
 فعالیتهای کتاب زیست شناسی دوم

 1-1فعالیت 

هی تْاى ؼّؾًبهَ ُب ؼا ضویؽ کؽظ تب هْاظ هسلْل هْخْظ ظؼ ؼّؾًبهَ اؾ قلْلؿ کَ ظؼ آة ًبهسلْل اقت خعا نْظ. قپف 

 ثب اقتفبظٍ اؾ هْاظ ؼًگ ؾظا ؼًگ آى ؼا اؾ ثیي ثؽظ ّ ًِبیتبً قلْلؿ ؼا ثًْؼت ضبلى خعا کٌین.

 آًؿین قلْالؾ هی تْاى قلْلؿ ؼا ُیعؼّلیؿ کؽظٍ ّ اؾ گلْکؿ زبيل اقتفبظٍ ًوبئین.ظؼ هؽزلَ آضؽ ثَ کوک 

 -2فعالیت 

 . ضیؽ، گلْکؿ هًْْقبکبؼیع اقت ّ اًسالل پػیؽی آى ًكجت ثَ قبکبؼؾ کَ ظی قبکبؼیع اقت ثیهتؽ اقت.1

 ی ظاؼظ.. تب زعّظی ظؼ آة زل هی نْظ اهب ثَ ؾهبى یب زؽاؼت ًیبؾ ظاؼظ چْى قبضتبؼ پیچیعٍ ا2

 هًْْقبکبؼیع       ظی قبکبؼیع >      پلی قبکبؼیع >                      لبثلیت اًسالل ظؼ آة:

. ظؼ آة زل ًوی نًْع. )آة گؽیؿ ثْظى ّیژگی ههتؽک ُوَ لیپیعُبقت( ظؼ اثؽ ایي ّیژگی هی تْاًٌع ظؼ ًمبِ هطتلف 3

 ٍ کٌٌع.ثعى ّ زتی ظؼّى قلْل ُب غضیؽٍ نًْع ّ اًؽژی ؾیبظی غضیؽ

ٍ ثبػث تغییؽ نکل قَ ثؼعی آلجْهیي نعٍ ّ هٌؼمع هی نْظ. 3ظؼ 45گؽهبی ثبالتؽ اؾ  –. ثلَ ظؼ آة زل هی نًْع 4

 )قفیعٍ تطن هؽؽ پطتَ ؼا ثب ًپطتَ همبیكَ کٌیع، کعاهیک ظؼ آة زل هی نْظ؟(

بی قلْلی ًمم ظانتَ ثبنٌع. اهب . ًبهسلْل ُكتٌع. پؽّتئیي ُبی هسلْل هبًٌع آلجْهیي ًوی تْاًٌع ظؼ تهکیل قبضتبؼ5ُ

پؽّتئیي ُبی ًبهسلْل ًمم غضیؽٍ ای ًعاؼظ ّ ظؼ قبضتبؼ ثطم ُبی هطتلف ثعى هثل پْقت، هْ، ًبضي ّ .... نؽکت 

 ظاؼًع.

 اگؽ پؽّتئیي کؽاتیي هْ ّ ًبضي ظؼ آة هسلْل ثْظًع، ٌُگبم ظّل گؽفتي چی هی نع؟

 1-3فعالیت 

نتَ ّ ثب همبظیؽ هكبّی اؾ چؽثی آلْظٍ هی کٌین ِْؼی کَ لکَ ُبی چؽثی ؼّی ُؽ ظّ لطؼَ پبؼچَ کبهالً یکكبى ؼا ثؽظا

ًْع پْظؼ لجبقهْیی کَ یکی ظاؼای آًؿین ّ ظیگؽی فبلع آًؿین اقت ثؽای نكتهْ  2ظّ پبؼچَ یکكبى ثبنٌع. قپف اؾ 

 ٍ ؼا همبیكَ هی کٌین.3اقتفبظٍ کؽظٍ ًّتی

 :1-4فعالیت 

ظا کؽظ ّ 3ؼ هًؽف ًجبنع. یؼٌی ثتْاى ثؽازتی آًؿین ؼا اؾ هسلْل زبّی پیم هبظٍ قطر ثبثت ثبػث هی نْظ آًؿین یکجب

 ظّثبؼ هْؼظ اقتفبظٍ لؽاؼ ظُین. اهب ؼّل اّل )یؼٌی اقتفبظٍ اؾ آًؿین ثًْؼت هسلْل( قبظٍ تؽ اقت.

 :1-5فعالیت 

 ثَ ظؼيع تمؽیجی هْاظ تهکیل ظٌُعٍ ثعى تْخَ کٌیع.

 :1-6فعالیت 

ی هسیّ کهت زبّی اگبؼ ّ ًهبقتَ کهت هی ظُین، پف اؾ چٌع ؼّؾ ظؼ هسل ُبیی کَ ثبکتؽی ثبکتؽی ُبی ضبک ؼا ؼّ

ؼنع کؽظٍ اًع ًهبقتَ هًؽف هی نْظ کَ ایي هَْْع ؼا ثب ؼیطتي هسلْل یع )لْگل( هی تْاى اثجبت ًوْظ.چْى یعثب 

 ًهبقتَ ثَ ؼًگ آثی تیؽٍ ظیعٍ هیهْظ.



 :2-4فعالیت 

 ؿین ُبقت کَ هی تْاى تؼعاظ ههطًی هْلکْل آًؿین ؼا ظؼ آى لؽاؼ ظاظ ّ الف( قطر ثبثت، قطر اقتمؽاؼ آً

 آى ُب ؼا اؾ نكتَ نعى هسیّ، کَ ظؼ زبل ػجْؼ اؾ ؼّی قطر ثبثت اقت، زفع کؽظ.

 ة( ظؼ ؼّل اّل هیؿاى هًؽف آًؿین ثیم تؽ اؾ ؼّل ظیگؽ اقت اهب ایي ؼّل )ؼّل اّل( قبظٍ تؽ اقت.

 : 1-5فعالیت 

 ثؽ ػِعٍ ی ظاًم آهْؾاى اقت. ام ایي فؼبلیت3اى

 : 1-6فعالیت 

ٍ ظانتَ ثبنٌع ظؼ ایي آؾهبیم ّ آؾهبیهِبی ههبثَ کَ هیکؽّة ُب کهت ظاظٍ هی نًْع، ثؽای 3ُوکبؼاى هستؽم ثبیع تْج

 ٍ لؽاؼ گیؽًع:3لْگیؽی اؾ آلْظگی هسیّ ثب هیکؽّة ُبی ثیوبؼی ؾا، الؾم اقت ًکبت ایوٌی ؾیؽ ظلیمبً هْؼظ ت3ْ

 ّ ظؽّف هْؼظ اقتفبظٍ، لجل اؾ اقتفبظٍ نعى قتؽّى نًْع.هسیّ کهت 

 پف اؾ کهت هیکؽّثِب، ظؼ ظؽف ؼا ثجٌعیع ّ آى ُب ؼا ظؼ هسیّ ظؼثكتَ لؽاؼ ظُیع.

پف اؾ ؼنع هیکؽّثِب، ثؽای تهطیى آًِب، کٌبؼ نؼلَ کبؼ کٌیع ّ اگؽ آى ؼا ؼّی الم لؽاؼ هی ظُیع چٌعثبؼ الم ؼا اؾ 

 هیکؽّة ُب کهتَ نًْع.ظاضل نؼلَ ػجعّؼ ظُیع تب 

پف اؾ هطبلؼَ ثؽای قتؽّى کؽظى الم ُب ّ هسیّ ُبی کهت، اثتعا الم ُب ؼا ظؼ الکل لؽاؼ ظُیع ّ قپف ُوؽاٍ ثب هسیّ 

ُبی هًؽف نعٍ ظؼ یک ظؽف قْؼاش ظاؼ، ظاضل ظؽف ؾّظپؿ ثگػاؼیع، ثَ ِْؼی کَ آة ظاضل ؾّظپؿ تب ؾیؽ ایي 

یع. اى ؼا ًین قبػت ثدْنبًیع ّ پف اؾ آى هْاظ ؼا ظؼ چبٍ ظقت نْیی ثؽیؿیع. ظؽف ثبال ثیبیع. پف ظؼ ؾّظپؿ ؼا ثجٌع

قبػت اؾ هبظٍ قفیع کٌٌعٍ پؽ کٌیع ّ ثب هبیغ ظؽفهْیی ثهْییع ّ تبزع اهکبى ثؽای تِیَ غػا اؾ آى اقتفبظٍ  24ظؽف ؼا 

 ًکٌیع.

قی قی آة همطؽ اقتفبظٍ کؽظ ّ لی  111ثؽای تِیَ هسیّ کهت اگؽ اگبؼ هْخْظ ًجبنع هی تْاى اؾ یک گؽم ژالتیي ظؼ 

c 24ٍ ظانت کَ ایي هسیّ ظؼ ظهبی ثیم اؾ 3ثبیع تْ
1 

 غّة هی نْظ.

