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 پاسخ پرسش های چندگسینه ای: ( الف

 

 پاسخ پرسش های کامل کردنی: ( ب

  

 

  نادرست(:-پاسخ پرسش های )درست ( ج

 6سوال  5سوال  4سوال  3سوال  2سوال  1سوال 

 ًادسست دسست  ًادسست ًادسست دسست  دسست 

 پاسخ پرسش های کامل پاسخ: ( د

 . گَیٌذ هی اي لشصُ اهَاج ضًَذ هی ایداد لشصُ صهیي اثش دس صهیي دسٍى ّاي سٌگ ًاگْاًی ضکستي اثش دس کِ اهَاخی تِ (1

  اي لشصُ اهَاج (2

 الیِ تعضی .تشًذ هی پی آى دسًٍی ّاي الیِ ّاي ٍیژگی تِ صهیي، دسٍى هختلف ّاي تخص دس اي لشصُ اهَاج سشعت تغییشات اص استفادُ تا داًطوٌذاى (3

 .اًذ ضذُ تطکیل تشاکن کن هَاد اص تعضی ٍ هتشاکن هَاد اص صهیي ّاي

 ّستِ ٍ گَضتِ پَستِ، الیِ سِ تِ (4

 داخلی ّستِ ٍ خاسخی ّستِ ، صیشیي گَضتِ ، خویشکشُ ، کشُ سٌگ الیِ پٌح تِ (5

 . داسد اداهِ کیلَهتشي 353 حذٍد عوك تا الیِ ایي . تاضذ هی کشُ خویشُ الیِ تِ هشتَط  (6

 .داسد اداهِ خاسخی ي ّستِ اتتذاي تا خویشکشُ صیش اص داسد، خاهذ حالت کِ تخص ایي (7

 .داسد اداهِ داخلی ي ّستِ تا صیشیي ي گَضتِ صیشاص ، داسد )هزاب(هایع حالت کِ تخص ایي(8

 .دّذ هی تطکیل سا صهیي هشکض ٍ داسد خاهذ حالت تخص ایي(9

 6سوال  5سوال  4سوال  3سوال  2سوال  1سوال 

 الف ج ج الف  الف ج

 6سوال 5سوال 4سوال 3سوال 2سوال 1سوال

 کٌذتش سیضدُ خویشکشُ سشیع تش اهَاج لشصُ اي خویشکشُ
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 سشعت اختالف ایي اص استفادُ تا داًطوٌذاى است کٌذتش خویشي ٍ ًشم ّاي سٌگ دس ٍ سشیعتش صهیي خاهذ ّاي سٌگ دس اي لشصُ اهَاج سشعت چَى (13

 حالت ، داخلی ي ّستِ ٍ داسد هایع حالت صهیي خاسخی ي ّستِ دسیافتٌذکِ ، صهیي ي ّستِ ي دٌّذُ هَادتطکیل هختلف ّاي حالت دس اي لشصُ اهَاج

 . داسد خاهذ

 دس . ضًَذ هی هٌتمل ساحتی تِ اهَاج تٌاتشایي اًذ گشفتِ لشاس ّن کٌاس دس ّوگي ٍ هتَاصى ٍ هتشاکن صَست تِ هَاد ایي ساصًذُ ّاي هَلکَل هتشاکن هَاد دس (11

 . گیشد هی صَست کٌذتش اهَاج اًتمال تٌاتشایي ّستٌذ ًاّوگي ٍ ًاهتَاصى هادُ رسات ٍ داضتِ فاصلِ ّن اص ّا هَلکَل پالستیک یا ٍ چَب هثل تشاکن کن هَاد

 ضذى ًضدیک ّن ٍ دٍسضذى دساثش ّن کِ است اي پذیذُ صلضلِ ٍ ضَد هی آتطفطاى ٍ کَُ پیذایص سثة ضَد ًضدیک ّن تِ کشُ سٌگ لطعات اگش (12

 . آیذ هی دٍَخ تِ کشُ سٌگ لطعات

 . است تیطتش صهیي هشکض دس هَاد تشاکن ، تاالیی ّاي الیِ سٌگیٌی ٍ فطاس دلیل تِ سٍین هی پیص صهیي عوك تِ صهیي سطح اص چِ ّش (13

 استفادُ صهیي دسٍى هطالعِ سٍش تشیي هٌاسة پس تاضذ هی کیلَهتش 6433 صهیي عوك ٍ است کیلَهتش 13 ضذُ حفش کِ چاّی تشیي عویك ایٌکِ تِ تَخِ تا (14

 . است اي لشصُ اهَاج ثثت اص

 . است علت ّویي تِ ًیض صهیي سطح هغٌاطیسی خاصیت ٍ است ًیکل ٍ آّي اص ّستِ خٌس (15

 ٍ... ضْش دس سٌگیي ّاي کاهیَى عثَس -عثَس لطاس اص ًضدیکی هحل صًذگی  -ضذیذ تشق ٍ سعذ - پاییي استفاع اص ٍ تالگشدَّاپیوا عثَس - توة اًفداس(16

 علَم آصهایطات تِ هشتَط پاسخ پشسص ّاي 

 اص صهیي، دسٍى اي لشصُ اهَاج کِ گیشین هی ًتیدِ پس کشد عثَس پالستیکی ٍ چَتی هیضّاي اص سشیعتش آٌّی هیضّاي اص اهَاج آصهایص ایي دس کِ ّواًطَسي (1

 . کٌٌذ هی کٌذتشعثَس تشاکن، کن ٍ ًشم ّاي سٌگ اص ٍ تٌذتش هتشاکن، ٍ سخت ّاي سٌگ

 ًوی صهیي کشُ خویشي ّاي لسوت ضکٌذٍلی هی فطاس ٍ خاتدایی اثش دس ّن کشُ سٌگ ضکٌذ هی فطاس اثش دس خطک چَب کِ ّواًطَسي گیشین هی ًتیدِ (2

 . ّستٌذ ًشم ، آصهایصهشطَب  چَب هثل چَى ضکٌٌذ

 . لغضًذ هی ّنسٍي  ( ج . کٌٌذ هی تشخَسد تاّن ٍ ضذُ ًضدیک ّن تِ ( ب . ضًَذ هی دٍس ّن اص ( الف : کٌٌذ هی حشکت خْت سِ تِ ّا یًََلیت (3

  . تیفتذ اتفاق است هوکي لشاسداسد ( صهیي داغ الیِ ) خویشکشُ سٍي کِ کشُ سٌگ تشاي حشکات ّویي دسست


