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 قىؿسگی وَاضزع صسفی اؾر اها ولؿیر زض ؾِ جْر ضَخ زاضز . ػلر ایي زفاٍذ ضا زَضیح زّیس ؟  -2

 –وَاضزع  –چگًَِ هی زَاًین تا یه زىِ قیكِ ٍ همساضی اؾیس ولطیسضیه ضلیك واًیْای ظیط ضا اظ ّن زكریص زّین ؟ زٍلَهیر  -3

 ولؿیر 

 چگًَِ واًیْای ّط گطٍُ زازُ قسُ ضا هی زَاًین اظ ّن زكریص زّین . )ًحَُ زكریص ضا تٌَیؿیس (   -4

 ب( هاًیسیر ٍ ّوازیر       الف( ّالیر ٍ ؾیلَیر                      

 ج( خیطیر ٍ عال                                     ز( غیدؽ ٍ هیىا                       ٍ( ولؿیر ٍ زٍلَهیر 

 ضًگ ذاوِ  -زضجِ ؾرسی            –اصغالحاذ هماتل ضا زؼطیف وٌیس ؟ جال          -5

 ىیل واًی گلَوَفاى ضا اظ ًظط زها ٍ فكاض تٌَیؿیس ؟ گچ تٌایی چگًَِ زْیِ هی قَز ؟ قطایظ زك -6 

 زض هَضز واًیْای ظیط تِ هَاضز ذَاؾسِ قسُ خاؾد زّیس ؟  -7

 زضجِ ؾرسی )            (  -ضَخ )                  (   -غیدؽ : فطهَل قیویایی )                 (  

 هحیظ ٍ قطایظ زكىیل : 

اظ واًیْای ظیط غیط  -8ؾیلیىاذ )                    (  قطایظ زكىیل اظ ًظط زها ٍ فكاض )                  گلَوَفاى : غیط ؾیلیىاذ اؾر یا 

 ؾیلیىازْا ضا هكرص وطزُ ٍ فطهَل قیویایی آًْا ضا تٌَیؿیس ؟ 

 زٍلَهیر     –تاضیر  –گلَوَفاى  –گالي  –اضزَوالظ 

 ضا تٌَیؿیس ؟ « آهسیؿر » ٍ ضًگ « هٌیسیر » ِ ضًگ ذاو« الیَیي »، جالی « اضزَظ » ؾغح قىؿر  -9

 اظ هَاضز ظیط ، غیط واًیْا ضا هكرص وطزُ ٍ ػلر ایٌىِ واًی هحؿَب ًوی قَز ضا تٌَیؿیس  -11

 قیكِ  –ػمیك  –یالَذ  –هطٍاضیس 

 تا هكاّسُ گلَوَفاى زض یه ؾٌگ چِ لضاٍزی زض هَضز قطایظ زكىیل ؾٌگ ذَاّیس زاقر ؟ )زٍ هَضز ( -11

 فلسؾدازْای خالغیَوالظ ٍ اضزَوالظ ضا اظ ًظط زطویة قیویایی تا ّن همایؿِ وٌیس ؟  -12

 زٍ واضتطز هْن واًی آخازیر چیؿر ؟تلَضّای زضقر ایي واًی زض وسام هٌاعك اظ وكَضهاى یافر هی قَز ؟ -13

 ساهیه ووسط زغییط هی وٌس ؟ چطا زّین ا ًساظُ وؾِ واًی وَاضزع ، فلَئَضیر ، اضزَظ ضا زض قیكِ ای اًساذسِ ، تِ قسذ زىاى هی  -14

 الف( چطا واًیْایی وِ زاضای ؾغَح ضَخ ّؿسٌس آؾاًسط قىؿسِ هی قًَس ؟ -15

 ب( چطا چگالی ًؿثی الواؼ ًؿثر تِ گطافیر تیكسط اؾر ؟  

 یي ّؿسٌس ؟ چطاٍاحس ؾاظًسُ تلَضّا زاضای تاض ذٌثی اؾر ؟چطا ؾٌگْای آشضیي فطاٍاًسطیي ؾٌگْای خَؾسِ ظه -16

 زٍ واضتطز تطای تلَضّای هصٌَػی تٌَیؿیس ؟  -17

ؾِ واًی وَاضزع ، ولؿیر ٍ ّالیر ٍ غخیؽ ضا هكاتِ تطـ ظزُ این . ضاّْایی ضا تیاى وٌیس وِ تسَاى ایي چْاض واًی تاظاّط هكاتِ ضا  -18

 س ایٌْا ضا زفىیه وٌس ( اظ ّن زفىیه وطز . ) ؾَال تاظ خاؾد اؾر . اظ ضاّْای هسفاٍذ زاًف آهَظ هی زَاً

 زض هَضز وائَلي تِ هَاضز ذَاؾسِ قسُ خاؾد زّیس ؟  -19

 الف( اظ زجعیِ وسام فلسؾداذ حاصل هی قَز؟ ) ًام فلسؾداذ ( 

 ب( فطهَل قیویایی آى چیؿر ؟ 

 ج( یه ضاُ قٌاؾایی ایي واًی ضا تٌَیؿیس . 

