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بِ چِ هَادی هَاد خالص هی گَیٌذ؟!
جواب  :هَادی کِ اس یک ًَع هادُ تؾکیل ؽذُ باؽٌذ!( )
بِ چِ هَادی هَاد هخلَط هی گَیٌذ؟!
جواب  :هَادی کِ اس دٍ یا چٌذ هادُ عاختِ ؽذُ باؽٌذ!
هَاد خالص بِ دٍ دعتِ تقغین هی ؽًَذ کِ ً ..... ٍ .....ام دارًذ!
جواب  :عٌصز ٍ تزکیب
عٌاصز بِ دٍ دعتِ تقغین هی ؽًَذ کِ ً ..... ٍ .....ام دارًذ!
جواب  :فلش ٍ ًا فلش
چٌذ کاربزد فلش ّا را ًام ببزیذ!:
جواب  :عاخت خاًِ  ،سیَرآالت  ،پل  ،ابشار ٍ ،عایل حول ٍ ًقل ٍ ....
چْار تا اس پزکاربزد تزیي فلش ّا را ًام ببزیذ!:
جواب  :هظ  ،طال  ،آلَهیٌیَم  ،آّي
چٌذ ٍیضگی هظ را ًام ببزیذ!(حذ اقل دٍتا)
جواب  :رعاًایی الکتزیکی سیاد  ،هقاٍهت در بزابز خَردگی  ،قابلیت هفتَل ؽذى
اٍلیي فلش اعتخزاج ؽذُ اس هعذى فلش ً .....ام دارد.
گشیٌِ چْار) آلَهیٌیَم!
گشیٌِ عِ) هظ
گشیٌِ دٍ) آّي
گشیٌِ یک) طال
اٍلیي هعذى فلش هظ در ایزاى چِ ًام دارد!؟ جواب  :هعذى هظ عزچؾوِ
هَاد سیز را بز اعاط عزعت ٍاکٌؼ پذیزی با اکغیضى اس چپ بِ راعت هزتب کٌیذ!
Ca – Zn – Li – Cu – Fe – Mg
Pasokh : Li > Ca > Mg > Zn > Fe > Cu
کذام فلش با اکغیضى ٍاکٌؼ ًوی دّذ!؟ جواب  :طال
در ٍاکٌؼ ّا عٌاصز قَی تز بِ صَرت  .....در هی آیٌذ ٍ عٌاصز ضعیف تز  .....هی هاًٌذ!
جواب  :ترکیة – تنها!
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هْن تزیي اجشای تؾکیل دٌّذُ َّا را ًام ببزیذ!:
جواب  :گاز ًیتزٍصى  ،اکغیضى  ،آرگَى  ،کزبي دی اکغیذ
چزا  O3با ایٌکِ تعذاد اتن بیؾتزی ًغبت بِ  O2دارد باالتز اس  ٍ O2در الیِ اٍسٍى قزار دارد؟!
جواب  :بِ دلیل چگالی کوتز !  O3با ایٌکِ جزم بیؾتزی دارد اها حجن بِ ًغبت بیؾتزی ًیش دارد!
گاس اٍسٍى دقیقا چِ کاری را اًجام هی دّذ؟! جواب  :گاس اٍسٍى اس رعیذى پزتَ ّای پز اًزصی ٍ
خطزًاک فزابٌفؼ بِ سهیي جلَگیزی هی کٌذ ٍ بِ صَرت یک الیِ هحافظ عول هی کٌذ!
پٌج کاربز عَلفَریک اعیک)  ( H2SO4را ًام ببزیذ!
جواب  :چزم عاسی  ،ؽَیٌذُ ّای غز صابًَی  ،بِ عٌَاى حالل در رًگ  ،گَد ّای ؽیویایی ،
باتزی هاؽیي  ،حذف گزیظ! اس بذًِ هاؽیي با اعیک عَلفَریک رقیق
گَگزد چیغت!!!؟ جواب  :گَگذد جاهذی سرد رًگ اعت ٍ در دّاًِ آتؾفؾاى ّای خاهَػ ٍ ًیوِ
فعال یافت هی ؽَد.
ّذف اس رعن آرایؼ اتوی چیغت؟ جواب :
 .1تعذاد اکتزٍى ّای هذار آخز ّز اتن
 .2جایگاُ اتن در جذٍل تٌاٍبی
هًََهز را تعزیف کٌیذ!:
جواب ٍ :احذ ّای کَچکی کِ اس بِ ّن پیَعتي اًْا پَلیوز بِ ٍجَد هی آیذ.
آهًَیاک فزآٍردُ کذام ٍاکٌؼ اعت؟!
جواب ٍ :اکٌؼ گاس ًیتزٍصى با گاس ّیذرٍصى
دٍ کاربزد کلز را ًام ببزیذ!:
جواب :ضذ عفًَی کٌٌذُ در اعتخز ّا ّ ،یذرٍکلزیک اعیذ
چٌذ ًقؼ عٌاصز در بذى اًغاى را ًام ببزیذ!:
جواب  :آّي  :عاخت ّوَگلَبیي خَى  ،عذین ٍ پتاعین  :تٌظین فعالیت ّای قلب  ،یذ  :تٌظین
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فعالیت ّای غذُ تیزٍئیذ!  ،کلغین  :اعتحکام اعتخَاى ّا!
 12پلیوز را تعزیف کٌیذ!:
جواب :پلیوز ّا دعتِ ای اس هَاد ّغتٌذ کِ هَلکَل درؽت دارًذ ّز پلیوز اس سًجیز ّای بلٌذی
تؾکیل ؽذُ اعت کِ اس اتصال تعذاد سیادی هَلکَل کَچک بِ یکذیگز بِ ٍجَد هی آیذ.
 24چٌذ پلیوز طبیعی را ًام ببزیذ! :جواب  :پؾن  ،ابزیؾن  ،پٌبِ
 25چٌذ کاربز پلیوز ّای هصٌَعی را ًام ببزیذ! :جواب :عاخت قطعات خَدرٍ  ،هصالح عاختواًی  ،بغتِ
بٌذی هَاد  ،بطزی ٍ ٍعایل ؽخصی

هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع از حرام می باشد.
طراح نمونه سوال و طراح قالب :
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برای دریافت نمونه سواالت بیشتر به وبالگ
ما مراجعه کنید.

