
 

 

 ) دسک ٍ فْن ( اػت؟ صیششیویایی تغییش کذام -1

  آّک آب تشهحلَل دهیذى رٍب گَگشد                                              ب(  الف(  

 . شَد هی آى سًگ تغییش تاػث ػَلفات هغ دادى حشاست د(  تصؼیذًفتالیي                                              ج(  

 ) دسک ٍ فْن ( اػت؟ ًشذُ تشکیل اتن ًَع اصدٍ هادُ کذام -2

 اکؼیظًِ آب د(                ظشفشَیی ػین ج(                       پاسافیي ب(                         آب الف(

 ) داًشی ( ؟آیذ ًوی حؼاب تِ آب تشای شیویایی خاصیت گضیٌِ کذام -3

 .ػَصاًذ ًوی ب(  ػَصد                                                ًوی الف(  

 شَد. ًوی حل دسآى د(گاصّیذسٍطى  کٌذ                       هی حل سادسخَد ػذین فلض ج(  

 ) داًشی ( ؟ًیؼت فیضیکی تغییش م کذا-4

   هزاب ػشب اًجواد ب(                         کٌذُ پَػت ػیة سًگ تغییش الف(

 هایغ جیَُ دس عال فلض اًحالل د(                           آب دس ًوک اًحالل ج(

 ) دسک ٍ فْن ( ؟شَد ًوی حل آب دس صیش ، هادُ گضیٌِ کذامدس - 5

 ػَلفات آّي د(             اکؼیذ دی کشتي ج(            گَگشد ب(          ػَلفات هغ الف(

 ) داًشی (؟ اػت جذیذ ػاختاس تا هادُ یک تَلیذ ، صیش تغییش کذام ی ًتیجِ -6

 غزا پختي( د                      شیشِ شکؼتي( ج               آب دس شکش اًحالل( ب              تصؼیذ( الف

 ) دسک ٍ فْن (؟ شَد ًوی تغییش دچاس هَسد کذام ، فیضیکی تغییش یک دس-7

 هَلکَلْا حشکت ػشػت( د                   هادُ حالت( ج                    هادُ شکل( ب               هادُ ًَع( الف

و فیزیکی غییرات شیمیاییت  



 ) داًشی ( .......... کِ اػت ایي دس شیویایی ٍ فیضیکی فشآیٌذّای تفاٍت هْوتشیي  -8

 .هی آیذ ٍجَد تِ جذیذ ی هادُ یک شیویایی فشآیٌذّای دسالف( 

 .هی کٌٌذ ششکت یکذیگش تا ًؼثتی ّش تا هَاد فیضیکی تغییشات دسب( 

 .هی شَد هثادلِ گشهایی اًشطی صیادی هقذاس فیضیکی تغییش ّش دس ج(

 .ًوی شَد ػَض هادُ ػاختاس شیویایی تغییشات دس د(

 

 ) داًشی (اػت؟( گشهاگیش) خَاُ اًشطی فشآیٌذ کذام -9

 آّي فلض صدى صًگ د(            شْشی گاص ػَختي ج(           آب تجضیِ ب(             اکؼیظًِ آب تجضیِ الف(

 ) داًشی (اػت؟ گشهاگیش فیضیکی فشآیٌذ یک گضیٌِ کذام -11

 کاغز ػَختي د(                           تصؼیذج(                هیؼاى ب(            آب ی تجضیِالف( 

 ) داًشی ( اػت؟ گشهادُ شیویایی فشآیٌذ یک گضیٌِ کذام - 11

 هتاى ػَختيد(                           تصؼیذ ج(        اًجواد ب(          ًیتشٍطى ػَختيالف( 

 ) داًشی ( ؟ تجضیِ آب آّک چِ ًَع تغییشی اػت  -12

 گشهاگیش -شیویایی( د          گشهاگیش -فیضیکی (ج         گشهادُ -شیویایی ( ب          گشهادُ -فیضیکی ( الف

 

 ) داًشی  ( ؟ًیؼت ّیذسٍکشتي یک هادُ کذام  -13

 ًفتالیي د(                       شوغ پاسافیي ج(                اکؼیذ دی کشتي ب(            هتاى الف(

 داًشی ()  ؟، کذام اػت  شَد هی ایجاد اکؼیظى کوثَد اثش دس کِ ػَختي فشاٍسدُ -14

 خاکؼتش( د(               دٍدُ)  کشتي(ج              هًََکؼیذ کشتي( ب        اکؼیذ دی کشتي( الف