 ز( اًساظُ تلَض آى چگًَِ اؾر؟ 

 ی آى ضا تٌَیؿیس . ّـ ( جال ٍ یه واضتطز تطا

 یه قثاّر ٍ زٍ زفاٍذ تطای واًی خیطٍوؿي ٍ آهفیثَل تٌَیؿیس ؟  -21

 یه شذیطُ هؼسًی هَضز قٌاؾایی لطا گطفسِ اؾر ، چِ هَلغ واض اؾسرطاج قطٍع هی قَز ؟  -21

 الف( یه واضتطز هكسطن تطای وَاضزع ٍ گاضًر تٌَیؿیس ؟  -22

 عطیك ضًگ ظاّطی لاتل زكریص ّؿسٌس ؟  ب( زٍ واًی ًام تثطیس وِ تِ آؾاًی اظ
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 ؾاذسواى ؾیلیىازی یه واًی هكاتِ عطح هماتل اؾر.ًام احسوالی ایي واًی چیؿر؟ًام ایي ًَع ؾاذساض چیؿر ؟-23

 

 

 یالَذ چگًَِ زكىیل هی قَز ؟  -24

 زض هَضز الواؼ تِ هَاضز ذَاؾسِ قسُ خاؾد زّیس .  -25

 الف( اظ زغییط قىل چِ واًی ایجاز هی قَز ؟ 

 ب( زض چِ ػومی زكىیل هی قَز ؟ 

 ج ( ؾاذساضّای الواؼ زاض چِ ًام زاضز ؟ 

 ز( جالی آى چگًَِ اؾر ؟ 

 فطاٍاًسطیي گطٍُ واًیْای هاگوایی ؾاظًسٓ خَؾسِ ظهیي وسام گطٌٍّس؟ ػلر ایي فطاٍاًی چیؿر ؟  -26

 صَضذ ذطزقسُ هرلَط قسُ اًس . چگًَِ هی زَاًین ایي زٍ واًی ضا اظ یىسیگط زفىیه وٌین ؟ زٍ واًی هٌیسیر ، گالي ضا ت -27

 ٍؾایل اهطٍظی زكریص واًیْا ضا تٌَیؿیس)جْاض هَضز( -28

 ٍاحس ؾاظًسُ ی ؾیلیىازْا تِ چِ قىل هی تاقس؟تاضالىسطیىی ٍفطهَل آى چیؿر؟ ًحَُ ی زكىیل آى چگًَِ اؾر؟ -29

 گطافیر زؾر ضاؾیاُ هی وٌس؟ب(ایي واًی جعٍ وسام گطٍُ واًیْاؾر؟زٍ واضتطز آًطا تٌَیؿیس.الف(چطا واًی – 31

 واًیْای هحلَل زض آب ؛زض هٌاعك خط تاضاى فطاٍاًسطًس یاتیاتاًی؟چطا؟ -31

 چگالی ًؿثی اٍغیر تیكسط اؾر یا گالي؟چطا؟ -32

 ایغی زض گصقسِ ی آى اؾر ؟ٍجَ زض ّطیه اظ واًی ّا ظیط زض یه هحل ،ًكاًِ ی ٍجَز چِ قط -33

 ب (واًی غیدؽ                      الف (گلَوَفاى 

 زض هَضز واًی ّای لیوسی تِ خطؾف ّای ظیط خاؾد زّیس . -34

 ز هی آیس ؟َالف ( وطًسٍم ؾطخ یا آتی چگًَِ تِ ٍج

 ام زاضًس ؟ب  (  واًی الواؼ ضا زض چِ ًماعی اظ ظهیي هی زَاى یافر ؟ٍ ؾاذساضّای الواؼ زاض چِ ً

 ج  (   زضجِ ی ؾرسی گاضًر زض چِ حسٍزی اؾر ؟ ٍ زض چِ ؾٌگ ّایی یافر هی قَز ؟

 زٍ هَضضز اظ قطایظ ٍیػُ ای  ضا وِ ؾثة تِ ٍجَ آهسى واًی ّای لیوسی  )جَاّط(هی قًَس تٌَیؿیس. -35

