ػَاالت فلل  1علَم ًْن
 -1هَاد تِ چٌذ دػتِ عثمِ تٌذی هیؿًَذ؟
دٍ دػتِ  :تشخی هَاد خالق ٍ تعضی هخلَطاًذ.
-2تِ چِ هَادی هَاد خالق هیگَیٌذ؟
هَادی وِ اص یه ًَع هادُ تـىیل ؿذُ تاؿٌذ.
 -3تِ چِ هَادی ،هَاد هخلَط هیگَیٌذ؟
هَادی وِ اص دٍ یا چٌذ هادُ ػاختِ ؿذُ تاؿٌذ.
 -4هَاد خالق تِ دٍ دػتِ تمؼین هیؿًَذ وِ ً ...................... ٍ .............ام داسًذ.
عٌلش ٍ تشویة
 -5عٌاكش تِ دٍ دػتِ تمؼین هیؿًَذ وِ ً ................. ٍ ................ام داسًذ.
فلض ٍ ًافلض
 -6چٌذ واستشد فلضّا سا ًام تثشیذ؟
ػاخت خاًِ ،صیَساالت ،پل ،اتضاسٍ ،ػایل حول ٍ ًمل ٍ ...
 -7چْاس تا اص پشواستشدتشیي فلضّا سا ًام تثشیذ؟
هغ ،عال ،آلَهیٌیَم ،آّي
 -8چٌذ ٍیظگی هغ سا ًام تثشیذ؟ (حذالل دٍ تا)
سػاًایی الىتشیىی صیاد ،هماٍهت دس تشاتش خَسدگی ،لاتلیت هفتَل ؿذى

 -9اٍلیي فلض اػتخشاج ؿذُ اص هعذى ،فلض ً ..............ام داسد.
 )1عال

 )2آّي

 )4آلَهیٌیَم

 )3هغ

 )3هغ
 -11اٍلیي هعذى فلض هغ دس ایشاى چِ ًام داسد؟
هعذى هغ ػشچـوِ
 -11فلض هغ چگًَِ اػتخشاج هیؿَد ٍ واستشد آى چیؼت؟
فلض هغ اص عشیك رٍب ػٌگ هعذى آى دس دهای تاال تِ دػت هیآیذ فلض هغ تِ علت سػاًایی الىتشیىی
صیاد ،هماٍهت دس تشاتش خَسدگی ٍ لاتلیت هفتَل ؿذى واستشد گؼتشدُای دس صًذگی اهشٍص داسد.

 -12واستشدّای فلض هغ سا تٌَیؼیذ؟
تْیِ ظشٍف هؼی تشای پخت غزا ،ػین وـی ػاختواى ،تْیِ وات وثَد (هغ ػَلفات) ،تْیِ آلیاطّای تشًض ٍ هفشغ

 -13هَاد صیش تش اػاع ػشعت ٍاوٌؾپزیشی تا اوؼیظى اص چپ تِ ساػت هشتة وٌیذ.
Ca—Zn-Li –Cu – Fe – Mg
Ca Mg Zn Fe Cu

Li

ٍ -14اوٌؾپزیشی فلضّا تا اوؼیظى سا تا ّن همایؼِ وٌیذ؟
آّي تا اوؼیظى تِ وٌذی ٍاوٌؾ هیدّذ ٍ تِ صًگ آّي تثذیل هیؿَد فلض هغ ًیض تا اوؼیظى تِ وٌذی تشویة ٍ تِ
هغ اوؼیذ تثذیل هیؿَد

هغ اوؼیذ

گاص اوؼیظى  +فلض هغ

ٍلی هٌیضین تِ ػشعت هیػَصد ٍ ًَس خیشُ وٌٌذُای تَلیذ هیوٌذ اها عال تش خالف ایي ػِ فلض تا اوؼیظى تشویة
ًویؿَد.

