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 3 (تفکز و تجزبه)  1 فصل

 

 

 تجزبه و تفکز()  1فصل 
 

 

 

 ؼؤال ضزیف

 خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس. 

ـای بـؿمی ػؿمتی یک پیو 1  امت. ......................بیًی بهتـیى ؿاه ب

 يام ػاؿػ. ......................مافی ىؼه ػؿ عاوؿهیايه اولیى گىماله ىبیه 2

 امت. ......................هضَىل ػلن  3

 امت. ......................ای اف تبؼیل ػلن به ای و امتلاػه اف آو يمىيهتىلیؼ مىعت هنته 4

 ػهؼ.امت که وی ؿا ػؿ تماهی ػمـ به ػاىتى و کيق ػايو مىم هی ......................های ايناو یکی اف ویژگی 5

 های ظیط ضا تؼییى کًیس.زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضت 

ـای یاكتى رىاب ههن 6  ياػؿمت   ػؿمت تـیى يکته ػؿ ػلن امت. مىال کـػو و تاله ب

ـاصی و ايزام آفهایو و بـؿمی يتایذ آو امت. بهتـیى ؿاه هٖالؼه ػؿمتی یا ياػؿمتی پیو 7  بیًی، ٕ

 ياػؿمت   ػؿمت   

 ياػؿمت  ػؿمت  تـیى مؼ عاکی ـ ؿمی عاوؿهیايه امت.بقؿگ ػفمؼ  8

 ها مهین هنتًؼ. و مایـ ؿىته یهای ػلىم تزـبای ػاييمًؼاو همه ىاعهػؿ تىلیؼ مىعت هنته 9

  ياػؿمت   ػؿمت   

ـای ها هيکل ایزاػ کًؼ.کًؼ بؼوو اكًاوؿی هيکالت ها ؿا صل هی 11  ياػؿمت  ػؿمت  یى که ب

 ه هن وصل کًیس(ها ضا بآوه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت )های زازهطیک اظ ػباضت 

  ب                                  الف     

 تلنیـ کـػو       ها و بیاو کـػو آویاكتى ػلت بـوف پؼیؼه  11

ـای پًزگايه صىاك اف امتلاػه  12  آفهایو       إالػات آوؿیرمغ ب

ـای صل یک هنئلهاؿایه پامظ  13  مافی كـّیه       های هًٖوی و اصتمالی ب

 اؿائه يظـیه       آعـیى هـصله یک تضوین ػلمی  14

 هياهؼه ػلمی      گیـػػؿآفهایيگاه ايزام هی  15

 های ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.زضپطؼؿ 

 آوضز او کسام ههاضت یازگیطی ضا به کاض بطزه اؼت؟اهیط به کمک اؼتىايه هسضج، حدن یک کلیس ضا به زؼت هی 16

ـاصی مؤال  د( يظـیه پـػافی  ب( کاؿبـػ ابقاؿ  ( یاػػاىت بـػاؿی الق  ػ( ٕ

 ؼاضا و هیًا لبل اظ ايدام آظهایؿ با هؼلن ذىز هفىضت کطزيس هفىضت با هؼلن کسام هطحله اظ تحمیك ػلمی اؼت؟  17

 گیـی ب( يتیزه  الق( هياهؼه 

 ػ( رمغ آوؿی إالػات   د( كـّیه 

 ـىيس؟هىاز ظیط زضآب حل هیکسام یک اظ  18

ـاػه آهى  ب( گىگـػ  الق( بًقیى  ـيمک  د( ب  ػ( رىه



 (تفکز و تجزبه)  1 فصل 4

 اؼت. ......................زهس که هىفمیت و پیفطفت ؼطیغ ػلن، يتیده ها يفاو هیپژوهؿ 19

   الق( تاله و کىىو بنیاؿی اف ػاييمًؼاو

ـک  ػاييمًؼاو ػؿ چهاؿ ىاعه اٍلی ػلن  ب( كؼالیت هيت

 های یاػگیـی د( امتلاػه هًامب اف ههاؿت

 ها ػ( صل هًامب هنائل فيؼگی ايناو

 تطیى يکته زض ػلن چیؽت؟ههن 21

 ب( پـمیؼو مؤال و یاكتى رىاب  الق( هياهؼه ػهین و کًزکاوی 

 گیـی و تلنیـ إالػات ػ( يتیزه د( آفهایو و یاػػاىت بـػاؿی 

 هیس.های ظیط پاؼد کىتاه زبه پطؼؿ 

 آعـیى هـصله ػؿیک ؿوه ػلمی چینت؟ 21

 تـیى يکته ػؿ ػلن چینت؟ههن 22

 چهاؿىاعه ػلىم تزـبی ؿا يام ببـیؼ؟ 23

 ىىيؼ ؿا يام ببـیؼ؟ای که ػؿآب صل يمیمه هاػه 24

ـاو چه يام ػاؿػ؟ 25 ـيؼه هؼایت پؾیـ اف ؿاه ػوؿ ماعت ای  پ

 

26 

 به پطؼفهای ظیط پاؼد کاهل زهیس.

ـای  ـاصل يًىىته ىؼه ؿا تکمیل کًیؼ. ب ـاصل فیـ بایؼ ٕی ىىػ ه  صل یک هنئله به ؿوه ػلمی، ه

                       
 

 رؼول فیـ ؿا با تىره به هقایا و هؼایب كًاوؿی کاهل کًیؼ. 27

 ػیب هعیت فًاوضی
پیفًهاز بطای ضفغ ػیب یا 

 کاهؿ ػیب

ـيت  ایًت
ػمتـمی مـیغ به 

 إالػات
...................... ...................... 

 عىػؿو
 

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

 

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

 

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

 ایايـژی هنته
 

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

 

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

 ؿًی مافی ػؿ صؼ پاییى

 عىػپـػاف بايک
 

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

اػه اهکاو مىءامتل

 اف صناب بايکی
 

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

 بافیاكت فباله
 

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

 

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

ايتوال کاؿعايه بافیاكت به بیـوو 

 ىهـ
 

 

 به يیافهای فيؼگی عىػ پامظ ػهًؼ؟ کًًؼ تا ايناو او چگىيه کمک هیػاييمًؼ 28
 

 

 

 يام ببـیؼ. چهاؿ ؿىته اٍلی ػلىم تزـبی ؿا 29
  

2) ػاتآوؿی إالرمغ (1) هياهؼه

) 

(3

) 

4) گیـیيتیزه

) 



 5 (تفکز و تجزبه)  1 فصل

 

 1پاسخناهه فصل 
 

 

ـاص 1            ـ كًاوؿی 3           اـ بًیاي 2           و ايزام آفهایو و بـؿمی يتایذ آو   یـ ٕ

 ـ کًزکاوی 5                         ـ كًاوؿی 4
 

            ـ ػؿمت 8                     ػؿمتـ  7           ـ ػؿمت  6

 ـ ياػؿمت 11                      ـ ػؿمت 9
 

ـکـػو 11  ـ اؿائه يظـیه 14 كـّیه مافیـ  13 ـ هياهؼه ػلمی 12 ـ تلنی
 

 ـ ػ 18 ـ ػ 17 ـ ب 16 ـ آفهایو 15
 

 ه يظـیهـ اؿائ 21 بـ  21 ـ ب 19
 

ـای یاكتى رىاب 22  ـ مؤال کـػو و تاله ب
 

 ىًامی، فهیى ىًامیـ كیقیک، ىیمی، فینت 23
 

ـاػه آهىـ يلت،  24  گىگـػ، ب
 

 ـ پهپاػ 25
 

ـتیب اف ؿامت به چپ ٕـس پـمو ـ ٕـس كـّیه ـ آفهایو كـّیه ـ اؿائه يظـیه  26  ـ به ت
 

 ـ 27

 ػیب هعیت فًاوضی
پیفًهاز بطای ضفغ ػیب یا کاهؿ 

 ػیب

ـيت  ػؿ هىاهغ ّـوؿی امتلاػه ىىػ وابنتگی ىؼیؼ به آو ػمتـمی مـیغ به إالػات ایًت

 آلىػگی هىا ول ؿاصتصمل و ي عىػؿو
اف ومایل صمل و يول ػمىهی امتلاػه 

 کًین

 امتلاػه به ػًىاو هًبغ ايـژی ایايـژی هنته
امتلاػه اف آو ػؿ تىلیؼ 

 ایهای هنتهبمب
 ؿًی مافی ػؿ صؼ پاییى

 عىػپـػاف بايک
مـػت ػؿ ػؿیاكت و پـػاعت 

 پىل

اهکاو مىءامتلاػه اف 

 صناب بايکی
ـاؿيؼهینؿهقکاؿت ؿا ػؿ اعتیاؿ ػ ـاو ه  یگ

 بافیاكت فباله
ـكه رىیی ػؿ امتلاػه اف ٍ

 هًابغ

هىاػ بافیاكت ىؼه کیلیت 

هىاػ هبلی ؿا يؼاؿيؼ ـ 

 آلىػگی ػؿ هضل کاؿعايه

 ايتوال کاؿعايه بافیاكت به بیـوو ىهـ

 

 

ـآـ ػاييمًؼاو تاله هی 28  وؿػه هًامب به يیافهای فيؼگی پامظ ػهًؼ.کًًؼ با تبؼیل ػلن به یک ك
 
 

 ـ ػلن كیقیک، ػلن ىیمی، ػلن فینت ىًامی و ػلن فهیى ىًامی  29
  



 (آن ابشارهای و علوم در گیزی انداسه)   2 فصل 6

 

 گیزی در علوم و ابشارهای آن( انداسه)   2فصل 
 

 

 

 ؼؤال ضزیف

 خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس. 

ـيؼ.ايؼافه هی ......................و  ......................رـم یک رنن ؿا با یکای  1  گی

ـ  2  ىىػ.امتلاػه هی ......................ای به يام گیـی وفو یک رنن اف ومیلهای ايؼافهب

 بنتگی ػاؿػ. ......................يام به کمیتی به هايؼ، ؿوػ و یا ؿوی آب ىًاوؿ هیایى که یک هٖؼه ػؿآب كـو هی 3

ـای ايؼافه 4  امت. ......................گیـی یک هـصله ههن ب

 گیـین.ايؼافه هی ......................کًؼ با یکای هناكتی ؿا که یک رنن ٕی هی 5

 های ظیط ضا تؼییى کًیس.زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضت 

 ياػؿمت  ػؿمت تـ امت.تـ باىؼ رـهو هن بیوهـچه هوؼاؿ هاػه به کاؿ ؿكته ػؿ رنمی بیو 6

ـای تبؼیل کیلىگـم بـ هتـ  7  ياػؿمت  ػؿمت .کًینهی ّـب هقاؿ ػؿ ؿا هتـ هکؼب ػؼػهکؼب به گـم بـ مايتیب

ـاهگايؼافه 8  ياػؿمت  ػؿمت  ايؼ.یـی همىاؿه با توـیب هم

 ياػؿمت ػؿمت   .کًینايؼافه هـچیق ؿا با یک ػؼػ و یکای آو گقاؿه هی 9

ـابـ ىىػ چگالی آو رنن 11 ـابـ هی اگـ رـم رنمی حابت و صزن آو ػوب  ياػؿمت ػؿمت ىىػ. ػوب

 ها ضا به هن وصل کًیس(هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت ) آو 
  ب        الف   

