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  10/1395تارید ترگساری:   / زلیمِ 60هست اهتحاى:  ساػت ضرٍع: ًام ٍ ًام ذاًَزگی:

 2تؼساز غفحات:  20سَاالت: تؼساز  1395ًَتت: اٍل هاُ:زی سال:  ضوارُ زاًص آهَزی:

 تارم سَاالت رزیف

 پر کٌیس.جاّای ذالی را تا کلوات هٌاسة  1

 تثسیل ػلن تِ ػول را............هی گَیٌس.-الف(

 رٍکص سین ترق تِ زلیل..............تَزى از پالستیک تْیِ هی ضَز.-ب(

 پرزازز..............ًام زارز.زاًطی کِ زرتارُ ضٌاذت جَ تِ هطالؼِ ٍ تحمیك هی -ج(

 تِ هرلَط زٍ یا چٌس فلس.............هی گَیٌس. -ز(

1 

 گسیٌِ هٌاسة را اًتراب کٌیس. 2

A ) .یکای اًسازُ گیری زهاى کسام گسیٌِ ایست 

 □کیلَگرم ز(      □ثاًیِ ج(       □ساًتی هتر ب(      □هتر الف(

B )  هی ضًَس.چطوِ ّای آب گرم زر چِ هٌاطمی ایجاز 

 □کَّستاًیز(        □ضٌی ٍ هاسِ ایج(            □آترفتی ب(       □ آتطفطاًی الف(

C ) .اگر تاراى زر هسیر پاییي آهسى تِ سطح زهیي از تَزُ َّای سرز ػثَر کٌس کسام پسیسُ رخ هی زّس 

 □آتطارز(                □تگرگج(             □ ترفب(             □ تاراىالف(

D ).تِ زلیل ذاغیت تاکتری کطی ٍ زرذطص تاال زر ساذت کارز ٍ چٌگال از ایي هازُ استفازُ هی ضَز 

 □ًیکلز(        □هسج(          □ًمرُب(       □آّيالف(

1 

 غلط یا غحیح تَزى جوالت زیر را هطرع کٌیس. 3

 □ؽ□ظاست        .اتن کرتي ساذتِ ضسُ  2اتن اکسیژى ٍ  1هَلکَل کرتي زی اکسیس از  الف(

 □ؽ□ظ سَال کرزى ٍ تالش ترای یافتي جَاب هْن تریي ًکتِ زر ػلن است.                   ب(

 □ؽ□ظزهیي ّای آترفتی هحل هٌاسثی ترای شذیرُ آتْای زیر زهیٌی ّستٌس.                 ج(

 □ؽ□ظ              طال تِ غَرت تلَر ّای زیثا زر سٌگْای آتطفطاًی ٍجَز زارز.             ز(

1 

 زلت ّر اًسازُ گیری تِ چِ ػَاهلی تستگی زارز. 4
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 هازُ ای زارین کِ سطح تراق زارز ٍ زر آب فرٍ هیرٍز فلس است یا ًافلس؟زٍ ٍیژگی زیگر ایي گرٍُ را تٌَیسیس. 5
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 هَاز َّضوٌس را تؼریف کٌیس.یک کارترز آى را تٌَیسیس. 6

 

1 
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 موفق باشید                                                                                                         

 حاغل از ًفت ذام را تٌَیسیس.فرآٍرزُ ّای  7
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 1 آزهایطی پیطٌْاز کٌیس کِ ًطاى زّس زر َّای اتاق ترار آب ٍجَز زارز؟ 8

 آتتاز یا سًَاهی را تؼریف کٌیس. 9

 

5/0 

 ًَترٍى هی تاضس.تؼساز پرٍتَى ّای آى چمسر است؟چرا؟ 9الکترٍى ٍ  7اتوی زارای  10
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 هَرز(3تٌَیسیس.)ٍیژگی ّای فلس هس را  11

 

75/0 

 هٌظَر از سرتی یک هازُ چیست؟ 12

  

5/0 

آیا از آّي ذالع هی تَاى تِ ػٌَاى تیر آّي زر ساذت اسکلت ّای ساذتواًی استفازُ کرز.پاسد ذَز را تَضیح  13

 زّیس.
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 راُ ّای حفاظت از هٌاتغ طثیؼی را ًام تثریس. 14
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 ضیریي ّستٌس.هٌاتغ آب ضیریي را ًام تثریس.چٌس زرغس آب ّای رٍی زهیي  15

 

1 

 تتي چیست؟زٍ کارترز آى را تٌَیسیس. 16
 

1 

 سفرُ ّای آب ّای زیر زهیٌی آزاز زر کجا لرار زارًس ٍ زر چِ ًَاحی ایجاز هی ضًَس. 17
 

1 

 5/0 اّویت زریاچِ ّا را تٌَیسیس 18

 5/0 تِ چِ آتی آب سرت گفتِ هی ضَز. 19

 گرم جرم زارز را هحاسثِ کٌیس.600ساًتی هتر کِ  10×4×5هکؼة تِ اتؼازچگالی یک  20
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