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  اول فصل

  مواد مخلوط و جداسازي
  

  مانند نمك و شكر  . شوند خالص ناميده مي مواداند،  وجود آمده از يك نوع ماده بهفقط موادي كه  -1
  مانند شربت آبليمو و آجيل . ها بيش از يك نوع ماده وجود دارد نموادي هستند كه در تركيب آ )مخلوط(مواد ناخالص  -2
  . هستند) مخلوط هوا(و گاز ) ليمو آب( ، مايع)ي آهن و گوگرد  مخلوط براده(هاي فيزيكي مختلف شامل جامد  التها داراي ح مخلوط -3
  .دهند ي خود را از دست نمي ي آن، خواص اوليه ترين ويژگي يك مخلوط اين است كه اجزاي سازنده مهم -4
هـا ذرات   در گروهـي از آن . ي آن قابل تشخيص هسـتند  دهنده، نوعي مخلوط است كه اجزاي تشكيل )غيريكنواخت(مخلوط ناهمگن  -5

 ،در گروه ديگر. گويند مي )مخلوط معلق جامد در مايع(ها، سوسپانسيون  به اين نوع مخلوط. معلق هستندمايع  مشخص درجامد به صورت 
  . شود گفته مي) مايع در مايع مخلوط معلق( ها، امولسيون د كه به آننصورت معلق قرار دار ذرات مايع در بخش مايع ديگر به

انـد و قابـل    صورت يكنواخـت در هـم پراكنـده شـده     ي آن به ، نوعي مخلوط است كه اجزاي تشكيل دهنده)يكنواخت(مخلوط همگن  -6
  . شود به مخلوط همگن، محلول نيز گفته مي. باشند تشخيص نمي

 حاللدر كه (ي حل شونده  و ماده )دهد تري از محلول را تشكيل مي بخش بيشمعموالً اي كه  ماده(هر محلول از دو بخش شامل حالل  -7
  .است تشكيل شده.) شود حل مي

شكر در ( ، جامد در مايع)ي گازدار نوشابه(، گاز در مايع )الكل در آب(هاي فيزيكي مختلف شامل مايع در مايع  ها داراي حالت محلول -8
  .هستند) هوا تركيب(و گاز در گاز ) آلياژ( ، جامد در جامد)آب

 در مورد گازها(مقدار دما و فشار شونده  حالت فيزيكي حالل و حل،  ي حل شونده در حجم معيني از يك حالل به نوع ماده مقدار ماده -9
   .بستگي دارد) . . . و 

 در ايـن حالـت  . شود مي حلمشخص تري از آن در يك حالل  با افزايش دما، مقدار بيشمعموالً ي حل شونده جامد باشد،  وقتي ماده -10
  .ي مستقيم وجود دارد ي حل شونده رابطه بين افزايش دماي حالل و مقدار ماده

ي حـل شـونده    بين افزايش دماي حالل و مقدار ماده در اين حالت. يابد گازها با افزايش دما، كاهش ميبسياري از ميزان حل شدن  -11
   .ي معكوس وجود دارد رابطه

تواند در حجـم   اي كه در يك دماي ثابت مي ي حل شونده يك حل شونده، عبارتست از مقدار ماده) ابليت حل شدنق(پذيري  انحالل -12
  .حل شود) مانند آب(معيني از يك حالل 

. قابل شناسايي هسـتند از نظر خاصيت اسيدي يا بازي  pHها داراي خواص اسيدي، بازي و خنثي هستند و با استفاده از كاغذ  مخلوط -13
ي تلخ يا گـس هسـتند و رنـگ     بازها داراي مزه. كنند را به نارنجي يا قرمز تبديل مي  pHي ترش هستند و رنگ كاغذ يدها داراي مزهاس

  . كنند را به سبز تبديل مي pHرا به آبي تبديل مي كنند و مواد خنثي رنگ كاغذ  pHكاغذ 
  .باشد ها شامل صاف كردن، سرريز كردن، تبلور و تقطير مي از آنكه برخي  هستندهاي جدا سازي اجزاي يك مخلوط متفاوت  روش -14
ربا، كاغذ صافي، قيف جدا كننده و دستگاه سـانتريفيوژ   جداسازي اجزاي يك مخلوط با استفاده از وسايل و ابزار گوناگون مانند آهن -15

  .شود انجام مي. . . و 
  
   

  
 ؟ ستا آمدهوجود  يك از مواد زير فقط از يك نوع ماده به كدام .1

  رشته آش )4  هوا )3  شكر )2   شربت آلبالو )1
 ؟ ي مخلوط است يك از مواد زير، يك ماده كدام .2

   آهن )4    سركه )3  آب مقطر )2  قند  آب )1

  مواد مخلوط و جداسازي
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 ؟ ي ناخالص هستند ي خالص و يك ماده ترتيب از راست به چپ يك ماده زير به مواد يك از  كدام .3

   شير - جيوه  )4    فوالد - شير  )3  جيوه –شير  )2  شير - فوالد )1
 چند مورد از موارد زير، بيانگر مخلوط همگن است؟  .4

  محلول رقيق رنگ - مخلوط شن در آب - آجيل - سكه - محلول آب و نمك
1 (4   2 (5  3 (2  4 (3  

حل كـردن كامـل   براي . گرم آب خالص حل كرد 100گرم پتاسيم  نيترات در  20بتوان حداكثر  C25فرض كنيد در دماي .5
  گرم از اين ماده در آب خالص و در همين دما، چند گرم آب خالص مورد نياز است؟   120

1 (24  2 (60  3 (600  4 (240  
 »برنز، گوگرد، مس، سيمان، سكه«؟ ي خالص وجود دارد در بين مواد زير چند ماده .6

1( 1  2( 2  3( 3    4( 4   
 ؟ است ترتيب از راست به چپ در كدام گزينه ارائه شده و آبليمو بهي آهن و گوگرد، هوا  حالت فيزيكي مخلوط براده .7

  گاز، مايع، جامد )2    مايع، جامد، گاز )1
   جامد، گاز، مايع )4    جامد، مايع، گاز )3

 ؟ دهد هاي مخلوط آب و نمك را نشان مي يك از موارد زير، ويژگي كدام .8

  .و نمك يك مخلوط ناهمگن استمخلوط آب  )2 .ي شور است مخلوط آب و نمك داراي مزه )1
  .هستندصحيح  3و  1موارد ) 4 .شود راحتي بر روي زمين جاري مي مخلوط آب و نمك به )3

 ؟هاي زير، يك مخلوط همگن است يك از مخلوط كدام .9

   ساالد )4    آب و شكر )3  آجيل )2  خاك )1 
 ؟ هاي ناهمگن زير، از نوع سوسپانسيون است يك از مخلوط كدام .10

  آجيل) 4    شن و ماسه )3  آب و نمك )2  اكشيرشربت خ )1
 ؟ ها هستند يك از انواع مخلوط ترتيب، جزء كدام مخلوط آب و الكل و مخلوط برگ درختان و خاك به .11

