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 ؿَد؟هی یافت ودا دس الواع -6
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 تٌَیؼیذ. سا هغ ٍیظگی چٌذ -16

 .اػت ػخت ٍ خَاسچىؾ اػت، گشها سػاًای اػت، تشق خشیاى سػاًای ٍ داسد تشالی ػغح وِ اػت خاهذ فلضی هغ
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 تشػخت

 دلیل. تا كاتَى؟ یا اػت تشػخت ًاخي -22

  . وشد ایداد خشاؽ كاتَى سٍی ًاخي تَاى تاًاخي؛ چَى هی

 دلیل تا هذاد؟ هغض یا اػت تشػخت واغز -23

 ذوٌ ػَساخ سا واغز سٍی تایذ ،ذتاؿ تشػخت هذاد شػایذ. اگهی سا هذاد هغض صیشا اػت تشػخت هذاد اص واغز؛ واغز

 اص ؿذُ خذا رسات. َدتـ خذا هذاد اص ٍ َدتـ ػاییذُ هشتة هذاد هغض َدؿهی تاػث واغز ٍلی. دتٌذاص خظ یا ٍ
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 اص پغ ٍ ؿَد وـیذُ یا خن اثش ًیشٍ دس تَاًذهی چمذس هادُ آى وِ دّذهی ًـاى هادُ یه پزیشیاًؼغاف

 یاتذهی افضایؾ آى عَل تىـیذ، سا الػتیىی وؾ یه اگشًوًَِ:  تشای .گشدد تش اٍل حالت تِ دٍتاسُ ًیشٍ،

 حالت ایي دسگشدد، هی تش خَد اٍل حالت تِ دٍتاسُ وٌیذ سّا سا آى اگش حال وٌذ.هی تغییش آى ؿىل ٍ

 .اػت پزیشاًؼغاف وؾ گَیین،هی

 ّای چىؾ خَاسی، سػاًای الىتشیىی ٍ تشاق تَدى دس وذام ػٌلش صیش كحیح ًیؼت؟ٍیظگی -25
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 داسد. تؼتگی آى................  تِ هادُ یه واستشدّای -28

 ّایٍیظگی

 وٌذ؟هی ها تِ ووىی چِ هادُ یه ّایٍیظگی ؿٌاخت -29

 .وٌیذ اًتخاب سا هٌاػة هَاد تتَاًیذ ٍػیلِ، یه ػاختي تشای تا وٌذووه هی ؿوا تِ ّاٍیظگی ایي ؿٌاخت
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 (.ؿَدهی ًاهیذُ خَاسی

 

خَاس تَدى فلضّا ىؾدّذ تا تَخِ تِ چّای یه فلض سا لثل اص ٍاسد ؿذى ضشتِ ًـاى هیاتن ؿىل صیش -31

 ّای ایي فلض سا تؼذ اص ٍاسد ؿذى ضشتِ سػن وٌیذ.ؿوا ؿىل اتن

 خَاب:

 



 

 

 

 خَاس تَدى فلضّا سا تا ًافلضّا همایؼِ وٌیذ.چىؾ -32

ّا سا تِ تَاى آىگیشًذ. تٌاتشایي هیٍ ؿىل هی ؿىٌٌذّا ًویخَاس ّؼتٌذ تا ضشتِ صدى تِ آىفلضّا چىؾ

 ؿىٌٌذ.خَاس ًیؼتٌذ ٍ تش اثش ضشتِ هیّای هختلف دس آٍسد. ٍلی ًافلضّا چىؾؿىل

 ؿاى تَضیح دّیذ.چىؾ خَاس تَدى فلضّا سا تا تَخِ تِ ػاختاس اتوی -33

ّای اتوی سٍی ؿًَذ تلىِ الیِّای ػاصًذُ اص ّن خذا ًویتا ضشتِ صدى سٍی فلضّا هاًٌذ آّي ٍ هغ، اتن

 وٌذ.ّن ػش )لیض( هیخَسًذ دس ًتیدِ ؿىل ظاّشی فلض تغییش هی

 گَیٌذ.تِ چِ هَادی سػاًا ٍ تِ چِ هَادی ػایك یا ًاسػاًا هی -34

 گَیٌذ هثل آلَهیٌیَم، عال، هغ ٍ آّيیتِ هَادی وِ خشیاى تشق ٍ گشها سا اص خَد ػثَس دٌّذ سػاًا ه

