فظل3

ػَاالت ػلَم تدشتی اص :پایِی ّفتن
 -1هادُ زیؼت؟

ّش خؼوی كِ دس اطشاف خَد هیتیٌین ٍ داسای خشم اػت ٍ فضا اشغال هیكٌذ سا هادُ هیًاهٌذ هثل گر ،شیشِ
ٍ زَب.
 -2حالت ّای هختلف هادُ سا ًام تثشیذ؟
خاهذ – هایغ – گاص
 -3آب دس طثیؼت تِ ػِ حالت:

....................
....................
ٍخَد داسد.

.....................
√خاهذ – هایغ – گاص
 -4زٌذ هَسد اص هَاسد هظشف ػٌگ هشهش سا ًام تثشیذ.

√تِ ػلت صیثایی ٍ اػتحکام ٍ دٍام طَالًی دس كف ٍ ًوای ػاختواىّا ،آب ًواّا ،هدؼوِػاصی ٍ اهاكي هزّثی
كاستشد داسد.
 -5زٌذ كاستشد تشای ًفت خام تٌَیؼیذ.
√تَلیذ پالػتیک – داسٍػاصی – تَلیذ حششُكش – ػَخت خَدسٍ – الػتیک اتَهثیل – تْیِ لثاع.
 -6ص یا ؽ ؛ اص ًفت خام هیتَاى داسٍ تْیِ كشد .ص

ؽ

طحیح
 -7زٌذ هَسد اص هَاسد هظشف ًوک طؼام كذام اػت؟
√تْیِ ػشم (فیضیَلَطی) – ًوک خَساكی تشای تْیِ غزا – خْت تْیِ خیاس شَس – رٍب تشف خیاتاىّا – تْیِ
تششیّا – اص هَاسد دیگش اػتفادُ ًوک خَساكی دس دام داسیّا تشای گاٍ ٍ گَػفٌذ اػت.

 -8خَاص ّوِ هَاد هَخَد دس ػالن سا رسُّای سیض  ...................تؼییي هیكٌذ.
√ ػاصًذُ هَاد
 -9تِ رسُّای سیض ػاصًذُ هَاد  ..............هیگَیٌذ.
√اتن
 -11اتن زیؼت؟
تِ رسُّای سیض ػاصًذُ هَاد اتن هیگَیٌذ( .اتنّا كٌاس ّن لشاس هیگیشًذ ٍ هَاد سا هیػاصًذ).
 -11زشا ًویتَاى هؼتمیوا تِ هشاّذُ اتن پشداخت؟
صیشا اتنّا آًمذس سیض ّؼتٌذ كِ حتی تا هیکشٍػکَجّای لَی ّن دیذُ ًویشًَذ.
 -12داًشوٌذاى زگًَِ اتنّا سا تشسػی هیكٌٌذ؟
تا هطالؼِ غیشهؼتمین آىّا ٍ ّوسٌیي اص هذلّای تدشتی اػتفادُ هیكٌٌذ.
 -13ص ٍ ؽ:
الف) اتن ّا خیلی سیض ّؼتٌذ ٍ تا هیکشٍػکَج ّای لَی دیذُ هیشًَذ.
√ؽ
ب) تٌْا تا هشاّذُی غیش هؼتمین هیتَاى اتنّا سا تشسػی ٍ خَاص آىّا سا كشف كشد.
√(ص)
 -14تا یک آصهایش ٍخَد تخاس آب دس َّا سا ثاتت كٌیذ.
دسٍى یک پاسذ كِ دیَاسُی تیشًٍی آى خشک اػت همذاسی آب هیسیضین .ػپغ زٌذ لطؼِ یخ تِ آى اضافِ هیكٌین .تؼذ
اص هذتی ،لطشّای آب سٍی دیَاسُی تیشًٍی پاسذ تشکیل هی شًَذ .تخاس آب هَخَد دس َّا دس اثش هداٍست تا پاسذ آب یخ،
گشهای خَد سا اص دػت هیدّذ تا تا پاسذ ّندها شَد .تخاس تا اص دػت دادى گشها ،تِ آب تثذیل هیشَد ٍ لطشات آب،
سٍی خذاسُی خاسخی پاسذ تشکیل هیشَد .تٌاتشایي ًتیدِ هیگیشین كِ تخاس آب دس َّای اتاق ٍخَد داسد.

