ًوًَِ ػَاالت علَم ّفتن فصل 4
 -1گضیٌِ صحیح سا اًتخاب کٌیذ.
 – Aکذام یک اص هَاد صیش تِ طَس هؼتقین اص طثیعت تِ دػت ًوی آیذ؟
الف – طال

ب -گَگشد

ج -ػیواى

د -الواع

 – Bاجضای ػاصًذُ تشًض  ..............هی تاؿٌذ.
الف – ًیکل ٍ کشٍم

ب -سٍی ٍ هغ

ج -کشتي ٍ آّي

د -قلع ٍ هغ

 – Cکذام یک اص فلضات صیش تشای ػاختي اجؼام هحکن ٍلی ػثک تِ کاس هی سٍد؟
الف – فَالد

ب -طال

ج -آلَهیٌیَم

د -آّي

 -2جذٍل صیش سا کاهل کٌیذ.
تعشیف

هفاّین
آلیاط

هقذاس ًیشٍیی کِ الصم اػت تا یک هادُ دس اثش کـیذى ،گؼؼتِ یا تشیذُ ؿَد.
هَاد َّؿوٌذ

ٍ -3یظگی ّای هَاد سا تٌَیؼیذ 4 ( .هَسد )
ّ -4ش یک اص تَضیحات صیش هشتَط تِ کذام یک اص ٍیظگی ّای هَاد اػت؟
الف – تا ًاخي هی تَاى سٍی صاتَى خشاؽ ایجاد کشد).......................( .
ب -کؾ الػتیکی تعذ اص کـیذى ٍ سّا کشدى دٍتاسُ تِ حالت اٍلیِ خَد تش هی گشدد).......................( .
ج -هی تَاى طال سا تِ صَست ٍسقِ ّای ًاصک دس آٍسد)........................( .
 -5تشای ّش یک اص هَاد صیش یک کاستشد تٌَیؼیذ؟
الف – کشتي ........................................................ :
ب -آّک .......................................................... :
ج -فَالد صًگ ًضى ............................................ :
 -6فاطوِ تِ پذسؽ کِ دس حال تشق کـی خاًِ جذیذؿاى تَد کوک هی کشد .پذسؽ اص فاطوِ خَاػت اًثشدػت سا تِ اٍ
تذّذ.فاطوِ تا دیذى اًثشدػت تِ ایي فکش فشٍ سفت کِ چشا اًثشدػت اص فلض ػاختِ ؿذُ ٍلی دػتِ آى پالػتیکی اػت؟
تِ فاطوِ کوک کٌیذ تِ جَاب ػَالؾ تشػذ؟
 -7کذام ٍیظگی ؿیـِ ػثة ؿذُ کِ کاستشدّای گؼتشدُ ای پیذا کٌذ؟

 -8جذٍل صیش سا کاهل کٌیذ.
ٍػیلِ

علت اًتخاب

هادُ ػاصًذُ

 -9سػاًایی کذاهیک اص هَاد صیش تیـتش اػت؟ تا رکش دلیل
الف -خط کؾ چَتی

ب -ػکِ

د -کاغز

ج -پاسچِ

 -11چگًَِ هی تَاى خَاف فلضّا سا تْثَد تخـیذ؟تَضیح دّیذ.
 -11پاػخ کَتاُ دّیذ.
الف – علت کاستشد صیاد آّي دس صٌایع هختلف چیؼت؟
ب -افضٍدى کذام هادُ تِ کشتي ػثة تیـتش ؿذى ػختی آى هی ؿَد؟
ج -چذى اص تشکیة کذام هَاد تِ ٍجَد هی آیذ؟
ّ -12ش یک اص هَاسد ػتَى الف سا تِ هحل هٌاػة دس ػتَى ب ٍصل کٌیذ.
لیَاى ؿیـِ ای

قَطی آلَهیٌیَهی

تایش اتَهثیل

الف
سػاًا

اًعطاف پزیش

ؿفاف

ب
طشاح  :اعظن دسٍیـی دتیش علَم تجشتی اػتاى تَؿْش