 هثل ؿیـِ، چَب ٍ پالػتیه گَیٌذیه یا ػایك سػاًاًا ذٌّذً ػثَس خَد اص سا گشها ٍ تشق خشیاى وِ هَادیٍ تِ 

 چیؼت؟ هادُ یه اػتحىام اص هٌظَس -35

 فلضّا اػتحىام ؿَد. هؼوَالً تشیذُ یا گؼؼتِ وـیذى، اثش دس هادُ یه تا اػت الصم وِ ًیشٍیی همذاس

 اػت. هَاد ػایش اص تیـتش

 ؿَد، ............. گَیٌذ. تشیذُ یا گؼؼتِ وـیذى، اثش دس هادُ یه تا اػت الصم وِ ًیشٍیی همذاس -36

 اػتحىام

 فلضّا اص پٌدشُ ٍ دس ٍ ّاپل ّا،ػاختواى اػىلت خَدسٍّا، تذًِ هاًٌذ ٍػایلی ػاختي تشای چشا –37 

 ؿَد؟هی اػتفادُ

 .ّؼتٌذ صیادی اػتحىام داسای فلضات چَى

 



 

 

 وٌیذ. همایؼِ ّن تا سا ًافلضّا ٍ فلضّا اػتحىام -38

اػتحىام فلضّا تیـتش اص اػتحىام ًافلضّا اػت. اػتحىام فَالد تیـتش اص هغ ٍ هغ ّن تیـتش اص  

 ًافلضّایی هثل اتشیـن ٍ پالػتیه ّن لغش اػت.

 ؿذ؟ خَاّذ تشتیؾ یه وذام اػتحىام وٌین، دسػت صیش هَاد اص هـاتِ لغش تا عٌاتی تخَاّین اگش -39
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  فَالد (1

 اػت؟ فلض اص خَدسٍ تذًِ خٌغ چشا -40

  چَى اػتحىام فلضّا اص هَاد دیگش تیـتش اػت.

 وٌیذ. همایؼِ ّن تا سا ػشب - فَالد  - عال - نیٌیهَآل چگالی -41

ّوچٌیي چگالی ػشب تیـتش اص  اػت. آلَهیٌین اص تیـتش ّن آى ٍ فَالد اص تیـتش خیلی عال چگالی 

 چگالی فَالد اػت پغ داسین:

  آلَهیٌین   فَالد     ػشب       عال

 گیشد؟هی لشاس پاییي دس وذاهیه تشیضین ظشفی دسٍى سا گًَاگَى چگالی تا هَاد اگش -42

 ووتش چگالی تا هَاد( الف

 تیـتش چگالی تا هَاد( ب

                 ب: خَاب                                                                     

 ًافلض؟ یا اػت تیـتش فلض چگالی -43

 اػت. تیـتش اص هَاد دیگش هثل ًافلضّا فلضّا چگالی 



 

 

 هشتة چگالی اػاع تش سا ّاآى تشیضین، ظشفی دسٍى سا پٌثِ چَب ٍ هفشؽ خیَُ، آب، هثل هَادی اگش -44

 .وٌیذ

 خیَُ             هفشؽ             آب             پٌثِچَب  

 اػت؟ تیـتش هَاد اص گشٍُ وذام چگالی هؼوَال -45

 هایغ هَاد (الف

 خاهذ هَاد (ب

 ب:خَاب

 اػت؟ تشون تمیِ اص یه وذام چگالی -46

 آّي (4               پٌثِچَب (3                َّا (2                 آب (1

 َّا (2

 ؿًَذ؟هی هشتة ظشف دسٍى اػاػی چِ تش تشیضین ظشف یه دسٍى سا گًَاگَى هَاد اگش -47

 هَاد چگالی (ب                                          هَاد حدن (الف

 ب: خَاب

 وٌین.هی اػتفادُ.......................ّایسؿتِ اص هاؿیي تایش ػاخت دس -48

 فَالدی ّایسؿتِ

 31ف چشا؟ وٌٌذهی اػتفادُ فلضی چِ اص َّاپیوا تذًِ دس -49

 آلَهیٌین؛ چَى هحىن ٍ دس ػیي حال ػثه اػت.

