کًًؼهٍ   کًؼ.  امت کهٍ 

ـامــ ػمــ، ايزـام هـییاعتـهىػی تمنین ػؿ ي :رػتماو )هیتىس( . تمظین  ـػ و مـبب ؿىـؼ و تــهین هـای بـؼو امـت کـه ػؿ م گیـ

ـػػ و ػؿ ٕی آو اف یک های آمیب ػیؼه بؼو هی بافت ـوهىفوم( تى فامبا هماو تؼؼاػ  یاعتهػو  یاعتهگ ـػػ.ایزاػ هی )ک  گ

 به ػلت ایًکه ٍفات هفیؼ ایزاػ ىىػ. -31

ـابـ مـها هیم ها يىػی پـوتئیى هی ژو -31  ىىػ. افيؼ که باػج هماوهت ػؿ ب

 کبؼ –ها  وامتغىا -32

 گـوه عىيی –يـهه پیىمته گىه  –ؿيگ چين  -33
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 (تولیذ مثل در جانذاران) 8فصل 
 

 

 

 طؤال ردیف

 جاهای خالی را با کلمات هًاطب پزکًیذ. 
 امت. .........................تىلیؼ هخل باکتـی و هغمـ اف يىع تىلیؼ هخل  1
 ىىػ.فیاػ هی .........................هایی به يام یاعتهکپک ياو با تىلیؼ  2
ـکیب ىؼو  3  گىیًؼ.هی .........................يـ و هاػه  کاهه )گاهت(به ت
 آیًؼ.به ورىػ هی .........................يـ ػؿ )گاهت( های کاههها و هاػه اف تغمک های )گاهت(کاههػؿ گیاهاو  4
 .امت .........................و هغمـها .........................ؿوه تىلیؼ هخل لاؿچ  5

 ی سیز را تؼییى کًیذ.ها ػبارتدرطت یا يادرطت بىدو هزیک اس  
 ياػؿمت  ػؿمت  ايؼ.فا ػاؿای لماس ػاعلیی رايؼاؿاو بچههمه 6
 ياػؿمت  ػؿمت  ی تىلیؼ هخل رًنی امت.ا یاعتهتىلیؼ هخل رايؼاؿاو پـ 7
ای که لماس عاؿری ػاؿيؼ ينبت به آيهایی کـه لمـاس ػاؿاو رايىؿاو هاػهػؿ ههـه 8

ـابـ   کًًؼ.تىلیؼ هی کاهه )گاهت(ػاعلی ػاؿيؼ چًؼیى ب
 

 ياػؿمت   ػؿمت 
 تا مى  فاهه )امپـم(تىلیؼ  9

ً
 ياػؿمت  ػؿمت  مالگی اػاهه ػاؿػ. 51ػؿ ايناو هؼمىال

 ياػؿمت  ػؿمت  ىىػ.های رًنی ايزام هیػؿ ايؼام کامتماو )هیىف(تمنین  11

 ها را به هن وؿل کًیذ(و)آی داده ػذه هزبىط به کذام هفهىم اطت ها ػبارتهزیک اس  

 .            ب           .                               الف                                

 عاؿد اف بؼو رايىؿ هاػه   گىیًؼ  رًنی يـ ػؿ گیاهاو هی یاعتهبه  11

 ؿصن   آیؼ  اف تکخیـ آو رايؼاؿ کاهل به ورىػ هی 12

ـاؿ هی یاعتهػؿ پنتايؼاؿاو  13 ـای تکخیـ و ؿىؼ و يمىػؿایى هضل ل ـػ  تغن ب  تغن یاعته   گی

ـيؼگاو   یاعته هضل ؿىؼ و يمى 14  ػايه گـػه   تغن تا تبؼیل ىؼو به يىفاػ ػؿ پ
  

  )فاهه )امپـم 
 های سیز گشیًه درطت را ايتخاب کًیذ.درپزطغ 

تىايذ به تًهایی و به عىر هظتمل جايذار جذیاذی را ایجااد کًاذ اس ایاى ویژه بزای تىلیذهثل اطت که هی یاختههاگ یک  15