کَ ظؼ ظاؼّضبًَ ُب  –پف اؾ کهت هیکؽّة ُبی ضبک، ثب ؼیطتي هسلْل یعظاؼ )لْگل( یب هسلْلی هؼؽّف ثَ ثتبظیي 

 چْى  -ؼًگ هسیّ ظؼ ًمبِی کَ ثبکتؽی ُب ؼنع کؽظٍ اًع، تغییؽ ًوی کٌع -ّظ اقت3هْ

بقتَ ی ثَ کبؼ ؼفتَ تغییؽ اهب ظؼ قبیؽ ًمبِ، ؼًگ هسیّ کهت ثكتَ ثَ ًْع ًه -ثبکتؽی ُب ًهبقتَ ؼا هًؽف کؽظٍ اًع

 هی کٌع؛ آى کَ ظاؼای لْگل اقت اؾ آثی تب لٍِْ ای ّ آى کَ ظاؼای ثتبظیي اقت اؾ لٍِْ ای تب ثٌفم.

 1-7فعالیت ص 

اًْؼاى ثَ ظلیل گًْبگًْی ظؼ 3. ثب تْخَ ثَ آًچَ کَ ظاًم آهْؾاى ظؼ ایي فًل آهْضتَ اًع، هی تْاى گفت: گًْبگًْی 1

ی ثعى آًِبقت. تفبّت پؽّتئیي ُب ًیؿ ًبنی اؾ ًْع  DNAى آًِب ّ ثَ ّیژٍ پؽّتئیي ُب ّ هْلکْل ُبی ؾیكتی ثع

 اقیعُبی آهیٌَ، تؽتیت ّ تؼعاظ آى ُبقت.

ّظ ظؼ ایي هْلکْل 3ّظ ثیي ػٌبيؽ ه3ْ، هی تْاى اًْاع پیًْعُبی ه21ْيفسَ ی  2-11ٍ ثَ نکل 3. هثالً ثب ت2ْ

(O,N, H, C.تؼعاظ آى ُب ؼا ههطى کؽظ ّ ) 

( قبضتَ هی نًْع. CH2=CH2. پلی اتیلي کَ ظؼ قبضت ّقبیل پالقتیکی ثَ کبؼ هی ؼّظ. اؾهًْْهؽی ثَ ًبم اتیلي )3

P.V.C  َکَ ظؼ قبضت لْلَ ُبی اًتمبل آة، فبَالة ّ ... ثَ کبؼ هی ؼّظ اؾ کلؽیع ّیٌیل قبضت 

 ثَ کبؼ هی ؼّظ.هی نْظ. تفلْى ًیؿ پلی هؽ تتؽافلئْؼ اتیلي اقت کَ ظؼ قبضتي ظؽّف ًچكت 



ٍ: الؾم ثَ غکؽ اقت کَ ایي پؽقم ثؽای آنٌبیی ظاًم آهْؾاى هطؽذ نعٍ ّ زفع اقبهی ّ فؽهْل ُب هْؼظ ًظؽ 3تْ

 ًیكت.

4 . 

 قٌتؿ آة ظُی ُیعؼّلیؿ

 هسًْل آى هًْْهؽ اقت

 نکكتَ نعى پیًْع

 هًؽف آة

 هسًْل آى پلی هؽ اقت.

 اظ پیًْع3ای

 تْلیع آة

  

 آة زل ًوی نًْع. )آة گؽیؿاًع( اهب ظؼ زالل ُبی آلی هسلْل ُكتٌع. . چْى ُوَ ی آى ُب ظؼ5

 . الف( هسلی ظؼ هْلکْل آًؿین کَ پیم هبظٍ ثَ آى هتًل نْظ.6

ة( ُؽ آًؿین ّاکٌم ضبيی ؼا ثَ ؼاٍ هی اًعاؾظ چْى پیم هبظٍ ی ضبيی اقت کَ هی تْاًع ظؼ خبیگبٍ فؼبل آًؿین لؽاؼ 

 گیؽظ.

 . پٌدبٍ هْلکْل آة7

 ّظ ظاؼظ کوتؽ اقت. ظؼ ًتیدَ نکكتي آى ؼازت تؽ اقت.3عاؼی هْلکْل ظؼ زبلتی کَ پیًْع ظّگبًَ )یب قَ گبًَ( ّ. پبی8

 پبقص فؼبلیت ُبی فًل ظّم

 : 2-1فعالیت 

 ام ایي فؼبلیت، ظاًم آهْؾ هی تْاًع هكتمالً ثب هیکؽّقکْپ کبؼ کٌع.3ثب اى

 : 2-2فعالیت 

 ههبُعٍ ّ ؼقن نکل، اًعاؾٍ گیؽی ًوًَْ ُبی هیکؽّقکْپی ؼا تدؽثَ کٌع.ام ایي فؼبلیت، ظاني آهْؾ َوي 3ثب اى

 :2-3فعالیت 

ثؿؼگ ًوبیی هیکؽّقکْپ ثَ ؼّل ُبی هطتلف تؼییي هی نْظ. ظؼ قبظٍ تؽیي ؼّل، ثؿؼگ ًوبیی ثؽاثؽ اقت ثب 

زعالل ّ زبيلُؽة ثؿؼگ ًوبیی ػعقی نیئی ظؼ ثؿؼگ ًوبیی ػعقی چهوی، ثٌبثؽایي ظؼ هیکؽّقکْپ هْؼظ ًظؽ 

 .x 11 11= 111ّ ثؽاثؽ  x 10 41= 411زعاکثؽ ثؿؼگ ًوبییع ثَ تؽتیت ػجبؼت اًع اؾ: ثؽاثؽ 

. ثؽای هسبقجَ ی اًعاؾٍ ی تًْیؽ، اًعاؾٍ ی ًوًَْ ؼا ظؼ ثؿؼگ ًوبیی هْؼظ اقتفبظٍ َؽة هی کٌین؛ ثٌبثؽایي زعالل 2

 ّ زعاکثؽ ِْل ًوًَْ هْؼظ ًظؽ ثَ تؽتیت ػجبؼت اًع اؾ:

Mm 200= 5/0 x 400                 ّ           mm 50= 5/0 x 100 

 ثؽای تِیَ همیبـ اًعاؾٍ ی ّالؼی ًوًَْ ؼا ثؽ اًعاؾٍ ی تًْیؽ تمكین هی کٌین: 



ّظ همیبـ هی تْاى اؾ ؼّی تًبّیؽ، 3ظؼ هطبلؼبت ؾیكتی گبٍ ثَ تؼییي اًعاؾٍ ی ًوًَْ هْؼظ ًیبؾ اقت. ظؼ يْؼت ّ

 یي کؽظ.اًعاؾٍ ّالؼی ًوًَْ ؼا تؼی

 :2-4فعالیت 

 . چْى پیبؾ اًعام ؾیؽؾهیٌی اقت ّ تست تأثیؽ ًْؼ لؽاؼ ًعانتَ اقت.8

 ظؼ زُْؼ فتْقٌتؿ هی کٌع.  ثؽگ ضؿٍ اًعام ُْایی اقت -. کلؽّپالقت فؽاّاى11

 . ثَ ظلیل فؽاّاًی کلؽّپالقت ُب ظؼ ثؽگ ضؿٍ.14

 ُب قجؿیٌَ ی ضْظ ؼا اؾظقت ظٌُع ّ قفیع نًْع. . هی تْاًی ضؿٍ ؼا ثؽای هعتی ظؼ تبؼیکی ؼّیم ظُین تب ثؽگ15

 :2-5فعالیت 

قبضتَ هی نْظ ّ تفبّت آًِب ظؼ ایي اقت کَ اًؽژی نیویبیی ظؼ  ATP. ظؼ ُؽ ظّ، تجعیل اًؽژی يْؼت هی گیؽظ ّ 1

 کلؽّپالقت غضیؽٍ نعٍ ّ ظؼ هیتْکٌعؼی آؾاظ هی نْظ.

 ت، غضیؽٍ ّ تؽنر هْلکْلِبی ؾیكتی.. تمكین کؽظى غهبی ظؼّى قلْل ثَ لكوتِبی هطتلف ّ قبض2

 . پبًًع قلْل، 3

                                                                   4 r
     

= 4 x 3.14 x 10
 

 

R= 1۰             

                                                               

=           
    

1256 m 
 

4 rقطر 

 زدن             

   

                                                                   4 r
     

= 4 x 3.14 x 20
 

 

r= 20 m 

                                                                    

=           
 

=5024 m
 

4 rقطر 

 زدن          

ًهبى هی ظُع ایي ػکف ُب « 3»، هیتْکٌعؼی ّ ظیْاؼٍ ی قلْلی ظؼ ػکف «الف»ّظ کلؽّپالقت ظؼ ػکف 3. 4ّ

ثَ ػلت ایي کَ تٌِب ظاؼای ظیْاؼٍ غهب ّ ؼیجْؾّم « ظ»ّ « ة»هؽثِْ ثَ لْثیب ُكتٌع کَ یْکبؼیْت اقت ّ ػکف ُبی 

 « ُـ»ُكتٌع ّ اًعاهک ُبی ظاؼای غهب ًعاؼًع، هؽثِْ ثَ ثبکتؽی ُكتٌع کَ پؽکبؼیْت اقت. ػکف 

 ثَ ظلیل ظانتي ُكتَ ّ نجکَ آًعّپالقوی ؾیؽ هؽثِْ ثَ هْل اقت. 
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 م قلْل ًًف3نؼبع، ًكجت قطر ثَ ذًتیدَ هی گیؽین ثب ظّ ثؽاثؽ نعى 

 هی نْظ. 

