
 
 

 نمره( 9الف( ته سواالت زیر پاسخ کوتاه و مناسة تذهیذ)

 (1) هَاد سا تقؼین کشدُ ٍ تشای ّشکذام یک هثال تٌَیؼیذ -1

 هحلَط: سٍغي ٍ آب( ----آب ٍ ًوکًاخالق) هحلَل:  -تشکیة: آب( ---خالق ) عٌلش: آّي

 .(5)یَى چیؼت  -2

 اگش اتوی الکتشٍى اص دػت دّذ یا تگیشد تِ یَى تثذیل هی ؿَد

 (1) عذد جشهی چیؼت -3

 هجوَع ًَتشٍى ّا ٍ پشٍتَى ّای ّؼتِ یک اتن سا هی گَیٌذ

 .( 5)ػاًتشیفیَط چگًَِ هَاد سا جذا هی کٌذ  -4

 ػثک جذا هی کٌذتا ًیشٍی گشیض اص هشکض رسات ػٌگیي سا اص 

 .( 5) اص عَاهل هَثش دس اًحالل پزیشی دٍ هَسد سا فقظ ًام تثشیذ -5

 دها -فـاس

 .(5) ٍاکٌؾ ّؼتِ ای چیؼت -6

 ٍاکٌـی کِ دس آى ّؼتِ ٍ ًَع اتن دچاس تغییش هی ؿَد

 .(5) ٍاکٌؾ ؿیویایی هضش چیؼت دٍ هثال  تٌَیؼیذ -7

 غزاییفؼاد هَاد  -تشخالف هیل ها هی تاؿذ هاًٌذ ػَختي جٌگل

 .(5) کاًی ًاهْشتاى چیؼت ٍ یک هثال تٌَیؼیذ -8

 تا ٍجَد کاستشدّای كٌعتی دساای هعایة تْذاؿتی ٍ ػالهتی اػت هاًٌذ آصتؼت

 .(5)ایضٍتَج چیؼت   -9

 حالت ّایی اص یک عٌلش کِ دس آى تعذاد ًَتشٍى ّا یکؼاى ًیؼت

 .(5) دٍ کاتشد ػٌگ ّا سا تٌَیؼیذ ٍ تشای ّش کذام یک هثال تٌَیؼیذ) -10

 کاستشد صیٌتی ػٌگ فیشٍصُ -ػاختواًی هاًٌذ ػٌگ آّک
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 (1) کاًی اٍلیِ ٍ ثاًَیِ سا تا رکش یک هثال تشای ّش کذام تعشیف کٌیذ -11

کاًی کِ دس اثش تغییشات کاًی  -کاًی کِ تالفاكلِ دس اثش ػشد ؿذى هاگوا تـکیل هی ؿَد اٍلیِ هی گَیٌذ

 ّای اٍلیِ ایجاد هی ؿَد

 .(5) تعشیف کٌیذ ٍ دٍ عاهل اػاػی دس آى سا تٌَیؼیذَّاصدگی فیضیکی  سا  -12

 َّاصدگی کِ دس آى جٌغ ٍ هاّیت ػٌگ تغییش ًوی کٌذ آب ٍ دها ٍ سیـِ گیاّاى

 .(5) عَاهل هَثش دس فشػایؾ ػِ هَسد تٌَیؼیذ -13

 جٌغ ػٌگ ّا -ؿیة ًاحیِ -هیضاى تاسؽ

 .(5) ػٌگ ّای دگشگَى چگًَِ تـکیل هی ؿًَذ؟) -14

َّاصدگی سٍی ػٌگ ّای سػَتی ٍ آرسیي ایي ػٌگ ّا ایجاد هی ؿَد هثال ػٌگ آّک دس اثش تغییشات ٍ 

 تِ هشهش تثذیل هی ؿَد

 .( 5)دٍ ٍیظگی ػٌگ ّای آرسیي دسًٍی سا تٌَیؼیذ  -15

 داًِ دسؿت ٍ سًگ سٍؿي تش

 (.5) دس اثش ػَختي فشاٍسدُ ّای ًفتی چِ هَادی تَلیذ هی ؿَد -16

  تخاس آب ٍ دی اکؼیذ کشتي

 