 -15وذام فلض تا اوؼیظى ٍاوٌؾ ًویدّذ؟
عال
 -16دس ٍاوٌؾّا عٌاكش لَیتشی تِ كَست  .................دس هیآیٌذ ٍ عٌاكش ضعیفتش  ..............هی-
هاًٌذ.
تشویة  -تٌْا
 -17فلض هغ تا اوؼیظى تِ  ..............تشویة هیؿَد.
گاص  .....................تا فشهَل  O3دس الیِّای  .................صهیي لشاس داسد.
آّي دس ػاختواى  ......................تذى ؿشوت داسد.
هغ اوؼیذ

 -اصٍى  -تاالیی

-

ّوَگلَتیي خَى

َّ -18ا چِ ًَع هادُای اػت؟ ٍ اص چِ ًَع گاصّایی تـىیل ؿذُ اػت؟
َّا یه هخلَط گاصی ٍ ّوگي اػت هْنتشیي اجضای تـىیل دٌّذُ َّا گاصّای ًیتشٍطى،
اوؼیظى ،آسگَى ٍ وشتي دیاوؼیذ هی تاؿذ اوؼیظى دس َّا تِ كَست هَلىَل دٍ اتوی ٍ تِ حالت
عٌلشی ٍجَد داسد ًیتشٍطى تِ كَست گاص دٍ اتوی ًیتشٍطى  N2یافت هیؿَد.
 -19اٍصٍى چیؼت ٍ ًمؾ آى سا تیاى وٌیذ؟
گاص اٍصٍى تا فشهَل  O3دس الیِّای تاالیی صهیي ٍجَد داسد گاص اٍصٍى اص سػیذى پشتَّای پش
اًشطی ٍ خغشًان فشاتٌفؾ تِ صهیي جلَگیشی هیوٌذ ٍ تِ كَست یه الیِ هحافظ عول هیوٌذ.
 -21چشا  O3تا ایٌىِ تعذاد اتن تیـتشی ًؼثت تِ  O2داسد تاالتش اص  ٍ O2دس الیِ اٍصٍى لشاس
داسد؟
تِ دلیل چگالی ووتش  O3 -تا ایي وِ جشم تیـتشی داسد اها حجن تِ ًؼثت تیـتشی ًیض داسد.

 -21گاص اٍصٍى دلیما چِ واسی سا اًجام هیدّذ؟
گاص اٍصٍى اص سػیذى پشتَّای پش اًشطی ٍ خغشًان فشاتٌفؾ تِ صهیي جلَگیشی هیوٌذ ٍ تِ كَست
یه الیِ هحافظ عول هیوٌذ.
 -22ػَلفَسیه اػیذ چیؼت؟
ػَلفَسیه اػیذًَ ،عی تشویة تا فشهَل  H2SO4اػت ٍ دس تْیِ سًگ ٍ ویف ٍ وفؾ ٍ
خَدسٍػاصی ٍ  ...واستشد داسد دس فشهَل ؿیویایی آى عالٍُ تش عٌلشّای  O ٍ Hعٌلش گَگشد تا
ًـاًِ ؿیویایی  Sؿشوت داسد.
 -23پٌج واستشد ػَلفَسیه اػیذ ( )H2SO4سا ًام تثشیذ؟
چشم ػاصی ،ؿَیٌذُّای غیش كاتًَی ،تِ عٌَاى حالل دس سًگ ،وَدّای ؿیویایی ،تاتشی هاؿیي،
حزف گشیغ اص تذًِ هاؿیي تا اػیذ ػَلفَسیه سلیك
 -24گَگشد چیؼت؟
گَگشد جاهذی صسد سًگ اػت ٍ دس دّاًِ آتـفـاىّای خاهَؽ ٍ ًیوِ فعال یافت هیؿَد.
 -25فىش وٌیذ ؿىل سٍتِ سٍ هذل اتوی تَس تشای اتن عٌلشّای اوؼیظى  S16 ٍ O8سا ًـاى هی-
دّذ تـاتِ ٍ تفاٍت ایي دٍ هذل اتوی سا تیاى وٌیذ؟

 -26دس وذام تشویة صیش اتن گَگشد ٍجَد ًذاسد؟
الف) آّه
الف) آّه

ب) گچ

ج) اػیذ ػَلفَسیه

د) وات وثَد

 -27لَیتشیي فلض ٍ لَیتشیي ًافلض دس گشٍُ  .............. ٍ ........لشاس داسد.
الف) 17 – 1

