
 هشتنها( علوم سواالت هتن فصل یازدهن )کانی

 98ف اػت؟ ؿذُ تـکیل چیض چِ اص کشُ ػٌگ -1

 کاًی ٍ ػٌگ

 98ف .اػت ؿذُ تـکیل...... ............... ٍ...............  اص ػوذتا کشُ ػٌگ -2

 کاًی -ػٌگ 

 98ف اًذ؟ؿذُ تـکیل چیض چِ اص ّاػٌگ -3

 کاًی چٌذ یا یک اجتواع اص

 99ٍ  98ف تٌَیؼیذ. هثال رکش تا سا ّاکاًی اص اػتفادُ هَاسد -4

 ػٌگ) ّواتیت هاًٌذ هؼذًی اسصؿوٌذ هادُ ػٌَاى تِ اػتخشاج -2  یاقَت ٍ فیشٍصُ هاًٌذ جَاّشػاصی -1

 خویش تْیِ دس فلَئَسیت هاًٌذ تْذاؿتی لَاصم تْیِ ٍ داسٍیی ٍ خَساکی هلشف -3 هغ ٍ (آّي هؼذى

 ؿاىتـکیل هحیط ؿٌاػایی ٍ صهیي گزؿتِ تش حاکن ؿشایط تؼییي -4 تچِ پَدس تشای تالک ٍ دًذاى

 طیپغ ٍ ّالیت هاًٌذ

 گفتگ98َکذاهٌذ؟ ف طال کاستشدّای -5

 ٍ سهاتیؼوی دسدّای دسهاى هاًٌذ پضؿکی دس اػتفادُ -3 الکتشًٍیکی ٍ ایسایاًِ لَاصم -2 جَاّشػاصی -1

 تٌاّای -7 تزّیة ٌّش -6 ػاصیؿیـِ دس سًگذاًِ -5  فضایی كٌایغ -4 تیواسی تـخیق ٍ ػشطاى

 .... ٍ جَایض اّذا -10     پَلی پـتَاًِ -9   دًذاى سٍکؾ -8    هزّثی

 گفتگ98َکذاهٌذ؟ ف گشافیت کاستشدّای -6

  الکتشًٍیکی قطؼات -5       فَالد تَلیذ -4   ػاصی سًگ -3     گشافیتی هذاد -2      چذى تَلیذ -1

  ًَتشٍى ػشػت کاٌّذُ ػٌَاى تِ ساکتَس دس -9      پیل صغال -8       ًؼَص هادُ -7  کَسُ الکتشٍدّای -6

 .... ٍ ػیواى کاسخاًِ دس کٌٌذُ سٍاى -10



 ؿکل98. فاػت آّي هؼذى ػٌگ.......................  کاًی -7

 ّواتیت

..................  خَد استؼاؽ تا ؿَد صدُ ضشتِ آى کاًی تِ اگش یؼٌی داسد الکتشیک پیضٍ خاكیت کَاستض -8

 داًیذهی99. فآٍسدهی فشاّن  ػاػت تشای سا الصم

  الکتشیؼیتِ

 99ف هثال رکش تا کشد؟ اػتفادُ صهیي گزؿتِ ؿشایط ٍ َّا ٍ آب ؿٌاػایی تشای تَاىهی ّاکاًی اص آیا -9

 ّاػت.تـکیل آىهثال ٍجَد ًوک ٍ گچ ًـاى دٌّذُ ؿشایط آب ٍ َّایی گشم ٍ خـک دس صهاى تلِ، 

 99ف داسًذ؟ ّن تا ؿثاّتی چِ تـکیل ؿشایط ًظش اص گچ ٍ طؼام ًوک -10

 ؿًَذ.تـکیل هی خـک ٍ گشم َّایی ٍ آب ّش دٍ دس ؿشایط

 ع آخش99ف کاًی سا تؼشیف کٌیذ. -11

 .داسًذ ثاتتی ًؼثتاً ؿیویایی تشکیة کِ اًذهتثلَسی ٍ جاهذ طثیؼی، هَاد

 100فؿًَذ. هی ًاهیذُ ................. داسًذ ثاتتی ًؼثتا ؿیویایی تشکیثات کِ هتثلَسی ٍ جاهذ هَاد طثیؼی، -12

 کاًی

)ّؼتٌذ ػاصًذ، کاًی داساى هیٍ تؼیاسی دیگش، کِ جاى هَادی هاًٌذ هشٍاسیذ، كذف، اػتخَاى، ػاجًکتِ: 