 2-6فعالیت 

. الف( ثَ ػلت پژهؽظگی، غلظت ظؼ ظاضل قلْ.ل ؾیبظ اقت، فهبؼ اقوؿی آى ثبالقت ّ آة ثؽ اقبـ اقوؿ ثَ ظاضل 1

 ة نبظاثی ثؽگ ُب هی نْظ.3قلْل ُب ًفْغ هی کٌع ّ هْ

ایم فهبؼ اقوؿی ظؼ ضبؼج ّ ضؽّج هبیؼبت ة افؿ3ة( ظؼ هسیّ ضبؼج، افؿایم غلظت ًبنی اؾ افؿّظى نکؽ هْ

 ظاضلی ثؽ اقبـ اقوؿ هی نْظ.

. الیَ ی چؽثی ای کَ اؾ تؽنر غعظ چؽثی پْقت ثَ ّخْظ آهعٍ، آى ؼا ًكجت ثَ آة غیؽ لبثل ًفْغ هی کٌع. ّ ثبفت 2

 ت.پْنهی چٌع الیَ قطسی تؽیي الیَ قلْلِبی هؽظٍ کَ پؽّتئیي کؽاتیي ظاؼًع کَ ًكجت ثَ آة همبّم اق

. ُؽ ظّ آة ؼا اؾ ظقت هی ظٌُع؛ چْى غلظت ّ فهبؼ اقوؿی ظؼ ضبؼج ثیم تؽ اؾ ظاضل قلْل اقت اهب قؽػت 3

ضؽّج آة اؾ گلجْل لؽهؿ ثیم تؽ اقت؛ چْى قلْل گیبُی ؼّی غهبی ضْظ ظاؼای ظیْاؼٍ ّ ًیؿ ظؼ ظاضل قلْل ظاؼای 

يْؼتی کَ نکل گیبُی ثَ ػلت ّخْظ ظیْاؼٍ تغییؽ ّاکْئل اقت. اؾ ِؽفی، گلجْل لؽهؿ کبهالً چؽّکیعٍ هی نْظ ّ ظؼ 

 ًوی کٌع ّ فمّ نبظاثی ّ تؽظی ضْظ ؼا اؾظقت هی ظُع.



 :2-7فعالیت 

. ؼیجْؾّم پؽّتئیي ؼا هی قبؾًع، فؽَیَ ای کَ هی تْاى اؼائَ ظاظ ایي اقت کَ ؼیجْؾّم ُبی قلْل ُبی ثعى هب ثب 1

ک ثَ ظّ ؼّل ثب ثبکتؽی هجبؼؾٍ هی کٌٌع. اًْاػی اؾ آًِب اؾ تهکیل ؼیجْؾّم ُبی قلْل ثبکتؽی تفبّت ظاؼًع. آًتی ثیْتی

ظیْاؼٍ ی قلْلی ثبکتؽی ُب خلْگیؽی هی کٌٌع ّ ثؼُی اؾ آى ُب ثؽ ؼّی ؼیجْؾّم ُبی ثبکتؽیبیی ّ ظؼ ًتیدَ پؽّتئیي 

ف ظّؾ ثبالی آى ُب قبؾی تأثیؽ هٌفی هی گػاؼًع. اگؽچَ ؼیجْؾّم ُبی ثبکتؽیبیی ّ اًكبًی ثب ُن تفبّت ظاؼًع اهب هًؽ

 ثؽ ؼیجْؾّم ُبی قلْل ُبی اًكبى ًیؿ تأثیؽ هٌفی هی گػاؼًع.

چْى هیتْکٌعؼی اًؽژی تْلیع هی کٌٌع، ثٌبثؽایي ظؼ قلْل ُبیی کَ فؼبلیت ثیم تؽی ظاؼًع تؼعاظ هیتْکٌعؼی ُب ًیؿ  -2

 ثیم تؽ اقت. تؼعاظ هیتْکٌعؼی هتٌبقت ثب فؼبلیت هتبثْلیک قلْل اقت. قلْل 

 َ ای، للجی، قلْل ُبی لْلَ ُبی کلیْی ّ کجع اؾ هْاؼظی ُكتٌع کَ تؼعاظ هیتْکٌعؼی آى ُب ؾیبظ اقت.هبُیچ

. ػبهل اقبقی ظؼ ثَ ظقت آّؼظى یک تًْیؽ ضْة اؾ هیکؽّقکْپ لعؼت تفکیک اقت. لعؼت تفکیک ثیبى کٌٌعٍ ی 3

یک ایي هیکؽّقکْپ یک ًبًْهتؽ کْچک تؽیي فبيلَ ای اقت کَ ظّ غؼٍ اؾ یکعیگؽ لبثل تهطیى اًع. لعؼت تفک

اقت. یؼٌی ثب ایي هیکؽّقکْپ هی تْاى غؼاتی ؼا کَ فبيلَ ی آى ُب اؾ ُن تب یک ًبًْهتؽ اقت ثَ يْؼت ظّ غؼٍ ی 

 ظای اؾ ُن ظؼیع.3

 Halophilesلبظؼ ثَ تسول َّؼیت ًبهكبػع هسیطی ُكتٌع. ُبلْفیل ُب  Archaebacteria.ضیؽ، هثالً آؼکی ثبکتؽُب 4

اؾ آؼکی ثبکتؽُب( ظؼ زَْچَ ُبی ًوک گیؽی ؾًعگی هی کٌٌع، ُن چٌیي گؽٍّ ظیگؽی اؾ آؼکی ثبکتؽُب  )گؽُّی

(Thermoacidophiles ظهبی )c 80
1 

ّ
 

PH=20  .ؼا هی تْاًٌع تسول کٌٌع 

ع ثبکتؽی کلكتؽیعیْم ثْتْلیٌْم ثی ُْاؾی اقت ّ هی تْاًع ظؼ کٌكؽُّبی هْاظ غػایی ؼظ نؽایّ کبهالً ثی ُْاؾی ؼن

 کٌع ّ قن کهٌعٍ ای ثْتْلٌیْم ؼا تْلیع کٌع.

ثبکتؽی ُب لعؼت تْلیع هثل ثبالیی ظاؼًع ّ هؼوْالً اؾ ِؽیك تمكین ظّتبیی کَ ًْػی تْلیع هثل غیؽ خٌكی اقت تکثیؽ هی 

 نًْع ّ ظؼ هعت کْتبُی اؾ یک قلْل ثبکتؽی اًجُْی قلْل تْلیع هی نْظ.

 ة( ؼیجْؾّم ثؽ قطر نجکَ آًعّ پالقوی                         : الف( غهبء ُكت1َ. نکل 5

ظ(                          ( ظیْاؼٍ ی قلْلی3                          زلمْی DNAة(                        : الف(تبژک2نکل 

 غهبء پالقوبیی

 ( نجکَ ی آًعّپالقوی ؾثؽ3                 ة( هیتْکٌعؼی                             : الف( خكن گلژی3نکل 

 ة( غهبء ُكتَ.                                                       ظیْاؼٍ قلْل گیبُی : الف(4نکل 

  

 پبقص فؼبلیت ُبی فًل قْم:

 : 3-1فعالیت 

ؼًگ آهیؿی ثب ظؼ اًدبم ایي فؼبلیت هی تْاى ؼّپْقت تستبًی ثؽگ گیبُبى هطتلف هثل تؽٍ ّ کبُْ ؼا خعا ّ پف اؾ 

 لْگل، قلْل ُبی اپیعؼم ّ ُكتَ ُبی آى ُب ّ قلْل ُبی ؼّؾًَ ّ ّیژگی ُبی آى ؼا ههبُعٍ کؽظ.

