
 

  

 

 

 82ظ چیست؟ ضَد تٌظین تایذ هحیط یه در وار خْت وِ ضزایطی اس ىیی -1

 .(تاضذ درجِ 52 حذٍد تایذ) .است هحیط دهای

 83ظ سیزی تا ّن هتفاٍت است؟چزا ضىل گیاّاى ٍ خاًَراى هٌاطك گزهسیزی ٍ سزد -2

 کٌٌذ.س هحیطی ّستٌذ کِ در آى سًذگی هیسیزا گیاّاى ٍ جاًَراى هتاثز ا

 83ظ.  است(  تیطتز/  ووتز) آى دهای تاضذ تزگزم خسوی چِ ّز -3

  تیطتز

تَاى تِ طَر اها ًوی ،سزد است داؽ ٍ چِ خسوی خیع داد چِ خسویتَاى تطهی............. تا استفادُ اس ........ -4

 دلیك ....................... آى را هطخع وزد.

 هقذار گزهی ٍ سزدی –حس الهسِ 

 83ظ است؟ تْتز سیز ّایرٍش اس وذاهیه( دها) حزارت درخِ دلیك وزدى هطخع تزای -5

 دهاسٌح اس استفادُ (الف

 الف                                                                                       الهسِ حس اس استفادُ (ب

خیع دّین چٌذ درخِ تة وٌین؟ تزای ایي وِ تطثیٌین فزدی تة دارد یا خیز چِ هیخَاّین تٍلتی هی -6

 83ظ وٌین؟دارد چِ هی

 کٌین.ّین ٍ تزای تطخیص درجِ تة اس دهاسٌج استفادُ هیداًی اٍ قزار هیدست خَد را رٍی پیط



 83ظ سٌح چیست؟دها -7

 گیزین.استفادُ اس آى دها را اًذاسُ هی ای است کِ تاٍسیلِ

 83ظ .تثزیذ ًام را ّادهاسٌح اس ًوًَِ چٌذ -8

 الکلی دهاسٌج – ایجیَُ دهاسٌج – پشضکی دهاسٌج

 83ظ سٌح پشضىی چِ وارتزدی دارد؟دها -9

 گیزًذ.دهای تذى فزد تیوار را اًذاسُ هیتا استفادُ اس آى 

 83ظ ای ٍ الىلی چگًَِ است؟ًحَُ وار دهاسٌح خیَُ -10

-ّا هٌثسط ضذُ ٍ اس لَلِدّین جیَُ یا الکل درٍى هخشى آى ّا را در هحیط گزم قزاراگز ایي دهاسٌج

 دّذ.درٍى لَلِ دهای هحیط را ًطاى هی یي حالت ارتفاع الکل رًگی یا جیَُرٍد در ایّای ًاسک تاال هی

 84ظ ضَد........... اًتخاب هی........سٌح هؼوَال ................... ٍ ....لَلِ دها -11

 ًاسک –تلٌذ 

 84ظ ضَد؟سٌح تلٌذ ٍ ًاسن اًتخاب هیی دهاّاچزا لَلِ -12

 ای در لَلِ تیٌجاهذ.اًذ تِ تغییز ارتفاع قاتل هالحظِتزای ایٌکِ یک تغییز کَچک در حجن جیَُ یا الکل تتَ

 84ظ وٌین؟هیچگًَِ ًمطِ غفز دهاسٌح را تؼییي  -13

 کٌٌذ.گذاری هیا الکل را تا صفز ًطاًِیدٌّذ ٍ سطح جیَُ سٌج را در هخلَط آب ٍ یخ قزار هیهخشى دها

 84ظ وٌٌذ؟دهاسٌح را تؼییي هی 100ًَِ ًمطِ چگ -14

ػالهت  011ٌج را تا ػذد سش قزار دادُ ٍ سطح هایغ درٍى دهادهاسٌج را در هجاٍرت تخار آب در حال جَ
 کٌٌذ.گذاری هی

 



 84ظ وٌٌذ؟ای ٍ الىلی چِ هیّای خیَُتٌذی دهاسٌحدرخِتزای  -15

، تیي ایي دٍ ػذد را تِ صذ قسوت هساٍی تقسین رٍی دهاسٌج 011ص کزدى ػذد صفز ٍ تؼذ اس هطخ
 گیزًذ.ا یک درجِ سلسیَس در ًظز هیکزدُ ٍ ّز قسوت ر

