
 ٔؽخصات دا٘ػ آٔٛز زٔاٖ أتحاٖ ٔؽخصات أتحاٖ 

ٔحُ ٟٔر آٔٛزؼٍاٜ  : ٘اْ: ظاعت ؼرٚع عّْٛ تجرتی: درض

: ٘اْ خا٘ٛادٌی 10/1395:   / تاریخ ٞفتٓ: پایٝ

 ظیٕا اوثرزادٜ: طراح ظؤاَدلیمٝ  75:     زٔاٖ٘ٛتت اَٚ  

ٕ٘رٜ ظؤاالت ردیف 

 تجرتٝ ٚ تفىر: فصُ اَٚ

 5/0 فٙاٚری اظت دٚ ٔٛرد از ٔعایة ایٗ فٗ آٚری را تٙٛیعیذ؟ ظاخت خٛدرٚ یه  1

 ا٘ذازٜ ٌیری در عّْٛ ٚ اتسارٞای آٖ: فصُ دْٚ

8𝑔𝑟اظت اٌر چٍاِی آٞٗ 12𝑐𝑚3حجٓ یه لطعٝ آٞٗ  2 𝑐𝑚3  تاؼذ جرْ آٖ چٙذ ٌرْ اظت؟ 

 

75/0 

𝑔تاؼذ چٍاِی آٖ چٙذ  kg3اٌر جرْ آجر رٚتٝ رٚ  3
𝑐𝑚3  اظت؟ 

 

 

75/0 

 اتٓ ٞا اِفثای ٔٛاد: فصُ ظْٛ

ؼىُ ٞای زیر ٕ٘ایاٍ٘ر ررٜ ٞا در ظٝ ٔادٜ در دٔای اتاق ٞعتٙذ ٔؽخص وٙیذ ٞر ؼىُ ٔرتٛط تٝ وذاْ جّٕٝ  4

 اظت؟

 .احتٕاال ورتٗ دی اوعیذ اظت

  .احتٕاالً آب اظت

  .احتٕاالً اوعیصٖ اظت

75/0 

تا ٞٓ ٔمایعٝ وردٜ اظت جای وذاْ دٚ ٔادٜ تایذ عٛض ؼٛد تا ٕ٘ٛدار زیر ٔیساٖ ا٘ثعاط ٌرٔایی چٙذ ٔادٜ را  5

 .ٕ٘ٛدار درظت تاؼذ

 

 

 

5/0 

 :ی جأذ ٚ ٔایع ٚ ٌاز ٚارد ٔی وٙیٌٓرْ از ظٝ ٔادٜ 10در ظٝ ظرف ٞٓ ا٘ذازٜ ٚ یه ؼىُ  6

 وذاْ یه از ایٗ ظٝ ٔادٜ در ایٗ ظرف ٞا حجٓ تیؽتری را اؼغاَ ٔی وٙذ؟ چرا؟( اِف

 ایٙىٝ ایٗ ظٝ ٔادٜ جرْ یىعا٘ی دار٘ذ، وذأیه چٍاِی تیؽتر ٚ وذأیه چٍاِی وٕتری دارد؟چرا؟تا تٛجٝ تٝ ( ب
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 ٔٛاد پیرأٖٛ ٔا: فصُ چٟارْ