 .(ًیؼتٌذ/ 

 ًیؼتٌذ

 100ف داسد؟ تؼتگی ػَاهلی چِ تِ ّاکاًی فشاٍاًی -13

 تـکیل ػٌاكش فشاٍاًی -3 فشػایؾ تشاتش دس ّاآى هقاٍهت ٍ پایذاسی هقذاس -2  ّاکاًی تـکیل ؿشایط -1

 ّاآى دٌّذُ



  جذٍل سٍتِ سٍ سا کاهل کٌیذ؟ -14

 ٍَیتهؼک   -تالک     

 101ٍ  100ف ّا؟کاًی تـکیل ّایسٍؽ -15

  قیوتی ّایکاًی تیـتش هاًٌذ ؿذى ػشد ٌّگام دس هزاب هَاد تثلَس -1

  ّالیت کاًی هاًٌذ ؿذُ ػیش فشا ّایهحلَل تثخیش -2

 گشافیت هاًٌذ داؽ ّایهحلَل تا ٍاکٌؾ ٍ فـاس گشها، تاثیش -3

 ؿکل100ف داسد؟ کاستشد تْذاؿتی لَاصم تْیِ دس کاًی کذام -16

 طیپغ -د                  فلَئَسیت -ج                  کَاستض -ب               ّواتیت -الف

 فلَئَسیت -ج

 2ع101ف اػت؟ ؿذُ فشاػیش ّایهحلَل تثخیش حاكل کاًی کذام -17

 گشافیت -د                هؼکٍَیت -ج                 ّالیت -ب                کَاستض -الف

 ّالیت -ب

 آٍسی اطالػاتجوغ101ّا ًام تثشیذ. فّای دیگش تـکیل کاًیاص سٍؽ -18

-کاًی تخشیة - گَگشد هاًٌذ کاًی تـکیل ٍ ّاػٌگ دس هَجَد ّایؿکاف یا ػطح دس تخاسّا ؿذى ػشد

 .ػیلیغ حتی ٍ کشتٌاتی ٍ هحلَل غیش سػی ّایکاًی هاًٌذ جذیذ ّایکاًی تـکیل ٍ دیگش ّای

ساص هذت تخشیة ٍ تاػث تـکیل اًچِ دس تشاتش آب ٍ َّا گیشد، دس دفلذػپات هَجَد دس گشاًیت چٌ -19

 ؿَد................. هیّای کاًی

 سػی

 



 101ف کٌٌذ؟هی اػتفادُ خَاكی چِ اص ّاکاًی ؿٌاػایی تشای ؿٌاػاىکاًی -20

 ًَسی -3 ی        ؿیویای -2           فیضیکی -1

 101کاًی؟ ف فیضیکی خَاف تشای هثال -21

 کاًی ػختی -3         سًگ -2          تلَس ؿکل -1

 101کاًی؟ ف ؿیویایی خَاف تشای هثال -22

 اػیذ تا کاًی پزیشی ٍاکٌؾ

 101ؿَد؟ فهی اػتفادُ هَقغ چِ ّاکاًی ًَسی خَاف اص -23

 ؿٌاػیکاًی ٍُیظ ّایهیکشٍػکَج تَػط ّاکاًی ًاصک هقاطغ هطالؼِ ٌّگام

 102هثال؟ ف رکش تا چیؼت ًاهْشتاى ّایکاًی اص هٌظَس -24

 آصتؼت کاًی هاًٌذ .داسًذ ضشس اًؼاى ػالهتی تشای کِ داسًذ ٍجَد طثیؼت دس ّاکاًی اص تشخی

 اػت؟ هضش اًؼاى ػالهتی تشای کِ تثشیذ ًام کاًی یک

 ًام دیگش آصتؼت، پٌثِ کَّی اػت. ًکتِ:

 102تَد؟ ف اهاى دس ًاهْشتاى ّایکاًی آػیة اص تَاىهی كَست چِ دس -25

 تْذاؿتی ٍ ػلوی اكَل سػایت تا

 102آى؟ ف کاستشدّای ٍ آصتؼت کاًی هَسد دس تَضیح -26

 ٍ گشها تشاتش دس صیاد هقاٍهت دلیل تِ هؼذى، اص اػتخشاج اص پغ داسد، ٍجَد طثیؼی الیاف كَست تِ کاًی ایي

 .ؿَدهی اػتفادُ....  ٍ کارب ّایػقف ضذحشیق، ّایلثاع تشهض، لٌت تْیِ دس کـؾ

 ؿَد؟هی اػتفادُ كٌؼت دس آصتؼت کاًی اص چشا

 



 102سػاًذ؟ فهی آػیة ها تِ آصتؼت کاًی چگًَِ -27

 ٍاسد تٌفغ طشیق اص ؿًَذ، َّا ٍاسد ..... ٍ حشیق ضذ ّایلثاع تشهض، لٌت داخل اص آصتؼت الیاف کِ كَستی دس

