سواالت فصل هشتن کتاب علوم هشتن

-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
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