ًوًَِ سؤال
دس جبّبی خبلی کلوبت هٌبست قشاس دّیذ.
 .1هٌظَس اص اثشثخطی ٍ کبسآییّ ،وبى ثْشُ ٍسی است.
 .2دس افضایص ثْشُ ٍسی یک جبهؼِ ،فشٌّگ ًقص هْوی داسد.
 .3ثبصیبفت اص ّذس سفتي هٌبثِغ سَدهٌذ ٍ سشهبیِ ّبی هلی جلَگیشی هی کٌذ.
 .4ثب کست داًص ٍ هْبست الصم ثشای ّشکبس ،ثبصدّی کبس هب ثیطتش هی ضَد.
 .5ثشای تجذیل ٍضغ هَجَد ثِ ٍضغ هغلَة ،ثبیذ تغییشاتی دس ضیَُ صًذگی خَد ثِ ٍجَد ثیبٍسین.
 .6ثشای پیطشفت جبهؼِ ،افشاد ثبیذ ثْشُ ٍسی دس فؼبلیت ّبی هختلف سا اسصش ثذاًٌذ.

دسست ٍ یب ًبدسست ثَدى ػجبست ّبی صیش سا هطخع کٌیذ.
 .7رخیشُ آة دسآة اًجبسّبً ،وًَِ ای اص ثْشُ ٍسی دس آیٌذُ کطَس هب ثَدُ استً .بدسست
 .8یکی اص ساّکبسّبی افضایص ثْشُ ٍسی ،استفبدُ هٌبست اص ٍقت ٍ صهبى است .دسست
 .9فشٌّگً ،قص هْوی دس افضایص ثْشُ ٍسی یک جبهؼِ ًذاسدً .بدسست
 .10ثْشُ ٍسی یؼٌی ،کبس دسست سا اًتخبة کشدُ ٍ آى سا سشیغ اًجبم دّین .دسست
ٍ .11قت ٍ صهبى ثشٍتی است کِ قبثل رخیشُ ٍ پس اًذاص استً .بدسست
 .12غشفِ جَیی کن هػشف کشدى ًیست ثلکِ هػشف ثِ اًذاصُ است .دسست

ثِ سؤاالت صیش پبسخ کبهل دّیذ.
 .13چگًَِ هی تَاى ثْشُ ٍسی سا دس صًذگی فشدی ٍاجتوبػی افضایص داد؟هب دس ّش هحیغی کِ
ّستین دسخبًِ ،هذ سسِ ،اداسُ ،کبسخبًِ ،هضسػِ ٍ ...هی تَاًین ثب فکشکشدى ٍچبسُ اًذیطی کبسّب
سا هَثشتش ٍ هفیذتشاًجبم دّین ،ثِ ػجبست دیگشهی تَاًین ّذف ّبی دسست سا اًتخبة کٌین ،اص
اهکبًبتی کِ داسین ػبقالًِ ٍغحیح ثْشُ ثجشین ٍ اص اسشاف ٍاتالف ثپشّیضین.

 .14ثْشُ ٍسی ثب چِ هفبّین ٍاقذاهب تی استجبط داسد؟ ثْشُ ٍسی ثب غشفِ جَیی ،اًجبم دادى کبسّب
ثِ غَست آگبّبًِ ٍػبقالًِ ،جلَگیشی اص اسشاف ٍ اتالف هٌبثغ ،استفبدُ غحیح اص اهکبًبت ًٍؼوت
ّبی الْی ،کبّص ّضیٌِ ّب ٍهبًٌذ آى استجبط داسد.
ً .15وًَِ ّبیی اص تفکش ثْشُ ٍسی دس صًذگی هشدم دس سٍصگبس گزضتِ سا ثیبى کٌیذ؟ اثذاع ٍحفش
قٌبت ،رخیشُ کشدى آة دس آة اًجبسّب ،خطک کشدى ٍ رخیشُ هحػَالت کطبٍسصی ،تؼبٍى ٍ
ّویبسی دس اهَس کطبٍسصی.

 .16فشٌّگ چِ ًقطی دس افضایص ثْشُ ٍسی داسد؟ فشٌّگً ،قص هْوی دس افضایص ثْشُ ٍسی یک
جبهؼِ ًیض داسد .اگش ّوِ ا فشاد ثْشُ ٍسی دس فؼبلیت ّبی هختلف سا اسصش ثذاًٌذ ،جبهؼِ اص ًظش
هبدی ٍهؼٌَی پیطشفت هی کٌذ.