 هتـهیلی       گیـی ٕىل صیآواصؼ ايؼافه  11
 کیلىهتـ       گیـی هٖـ يىک هؼاػواصؼ ايؼافه  12
 هتـمايتی       اػگیـی ٕىل هؼواصؼ ايؼافه  13
ـاو تا هيهؼواصؼ ايؼافه  14  هتـ      گیـی هناكت ته
 هتـ هکؼبمايتی       گیـی صزن یک مًگ کىچکواصؼ ايؼافه  15

 های زیر گسینه درست را انتخاب کنیذ.درپرسش 
 .هاؼتآو ................يؽبت  زض تفاوت ػلت ضوزیه آب ظیط به کىچک ؼکه یک ولی هايسهی ـًاوض آب ؼغح ضوی بط چىب بعضگ تکه یک 16

الق( 
رـم

صزن
   )ب

رـم

وفو
   )د

صزن

رـم
   )ػ

وفو

رـم
  

گطهنی ضا زضوو اؼنتىايه  155ضیعز ؼپػ یک ؼنًگ آب هی لیتط هیلی 85هطین یک اؼتىايه هسضج بطزاـته و زاذل آو  17

 گیطز به يظط ـما چگالی ؼًگ چمسض اؼت؟لطاض هی لیتط یلیه 135ايساظز ؼغح آب ضوی هسضج به آضاهی هی

 هتـ هکؼب گـم بـ مايتی 3ب(  هتـ هکؼب گـم بـ مايتی 8/1الق( 

 هتـ هکؼب گـم بـ مايتی 33/1ػ(  هتـ هکؼب گـم بـ مايتی 1/1د( 

 زلیك ايساظه 18
ً
 يتایح ظیط به زؼت آهس.  گیطی کطزین وخطم یک خؽن ضا چهاضباض به وؼیله یک تطاظوی يؽبتا

 بطيس؟کسام یک اظ اػساز فىق ضا زض هحاؼبه هیايگیى به کاض يمی    8/59ن  56ن  6/65ن  2/65   

  8/59ػ(   56د(   6/61ب(   2/61الق( 

 ؟ يیؽتواحس ايتراب ـسه زض کسام یک اظ هىاضز ظیط ػازی  19

 هتـ( ب( ٕىل هٖاؿ )   هتـ(الق( هٖـ يىک هؼاػ ) مايتی

ـاو ) کیلىهتـ(   هتـ( ػ( هٖـ يىک عىػکاؿ) هیلی د( كاٍله هيهؼ تا ته



 7 (آن ابشارهای و علوم در گیزی انداسه)   2 فصل

    ......................گیطی یؼًی زلت ايساظه 21

ـػتـیى هوؼاؿی که یک ومیله هیالق( کن  گیـی ب( ػهین بىػو ومیله ايؼافه  .تىايؼ ايؼافه بگی

ـكتى یک کمیت  ـػ هوؼاؿی که یک ومیله هی تـیىػ( بیو د( ػهین ايؼافه گ  تىايؼ ايؼافه بگی

 های ظیط پاؼد کىتاه زهیس.به پطؼؿ 

 گیـی به چه ػىاهلی بنتگی ػاؿػ؟ػهت ايؼافه 21

ـای ايؼافه 22  ىىػ؟گیـی چه چیقی امتلاػه هیاف امتىايه هؼؿد ب

 گیـی چینت؟يام ػیگـ واصؼ ايؼافه 23

ـای ايؼافه 24  اب
ً
 ىىػ؟ف چه ومایلی امتلاػه هیگیـی فهاو هؼمىال

 گـم امت رـم ایى رنن بـ صنب کیلىگـم چوؼؿ امت؟ 7211رـم رنمی  25

 های ظیط پاؼد کاهل زهیس. به پطؼؿ 

ـاماك چگالی ػؿ ظـف ؿوبـو بًىینیؼ. 26  هىاػ فیـ ؿا ب

 آب، ریىه، يلت، چىب پًبه

 

 
 

ـم بـ هتـهکؼب امت صناب کًیؼ ػؿی 1چگالی هىا  27 ـم هىا ورىػ ػاؿػ 3×  5×  4ک کالك به ابؼاػ کیلىگ  ؟هتـ چًؼکیلىگ
 

ـكت؟چگىيه هی 28  تىاو صزن یک کلیؼ ؿا ايؼافه گ
 

 وفو هـیک اف ارنام فیـ چًؼ يیىتى امت؟ 29

 گـهی 211ب( یک هىبایل    کیلىگـهی 41الق( یک ػوچـعه 
 

 های فیـ ؿا بًىینیؼ.المللی کمیتیکای بیى 31

 ٕىل:   فهاو:    :صزن    چگالی: 

ـکمیت چینت؟ 31 ـای ه  هؼف اف اؿائه یکای هؼیى ب
 

 ؿو پامظ ػهیؼ.هبه مئىاالت فیـ ػؿ هىؿػ ىکل ؿوب 32

 ؿو چینت؟هالق( يام ومیله ؿوب

 هتـ هکؼب امت؟ؿو چًؼ هیلیب( صزن آب ػاعل ظـف ؿوبه

ـای عىايؼو صزن هایغ ػاعـل ظـ ـف بایـؼ بـه کـؼام يوٖـه ػهـت پ( ب

 ی ىکل هيغٌ کًیؼ.ؿو کًین 

 
هتــ کیلـىگـم باىـؼ چگـالی ) گــم بــ مـايتی 3هتـ باىؼ و رــم آو مايتی 8و  3و  2اگـ هکؼب هنتٖیلی ػاؿای ابؼاػ  33

ـايو ؿا   (.ػؿ يظـ بگیـیؼ 11هکؼب ( و وفو آو ؿا هيغٌ يمائیؼ ) ىتاب گ
 

 ىىػ یا كـو هی ؿوػ؟ ػلیل بیاوؿیؼ.افین، ىًاوؿ هیگـم بـ مايتی هتـ هکؼب ؿا ػؿ آب بیايؼ 14/1اگـ رنمی با چگالی  34

 های فیـ ؿا بًىینیؼ.یکای بیى المللی کمیت 35

 چگالی:                      صزن:                         فهاو:                       ٕىل:

ـای هـ کمیت چینت؟ 36  هؼف اف اؿائه یکای هؼیى ب
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 (آن ابشارهای و علوم در گیزی انداسه)   2 فصل 8
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 ـ ٕىل 5 ـ رمغ آوؿی إالػات 4
 

 ـ ػؿمت 8 ـ ياػؿمت 7 ـ ػؿمت 6

 ـ ياػؿمت 11 ـ ػؿمت 9
 

 هتــ مايتی 13 هتــ هیلی 12 ـ هتـ 11

 هتـ هکؼبـ مايتی 15 ـ کیلىهتـ 14
 

 ـ الق 21                         ـ الق19                            ـ د 18 ـ ب 17 ـ الق 16
 

 گیـیـ ػهت ىغٌ و ػهت ومیله ايؼافه 21
 

 کیلىگـم 2/7ـ  25 ـ ماػت یا فهاو مًذ 24 ـ یکا 23 ـ صزن ارنام 22
 

 ـ چىب پًبه 4  ـ يلت 3  ـ آب 2  ـ ریىه 1ـ  26

چگالی     ـ 27  
رـم

صزن

 

⇒ 1  
رـم
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⇒ رـم    61    

کًـین مـپل کلیـؼ ؿا ػاعـل امـتىايه هـؼؿد ًی آب ػؿوو امتىايه هؼؿد ؿیغته و ػـؼػ ؿا یاػػاىـت هـیـ ابتؼا هوؼاؿ هؼی 28

ـابـ با صزن کلیؼ امت.ايؼافین و ػوباؿه صزن آب ؿا یاػػاىت هی هی  کًین اعتالف ػو ػؼػ ب

41ـ الق(  29  11 211ب(    يیىتى411 
111
 11  2 

 بـ هتـ هکؼب  هتـ هکؼب و کیلىگـمـ چگالی: گـم بـ مايتی 31

 ٕىل: هتـ          فهاو: حايیه         هتـ هکؼب یا هتـ هکؼبصزن: مايتی        

ـای آيکه ػؼػهای صاٍل اف ايؼافه 31 هـای پـؾیـ باىـًؼ ػؿيينـتهای هغتلق یک چیق بـاهن هواینـهگیـیـ ػاييمًؼاو ب

ـکمیت یکای هؼیًی ؿا تؼـیق کًًبیى ـای ه  ؼ.المللی تىاكن کـػيؼ که ب

 هتـ هکؼبهیلی 5ب(    ـ الق( امتىايه هؼؿد 32

 پ( بایؼ به ته عمیؼگی ایزاػ ىؼه ػهت کًین.

صزن    ـ  33  2  3  8  مايتی هتـ هکؼب 48 

چگالی            
رـم

صزن
چگالی   

3111

48
 گـم بـ مايتی هتـ هکؼب375 

وفو            (بـ صنب کیلىگـم) رـم   11 

وفو             3  11  تىويیى 31 

امت( 1تـ اف آب امت. )چگالی آب ؿوػ چىو چگالی آو بیوـ ػؿ آب كـو هی 34  

ـ کیلىگـم بـ هتـ هکؼب، هتـ هکؼب، حايیه، هتـ 35  

ـای آيکه ػؼػهای صاٍل اف ايؼافه 36 های هغتلق یک چیق با هن هواینه پؾیـ باىؼ.گیـیـ ب  
  



 9 (هواد الفبای ها، اتن) 3 فصل

 

 الفبای هواد( ،هااتن) 3فصل 
 

 

 

 ؼؤال ضزیف

 ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس. خاهای 

 آیؼ.به ورىػ هی ......................یا چًؼ اتن  اف اتَال ػو 1

 ىىػ.هی ......................هـچه به رنمی گـها ػهین كاٍله بیى ؽؿات آو  2

 ىىػ.ػؿ ٕبیؼت به مه صالت راهؼ، هایغ و گاف یاكت هی ...................... 3

 های مافيؼه رهاو هنتًؼ.تـیى ؽؿهاٍلی ......................هغ ػؿ وا 4

 ىکل هيغٌ و صزن هؼیًی ػاؿػ. ......................  5

 های ظیط ضا تؼییى کًیس.زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضت 

 ياػؿمت  ػؿمت  گىیًؼ. های ؿیق مافيؼه هىاػ اتن هیبه ؽؿه  6

ـاف 7  ياػؿمت  ػؿمت  ايؼ.ها اف هىلکىل ماعته ىؼه تمام هىاػ إ

 ياػؿمت   ػؿمت   تىاو اف ماعتاؿ ػؿوو اتن هٖلغ ىؼ.با هياهؼه هنتوین هی 8

ـابـ امت.  9  ياػؿمت  ػؿمت   ؿيگ، ايؼافه، رـم و چگالی ػًَـها با یکؼیگـ ب

 ياػؿمت  ػؿمت  ناو يینت.های هغتلق یکها ػؿ اتنها و يىتـووها، پـوتىوتؼؼاػ الکتـوو 11
 ها ضا به هن وصل کًیس(آوه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت )های زازهطیک اظ ػباضت 
  ب                                                الف     

