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ؽوبرُ داٍطلت:

دثیزعتبى کوبل ( دٍرُ اٍل )
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عَاالت اهتحبى ًَثت اٍل پبیِ ی ّؾتن

کالط:
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تبریخ اهتحبى 1315/10/11 :
تؼذاد ففحبت2:
تؼذاد عَال11:

درط :ػلَم تجزثی
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کذام یک اس هَاد سیز یک هحلَل اعت؟الف -ؽیز

ج -آة چؾوِ

ة -دٍدُ َّا

د -ؽزثت هؼذُ

– گبس تَلیذ ؽذُ کذام یک اس ٍاکٌؼ ّبی سیز ًوی تَاًذ آة آّک را ؽیزی رًگ کٌذ؟
ةٍ -اکٌؼ عَختي ؽوغ

الفٍ -اکٌؼ عزکِ ٍ تخن هزؽ

دٍ -اکٌؼ تجشیِ آة اکغیضًِ

جٍ -اکٌؼ قزؿ جَؽبى ٍ آة

– ثزای جذاعبسی اجشای هخلَط آة ٍ الکل کذام ٍعیلِ هٌبعت تز اعت؟
ة -قیف جذاکٌٌذُ

الف -دعتگبُ تقطیز

د -عبًتزیفیَص

ج -کبغذ فبفی
کذام یک اس ٍظبیف هخ ثِ ؽوبر هی رٍد؟الف -تٌظین تٌفظ

ج -تَاًبیی حل هغئلِ

ة -تٌظین ضزثبى قلت

د -حفظ تؼبدل ثذى

 کذام یک اس ٍظبیف اعتخَاى ّب ًوی ثبؽذ؟الف -هحبفظت اس ثؼضی اًذام ّبی ثذى

ة -تَلیذ ثبفت غضزٍفی در ثذى

ج -ؽکل دادى ثِ ثذى

د -تَلیذ علَل ّبی خَى

هزکش حظ ؽٌَایی کذام قغوت اعت؟الف -ثخؼ گیجگبّی

ة -ثخؼ پظ عزی

ج -جلَی ًیوکزُ ّبی هخ

د -ثخؼ آّیبًِ

هطبثق هذل اتوی ثَر ،تؼذاد الیِ ّبی الکتزًٍی ثزای کذام اتن سیز هتفبٍت اعت؟
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 در ایجبد ثبکتزی تَلیذ کٌٌذُ اًغَلیي ٍ گَجِ فزًگی هقبٍم ثِ عزهب ،صى هَرد ًظز کِ تَلیذ اًغَلیي ٍ هقبٍهت ثِ عزهب را ثبػثهی ؽَد ثِ تزتیت اس ............................. ٍ .........................اعتخزاج هی ؽَد.
الف) اًغبى – هبّی
2

3

ة) اًغبى -گَجِ فزًگی

ج) ثبکتزی -گَجِ فزًگی

د) ثبکتزی -هبّی

ثِ عَاالت سیز پبعخ کَتبُ دّیذ.
-

کذام گبس ،سغبل ًین افزٍختِ را ؽؼلِ ٍر هی کٌذ؟

-

ثِ هجوَػِ اعتخَاى ّب ،غضزٍف ّب ٍ اتقبالت آى ّب در ثذى چِ هی گَیٌذ؟

-

هبّیچِ دیَارُ لَلِ گَارػ ،کذام ًَع هبّیچِ اعت؟

-

َّرهَى ّبی کذام غذُ عجت رؽذ اًذام ّب ثَیضُ هغش در کَدکی ٍ افشایؼ َّؽیبری در ثشرگغبلی هی ؽَد؟

-

ًَػی تقغین علَلی کِ عجت رؽذ ٍ تزهین علَل ّبی آعیت دیذُ ثذى هی ؽَد؟

-

علَل ّبیی در ثبفت ػقجی کِ فؼبلیت ػقجی ًذارًذ چِ ًبم دارًذ؟

-

ثِ اتن ّبیی کِ تؼذاد ًَتزٍى ّبی هتفبٍت دارًذ چِ هی گَیٌذ؟

ًوَدار هقبثل هیشاى حل ؽذى دٍ هبدُ در دهبّبی هختلف را در آة ًؾبى هی
دّذ
الف – ثِ ًظز ؽوب ثب ثبالرفتي دهب ،هیشاى حل ؽذى کذام هبدُ افشایؼ هی
یبثذ؟
ة -کذام هبدُ هی تَاًذ اکغیضى ثبؽذ؟ چزا؟
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گزهب ٍ ًَر A + B +C  D + E + C +

در هؼبدلِ ؽیویبیی هقبثل:
الف -کبتبلیشگز کذام اعت؟...........

1

ةٍ -اکٌؼ دٌّذُ ّب کذاهٌذ؟ ......... ٍ .........

ح -ایي تغییز ،گزهبدُ اعت یب گزهبگیز؟.....
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الف -عبختبر اتوی هقبثل ،ثِ یک اتن خٌثی ،یَى هثجت ٍ یب یک یَى هٌفی تؼلق دارد؟ اس کجب فْویذیذ؟
ب -سه مورد از کاربرد های مفید مواد پرتوزا نام ببرید.
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ؽکل هقبثل عبختبر کذام ًَع هبّیچِ را ًؾبى هی دّذ؟ ............
در ؽکل سردپی ( تبًذٍى) را ًؾبى دّیذ ٍ ًقؼ آى را ثٌَیغیذ.

5

ًوَدار سیز ثخؾی اس ػول تٌظین قٌذ خَى را در ٌّگبم ثبال رفتي قٌذ خَى ًؾبى هی دّذ .جبّبی خبلی را کبهل کٌیذ.
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ثب تَجِ ثِ ؽکل هقبثل ثِ عَاالت پبعخ دّیذ
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الف -ایي ؽکل کذام غذُ ثذى را ًؾبى هی دّذ؟
ةَّ -رهًَی را ًبم ثجزیذ کِ اس ایي غذُ تزؽح هی ؽَد؟
ح -ػالٍُ ثز تزؽح َّرهَى ،ایي غذُ چِ ًقؼ دیگزی دارد؟
9

تَدُ ّبی عزطبًی چکًَِ تؾکیل هی ؽًَذ؟ اس ػَاهل هحیطی هتفبٍتی در ایجبد عزطبى ًقؼ دارًذ دٍ هَرد را ًبم ثجزیذ.
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دٍ ثخؼ هؾخـ ؽذُ در ؽکل سیز را ًبهگذاری کٌیذ .ایي ثخؼ ّب در کذام قغوت علَل قزار دارًذ؟
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.................
 11ثب تَجِ ثِ ؽکل هقبثل(ًَرٍى) پبعخ دّیذ.

.........................
1

الفّ -غتِ ٍ ثیؾتز اًذاهک ّبی ًَرٍى در کذام ثخؼ تجوغ یبفتِ اًذ؟
در ؽکل هؾخـ کٌیذ.
ةًَ -رٍى اس کذام ثخؼ ثب ًَرٍى ّبی دیگز یب علَل ّب در ارتجبط اعت؟
در ؽکل هؾخـ کٌیذ
با آرزوی موفقیت ربای شما -جغتایی