  مخلوط همگن، مخلوط ناهمگن )2    مخلوط همگن، مخلوط همگن )1
  مخلوط ناهمگن، مخلوط همگن )4  مخلوط ناهمگن، مخلوط ناهمگن )3
  شود؟  يك از اجزا، حالل محسوب مي الكل، كدامدر محلول آب و  .12

  الكل) 2    آب) 1
  .معين كرد  توان حالل و حل شونده را در اين محلول گاه نمي هيچ) 4  .بستگي به مقدار آب و الكل دارد) 3
 ؟ ها هستند بيوتيك جزء كدام گروه از مخلوط شربت معده و شربت آنتي .13

   هاي يكنواخت مخلوط )4  ها محلول )3 ها سوسپانسيون )2 هاي همگن مخلوط )1
 ؟ ي اين محلول هستند يك از مواد تشكيل دهنده ترتيب كدام آب و نمك، حالل و حل شونده به  در محلول .14

  .آب و نمك هر دو حالل هستند )2 .است هشوند آب، حالل و نمك حل )1
   .آب و نمك هر دو حل شونده هستند )4 . شونده و نمك حالل است آب، حل )3
ي  ي بعد از لوله در مرحله. ايم ليتر آب ريخته ميلي 20ي آزمايش مطابق شكل زير، به مقدار مساوي و در هر كدام  لوله 4 در .15

صورت جداگانـه   را به  ريزيم، سپس محتويات هر لوله گرم بلور پتاسيم پرمنگنات مي 4و  3، 2، 1ترتيب  به 4الي 1ي  شماره
 ؟ تر است ي آزمايش از بقيه پررنگ وجود آمده در كدام لوله به  رنگ محلول. كنيم باهم مخلوط مي

    1ي  ي آزمايش شماره لوله )1
  2ي  ي آزمايش شماره لوله )2  

    3ي  ي آزمايش شماره لوله )3
   4ي  ي آزمايش شماره لوله )4  
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 ؟ ها است هاي فيزيكي محلول يك از حالت آلياژ برنز، داراي كدام .16

   جامد در جامد )4  مايع در مايع )3  جامد در مايع )2  گاز در مايع )1
 ؟ است صورت صحيح ارائه شده گزينه به  ي گازدار، در كدام حل شونده و حالل و حالت فيزيكي محلول در نوشابه .17

  گاز در مايع: حالت فيزيكي –اكسيد  گاز كربن دي: آب، حالل: حل شونده )1
  گاز در مايع : حالت فيريكي –آب : اكسيد، حالل گاز كربن دي: حل شونده )2  
  گاز مايع در: حالت فيزيكي - اكسيد دي گاز كربن: آب، حالل: حل شونده )3  
   گازمايع در : حالت فيزيكي - آب: اكسيد، حالل دي گاز كربن: شونده حل )4  
 ؟ هاي زير، از نوع جامد در مايع است يك از محلول حالت فيزيكي كدام .18

  طالي زينتي )4    يشكر در چا )3  هوا )2  الكل )1
 ؟ هاي زير است يك از محلول نزن، شبيه كدام زنگ  حالت فيزيكي آهن .19

   الكل طبي در آب )4  ي گازدار نوشابه )3  نمك در آب )2  برنز )1
در صـورتي كـه    ،گرم شكر حل كنـيم  100ميزان  ليتر آب وجود دارد، به ميلي 250ها  هر كدام از آندر اگر در دو ليوان كه  .20

گـراد بـاالي    ي سانتي درجه 10، 2ي  ليوان شمارهآب گراد باالي صفر و دماي  ي سانتي  درجه 80، 1ي  يوان شمارهدماي آب ل
 ؟ تر است؟ چرا صفر باشد، سرعت حل شدن شكر در كدام ليوان بيش

  .است 2ي  تر از دماي آب ليوان شماره ، چون دماي آب آن بيش1ي  ليوان شماره )1
  .است 1ي  تر از دماي آب ليوان شماره ب آن كمآون دماي ، چ2ي  ليوان شماره )2  
  .در هر دو ليوان برابر است، چون دماي آب در ميزان حل شدن شكر تأثير ندارد )3  
  .شود شكر در آب گرم حل نمي، چون 2ي  ليوان شماره) 4  
 ؟ نيستيك از مواد زير در آب، به افزايش دما وابسته  ميزان حل شدن كدام  .21

   قند  )4    نمك طعام  )3  شكر  )2  ودكات كب )1
نشـان   طور تقريبـي درسـت   بهي ميان حل شدن پتاسيم نيترات را با افزايش دماي آب  يك از نمودارهاي زير، رابطه كدام .22

 ؟ دهد مي

 
1(     2(    
  
  
 
  
3(      4(     
  
 
  

 
 ؟ يابد يك از مواد زير، در آب با افزايش دماي آب كاهش مي مقدار حل شدن كدام .23

  قند   )4    گاز اكسيژن  )3  نمك  )2  شكر  )1
 ؟ ي كدام واقعيت در مورد نمك خوراكي است دهنده ي زير، نشان جمله .24

 ».شود ليتر آب حل مي ميلي 100گرم نمك در  38گراد، در حدود  ي سانتي درجه 20در دماي «

   .هستندصحيح  2و  1موارد   )4    طعامانحالل پذيري نمك   )3  بلوري شكل بودن نمك طعام  )2  جامد بودن نمك طعام )1
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  است؟  نادرستكدام گزينه  .25
  .توان يك محلول درست كرد مخلوط كردن مقداري اسيد در آب، مي از) 1
  .موادي كه ترش مزه هستند، خاصيت اسيدي دارند) 2
  .بهتر است كه به جاي روغن جامد، از روغن مايع استفاده كنيم) 3
  .توان ميزان اسيدي بودن يك ماده را مشخص كرد نميبا استفاده از كاغذ پي اچ ) 4
 ؟ گيرد مورد استفاده قرار مي) آلود گل آب(يك از وسايل زير براي جدا كردن اجزاي مخلوط آب و خاك  كدام .26

  دستگاه تقطير   )4    قيف جداكننده  )3  كاغذ صافي  )2  ي آزمايش لوله )1
يـك از وسـايل    مانند نفت و آب را از هم جدا كنيم، كدام) امولسيون(اگر بخواهيم اجزاي يك مخلوط معلق مايع در مايع  .27

 ؟ زير مناسب است

     دستگاه تقطير )4    كاغذ صافي )3  دستگاه سانتريفيوز )2  قيف جدا كننده  )1
 ؟ هاي زير مناسب است يك از مخلوط استفاده از دستگاه تقطير براي جدا كردن كدام .28

  خون  )4    خلوط الكل طبي در آبم )3  مخلوط آب و گوگرد )2  شير )1
 ؟ گيرد يك از وسايل زير مورد استفاده قرار مي براي  جدا كردن پالسماي خون از بخش سلولي آن، كدام .29

  ژدستگاه سانتريفيو   )4    ي خون  دستگاه تصفيه  )3  دستگاه تقطير  )2  دستگاه دياليز )1
كنيم، ترتيب قرار گـرفتن   ها را با هم مخلوط مي آن. ايم ريخته ي آهن و پودر گوگرد در داخل يك ليوان مقداري آب، براده .30

