ؾَاالت فهل  1علَم ّكتن

*ذَقثرت کؿی اؾت کِ فضیلت زیگطاى ضا قسض تساًس ٍ ،اظ ذَقثرتی زیگطاى احؿاؼ هؿطت کٌس*.
 -1هَاز تِ چٌس زؾتِ تقؿین هیقًَس؟
هازُ تِ زٍ زؾتِ ذالم ٍ هرلَط تقؿین هیقَز.
 -2هازُ ذالم ضا تعطیف کٌیس.
هَازی کِ اظ یک ًَع هازُ ؾاذتِ قسُ تاقس.
 -3چٌس هازُ ذالم ًام تثطیس.
قکط – ًوک – اکؿیػى – گَگطز  ...فقظ اظ یک ًَع هَلکَل تكکیل قسُاًس.
 -4هرلَط (هَاز ًاذالم) ضا تعطیف کٌیس.
هَازی ضا کِ اظ زٍ یا چٌس هازُ تكکیل قسُ تاقٌس ،هَاز ًاذالم یا هرلَط هیًاهٌس( .هازُای کِ
هَلکَلّا ٍ شضات آى یکؿاى ًثاقس).
 -5چٌس ًوًَِ اظ هَاز هرلَط ضا ًام تثطیس.
قطتت آتلیوَ – ؾاالز – ذاک تاغچِ – آب ًوک – َّا – آجیل.
 -6هَاز ظیط ضا تِ زٍ زؾتِی ذالم ٍ ًاذالم زؾتِتٌسی کٌیس.
ذاک ،قطتت آتلیوَ ،آّيً ،وک ،ؾاالز،آلَهیٌین ،عسؼ پلَ ،عالً ،وک زض آب زضیا ،آجیل ،آب هقغط،
قکط ،گاظ زی اکؿیس ٍ زٍغ.
جَاب؛ ذالم :آّي – آلَهیٌیَم – عال – آب هقغط – قکط  -کطتي زی اکؿیس – ًوک
ًاذالم :قطتت آتلیوَ ً -وک زض آب زضیا – آجیل – عسؼ پلَ – ؾاالز – ذاک – زٍغ

-7آب ًوک هازُای هرلَط اؾت یا ذالم؟
هرلَط :ظیطا اظ زٍ جعء ؾاذتِ قسُ اؾت یکی آب ٍ زیگطی ًوک اؾت ٍ هَاز ذَال ذَز ضا حفظ کطزُاًس
ٌّگاهی کِ ایي هرلَط ضا هیچكین ،هعُ آى قَض اؾت ذانیت قَضی هطتَط تِ ًوک اؾت یعٌی ًوک ذانیت
قَضی ذَز ضا زض هرلَط ًیع حفظ کطزُ اؾت ٍ .اظ عطف زیگط اگط هقساضی آب ًوک ضا ضٍی ظهیي تطیعین جاضی
هیقَز جاضی قسى اظ ٍیػگیّای آب اؾت.

 -8کسام یک اظ هَاز ظیط ذالم اؾت.
الف) آب هقغط

ب) آب لیوَ

ج) آجیل

ز) زٍغ

الف) آب هقغط
 -9کسام یک اظ هَاز ظیط هرلَط اؾت؟
الف) ًوک

ب) َّای پاک

ج) هؽ

ز) قکط

بَّ .ای پاک
 -10هَاز ذالم ذَز تِ چٌس حالت ٍجَز زاضز؟
هیتَاًس عٌهط تاقس یا تطکیة.
 -11عٌهط چیؿت؟
هازُای کِ اظ یک (ًَع) اتن ؾاذتِ قسُ تاقس( .هثل یک قغعِی هؿی کِ تٌْا اظ هؽ ؾاذتِ قسُ اؾت).

 -12یک قغعِ فلع هؽ اظ چِ چیعی ؾاذتِ قسُ اؾت؟
اظ اتنّای هؽ
 -13تطکیة چیؿت؟
هازُای کِ هَلکَلّای آى اظ اتهال اتنّای هرتلف ؾاذتِ قسُ تاقس( .هثل آب کِ هَلکَل آى اظ اتهال اتن
ّیسضٍغى ٍ ّن اکؿیػى زضؾت قسُ)

 -14عٌهطّا ٍ تطکیةّا هَاز (ذالم ً /اذالم) ّؿتٌس.
ذالم
( -15تطکیة  /عٌهط)
عال ٍ آب ّط زٍ هازُ ذالم ّؿتٌس عال یک  ٍ ..............آب یک  ................اؾت.
عٌهط  -تطکیة
 -16هرلَطّا تِ چٌس حالت ٍجَز زاضًس؟
هرلَطّا تِ حالت جاهس ،هایع ٍ گاظ ّؿتٌس .هرلَط تطازُ آّي ٍ گَگطز جاهس اؾت .آب لیوَ هرلَعی
هایع ٍ َّا هرلَعی گاظی قکل اؾت.
 -17اظ ٍیػگیّای هْن هرلَط چیؿت؟
اجعای تكکیل زٌّسُ هرلَط ،ذَال اٍلیِ ذَز ضا حفظ هیکٌٌس یعٌی ذَال هَاز قثل اظ آهیرتِ قسى
تا یکسیگط ٍ تعس اظ آى تغییط ًویکٌس.
 -18اًَاع هرلَط ضا ًام تثطیس.
-1هرلَطّای ًاّوگي (غیط یکٌَاذت)
 -2هرلَطّای ّوگي (یکٌَاذت یا هحلَل)
 -19هرلَط ّوگي چیؿت؟
هرلَطّای ّوگي یا هحلَلّا ،هرلَطّایی ّؿتٌس کِ شضُّای تكکیل زٌّسُ آىّا تِ عَض یکٌَاذت
زض ّن پطاکٌسُ قسُاًس .ایي هرلَطّا قفاف ّؿتٌس ٍ ًویتَاى تِ ضاحتی اجعای تكکیل زٌّسُ آى ضا
تكریم زاز ٍ آىّا ضا اظ ّن جسا کطز تِ هرلَطّای ّوگي ،هحلَل ًیع هیگَیٌس.

 -20چطا هرلَط آب ًوک یک هرلَط ّوگي اؾت؟
ظیطا اجعای هرلَط یعٌی ًوک ٍ آب تِ عَض یکٌَاذت زض ّن پطاکٌسُاًس .اجعای هرلَط ضا ًویتَاى تِ
ضاحتی اظ ّن تكریم زاز ٍ اظ ّن جسا کطز.
َّ -21ا چِ ًَع هرلَعی اؾت؟
ّوگي ،ظیطا گاظّای ؾاظًسُ َّا تِ عَض یکٌَاذت زض ّن پطاکٌسُاًس اجعای هرلَط ضا ًویتَاى تِ ضاحتی
اظ ّن تكریم زاز ٍ اظ ّن جسا کطز.
 -22هحلَل چیؿت؟
هحلَل یک هرلَط ّوگي اؾت ٍ اظ زٍ جعء تكکیل هیقَز حالل ٍ حل قًَسُ ،زض هحلَلّا هازُ حل
قسُ ،ذَز تِ ذَز اظ حالل جسا ًویقَز.
کات کثَز زض آب ًوًَِای اظ یک هرلَط  ........................اؾتّ .وگي
 -23هرلَط ًاّوگي تِ چِ هرلَطّایی هیگَیٌس؟
تِ هرلَعی کِ اجعاء آى تِ عَض غیطیکٌَاذت پرف قسُاًس ٍ زض تیكتط هَاضز اجعای هرلَط قاتل
تكریم ّؿتٌس .ایي هرلَطّا کسض ّؿتٌس .هاًٌس؛ ذاک – آجیل – اًَاع ؾاالز  -زٍغ  -لقوِ  -ذاک
زض آب  -قطتت ذاک قیط  -قطتت آهَکؿی ؾیلیي
ٍ -24یػگی هْن هرلَطّای ًاّوگي چیؿت؟
-1قاتل تكریم تَزى اجعای هرلَط  -2پرف غیطیکٌَاذت اؾت.
 -25آجیل هرلَعی ّوگي اؾت یا ًاّوگي؟
ًاّوگي ،ظیطا -1اجعای تا چكن قاتل هكاّسُ اؾت  -2تِ ضاحتی هیتَاًین اجعای آى ضا اظ ّن جسا کٌین
-3اجعای آى تِ عَض غیط یکٌَاذت پرف قسُاًس.

 -26ؾَؾپاًؿیَى چیؿت؟
هرلَعی ًاّوگي اؾت کِ زض آى شضات یک جاهس تِ نَضت هعلق زض آب پطاکٌسُاًس هاًٌس :زٍغ ،آب لیوَ،
قطتت ذاک قیط ٍ ،قطتت هعسُ – آب گل آلَز یک ؾَؾپاًؿیَى عثیعی اؾت.
 -27زض ّط یک اظ هَاضز ظیط ًَع هَاز ضا تكریم زّیس؟
ًوک :ذالم (تطکیة)

آجیل :هرلَط ًاّوگي

آب هقغط :ذالم (تطکیة)

قطتت آب لیوَ :هرلَط ًاّوگي آب ٍ قکط ٍ آب لیوَ

هؽ :ذالم (عٌهط)

ؾکِ :هرلَط ،آلیاغ (هحلَل جاهس زض جاهس)

قکط :ذالم (تطکیة عٌانط کطتي ٍ ّیسضٍغى ٍ اکؿیػى)
زٍغ :هرلَط ًاّوگي (ؾَؾپاًؿیَى)
 -28کسام یک اظ هَاز ظیط هرلَط ًاّوگي اؾت؟
الف .آب ًوک

ب .الکل زض آب

ج .آب لیوَ

زَّ .ای پاک

ج .آب لیوَ
 -29اجعای ّط هحلَل چیؿت؟
هعوَال هازُای کِ تیكتط اؾت حالل ٍ هازُی کوتط حل قًَسُ اؾت .تجع هحلَل جاهس زض هایع کِ جاهس
ّویكِ حل قًَسُ اؾت.

 -30اًَاع حالتّای هحلَلّا کساهٌس؟
حالت فیعیکی هحلَلّا هتفاٍت اؾت.
ً-1وک زض آب؛ هحلَل جاهس زض هایع اؾت( .قکط زض آب)
 -2الکل زض آب؛ هحلَل هایع زض هایع اؾت( .ؾطکِ زض آب – اؾیس زض آب  -آب لیوَ)

ًَ -3قاتِ گاظزاض؛ هحلَل گاظ زض هایع اؾت( .آب کِ زض آى گاظ اکؿیػى حل قسُ اؾت)
َّ -4ای پاک هحلَل گاظ زض گاظ اؾت.
 -5آلیاغّا؛ هحلَلّایی جاهس زض جاهس ّؿتٌس.
 -6هحلَل هایع زض جاهس :هازُی پط کٌٌسُ زًساى آلیاغ جیَُ زض ًقطُ
 -7گاظ زض جاهس :یًََلیت
 -8هحلَل جاهس زض گاظ :زٍزُ زض َّا (کطتي زض َّا)
 -9هحلَل هایع زض گاظ :هحلَل تٌعیي زض َّا زض هَتَض هاقیي
 -10هحلَل گاظ زض گاظَّ :ا – اًَاع گاظّای ؾَذتی

 -31کسام یک اظ هَاز ظیط هحلَل اؾت؟
الف .زٍغ

ب .آلیاغ

ج .قطتت هعسُ

ز .قطتت ذاک قیط

ب .آلیاغ
 -32زض ّط یک اظ هحلَلّای ظیط ًَع حالت فیعیکی ضا تكریم زازُ ٍ اجعا آى ضا ّن هكرم کٌیس.
زض الکل  70زضنس :هایع -آب حل قًَسُ ٍ الکل حالل اؾت.
زض ًَقاتِ :هایع  -آب تیكتطیي هازُ حالل اؾت .حل قًَسُ :گاظ کطتي زی اکؿیس ،قکط
زض ؾطکِ :هایع  -ؾطکِ  80%اؾتیک اؾیس حالل ٍ  20%آب
زض کپؿَل َّا :گاظ -تیكتطیي هازُ گاظ ًیتطٍغى ( )78%هیتاقس ٍ حالل هیتاقس .حل قًَسُ :اکؿیػى
( ،)21%کطتي زی اکؿیس ٍ تراض آب ()1%
 -33هیعاى حل قسى هَاز هرتلف زض آب تِ چِ عَاهلی تؿتگی زاضز؟
 -1زهای آب

ًَ -2ع حل قًَسُ

 -3فكاض (تطای گاظّا)

 -34آیا زها تط هیعاى حل قسى هَاز تاثیط زاضز؟
تلِ ،زض تیكتط هَاضز زض اثط گطم قسى حل قًَسُ تیكتطی زض حالل حل هی قَز.
*تصکط :حل قسى ًیتطات پتاؾین زض آب گطها گیط اؾت ٍ افعایف زها ،حاللیت ضا ظیاز هیکٌس.
افعایف زها زض ٍاکٌفّای گطهاگیط حاللیت ضا ظیاز هیکٌس ٍ زض ٍاکٌفّای گطهازُ حاللیت زض اثط زها
کن هیقَز.
 -35اثط زها تط هیعاى حل قسى ًوک ذَضاکی (ؾسین کلطیس) زض آب ضا تیاى کٌیس؟
تا افعایف زها هیعاى اًحالل پصیطی ًوک زض آب تغییط چٌساًی ًویکٌس.
 -36تیكتطیي هقساض حل قًَسُای کِ زض  100گطم آب حل هیقَز تِ  .................. ٍ ................تؿتگی زاضز.

زها -
 -37هقساض حل قسى تطذی هَاز هاًٌس گاظ اکؿیػى زض آب ،تا افعایف زها  .........هییاتس.
کاّف
 -38هاّیّا زض آبّای ؾطز اکؿیػى تیكتطی زض اذتیاض زاضًس یا زض آبّای گطم؟ چطا؟
زض آب ّای ؾطز ظیطا هیعاى حل قسى گاظ زض آب ؾطز تیكتط اظ آبّای گطم اؾت.
 -39فكاض تط حل قسى کسام هَاز زض آب تیكتط تاثیط زاضز؟
الف) جاهس

ب) هایع

ج) گاظ
 -40گاظ زضٍى ًَقاتِ چیؿت؟
کطتي زی اکؿیس

ج) گاظ

 -41چطا تِ ٌّگام تاظ کطزى زض تغطی ًَقاتِ حجن ظیازی گاظ ّوطاُ تا هقساضی ًَقاتِ اظ تغطی تیطٍى
هیآیس؟
ظیطا گاظ کطتي زی اکؿیس کِ تحت فكاض ظیاز زض ًَقاتِ حل قسُ اؾت تا تاظ قسى زض پَـ تغطی ٍ
تطزاقتِ قسى فكاض ،تِ ؾطعت اظ هحلَل ذاضج هیقَز.
 -42ضٍغيّای هایع هاًٌس ضٍغي ظیتَى چِ هعیتی ًؿثت تِ ضٍغيّای جاهس زاضًس؟
هاًع تٌگ قسى قطیاىّا هیقَز تِ کٌسی فاؾس هیقَز (چطتی تس) ضا کاّف هیزّس.
 PH -43ضا تعطیف کٌیس.
هقیاؾی تطای ؾٌجف قسضت اؾیسّا ٍ تاظّا هیتاقس.
 -44کاغص پی اچ چِ کاضتطزی زاضز؟
تا کاغص پی اچ هیتَاى عالٍُ تط قٌاؾایی اؾیسّا ،هیعاى اؾیسی تَزى آىّا ضا ًیع هكرم کطز.
هَازی کِ پی اچ آىّا تطاتط  7اؾت ،ذٌثی ّؿتٌس هاًٌس آب ذالم.
هَازی کِ پی اچ آىّا کوتط اظ  7اؾت اؾیسی ّؿتٌس.
هَازی کِ پی اچ آىّا تیكتط اظ  7اؾت ذانیت تاظی زاضًس.
 -45هازُای تا پی اچ ( )PHیک ( )1زض اذتیاض زاضین ایي هازُ  ................اؾت.
الف) اؾیس قَی

ب) تاظ قَی

ج) اؾیس ضعیف

ز) تاظ ضعیف

الف) اؾیس قَی
ٍ -46یػگی اؾیسّا ضا تیاى کٌیس؟
-1تطـ هعُ ّؿتٌس
قیط (کوی اؾیسی)

-2پی اچ آىّا کوتط اظ  7اؾت .هثال :ؾطکِ ،آب لیوَ ،جَّط ًوک ،آب پطتغال،

ٍ -47یػگی تاظّا ضا تیاى کٌیس؟
-1تلد هعُ ّؿتٌس (هعُ گؽ زاضًس)  -2پی اچ آىّا تیكتط اظ  7اؾت هثال :هایع ظطفكَیی – هایع ؾفیس
کٌٌسُ – ناتَى ٍ قاهپَ
 -48کسام یک اظ هَاز ظیط اؾیس اؾت؟
الف .آب لیوَ

ب .پَؾت پطتقال

ج .قاهپَ

ز .هایع ظطفكَیی

الف .آب لیوَ
 -49کسام یک اظ هَاز ظیط تاظ اؾت؟
الف .ؾطکِ

بًَ .قاتِ گاظزاض

ج .ناتَى

ز .آب ذالم

ج .ناتَى
 -50اظ ٍؾایل ظیط زض چِ هَاضزی اؾتفازُ هیقَز؟
ذطهي کَبًَ :عی ناف کطزى ،اجعاء ؾثک هثل کاُ ضا اظ زاًِ جسا هیکٌس تط اؾاؼ ؾثکی ٍ ؾٌگیٌی ٍ
اًساظُ شضات.
قیف جسا کٌٌسُ یا زکاًتَض :تطای جساؾاظی زٍ هرلَط هایع هرلَط ًكسًی هثل آب ٍ ضٍغي – ٍ آب ٍ
ًفت کِ زٍ الیِی جسا اظ ّن ایجاز هیکٌٌس.
کاغص نافی :زاضای ؾَضاخّای ضیعی اؾت کِ هَاز جاهس زض هایع ضا تط اؾاؼ اًساظُ اظ ّن جسا هیکٌس
هاًٌس جساؾاظی گَگطز اظ آب  -گل ٍ قي اظ آب.
ؾاًتطیفَغ :زؾتگاّی کِ تا ؾطعت ظیاز هیچطذس هَاز هرلَط ضا تط اؾاؼ ؾثکی ٍ ؾٌگیٌی تا ًیطٍی
گطیع اظ هطکع کاض هیکٌس .جساؾاظی ذاهِ اظ قیط .جساؾاظی ؾلَلّای ذًَی اظ پالؾوا.
زؾتگاُ تقغیط :تط اؾاؼ تثریط ٍ هیعاى زٍ هایع هرلَط قسًی هثل آب ٍ الکل  -اجعاء ًفت ذام –
اجعاء گاظ َّا

زؾتگاُ تهفیِ آب :تط اؾاؼ زاقتي نافیّای هرتلف ٍضظیي ّای هرهَل هَاز ٍ شضات زاذل آب ضا
هیگیطز.
زؾتگاُ زیالیع :زاضای نافیّایی اظ جٌؽ غكاء ؾلَلّای نفاغ ّؿتٌس کِ هَاز الظم ضا اظ ذَى گطفتِ ٍ
اظ تسى ذاضج هیکٌس.
تثلَض :تطای جساؾاظی ًوکّا اظ آب .تا تثریط آب ٍ تا اؾتفازُ اظ هیعاى حاللیت هازُ هیتَاى هَاز ضا اظ
ّن جسا کطز.
* تطای جساؾاظی اجعای قطتت هعسُ هیتَاى اظ  ...........................اؾتفازُ ًوَز.
کاغص نافی
 -51جسٍل ظیط ضا کاهل کٌیس.
ًَع جسا ؾاظی

هثٌای جسا ؾاظی

ًوًَِ

تقغیط
ناف کطزى
اؾتفازُ اظ قیف جسا کٌٌسُ
ذطهي کَب

 -52هرلَعی اظ هاؾِ ٍ ًوک زض اذتیاض زاضیس .آظهایكی تطای جساؾاظی آىّا اظ یکسیگط پیكٌْاز کٌیس.
زض هرلَط هاؾِ ًوک هقساضی آب ضیرتِ ،تعس آى ضا اظ کاغص نافی عثَض هیزّین؛ هاؾِ ضٍی کاغص نافی
تاقی هیهاًس .اگط آب ًوک ضا حطاضت زّین اب تراض قسُ ٍ ًوک زض تِ آى تاقی هیهاًس.

 -53جوالت ظیط ضا کاهل کٌیس:
الف  .اؾیسّای ذَضاکی  .................هعُ ّؿتٌس ٍ تاظّای ذَضاکی  ...............هعُ ّؿتٌس.
ب .هقساض حل قسى گاظ اکؿیػى زض آب تا افعایف زها  .........................هییاتس.
ج ّ .ط هحلَل حساقل اظ زٍ جعء  ........................ ٍ ....................تكکیل قسُ اؾت.
ت .هرلَط تِ زٍ زؾتِ  .........................ٍ ........................تقؿین هیقَز.
جً .ام زیگط هرلَطّای ّوگي  .........................اؾت.
 -54تطای ّط کسام اظ هحلَل ّای ظیط یک هثال تعًیس.
الف – هحلَل هایع زض هایع ()..............
ب -هحلَل گاظ زض هایع ()...................
ج -هحلَل جاهس زض جاهس ().................
ز – هحلَل گاظ زض گاظ ().......................
 -55تطای جسا کطزى هرلَطّای ظیط اظ چِ ٍؾایلی اؾتفازُ هیکٌین:
الف  .آب ٍ ضٍغي ().............................
ب – گٌسم ٍ کاُ ()...............................
ج -آب گل الَز ().................................
 -56تِ چیعّایی هاًٌس ذاک کِ آهیرتِای اظ چٌس هازُاًس ً ...................اهیسُ هیقَز.

 -57جسٍل ظیط ضا کاهل کٌیس.

 -58قکل کسام ٍؾیلِ آظهایكگاّی ضا ًكاى هیزّس.
هرلَعی هثال تعًیس کِ تا ایي ٍؾیلِ هیتَاى اجعایف ضا جسا کطز؟

ؾَاالت فهل  2ػلَم ّكتن (تغییطّای قیویایی زض ذسهت ظًسگی)
 -1ل ٍ ؽ؛ ّوِ هَاز اًطغی قیویایی شذیطُ قسُ زاضًس .ل9
نحیح
 -2تطـ قسى قیط یه تغییط قویایی اؾت ،چطا؟ ل9
چَى هعُ ،تَ ٍ ذَال قیط تغییط هیوٌس ٍ قیط تطـ قسُ لاتل ذَضزى ًیؿت.
 -3الف -تغییطّای قیویایی هیتَاًٌس  ..............یا  ..................تاقٌس .ل10
هفیس  -هضط
ب -هَاز اًطغی  ..............زاضًس .ل10
قیویایی (شذیطُ قسُ)
 -4ل ٍ ؽ؛ تغییطّای قیویایی هیتَاًٌس هفیس یا هضط تاقٌس .ل10
نحیح
 -5ل ٍ ؽ؛ تطـ قسى قیط یه تغییط قیویایی غیط هفیس اؾت .ل10
نحیح
 -6ل ٍ ؽ؛
الف) خرتِ قسى غصا یه تغییط فیعیىی هفیس اؾت .ل10
غلط
ب) خرتي غصا یه تغییط قیویایی هفیس اؾت .ل10
نحیح

 -7خرتي غصا یه تغییط  ....................هفیس اؾت ٍ چِ ووىی زض تسى ها هیوٌس؟ ل10
قیویایی – ووه هیوٌس تا ّضن آى زض تسى ها آؾاىتط اًزام قَز.
 -8هكرم وٌیس وساهیه اظ تغییطات ظیط هفیس ٍ وساهیه هضط اؾت؟ ل10
الف) آتف ؾَظی زض رٌگل:
ظیاىآٍض اؾت؛ ظیطا گاظّای آلَزُ وٌٌسُ تَلیس هیقَز ٍ هٌاتغ تَلیس وٌٌسُ اوؿیػى ٍ واغص ٍ  ...اظ تیي
هیضٍزٍ .لی اظ ططف زیگط تاػج فؼال قسى زاًِی ؾرت ٍ ًْفتِ زضذتاى زض ضٍی ظهیي هیقَز.
ب) خیط قسى:
ظیاى تاض اؾت ظیطا ؾلَلّا فطؾَزُ قسُ ٍ تَاًایی اًؿاى واّف هییاتس ٍلی اظ ططف زیگط تاػج ضقس ٍ
تىاهل فطز هیقَز.
د) فاؾس قسى هیَُ:
هضط اؾت ظیطا هَرة ضقس هیىطٍبّا قسُ ٍ تیواضیظا هیتاقس .اظ ططف زیگط تاػج تاظگكت هَاز تِ
طثیؼت اؾت ٍ اگط زض خای زضذتاى فاؾس قَز تِ نَضت هَاز هؼسًی تِ ذان تاظ هیگطزز ٍ هَرة ضقس
گیاُ هیقَز وِ زض ایي نَضت هفیس اؾت.
ز) ظًگ ظزى آّي:
هضط اؾت ظیطا اؾتحىام فلع ون هیقَز اظ ططف زیگط تاػج تاظگكت هَاز تِ طثیؼت اؾت.
ُ) خَؾیسگی واغص:
هضط اؾت ظیطا اؾتحىام واغص ون هیقَز اظ ططف زیگط تاػج تاظ گكت هَاز تِ طثیؼت اؾت.
 -9زض احط تغییطّای  .................... ٍ .....................اًطغی هَاز تغییط هیوٌس .ل10
قیویایی  -فیعیىی

ٍ-10لتی یه هازُ زچاض تغییط قیویایی یا فیعیىی هیقَز ،آیا اًطغی قیویایی آى تغییط هیوٌس؟ ل10
تلِ زض ّط زٍ حالت تغییط قیویایی یا فیعیىی ،اًطغی قیویایی هازُ تغییط هیوٌس.
 -11اگط زٍ ػسز لطل ٍیتاهیي ث ضا زاذل ًهف لیَاى آب حل وٌیس زهای آب زاذل لیَاى چِ تغییطی هیوٌس؟ ل11

حل قسى لطل رَقاى یه ٍاوٌف قیویایی اؾت (تغییطات قیویایی تا تغییطات زها ّوطاُ ّؿتٌس).
وِ زض آى همساضی اًطغی ههطف هیقَز ٍ گطهاگیط اؾت ٍ زهای هحتَیات زضٍى لیَاى ٍ زض ًتیزِ زهای
زهاؾٌذ خاییي هیآیس.
 -12تغییطاتی وِ زض آظهایفّای ظیط نَضت هیگیطز ،وسام تغییط فیعیىی ٍ وسام تغییط قیویایی هی-
تاقس زض هماتلقاى تٌَیؿیس .ل11
الف) هید آٌّی زض هحلَل وات وثَز (

)

ب) آظهایف وَُ آتكفكاى

(

)

ج) ترن هطؽ زض ؾىِ

(

)

د) رَقیسى آب

(

)

ز) لطل رَقاى زض آب

(

)

الفٍ :اوٌف هؽ ؾَلفات تا آّي یه تغییط قیویایی ٍ گطهازُ اؾت وِ زض ؾطح هید آٌّی الیۀ ؾطخ ضًگ هؽ ایزاز
هیقَز.

ب :تزعیِ زیوطٍهاتآهًَین یه تغییط قیویایی گطهازُ وِ ضًگ ًاضًزی تِ ضًگ ؾثع وثَز تغییط وطزُ ٍ
تا تَلیس گاظًَ ،ض ٍ گطها ّوطاُ اؾت.
ج :حل قسى خَؾتِ ترن هطؽ زض ؾطوِ یه ٍاوٌف قیویایی ٍ گطهازُ اؾت وِ زض آى خَؾتِ ترن هطؽ
تِ ولؿین ٍ گاظ وطتيزیاوؿیس تثسیل قسُ اؾت.
د :رَقیسى آب ٍ تثریط آب یه تغییط فیعیىی گطهاگیط اؾت .زض آى فمط حالت هایغ آب تِ حالت گاظ (تراض) تغییط
وطزُ اؾت.

ز :تا اًساذتي لطل زاذل آب ،لطل تا قست ظیازی زض آب حل هیقَز .زض لحظِای وِ لطل قطٍع تِ
حل قسى زض آب هیوٌس ،یه ٍاوٌف قیویایی قطٍع هیقَز وِ هٌزط تِ تَلیس گاظ وطتيزیاوؿیس
هیقَز ٍ ّویي تَلیس گاظ ؾثة تِ ٍرَز آهسى حثابّا زض آب هیقَز.
 -13زض احط حل قسى لطل رَقاى زض آب وسام هازُ حانل هیقَز؟
الف) تراض آب

ب) گاظ وطتي زی اوؿیس

د) گاظ اوؿیػى

ز) ّیچ وسام

ب) گاظ وطتي زی اوؿیس
تَرِ :تغییط ضًگ ،تغییطات زها ّوطاُ تا تَلیس ًَض ٍ گطها ،تكىیل هازُ راهس ،تَلیس گاظ ،تَلیس هازُی
رسیس تا ذَال رسیس ،تغییط تَ ٍ هعُ ٍ  ...اظ ًكاًِّای تغییط قیویایی هیتاقٌس.
 -14تطای اؾتفازُ وطزى اظ اًطغی قیویایی هَاز یه ضٍـ ًام تثطیس .ل12
ؾَذتي
 -15ؾَذتيًَ ،ػی تغییطی قیویایی اؾت وِ تا تَلیس ّ ............. ٍ ..............وطاُ اؾت .ل12
ًَض  -گطها
 -16چطا تایس ؾَذتي هَاز ضا وٌتطل وطز؟ (هرتهط تَضیح زّیس ).ل12
ظیطا زض غیط ایي نَضتً ،ویتَاًین اظ اًطغی قیویایی آظاز قسُ آىّا ،تِ زضؾتی اؾتفازُ وٌین.
 -17چطا ّطچِ َّای زضٍى یه ظطف تیكتط تاقس قوغ ظهاى تیكتطی ضٍقي هیهاًس؟ ل14
ظیطا هیعاى اوؿیػى الظم تیكتطی تطای ؾَذتي قوغ فطاّن هیقَز ٍ ظهاى ضٍقي هاًسى قوغ طَالًی هیقَز.

 – 18گاظّای انلی تكىیل زٌّسُی َّا ّ ................... ٍ ..................ؿتٌس .ل14
اوؿیػى – ًیتطٍغى

 -19چٌس زضنس َّا ضا گاظ اوؿیػى ٍ چٌس زضنس ضا گاظ ًیتطٍغى تكىیل هیزّس؟ ل15
 21زضنس اوؿیػى ٍ  78زضنس ًیتطٍغى
 -20یه آظهایف ططاحی وٌیس وِ حاتت وٌس َّا اوؿیػى اؾت؟
تا اؾتفازُ یه لَلِ آظهایف وِ زاذل آى َّا خط قسُ اؾت یه ؾین زاذل آى لطاض هیزّین ٍ تا اؾتفازُ اظ ّیتط
قطٍع تِ گطم وطزى ؾین هیوٌین ؾین تا اوؿیػى ٍاوٌف زازُ ٍ قطٍع تِ ؾَذتي هیوٌس ٍ تا ایي ضًٍس خیؿتَى
1

4

قطٍع تِ حطوت وطزُ ٍ تِ همساض اٍلیِ هیضؾس وِ ًكاى هیزّس َّا اوؿیػى اؾت.
 -21وسام گاظ ظغال ًین افطٍذتِ ضا قؼلِ ٍضتط هیوٌس؟
اوؿیػى
 -22حسٍز  0/03زضنس َّا ضا گاظ  .....................تكىیل هیزّسوِ اؾاؼ آتف ذاهَـويّا تِ حؿاب هیآیس.

زی اوؿیسوطتي
 -23قوغ اظ رٌؽ  ...................اؾت .ل16
خاضافیي
 -24ػٌانط ؾاظًسُ قوغ ضا ًام تثطیس؟
ّیسضٍغى ٍ وطتي
 -25رسٍل ضا واهل وٌیس .ل16
گطها ٍ ًَض  + ........)2(....... +گاظ وطتي زی اوؿیس
 :1گاظ اوؿیػى

 :2تراض آب

 + ........)1(.......قوغ ( ّیسضٍوطتي)

(قطایط ّن ٍرَز گطها اؾت وِ ضٍی فلف ًَقتِ هیقَز).

(هؼازلِ قیویایی ؾَذتي قغ ضا ًَقتِ ٍ زض آى ٍاوٌف زٌّسُّا ٍ فطآٍضزُّا ضا هكرم ًواییس)
(یه تغییط فیعیىی ٍ یه تغییط قیویای زض ؾَذتي قوغ ضا ًام تثطیس)

 -26زض ا حط ؾَذتي خاضافیي قوغ (ّیسضٍوطتي) وسام هَاز تَلیس هیقَز (فطاٍضزُّا وساهٌس)؟
الف) اوؿیػى ٍ وطتي زی اوؿیس
د) وطتي زی اوؿیس ٍ تراض آب

ب) اوؿیػى ٍ تراض آب
ز) ًَض ٍ گطها

د) وطتي زی اوؿیس ٍ تراض آب
 -27ارعای هخلج آتف ضا ًام تثطیس؟ ل16
اوؿیػى – هازُ ؾَذتٌی – گطها
 -28الف) زض تغییطّای قیویایی هَازی وِ زچاض تغییط قیویایی هیقًَس ً .........................اهیسُ هیقَز.
ل16
ٍاوٌف زٌّسُ
ب) هَازی وِ زض احط تغییطّای قیویایی تَلیس هیقًَس  ........................هیگَیٌس .ل16
فطاٍضزُ
ٍ -29اوٌف زٌّسُ ضا تؼطیف وٌیس؟ ل16
تِ هَازی وِ زض اتتسای ٍاوٌف زچاض تغییط قیویایی هیقًَس ٍاوٌف زٌّسُ گَیٌس.
 -30فطاٍضزُ ضا تؼطیف وٌیس؟ ل16
تِ هَازی وِ زض طی ٍاوٌف زض احط تغییط قیویایی (ٍاوٌف زٌّسُ ّا) تَلیس هیكًَس فطاٍضزُ هیگَیٌس.
 -31زض احط ؾَذتي چَب ٍ گاظ زض فضای تؿتِ یا اتالی وِ َّا زض آى رطیاى ًساضز چِ گاظّایی تَلیس
هیقَز؟ ل16
وطتي زیاوؿیس ٍ تراض آب ٍ وطتي هًََوؿیس.