 -15تیشتش هَاد هَخَد دس خْاى ّؼتی اص ًَ .........ع اتن (ػٌظش) ػاختِ شذُاًذ.
√()91
 -16ػٌظش زیؼت؟ ٍ زٌذ ػٌظش ًام تثشیذ.
ػٌظش شکل خالظی اص هادُ اػت كِ یک ًَع اتن داسد .تشای ًوًَِ ػٌظش آّي اص اتنّای آّي تَخَد آهذُ اػت.
 -17كذام ،ػٌظش آّي اػت؟
الف) اتنّای آّي  +اتنّای كشتي

ب) اتنّای آّي

√(ب)
 -18ػٌظشّا تِ زٌذ گشٍُ تمؼین هیشًَذ؟
ػٌاطش فلضی ٍ ػٌاطش غیشفلضی
ٍ -19یظگی ػٌاطش فلضی سا تٌَیؼیذ.
ػطح تشاق ٍ دسخشاى داسًذ - .اص آب ػٌگیيتش ّؼتٌذ – .سػاًای خشیاى تشق ٍ گشها ّؼتٌذ – .زکش خَاسًذ.
– اكثشا خاهذاًذ (تِ خض خیَُ)
 -21زٌذ فلض ًام تثشیذ.
هغ – طال – آّي – ًمشُ – خیَُ ٍ ػشب
ٍ -21یظگی ػٌاطش ًافلضی سا تٌَیؼیذ.
داسای ػطح كذس ّؼتٌذ – اص آب ػثک تشًذ – .ػایك (ًاسػاًای) خشیاى تشق ٍ گشها ّؼتٌذ (تِ خض رغال یا
كشتي) – خکش خَاس ًیؼتٌذ – .اكثشا تِ طَست خاهذ یا گاص ّؼتٌذ.
 -22زٌذ ًافلض ًام تثشیذ.
اكؼیظى – ّیذسٍطى – ًیتشٍطى ٍ كشتي

 -23هَلکَل زیؼت؟
اگش دٍ یا زٌذ اتن تا ّوذیگش پیًَذ تشلشاس كٌٌذ ،هَلکَل تَخَد هیآیذ.
 -24رسات ػاصًذُ كذاهیک تیشتش اص اتن تشکیل هیشًَذ؟
ب :ػٌاطش ًافلضی

الف :فلضات
الف :فلضات

 -25ػٌاطش فلضی ػاختاس  ٍ ...................ػٌاطش ًافلض ٍ تشكیةّا ػاختاس  .......................داسًذ.
اتوی  -هَلکَلی
 -26تشكیة سا تؼشیف كٌیذ؟
اگش دٍ یا زٌذ اتن هختلف تِ ّن هتظل شًَذ هادُای كِ ایداد هیشَد تشكیة ًام داسد.
 -27تیش اص هیلیاسدّا تشكیة تِ كوک  ......... 91پذیذ هیآیذ.
√ػٌظش

ّ -28ش یک اص هَاد صیش اص زٌذ ًَع اتن تشکیل شذُاًذ؟
الف) آب

؟ ؟

ب) گاص هتاى
ج) گاص كشتي دی اكؼیذ

؟ ؟
؟ ؟

√الف) اكؼیظىّ -یذسٍطى
ب) كشتي – ّیذسٍطى

ج) كشتي ٍ اكؼیظى

ّ -29ش هَلکَل آب اص زِ ػٌظشّایی دسػت شذُ ٍ ّش ػٌظش زٌذ اتن داسد؟
اكؼیظى (یک اتن) – ّیذسٍطى (دٍ اتن)

 -31دس هَلکَل آب ًؼثت تؼذاد اتنّای اكؼیظى تِ كل اتنّا زمذس اػت؟
الف)

ب)

د)

ج)

ج)
ٍ -31احذ ػاصًذُ ّش یک اص هَاد صیش اتن اػت یا هَلکَل؟
الف) آب
ب) گاص هتاى

؟ ؟
؟ ؟
؟ ؟

ج) گاص كشتي دی اكؼیذ
د) ػین هؼی

؟؟

√الف) هَلکَل

ب) هَلکَل

ج) هَلکَل

د) اتن

 -32رسُّای ػاصًذُ ػٌظشّای ًافلضی هاًٌذ؛
الف) كلش

ب) اكؼیظى

الف) كلش

هَلکَل

ج) گَگشد

هَلکَل

ج) گَگشد
زیؼت؟

ب) اكؼیظى

 -33خَس كشدًی :رسُّای ػاصًذُ دس:
 )1اكثشا اتن اػت.

