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 چٌد گشیٌِ ایپاسخ پزسش ّای  ( الف

 6سَال 5سَال 4سَال 3سَال 2سَال 1سَال

 د ج الف د د ب

 یکاهل کزدًپاسخ پزسش ّای  ( ب

 6سَال 5سَال 4سَال 3سَال 2سَال 1سَال

   )آلَهیٌین( (PHکاغذ پی اچ)  )سوّی( کوتز(-)بیشتز )هس( )آّي(

 درست ًٍادرستپاسخ پزسش ّای  ( ج

 6سَال 5سَال 4سَال 3سَال 2سَال 1سَال

 درست ًادرست درست درست درست ًادرست

 

 تشزیحیپاسخ پزسش ّای  ( د

 واغذ ٕ٘ٛدٖ ٔماْٚ(4     واغذ وزدٖ ٘اسن(3   واغذ در تیطتز استحىاْ (2     ضٛد ٌزفتٝ واغذ آب ایٙىٝ تزاي(1 -(1

 .است خٛتی رسا٘اي (5  است ٌزٔا تزاتز در ٔماْٚ (4   ضٛد ٔی تاسیافت آسا٘ی تٝ(3    است تز ارساٖ آٖ لیٕت (2   ضٛد ٔی یافت طثیؼت در دیٍز فّشات اس تیطتز (1 (2

 . . . ٚ سز٘ذ ، تخار ٞاي دیً ، چٛب خزدوٗ دستٍاٜ ، تشري ٞاي غّته (3

 ، اٍ٘ٛر ، تزضیجات ، تزش ِیٕٛ ، سزوٝ) خٛراوی اسیذٞاي-2(ٌٌٛزد جٛٞز  سِٛفٛریه اسیذ ،  جٛٞزٕ٘ه  اسیذوّزیذریه) : صٙؼتی اسیذٞاي-1 :دستٝ دٚ(4

  (غٛرٜ

 آٞٗ ٞا آٖ اس تٛاٖ ٔی ٚ ضٛ٘ذ ٔی رتا آٞٗ جذب تؼضی، ٞستٙذ ٌزٔا رسا٘اياِىتزیسیتٝ ٞستٙذ جزیاٖ رسا٘اي-سطح تزّاق دار٘ذ-ػٙصز٘ذاغّة آٖ ٞا (5

 تزویة وٝ اوسیژٖ تا ٞا آٖ اس تزخی درآٚرد( ٔیّٝ اي،ٚرلٝ اي ٚ... ٔی تٛاٖ آٖ ٞا را تٝ ضىُ ٞاي ٔختّفضىُ پذیز٘ذ یؼٙی چىص خٛار٘ذ)، ساخت رتا

 . ٞستٙذ ٔحىٓ ٚ سخت ٞا آٖ تیطتز، ٞستٙذ جأذ فّشات تمیٝ جیٜٛ اس غیزٜ تٝ ، وٙٙذٔی  اوسیذ تِٛیذ ضٛ٘ذ ٔی

 تا ، س٘ذ ٔی سً٘ تزاتزاوسیژٖ در ، است ٌزٔا تزاي خٛتی رسا٘اي ، است ٔحىٓ سخت ٚٚ ٔماْٚ ،ارساٖ است تٙاتزایٗ در طثیؼت فزاٚاٖ است (6

 در حجٓ ٞاي ٔساٚي اس تزخی فّشات ٚٔٛاد سٍٙیٗ تز است.وزد. ٚآٞٗ سً٘ ٘شٖ تِٛیذفٛالد ا٘ٛاع آٖاسٔی تٛاٖ  آٞٗ در تغییزاتی
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 تا تٕاس در ٚ آساد ٞٛاي در آٞٗ وٝ ضٛد ٔی تاػث ٚ وطٙذ ٔی آٞٗ تٝ رٚي ػٙصز یا وزْٚ٘یىُ، ػٙصز اس رٚوص یه صٙؼتی ٞاي وارخا٘ٝ اس تؼضی در (7

 . ٘ش٘ذ سً٘ . . . ٚ ٞا دوُ ، ضیزٚا٘ی تاْ ٔثُ تارد ٔی تاراٖ وٝ ٔىاٟ٘ایی در ٚ اوسیژٖ

 آب تا سزیغ ٔٛاد ایٗ تا تذٖ تٕاس صٛرت در(4 تٍذاریٓ اطفاَ دستزس اس دٚر (3 تش٘یٓ ٔاسه ٚ دستىص استفادٜ ٍٞٙاْ (2 ضٛد استفادٜ تاس فضاي در(1(8