 -32زض احط ؾَذتي چَب ٍ گاظ زض فضای تؿتِ ٍ یا اتالی وِ َّا زض آى رطیاى ًساضز ػالٍُ تط وطتي زی
اوؿیس ٍ تراض آب ،گاظ ً ........................یع تَلیس هیقَز.
وطتي هًََوؿیس
-33گاظ وطتي هًََوؿیس ضا تَضیح زّیس .ل16
یه گاظ تی ضًگ تی تَ ٍ تؿیاض ؾوی ٍ وكٌسُ اؾت.
 -34زٍ هَضز اظ هكرهات گاظ وطتي هًََوؿیس ضا تٌَیؿیس؟
یه گاظ تی ضًگ تی تَ ٍ تؿیاض ؾوی ٍ وكٌسُ اؾت.
 -35گاظ گطفتگی ٍ ذفِ قسى تا گاظ وطتي هًََوؿیس ضا تَضیح زّیس .ل16
زض احط ؾَذتي ًالم هَاز آلی گاظ تیضًگ ٍ تی تَیی تَلیس هیقَز .ایي گاظ توایل ظیازی تطای چؿثیسى تِ
ّوَگلَتیي ذَى زاضز ٍ ًویگصاضز اوؿیػى زض زم ٍاضز قَز فطز زض احط ووثَز اوؿیػى تِ ضاحتی ذفِ هیقَز.

 -36آظهایكی ططاحی وٌیس وِ ًكاى زّس اظ ؾَذتي قوغ ،گاظ وطتي زی اوؿیس تَلیس هیقَز.
هطاتك قىل اگط گاظ وطتي زی اوؿیس حانل اظ ؾَذتي قوغ ٍاضز آب آّه قَز ضًگ آى وسض هیقَز.

 -37هَاز غصایی هاًٌس هَاز زیگط ،اًطغی  .........................زاضًس .ل17
قیویایی
 -38راًساضاى چگًَِ اًطغی هَضز ًیاظ ذَز ضا تاهیي هیوٌٌس؟ ل18
تا ؾَظاًسى هَاز غصایی زض تسى ذَز.
 -39چطا حثِ لٌس آغكتِ تِ ذان تاغچِ ؾطیغتط هیؾَظز؟ ل18
چَى زض ذان تاغچِ هازُای ٍرَز زاضز وِ ووه هیوٌس ؾَذتي لٌس آؾاىتط قَز وِ ّواى واتالیعگط اؾت.

 -40واتالیعگط ضا تَضیح زّیس ( .تِ نَضت هخال) ل18
هَازی وِ زض ذان تاغچِ ٍرَز زاضز ٍ چٌاًچِ حثِ لٌس آغكتِ تِ ذان تاغچِ قَز ووه هیوٌس
ؾَذتي لٌس آؾاىتط قَز وِ ایي هَاز ّواى واتالیعگط اؾت.
 -41واتالیعگطّایی وِ زض تسى هَرَزات ظًسُ ٍرَز زاضز ،چِ ًام زاضز؟ ل18
آًعین
 -42ل ٍ ؽ؛ آًعینّا تاػج هیقًَس وِ تغییطات قیویایی زض تسى هَرَزات ظًسُ وٌستط اًزام قَز .ل18

غلط
 -43واض آًعین چیؿت؟ ل18
آًعینّا ؾثة هیقًَس تغییطات قیویایی زض تسى هَرَزات ظًسُ ؾطیغتط اًزام قًَس.
 -44گلَوع زض تسى هَرَزات ظًسُ تِ چِ هَازی تثسیل هیقَز؟ ل18
ضوي آظاز وطزى اًطغی تِ وطتي زی اوؿیس ٍ تراض آب تثسیل هیقَز.
 -45گلَوع ًیع زض تسى هَرَزات ظًسُ زض حضَض آًعین تا  ................تطویة ٍ ضوي آظاز وطزى اًطغی تِ
 .................. ٍ ................تثسیل هیقَز .ل18
اوؿیػى – وطتي زی اوؿیس – تراض آب
 -46چگًَِ هیتَاى اًطغی آّي ضا آظاز وطز؟
یىی زیگط اظ ضاُّای آظازؾاظی اًطغی قیویایی اؾتفازُ اظ اًطغی الىتطٍىّا هیتاقس .تَؾیلِ زٍ تیغِی
هرتلف ٍ هحلَل اؾیسی هٌاؾة هیتَاى اظ حطوت الىتطٍى الىتطیؿتِ تَرَز آٍضز.

ٍ یا تِ رای آّي اظ ًَاض هٌیعین اؾتفازُ وٌین ٍ الىتطٍلیت ًیع هیتَاًس اؾیس لَیتطی تاقس تا تطق
تیكتطی تَلیس قَز تا الهح ٍ 2لتی ضٍقي قَز.
 -47تطای اؾتفازُ وطزى اظ اًطغی شذیطُ قسُ زض هَاز ،تِ رع ؾَظاًسى آىّا ،چِ ضٍـّای زیگطی ٍرَز
زاضز؟ ل19
 )1اًطغی شذیطُ قسُ زض غصا ّا زض تسى هَرَز ظًسُ تا تطویة تا اوؿیػى آظاز هیقَز.
 )2تا اًزام ٍاوٌفّای قیویایی هرتلف زض ٍؾایلی هاًٌس :تاتطی اًطغی قیویایی تِ اًطغی الىتطیىی
تثسیل هیقَز.
 )3اؾتفازُ اظ ًَض تطای تَلیس تطق ٍگطها
 )4اؾتفازُ اظ ذانیت هغٌاطیؿی هَاز
 -48اگط فلعّای هؽ ٍ آّي ضا زض قطایط هٌاؾة تِ طَض غیط هؿتمین تِ یىسیگط هتهل وٌیس هیتَاًیس
اًطغی  ...........................تَلیس وٌیس .ل19
الىتطیىی

 -49زض تاتطی چِ ًَع تثسیل اًطغی نَضت هیگیطز؟ ل19
اًطغی قیویایی هَاز تِ اًطغی الىتطیىی تثسیل هیقَز.
 -50هخالی تطای تثسیل اًطغی قیویایی هَاز تِ قىل رطیاى الىتطیىی تعًیس .ل19
تاتطی
 -51اگط یه تغییط قیویایی زض قطایط هٌاؾثی اًزام قَز ،هیتَاًس  ..............اًزام زّس ٍ  ............ضا راتِ
را وٌس .ل20
واض  -رؿوی
 -52هؼازلِ ٍاوٌف رَـ قیطیي ٍ +یتاهیي  cضا تٌَیؿیس؟ ل20

 -53زض هؼازلِ تاال وسام ٍاوٌف زٌّسُ ٍ وسام فطاٍضزُ اؾت؟ ل20
ٍاوٌف زٌّسٍُ :یتاهیي ث (ؾیتطیه اؾیس) ٍ رَـ قیطیي
فطاٍضزُ :گاظ وطتي زی اوؿیس ٍ ًوه ٍ آب
(گاظی ضا وِ زض اًساذتي لطل رَقاى زض آب آظاز هیقَز چیؿت؟ تا ططح یه آظهایف چگًَِ هیتَاى
آىضا قٌاؾایی ًوَز؟)

تا آضظٍی هَفمیت؛ هَالئی،
اظ ًاحیِ ؾِ تثطیع
زض اؾفٌس هاُ 1395

سواالت هتن فصل سوم علوم پایه هشتن
ّ -1وِ هَاد اص  .............ػبختِ ؿذُاًذ .ف21
اتن
 -2رسُّبی ػبصًذُ اتن سا ًبم ثجشیذ؟ ف21
الکتشٍى – دشٍتَى – ًَتشٍى
 -3جشم دشٍتَى ثب جشم  ...............تقشیجب ثشاثش اػت .ف21
ًَتشٍى
 -4ػجکتشیي رسُ ػبصًذُ اتن کذام اػت؟ ف21
الکتشٍى؛ جشم الکتشٍى دس هقبیؼِ ثب دٍ رسُ دیگش ثؼیبس ًب چیض اػت .دشٍتَى ٍ ًَتشٍى جشم تقشیجب ثشاثشی
داسًذ.
 -5ثبس الکتشیکی دشٍتَى  .................اػت .ف22
هثجت
 -6ثبس الکتشیکی ًَتشٍى  ..................اػت .ف22
خٌثی
ًَتشٍى داسای ثبس الکتشیکی ًیؼت.

ٍ -7یظگیّبی الکتشٍى سا ثٌَیؼیذ؟ 3هَسد ف22 ٍ 21
جشم الکتشٍى ثؼیبس ًبچیض اػت – .ثبس الکتشیکی الکتشٍى هٌفی اػت – .الکتشٍىّب ثِ دٍس ّؼتِ اتن هیچشخٌذ.

 ................... -8ثبس الکتشیکی  e-pثب ّن ثشاثش ٍلی اص ًظش ًَع ثبس ثب ّن هتفبٍت ّؼتٌذ .ف22
هقذاس (اًذاصُ)
 -9تعذاد ًَتشٍى (هیتَاًذً /ویتَاًذ) کوتش یب ثیـتش اص دشٍتَى ثبؿذ .ف22
هیتَاًذ
 -10تعذاد الکتشٍى ٍ دشٍتَى یک عٌلش ثب  ..........دیگش هتفبٍت اػت .ف22
عٌلش
 -11ثب تَجِ ثِ ػبختبس فشضی ػِ اتن دس ؿکل هقبثلّ ،ش اتن اص چٌذ رسُ تـکیل ؿذُ اػت؟ ف22

ّیذسٍطى داسای یک الکتشٍى ٍ یک دشٍتَى اػت ٍلی ًَتشٍى ًذاسد .کشثي داسای  6الکتشٍى ٍ  6دشٍتَى
اػت ًَ 6تشٍى اػت ٍ .اٍساًیَم داسای  92الکتشٍى ٍ  92دشٍتَى اػت ًَ 146تشٍى اػت.
 -12تعذا د دشٍتَىّبی اتن ّش عٌلش سا  ..............گَیٌذ .ف22
عذد اتوی آى
 -13عذد اتوی ) (zچیؼت؟ ف22
ثِ تعذاد دشٍتَىّبی ّش اتن ( ثِ تعذاد ثبسّبی هثجت اتن) عذد اتوی هیگَیٌذ ثشای هثبل اتن ػذین 11
دشٍتَى داسد دغ عذد اتوی ػذین  11اػت.

 -14چشا تعذاد دشٍتَىّبی یک اتن هعیي ٍ ثبثت اػت؟ ف22
چَى ثب تغییش تعذاد دشٍتَىّبًَ ،ع اتن ًیض تغییش هیکٌذ.
 -15چشا اتن کشثي دس حبلت عبدی ثبس الکتشیکی ًذاسد؟ ف22
چَى دس اتن کشثي ثِ اًذاصُ ثبس هثجت ( 6دشٍتَى) ،ثبس هٌفی ( 6الکتشٍى) ٍجَد داسد.
تعذاد ثبس هثجت ٍ هٌفی دس عٌبكش یکی اػت دس ًتیجِ اتن دس حبلت عبدی خٌثی اػت.
 -16عذد اتوی عٌلشّب سا دس ػوت ً ............... ٍ .............ـبًِ ؿیویبیی هیًَیؼٌذ .ف23
چخ  -دبئیي
 -17عذد اتوی سا چگًَِ ًـبى هیدٌّذ؟ ف23
عذد اتوی سا گَؿِ دبییي ػوت چخ ًوبد ؿیویبیی هیًَیؼٌذ هثبل:

 -18هبدُای کِ اص یک ًَع اتن تـکیل ؿذُ اػت  ...............گَیٌذ .ف23
عٌلش
 -19تب کٌَى چٌذ عٌلش ؿٌبختِ ؿذُ اػت؟ ف23
 118عٌلش
ً -20وبدّبی ؿیویبیی عٌبكش صیش سا ثٌَیؼیذ:
ّیذسٍطى – ّلین – لیتین – ثشیلین – ثَس – کشثي – ًیتشٍطى – اکؼیظى – فلَئَس – ًئَى.
جَاة:

ً -21بم عٌبكش صیش سا ثٌَیؼیذ .ف23
الف) O

ة) F

الف :اکؼیظى ة :فلَئَس

ج) H
جّ :یذسٍطى

د) N

ُ) C

دً :یتشٍطى

ُ :کشثي

ً -22ـبًِ ؿیویبیی کبهل سا ثشای یًَی ثب  9دشٍتَى ًَ 9تشٍى ٍ 10الکتشٍى سا ثٌَیؼیذ؟

 -23عٌبكش چگًَِ دس جذٍل تٌبٍثی هشتت ؿذُاًذ؟
عٌبكش ثش اػبع افضایؾ عذد اتوی دس جذٍل تٌبٍثی هشتت ؿذُاًذ ثٌبثشایي عذد اتوی هکبى ّش عٌلش سا
دس جذٍل تعییي هیکٌذ.
تعذاد الکتشٍىّبی ّش الیِ ثشاثش اػت ثب فشهَل

 n( 2تعذاد الیِّب اػت) کِ هیتَاًذ تعذاد الکتشٍىّبیی سا دس

خَد ثِ گشدؽ ثیبٍسد دس الیِ اٍل فقط دٍ الکتشٍى قشاس هیگیشد ٍ دس الیِ دٍم حذاکثش  8الکتشٍى جبی هیگیشد.

دسجذٍل ،عٌبكش ثشحؼت افضایؾ  ..........................هشتت ؿذُاًذ.
 -24داًـوٌذاى چگًَِ اص دسٍى اتن اطالعبت ثذػت آٍسدًذ؟ ف23
ثب اًجبم آصهبیؾّبی هختلف ٍ ثب سٍؽّبی غیش هؼتقین ٍ هطبلعِ هذلّب.
 -25چشا هذل ثَس ثِ هذل هٌظَهِ ؿوؼی هعشٍف اػت؟ ف24
صیشا ػبختبس اتن دس ایي هذل ثؼیبس ؿجیِ هٌظَهِ ؿوؼی اػت ٍ هـبثِ حشکت ػیبسات ثِ دٍس خَسؿیذ،
الکتشٍىّب دس هؼیشّبی دایشُای ثِ دٍس ّؼتِ دس حشکتاًذ.
کذام داًـوٌذ دسٍى اتن سا ثِ كَست هٌظَهِ ؿوؼی تلَس کشد؟
 -26ثب تَجِ ثِ هذل ثَس ،اکؼیظى دس الیِ اٍل  ........الکتشٍى ٍ دس الیِ دٍم  .........الکتشٍى قشاس هیگیشد .ف24
6–2

=هذل ثَس سا ثشای دٍ یَى اکؼیظى دٍثبس هٌفی ٍ اتن ّلین سػن ًوبییذ( .عذد اتوی اکؼیظى  ٍ 1عذد اتوی
ّلین  2هیثبؿذ)<
 -27دس اتوی کِ داسای  8الکتشٍى اػت .چٌذ الکتشٍى دس هذاس دٍم قشاس هیگیشد؟ ف24
6
 -28ایضٍتَح چیؼت؟ ف25
ثِ اتنّبیی اص یک عٌلش کِ دس تعذاد ًَتشٍى ثب ّن تفبٍت داسًذ ایضٍتَح هیگَیٌذ.
 -29ثِ هجوَع تعذاد دشٍتَىّب ٍ ًَتشٍىّب  ................هیگَیٌذ .ف25
عذد جشهی
 -30عذد جشهی چیؼت؟ ف25
ثِ هجوَع تعذاد دشٍتَىّب ٍ ًَتشٍىّبی یک اتن عذد جشهی گفتِ هیؿَد.
 -31عذد جشهی عٌلشّب سا دس ػوت ً ................... ٍ ..............ـبًِ ؿیویبیی هیًَیؼٌذ .ف26
چخ – ثبال
 -32عذد جشهی عٌلشی  75اػت ٍ ًَتشٍىّبی آى ٍ 9احذ ثیؾتش اص الکتشٍىّبیؾ اػت .عذد اتوی
عٌلش سا هـخق کٌیذ؟
2x + 9 ; 75
2x ; 66
عذد اتوی عٌلش  33خَاّذ ثَد.

 -33کشثي ثب  6دشٍتَى ٍ عذد جشهی  14داسای چٌذ الکتشٍى ٍ چٌذ ًَتشٍى اػت؟
 6الکتشٍى داسد ٍ ًَ )8( 14 – 6تشٍى داسد.

2x ; 75 – 9

 -34ایضٍتَحّب چِ ؿجبّتّبیی ثب یکذیگش داسًذ؟ ف26
تعذاد دشٍتَىّبی یکؼبًی داسًذ.
 -35ایضٍتَحّب چِ تفبٍتی ثب یکذیگش داسًذ؟ ف26
تعذاد ًَتشٍىّبی ثشاثشی ًذاسًذ.
 -36ؿجبّتّب ٍ تفبٍتّبی ایضٍتَحّب سا ًبم ثجشیذ (ّشیک دٍ هَسد)
ؿجبّتّب -1 :عذد اتوی یکؼبى  -2تعذاد الکتشٍى یکؼبى

 -3تعذاد دشٍتَى یکؼبى  -4خَاف ؿیویبیی

یکؼبى
تفبٍتّب -1 :عذد جشهی هتفبٍت  -2تعذاد ًَتشٍى هتفبٍت  -3خَاف فیضیکی هتفبٍت  -4چگبلی هتفبٍت

 -37تفبٍت کشثي  12ثب کشثي  13دس چیؼت؟ ف26
کشثي  12ؿؾ ًَتشٍى داسد ٍلی کشثي  13حبٍی ًَ 7تشٍى اػت.
 -38عذد اتوی کشثي  14 ٍ 13 ٍ 12چٌذ اػت؟ ف26
ّش ػِ داسای  6دشٍتَى هیثبؿٌذ ٍ عذد اتوی آىّب  6اػت.
 -39عٌلشی کِ ًَتشٍى ًذاسد ٍ عذ د اتوی آى ثب عذد جشهی ثبّن ثشاثش اػت سا ًبم ثجشیذ؟ ف26
ّیذسٍطى
 -40ثیـتشیي ٍ کوتشیي عذد جشهی ایضٍتَح ّیذسٍطى سا هـخق کٌیذ؟ ف26
3ٍ1
 -41کذام ایضٍتَح ّیذسٍطى ًبدبیذاس اػت ٍ خبكیت دشتَصایی داسد؟ ف26
ایضٍتَح ّیذسٍطى – 3

 -42هبدُ دشتَصا سا تعشیف کٌیذ .ف26
هَادی کِ ایضٍتَح دشتَصا داسًذ ،ثِ هبدُ دشتَصا هعشٍفاًذ.
 -43الف) ثشخی اص ایضٍتَح ّب ًبدبیذاس ٍ ّ ..................ؼتٌذ.
دشتَصا
ة) دس یک اتن ًبدبیذاس ًؼجت تعذاد ًَتشٍى ثِ دشٍتَى اص  .....................ثیـتش هیثبؿذ.
یک ٍ ًین
=ایضٍتَحّبی دشتَصا سا ایضٍتَحّبی ًبدبیذاس ًیض هیگَیٌذ .دس ایي گًَِ اص ایضٍتَح ّؼتِ ثِ كَست دشتَی
آلفب ،ثتب ،گیشاًذاصی الکتشٍى ٍ ٍ ...ادبؿی هیؿَد ٍ ثِ حبلتّبی دبیذاستشی اص اًشطی هیسػذ.
هیتَاى گفت کِ ّش چِ ّؼتِ اتن ػٌگیيتش ؿَد تعذاد ایضٍتَحّب ثیـتش هیؿَد ٍ ّش چِ تعذاد
ایضٍتَحّب ثیـتش ؿَد اهکبى ثَجَد آهذى ّؼتِّبی ًبدبیذاس ًیض ثیـتش خَاّذ ؿذ ٍ دس ًتیجِ احتوبل
ٍجَد ًَع سادیَاکتیَ ًیض ثیـتش هیؿَد.
دس طجیعت عٌبكش خبكی سا هیتَاى یبفت کِ ّوِ ایضٍتَحّبیـبى سادیَاکتیَ ثبؿٌذ .ثشای هثبل دٍ عٌلش
ػٌگیي طجیعت کِ دس ثوتّب ًٍیشٍگبُّبی ّؼتِای اص آىّب اػتفبدُ هیؿَد سا ًبم هیثشین :اٍساًیَم ٍ
دلَتًَیَم<.
 -44کبسثشدّبی هفیذ هبدُ دشتَصا سا ثٌَیؼیذ؟ ف26
تَلیذ اًشطی – ؿٌبػبیی ٍ دسهبى ثیوبسیّب – تـخیق آتؾ ػَصی
 -45عٌلشّبی تـکیل دٌّذُ ًوک خَساکی سا ًبم ثجشیذ؟ ف27
ػذین ٍ کلش
ً -46بم دیگش ًوک خَساکی چیؼت؟ ف27
ػذین کلشیذ

 -47ػبختبس رسُّبی ًوک خَساکی سا ثش سٍی کبغز سػن کٌیذ؟ ف27

 -48جذٍل صیش سا کبهل کٌیذ.

ػذین – 11 – 10 :هثجت یک Na -
کلش – 17 – 18 :هٌفی یک Cl -
 -49اتوی سا ثلَست

ًوبیؾ هیدٌّذ ٍ دس حبلت عبدی هیثبؿذ جذٍل صیش سا ثشای آى کبهل کٌیذ.

ًیتشٍطى – دشٍتَى
ثشاثش 7
الکتشٍى ثشاثش 7
تعذاد ًَتشٍى  ٍ 7عذد اتوی ثشاثش  ٍ 7عذد جشهی ثشاثش 14
 -50یَى چیؼت؟ ف27
ثِ اتنّبیی کِ تعذاد ثبس الکتشیکی ثبس هثجت ٍ هٌفی آىّب یکؼبى ًجبؿذ یَى هیگَیٌذ ثِ عجبستی ثِ اتن-
ّبیی کِ تعذاد دشٍتَى ٍ الکتشٍى ًب ثشاثش داسًذ یَى هیگَیٌذ.
 -51اًَاع یَى سا ًبم ثجشیذ؟
یَى هثجت ٍ یَى هٌفی

 -52دس چِ كَستی اتن ثِ یَى تجذیل هیؿَد؟
اگش اتوی الکتشٍى ثذػت آٍسد یب الکتشًٍی اص دػت ثذّذ داسای ثبس الکتشیکی هثجت یب هٌفی هیؿَد.
 -53اگش اص اتن الکتشٍى جذا ؿَد داسای ثبس الکتشیکی  .................هیؿَد .ف27
هثجت
 -54یَى هٌفی چیؼت؟
اگش یک اتن خٌثی الکتشٍى ثیـتشی ثِ دػت آٍسد ،داسای ثبس خبلق هٌفی هیؿَد ٍ ثِ عٌَاى یک یَى
هٌفی ؿٌبختِ هیؿَد.
 -55یَى هثجت چیؼت؟
اگش یک اتن خٌثی ،یک یب چٌذ الکتشٍى خَد سا اص دػت دّذ ،داسای ثبس خبلق هثجت هیؿَد ٍ ثِ عٌَاى
یک یَى هثجت ؿٌبختِ هیؿَد.
 -56تعذاد الکتشٍىّبی کذام اتن ثب یَى لیتین یک ثبس هثجت ثشاثش اػت؟
الفّ -لین

ة -ثشیلین

ج -ثَس

د – ّیذسٍطى

الفّ -لین
 -57تعذاد الکتشٍىّب دشٍتَىّب ٍ ًَتشٍىّب سا دس یَى آّي ثب  3ثبس هثجت هـخق کٌیذ (عذد اتوی آّي
 ٍ 26عذد جشهی  56هیثبؿذ)
الف) الکتشٍى  ، 26دشٍتَى ًَ ،26تشٍى 56
ة) الکتشٍى  ، 23دشٍتَى ًَ ،26تشٍى 30
ج) الکتشٍى  ،30دشٍتَى ًَ ،26تشٍى 30
جَاة :ة) الکتشٍى  ، 23دشٍتَى ًَ ،26تشٍى 30
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ّ -1وبٌّگی ٍ تٌظین دعتگبُّبی ثذى در ؽزایط هختلف ثِ چٌذ فَرت اًجبم هیؽَد؟ ؿ88
ثِ دٍ فَرت ػقجی ٍ ؽیویبیی (َّرهًَی)
 -8دعتگبُ ػقجی اس چٌذ ثخؼ تؾکیل ؽذُ اعت؟ ؿ88
اس دٍ ثخؼ دعتگبُ ػقجی هزکشی ٍ دعتگبُ ػقجی هحیطی.
 -3دعتگبُ ػقجی هزکشی خَد ؽبهل چِ لغوتّبیی اعت؟ ؿ88
هغش ٍ ًخبع.
 -4دعتگبُ ػقجی هحیطی چِ لغوتّبیی دارد؟ ؿ89
اس اػقبثی کِ اس هغش ٍ ًخبع هٌؾؼت هیؽًَذ ،درعت ؽذُ.
 -5دعتگبُ ػقجی هزکشی چِ ٍظیفِای دارد؟ ؿ89 ٍ 88
دعتگبُ ػقجی هزکشی اػوبل ارادی ٍ غیزارادی ثذى را کٌتزل هیکٌذ ٍ اطالػبت دریبفت ؽذُ اس هحیط
ثیزٍى ٍ درٍى را ثذى تفغیز هیکٌذ ٍ ثِ آىّب پبعخ هیدّذ.
ً -6مؼ دعتگبُ ػقجی هحیطی چیغت؟ ؿ89
ثیي دعتگبُ ػقجی هزکشی (هغش ٍ ًخبع) ٍ ثخؼّبی هختلف ثذى ارتجبط ثزلزار هیکٌذ.
 -7ثخؼ  ،.............ؽبهل اػقبثی اعت کِ توبهی لغوتّبی ثذى را ثِ ثخؼ هزکشی دعتگبُ ػقجی یؼٌی
هغش ٍ ًخبع هزتجط هیکٌذ .ؿ89
هحیطی

 -8ثخؼ هحیطی دعتگبُ ػقجی اس چِ لغوتّبیی تؾکیل ؽذُ اعت؟
ؽبهل اػقبثی اعت؛ اػقبة حغی ٍ حزکتی
کِ توبهی لغوتّبی ثذى را ثِ ثخؼ هزکشی دعتگبُ ػقجی یؼٌی هغش ٍ ًخبع هزتجط هیکٌذ.
 -9دعتگبُ ػقجی هزکشی پیبم را اس  .......... ٍ .........ثذى دریبفت هیکٌذ؟ ؿ89
ثیزٍى  -درٍى
 -11هٌظَر اس اػوبل ارادی چیغت؟ ؿ89
اػوبلی هبًٌذ  :فکز کزدى ،راُ رفتي ،هطبلؼِ کزدى ،تقوین گزفتي ٍ  ...چَى ثب ارادُ ٍ خَاعت هب اًجبم هی-
ؽًَذ ثِ آىّب فؼبلیت ارادی هیگَیین.
 -11فؼبلیتّبی غیزارادی اًؼکبعی چیغت؟ ؿ89
اػوبلی هبًٌذ :پلک سدى ،ػطغِ ،عزفِ ٍ ریشػ اؽک کِ ثِ فَرت غیزارادی ٍ ثذٍى تفکز اًجبم هیؽًَذ
فؼبلیتّبی غیزارادی یب غیزارادی اًؼکبعی ًبهیذُ هیؽًَذ.
 -18ثزای ّز یک اس فؼبلیت ّبی دعتگبُ ػقجی هثبل ثشًیذ؟
الف) فؼبلیت ارادی
ة) فؼبلیت غیزارادی
ج) فؼبلیت غیزارادی غیز اًؼکبعی
الف :ثزداؽتي هذاد اس سهیي

ة) ضزثبى للت

ج) ػمت کؾیذى دعت در ثزخَرد ثب جغن داؽ

 -13اًؼکبط چیغت؟ ثب هثبل .ؿ31
در ثذى هب گبّی اٍلبت کبرّبیی فَرت هیگیزد کِ ثِ فَرت غیزارادی ،ثغیبر عزیغ ،ثذٍى تفکز ٍ اغلت
جْت حفبظت اس ثخؼّبی ثذى ثِ کبر هیرٍد ثِ چٌیي اػوبلی اًؼکبط گفتِ هیؽَد.

اػوبلی هبًٌذ ػمت کؾیذى دعت اس جغن داؽ ،تزؽح ثشاق ثب هؾبّذُ غذا ،پلک سدى چؾن ،ریشػ اؽک در
همبثل گزد ٍ غجبر ٍارد ؽذُ ثِ آى ،عزفِ کزدى ،خویبسُ کؾیذى یب تغییز لطز هزدهک چؾن در ثزاثز ًَر اس
اًؼکبطّب ّغتٌذ.
 -14کذام یک اس اػوبل سیز اًؼکبعی ًیغت؟ ؿ31
الف -پلک سدى

ة -ػطغِ کزدى

ج -دٍیذى

د -ریشػ اؽک

ج -دٍیذى
ٍ -15یضگیّبی اػوبل اًؼکبعی را ثٌَیغیذ؟ ؿ31
ثغیبر عزیغ  -ثذٍى تفکز  -حفبظت اس ثذى
 -16هغش ٍ ًخبع در کذام لغوت ثذى لزار دارًذ؟ ؿ31
هغش درٍى جوجوِ ٍ ًخبع درٍى کبًبل عتَى هْزُّب لزار دارد.
 -17لغوتّبی عبسًذُ هغش را ًبم ثجزیذ؟ ؿ31
ً -1یوکزُّبی هخ (ثیؼتز حجن هغش را ًیوکزُّبی هخ تؾکیل هیدٌّذ)  -8هخچِ  -3عبلِ هغش
ؽکلی اس عز یک اًغبى رعن ًوبییذ ٍ در آى هکبى لغوتّبی هخ ٍ هخچِ ٍ ًخبع ٍ عبلِ هغش را ثطَر
تمزیجی هؾخـ ًوبییذ.
 -18ثشرگتزیي لغوت هغش چِ ًبم دارد؟ ؿ31
هخ
ٍ -19ظبیف هخ چیغت؟ ؿ31
 -1هخ حزکبت ارادی ثذى را کٌتزل هیکٌذ  -8اس اًذامّبی حغی هبًٌذ چؾن ،گَػ ،پَعت ،ثیٌی ٍ سثبى
اطالػبت را دریبفت ٍ دعتَرّبی السم را ثزای آىّب ارعبل هیکٌذً -3 .یوکزُّبی هخ ثِ هب تَاًبیی فکز
کزدى ،فحجت ٍ حل هغئلِ را هیدٌّذ.

 -81آیب ًیوکزُّبی هخ ثب ّن ارتجبط ٍ یب ّوبٌّگی دارًذ؟ هثبل ثشًیذ .ؿ31
ثلٍِ ،لتی ثِ جغوی ًگبُ هیکٌینّ ،ز دٍ چؾن ٍ ّز دٍ ًیوکزُ ثب ّوکبری ّن ػول هیکٌٌذ.
 -81هزکش ثغیبری اس اػوبل ارادی ثذى کجبعت؟ ؿ31
لؾز هخ
ً -88مؼ هخچِ چیغت؟ ؿ31
ثبػث حفظ تؼبدل ثذى هیؽَد.
ّ -83ز یک اس فؼبلیتّبی سیز هزثَط ثِ کذام یک اسلغوتّبی دعتگبُ ػقجی هیثبؽذ؟
الف) تٌفظ
الف) ثقل الٌخبع

ة) حفظ تؼبدل ثذى
ة) هخچِ

د) اًمجبك ارادی هبّیچِّبی دعت
ج) لؾز هخ

 -84چگًَِ هیتَاى هخچِ را تمَیت کزد؟ هثبل ثشًیذ .ؿ31
ثب توزیي ثیؾتز ،هبًٌذ ثٌذثبساى ٍ افزادی کِ صیوٌبعتیک کبر هیکٌٌذ.
 -85هخچِ اس دٍ ًیوکزُ تؾکیل ؽذُ کِ تَعط ثخؾی ثِ ًبم  ...............ثِ یک دیگز هتقل هیؽًَذ .ؿ31
کزهیٌِ
 -86عبلِ هغش در کجب لزار دارد ٍ ًمؼ آى چیغت؟ ؿ31
ثخؼ عبلِ هبًٌذی در سیز هخ اعت کِ هخ ٍ هخچِ را ثِ ًخبع ٍفل هیکٌذ.
 -87عبلِ هغش ؽبهل چِ ثخؼّبیی اعت؟ ؿ31
هغش هیبًی ،پل هغشی ٍ ،ثقلالٌخبع اعت.
 -88ثقلالٌخبع چیغت؟ ؿ31
پیبس هغش یب ثقلالٌخبع ثخؾی اس عبلِ هغش اعت کِ در ثبالی ًخبع لزار دارد ٍ پبییيتزیي ثخؼ هغش اعت.