الف) ػٌظشّای ًافلضی
ب) ػٌظشّای فلضی
الف2-

 )2اكثشا هَلکَل اػت.
ب1-

هَلکَل

 -34تشای ّش گشٍُ صیش یک هثال تضًیذ:
ب) ػٌظش

الف) تشكیة

ج) هَلکَل

د) اتن

 -35اتنّا اص زِ رسُّایی ػاختِ شذُاًذ (رسات تشکیل دٌّذُ اتن)؟
√الکتشٍى – پشٍتَى – ًَتشٍى
ً -36واد الکتشٍى ً ............واد پشٍتَى ً ٍ ..................واد ًَتشٍى  .................اػت.
- e

p

n -

 -37آیا تؼذاد الکتشٍى یا پشٍتَى دس دٍ اتن اكؼیظى ٍ كشتي تشاتش اػت؟
ًِ خیش ،تؼذاد الکتشٍىّا ،پشٍتَىّا ٍ ًَتشٍىّا دس اتنّای هختلف یکؼاى ًیؼت .هثال :دس اكؼیظى 8
الکتشٍى ٍخَد داسدٍ .لی دس كشتي  6الکتشٍى ٍخَد داسد.
 -38دسػتی یا ًادسػتی ػثاست صیش سا هشخض كٌیذ.
تؼذاد پشٍتَىّا دس اتنّای هختلف یکؼاى اػت.
ًادسػت؛ تؼذاد پشٍتَىّا دس اتنّای هختلف یکؼاى ًیؼت.
ٍ-39یظگی اتنّا دس هَاد هختلف سا تیاى كٌیذ.
اًذاصُ اتنّا تا ّن تشاتش ًیؼت – .تؼذاد االکتشٍىّا ،پشٍتَىّا ٍ ًَتشٍىّا دس اتنّای هختلف هتفاٍت اػت.
 اتنّا داسای ّؼتِ هیتاشٌذ - .پشٍتَىّا ٍ ًَتشٍىّا دس داخل ّؼتِ ٍ الکتشٍىّا دس اطشاف ّؼتٍِخَد داسد – .دس اتن تؼذاد الکتشٍىّا ٍ پشٍتَىّا تاّن تشاتش اػت.
 -41دس یک اتن هشخض تؼذاد الکتشٍى ٍ پشٍتَى زگًَِ اػت؟
الف) تا ّن تشاتش اػت( .اگش  5الکتشٍى داشت 5 ،پشٍتَى داسد).
ب) تؼذاد الکتشٍى تا پشٍتَى تشاتش ًیؼت.

√ الف

 -41دس ػٌظشی كِ داسای  16پشٍتَى اػت دس حالت ػادی زٌذ الکتشٍى ٍخَد داسد؟
 16الکتشٍى
 -42هَاد دس طثیؼت تِ زٌذ حالت ٍخَد داسد؟
تِ ػِ حالت خاهذ – هایغ – گاص
 -43اگش اص شکشَّ ،ا ٍ آب دس ػِ ظشف خذاگاًِ  11گشم اص ّش كذام داشتِ تاشین كذاهیک خای تیشتشی هیگیشد؟

√تا تَخِ تِ ایٌکِ فاطلِ رسات دس خاهذ اص ّوِ كوتش اػت تٌاتش ایي شکش ًؼثت تِ تمیِ خای كوتشی اشغال
هیكٌذ اص طشف دیگش فاطلِ رسات دس گاص اص ّوِ تیشتش اػت تٌاتش ایي تیشتشیي خا سا اشغال هیكٌذ ٍ هایغ تیي
ایي دٍ لشاس هیگیشد.
.....1.... -44شکل هٌظن ٍ حدن هؼیي داسد اها  ....2.....تِ شکل ظشف دس هیآیذ ٍ حدن هؼیي داسد دس حالی كِ
 .....3....تِ شکل ظشف دس هیآیذ ٍ حدن هؼیٌی ًذاسد.
√-1خاهذ

-2هایغ

-3گاص

ٍ -45یظگیّای هَاد هختلف (خاهذ – هایغ – گاص) سا تا ّن همایؼِ كٌیذ.

 -46كذاهیک اص حالتّای هادُ حدن هؼیٌی ًذاسد؟
الف) خاهذ

ج) گاص

ب) هایغ

√ج
 -47دس هَاد گاصی شکل ،فاطلِ تیي رسُّا

كوتش
تیشتش

اص خاهذ ٍ هایغ اػت.

