
  هؽخفات درض هؽخفات اهتحاى هؽخفات داًػ آهَز

 

 دتیرظتاى

......................... 

  ًام:

 دقیقِ 70 زهاى:

 ؼوارُ ـٌذلی:

 علَم تجرتی درض: ًام خاًَادگی:

 راهؽی دتیر: 10/1400..../ تاریخ: ..... ّفتن پایِ:

 نمره5/2: آن هاي وابسار علوم: اول بخش

 ( ًور5/0ُ) 0تٌَیعیذ را آى ضرر یک ٍ فایذُ یک اظت ٌاٍریف یک ّوراُ تلفي کِ هیذاًین -1

  

 ( ًور25/0ُ) ًویؽَد؟ حل ازهَادزیردرآب یک کذام-2

  چای-د             ًوک-ج           اتاًَل-ب          هط ترادُ -الف

 این اًذاختِ اظت آب هکعة هتر ظاًتی 50 حاٍی کِ هذرجی اظتَاًِ در را آى اظت گرم 15 کلیذ یک جرم ؼکل تِ تَجِ تا -3

 ( ًور1ُ)0کٌیذ حعاب را کلیذ چگالی ؼذُ دادُ اطالعات تِ تَجِ تا یافت افسایػ هکعة هتر ظاًتی 53تِ آب حجن

 

 0دارد تعتگی00000000ٍدقت000000000دقت تِ گیری اًذازُ دقت( الف   -4

 (ًور75/0ُ)              غ           ؾ.    اظت کیلَگرم45 ظْراب ٍزى( ب

 (نمره5/5)ما زنذگی مواد:دوم بخش

 《ترکیة ٍ ًافلس عٌفر فلس، عٌفر 》:اظت زیر هَاد از یک کذام اتوی ظاختار دٌّذُ ًؽاى ّا ؼکل از یک ّر کِ کٌیذ هؽخؿ -5

 

 ( ًور5/1ُ)  .کٌیذ راتعریف ترکیة -ب

 (ًور75/0ُ).تثریذ راًام اکعیصى اتن  ظازًذُ ررُ ظِ -6

 (ًور75/0ُ) خَد را تٌَیعیذ هیؽَد؟دلیل هتراکن از هَاد زیر تِ راحتی کذاهیک ؼوا ًظر تِ-7

  اکعیصى                   ؼکر                      الکل

 



 (ًورُ 1:)زیر ًوَدار در هَاد ظختی درجِ تِ تاتَجِ-8

 

 اًذازد؟ هی خط یک کذام رٍیB هادُ -الف

 تیاٍریذ تیاًذازد؟دلیل خطA  هادُ رٍی هیتَاًذ C هادُ آیا-ب

 

 ازهَادزیراظت؟چرا؟ کذاهیک جعن ًظرؼواایي تِ دّذ هی  ًؽاى خَردى ازضرتِ راپط جعن یک رٍترٍظاختواى ؼکل -9

 

 (ًورُ 75/0)          هط                 پالظتیک                چَب

 ( ًور75/0ُ)آلیاشچیعت؟-10

 

 ( نمره۷) ما درخذمت خذادادي منابع:سوم بخش

 (ًور75/0ُ:)کٌیذ راکاهل زیر ؼیویایی هعادلِ-11

 0000000000000+کرتي                                          000000000000+  فلسآّي

 ( ًور1ُ)0تیاٍریذ تذلخَاُ هثال ًوًَِ تثریذٍیک راًام طثیعی هٌاتع از هحافظت راُ ظِ-12

 ( ًور75/0ُ) هَرد3اظت؟ کذام هارٍى رٍدخاًِ کٌٌذُ آلَدُ هٌاتع تریي هْن ؼوا ًظر تِ-13

 ( ًور75/0ُ) (اظت اضافِ هَرد یک: تَجِ) .کٌیذ ٍـل ب ظتَى در هرتَطِ هَرد راتِ الف ظتَى کلوات-14

 ب                                                   الف

 خاک رض                                 ظیواى

 هاظِ                                   ؼیؽِ

 ظٌگ آّک                                   چیٌی

 آّک ٍ خاک رض                                           

 

A B C

درجه 
 سختی



 ( ًور1ُ:)کٌیذ زیرراتعریف اـطالحات-15

 : آتؽار

 

 :تگرگ

 

 ( ًورُ 1:)پرکٌیذ هٌاظة تاکلوات را خالی جاّای- الف-16

                          0000000000000000 

       زهیي رٍی جاری                  ارغت 

                          0000000000000000        

  0گَیٌذ00000000000دریا آب هذىآ تاال تِ-ب 

  0گَیٌذ0000000000را درطثیعت یخ عظین ّای تَدُ-ج

 ( ًور75/0ُ)0 خَدراتٌَیعیذ تراظت؟دلیل هٌاظة زیرزهیٌی آب رخیرٓ تؽکیل ترای کذاهیک -17

  

 (ًور1ُ)هَرد2دارد؟ تعتگی عَاهلی چِ تِ ایعتاتی عوق( الف -18  

 

   چیعت؟ ظخت آب( ب    

 

 

 

 

 

 تَاًا تَد ّرکِ داًا تَد   ز داًػ دل پیر ترًا تَد

 هَفق تاؼیذ

 راهؽی -غ