ً -89مؼ ثقل الٌخبع را ثیبى کٌیذ؟ ؿ31
فؼبلیتّبی غیزارادی هثل تٌفظ ،ضزثبى للت ٍ فؾبر خَى را کٌتزل هیکٌذ ثِ دلیل اّویت ثِ ایي هزکش در
ثقلالٌخبع گزُ حیبت گفتِ هیؽَد.
(ثقل الٌخبع یب گزُ حیبت چِ اػوبلی را کٌتزل هیکٌذ؟)

ً -31خبع کجب لزار دارد؟ ؿ38
ؽجیِ طٌبة عفیذ رًگی درٍى عتَى هْزُّب لزار دارد ٍ اس ثقلالٌخبع تب کوز اهتذاد دارد.
 -31کذاهیک اس هَارد سیز در ثطَر کبهل در لغوت عز ٍ جَد ًذارد؟
الف) هخ

ة) هخچِ

د) ًخبع

ج) ػقت ثیٌبیی

د) ًخبع
ً -38مؼ ًخبع چیغت؟ ؿ38
ًخبع راثط ثیي هغش ٍ ثخؼ هحیطی دعتگبُ ػقجی اعت .اطالػبت را ثِ هغش ٍ فزهبىّبی هغش را ثِ اًذامّبی
ثذى هیرعبًذّ .وچٌیي ًخبع هزکش ثزخی اس اًؼکبعیّبی ثذى ًیش هیثبؽذ.
 -33چزا افزادی کِ دچبر آعیت دیذگی ًخبع هیؽًَذ ًبتَاًی حغی حزکتی هتفبٍتی دارًذ؟ ؿ38
چَى ثِ ّز لغوت ًخبع اس گزدى تب کوز اػقبثی ٍارد ٍ خبرج هیؽًَذ کِ هبّیچِّب ٍ اًذامّبی هختلفی اس
ثذى را کٌتزل هیکٌٌذ ٍ ثغتِ ثِ هحل آعیت دیذگی ًخبعً ،بتَاًی حغی ٍ حزکتی ّن هتفبٍت خَاّذ ثَد.
 -34اگز ًخبع کوز فزدی آعیت ثجیٌذ چِ ًَع اختاللی هوکي اعت درایي فزد دیذُ ؽَد؟ ؿ38
الف ) ًبتَاًی حزکتی در پبّب

ة) ًبتَاًی حغی ٍ حزکتی در پبّب

ج) ًبتَاًی حغی در پبّب

ة) ًبتَاًی حغی ٍحزکتی در پبّب
 -35آیب در ثذى هب ّن جزیبى الکتزیکی ٍجَد دارد؟ در فَرت هثجت ثَدى جَاة هحل آى را ثگَییذ؟ ؿ33
ثلِ در علَلّبی ػقجی.

ً -36بم علَل ػقجی چیغت؟ ؿ33
ًبم علَل ػقجی ًَرٍى اعت.
 -37الف) علَلّبی عبسًذُ ثبفت ػقجی را ًبم ثجزیذ؟ ؿ33
ًَ-1رٍى (علَل ػقجی)
 -8علَل پؾتیجبى
ة -علَلّبی پؾتیجبى چِ ٍظیفِای دارًذ؟ ؿ33
ٍظیفِ حوبیت اس علَلّبی ػقجی را ثز ػْذُ دارًذ ٍ هَاد غذایی هَرد ًیبس علَلّبی ػقجی را فزاّن هیآٍرًذ.

 -38عِ لغوت یک ًَرٍى را ًبم ثجزیذ؟ ؿ33
جغن علَلی ،دًذریت ٍ آکغَى ّغتٌذ.
 -39جْت حزکت پیبم ػقجی در یک رؽتِ ی ػقجی) دًذریت ثِ آکغَى – آکغَى ثِ دًذریت( هی ثبؽذ.
دًذریت ثِ آکغَى
 -41ثِ دًذریتّب یب آکغَىّبی ثلٌذ  ............گفتِ هیؽَد .ؿ33
تبر ػقجی
 -41اجشای تؾکیل دٌّذُ یک علَل را ثٌَیغیذ.
جَاة:
جغن علَلی – دًذریت – آکغَى
ّغتِ

 -48ػقت چیغت؟ ؿ33
هجوَػِای اس تبرّب در کٌبر ّن کِ تَعط غالفی احبطِ ؽذُاًذ ػقت را تؾکیل هیدٌّذ.
 -43جْت پیبم ػقجی چگًَِ اعت؟ ؿ33
پیبم ػقجی فمط در یک جْت یؼٌی اس دًذریت ثِ جغن علَلی ٍ اس آى جب ثِ اًتْبی اکغَى ّذایت هیؽَد.
 ............... -44گیزًذُ ًَرٍىّب ّغتٌذ ٍ اطالػبت یب پیبمّب را دریبفت هیکٌٌذ ٍ ثِ جغن علَلی هیآٍرًذ ٍ
 ..............پیبم ػقجی را اس جغن علَلی ثِ ثیزٍى اًتمبل هیدٌّذ .ؿ33
دًذریتّب  -آکغَىّب
 -45پیبم ػقجی چگًَِ ایجبد هیؽَد؟ ؿ33
تحزیک یک ًمطِ اس ًَرٍى ثبػث ایجبد پیبم ػقجی هیؽَد.
ً -46مؼ اػقبة حغی ٍ حزکتی را ثیبى کٌیذ؟ ؿ34
(تفبٍت ثیي ػقت حغی ٍحزکتی چیغت؟)
اػقبثی کِ پیبم را ثِ هزاکش ػقجی هیثزًذ ثِ آىّب ػقت حغی هیگَیٌذ ٍ .اػقبثی کِ پیبم اس هزاکش ػقجی
ثِ اًذامّبی دیگز هیثزًذ را ػقت حزکتی هیًبهٌذ.
 -47عیٌبپظ چیغت؟
ثِ هحل ًشدیک ؽذى رؽتِّبی ػقجی عیٌبپظ هیگَیٌذ در هحل عیٌبپظ علَلّب ثِ ّن هتقل ًیغتٌذ
ارتجبط آىّب اس طزیك آساد ؽذى هَاد ؽیویبیی خبؿ ثزلزار هیؽَد.
 -48ثِ هحل ارتجبط یک ًَرٍى ثب علَل دیگز ..............هیگَیٌذ.
عیٌبپظ

 -49کذام ًَع ارتجبط را ًویتَاى در یک عیٌبپظ هؾبّذُ کزد؟
الف) اکغَى ٍ دًذریت

ج) دًذریت ٍ دًذریت

ة) اکغَى ٍ علَل هبّیچِای

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

الف

فؼبلیت ارادی ثذى را کٌتزل هیکٌذ

عبلِ هغش

گزُ حیبت در آى لزار دارد

هخ

ایي لغوت تَعط افزاد ثٌذ ثبس تمَیت ؽذُ اعت

ًخبع

اطالػبت هحیط را ثِ هغش ٍ فزهبىّبی هغش را ثِ اًذامّب هیرعبًذ

هخچِ

ٍ -51لتی عطح اکغیضى تٌفغی هب کبّؼ یبثذ ،دعتگبُ تٌفغی هب ثبس ؽذُ ٍ هب خویبسُ هیکؾین تب ایي کبّؼ
اکغیضى ججزاى ؽَد.
الف -خویبسُ کؾیذى هب ارادی اعت یب غیز ارادی اًؼکبعی؟
ة -ایي فؼبلیت تَعط کذام هزکش ػقجی کٌتزل هیؽَد؟
ج -ایي فؼبلیت اغلت ثزای چِ ّذفی درثذى اًجبم هیؽَد؟
الف :غیز ارادی اًؼکبعی
ةً :خبع
ج :ثزای حفبظت اس ثذى
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 -1چٙس ٔٛضز اظ ٔحطنٞبیی و ٝضٚی ثسٖ ٔب تبثیط ٔیٌصاض٘س ضا ٘بْ ثجطیس؟ ل35
٘ٛض ،نٛتٛٔ ،از قیٕیبییٌ ،طٔب  ٚفكبض
 -2آیب ٕٝٞی ٔحطنٞب زض ٞط خبیی اظ ثسٖ حؽ ٔیق٘ٛس؟ ل36
پبؾد :ذیطٞ ،ط ٔحطوی زض ٞط خبیی اظ ثسٖ احؿبؼ ٕ٘یقٛزٔ .ثال ٘ٛض ثب چكٓ ،احؿبؼ ٔیقٛز  ٚثب خبٞبی
زیٍط ثسٖ احؿبؼ ٕ٘یقٛز  ٚنٛت ثب ٌٛـ ٌ ٚطٔب  ٚؾطٔب ثب پٛؾت احؿبؼ ٔیق٘ٛس.
 -3ا٘ساْ حؿی چیؿت؟ ل36
ث ٝا٘ساْٞبیی و ٝاثط ٔحطن ذبنی ضا زضیبفت  ٚث ٝپیبْ ػهجی تجسیُ ٔیوٙٙس ،ا٘ساْٞبی حؿی ٔیٌٛیٙس.
ٚ -4ظیف ٝا٘ساْ ٞبی حؿی چیؿت؟
زضیبفت تحطیه ٔحطن  ٚتجسیُ آٖ ث ٝپیبْ ػهجی
ٟٓٔ -5تطیٗ ا٘ساْٞبی حؿی ثسٖ ضا ٘بْ ثجطیس .ل36
چكٌٓٛ ،ـ ،ظثبٖ ،پٛؾت ،ثیٙی
 -6چٍ ٝ٘ٛاخؿبْ ضا ٔیثیٙیٓ؟ ل36
(چ ٝاضتجبَی ثیٗ ٘ٛض  ٚزیسٖ اخؿبْ  ٚضً٘ٞب ٚخٛز زاضز؟)
 -1اثتسا ٘ٛض ث ٝخؿٓ ثطذٛضز وطز ٚ ٜتهٛیط خؿٓ ث ٝؾٕت چكٓ ٔب ٔٙؼىؽ ٔیقٛز.
 -2ؾپؽ ٘ٛض ثط ؾَّٞٛبی ٌیط٘سٛ٘ ٜض چكٓ اثط وطز ٚ ٜپیبْ ػهجی ایدبز ٔیقٛز.
 ٚ -3ایٗ پیبْ اظ َطیك ػهت ثیٙبیی ثٔ ٝغع ثطزٔ ٜیقٛز.
ٔ ٚ -4غع ثب اَالػبت زضیبفتی تهٛیطی اظ خؿٓ ضا ٔیؾبظز ٔ ٚب آٖ ضا ٔیثیٙیٓ.

ٟٓٔ -7تطیٗ فبوتٛضی و ٝثطای زیسٖ اقیبء ٔٛخٛز زض ٔحیٍ الظْ ٔیثبقس ................. ،اؾت.
٘ٛض
 -8چٙس ٘ٛع ؾٌّ َٛیط٘سٛ٘ ٜض زاضیٓ  ٚزض وساْ لؿٕت چكٓ لطاض زاض٘س؟ ل37
زض الی ٝزاذّی چكٓ (قجىی )ٝزٛ٘ ٚع ؾٌّ َٛیط٘سٛ٘ ٜضی ٔرطَٚی  ٚاؾتٛا٘ٝای ٚخٛز زاضز.
ٚ -9ظیف ٝؾَّٞٛبی ٌیط٘سٛ٘ ٜضی چیؿت؟ ل37
ایٗ ؾَّٞٛب اثط ٘ٛض ضا ث ٝپیبْ ػهجی تجسیُ وطز ٚ ٜاظ َطیك ػهت ثیٙبیی ثٔ ٝطوع حؽ ثیٙبیی زض لكط ٔد ٔیفطؾتٙس.

ٔ -11طوع حؽ ثیٙبیی زض ودب لطاض زاضز؟ ل37
ٔطوع حؽ ثیٙبیی زضلؿٕت پؽ ؾطی لكط ٔد لطاض زاضز.
ٌ -11یط٘سٜٞبی ٔرطَٚی ضا تٛيیح زٞیس .ل37
ٌیط٘سٜٞبی ٔرطَٚی ؾٛ٘ ٝعا٘س وٞ ٝط وساْ ث ٝیىی اظ ضً٘ٞبی انّی (لطٔع ،آثی  ٚؾجع) حؿبؾیت زاض٘س ثب
تحطیه یه یب چٙس ٔٛضز اظ ایٗ ؾّ ،َٛضً٘ٞبی ٔرتّف اخؿبْ ضا ٔیثیٙیٓ.
 -12وبض ٌیط٘س ٜاؾتٛا٘ ٝای چیؿت؟ ل37
زیس ؾیب ٚ ٜؾفیس زاض٘س.
 -13چٍ ٝ٘ٛنساٞبی ٔرتّف ضا ٔیقٛٙیٓ؟ ل38
نسا یب نٛت ث ٝنٛضت أٛاخی زض اَطاف ٔب پطاوٙسٜا٘سٚ ،لتی نسایی ثٌٛ ٝـ ٔب ثطؾس ث ٝپیبْ ػهجی تجسیُ
قس ٚ ٜثٔ ٝطوع قٛٙایی زض لكط ٔد اضؾبَ ٔیقٛز تب يٕٗ زضن آٖ زض نٛضت ٘یبظ پبؾد ٔٙبؾت زاز ٜقٛز.
ٔ -14طوع قٛٙایی زض ودب لطاض زاضز؟ ل38
ٔطوع قٛٙایی زض لؿٕت ٌیدٍبٞی لكط ٔد لطاض زاضز.
ٌٛ -15ـ ٔب اظ چٙس ثرف تكىیُ قسٟٓٔ ٚ ٜتطیٗ ثرف آٖ چیؿت؟ ل38
ٌٛـ ذبضخیٌٛ ،ـ ٔیب٘ی ٌٛ ٚـ زاذّی ،وٟٓٔ ٝتطیٗ آٖ ٌٛـ زاذّی اؾت.

ٚ -16ظیفٌٛ ٝـ زاذّی چیؿت؟ ل38
زض ٌٛـ زاذّی ؾَّٞٛبی ٌیط٘سٚ ٜخٛز زاضز  ٚپیبْٞبی نٛتی ضا ث ٝپیبْ ػهجی تجسیُ ٔیوٙس.
( -17وبض) ٌیط٘سٜٞبی نٛتی ضا تٛيیح زٞیس .ل38
ٌیط٘سٜٞبی نٛتی ؾَّٞٛبی ٔػٜزاضیا٘س و ٝزض ثرف حّع٘ٚی ٌٛـ زاذّی لطاض زاض٘س  ٚثب ا٘طغی نٛت ٔػٜٞبی
آٖٞب تحطیه ٔیقٛز  ٚپیبْ ػهجی تِٛیس ٔیوٙس.
 -18ثرف حّع٘ٚی زض وساْ لؿٕت ٌٛـ لطاض زاضز؟ ل38
ٌٛـ زاذّی
 -19ذُط ػف٘ٛت ٌٛـ ٔیب٘ی اظ ثمی ٝلؿٕتٞبی ٌٛـ ثیفتط اؾت چطا؟
چ ٖٛث ٝحّك ضا ٜزاضز  ٚػف٘ٛت حبنّٔ ٝیتٛا٘س ٔٙتمُ قٛز.
 ٗٔ -21چیؿتٓ؛
اِف) لؿٕتی اظ ٌٛـ و ٝزاضای ٔدطای قٛٙایی اؾت).......................( .
ة) یىی اظ ؾَّٞٛبی ٌیط٘سٛ٘ ٜض زض قجىی ٝچكٓ ٞؿتٓ و ٝثبػث زیسٖ ضً٘ٞبی ٔرتّف ٔیق).............( .ْٛ
اِف) ٌٛـ زاذّی

ة) ؾّٔ َٛرطَٚی

 -21اظ ٚخٛز ث ٛزض ٔحیٍ چٍ ٝ٘ٛآٌبٔ ٜیقٛیٓ؟ ل38
ٚلتی ِٔٛىَٞٛبی ٔٛاز ثٛزاض (و ٝث ٝحبِت ثربض زض اَطاف ٔٛاز ٚخٛز زاض٘س) ٚاضز ثیٙی ٔب ٔیق٘ٛس ضٚی ٌیط٘س-ٜ
ٞبی ثٛیبیی لطاض ٔیٌیط٘س  ٚزض آ٘دب پیبْ ػهجی ایدبز  ٚث ٝلكط ٔد فطؾتبزٔ ٜیقٛز ث ٝایٗ تطتیت ثٛی ٔٛاز ضا
تكریم ٔیزٞیٓ.
ٔ -22طوع حؽ ثٛیبیی ٔ ٚطوع حؽ ثیٙبیی زض ودب لطاض زاض٘س؟ ل38
ٔطوع حؽ ثٛیبیی زض خّٛی ٘یٕىطٜٞبی ٔد اؾتٔ .طوع حؽ ثیٙبیی زض لؿٕت پؽ ؾطی لكط ٔد لطاض زاضز.

ٌ -23یط٘سٜٞبی ثٛیبیی زض ودب لطاض زاضز؟ ل39
زض ثبفت پٛقكی ثیٙی.
 -24چ ٝچیعی ثبػث ٔیقٛز تٛٙع ثٞٛب ضا احؿبؼ وٙیٓ؟ ل39

(چُٛض ٔیتٛا٘یٓ ثٞٛبی ٔرتّف ضا اظ ٓٞ

تكریم زٞیٓ؟)
تٛٙع ٌیط٘سٜٞبیی و ٝزض ثبفت پٛقكی ثیٙی لطاض زاض٘س ،ظیبز اؾت  ٚثبػث ٔیقٛز ثٞٛبی ٔرتّف ضا احؿبؼ  ٚاظ
 ٓٞتكریم زٞیٓ.
 -25تٛٙع ٌیط٘سٜٞبی حؿی وساْ یه اظ ا٘ساْٞبی ظیط ثیكتط اؾت؟
ة) الٔؿٝ

اِف) قٛٙایی

ز) ثٛیبیی

ج) ثیٙبیی

ز) ثٛیبیی
 -26تطتیت ٔطاحُ ظیط ضا ثٛٙیؿیس.
زضن ٔع ،ٜاتهبَ غصا ثٌ ٝیط٘س ،ٜحُ قسٖ غصا زض ثعاق
........................-1

..........................-2

 -1حُ قسٖ غصا زض ثعاق

 -3ایدبز پیبْ ػهجی

.............................. -4

 -2اتهبَ غصا ثٌ ٝیط٘س -3 ٜایدبز پیبْ ػهجی

 -4زضن ٔعٜ

 -27ا٘ساْ انّی حؽ چكبیی چ٘ ٝبْ زاضز؟ ل39
ظثبٖ
 -28چٍٔ ٝ٘ٛع ٜغصا ضا حؽ وٙیٓ؟ ل41
(ظثبٖ  ٚزیٛاض ٜزاذّی زٞبٖ چٍٔ ٝ٘ٛع ٜغصاٞب ضا تكریم ٔیزٙٞس؟)
 -29ظثبٖ  ٚزیٛاض ٜزاذّی زٞبٖ چٍٔ ٝ٘ٛع ٜغصا ٞب ضا تكریم ٔی زٙٞس؟
ٔٛاز غصایی پؽ اظ حُ قسٖ زض ثعاق ضٚی ٌیط٘سٜٞبی چكبیی (ظثبٖ  ٚزیٛاض ٜزٞبٖ) لطاض ٌطفت ٚ ٝپیبْ ػهجی
ایدبز ٔیوٙٙس  ٚایٗ پیبْ ث ٝلكط ٔد اضؾبَ ٔ ٚع ٜتكریم زازٔ ٜیقٛز.

ٌ -31یط٘سٜٞبی چكبیی زض ودب لطاض زاض٘س؟
ظثبٖ  ٚزیٛاض ٜزٞبٖ
 -31آیب ٔیتٛاٖ ٔعٕٝٞ ٜی غصاٞب ضا تكریم زاز؟ ل39
ٔع ٜغصاٞبی ذیّی زاؽ  ٚذیّی ؾطز احؿبؼ ٕ٘یقٛز.
 -32ثعاق چ ٝوٕىی ث ٝحؽ چكبیی ٔیوٙس؟ ل41
ثعاق ث ٝحُ قسٖ ٔٛاز غصایی وٕه ٔیوٙس تب ضٚی ٌیط٘سٜٞب لطاض ٌیط٘س.
 -33چطا ٔع ٜی ذٛزوبض ضٚی ظثبٖ احؿبؼ ٕ٘یكٛز؟
چ ٖٛزض ثعاق حُ ٘كسٜ
 -34چٟبض ٔع ٜانّی ضا ٘بْ ثجطیس؟  ٚخبیٍب ٜآٖٞب ضا ضٚی ظثبٖ ٔكرم وٙیس؟ ل41
قیطیٙی – تطقی – قٛضی  ٚتّری
تّری زض پكت -تطقی زض وٙبضٜٞب – قٛضی زض خّ ٚ ٛقیطیٙی زض ٘ٛن ظثبٖ لطاض زاضز.
ٌ -35یط٘سٜٞبی پٛؾت ضا ٘بْ ثجطیس؟ ل41
ٌیط٘سٜٞبی پٛؾت قبُٔ ٌطٔب ،ؾطٔبِٕ ،ؽ ،فكبض  ٚزضز ٞؿتٙس و ٝثب وٕه آٖٞب تغییطات ٔحیٍ ضا احؿبؼ
ٔیوٙیٓ.
 -36حؽ الٔؿ ٝچٍ ٝ٘ٛوبض ٔیوٙس؟ ل41
زض پٛؾت ،ؾَّٞٛبی ٌیط٘سٔ ٜتفبٚتی ٚخٛز زاض٘س و ٝاثط ٔحطنٞبی ٔرتّف ضا تجسیُ ث ٝپیبْ ػهجی ٔیوٙٙس ٚ
ث ٝلكط ٔد ٔیفطؾتٙس.
ٔ -37غع ثب تٛخ ٝث ٝچ ٝچیعی پبؾدٞبی حطوتی ضا ثٔ ٝبٞیچٞٝب ٔیفطؾتس؟ ل41
ٔغع ثب تٛخ ٝث ٝپیبْٞبیی و ٝاظ ٌیط٘سٜٞبی پٛؾت زضیبفت ٔیوٙس ،پبؾدٞبی حطوتی ضا ثطای ٔبٞیچٞٝب ٔی-
فطؾتس.

 -38زؾتٍب ٜحطوتی ثسٖ اظ چ ٝاخعایی تكىیُ قس ٜاؾت؟ ل41
ٔبٞیچٞٝب  ٚاؾىّت ٔدٕٛػب زؾتٍب ٜحطوتی ثسٖ ضا ٔیؾبظ٘س.
 -39اظ تطویت وساْ یه اظ اخعاء ظیط زؾتٍب ٜحطوتی حبنُ ٔیقٛز؟
اِف) ٔبٞیچ ٚ ٝاؾىّت

ة) زؾتٍب ٜػهجی  ٚاؾىّت

ج) ٔبٞیچ ٚ ٝزؾتٍب ٜػهجی

ز) زؾتٍب ٜػهجیٔ ،بٞیچ ٚ ٝاؾىّت

اِف) ٔبٞیچ ٚ ٝاؾىّت
 41ثطای ایٙى ٝحطوت ضخ زٞس ثٚ ٝخٛز ؾ ٝػبُٔ ٘یبظ اؾت ،آٖ ؾ ٝضا ٘بْ ثجطیس.
ٔبٞیچ – ٝاؾترٛاٖ – زؾتٍب ٜػهجی
 -41زؾتٍب ٜاؾىّتی چیؿت؟ ل41
ثٔ ٝدٕٛػ ٝاؾترٛاٖٞب ،غًطٚفٞب  ٚاتهبالت آٖٞب زض ثسٖ ٔب زؾتٍب ٜاؾىّت ٌفتٔ ٝیقٛز.
 -42پٙح لؿٕت اظ اخعای ٔكرم قس ٜقىُ اؾىّت ظیط ضا ثط ضٚی قىُ ٔكرم ٕ٘بییس.

 -43ثیفتط اؾترٛاٖ اثتسا اظ چ ٝچیعی ؾبذتٔ ٝیقٛز؟ ل41
غًطٚف

 -44چٍٍ٘ٛی تكىیُ قسٖ اؾترٛاٖ ضا ثٛٙیؿیس؟ ل41
ثیفتط اؾترٛاٖٞبی ٔب اثتسا اظ غًطٚف ؾبذت ٝقسٜا٘س زض حیٗ ضقس ثب خصة وّؿیٓ  ٚفؿفط ث ٝاؾترٛاٖ تجسیُ
ٔیق٘ٛس.
 -45اؾترٛاٖ  ٚغًطٚف اظ چٛ٘ ٝع ثبفتی ٞؿتٙس؟ ل42
ثبفت پی٘ٛسی
ٚ -46ظبیف اؾترٛاٖٞب ضا ثٛٙیؿیس .ل43 ٚ 42
اظ ا٘ساْٞبی ٔٔ ٟٓثُ لّتٔ ،غع  ٚقفٞب ٔحبفظت ٔیوٙٙس؛ ث ٝثسٖ ٔب قىُ  ٚفطْ ٔیزٙٞس؛ زض حطوت ثسٖ ثٝ
ٔبٞیچٞٝب وٕه ٔیوٙٙس ٕٞ ٚچٙیٗ شذیط ٛٔ ٜاز ٔؼس٘ی  ٚتِٛیس ؾَّٞٛبی ذ٘ٛی ضا ا٘دبْ ٔیزٙٞس.
 -47اؾترٛاٖ ضا تؼطیف وٙیس .ل42
اؾترٛاٖ اؾتحىبْ ٔ ٚمبٔٚت ظیبزی زاضز  ٚزض ٔبز ٜظٔی ٝٙآٖ وّؿیٓ  ٚفؿفط فطاٚاٖ اؾت.
 -48زض ٔبز ٜظٔیٝٙای اؾترٛاٖ چٔ ٝبزٜای ٚخٛز زاضز؟ ٘ ٚمف آٖ ضا ثیبٖ وٙیس؟ ل42
وّؿیٓ  ٚفؿفط فطاٚاٖ اؾت ث ٝاؾترٛاٖ اؾتحىبْ ٔ ٚمبٔٚت ظیبزی ٔیزٞس.
 -49زض ؾبذتبض اؾترٛاٖ ،ثبفت اؾترٛا٘ی ث ٝز ٚنٛضت  .................. ٚ ..............زیسٔ ٜیقٛز .ل42
ٔتطاوٓ – حفطٜزاض
 -51ثعضٌتطیٗ  ٚوٛچهتطیٗ اؾترٛاٖٞبی ثسٖ وسأٙس؟ ل42
ثعضيتطیٗ اؾترٛاٖ ثسٖ ا٘ؿبٖ اؾترٛاٖ ضاٖ  ٚوٛچهتطیٗ آٖ اؾترٛا٘چٞٝبی ٌٛـ ٔیب٘ی اؾت.
 -51إٞیت ٚ ٚیػٌیٞبی غًطٚف ضا ثٛٙیؿیس .ل43
(ؾٚ ٝیػٌی غًطٚف ضا ثٛٙیؿیس)
غًطٚف ٘طْ  ٚلبثُ ا٘ؼُبف اؾت ٔ ٚب٘غ انُىبن اؾترٛاٖٞب زض ٔفبنُ ٔیقٛز.

 -52حًٛض غًطٚفٞب زض ٔفبنُ چ ٝفبیسٜای زاضز؟ ل43
ٔب٘غ انُىبن اؾترٛاٖٞب زض ٔفبنُ ٔیقٛز.
 -53ا٘ٛاع ٔفبنُ ضا ٘بْ ثجطیس  ٚثطای ٞط وساْ ٔثبَ ثع٘یس.
ٔفبنُ ٔتحطن :ثبظ ٚ ٚوتف

٘یٕٔ ٝتحطنٔ :فبنُ ثیٗ ز٘سٜای

ٔفبنُ ثبثت :خٕدٕٝ

 -54غًطٚف زض وساْ لؿٕت ثسٖ ٔب لطاض زاض٘س؟
زض ٘ٛن ثیٙی ،الٌِٛ ٝـ ٔ ٚحُ اتهبَ اؾترٛاٖٞب ٚخٛز زاضز.
 -55چٙٔ ٝبثغ غصایی وّؿیٓ  ٚفؿفط فطاٚاٖ زاض٘س؟ ل43
قیط وٓ چطة – پٙیط – ٔبؾت – ٔبٞی – ترٓ ٔطؽ
ٙٔ -56ظٛض اظ پٛوی اؾترٛاٖ چیؿت؟  ٚزض چ ٝافطازی زیسٔ ٜیقٛز؟ ل44
ٞط ٌب ٜشذیط ٜوّؿیٓ  ٚفؿفط زض اؾترٛاٖ وٓ قٛز زض ایٗ حبِت ثبفت اؾترٛا٘ی يؼیف  ٚپط حفطٔ ٜیقٛز  ٚفطز زچبض
پٛوی اؾترٛاٖ ٔیقٛز  ٚاؾترٛاٖ ثب يطثٝای ٔرتهط ٔیقىٙس .اؾترٛاٖ ثیكتط زض ظ٘بٖ ثبالی  51ؾبَ ضایح اؾت تب ٔطزاٖ.

ٔ -57فهُ چیؿت؟ ل43
ثٔ ٝحّی و ٝز ٚیب چٙس اؾترٛاٖ ث ٝیىسیٍط ٔتهُ ٞؿتٙس (ثٙس) ٔفهُ ٔیٌٛیٙس.
 -58ا٘ٛاع ٔفهُ ضا ٘بْ ثجطیس؟ ل43
ٔفهُ ثبثت :حطوت ٘ساض٘س  ٚوبٔال ثبثت ا٘س ٔب٘ٙس ٔ :فهُ ثیٗ اؾترٛاٖٞبی خٕدٕٝ
ٔفهُ ٔتحطنٔ :فهُ ثیٗ ثبظ ٚ ٚقب٘ٝ
 -59چٙس ٘ٛع ٔفهُ ٔتحطن ٚخٛز زاضز؟ ل43
ؾٛ٘ ٝع؛ ٔفهُٞبیی و ٝزض خٟتٞبی ٔرتّفی ٔیچطذٙسٔ :ب٘ٙس ٔفهُ ثیٗ ثبظ ٚ ٚقب٘ٝ
ٔفهُٞبیی و ٝفمٍ زض یه خٟت ذبل حطوت ٔیوٙٙسٔ :ب٘ٙسآض٘ح
ٔفهُٞبیی و ٝحطوت ٔحسٚزی زاض٘سٔ :فهُ ثیٗ ز٘سٜٞب  ٚؾتٟٔ ٖٛطٜٞب

 -61ضثبٌ چیؿت؟ ل43
ثبفت پی٘ٛسی ٔحىٕی و ٝاؾترٛاٖٞب ضا زض ٔحُ ٔفهُٞبی ٔتحطن ثٚ ٓٞ ٝنُ ٔیوٙس ضثبٌ ٘بْ زاضز.
 -61آیب اؾىّت ث ٝتٟٙبیی لبزض ث ٝحطوت اؾت؟ ل44
ذیط ثٕٞ ٝىبضی ٔبٞیچٞٝب ٘یبظ اؾت.
ٚ -62ظیفٔ ٝبٞیچ ٝچیؿت؟ ل44
اؾىّت ث ٝتٟٙبیی لبزض ث ٝحطوت ٘یؿت .اتهبَ ٕٞ ٚىبضی ثیٗ ٔبٞیچٞٝب  ٚاؾترٛاٖٞبی یه ا٘ساْ ،ثبػث حطوت
ٔیق٘ٛسٔ .بٞیچٞٝب اؾترٛاٖٞب ضا تىیٌ ٝب ٜذٛز لطاض ٔیزٙٞس  ٚثب ا٘مجبو  ٚا٘جؿبٌ ثبػث حطوت آٖٞب ٔیق٘ٛس.
 -63ا٘ٛاع ٔبٞیچٞٝب ضا ٘بْ ثجطیس؟ ل44
ٔبٞیچ ٝلّجی – ٔبٞیچ ٝنبف – ٔبٞیچ ٝاؾىّتی.
ٔ -64بٞیچ ٝلّجی ضا تٛيیح زٞیس .ل44
ا٘مجبو آٖٞب غیط اضازی  ٚلٛی ٙٔ ٚظٓ اؾت  ٚضً٘ آٖٞب لطٔع اؾت  ٚؾَّٞٛبی آٖٞب ضقتٝای ٔیثبقس.
ٔ -65بٞیچ ٝنبف ضا تٛيیح زٞیس.
ایٗ ٘ٛع ٔبٞیچ ٝاختٕبػی اظ ؾَّٞٛبی زٚوی قىُ اؾت  ٚث ٝضً٘ ؾفیس ٔیثبقٙس  ٚغیطاضازی ٔیثبقس ٔب٘ٙس
ٔبٞیچٞٝبی ضٚزٔ ،ٜؼس٘ ،ٜبیٔ ،طی  -ثبظ  ٚثؿت ٝقسٖ ٔطزٔه چكٓ.
ٔ -66بٞیچٞٝبی اؾىّتی یب ٔرٍُ ضا تٛيیح زٞیس .ل44
حطوت اؾىّت ثسٖ تٛؾٍ ایٗ ٘ٛع ٔبٞیچٞٝب نٛضت ٔیٌیطز ا٘مجبو ایٗ ٔبٞیچ ٝؾطیغ پط لسضت  ٚتحت وٙتطَ
اضاز ٜاؾت ٔب٘ٙس ٔبٞیچٞٝبی زؾت  ٚپب.
 -67ؾَّٞٛبی ٔبٞیچٝای ضا تٛيیح زٞیس .ل45
ؾَّٞٛبی ٔبٞیچٝای زضاظ ٘ ٚبظنا٘س  ٚزض َ ،َٛزض وٙبض  ٓٞلطاض ٌطفتٝا٘س .زض ٖٚآٖٞب ضقتٞٝبی پطٚتئیٙی ٚخٛز
زاضز ؤ ٝیتٛا٘ٙس ٔٙمجى  ٚوٛتبٜتط ق٘ٛس.