 باػذ.هی .........................يظزهاگ ػبیه 

 ػ( هاػگی  د( پـچن   کاهه )گاهت(ب(  الف( تغن 

 اح داخلی ولی رػذ جًیى خارجی اطت؟درکذام گشیًه لم 16

 ػ( الک پيت  د( پلًگ  ب( کىمه  الف( فیل 

 ػىد؟های سیز هىجب ایجاد ؿفات ثايىیه جًظی در هزدها هیکذام یک اس هىرهىو 17

 ػ( امتـوژو و پـوژمتـوو          د( تنتىمتـوو  پـوژمتـوو ب(  الف( امتـوژو 

  گیزد؟در ػکل همابل به جای ػالهت طئىال کذام گشیًه لزار هی 18

 ب( لىله گـػه  الف( عاهه 

 ػ( کینه رًیى  د( تغمک 
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 ػىد؟های سیز درگیاه به هیىه تبذیل هیکذام یک اس ايذام 19

 ػ( تغمک  د( تغمقا   ب( تغمؼاو الف( کالله 

 باػذ؟گیزی دوللىها ؿذیخ هیکذام گشیًه سیز درهىرد چگىيگی ػکل 21

 ىىيؼ. و به ٍىؿت هنتمل اف هن ایزاػ هی فاهه )امپـم( الف( ػوللىهای همناو اف لماس ػو تغمک و ػو

 باىًؼ.یک رًل هی ب( ػوللىهای همناو هن ىکل و اف

ـاصل او یاعتهد( اگـ   .ىىػرؼا اف هن تبؼیل ىىػ ػوللىی ياهمناو ایزاػ هی یاعتهلیه تمنین به ػو تغن ػؿ ه

 باىًؼ.  ىىيؼ و کاهاًل هن ىکل و اف یک رًل هیهغتلف ایزاػ هی فاهه )امپـم( و تغمک ػو لماس اف ياهمناو ػ( ػوللىی

 های سیز پاطخ کىتاه دهیذ.به پزطغ 

 آیؼ؟بىرىػ هی اعتهی چهاؿ یاعتهػؿ کؼام يىع تمنین اف یک  21

 ػو ؿوه تىلیؼ هخل غیـرًنی ػؿگیاهاو يام ببـیؼ؟ 22

 ىىػ؟ايزام هی هایی چه ؿوهلماس ػؿ رايىؿاو اف يظـهکايی به  23

 هامت؟بـ ػهؼه کؼام ايؼام )گاهت( هاکاههػؿ رايؼاؿاو يـ و هاػه تىلیؼ  24

 ػؿهـهاه چًؼ  25
ً
 ىىػ.ها آفاػ هیاف تغمؼاو کاهه )گاهت(ػؿ فياو بؼؼ اف بلىؽ هؼمىال

 های سیز پاطخ کاهل دهیذ.به پزطغ 

 يىع تىلیؼهخل ػؿهـیک اف رايؼاؿاو فیـ ؿا هيغٌ کًیؼ. 26

 ........................................ب( کپک ياو  ....................................الف( هغمـ ياو 

 .............................................ػ( هاهی  ...................................د( ػؿعت میب 

 ىىػ؟ها تىلیؼ هیب( ػؿکؼام ايؼام ؟ىىػ چگىيه تکخیـ هیالف( کپک ياو  27

ـاکًؼه هید(   ىىػ؟ چگىيه پ

ـاؿ گیـػ تا بتىايؼ ؿىؼ و تکخیـ پیؼا کًؼ؟ ـایٖی بایؼ ل  ػ( ػؿچه ى

   امظ ػهیؼ.با تىره به ىکل به مئىاالت فیـ پ 28

ـای تىلیؼ هخل امت یا غیـرًنی؟  الف( ایى ىکل یک ؿوه رًنی ب

 .ب( ىکل ؿا کاهل کًیؼ

 ؟کًؼد( رايؼاؿی ؿا يام ببـیؼ که با ایى ؿوه تىلیؼ هخل هی
 

ـا  29 ؿىـتماو تىايـؼ صاٍـل تمنـین ایزاػىؼه تىمٔ ػو فـػ يــ و هـاػه ػؿ تىلیـؼ هخـل رًنـی يمـی )گاهت( هایکاههچ