 84ظ خَضذ؟هی دهایی چِ درسًذ ٍ یه اتوسفز آب در چِ دهایی یخ هی در فطار -16

 ی سلسیَسجٍِ صذ درصفز درجِ سلسیَس 

 84ظ ّای آساد چِ لذر است؟َّای وٌار دریافطار  -17

 یک اتوسفز

 84ظ دّین؟هی تواس خسن آى تا را دهاسٌح لسوت وذام خسن یه دهای گیزیاًذاسُ تزای -18

 را آى لَلِ (الف

 ب                                                          را دهاسٌح هخشى (ب

 84ظ گز ......................... است.دّذ تیاىارتفاع هایغ را ًطاى هیای ػذدی وِ در دهاسٌح الىلی ٍ خیَُ -19

 دها

 85ظ .اًذدر ........................... ذیگزتا یىٍلتی دٍ خسن در تواس دهای یىساًی داضتِ تاضٌذ  -20

 تؼادل گزهایی

 85ظ دهای تؼادل چیست؟ -21

آیذ ٍ دهای گیزًذ دهای جسن گزم پاییي هیتواس تا یکذیگز قزار هیٍقتی دٍ جسن تا دهاّای هتفاٍت در 
ایي دها را دهای کٌذ تا دهای دٍ جسن یکساى ضَد ایي فزایٌذ آى قذر اداهِ پیذا هیرٍد تاال هیجسن سزد 

 گَیٌذ.تؼادل دٍ جسن هی

 



 86ظ گزها را تؼزیف وٌیذ؟ -22

 گَیٌذ.ضَد گزها هیجسوی تِ جسن دیگز هٌتقل هیها اس ای کِ تز اثز اختالف دتِ هقذار اًزصی

 86ظ دّذ؟گیزد ٍ وذام اًزصی اس دست هیم اًزصی هیاًذاسین وذاٍلتی هیخ داؽ را درٍى آب سزد هی -23

 دّذ.گیزد ٍ هیخ اًزصی اس دست هیآب اًزصی هی

 86ظ ضَد.............. هٌتمل هی.........تِ طَر طثیؼی گزها ّوَارُ اس ........................ تِ .... -24

 جسن سزد –جسن گزم 

 86ظ چیست؟ گزها یىای -25

 صٍل

....... دارًذ یؼٌی اًزصی خَش ............... ٍ ّایص خٌة........ است. ٍ هَلىَل......تز است دهای آى .........خسوی وِ گزم -26

 86ظ ............................ اس خسن سزدتز است.ّای آى تِ طَر هتَسط هَلىَل

 تزتیص –تزی تیص -تاالتز  

 86ظ است؟ تیطتز خسن وذام در ّاهَلىَل خَش ٍ خٌة -27

 الف                                     سزد خسن (ب                                    گزم خسن (الف

-ّای آب هی............. اًزصی هَلىَلدّین اًزصی دادُ ضذُ تِ آب سثة ............لزار هی لتی ظزف آتی را رٍی ضؼلٍِ -28

 86. ظ .....دهای آب ..................یاتذ ٍ در ًتیدِ ّا ........................ هیضَد ٍ خٌثص هَلىَل

 رٍد.تاال هی –افشایص  –افشایص 

 86ظ. ضَدهی( تیطتز/  ووتز) آب ّایهَلىَل خٌثص رٍد تاال آب دهای ٍ دّین لزار ضؼلِ رٍی آب همذاری اگز -29

 تیطتز

 86ظ گزها ضىلی اس ................... است. -30

 اًزصی 



 86ظ لزار است؟در اًتمال گزها ّوَارُ چِ لاًًَی تز -31

 قاًَى پایستگی اًزصی 

 87ظ ؟ضَدّایی هٌتمل هیگزها تِ چِ رٍش -32

 ّوزفت ٍ تاتص –رساًص 

 87ظ رساًص گزهایی چیست؟ -33

زم گیزد ٍ گزها اس قسوت گل اختالف دهای دٍ سز جسن صَرت هیًَػی اًتقال گزها است کِ تِ دلی
 ضَد.جسن تِ قسوت سزد جسن هٌتقل هی

 87ظ وٌٌذ.خای دیگز اًزصی خَد را هٌتمل هی ّا تذٍى رفتي اس خایی تِش .................. اتنتا اًتمال گزها تِ رٍ -34