ٔ -68بٞیچ ٝچیؿت؟ ل45
ثبفت پی٘ٛسی ؾَّٞٛبی ٔبٞیچٝای ضا ثٔ ٓٞ ٝتهُ ٔیوٙس  ٚضقتٞٝبی ٔبٞیچٝای ثعضي  ٚثعضيتطی ضا ٔیؾبظز
ؤ ٝدٕٛػ ٝآٖٞب ٔبٞیچ ٝضا تكىیُ ٔیزٙٞس.
 -69ظضزپی (تب٘س )ٖٚچیؿت؟ ل45
ثبفت پی٘ٛسی ثیٗ ضقتٞٝب  ٚضٚی ٔبٞیچٞٝب تب ز ٚؾط آٖ ازأٔ ٝییبثٙس َٙ ٚبة ؾفیس ضٍ٘ی ث٘ ٝبْ ظضزپی
(تب٘س )ٖٚضا ٔیؾبظ٘س ؤ ٝؼٕٛال ث ٝاؾترٛاٖ ٔتهُ ٔیقٛز.
 -71فطق ضثبٌ ثب ظضزپی چیؿت؟
ضثبٌ ز ٚاؾترٛاٖ ٔفهُ ٔتحطن ضا ثٔ ٓٞ ٝتهُ ٔیوٙس( .ز ٚؾط ضثبٌ ث ٝاؾترٛاٖ ٔتهُ ٔیقٛزِٚ ).ی ظضزپی
(تب٘س )ٖٚثبفتی اؾت و ٝػًّ ٝضا ث ٝاؾترٛاٖ ٔتهُ ٔیوٙس( .پؽ یه ؾط تب٘س ٖٚث ٝػًّ ٚ ٝؾط زیٍط آٖ ثٝ
اؾترٛاٖ ٔتهُ قس ٜاؾت).
 -71ثعضٌتطیٗ ظضزپی ثسٖ و ٝاظ پكت ؾبق پب تب وف پب أتساز زاضز ٘ .............بْ زاضز.
آقیُ
 -72چٍٍ٘ٛی حطوت اؾترٛاٖٞب تٛؾٍ ٔبٞیچٞٝب ضاثیبٖ وٙیس؟ ل45
ٚلتی ٔبٞیچٝای ٔٙمجى  ٚوٛتبٔ ٜیقٛز اؾترٛا٘ی ضا ث ٝیه ؾٕت حطوت ٔیزٞس.
 -73چطا ٔبٞیچٞٝبی اؾىّتی ػُٕ ٔتمبثُ زاض٘س  ٚخفت خفت وبض ٔیوٙٙس؟ ل45
چٚ ٖٛلتی ٔبٞیچٝای ٔٙمجى  ٚوٛتبٔ ٜیقٛز ،اؾترٛا٘ی ضا ث ٝیه ؾٕت حطوت ٔیزٞس .زض حبِت اؾتطاحت
ایٗ ٔبٞیچٕ٘ ٝیتٛا٘س اؾترٛاٖ ضا ث ٝخبی لجّی ذٛز ثطٌطزا٘س .ایٗ ػُٕ ثبیس تٛؾٍ یه یب چٙس ٔبٞیچ ٝو ٝزض
ؾٕت زیٍط اؾترٛاٖ لطاض زاض٘س ،ا٘دبْ قٛز .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ثیكتط ٔبٞیچٞٝبی اؾىّتی ػُٕ ٔتمبثُ زاض٘س ٚ
خفت خفت وبض ٔیوٙٙس.
ٙٔ -74ظٛض اظ ایٙىٔ ٝبٞیچٞٝبی اؾىّتی حطوت ٔتمبثُ زاض٘س چیؿت؟ ل45
یؼٙی ٔبٞیچٞٝبیی و ٝزض زَ ٚطف یه اؾترٛاٖ لطاض زاض٘س ػىؽ ػُٕ  ٓٞػُٕ ٔیوٙٙس ٛٔ ٚخت حطوت ٔیقٛز.

ٚ -75لتی ٔبٞیچٝای ٔٙمجى ٔیقٛز چ ٝتغییطی ٔیوٙس؟ ل45
ٚلتی ٔبٞیچٝای ٔٙمجى ٔیقٛز ،وٛتبٔ ٜیقٛز.
 -76زض خٕالت ظیط غٍّ ػّٕی (یه وّٕٚ )ٝخٛز زاضز نحیح آٖ ضا ثٛٙیؿیس؟
ٚلتی ٔبٞیچٙٔ ٝمجى ٔیقٛز چ ٖٛضثبٌ آٖ ث ٝاؾترٛاٖ ٔتهُ اؾت ثبػث حطوت ٔیقٛز)..............( .
ؾَّٞٛبی ٌیط٘سٛٔ ٜخٛز زض ٌٛـ ٔیب٘ی ،پیبْ نٛتی ضا ث ٝػهجی تجسیُ ٔیوٙس)...................( .
ضثبٌ

ظضزپی

ٔیب٘ی

زاذّی

فصُ ؿـٓ

ػّٞ ْٛـتٓ

-1د ٚدػتٍا٘ ٜاْ تثشیذ و ٝفؼاِیتٞای تذٖ سا ٕٞأ ًٙٞیوٙٙذ؟ ف47
دػتٍا ٜػصثی – دػتٍاٛٞ ٜسٔ٘ٛی.
 -2دػتٍا ٜػصثی تٟٙا ٕٞا ًٙٞوٙٙذ ٜتذٖ اػت .ف47
صحیح «

»

غّظ «

»

غّظ

 -3تؼضی اص واسٞا دس تذٖ تا ٕٞاٍٙٞی د ٚدػتٍا ............ ٚ ........... ٜا٘جاْ ٔیؿٛد( .ػصثی ٌ ٚشدؽ خ– )ٖٛ
(ػصثی – ٛٞسٔ٘ٛی)
(ػصثی – ٛٞسٔ٘ٛی)
 -4دػتٍاٛٞ ٜسٔ٘ٛی چیؼت؟ ف47
ٌشٞٚی اص غذد یا ػَّٞٛایی ٞؼتٙذ وٛٞ ٝسٖٔٞٛا سا تِٛیذ ٔیوٙٙذ.
ٚ -5ظیف ٝدػتٍاٛٞ ٜسٔ٘ٛی چیؼت؟
دػتٍاٛٞ ٜسٔ٘ٛی ،تا تشؿح ٛٞسٖٔٞٛا ،تؼیاسی اص اػٕاَ تذٖ سا و ٝت ٝاستثاط ٕٞ ٚاٍٙٞی تیٗ تخؾٞای
ٔختّف تذٖ ٘یاص داس٘ذ ،وٙتشَ ٔیوٙذ.
ٛٞ -6سٔ ٖٛچیؼت؟ ف47
تشویثات ؿیٕیایی دس تذٖ ٞؼتٙذ و ٝاص غذد خاصی تشؿح ٚ ٚاسد خٔ ٖٛیؿ٘ٛذ .اص عشیك خ ٖٛت ٝا٘ذاْ یا
ا٘ذاْٞای ٞذف خٛد ٔیسػٙذ  ٚفؼاِیت آٖٞا سا تٙظیٓ (وٓ یا صیاد ) ٔیوٙٙذ.
(ٚظیفٛٞ ٝسٔ ٖٛچؼت؟)

 -7ا٘ذاْ ٞذف چیؼت؟ ف47
ؿأُ ٔجٕٛػ ٝخاصی اصػَّٞٛای حؼاع ت ٝیه ٛٞسٔ ٖٛاػت.
 -8غذٜٞای ٔ ٟٓتذٖ سا ٘اْ تثشیذ  ٚتٛٙیؼیذ ٞش یه دس وجا لشاس داس٘ذ .ف48
غذٞ ٜیپٛفیض ،و ٝدس صیش ٔغض لشاس ٌشفتٛٞ ٚ ٝسٖٔٞٛای صیادی تشؿح ٔیوٙذ.
غذ ٜتیشٚئیذ ،دس ٘احیٌ ٝشدٖ  ٚجّٛی ٘ای صیش حٙجش ٜلشاس داسد.
غذد پاساتیشٚییذ ،ت ٝصٛست چٟاس غذ ٜدس وٙاس تیشٚییذ لشاس داسد.
غذ ٜپا٘ىشاع ،دس صیش وثذ چؼثیذ ٜت ٝاتتذای سٚدٜی تاسیه
غذ ٜفٛق وّی ،ٝدس تاالی وّی ٚ ٝچؼثیذ ٜت ٝآٖ لشاس داسد.
غذد جٙؼی دس ٔشداٖ دس تیضٞٝا  ٚدس ص٘اٖ دس تخٕذاٖٞا لشاس داسد.
 -9اػٕاَ (٘مؾ) ٛٞسٖٔٞٛا دس تذٖ سا تیاٖ وٙیذ .ف48

تٙظیٓ سؿذ تذٖ ،تٙظیٓ ػٛخت  ٚػاص ،تٙظیٓ لٙذخ ،ٖٛتٙظیٓ وّؼیٓ تذٖ ،تِٛیذٔثُ ٔ ٚماتّ ٝتا فـاسٞای
سٚحی  ٚجؼٕی.
ٛٞ -11سٔ ٖٛسؿذ چیؼت؟ ف48
ٛٞسٔ ٖٛسؿذ یىی اصٛٞسٖٔٞٛایی اػت و ٝدس تٙظیٓ سؿذ تذٖ ٔا دخاِت داسد  ٚاص غذٞ ٜیپٛفیض تشؿح ٔیؿٛد.

ٛٞ -11سٔ ٖٛسؿذ اص چ ٝغذٜایی تشؿّح ٔیؿٛد؟ ف48
اص غذٞ ٜیپٛفیض
 -12غذٞ ٜیپٛفیض دس  ................لشاس داسد ٛٞ ٚسٖٔٞٛای ٔختّفی سا تشؿح ٔیوٙذ .ف48
صیش ٔغض

ٛٞ -13سٔ ٖٛسؿذ چٍ ٝ٘ٛتش سؿذ اػتخٛاٖٞا تاثیش داسد؟ ف48
ٛٞسٔ ٖٛسؿذ تا تاثیش تشاػتخٛاٖٞا تاػث سؿذ لذ ٔا ٔیؿٛد .ایٗ ٛٞسٔ ٖٛتا اثش تش اػتخٛاٖٞا جزب وّؼیٓ ٚ
تثذیُ غضشٚف ت ٝاػتخٛاٖ سا افضایؾ ٔیدٞذ.
 -14سؿذ لذ ا٘ؼاٖٞا تا حذٚد  .................ػاٍِی ادأ ٝداسد .ف48
21
 -15چ ٝچیضی تاػث ٘اٙٞجاسیٞایی ٕٞچ ٖٛتّٙذی  ٚیا وٛتاٞی غیش ػادی لذ ا٘ؼاٖ ٔیؿٛد؟

ف48

(تشؿح وٓ  ٚصیاد ٛٞسٔ ٖٛسؿذ چ ٝاثشی تش تذٖ داسد؟)
تشؿح وٓ یا صیاد ٛٞسٔ ٖٛسؿذ دس دٚساٖ سؿذ
 -16غذ ٜتیشٚئیذ دس وجا لشاس داسد؟ ف49
دس صیش حٙجش ٚ ٜجّٛی ٘ای
 -17تٙظیٓ ػٛخت  ٚػاص (ٔتاتِٛیؼٓ) دس تذٖ چٍ ٝ٘ٛا٘جاْ ٔیؿٛد؟ ف49
(ٛٞسٔ ٖٛغذ ٜتیشٚئیذ چٚ ٝظیفٝای داسد؟)
ٛٞسٖٔٞٛای غذ ٜتیشٚئیذ (تیشٚوؼیٗ) فشآیٙذٞایی سا وٙٔ ٝجش ت ٝتِٛیذ  ٚرخیش ٜا٘شطی دس ػَّٞٛای تذٖ ٔا
ٔیؿ٘ٛذ سا وٙتشَ ٔیوٙٙذ  ٚتا ایٗ ػُٕ ا٘شطی ٔٛسد ٘یاص ػَّٞٛا سا دس ٔٛا لغ ٔختّف تأٔیٗ ٔیوٙٙذ
 -18ػالئٓ وٓ واسی غذ ٜتیشئیذ سا تٛٙیؼیذ .ف49
خؼتٍی ،خٛاب آِٛدٌی  ٚوٕثٛد ا٘شطی
 -19ػالئٓ پش واسی غذ ٜتیشئیذ سا تٛٙیؼیذ .ف49
اختالَ دس خٛاب ،واٞؾ ٚصٖ  ٚػشق وشدٖ صیاد

ٛٞ -21سٖٔٞٛای غذ ٜتیشٚئیذ دس وٛدوی تاػث  ٚ ..............دس تضسٌؼاِی تاػث افضایؾ ٔ ..............یؿ٘ٛذ .ف49

سؿذ تٟتش ا٘ذاْٞا تٚ ٝیظٔ ٜغض ٛٞ -ؿیاسی
 -21دس ػاخت ٝؿذٖ ٛٞسٖٔٞٛای غذ ٜتیشٚئیذ  ................ت ٝواس ٔیسٚد و ٝتیشٚئیذ آٖ سا اص خ ٖٛجزب ٔیوٙذ.
ف49

یذ
 -22دٛٔ ٚسد اص غزاٞایی و ٝتاػث واسوشد تٟتش غذٜی تیشٚئیذ ٔیؿٛد سا ٘اْ تثشیذ .ف49
ٔاٞی یا ٕ٘ه یذداس.
 -23ػٛأّی و ٝتا ػث وٓ ؿذٖ یذ ٕ٘ه ٔیؿ٘ٛذ سا ٘اْ تثشیذ .ف49
ٌشٔا – سعٛتت ٛ٘ -س ٔ -ا٘ذٖ  -تا ػث وٓ ؿذٖ یذ ٕ٘ه ٔیؿٛد.
 -24دیاتت تضسٌؼاِی تش اثش چ ٝػٛأّی ایجاد ٔیؿٛد؟ ف51
چالی – ػذْ تحشن – خٛسدٖ تیؾ اص حذ وشتٞٛیذسات  ٚچشتی.
 -25دیاتت جٛا٘ی چٍ ٝ٘ٛایجاد ٔیؿٛد؟ ف51
ایٗ ٘ٛع دیاتت تیـتش اسثی اػت  ٚواٞؾ ا٘ؼِٛیٗ تاػث افضایؾ لٙذ خ ٚ ٖٛتشٚص ػالئٓ دیاتت ٔیؿٛد.
 -26دیاتت جٛا٘ی تٚ ................. ٝاتؼت ٝاػت .ف51
ا٘ؼِٛیٗ
 -27ا٘ٛاع دیاتت سا ٘اْ تثشیذ  ٚدس ٔٛسد ٞش وذاْ تٛضیح تذٞیذ؟
دیاتت تضسٌؼاِی (دیاتت تضسٌؼاِی یا تیٕاسی لٙذ دس افشاد تاالی  41ػاَ دیذٔ ٜیؿٛد .پضؿىاٖ ٔؼتمذ٘ذ وٝ
٘ٛع تغزی ٚ ٝفؼّاِیت تذ٘ی دس تشٚص آٖ ٘مؾ داسد - ).دیاتت جٛا٘ی (ایٗ ٘ٛع دیاتت تیـتش اسثی اػت  ٚواٞؾ
ا٘ؼِٛیٗ تاػث افضایؾ لٙذ خ ٚ ٖٛتشٚص ػالئٓ دیاتت ٔیؿٛد).

 -28واٞؾ تشؿح ا٘ؼِٛیٗ تاػث افضایؾ ٔ .................یؿٛد .ف51
لٙذ خٖٛ
٘ -29اْ دیٍش “غذٜی پا٘ىشاع”ٔ ................. ،یتاؿذ .ف51
ِٛصإِؼذٜ
 -31تٙظیٓ لٙذ خ ٖٛدس تذٖ چٍ ٝ٘ٛا٘جاْ ٔیؿٛد؟ ف51
غذ ٜپا٘ىشاع (ِٛصإِؼذ )ٜتا دٛ٘ ٚع ٛٞسٔ ٖٛواٙٞذ( ٜا٘ؼِٛیٗ)  ٚصیاد وٙٙذ ٜلٙذ (ٌّٛواٌ )ٖٛدس تٙظیٓ لٙذ
خ٘ ٖٛمؾ اػاػی داسد.
 -31واٙٞذٜی لٙذ خ ٚ ................ ٖٛصیاد وٙٙذ ٜلٙذ خ٘ ................ ٖٛاْ داسد .ف51
ا٘ؼِٛیٗ – ٌّٛواٌٖٛ
 -32ا٘ؼِٛیٗ چٍ ٝ٘ٛلٙذ خ ٖٛسا تٙظیٓ ٔیوٙذ؟ ف51
ٚلتی لٙذ خ ٖٛتاال ٔیسٚد ا٘ؼِٛیٗ سٚی ػَّٞٛای وثذ اثش ٔیوٙذ  ٚآٖٞا سا ٚاداس ت ٝجزب ٌّٛوض اص خٖٛ
ٔیوٙذ .ػَّٞٛای وثذ ٌّٛوض سا تشای اػتفاد ٜدس آیٙذ ٜت ٝصٛست ٌّیىٛطٖ رخیشٔ ٜیوٙٙذ.
 -33ػَّٞٛای وثذ ٌّٛوض سا تشای اػتفاد ٜدس آیٙذ ٜت ٝچ ٝصٛست رخیشٔ ٜیوٙٙذ؟ ف51
ٌّیىٛطٖ
 -34واٞؾ  .................تاػث افضایؾ لٙذ خ ٚ ٖٛتشٚص ػالئٓ دیاتت ٔیؿٛد.
ا٘ؼِٛیٗ
 -35دس ؿشایظ ٌشػٍٙی  ٚواٞؾ لٙذ خ ٖٛتشؿح ٛٞسٔ .............. ٖٛاص ِٛصإِؼذ ٜافضایؾ ٔییاتذ .ف51
ٌّٛواٌ( ٖٛافضایٙذ)ٜ

 -36د ٚا٘ذاْ ٞذف تشای ٛٞسٔ ٖٛا٘ؼِٛیٗ  ٚیه ا٘ذاْ ٞذف تشای ٛٞسٌّٔٛ ٖٛواٌ٘ ٖٛاْ تثشیذ؟ ف51
ا٘ؼِٛیٗ :وثذ  ٚػَّٞٛای ٔاٞیچٝای
ٌّٛواٌ :ٖٛوثذ
 -37دس فشدی و ٝلٙذ خ٘ٛؾ وٓ اػت تشؿح وذاْ ٛٞسٔ ٖٛافضایؾ ٔییاتذ؟ چشا؟ ف51
ٌّٛواٌ ،ٖٛچ ٖٛافضایٙذ ٜلٙذ خ ٖٛاػت.
 -38غذٜی فٛق وّی ٝدس وجا لشاس داسد؟ ف51
سٚی وّیٞٝا
ٔ -39ماتّ ٝتا فـاسٞای سٚحی  ٚجؼٕی (اػتشع) دس تذٖ چٍ ٝ٘ٛا٘جاْ ٔیؿٛد؟ ف51
(ٚظیف ٝفٛق وّی ٝچیؼت؟)
دس ؿشایظ فـاسٞای سٚحی ٔثُ تشػیذٖٔ ،شي ػضیضاٖ ،تصادفٛٞ ،سٖٔٞٛایی اص غذد فٛق وّیٛی تشؿح ٔی-
ؿ٘ٛذ و ٝتا تاال تشدٖ لٙذخ ،ٖٛفـاس خ ٚ ٖٛضشتاٖ لّة ت ٝتذٖ وٕه ٔیوٙٙذ .چ ٖٛتاال سفتٗ ایٗٞا دس
ٔذت عٛال٘ی خغش٘ان اػت پغ اص ٔذتی تشؿح ایٗ ٛٞسٖٔٞٛا خٛد ت ٝخٛد واٞؾ ٔییاتذ.
 -41دس ٍٙٞاْ سٚتٝس ٚؿذٖ تا فـاس سٚحی – سٚا٘ی (اػتشع) ٛٞسٖٔٞٛایی اص غذد  ...................تشؿح ٔیؿٛد.
فٛق وّیٛی
 -41آیا ٔمذاس ٛٞسِٔٛ ٖٛصإِؼذٕٞ ٜیـ ٝتاالػت؟ چشا؟ ف51
خیش ،چ ٖٛتاال سفتٗ ایٗٞا دس ٔذت عٛال٘ی خغش٘ان اػت پغ اص ٔذتی تشؿح ایٗ ٛٞسٖٔٞٛا خٛد ت ٝخٛد
واٞؾ ٔییاتذ.
 -42د ٚغذ٘ ٜاْ تثشیذ ؤ ٝیتٛا٘ٙذ تا تشؿح ٛٞسٔ ٖٛتاػث افضایؾ لٙذ خ ٖٛتـ٘ٛذ؟ ف51
پا٘ىشاع – غذ ٜفٛق وّی.ٝ

٘ -43مؾ وّؼیٓ دس تذٖ چیؼت؟ ف52
وّؼیٓ دس اػتحىاْ اػتخٛاٖٞا  ٚد٘ذاٖٞا  ٚػّٕىشد صحیح اػصاب ٔ ٚاٞیچٞٝای تذٖ ٘مؾ داسد.
 -44وذاْ یه اص ػٙصشٞای صیش ٔمذاس تیؾتشی ٔٛسد ٘یاص اػتخٛاٖٞای تذٖ اػت؟ دٚس آٖ ٞا خظ تىـیذ.
وّؼیٓ – فؼفش – ٔٙیضیٓ  -فّٛئٛس
وّؼیٓ – فؼفش
 -45تٙظیٓ ٔیضاٖ وّؼیٓ تذٖ ت ٝوٕه  ...............صٛست ٔیٌیشد .ف52
ٛٞسٖٔٞٛای پاساتیشٚئیذ
ٔ -46صشف ِثٙیات (و ٝػشؿاس اص وّؼیٓ اػت) ت ٝػّٕىشد وذاْ غذ ٜوٕه ٔیوٙذ؟ ف52
پاساتیشٚئیذ.
 -47تٙظیٓ وّؼیٓ خ ٖٛچٍ ٝ٘ٛصٛست ٔیٌیشد .ف52
اص غذٜٞایی و ٝدس پـت تیشٚئیذ لشاس داس٘ذ (پاساتیشٚئیذ) ٛٞسٔ٘ٛی تشؿح ٔیؿٛد .و ٝتا تأثیش سٚی وّیٞٝا،
سٚد ٚ ٜاػتخٛاٖٞا تاػث افضایؾ ی ٖٛوّؼیٓ دس خٔ ٖٛیؿ٘ٛذ ٕٞچٙیٗ غذ ٜتیشٚئیذ ٘یض تا تشؿح ٛٞسٔ٘ٛی
تاػث واٞؾ وّؼیٓ خٔ ٖٛیؿٛد.
ٚ -48ظیف ٝغذد پاساتیشٚئیذ چیؼت؟
جزب وّؼیٓ اص سٚدٜ
 -49پاساتیشٚئیذ تا تاثیش ٌزاؿتٗ سٚی چ ٝدػتٍاٜٞایی تاػث افضایؾ ی ٖٛوّؼیٓ ٔیؿٛد؟ ف52
وّیٞٝا ،سٚد ٚ ٜاػتخٛاٖٞا
(ا٘ذاْٞای ٞذف پاساتیشٚئیذ سا ٘اْ تثشیذ؟)

 -51غذٜی پاساتیشٚئیذ دس وجا لشاس داسد؟ ف52
دس پـت تیشٚئیذ.
 -51تغییشات جٙؼی (تّٛؽ) تٛػظ وذاْ غذد ا٘جاْ ٔیؿٛد؟ ف52
تٛػظ غذد جٙؼی و ٝدس ٔشداٖ تیضٞٝا  ٚدس ص٘اٖ تخٕذاٖٞا ٞؼتٙذ.
 -52تشٚص صفات ثا٘ٛی ٝجٙؼی دس تذٖ چٍ ٝ٘ٛا٘جاْ ٔیؿٛد؟ ف52
تا دخاِت ٛٞسٖٔٞٛای جٙؼی ٔشدا٘ ٚ ٝص٘ا٘ ٝا٘جاْ ٔیؿٛد.
٘ىت :ٝتغییشات جٙؼی (تّٛؽ) ٔٙجش ت ٝصفات ثا٘ٛی ٝجٙؼی ٔیؿٛد.
ٚ -53ظایف غذد جٙؼی سا تٛٙیؼیذ .ف53
ػاختٗ ٛٞسٖٔٞٛای جٙؼی  ٚػَّٞٛای جٙؼی
٘ -54مؾ تیضٞٝا دس تذٖ چیؼت؟ ف53
تِٛیذ تؼذاد صیادی ػَّٞٛای جٙؼی ٘ش (اػپشْ)  ٚتِٛیذ ٛٞسٔ ٖٛجٙؼی ٔشدا٘( ٝتؼتٛػتش)ٖٚ
 -55ػَّٞٛای جٙؼی ٘ش ٘ ..................اْ داس٘ذ .ف53
اػپشْ
 -56ػالئٓ تشؿح ٛٞسٔ ٖٛجٙؼی ٔشدا٘( ٝتؼتٛػتش )ٖٚچؼت؟ ف53
تحشیه سؿذ ا٘ذاْٞای ٔختّف تٚ ٝیظٔ ٜاٞیچٞٝا  ٚاػتخٛاٖٞا تاػث تشٚص صفات ثا٘ٛی ٝدس ٔشداٖ (ٔثُ تٓ
ؿذٖ صذا ،سٚئیذٖ ٔ ٛدس صٛست  ٚلؼٕتٞای دیٍش تذٖ)
 -57تخٕذاٖٞا دس وجا لشاس داس٘ذ؟ ف53
تخٕذاٖٞا دس ص٘اٖ دس ٔحٛع ٝؿىٓ  ٚوٙاس سحٓ لشاس داس٘ذ.

٘ -58مؾ تخٕذاٖٞا دس تذٖ چیؼت؟ ف53
تِٛیذ ػّ َٛجٙؼی ٔاد( ٜتخٕه)؛ تِٛیذ ٛٞسٖٔٞٛای جٙؼی ص٘ا٘( ٝاػتشٚطٖ  ٚپشٚطػتش)ٖٚ
 -59ػالئٓ تشؿح ٛٞسٔ ٖٛجٙؼی ص٘ا٘( ٝاػتشٚطٖ  ٚپشٚطػتش )ٖٚچؼت؟ ف53
ضٕٗ سؿذ ٍٟ٘ ٚذاسی ا٘ذاْٞای ٔختّف تاػث تشٚص صفات ثا٘ٛی ٝجٙؼی دس ص٘اٖ ٔثُ سؿذ ػیٞٝٙا ،سؿذ
اػتخٛاٖ ٍِٗ  ٚسٚیؾ ٔ ٛدس تؼضی اص لؼٕتٞای تذٖ.
ٛٞ -61سٖٔٞٛای جٙؼی سا ٘اْ تثشیذ .ف53
تؼتٛػتشٖٚ؛ اػتشٚطٖ  ٚپشٚطػتشٖٚ
 -61وذاْ غذ ٜوٙتشَ فؼاِیت ػایش غذد تذٖ سا ت ٝػٟذ ٜداسد؟ ف53
غذٞ ٜیپٛفیض ٘یض تا تشؿح تؼضی اص ٛٞسٖٔٞٛا دس وٙتشَ غذد دخاِت داسد .ایٗ غذ ٓٞ ٜتحت ٘ظاست ٔغض لشاس داسد.

 -62غذٞ ٜیپٛفیض تحت ٘ظاست وذاْ لؼٕت تذٖ اػت؟ ف53
تحت ٘ظاست ٔغض لشاس داسد.
 -63تا تٛج ٝت ٝایٙىٔ ٝمذاس تشؿح ٛٞسٖٔٞٛا تؼیاس وٓ اػت تایذ ت ٝعٛس دلیك وٙتشَ ؿٛد( .چشا) ف53
(چشا تایذ ٔمذاس تشؿح ٛٞسٖٔٞٛا تٙظیٓ ؿٛد؟)
صیشا افضایؾ یا واٞؾ آٖ تاػث ایجاد تیٕاسی ٔیٌشدد.
 -64تٙظیٓ تشؿح ٛٞسٖٔٞٛا ت 2 ٝصٛست اػت ،ایٗ د ٚسا ٜسا تٛٙیؼیذ.
خٛد تٙظیٕی  ٚتٛػظ ٞیپٛفیض
 -65خٛد تٙظیٕی چیؼت؟ ف53
تؼیاسی اص غذد ٔمذاس ٛٞسٔ ٖٛتِٛیذی خٛد سا تش اػاع تغییش تشویة خ ٖٛتٙظیٓ ٔیوٙذ و ٝت ٝآٖ خٛد
تٙغیٕی ٌٛیٙذ.

ٞ -66ش یه اص ػثاستٞای ػٕت ساػت ٔ ،شتٛط ت ٝوذاْ وّٕات ٘ٛؿت ٝؿذ ٜدس ػٕت چپ ٔیتاؿذ .حشف ٔشتٛط
تٞ ٝش پاػخ سا دس داخُ پشا٘تض تٛٙیؼیذ.
(

) ٞ -1یپٛفیض

اِف) لٙذ خٖٛ

(

)  -2تیشٚئیذ

ب) تٙظیٓ سؿذ تذٖ

( )  -3فٛق وّیٝ

ج) تٙظیٓ ػٛخت  ٚػاص تذٖ

( ) ِٛ -4صإِؼذٜ

د) ٔماتّ ٝتا ؿشایظ دؿٛاس سٚحی  ٚجؼٕی

(ب) 1

(ج) 2

(اِف) 4

(د) 3

 -67جذ َٚصیش ٔشتٛط ت ٝغذد دس ٖٚسیض تذٖ ٔیتاؿذ آٖ سا وأُ وٙیذ:

 -68تا وّٕات صیش یه ػثاست ػّٕی دس ٔٛسد تٙظیٓ وّؼیٓ خ ٖٛتٛٙیؼیذ؟
تاص جزب – ٛٞسٔ ٖٛغذ ٜپاساتیشٚئیذ – وّی - ٝادساس
ٛٞسٔ ٖٛغذ ٜپاساتیشٚئیذ تا تأثیش سٚی وّیٞٝا ،تاػث افضایؾ تاصجزب ی ٖٛوّؼیٓ اص ادساس ٔیؿٛد.
 -69وذاْ ٕ٘ٛداس ساتغٝی دسػتی اص تشؿح ٛٞسٔ ٖٛا٘ؼِٛیٗ ،تا ٔمذاس لٙذخ ٖٛسا ٘ـاٖ ٔیدٞذ؟
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ػَاالت فلل ّفتن کتبة علَم تزشثی پبیِ ّـتن
 -1كفبت اسحی چِ كفبتی ّؼتٌذ؟ ف56
كفبتی کِ اص ًؼلی ثِ ًؼل دیگش هٌتقل هیؿًَذ( .ثِ اسث هیسػٌذ) هخل :چبل سٍی گًَِ ،تَاًبیی لَلِ
کشدى صثبى.
 -2چْبس كفت اًؼبى کِ تَػظ طىّب کٌتشل هیؿًَذ سا ًبم ثجشیذ؟ ف56
سًگ چـن ،پیَػتِ یب آصاد ثَدى ًشهِ گَؽ ،احش اًگـت ،قذ.
 -3پیَػتِ یب آصاد ثَدى ًشهِ گَؽ ثِ علت ٍرَد  ...................هشثَط ثِ ایي كفت دس ػلَلّبی ثذى هبػت .ف56

عبهل
 -4چشا آصاد یب پیَػتِ ثَدى ًشهِ گَؽ اص كفبت اسحی اػت؟ ف56
چَى عبهل ایزبد کٌٌذُ آى اص ٍالذیي ثِ فشصًذاى هٌتقل هیؿَد.
ٍ -5احذ تـکیل دٌّذُ پیکش ّوِ ربًذاساى  ....................اػت .ف57
ػلَل
 -6ػلَل اص  .................. ٍ .................... ،..................تـکیل ؿذُ اػت .ف57
غـب – ػیتَپالػن ّ -ؼتِ
 -7چْبس هَلکَل اكلی ّش ػلَل سا ًبم ثجشیذ؟ ف57
پشٍتئیي – کشثَّیذساتّب – لیپیذّب DNA -

 -8هَلکَل دی اى ای (عبهل تعییي كفبت) دس کزب قشاس داسد؟ ف57
دسٍى ّؼتِ ػلَل.
 -9هَلکَل دی اى ای چیؼت؟ ف57
هَلکَلی کِ داسای اعالعبت ٍ دػتَسّبیی ثشای تعییي ؿکل ثذى ٍ ایزبد كفبت اسحی هب ٍ ّوِ ربًذاساى اػت.