 .17اًسبًی کِ ثِ ثْشُ ٍسی تَجِ داسد چگًَِ ػول هی کٌذ؟ اًسبًی کِ ثِ ثْشُ ٍسی تَجِ داسد،
هی کَضذ َّضوٌذاًِ کبس کٌذ ٍ ثب ثِ کبسگیشی سٍش ّبی ػبقالًِ ،ثْتش ثِ اّذاف هبدی ٍ هؼٌَی
خَد ثشسذ ٍ ثْتشیي ًتیجِ سا ثِ دست آٍسد.

 .18چٌذ ساّکبس هْن ثشای افضایص ثْشُ ٍسی دس صًذگی سا ثیبى کٌیذ؟ استفبدُ هٌبست اص صهبى
ٍاًضجبط دسکبسّب ،ثبص یبفت ،اغالح ػبدت ّبی غلظ هػشفی ،اًجبم دادى کبسّب اص سٍی آگبّی،
تٌظین جذٍل ثَدجِ اقتػبدی.

 .19ثبصیبفت چِ ًقطی دس افضایص ثْشُ ٍسی دس کطَس داسد؟ اگش دس ثشخی اص هَاد ٍ لَاصم هػشف
ضذُ دس خبًِ یب هذسسِ یب هحل کبس ،تغییشاتی ایجبد کٌین ،اهکبى استفبدُ هجذد آى ّب ٍجَد داسد
هبًٌذ کبغز ،پالستیک ،ضیطِ ،فلضات ٍ ...ثبصیبفت اص ّذس سفتي هٌبثغ سَدهٌذ ٍ سشهبیِ ّبی هلی
جلَگیشی هی کٌذ ٍ هػشف هَاد خبم ٍاًشطی سا کبّص هی دّذ.

 .20هٌظَس اص تٌظین جذٍل ثَدجِ اقتػبدی چیست؟ تٌظین جذٍلی کِ دسآى دسآهذّب ٍّضیٌِ
ّبی هبّبًِ افشاد یب خبًَادُ ًَضتِ هی ضَد ٍ ّوکبسی ثیي اػضبی خبًَادُ ًیض اص ساّکبسّبی
کوک ثِ ثْشُ ٍسی است.

 .21غشفِ جَیی چیست؟ غشفِ جَیی کن هػشف کشدى ًیست ثلکِ هػشف دسست ٍ ثِ اًذاصُ است.

گضیٌة غحیح سا اًتخبة کٌیذ.

 .22ثْشُ ٍسی ثِ چِ هؼٌبست؟
الف) غشفِ جَیی

ة) کبسآیی ٍ اثش ثخطی

ج) افضایص تَلیذ

د)کبّص هػشف

 .23کذام یک اص سفتبسّبی صیش ثش ثْشُ ٍسی دس اهَس تأکیذ داسد؟
الف) هطَست

ة) تجول

ج) فشغت علجی

د) هػشف گشایی

 .24کذام یک اص هَاسد صیش ًقص هْوی دس افضایص ثْشُ ٍسی داسد؟
الف) حکَهت

ة) فشٌّگ

ج) اقتػبد

د) سیبست

 .25یکی اص ػَاهل هْن دس ثْشُ ٍسی ،اسصش  .............است.
الف) اسصش صهبى

ة) اسصش ًظن

ج)اسصش پَل

د) اسصش غٌبیغ

 .26چِ صهبًی ثبصدّی ثیطتش ضذُ ٍ اضتجبُ کوتش هی ضَد؟
الف) اًجبم کبس ثب داًص ٍ هْبست الصم

ة) غشفِ جَیی دس ّضیٌِ ّب ٍ هٌبثغ

ج) اجشای افکبس ًَ ٍ خالقبًِ

د) پطتکبس داضتي ٍ پیگیش ثَدى

 .27کذام یک اص هَاسد صیش ،اص ساّکبسّبی افضایص ثْشُ ٍسی دس صًذگی ًوی ثبضذ؟
الف) اغالح ػبدت ّبی غلظ هػشفی

ة) اًجبم کبسّب اص سٍی آگبّی

ج) تٌظین جذٍل هبلیبتی

د) استفبدُ هٌبست اص ٍقت ٍ صهبى

ثِ فؼبلیت هْبستی ٍ ًگشضی صیش پبسخ دّیذ.

الف) ضوب ثشای ثبال ثشدى ثْشُ ٍسی دس صًذگی فشدی ٍ اجتوبػی چِ ساّکبسّبیی پیطٌْبد هی
کٌیذ؟

ة) ثشای ّش کذام اص هَاسد صیش ،یک ساُ حل ،جْت غشفِ جَیی ثیطتش اسائِ کٌیذ.
 .1افضایص ثبصدّی کَلش:

 .2کطبٍسصی:

 .3خَدسٍ:

هوکي اص ًبهوکي پشسیذ خبًِ ات کجبست؟ پبسخ داد دس سٍیبّبی یک ًبتَاى.

هبًب ثبضیذ .پشٍاًِ قلی پَس

