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ساخته شده است و هر گىنه کپی برداری بدون ذکر
منبع غیر مجاز می باشد.
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کذام یک از هَاد زیر را در رادیاتَر خَدرٍ هی ریسًذ؟
د)آب آّک
ج) اتاًَل
ب) آهًَیاک
الف) اتیلي گلیکَل
کذام یک از هَاد زیر را تِ زهیي ّای کشاٍرزی تسریق هی کٌٌذ؟
د)آهًَیاک
ج) آب آّک
ب) اتاًَل
الف) اتیلي گلیکَل
ترای ضذ عفًَی کردى تیوارستاًْا ٍ لَازم پسشکی از کذام یک از هَارد زیر استفادُ هی شَد؟
د)آب آّک
ج) اتاًَل
ب) آهًَیاک
الف) اتیلي گلیکَل
ترای آًکِ هرتای کذٍ حلَایی ترد شَد آى را قثل از ریختي ترای هذتی در آب آهک قرار هی
دٌّذ.
ٍیصگی ّای هَاد تِ چِ چیسی تستگی دارد؟
جواب  :تِ ًَع ررُ ّای سازًذُ آى
تفاٍت هَلکَل ّا ٍ یَى ّا را تٌَیسیذ:
جواب  :یَى ّا ررات الکتریکی هثثت یا هٌفی ّستٌذ کِ هی تَاًٌذ در هحلَل حرکت کٌٌذ ٍ سثة
ترقراری جریاى الکتریکی در هحلَل شًَذ در حالی کِ هَلکَل ّا تار الکتریکی ًذارًذ ٍ رساًای جریاى
الکتریکی ًیستٌذ.
اگر ترکیة یًَی هاًٌذ پتاسین پر هٌگٌات را در اب حل کٌین چِ هی شَد؟
جواب  :یَى ّای سازًذُ آى در هحلَل پخش هی شًَذ ٍ سثة رساًایی جریاى الکتریکی هی
شًَذ.
کاتیَى چیست؟
جواب  :اتوی کِ تا از دست دادى الکترٍى تِ یَى هثثت تثذیل هی شًَذ.
آًیَى چیست؟
جواب  :اتوی کِ تا گرفتي الکترٍى تِ یَى هٌفی تثذیل هی گردد.
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کذام اتن ّا الکترٍى از دست هی دٌّذ ٍ کذام یَى ّا الکترٍى هی گیرًذ؟
جواب  :اتن ّای فلس تا از دست دادى الکترٍى تِ کاتیَى ٍ اتن ّای ًافلس تر گرفتي الکترٍى تِ
آًیَى تثذیل هی شًَذ.
اتن ّا توایل دارًذ تا اًجام ٍاکٌش تِ ررُ ّایی تثذیل شًَذ کِ در هذار آخر  8الکترٍى دارًذ.
پیًَذ یًَی چِ ًَع پیًَذی است؟
جواب  :تِ جارتِ یَى ّای هثثت ٍ هٌفی پیًَذ یًَی گَیٌذ.
ٍیصگی ّای ترکیة یًَی را تٌَیسیذ .جواب  :از کٌاز ّن قرار گرفتي یَى ّای هثثت ٍ هٌفی
درست هی شًَذ! – ترکیة یًَی در هجوَع از ًظر تارالکتریکی خٌثی است – ترخی از ترکیة ّای
یًَی در اب حل هی شًَذ
حل شذى ًوک ّا در آب چِ تغییری تر رٍی آب تِ ٍجَد هی آٍرد؟
جواب  :سپس تغییر در خَاص فیسیکی آى هی شَد! ترای هثال اب دریا در ًقطِ تاالتری از آب
خالض هی جَشذ ٍ رساًای جریاى الکتریکی است.
آیا آب هقطر رساًای جریاى الکتریکی است؟ جواب  :خیر
در آب هقطر چگًَِ اتن ّا تا ّن ٍاکٌش دادُ اًذ؟ جواب  :در آب هقطر تِ جای داد ٍ ستذ
الکترٍى  ،تا ّن هشارکت الکترًٍی اًجام هی دٌّذ تِ طَری کِ در اثر هشارکت ّیچ یک از اتن ّا
الکترٍى از دست ًوی ٌّذ یا تِ دست ًوی آٍرًذ.
پیًَذ کَاالًسی چگًَِ تشکیل هی شَد؟
جواب ٍ :قتی کِ دٍ ًاقلس در کٌار ّن قرار هی گیرًذ یک هشارکت الکترًٍی تیي آًْا رخ هی دّذ در
ایي حالت اتن ّا تا ّن ترکیة ٍ پیًَذ کَاالًسی تشکیل هی دّذ.
در هَلکَل آب چٌذ پیًَذ کَاالًسی ٍجَد دارد؟
جواب  :دٍ پیًَذ – کِ شاهل دٍ الکترٍى از اتن ّای ّیذرٍشى ٍ اکسیصى است.
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هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع از حرام می باشد.
طراح نمونه سوال و طراح قالب :

وبالگ 9class.blog.ir :
برای دریافت نمونه سواالت بیشتر به وبالگ
ما مراجعه کنید.