توانيم براي جداكردن بخشـي از ايـن    وسيله مي  ترتيب از راست به چپ به چه صورت است؟ از كدام اين مواد در ليوان به
 ؟ مخلوط استفاده كنيم

  و كاغذ صافي ربا گيرد، آهن ي آهن در روي آب قرار مي پودر گوگرد در زير آب و براده )1
  و كاغذ صافي ربا گيرد، آهن براده ي آهن در زير آب و پودر گوگرد در روي آب قرار مي  )2  

  و كاغذ صافي ربا گيرند، آهن ي آهن هر دو در زير آب قرار مي پودر گوگرد و براده  )3
  فيو كاغذ صا ربا گيرند، آهن ي آهن هر دو در روي آب قرار مي پودر گوگرد و براده   )4  

 ؟ يك از مواد زير داراي خاصيت اسيدي است كدام .31

  ليمو آب   )4    لاوآب ژ  )3  آب مقطر  )2  صابون مايع )1
 ؟ ي خاصيت بازي در يك ماده است دهنده هاي زير، نشان يك از گزينه در كدام) اچ پي( pHي  محدوده .32

1(  pH  2(   12pH  3(   7pH    4(  7pH    
 ؟ كند ترتيب به آبي و قرمز تغيير مي هاي مواد زير به يك از گروه در كدام) اچ پي( pH رنگ كاغذ .33

  شير، آب مقطر   )2    قرص آسپرين، پوست پرتقال  )1
  مايع ظرفشويي، آب ژاول) 4    پوست پرتقال، قرص آسپرين  )3
 ؟ هستند) تلخ(ي ترش و گس  ترتيب داراي مزه يك از موارد زير به كدام  .34

  جوهر ليمو، جوش شيرين  )2    آب آشاميدني، جوش شيرين )1
  جوش شيرين، جوهر ليمو  )4    پوست پرتقال، جوش شيرين  )3
سـپس يـك نـوار    . ايـم  ها را باهم مخلوط كرده  و آن مقدار كمي از پودر ماشين لباسشويي را داخل يك ليوان آب ريخته .35

بعد از قرار گرفتن در مخلوط داخل ليوان به چه رنگي ) اچ پي( pHرنگ كاغذ . كنيم را در آن وارد مي) اچ پي( pHكاغذ
 ؟ اده بين كدام دو عدد قرار دارداين م) اچ پي( pHي  يابد؟ محدوده تغيير مي

  14و  7قرمز، بين دو عدد   )2    14و  7آبي، بين دو عدد  )1
  7و  صفردو عدد قرمز، بين   )4    7آبي، بين دو عدد صفر و  )3



  
  
  
  

        
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 سوختن)ب

هاي استفاده از انرژي شيميايي موادروش)پ

 تغيير شيميايي)آ

  

تغييرهاي شيميايي در خدمت 
  زندگي

 كتابتعداد سؤاالت 

555 

 فصلتعداد سؤاالت 
30 

  .پيشرفت خود را ارزيابي كنيد  با درخت دانش، گام به گام
  يرهاي شيميايي در خدمت زندگيتغي:دومفصل 

قرمز      سبز       آبي 

قرمز      سبز       آبي 

قرمز      سبز       آبي 

ميزان تسلط خود را با  :گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

  خيلي خوب: آبي
  متوسط: سبز
  .به اين قسمت مسلط نيستم: قرمز
اگر گام اولتان قرمز  :هاي بعدي گام

هاي بعدي مطالعه و  بود، در نوبت
سپس . تمرين، پيشرفت خواهيد كرد

  .هاي سبز يا آبي را رنگ كنيد خانه

  سوختنيي  ماده

  گرما 

  اكسيژن 

 )هيدروكربن(سوختن شمع  

  توليد انرژي

  هاي بدن توليد انرژي مورد نياز سلول 

  كارانجام 

  گرفتن انرژي

  دادن انرژي 

  مفيد 

  غير مفيد 
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  فصل دوم

  تغييرهاي شيميايي در خدمت زندگي
  

. . .  سوختن جنگل و  سوختن مواد سوختني، زنگ زدن آهن، پوست بدن، و چروك شدنها، پير  فاسد شدن ميوه  مواردي مانند پختن غذا،-1
  .شيميايي هستند كه هر روز در اطراف ما در حال انجام شدن هستند هايي تغيير همگي نشان دهنده

  .شوند مواد شيميايي با گرفتن يا از دست دادن انرژي به مواد ديگر تبديل مي  ي تغييرهاي شيميايي، در كليه -2
  .هستند) مضر(غير مفيد  اه مفيد و بعضي از آن  بعضي از تغييرهاي شيميايي، -3
را  . . .)زغال سنگ،گازوئيل، چـوب و   گاز، نفت،(مواد سوختني  .مواد مختلف است رعمل سوختن روشي براي استفاده از انرژي موجود د -4
  .نمايند ها بهره برداري مي سوزانند و از انرژي آن مي
كنار يكديگر مثلث آتش را  ري سوختني، گرما و اكسيژن است كه د شرايط الزم براي سوختن شامل وجود ماده -5

  .ي مستقيم وجود دارد ختن رابطهبين هر يك از شرايط الزم براي سوختن و انجام عمل سو .به وجود مي آورند
  
  
توليـد  نور و گرما   بخار آب،  است كه در اثر سوختن آن گاز كربن دي اكسيد،) وژندراي شامل كربن و هي ماده(شمع يك هيدروكربن   -6
  .شود مي

اكسيد دي گاز كربن+ بخار آب + گرما و نور  هيدروكربن(شمع + گاز كسيژن  شعله(  

       .شود ها گرما توليد مي داري انرژي شيميايي هستند و با سوزاندن آن  مواد غذايي هم مانند ساير مواد شيميايي، -7
ـ   خورنـد،  د غذايي كه مـي اها از طريق سوزاندن مو ي آن هاي روزانه فعاليتها و ساير جانداران براي انجام  انرژي مورد نياز انسان – 8 مين أت
  .شود مي
  .دهند را افزايش مي واكنش سرعت انجام آن  با شركت در يك واكنش شيميايي،  شود، ها كاتاليزگر گفته مي مواد كه به آنبرخي از  -9

  .شوند خودشان دچار تغيير نميمعموالً شوند و  يك واكنش شيميايي مي افزايش سرعت انجام ها، موادي هستند كه موجب كاتاليزگر -10
  .باشند سوزانند، نوعي كاتاليزگر مي را در بدن موجودات زنده مي هايي كه مواد غذايي آنزيم-11
  .هاي استفاده از انرژي شيميايي موجود در مواد است از راهيكي استفاده از انرژي شيميايي باتري به منظور توليد انرژي الكتريكي -12
هاي بهره برداري از انرژي شيميايي موجـود    ديگر از روش موجود در مواد به انرژي جنبشي و انجام كار نيز، يكيتبديل انرژي شيميايي -13

  .باشد در مواد مي
  

  
  