 -11هَلکَل دی اى ای اص چِ چیضی ػبختِ ؿذُ اػت؟ ف57
اص ٍاحذّبیی ثِ ًبم طى.
 -11طى چیؼت؟ ف57
ثخـی اص ّ ٍ DNAوبى عبهل تعییي کٌٌذُ كفبت اػت کِ اص ػلَلی ثِ ػلَل دیگش ٍ اص ًؼلی ثِ ًؼل
دیگش هٌتقل هیؿَد .طىّب اًذاصُ ،ؿکل ،سًگ ٍ ثؼیبسی دیگش اص كفبت ربًذاساى سا تعییي هیکٌٌذ.
 -12ثخـی اص دی اى ای کِ عبهل تعییي کٌٌذُ كفبت اسحی اػت چِ ًبم داسد؟ ف57
طى
 -13کَچکتشیي ٍاحذ ػبصهبًذّی اعالعبت دس ػلَل چِ ًبم داسد؟
الف :طى

ةDNA :

د :کشٍهَصٍم

دّ :ؼتِ ػلَل

الف :طى
 -14کبس طىّب دس ثذى چیؼت؟ هخبل ثضًیذ؟ ف57
ثخـی اص ّ ٍ DNAوبى عبهل تعییي کٌٌذُ كفبت اػت کِ اًذاصُ ،ؿکل ،سًگ ٍ ثؼیبسی دیگش اص كفبت
ربًذاساى سا تعییي هیکٌٌذ.
 -15دی اى آ ،دسٍى ػلَل ،سؿتِّبیی ثِ ًبم  .................هیػبصد .ف58
کشٍهَصٍم

 -16کشٍهَصٍم اص چِ ارضایی تـکیل ؿذُ اػت؟ (کشٍهَصٍم چیؼت؟) ف58
 DNAدسٍى ّؼتِ ّوشاُ ثب پشٍتئیي ،سؿتِّبیی ثِ ًبم کشٍهَصٍمّب سا ایزبد هیکٌذ.
ّ -17ش ػلَل (ػبلن) ثذى اًؼبى ..............کشٍهَصٍم غیشرٌؼی داسد .ف58
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 -18کشٍهَصٍمّبی رٌؼی دس هشداى ٍ صًبى چگًَِ اػت؟ ف58
دس صًبى  ٍ xxدس هشداى  xyاػت.
 -19کبس کشٍهَصٍمّبی رٌؼی چیؼت؟ ف58
رٌؼیت اًؼبى سا تعییي هیکٌٌذ.
ّ -21ش یک اص تلبٍیش صیش هشثَط ثِ کشٍهَصٍمّبی رٌؼی کذام رٌغ (هشد یب صى) هیثبؿذ؟
تفبٍت آىّب سا ثٌَیؼیذ؟
ثِ تشتیت اٍل :هشد

ثعذی :صى

دس هشد کشٍهَصٍمّب ثِ ؿکل ّ xyؼتٌذ ٍلی دس صى ثِ ؿکل ّ xxؼتٌذ.
 -21آیب تعذاد کشٍهَصٍم ّوِ ػلَلّب یکؼبى هیثبؿٌذ؟ ف58
ثلِ ،ػلَلّبی ّش ربًذاس تعذاد هـخلی کشٍهَصٍم داسًذ .هخال ّش ػلَل ثذى اًؼبى  46کشٍهَصٍم داسد
ٍلی تعذاد کشٍهَصٍم ربًذاساى دیگش هوکي اػت ثب تعذاد کشٍهَصٍم اًؼبى ثشاثش ًجبؿذ هخل هشغ ٍ خشٍع
کِ  78کشٍهَصٍم داسد.
- -22تعذاد کشٍهَصٍمّب دس اًؼبى چقذس اػت.
الف) 48
ة) 46

ة) 46

 -23کشٍهَصٍمّب فقظ دس ػلَلّبی دس حبل  ٍ ..............ثب اػتفبدُ اص ............دیذُ هیؿًَذ .ف58
تقؼین  -هیکشٍػکَح
 -24کشٍهَصٍم سا دس چِ ٌّگبهی هیتَاى هـبّذُ کشد؟ ف58
کشٍهَصٍمّب دس ػلَلّبی دس حبل تقؼین ٍ ثب اػتفبدُ اص هیکشٍػکَح دیذُ هیؿًَذ.
 -25ثعضی ثیوبسیّب هبًٌذ دیبثت رَاًی ثِ علت ًقق دس طىّبػت .ثِ ایي ثیوبسیّب ،ثیوبسیّبی
 ............یب  ................هیگَیٌذ .ف59
اسحی – طًی
 -26پظٍّـگشاى دس تالؽاًذ ثب چِ سٍؿی ثیوبسیّبی طًی سا دسهبى کٌٌذ؟ ف59
ثب اًتقبل طىّبی ػبلن ثِ چٌیي ثیوبساًی.
 -27یک ثیوبسی اسحی دس اًؼبى سا ًبم ثجشیذ ٍ علت آى سا ثٌَیؼیذ؟ ف59
دیبثت رَاًی (دیبثت ٍاثؼتِ ثِ اًؼَلیي) ،ثِ علت ػبلن ًجَدى طى اًؼَلیي ایزبد هیؿَد.
 -28کذام ثیوبسی ثِ طى هشثَط هیؿَد؟ ف59
الف :ػشهب خَسدگی

ة :عفًَت ػیٌِ

د :دیبثت رَاًی

د :عفًَت ادساسی

د :دیبثت رَاًی
 -29عَاهل هحیغی چِ عَاهلی هیثبؿٌذ؟ هخبل ثضًیذ؟ ف61
عَاهلی ّؼتٌذ کِ دس خبسد اص پیکش ربًذاساى قشاس داسًذ .هخل ًَع خبک – دهبی هحیظ – ًَع هَاد غزایی
 -31عَاهل تعییي کٌٌذُ دس ؿکلگیشی ربًذاساى سا ًبم ثجشیذ؟ ف61
طى – عَاهل هحیغی.

 -31دٍ عبهل هْن تعییي کٌٌذُ كفبت دس ربًذاساى کذاماًذ؟
طىّب  -عَاهل هحیغی
 -32آیب فقظ طىّب عبهل تعییي کٌٌذُ كفبت ّؼتٌذ؟ ثب رکش هخبل تَضیح دّیذ .ف61
خیش دس ثؼیبسی اص كفبت عالٍُ ثش طىّب عبهل هحیظ ًیض هَحش اػت .هبًٌذ خغش ػکتِ قلجی کِ ّن طى
هَحش اػت ٍ ّن عَاهل هحیغی هبًٌذ ًَع تغزیِ ٍ سٍؽ صًذگی.
 -33چگًَِ هیتَاى ثب اػتفبدُ اص عَاهل هحیغی هفیذ ،خغش ػکتِ قلجی سا کبّؾ داد؟ ف61
ثب تغزیِ ػبلن ٍ اًزبم ٍسصؽّبی هٌبػت.
 -34اعالعبت فشاٍاى داًـوٌذاى دس هَسد طىّب چِ کوکی ثِ آىّب کشدُ اػت؟ ف61
هیتَاًٌذ طىّب سا اص ربًذاسی ثِ ربًذاس دیگش هٌتقل کٌٌذ .دس ًتیزِ تَاًؼتِاًذ كفبتی سا دس ربًذاساى
تَلیذ کٌٌذ کِ ثغَس عجیعی دس آىّب ٍرَد ًذاسًذ.
 -35آیب هیتَاى كفبت رذیذی سا دس ربًذاس تَلیذ کشد؟ ف61
ثلِ ،هیتَاى ثب اًتقبل طىّب اص ربًذاسی ثِ ربًذاس دیگش كفبتی سا ایزبد کشد کِ ثِ عَس عجیعی دس آى ربًذاس ٍرَد ًذاسد.

 -36داًـوٌذاى دس ػبلّبی گزؿتِ ثشای تَلیذ اًؼَلیي چِ هیکشدًذ؟ ف61
اص اًؼَلیي ثِ دػت آهذُ اص پبًکشاع گبٍ اػتفبدُ هیؿذ.
 -37قجل اص تَلیذ اًؼَلیي ثِ کوک ثبکتشی ،اص اًؼَلیي کذام حیَاى اػتفبدُ هیکشدًذ؟ ف61
گبٍ
 -38سًٍذ تَلیذ اًؼَلیي اًؼبًی سا ثِ عَس کبهل تَضیح دّیذ .ف61
داًـوٌذاى طى هشثَط ثِ تَلیذ اًؼَلیي سا اص اًؼبى اػتخشاد ٍ ٍاسد  DNAثبکتشی کشدًذ .ثبکتشی هیتَاًذ
ثب ٍرَد طى اًؼَلیي ،اًؼَلیي تَلیذ کٌذ.

 -39ثشًذ عالیی چِ تفبٍتی ثب ثشًذ هعوَلی داسد؟ ایي ثشًذ چگًَِ تَلیذ هیؿَد؟ ف61
ثشًذ عالئی داسای هبدُای اػت کِ دس ثذى ثِ ٍیتبهیي  Aتجذیل هیؿَد دس كَستی کِ ایي هبدُ دس ثشًذ
هعوَلی ٍرَد ًذاسد .ثب ٍاسد کشدى طى هبدُ ثِ ثشًذّبی هعوَلی ،ثشًذ عالئی سا تَلیذ کشدًذ.
 -41دٍ ًَع هحلَل ثذػت آهذُ اص اًتقبل طى سا هخبل ثضًیذ .ف61
-1ثبکتشی کِ ثب اػتفبدُ اص طى اًؼَلیي اًؼبًی هٌتقل ؿذُ ،تَلیذ اًؼَلیي هیکٌذ.
-2ثشًذ عالیی کِ طى هشثَط ثِ تَلیذ ٍیتبهیي  Aثِ آى هٌتقل ؿذُ.
دًٍوًَِ اص ربثزبیی طى ّب( دػتکبسی طًتیک) تَػظ اًؼبى سا ثٌَیؼیذ؟
 -41ایزبد ثبکتشی تَلیذ کٌٌذُ اًؼَلیي دس دسهبى  ٍ ..............ایزبد ثشًذ عالیی دس پیـگیشی اص ...........
کَدکبى هَحش اػت .ف61
دیبثت ٍاثؼتِ ثِ اًؼَلیي – ًبثیٌبیی
 -42چگًَِ پظٍّـگشاى گَرِ فشًگی هقبٍم دس ثشاثش ػشهب سا تَلیذ کشدًذ؟ ف62
ثب اًتقبل طى هشثَط ثِ كفت هقبٍهت دس ثشاثش ػشهب اص ًَعی هبّی ثِ گَرِ فشًگیّب.
 -43چگًَِ ػشد ؿذى پَػت (ػشهب) ػجت ػیبُ ؿذى هَّبی خشگَؽ ّیوبلیبیی هیؿَد؟ ف62
ػشهب ًَعی پشٍتئیي سا فعبل هیکٌذ کِ دس تَلیذ سًگ ػیبُ دس هَّبی ایي خشگَؽ ًقؾ داسد .طى هشثَط
ثِ ایي پشٍتئیي دس خشگَؽ ٍرَد داسد.
 -44طىّب چگًَِ ثبعج تغییشاتی دس ثذى هیؿًَذ؟ ف62
طىّب دػتَسّبیی ثشای ػبختي پشٍتئیيّب داسًذ ٍ ثب تَلیذ پشٍتئیي ثبعج تغییشاتی دس ثذى هیؿَد.
 -45طىّب داسای اعالعبت ٍ دػتَسالعولّبیی ثشای تَلیذ ّ ................ؼتٌذ .ف62
پشٍتئیي

 -46قجل اص تقؼین هیتَص  ............. DNAثشاثش هیؿَد .ف63
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 -47تقؼین هیتَص سا تعشیف کٌیذ؟ ف63
ًَعی تقؼین ػلَلی کِ دس ػشاػش عوش هب اًزبم هیگیشد کِ ػجت سؿذ ٍ تشهین ثبفتّبی آػیت دیذُ
ثذى هیؿَد دس ایي ًَع تقؼین ،اص یک ػلَل ،دٍ ػلَل ثِ ٍرَد هیآیذ.
(تقؼین هیتَص سا ثلَست ؿکل سػن کٌیذ).

 -48دس هَسد تقؼین هیتَص ثِ ػَاالت صیش پبػخ دّیذ؟ ف63
الف) چٌذ ػلَل دس ایي تقؼین ایزبد هیؿًَذ؟
دٍ ػلَل
ة) دٍ کبسثشد هْن ایي تقؼین دس ثذى چیؼت؟
سؿذ ثذى – تشهین ثبفتّبی آػیت دیذُ.
د) تعذاد کشٍهَصٍمّب دس ایي تقؼین چِ تغییشی هیکٌذ؟
تعذاد کشٍهَصٍمّبی ػلَلّبی حبكل ،هؼبٍی تعذاد کشٍهَصٍمّبی ػلَلی اػت کِ تقؼین ؿذُ اػت.
(تغییشی ًویکٌذ).

 -49کذام تقؼین ػلَلی هٌزش ثِ فشایٌذ سؿذ ٍ تشهین دس ربًذاساى هیؿَد؟ ف63
تقؼین هیتَص.
 -51اًَاعی اص ػلَلّبی ثذى هب هبًٌذ  ...............دائوب تقؼین هیؿًَذ .ف64
الف :هبّیچِ
د  :پَػت

ة :هغض

د :پَػت

د :کجذ

 -51تَدُّبی ػشعبًی چگًَِ تـکیل هیؿًَذ؟ ف64
(هٌظَس اص تقؼین هـکل ػبص چیؼت؟)

گبّی ثذٍى ایٌکِ ًیبصی ثِ ػلَلّبی ثیـتش دس ثذى ثبؿذ ،ػلَلّب ثِ ػشعت تقؼین هیؿًَذ ٍ تَدُّبی
ػشعبًی ؿکل هیدٌّذ.
 -52چٌذ عبهل (هحیغی) ایزبد کٌٌذُ ػشعبى سا ًبم ثجشیذ؟ ف64
-1کَدّبی ؿیویبیی -2آالیٌذُّبی حبكل اص ػَختّبی فؼیلی  -3دٍد ػیگبس.
 -53هَاد هَرَد دس دٍد ػیگبس ٍ تٌجبکَ هٌزش ثِ ایزبد چِ ًَع ػشعبى دس اًؼبى هیؿَد ؟ ف64
ػشعبىّبیی هبًٌذ ػشعبى هشی ٍ ؿؾ.
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-1چٌذ ٍیظگی هَخَدات صًذُ سا تٌَیؼیذ .ف65
تـزیِ – تٌلغ  -دكغ  -تَلیذهثل.
ً -2قؾ خَسدى ؿزا (تـزیِ) دس تذى سا تٌَیؼیذ .ف65
كشاّن کشدى هادُ ٍ اًشطی
ً -3قؾ سؿذ دس تذى سا تٌَیؼیذ .ف65
تضسگ ؿذى تؼذاد ٍ اتؼاد ػلَل
ً -4قؾ حشکت دس تذى سا تٌَیؼیذ .ف65
تْیِ ؿزا ٍ هکاى صًذگی
ً -5قؾ تَلیذهثل چیؼت؟ ف65
اصدیاد ًؼل ٍ تٌَع هَخَدات.
 -6هخوش ًَػی  ....................تک ػلَلی اػت .ف66
قاسذ
 -7اًَاع تَلیذهثل سا ًام تثشیذ .ف66
تَلیذهثل خٌؼی – تَلیذهثل ؿیشخٌؼی.

 -8تَلیذهثل خٌؼی چیؼت؟ هثال تضًیذ .ف66
تَلیذهثلی کِ دس آى دٍ خٌغ ًش ٍ هادُ ؿشکت داسًذ تَلیذهثل خٌؼی ًاهیذُ هیؿَد هثل کثَتش.
 -9تَلیذهثل ؿیشخٌؼی دس چِ خاًذاساًی ٍخَد داسد؟ ف66
دس خاًذاساى تک ػلَلی سایح اػت ٍلی دس پشػلَلیّا ّن ٍخَد داسد.
ًَ -11ع سایح ٍ هؼوَل تَلیذهثل دس خاًذاساى تک ػلَلی چیؼت؟ ف66
ؿیشخٌؼی
 -11آیا دس خاًذاساى پشػلَلی ًیض تَلیذهثل ؿیشخٌؼی ٍخَد داسد؟ ف66
تلِ
 -12اًَاع تَلیذهثل ؿیشخٌؼی؟ ف67 ٍ 66
دًٍین ؿذى -خَاًِ صرى -قطؼِ قطؼِ ؿذىّ -اگصایی.
 -13تَضیح دّیذ تاکتشیّا چگًَِ تَلیذهثل هیکٌٌذ؟ ف67

(هٌظَس اص دٍ ًین ؿذى چیؼت؟)

ػلَل خاًذاس اص ٍػط تِ دٍ ًیوِ تقؼین هیؿَد .دس ایي حالت ّش ًیوِ ،یک ػلَل کاهل اػت کِ تؼذ اص
سؿذ هیتَاًذ تِ ّویي سٍؽ تقؼین ٍ تکثیش ؿَد.
 -14دٍ ًین ؿذى دس چِ خاًذاساًی دیذُ هیؿَد ؟ ف67
تاکتشیّا
 -15ؿشایط الصم تشای سؿذ تاکتشیّا سا تٌَیؼیذ؟ ف67
هَاد هـزی کاكی – دهای هحیط هٌاػة – سطَتت.

 -16هخوش ًاًَایی تِ چِ سٍؿی تَلیذهثل هیکٌذ؟ ف67
خَاًِ صدى
 -17خَاًِّای ایداد ؿذُ دس هخوش چیؼت؟ ف67
ّش خَاًِ یک ػلَل هخوش اػت.
 -18خَاًِ صدى تا رکش هثال؟ ف67
قؼوتی اص ػطح ػلَل تش آهذُ هیؿَد ٍ تِ تذسیح تضسگتش ؿذُ ٍ تثذیل تِ یک خاًذاس هیؿَد کِ هوکي
اػت تِ ػلَل هادس هتلل تواًذ یا اص آى خذا ؿَد .هاًٌذ هخوش
(هشاحل خَاًِ صدى ػلَلّای هخوش سا تاسػن ؿکل ًـاى دّیذ)

 -19تَلیذهثل تاکتشی ٍ هخوش اص ًَع تَلیذهثل  ..............اػت .ف67
ؿیشخٌؼی
 -21خَاًِصدى ًَػی تَلیذهثل  ...........اػت کِ خاًذاساًی تک ػلَلی تِ ًام  ............تِ آى سٍؽ تکثیش
هییاتذ .ف67
ؿیشخٌؼی  -هخوش
 -21قطؼِ قطؼِ ؿذى تا رکش هثال؟ ف67
قطؼِای اص تذى خاًذاس خذا هیؿَد ٍ خاًذاس خذیذی سا تَخَد هیآٍسد هاًٌذ خضُ ،ػیة صهیٌی
 -22خضُ تِ چِ سٍؿی تَلیذهثل هیکٌذ؟ ف67
قطؼِ قطؼِ ؿذى.

ّ -23اگصایی تا رکش هثال؟ ف68
ّاگ ػلَل کَچک ٍ هقاٍهی اػت کِ ّوشاُ تا َّا ٍ آب پخؾ هیؿَد ّاگ دس كَستی کِ دس خای هٌاػة
قشاس گیشد سؿذ هیکٌذ ٍ خاًذاسی هاًٌذ ٍالذ خَد سا تِ ٍخَد هیآٍسد .هاًٌذ کپک ًاى ٍ کپک سٍی هیَُّا.

ّ -24اگ دس کدا تـکیل هیؿَد؟ ف68
دس ّاگذاى
ّ -25اگ چیؼت؟ ف68
ػلَل کَچک ،ػثک ٍ هقاٍهی اػت کِ ّوشاُ تا َّا ٍ آب پخؾ هیؿَد ٍ دس ؿشایط هٌاػة تا سؿذ
خَد خاًذاس خذیذی سا ایداد هیکٌذ.
 -26کپک ًاى تا چِ سٍؿی تَلیذهثل هیکٌذ؟ ف68
تا ّاگصایی
 -27دس هَسد ّاگ تِ ػَاالت صیش پاػخ دّیذ :ف68
الق) هحل تـکیل ایي ػلَلّا کداػت؟
ب) ٍیظگیّای ّاگّا سا تیاى کٌیذ؟
ج) ّاگّا چگًَِ دس هحیط پشاکٌذُ هیؿًَذ؟
الق) ّاگذاى

ب) کَچک – ػثک – هقاٍم  -داسای قاتلیت سؿذ.

ج) تِ کوک تاد ٍ آب

 -28تَلیذهثل ؿیشخٌؼی دس گیاّاى چگًَِ اًدام هیؿَد؟ ف69
تا خَاًِّا – ػاقِّا
 -29یک ًوًَِ اص تخؾّای ٍیظُای کِ تشای تَلیذهثل سٍیـی دس گیاّاى اػتلادُ هیؿَد سا ًام تثشیذ؟ ف69

خَاًِّای سٍی لثِ تشگّا

 -31آیا گیاّاًی ٍخَد داسًذ کِ تخؾّای ٍیظُای تشای تَلیذهثل ؿیشخٌؼی داؿتِ تاؿٌذ؟ تَضیح
دّیذ .ف69
تلِ  -هاًٌذ گیاّاًی کِ سٍی لثِ تشگّای آىّا خَاًِّای هخلَف سؿذ ٍخَد داسد( .اؿک ػشٍع-
کاالکَتِ)
 -31چشا دس خاًذاساًی کِ تَلیذهثل خٌؼی داسًذ تا اكضایؾ ػي تلاٍتّا (دس ًش ٍ هادُ) آؿکاس هیؿَد؟ ف71

صیشا تا اكضایؾ ػي كلات ثاًَیِ تشٍص هیکٌذ.
الق) كلات ثاًَیِ خٌؼی چیؼت؟
ب) اص كلات ثاًَیِ خٌؼی دس پؼش ّا دٍ هَسد سا ًام تثشیذ.
 -32اًذامّای تَلیذهثل دس خاًَساى چِ ٍظیلِای داسًذ؟ ف71
دس ایي اًذامّا ػلَلّای خٌؼی یا گاهت تَلیذ هیؿًَذ.
 -33ػلَل تخن چگًَِ تِ ٍخَد هیآیذ؟ ف71
اص تشکیة ؿذى گاهت ًش تا گاهت هادُ ،ػلَل تخن تِ ٍخَد هیآیذ.
 -34لقاح چیؼت؟ ف71
تِ تشکیة ؿذى گاهت ًش تا هادُ لقاح هیگَیٌذ.
 -35چگًَِ اص یک ػلَل تخن خاًذاسی خذیذ تـکیل هیؿَد؟ ف71
ػلَل تخن ،تاسّا تقؼین هیؿَد ٍ دس ًْایت اص سؿذ ٍ ًوَ ػلَلّای حاكل اص آى خاًذاس کاهلی تـکیل هیؿَد.

 -36تؼذاد کشٍهَصٍمّای گاهتّا چقذس اػت؟ ف71
ًلق تؼذاد کشٍهَصٍمّای ػلَلی اػت کِ اص آى تِ ٍخَد آهذُ اػت.

 -37تؼذاد کشٍهَصٍمّای ّش کذام اص ػلَلّای صیش دس اًؼاى چٌذ ػذد اػت؟ ف71
الق) گاهت ًش
الق) 23

ب) ػلَل تخن
ب) 46

ج) گاهت هادُ

ج) 23

 -38گاهتّا دس ًتیدِ تقؼین  .............ایداد هیؿَد .ف71
هیَص
 -39هقذاس  DNAدس تقؼین هیَص اتتذا چٌذ تشاتش هیؿَد؟ ف71
 2تشاتش
 -41خذٍل صیش سا هاًٌذ ًوًَِ کاهل کٌیذ؟

ایداد  4ػلَل اص یک ػلَل :هیَص

دٍ تشاتش ؿذى  :DNAهیَص – هیتَص (ّش دٍ)

 -41اّویت ًلق ؿذى تؼذاد کشٍهَصٍمّای گاهتّا دس تقؼین هیَص دس چیؼت؟ ف71
اص دٍ تشاتش ؿذى تؼذاد کشٍهَصٍمّا دس ًؼلّای هتَالی خلَگیشی هیؿَد.
 -42اػاع تَلیذهثل خٌؼی دس ّوِ خاًذاساى چیؼت؟ ف72
تَلیذ گاهتّای ًش ٍ هادُ اػت.
 -43چٌذ ًَع لقاح ٍخَد داسد؟ ف72
داخلی ٍ خاسخی.

 -44لقاح خاسخی چیؼت؟ ف72
لقاحی اػت کِ دس آى گاهتّای هادُ ٍ اػپشم دس خاسج اص تذى خاًَس هادُ تشکیة هیؿًَذ.
 -45لقاح داخلی چیؼت؟ ف72
دس لقاح داخلی گاهتّای هادُ ٍ اػپشم دس دسٍى تذى خاًَس هادُ تشکیة هیؿًَذ.
 -46کذام ًَع اص خاًَساى لقاح خاسخی داسًذ؟ ف72
هاّیّا  -دٍصیؼتاى (خاًَساًی کِ دس آب صًذگی هیکٌٌذ).
 -47کذام ًَع اص خاًَساى لقاح داخلی داسًذ؟ ف72
خاًَساًی کِ دس خـکی صًذگی هیکٌٌذ .هاًٌذ خضًذگاى – پشًذگاى – پؼتاًذاساى.
 -48خذٍل صیش سا کاهل کٌیذ؟

هؼایة تَلیذهثل هخوش :تؼیاس ٍاتؼتِ ؿشایط هحیطی اػت هثال چٌاًچِ ؿزای کاكی تشای آىّا كشاّن
ًـَد تِ ػشػت اص تیي هیسًٍذ.
سٍؽ تَلیذهثل هخوش :خَاًِ صدى
کثَتش :هضایا؛  )1تـکیل خٌیي تا اطویٌاى تیـتشی اًدام هیؿَد)2 .خٌیي داسای ایوٌی خاًی ٍ ؿزایی اػت.
هؼایة :تَلیذهثل تِ کٌذی تا تؼذاد کن كَست هیگیشد.

 -49سحن چیؼت؟ ف73
تخـی اص تذى هادس دس پؼتاًذاساى اػت کِ تِ سؿذ ٍ ًوَ خٌیي اختلاف داسد.

 -51کاس تٌذ ًاف چیؼت؟ ف73

(تٌذ ًاف دس سؿذ ٍ ًوَ خٌیي چِ ًقـی داسد؟)

تٌذ ًاف تا سگّای خًَی کِ داسد ،تیي خٌیي ٍ دػتگاُ گشدؽ خَى هادس استثاط ایداد هیکٌذ یؼٌی
هَاد هـزی ٍ اکؼیظى سا اص هادس تِ خٌیي هیسػاًذ ٍ هَاد دكؼی خٌیي سا ًیض تِ تذى هادس هیتشد.
 -51دس اًؼاى تَلیذ اػپشمّا اص چِ صهاًی ؿشٍع هیؿَد ٍ تا چِ صهاًی اداهِ داسد؟ ف73
تؼذ تلَؽ تَلیذ هیؿًَذ ٍ ایي ػول هؼوَال تا کٌْؼالی اداهِ داسد.
 -52تَلیذ گاهتّای هادُ دس اًؼاى تِ چِ كَست اػت؟ ف73
تؼذ اص تلَؽ هؼوَال دس ّش هاُ یک گاهت اص تخوذاى خذا هیؿَد ٍ هؼوَال دس  51ػالگی هتَقق هیؿَد.
 -53چِ چیض تشای ػالهت ؿذُّای خٌؼی ضشٍسی اػت؟ ف73
تـزیِ هٌاػة ٍ سػایت تْذاؿت.
 -54دس هَسد ؿذد خٌؼی صًاى تِ ػَاالت صیش پاػخ دّیذ :ف73
القً -ام ایي ؿذُّا چیؼت؟
ب -گاهتّای هادُ دس چِ صهاًی دس ایي ؿذد ایداد هیؿًَذ؟
ج -تؼذ اص تلَؽ دس ّش هاُ چٌذ گاهت اص ایي ؿذد آصاد هیؿًَذ؟
د -آصادػاصی گاهت هادُ دس صًاى تالؾ هؼوَال تا چِ صهاًی اداهِ هییاتذ؟
الق) تخوذاى

ب) دس دٍساى خٌیٌی تِ تؼذاد هـخق تَلیذ هیؿًَذ .ج) یک گاهت د) حذٍد ػي  51ػالگی.

 -55اًذامّای تَلیذهثلی دس گیاّاى گلذاس چِ هیتاؿذ؟ ف74
گل
 -56تخؾّای هادُ ٍ ًش گل چِ ًام داسد؟ ف74
هادگی تخؾ هادُ  -پشچن تخؾ ًش

 -57تخؾ هادُ گل کذام اػت ٍ ؿاهل چِ قؼوتّایی اػت؟ ف74
هادگی ٍ ؿاهل :کاللِ – خاهِ – تخوذاى
 -58تخؾ ًش گل کذام اػت ٍ ؿاهل چِ قؼوتّایی اػت؟ ف74
پشچن ٍ ؿاهل :تؼاک ٍ هیلِ
 -59گاهت خٌؼی دس کذام قؼوت اص گیاّاى تـکیل هیؿًَذ؟ ف74
گاهتّای هادُ دس تخوکّا ٍ گاهتّای ًش دس داًِّای گشدُ تِ ٍخَد هیآیٌذ.
 -61گشدُ اكـاًی چیؼت؟ ف74
قشاس گشكتي داًِّای گشدُ سٍی هادگی ٍ تشکیة گاهتّای ًش ٍ هادُ ٍ تـکیل ػلَل تخن.
 -61چگًَگی اًدام لقاح دسگیاّاى اص صهاًی کِ داًِ گشدُ تش سٍی کاللِ هیًـیٌذ سا تَضیح دّیذ؟ ف74

دس ایي ٌّگام لَلِای اص داًِ گشدُ تـکیل ٍ گاهت ًش سا تِ ػوت گاهت هادُ هیتشد ٍ ػلَل تخن اص لقاح
گاهتّای ًش ٍ هادُ تـکیل هیؿًَذ.
 -62کاس لَلِ گشدُ؟ ف74
تا سؿذ خَد گاهت ًش سا تِ هادُ هیسػاًذ.
 -63ػلَل تخن دس گیاّاى گلذاس چگًَِ تـکیل هیؿَد؟ ف74
ػلَل تخن تؼذ اص تشکیة گاهتّای ًش ٍ هادُ تـکیل هیؿَد.
 -64تخؾ ًش گل  ٍ ................تخؾ هادُ گل ً .................ام داسد .ف74
پشچن – هادگی.

 -65هیَُ چگًَِ تِ ٍخَد هیآیذ ؟ ف75
اص سؿذ تخوذاى ایداد هیؿَد.
 -66هیَُ اص سؿذ  .............................هادگی دس گل تِ ٍخَد هیآیذ( .تخوذاى -ػلَل تخن)
تخوذاى
 -67داًِ چگًَِ تِ ٍخَد هیآیذ ؟ ف75
تخوکّا سؿذ هیکٌٌذ ٍ تِ داًِ تثذیل هیؿًَذ.

دتیشػتاى دٍسُ اٍل ؿْیذ كتح الِ پَس
آرس ً – 1395احیِ  - 3هَالئی

 -1چگًَِ هیتَاى بادکٌک سا داسای باسالکتشیکی ًوَد؟ ظ76

 -2چشا بادکٌکی کِ باسداس ضذُ است هیتَاًذ بِ دیَاس بچسبذ؟ ظ76

 -3چشا ٍلتی با پاسچِ خطک ٍ تویض پشصداسی صفحِ تلَیضیَى سا تویض هیکٌیذ پشصّای پاسچِ بِ صفحِ تلَیضیَى
هیچسبذ؟ ظ77فعالیت

 -4چشا ٌّگاهی کِ با ضاًِ پالستیکی هَّای خطک ٍ تویض سا ضاًِ هیکٌیذ هَ بِ دًبال ضاًِ کطیذُ هیضَد؟
ظ77فعالیت

 -5چشا ٍلتی ضاًِ پالستیکی یا بادکٌک سا با هَّای خطک سش هالص دّیذ ٍ بعذ آى سا بِ باسیکِ آب ًضدیک
کٌیذ باسیکِ آب بِ طشف ضاًِ یا بادکٌک کطیذُ هیضَد؟ ظ77فعالیت

ٌّ -6گام هالص دٍ خسن بِ یکذیگش چِ اتفالی هیافتذ؟ ظ77س3
(ٍلتی خسوی داسای باس
الکتشیکی هیضَد هیتَاًذ اخسام دیگش سا خزب کٌذ).

ً -7یشٍی الکتشیکی چیست؟ ظ77
(ًیشٍی الکتشیکی بِ دٍ صَست
دیذُ هیضَد :سبایطی – ساًطی)

 -8دٍ ًَع ًیشٍی الکتشیکی بیي دٍ خسن با رکش هثال؟ ظ77س5

 -9دٍ ًَع باس الکتشیکی ًام ببشیذ؟ ظ78

ٍ -10لتی اخسام پالستیکی هاًٌذ بادکٌک یا ضاًِ پالستیکی بِ پاسچِ پطوی هالص دادُ هیضًَذ پالستیک
داسای باس  ٍ .................پاسچِ پطوی داسای باس  ..................هیضَد .ظ78

 -11دٍ لاعذُ باسّای الکتشیکی سا بٌَیسیذ .ظ78

(باسّای ًاّوٌام یکذیگش سا خزب ٍ ّوٌام یکذیگش سا دفع هیکٌٌذ).

(ًیشٍی ایداد ضذُ بیي دٍ خسن باسداس چگًَِ است؟)
 -12الکتشٍسکَپ (بشق ًوا) چیست؟ ظ78

 -13ساختواى الکتشٍسکَپ چگًَِ است؟ ظ78

 -14چگًَِ هیتَاى بِ ٍسیلِ الکتشٍسکَپ ًطاى داد یک خسن باسداس است یا ًِ؟ ظ79

 -15تعییي ًَع باس الکتشیکی خسن تَسط الکتشٍسکَپ سا بیاى کٌیذ؟ ظ79

 -16بشای اًدام آصهایص الکتشیسیتِ بایذ ٍضعیت هحیط (ضشایط) چگًَِ باضذ؟ ظ79

 -17رسات داخل ّستِ داسای چِ ًَع باسی ّستٌذ؟ ظ79

 -18تَضیح دّیذ چشا اتن دس حالت عادی خٌثی است؟ ظ 80 ٍ 79گفت ٍ گَ

 -19چشا دس اثش هالص دٍ خسن باسداس هیضًَذ؟ ظ80
چگًَگی باسداس ضذى اخسام با رکش هثال؟

ٍ -20لتی هیلِ ضیطِای با کیسِ ًایلًَی هالص دادُ هیضَد ضیطِ داسای باس  ٍ ............کیسِ ًایلًَی داسای باس
 ...............هیضَد.