 : 3-2فعالیت 

ظؼ ایي فؼبلیت پبؼاًهین ههبُعٍ هی نْظ ظؼ گْخَ فؽًگی زبّی کؽّهْپالقت فؽاّاى اقت. هی تْاى پبؼاًهین گیبُبى 

 ضل آى ؼا ثب لْگْل ههبُعٍ کؽظ.ظیگؽ، هثل غعٍ قیت ؾهیٌی ّ آهیلْپالقت ُبی 



 : 3-3فعالیت 

قبػت، ثؽل  24اثتعا ثبفت ُبی تِیَ نعٍ، ظاضل الکل یب قبیؽ هسلْل ُبی تثجیت کٌٌعٍ لؽاؼ ظاظٍ هی نًْع ّ پف اؾ 

گیؽی يْؼت هی گیؽظ ّ ًوًَْ ُب ثَ يْؼت قبظٍ یب هُبػف ؼًگ آهیؿی هی نًْع. ظؼ ؼًگ آهیؿی قبظٍ اؾ یک 

هی نْظ؛ هثالً فْنیي ظیْاؼٍ ی ثبفت ُب ؼا لؽهؿ هی کٌع کَ ظؼ ایي زبلت تهطیى ثبفت ُب ثؽ اقبـ  ًْع ؼًگ اقتفبظٍ

َطبهت ظیْاؼٍ قبیؽ ههطًبت ثبفتی اهکبى پػیؽ اقت. ثلْظّهتیلي ثَ يْؼت هسلْل ؼلیك ظؼ هعت ًین تب یک ظلیمَ 

 چْة، چْة پٌجَ ّ کْتیي ؼا آة ؼًگ هی کٌع.

ًگ ثلْظّهتیلي ّ کبؼهي ؾاخی اقتفبظٍ هی کٌین؛ اثتعا ثؽل ُبی تِیَ نعٍ ؼا ثَ هعت ظؼ ؼًگ آهیؿی هُبػف اؾ ظّ ؼ

% هی گػاؼین تب آة ژاّل ضٌثی نْظ. الجتَ 5ظلیمَ ظاضل اقیع اقتیک  5ظلیمَ ظؼ آة ژاّل لؽاؼ هی ظُین ّ ثَ هعت  15

َ ظاضل ثلْظّ هتیلي ؼلیك هی پف اؾ ظّ هؽزلَ، آى ُب ؼا ثب آة همطؽ نكت ّ نْ هی ظُین. قپف ثَ هعت چٌع ثبًی

ظلیمَ ظاضل کبؼهي ؾاخی هی گػاؼین. ثؼع اؾ نكت ّنْ  11-15ثبًیَ( ّ پف اؾ نكت ّ نْ ثَ هعت  31گػاؼین )زعّظ 

ثب آة همطؽ، آى ُب ؼا ههبُعٍ هی کٌین. هی ثیٌین کَ ثبفت ُبی قلْلؿی لؽهؿ ّ ثبفت ُبی چْثی ّ چْة پٌجَ ای قجؿ 

 هبیل ثَ آثی هی نًْع.

  

 اسخ های فعالیت فصل چهارمپ

 :4-1فعالیت 

ٍ، افؿایم گْاؼل ّ خػة هی نْظ. اگؽ ایي 3. پیچ ّ تبة ضْؼظى لْلَ ی گْاؼل هْخت افؿایم قطر لْلَ ّ ظؼ ًتی1

 لْلَ هكتمین ثْظ، هكبفتی کَ غػا ِی هی کؽظ کْتبٍ هی نع ّ گْاؼل ّ خػة ثَ ضْثی اًدبم ًوی گؽفت.

 ق، ًهبقتَ ؼا ثَ هبلتْؾ تجعیل هی کٌع ِؼن هبلتْؾ نیؽیي اقت.. الف( پتیبلیي هْخْظ ظؼ ثؿا2

 ة( ؾثبى کْچک ٌُگبم ثلغ، ؼاٍ زفؽات ثیٌی ؼا هی ثٌعظ.

غة هْاظ غػایی کن هی نْظ، ظؼ 3غة کبُم هی یبثع هیؿاى 3. ثب اؾ ثیي ؼفتي چیي ضْؼظگی ُبی ظؼّى هؼعٍ، قطر 3

ًْؼ ًوی ؼقع ّ اّ اؾ غضبیؽ ثعى ضْظ اقتفبظٍ هی کٌع ّ الغؽ هی ًتیدَ، غػای کبفی ثؽای اًدبم فؼبلیت ُب ثَ ثعى خب

 نْظ.

% ظؼيع هی ؼیؿین. پف اؾ نكتي ظُبى همعاؼی 5. ظؼ قَ لْلَ ی آؾهبیم یک قبًتی هتؽ هکؼت هسلْل ًهبقتَ 4

ًوْظٍ ّ  ثؿاق تِیَ هی کٌین ّ ظؼ لْلَ ی آؾهبیم ظیگؽ هی ؼیؿین. قپف ثب خْیعى یک ًْاؼ القتیکی همعاؼی ثؿاق تِیَ

ظؼ لْلَ آؾهبیم پٌدن هی ؼیؿین. ثَ یکی اؾ لْلَ ُبی هستْی ًهبقتَ یک قبًتی هتؽهکؼت ثؿاق لجل اؾ خْیعى ّ ثَ 

ّیعى اَبفَ هی کٌین. پف اؾ ثَ ُن ؾظى لْلَ ُب ظلیمَ يجؽ هی کٌین، هی 3ظیگؽی، یک قبًتی هتؽهکؼت ثؿاق پف اؾ 

آثی تب لٍِْ ای هی نْظ. ؼًگ ایدبظ نعٍ ظؼ  -ثكتَ ثَ ًْع ًهبقتَ -ظٍثیٌین ؼًگ هسلْلی نبُع کَ فمّ زبّی ًهبقتَ ثْ

لْلَ هستْی ًهبقتَ ّ ثؿاق لجل اؾ خْیعى، اؾ لْلَ نبُع کن تؽ اهب اؾ لْلَ ی قْم ثیم تؽ اقت ّ ؼًگ لْلَ ی قْم کَ 

ّ ظؼ ًتیدَ، ّخْظ  زبّی ثؿاق پف اؾ خْیعى اقت ّ اؾ ثمیَ لْلَ ُب ؼّني تؽ اقت کَ ًهبقتَ ی ُُن ثیم تؽ ًهبقتَ

 آًؿین ثیم تؽ ظؼ ؾثبق پف اؾ خْیعى اقت.

. کیكَ ی گْاؼنی ظؼ خبًْؼاًی کَ قبضتبؼی قبظٍ ّ خثَ ای کْچک ظاؼًع، ظیعٍ هی نْظ. تمؽیجبً ُوَ قلْل ُبی ثعى 5

ْاؼل ظؼ آى ُب ظؼ اؼتجبِ ثب کیكَ گْاؼنی تٌِب گْاؼل خؿئی ّ تْؾیغ غػا ؼا ثیي قلْل ُب اًدبم هی ظُع ّ اظاهَ گ

قلْل ُب اًدبم هی نْظ ّ هْاظ ثبلی هبًعٍ اؾ هسل ّؼّظ ضبؼج هی نًْع. ظؼ زبلی کَ ظؼ خبًْؼاى ثؿؼگ خثَ، گْاؼل 

ظؼّى قلْلی ظیعٍ ًوی نْظ ّ ثكیبؼی اؾ قلْل ُب ثب لْلَ گْاؼل اؼتجبِ ًعاؼًع؛ ثٌبثؽایي گْاؼل کبهل هْاظ غػایی ظؼ 

هؽازلی ظؼ ثطم ُبی هطتلف لْلَ ی گْاؼل کَ ثلٌع ّ پیچ ضْؼظٍ اقت، لْلَ گْاؼل اًدبم هی نْظ کَ ایي ػول ِی 

يْؼت هی گیؽظ ّ ثبلیوبًعٍ ی هْاظ اؾ اًتِبی لْلَ گْاؼل ضبؼج هی نًْع؛ چْى اهکبى ثؽگهت آى ُب ثَ هجعأ ّخْظ 

 ظاؼظ.



اظ کبهالً گْاؼل نعٍ ّ ظؼ . الف( ثبیع ُن چٌبى کَ اؾ اثتعا ثَ اًتِبی ثعى ثَ پیم هی ؼّظ، اؾ هْاظ گْاؼل ًهعٍ ثَ ه6ْ

 اًتِب ثَ هْاظ ظفؼی ثؽقع.

ة( ثلَ، ظؼ زلمَ ی قْم فمّ لٌعُب ثَ همعاؼ کن تدؿیَ نعٍ اًع کَ ههبثَ ظُبى اقت. ظؼ زلمَ ی پٌدن، لٌعُب ثؼُی اؾ 

ی قبؾًعٍ چؽثی ُب ّ تب زعی پؽّتئیي ُب تدؿیَ نعٍ اًع کَ ههبثَ هؼعٍ اقت. ظؼ زلمَ ی ُفتن، ُوَ هْاظ آلی ثَ ّازعُب

ی ضْظ تدؿیَ نعٍ اًع کَ ههبثَ ؼّظٍ ی کْچک اقت ّ ظؼ زلمَ ی ًِن، هْاظ غیؽ لبثل گْاؼل ّ آة فؽاّاى ظیعٍ هی 

نْظ کَ ههبثَ اثتعای ؼّظٍ ی ثؿؼگ اقت. ظؼ زلمَ ی آضؽ، هْاظ غیؽ لبثل گْاؼل ّ آّة ثَ همعاؼ کن ظیعٍ هی نْظ کَ 

 م نعٍ اقت.ههبثَ ؼّظٍ ثؿؼگ اقت ّ آة گیؽی ظؼ آى اًدب

 :4-2فعالیت 

ؼا ثؽؼقی کٌین، پف قبیؽ ػْاهل ثبیع ثبثت ثبنٌع ظؼ غیؽ ایي يْؼت، هثالً  o2الف( چْى ُعف ایي اقت کَ تأثیؽ 

 تغییؽ ظهب هی تْاًع ثؽ قؽػت فؼبلیت ُب اؾ خولَ خػة یْى ثؽم هْثؽ ثبنع.