 رساًص گزهایی

 87ظ گیزد؟رساًص گزهایی چگًَِ غَرت هی -35

تز ضذُ ٍ در اثز ّای قسوت گزم تیصز اس قسوت دیگز آى تاضذ جٌثص اتنتٍقتی یک قسوت اس جسن گزم
-ّای هجاٍر هیٍ در ًتیجِ سثة افشایص جٌثص اتن کٌذّا هٌتقل هیّای هجاٍر اًزصی تِ آىتزخَرد تا اتن

 ضَد.گزم جسن تِ قسوت سزد آى هٌتقل هیضَد تِ ایي تزتیة گزها اس قسوت 

 87ظ گَیٌذ؟ هثالرساًای گزها هیتِ چِ هَادی  -36

 کٌٌذ رساًای گزهایی ّستٌذ هاًٌذ: اًَاع فلشاتکِ گزها را تسیار سزیغ هٌتقل هی اجساهی

 87. ظگَیٌذ؟ هثال تشًیذاخساهی ػایك گزها هیتِ چِ  -37

گَیٌذ هاًٌذ: ضیطِ، چَب، الستیک، کٌٌذ ًارساًا یا ػایق گزها هیِ هٌتقل هیتِ اجساهی کِ گزها را تسیار آّست
 .چَب پٌثِ َّا، پطن،

 87ظ چزا پطن ضیطِ ٍ فایثز گالس ًارساًای خَتی تزای گزها ّستٌذ؟ -38

 تِ ػلت داضتي َّای هحثَس 



 88ظ اًتمال گزها تِ رٍش ّوزفت را تَضیح دّیذ؟ -39

کٌذ ٍ گزم ضذُ است تِ طزف تاال حزکت هی، قسوتی اس هایغ یا گاس کِ در اًتقال گزها تِ رٍش ّوزفت
 گیزًذ.آى کِ سزدتز ّستٌذ جای آى را هی ّای اطزافقسوت

 88ظ ضَد.زها هٌتمل هیدا ضذى هایغ یا گاس، گ.... تا خاتْدر رٍش ................... -40

 ّوزفت

  یاتٌذ؟هی تغییزی چِ ضًَذهی گزم گاس یا هایغ ٍلتی -41

  .ضًَذهی سٌگیي (ب                                     .ضًَذهی سثه (الف

 .یاتذهی کاّص هادُ چگالی ًتیجِ در ضًَذهی دٍرتز ّن اس ٍ ضذُ تیطتز ّاهَلکَل حزکت چَى :الف

ضًَذ ................. اس ّن دٍر هی وٌٌذ ٍ........... حزوت هیّای آى ............وٌین هَلىَلرا گزم هی ٍلتی آب -42

 88ظ ضَد.ٌی آب ...................... هییؼ

 هٌثسط -تزتیص –تز تٌذ

 88ظ وٌذ؟ط یه هادُ چگالی آى چِ تغییزی هیتا اًثسا -43

 یاتذ.کاّص هی

 88ظ یاتذ.آى ................... هیضَد چگالی هیٍلتی خسوی گزم  -44

 کاّص

 89ظ خزیاى ّای ّوزفتی هی تَاًٌذ َّا را تِ حزوت در آٍردُ ٍ ..................... تَلیذ وٌٌذ. -45

 تاد

 89ظ ضَد یا آب دریا؟تا تاتص خَرضیذ ساحل دریا سٍدتز گزم هی -46

 ساحل دریا



 89ظ آیذ؟ًسین دریا چگًَِ تِ ٍخَد هی -47

 تاال تِ ضذُ گزهتز ًیش هاسِ ًشدیک َّای ضَدهی گزم دریا آب اس تزسزیغ هاسِ رٍس طَل در چَى سَاحل در
 را ساحل رفتِ تاال َّای جای تا آیذهی ساحل سوت تِ است تزخٌک کِ دریا آب تاالی َّای ٍ کٌذهی صؼَد
 .دریاست ًسین فزایٌذ ایي حاصل تگیزد

 89ظ گزهایی رٍی سهیي اس .................... است.تز اًزصی تیص -48

 خَرضیذ

 رسذ؟تِ سهیي هی (رٍضی چِ تِ) اًزصی خَرضیذ چگًَِ -49

  تِ رٍش تاتص

 89ظ تزای اًتمال گزها تِ رٍش ّوزفت ٍ رساًص تِ ......................... ًیاس است. -50