 ؟ دهد يك از موارد زير، يك تغيير شيميايي را نشان مي كدام .1

  مرغ پز كردن تخم آب )2  جوشيدن آب در داخل يك ظرف )1
  خرد كردن سيب )4    ي اره وسيله بريدن چوب به )3

 ؟ وجود آمدن تغيير شيميايي در آن است ي به كننده يك چوب كبريت، بيانيك از موارد زير در خصوص  كدام .2

   شكستن چوب كبريت )1
   گير موجود در سر چوب كبريت از آن جدا كردن مواد آتش )2  

   روشن كردن چوب كبريت )3
   قرار دادن چوب كبريت در داخل يك ليوان آب )4  

  تغييرهاي شيميايي در خدمت زندگي
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 ؟ ن يك تغيير شيميايي در جنگل استوجود آمد ي به دهنده يك از موارد زير، نشان كدام .3

  تبخير آب سطح برگ )2 زميني درختان بر روي  افتادن شاخه )1
   زرد شدن برگ درختان در فصل پاييز )4  ي درخت توسط جانوران سوراخ كردن تنه )3

 ؟ وجود آمدن تغيير شيميايي است ي به دهنده يك از موارد نشان در يك پرتقال، كدام .4

  گرفتن آب پرتقال )2  تقالكندن پوست پر )1
   بريدن پرتقال با چاقو )4    رشد كپك بر روي پرتقال )3

 ؟ ي آن، در گروه تغييرهاي شيميايي قرار دارد يك از مراحل تهيه ي برنج، كدام در هنگام تهيه .5

   شستن برنج با آب )2  ها از برنج جدا كردن سنگ ريزه )1
   پختن برنج )4   كردن نمك به آن خيس كردن برنج و اضافه )3

 ؟ شود هاي زير بر روي يك كاغذ، تغيير شيميايي محسوب مي يك از فعاليت انجام كدام .6

  كشيدن خطوط افقي و عمودي با استفاده از مداد بر روي كاغذ )1
  بريدن و تكه تكه كردن كاغذ )2  

  بين بر روي سطح كاغذ تاباندن پرتوهاي نور خورشيد با كمك ذره )3
  ار دستي مانند قايق با استفاده از كاغذساختن يك ك )4  
يـك از مراحـل سـاخت ايـن      گري، در كدام ي شيشه اي مانند گلدان در داخل كارخانه در هنگام ساختن يك ظرف شيشه .7

 ؟ آيد نميوجود  گلدان، تغيير شيميايي به

  ذوب كردن شيشه )1
   ير شكل در آنهاي مخصوص و ايجاد تغي ي لوله وسيله فوت كردن در خمير شيشه به )2  

  ها با شيشه استفاده از مواد رنگي مختلف و تركيب آن )3
  .هستندصحيح  2و  1موارد  )4  
 ؟ يك از تغييرهاي شيميايي زير از نوع مفيد است كدام .8

   .است زنگ زدن يك پيچ آهني كه يك لوستر از آن آويزان شده )1
  ي سركه از انگور تهيه )2  

  نور خورشيد به آن تغيير رنگ گوشت در اثر تابش )3
  اي كدر شدن سطح ظروف نقره )4  
 .)ترين گزينه را انتخاب كنيد كامل(؟ يك از موارد زير در مورد سوختن صحيح است كدام .9

  .سوختن يك تغيير فيزيكي همراه با توليد نور و گرما است )1
  .سوختن يك تغيير شيميايي همراه با توليد نور است )2  

  .يي همراه با توليد نور و گرما استسوختن يك تغيير شيميا )3
  .سوختن يك تغيير فيزيكي همراه با توليد گرما است )4  
 ؟ شود هاي طوالني به چه صورت تأمين مي انرژي مورد نياز يك اسب مسابقه براي دويدن در مسافت .10

  .شوند وارد بدن اسب ميغذا از طريق سوزاندن مواد غذايي كه از طريق خوردن  )1
  .شوند جذب آب كه از طريق خوردن وارد بدن اسب مي از طريق )2  

  .شود اكسيژن كه از طريق دستگاه تنفسي، وارد بدن اسب مياز طريق جذب گاز  )3
  .شود اكسيد كه از طريق دستگاه تنفسي، از بدن اسب دفع مي از طريق دفع گاز كربن دي )4  



 13  كانون فرهنگي آموزش            تغييرهاي شيميايي در خدمت زندگي  :دوم فصل  

 ؟ يك از نمودارهاي زير است آن شمع مانند كدام ي ميان سوختن شمع با حجم هواي مورد نياز براي سوختن رابطه .11

 

1(     2(   
  
  
  
3(     4(   
  
  
  

 ؟ تري روشن خواهد ماند هاي مورد استفاده در آزمايش، كدام شمع مدت زمان بيش با توجه به تصوير مربوط به شمع .12

 

   1ي  شمع شماره )1
  2ي  شمع شماره )2  
   3ي  شمع شماره )3  
  4ي  شمع شماره )4  

  
  . . .  .به عبارت ديگر جنس ماده عوض . شوند مواد با گرفتن يا دادن انرژي به مواد ديگري تبديل مي. . . غيير ت در .13
  شود مي - شيميايي )2    شود نمي - شيميايي )1
  شود مي - فيزيكي )4    شود نمي - فيزيكي )3
 ؟ است ل شدهي زمين، از گاز اكسيژن تشكي چند درصد از حجم هواي بدون آلودگي در اطراف سياره .14

   درصد 78 )4  درصد 21 )3  درصد 03/0 )2  درصد 005/0 )1
 ؟ درصد است 03/0ي هواي پاك در حدود  يك از گازهاي تشكيل دهنده حجم كدام .15

   اكسيد دي گاز كربن )4  گاز آرگون )3   بخار آب )2  گاز نيتروژن )1
 ؟ ها چه نام دارند لكولوي اين م ؟ عناصر سازندهجزو چه گروهي از تركيبات هستندي پارافين  هاي سازنده لكولوم .16

   كربن، هيدروژن –ليپيد  )2    كربن، اكسيژن –هيدروكربن  )1
   كربن، اكسيژن –ليپيد  )4    كربن، هيدروژن –هيدروكربن  )3
 ؟ يك از موارد زير است واكنش شيميايي سوختن شمع، كدام .17

گاز اكسيژن + بخار آب + گرما و نور  )1 هيدروكربن(شمع + اكسيد  دي گاز كربنشعله(  

اكسيد گاز كربن دي+ بخار آب + گرما و نور  )2   هيدروكربن(شمع + گاز اكسيژن  شعله(  

گاز اكسيژن + بخار آب  )3 هيدروكربن(شمع + اكسيد  گاز كربن دي شعله(  

اكسيد  يگاز كربن د+ گرما و نور  )4   هيدروكربن(شمع + گاز اكسيژن  شعله(  
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 ؟ انرژي موجود در يك خرما، از كدام نوع است .18

  انرژي گرمايي )2   انرژي شيميايي )1
  انرژي جنبشي )4  اي انرژي هسته )3

)O(گاز اكسيژن  .19  ؟ شود ونه در بدن ما تأمين ميايم، چگ مورد نياز براي سوختن يك عدد شيريني كه خورده 2

