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 ًوًَِ سَال...       عٌَاى
 اٍل علَم تجربیدرس                     

 هَاد ٍ ًقش آًها در زًدگی                                                       
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قَلٌیي استفادُ از 
 ایي فایل

این منىنه سىاالت تىسط مرتضی فاریابی طراحی و 
 رست و هر گىنه کپی برداری بدون ذکساخته شده ا

 منبع غیر مجاز می باشد.
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!!! به  پاسخ تمام سواالت در پاسخنامه موجود است برای دیذن جواب کامال صحیح

 پاسخنامه مراجعه کنیذ.

 بِ چِ هَادی هَاد خالص هی گَیٌذ؟! 1

 ِ چِ هَادی هَاد هخلَط هی گَیٌذ؟!ب 2

 هَاد خالص بِ دٍ دعتِ تقغین هی شًَذ کِ ..... ٍ ..... ًام دارًذ! 3

 عٌاصز بِ دٍ دعتِ تقغین هی شًَذ کِ ..... ٍ ..... ًام دارًذ! 4

 ًام ببزیذ!:چٌذ کاربزد فلش ّا را  5

 تا اس پزکاربزد تزیي فلش ّا را ًام ببزیذ!: 4 6

 چٌذ ٍیضگی ّای فیشیکی هظ را ًام ببزیذ!)حذ اقل دٍتا( 7

 اٍلیي فلش اعتخزاج شذُ اس هعذى فلش ..... ًام دارد. 8
 گشیٌِ یک( طال           گشیٌِ دٍ( آّي          گشیٌِ عِ( هظ        گشیٌِ چْار( آلَهیٌیَم!

 اٍلیي هعذى فلش هظ در ایزاى چِ ًام دارد!؟ 9

 با اکغیضى اس چپ بِ راعت هزتب کٌیذ! هَاد سیز را بز اعاط عزعت ٍاکٌش پذیزی 10

Ca – Zn – Li – Cu – Fe – Mg  

 کذام فلش با اکغیضى ٍاکٌش ًوی دّذ!؟ 11

 تز ..... هی هاًٌذ!در ٍاکٌش ّا عٌاصز قَی تز بِ صَرت ..... در هی آیٌذ ٍ عٌاصز ضعیف  12

 هْن تزیي اجشای تشکیل دٌّذُ َّا را ًام ببزیذ!: 13

 ٍ در الیِ اٍسٍى قزار دارد؟! O2دارد باالتز اس   O2با ایٌکِ تعذاد اتن بیشتزی ًغبت بِ  O3چزا  14
 )پاعخ در پاعخٌاهِ هَجَد اعت!(()جولِ عٌگیي بَد صلَات ختن کٌیذ 

 گاس اٍسٍى دقیقا چِ کاری را اًجام هی دّذ؟!  15

 را ًام ببزیذ!)  H2SO4 (پٌج کاربز عَلفَریک اعیک 16
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 گَگزد چیغت!!!؟  17

 ّذف اس رعن آرایش اتوی چیغت؟ 18

 چزخِ ًیتزٍصى را شزح دّیذ!: 19

 آهًَیاک فزآٍردُ کذام ٍاکٌش اعت؟! 20

 دٍ کاربزد کلز را ًام ببزیذ!: 12

 ًقش عٌاصز در بذى اًغاى را ًام ببزیذ!:چٌذ  11

 پلیوز را تعزیف کٌیذ!: 12

 چٌذ پلیوز طبیعی را ًام ببزیذ!: 24

 چٌذ کاربز پلیوز ّای طبیعی را ًام ببزیذ!: 25

 هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع از حرام می باشد.

طراح نمونه سوال و طراح قالب : 

 9class.blog.irوبالگ : 

برای دریافت نمونه سواالت بیشتر به وبالگ 

 ما مراجعه کنید.

 


