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 ًووًه سوال...       عٌواى
 علوم تجربی سومدرس                     

 به دًبال هحیطی بهتر برای زًدگی                                     

............ 
  

قولٌیي استفاده 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.

 اًساى ّا چگًَِ باعث بر ّن خَردى چرخِ ّای طبیعی ضذُ اًذ؟ 1

 ................ استهصرف عاهل اصلی هَثر در چرخِ ّای طبیعی  2

 پٌج چرخِ را ًام ببریذ: 3

 تَازى چرخِ ّا چگًَِ بر ّن هی خَرد؟ 4

 چرخِ چیست؟ 5

 اداهِ حیات جاًذاراى بِ ........ ٍابستِ است. 6

 چِ عَاهلی بِ ها کوک خَاّذ کرد تا رٍش ّای زًذگی خَد را بْبَد ببخطین!؟ 7

 ز هضرات برّن زدى تَازى چرخِ کربي را ًام ببریذ:چٌذ ًوًَِ ا 8

 از سَخت ّای فصیلی را ًام ببریذ: تا 3 9

 سرعت تطکیل سَخت ّای فصیلی بسیار ..... است.  10

11 CO2  چگًَِ باعث افسایص دهای کرُ ی زهیي هی ضَد؟ 

 ساى ّا را ًام ببریذ:در زًذگی اًخام چٌذ ًوًَِ از فَایذ ًفت  12

 ًفت خام چگًَِ است؟رًگ  ٍ حالت فیسیکی 13

 بِ طَر هیاًگیي ........ ًفت هصرفی در سطح جْاى صرف سَختي ٍ تاهیي اًرشی هی ضَد. 14

رٍزاًِ در سراسر جْاى تقریبا ................. بطکِ ًفت هصرف هی ضَد ّر بطکِ ًفت خام برابر  15

 .لیتر است 951

 ّیذرٍکربي ّا از دٍ عٌصر ........ ٍ ......... ساختِ ضذُ اًذ. 16

 ًفت خام چیست؟  17

 .یافت هی ضَد ّوراُ با ًقت خام .. ٍ ..... ًیس...،  ..ّوَارُ هقذاری ... 18
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 ًقص جَش چیست ٍ بِ چِ چیسی بستگی دارد؟ 91

 دستگاُ تقطیر چیست ٍ چِ کاربردی دارد؟ 02

 اتي چیست؟ 09

 کاربرد اًت چیست؟ 00

 پالستیک چگًَِ تَلیذ هی ضَد؟ 02

 ٍاکٌص پلیوری چیست؟ 02

 پالستیک ّایی کِ از ًفت تَلیذ ضذُ اًذ چِ خَاصی دارًذ؟ 02

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

طراح نمونه سوال و طراح قالب : 

 9class.blog.irوبالگ : 

برای دریافت نمونه سواالت بیشتر به وبالگ 

 ما مراجعه کنید.

 