 تِ خطؾف ّای ظیط زض هَضز آظتؿر زَضیح زّیس .  -36

 ٌر زطهع اؾسفازُ قَز ؟ٌقَز زا زض زْیِ ی لثاؼ ّای ضس آزف یا لالف (وسام ذاصیر آظتؿر هَجة هی 

 ب  (  آظتؿر جعءوسام زؾسِ اظ واًی ّای هاگوایی اؾر ؟

 ج  (    ػلر هرالفر اؾسفازُ اظ آى چیؿر ؟

 تلَض ولؿیر ٍ ّالیر چِ زفاٍذ ٍ چِ قثاّر ّایی زاضًس ؟  )زٍ هَضز ( -37

 وَّی ،ػویك ،ٍ آهیسیؿر تٌَیؿیس.یه قثاّر ٍ یه زفاٍذ زضتاضُ ی  زض  -38

 اٍغیر ٍَّضًثلٌس ضا تا یىسیگط همایؿِ وٌیس . -

    ب  (   ؾاذسواى ؾیلیىازی                                  الف (  ٍجَز آب زض زطویة

 سواالت انتخاب کردنی

 زض جوالذ ظیط ، ولوِ هٌاؾة ضا اًسراب وٌیس . -1

 فلَئَضیر ( تیكسط اؾر .  –( ؾرسی ًاذي اظ واًی )زاله 1    

 زیطُ ( اؾر .  –( َّضًثالًس جعء ؾیلیىاذ ّا ) ضٍقي 2    

 آهفیثَل ( اؾر .  –( واًی گلَوَفاى ًَػی ) خیطٍوؿي 3     

 ّوازیر ( –( واًؿٌگ آلَهٌیَم )تَوؿیر 4     
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 غیط ؾیلیىاذ ّا ( هی تاقس .  –(خیطیر جعء )ؾلیىاذ ّا 5

 ظهطز ( هی ًاهٌس.  –( وطًٍسٍم ؾطخ یا آتی ضا )یالَذ 6

 زض اػواق ون ( زیسُ هی قًَس .  –( واًی ّایی وِ تا اوؿیػى ٍاوٌف هی زٌّس تیكسط ) زض اػواق ظیاز 7

 ظًجیطی هضاػف ( هی تاقس .  –( ؾاذسواى ؾیلیىازی زض گلَوَفاى ) ظًجیطُ ی ؾازُ 8

 کردنیکامل 

 جاّای ذالی ضا تا ولواذ هٌاؾة خط وٌیس . -
 اًیسضیر تلَضّایی تِ قىل ............. زاضز . -1

 قىؿسگی وَاضًع ...........اؾر .  -2

 واًی اٍغیر تلَض ّایی هٌكَضی  تِ ضًگ ............. زاضز.  -3

 واًی وِ اظ ؾطز قسى تراضاذ تَجَز هی آیس ..........اؾر .  -4

 ّالیر ............. اؾر . جالی -5

 ضًگ تٌفف آهیسؿیر تِ زلیل ٍجَز ًا ذالصی .......اؾر .  -6

 ( ظٍایای تیي ؾغَح هكاتِ زض ؾاذسواى تلَضی واًیْا ّوَاضُ.............. هی هاًس .7

 ( ؾرسی زَخاظ........... اؾر.8

 ( فطاٍاًسطیي فلع زض خَؾسِ ظهیي ............... اؾر.9

 اٍضزَظ اظ ًَع.............................  هی تاقس. ( ضخ زض 11

 واًی ّای ضؾی زاًِ ضیعًس ٍ هاًٌس هیىاّا ؾاذسواى ...................زاضًس.( 11

 واًی خیطٍوؿي ؾاذسواى ؾاذسواى ....................زاضز.( 12

 ...........زاضز.تلَضّای ّالیر .....................قىل اؾر ٍ هعُ ی ...........( 13

 ػویك ٍ ............................ًَػی وَاضزع لیوسی اًس.( 14

 آخازیر زض زْیِ ی .........................ٍ...................اؾسفازُ هی قَز .( 15

  .....................گچ تسٍى آب اؾر (16

 کوتاه پاسخ

 ّط یه اظ واًی ّای ظیط چگًَِ اظ ّن زكریص زازُ هی قًَس .  -1  

 الف( عال اظ خیطیر               ب( هیىا اظ غیدؽ            ج( ولؿیر اظ زٍلَهیر           ز( ّالیر اظ ؾیلَیر    

 قىل تلَضی ّط یه اظ واًی ّای ظیط ضا تٌَیؿیس .    -2

 ( وَاضزع4( ولؿیر              3( َّضًثالًس                  2( ّالیر                   1   