 (تٝ ٘ىات ایٕٙی وٝ رٚي ظزف ایٗ ٔٛاد ٘ٛضتٝ ضذٜ است تٛجٝ وٙیٓ.5.ضٛد ضستٝ

 . . . ٚ اتشار ٚ ساختٕا٘ی ٔصاِح ٚ ِٛاسْ تِٛیذ وارخا٘ٝ ، خاٍ٘ی ِٛاسْ تِٛیذ وارخا٘ٝ ، ساسي دٚچزخٝ وارخا٘ٝ ، ساسي اتٛٔثیُ وارخا٘ٝ(9

11)  

 فلش در ساخت ایي هحصَل ایي استفادُ ی دلیل ًام فلش استفادُ شدُ هحصَل ًام
 تاال ٔماٚٔت ٚ استحىاْ آٞٗ اتَهبیل

 تاال پذیزي ا٘ؼطاف ٚ وٓ ٚسٖ آِٛٔیٙیٓ دار رٍکش قزص
 تاال ٔماٚٔت ٚ استحىاْ آٞٗ دٍچزخِ

 تزق جزیاٖ خٛب خیّی رسا٘اي ٔس بزق سین
 سیاد التصادي ارسش ٚ سیثایی طال اًگشتز
 تاال ٔماٚٔت ٚ استحىاْ آٞٗ فزغَى

 علَم آسهایشات بِ هزبَط ّای سَال 

 . ایستذ ٔی آب رٚي دارد آب تٝ ٘سثت وٕتزي جزْ چٖٛ پٙثٝ چٛب لطؼٝ ِٚی وٙئ ٔی سمٛط ِیٛاٖ تٝ تٝ دارد تیطتزي جزْ چٖٛ آٞٙی ي لطؼٝ (1

 آٞٗ تٝ ٘سثت وٕتزي جزْ چٖٛ ٌیزد ٔی لزار تاالتز چٛب لطؼات وفٝ ِٚی دار٘ذ تیطتزي جزْ چٖٛ ٌیزد ٔی لزار تز پاییٗ دارد آٞٙی لطؼات وٝ اي وفٝ(2

 . دار٘ذ

3) 

 . دار٘ذ پالستیه ٚ چٛب تٝ ٘سثت سیادتزي ٔماٚٔت چٖٛ ضىٙٙذ ٕ٘ی ٞٗآ لطؼات ِٚی ٘یستٙذ ٔماْٚ سیاد چٖٛ ضىٙٙذ ٔی پالستیه ٚ چٛب لطؼات(الف

 خزاضیذٜ دارد تاالیی سایطی لذرت چٖٛ آٞٙی ي ٚسیّٝ ٞز یا ٚ لاضك ِٚی ضٛ٘ذ ٔی خزاضیذٜ دار٘ذ وٕی سایطی لذرت چٖٛ پالستیه ٚ چٛب لطؼات (ب

 . ضٛ٘ذ ٕ٘ی
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،ٔیشاٖ وٕتز تاضذ PHٞزچٝ ػذد.ضٛد ٔی لزٔش اسیذ تا ٔجاٚرت درPHواغذ.  وٙٙذ ٔی لزٔش را PHواغذ رً٘ دار٘ذ اسیذي خاصیت ٕٞٝ ٞا ٔیٜٛ ایٗ چٖٛ(4

 اسیذ تیطتز است.

 . ضٛد ٔی حُ جٛٞزٕ٘ه در ضٛدٚ ٔی خٛردٌی دچار ٔزٔز سًٙ ٔزٚر تٝ ٚ دٞذ ٔی ٘طاٖ ضیٕیایی ٚاوٙص ٔذتی اس پس است ٕ٘ه جٛٞز حاٚي وٝ ِیٛا٘ی (5

 ٞست آب حاٚي وٝ ِیٛا٘ی در أا . است السْ تیطتزي ضٛدسٔاٖ تجشیٝ ٔزٔز سًٙ وٝ ایٗ تزاي است وٓ آٖ اسیذي غّظت چٖٛ سزوٝ حاٚي ِیٛاٖ در

 . ٘ذارد اسیذي خاصیت آب چٖٛ وٙذ ٕ٘ی ایجاد ٔزٔز سًٙ در تغییزي ٞیچ

 . رٚد ٔی تیٗ اس تزي ٚ ضٛد ٔی تزي س٘ذٜ ٞاي سَّٛ رفتٗ تیٗ اس تاػث وار ایٗ (6

 پایاى

********************************** 