√تیشتش
 -48كذاهیک اص حالتّای هادُ سا هیتَاى هتشاكن كشد ٍ فاطلِ تیي اتنّا یا هَلکَلّا سا كاّش داد؟
الف) خاهذ

ب) هایغ

ج) گاص

√گاص
ٍ -49یظگیّای خاهذات سا تٌَیؼیذ.
شکل ٍ حدن ثاتت ٍ هشخض داسًذ هاًٌذ ػٌگ ،شیشِ ٍ زَب.
ٍ -51یظگیّای هایؼات سا تٌَیؼیذ.
حدن ثاتت ٍ هشخض داسًذ ٍلی شکل آىّا ٍاتؼتِ تِ ظشفشاى اػت ٍ تِ شکل ظشفی دس هیآیٌذ كِ دس آى
ّؼتٌذ .هاًٌذ آب ،خیَُ (فلض هایغ) ٍ تشم (ًافلض هایغ) .....
ٍ -51یظگیّای گاصّا سا تٌَیؼیذ.
حدن ٍ شکل ثاتت ٍ هشخظی ًذاسًذ ٍ ّوَاسُ تِ شکل ٍ حدن ظشفی دس هیآیٌذ كِ دس آى لشاس داسًذ هاًٌذ َّا،
اكؼیظى ،دی اكؼیذ كشتي ٍ ......

 -52زشا تِ ساحتی هیتَاى یک یک گاص سا هتشاكن كشد ٍ حدن آًشا كاّش داد؟ (ٍلی هایؼات سا ًِ؟)
زَى دس گاصّا فاطلِ تیي رسات خیلی صیاد اػت (تیشتش اص خاهذّا ٍ هایغّا) تٌاتش ایي هیتَاى اتنّا یا هَلکَلّای یک
گاص سا تِ یکذیگش ًضدیک كشد ٍ فاطلِ آىّا سا كاّش دادُ ٍ گاص سا تِ ساحتی هتشاكن كشد ٍ حدن آىسا تا حذ صیادی
كاّش داد.

 -53گشها زِ تاثیشی تش حدن هَاد داسد؟
حدن هَاد دس اثش گشم شذى ،افضایش هییاتذ؛ صیشا تا گشم شذى هادُ ،خٌثش رسُّای هادُ تیشتش هیشَد
ٍ دس ًتیدِ فاطلِ تیي رسات آىّا افضایش هییاتذ.
 -54هٌظَس اص اًثؼاط زیؼت؟
افضایش حدن هَاد دس اثش گشم شذى سا اًثؼاط گَیٌذ.
 -55هٌظَس اص اًمثاع زیؼت؟
كاّش حدن هَاد دس اثش كاّش گشها (ػشد شذى) سا اًمثاع گَیٌذ.
 -56هیضاى اًثؼاط دس هَاد سا تا تَخِ تِ ًوَداس هماتل تا یکذیگش همایؼِ كٌیذ.

خاهذّای ًافلضی < خاهذّای فلضی < هایغّا < گاصّا
هثال:

شیشِ < آلَهیٌین < آب < گاص اكؼیظى

 -57هیضاى اًثؼاط آب ٍ الکل سا همایؼِ كٌیذ.
هیضاى اًثؼاط آب اص الکل كوتش اػت.

 -58حدن هَاد دس اثش گشم شذى زِ تغییشی هییاتذ؟
√حدن هَاد دس اثش گشم شذى افضایش هییاتٌذ صیشا تا گشم شذى هادُ ،اًشطی خٌثشی رسُّای ػاصًذُی
آى تیشتش هیشَد ٍ دس ًتیدِ فاطلِ تیي آىّا افضایش هییاتذ.
 -59زشا دس اثش گشها فاطلِ تیي رسُّای هَاد تیشتش هیشَد؟
الف) زَى اًشطی خٌثشی رسُّای ػاصًذُی آى تیشتش هیشَد.
ب) زَى رسُّا دس اثش گشها ًشم شذُ تِ ّن هیزؼثٌذ.
√الف
 -61دس اثش گشها حدن كذام یک اص هَاد تیشتش افضایش هییاتذ؟
الف) خاهذات هثل آّي ،هغ یا شیشِ.
ب) هایؼات هثل الکل یا آب.
ج) گاصّا هثل اكؼیظى یا ًیتشٍطى.
√(ج) زَى ستایش تیي رسات دس گاصّا اص ّوِ كوتش اػت ٍ دس ًتیدِ تا كاّش ستایش رسات هادُ ،فاطلِ
رسات افضایش یافتِ ٍ حدن هادُ صیاد هی شَد.
 -61زشا یخ دس اثش گشها رٍب هیشَد؟
ٍلتی تِ یخ گشها هیدّین ،خٌثش رسات آى تیشتش شذُ ٍ فاطلِ تیي رسات آىّا تیشتش هیشَد .دس
ًتیدِ یخ تِ آّؼتگی رٍب ٍ تِ هایغ تیذیل هیشَد.
 -62اًتمال گشها تِ یک هادُ خاهذ (هثل یخ) زِ تاثیشی دس ػاختاس هَلکَلی آى داسد؟
اًشطی هَلکَلّای آى افضایش یافتِ ٍ خٌثش آى (هَلکَلّا) تیشتش هیشَد ٍ اگش ایي ػول سا اداهِ دّین
هادُ رٍب هیشَد.