  از طريق ترشح اسيد معده بر روي شيريني )2  ي كوچك از طريق گوارش شيريني در روده )1
  از طريق تركيب شيريني با آب در بدن   )4   از طريق عمل تنفس )3
 ؟ شود مي گرماي مورد نياز بدن انسان و ساير موجودات زنده براي سوزاندن مواد غذايي از كدام روش تأمين .20

  ي انجام حركات ورزشي وسيله به )2 هاي موجود در بدن ي آنزيم وسيله به )1
  ي نور خورشيد وسيله ي گرم كردن بدن به وسيله  به )4 ها در بدن ي حركت ماهيچه وسيله به )3
م گـروه از  منظـور كسـب انـرژي بـراي انجـام كـدا       ها در بدنشان به ها و سوختن آن خوردن غذا توسط جانوران و انسان .21

 ؟ هاي زير است فعاليت

  شكار كردن و كاركردن )2  دويدن و راه رفتن )1
  .هستندهر سه مورد صحيح  )4   فكر كردن و صحبت كردن )3
 ؟ گر، صحيح است يك از موارد زير در مورد كاتاليز كدام .22

   .اند كاتاليزگرها معموالً از مواد شيميايي ساخته شده )1
  شوند هاي شيميايي مي ستند كه موجب افزايش سرعت واكنشكاتاليزگرها موادي ه )2  

  .مانند ي واكنش، بدون تغيير باقي مياكنند و در انته كاتاليزگرها در واكنش شيميايي شركت مي )3
  .هستندهر سه مورد صحيح  )4  

 ؟ تيك از موارد زير، داراي نقش كاتاليزگر اس حبه قند با كمك خاك باغچه، كدام در آزمايش سوزاندن .23

   ي شمع فتيله )4  ي قند حبه )3  خاك باغچه )2  ي كبريت شعله )1
  دهد؟ ي هوا در طبيعت را نشان مي ي درستي، از ترتيب درصد گازهاي تشكيل دهنده كدام گزينه، مقايسه .24
  اكسيد دي كربن نيتروژن اكسيژن )2  اكسيژن اكسيد دي كربننيتروژن )1
  اكسيژن نيتروژن اكسيد دي كربن )4  اكسيد دي كربن اكسيژن نيتروژن )3
وجـود   اين گاز موجـب بـه  ؟ نام دارد چه) ي، زغال سنگ و چوبنفت، گاز طبيع(هاي فسيلي  گاز حاصل از سوختن سوخت .25

 شود؟ آمدن چه نوع اختالل تركيب هوا مي

   .شود شدن هوا مي موجب آلوده –گاز اكسيژن  )2 .شود شدن هوا مي موجب آلوده –گاز نيتروژن  )1
   شود شدن هوا مي موجب آلوده –گاز هيدروژن  )4  .شود شدن هوا مي موجب آلوده –اكسيد  گاز كربن دي )3
 ؟ شود الكتريكي تبديل مي يك از وسايل زير، انرژي شيميايي به انرژي در كدام .26

  باتري اتومبيل )1
  .ي آهني كه در داخل يك ليوان آبليمو قرار دارد ي مسي و تيغه بين يك تيغه )2  

  باتري گوشي همراه )3
  .هر سه مورد صحيح است )4  
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و   دهنـده  در اين تغييـر شـيميايي واكـنش   . آيد وجود مي اكسيد و بخار آب به دي بناز سوختن نفت همراه با اكسيژن، كر .27

  فراورده كدام است؟

  .اكسيد و نفت فراورده هستند دي دهنده و كربن اكسيژن و بخارآب، واكنش )1

  .اكسيد و بخارآب فراورده هستند دي دهنده و كربن نفت و اكسيژن، واكنش )2

  .اكسيد فراورده هستند دي نده و اكسيژن و كربنده بخار آب و نفت، واكنش )3

  .دهنده و بخار آب و اكسيژن فراورده هستند اكسيد و نفت، واكنش دي كربن )4

تغيير شيميايي انجام شده در مورد قرص جوشاني كه در آب داخل يك قوطي در بسته مانند قوطي فـيلم عكاسـي حـل     .28

 ؟ است صورت صحيح ارائه شده هاي زير به يك از گزينه ود، در كدامش جايي و كار مي شود، و منجر به انجام جابه مي

  جوش شيرين+ نمك  آبويتامين ث + اكسيد  گاز كربن دي )1

  نمك+ ويتامين ث  آبجوش شيرين+ اكسيد  گاز كربن دي )2  

  جوش شيرين+ ويتامين ث  آبنمك + اكسيد  گاز كربن دي )3

  نمك+ جوش شيرين  آب آويتامين + اكسيد  گاز كربن دي )4  

 ؟ يك از موارد زير، از شرايط الزم براي سوختن است كدام .29

  ي سوختني  وجود ماده )1

  اكسيژنوجود  )2  

  وجود گرما )3

  هر سه مورد صحيح است )4  

 هـا در كـدام گزينـه    هـا و فـرآورده   ط به عمل فتوسنتز در گياهان است، واكنش دهندهدر واكنش شيميايي زير كه مربو .30

 ؟ ارائه شده است درستي به

گلوكز+گاز اكسيژن  اكسيد گاز كربن دي+آب  

 

  .اكسيد و گلوكز واكنش دهنده و گاز اكسيژن و آب فراورده هستند گاز كربن دي )1

  .و آب واكنش دهنده و گلوكز و گاز اكسيژن فرآورده هستند اكسيد گاز كربن دي )2  

  .اكسيد و آب فرآورده هستند گاز اكسيژن و گلوكز واكنش دهنده و گاز كربن دي )3

  .اكسيد فرآورده هستند گاز اكسيژن و آب واكنش دهنده و گلوكز و گاز كربن دي )4  

  نور خورشيد
 كلروفيل



  
  
  
  

        
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ها ي شيميايي آنعنصرها و نشانه)ب

 ايزوتوپ)ت

 اتم)آ

 اتم چه خبر از درون

 كتابتعداد سؤاالت 

555 

 فصلتعداد سؤاالت 
40 
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  عدد جرمي

  عدد اتمي

 هاي اتميمدل)پ
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  سوم فصل

  خبر چه درون اتماز 
  

  .باشد از نظر بارالكتريكي خنثي مي وي ماده است  ترين ذره اتم كوچك. اند ي مواد از اتم ساخته شده همه - 1
ها و  ي اتم و پروتون ها در اطراف هسته الكترون. شوند ي اتم، الكترون، پروتون و نوترون ناميده مي هاي اساسي تشكيل دهنده ذره - 2
  .ي اتم قرار دارند ها در داخل هسته وترونن

بنابراين جرم . برابر جرم يك الكترون است 1836در حدود جرم هر پروتون يا نوترون جرم پروتون و نوترون تقريباً باهم برابر است و  - 3
  .شود نظر مي و معموالً در محاسبات از آن صرف الكترون بسيار ناچيز است

