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 5.0 ؿَد یک ػیة آى سا ًام تشدُ ٍ یک ساُ حل تشای کاّؾ ایي ػیة تیاى کٌیذ. تلفي ّوشاُ یک فٌاٍسی هحؼَب هیتا تَجِ تِ ایٌکِ   -1-1 1

 تشای اًذاصُ گیشی ٍصى یک جؼن اص تشاصٍ اػتفادُ هی کٌین.              صحیح          غلظ -1-2 2

 .... اًذاصُ گیشی هی کٌٌذ...........فاصلِ تیي دٍ ًقغِ سا تا یکای  -2-2

 کذاهیک اص اجؼام صیش دس آب فشٍ هی سٍد؟ -3-2

  د( چَب پٌثِ                            ج( آّي                     ب( چَب کاج                    الف ( یخ

 دقت دس اًذاصُ گیشی تِ چِ ػَاهلی تؼتگی داسد؟ -4-2

 چگالی ایي هیلِ سا هحاػثِ کٌیذ.هیلی لیتش هیشػذ. 46تِ  35استفاع آب اص آب هی اًذاصین.  گشهی سا داخل تـش داسای 66هیلِ فلضی ٍقتی یک  -5-2

5.0 

 ٍ .................. تـکیل ؿذُ اػت. .........................اتن اص رسات کَچکتشی تِ ًام الکتشٍى ٍ -1-3 3

 رسُ ّای ػاصًذُ ی کذام یک اص هَلکَل ّای صیش اص یک ًَع اتن ػاختِ ؿذُ اػت؟  -2-3

  هتاى د(                    ج( آب             ب( کشتي دی اکؼیذ          ًیتشٍطى الف(

 ػؼیذ ػٌصشی دس اختیاس داسد کِ تا ٍاسد کشدى ضشتِ ؿکؼتِ ٍ خشد هی ؿَد. -3-3

 ػٌصش فلض اػت یا ًا ًافلض؟تِ ًظش ؿوا ایي  -الف

 دٍ هَسد اص ٍیظگی ّای دیگش ایي ػٌصش سا تٌَیؼیذ. -ب

 ًوَداس هقاتل هیضاى افضایؾ حجن چٌذ هادُ تش اثش گشها سا ًـاى هی دّذ. -4-3

 ّش یک اص هَاد صیش هشتَط تِ کذام ػتَى اػت؟سٍی ؿکل ًـاى دّیذ 

 هغ –اکؼیظى  –ؿیـِ  –آب 

 ؿَد رٍب ؿذُ ٍ تِ آب تثذیل هی ؿَد؟ی یخ گشها دادُ هچشا ٍقتی تِ  -5-3
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 ًظش ٍصل کٌیذ.دس ػوت چپ سا تِ کلوِ هَسد دس ػوت ساػت ّش یک اص تَضیحات دادُ ؿذُ  -1-4 4

 اػتحکام اص آلَهیٌیَم دس َّاپیواػاصی اػتفادُ هی ؿَد. -الف

 چگالی تا الواع هی تَاى سٍی ؿیـِ خشاؽ ایجاد کشد. -ب

 ػختی ّا ٍ اػکلِ ّای فلضی سا تا فَالد هی ػاصًذ. اغلة پل -ج

 ف پزیشی آى اػت.اًؼغاف پزیشی یؼٌی چِ؟ایکی اص خاصیت ّای کؾ اًؼغ -2-4

 اجضای ػاصًذُ فَالد صًگ ًضى سا ًام تثشیذ. -3-4

 تشای اًتخاب هَاد هٌاػة جْت ػاخت یک ٍػیلِ تِ ػِ ٍیظگی تَجِ هی ؿَد.آًْا سا ًام تثشیذ. -4-4
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 هادُ اصلی تَلیذ ؿیـِ .......................... اػت. -1-5 5

 ٍاکٌؾ صیش هشتَط تِ هشاحل تَلیذ آّي اػت.آى سا کاهل کٌیذ. -2-5

 ...........   +  کشتي دی اکؼیذ                          ................  + اکؼیذّای آّي                                            

 تشای تَلیذ ظشٍف ػفالی سًگی اص چِ هَادی اػتفادُ هی ؿَد.یک هثال تضًیذ. -3-5

 ّش هَسد اص فؼالیت ّای صیش کذام سٍؽ تشای هحافظت اص هٌاتغ عثیؼی سا ًـاى هی دّذ. -4-5

 .....................  ػاختي جاهذادی اص قَعی ّای سب گَجِ فشًگی تؼذ اص هصشف : -الف

 یؼِ پاسچِ ای تشای خشیذ هیَُ : ............................تشدى صًثیل یا ک -ب

   ٍػایل آٌّی خشاب ؿذُ سا تؼذ اص رٍب تِ حالت ؿوؾ دسآٍسدى : ...................... -ج
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  غلظ صحیح  آتتاص )ػًَاهی( دس اثش ًیشٍی جارتِ هاُ ٍ خَسؿیذ تِ ٍجَد هی آیذ. -1-6 6

 دس اتوؼفش ، ػغح ٍ دسٍى صهیي .................. گفتِ هی ؿَد. تِ هجوَػِ آب ّای هَجَد -2-6

 کذام یک اص دسیاچِ ّای صیش تاقیواًذُ یک دسیای قذیوی اػت؟ -3-6

  غاس ػلیصذس -د  ػثالى -ج خضس  -ب  اسٍهیِ -الف

 تگشگ چگًَِ تـکیل هی ؿَد؟ -3-6

 دس چِ صَستی سٍدخاًِ هؼیش هاسپیچی تِ خَد هی گیشد؟ -4-6
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  غلظ     صحیح  تَدى فضاّای خالی صیاد تشای رخیشُ آتْای صیشصهیٌی هٌاػة اًذ.  آتشفت ّا تِ دلیل داسا  -1-7 7

 ...... گفتِ هی ؿَد...........تِ ػغح تاالیی هٌغقِ اؿثاع ........... -2-7

 سا ًام تثشیذ. دٍ هَسد اص ػَاهلی کِ تاػث افضایؾ ًفَر آب ّای جاسی تِ داخل صهیي هی ؿَد -3-7

 

 چـوِ چگًَِ تِ ٍجَد هی آیذ؟ -4-7

 

 هٌظَس اص آب ػخت چیؼت؟ -5-7
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  50 

 

 

 

 ًوشُ کتثی :

 ًوشُ ػولی :

 ًوشُ پایاًی :

 

ًام دتیش ٍ اهضا :   

 هحوذ آخًَذی
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