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 دقیقه  06 مدت امتحان دولتي کوشا )دوره اول(غیر  دبیرستان 1شماره صفحه : 

    

  25/0    فٌاٍسی چیست؟    1 

  5/0   گشم تش ساًتیوش هکؼة است ایي هادُ دس آب            5/1چگالی هادّای   2

   د( دس آب حل  هیطَد     ج( غَعِ ٍس هیطَد         ب( ضٌاٍس هیطَد         الف( فشٍ هیشٍد       

      5/0  هادّای اص چٌذ ًَع اتن ساختِ ضذُ است ایي هادُ      3

   د( ػٌصش فلضی                    ج(هخلَط             ب(  هادُ هشکة          الف(ػٌصش  

 5/0    الیاط سا تؼشیف کٌیذ ؟   4

صیافت پیطٌْاد هیطَد دس ػثاستْای تا، هصشف دٍتاسُ ، تشای هحافظت اص هٌاتغ عثیؼی سِ ساُ کاّص هصشف   5

  5/0   صیش کذام سٍش استفادُ ضذُ است .

 الف(جوغ آٍسی پالستیکْا ٍظشف ضیطِ ای                         ب( استفادُ اص صًثیل ٍکیسِ پاسچِ ای    

  5/0   تَضیح دّیذ تش ف چگًَِ تَجَد  هی آیذ ؟   6

  5/0 مسین تٌذی  هی ضًَذ آًْاسا ًام تثشیذ ؟ سفشُ ّای صیش صهیٌی تِ دٍگشٍُ کلی ت   7

  1    آًشا ًام تثشییذ ؟ دو نوع اًشطی سا تؼشیف ٍ  8

هتشی تاالی سش خَد هی تشد کاس اًجام ضذُ تَسطظ ایطي    5/1ًیَتٌی سا تا استفاع  2000ٍصًِ تشداسی یک ٍصًِ  9

  75/0  ٍصًِ تشداس سا هحاسثِ کٌیذ .) ًَضتي فشهَل الضاهی است( 

 

 1  کذاهیک اص هٌاتغ صیش تجذیذ پزیش ٍکذاهیک تجذیذ ًاپزیش است؟ اًشطی                    10

  د( سَختْای صیستی          ج( ّستِ ای             ب( تشق آتی            الف( صهیي گشهایی  

  2   هطخص کٌیذ . ص وغ دسستی ًٍادسستی جوالت صیش سا تا   11

 ی تادی اًشطی جٌثطی تاد سا تِ اًشطی ضیویایی تثذیل هیکٌٌذ .الف( تَستیٌْا  

 ب(کَچکتشیي رسُ ّش هادُ کِ تِ حالت آصاد ٍجَد داسد سا اتن گَیٌذ .   

  ج(اًشطی آب دس هخضى پطت سذّا اص ًَع جٌثطی است .  

   د(پاًکشاس آًضیوْای گَاسضی سا تِ سٍدُ تضسگ هی سیضد.  

 ُ ّا تِ دستگاُ گَاسش ٍ دفغ هذ فَع کوک هی کٌذ . ٍ(هصشف سثضیجات ٍ هیَ  



 
 

  سًذ .ُ( ّوِ سیاّشگْا خَى تیشُ دا  

  ص(دسیچِ دٍلختی )هیتشال( تیي دّلیض چپ ٍ تغي چپ لشاس داسد .  

  ح( سگ ّای کِ تِ تافت للة خَى هی سساًٌذ کشًٍش هی ًاهٌذ.  

  75/0  گشها سا تؼشیف کٌیذ ٍ ٍاحذ اًذاصُ گیشی گشها سا ًام تثشیذ.   12

 1   ذ. سساًا ٍ ًاسساًا )ػایك( تَدى ّش یک هَاد صیش سا هطخص کٌی  13

 د(پطن ضیطِ                 ج(هس                   ب(ضیطِ                     الف( َّا 

  75/0   ضکل صیش سا ًام گزاسی کٌیذ .  14

 

 

 

 75/0  سِ تفاٍت سلَل گیاّی تا سلَل جاًَسی سا ًام تثشیذ؟   15

  

  75/0  ایجاد هی ضَد.ّش یک اص تیواسیْای صیش دس اثش کوثَد چِ ٍیتاهیٌی   16

 :ج( ًشهی استخَاى                 :ب( کن خًَی سیضش هَ              :الف( خًَشیضی اص لثِ   

 5/0   ػلت پَسیذگی دًذاى سا تَضیح دّیذ.   17

  

 75/0  دستگاُ گشدش خَى اص چِ تخطْایی تطکیل ضذُ است ؟   18

  

 5/0  تیٌی پیذا هی کٌذ سا ًام تثشیذ . دٍ تغییشی کِ َّا پس اص ػثَس اص هجاسی  19

  

 5/0    کاس کلیِ چیست ؟  20

 

  75/0  سِ گشٍُ اص غزاّای کِ تایذ دس دسگاُ گَاسش ّضن ضًَذ سا ًام تثشییذ . 21

 

   
 

 

 

 

 

 

 