ثؽای خػة ایي یْى الؾم اقت ّ ًهبى  O2ایي ، هیؿاى خػة یْى ثؽم ؼا ظٍ ثؽاثؽ افؿایم ظاظٍ اقت، ثٌبثؽO2ة( ّخْظ 

 ظٌُعٍ ی لؿّم هًؽف اًؽژی ثؽای ایي اًتمبل اقت.

ثؽای تبهیي اًؽژی  O2ج( خػة یْى ُب اؾ ِؽیك ؼیهَ، ثَ يْؼت فؼبل ّ ثب هًؽف اًؽژی يْؼت هی گیؽظ. ّخْظ 

 َؽّؼی اقت.

  

  

 :4-3فعالیت 

ثَ همبیكَ ی لطؽ غؼات قبؾًعٍ ی ضبک ُبی هطتلف، لبثلتی ًگِعاؼی ثؽای اًدبم ایي فؼبلیت هی تْاًیع ظاني آهؿّاى ؼا 

 آة ّ ؾُکهی ضبک ُبی هطتلف، لبثلیت ؼّیم گیبٍ ظؼ ُؽ یک اؾ آًِب، ّ ... ؼاٌُوبیی کٌیع.

 : 4-4فعالیت 

آى ُب، هْاؼظی ػعظ اؾ ُؽ کعام( ثب اقتفبظٍ اؾ  21ظؼ اًدبم ایي فؼبلیت تؼعاظ ظاًَ ُبی کبنتَ نعٍ ثبیع ؾیبظ ثبنع )هثالً 

هثل تؼعاظ ثؽگ ُب، ِْل ؼیهَ ّ قبلَ ّ ... ؼا اًعاؾٍ گیؽی ّ همبیكَ هی کٌین. الجتَ ثؽای ظلیك تؽ ثْظى آؾهبیم ثبیع ُؽ 

 ًْع ظاًَ ؼا ظؼ ُؽ ظّ هسیّ هْؼظ ًظؽ کهت ظاظ.

 :4-5فعالیت 

ی ثؽًع ّ غؼات قبؾًعٍ ی ظاًم آهْؾاى َوي اًدبم ایي آؾهبیم ثَ ّخْظ فُبُبی ضبلی هستْی ُْا ظؼ ضبک پی ه

 ضبک ؼا اؾ یکعیگؽ خعا هی کٌٌع.

 :4-6فعالیت 

. قطر آة پبییي هی ؼّظ ّ ُْا ضبؼج هی نْظ. اضتالف قطر آة لجل ّ ثؼع اؾ تکبى ظاظى ًهبى ظٌُعٍ ی همعاؼ ُْای 1

 هْخْظ ظؼ ضبک اقت. 

 . پف اؾ هًؽف کؽظى ًهبى ظٌُعٍ ی همعاؼ آة هْخْظ ظؼ آى اقت.2

 ؾى اّلیَ ی ضبک ّ ّؾى ضبک پف اؾ قْؾاًعى ًهبى ظٌُعٍ ی هیؿاى ُْهْـ هْخْظ ظؼ ضبک اقت.ج. اضتالف ّ

 ًدن÷پبقص فؼبلیت ُبی فًل 



 :5-1فعالیت 

 . ػعظ زبيل، ظؽفیت ّالؼی ؼاًهبى ًوی ظُع، ؾیؽا ُویهَ ثیي ًین تب یک لیتؽ ُْا ظؼ نم ُب ثبلی هی هبًع.1

َ ػول ظم )ثَ تٌِبیی( اًدبم ظاظٍ نْظ. ثعیِی اقت کَ ػول ثبؾظم ًیؿ هؼبظل . کبفی اقت ثب اًعکی توؽیي، اؾ ِؽیك لْل2

 ظم ضْاُع ثْظ.

          :5-2فعالیت 

 . نهِب: ثبظکٌک ُب؛ ًبی: لْلَ ی نیهَ ای ظّ نبضَ؛ ًبیژٍ ُب: ُؽ یک اؾ نبضَ ُبی لْلَ ی نیهَ ای؛ 1

 ظًعٍ ُب: نیهَ؛ ظیبفؽاگ: يفسَ ی القتیکی یب پالقتیکی.

 ظکٌک پؽ اؾ ُْا هی نًْع.. ثب2

 ج. الف( زدن افؿایم ّ فهبؼ آى کبُم هی یبثع.

ة( ثب پبییي آهعى يفسَ ی القتیکی ّ افؿایم زدن ظاضل ظؽاف، فهبؼ ظاضل ظؽف ًكجت ثَ ضبؼج آى کوتؽ هی نْظ ّ 

 ثَ ایي تؽتیت ُْای ضبؼج، ّاؼظ ثبظکٌک ُب نعٍ ّ آى ُب پؽ اؾ ُْا هی نًْع.

 ًعٍ ای )ثَ ضًْو ضبؼخی(( هبُیچَ ُبی ثیي ظ3

 :5-3فعالیت 

زجبة « ة»ّ ٌُگبم ثبؾظم اؾ اًتِبی لْلَ ی ثلٌع ظاضل ظؽف « الف»ة( ٌُگبم ظم اؾ اًتِبی لْلَ ثلٌعی ظاضل ظؽف 

 ضبؼج هی نْظ.

 ههبُعٍ هی نْظ.« ة»( تغییؽ ؼًگ ظؼ ظؽف 3

 ًیؿ ههبُعٍ هی نْظ.« الف»ظ( ثب گػنت ؾهبى تغییؽ ؼًگ ظؼ ظؽف 

 رسش ها صپاسخ به پ

لؽاؼ ظاؼظ، ثٌبثؽایي ٌُگبم ظم، هبیغ ثؽ اثؽ هکم « ة»الف( اًتِبی لْلَ ثلٌع هتًل ثَ لْلَ هؽکؿی، ظاضل هبیغ ِؽف 

ایدبظ نعٍ ّاؼظ ایي لْلَ هی نْظ ّ ُْا اؾ لْلَ ی کْتبٍ هتًل ثَ لْلَ ی هؽکؿی ّاؼظ هی نْظ. الجتَ ایي ُْا اؾ ضبؼج 

ؼاُی ثؽای ضؽّج « الف»ّاؼظ ایي ظؽف هی نْظ. ٌُگبم ثبؾظم ُْای ظؽف « الف»ظؽف « لْلَ ی ثلٌع»اؾ ِؽیك 

نعٍ ّ « ة»ًعاؼظ، پف ُْای ؾیبظی ّاؼظ ایي ظؽف ًوی نًْع. ظؼ زبلی کَ ُْا اؾ ِؽیك لْلَ ی ثلٌع ّاؼظ هبیغ ظؽف 

 ضبؼج هی نْظ.« ة»ظؼ ًِبیت، ثَ قْیلَ ی لْلَ ی کْتبٍ ظؽف 

 کَ زجبة ُبی ُْا اؾ آى ضبؼج هی نًْع.«( ة»هی )ظؽف ة( ظؼ ظؽف هؽثِْ ثَ لْلَ ی ُْای ثبؾظ

ایي ُْا هكتمیوبً ّاؼظ هبیغ ًوی نْظ ّ  -الجتَ ثَ همعاؼ کن –ًیؿ ّاؼظ هی نْظ « الف»( ثلَ، ُْای ثبؾظهی ثَ ظؽف 3

 تٌِب ثب قطر آى توبـ هی یبثع، ظؼ ًتیدَ تغییؽ ؼًگ کٌعتؽ ّ ثَ يْؼت تعؼیدی ایدبظ هی نْظ.

  

  

 فًل نهنفؼبلیت ُبی 

1-6: 



ثَ ِْؼ هؼوْل ظؼ اغلت ظثیؽقتب ًِب ایي تهؽذ اًدبم هی نْظ. ظقتْؼ کبؼ تَْیر ظاظٍ نعٍ ظؼ « گْقفٌع»تهؽیر للت 

 کتبة ضْاًعٍ نْظ.

 6-2فعالیت 

 اًدبم ایي فؼبلیت ثؽػِعٍ ظاًم آهْؾاى اقت. فمّ نوبؼل تؼعاظ َؽثبى للت ظؼ نؽایّ هطتلف هْؼظ ًظؽ اقت.

