
 تاسیخ:

 صثح 8ػاػت:

 سػتگاسصادًُام دتیش:

 19تؼذاد ػَال:

 3تؼذاد صفحِ:

 

هاى آهَصؽ ٍ پشٍسؽ  اػتاى خَصػتاىصػا  

اَّاص یک اداسُ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ًاحیِ   

 دتیشػتاى ًوًَِ دٍلتی فشٌّگ

پایِ ّفتن ، آصهَى ػلَم تدشتی ًَتت اٍل  

 ًام:

 ًام خاًَادگی:

 ًام پذس:

 کالع:

 ؿواسُ کاست:

 :آلِ ٍ ػلّن ػلیِ ٍ  اهلل   پیاهثش خذا صلى

 . ّش کِ دس خؼتدَى داًؾ تاؿذ ، تْـت دس خؼتدَى اٍ تشآیذ

 سدیف ػَاالت تاسم

25/0 هشین هقذاسی آب دسٍى لیَاى سیخت ػپغ کوی سٍغي هایغ تِ آى اضافِ کشد. اٍ دس پایاى گضاسؽ کاس آصهایؾ خَد   

 هشین تیاى کذام هْاست یادگیشی ػلَم تدشتی اػت؟ .ایي گفتِسٍغي اص آب ػثک تش اػتًَؿت:
 

1 

25/0  2 یک ًوًَِ اص تثذیل ػلن تِ في آٍسی سا ًام تثشیذ. 

 ًیَتًَی سا تاالی ػش تلٌذ کٌذ.اٍ چٌذ کیلَگشم ٍصًِ تلٌذ 2800یک ٍصًِ تشداس هی تَاًذ ٍصًِ  1

 (N/Kg  10)ؿذت خارتِ صهیي;کشدُ اػت؟ 

 
 

3 

  اتن خٌثی سا ًـاى هی دّذ. ؿکل صیش ػاختواى یک 1

  ػپغ خذٍل صیشسا کاهل ًواییذ. ا دس اطشافؾ سػن کٌیذاتتذا تؼذاد الکتشٍى ّای آى  س

4 

 

 

  رسُ تاس الکتشیکی

 پشٍتَى  

 ًَتشٍى 

 الکتشٍى 
75/0 کشدُ اػت.اٍ هی خَاّذ سػاًایی چٌذ خؼن سا آصهایؾ کٌذ پشٍیي یک هذاس هطاتق ؿکل سٍتشٍ تشای کالع ػلَم تْیِ  

 خذٍل.تِ ًظش ؿوا اگش ّش کذام اص ایي اخؼام دس هذاس قشاس گیشًذ،چشاؽ هذاس سٍؿي هی ؿَد یا ًِ؟

 تکـیذ ٍ اخؼام صیش سا تِ دٍ دػتِ سػاًا ٍ ًا سػاًا تقؼین کٌیذ.

 پاک کي-هیخ-چَب کثشیت

 

5 

 

75/0  اػت ؟چشا؟ کذام هادُ صیشیک تشکیة 

 گَگشد-اکؼیظى-آب

 اداهِ ػَاالت دس صفحِ تؼذ

6 
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 سا گشم کشدُ این.کذام ًوَداس تغییشات حدن سا تش حؼة گشها ًـاى هی دّذ؟چشا؟  Aخؼن خاهذ  1

 

 

 

 

 

7 

 8 هَاد دیگش اػت تِ چِ هؼٌاػت؟ ٍقتی هی گَیین یک هادُ ػخت تش اص 5/0

 سا پغ اص ضشتِ خَسدى ًـاى هیذّذ.ؿکل صیش ػاختواى یک خؼن  75/0

 ایي خؼن کذام یک اص هَاسد صیش هی تَاًذ تاؿذ؟چشا؟

 گاص اکؼیظى-پالػتیک-چَب-آلَهٌیَم

 