 باىًؼ؟ )هیتىف(

 ػاؿيؼ؟ رايىؿاو تغن گؾاؿهایی ينبت به فا چه هقیترايىؿاو بچه 31

 هؼف اف تىلیؼ هخل چینت؟ ايىاع تىلیؼ هخل ؿا يام ببـیؼ. 31

ـا؟ 32  به يظـ ىما اگـ تمنین کامتماو ورىػ يؼاىت، تىلیؼ هخل رًنی اهکاو پؾیـ بىػ؟ چ

 به مىاالت فیـ ػؿباؿه لماس تىّیش ػهیؼ. 33

  لماس چینت؟ الف(

 ب( تفاوت لماس ػاعلی با عاؿری ؿا بًىینیؼ.

 د( چه رايؼاؿايی لماس ػاعلی ػاؿيؼ؟
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 8پاسخناهه فصل 
 

 

 ـ لماس 3 ـ هاگ 2 ـ غیـ رًنی 1

 ـ هاگ فایی ـ رىايه فػو 5 های گـػهـ ػايه 4
 

 ـ ػؿمت 8 ياػؿمتـ  7 ػؿمتـ  6

 ـ ػؿمت 11 ـ ياػؿمت 9
 

 ـ ؿصن 13 تغن یاعتهـ  12 ـ ػايه گـػه 11

 ـ عاؿد اف بؼو رايىؿ هاػه 14
 

 ـ د 17 ـ ػ 16 ـ الف 15

 ـ ب 21 ـ ب 19 ـ ب 18
 

 کامتماو )هیىف(ـ تمنین  21

 فػو ـ پیىيؼفػولٖؼه ىؼو ـ للمهـ به ؿوه لٖؼه 22

 . لماس عاؿری2 . لماس ػاعلی1ـ به ػو ؿوه  23

 ـ به ػهؼه غؼػهای رًنی امت. 24

 گاهت(کاهه )یک ـ  25

 ػ( تىلیؼ هخل رًنی د( تىلیؼهخل رًنی ب( هاگ ـ الف( رىايه فػو 26

 ىىيؼ.ها تيکیل هیب. ػؿ هاگؼاو .کًًؼـ الف ـ با تىلیؼ هاگ تکخیـ پیؼا هی 27

ـيؼگاو و ...   د. هىا ـ باػ. رايىؿايی هخل فيبىؿ، پ

ـ  یاعتهػ. ایى  ـاؿ گی ـگاه ػؿ رای هًامب اف يظـ يىؿ، ؿٕىبت و ... ل  کًؼ.ػ بهتـ و مـیؼتـ ؿىؼ هیه
 ـ الف. غیـ رًنی 28

   ب.          

 د. باکتـی          
ـابـ  یاعتههـ  تى فام، تؼؼاػ ؿىتماوـ چىو ػؿ تمنین  29 بـه ورـىػ  هـاکاهه ؿىتماواه امت پل اگـ با تمنین اولیه یاعتهب

ـکیب  آیًؼ بؼؼهی ـابـ هیتغن  یاعتههای  تى فامباهن تؼؼاػ ها کاههاف ت  ػ.ىى ػو ب

ـایٔ ایمًی و تغؾیه يظـ اف پل کًؼهی یهتغؾ و ؿىؼ هاػؿ ؿصن ػؿ رًیى چىو اف بچه رايىؿاو ـ ػؿ 31  گؾاؿاو ػاؿػ. تغن به ينبت بهتـی ى

 تىلیؼ هخل رًنی و غیـ رًنی –بمای ينل  -31

ـا بـــ احـــ تمنــین کامــتماو تؼــؼاػ  -عیـــ -32 ـابـــ یاعتــه والــؼ هی هــای یاعتــه صاٍــل اف لمــاس، ػو تى فامفیــ ىــؼ و ػیگـــ  ب

 تىاينت ؿىؼ کًؼ. يمی

ـکیب ىؼو یاعته رًنی يـ و هاػه  -33  الف( ت

 ىىػ. ب( لماس ػاعلی ػؿ بؼو رايؼاؿ و لماس عاؿری ػؿ بیـوو بؼو رايؼاؿ ايزام هی   

  د( هايًؼ امب و ايناو     
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 (الکتریسیته) 9فصل 
 