 :6-3فعالیت 

لف( ایي تغییؽ ًبنی اؾ َؽثبى هتٌبّة للت اقت. فهبؼ ضْى ثب اًمجبٌ ثطي ُب افؿایم یبفتَ ّ ثب اًجكبِ آى ُب . ا1

 کبُم هی یبثع.

 ة( ُؽ ػبهلی کَ تؼعاظ َؽثبى ُبی للت ؼا افؿایم ظُع )تسؽیک اػًبة قوپبتیک، ُیدبى، ّؼؾل ّ ...(

ى ؼا ظؼ توبم ثعى ثَ گؽظل ظؼآّؼظ اهب ثطي ؼاقت فمّ ضْى . الف( ًیؽّی زبيل اؾ اًمجبٌ ثطي چپ ثبیع ثتْاًٌع ض2ْ

 ؼا ثؽای نم ُب هی فؽقتع.

ة( فهبؼ ضْى ظؼ قؽضؽگ ُب ثكیبؼ ثیهتؽ اؾ قیبُؽگ ُب اقت. پف ظیْاؼٍ ی قؽضؽگ ُب ثبیع َطین تؽ ثبنع تب 

َ قؽضؽگ ًمم اقبقی تسول فهبؼ ضْى ثبال ؼا ظانتَ ثبنع. هبُیچَ ُبی ظیْاؼٍ قؽضؽگ ُب ظؼ تٌگ ّ گهبظ نعى ظُبً

ظاؼًع اؾ ِؽفی ظیْاؼٍ قیبُؽگ ُب ظؼ زؽکت ضْى قیبُؽگی ظضبلت ًعاؼًع ّ ثبیع ًبؾک ثبنٌع تب ػْاهلی هثل تلوجَ ی 

 هبُیچَ ای ثَ خؽیبى ضْى ظؼ آى کوک کٌٌع.

 ( تجبظل هْاظ ثیي ضْى ّ قلْلِبی ثعى )هبیغ هیبى ثبفتی( ثَ ؼازتی اهکبى پػیؽ هی نْظ.3

 ضْى ثَ پبئیي ثعى خلْگیؽی هی کٌع )زؽکت یک ِؽفَ ضْى ثَ قوت للت(ظ( اؾ ثبؾگهت 

. ثب ایدبظ ثؽل ُبی ػؽَی ظؼ قؽضؽگ ُب ّ قیبُؽگ ُب، زلمَ ُبیی ایدبظ کؽظٍ ّ آى ُب ؼا ثبؾ هی کٌین. ِْل اّلیَ 3

ّؾًَ هی  ی لطؼبت قؽضؽگی ّ قیبُؽگی ؼا اًعاؾٍ هی گیؽین. یک قوت آى ُب ؼا ثبثت ًگَ ظانتَ ّ ثَ قوت ظیگؽ

آّیؿین ّ تغییؽ ِْل ؼا اًعاؾٍ هی گیؽین ثَ تعؼیح ّؾى ّؾًَ ُب ؼا افؿایم هی ظُین ّ تْاًبیی اًجكبِ ّ ثؽگهت پػیؽی 

 ؼگ ُب ؼا ثؽؼقی هی کٌین.

                             ثؽاثؽ 91. الف( 4

ؼا قؽیغ هٌتمل کٌع. چْى ضْى کوی ظؼ آى ة( قؽضؽگ ُب هكیؽ اًتمبل ضْى ُكتٌع ّ ثب تْخَ ثَ ًیبؾ اًعام ُب ثبیع ضْى 

ُب خؽیبى ظاؼظ ّلی چْى هْیؽگ ُب هسل تجبظل هْاظ ُكتٌع، قؽػت زؽکت ضْى ثبیع ظؼ آى ُب کبُم یبثع تب تجبظل 

 هوکي نْظ. اؾ ِؽفی ّقؼت ؾیبظ هْیؽگ ُب هْخت هی نْظ کَ قؽػت ضْى ّاؼظ نعٍ ثَ آى ُب کبُم یبثع.

ع کَ هوکي اقت ثب خؽیبى قؽیغ ضْى پبؼٍ نًْع. اؾ ِؽفی اگؽ خؽیبى ضْى قؽیغ ( هْیؽگ ُب ظیْاؼٍ ًبؾکی ظاؼ3ً

 ثبنع، تؽّال افؿایم هی یبثع ّ هْاظ ؾیبظی اؾ ضْى ضبؼج هی نْظ ّ هیؿاى تجبظل کبُم هی یبثع.

يجر اؾ قبیؽ اّلبت کن تؽ اقت ّ ثَ تعؼیح افؿایم هی یبثع،  2. الف( ثَ ِْؼ کلی هیؿاى فهبؼ ضْى ظؼ قبػت 5

 2هؼوْالً ًؿظیک ظِؽ ثَ زعاکثؽ هیؿاى هی ؼقع ّ ظّثبؼٍ کبُم هی یبثع، ظؼ ثؼعاؾظِؽ کوی افؿایم یبفتَ ّ ظؼ قبػت 

 يجر ظّثبؼٍ ثَ کن تؽیي هیؿاى هی ؼقع.

ة( ثلَ، ثب ُویي ؼّل ًبُوبٌُگی ّ اضتالل ظؼ ِپم للت ههطى اقت اهب خؿئیبت ًبُوبٌُگی ظؼ َؽثبى تهطیى 

 ظاظًی ًیكت.

 يجر نٌجَ ّ ثیم تؽیي ؾًم ًؿظیک ظِؽ چِبؼنٌجَ ههبُعٍ هی نْظ. 2یي ؾًم قبػت ( کن تؽ3



يجر کَ  2ظ( َؽثبى للت ظؼ ؼّؾ نٌجَ پف اؾ اقتؽازت پبیبى ُفتَ تب زعّی تؼبظل هی یبثع ّ آؼام هی ؾًع ّ قبػت 

آضؽیي ؼّؾ کبؼی نطى ثَ ِْؼ هؼوْل ظؼ زبل اقتؽازت اقت. ثَ کن تؽیي هیؿاى ضْظ هی ؼقع اهب چْى چِبؼنٌجَ 

 ُفتَ اقت ّ ٌُگبم ظِؽ یب ًؿظیک آى فؼبلیت ثعًی افؿایم ًهبى هی ظُع، پف َؽثبى للت ًیؿ افؿایم هی یبثع.

  6-4فؼبلیت 

 ظؼ ایي فؼبلیت ظاًم آهْؾ ؼا هتْخَ هْاؼظ ؾیؽ کٌیع:

 خؽیبى قؽیغ ضْى ظؼ قؽضؽگ ُبی کْچک.

 تؼعاظ ؾیبظ هْیؽگ ُب کَ زبلت ههجک ظاؼًع.

 اهکبى گلجْل ُبی لؽهؿ ضْىظؼ يْؼت 

 :76-5فؼبلیت 
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چْى هی  O2ثب گلجْل ُبی لؽهؿ ّ ظؼ ًتیدَ افؿایم ظؽفیت زول  O2( ایي قطر ّقیغ هْخت افؿایم قطر توبـ 3

 نْظ.

. ثب ضؽّج ثیم اؾ ظّ لیتؽ ضْى اؾ ثعى اؾ یک قْ فهبؼ ضْى کبُم هی یبثع ّ ضْى ؼقبًی ثَ ًمبِی اؾ ثعى يْؼت 2

قوب ثكیبؼ پبییي هی آیع ّ ظؼ اثؽ اًتمبل، گبؾُب ّ هْاظ ظؼ ثعى ًوی گیؽظ ّ اؾ قْی ظیگؽ، هیؿاى گلجْل ُبی لؽهؿ ّ پال

 ثَ نعت کبُم هی یبثع ّ هْخت هؽگ قلْل ُبی ؾیبظی ظؼ ثعى هی نْظ.

. ظؼ اؼتفبػبت، فهبؼ ُْا کبُم هی یبثع ثؽای خجؽاى ایي هكئلَ ثبیع تؼعاظ گلجْل ُبی لؽهؿ ضْى ثیم تؽ نْظ تب 3

 تیدَ، اکكیژى ؼقبًی هٌبیت ثب ثبفت ُب اًدبم گیؽظ.افؿایم یبثع ّ ظؼ ً O2ظؽفیت زول 

 6-6فعالیت 

. هیکؽّقکْپ ُبیی کَ هْخت ػفًْت ّ ظؼظ ظًعاى نعٍ اًع، ظؼ گؽٍ لٌفی ثَ ظام افتبظٍ اًع. ظؼ ایي هسل ثیي ثعى ّ 1

 ثبکتؽی هجبؼؾٍ يْؼت هی گیؽظ ّ هْخت تْؼم هی نْظ.