 .ظختی إِاض تا ؼیؽٝ را ٔمایعٝ وٙیذ( اِف 7

 چٝ ٔادٜ ای را ترای افسایػ ظختی تٝ ٘ٛن ٔذاد اضافٝ ٔی وٙٙذ؟( ب

 چذٖ از ٔخّٛط آٞٗ تا چٝ عٙصری ظاختٝ ٔی ؼٛد؟ ( ج

1 

 د٘ذاٖ پسؼىاٖ از ظیٓ ٞا ٚ لطعات فّسی خاصی در ارتٛد٘عی اظتفادٜ ٔی وٙٙذ؟ 8

 ایٗ ٔٛاد تٝ چٝ ٘اْ ٔعرٚفٙذ؟( اِف

 .ایٗ ٔٛاد دارای چٝ ٚیصٌی خاصی ٔی تاؼٙذ( ب

1 

 :تٙٛیعیذعّت اظتفادٜ ٞر یه از ٔٛاد زیر را در تِٛیذ خٛدرٚ  9

 :الظتیه در تایر:                                       فٛالد در تذ٘ٝ

5/0 

 از ٔعذٖ تا خا٘ٝ: فصُ پٙجٓ

 :ٔعادِٝ ٘ٛؼتاری رٚترٚ را وأُ وٙیذ 10

اوعیذ آٞٗ + ⋯  → ⋯+  فّس آٞٗ

5/0 

 :ٔادٜ اِٚیٝ ظرٚف زیر را تیاٖ وٙیذ 11

 ؼیؽٝ (تؽماب چیٙی                          ب( اِف

5/0 

 ٞر وذاْ از عثارات زیر تیاٍ٘ر وذاْ راٜ حفاظت از ٔٙاتع طثیعی ٔی تاؼذ؟ 12

 (ٔصرف دٚتارٜ –تازیافت  –واٞػ ٔصرف )

 "رٚز٘أٝ ٞای تاطّٝ ؼٕا را خریذاریٓ"تررٚی ؼیؽٝ خؽىؽٛیی ٘ٛؼتٝ ؼذٜ ( اِف

 ...............ترای خریذ ٔیٜٛ ٚ ٘اٖ تا خٛد ز٘ثیُ یا ویعٝ پارچٝ ای تثریٓ ( ب

 .اٌر ظرف ترؼی را تؽٛیٓ ٔی تٛا٘یٓ آٖ را ترای ٍٟ٘ذاری حثٛتات اظتفادٜ وٙیٓ( ج

75/0 

 5/0 :دٚ ٔٛرد از وارتردٞای تتٗ را تٙٛیعیذ 13

 ظفر آب رٚی زٔیٗ: فصُ ؼؽٓ

 :تٝ ظؤاالت زیر پاظخ وٛتاٜ دٞیذ 14

 اظت چٝ ٔی ٌٛیٙذ؟تٝ ظاحّی وٝ جٙط ظًٙ ٞای آٖ در تراتر فرظایػ ٔماْٚ ( اِف

 آتتازیا ظٛ٘أی چیعت؟( ج                         عّت تؽىیُ دریاچٝ ظثالٖ چیعت؟( ب

 چٝ ٔٛلع تارغ تٝ صٛرت تٍري خٛاٞذ تٛد؟( د

5/1 

 .در وذاْ حاِت زیر آتؽار تؽىیُ ٔی ؼٛد؟ چرا 15
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 ظفر آب درٖٚ زٔیٗ: ٞفتٓفصُ 

 

 ٔماْٚ٘اظًٙ  ظًٙ ٔماْٚ

 ظًٙ ٔماْٚ ٔماْٚ٘اظًٙ 
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 تٝ چٝ دِیُعٕك ظطح ایعتاتی دراظتاٖ ٞای ٔروسی ایراٖ ٔثُ یسدتااظتاٖ ٞای ؼٕاِی ٔا٘ٙذٌیالٖ چٝ تفاٚتی دارد؟ 16

 

75/0 

 ایٗ ٘ٛع آب خٛاٖ در چٝ ٔٙاطمی تیؽتر تؽىیُ ٔی ؼٛد؟ ؼىُ ٔماتُ چٝ ٘ٛع آب خٛا٘ی را ٘ؽاٖ ٔی دٞذ؟ 17

 

75/0 

 5/0 آب ظخت چیعت؟ 18

 ا٘رشی ٚ تثذیُ ٞای آٖ: فصُ ٞؽتٓ

 ٘یٛتٗ ظًٙ تا چٝ ارتفاعی از ظطح زٔیٗ ٔی تٛاٖ تاال ترد؟  700ویّٛ شَٚ وار رٚی ظٍٙی تٝ ٚزٖ  5/3تا ا٘جاْ  19

 

1 

 :تا تٛجٝ تٝ لاٖ٘ٛ پایعتٍی ا٘رشی در ؼىُ زیر جای خاِی را رٚی ٕ٘ٛدار ا٘رشی یه خٛدرٚ وأُ وٙیذ 20
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www.ngo82.irwww.ngo82.ir

http://www.ngo82.ir