ـکیب      .کًؼىیمیایی هىاػ ؿا تؼییى هی و كیقیکی عىًا که ؿیقی بنیاؿ ؽؿات  11  ت
 اتن   الَی اف هاػه که تًها ػاؿای یک يىع اتن امت.   ىکل ع  12
 كلق   ايؼ.   هىاػ عالَی که اف اتَال ػویاچًؼ يىع اتن به ورىػ آهؼه  13
 ػًَـ   هـهاػه اف یک یا چًؼ يىع اف آو ماعته ىؼه امت.     14
 هىلکىل   ؿويؼ.   اؿلب ػؿ آب كـو هی  15

 ضؼت ضا ايتراب کًیس.های ظیط گعیًه ززضپطؼؿ 

 باـس؟زهًسه یک تطکیب هیهای زازه ـسه ظیط فمظ يفاوکسام یک اظ ـکل 16
 

ب(   الق(
  

   ػ( د(  
 

اگط يمىزاض همابل يفاو زهًسه هیعاو ايبؽاط آب، اکؽنیژو،  17

 زهس؟آهى و ـیفه باـس ؼتىو زوم کسام هازه ضا يفاو هی

 ب( آهى   الق( ىیيه  

 ػ( آب     د( اکنیژو
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جم
 ح

ش
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 (هواد الفبای ها، اتن) 3 فصل 11

کًًنس بنطای اینى کناض اظ يفنايی شذینطه هنیهای آتؿاکؽیس آو ضا به صىضت هایغ زض کپؽىلبطای يگهساضی گاظ کطبى زی 18

 ـىز؟کسام ویژگی گاظها اؼتفازه هی

ـاکن پؾیـی گافها   ؽؿات گاف  رًبوالق(   ىکل پؾیـی گافها ػ(   د( مـػت ؽؿات گاف  ب( ت

 ػًاصط ظیط هن ضؼايا و هن يافلع اؼت؟کسام یک اظ  19

 ػ( گىگـػ    د( کـبى   ب( میلینین   الق( هل  

  .اؼت ...................... یتط باـس زاضای هىازاذل زو ظطف هثل هن پط اظ هىا اؼت ظطفی که ؼبک 21

 ػ( ٍلـػؿره   د( هایغ   ب( مـػتـ   تـ  الق( گـم

 کىتاه زهیس.های ظیط پاؼد به پطؼؿ 

ـام اف ویژگی 21  های کؼام يىع اف هىاػ امت؟ؿمايای رـیاو بـم، چکو عىاؿی و ػاؿا بىػو مٖش ب

 اف چًؼ يىع اتن ماعته ىؼه 22
ً
 ايؼ؟هىاػ هىرىػ ػؿ رهاو هنتی توـیبا

 هىلکىل آب چًؼ اتمی امت؟ 23

 كلقی هایغ که ممی يیق هنت چه يام ػاؿػ؟ 24

ـاکن کـػ؟ا به ؿاصتی هیکؼام صالت هاػه ؿ  25  تىاو هت

 به پطؼفهای ظیط پاؼد کاهل زهیس. 

 های فیـ ؿا بًىینیؼ. يام هىلکىل 26

       
1-      .....................  2-     .....................  3-       ..................... 

ـات صزنؿا گـم کـػه Aرنن راهؼ  27 ـا؟ؿا بـ صنب گـها يياو هی این. کؼام يمىػاؿ تـیی  ػهؼ؟ چ

 
 يويه هلهىهی فیـ ؿا کاهل کًیؼ. 28
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 حجم
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 حجم
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 یک اتن کـبى

 ........(1) ....ػو اتن ....
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 11 (هواد الفبای ها، اتن) 3 فصل

ـا؟ تـ بیوها ػؿ صالت راهؼ به يظـىما كاٍله بیى ؽؿه 29  امت یا هایغ؟ چ
 

 ايؼ؟هایی ػؿمت ىؼههـیک اف هىاػ فیـ اف چه يىع اتن 31

  ...................... و  ......................آب:   ...................... و  ......................گاف هتاو : 
 

ـاؿ ػهیؼ تا بتىاو با امتلاػه اف آو 31 ـايتق ؿا به ٍىؿت ٍضیش ػؿ رای عالی ه ها احــ گـهـا بــ كاٍـله بـیى رمالت ػاعل پ

 ت هاػه(ؽؿات ؿا به ػؿمتی يياو ػاػ ) اكقایو رًبو ؽؿات هاػه ـ اكقایو گـها ـ اكقایو كاٍله بیى ؽؿا
 

1- ......................................             2-   ............................................             3-    ................................................  

 

 يمىػاؿ هوابل ؿا کاهل کًیؼ. 32

  ......................( 2هخال: )   تک اتمی    ......................( 1)   

  ......................( 3هخال: )   چًؼ اتمی     هاػه   

ـکیب        ......................( 4هخال : )  هىلکىل :    ت
 

ـکیب ػمته 33  بًؼی کًیؼ.هىاػ فیـ ؿا به ػو گـوه ػًَـ و ت

 ک عىؿاکی ـ ىکـ ـ هتاو ـ ييامته()اکنیژو ـ آب ـ ریىه ـ الکل ـ آهى ـ مؼین ـ يم
 

ـای هـیک اف هىاؿػ فیـویژگی 34  بًىینیؼ. ؿا های عىامته ىؼه ب
 ضؼايای الکتطیکی چکؿ ذىاضی ضيگ هازه

 گىگطز

 يمطه

 کطبى

 آهى

   

 

 

 آیؼ ؿا بًىینیؼ.ای که اف يلت عام به ػمت هیچهاؿ هاػه 35
 

 امت راهؼ یا هایغ؟ تىّیش ػهیؼ. تـكاٍله بیى ؽؿات ػؿ کؼام صالت هاػه بیو 36
 

ـاصی کًیؼ که به کمک آو بتىاو رـم هيغَی اف هىا ؿا ايؼافه گیـی کـػ. 37  آفهایيی ٕ
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 3پاسخناهه فصل 
 

 

 ـ آب 3 تـ بیوـ  2 ـ هىلکىل 1

 ـ راهؼ 5 هاـ اتن 4
 

 ـ ػؿمت 11                ـ ياػؿمت 9                  ـ ياػؿمت 8                  ـ ياػؿمت 7                  ـ ػؿمت 6
 

ـکیب 13 ـ ػًَـ 12 ـ هىلکىل 11  ـ ت

 ـ كلق 15 ـ اتن 14
 

 ـ ب 18 ـ ػ 17 ـ الق 16

 ـ الق 21 د ـ  19
 

 اتمی 3ـ  23 91ـ  22 ـ كلقات 21

 ـ گاف 25 ـ ریىه 24
 

 آب( 3  اکنیؼ( کـبى ػی2  گىگـػ( 1ـ  26
 

ـا راهؼات با اكقایو گـها صزمياو فیاػ هی 27  ىىػ.ـ ب فی
 

 الکتـوو (2  ( اکنیژو1ـ  28
 

ـاکن پؾیـی هایؼات  29 ـا ت  اف راهؼات امت. تـ بیوـ ػؿصالت هایغ فی
 

 آب: )اکنیژو و هیؼؿوژو(  ـ گاف هتاو: )کـبى و هیؼؿوژو(  31
 

 اكقایو كاٍله بیى ؽؿات هاػه  اكقایو رًبو ؽؿات هاػه   ـ اكقایو گـها  31
 

 ( آب4  ( گاف کلـ3  ( ٕال2  ( ػًَـ1ـ  32
 

 ـ  33
 طکیبت ػًصط

 آب ـ الکل ـ يمک عىؿاکی ـ ىکـ ـ هتاو ـ ييامته اکنیژو ـ ریىه ـ آهى ـ مؼین
 

 ـ 34
 ضؼايای الکتطیکی چکؿ ذىاضی ضيگ هازه

 گىگـػ

 يوـه

 کـبى

 آهى

 فؿػ ؿيگ

 عاکنتـی

 میاه

 ایههىه

 يؼاؿػ

 ػاؿػ

 يؼاؿػ

 ػاؿػ

 يؼاؿػ

 ػاؿػ

 ػاؿػ

 ػاؿػ
 

 ؿيگ، لباك، ػاؿو، پالمتیک ـ 35
 

ـا يیـوی راؽبه بیى ؽؿات هایغ، کن  غ ـهای ـ 36  تـ اف صالت راهؼ امت.فی
 

رــم بـه ػمـت کًـین، ها ؿا اف هـن کـن هـیگیـی هی کًین مپل رـم آوتىپی ؿا یکباؿ بؼوو باػ و باؿ ػیگـ با باػ ايؼافه  ـ 37

  آهؼه، رـم هىای ػؿوو تىپ امت.
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 ؼؤال ضزیف

 ی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس.خاهای ذال 

 به ػلیل اؿفاو بىػو ينبت به كلقهای ػیگـ کاؿبـػ فیاػی ػاؿػ. ......................كلق  1

 هايؼ.هاػه ػؿ مٖش آب ىًاوؿ هی اف آب باىؼ، آو ......................اگـ چگالی یک هاػه  2

ـگيت 3  گىیًؼ. ......................ؼو ؿا پؾیـی یک هاػه به ىکل هبل اف کيیؼه ىعاٍیت ب

ـایى با تیـه چاهى هی 4  تـ اف چاهى امت.پًیـ کن ......................تىاو پًیـ ؿا بـیؼ بًاب

 كلقات امت. ......................کاؿبـػ فیاػ كلقات ػؿ فيؼگی ها به عإـ  5

 کًیس.زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى  

 ياػؿمت  ػؿمت    ىىػ پل مین هنی ايؼٖاف پؾیـ امت.مین هنی ػؿ احـ يیـو عن هی  6

 ياػؿمت  ػؿمت  تـ اف مایـ ػًاٍـ امت.به ٕىؿ کلی چگالی ياكلقات بیو 7

 ياػؿمت   ػؿمت   های رؼیؼی ينبت به هىاػ اولیه ػاؿيؼ.آلیاژها ویژگی 8

 ياػؿمت  ػؿمت   و ييامته ػؿمت ىؼه امت. کاؿؾ اف هىاػی هايًؼ چىب، گچ 9

 ياػؿمت  ػؿمت  اؿگ بن بقؿگتـیى اؿگ عيتی رهاو امت. 11

 ها ضا به هن وصل کًیس(هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت ) آو 

  ب                                                الف     

ـاىیؼه ىؼو تىمٔ رنن ػیگـ امتعاٍیتی اف هاػه ک 11 ـابـ ع    امتضکام    ه يياو ػهًؼه هواوهت ػؿ ب

ـگيت به وّؼیت اولیه ػاؿػ.  12  ايؼٖاف پؾیـی     يياو ػهًؼه هیقاو عن ىؼو یک هاػه ػؿ احـ يیـو و ب