ب) 1 - 17

ب) 17 – 1؛ دس تیي تواهی عٌاكش فلَئَس تیـتشیي همذاس الىتشًٍگاتیَی ٍ ػضین ووتشیي همذاس
الىتشًٍگاتیَی سا داسًذ .فلَئَس لَیتشیي ًافلض ٍ ػضین لَیتشیي فلض هیتاؿذ.
گشٍُ یه تِ فلضات للیایی ؿْشت داسًذ ٍ گشٍُ ً 17یض ّالَطى ًام داسًذ.
ّ -28ذف اص سػن آسایؾ اتوی چیؼت؟
 -1تعذاد الىتشٍىّای هذاس آخش ّش اتن
 -2جایگاُ اتن دس جذٍل تٌاٍتی
 -29چشخِ ًیتشٍطى چیؼت؟
تِ گشدؽ هذاٍم ًیتشٍطى تیي خان ،آبَّ ،ا ٍ هَجَدات صًذُ (چشخِ ًیتشٍطى) هیگَیٌذ.
 -31واستشد گاص ًیتشٍطى سا تیاى وٌیذ؟
گاص ًیتشٍطى تِ عٌَاى هادُ اٍلیِ تشای تَلیذ آهًَیان تِ واس هیسٍد.
گاص آهًَیان

گاص ّیذسٍطى  +گاص ًیتشٍطى

آهًَیان (ً )NH3یض دس تْیِ وَدّای ؿیویایی ٍ هَاد هٌفجشُ واستشد داسد.
 -31آهًَیان فشآٍسدُ وذام ٍاوٌؾ اػت؟
ٍاوٌؾ گاص ًیتشٍطى تا گاص ّیذسٍطى
 -32واستشد فؼفش ٍ وشتي سا تیاى وٌیذ؟
اص وشتي دس ػاخت هذاد ٍ اص فؼفش دس وثشیتػاصی اػتفادُ هیؿَد.

 -33فلَئَس چیؼت؟
فلَئَس خالق (گاص) صسد سًگ اػت ٍ یىی اص هَادی اػت وِ تِ خویش دًذاى هیافضایٌذ تا اص
پَػیذگی دًذاى جلَگیشی ؿَد ایي عٌلش دس هذاس آخش خَد  7الىتشٍى داسد ولش ً CLیض اص ًظش
تعذاد الىتشٍى هذاس آخش هـاتِ فلَئَس اػت.
 -34توایل تِ جزب الىتشٍى وذام عٌلش تیـتش اػت؟
الف) ػذین

ب) فلَئَس

ج) اوؼیظى

ب) فلَئَس؛ الىتشًٍگاتیَی یا الىتشًٍگاتیَیتِ یه اتن هیضاى توایل ًؼثی آى اتن تشای وـیذى
جفتالىتشٍى تِ ػوت ّؼتِ خَد اػت .فلَئَس تِ عٌَاى الىتشًٍگاتیَتشیي عٌلش اػت.
 -35تشخی واستشدّای ولش ٍ تشویةّای آى سا تٌَیؼیذ؟
-1جشم گیش -2ضذ عفًَی وشدى آب -3تْیِ ّیذسٍولشیه اػیذ  -4وـاٍسصی
 -36گاصی ػثض هایل تِ صسد تا هَلىَل دٍ اتوی اص ٍیظگی عٌلش .....
الف) اوؼیظى

ب) ولش

ج) فلَئَس

ب) ولش؛ گاص ولش صسد هایل تِ ػثض اػت ،ایي عٌلش عاهل اوؼیذ وٌٌذُ ،ػفیذوٌٌذُ ٍ گٌذصدا
هیتاؿذ .ولش دس فشم عٌلشی خَد ( )Cl2اػت .تشای ػفیذػاصی پاسچِّا ٍ تِ عٌَاى ضذ عفًَی
وٌٌذُ واستشد داسد.
فلَئَس تِ سًگ صسد ون سًگ ٍ ػوی تَدُ ٍ ًَع خالق آى تؼیاس خغشًان اػت.
 -37الف) عٌلشّا سا تش چِ اػاػی عثمِتٌذی هیوٌٌذ؟
ب) جذٍل تٌاٍتی ؿاهل  .........................گشٍُ اكلی اػت .ف7
الف :تش اػاع تعذاد الىتشٍىّای هذاس آخش اتن آىّا