9 

 10 دسػاختي یک ٍػیلِ کذام ٍیظگی ّای آى اّویت داسد؟ 75/0

 یک غیشفلضاػت؟)ًام ایي غیش فلضچیؼت؟( کذام آلیاط صیش داسای 5/0

 تشًض-چذى-تشًح

11 

 دس خای خالی کلوِ هٌاػة تگزاسیذ. 5/0

 

 

 

 

12 

 دّذ.ؿکل صیش کَسُ رٍب آّي سا ًـاى هی  5/1

 

 چِ هَادی ّؼتٌذ؟ A    ٍBهَاد -الف

 آّي هزاب تاالتش اػت؟خشٍج  هَاد ًخالِ اص دسیچِ خشٍج  چِ یچشا دس-ب

 آیا  اص آّي هزاب تِ دػت آهذُ هی تَاى تشای ػاخت تیش آّي-ج

 اػتفادُ کشد؟چشا؟

 اداهِ ػَاالت دس صفحِ تؼذ

13 
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 اًضلی ٍ تْشاى سا ًـاى هی دّذ.خذٍل صیش هیاًگیي تاسؽ دس ػِ ؿْش اصفْاى،تٌذس  1
 

14 

 

 

 

  ًام ؿْش اصفْاى تٌذس اًضلی تْشاى

 

 
 هیاًگیي تاسؽ )هیلی هتش( 112 1675 239

 ػلت اختالف صیاد تاسًذگی دس تٌذس اًضلی تا دٍ ؿْش تْشاى ٍ اصفْاى چیؼت؟-الف

 

تاسد.تِ ًظش ؿوا اصچِ طشیقی هی تَاى تاساى ایداد دس ؿْشاصفْاى ؿشایط تاسؽ تقشیثا فشاّن هی ؿَد اها تاساى ًوی -ب

 کشد؟
هتشتاؿذ ،هیضاى 2آى  ٍ ػوق 10هتشتشثاًیِ دسحشکت اػت.اگش ػشض سٍدخاًِ 6سٍدخاًِ ای دس هؼیش هؼتقین خَد تاػشػت  1

 آتذّی سٍدخاًِ سا هحاػثِ کٌیذ.

15 

75/0  16 ػَاحل صخشُ ای  چگًَِ ایداد هی ؿًَذ؟ 

% آب صیش صهیٌی سا 40هٌاتغ  تؼیاس خَتی تشای رخیشُ ی آب صیش صهیٌی ّؼتٌذ.ایي ػٌگ ّا حذٍداً  صهیي ّای آتشفتی 1

 دس خَد رخیشُ هی کٌٌذ.دس هقاتل صهیي ّای سػی ًوی تَاًٌذ آب دس خَد رخیشُ کٌٌذ.تِ ًظش ؿوا ػلت چیؼت؟

17 

 18 تْوي تِ ؿشح صیش اػت:هیضاى اهالح  هَخَد دس  سٍدخاًِ ی صایٌذُ سٍد دس هاُ ّای هشداد ٍ  1

   هشداد تْوي 

 کلؼین هیلی گشم تش لیتش 80 هیلی گشم تش لیتش 12

 هٌیضین هیلی گشم تش لیتش 48 هیلی گشم تش لیتش 7

 دس کذام هاُ اػتفادُ هؼتقین اص ایي آب تشای ػالهتی ضشس داسد؟چشا؟

 تصحیح کٌیذ.)فؼل خولِ سا تغییش ًذّیذ( یافتِ ٍ دس هتي صیشغلط ّای ػلوی سا 1

     ػطح دیگش ػثاست تِ. ؿَد هی گفتِ ایؼتاتی ػطح اؿثاع، هٌطقِ پاییٌی ػطح 

    تیـتش چاُ، ػوق ّشچِ اػت آى ییالتا هٌطقِ ٍ اؿثاع هٌطقِ تیي هشص   ایؼتاتی

     .تَد خَاّذ کوتش  ایؼتاتی ػطح ػوق تاؿذ، 

 

 هَفق تاؿیذ.

19 
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