 مغتی      تـییـ ىکل یک رنن ػؿ احـ واؿػ کـػو ّـبه  13

ـابـ پاؿه ىؼو  14  چکو عىاؿی      هواوهت ػؿ ب

 چگالی      هػهتـ هکؼب اف هـهارـم یک مايتی  15

 های ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.زضپطؼؿ 

 باـس؟های فلع عال يمیکسام هىضز اظ ویژگی 16

 كلقات کمتـ امت   تـ بیوب( چگالی آو اف  ای ىؼو ػاؿػ  الق( هابلیت وؿهه

 و و فیبامت  ػ( ػؿعيا  فيؼ  د( فيگ يمی

 تطی يؽبت به بمیه زاضز؟به يظط ـما هغع کساهیک اظ هسازهای ظیط همساض ضغ کن 17

   .عىؿػب( هؼاػی که ؿوی کاؿؾ مـ هی   .تـ امتالق( هؼاػی که ىکًًؼه

ـيگ هی   .ىىػهایو با ايگيت پغو هیهؼاػی که يىىتهػ(    .يىینؼد( هؼاػی که کم

 کسام یک زضؼت اؼت؟هًبغ به زؼت آهسو  18

 ب( الماك اف ٍؼف    الق( ىیيه اف هامه  

  ها  ػ( يمک اف ؿوػعايه های آتيليايی الی مًگد( گىگـػ اف البه

 تىاو به صىضت هفتىل زضآوضز؟اظ هىاضز ظیط کسام یک ضا هی 19

 ػ( كنلـ   د( گىگـػ   ؼ  ب( ی   الق( پالتیى  



 (ها پیزاهون هواد) 4 فصل 14

 ؟یؽتيکساهیک آلیاژی اظ آهى  21

ـيق   ب( كىالػ   الق( چؼو    ػ( امتیل   د( ب

 های ظیط پاؼد کىتاه زهیس.به پطؼؿ 

 ياهًؼ؟آیًؼ ؿا چه هیهىاػ رؼیؼی که اؿلب اف هغلىٓ کـػو ػویا چًؼ كلق به ػمت هی 21

 ىىػ؟ػؿ ًٍؼت هىاپیمامافی اف چه كلقی امتلاػه هی 22

 هؼف اف ماعتى آلیاژ چینت؟ 23

 تىاو پیؼا کـػ؟ك ؿا به ٕىؿ ٕبیؼی ػؿکزا هیالما 24

 گىیًؼ؟به تىايایی عٔ ايؼاعتى یک رنن ؿوی رنن ػیگـ چه هی 25

 های ظیط پاؼد کاهل زهیس. به پطؼؿ 

 ػؿ راهای عالی کلمه هًامب بگؾاؿیؼ  26

 + آهى  .......................کـوم +      كىالػ فيگ يقو 

    .......................  آهى +  چؼو 
 

ـا هًگام ىنتى ظـوف ػؿ  27 ـكيىیی آىپقعايه با عىػ كکـ کـػفه ـكيىیی اف رًل امتیل یا يىػی كىالػ فيگ يقو ;  ظ ظ

 ىما به مئىاالت او پامظ ػهیؼ.: امت

  ...................... و  ......................و  ......................الق( ایى آلیاژ اف چه ػًاٍـی ماعته ىؼه امت؟ 

ـكيىیی بیاو کًیؼ؟  ـای ايتغاب ایى هاػه ػؿ ماعتى ظ   ......................ب( به رق عاٍیت ّؼ فيگ یک ػلت ػیگـ ب
 

 ىىػ ) اف کلمات ػاعل کاػؿ کمک بگیـیؼ(اف هـیک اف هىاػ ػاػه ىؼه به چه ػلت امتلاػه هی 28

 پؾیـی اػ ـ چگالی پاییى ـ ايؼٖافاؿفاو بىػو ـ ىلاكیت باال ـ چکو عىاؿی بنیاؿ فی

 آهى:    ىیيه:

 ٕال:   آلىهیًیىم:   المتیک اتىهبیل:
 

 ػلت هـیک اف هىاؿػ فیـ ؿا بًىینیؼ. 29

 کًًؼ.به ٕال، هل و يوـه اّاكه هی

 کًًؼ.ػؿ ماعت بًاهای عيتی هوؼاؿی آهک به گل اّاكه هی

 ىىػ.آهى بـعالف آلىهیًیىم ػچاؿ عىؿػگی هی

 کًًؼ.های صلـچاه يلتی امتلاػه هیػؿ يىک هته اف الماك
 

 ػو هىؿػ اف کاؿبـػهای هىاػ هىىمًؼ ؿا بًىینیؼ. 31
 

 ىىػ.باال ػؿ ظـوف آىپقعايه ػالوه بـ یک هقیت یک ػیب هن هضنىب هی گىیؼ ؿمايایی گـهاییپـوايه هی 31

 الق( آیا ىما با يظـ پـوايه هىاكویؼ؟ ػلیل عىػ ؿا بًىینیؼ.

 ايؼ.ػیب ظـوف آىپقعايه ؿا چگىيه اف بیى بـػه ب( ایى
 

 

 یابؼ؟های كىالػی پل اف گؾىت فهاو کاهو هیبه چه ػلت امتضکام پل 32
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 4پاسخناهه فصل 
 

 

   پؾیـی ـ ايؼٖاف 3 ـ کمتـ 2 ـ آهى 1

 ـ امتضکام فیاػ 5 ـ مغتی 4
 

 ـ ػؿمت 8 ـ ياػؿمت 7 ـ ياػؿمت 6

 تـ ػؿم 11 ـ ػؿمت 9
 

 ـ چکو عىاؿی 13     پؾیـیـ ايؼٖاف 21 ـ مغتی 11

 ـ چگالی 15 ـ امتضکام 14
 

 ـ الق 18 ـ الق 17 ـ ب 16

 ـ د 21 ـ الق 19
 

 ـ آلیاژ 21
 

 ـ آلىهیًیىم 22
 

 ـ بهبىػ یاكتى عىاً كلقات 23
 

 های آتيليايیـ مًگ 24
 

 ـ مغتی 25
 

 ( کـبى2  ( يیکل1ـ  26
 

 اف آهى امت تـ ب( بنیاؿ هواوم و مغت  آهى ـ الق( يیکل، کـوم و 27
 

 آهى )اؿفاو بىػو(   ىلاكیت باال( ـ ىیيه ) 28

 چگالی پاییى(آلىهیًیىم ) اتىهبیل )ايؼٖاف پؾیـی( المتیک         

 چکو عىاؿی باال(ٕال )         
 

 ـ 29

 اكقایو امتضکام 

 اكقایو امتضکام 

ـکی   بی آهى با اکنیژو فیاػ امت.هیل ت

 تی باالی الماكمغ 
 

 ـ هاب ػیًک ـ لىافم ػيؼايپقىکی 31
 

ـا ػمته 31 ـاؿت هيکل امت.های هابلمه يیق بنیاؿ ػاؽ هیـ الق( بله فی  ىىيؼ و بـػاىتى هابلمه اف ؿوی ص

 ب( امتلاػه اف چىب یا پالمتیک ػؿ ػمته هابلمه         
 

ـکیب ىؼه و فيگ ه 32  فيؼ. كىالػ فيگ فػه امتضکام پاییًی ػاؿػ.یـ كىالػ به هـوؿ فهاو با اکنیژو هىا ت
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 )اس هعدن تا خانه( 5فصل 
 

 

 

 ؼؤال ضزیف

 خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس. 

  1111اف هـ  1
ً
 آیؼ.کیلىگـم كلق آهى به ػمت هی ......................کیلىگـم مًگ هؼؼو آهى توـیبا

ـػو اتن 2 ـای رؼاک ـاه های اکنیژو، مًگ هب ـاؿت هی ......................و   ......................ؼؼو آهى ؿا به هم  .ػهًؼ ػؿ کىؿه بلًؼ ص

ـای تهیه بنیاؿی اف هىاػ و ومایل هىؿػ امتلاػه ػؿ فيؼگی ؿوفهـه اف  3  ىىػ.تأهیى هی ......................هاػه اولیه ب

 ىىػ.هی ......................با ؿيگ  اكقوػو كلق کـوم به لؼاب، مبب تىلیؼ ظـوكی 4

ـای تىلیؼ میماو  5  باىؼ.هی ......................هاػه اٍلی ب

 زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس. 

 ياػؿمت  ػؿمت   و اف امتضکام عىبی بـعىؿػاؿ امت.  تى هغلىٕی اف آهک، میماو و آب بىػهب 6

ـکیبات هل امت.ـوفهؿيگ كی 7  ياػؿمت  ػؿمت  ای لؼاب ظـوف ملالی به عإـ ت

 ياػؿمت   ػؿمت   یابؼ.هیقاو هَـف هًابغ ٕبیؼی با اكقایو رمؼیت کاهو هی 8

 ياػؿمت  ػؿمت   ػهًؼ.هی گـها و لؼاب آو ی و چیًی بؼؼ اف هـصله ىکل ػاػو به عمیـ بهػؿ تهیه ظـوف ملال 9

 ياػؿمت  ػؿمت  آیًؼ.به ٕىؿ هنتوین اف فهیى به ػمت هی هىاػ تـ بیو 11

 ها ضا به هن وصل کًیس(آوه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت )های زازهطیک اظ ػباضت 

  ب                                                الف     

 مًگ آهى    .کًًؼػه هیاف ایى هاػه به ػًىاو ّؼػلىيی کًًؼه ػؿ وؿوػی امتغـها امتلا  11

 عاک ؿك     .کًًؼػؿ ماعت مؼ اف آو امتلاػه هی  12

 بتى     .ایى هاػه اف هىاػ اولیه میماو، ظـوف ملالی و چیًی امت  13

ـاؿت هی  14 ـای تهیه آهى ایى هاػه ؿا با کـبى ػؿ کىؿه ص  میماو     .ػهًؼب

 هغلىٓ آب و آهک      هغلىٕی اف آهک و عاک ؿك امت.  15

 های ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.پطؼؿ زض 

کًًنس آيناو خهنت ای کناض هنیاحمس زض یک کاضگاه ؼاذت بفماب چیًی و بطازضؾ زض یک کاضذايه ؼاذت لیىاو ـیفه 16

 کًًس.ؼاذتى ایى وؼایل به تطتیب اظ چه هىاز اولیه اؼتفازه هی

 ػ( ؿك ـ هامه   ( هامه ـ هامه  د ب( هامه ـ ؿك   الق( ؿك ـ ؿك  

 ـىز؟های ايدام ـسه کسام هؼازو فلع ظیط ظوزتط اظ بمیه تمام هیبیًیعبك پیؿ 17

 ػ( هل   د( ٕال   ب( آهى   الق( کـوم  

 هرلىط آب و آهک چه ذاصیتی زاضز؟ 18

 ب( عًخی    الق( امیؼی  

 آهک ػاؿػ ػ( بنتگی به هوؼاؿ                د( بافی  

 ضا بطای يؽل آیًسه يیع يگه زاـت؟ هاتىاو ضمى اؼتفازه اظ هًابغ عبیؼی، آوچگىيه هی 19

 ب( بافیاكت کًین   الق( ػؿمت هَـف کًین  

ـكه  ػ( همه هىاؿػ    رىیی کًین  د( ٍ
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 بطای تهیه ـیفه بؼس اظ آهازه کطزو ذمیط ـیفه کسام هطحله بایس ايدام ـىز؟ 21

ـاؿت ػاػو هالب    تهیه هالب ػلغىاه  الق(   ب( ص

ـاؿت ػاػو هامه و هىاػ ىیمیایی هغتلق  د( عًک کـػو مـیغ عمیـ ىیيه    ػ( ص

 های ظیط پاؼد کىتاه زهیس.به پطؼؿ 

 آهى ػؿ ٕبیؼت به چه ٍىؿتی ورىػ ػاؿػ؟ 21

 هاػه اولیه تىلیؼ کاؿػ و چًگال چینت؟ 22

ـای ؿيگی کـػو ظـوف مل 23  ىىػ؟الی اف اکنیؼ چه كلقاتی امتلاػه هیب

ـای آو که آهى فيگ يقيؼ چه ػًاٍـی به آو اّاكه هی 24  کًًؼ؟ب

 بتى هغلىٕی اف چه هىاػی امت؟ 25

 های ظیط پاؼد کاهل زهیس. به پطؼؿ 

 ٕـف ػیگـ واکًو فیـ ؿا بًىینیؼ. 26

اکنیؼ آهى   کـبى 
 گـها
→               

 

ـای هضاكظت اف هًابغ ٕبیؼی ؿا يياو هی (ؼام ؿوه ) کاهو هَـف/ بافیاكت / هَـف ػوباؿهكؼالیت فیـ ک 27  ػهؼ؟ب

 :ىىػی آو به ػًىاو لیىاو امتلاػه هیپل اف هَـف هـبا، اف ىیيه;

 

 ػلت امتلاػه اف هىاػ فیـ ػؿ تىلیؼ لىافم آىپقعايه هايًؼ چًگال، هاىن و کاؿػ ؿا هيغٌ کًیؼ؟ 28

 چىب یا پالمتیک:       كلق يوـه:

 

 مه هـصله تهیه ظـوف ملالی ؿا كؤ يام ببـیؼ. 29

 ......................  ـ 3  ......................  ـ 2  ...................... ـ 1

 

ـای تىلیؼ هىاؿػ فیـ ؿا بًىینیؼ. 31  هاػه اولیه ب
 

 ظطوف ؼفالی
 

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

 آهى ذالص
 

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

 ؼیماو
 

 ـیفه ......................و  ......................
 