 

 

 طؤال ردیف

 هًاطب پزکًیذ.جاهای خالی را با کلمات  

ـای باؿػاؿ کـػو فلقات هی .........................اف ؿوه  1  تىاو امتفاػه کـػ.ب

 گىیًؼ.هی .........................های هایی که وابنتگی بنیاؿ کمی به هنته اتن ػاؿيؼ الکتـووػؿ فلقات به الکتـوو 2

 ىىػ.کتـیکی بیى ػو يمٖه هؼاؿ هیمبب ىاؿه باؿهای ال ......................... 3

 کًًؼ.هی .........................يقػیک ىىيؼ همؼیگـ ؿا  ن با باؿهای الکتـیکی هن يام به یکؼیگـػو رناگـ  4

 ىىػ.هی .........................تـ ىىػ رـیاو الکتـیکی ػؿ هؼاؿ کنهـچه هماوهت الکتـیکی ػؿ یک هؼاؿ  5

 ی سیز را تؼییى کًیذ.ها ػبارتبىدو هزیک اس  درطت یا يادرطت 

ـکت الکتـوو 6 ـاؿػاػ رهت رـیاو الکتـیکی هماو رهت ص  ياػؿمت  ػؿمت  هامت.بًا به ل

 ياػؿمت  ػؿمت  ؼ و الهپ يمو هَـف کًًؼه ػاؿػ.ػؿ یک هؼاؿ ماػه، باتـی يمو هىل 7

 ياػؿمت   ػؿمت  ( امت.Aیکای رـیاو الکتـیکی آهپـ ) 8

 ياػؿمت  ػؿمت  ىىػ.هی ای پل اف هالو با پاؿچه ابـیيمی ػاؿای باؿ الکتـیکی هخبت ىیيههیله  9

 ياػؿمت  ػؿمت  ايؼ.هخبت و هًفی ها ػاؿای ػو مـ پایايهباتـی 11

 ها را به هن وؿل کًیذ(و)آی داده ػذه هزبىط به کذام هفهىم اطت ها ػبارتهزیک اس  

 .            ب           .                               الف                                

 تغلیه الکتـیکی   ػاهل ىاؿه باؿهای الکتـیکی   11

 ىؼت رـیاو الکتـیکی   ػهین  آو ؿا يياو هی Rػالهت  با 12

 اعتالف پتاينیل   ىىػ  گیـی هیبه ومیله آهپـمًذ ايؼافه 13

 هماوهت الکتـیکی   ىىػ  راؽبه بیى باؿهای ياهمًام ایزاػ هی به ػلت 14

 های سیز گشیًه درطت را ايتخاب کًیذ.درپزطغ 

اطات و اگاز  .........................آهپز وجىد دارد اختالف پتايظیل آو الهپ  05اهمی با ػذت جزیاو  45در هذاری الهپ  15

 آهپز جزیاو اس الهپ خىاهذ گذػت. .........................یل هماوهت يـف ػىد با هماو اختالف پتايظ

  811و  8111ب(    41و 811الف( 

  811و  41ػ(    211و  8د( 

 دهذ؟اگز ػايه بارداری را به آبی که اس ػیز جاری اطت يشدیک کًین چه روی هی 16

 ىىػ الف( آب اف ىیـ ػوؿ هی

 ىىػ ب( تغییـی هياهؼه يمی

 ىىػ به ممت ىايه عمیؼه هی د( آب

 ىىػ ػ( آب اف ىايه ػوؿ هی

 باػذ؟ربا به عزیك هالؼی ايتهای تیغه که هذل بزداػتى لغب هالغ دهًذه اطت چه لغبی هیدر طاخت آهى 17

 ب( هن يام با لٖب هالو ػهًؼه  های هالو ػهًؼه الف( هغالف لٖب

 N ػ( لٖب   S د( لٖب 
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دهین و آو را به آراهی به کالهک بزق يمایی که بار هثبات دارد يشدیاک را با پارچه ابزیؼمی هالغ هی اییک هیله ػیؼه 18