  .است) خنثي(ريكي منفي، پروتون داراي بار الكتريكي مثبت و نوترون بدون بارالكتريكي الكترون داراي بارالكت  - 4
  .شود هاي برابر هستند، عنصر ناميده مي ي آن داراي تعداد پروتون هاي سازنده اي كه تمام اتم ماده  - 5
عناصري كه يك حرفي (آيد و با حرف بزرگ  دست مي مخصوص به خود را دارد كه از نام التين آن عنصر به) نماد(هر عنصر نشانه   - 6
  .شود نشان داده مي) عناصري كه دو حرفي هستند(كوچك يك حرف بزرگ و و يا با يك ) ستنده
ي شيميايي  در سمت چپ و پايين نشانهمعموالً ي اتم آن عنصر است و  هاي موجود در هسته عدد اتمي يك عنصر برابر با تعداد پروتون   - 7

   .شود ميآن عنصر نوشته 
ي اتم آن عنصر است و در سمت چپ و باالي  هاي موجود در هسته ها و نوترون عدد جرمي يك عنصر برابر با مجموع تعداد پروتون - 8

  .شود آن عنصر نوشته ميشيميايي ي  نشانه
، مدل كيك كشمشي )دالتون(توپر  ي فلزي مدل كروي يا ساچمهعبارتنداز  ها برخي از آناست كه  هاي مختلفي براي اتم ارائه شده مدل  - 9
  )شرودنيگر(اي  و مدل اليه) بور(ي شمسي  ، مدل منظومه)رادرفورد( ، مدل استاديوم فوتبال)تامسون(

هايي از يك عنصر هستند كه در يك خانه از جدول تناوبي عناصر قرار دارند و داراي عدد اتمي يكسان و عدد جرمي  ها، اتم ايزوتوپ -10
   .شود هاي ايزوتوپ، هم مكان نيز گفته مي به اتم. ها است هاي آن ها، تفاوت در تعداد نوترون علت تفاوت در عدد جرمي آن .متفاوت هستند

  .ها داراي خواص شيميايي يكسان و خواص فيزيكي وابسته به جرم متفاوت هستند ايزوتوپ  -11
  .شوند بندي مي دستهها در دو نوع پايدار و ناپايدار  ايزتوپ -12
 5/1ها از  به پروتون در آن  د كه نسبت تعداد نوترونهايي هستن ، ايزوتوپ)ها يا عناصر راديواكتيو راديوايزوتوپ( هاي ناپايدار ايزوتوپ  -13

  .تر است برابر بيش
با تبديل شدن به ها  اين اتمواكتيو با گذشت زمان تغيير كرده و هاي رادي ي اتم هاي موجود در هسته ها و نوترون تعداد پروتون -14

) پرتوزا(كه از موارد راديواكتيو (بتا و گاما اين تغيير با تابش پرتوهاي آلفا، . شوند تر، پايدارتر مي و نوترون كم  هايي با تعداد پروتون هسته
  .گيرد انجام مي )شوند، تابش مي

يك اتم، وقتي . تر است تر يا كم خنثي از همان عنصر بيش ها از تعداد الكترون در اتم آن  تعداد الكترونهايي هستند كه  ها اتم يون -15
. شود تبديل مي) آنيون(آورد به يون منفي  دست مي شود و هنگامي كه الكترون به تبديل مي) كاتيون(دهد، به يون مثبت  الكترون از دست مي

   .تواند به يون تبديل شود دست آوردن الكترون مي يك اتم ففط با از دست دادن يا به
 
  

  
 ؟ ي صحيح وجود دارد ها در كدام گزينه، رابطه ي آن دهنده ي اتم و حروف نشان هاي سازنده بين ذره .1

    (e)، الكترون(p)،نوترون(n)پروتون )n(  2(، الكترون(e)نو، نوتر (p)پروتون )1

  (p)، الكترون(n)، نوترون(e)نوتوپر )4  (e)الكترون ،(n)، نوترون(p)پروتون )3

  از درون اتم چه خبر؟
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 ؟ صحيح ارائه شده استتقريبي صورت  هاي زير، به يك از گزينه ترون به يك پروتون در كدامنسبت جرم يك الك .2

1( 1  2( 1839
1  3( 1840

1  4( 2000
1  

 ؟ ورت صحيح ارائه شده استص هاي زير، به يك از گزينه نسبت جرم يك نوترون به يك پروتون در كدام .3

1( 1839
1  2( 1836

1  3( 1839
1  4( 1

1836  

 ؟ ي موجود در يك اتم، چه نام دارد ترين ذره سبك .4

   .صحيح است 3و 1موارد  )4  پروتون )3  الكترون )2  نوترون )1
 ؟ ي آن است ربوط به كدام يك از ذرات تشكيل دهندهترين جرم يك اتم م بيش .5

   .صحيح است 3و   1موارد  )4  نوترون )3  الكترون )2  پروتون )1
 ؟ صورت صحيح ارائه شده است ي يك اتم در كدام گزينه به دهنده بارالكتريكي ذرات تشكيل .6

  )(، الكترون(+) ، نوترون )- (پروتون  )  2)(، الكترون) - (، نوترون (+)پروتون  )1
   (+)، الكترون )(، نوترون )- (پروتون  )4  )- (، الكترون  )(، نوترون (+)پروتون  )3  
 ؟ ي نوع آن اتم است ي يك اتم، تعيين كننده يك از ذرات سازنده كدام .7

   .صحيح است 3و  2موارد  )4  نوترون )3  پروتون )2  الكترون )1
)OH(در يك محيط فرضي در مولكول آب .8 و براي اتم اكسيژن دو  H2و H1ايزوتوپ 2براي، اتم هيدروژن 2

هاي ذكر شده براي هيدروژن و اكسيژن، چند نوع  با استفاده از ايزوتوپ. گيريم را درنظر ميO17و O16ايزوتوپ
دست آوردن جرم هر مولكول، عددهاي جرمي  براي به(هاي مختلف قابليت تشكيل شدن دارد؟   مولكول آب با جرم

  .)كنيم را با هم جمع مي  ي مولكول دهنده هاي تشكيل اتم
1( 2  2( 4  3( 6  4( 8  

 ؟ مربوط به تعريف عنصر است يك از موارد زير، كدام .9

  .هاي برابر هستند نوي آن داراي تعداد پروت هاي سازنده ي اتم اي است كه همه عنصر، ماده )1
  .هاي برابر هستند ي آن داراي تعداد نوترون هاي سازنده ي اتم اي است كه همه عنصر، ماده )2  
  .هاي برابر هستند تعداد الكترون ي آن داراي هاي سازنده ي اتم اي است كه همه عنصر، ماده )3  
   .هاي يكسان هستند ها و نوترون ي آن داراي تعداد پروتون هاي سازنده ي اتم اي است كه همه عنصر، ماده )4  
 ؟ است صورت صحيح ارائه شده ي شيميايي عنصر بريليم در كدام گزينه به نشانه .10

1( B  2( Be  3(Ba   4( Br   
 ؟ از عنصرهاي زير استيك  ي شيميايي كدام نشانه Cحرف .11

