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   1ی  صفحه

 سـواالت ردیف

 الف
 

                                       ☒                                                                                       .                          جمالت زیر را مشخص کنیددرست یا نادرست بودن 

                                                                            .مخمر از قارچ های تک سلولی است -1

                            ه کرد .مشا هدزنه ها را می توان به راحتی با چشم غیرمسلح رو-2

                          ء انرژی صوتی می باشد .ایکس جزشعه ا -3

                           هنگام روشن بودن المپ ، مقداری انرژی گرمایی تولید می شود . -4

                          مونه ی قابل مشاهده در میکروسکوپ را بر روی المل قرار می دهند .ن -5

 ب

 . مشخص کنید   گزینه درست را با عالمت 

 برای آزاد کردن انرژی کدام یک از موارد زیر با یک تغییر شیمیایی صورت گیرد ؟-1

  سباب بازی کوکیاد(                   نر فشرده شدهف ج(                   نزینبب(                      ده شدهیمان کشکالف(

  ؟ه شده توسط گیاهان به چه صورت ذخیره می شود انرژی نورانی خورشید در غذاهای ساخت -2

     نرژی صوتیاد(                    انرژی شیمیایی ج(                   نرژی گرماییاب(                      نرژی حرکتیالف(ا

 ؟ م منبع انرژی آلودگی زیادی برای محیط زیست داردستفاده از کداا -3

                                                  خورشید د(                                     اد ب ج(                        ب جاریآب(                               وختس لف(ا 

 ؟ ر المپ چراغ قوه چه تبدیل انرژی صورت می گیردد -4

                             لکتریکی به نورانیاد(        یمیایی به نورانیشج(          یمیایی به الکتریکیشب(              ریکیتنورانی به الکالف( 

 اولین میکروسکوپ را چه کسی ساخت ؟-5

      د( هیچ کدام                        ج(رابرت هوک                        ب( لویی پاستور                          الف( رابرت کخ   

 حداکثر بزرگ نمایی جدید ترین میکروسکوپ های نوری چه قدر است ؟-6

 برابر   2222222د(                    برابر    22222ج(                        برابر    2222ب(                       برابر    222الف( 

 ؟ « اتاق کوچک » اصطالحی است به معنای  -7

  صحیح است   3و  2د( گزینه ی              ج( سلول                           ب( مولکول                                 الف( اتم   

 اولین سلول مشاهده شده به وسیله ی انسان چه بود ؟-8

       ب( سلول های ریز درون برکه                                                             الف( سلول مرده ی چوب پنبه 

  د( سلو ل های کوچک مخمر                                                          ج( رشته های سبزرنگ جلبک ها   

 برای کار با میکروسکوپ ابتدا باید کدام عدسی را در مسیر نور قرار داد ؟ -9

    عدسی چشمی ب(                                                    دسی شیئی با بزرگنمایی کمع  الف(

    د( عدسی شیئی با بزرگنمایی زیاد                                                   ج( عدسی شیئی با بزرگنمایی متوسط   

 ج
 جاهای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید .

 پر مصرف ترین صورت انرژی ، انرژی ..................... می باشد . (1

 کای انرژی روی مواد غذایی برحسب ................... می باشد .ی (2



 ادامه سواالت  

 2ی  صفحه

 .در آب های راکد و آب برکه ها می توان جاندارانی ، مثل ................... را با کمک میکروسکوپ مشاهده کرد (3

 .اولین میکروسکوپ ها با قرار دادن .................... ها در کنار یکدیگر ساخته شدند  (4

 د

 . به پرسش های زیر پاسخ تشریحی دهید

 مفاهیم زیر را تعریف کنید . -1

 ..........................: ........................................................................................................................... نرژی شیمیاییاالف( 

 .........................................................................................................: .................................... زرگنمایی میکروسکوپبب( 

 ................................................کندانسور : .................................................................................................................. (پ

هنگامی که ماشین اسباب بازی یا عروسکی را کوک می کنید ، انرژی ذخیره شده در این وسیله ها به چه انرژی هایی -2

  ل می شود ؟تبدی

 ب پشت یک سد ، انرژی الکتریکی حاصل می شود ؟گونه از انرژی ذخیره ای در آچ -3

 

 ؟ ت این چرخش چه تبدیل انرژی می باشد. علگازی منزل گرفته و فرفره می چرخدباالی بخاری لیرضا فرفره خود راع -4

 مورد ( 2ثال هایی از تبدیل انرژی در بدن بعضی موجودات زنده بزنید ؟ ) م –5

 

 در کدام یک از موارد زیر انرژی ذخیره شده و در کدامیک انرژی حرکتی وجود دارد ؟ -6

  (                              ب( شیرپاکتی )                          شده )                                  (              یر رهات الف(

                                       (                              )   ریا ن برقجب(                         )                                  (              ور خورشیدن الف( 

 نجام داد .ای یاخته های پوششی داخل دهان چه کارهایی را باید برای مشاهده  -7

 

 

 یکروسکوپ را بنویسید .ام اجزای مشخص شده در من -8

                                                                                                                                                    

 گونه تولید مثل می کند ؟چاین موجود مخمر را از چه راه و چگونه می توان تهیه کرد ؟  -9

 میکروسکوپ های قدیمی و امروزی را با یک دیگر مقایسه کنید و توضیح دهید . -12
 

 

 
 

 شاد باشید
 