 ػىد؟های آو ایجاد هیکًین چه تغییزی در ايذزاف ورلههی

  .هايؼىىػ و به هماو صال هیها بنته هیالف( وؿله

ـاف وؿله   .ىىػها فیاػتـ هیب( ايض

  ػهؼ.تغییـی ؿط يمید( بؼؼ اف يقػیک ىؼو هیچ 

 ىىيؼ. ػ( ابتؼا به هن يقػیک و مپل ػوؿ هی

 های سیز پاطخ کىتاه دهیذ.به پزطغ 

 گىیًؼ؟به همؼاؿ رـیاو الکتـیکی که ػؿ هؼاؿ راؿی امت چه هی 21

 ؟گىیًؼ چه هیها اف یک رنن به رنن ػیگـ رهو الکتـوو 21

 ؟ىىػ يَب هی ػؿ هؼاؿ چگىيهولت مًذ   22

ـکت ػؿ عیاباو ىلىؽ و پـ افػصام ىبیه به  23  کؼام ویژگی ػؿ هؼاؿ الکتـیکی امت؟ص

 های سیز پاطخ کاهل دهیذ.به پزطغ 

 الکتـومکىپ ؿا تؼـیف کًیؼ؟ 24

ولت باىؼ ىـؼت رـیـايی کـه اف ایـى هـؼاؿ ػبـىؿ  51اهن امت  211ل ػو مـهؼاؿی که هماوهت آو یاگـ اعتالف پتاين 25

 مت؟کًؼ چًؼ آهپـ ا هی
 

 های فیـ ؿا بًىینیؼ. یکای هـ یک اف کمیت 26

 اعتالف پتاينیل الکتـیکی: 

 ىؼت رـیاو الکتـیکی:

 هماوهت الکتـیکی:
 

کًیـؼ، پـفهـای پاؿچـه بـه ٍـفضه تلىفیـىو  به چه ػلت ولتی با پاؿچه عيک و تمیق پـفػاؿی ٍفضه تلىفیىو ؿا تمیق هی 27

 چنبؼ؟ هی
 

 اؿ امت یا يه؟ ک الکتـومکىپ يياو ػاػ یک رنن باؿػتىاو به ومیله ی چگىيه هی 28
 

 مه ؿوه باؿػاؿ کـػو ارنام ؿا فمٔ يام ببـیؼ؟ 29
 

 تىايؼ به ػیىاؿ بچنبؼ؟ چگىيه باػکًک باؿػاؿ هی 31
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 9پاسخناهه فصل 
 

 

 ـ اعتالف پتاينیل 3 ـ آفاػ 2 ـ المایی 1

 تــ بیو 5 ـ ػفغ 4
 

 متـ ػؿ  8 ـ ػؿمت 7 ـ ياػؿمت 6

  ـ ػؿمت 11 ـ ػؿمت 9
 

 ـ اعتالف پتاينیل 11

 ـ هماوهت الکتـیکی 12

 ـ ىؼت رـیاو الکتـیکی 13

 ـ تغلیه الکتـیکی 14
 

 ـ الف 17 ـ د 16 ـ الف 15

 ـ ب 19 ـ ب 18
 

  ـ ىؼت رـیاو الکتـیکی 21

 ـ تغلیه الکتـیکی  21

 (هىافی )اييؼابیـ  22

 ـ هماوهت الکتـیکی 23

ـای تؼییى باؿػاؿ بىػو ارنام، همچًیى تؼییى يىع باؿ و هیقاو آو ای امت  ومیلهـ  24  ب

   ـ 25

/آهپـ   
50

0 25
200

ىؼت رـیاو      
ولتاژ

هماوهت
 

 

 اهن –آهپـ  -ولت   ـ  26
 

ـایى  ػهؼ و باؿ هخبت هی ػؿ احـ هالو، پاؿچه الکتـوو اف ػمت هی -27   .ىىػ هیباؿ هًفی تلىفیىو رؾب گیـػ بًاب
 

ـای وؿلـه -28 های الکتـومـکىپ يیفتـؼ، رنـن بـؼوو بـاؿ  اگـ رنن ؿا به کالهک الکتـومکىپ يقػیک کًین و هیچ اتفالی ب

ـکت کًؼ يتیزه هی امت. اگـ وؿق  ىىػ الکتـومکىپ باؿػاؿ امت. ها ص
 

 المایی –تمامی  –هاليی  -29
 

ـایى باؿ هًفی مٖضی ػیىاؿ ػوؿ  -31 هايؼ و ایـى ػو بـاؿ رـؾب یکـؼیگـ   ىؼه و باؿ هخبت بالی هیباػکًک باؿ هًفی ػاؿػ بًاب

ـایى باػکًک به ػیىاؿ هی هی  چنبؼ. ىىيؼ بًاب
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 (مغناطیس) 11فصل 
 

 

 

 طؤال ردیف

 جاهای خالی را با کلمات هًاطب پزکًیذ. 