  سديم )4  كربن )3  پتاسيم )2  كلسيم )1
 است؟  عرضي ي شيميايي يك عنصر ي نشانه دهنده يك از حروف زير، نشان كدام .12

1( Ab  2( AB  3( ab  4( aB   
 ؟ يك از موارد زير است  ي شيميايي عنصر نيتروژن، كدام نشانه .13

1( Ne  2( Ni  3( Na  4( N   
 ؟ راست در كدام گزينه ارائه شده استترتيب از چپ به  فلوئور و ليتيم بهبور، اكسيژن، ي شيميايي عنصرهاي  نشانه .14

1( Le   وF و O  وBo  2( Li وF    وO وB  3( Li و  Fe و O وB  4(  Le وF    وO و  B   
 ؟ عنصر چند استكربن پروتون وجود دارد، عدد اتمي  10ي اتم عنصر نئون،  در هسته .15

1( 20  2( 15  3( 5  4( 10   
 ؟ ي اتم اين عنصر وجود دارد است، چه تعداد پروتون در هسته 30عدد اتمي عنصر روي،  .16

   پروتون 30 )4  پروتون 20 )3  پروتون15 )2  پروتون 5 )1
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 ؟ است صورت صحيح نشان داده شده به (Ne)يك از موارد زير، عدد اتمي عنصر نئون  در كدام .17

1( 10Ne  2( Ne10  3( Ne10  4( 10Ne  
 ؟ است، چه تعداد الكترون در اطراف هسته ي اين اتم وجود دارد 2ي اتم هليم برابر با  هاي موجود در هسته نوتعداد پروت .18

   الكترون 6 )4  الكترون 4 )3  الكترون 2 )2  الكترون 1 )1
 ؟ يك از موارد زير هستند شبيه كدام ها در مدل اتمي دالتون، اتم .19

   .صحيح است 3و  2موارد  )4  اي توپر گوي شيشه )3  ي فلزي توپر ساچمه )2  كيك كشمشي )1
هـا، نقـش    مدل اتمي كيك كشمشي، مربوط به مدل اتمي ارائه شده توسط كدام دانشمند است و در اين مـدل، كشـمش   .20

 ؟ يك از ذرات موجود در اتم را دارند كدام

   پروتون - تامسون  )4  الكترون - بور  )3  الكترون - تامسون  )2  پروتون - ور ب )1
 ؟ هاي اتمي زير، مربوط به بور است يك از مدل كدام .21

   
1(    2(  
  
  
3(    4(   
  
  
 كند؟ چه تعداد از موارد ذكر شده، عبارت زير را به درستي تكميل مي .22

  ».است. . . هاي خنثاي يك عنصر،  در ايزوتوپ«
  ها متفاوت تعداد نوترون )ب    اتمي برابر عدد )الف
  ها برابر ها و پروتون تعداد الكترون )د    عدد جرمي متفاوت )ج
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
 ؟ تواند قرار بگيرد مي لكترونترتيب از چپ به راست، حداكثر چند ا دوم و سوم بههاي اول،  در مدل اتمي بور، در اليه .23

  8و  18و  2 )4  2و  8و  18 )3  2و  18و  8 )2  8و  2و  18 )1
هاي اين مدل اتمي چه تعداد الكترون قـرار   با توجه به مدل اتمي بور، در هر يك از اليه. الكترون است 11اتم سديم داراي  .24

  )ها را از چپ به راست بخوانيد گزينه(؟گيرد مي

   2و  1و  8 )4  1و  8 و 2 )3  2و  8و  1 )2  8و  2و  1 )1
 ؟ عدد جرمي اتم فلوئور چند است. نوترون وجود دارد 10پروتون و  9لوئور ي اتم عنصر ف در هسته .25

1( 10  2( 19  3( 1  4( 9   
ي اتم اين عنصـر   هاي موجود در اطراف هسته در صورتي كه تعداد الكترن. است 39عدد جرمي اتم عنصر پتاسيم برابر با  .26

 ؟ ترتيب از چپ به راست برابر با چند است اتمي آن بهها و عدد  ها، نوترون عدد باشد، تعداد پروتون 19در حالت خنثي 

   19و  20و  19 )4  20و  19و  20 )3  19و  20و  20 )2  20و  19و  19 )1
ـ    واحد بيش 1هاي آن  تعداد نوترونو  3ي يك اتم برابر با  هاي موجود در هسته نوتعداد پروت .27 هـايش   نوتـر از تعـداد پروت

 راستترتيب از  هاي اين اتم به  تعداد نوتروندر حالت خنثي ها  مي، تعداد الكتروندر اين صورت عدد جرمي، عدد ات. است
 ؟ برابر با چند است چپبه 

   4و  3و  3و  7 )4  7و  4و  3و  4 )3  4و  3و  3و  4 )2  3و  4و  3و  7 )1
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حل قرار گرفتن عدد اتمـي و  هاي زير م يك از گزينه كدام. است 35و  17ترتيب برابر با  عدد اتمي و عدد جرمي اتم كلر به .28

 ؟ دهد صورت صحيح نشان مي عدد جرمي را در اين اتم به

1( Cl35
17  2( Cl17

35  3( 35
17Cl  4( 17

35Cl  

 ؟ يك از موارد زير باهم تفاوت دارند هاي يك عنصر در كدام ايزوتوپ .29

   .صحيح است 3و  1موارد  )4  نوترون )3  پروتون )2  الكترون )1

C,C,Cهاي عنصر كربن شامل  ايزوتوپ .30 14
6

13
6

12
 ؟ يك از موارد زير باهم شباهت دارند اين سه ايزتوپ در كدام. است 6

   .صحيح است 3و  1موارد  )4  عدد اتمي )3  ها تعداد نوترون )2  ها تعداد پروتون )1

)Cl,Cl(ر در بين دو ايزوتوپ كل .31 35
17

37
 ؟ تر است؟ چرا يك سنگين كدام 17

1( Cl37
  تر هاي بيش دليل داشتن تعداد نوترون به 17

  2( Cl35
  تر هاي بيش دليل داشتن تعداد پروتون ، به17

  3( Cl37
  تر هاي بيش دليل داشتن تعداد پروتون ، به17

  4( Cl35
  تر هاي بيش دليل داشتن تعداد نوترون ، به 17

A65اتم .32
 .)ها فرضي هستند ي اتم همه(هاي زير ايزوتوپ است؟   با كدام اتم يا اتم 30

E,D,C,B 65
31

60
31

67
31

67
30  

 Eو  E  4( Dو  D  3( Bو  B  2( Cفقط  )1

 ؟ نيستو يك از عناصر زير، راديواكتي  كدام .33

1( O16
8  2(U238

92  3(Fr223
87  4( Ra226

88  

 ؟ يك از موارد زير است كاربرد پرتوهاي گاما كه يكي از پرتوهاي راديواكتيو هستند، كدام .34

  ي تيروئيد فعاليت غده عفوني كردن وسايل و ابزار پزشكيضد )2  ي تيروئيد عملكرد غده   توليد قرص يد به منظور كنترل )1