ٍ -21لتی پاسچِ پطوی سا با هیلِ پالستیکی هالص هیدّین چِ سٍی هیدّذ؟ ظ80

ٍ -22لتی کیسِ پالستیکی سا با هیلِ ضیطِای هالص هیدّین هیلِ ضیطِای داسای باس هثبت ٍ کیسِ پالستیکی
داسای باس هٌفی هیضَد تَضیح دّیذ دس اثش هالص :ظ80خَد سا بیاصهاییذ
 -1الکتشٍىّا اص کذام خسن کٌذُ هیضَد؟

 -2آى خسن چِ باسی پیذا هیکٌذ؟

 -23اتن چگًَِ داسای باس الکتشیکی هیضَد؟

 -24باسداس ضذى اتنّا فمط اص طشیك اًتمال  ................اًدام هیضَد ٍ پشٍتَىّا دس ایي کاس ًمطی ًذاسًذ صیشا
پشٍتَىّا رسات سٌگیٌی ّستٌذ کِ با ًیشٍی بسیاس صیادی دس ّستِی اتن ًگِ داضتِ ضذُاًذ ٍ ًویتَاى آىّا سا
بِ ساحتی الکتشٍى اص اتن خذا کشد.

 -25هَاد بش اساس لابلیت عبَس خشیاى الکتشیکی بِ چٌذ دستِ تمسین هیضًَذ ًام ببشیذ؟ ظ81

 -26سساًا چیست؟ چٌذ هثال بضًیذ.

 -27چشا بشلشاسی خشیاى الکتشیکی دس فلضات آساى است؟ ظ81

 -28الکتشٍى آصاد چیست؟ ظ81

ً -29اسساًا چیست؟ چٌذ هثال بضًیذ؟ ظ81

 -30ساُّای باسداس ضذى اخسام سا بٌَیسیذ؟ ظ81

 -31ایداد باس بِ سٍش تواس سا تَضیح دّیذ .ظ81

اگش هیلِ داسای باسهٌفی سا با خسن خٌثی تواس بذّین چِ هیضَد؟
 -32ایداد باس بِ سٍش هالص دادى سا تَضیح دّیذ .ظ81

 -33المای باس الکتشیکی سا با رکش هثال تَضیح دّیذ.

چشا کشُ  Aباس هثبت ٍ کشُ  Bداسای باس هٌفی هیضَد؟

 -34کشُّای فلضی بِ چِ سٍضی باسداس ضذُاًذ؟

 -35چگًَِ با یک هیلِ داسای باس هٌفی هیتَاى بذٍى تواس دٍ خسن سا باسداس کشد؟

 -36دس ٌّگام ایداد باس دس دٍ کشُ با سٍش الما ًَع باس کشُّا چگًَِ خَاّذ بَد؟ ظ81

 -37دس ّش ثاًیِ چِ تعذاد آرسخص سٍی سطح صهیي صدُ هیضَد؟

 -38ابشّا چگًَِ داسای باس الکتشیکی هیضًَذ؟

 -39آرسخص یا تخلیِ الکتشیکی چگًَِ صَست هیگیشد؟

 -40آرسخص یا صاعمِ چیست؟

 -41تخلیِ الکتشیکی بیي ابش باسداس ٍ صهیي چگًَِ اتفاق هیافتذ؟

 -42خطشات تخلیِ الکتشیکی ابشّا کذاهٌذ؟

 -43بشقگیش چیست؟

 -44خشیاى الکتشیکی دس ٍالع ّواى حشکت  ....................است.

 -45هذاس الکتشیکی چیست؟

ّ -46ش هذاس الکتشیکی سادُ ضاهل چِ اخضایی است؟ ظ84

ً -47مص هَلذ دس هذاس الکتشیکی چیست؟

 -48بِ لَُ ٍ باتشی  ..........................گفتِ هیضَد .ظ84

 -49بشای آًکِ ّوَاسُ باس الکتشیکی دس هذاس حشکت داضتِ باضذ چِ چیضی الصم است؟ ظ84

 -50اختالف پتاًسیل الکتشیکی چیست؟ ظ84

ً -51مص اختالف پتاًسیل دس هذاس چیست؟ ظ84

 -52یکا ٍ ٍسیلِ اًذاصُگیشی اختالف پتاًسیل چیست؟

ٍ -53لت سٌح ّوَاسُ دس هذاس بِ ضکل (هَاصی  /هتَالی) با بمیِ اخضای هذاس لشاس هیگیشد.

 -54چگًَِ یک باتشی بشق تَلیذ هیکٌذ؟ ظ85

اًشطی الصم بشای ایداد اختالف پتاًسیل دس دٍ سش باتشی چگًَِ بذست هیآیذ؟
 -55اطالعات خوعآٍسی کٌیذ ظ85

 -56اخضای یک هذاس سادُ؟

ّ -57ش گاُ دس هذاس کلیذ (باص  /بستِ) ضَد خشیاى الکتشیکی بشلشاس هیضَد ٍ الهپ سٍضي هیضَد بشای بِ ٍخَد
آهذى خشیاى الکتشیکی ٍخَد  ................یا  ................ضشٍسی است .ظ85

ٍ -58لتی دس یک هذاس کلیذ بستِ هیضَد چِ ضشایطی پیص هیآیذ؟ ظ85

 -59همذاس اًشطیی کِ باسّای الکتشیکی دس یک هذاس هیگیشًذ ،بستگی بِ چِ چیض داسد؟ ظ86

 -60خْت (هسیش) حشکت الکتشٍىّا دس هذاس چگًَِ است؟ ظ86

 -61ضذت خشیاى الکتشیکی چیست؟ ظ86

ً -62ام یکا ٍ ٍسیلِ اًذاصُگیشی خشیاى ٍ چگًَِ دس هذاس لشاس هیگیشد؟ ظ86

 -63سابطِ ٍلتاط با ضذت خشیاى چگًَِ است؟

 -64هماٍهت الکتشیکی )(Rچیست؟ ظ87

 -65آیا هماٍهت ّوِ سساًاّا یکساى است؟ ظ87

 -66سابطِ خشیاى با ٍلتاط ٍ هماٍهت چگًَِ است؟ ظ87

ٍ -67احذ اًذاصُگیشی هماٍهت الکتشیکی چِ ًام داسد ٍ با چِ ٍسیلِای اًذاصُگیشی هیضَد؟ ظ87

 -68چِ سابطِای بیي هماٍهت ٍ ٍلتاط ٍ خشیاى دس هذاس ٍخَد داسد؟ ظ87

 -69سابطِ (فشهَل) بیي ٍلتاط ٍ ضذت خشیاى ٍ هماٍهت چیست؟

 -70هثال :دٍ سش یک الهپ سضتِای بِ ٍلتاط ٍ 220لت ٍصل است اگش هماٍهت الهپ  484اّن باضذ چٌذ آهپش
خشیاى الکتشیکی اص الهپ هیگزسد.

 -71دس ضکل صیش آهپشسٌح چِ عذدی سا ًطاى هیدّذ؟

 -72هایع دسٍى باتشی چِ ًام داسد؟
الف) هَلذ

ب) سساًا

ج) هصشف کٌٌذُ

د) الکتشٍلیت

 -73دٍ سش یک الهپ سا بِ ٍلتاط ٍ 220لت ٍصل کشدُاین .اگش هماٍهت الهپ  10اّن باضذ چٌذ آهپش خشیاى اص
الهپ هیگزسد؟

تهیه کننده :موالئی  92بهمن  5921مدرسه شهید فتح اله پور ناحیه سه تبریز

با التماس دعا؛ موفق و موید باشید.

اَلْنُّورْ
عَاالت هتي فقل ّ 10ؾتن (هغٌاطیظ)

 -1چٌس ٍعیلِ هثال تشًیس کِ تز اعاط ٍیضگیّای هغٌاطیغی (تا آّي رتا) عاذتِ ؽسُاًس؟ ؿ89
زرب یرچال ،اعثاب تاسیّای الکتزیکی ،هَتَر الکتزیکی ،تلٌس گَّا ،زیٌام زٍچزذِ ،هاؽیي لثاعؾَیی
 -2لطة آّيرتا چیغت؟ ؿ90
تِ ًاحیِّایی اس آّي رتا کِ تزازُّای تیؾتزی را خذب هیکٌس ٍ ذافیت آٌّزتایی زر آى ًَاحی تیؾتز
اعت لطة آّيرتا هیگَیٌس.
 -3یک آّيرتا تِ ّز ؽکلی کِ عاذتِ ؽسُ تاؽس زارای (یک  /زٍ) لطة اعت.
زٍ
 -4رٍػ ًامگذاری لطةّای آّيرتا را تیاى کٌیس؟ ؿ90
اگز یک آّيرتای تیغِای را تا ًری آٍیشاى کٌین طَری کِ تِ راحتی تتَاًس تچزذس ّوَارُ یکی اس لطة-
ّا تِ طزف ؽوال خغزافیایی ٍ لطة زیگز تِ طزف خٌَب خغزافیایی هیایغتس.
لطثی را کِ تِ عوت ؽوال خغزافیایی هیایغتس لطة ؽوال یاب یا لطة  Nهیًاهین (ٍ )North
لطثی را کِ تِ عوت خٌَب هیایغتس لطة خٌَب یاب یا لطة  sهیًاهین ()South
لطةّای آّي رتا تِ کسام عوت هیایغتٌس ٍ ًام آىّا چیغت؟
اگز یک آّي رتای تیغِای را تا ًری آٍیشاى کٌین ٍ تتَاًس تِ راحتی تچزذس چگًَِ هیایغتس؟
 -5اؽکال هرتلف آّي رتا را ًام تثزیس؟ ؿ90فعالیت
تیغِایً ،علی ،حلمِای ٍ ...

 -6تز اعاط ذافیت هغٌاطیغی هَاز تِ چٌس گزٍُ لاتل تمغین ّغتٌس؟ ؿ90فعالیت
هَازی را کِ خذب آٌّزتا هیؽًَس هَاز هغٌاطیغی (هثل آّي ،عَسى فَالزی) ٍ تمیِ را غیز هغٌاطیغی
هیًاهٌس (هاًٌس  :چَب ٍ ؽیؾِ)
 -7اثز لطةّای آٌّزتا تز یکسیگز چگًَِ اعت؟ ؿ91
لطةّای ّوٌام ( )S,S-N,Nیکسیگز را هیراًٌس لطةّای ًاّوٌام ( )N,Sیکسیگز را هیرتایٌس.
زٍ لاعسُ زر هَرز لطةّای آّيرتا؟
 -8تفاٍت هْن تیي لطةّای هغٌاطیغی ٍ تارّای الکتزیکی چیغت؟ ؿ91
تارّای الکتزیکی را هیتَاى اس ّن خسا کزز اها هغٌاطیغی را ًویتَاى -لطة ّ Nزگش تسٍى ٍ Sخَز ًسارز ٍ
تزعکظ .اگز آّي رتای هیلِای را زٍ تکِ کٌینّ .ز تکِ آى یک آّي رتای کاهل ذَاّس تَز.

 -9یک ٍیضگی خالة آّيرتا چیغت؟ ؿ91
یکی اس ٍیضگیّای خالة آّيرتا ایي اعت کِ اگز آّي رتایی را تِ زٍ یا چٌس لطعِ تؾکٌین ّز لطعِ ًیش ذَز
یک آّي رتا تا زٍ لطة  S,Nاعت آسهایؼّا ًؾاى زازُ اعت کِ ّز لسر ایي عول ؽکغتي را ازاهِ تسّین تاس
ّن لطعِّای حافل زارای زٍ لطة  S,Nذَاّس تَز.
ٍ -10لتی یک آّيرتا را اس ٍعط ًقف هیکٌین زٍ آّيرتا خسیس اس هحل ًقف ؽسى یکسیگز را  ............هیکٌٌس.
خذب

 -11رٍػّای عاذت آّيرتا را تٌَیغیس؟ ؿ91
آٌّزتا هعوَال تِ عِ رٍػ هالؼ ،الما ٍ الکتزیکی عاذتِ هیؽَز.
 -12عاذت آّيرتا تِ رٍػ المای هغٌاطیغی را تَمیح زّیس؟
ایداز ذافیت هغٌاطیغی (آٌّزتایی) زر یک لطعِ آّي تَعط
یک آّي رتا تسٍى تواط تا آى را المای هغٌاطیغی هیًاهٌس.
 -13زر چِ فَرت المای هغٌاطیغی لَیتزی زر لطعات آٌّی ایداز ذَاّس ؽس؟ ؿ92
زر فَرتی کِ آٌّزتای افلی ذافیت هغٌاطیغی لَیتزی زاؽتِ تاؽس.
 -14عاذت آّي رتا تِ رٍػ هالؼ را تَمیح زّیس؟ ؿ92

اگز هیلِ آٌّی را هطاتك ؽکل تِ یک آٌّزتا هالؼ زّین هیلِ ذافیت هغٌاطیغی پیسا کززُ ٍ آٌّزتا هیؽَز زر
ایي رٍػ لطثی کِ زر اًتْای هغیز هالؼ تِ ٍخَز هیآیس هرالف لطة هالؼ زٌّسُ اعت.
 -15چٌس ٍعیلِ کِ زر آى اس آٌّزتای الکتزیکی اعتفازُ هیؽَز؟ ؿ93
اًَاع سًگّا ،خزثمیلّای هغٌاطیغی ،عاعتّای الکتزیکی ،تلفي ّوزاُ ٍ ....
 -16آّي رتای الکتزیکی چیغت؟ ؿ93
آّي رتای الکتزیکی ًَعی اس آّي رتا اعت کِ تَعط خزیاى الکتزیکی تَلیس هیؽَز ٍ تِ هحل ایي کِ خزیاى
لطع ؽَز ذافیت آٌّزتایی اس تیي هیرٍز.
ً -17حَُ عاذتي آّي رتا الکتزیکی را تَمیح زّیس؟ ؿ93
تزای عاذت آٌّزتا تِ ایي رٍػ ،اتتسا تایغتی یک عین پیچ اعتَاًِای

زرعت کٌین .تا پیچیسى چٌسیي زٍر عین هغی (الکی) تِ زٍر خغوی هغٌاطیغی هثل هید آٌّی هیتَاى عین
پیچ عاذت .حال اگز عین پیچ را تِ یک هٌثع خزیاى الکتزیکی هثل تاتزی ٍفل کٌین ،هید آٌّی آٌّزتا هیؽَز
ٍ لطةّای آى تِ خْت خزیاى تغتگی زارز.
اگز ؽست خزیاى الکتزیکی یا تعساز زٍر عین پیچ را افشایؼ زّین ،لسرت آٌّزتای ها ًیشافشایؼ هی یاتس.
 -18سیز ّز ؽکل رٍػ عاذت آّيرتا را تٌَیغیس؟

هالؼ

الما

الکتزیکی

 -19زر آّي رتا الکتزیکی خْت لطةّا تِ چِ چیشی تغتگی زارز؟ ؿ94
تِ خْت خزیاى الکتزیکی تغتگی زارز( .اگز خای پایاًِ ّای تاتزی را زر هسار عَك کٌین زر ًتیدِ خای لطة-
ّای  S ٍ Nآّي رتای الکتزیکی عَك هیؽَز).
 -20لطةّای یک آّي رتا الکتزیکی تِ کسام یک اس عَاهل سیز تغتگی زارز؟
الف) تعساز زٍر عین

ب) خٌظ عین پیچ ج) ٍلتاص زٍ عز عین پیچ

ز) خْت خزیاى الکتزیکی عین پیچ

ز)خْت خزیاى الکتزیکی عین پیچ
 -21تَاًایی آّيرتاّای الکتزیکی تِ چِ عَاهلی تغتگی زارز؟ ؿ94
ّ -1ز چِ هَلس خزیاى الکتزیکی لَیتز تاؽس ذافیت هغٌاطیغی آّي رتای الکتزیکی تیؾتز هیؽَز.
ّ -2ز چِ خزیاى گذارًسُ اس عین پیچ تیؾتز ؽَز ذافیت هغٌاطیغی آّي رتای الکتزیکی تیؾتز هیؽَز.
ّ -3ز چِ تعساز زٍرّای عین پیچ تیؾتز ؽَز ذافیت هغٌاطیغی آّي رتای الکتزیکی تیؾتز هیؽَز.
ّ -22ز چِ تعساز زٍرّای عین پیچ زر آّي رتای الکتزیکی تیؾتز تاؽس ،ذافیت هغٌاطیغی آى  ...........هیؽَز .ؿ94

تیؾتز

 -23زر تاسیافت ستالِّا ،اس آّي رتاّا چِ اعتفازُای هیؽَز؟ ؿ94فعالیت
تزای خسا کززى هَاز هغٌاطیغی هاًٌس آّي ٍ فَالز اعتفازُ هیؽَز.
 -24یکی اس رایح تزیي کارتززّای هغٌاطیظ زر سًسگی رٍسهزُ چیغت؟ ؿ95
اعتفازُ زر هَتَّای الکتزیکی اعت.
 -25هَتَر الکتزیکی چیغت؟ ؿ96
اًزصی الکتزیکی را تثسیل تِ اًزصی هکاًیکی هیکٌس ٍ هیتَاى اس چزذؼ هحَر تزای چزذاًسى لطعات زیگز اعتفازُ کزز.

 -26زر هَتَرّای الکتزیکی چِ ًَع تثسیل اًزصی فَرت هیگیزز ٍ هثال تشًیس؟ ؿ96
اًزصی الکتزیکی تثسیل تِ اًزصی هکاًیکی هیؽَز هَتَرّای الکتزیکی زر خارٍ تزلی ،کَلزّای آتی ،ذَزرٍ ّا،
عؾَار ،چزخ گَؽتّ ،ن سى تزلی اعتفازُ هیؽًَس.
 -27فعالیت ففحِ  96؛ چگًَِ تزق آتی تَلیس هیؽَز؟ ؿ96
آب پؾت عس تاعث چزذاًسى تَرتیيّا هیؽَز ٍ صًزتَرّا اًزصی هکاًیکی چزذؼ تَرتیيّا را تِ اًزصی
الکتزیکی تثسیل هیکٌٌس.
ًکتِ:
هْنتزیي عَاهلی کِ ذافیت آٌّزتایی را معیف هیکٌٌس گزها ٍ مزتِ ّغتٌس تزای خلَگیزی اس معیف ؽسى
آٌّزتا ،تایس آٌّزتا را تِ فَرت زٍتایی تِ ًحَی کِ لطة ّ Nز یک زر هداٍرت لطة  Sزیگزی لزار زاؽتِ تاؽس
ًگْساری کٌین یا آىّا را تِ یک خغن آٌّی تچغثاًین.
عَال امافی :یک هیلِ آٌّی ٍ یک آّي رتای هیلِای ّن ؽکل را تِ ؽوا هیزٌّس چگًَِ هیتَاًیس تؾریـ
زّیس کسام یک آّيرتا اعت؟

با آرزوی توفیقات روز افسون؛ موالئی  92بهمه  5921واحیه سه تبریس

سواالت هتن فصل یازدهن (کانیها) علوم هشتن
 -1ػٌگ کشُ اص چِ چیض تـکیل ؿذُ اػت؟ ف98
ػٌگ ٍ کاًی
 -2ػٌگ کشُ ػوذتا اص  ..................... ٍ ...............تـکیل ؿذُ اػت .ف98
ػٌگ  -کاًی
 -3ػٌگّا اص چِ چیض تـکیل ؿذُاًذ؟ ف98
اص اجتواع یک یا چٌذ کاًی
 -4هَاسد اػتفادُ اص کاًیّا سا تا رکش هثال تٌَیؼیذ .ف99 ٍ 98
 -1جَاّشػاصی هاًٌذ فیشٍصُ ٍ یاقَت  -2اػتخشاج تِ ػٌَاى هادُ اسصؿوٌذ هؼذًی هاًٌذ ّواتیت (ػٌگ
هؼذى آّي) ٍ هغ  -3هلشف خَساکی ٍ داسٍیی ٍ تْیِ لَاصم تْذاؿتی هاًٌذ فلَئَسیت دس تْیِ خویش
دًذاى ٍ تالک تشای پَدس تچِ  -4تؼییي ؿشایط حاکن تش گزؿتِ صهیي ٍ ؿٌاػایی هحیط تـکیلؿاى
هاًٌذ ّالیت ٍ طیپغ
 -5کاستشدّای طال کذاهٌذ؟ ف98گفتگَ
 -1جَاّشػاصی  -2لَاصم سایاًِای ٍ الکتشًٍیکی  -3اػتفادُ دس پضؿکی هاًٌذ دسهاى دسدّای سهاتیؼوی ٍ
ػشطاى ٍ تـخیق تیواسی  -4كٌایغ فضایی  -5سًگذاًِ دس ؿیـِػاصی ٌّ -6ش تزّیة  -7تٌاّای
هزّثی  -8سٍکؾ دًذاى  -9پـتَاًِ پَلی

 -10اّذا جَایض ٍ ....

 -6کاستشدّای گشافیت کذاهٌذ؟ ف98گفتگَ
 -1تَلیذ چذى

 -2هذاد گشافیتی

 -6الکتشٍدّای کَسُ  -7هادُ ًؼَص
 -10سٍاى کٌٌذُ دس کاسخاًِ ػیواى ٍ ....

 -3سًگ ػاصی  -4تَلیذ فَالد
 -8صغال پیل

 -5قطؼات الکتشًٍیکی

 -9دس ساکتَس تِ ػٌَاى کاٌّذُ ػشػت ًَتشٍى

 -7کاًی  .......................ػٌگ هؼذى آّي اػت .ف98ؿکل
ّواتیت
 -8کَاستض خاكیت پیضٍ الکتشیک داسد یؼٌی اگش تِ کاًی آى ضشتِ صدُ ؿَد تا استؼاؽ خَد ..................
الصم سا تشای ػاػت فشاّن هیآٍسد .ف99هیداًیذ
الکتشیؼیتِ
 -9آیا اص کاًیّا هیتَاى تشای ؿٌاػایی آب ٍ َّا ٍ ؿشایط گزؿتِ صهیي اػتفادُ کشد؟ تا رکش هثال ف99

تلِ ،هثال ٍجَد ًوک ٍ گچ ًـاى دٌّذُ ؿشایط آب ٍ َّایی گشم ٍ خـک دس صهاى تـکیل آىّاػت.
ً -10وک طؼام ٍ گچ اص ًظش ؿشایط تـکیل چِ ؿثاّتی تا ّن داسًذ؟ ف99
ّش دٍ دس ؿشایط آب ٍ َّایی گشم ٍ خـک تـکیل هیؿًَذ.
 -11کاًی سا تؼشیف کٌیذ .ف99ع آخش
هَاد طثیؼی ،جاهذ ٍ هتثلَسیاًذ کِ تشکیة ؿیویایی ًؼثتاً ثاتتی داسًذ.
 -12هَاد طثیؼی ،جاهذ ٍ هتثلَسی کِ تشکیثات ؿیویایی ًؼثتا ثاتتی داسًذ ً .................اهیذُ هیؿًَذ .ف100

کاًی
ًکتِ :هَادی هاًٌذ هشٍاسیذ ،كذف ،اػتخَاى ،ػاج ٍ تؼیاسی دیگش ،کِ جاىداساى هیػاصًذ ،کاًی (ّؼتٌذ
ً /یؼتٌذ).
ًیؼتٌذ
 -13فشاٍاًی کاًیّا تِ چِ ػَاهلی تؼتگی داسد؟ ف100
 -1ؿشایط تـکیل کاًیّا  -2هقذاس پایذاسی ٍ هقاٍهت آىّا دس تشاتش فشػایؾ  -3فشاٍاًی ػٌاكش تـکیل
دٌّذُ آىّا

 -14جذٍل سٍتِ سٍ سا کاهل کٌیذ؟
تالک

 -هؼکٍَیت

 -15سٍؽّای تـکیل کاًیّا؟ ف101 ٍ 100
 -1تثلَس هَاد هزاب دس ٌّگام ػشد ؿذى هاًٌذ تیـتش کاًیّای قیوتی
 -2تثخیش هحلَلّای فشا ػیش ؿذُ هاًٌذ کاًی ّالیت
 -3تاثیش گشها ،فـاس ٍ ٍاکٌؾ تا هحلَلّای داؽ هاًٌذ گشافیت
 -16کذام کاًی دس تْیِ لَاصم تْذاؿتی کاستشد داسد؟ ف100ؿکل
الفّ -واتیت

ب -کَاستض

ج -فلَئَسیت

د -طیپغ

ج -فلَئَسیت
 -17کذام کاًی حاكل تثخیش هحلَلّای فشاػیش ؿذُ اػت؟ ف101ع2
الف -کَاستض

بّ -الیت

ج -هؼکٍَیت

د -گشافیت

بّ -الیت
 -18اص سٍؽّای دیگش تـکیل کاًیّا ًام تثشیذ .ف101جوغآٍسی اطالػات
ػشد ؿذى تخاسّا دس ػطح یا ؿکافّای هَجَد دس ػٌگّا ٍ تـکیل کاًی هاًٌذ گَگشد  -تخشیة کاًی-
ّای دیگش ٍ تـکیل کاًیّای جذیذ هاًٌذ کاًیّای سػی غیش هحلَل ٍ کشتٌاتی ٍ حتی ػیلیغ.
 -19فلذػپات هَجَد دس گشاًیت چٌاًچِ دس تشاتش آب ٍ َّا گیشد ،دس دساص هذت تخشیة ٍ تاػث تـکیل
کاًیّای  ................هیؿَد.
سػی

 -20کاًیؿٌاػاى تشای ؿٌاػایی کاًیّا اص چِ خَاكی اػتفادُ هیکٌٌذ؟ ف101
 -1فیضیکی

ًَ -3سی

 -2ؿیویایی

 -21هثال تشای خَاف فیضیکی کاًی؟ ف101
 -1ؿکل تلَس

 -2سًگ

 -3ػختی کاًی

 -22هثال تشای خَاف ؿیویایی کاًی؟ ف101
ٍاکٌؾ پزیشی کاًی تا اػیذ
 -23اص خَاف ًَسی کاًیّا چِ هَقغ اػتفادُ هیؿَد؟ ف101
ٌّگام هطالؼِ هقاطغ ًاصک کاًیّا تَػط هیکشٍػکَجّای ٍیظُ کاًیؿٌاػی
 -24هٌظَس اص کاًیّای ًاهْشتاى چیؼت تا رکش هثال؟ ف102
تشخی اص کاًیّا دس طثیؼت ٍجَد داسًذ کِ تشای ػالهتی اًؼاى ضشس داسًذ .هاًٌذ کاًی آصتؼت
یک کاًی ًام تثشیذ کِ تشای ػالهتی اًؼاى هضش اػت؟
ًکتًِ :ام دیگش آصتؼت ،پٌثِ کَّی اػت.
 -25دس چِ كَست هیتَاى اص آػیة کاًیّای ًاهْشتاى دس اهاى تَد؟ ف102
تا سػایت اكَل ػلوی ٍ تْذاؿتی
 -26تَضیح دس هَسد کاًی آصتؼت ٍ کاستشدّای آى؟ ف102
ایي کاًی تِ كَست الیاف طثیؼی ٍجَد داسد ،پغ اص اػتخشاج اص هؼذى ،تِ دلیل هقاٍهت صیاد دس تشاتش گشها ٍ
کـؾ دس تْیِ لٌت تشهض ،لثاعّای ضذحشیق ،ػقفّای کارب ٍ  ....اػتفادُ هیؿَد.
چشا اص کاًی آصتؼت دس كٌؼت اػتفادُ هیؿَد؟

 -27چگًَِ کاًی آصتؼت تِ ها آػیة هیسػاًذ؟ ف102
دس كَستی کِ الیاف آصتؼت اص داخل لٌت تشهض ،لثاعّای ضذ حشیق ٍ ٍ .....اسد َّا ؿًَذ ،اص طشیق تٌفغ ٍاسد
ؿؾّا هیؿًَذ ٍ تِ دیَاسُ ؿؾ هیچؼثٌذ ٍ ػلَلّای ؿؾ سا تِ ػلَلّای ػشطاًی تثذیل هیکٌٌذ تِ
ّویي ػلت دس تشخی اص کـَسّا اػتفادُ اص ایي کاًیّا دس كٌؼت هوٌَع ؿذُ اػت.

ً -28ام گزاسی کاًیّا تش اػاع چِ هالکّایی كَست هیگیشد؟ ف102
ً -1ام هحل پیذایؾ آى کاًی تشای اٍلیي تاس ً -2ام کاؿف آى  -3تِ افتخاس ًام داًـوٌذاى تشجؼتِ
 -4خَاف کاًیّا هاًٌذ آّي ستایی ،سًگ ،تشکیة ؿیویایی
 -29کاًیّای ایشاًی تا رکش هثال؟ ف102
کاًیّایی کِ تشای اٍلیي تاس دس ایشاى پیذا ؿذُاًذ ٍ یا تِ افتخاس صهیيؿٌاػاى ٍ داًـوٌذاى ایشاًی ًام
گزاسی ؿذُاًذ .هاًٌذ تیشًٍیت ٍ آٍیؼٌیت کِ تِ تشتیة تِ ًام اتَسیحاى تیشًٍی ٍ اتَػلی ػیٌا ًام گزاسی
ؿذُاًذ .کاًی ایشاًیت ًیض اٍلیي تاس دس ایشاى کـف ؿذ.
 -30تش اػاع تشکیة ؿیویایی دٍ دػتِ کاًیّا سا تا رکش هثال تٌَیؼیذ .ف103
 -1ػیلیکاتّا :ایي گشٍُ اص کاًیّا ػٌلش ػیلیؼین ( )Siدس خَد داسًذ ٍ ػوذتاً اص اًجواد ٍ تثلَس هَاد
هزاب حاكل هیؿًَذ هاًٌذ کَاستض ٍ هؼکٍَیت.
 -2غیشػیلیکاتّا :ایي گشٍُ اص کاًیّا فاقذ ػیلیؼین (ّ )Siؼتٌذ هاًٌذ فیشٍصُّ ،الیت ٍ ّواتیت
 -31کذام کاًی ػیلیؼین داسد؟ ف103
الف -فیشٍصُ

بّ -الیت

ج -هؼکٍَیت

ج -هؼکٍَیت
ً -32ام دیگش کاًیّای صیش سا تٌَیؼیذ:
الف) ّواتیت ().... ....................

بً -وک طؼام ()...................

دّ -واتیت

ج -هؼکٍَیت ().........................
الف :آّي

د-گچ ().........................

بّ :الیت

د :طیپغ

ج :طلق ًؼَص

 -33تِ ػَاالت صیش پاػخ کَتاُ تذّیذ:
ا -کاًی قیوتی کِ دس كٌؼت جَاّشػاصی کاستشد داسد؟ (فیشٍصُ ٍ یاقَت)
 -2کاًی کِ تِ ػٌَاى هادُ اسصؿوٌذ هؼذًی اص صهیي اػتخشاج هیؿَد؟ (هغ ٍ ّواتیت)
 -3کاًی کِ تِ طَس هؼتقین یا غیش هؼتقین دس كٌؼت ٍ ػاخت تجْیضات كٌؼتی کاستشد داسد؟ (کَاستض)
 -4یک ًَع کاًی خَساکی اػت؟ (ّالیت یا ّواى ًوک خَساکی)
 -5کاًی کِ دس ػاخت خویش دًذاى کاستشد داسد؟ (فلَئَسیت)
 -6کاًی کِ تِ ػٌَاى طلق ًؼَص دس کَسُّا ٍ ػواٍس تِ کاس هیسٍد؟

(هؼکٍَیت)

ّ -7واى پَدس تچِ اػت کِ دس تْیِ لَاصم تْذاؿتی ًیض تِ کاس هیسٍد؟

(تالک)

 -8کاًی کِ دس تضئیٌات داخلی ػاختواى کاستشد تؼیاس داسد؟ (گچ)
 -9کاًی کِ تِ افتخاس اتَػلی ػیٌا ًام گزاسی ؿذُ اػت؟
 -10کاًی کِ تِ ًام ایشاى ًام گزاسی ؿذُ اػت؟

(آٍیؼٌیت)
(ایشاًیت)

ًکتِ :کاى تِ هؼٌی هؼذى اػت.