ًبزیَ هی گػؼًع، ثٌبثؽایي لٌف ایي هٌطمَ اؾ قبیؽ ًمبِ ثعى ثیم  اؾ ایي -ثكیبؼ ؾیبظًع –. ؼگ ُبی قؽ ّ يْؼت کَ 2

تؽ اقت ّثَ ػالٍّ ثَ ظلیل ًؿظیکی ظُبى ثَ ایي ًبزیَ ّ ّؼّظ ثكیبؼی اؾ هیکؽّة ُب ثَ زلك، ثَ گؽٍ لٌفی فؽاّاًی ظؼ 

 ایي ًبزیَ ًیبؾ اقت.

 :6-7فعالیت 



هی گػاؼین ّ ثؽای خلْگیؽی اؾ تجیطؽ ؼِْثت  . کبغػ کلؽیع کجبلت ضهک ؼا ؼّی قطْذ فْلبًی ّ تستبًی ثؽگ1

ضبؼج نعٍ اؾ ثؽگ آى ؼا ظؼ هسفظَ ی نفبفی لؽاؼ هی ظُین. پف اؾ هعتی، هسل ؼّؾًَ ُب ؼّی کبغػ ثَ ؼًگ 

 يْؼتی ظؼ هی آیع.

 . ُویي آؾهبیم ؼا ثؽای قطْذ تستبًی ثؽگ گیبُبى هطتلف تکؽاؼ کؽظٍ ّ ًتبیح ؼا همبیكَ هی کٌین.2

 :6-8فعالیت 

اًدبم ایي فؼبلیت ظاني آهْؾاى ظؼهی یبثٌع کَ قؽػت يؼْظ زجبة ظؼ لْلَ ثب ّؾل ثبظ افؿایم ّ ًیؿ ثب لؽاؼ ظاظى  ثب

 گیبٍ ظؼ هسیّ هؽِْة ّ ًیؿ هبلعیي ّاؾلیي ؼّی قطر ثؽگ ُب ّ یب لطغ ثؽگِبی گیبٍ کبُم هی یبثع.

 :6-9فعالیت 

 ًم آهْؾاى اًدبم نعٍ ثبنع تب ًتیدَ آؾهبیم ظؼ کالـ ثؽؼقی نْظ.ثؽای اًدبم ایي فؼبلیت ثبیع لجالً ُوبٌُگی الؾم ثب ظا

  

 پاسخ فعالیت های فصل هفتم

 :7-1فعالیت 

الف( ظؼ ایي تدؽثَ، ظاًم آهْؾاى کلیَ، ثطم لهؽی، ُؽم ُبی ثطم هؽکؿی ّ لگٌچَ ا کَ هسل ّؼّظ اظؼاؼ ثَ 

 هیؿًبی اقت، تهطیى هی ظٌُع.

 ثؽای تکویل کبؼ، اؾ الم ُبی اقتفبظٍ کؽظ.ة( ظؼ اًدبم ایي فؼبلیت هی تْاى 

 : 7-2فعالیت 

ظؼ ایي تدؽثَ همعاؼ آة ًْنیعٍ نعٍ، تؼعاظ ظفؼبت ظفغ اظؼاؼ ّ زدن اظؼاؼ ظفغ نعٍ، ظؼ ؾهبى هؼیي اًعاؾٍ گیؽی هی 

ّ  نًْع، هثالً ظاًم آهْؾ ظؼ ًظؽ هی گیؽظ کَ ِی ظّ ؼّؾ اؾ ًْع ّ همعاؼ ػػای ضْؼظٍ نعٍ، هیؿاى فؼبلیت ثعًی

نؽایّ ؾًعگی )هثالً اؾ ًظؽ ظهب( یکكبًی اقتفبظٍ هی کٌع ّلی ثَ همبظیؽ هطتلف آة هی ًْنع )یؼٌی یک ؼّؾ کن ّ یک 

ؼّؾ ؾیبظ( قپف ِی ُؽ ظّ ؼّؾ، تؼعاظ ظفؼبت اظؼاؼ ّ زدن اظؼاؼ ظفغ نعٍ ؼا اًعاؾٍ هی گیؽظ ّ ًتبیح ثَ ظقت آهعٍ ؼا 

 همبیكَ هی کٌع.

 :7-فعالیت ج

 ّظ ظاؼًع.3ّ« الف»ی ثَ کلیَ، ُوَ ی هْاظ قتْى . ظؼ ضْى ّؼّظ1

ظؼ ضْى ضؽّخی، اؾ کلیَ آة ثَ همعاؼ ًكجی ّ اّؼٍ ثَ لوعاؼ ؾیبظ کبُم یبفتَ اقت. ظؼ ضًْی کَ ثَ کپكْل ثْهي 

 تؽاّل هی نْظ، ُوَ هْاظ ّخْظ ظاؼًع.

 اظؼاؼی کَ اؾ کلیَ ضبؼج هی نْظ، پؽّتئیي ّ گلْکؿ ًعاؼًع.

 کبُم ّ غلظت آى ؼا افؿایم هی ظُع. . الف( زدن اظؼاؼ ؼا2

ة( ظّل آة گؽم زدن اظؼاؼ ؼا کن ّ غلظت ؼا ؾیبظ هی کٌع ّ ظّل آة قؽظ زدن اظؼاؼ ؼا ؾیبظ ّ غلظت ؼا کن هی 

 کٌع.

 ( زدن اظؼاؼ ؼا کبُم ّ غلظت آى ؼا افؿایم هی ظُع3



 ظ( زدن اظؼاؼ ؼا کبُم ّ غلظت آى ؼا افؿایم هی ظُع.

 اؼ تأثیؽ ؾیبظی ًعاؼظ.ُـ( ثؽ زدن ّ غلظت اظؼ

 ّ( گلْکؿ هٌدؽ ثَ افؿایم فهبؼ اقوؿی ّ کبُم اظؼاؼ هی نْظ.

. الف( هی تْاًین ًْع ّ هیؿاى غػا ّ هیؿاى آة ضْؼظٍ نعٍ ظؼ ظّ ؼّؾ ؼا ثبثت ًگَ ظاؼین ّ ثب تغییؽ ظهب ظؼ ُؽ ؼّؾ، 3

 همعاؼ اظؼاؼ ظفغ نعٍ ؼا اًعاؾٍ گیؽی کؽظٍ ّ ثب ُن همبیكَ کٌین.

ّ ػؽق کؽظى هْخت کبُم یبفتي آة ضْى ّ آة ثعى هی نْظ ثبؾ خػة آة اؾ کلیَ ُب ؼا افؿایم ظاظٍ ّ زدن ة( گؽهب 

 اظؼاؼ ؼا کبُم هی ظٌُع.

 :7-4فعالیت 

 . پلی هؽی اقت ثب هٌبفػ ؼیؿ کَ گلجْل ُبی ضْى ّ پؽّتئیي ُبی ظؼنت پالقوب ًوی تْاًٌع اؾ آى ػجْؼ کٌٌع.1

هیؿاى هْاظ هفیع ّ غیؽ ؾایع ضْى ثبثت هی هبًع ّ کبُم ًوی یبثع، یؼٌی اؾ ظفغ هْاظ . اُویت هكئلَ ظؼ ایي اقت کَ 2

 َؽّؼی خلْگیؽی هی نْظ.

ػلت خؽیبى ظائوی ّ تؼْیٍ هسلْل ظیبلیؿ ایي اقت کَ ثب گػنت ؾهبى همعاؼ هْاظ ظفؼی ّاؼظ نعٍ ثَ ایي هسلْل افؿایم 

هسلْل ظیبلیؿ کبُم هی یبثع ّ تًفیَ ضْى ثَ ضْثی اًدبم ًوی  هی یبثع. ثب ایي افؿایم، اًتهبؼ هْاظ ؾایع اؾ ضْى ثَ

 نْظ.

. ثبیع ثؽای تکویل آى قؽهبیَ گػاؼی کؽظ، اهب ثؽای کبؼُبی اقبقی تؽ هثل پیم گیؽی اؾ اثتال ثَ اؾ کبؼ افتبظگی کلیَ، 3

 قؽهبیَ گػاؼی ثیهتؽی الؾم اقت.

بی هطتلف ّ پیهٌِبظُبی ثَ خبیی هطؽذ کٌٌع کَ الؾم . ایي قْال پبقص ثبؾ اقت. ظاًم آهْؾاى هوکي اقت پبقص 4ُ

 اقت ُوَ هْاؼظ يسیر هْظ تْخَ لؽاؼ گیؽًع.