 تِ کٌٌذهی تثذیل ػشطاًی ّایػلَل تِ سا ؿؾ ّایػلَل ٍ چؼثٌذهی  ؿؾ دیَاسُ تِ ٍ ؿًَذهی ّاؿؾ

 .اػت ؿذُ هوٌَع كٌؼت دس ّاکاًی ایي اص اػتفادُ کـَسّا اص تشخی دس ػلت ّویي

 102ف گیشد؟هی كَست ّاییهالک چِ اػاع تش ّاکاًی گزاسی ًام -28

   تشجؼتِ داًـوٌذاى ًام افتخاس تِ -3   آى کاؿف ًام -2   تاس اٍلیي تشای کاًی آى پیذایؾ هحل ًام -1

 ؿیویایی تشکیة سًگ، ستایی، آّي هاًٌذ ّاکاًی خَاف -4

 102ف هثال؟ رکش تا ایشاًی ّایکاًی -29

 ًام ایشاًی داًـوٌذاى ٍ ؿٌاػاىصهیي افتخاس تِ یا ٍ اًذؿذُ پیذا ایشاى دس تاس اٍلیي تشای کِ ّاییکاًی

 گزاسی ًام ػیٌا اتَػلی ٍ تیشًٍی اتَسیحاى ًام تِ تشتیة تِ کِ آٍیؼٌیت ٍ تیشًٍیت هاًٌذ. اًذؿذُ گزاسی

 ؿذ. کـف ایشاى دس تاس اٍلیي ًیض ایشاًیت کاًی .اًذؿذُ

 103ف .تٌَیؼیذ هثال رکش تا سا ّاکاًی دػتِ دٍ ؿیویایی تشکیة اػاع تش -30

 هَاد تثلَس ٍ اًجواد اص ػوذتاً ٍ داسًذ خَد دس (Si) ػیلیؼین ػٌلش ّاکاًی اص گشٍُ ایي :ّاػیلیکات -1

 .هؼکٍَیت ٍ کَاستض هاًٌذ ؿًَذهی حاكل هزاب

 ّواتیت ٍ ّالیت فیشٍصُ، هاًٌذ ّؼتٌذ (Si) ػیلیؼین فاقذ ّاکاًی اص گشٍُ ایي :ّاغیشػیلیکات -2

 103ف داسد؟ ػیلیؼین کاًی کذام -31

 ّواتیت -د               هؼکٍَیت -ج                   ّالیت -ب                فیشٍصُ -الف

 هؼکٍَیت -ج

 :تٌَیؼیذ سا صیش ّایکاًی دیگش ًام -32

 )...................( طؼام ًوک -ب                    ).................... ....(   ّواتیت(  الف



 ).........................( گچ-د                ).........................(        هؼکٍَیت -ج

 الف: آّي           ب: ّالیت           ج: طلق ًؼَص               د: طیپغ

 :تذّیذ کَتاُ پاػخ صیش ػَاالت تِ -33

 ()فیشٍصُ ٍ یاقَت   داسد؟ کاستشد جَاّشػاصی كٌؼت دس کِ قیوتی کاًی -ا

 )هغ ٍ ّواتیت(   ؿَد؟هی اػتخشاج صهیي اص هؼذًی اسصؿوٌذ هادُ ػٌَاى تِ کِ کاًی -2

 )کَاستض( داسد؟ کاستشد كٌؼتی تجْیضات ػاخت ٍ كٌؼت دس هؼتقین غیش یا هؼتقین طَس تِ کِ کاًی -3

 )ّالیت یا ّواى ًوک خَساکی(    اػت؟ خَساکی کاًی ًَع یک -4

 )فلَئَسیت(   داسد؟ کاستشد دًذاى خویش ػاخت دس کِ کاًی -5

 )هؼکٍَیت(     سٍد؟هی کاس تِ ػواٍس ٍ ّاکَسُ دس ًؼَص طلق ػٌَاى تِ کِ کاًی -6

 )تالک(     سٍد؟هی کاس تِ ًیض تْذاؿتی َاصمل تْیِ دس کِ اػت تچِ پَدس ّواى -7

 )گچ(   داسد؟ تؼیاس کاستشد ػاختواى داخلی تضئیٌات دس کِ کاًی -8

 )آٍیؼٌیت(     اػت؟ ؿذُ گزاسی ًام ػیٌا اتَػلی افتخاس تِ کِ کاًی -9

 )ایشاًیت(           اػت؟ ؿذُ گزاسی ًام ایشاى ًام تِ کِ کاًی -10

 کاى تِ هؼٌی هؼذى اػت.ًکتِ: 
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