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ـ        شود، به خـون ريختـه مـي         هاي بدن حاصل مي     ول درون سلّ  يها كه از سوختن غذا      ول دفعي سلّ  ي  ماده -1 ط شـود و بايـد توس

  .ادرار از بدن دفع شود
  .ندا  هسته تشكيل شده  وز سه بخش پوسته، سيتوپالسم اها ولسلّاغلب  -2
 آب و هواي سرد و كوهستاني= ردو گ -3

  آب و هواي گرم و خشك= خرما  

4-   
  )ر چون امالح و مواد معدني ندارد، براي گياهان مناسب نيستآب مقطّ(غلط  -1

  )گيرد طور منظّم صورت مي هبازتابش نور از آينه ب(غلط  -2

  )ها موازي است  خانهكشي برق سيم( صحيح  -3

  .آورد دست مي ه ديگر بي موجود زنده اي كه غذايش را از بدن موجود زنده: انگل  -5
  .شود بو كردن غذا استفاده مي مزه و خوش قسمتي از گياهان مناطق گرم و مرطوب كه براي خوش: ادويه 

  . استدر حالل حل شده نواخت  طور يك  حل شونده بهي ه است كه ماد)همگن(نواخت  يكمخلوط : محلول 
  .دارندبه عهده ي انتقال مواد را  هاي بسيار باريكي كه در گياهان، وظيفه لوله: آوند 

 سياهرگ -6

 .شود  ميتقسيمتر  ول كوچكول به دو سلّدهد كه يك سلّ ولي را نشان ميتقسيم سلّرشد و  -7

8-   
  مثال  نوع مخلوط  رديف

  آجيل ـ ساالد  جامد در جامد  1
  در آبلكل ا  مايع در مايع  2

 
، افـزايش   دي اكـسيد    ي كالس ، مقدار گاز اكسيژن كالس، كـم و گـاز كـربن               در اثر تنفّس دانش آموزان در فضاي بسته        -9

  .هاي كالس باز باشد تا با جريان هوا اكسيژن تازه وارد كالس شود يابد بخاطر همين بايد در و پنجره مي
  در جواهر سازي ـ داروسازي ـ ساختمان سازي -10
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  گويند مثل چوب و پالستيك مي) عايق(كند، نارسانا  ها عبور نمي كه الكتريسيته از آن ساميبه اج -11

 .شود  گاز كربن دي اكسيد در اثر تنفّس جانوران و گياهان توليد مي-1 -12

  .شود گاز كربن دي اكسيد توليد مي...  در اثر سوختن چوب ، نفت و-2  

 ؛شـود   مـي اسـتفاده   جـات     داروهاي گياهي و عرقي   ها براي توليد      از آن  شود و   از گياهان در صنعت داروسازي استفاده مي       -13

   مثل عرق نعنا

  ناس وشود؛ مثل پوست انار، پوست گردو و ر ها و قالي بافي استفاده مي از گياهان در رنگرزي الياف و پشم مورد نياز پارچه

   .كند ع كرده و ايجاد گرماي شديد ميي فرورفته، درست شده است كه نور را در كانون جم ي آفتابي از آينه كوره -14

  متوالي -15

   خاك - سبزينه-آب ـ گاز كربن دي اكسيد ـ نور -16

  به تعداد و قدرت باتري ـ به تعداد دور سيم پيچ  -17

  نزديك به چهار هفته  -18

 )ي تخت آينه(زيبابين  -19

  )ي برآمده آينه(ها      سرپيچ جاده

ها رسانده و  شان را با حركت خود به آن ندارند و آب دريا، غذاياند كه حركت  ها، بي مهرگاني ثابت ها و مرجان اسفنج -20

  .كند ها دور مي مواد دفعي را از آن