 تغییرات انرژی 

  سوختن



 ) داًشی ( اػت؟ سًگ آتی شوغ شؼلِ تشخالف گاصشْشی ػَختي اص ًاشی شؼلِ چشا  -15

 .اػت ّوشُا سًگ آتی تاشؼلِ ّویشِ گاصشْشی ػَختي (لفا  

 .ًذاسد تؼتگی اکؼیظى هقذاس تِ آى ٍػلت ػَصد صسدهی تاشؼلِ پاسافیي (ب  

 .تاشذ هی صیاد آى شؼلِ دهای ٍ کاهل آى ػَختي ٍ اػت شذُ هخلَط شْشی گاص تا کِ کافی اکؼیظى ٍجَد دلیل تِ (ج  

 ٍب الف ّای گضیٌِد( 

 تَلیذ اکؼیذ دی کشتي گاص ، هتاى گاص ػَختي ٍاکٌش دس کٌذ اثثات کِ کشد عشاحی آصهایشی  تَاى هی چگًَِ - 16

 ) کاستشدی ( .......................... آى ػَختي اص حاصل اصّایگ  ؟ اػت شذُ

 . ػاصد هی ٍس شؼلِ سا افشٍختِ ًیوِ کثشیتالف( 

 . گشدد هی کذس هحلَل شَد، آّک آب ٍشفاف صالل هحلَل ٍاسد اگش ب( 

 . دّذ هی سٍی خفیفی اًفجاس کثشیت شؼلِ تاج( 

 . آٍسد هی پذیذ آب قغشات شؼلِ تاالی دس ػشد ظشف یک گشفتي تاد( 

 ) داًشی ( ًیؼت؟ صحیح گضیٌِ کذام -17

 .شَد هی تَلیذ هًََاکؼیذ کشتي ػوی گاص ، داس کشتي ی هادُ یک ًاقص ػَختي دسالف(

    .تَد خَاّذ تیشتش ّن ٍاکٌش ػشػت ، تاشذ تیشتش دٌّذُ ٍاکٌش هَاد تواع ػغح چِ ّش ب( 

  .اػت صا اًشطی پیًَذی ّش شکؼتي ج( 

شطی حذاقل د(  .داسد ًام ػاصی فؼال اًشطی ، شیویایی ٍاکٌش یک ششٍع تشای الصم ًا

 ) داًشی ( کشد؟ شٌاػایی سا اکؼیذ دی کشتي گاص تَاى هی هادُ کذام تا -18

 آّک آب د( ػشکِ                 ج(                 یذ ب(                     ًشاػتِ الف( 

 ) داًشی (  کشد؟ شٌاػایی سا اکؼیظى گاص هی تَاى چگًَِ -19



                                                      افشٍختِ ًیوِ کثشیت تا ب(                           کثشیت شؼلِ ی تَػظ آى اًفجاس الف(  

 اػتشوام تَی آى  د(                                            شٌاػایی اص سٍی سًگ  ج(

 ) دسک ٍ فْن ( اػت؟ تیشتش ٍاکٌش کذام ػاصی فؼال اًشطی -21

                                                           اکؼیظًِ آب تجضیِ ب(                        (     شْشی گاص)  هتاى ػَختي الف(

 چَب ػَختي د(                       ػَلفات(  II)  هغ تش آّي تاثیشفلض ج(

 

 

 ) داًشی (  چیؼت؟ کاتالیضگش اص اػتفادُ ػلت -21

 .  دّذ هی ساتغییش ٍاکٌش ػشػتب(.                 دّذ هی ساتغییش ػاصی فؼال اًشطی هقذاسالف(

 .اػت صحیح هَاسد ّوِ د(                                  .     هاًذ هی تاقی تغییش تذٍىج(

 آغشتِ گلذاى خاک تِ سا آى کِ ٌّگاهی ٍلی ، ػَصد ًوی اها شَد هی رٍب  دّین هی حشاست سا قٌذ هقذاسی ٍقتی -22

 ) داًشی ( ؟ چشا ؟ داسد ًقشی چِ گلذاى خاک ، ػَصد هی آتی ی شؼلِ تا کٌین هی

 . ػَصد ًوی قٌذ ، آى حضَس تذٍى چَى  – کاتالیضگشلف(ا 

 . اػت آتی شؼلِ سًگ صیشا  – کاتالیضگش( ب

 . اػت شذُ قٌذ ػَختي تاػث چَى  – آًضین (ج

 . تاشذ هی صا اًشطی قٌذ ػَختي چَى  – ػاصی فؼال اًشطی د(

 ) کاستشدی ( کذام یک اص هَاسد صیش ػشػت تجضیِ آب اکؼیظًِ سا تیشتش افضایش هی دّذ ؟ -23

 اکؼیذ                ج( آّي اکؼیذ                 د( پشهٌگٌات هٌگٌض الف( ًَس                        ب( 

 ) دسک ٍ فْن ( کذام ػاهل دس تغییش ػشػت ٍاکٌش  اص ًظش ًَع اثش تا تقیِ تفاٍت داسد ؟ -24

 الف( غلظت                   ب( فشاس                         ج( کاتالیضٍس                       د( دها 

 کاتالیضگش