با آرزوی هوفقیت؛ هوالئی،
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ػٛاالت ٔتٗ

همت بلند دار که مردان روزگار

فصُ 21

از همت بلند به جایی رسیده اند

 -2ػًٞٙا اص چ٘ ٝظش تا  ٓٞتفاٚت داس٘ذ؟ ف201
اص ٘ظش ٔمأٚت ،سً٘ ،چٍاِی  ٚتشویة ٔٛاد تـىیُ دٙٞذ ٜتا  ٓٞفشق داس٘ذ.
 -1تطٛس وّی ػًٞٙا  ٚوا٘یٞا ت ٝچٙٔ ٝظٛسی اػتخشاج ٔیؿ٘ٛذ؟ ف201
اِف) تأیٗ ا٘شطی (ٔا٘ٙذ ٘فتٌ ،اص)
ب) تأیٗ ٔٛاد اِٚی ٝصٙایغ ٔا٘ٙذ ( صٙایغ داسٚیی – صٙایغ ػاختٕا٘ی)
ج) جٛاٞشػاصی ٔثُ فیشٚص – ٜإِاع – یالٛت – صٔشد
 -3ػًٞٙا سا تؼشیف وٙیذ؟ ف201ع2
ػًٞٙا ،اجؼاْ طثیؼی  ٚغیشص٘ذ ٚ ٜجأذی ٞؼتٙذ و ٝاص یه یا چٙذ ٘ٛع وا٘ی تـىیُ ؿذٜا٘ذ.
 -1تطٛس وّی ػًٞٙا ت ٝچٙذ ٌش ٜٚاصّی تمؼیٓ ٔیؿ٘ٛذ؟ ف201ع1
ػٌ ٝشٜٚ

اِف) ػًٞٙای آرسیٗ (ایٗ ػ ًٙاص ػشد ؿذٖ ٔٛاد ٔزاب دس ٖٚصٔیٗ تٛجٛد ٔیآیٙذ)

ب) ػًٞٙای سػٛتی (سػٛتات ػؼت ٘ ٚاپیٛػتٚ ٝلتی ت ٟٓفـشدٔ ٜیؿ٘ٛذ ت ٝػ ًٙسػٛتی ػخت تثذیُ ٔیؿ٘ٛذ)

ج) ػًٞٙای دٌشٌ٘ٛی (ٚلتی ػًٞٙای سػٛتی  ٚآرسیٗ دس داخُ صٔیٗ تحت فـاس ٌ ٚشٔای صیادی لشاس ٔی-
ٌیش٘ذ ت ٝػًٞٙای دٌشٌ٘ٛی تثذیُ ٔیؿ٘ٛذ)

٘ -1ح ٜٛتـىیُ ػ ًٙآرسیٗ سا تٛٙیؼیذ ؟ ف201جذَٚ
ایٗ ػ ًٙاص ػشد ؿذٖ ٔٛاد ٔزاب دس ٖٚصٔیٗ تٛجٛد ٔیآیٙذ
 -1ػّت ٌشٔای دس ٖٚصٔیٗ چیؼت؟
ػّت ٌشٔای دس ٖٚصٔیٗ فؼاِیت ٔٛاد سادی ٛاوتی ٛاػت.
 -7اٌش ػ ٝویّٔٛتش ت ٝػٕك صٔیٗ سٚیٓ دٔا چٙذ دسج ٝافضایؾ ٔییاتذ؟
 90دسجٝ
ٌ -8شٔای داخُ صٔیٗ تاػث چ ٝتغییشی دس ػًٞٙا ٔیؿٛد؟ ف201
ایٗ ٌشٔا تاػث ٔیؿٛد و ٝػًٞٙا تٔ ٝإٌا (ٔٛاد ٔزاب) تثذیُ ؿ٘ٛذ.
ٔ -9إٌا چیؼت؟ ف201
ٔإٌا (ٚ Magmaاطٜای ی٘ٛا٘ی  ٚتٔ ٝؼٙی خٕیش ٔیتاؿذ)
تٛٔ ٝاد ٔزاب  ٚداغی و ٝداسای حشوت ٞؼتٙذ  ٚػشؿاس اص ٌاص ٔیتاؿٙذ ٔإٌا ٌفتٔ ٝیؿٛد.
(ٚیظٌی ٔإٌا سا تٛٙیؼیذ)
ٔ -20إٌا چٍ ٝ٘ٛتٛجٛد ٔیآیذ ؟ ف201
اص رٚب ؿذٖ ػًٞٙا دس اػٕاق صٔیٗ ٔٛاد ٔزاب ت٘ ٝاْ ٔإٌا ایجاد ٔیؿٛد.
 -22دِیُ حشوت ٔإٌا ت ٝػٕت تاال چیؼت؟ ف201ع8
ٔإٌا ت ٝدِیُ داؿتٗ ٌاص فشاٚاٖ  ٚحشوت صیاد ٘ؼثت ت ٝػًٞٙای اطشاف ػثه تٛد ٚ ٜت ٝػٕت تاال
حشوت ٔیوٙذ.
(ت ٝچ ٝدِیُ ٔإٌا ٘ؼثت ت ٝػًٞٙا ی اطشاف ػثهتش اػت ؟)

 -21ػًٞٙای آرسیٗ دس٘ٚی سا تؼشیف وٙیذ ٚ ٚیظٌی آٖٞا سا تٛٙیؼیذ ؟ ف201
ت ٝػًٞٙایی و ٝاص ػشد ؿذٖ ٔٛاد ٔزاب (ٔإٌا) دس دس ٖٚصٔیٗ ایجاد ٔیؿ٘ٛذ ،ػًٞٙای آرسیٗ
دس٘ٚی ٌفتٔ ٝیؿٛد و٘ ٝؼثتا دسؿت تّٛس٘ذ.
(اٌش ٔإٌا داخُ صٔیٗ تٕا٘ذ چٔ ٝیؿٛد؟)
 -23ػًٞٙای آرسیٗ تیش٘ٚی سا تؼشیف وٙیذ ٚ ٚیظٌی آٖٞا سا تٛٙیؼیذ ؟ ف201
ت ٝػًٞٙایی و ٝاص ػشد ؿذٖ ٔٛاد ٔزاب (ٔإٌا) سا ٜیافت ٝت ٝػطح صٔیٗ (اص طشیك ؿىؼتٍیٞا ٚ
ؿىافٞای ٔٛجٛد دس ػًٞٙا) ایجاد ٔیؿ٘ٛذ ،ػًٞٙای آرسیٗ تیش٘ٚی ٌفتٔ ٝیؿٛد و ٝسیض تّٛس٘ذ.
(اٌش ٔإٌا ت ٝػطح صٔیٗ تشػذ چٔ ٝیؿٛد؟)
ٟٓٔ -21تشیٗ تفاٚت ػ ًٙآرسیٗ تیش٘ٚی  ٚدس٘ٚی چیؼت؟
ػًٞٙای آرسیٗ دس٘ٚی ٘ؼثتا دسؿت تّٛس٘ذ دس حاِی و ٝػًٞٙای آرسیٗ تیش٘ٚی سیض تّٛس٘ذ.
 -21چشا دس ػًٞٙای آرسیٗ فؼیُ ٚجٛد ٘ذاسد؟ ف201فىش وٙیذ
ػًٞٙای آرسیٗ ت ٝػّت ٚجٛد فـاس ٌ ٚشٔا آثاس حیاتی سا ٔیػٛصا٘ٙذ.
 -21چشا ػًٞٙای آرسیٗ تیش٘ٚی تیش ٚ ٜػًٞٙای آرسیٗ دس٘ٚی داسای سً٘ سٚؿٗ ٞؼتٙذ؟ ف207
تیش ٚ ٜسٚؿٗ تٛدٖ ػ ًٙتؼتٍی ت ٝػٙاصش ٔٛجٛد دس آٖ داسد.
ٔثال ػًٞٙای تیش ٜداسای آٙٔ – ٗٞیضیٓ – وّؼیٓ (ٔثاَ :تاصاِت تیش ٜسً٘ – سیِٛیت سٚؿٗ)
 ٚػًٞٙای سٚؿٗ آِٔٛیٙی – ْٛػذیٓ – پتاػیٓ داس٘ذ ( ٔثُ ػٌ ًٙشا٘یت سٚؿٗ – ٌاتش ٚتیش ٜسً٘)
(یه ػ ًٙآرسیٗ دس٘ٚی ت ٝسً٘ سٚؿٗ سا ٘اْ تثشیذ؟)
(یه ػ ًٙآرسیٗ دس٘ٚی ت ٝسً٘ تیش ٜسا ٘اْ تثشیذ؟)
(یه ػ ًٙآرسیٗ تیش٘ٚی ت ٝسً٘ سٚؿٗ سا ٘اْ تثشیذ؟)

 -27ؿثاٞتٞا  ٚتفاٚتٞای ػٌ ًٙشا٘یت  ٚسیِٛیت سا تٛٙیؼیذ؟ ف207فؼاِیت
ؿثاٞتٞاٞ :ش د ٚاص ٌش ٜٚػًٞٙای آرسیٗ سٚؿٗ ٞؼتٙذ  ٚػٙاصش ػاص٘ذٞ ٜش د ٚتمشیثا یىؼاٖ اػت.
تفاٚتٞاٌ :شا٘یت آرسیٗ دس٘ٚی  ٚسیِٛیت آرسیٗ تیش٘ٚی اػت وا٘یٞای ٌشا٘یت دسؿت  ٚسیِٛیت وا٘یٞای
سیضتشی داسد.

ٌ -28شا٘یت ٌ ٚاتش ٚاص چ٘ ٝظش تا ٔ ٓٞـاتٞ ٝؼتٙذ؟
اِف -سً٘

ب -ا٘ذاص ٜتّٛس

دٛ٘ -ع ػًٙ

جٔ -حُ تـىیُ

دٛ٘ -ع ػًٙ
 -29واستشدٞای ػًٞٙای آرسیٗ سا تیاٖ وٙیذ؟ ف208ع1
تشخی اص آٖٞا ٔا٘ٙذ ٌشا٘یت ٌ ٚاتش ٚت ٝػٛٙاٖ ػ ًٙتضئیٙی دس ٕ٘ای ػاختٕاٖ پّ ٚ ٝوف ػاختٕاٖ ٔ ٚجؼٕٞٝای
یادتٛد اػتفادٔ ٜیؿٛد اص خشد ٜػًٞٙای آرسیٗ دس تٟی ٝتت ،ٖٛجادٜػاصی ،صیشػاصی سا ٜآ ... ٚ ٗٞاػتفادٔ ٜیؿٛد.

 -10اص خشد ٜػًٞٙای آرسیٗ تشای چ ٝواسی اػتفادٔ ٜیؿٛد؟ ف208ع7
تشای تٟی ٝتت ،ٖٛجادٜػاصی ،صیشػاصی سا ٜآ ... ٚ ٗٞاػتفادٔ ٜیؿٛد.
 -12چشا اص ٌشا٘یت دس ٕ٘ای داخّی ػاختٕاٖ اػتفادٕ٘ ٜیؿٛد؟ ف208
چ ٖٛتشخی اص ٌشا٘یتٞا حاٚی اٚسا٘یٓا٘ذ.
 -11دس وذاْ یه اص ػًٞٙای صیش اٚسا٘یٚ ْٛجٛد داسد؟
اِف -تاصاِت

بٌ -شا٘یت

ج -سیِٛیت

دٌ -اتشٚ

بٌ -شا٘یت
 -13ت ٝچ ٝدالیّی اص ٌشا٘یت ٌ ٚاتش ٚدس ٕ٘ای ػاختٕاٖٞا اػتفادٔ ٜیؿٛد؟ ف208فىش وٙیذ
صیثایی  ٚاػتحىاْ صیاد

ٔ -11شاحُ تـىیُ ػ ًٙسػٛتی سا تٛٙیؼیذ؟ ف208ع21
اتتذا ػًٞٙا دس اثش ػٛأُ فشػایؾ دٙٞذٔ( ٜا٘ٙذ :آب  ٚتاد  ٚیخچاَ) خشد ٔیؿ٘ٛذ ٛٔ ٚاد حاصُ تٛػط
سٚد ت ٝدسیا ٔٙتمُ ٔیؿٛد  ٚت ٝصٛست الی ٝالی ٝسٚی  ٓٞت٘ ٝـیٗ ٔیؿ٘ٛذ  ٚسػٛتات سا تـىیُ ٔیدٙٞذ
الیٞٝای سػٛتی تا ٌزؿت صٔاٖ  ٚدس اثش فـاس ٘اؿی اص ٚصٖ الیٞٝای تاالیی ػخت ؿذ ٚ ٜػًٞٙای
سػٛتی سا تٛجٛد ٔیآٚس٘ذ.
(٘ح ٜٛتـىیُ ػ ًٙسػٛتی سا تٛٙیؼیذ؟)
 -11الیٞٝای سػٛتی چٍ ٝ٘ٛت ٝػ ًٙسػٛتی تثذیُ ٔیؿٛد؟ ف208ع آخش
دس اثش فـاس ٘اؿی اص ٚصٖ الیٞٝای تاالیی.
 -11ػأُ اصّی چؼثٙذٌی رسات تـىیُ دٙٞذ ٜػًٞٙا چیؼت؟ ف220
ػیٕاٖ – رسات سع – ػیّیغ – وشتٙات وّؼیٓ
 -17ػًٞٙای سػٛتی ت ٝچٙذ ؿىُ تـىیُ ٔیؿ٘ٛذ؟ ف222ٚ220
 -2تش اثش ا٘جاْ ٚاوٙؾٞای ؿیٕیاییٔ :ا٘ٙذ لٙذیُٞای داخُ غاسٞای آٞىی – ػ ًٙتشاٚستٗ
 -1دس اثش تثخیش آب دسیاچٔ :ٝا٘ٙذ ػٌ ًٙچ – ػٕ٘ ًٙه (ت ٝایٗ ػًٞٙا ،ػ ًٙسػٛتی تثخیشی ٔیٌٛیٙذ)

 -3اص تجٕغ صذف ،خشدٜٞای اػىّت جا٘ذاساٖ دسیایی  ٚیا تمایایی ٌیاٞی
 -1چؼثٙذٌی یا ػیٕاٖ ؿذٌی ٔثُ ٔاػ ٝػ ،ًٙو ٝاص ت ٟٓچؼثیذ ٜؿذٖ ٔاػٞٝای ٘اپیٛػت ٝتٚ ٝػیّٝ
ٔٛاد چؼثیذ ٜایجاد ٔیؿٛد.
(ػ ًٙسػٛتی ؿیٕیایی چٍ ٝ٘ٛتٛجٛد ٔیآیٙذ دٛٔ ٚسد سا ٘اْ تثشیذ؟)
 -18ا٘ٛاع ػًٞٙای سػٛتی سا ٘اْ تثشیذ؟
سػٛتی آٚاسی  -سػٛتی تثخیشی  -سػٛتی ؿیٕیایی

 -19ػ ًٙآٞه جضء وذاْ ٘ٛع اص ػًٞٙای صیش ٔیتاؿذ؟
اِف -دٌشٌ٘ٛی

ب -سػٛتی آٚاسی

ج -سػٛتی تثخیشی

د -سػٛتی ؿیٕیایی

د :سػٛتی ؿیٕیایی
ٞ -30اِیت جضء وذاْ یه اص ػًٞٙای صیش اػت؟
اِف -دٌشٌ٘ٛی

ب -سػٛتی آٚاسی

ج -سػٛتی تثخیشی

د -سػٛتی ؿیٕیایی

ج -سػٛتی تثخیشی
 -32ػ ًٙسػٛتی آٚاسی چیؼت؟ ف222
ت ٝػ ًٙیا سػٛتی و ٝتیـتش اص لطؼات ؿىؼت ٝػ ًٙیا وا٘یٞا تـىیُ ؿذٔ ٚ ٜؼافتی سا اص ٔٙـا خٛد
دٚس ؿذ ٜتاؿذ ػ ًٙآٚاسی ٔیٌٛیٙذ ٔا٘ٙذ ؤٍّٛٙشأ -اػ ٝػًٙ
(ػ ًٙسػٛتی آٚاسی چٍ ٝ٘ٛتٛجٛد ٔیآیٙذ دٛٔ ٚسد سا ٘اْ تثشیذ؟)
 -31تفاٚت  ٚؿثاٞت د ٚػ ًٙؤٍّٛٙشا ٔ ٚاػ ٝػ ًٙسا تٛٙیؼیذ؟ ف222فىش وٙیذ
ٞش د ٚاص٘ٛع سػٛتی  ٚتا لشاس ٌشفتٗ ٔٛاد ػیٕا٘ی تیٗ رسات دسػت ؿذٜا٘ذ دس ؤٍّٛٙشا ا٘ذاصٜی رسات
تضسيتش اػت.
 -33إٞیت ػًٞٙای سػٛتی سا تیاٖ وٙیذ؟ ف222ع1
ٙٔ -2اتغ ٔ٘ ٟٓفتٌ ،اص ،صغاَ ػ ،ًٙآ ،ٗٞاٚسا٘یٓ ٞؼتٙذ  -1دس ػاختٕاٖػاصی ،جادٜػاصی  ٚتِٛیذ
ػیٕاٌٖ ،چ  ٚآٞه واستشد داس٘ذ.

 -3داؿتٗ فؼیُ

 -31تیـتش ٔٙاتغ ٘فت ٌ ٚاص دس تیٗ وذاْ ٌش ٜٚاص ػًٞٙای صیش یافت ٔیؿٛد؟ ف222
اِف -سػٛتی
اِف -سػٛتی

ب – دٌشٌ٘ٛی

ج -آرسیٗ دس٘ٚی

د – آرسیٗ تیش٘ٚی

 -31چٟاس ٚیظٌی ػًٞٙای سػٛتی سا تٛٙیؼیذ؟
الی ٝالیٞ ٝؼتٙذ ،ضخأت وٕی داس٘ذٚ ،ػؼت صیادی اص صٔیٗ سا پٛؿا٘ذٜا٘ذ  ٚداسای فؼیُ ٞؼتٙذ.
 -31سضا تشای ٌشدؽ ت ٝو ٜٛسفت ٝتٛد ػٍٙی پیذا وشد و ٝدس آٖ فؼیُ یه ٔاٞی تٛد ایٗ ػ ًٙاص چٝ
٘ٛػی اػت؟ چشا؟
سػٛتی ،چ ٖٛداؿتٗ فؼیُ اص خصٛصیات ػًٞٙای سػٛتی اػت.
ٔ -37شاحُ ػاخت آجش سا تٛٙیؼیذ؟ ف222
 -2اتتذا ٔمذاسی خان سع سا تا آب ٔخّٛط ٔیٕ٘ایٙذ  ٌُ ٚسع ٔیػاص٘ذ.
 ٌُ -1سع سا دس لاِةٞای ٔخصٛف آجش ٔیسیض٘ذ ٔ ٚیٌزاس٘ذ تا خـه ؿٛد  ٚتثذیُ ت ٝخـت خاْ ٌشدد.

 -3خـت خاْ سا دس وٛس ٜلشاس ٔیدٙٞذ  ٚحذٚد 20سٚص حشاست ٔیدٙٞذ تا ت ٝآجش تثذیُ ٌشدد.
 -38اٌش خـت خاْ  ٚآجش سا دس آب تیٙذاصیٓ چ ٝتغییشی دس آٖٞا ایجاد ٔیؿٛد آٖٞا سا تا ٔ ٓٞمایؼ ٝوٙیذ؟
ف221فىش وٙیذ
آب دس خـت خاْ ٘فٛر ٔیوٙذ  ٚآٖ سا تثذیُ تٔ ٌُ ٝیوٙذ ِٚی تغییش لاتُ تٛجٟی دس آجش ایجاد ٕ٘یوٙذ.
 -39چ ٝػأّی تاػث تغییش خـت خاْ ت ٝآجش ؿذ ٜاػت؟ ف221فىش وٙیذ
ٌشٔا
 -10ایٗ تغییش سا تا دٌشٌ٘ٛی ػًٞٙا ٔمایؼ ٝوٙیذ ٘ ٚتیج ٝسا تشای ٕٞىالػیٞای خٛد تیاٖ وٙیذ؟ ف221فىش وٙیذ

فشایٙذ دٌشٌ٘ٛی ػًٞٙا ،ؿثی ٝفشایٙذ تٟی ٝآجش اػت تا ایٗ تفاٚت و ٝػال ٜٚتشا حشاست ٕٔىٗ اػت ػأُ فـاس
٘یض دس دٌشٌ٘ٛی ػًٞٙا ٘مؾ داسد

 -12ػًٞٙای دٌشٌ٘ٛی چٍ ٝ٘ٛتـىیُ ؿذٜا٘ذ؟ ف221
اٌش ػًٞٙای آرسیٗ ،سػٛتی  ٚیا حتی دٌشٌ٘ٛی ٔذت صٔاٖ صیادی دس اػٕاق صٔیٗ تٕا٘ٙذ تذ ٖٚآ٘ىٝ
رٚب ؿذ ٜیا خشد ؿ٘ٛذ دس اثش فـاس ٌ ٚشٔای صیادی و ٝتش آٖٞا ٚاسد ٔیؿٛد تغییش پیذا ٔیوٙٙذ .ػ-ًٙ

ٞایی و ٝتذیٗ ٌ ٝ٘ٛتـىیُ ٔیؿ٘ٛذ ت ٝػ ًٙدٌشٌ٘ٛی یا دٌشٌ ٖٛؿذٛٔ ٜػْٛا٘ذ ٔثاَ :ػٔ ًٙشٔش –
ٌشافیت (٘ٛن ٔذاد)
(٘ح ٜٛتـىیُ ػ ًٙدٌشٌ٘ٛی سا تٛٙیؼیذ؟)
 -11ػ ٝػأُ تشای ػاخت ػًٞٙای دٌشٌ٘ٛی سا ٘اْ تثشیذ؟ ف221ع3
ٌشٔا  ٚفـاس ٔ ٚحَّٞٛای داؽ دس ٖٚصٔیٗ
 -13د ٚػ ًٙدٌشٌ٘ٛی ٔثاَ تض٘یذ  ٚاص دٌشٌ٘ٛی چٛ٘ ٝع ػٍٙی ایجاد ؿذ ٜاػت؟ ف221ؿىُ8
وا٘ی ٌشافیت اػت و ٝاص دٌشٌ٘ٛی ٘ٛػی صغاَ ػ ًٙتـىیُ ؿذ ٜاػت.
ٔشٔش اص دٌشٌ٘ٛی ػ ًٙآٞه ایجاد ؿذ ٜاػت.
(ػٔ ًٙشٔش اص دٌشٌ ٖٛؿذٖ چ ٝػٍٙی تٛجٛد ٔیآیذ؟)
 -11اػتحىاْ ػًٞٙای سػٛتی تیـتش اػت یا دٌشٌ٘ٛی؟ ف221اطالػات جٕغ
دٌشٌ٘ٛی
 -11چ ٝػٛأّی تاػث اػتحىاْ ػًٞٙای دٌشٌ٘ٛی ٔیؿٛد؟ ف221اطالػات جٕغ
ٌشٔا  ٚفـاس
 -11واستشدٞای ػًٞٙای دٌشٌ٘ٛی سا تٛٙیؼیذ؟ ف223ع1
دس ٔجؼٕٝػاصی ٕ٘ ٚای ػاختٕاٖ
 -17وف ٕ٘ ٚای داخّی ٔىاٖٞای صیاستی ٔؼٕٛال تا ػ ............... ًٙتضئیٗ ٔیؿٛد .ف223ع3
ٔشٔش

 -18جٕالت صیش سا وأُ وٙیذ:
اِفٞ -شچ ٝاص ػطح صٔیٗ ت ٝػٕت داخُ صٔیٗ تشٚیٓ  .............افضایؾ ٔییاتذ .ف201
دٔا
ب – ت ٝاصای ٞش یه ویّٔٛتش ػٕك حذٚد  ........دسج ٝػا٘تیٌشاد دٔا افضایؾ ٔییاتذ .ف201
30
ف – ػًٞٙا ،اجؼاْ طثیؼی ٞ ............... ٚ ............... ٚؼتٙذ و ٝاص یه یا چٙذ ٘ٛع .............تـىیُ ؿذٜا٘ذ.
ف201
غیشص٘ذ – ٜجأذ  -وا٘ی
ض – ٌشا٘یت ،یه ػ ًٙآرسیٗ  ٚ .................سیِٛیت یه ػ ًٙآرسیٗ ٔ ................یتاؿذ .ف207
ٌشا٘یت آرسیٗ دس٘ٚی  -سیِٛیت آرسیٗ تیش٘ٚی اػت.
ظ – جٙغ سػٛتات داخُ وتشی  ٚػٕاٚس اصسػٛتات  .....................اػت  .ف220
آٞىی
ع – ػ ًٙتشاٚستٗ دس دٞا٘ ........................ ٝدیذٔ ٜیؿٛد .ف220
چـٕٞٝای آٞىی
ج – اص فؼیُٞای ٔٛجٛد دس ػًٞٙای سػٛتی دس تاصػاصی ٌزؿت ............. ٝاػتفادٔ ٜیؿٛد .ف222
صٔیٗ
ت – تشخی اص ػٙاصش فّضی ٔا٘ٙذ آِٔٛیٙیٓ  ٚآ ٗٞاص ػًٞٙای  ...................اػتخشاج ٔیؿٛد .ف222
سػٛتی

ع – تشای تٟیٌ ٝچ  ٚػیٕاٖ تٙایی اص ػًٞٙای  ...................اػتفادٔ ٜیؿٛد .ف222
سػٛتی
ؽ – فشایٙذ دٌشٌ٘ٛی ػًٞٙا ،ؿثی ٝفشایٙذ تٟی ................. ٝاػت  .ف221
آجش
ط – ػًٞٙای دٌشٌ٘ٛی تحت تاثیش ٌشٔا  .................... ٚ ................. ٚدس ٖٚصٔیٗ تـىیُ ؿذ ٜاػت.
ف221
فـاس – ٔحَّٞٛای داؽ
ؽ – وا٘ی  .................اص دٌشٌ ٖٛؿذٖ ٘ٛػی صغاَ ػ ًٙتٛجٛد ٔیآیذ .ف223
ٌشافیت

امام باقز (ع) میفزماینذ:
اس دروغ کوچک و بشرگ بز حذر باشیذ چه در حال شوخی و چه در حال جذی :سیزا
شخصی که اس دروغ کوچک باکی نذاشته باشذ جزات گفتن دروغ بشرگ را نیش پیذا
میکنذ.

سَاالت هتي فػل َّ 31اصدگی:
 -3هقذاس فشسایص دس کَُ پیش سا تا کَُ جَاى هقایسِ کٌیذ ؟ ظ331فکش کٌیذ
هیضاى فشسایص دس کَُ پیش تیطتش تَد ٍدس اثش آب ٍ تاد تغییشات صیادی کشدُ است.
َّ -2اصدگی چیست؟ ظ331
تِ تغییشاتی کِ دس سٌگ ّا ایجاد هی ضَد ٍ تاعث تغییش فیضیکی یا ضیویایی ٍ یا ّش دٍ آًْا هی ضَد َّاصدگی

هی گَیٌذ – َّاصدگی سٌگْا تاعث خشد ضذى آى ّا هی ضَد.
(َّاصدگی چِ تاثیشی تش سٌگّا داسد؟)
 -1قطعات خشد ضذُ سٌگّا چگًَِ اص تاالی کَُ تِ پاییي هیآیٌذ؟ ظ331
ایي قطعات ٍ رسات سا عَاهلی هثل تاد ،آب ٍ یخچال ٍ  ...اص تاالی کَُ تِ پاییي هٌتقل هیکٌٌذ.
 -4آب چگًَِ سٌگ سا هتالضی هیکٌذ؟ ظ331
ٍقتی آب دس ضکاف سٌگ ًفَر هیکٌذ تش اثش سشها هٌجوذ هیضَد ٍ تِ علت افضایص حجن ( 9دسغذ افضایص
حجن) فطاس صیادی تِ سٌگ ٍاسد کشدُ ٍ سٌگ سا هتالضی هیکٌذ.
(هشاحل َّاصدگی سٌگّا سا دس اثش یخ صدى آب تَضیح دّیذ؟)

 -1یک سٌگ هوکي است دس طَل صهاى تِ چٌذ غَست دچاس تغییشات ضَد (اًَاع َّاصدگی) ظ331
َّ -3اصدگی فیضیکی

َّ -2اصدگی ضیویایی

َّ -1اصدگی فیضیکی چیست؟ ظ331
دس ایي ًَع َّاصدگی سٌگ فقط تِ قطعات کَچک تثذیل هیضَد ٍلی تشکیة ضیویایی سٌگ تغییش ًویکٌذ.

 -1چشا دس َّاصدگی فیضیکی تشکیة ضیویایی سٌگّا عَؼ ًویضَد؟ ظ331
صیشا هَلکَلّای ساصًذُ سٌگّا تغییش ًویکٌٌذ.
 -8گیاّاى چگًَِ سٌگ سا هتالضی هیکٌٌذ؟ ظ331
سیطِ گیاّاى دس ضکاف سٌگّا ًفَر کشدُ ٍ تش اثش سضذ تِ سٌگ فطاس هیآٍسد ٍ آى سا هتالضی هیکٌذ.

 -9عَاهل هَثش دس َّاصدگی فیضیکی سا ًام تثشیذ؟ ظ338ٍ331
 -3تغییشات دهای ضثاًِ سٍص  -2یخ تستي آب دس ضکاف سٌگّا (عاهل اغلی)  -1گیاّاى ٍ حیَاًات  -4تاد

 -31حیَاًات (جاًَساى) چگًَِ هیتَاًٌذ تاعث َّاصدگی فیضیکی ضًَذ .ظ338فکش کٌیذ
تا تاال آٍسدى رسات صیشصهیٌی تِ سطح صهیي آىّا سا دس هعشؼ آب ٍ َّا قشاس هیدٌّذ ٍ دچاس َّاصدگی
هیضَد.
ٍ -33سقِ ٍسقِ ضذى سٌگّا دس پاسُای اص هٌاطق دس اثش چیست؟ ضشح دّیذ .ظ338
سٌگّای صیشیي تحت فطاس ٍصى الیِّای تاالیی قشاس داسًذ اگش دس اثش فشسایص سٌگّای تاالیی ،فطاس اص
سٍی الیِّای صیشیي تشداضتِ ضَد سٌگّای صیشیي تِ دلیل اًثساط ٍسقِ ٍسقِ هیگشدًذ ٍ ضثیِ پَست
پیاص اص ّن جذا هیضًَذ.
(فشسایص سٌگّای تاالیی چگًَِ تاعث َّاصدگی فیضیکی سٌگّا هیضَد؟)
 -32تاد چگًَِ تاعث َّاصدگی فیضیکی هیگشدد .ظ338گفتگَ
تشخَسد هذاٍم تاد ٍ رساتی کِ تِ ٍسیلِ تاد حول هیضًَذ تا سطح خاک ٍ سٌگ هَجة فشسایص آىّا
هیضَد ایي عول سایص تیطتش تِ ٍسیلِ رسات هاسِ اًجام هیگیشد.

 -31هْنتشیي عاهل دس َّاصدگی فیضیکی سٌگّا چیست؟
یخ تستي آب دس ضکاف سٌگّا
 -34عَاهل هَثش دس َّاصدگی ضیویایی سا ًام تثشیذ؟ ظ339
آب (عاهل اغلی) – اکسیژى – کشتي دی اکسیذ َّا
 -31جٌس پَستِ تخن هشغ اص چیست؟ ٍ ٍاکٌص آى سا تا سشکِ تٌَیسیذ؟
اص جٌس کلسین کشتٌات است تا سشکِ ٍاکٌص هیدّذ ٍ تِ غَست کلسین تیکشتٌات هحلَل دس هیآیذ.

 -31هْنتشیي عاهل َّاصدگی ضیویایی سٌگّا چیست؟ ٍ چگًَِ تیطتشیي اثش سا سٍی سٌگّا هی-
گزاسد؟ ظ339
هْنتشیي عاهل َّاصدگی ضیویایی آب است .آب تِ ّوشاُ کشتي دی اکسیذ ،اسیذ کشتٌیک ضعیفی سا تطکیل
هیدّذ کِ ایي اسیذ تا کاًیّای هختلف ٍاکٌص دادُ ٍ اص آىّا خاک تَجَد هیآٍسد.
 -31غاسّای آّکی چگًَِ ایجاد هیضًَذ؟ ظ339
آب تاساى کِ داسای کشتي دی اکسیذ است دس صهیيّای آّکی ًفَر هیکٌذ ٍ تا اًحالل سٌگّای آّکی غاسّا سا
تِ ٍجَد هیآٍسد.