   .تنظيم ضربان قلب در افرادي كه داراي نارسايي قلبي هستند )4  هاي سرطاني در بدن از بين بردن سلول )3  

 ؟ ي باردار است است، مربوط به يك ذره هاي اتمي بور كه در زير ارائه شده يك از مدل كدام .35

 

1( 2  (  3(  4(  
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 ؟ دهد هاي اتمي زير يك يون منفي را نشان مي يك از مدل كدام .36

  
 

1(   2(  3(  4(   
  
  
هـاي   يك از گزينـه  هاي موجود در اين مدل اتمي، كدام با توجه به ويژگي. آلومينيم است مدل اتمي روبرو مربوط به عنصر .37

 ؟ دهد ي شيميايي مربوط به اين مدل اتمي را نشان مي زير، نشانه

1( Al27
13  

  2( 327
13 Al  

  3( 327
14 Al  

  4( Al27
14  

  
  
هـاي زيـر،    يك از گزينه هاي موجود در اين مدل اتمي، كدام با توجه به ويژگي .مدل اتمي زير مربوط به عنصر فلوئور است .38

 ؟ دهد مي ي شيميايي مربوط به اين مدل اتمي را نشان نشانه

1( F19
9  2( F19

10    
3( F19

10  4( F19
9  

)Mg(مدل اتمي يون مثبت منيزيم  .39 224
 ؟ در كدام گزينه ارائه شده است 12

 
 

1(   2(  3(  4(   
  
  
  
اتـم منيـزيم داراي   (الكترون جدا شده است؟  2وط به اتم منيزيمي است كه از آن مطابق مدل اتمي بور، كدام ساختار مرب .40

  .)دننوترون وجود دار 12پروتون و  12ي ساختارهاي زير  ي همه پروتون است و در هسته 12
  
  

1(   2(  3(  4(  
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  .پيشرفت خود را ارزيابي كنيد  با درخت دانش، گام به گام
  تنظيم عصبي:چهارمفصل 

قرمز      سبز       آبي 

ميزان تسلط خود را با  :گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

  خيلي خوب: آبي
  متوسط: سبز
  .به اين قسمت مسلط نيستم: قرمز
اگر گام اولتان قرمز  :هاي بعدي گام

هاي بعدي مطالعه و  بود، در نوبت
سپس . ردتمرين، پيشرفت خواهيد ك

  .هاي سبز يا آبي را رنگ كنيد خانه

  جسم سلولي

  دندريت 
 )نورون(سلول عصبي)ب

قرمز      سبز       آبي 

  آكسون

  مغز

  نخاع
  مركزي

  هاي عصبي رشته  محيطي
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  فصل چهارم

  تنظيم عصبي
  

  .شود انجام مي) هورموني(به دو صورت عصبي و شيميايي بدن هاي  تنظيم دستگاه -1
  .است دستگاه عصبي از دو بخش مركزي و محيطي تشكيل شده -2
  . باشند هاي ارادي و غيرارادي بدن مي بخش مركزي دستگاه عصبي شامل مغز و نخاع است كه مركز كنترل فعاليت -3
  .نمايد هاي بدن را به بخش مركزي آن مرتبط مي ي قسمت بخش محيطي دستگاه عصبي شامل اعصابي است كه همه -4
هـاي بـدن انجـام     فظت از انـدام تر موارد به منظور محا ي اعمالي كه بسيار سريع، بدون فكر كردن، به صورت غيرارادي و در بيش به كليه -5
  .. . . . . . مانند عقب كشيدن دست در هنگام برخورد با يك جسم داغ، خميازه كشيدن و . شود گفته ميشوند، اعمال غير ارادي انعكاسي  مي
  .است ي مغز تشكيل شده ، مخچه و ساقه)مخ( هستند و مغز از دو نيمكرهمغز و نخاع مركز فرماندهي بدن  -6
  .كند الف خود را در بدن كنترل ميي مخ فعاليت طرف مخ مخ مركز كنترل حركات ارادي بدن است و هر نيمكره -7
  .تعادل بدن است حالت بدن و مخچه مركز حفظ -8
النخاع است كه در بـاالي نخـاع    بصل ، ي مغز بخشي از ساقه. ي مغز كه در زير مخ قرار دارد، محل اتصال مخ و مخچه به نخاع است ساقه -9

النخـاع،   به ايـن قسـمت از بصـل   . باشد مي. . . . .  س، ضربان قلب، فشار خون و غيرارادي بدن مانند تنف حياتي قرار دارد و مركز كنترل اعمال
   .شود حيات گفته مي ي گره
وجود  النخاع تا كمر است كه ارتباط بين مغز و بخش محيطي دستگاه عصبي را به ها از بصل نخاع، طناب سفيد رنگي در داخل ستون مهره -10

  .عكاسي در بدن نيز استنخاع مركز برخي از اعمال ان. مي آورد
پيام عصبي همواره از دندريت به آكسون و به صورت يك طرفه . شامل جسم سلولي، دندريت و آكسون هستند) نورون( هاي عصبي سلول -11

) پوشش(الف در كنار هم توسط يك غاي از تارهاي عصبي  مجموعه. شود هاي بلند، تارعصبي گفته مي ها و يا آكسون به دندريت. يابد انتقال مي
  .دهند اند، عصب را تشكيل مي احاطه شده

هاي عصبي را از مراكـز عصـبي بـه سـاير      كنند، اعصاب حسي و اعصابي كه پيام منتقل ميعصبي را به مراكز عصبي هاي  اعصابي كه پيام -12
  .دهند، اعصاب حركتي نام دارند هاي بدن انتقال مي اندام

  . ، سيناپس نام دارديك سلوليا محل ارتباط يك نورون با  ها بايكديگر و محل ارتباط نورون -13
  
  

  
 ؟ شود هاي بدن به چند صورت انجام مي تنظيم دستگاه .1

  هورموني و شيميايي )4  فقط هورموني )3  فقط عصبي )2   عصبي و شيميايي )1
  . . . . . سه بخش اصلي مغز آدمي شامل،  .2

  مغز ي  ساقه –النخاع  بصل –مخ   )4  نخاع  –مخچه  –مخ  )3  ي مغز هساق –مخ  –مخچه  )2  النخاع بصل –نخاع  –مخ  )1
 ؟ است درستي آورده شده بهكدام گزينه  در مركز فرماندهي در بدن .3

   مغز و نخاع )4  نخاع و مخچه )3  مخ و نخاع )2  مخ و مخچه )1
 ؟ باشد توانايي فكر كردن مربوط به كدام قسمت از بدن مي .4

   مخ )4  النخاع بصل )3  ي مغز ساقه )2  مخچه )1
 ؟ پذير است انتقال پيام عصبي از يك نورون به نورون ديگر از چه طريقي امكان .5

  ت نورون گيرندهيندرد به ي آكسون ي پايانه وسيله به )2    ي انشعابات دندريتي وسيله به )1
   از دندريت به آكسون )4    تماس مستقيم دو نورون )3  

  تنظيم عصبي