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

 

 

 هىؿػ( 3کاؿبـػهای ىیيه ػؿ فيؼگی ؿوفهـه ؿا يام ببـیؼ؟ )  31

 

 های هضاكظت اف هًابغ ٕبیؼی ؿا يام ببـیؼ.ؿاه 32

  ...................... ـ  3  ...................... ـ 2  ......................ـ  1
 

 

 ىىػ؟به چه ػلت ػؿ ماعت ومایل آىپقعايه اف كلق آهى عالٌ امتلاػه يمی 33
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 5پاسخناهه فصل 
 

 

 ـ هؼاػو 3 ـ کـبى و مًگ آهک 2 511ـ  1

 ـ ؿك 5 ـ مبق 4
 

 

 ـ ؽ 8 ـ ػؿمت 7 ـ ياػؿمت 6

 ـ ػؿمت 11 ـ ػؿمت 9
 

 

 ـ عاک ؿك 13 ـ بتى 12 آهکـ هغلىٓ آب و  11

 ـ میماو 15 ـ مًگ آهى 14
 

 

 ـ د 18 ـ د 17 ـ ػ 16

 ـ الق 21 ـ ػ 19
 

 

ـکیب 21  های آهىـ ت
 

 ـ مًگ هؼؼو آهى 22
 

 ـ آهى، هل و کـوم 23
 

 ـ يیکل و کـوم 24
 

 ـ میماو، هامه و آب 25
 

 اکنیؼ + كلق آهىـ کـبى ػی 26
 

 ـ هَـف ػوباؿه 27
 

ـاؿتی امتلاػه هیـ كلق ي 28 ـام کـػو و چىب و پالمتیک به ػًىاو ػاین ص ـای ب  ىىػ وـه ب
 

 

 ـ پغتى و لؼاب ػاػو 3  ـ ىکل ػاػو به عمیـ 2  گـی ـ تهیه گل کىفه 1ـ  29
 

 ـ  31

 مًگ آهى آهى عالٌ عاک ؿك ظـوف ملالی

 هامه ىیيه آهک و عاک ؿك میماو
 

 

 يگاهی ـ عىػؿوـ تىلیؼ ظـوف آىپقعايه ـ لىافم آفهای 31
 

 

 ـ هَـف ػوباؿه 3  ـ بافیاكت 2  ـ کاهو هَـف 1ـ  32
 

 

ـکیب هیـ  33  ىىػ.چىو آهى عالٌ يـم امت و به ؿاصتی با اکنیژو هىا ت
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 )سفز آب روی سهین( 6فصل 
 

 

 

 ؼؤال ضزیف

 خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس. 

 .گىیًؼ هی ..................باىًؼ و بغاؿ هیوو فهیى که به ٍىؿت راهؼ، هایغ های هىرىػ ػؿ اتمنلـ ، مٖش و ػؿ به هزمىػه آب 1

 کًؼ.پیؼا هی ......................اگـ ىیب فهیًی که ؿوػعايه ػؿآو رـیاو ػاؿػ فیاػ باىؼ ؿوػعايه هنیـ  2

 ىؼه امت. ...................... ای هايًؼ ػؿیاچهکـه مبب تيکیل ػؿیاچههای هنمتی اف مًگىکنتگی 3

ـکت آو به ممت ماصل  4  ىىػ.گلته هی ......................به باال آهؼو آب ػؿیا و ص

 ىىػ.ايزام هی ......................های باؿاو مًزی بـ صنب گیـی هوؼاؿ باؿيؼگی ػؿ اینتگاهايؼافه 5

 .زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس 

 ياػؿمت  ػؿمت   ىىيؼ. ـه كؤ به ٍىؿت هایغ یاكت هیهای ىىؿ آب کآب 6

ـاؿ ػاؿػ.ػؿٍؼ آب کـه ػؿ ػؿیاها و اهیايىك 87صؼوػ  7  ياػؿمت  ػؿمت  ها ه

 ياػؿمت   ػؿمت   ىىيؼ.اهىاد ػؿیا باػج كـمایو و تـییـ ىکل مىاصل هی 8

ـاو به ٕىؿ ٕبیؼی ؿوی يىاؿ  9  ياػؿمت  ػؿمت   ا واهغ ىؼه امت.ػيی هؼتؼلای

 ياػؿمت  ػؿمت  ىىػ.ػؿ بـعی اف کيىؿها اف رقؿوهؼ ػؿ تىلیؼ الکتـینیته امتلاػه هی 11

 ها ضا به هن وصل کًیس(های زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت )آوهطیک اظ ػباضت 

            ب                                                   الف                                      

ـکبیـ    ای که اف باهی هايؼه ػؿیای هؼیمی تتیل به ورىػ آهؼه امتيام ػؿیاچه  11  اهی

 مبالو     های فیـفهیًی اف کق ؿاؿ بىرىػ آهؼه امت.ای که اف باالتـ بىػو مٖش آبيام ػؿیاچه  12

ـاؿ ػاؿػ.يام ػؿیاچه هًَىػی که ػؿ ىم  13  عقؿ     ال ىهـ کـد ه

 ػماو     ػهؼ.های آفاػ اؿتبآ هیيام ػؿیایی که کيىؿ ها ؿا به آب  14

 ػؿیاچه ػؿوو ؿاؿ ػلیَؼؿ      ای که ػؿ ػهايه آتيلياو بىرىػ آهؼه امت.يام ػؿیاچه  15

 های ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.پطؼؿ زض 

 ـىز؟سو آب خاضی هیکسام ػاهل باػث کن ـ 16

  ب( باؿيؼگی ىؼیؼ    الق( فیاػی ىیب فهیى  

 ػ( يلىؽپؾیـی عاک    د( يبىػو پىىو گیاهی  

آهىفی ابىؿیضاو ػؿ صیآ هؼؿمـه کـه ىـیب ػاؿ امـت بـه ومـیله آب پـاه هوـؼاؿی آب ػؿ چًـؼ يوٖـه گـوه ػايو 17

ـکت آب ؿا يقػیک به هن ػؿ مٖش فهیى هی کًًؼ به يظـ ىما هـؼف ایـى گــوه ػايـوؿمن هیؿیقيؼ مپل هنیـ ص

 آهىفی اف ايزام ایى آفهایو چینت؟

ـيىىت آب پل اف باؿه    ب( يمایو صىّه آبـیق   الق( يمایو باؿه و م

 های کن ىیب د( هنیـ هاؿپیچ آب ػؿ فهیى  د( رـیاو آب ػؿ ؿوػعايه  

 گیطز؟فازه لطاض هیتط اظ بمیه هىضز اؼتکسام یک اظ هًابغ آب ـیطیى کن 18

 ها  ب( یغچال  های راؿی  الق( آب

 ػ( آب پيت مؼها   های فیـفهیًی د( آب



 (سهین روی آب سفز) 6 فصل 21

 اگط لغطات آب زض هًگام پاییى آهسو اظ تىزه هىای ؼطز ػبىض کًس باضيسگی به چه ـکلی ذىاهس بىز؟ 19

ـگ   الق( باؿاو    ػ( بـف   د( کىالک   ب( تگ

 اظ( چیؽت؟تبهسو ؼىياهی )آػلت اصلی به وخىز آ 21

 ب( باػهای تًؼ   های ؿوی فهیى الق( آتيلياو

 ػ( رـیاو تًؼ ػؿیایی  های ػؿیایی ها و فهیى لـفهد( آتيلياو

 های ظیط پاؼد کىتاه زهیس.به پطؼؿ 

 ػو هىؿػ اف کاؿبـػهای رقؿوهؼ ؿا بًىینیؼ. 21

ـكته ام 22 ـاگ  ت.چًؼ ػؿٍؼ اف مٖش کـه فهیى ؿا آب ك

 آیؼ؟ای بىرىػ هیاگـ ػؿ هنیـ ؿوػعايه بنتـ آو به ٕىؿ ياگهايی ػچاؿ اعتالف اؿتلاع ىىػ چه پؼیؼه 23

 گىیًؼ؟های آفاػ ؿاه يؼاؿػ چه هیها واهغ ىؼه امت و به ٕىؿ ٕبیؼی به آببه بغيی اف آب کـه که ػؿ مٖش عيکی 24

 های آفاػ اؿتبآ ػاؿػ؟کيىؿ ها اف چه ٕـین به آب 25

 های ظیط پاؼد کاهل زهیس. به پطؼؿ 

 تـیى ػؿیاچه رهاو چه يام ػاؿػ؟بقؿگ (الق 26

ـا به آو ػؿیا گلته هی  ىىػ؟ب( چ

 ػهؼ با کلمات ػاػه ىؼه آو ؿا کاهل کًیؼ.يمىػاؿ هوابل هوؼاؿ تىفیغ آب ىیـیى ؿا ػؿ کـه فهیى يياو هی 27

 :های فیـفهیًیها، آبها، یغچالػؿیاچه;

  .......................الق(  
 

    .......................ب(    
 

   .......................د(     

 

 

 

ـای آب صاٍل اف باؿه ایزاػ هی 28  ىىػ ؿا بًىینیؼ؟مه اتلاهی که ب

 

 تـیى هًابغ آلىػه کًًؼه ؿوػعايه ؿا يام ببـیؼ ) مه هىؿػ(ههن 29

 

 ؿا بًىینیؼ.ها چگىيگی تيکیل ايىاع ماصل 31

ـتگاهی(ماصل ٍغـه   ای )پ
..................................................................................................................................... 

 

  ایماصل هامه
..................................................................................................................................... 