 بنتگی ػاؿػ. .........................آهى ؿبای الکتـیکی به رهت  Sو  Nلٖب  1

 .گىیًؼهی .........................ىىيؼ هىاػ ؿبا رؾب هیکه تىمٔ آهى به هىاػی 2

 ياهًؼ.هی .........................ؿبا ؿا لٖب رًىب آهى 3

ـحمیل 4 ـای رابهػؿ ر  کًًؼ.امتفاػه هی .........................ؿبای رایی ارنام اف آهىهای بقؿگ ب

 اینتؼ.هغًإیل فهیى هی .........................لٖب يما ػؿ رهت  Sلٖب  5

 ی سیز را تؼییى کًیذ.ها ػبارتدرطت یا يادرطت بىدو هزیک اس  

 ياػؿمت  ػؿمت  ىىػؿبا رؾب هیتىمٔ آهى مین هنی 6

 ياػؿمت  ػؿمت  کًًؼ.ؿبا همؼیگـ ؿا رؾب هیو آهىػ های هن يام لٖب 7

تــی ؿا هـای بـیوتــ باىـؼ هـیظبـیوهـچه عاٍیت هغًإینی یک آهى ؿبـا  8

 کًؼ. هیرؾب 

 ياػؿمت   ػؿمت 

 ياػؿمت  ػؿمت  تىاو اف هن رؼا کـػ.های هغًإینی هیباؿهای الکتـیکی ؿا هايًؼ لٖب 9

 آهىاگـ آهى 11
ً
 ياػؿمت  ػؿمت  ؿبا عىاهؼ بىػ.ؿبایی بتىايؼ رنمی ؿا ػفغ کًؼ آو رنن يیق صتما

 ها را به هن وؿل کًیذ(و)آی داده ػذه هزبىط به کذام هفهىم اطت ها ػبارتهزیک اس  

 .            ب           .                               الف                                

 الکتـیکی      ؿبایی  بؼوو تماك با آهًـبا ایزاػ عاٍیت آهى 11

 ایتیغه   .   او بـق رـی ؿبایی  به کمکایزاػ عاٍیت آهى 12

ـای ماعتى لٖب 13  ایصلمه   کًًؼ.   يما امتفاػه هیاف ایى ىکل آهى ؿبا ب

ـای ماعتى فًـ هغًإینی اف ایى ىکل اف آهى 14  الماء   ىىػ.   ؿبا امتفاػه هیب

  های سیز گشیًه درطت را ايتخاب کًیذ.درپزطغ 

آهًزباای )الاف(  های ػکظاته ػاذهب( لظمتاگز ػکل ) 15

هااای بااه تزتیااب کااذام لغااب D,C,B,Aهااای باػااذ لظاامت

   آهًزبا هظتًذ؟
  

 N – N – S – S ػ(  S – S – N – N د(  N – S – N – N ب(  S – N –S – N الف(  

 افشایغ دارد؟تىاو  چگىيه هیخاؿیت هغًاعیظی آهى ربای الکتزیکی را  16

  پیچ  وؿ میناو ـ کاهو تؼؼاػ ػالف( افقایو رـی

  پیچ ب( افقایو رـیاو ـ افقایو تؼؼاػ ػوؿ مین

 پیچ  د( کاهو رـیاو ـ کاهو تؼؼاػ ػوؿ مین

 پیچ  ػ( کاهو رـیاو ـ افقایو تؼؼاػ ػوؿ مین

 کذام یک اس هىاد سیز غیزهغًاعیض اطت؟ 17

 ػ( بؼيه عىػؿو  د( ىیيه   ب( پل فىالػی  الف ـ هیظ آهًی
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