 هحیط هادی

 89ظ ًیست؟ هادُ تِ ًیاس رٍش وذام در گزها اًتمال تزای -51

 ج                            تاتص (ج                         ّوزفت (ب                        رساًص(الف

 89ظ رسذ.وٌذ ٍ تِ ها هیس ..................... ػثَر هیاًزصی گزهایی خَرضیذ ا -52

 خال

 89ظ رسذ؟ هی دارد لزار آى هتزی ساًتی چٌذ در وِ ها دست تِ داؽ اتَی یه اس گزها چگًَِ -53

 تاتص رٍش تِ

...................  همذار تزگزم اخساماها  تَاًٌذ اًزصی خَد را تِ غَرت .................... هٌتطز وٌٌذّوِ اخسام هی -54

 90ظ .وٌٌذهی هٌتطز تاتطی اًزصی

 تزیتیص – تاتص



 وٌذ؟هی تاتص گزها وذاهیه دارین (B) سزد خسن یه ٍ  (A)داؽ خسن یه -55

 Bب(                                    A( الف

 .است ب ٍ الف جَاب پس کٌذهی تاتص گزها دٍ ّز

-ّا را ................... هیتز آىوٌٌذ ٍ تیصاتطی را .................... هیتزی اس اًزصی تسطَح غاف ٍ تزاق همذار ون -56

 90ظ وٌٌذ.

 تاس تاتص –جذب 

 90ظ  وٌٌذ؟هی خذب تیطتزی تاتطی اًزصی وذاهیه -57

 تزاق ٍ غاف اخسام (الف

 ب                                             ًاّوَار ٍ هات ٍ سیاُ اخسام (ب

افتذ یا چَب پٌثِ چسثیذُ تِ پطت یاُ ٍ هات در اثز حزارت سٍدتز هیچَب پٌثِ چسثیذُ تِ پطت سطح س -58

 غیملی ٍ تزاق؟سطح 

 چَب پٌثِ چسثیذُ تِ پطت سطح سیاُ ٍ هات

 90ظ دارد؟ تستگی ػَاهلی چِ تِ اخسام تاتص هیشاى -59

 اجسام رًگ ٍ اجسام دهای

 91ظ وٌذ؟تاال رفتي دهای هَتَر خَدرٍ چِ هطىلی ایداد هی -60

 د.تسَسٍ حتی هوکي است تیٌذ سیة جذی هیاگز دهای هَتَر خَدرٍ خیلی تاال رٍد هَتَر آ

 91ظ ضًَذ؟ِ غَرت پْي ساختِ هیچزا رادیاتَر ت -61

 تزی را هٌتقل کٌٌذ.اضتِ تاضٌذ تا تتَاًٌذ گزهای تیصتزای ایٌکِ سطح سیادی د

 



 91ظ وٌٌذ؟ّایی گزها را هٌتمل هیرادیاتَرّا تِ چِ رٍش -62

 تا رٍش ّوزفت ٍ تاتص

 91ظ وٌذ.ًیش اس داؽ ضذى هَتَر خلَگیزی هیّا ....................... ػالٍُ تز رادیاتَر -63

 في خٌک کٌٌذُ

 ّای وار ٍ هذرسِ چِ لذر است؟دهای هٌاسة تزای داخل خاًِ یا هحل -64

 گزاددرجِ ساًتی 55حذٍد 

 91ظ ضَد؟ػاهلی تاػث اتالف گزهایی خاًِ هیّای سزد چِ در رٍس -65

 اختالف سیاد دهای داخل خاًِ ٍ هحیط تیزٍى

 91ظ تزیي خشء فالسه چیست؟اغلی -66

ای دٍ جذارُ است کِ تیي آى خال است ٍ رٍی سطح آى ّن اس داخل ٍ ّن اس تیزٍى یک تطزی ضیطِ
 ًقزُ اًذٍد است.

 91ظ ضَد؟گزها خلَگیزی هی، تِ وذام رٍش اس اًتمال ّای خالدر فالسه -67

 ّز سِ رٍش اًتقال گزها

 

 گزدآٍرًذُ ٍ تْیِ کٌٌذُ: 

 شهید فتح اله پور ناحیه سه تبریزموالئی مدرسه 

 5931اسفند 

 