 

 

 

 ها به چه ػىاهلی بنتگی ػاؿػ؟)ػو هىؿػ( مـػت آب ؿوػعايه 31

32 

 

33 

 .هلاهین فیـ ؿا تؼـیق کًیؼ

 الق( رقؿ و هؼ                                                 ب( صىّه آبـیق

ـگ  ؿا بًىینیؼ. يضىه تيکیل بـف و تگ
 

 ؿوػهای ػىتی با ؿوػهای کىهنتايی ؿا با یکؼیگـ هواینه کًیؼ. 34

  

 الف

 ب

 ج
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 6پاسخناهه فصل 
 

 

 ـ اؿوهیه 3 ـ هنتوین 2 ـ آب کـه 1

 هتــ هیلی 5 ـ هؼ 4
 

 

 ـ ػؿمت 8 ػؿمتياـ  7 ـ ػؿمت 6

 ـ ػؿمت 11 ػؿمتياـ  9
 

 

ـکبیـ 13 ـ ػؿیاچه ػؿوو ؿاؿ ػلیَؼؿ 12 ـ عقؿ 11  ـ اهی

 ـ مبالو 15 ـ ػماو 14
 

 

 ـ ب 18 ـ ب 17 ـ ػ 16

 ـ د 21 ـ ب 19
 

 

 ـ آبياؿ 23 ػؿٍؼ 75ـ بیو اف  22 ـ تىلیؼ الکتـینیته و هاهیگیـی 21
 

 ـ علیذ كاؿك و ػؿیای ػماو 25 ـ ػؿیاچه 24
 

 ىىػ.ب( به ػلت ومؼت فیاػ به آو ػؿیا گلته هی ـ الق( ػؿیاچه عقؿ  26
 

 هالـ الق( یغچا 27

 هاب( ػؿیاچه         

 های فیـفهیًید( آب         
 

ىـىػ و بغـو کًؼ هنمتی اف آو ػؿ مٖش فهیى راؿی هیـ پل اف باؿه بغيی اف آب تبغیـ ىؼه و به اتمنلـ ٍؼىػ هی 28

 کًؼ.باهیمايؼه به ػؿوو فهیى يلىؽ هی
 

 هاـ كاّالب کاؿعايه 3       های ىهـیـ كاّالب 2     ـ هىاػ ممی صاٍل اف کىػ و ممىم کياوؿفی 1ـ  29
 

ـتگاهی: ػؿ هنمتـ ماصل ٍغـه 31 ـابـ كـمایو هواومهایی که رًل مًگای و پ ايؼ ىـکل مـاصل بـه های ماصلی ػؿب

ـتگاهی امت. ٍىؿت ٍغـه  ای و پ

ىؿت همىاؿ وهای ماصلی هواوهت کنهایی که مًگای: ػؿ هنمتماصل هامه  باىؼ.ای هیهامه تـی ػاؿيؼ ىکل مىاصل بهٍ 
 

 ـ ىیب فهیى ـ پىىو گیاهی هًٖوه ـ ىؼت باؿيؼگی 31
 

 

ـکت آو به ممت ماصل هؼ و به پاییى ؿكتى آب ػؿ مىاصل رقؿ گلته هی 32  ىىػ.ـ رقؿوهؼ : به باال آهؼو و ص

ـتلغ به ممت يىاصی های مٖضی آو تای که آبصىّه آبـیق: هًٖوه هـؼایت  تـ پنتىمٔ یک ؿوػ و اييؼابات آو اف يوآ ه

 ىىػ صىّه آبـیق يام ػاؿػ.هی
 

 

ـاکن ىؼو ابـها ػهای هىا عیلی کن باىؼ ؿٕىبت هىا به ىکل بـف بـه مـٖش فهـیى هـی33 ـایًؼ هت ـگاه ػؿ ك اگــ  - ؿیـقػـ ه

ـگ تبؼیل هی هٖـه   ىىيؼ.های باؿاو ػؿ هنیـ پاییى آهؼو به مٖش فهیى اف تىػه هىای مـػ ػبىؿ کًًؼ به تگ
 

 

 ؿوػهای ػىتی کن و هنیـ هاؿپیچی ػاؿيؼ ػؿ صالیکه ؿوػهای کىهنتايی مـػت فیاػ و هنیـ هنتوین ػاؿيؼ.ـ مـػت  34
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 )سفز آب درون سهین( 7فصل 
 

 

 

 ؼؤال ضزیف

 خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس. 

ـ ػؿ آب ......................و  ......................اگـ هیقاو اهالس  1  گىیًؼ.فهیًی فیاػ باىؼ به آو آب مغت هیهای فی

 گىیًؼ.هی ......................به هابلیت ػبىؿ آب اف هیاو ىى و هامه، هابلیت  2

 گىیًؼ.هی ......................به مٖش باالیی هًٖوه اىباع  3

 ىىػ.های کياوؿفی هیآب ػؿ فهیى ......................عاک ؿك باػج  4

ـه و عيکی هباػله هیپیىمته بیى اهیايىكآب  5  .ىىػگلته هی ......................ىىػ به ایى رـیاو آب ػؿ ٕبیؼت ها، ػؿیاها، هىاک

 زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس. 

6 

 

 ياػؿمت   ػؿمت   کمتـ امت. عاک باىؼ يلىؽپؾیـی تـ بیواگـ ػؿعاک هوؼاؿ ؿك ينبت به هامه 

ـکت آب 7 ـػت ص  ياػؿمت  ػؿمت  امت. کن ؿیق ػايه ؿمىبات ػؿ و فیاػ های فیـفهیًی ػؿ ؿمىبات ػايه ػؿىتم

 ياػؿمت   ػؿمت   امت. تـ بیوها ػؿ هًإن يقػیک به ػؿیا ػمن چاه 8

 ياػؿمت  ػؿمت   ىىػ.ايـژی هىؿػ يیاف چـعه آب اف عىؿىیؼ تأهیى هی 9

 ياػؿمت  ػؿمت  ىىػ.ػاؿ صلـ هیهای ىیبؿ فهیىهًات ػ 11

 ها ضا به هن وصل کًیس(آوه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت )های زازهطیک اظ ػباضت 

            ب                                                   الف                                      

ـكته امت. ػؿ ایى آبغىاو یک ال   11 ـاؿ گ  آفاػ   یه يلىؽپؾیـ بـ ؿوی یک يىع الیه يلىؽپؾیـ ه

 اكوی و با ىیب هالین ػؿ ػاهًه ىیب  12
ً
 هًات     ىىػ تا به مٖش اینتایی بـمؼ.ػاؿ صلـ هیکايالی ينبتا

ـفهیًی ػؿ هًگام يلىؽ ػؿ مًگآب  13  تضت كياؿ     يمایؼ.یها ؿا صل يمىػه و كْای عالی ایزاػ ههای آهکی آوهای فی

ـكته امت.  14 ـاؿ گ  آفاػ     ػؿ ایى يىع آبغىاو یک الیه يلىؽپؾیـ بیى ػو الیه يلىؽياپؾیـ ه

 ؿاؿ      ىىػ.ها ایزاػ هیها و ػاهًه کىهػؿ ػىت تـ بیوایى آبغىاو   15

 های ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.پطؼؿ زض 

 یطیى کطه ظهیى کسام اؼت؟تطیى شذیطه آب ـبعضگ 16

 ها ػ( ػؿیاچه ها د( ؿوػعايه ها  ب( یغچال های فیـفهیًی الق( آب

 تط اؼت؟های ظیطظهیًی کسام گعیًه زازه ـسه زضؼتهای ؼغحی با آبزض همایؽه آب 17

ـکیب ىیمیایی کمتـ، اهالس کنالق( آب  ؼ هىاػ تیـه کًًؼه  هتـ و كاهای مٖضی، ت

 فیـفهیًی، آلىػگی کمتـ، ػهای حابت و كاهؼ هىاػ تیـه کًًؼه   هایب( آب

 ، ػهای حابت و كاهؼ هىاػ تیـه کًًؼه  تـ بیوهای مٖضی آلىػگی د( آب

 تـ، اهالس هؼؼيی کمتـ، ػهای حابت و كاهؼ هىاػ تیـه کًًؼه  های فیـفهیًی با آلىػگی کنػ( آب

 یابس؟ایی افعایؿ هیزض کسام یک اظ ـطایظ ظیط ػمك ؼغح ایؽت 18

 ب( فهیى يلىؽپؾیـ    الق( باؿيؼگی ٕىاليی  

 های هتؼؼػ ػ( صلـچاه د( فهیى ػاؿای پىىو گیاهی  
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 ـىيس؟های تحت ففاض زضکسام هًاعك زیسه هیآبرىاو 19

 ػ( مىاصل    د( هًإن کىهنتايی   ب( ػاهًه کىه   ها  الق( ػىت

 ط به کسام ػاهل بؽتگی زاضز؟تها بیؿيفىشپصیطی ؼًگ 21

 ب( تؼؼاػ كْاهای عالی   الق( اؿتبآ بیى كْاهای عالی 

 ػ( ىکل كْاهای عالی    د( ايؼافه كْاهای عالی  

 های ظیط پاؼد کىتاه زهیس.به پطؼؿ 

 ای امت؟تـ اف چه هاػهؿاؿها بیو رًل اؿلب 21

 ىىيؼ؟يکیل هیؿ کؼام يىاصی فهیى تتـ ػهای آفاػ بیوآبغىاو 22

 چه هیلـ هیهایی که ػؿ هنیـ هًات صبه چاه 23
ً
 گىیًؼ؟ىىيؼ اٍٖالصا

 ای ػؿ فیـفهیى که كْاهای عالی بیى ؽؿات آو کاهاًل تىمٔ آب پـىؼه باىؼ چه يام ػاؿػ؟هًٖوه 24

 های آب فیـفهیًی ؿا يام ببـیؼ؟ايىاع ملـه 25

 های ظیط پاؼد کاهل زهیس. به پطؼؿ 

 تىره به ىکل به مىاالت ػاػه ىؼه پامظ ػهیؼ:با  26

 
 با هن هواینه کًیؼ و ػؿباؿۀ ػلیل عىػ تىّیش ػهیؼ. باالىکل لىؽ آب به ػؿوو فهیى ػؿ ػو ػاهًه الق( هوؼاؿ ي

 هىؿػ يیاف امت؟ ػلیل بیاوؿیؼ. تـ بیوب( اصؼاث مؼ ػؿ کؼام ػاهًه 

 ) كؼل رمله ؿا تـییـ يؼهیؼ( های ػلمی ؿا یاكته و تَضیش کًیؼػؿ هتى فیـ ؿلٔ 27

ىـىػ بـه ػبـاؿت ػیگــ مـٖش اینـتایی هــف بـیى هًٖوـه اىـباع و مٖش پاییًی هًٖوه اىباع، مٖش اینتایی گلته هی

 تـ عىاهؼ بىػ.باىؼػمن مٖش اینتایی کن تـ بیوهًٖوه باالیی آو امت هـچه ػمن چاه، 
 

 های ؿوبـو به مئىاالت پامظ ػهیؼ.با تىره به ىکل 28

ق( هیقاو كْـای عـالی و يلىؽپـؾیـی آب ػؿ کـؼام ال

 امت؟ تـ بیوىکل 

ــک ــاویـ ب( کــؼام ی ـــه آب  اف تَ ــکیل ؽعی ـای تي ــ ب

ـا؟فیـفهیًی هًامب  تـ امت؟ چ

 
 اٍٖالصات فیـ ؿا تؼـیق کًیؼ. 29

 ب( هابلیت يلىؽپؾیـی   الق( آبغىاو

 اػ؟ های کياوؿفی ؿا اكقایو ػتىاو يلىؽپؾیـی عاکبه چه ٍىؿتی هی 31
 

 

ـای کياوؿفی هًامب يینتًؼ؟هایی که يلىؽپؾیـی عاک آوبه چه ػلت فهیى 31  ها فیاػ امت، ب