 ؿَد؟(هی اػتفادُ آلَهیٌیَم اص فَالد خای تِ َّاپیوا ػاختواى دس )چشا



 

 

 داسد؟ ؿْشت ػثه فلض تِ فلض وذام -50

 آلَهیٌین (ب                                       عال (الف

 ب :خَاب

 تٌَیؼیذ. سا آّي ّایٍیظگی -51

 –گشها اػت  سػاًای -الىتشیؼیتِ اػت  خشیاى سػاًای -خَاس اػت چىؾ –خاهذ اػت  هؼوَلی دهای 

 ؿَد.اص ػٌگ هؼذى اػتخشاج هی –تش اػت اص ػایش فلضات اسصاى –چگالی تاالیی )ًؼثت تِ ًافلضات( داسد 

 تٌَیؼیذ. سا فَالد ٍیظگی چٌذ -52

  تش اص آّي اػت.ٍ ػختتش هماٍم –فَالد آلیاطی اص آّي تِ ّوشاُ فلضات دیگش ٍ ًافلضی هثل وشتي اػت. 

 تٌَیؼیذ. سا عال ٍیظگی چٌذ -53

 خشیاى سػاًای -اػت  خَاس چىؾ -گشاى لیوت اػت  –فلضی داسد  تشق ٍ صسد سًگ  -چگالی تاال داسد 

 صًذ.ّیچ گاُ صًگ ًوی – اػت گشها سػاًای - اػت الىتشیؼیتِ

 تٌَیؼیذ. سا ؿیـِ ٍیظگی چٌذ -54

 ٍ پْي ّایٍسلِ تِ ضشتِ اثش دس سا آى تَاىهی ًتیدِ دس ٍ ؿَدهی خشد ٍ ؿىٌذهی ػادگی تِ ؿیـِ

 تاػث ٍیظگی ایي. دّذهی ػثَس سا ًَس ٍ اػت ؿفاف ؿیـِ دیگش ػَی اص. وشد تثذیل ًاصن ّایسؿتِ

 .ؿَدهی ؿیـِ واستشد گؼتشدگی

 وٌذ؟ پیذا ایگؼتشدُ واستشدّای هادُ ایي وِ اػت ؿذُ ػثة ؿیـِ ٍیظگی وذام -55

 ًَس دادى  ػثَس ٍ تَدى ؿفاف

 وٌذ؟هی آى تِ ووىی چِ عال خَاسیچىؾ -56

 داؿتِ ًخَد یه اًذاصُ تِ عال همذاسی اگش عَسیىِ تِ .اػت  تیـتش تؼیاس فلضّا تمیِ اص عال خَاسی چىؾ

 .دسآٍسیذ هشتغ هتش 2 هؼاحت تا ًاصوی تؼیاس كفحِ تِ سا آى تَاًیذهی تاؿیذ،



 

 

 چشا؟ ػاصًذهی آلَهیٌیوی سا ّالَعی -57

 ؿَد.ًوی خَسدُ ٍ اػت پزیشاًؼغاف چَى

 ػاصًذ؟هی هغ اص سا تشق ّایػین چشا -58

 داسد. تاالیی سػاًایی ٍ اػت خَاسچىؾ چَى

 ػاصًذ؟هی عال اص سا اًگـتش حلمِ چشا -59

 صیثاػت. ٍ دسخـاى – صًذًوی صًگ چَى

 ػاصًذ؟هی( آلَهیٌین) فلض اص سا آؿپضخاًِ ظشٍف چشا -60

 .اػت صیاد آى گشهایی سػاًایی ٍ داسد صیادی اػتحىام چَى

 چَى؟ ػاصًذهی پالػتیه اص سا پشیض ٍ ولیذ -61

 اػت. ًاسػاًا

 ػاصًذ؟هی )الػتیه( پالػتیه اص سا خَدسٍ تایش چشا -62

 .اػت پزیشاًؼغاف چَى

 وشد. تَخِ تایذ چیضّایی چِ تِ ٍػایل ػاختي ٌّگام -63

 ّای فیضیىی هَاد، لیوت ٍ فشاٍاًی آىتِ ٍیظگی

 .داسد اّویت اًتخاتـاى دس ًیض ّاآى.............  ٍ............  هَاد، فیضیىی ّایٍیظگی تش ػالٍُ ٍػیلِ یه ػاخت دس -64

 لیوت -فشاٍاًی 

  تٌَیؼیذ سا خَد اًتخاب دلیل ؿذُ؟ اػتفادُ هَادی چِ اص صیش ٍػایل اص وذام ّش -65

 چَب: چگالی ون، پالػتیه: اًؼغاف پزیش –چَب ٍ پالػتیه  :تٌیغ ساوت
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