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  ایي تخؾ ضالت خاهذ داسد ٍ هشکض صهیي سا تـکیل هی دّذ. -1

 د ( ّؼتِ ی داخلی       الف(گَؿتِ               ب( خویشکشُ                        ج( ّؼتِ ی تیشًٍی          

 هی ؿَد.زِ ًاهیذُ ػا خویشکشُ ٍ تخؾ خاهذ تاالیِ ی گَؿتِ هدوَ -2

 د ( ّؼتِ ی     پَػتِ                             ج(                           گَؿتِب(                  (ػٌگ کشُالف

 ؿکیل ؿذُ اػت.........ٍ  ........خٌغ ػٌگ ّای ّؼتِ ی صهیي ، تیـتش اص  -3

 عال ٍ آّيد (                    ٍ آّي هغج(             آّي ٍ ٍ آلَهیٌیَمب(               آّي ٍ ًیکلالف(

 هی گَیٌذ.........   ........تِ هطل آصاد ؿذى اًشطی صهیي،  -4

 
  کاًَى صهیي لشصُد ( هٌثغ صهیي لشصُ  ج( اًتْای صهیي لشصُب(         اتتذای صهیي لشصُالف( 

 كطیص                غلظػٌگ کشُ تش سٍی خویشکشُ ضشکت هی کٌذ.       -5

 كطیص                غلظ                ًیشٍّا دس توام صًذگی ها ضضَس داسًذ. ها آًْا سا ًوی تیٌین؛           -6

   غلظ     ص  كطی         ها هی تَاًین اثش ًیشٍّا سا تش اخؼام یا خَدهاى هـاّذُ (ضغ) کٌین؛    -7

 غلظ        كطیص   ٍقتی ضشکت خؼن تغییش هی کٌذ کِ تِ آى ًیشٍیی ٍاسد ؿَد.    -8

اػت. ......ّل دادى ٍ یا کـیذى، هؼادل ٍاسد کشدى یا ا ػوال-9

.اػت......ًیشٍ اثش هتقاتل تیي دٍ  -11

11
 
 ........ پَکِ هؼذًی  ........ػٌگ پا    زِ کاستشدی داسد؟ هقاتل ،ّش یک اص ػٌگ ّای آتؾ فـاًی  -

گضیٌِ ی كطیص سا هـخق کٌیذ.-الف

جمالت صحیح یا غلط را مشخص کنید.

ج 

ب-

دس خای خالی کلوِ ی هٌاػة قشاس دّیذ.-
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 اهَاج لشصُ ای زیؼت ؟ -12

 

 داًـوٌذاى زگًَِ دستاسُ ی دسٍى صهیي اعالػات تِ دػت هی آٍسًذ؟ -13

 

  اػیذ ّا تِ زٌذ دػتِ تقؼین تٌذی هی ؿًَذ ؟ تشای ّش دػتِ هثالی تضًیذ. -14

 

 زیؼت؟«آّي صًگ ًضى »-15

 

 ٍیظگی ػوَهی فلضات زیؼت؟ -16

 

تشای خلَگیشی یا کاّؾ تأثیش قغغ تی سٍیِ ی دسختاى ٍ تخشیة   خٌگل ّا دس صًذگی خاًذاساى - 17

 زِ ساُ ّایی سا پیـٌْاد هی کٌیذ؟

 

 هٌـأ تیـتش آتؾ فـاى ّا ٍ صهیي لشصُ ّا هشتَط تِ کذام قؼوت صهیي اػت ؟  -18

 

 تفاٍت ّای  پَػتِ ٍ ّؼتِ ی صهیي زیؼت؟ -19
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