 هًات ؿا تؼـیق کًیؼ.  32

 هایی ػاؿيؼ؟های فیـفهیًی چه ویژگیآب 33
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 7پاسخناهه فصل 
 

 

  ـ مٖش اینتایی 3 ـ يلىؽپؾیـی 2 ـ کلنین و هًیقین 1

 ـ چـعه آب 5 ـ يگهؼاؿی 4
 
 

 ـ ياػؿمت 8 ؿمتـ ػ 7 ـ ػؿمت 6

 ػؿمتـ  11 ـ ػؿمت 9
 
 

 ـ ؿاؿ 13 ـ هًات 12 ـ آفاػ 11

 ـ آفاػ 15 ـ تضت كياؿ 14
 
 

 ـ ػ 18 ـ ب 17 ـ ب 16

 ـ الق 21 ـ د 19
 
 

 ـ آهکی 21
 

 هاها و ػاهًه کىهـ ػؿ ػىت 22
 

 ـ هیله 23
 

 ـ هًٖوه اىباع 24
 

 های آب فیـفهیًی تضت كياؿملـه های آب فیـفهیًی آفاػ ــ ملـه 25
 
 

ـکـت آب ؿا کـاهو  تـ بیوای که پىىو گیاهی ورىػ ػاؿػ. يلىؽ آب ـ الق( ػؿ ػاهًه 26 ـا پىىو گیاهی مــػت ص امت فی

ـای يلىؽ به فهیى ؿا پیؼا هیهی  کًؼ.ػهؼ و آب فهاو الفم ب
 

ـا آب به ػؿوو فهیى يلىؽ يمی            ىىػ.اؿی هیکًؼ و رب( ػاهًه ممت چپ، فی
 
 

 تـ بیوـ مٖش باالیی ـ  27
 
 

تــ و های آيهـا یکًىاعـتامت چىو ػايه تـ بیوامت يلىؽپؾیـی آب يیق  تـ بیو( هیقاو كْای عالی 2ـ الق( ػؿ ىکل ) 28

ـای آب ورىػ ػاؿػ.تـ و بیى ؽؿات كْای یکؼمت  عالی بیيتـی ب

 ىىػ.آب بیيتـی ػؿآو ؽعیـه هی تـ یوبو يلىؽپؾیـی  تـ بیو( به ػلیل ورىػ كْای عالی 2ب( ىکل )
 

 

کًـؼ و ؿمـؼ و ؿوی آو تزمـغ صاٍـل هـیای يلىؽياپـؾیـ هـیهای يلىؽپؾیـ فهیى ػبىؿ کـػه و بـه الیـهآب اف بغو ـ الق( 29

 آوؿػ.كْای عالی اف آب پـىؼه و آبغىاو ؿا به ورىػ هی

 گىیًؼ.ػهًؼ که به ایى هابلیت يلىؽپؾیـی هیبؼْی اف هىاػ هايًؼ ىى و هامه به ؿاصتی آب ؿا اف عىػ ػبىؿ هی ب( 
 
 

  ـ با اّاكه کـػو ىى و هامه به عاک کياوؿفی 31
 

 

ـا ایى يىع عاک يمی 31  ؿوػ.تـ هیهای پاییىتىايؼ آب ؿا ػؿ عىػ ؽعیـه کًؼ و آب به الیهـ فی
 

 

 های هتَل به هن ؿا هًات گىیًؼ.ای اف چاهـ هزمىػه 32
 

 بی 33
ً
ـکیب ىیمیایی و ػهای حابتی ػاؿيؼ.بى و كاهؼ هىاػ تیـه کًًؼهؿيگ، بی ـ ؿالبا  ايؼ. همچًیى ت
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 های آن()انزصی و تبدیل 8فصل 
 

 

 

 ؼؤال ضزیف

 خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس. 
ـيؼ.ايؼافه هی ......................ايـژی و کاؿ ؿا با یکای  1  گی
ـاييی به  2  وابنته امت. ......................و  ......................ايـژی پتاينیل گ
 امت ......................آب ػؿ ابتؼای آبياؿ ػاؿای ايـژی  3
 .ىىػ هیتبؼیل  ......................به  ......................ؿوین ايـژی وهتی اف کىه باال هی 4
 کًؼ. هیبیاو  ......................ؿا با واصؼ  ها ايـژی ؽعیـه ىؼه ػؿ عىؿاکی 5
 زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس. 
 ياػؿمت  ػؿمت   هوؼاؿ کل ايـژی حابت يینت.  6
ـکل يیـوی بیو 7  کاؿ بیو تـی ه

ً
 ياػؿمت  ػؿمت  ايزام ػاػه امت. تـی هَـف کًؼ صتما

ـکت بؼوو ٍق ػؿ ػومتن و هى 8  ياػؿمت   ػؿمت   ام.ػاػه ايزام تـی کاؿ بیو هى پل امت تـمًگیى هى کیق این اػهاینت ص
ـکتهـرنمی مًگیى 9  ياػؿمت  ػؿمت   تـی ػاؿػ.يی بیوکًؼ ايـژی رًب تـ باىؼ و تًؼتـ ص

 ياػؿمت  ػؿمت  ىىػ.وؿ ايـژی ىیمیایی به ايـژی گـهایی و يىؿايی تبؼیل هیػؿ کبـیت ىؼله 11
 ها ضا به هن وصل کًیس(آوه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت )های زازهطیک اظ ػباضت 
    وؼیله                                                       تبسیل ايطژی                             

 باتـی   الکتـیکی به ٍىتی   11
ـهی     الکتـیکی به گـهایی  12  بغاؿی ب
 الهپ     الکتـیکی به يىؿايی و گـهایی  13
 ؿاػیى     ىیمیایی به الکتـیکی  14
ـکتی  15  پًکه     الکتـیکی به ص
 های ظیط گعیًه زضؼت ضا ايتراب کًیس.پطؼؿ زض 

ى ـرص کفس. کاضی که ایهتط هی 5يیىتىو به عىل  155يیىتىيی ضا ضوی ؼغح ظهیى با يیطوی  355ـرصی یک خؼبه  16
 زهس چمسض اؼت؟ ايدام هی
 ژول   61ػ(  ژول   5د(  ژول   751ب(  ژول   75الق( 

ـکل همابل کسام ػاهل هىثط زض پتايؽیل گطايفی ضا يفناو  17
 زهس؟ هی

 ب( مـػت   الق( رـم  
 ػ( اؿتلاع و مـػت  د( اؿتلاع  

 
 ه زاـته چًس ژول کاض ضا ايدام زازه اؼت؟هتطی يگ 1کیلىگطهی ضا زض اضتفاع  15ـرصی یک وظيه  18

   98ػ(  د( ٍلـ     11ب(    981الق( 
 ـىز؟بطابط ـىز همساض کاض ايدام ـسه چمسض هی 4اگط همساض يیطوی واضز بط یک هاـیى يصف ـىز و همساض خابدایی هاـیى  19

ـابـ هی 4الق( هوؼاؿ کاؿ   کًؼ  ب( هوؼاؿ کاؿ تـییـ يمی ىىػ  ب
ـابـ هی 2هوؼاؿ کاؿ  د(  ىىػ  ػ( هوؼاؿ کاؿ يَق هی ىىػ  ب

 ـىز.تبسیل هی ......................زض ػمل فتىؼًتع، ايطژی يىضايی به ايطژی  21
 ػ( ٍىت   د( رًبيی   ب( الکتـیکی   الق( ىیمیایی  



 (آن های تبدیل و انزصی) 8 فصل 26

 های ظیط پاؼد کىتاه زهیس.به پطؼؿ 

 ها ؿا يام ببـیؼ.يوو ػاؿػ آو ػؿ ايـژی رًبيی یک رنن ػو ػاهل 21

ـگاه یک گلىله يغی وٍل کًین و آو ؿا اف يوٖه 22  گىیًؼ؟ای آویقاو کًین ػؿ ایى صالت به هزمىػه يظ و گلىله چه هیه

 تـیى ویژگی ايـژی چینت؟ههن 23

 ايـژی ػؿ چه چیقهایی و ػؿکزا ورىػ ػاؿػ؟ 24

 گیـی کاؿ چینت؟واصؼ ايؼافه 25

 های ظیط پاؼد کاهل زهیس. به پطؼؿ 26

 امت؟ تـ بیوالق( هوؼاؿ کاؿ کؼام ىماؿه 

 تىايؼ کاؿ ايزام ػهؼ؟به آمايی هی ىماؿهب( کؼام 

 ؿا هضامبه کًیؼ. هاىماؿهد( هوؼاؿ کاؿ ايزام ىؼه تىمٔ یکی اف 

 
ـاييی کؼام یک  27 ـا؟ تـ بیوايـژی پتاينیل گ  امت؟ چ

 

 

 
 

ـيگی ) 611هـؽ )ـژی هىرىػ ػؿ یک تغنبا تىره به رؼول اي 28 گــم( ؿا  111گـم( و یک ياو لىاه ) 51گـم( یک گىره ك

 ها بـ صنب کیلىژول بـ گـم امت(صناب کًیؼ ) ايـژی

 ايـژی عىؿاکی

 ياو لىاه

 هـؽ )آب پق(تغن

ـيگی  گىره ك

3/11 

8/6 

9/1 
 

 

ـکت هی هوابلػؿ ىکل  29 به کًًؼ اتىهبیل و کاهیىو با یک مـػت ص

ـکتی( کؼام یک بیو تــ امـت؟ ػلـت  يظـ ىما ايـژی رًبيی )ص

 چینت؟
  

 با تىره به هايىو پاینتگی ايـژی رای عالی ؿا ؿوی يمىػاؿ ايـژی عىػؿو کاهل کًیؼ. 31

 
 

 های فیـ يىع ايـژی پتاينیل ؿا بًىینیؼ.ػؿ هخال 31

 الق( ايـژی ؽعیـه ىؼه ػؿ بًقیى

 ـػه ىؼهب( ايـژی ؽعیـه ىؼه ػؿ كًـ كي

ـيؼه  ای که ؿوی مین بـم يينتهد( ايـژی ؽعیـه ىؼه ػؿ پ
  

m2 
m1 
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(1) (2) 

N100 

kg2 kg10 
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m3 m2 m3 
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 ژول 1200

 انرژی سوختن بنزین

 ژول انرژی حرکتی 900

 ( ژول انرژی گرمایی  ؟)  



 27 (آن های تبدیل و انزصی) 8 فصل

 

 8پاسخناهه فصل 
 

 

ـاييی 3 ـ وفو رنن و اؿتلاع 2 ـ ژول 1  ـ پتاينیل گ

ـاييی 4 ـگـم 5 ـ رًبيی به پتاينیل گ  ـ کیلىژول ب
 

 

 ـ ياػؿمت 8 ـ ياػؿمت 7 ـ ياػؿمت 6

 ـ ػؿمت 11 ـ ػؿمت 9
 
 

ـهیـ بغاؿی  12 ىـ ؿاػی 11  ـ الهپ 13 ب

 ـ پًکه 15 ـ باتـی 14
 
 

 ـ د 18 ـ د 17 ـ ب 16

 ـ الق 21  ـ د 19
 
 

 ـ رـم رنن و هوؼاؿ مـػت آو 21
 

 ـ آويگ 22
 

 ـ تبؼیل آو اف یک ىکل به ىکل ػیگـ 23
 

 ـ ػؿ همه چیق و همه را 24
 

 ـ ژول 25
 

 