 (. ًوشُ داسد25ّشکذام )غلط تودن موارد زیر را مشخص کنیذب( صحیح یا 
 (      ف) اتن دس حالت عادی خٌثی اػت ٍ تعذاد الکتشٍى ٍ ًَتشٍى دس آى تشاتش اػت( 1

 (    ف)   ٍاکٌؾ ؿیویایی ػثة تَلیذ هَاد جذیذ هی ؿَد ( 2

 (   غ)  حالت فیضیکی دٍغ  هایع دس هایع اػت( 3

 (     ف)     گشم ًوک دس آب حل هی ؿَد 38ػاًتی گشاد دس جِ  20دس دهای ( 4

 (     غ( ًَؿاتِ گاص داس یک هخلَط ًاّوگي گاص دس هایع اػت)     5

 (      ف)   ( ؿیش هحلَلی اص چشتی ٍ آب اػت کِ تِ کوک ػاًتشیفیَط جذا هی ؿَد 6

 (    ف)  کپؼَل َّا هخلَعی اص گاص دس گاص اػت ( 7

 (   فدس آب هی ؿَد)     گاص ػثة کاّؾ اًحالل پزیشی  فـاس( 8

 (    ف)   صًگ صدى آّي یک ٍاکٌؾ ؿیویایی هضش قاتل کٌتشل اػت ( 9

 (      ف)آًتَاى الٍاصیِ اعتقاد داؿت هَاد تشای ػَختي تایذ عٌلش فیلَطیؼتَى سا داؿتِ تاؿذ ( 10

 . داسد(25)ّشکذام پ( در سواالت زیر گسینه مناسة را انتخاب کنیذ



 چٌذ عٌلش هایع داسین -1

 ج( ػِ         د( چْاسب( دٍ         الف( یک      

 ................................ کاًی اػت کِ اعالعاتی اص گزؿتِ صهیي دس اختیاس ها قشاس هی دّذ -2

 ب( تالک                      ج( هیکا                    د( ّواتیت           الف( طیپغ

 قذم اٍل دس چشخِ ػٌگ ّا پیذایؾ ػٌگ ّای ................................هی تاؿذ -3

 د( هوکي اػت ّشکذام تاؿذ         ج( آرسیيالف( سػَتی          ب( دگشگَى         

 

  . دارد(52تا کلمات مناسة پر کنیذ)هرکذام ت( جاهای خالی را 
 ....... هَاد سا اص ّن جذا هی کٌذرسات اًذاصُ( کاغز كافی تش اػاع ...................1

 ..........یک هادُ اػیذ قَی اػت.جَّشًوک................ یک هادُ خٌثی ٍ ..............آب........... ( 2

....................اػت چَى فقظ اص یک ًَع ٍاحذ ػاصًذُ تـکیل ؿذُ خالقیک هادُ ............ آب................... ( 3

 اػت

.......... یک ٍاکٌؾ ؿیش تشؽ ؿذى......... یک ٍاکٌؾ ؿیویایی هفیذ ٍ..............غزا پختي......................( 4

 ؿیویایی هضش اػت

 (1.5)د( سواالت زیر را پاسخ دهیذ
 (.5عٌلش اٍل جذٍل تٌاٍتی سا تٌَیؼیذ) ّـت( 1

 اکؼیظى -ًیتشٍطى -کشتي -تَس -تشیلین -لیتین -ّلیَم -ّیذسٍطى

 .(5)کاًی سا تشاػاع جٌغ تِ چٌذ دػتِ تقؼین هی کٌٌذ ًام تثشیذ( 2

 غیشػیلیکاتی -ػیلیکاتی

 .(5)ػتُ اػت اًحالل پزیشی چقذس تَدُ ااضافِ ؿذ ًین لیتش آب گشم اص یک هادُ دس 80( 3

 100ضشتذس  50/80; 100اًحالل پزیشی; جشم حل ؿًَذ تش جشم حالل ضشتذس 
 

 

 

 

 

 

 