 -63اًتمال گشها تِ یک هادُ هایغ (هثل آب) زِ تاثیشی دس ػاختاس هَلکَلی آى داسد؟
اًشطی هَلکَلّای آى افضایش یافتِ ٍ خٌثش هَلکَلّا تیشتش شذُ ٍ فاطلِ تیي آىّا صیاد هیشَد ٍ اگش
ایي ػول سا اداهِ دّین هادُ تخاس هیشَد.
 -64اًَاع تغییش حالت سا ًام تثشیذ.
رٍب – اًدواد – تثخیش
 -65رٍب سا تؼشیف كٌیذ ٍ هثال تضًیذ؟
تثذیل خاهذ تِ هایغ تش اثش گشها سا رٍب گَیٌذ .رٍب شذى یخ
 -66تثخیش سا تؼشیف كٌیذ ٍ هثال تضًیذ؟
تثذیل هایغ تِ گاص تش اثش گشها هثل تخاس شذى آب.
 -67زٌذ ٍیظگی خیَُ سا تٌَیؼیذ.
فلض – هایغ – ػوی
 -68ػلت اًتخاب خیَُ تشای هایغ دسٍى دهاػٌح زیؼت؟
كذس اػت ٍ تغییش استفاع دس دهاػٌح سا تِ خَتی ًشاى هیدّذ – اًثؼاط ٍ اًمثاع آى دس تشاتش تغییش دها
صیاد اػت.
 -69زٌذ ٍیظگی گَگشد سا تٌَیؼیذ.
ًافلض – خاهذ – صسد سًگ
ّ -71ش هَلکَل كشتي دیاكؼیذ اص زِ ػٌظشّایی دسػت شذُ ٍ ّش ػٌظش زٌذ اتن داسد؟ ص21
2هَلکَل اكؼیظى ٍ یک هَلکَل كشتي
(تا تَخِ تِ ػاختاس كشتي دیاكؼیذ تِ ػَاالت صیش پاػخ دّیذ.

الف) كشتي دیاكؼیذ اص زٌذ اتن تشکیل شذُ اػت؟
ب) ّش اتن اكؼیظى زٌذ پشٍتَى ٍ ًَتشٍى داسد؟
ج) ّش اتن كشتي زٌذ پشٍتَى ٍ ًَتشٍى داسد؟)
 -71دس  3هَلکَل كشتي دیاكؼیذ زٌذ اتن اكؼیظى ٍخَد داسد؟
الف)  2اتن

ب)  4اتن

د)  8اتن

ج)  6اتن

خَاب :ج6 :
 -72هتاى زیؼت ٍ اص زِ ػٌظشّایی دسػت شذُ اػت؟
یک ًَع گاص اػت كِ اص كشتي (یک اتن) ٍ ّیذسٍطى ( 4اتن) تشکیل شذُ اػت.

 -73زْاس هادُ تا حدن یکؼاى دس اختیاس داسین آىّا سا تِ یک اًذاصُ گشم هیكٌین اص تیشتشیي تا
كوتشیي اًثؼاط سا تٌَیؼیذ( .آب -اكؼیظى  -آّي – زَب)
زَب

آّي

آب

اكؼیظى

آرزومند موفقیت شما :موالئی اسفند  5931ناحیه سه تبریس
تو مردی؛
نه آن مردی که در بند هوای نفس شیطانی ست
تو مملو زمهری.
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