 ػهًؼ.ی ايزام هیـ الق( هـػو کاؿ یکناي 26

 یب( كـػ ممت چپ         

کاؿ د(           يیـو  رابزایی   51  21  ژول 111 
 

 

ـم  Cـ  27 ـا هوؼاؿ ايـژی پتاينیل به وفو و اؿتلاع رنن بنتگی ػاؿػ و چىو ر  تـ امت. امت پل وفيو هن بیو تـ بیو Cفی
 

 

 ـ 28

 61  61 8⁄  کیلى ژول 418 

 51  1 9⁄  کیلى ژول 45 

 111  11 3⁄  کیلى ژول 1131 
 418  45  1131  1583    

 

ـا رـم بیو تـ بیوـ ايـژی رًبيی کاهیىو  29  تـی ػاؿػ.امت فی
 
 

1211 ـ  31  911  ژول 311 
 
 

 ـ الق( ايـژی پتاينیل ىیمیایی 31

 ب( ايـژی پتاينیل کيايی         

ـاييی           د( ايـژی پتاينیل گ
  



 (انزصی هنابع) 9 فصل 28

 

 هنابع انزصی() 9فصل 
 

 

 

 ؼؤال ضزیف

 .خاهای ذالی ضا با کلمات هًاؼب پطکًیس 

 امت. ......................ای صؼوػ های مىعت كنیلی و هنتهبافػه يیـوگاه 1

ـاحـ گـم ىؼو ؿیـ یکًىاعت هىای مٖش فهیى  2  آیؼ.به ورىػ هی ......................ب

 امت. ......................های ايـژی ها اف ييايههای آب گـم و آب كياوچيمه 3

 ىىػ.به ايـژی الکتـیکی تبؼیل هی ......................های هغتلق تىمٔ بیىايـژی رًبيی تىؿ 4

 ػاؿػ. ......................آب ؽعیـه ىؼه ػؿ پيت مؼ ايـژی  5
 زضؼت یا يازضؼت بىزو هطیک اظ ػباضتهای ظیط ضا تؼییى کًیس. 
 ياػؿمت   ػؿمت   های كنیلی بویه هًابغ ايـژی تزؼیؼپؾیـ هنتًؼ.به رق مىعت 6
 ياػؿمت  ػؿمت  فؿال مًگ هًيا گیاهی و يلت عام هًيا رايىؿی ػاؿػ. 7
 ياػؿمت   ػؿمت   کًین اف عىؿىیؼ امت.هایی که امتلاػه هیهًبغ همه ايـژی 8
ؼ ايـژی يىؿايی ؿا به ايـژی الکتـیکی تبؼیل هی 81تـ ٍلضات عىؿىیؼی تا بیو 9  ياػؿمت  ػؿمت   کًًؼ.ػٍؿ

ـكتى باهی هايؼه هضَىالت کياوؿژی ػؿ هىای آفاػ فینت گاف تىلیؼ هی 11 ـاؿ گ  ياػؿمت  ػؿمت  ىىػ.اف ه
 ها ضا به هن وصل کًیس(هطیک اظ ػباضتهای زازه ـسه هطبىط به کسام هفهىم اؼت ) آو 
    ب                                                         الف                                      

ـای تىلیؼ بـم امتلاػه هی  11 ـاييی آب ب  گاف ٕبیؼی    ىىػػؿایى ىیىه تىلیؼ ايـژی اف ايـژی پتاينیل گ
 بـم آبی     کًًؼ.ػؿ ایى ؿوه تىلیؼ ايـژی آب ؿا به ػاعل فهیى هؼایت هی  12
 عىؿىیؼیايـژی     ىىػ.کياوؿفی تىلیؼ هی يىػی مىعت که افكامؼ ىؼو پنمايؼ یا باهی هايؼه هضَىالت 13
 ايـژی گـهایی     های كنیلی امت.ایى يىع مىعت رقء مىعت  14
ـػه لىله ػؿوو آب ايـژی تأهیى اف ىیىه ایى ػؿ  15 ـم اف بؼؼ کًؼهی گ ـاؿ امتلاػه هىؿػ ىؼو گ ـػ.هی ه  اوؿايیىم     گی

    فینت گاف 
 زضؼت ضا ايتراب کًیس.های ظیط گعیًه پطؼؿ زض 

 باـس؟کسام یک اظ هىاز عبیؼی ظیط زض گطوه هًابغ تدسیس ـسيی هی 16
 ػ( فؿال مًگ   د( يلت عام   ب( هضَىالت ػاهی    الق( گاف ٕبیؼی  

 تط اؼت؟کسام هؽیط تىلیس ايطژی الکتطیؽیته زضؼت 17
ـاتىؿ    يلت عام   گیاهاو   آؿافیاو   الق( عىؿىیؼ   ژي

ـاتىؿ    فؿال مًگ   آؿافیاو   ب( عىؿىیؼ   ژي
ـاتىؿ    فؿال مًگ   آؿافیاو و گیاهاو هؼیمی   د( عىؿىیؼ   ژي
ـاتىؿ    يلت عام و گاف   آؿافیاو   ػ( عىؿىیؼ   ژي

 ـىز؟های فؽیلی تأهیى هیچًس زضصس هصطف ايطژی خهاو اظ ؼىذت 18
   58ػ(   23د(    34ب(    85 الق(

 گیطز؟هایی هىضز اؼتفازه لطاض هیهای ظیؽتی به چه ـکلذتؼى 19
 ػ( به هـمه صالت   د( راهؼ و هایغ   ب( هایغ و گاف    الق( راهؼ و گاف  

 زهای آب به چًس زضخه ؼلؽیىغ هی 21
ً
 ضؼس؟زضیک آبگطهکى ذىضـیسی هؼمىال

 ػؿره  51تا  41ػ(  ػؿره   71تا  61د(  ػؿره   25تا  11ب(  ػؿره  61تا  31الق( 



 29 (انزصی هنابع) 9 فصل

 های ظیط پاؼد کىتاه زهیس.به پطؼؿ 

 ها عىؿىیؼ يینت؟ػو هًبغ ايـژی يام ببـیؼ که هًيأ آو 21
 

 ىىػ؟تـیى ػؿٍؼ هَـف ايـژی کل رهاو اف چه هًبؼی تأهیى هیبیو 22
 

 چهاؿکاؿبـػ ايـژی گـهایی ؿا يام ببـیؼ. 23
 

 چینت؟ ) ػو هىؿػ(های تزؼیؼياپؾیـ هقیت هًابغ ايـژی 24
 

ـاؿ هیػو ومیله که ػؿآو 25 ـای تىلیؼ ايـژی الکتـیکی هىؿػ امتلاػه ه  گیـػ يام ببـیؼ.ها ٍلضات عىؿىیؼی ب
 

 های ظیط پاؼد کاهل زهیس. به پطؼؿ 

 الق( تَىیـ هوابل هـبىٓ به کؼام هًبغ ايـژی امت؟ 26

 ب( ایى هًبغ تزؼیؼپؾیـ امت یا تزؼیؼياپؾیـ؟

 هؼایب امتلاػه اف ایى ايـژی ؿا بًىینیؼ. د( یکی اف

 

 

ـايتق ؿا ػؿ ػوگـوه تزؼیؼهًابغ ايـژی  27  بًؼی يماییؼ.پؾیـ  وتزؼیؼ ياپؾیـ ٕبوهػاعل پ

 های كنیلی ـ فؿال مًگ ـ بـم آبی()ايـژی فهیى گـهایی ـ مىعت

 

 ؿو به مئىاالت فیـ پامظ ػهیؼ.با تىره به يمىػاؿ ؿوبه 28

اف هَــــف ايـــژی کـــل رهـــاو اف الــق( چًـــؼ ػؿٍــؼ 

 های كنیلی امت؟ مىعت

های كنیلی با همیى ؿويؼ اػاهـه  ب( اگـ هَـف مىعت

 یابؼ چه هيکالتی همکى امت ؿط ػهؼ؟ )ػو هىؿػ(

ـايؼ یا تزؼیؼ پ( مىعت  پؾیـ؟يا های كنیلی تزؼیؼپؾی
 

 

 ىىػ؟ای چگىيه آفاػ هیهای هنته ايـژی مىعت 29

 

 کًؼ؟ىيه کاؿ هیکى عىؿىیؼی چگآب گـم 31
 

ـاصل تىلیؼ بـم اف مىعت كنیلی ؿا با ػؼػ هيغٌ کًیؼ. 31 ـتیب ه  ت

ـاتىؿ   (....................) بغاؿىؼو آب   (....................)  كؼالیت ژي

 (....................) تىلیؼ رـیاو الکتـینیته   (....................) چـعو تىؿبیى 
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 9 پاسخناهه فصل
 

 

 ـ فهیى گـهایی 3 ـ باػ  2 ػؿٍؼ  35ـ  1

ـاتىؿ 4 ـاييی 5 ـ ژي  ـ پتاينیل گ
 

 

 ـ ياػؿمت 8 ـ ػؿمت 7 ـ ياػؿمت 6

 ـ ياػؿمت 11 ـ ياػؿمت 9
 

 

 ـ فینت گاف 13 ـ فهیى گـهایی 12 ـ بـم آبی 11

 ـ ايـژی عىؿىیؼی 15 ـ گاف ٕبیؼی 14
 

 

 القـ  18 ـ ػ 17 ـ ب 16

 دـ  21 ـ ػ 19
 

 

 ایـ ايـژی فهیى گـهایی ـ ايـژی هنته 21
 

 های كنیلیـ مىعت 22
 

ـاکق گـػىگـیها ـ كؼالیتـ تىلیؼ ايـژی الکتـیکی ـ گـهایو ماعتماو 23  های ًٍؼتی ـ ایزاػ ه
 

 يؼ.ىىوهت تمام يمیتىايًؼ به ٕىؿ هؼاوم رایگقیى ىىيؼ و هیچـ هی 24
 

 ـ هاهىاؿه ـ هاىیى صناب 25
 

 ـ الق( ايـژی باػ 26

 ب( تزؼیؼپؾیـ          

 وفػ.پ( همیيه ػؿ ػمتـك يینت یؼًی همیيه باػ يمی          
 

 ـ  27

 

 

 
 

 ػؿٍؼ 85ـ الق(  28

 تـ بیوهای کـه فهیى ـ آلىػگی ب( اكقایو ػ         

 پ( تزؼیؼ ياپؾیـ         
 

 ىىػ.ها آفاػ هیايـژی ػؿوو آو ،هنته ػًاٍـ ؿاػیىاکتیى تـ ػؿ احـ ىکاك 29
 

کًـؼ و ایـى گـهـا بـه های تیـه ؿيگ آب گـهکى عىؿىیؼی ايـژی يىؿايی عىؿىیؼ ؿا رؾب کـػه و به گـها تبؼیل هیـ لىله 31

 ىىػ.ها هًتول هیل لىلهآب ػؿصال گـػه ػؿ ػاع
 

ـاتىؿ )   (1ـ بغاؿ ىؼو آب ) 31  (3كؼالیت ژي

 (4تىلیؼ رـیاو الکتـینیته )   (2چـعو تىؿبیى )         
  

 تزؼیؼپؾیـ تزؼیؼ ياپؾیـ

 های كنیلیمىعت

 فؿال مًگ

 ايـژی فهیى گـهایی

 بـم آبی