  

 :7-5فعالیت 

. اگؽ هسیّ ظاضلی ثعى ثَ قوت اقیعی نعى ثؽّظ، کلیَ ُب ظفغ یْى ُبی ُیعؼّژى ؼا ثیم تؽ هی کٌٌع ّ اگؽ ثَ قوت 1

 نْظ.للیبیی نعى پیم ثؽّظ ظفغ یْى ُبی ثیکؽثٌبت ثیهتؽ هی 

 . ثطم لهؽی: کپكْل ثْهي، لْلَ ی پیچ ضْؼظٍ ی ًؿظیک، لْلَ پیچ ضْؼظٍ ی ظّؼ.2

 ثطم هؽکؿی: لكوت اػظن لْلَ ٌُلَ

. ظؼ هْؼظ پبقص ثَ ایي قؤال هی تْاًیع اؾ ظاًم آهْؾاى ثطْاُیع کَ اِالػبتی ؼا کَ خوغ آّؼی کؽظٍ اًع ظؼ کالـ 3

آة ّ هبیؼبت، هسبفظت ظؼ ثؽاثؽ َؽثَ ؼػبیت ثِعانت فؽظی ّ ظفغ ثَ  اؼائَ ظٌُع. ثَ هْاؼظی اؾ لجیل آنبهیعى کبفی

هْلغ اظؼاؼ، پؽُیؿ اؾ هًؽف ضْظقؽاًَ ی ظاؼُّبی هبًٌع ّیتبهیي ُب ّ نؽثت هؼعٍ، ظانتي ؼژین غػایی هٌبقت ّ 

 پؽُیؿ اؾ ضْؼظى غػاُبی نْؼ ّ پؽ چؽة، ...

 ذ ظفغ هی کٌٌع.ظفغ هی کٌٌع ّ غعٍ ُبی ػؽق کَ آة ّ اهال CO2. نم ُب کَ 4

 . اًدبم ػول ثبؾخػة ظؼ ایي نجکَ ی هْیؽگی هبًغ اؾ ظفغ ثكیبؼی اؾ هْاظ هْؼظ ًیبؾ هی نْظ.5

 پبقص فؼبلیت فًل ُهتن



 :8-1فعالیت 

 هْخت ًؿظیک تؽ نعى ثَ لگي هی نْظ الجتَ ثَ يْؼت زؽکت هطتًؽ ّ قؽیغ 1الف: اًمجبٌ هبُیچَ ی 

 ػول هی کٌع. 5ظاضل ثعى هی کهع. ایي هبُیچَ ثؽ ضالف هبُیچَ ؼاى ؼا ثَ قوت  2اًمجبٌ هبُیچَ ی 

 اًمجبٌ هبُیچَ ج هْخت ضن نعى ؼاى ثَ قوت لگي ّ ثلٌع نعى پب هی نْظ.

 ػول هی کٌع. 7هْخت زؽکت کف پب ثَ قوت خلْ هی نْظ. ایي هبُیچَ ثؽ ضالف هبُیچَ ی  4اًمجبٌ هبُیچَ 

 ى ّ ثَ قوت ضبؼج ثعى هی نْظ.هْخت زؽکت قبق ثَ قوت ؼا 5اًمجبٌ هبُیچَ ی 

 ّ زؽکت هطتًؽ پب ثَ ػمت هی نْظ. -الجتَ ثَ همعاؼ کن –هْخت کهیعٍ نعى ؼاى ثَ ػمت  6اًمجبٌ هبُیچَ ی 

هْخت لؽاؼ ظاظى کف پب ظؼ اهتعاظ قبق پب ّ ضن نعى قبق ثَ قوت ؼاى ّ ثلٌع نعى پب اؾ ؾهیي  7اًمجبٌ هبُیچَ ُبی 

 هی نْظ.

 ظؼ زؽکت اقت ثَ خلْ ًمم ظاؼًع. 6ّ  1،2خؿ هبُیچَ ُبی ة: ُوَ هبُیچَ ُب ثَ 

 ج: ُؽ چَ پبُب ثلٌعتؽ ثبنٌع ثب ُؽ زؽکت، هكبفت ثیهتؽی ؼا ِی هی کٌٌع؛ پف قؽػت زؽکت افؿایم هی یبثع

  

. 

 :8-2فعالیت 

لغ کتبة ُب ّ خبًْؼاًی هثل هبؼ ّ ظّؾیكتبى ثی پب ؼّی ؾهیي قؽ هی ضْؼًع. ظاًم آهْؾاى ثبیع ثب تسمیك اؾ افؽاظ هط

 غیؽ ثَ پبقص ایي پؽقم ثؽقٌع.

 :8-3فعالیت 

 ثَ ظّ ًین هی نْظ. Mًْاؼ ثبؼیک ؼّني ظؼ ّقّ ًْاؼ تیؽٍ، يفسَ ٌُكي اقت کَ تْقّ ضّ تیؽٍ ی 

 :8-4فعالیت 

 ثؽای اًدبم ایي فؼبلیت هعل اقکلت اًكبى، ثَ تًْیؽی اؾ آى ؼا ظؼ اضتیبؼ ظاًم آهْؾ لؽاؼ ظُیع.

 :8-5فعالیت 

ؼا ثَ َّغ اّلیَ ی  X، هبُیچَ ُبی Y، قبػع ؼا ؼّی ثبؾّ ضن هی کٌع. اًمجبٌ هبُیچَ ُبی Xًمجبٌ هبُیچَ ی . ا1

ّ ثَ اقتطْاى ُبی قبػع کتف ّ  Xضْظ ثؽ هی گؽظاًع ّ قبػع ؼا ظؼ اهتعاظ ثبؾّ لؽاؼ هی ظُع. ؾؼظپی ُب هبُیچَ ُبی 

هی کٌٌع. هفًل هسؽک اؼتجبِ قبػع ثب ثبؾّ یب ثبؾّ ثب کتف ثبؾّ هتًل هی کٌٌع. ؼثبِ ُب، اقتطْاى ُب ؼا ثَ ُن هتًل 

 ّ ثَ ِْؼ کلی هسل اؼتجبِ ظّ ثب چٌع اقتطْاى اقت.

. ٌُگبم ضن نعى قبػع ؼّی ثبّؾ اؾ هؽکؿ ػًجی )هغؿ ثَ ًطبع( کَ ُوبٌُگ کٌٌعٍ ػُالت ُكتٌع، فؽهبى اًمجبٌ 2

ظؼ زبلت  Yهی کٌع. ظؼ ایي ٌُگبم هبُیچَ ُبی  هی ؼقع ّ آى ؼا هٌمجٍ Xثَ هبُیچَ  1يبظؼ هی نْظ، تْقّ ػًت 

 Yثَ هبُیچَ ی 2کهیعٍ لؽاؼ هی گیؽظ. ظؼ ثبؾگهت قبػع ثَ زبلت اّل فؽهبى اًمجبٌ اؾ هؽکؿ ػًجی تْقّ ػًت 

ایي هبُیچَ کهیعٍ هی نْظ. ثَ ایي تؽتیت،  Xهی ؼقع ّ آًؽ ا هٌمجٍ هی کٌع ّ ثب تْلف اًتمبل پیبم ثَ هبُیچَ ی 

 ٌ هبُیچَ ُب زؽکت ؼا اهکبى پػیؽ هی قبؾظ.ُوبٌُگی اًمجب



 ج. الف( ایي ُؽم اؾ ًْع قْم اقت. تکیَ گبٍ آى ظؼ یک اًتِب ّ ًیؽّی هسؽک ثیي تکیَ گبٍ ّ ًیؽّی همبّم لؽاؼ ظاؼظ.

 ة( ظؼ ایي يْؼت ِْل ثبؾّی هسؽک افؿایم یبفتَ ّ ظؼ ًتیدَ ثَ ًیؽّی کوتؽی ًیبؾ اقت.

 فت ّ قؽػت اثؽ ًیؽّ افؿایم یبثع.( ثؽای ایي کَ تب زع اهکبى هكب3

 :8-6فعالیت 

هفًل نبًَ اؾ ًْع گْی ّ کبقَ ای اقت، چْى ثبؾّ هی تْاًع ظؼ توبم خِبت ظؼ گْظی کتف ثچؽضع. هفًل آؼًح اؾ 

 ًْع لْالیی اقت. چْى هثل لْالی ظؼ ثَ ثبال ّ پبییي زؽکت هی کٌع.

 :8-7فعالیت 

 . للت ّ ؼگ ُب1

 ًعاؼظ ّ ػْاهل هطتلفی هی تْاًع ثؽ آى هؤثؽ ثبنع.. ثلَ، اهب ظلت ؾیبظی 2

 : 8-8فعالیت 

 ظاًم آهْؾاى ثب اًدبم ایي فؼبلیت ثب ًْػی زؽکت غیؽ فؼبل آنٌب هی نًْع.

هطؽِّ هبظٍ کبج ظؼ زبلت ػبظی ثكتَ اقت، پف اؾ ضهک نعى هطؽِّ ثَ تعؼیح ثبؾ هی نْظ کَ ایي زؽکت ثَ ظلیل 

 کبهالً ضهک ّ ثبؾ نعٍ کبج ؼا ظؼ آة لؽاؼ ظُین ثب خػة آة ظّثبؼٍ ثكتَ هی نْظ.اؾ ظقت ظاظى آة اقت. اگؽ هطؽِّ 

 :8-9فعالیت 

 ثب اًدبم ایي تدؽثَ، ؾهیي گؽایی کَ اؾ زؽکت المبیی گؽایهی اقت، ثؽؼقی هی نْظ.

 

 

  

 