 

 تِ زطزیة ًام چِ واًی ّایی ضا تٌَیؿین زا جسٍل واهل قَز ؟ A  ٍBزض هحل   -3

 زطویة ضخ ؾرسی ًام واًی
A 2 ؾَلفاذ یه جْسی 
B 3 وطتٌاذ ؾِ جْسی 

 

 واًی ّای ظیط ضا تٌَیؿیس . فطهَل قیویایی ّط یه اظ -4

 ( خیطیر4(تاضیر              3( زٍلَهیر               2( وائَلي               1

 

 زگطگًَی ( لطاض هی گیطز .  –ضؾَتی  –ّط یه اظ واًی ّای ظیط زض چِ گطٍّی ) هاگوایی  -5
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 (گاضًر   4(تیَزیر              3(ّالیر              2( فیطٍظُ             1 

 تطای ّط یه اظ واًی ّای ظیط یه واضتطز تٌَیؿیس . -6

 ( ػمیك4( آخازیر       3(تاضیر              2( ؾطخاًسیي         1

 ّط یه اظ ػثاضذ ّای ظیط ، تیاًگط یه واًی اؾر ًام آى ضا تٌَیؿیس .  -7

 الف( تیكسط اظ ؾایط ؾَلفیس ّای فلعی زض خَؾسِ ظهیي یافر هی قَز .    

 ب( هماٍهسطیي واًی زض تطاتط َّا ظزگی    

 ج( واًی اؾر تِ ضًگ ؾثع ظیسًَی ٍ جالی قیكِ ای   

 ز( تطای زْیِ گچ تٌایی آى ضا زض وَضُ ووی حطاضذ هی زٌّس .     

  ُ( زض ؾاذسي هغع هساز تِ واض هی ضٍز .    

 ٍ( واًی اؾر تا هعُ زلد ٍ اظ گطٍُ ولطیسّا    

 ی ّط هَضز ظیط یه واًی ضا ًام تثطیس .اطت -8

 ب(هاگوایی اظ زؾسِ ؾَلفاذ ّا                         الف (هاگوایی ؾیلیىازی ضٍقي 

 ذ(ضؾَتی وطتٌازی                                         ج(ؾیلیىازی زگطگًَی 

 ج(ضؾَتی زثریطی                                   ش(هاگوایی غیط ؾیلیىازی 

 تطای ّطیه اظ ٍیػگی ّای ظیط ،ًام یه  واًی هٌاؾة ضا تٌَیؿیس. -9

 الف(تِ ػٌَاى ؾٌگ زعییٌی واضتطز زاضز ٍ اظ زگطؾاى الیَیي حاصل هی قَز .

   ب( تِ صَضذ خَله ّای ؾیاُ تطاق اؾر ٍضخ یه جْسی زاضز .

 ج (زض زْیِ الیاف خاضچِ ی ًؿَظ اؾسفازُ هی قَز .

 ذ(واًی غیط ؾیلیىازی تا چگالی ظیاز اؾر وِ زض گل حفاضی اؾسفازُ هی قَز .

 ًام واًی ّطیه اظ زطویة ّای قیویایی ضا تٌَیؿیس . -11

SiO2                        (            )  
CaSO,2HO            (            )  

            Fe2O3                        (            )   
 تذاعی

 تا زَجِ تِ هكرصاذ هَجَز زضجسٍل لؿور ّای ذالی ضا خط وٌیس . -1
 واضتطز ضًگ ضخ اثط ذاوِ زضجِ ؾرسی جال ًام واًی

   جْسی3  3  ولؿیر

 قیكِ ؾاظی   تی ضًگ   وَاضزع

    ؾیاُ 5/6 فلعی خیطیر

       الیَیي

 ون وٌٌسُ ؾطػر ًَزطٍى ّا زض ضاوسَضّای ازوی ؾیاُ     گطافیر

 

 ّط یه اظ هَاضز ؾور ضاؾر ، تا وسام هَضز اظ ؾور چح اضزثاط زاضز ؟  - 2

 ( وائَلي1الف ( اظ زگط گًَی گطافیر تِ ٍجَز هی آیس .                         

 ( گاضًر 2ب( واًی اصلی ؾٌگ آّه ٍ هطهط اؾر .                              

 ( الواؼ3ج( زض زْیِ ظطٍف چیٌی ٍ واقی ؾاظی تِ واض هی ضٍز .             

 (وَازع 4ز( واًی زگط گًَی وِ زض زْیِ واغص ؾٌثازُ واضتطز زاضز .             

 ر(ولؿی5                                                                                  