ب8 :

 -38ػذین چیؼت؟
ػذین فلضی جاهذ اػت وِ تا آب ٍ اوؼیظى تِ ؿذت ٍاوٌؾ هیدّذ ٍ اص ایي سٍ تؼیاس ٍاوٌؾپزیش
اػت.
ً -39مؾ آّي ،ػذین ٍ پتاػین سا دس تذى تیاى وٌیذ؟
آّي دس ػاختواى ّوَگلَتیي خَى ،ػذین ٍ پتاػین دس فعالیتّای للة ،یذ دس تٌظین فعالیتّای
تذى ٍ ولؼین دس سؿذ اػتخَاىّا هَثشًذ.
 -41وذاهیه جض ؿثِ فلضات تـواس هیسٍد؟
الف) هٌیضین ()Mg

ب) ػیلؼین ()Si

ج) پالتیي ()Pt

ب) ػیلؼین ()Si؛ ؿثِفلض ،یه عٌَاى تشای عثمِتٌذی عٌاكش ؿیوایی اػت؛ وِ تِ عٌاكشی اعالق
هیگشدد وِ خَاكـاى هیاى فلض ٍ ًافلض اػت .ؿثِفلضّا هعوَالً ًیوِسػاًا ّؼتٌذ.
 -41هًََهش سا تعشیف وٌیذ؟
ٍاحذّای وَچىی وِ اص تِ ّن پیَػتي آىّا پلیوش تِ ٍجَد هیآیذ.
 -42پلیوش سا تعشیف وٌیذ؟
پلیوشّا دػتِای اص هَاد ّؼتٌذ وِ هَلىَل دسؿت داسًذ ّش پلیوش اص صًجیشُّای تلٌذی تـىیل
ؿذُ اػت وِ اص اتلال تعذاد صیادی هَلىَل وَچه تِ یىذیگش تِ ٍجَد هیآیذ.
 -43چٌذ پلیوش عثیعی سا ًام تثشیذ؟
پـن ،اتشیـن ،پٌثِ

 -44الف) هادُ اٍلیِ الیاف هلٌَعی اص  ..........................تذػت هیآیذ.
ًفت
ب) چٌذ واستشد پلیوشّای هلٌَعی سا ًام تثشیذ؟
ػاخت لغعات خَدسٍ ،هلالح ػاختواًی ،تؼتِ تٌذی هَاد ،تغشی ٍ ٍػایل ؿخلی
 -45هعایة پالػتیهّا چیؼت؟
دس هحیظ صیؼت تِ ساحتی تجضیِ ًویؿًَذ ٍ تشای هذت عَالًی دس عثیعت تالی هیهاًٌذ
ػَصاًذى آىّا تخاسات ػوی ٍاسد َّا هیوٌذ.
 -46دلیل وذگزاسی تش سٍی اجٌاع پالػتیىی چیؼت؟ تَضیح دّیذ.

 -47پلیوشّای عثیعی دس صًذگی واستشدی داسًذ.

ف

غ

پتاػین دس فعالیت للة ًمؾ داسد.

ف

غ

فلَئَس دس تشویة خویش دًذاى یافت ًویؿَد.

ف

غ

تخؾ عوذُای اص گاص اوؼیظى َّا تِ عٌَاى هادُ اٍلیِ آهًَیان اػتفادُ هیؿَد .ف

غ

ؿْش تثشیض اػت ٍ ،خاوؾ تشتت هشداًگی

هشدهاًؾ ػشٍ لاهت ،اػَُ آصادگی

تِ چِ ؿیشیي اػت صتاًؾ ،تشوی ؿیشیي ػخي

هي وِ هیًاصم تِ ًاهؾ ،تا توام تٌذگی

ؿْش تثشیض اػت ٍ ،ؿْش كائة ٍ لغشاىّا

ؿْشیاسؽ تِ چِ صیثا گَیذ ٍ ،تا ػادگی

ؿْش تثشیض اػت ٍ ،ؿْش عاسف ٍ عالهِّا

جعفشی ٍ ؿوغ تثشیض ،تا ّوِ دلذادگی

تْیِ ؿذُ دس اػفٌذ هاُ 1395