 -38هحاسي َّاصدگی سا دس گشٍُ خَد تحث کٌیذ .ظ339گفتگَ
َّاصدگی تاعث تطکیل ضذى خاک تش سطح صهیي ٍ سٍیص گیاّاى هیضَد.
 -39تِ ًظش ضوا دس ًَاحی هشطَب خاک ضخینتشی داسین یا دس ًَاحی خطک چشا؟ ظ339گفتگَ
هشطَب – صیشا دس آًجا تاسًذگی تیطتش ٍ دس ًتیجِ َّاصدگی ضیویایی ّن تیطتش است.
 -21دس کذام هٌطقِ َّاصدگی فیضیکی تیطتش است؟
الف -تْشاى

ب -ساسی

ج -تشٍجشد

د -کشهاى

ب -ساسی

 -23چشا سٌگّای آسواًی کِ تِ صهیي تشخَسد کشدُاًذ داسای آّي خالعاًذ؟ ظ339آیا هیداًیذ
چَى تا اکسیژى دس تواس ًثَدُاًذ.
(آّي خالع دس چِ سٌگّایی یافت هیضَد دلیل چیست)
ً -22قص اکسیژى دس َّاصدگی ضیویایی سٌگّا سا تیاى کٌیذ؟
سٌگّایی کِ داسای کاًیّای آّي هیتاضٌذ تا اکسیژى َّا تشکیة ضذُ ٍ تشکیثات اکسیژىداس سا تَجَد هی-
آٍسًذ تشکیة اکسیژى تا کاًیّای آّيداس دس ًَاحی هشطَب ٍ گشم تا سشعت تیطتشی اًجام هیضَد.
ً -21قص گاص کشتي دی اکسیذ سا تش َّاصدگی ضیویایی سٌگّا تَضیح دّیذ .ظ339

آب تا ّوشاُ داضتي هقذاس کشتي دی اکسیذ خاغیت اسیذی پیذا هیکٌذ ٍ قذست اًحالل آى صیاد هیضَد
دس ًتیجِ هیتَاًذ تش تیطتش کاًیّا اثش تگزاسد ٍ آىّا سا تغییش دّذ.
 -24فشسایص چیست؟ ظ339

فشسایص ساییذُ ضذى سٌگّا ٍ حول ٍ ًقل آىّا اص جایی تِ جای دیگش است .تِ عثاست دیگش فشسایص ضاهل
َّاصدگی ٍ اًتقال سٌگّا است.
 -21چِ عَاهلی تاعث حشکت سسَتات هیضًَذ؟ ظ339
تاد – آب – یخچال ً -یشٍی جارتِ
 -21سٌگّایی کِ تَسط آب ٍ یخچال حول هیضًَذ اص ًظش ضکل ظاّشی چِ تفاٍتی تا ّن داسًذ؟

ظ321ٍ339

سٌگّایی کِ تَسط آب یا تاد حول هیضًَذ لثِّای تیض خَد سا اص دست دادُ ٍ گشدتش ضذُاًذ ٍلی سٌگّایی
کِ تَسط یخچالّا حول هیضًَذ هعوَال صاٍیِداس (تیض) ّستٌذ ٍ سطح غافی داسًذ.
(سٌگّا چگًَِ گشد هیضًَذ؟)

(سسَتات سٍدخاًِای چِ تفاٍتی تا سسَتات یخچالی داسًذ؟)

 -21سسَتاتی سا کِ یخچالّا حول هیکٌٌذ تِ چِ ضکلی ّستٌذ؟ ظ321

هثل کطوصّایی ّستٌذ کِ داخل کیک تِ ّن تشخَسد ًویکٌٌذ ٍ فقط سٍی صهیي کطیذُ هیضًَذ کِ هعوَال
صاٍیِداس ّستٌذ.
(کذام یک اص عَاهل حول سسَتات تاعث ایجاد سٌگّای صاٍیِداس هیضَد ؟)
 -28سسَتات (ًْطتِّا) چگًَِ دس هحیطّای سسَتی تِ ًطیي هیضًَذ؟ ظ321
تش اساس اًذاصُ تِ ًطیي هیضًَذ (اتتذا رسات دسضت ،سپس رسات سیضتش) ٍ الیِ سسَتی سا تِ ٍجَد هیآٍسًذ.
 -29چشخِ سٌگ چیست؟ تا هثال ضشح دّیذ؟ ظ323
تِ هجوَعِ تغییشات ٍ تثذیل ضذى سٌگّای آرسیي ،سسَتی ٍ دگشگًَی تِ یکذیگش چشخِ سٌگ گفتِ هیضَد.
دس ایي فشایٌذ سٌگّای آرسیي فشسایص ،حول ٍ سسَبگزاسی تِ سٌگ سسَتی ٍ سپس سٌگّای سسَتی دس
اثش گشها ٍ فطاس تِ سٌگّای دگشگَى ضذُ ٍ سپس سٌگّای دگشگَى ضذُ دس اثش رٍب تِ هادُ هزاب ٍ سپس
هادُ هزاب دس اثش اًجواد تِ سٌگّای آرسیي تثذیل هیضَد ٍ ایي چشخِ ّوچٌاى اداهِ داسد.
 -11ضکل چشخِ سٌگ سا سسن کٌیذ ؟ ظ323

 -13جوالت صیش سا کاهل کٌیذ:
الفٍ -قتی آب یخ هیصًذ حجن آى  .........................هییاتذ .ظ331فعالیت
 9دسغذ
ب -عَاهلی هاًٌذ آبّای جاسی ٍ تاد ٍ ً ٍ ....................یشٍی جارتِ سٌگّا سا جاتجا هیکٌذ .ظ339
یخچال
ج -دس َّاصدگی فیضیکی  ......................سٌگ تغییش ًویکٌذ .ظ331
تشکیة ضیویایی
ت-پَستِ تخن هشغ اص جٌس  ........................است .ظ339

کلسین کشتٌات
ش – تَجَد آهذى غاسّای آّکی ًَعی َّاصدگی  ........................است .ظ339
ضیویایی
ظ -دس َّاصدگی ضیویایی  .......................سٌگ عَؼ هیضَد .ظ339
تشکیة
ؼ -تثذیل سٌگ تِ خاک ًَعی َّاصدگی  ......................است .ظ339
ضیویایی
ط -دس اثش  ..................سٌگّا تِ قطعات سیضتش تثذیل هیضَد .ظ339
َّاصدگی
ظ -آب تاساى کِ داسای  ............................است تاعث اًحالل سٌگّای آّکی هیضَد .ظ339
کشتي دی اکسیذ

تهیه از موالئی
ناحیه سه تبریس

اسفند ماه 1395

سواالت فصل نور و ویژگیهای آن
 -1ػلن ًَر شٌاعی چیغت؟ ص111
ػلوی اعت کِ رفتار ًَر را تزرعی هیکٌذ.
 -1تِ چِ اجغاهی هٌیز یا چشوِ ًَر هیگَیٌذ؟ ص111
اجغاهی کِ اس خَد ًَر تَلیذ هیکٌٌذ ،هاًٌذ خَرشیذ ،الهپ رٍشي ،شوغ رٍشي ،چَب در حال عَختي
 -3تِ چِ اجغاهی غیز هٌیز هیگَیٌذ؟ ص113
اجغاهی کِ اس خَد ًَری تاتش ًویکٌٌذ جغن غیز هٌیز ًاهیذُ هیشًَذ هاًٌذ هذاد ،کتاب ٍ عٌگ ٍ هاُ ٍ غیزُ
 -4اجغام غیزهٌیز چِ هَقغ دیذُ هیشًَذ؟ ص113
ٌّگاهی کِ ًَریک چشوِ ًَر هاًٌذ الهپ رٍشي اس عطح آىّا تزگزدد ٍ تِ چشن ها تزعذ.
 -5چشوِ ًَر ًقطِای چیغت؟ ص113
اگز صفحِای اس هقَا را کِ رٍی رٍسًِ کَچکی ایجاد شذُ اعت در هقاتل چزاؽ رٍشٌی قزار دّین پزتَّای ًَر
پظ اس خزٍج اس رٍسًِ اس ّن دٍر هیشًَذ تِ ایي رٍسًِ چشوِ ًقطِای ًَر هیگَیٌذ .عتارگاًی کِ در آعواى
شة هیدرخشٌذ یا الهپ رٍشٌی کِ در فاصلِ ًغثتا دٍری اس ها قزار دارد اس جولِ چشوِّای ًقطِای ًَراًذ.
 -6چشوِ گغتزدُ ًَر چیغت؟ ص113
تِ چشوِّای ًَر هاًٌذ خَرشیذ ٍ الهپ رٍشي کِ ًَر را تِ توام اطزاف خَد پخش هیکٌٌذ چشوِ ًَر گغتزدُ
هیگَیٌذ.

 -7چگًَِ هیتَاًین چشوِ گغتزدُ ًَر ایجاد کٌین؟
اگز رٍسًِ ایجاد شذُ رٍی صفحِ هقَا را تشرگتز کٌین یا صفحِ را اس هقاتل چشوِ ًَر تزدارین چشوِ گغتزدُ ًَر
خَاّین داشت.
 -8پزتَ ًَر چیغت؟ ص114
تاریکتزیي تاریکِ ًَر را کِ تتَاى تصَر کزد را پزتَ ًَر گَیٌذ.
 -9آیا هیتَاى پزتَّای ًَر را اس ّن جذا کزد؟ ص114
ًخیز ّزگش ًویتَاى پزتَّای ًَر را تِ طَر جذاگاًِ ایجاد کزد.
 -11اس هذل پزتَ ًَر تزای چِ کاری اعتفادُ هیشَد؟ ص114
تزای ًوایش هغیز ًَر رٍی کاغذ
ٌّ -11گام کار تا لیشر هذادی چِ ًکاتی را تایذ رػایت کٌین؟ ص114
ّیچ گاُ تاریکِ ًَر را تِ طزف چشن خَد یا دیگزاى ًگیزیذ.
ًَ -11ر چگًَِ هٌتشز هیشَد؟ ص114
ًَر تِ خط راعت هٌتشز هیشَد.
(حزکت ًَر چگًَِ اعت؟)
 -13چٌذ دلیل تیاٍریذ کِ ًشاى دّذ ًَر تِ خط راعت هٌتشز هیشَد؟ ص114
 -1ػثَر ًَر اس التِ الی شاخ ٍ تزگ درختاى  -1تشکیل عایِ  -3خَرشیذ گزفتگی  -4هاُ گزفتگی
 -14عایِ چگًَِ تشکیل هیشَد؟ ص115
اگز جغن کذری در هقاتل هٌثغ ًَری قزار گیزد در پشت فضای تاریکی تَجَد هیآیذ کِ تِ آى عایِ هیگَیٌذ.

 -15جغوی کذر در هقاتل یک هٌثغ ًَر قزار دارد اگز جغن را اس هٌثغ ًَر دٍر کٌین ،اًذاسُ عایِ
الف -تغییز ًویکٌذ

ب -کَچکتز خَاّذ شذ

ج -تشرگتز خَاّذ شذ

د -اتتذا تشرگتز ،عپظ کَچکتز خَاّذ شذ

ب -کَچکتز خَاّذ شذ
ًکتِ :قطز عایِ تِ فاصلِی چشوِی ًَر تا جغن کذر ٍ پزدُ تغتگی دارد.
ّز گاُ چشوِ ی ًَر تِ جغن کذر ًشدیک شَد قطز عایِ تشرگتز هیشَد ٍ ّزگاُ چشوِی ًَر را اس جغن کذر
دٍر کٌین قطز عایِ کَچکتز هیشَد.
 -16تقغینتٌذی اجغام غیز هٌیز اس ًظز ػثَر ًَر اس آىّا :ص115
 -1اجغام شفاف :اجغاهی کِ ًَر اس آىّا ػثَر هیکٌذ هاًٌذ شیشِ – َّا – آب
 -1اجغام ًیوِ شفاف :اجغاهی کِ ًَر اس آىّا ػثَر هیکٌذ ٍلی اس پشت آىّا اجغام دیگز تِ طَر ٍاضح دیذُ
ًویشًَذ هاًٌذ شیشِّای هات
 -3اجغام کذر :اجغاهی کِ ًَر اس آىّا ػثَر ًویکٌذ هاًٌذ :آجز – هقَا – چَب
(جغن شفاف چیغت تا هثال)
 -17خَرشیذ گزفتگی (کغَف) چیغت؟ ص116
ّز گاُ (هاُ ،سهیي ،خَرشیذ) رٍی یک خط راعت ٍاقغ شَد تِ طَری کِ هاُ در ٍعط تاشذ هاُ جلَی ًَر
خَرشیذ را هیگیزد ٍ عایِ آى رٍی سهیي هیافتذ در ًتیجِ کغاًی کِ در عایِی هاُ قزار دارًذ خَرشیذ را
تاریک هیتیٌٌذ در ایي صَرت هیگَیین خَرشیذ گزفتگی رخ دادُ اعت.
(ًام دیگز خَرشیذ گزفتگی چیغت؟)

(خَرشیذ گزفتگی را تا رعن شکل ًشاى دّیذ).

 -18هاُ گزفتگی (خغَف) چیغت؟ ص117ط1
اگز سهیي تیي هاُ ٍ خَرشیذ قزار گیزد سهیي جلَی ًَر خَرشیذ را هیگیزد ٍ عایِ آى رٍی هاُ هیافتذ ٍ آى را
تاریک هیکٌذ در ایي صَرت هیگَیین هاُ گزفتگی رخ دادُ اعت.

(ًام دیگز هاُ گزفتگی چیغت؟)

(هاُ گزفتگی را تا رعن شکل ًشاى دّیذ).

 -19اًَاع تاس تاب ًَر را ًام تثزیذ؟ ص118
 -1تاستاب هٌظن  -1تاستاب ًاهٌظن
 -11تاستاب هٌظن چیغت؟ ص118
اگز عطح یک جغن هاًٌذ آیٌِ تخت ،کاهال صاف ٍ ّوَار تاشذ ّوِ پزتَّای هَاسی را کِ تِ آى هیتاتٌذ را تِ
صَرت پزتَّای هَاسی تاس هیتاتٌذ ایي تاستاب را تاستاب هٌظن هیًاهٌذ.
 -11تاس تاب ًاهٌظن چیغت؟ ص118
ٍقتی یک دعتِ پزتَ هَاسی ًَر تِ عطح ًاصافی تتاتذ تاستابّای ًَر در جْتّای هختلف ٍ تِ طَر ًاهٌظن
تزهیگزدًذ ایي تاستاب را تاستاب ًاهٌظن هیًاهٌذ.
(تاستاب ًاهٌظن را تا رعن شکل ًشاى دّیذ).
 -11ساٍیِ تاتش ًَر چیغت؟ ص118
تِ ساٍیِ تیي پزتَی تاتش ٍ خط ػوَد گفتِ هیشَد.
 -13ساٍیِ تاستاب ًَر چیغت؟ ص118
تِ ساٍیِی تیي پزتَی تاستاب ٍ خط ػوَد گفتِ هیشَد.
 -14قاًَى تاستاب ًَر چِ چیشی را تیاى هیکٌذ؟ ص119
تیاى هیکٌذ کِ :ساٍیِ تاتش تا ساٍیِ تاستاب ّوَارُ تزاتز اعت.
 -15ساٍیِ تاتش  31درجِ اعت ساٍیِ تاستاب چٌذ درجِ اعت؟
 31درجِ
 -16ساٍیِ تاستاب  41درجِ اعت ساٍیِ تیي پزتَی تاتش ٍ تاستاتش چقذر اعت؟
 84درجِ

 -17اًَاع آیٌِ را ًام تثزیذ؟ ص131
 -1آیٌِ تخت  -1آیٌِ کزٍی [آیٌِ هقؼز (کاٍ) – آیٌِ هحذب (کَص)]
ٍ -18یضگیّای تصَیز در آیٌِ تخت را تٌَیغیذ؟ ص131
 -1طَل تصَیز تا طَل جغن تزاتز اعت.

 -1فاصلِ تصَیز تا آیٌِ تا فاصلِ جغن تا آیٌِ تزاتز اعت

 -3تصَیز هجاسی

 -4تصَیز هغتقین

 -19تصَیز هجاسی چیغت؟ ص131
تِ تصَیزی گفتِ هیشَد کِ در پشت آیٌِ تشکیل هیشَد ٍ اس آًجایی کِ هیداًین در پشت آیٌِ چیشی ٍجَد
ًذارد تِ ایي تصَیز هجاسی گَیٌذ.
 -31تصَیز حقیقی در کجا ایجاد هیشَد؟
در جلَی آیٌِ ایجاد هیشَد یا تصَیز حقیقی تز رٍی پزدُ تشکیل هیشَد هاًٌذ :پخش فیلن در عیٌواّا.
 -31جلَی یک آیٌِ تخت تایغتیذ ٍ تا تَجِ تِ ٍیضگیّای تصَیز در آیٌِ تخت ػثارتّای سیز را کاهل کٌیذ؟
 -1فاصلِ تصَیز تا آیٌِ  .................فاصلِ شی تا آیٌِ اعت
-1طَل تصَیز تا  ....................تزاتز اعت
 -3تصَیز شی در آیٌِ تخت  ........ ٍ ......اعت
جَاب  -1تزاتز

جَاب  -1طَل جغن

جَاب  -3هغتقین ٍ هجاسی

(ٍیضگیّای تصَیز در آییٌِ تخت را تا رعن شکل ًشاى دّیذ).
 -31اگز فاصلِ تیي جغن تا آییٌِ تخت  1هتز تاشذ فاصلِ جغن تا تصَیز چقذر اعت؟
 1هتز
 -33ػذد  8771در آییٌِ تخت تثذیل تِ چِ ػذدی هیشَد؟
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 -34آیٌِّای کزٍی چگًَِاًذ ٍ چٌذ ًَع ّغتٌذ؟ ص131
آیٌِّای کزٍی قغوتی اس عطح یک کزُ ّغتٌذ ٍ .تز دٍ ًَع هقؼز (کاٍ ) ٍ هحذب (کَص) ّغتٌذ.
 -35اگز عطح تیزًٍی کزُ را تا الیِ ًاسکی اس جیَُ تپَشاًین عطح درًٍی آى صیقلی ٍ تاس تاب دٌّذُ ًَر خَاّذ
تَد در ایي صَرت تِ آى آیٌِ  ....................هیگَیٌذ .ص131
هقؼز یا کاٍ
 -36اگز عطح درًٍی کزُ را تا الیِ ًاسکی اس جیَُ تپَشاًین تِ آى آیٌِ  ..................گفتِ هیشَد .ص131
هحذب یا کَص

 -37در آیٌِّای  ..............عطح تیزًٍی یا تزآهذُ ،صیقلی ٍ تاستابدٌّذُ ًَر اعت .ص131
هحذب

 -38کاًَى آیٌِ (هقؼز) چیغت؟ ص133
ّزگاُ یک دعتِ پزتَ ًَر هَاسی تِ عطح آیٌِ هقؼز تاتیذُ شًَذ ایي پزتَّا پظ اس تاستاب اس آیٌِ ّوذیگز را در
یک ًقطِ قطغ هیکٌٌذ ٍ ّوگزا هیشًَذ تِ ایي ًقطِ کاًَى گَیٌذ ٍ .تا حزف ً fوایش هیدٌّذ.
(تا رعن شکل کاًَى آییٌِ هقؼز را ًشاى دّیذ).
 -39فاصلِ کاًًَی چیغت؟
تِ فاصلِ کاًَى تا آیٌِ فاصلِ کاًًَی هیگَیٌذ.

ٍ -41یضگیّای تصَیز در آیٌِ هقؼز را تٌَیغیذ؟ ص134ٍ133
در آیٌِ هقؼز ٍیضگی تصَیز تِ هکاى آى جغن در هحَر اصلی تغتگی دارد در ایي جا هکاى شیء تِ دٍ صَرت
کلی در فاصلِ کاًًَی ٍ دٍرتز اس کاًَى در ًظز گزفتِ شذُ اعت.
حالت اٍل :اگز جغن در فاصلِ کاًًَی (تیي کاًَى تا آیٌِ) تاشذ:
 -1تصَیز هجاسی اعت  -1تصَیز تشرگتز اس جغن اعت.
حالت دٍم :اگز جغن خارج اس کاًَى تاشذ:
 -1تصَیز حقیقی اعت.

 -1تصَیز ٍارًٍِ اعت (کلِ پا)

 -3تصَیز تشرگتز اس جغن اعت.

ًَ -41ر خَرشیذ ٍقتی تِ آییٌِ هقؼز تزخَرد کٌذ تصَیز آى رٍی  ................هیافتذ.
رٍی کاًَى
 -41کارتزد آیٌِ هقؼز را تٌَیغیذ؟ ص133
دًذاًپششکی ،کاعِ چزاؽ اتَهثیلّا ٍ چزاؽقَُّا
ٍ -43قتی یک دعتِ پزتَ ًَر هَاسی تِ آیٌِ هحذب (کَص) تتاتذ چگًَِ اس آیٌِ تزهیگزدًذ؟ ص134
پظ اس تاستاب اس آیٌِ اس یکذیگز دٍر یا ٍاگزا هیشًَذ ٍ اهتذاد ایي پزتَّا در پشت آیٌِ یکذیگز را در یک ًقطِ
قطغ هیکٌٌذ کِ تِ آى ًقطِ کاًَى هجاسی آیٌِ کَص گَیٌذ.
(آییٌِ هحذب را رعن ٍ کاًَى هجاسی را ًشاى دّیذ).
 -44تصَیز در آیٌِ هحذب چٌذ حالت دارد؟ ص134فؼالیت

فقط یک حالت دارد .آیٌِ هحذب اس جغوی کِ در هقاتل آى قزار داردّ ،ویشِ تصَیزی هجاسی ٍ
هغتقین ٍ کَچکتز اس جغن در پشت آیٌِ ٍ در داخل فاصلِ کاًَى هجاسی تشکیل هیدّذ.
ٍ -45یضگیّای تصَیز در آیٌِ هحذب را تٌَیغیذ؟ ص134
هجاسی اعت هغتقین هیتاشذ کَچکتز اس جغن اعت پشت آیٌِ اعت ٍ در فاصلِ کاًًَی هیتاشذ.

 -46کارتزد آیٌِ هحذب را تٌَیغیذ؟ ص135
آیٌِ تغل اتَهثیلّا – آیٌِ عز پیچّای تٌذ جادُّای کَّغتاًی ٍ پارکیٌگّا
 -47چزا اس آیٌِّای هحذب در جادُّای کَّغتاًی ٍ ٍرٍدی پارکیٌگ اعتفادُ هیشَد؟ ص135
آیٌِّای هحذب اجغام را کَچکتز ًشاى هیدٌّذ ٍ هیذاى دیذ را افشایش هیدٌّذ ٍ لذا در خَدرٍّا ٍ
آیٌِّای جادُای تِ کار هیرًٍذ.
 -48تصَیز در آیٌِّای کَص ّوَارُ  .............اس جغن هجاسی ٍ هغتقین اعت.
کَچکتز

آیینه هیشىم به تواشا که هیرسی
قبل از طلىع روشن فردا که هیرسی

آیینه هیشىم که دلن زیر و رو شىد
تا هقصد نهایی دنیا که هیرسی

سواالت متن فصل  51هشتم (شکست نور)
 -1ضکست ًَس چیست؟ ظ136
تغییش هسیش پشتَ ًَس تِ ٌّگام عثَس اص یک هحیط ضفاف تِ هحیط ضفاف دیگش سا ضکست ًَس هیگَیٌذ.
 -2دس چِ غَستی ًَس ٌّگام عثَس اص هحیطی ًویضکٌذ؟ ظ137
ٍلتی تاسیکِ ًَسی تِ طَس عوَد تش سطح یک جسن ضفافی تتاتذ هسیش ًَس دس ٌّگام عثَس اص جسن ّن
چٌاى هستمین خَاّذ تَد ٍ تذٍى ضکست تِ هسیش خَد اداهِ هیدّذ.
(ٌّگاهی کِ ًَس تِ طَس عوَد تش تیغِ ضیطِای تتاتذ چگًَِ اص آى عثَس هیکٌذ؟) (سسن ضکل)
 -3اگش ًَس تا صاٍیِای تِ غیش اص  99دسجِ تِ یک جسن ضفاف (هثال ضیطِ) تشخَسد کٌذ ٌّگام ٍسٍد تِ
ضیطِ هسیش حشکتص  .................هیضَد .ظ137
همذاسی کچ
(پذیذُ ضکست ًَس چگًَِ اتفاق هیافتذ؟)
 -4عاهل ضکست ًَس چیست؟
ضکست ًَس تِ خاطش تغییش سشعتی کِ تشای ًَس دس دٍ هحیط تا ضشیة ضکست هتفاٍت سخ هیدّذ دچاس تغییش
هسیش هیضَد .لزا ٌّگاهی کِ ضخع تِ ایي ًَس ًگاُ هیکٌذ گَیی کِ ًَس دچاس ضکست ضذُ است.
ً -5کتِ هْن :اگش تاسیکِ ًَس اص هحیط سلیك ٍاسد هحیط غلیظ ضَد دس ایي غَست تِ خط عوَد تش سطح  ............هیضَد
اگش تاسیکِ ًَس اص هحیط غلیظ ٍاسد هحیط سلیك ضَد دس ایي غَست اص خط عوَد تش سطح  ...............هیضَد .ظ137

ًضدیک  -دٍس

ٍ -6لتی تاسیکِ ًَس اص ضیطِ (هحیط غلیظ) تخَاّذ ٍاسد َّا (هحیط سلیك) ضَد تِ خط عوَد ًضدیک
هیضَد یا دٍس؟ ظ137
اص خط عوَد تش سطح دٍس هیضَد ،یعٌی ٌّگاهی کِ ًَس اص هحیط غلیظ ٍاسد هحیط سلیك هیضَد پشتَ
ًَس اص خط عوَد دٍس هیضَد.
 -7هٌطَس چیست؟ ظ139
لطعِای هثلثی ضکل است کِ اص یک هادُ ضفاف هثل ضیطِ یا پالستیکّای تی سًگ ساختِ هیضَد.
 -8علت ضکست ًَس دس هٌطَس چیست؟ ظ139
ٍلتی پشتَّای ًَس تِ یکی اص دیَاسُّای هٌطَس تشخَسد هیکٌذ ٍ تِ آى ٍاسد هیضَد دس اثش پذیذُ ضکست
هسیشش تغییش هیکٌذ ایي پشتَ ٌّگام خشٍج اص دیَاسُّای دیگش هٌطَس ًیض دچاس تغییش هیضَد.
 -9جاّای خالی سا تا تَجِ تِ پذیذُ ضکست ًَس پش کٌیذ .ظ139
تاسیکِ ًَس ٌّگام ٍسٍد اص َّا تِ هٌطَس طَسی ضکستِ هیضَد کِ تِ خط عوَد  ...............ضَد ّوچٌیي ٌّگام
خشٍج تاسیکِ ًَس اص هٌطَس تِ َّا طَسی ضکستِ هیضَد کِ اص خط عوَد  ..................ضَد.
ًضدیک – دٍس
 -19هسیش تاسیکِ ًَس پس اص عثَس اص هٌطَس سا تػَست ضکل سسن کٌیذ؟

 -11پاضٌذگی ًَس چیست؟ ظ149
تاسیکِ ًَس سفیذ اص عثَس اص هٌطَس تِ سًگّای هختلف تجضیِ هیضَد ایي پذیذُ سا پاضٌذگی ًَس گَیٌذ.
 -12طیف ًَس چیست؟ ظ149
تِ هجوَعِ ًَسّای سًگی کِ اص پاضیذُ ضذى ًَس دس هٌطَس تِ ٍجَد هیآیذ طیف ًَس گفتِ هیضَد.

 -13دس پاضٌذگی ًَس سفیذ تَسط هٌطَس کذام یک اص سًگّای ًَس تیطتش ٍ کذام یک کوتش ضکستِ ضذُ است؟
ظ149فکش کٌیذ
ًَس تٌفص تیطتشیي اًحشاف ٍ لشهض کوتشیي اًحشاف سا پیذا هیکٌٌذ.

 -14عذسی چیست؟ ظ141
عذسیّا اص هادُّای ضفاف هاًٌذ ضیطِ ٍ پالستیک ساختِ هیضًَذ .اگش دٍ هٌطَس سا تِ ّن تچسثاًین ٍ سطح
آىّا سا تِ غَست خویذُ تشاش دّین ،عذسی تِ ٍجَد هیآیذ .عذسیّا هاًٌذ هٌطَس هیتَاًذ جْت پشتَّای ًَس
سا تغییش دّذّ ،ویي اهش سثة هیضَد اجسام اص پطت عذسی تِ غَستّای هختلف دیذُ ضًَذ.

(عذسی اص چِ چیضی تطکیل ضذُ است؟)
 -15عذسیّا تِ چٌذ دستِ تمسین هیضًَذ؟ ظ141
 -1عذسی ّوگشا (کَط یا هحذب)
ضخاهت ٍسط ایي عذسی تیصتش اص ضخاهت کٌاسُّای آى است ایي ًَع عذسی پشتَّای ًَس سا دس یک ًمطِ
هتوشکض هیکٌذ یا تِ عثاست دیگش پشتَّای ًَس سا تِ یکذیگش ًضدیک هیکٌذ.

(عذسی ّوگشا چیست؟ ضکل آى سا سسن کٌیذ؟)
 -2عذسی ٍاگشا (کاٍ یا همعش) ضخاهت ٍسط ایي عذسی کوتش اص ضخاهت کٌاسُّای آى است ایي ًَع عذسی
پشتَّای ًَس هَاصی سا ٍاگشا هیًوایذ تِ عثاست دیگش پشتَّای ًَس سا اص یکذیگش دٍس هیکٌذ.
 -16کاًَى عذسی ّوگشا چیست؟ ظ143
هحل تطکیل لکِ سٍضي سا کاًًَی عذسی ّوگشا گَیٌذ اگش فاغلِ تیي عذسی تا غفحِ کاغز سا اًذاصُ تگیشیذ ایي
فاغلِ سا فاغلِ کاًًَی عذسی گَیٌذ.
 -17تػَیش ّوِ اجسام اص پطت عذسی ّوگشا ٍ ٍاگشا چگًَِ است؟ ظ143فعالیت
تػَیش ّوِ اجسام اص پطت عذسی ّوگشا تضسگتش اص جسن ٍ تػَیش ّوِ اجسام اص پطت عذسی ٍاگشا کَچکتش اص
جسن است.

 -18تا تَجِ تِ ضیَُ ضکست ًَس دلیل ًام گزاسی ّوگشا ٍ ٍاگشا تَدى ایي عذسیّا سا تَضیح دّیذ؟ ظ143
پشتَّای ًَس ٌّگام خاسج ضذى اص عذسی ّوگشا سٍی ّن دس یک ًمطِ جوع هیضًَذٍ .لی پشتَّای ًَس ٌّگام
خاسج ضذى اص عذسی ٍاگشا اص ّن ٍا یا دٍس هیضًَذ.
 -19افشاد ًضدیک تیي اص چِ ًَع عذسی استفادُ هیکٌٌذ؟ ظ142
اغالح دیذ تا عذسی همعش یا ٍاگشا است.
 -29افشاد دٍستیي اص چِ ًَع عذسی استفادُ هیکٌٌذ ؟ ظ142
اغالح دیذ تا تکاس تشدى عیٌک تا عذسی هحذب یا ّوگشا است.
 -21کذام عذسی کاًَى هجاصی داسد ؟ ظ143
(دس عذسی ّوگشا کاًَىّا حمیمی ّستٌذ) ٍلی دس عذسیّای ٍاگشا کاًَىّا هجاصی ّستٌذ.
 -22کاستشد عذسی ّوگشا سا تٌَیسیذ؟
اص ایي ًَع عذسی دس هیکشٍسکَجّا (توام لسوتّا) تلسکَجّا (تشخی لسوتّا) ٍ عیٌک افشاد دٍستیي یا آستیگوات
(تشکیة عذسیّای هحذّب تا چیٌص هخػَظ) استفادُ هیضَد .ایي ًَع عذسی ضیئ سا تضسگتش ًطاى هیدّذ.

 -23کاستشد عذسی ٍاگشا سا تٌَیسیذ؟
اص ایي عذسی هیتَاى تِ عٌَاى عیٌک تشای افشاد ًضدیک تیي استفادُ ًوَد .ایي ًَع عذسی ضیئ سا کَچکتش ًطاى
هیدّذ.

 -24تػَیش تطکیل ضذُ دس آیٌِ دًذاى پضضکی ضثیِ تػَیش دس کذام ٍسیلِ است؟
الف -آیٌِ کَط

ب -عذسی ّوگشا

ج  -عذسی ٍاگشا

د  -آیٌِ تخت

ب -عذسی ّوگشا
 -25ضثاّت عذسی هحذب ٍ آییٌِ همعش چیست؟
حالتّای تػَیش دس عذسی ّوگشا هاًٌذ آیٌِ همعش است .دس آیٌِ همعش کاًَى حمیمی ٍ ،دس عذسی هحذب ًیض کاًَى
حمیمی است.

 -26جوالت صیش سا کاهل کٌیذ.
الف -اگش تایکِ ًَس ضکستِ ضَد تِ آى  ...................هیگَیٌذ .ظ137
ضکست ًَس
بٍ -لتی تایکِ ًَس اص ضیطِ ٍاسد َّا ضَد اص خط عوَد تش سطح  .............هیضَد .ظ137
دٍس
تٍ -لتی تاسیکِ ًَس اص هحیط غلیظ تخَاّذ ٍاسد هحیط سلیك ضَد اص  ....................دٍس هیضَد .ظ137
خط عوَد تش سطح
جّ -شگاُ تاسیکِ ًَس تِ طَس عوَد تش سطح جذایی دٍ هحیط ضفاف تتاتذ ً ...............ویضَد .ظ138ضکل2
ضکستِ
حٍ -لتی ًَس اص هحیطی سلیك ٍاسد هحیطی غلیظ ضَد تاسیکِ ًَس تِ طشف  ......................ضکستِ هیضَد.
ظ138ضکل2

خط عوَد تش سطح
خ -تاسیکِ ًَس ٌّگام ٍسٍد اص َّا تِ هٌطَس طَسی ضکستِ هیضَد کِ تِ خط عوَد  ..................ضَد .ظ139خَد سا تیاصها

ًضدیک هیضَد.
د -خشٍج تاسیکِ ًَس اص هٌطَس تِ َّا طَسی ضکستِ هیضَد کِ اص خط عوَد  .................ضَد .ظ139خَد سا تیاصها

دٍس هیضَد
ر -تػَیش ّوِ اجسام دس عذسی ٍاگشا  ...............اص جسن ٍ ًسثت تِ جسن  ................است .ظ143فعالیت
کَچک تش اص جسن ٍ ًسثت تِ جسن هستمین
س -تِ هجوَعِ سًگّای تطکیل دٌّذُ ًَس سفیذ ...................... ،هیگَیٌذ .ظ149
طیف ًَس سفیذ

ص -تاسیکِ ًَس سفیذ پس اص عثَس اص هٌطَس تِ سًگّای هختلفی تجضیِ هیضَدکِ آى سا  .............هیًاهٌذ.

ظ149

پاضٌذگی ًَس
 -27چطنّای فشد عیٌکی ،تضسگتش اص اًذاصُ ٍالعی دیذُ هیضَد ،چطن ایي فشد چِ عیثی داسد عیٌک اٍ چِ ًَع
عذسی داسد؟
الف -دٍستیٌی – ّوگشا

ب -دٍستیٌی ٍ -اگشا

جً -ضدیک تیٌی – ّوگشا

دً -ضدیک تیٌی ٍ -اگشا

الف -دٍستیٌی – ّوگشا
 -28اص عذسی  ..............تِ عٌَاى رسُ تیي استفادُ هیضَد.
ّوگشا
ً -29ام دیگش ّش یک اص هَاسد صیش سا تٌَیسیذ؟
عذسی کَط:

جسن هٌیش:

خَسضیذ گشفتگی:

هاُ گشفتگی:

آیٌِ همعش:

آیٌِ هحذب:

عذسی کاٍ

عذسی کَط

 -39دس ضکل ّای صیش ًَع عذسی یا ایٌِ سا هطخع کٌیذ ٍ اهتذاد پشتَّا سا سسن کٌیذ.

تهیه و گردآوری؛ موالئی از ناحیه سه تبریس در اسفند ماه 5931

ﻧﻤﺮه ﺑﺮﺗﺮ
NOMREBARTAR.COM
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮااﻟﺖ درﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ

ﺟﺰوه ﻫﺎی
|

ﺑﯿﺸﺘﺮ )ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ(

:

ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم راﯾﮕﺎن ﻫﺸﺘﻢ

||

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﻫﺸﺘﻢ

||

ﺟﺰوه ﻫﺎی ﻫﺸﺘﻢ

ﺟﻬﺖ داﻧﻠﻮد ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮ روی ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮد روی ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی زﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

اﺑﺘﺪاﯾﯽ

اول

ﺳﻮم

دوم

ﭼﻬﺎرم

ﭘﻨﺠﻢ

ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول

ﻫﻔﺘﻢ

ﻫﺸﺘﻢ

ﻧﻬﻢ

ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم

دﻫﻢ

ﯾﺎزدﻫﻢ

دوازدﻫﻢ

ﺷﺸﻢ

|

