سَاالت هتي فػل َّ 31اصدگی:
 -3هقذاس فشسایص دس کَُ پیش سا تا کَُ جَاى هقایسِ کٌیذ ؟ ظ331فکش کٌیذ
هیضاى فشسایص دس کَُ پیش تیطتش تَد ٍدس اثش آب ٍ تاد تغییشات صیادی کشدُ است.
َّ -2اصدگی چیست؟ ظ331
تِ تغییشاتی کِ دس سٌگ ّا ایجاد هی ضَد ٍ تاعث تغییش فیضیکی یا ضیویایی ٍ یا ّش دٍ آًْا هی ضَد َّاصدگی

هی گَیٌذ – َّاصدگی سٌگْا تاعث خشد ضذى آى ّا هی ضَد.
(َّاصدگی چِ تاثیشی تش سٌگّا داسد؟)
 -1قطعات خشد ضذُ سٌگّا چگًَِ اص تاالی کَُ تِ پاییي هیآیٌذ؟ ظ331
ایي قطعات ٍ رسات سا عَاهلی هثل تاد ،آب ٍ یخچال ٍ  ...اص تاالی کَُ تِ پاییي هٌتقل هیکٌٌذ.
 -4آب چگًَِ سٌگ سا هتالضی هیکٌذ؟ ظ331
ٍقتی آب دس ضکاف سٌگ ًفَر هیکٌذ تش اثش سشها هٌجوذ هیضَد ٍ تِ علت افضایص حجن ( 9دسغذ افضایص
حجن) فطاس صیادی تِ سٌگ ٍاسد کشدُ ٍ سٌگ سا هتالضی هیکٌذ.
(هشاحل َّاصدگی سٌگّا سا دس اثش یخ صدى آب تَضیح دّیذ؟)

 -1یک سٌگ هوکي است دس طَل صهاى تِ چٌذ غَست دچاس تغییشات ضَد (اًَاع َّاصدگی) ظ331
َّ -3اصدگی فیضیکی

َّ -2اصدگی ضیویایی

َّ -1اصدگی فیضیکی چیست؟ ظ331
دس ایي ًَع َّاصدگی سٌگ فقط تِ قطعات کَچک تثذیل هیضَد ٍلی تشکیة ضیویایی سٌگ تغییش ًویکٌذ.

 -1چشا دس َّاصدگی فیضیکی تشکیة ضیویایی سٌگّا عَؼ ًویضَد؟ ظ331
صیشا هَلکَلّای ساصًذُ سٌگّا تغییش ًویکٌٌذ.
 -8گیاّاى چگًَِ سٌگ سا هتالضی هیکٌٌذ؟ ظ331
سیطِ گیاّاى دس ضکاف سٌگّا ًفَر کشدُ ٍ تش اثش سضذ تِ سٌگ فطاس هیآٍسد ٍ آى سا هتالضی هیکٌذ.

 -9عَاهل هَثش دس َّاصدگی فیضیکی سا ًام تثشیذ؟ ظ338ٍ331
 -3تغییشات دهای ضثاًِ سٍص  -2یخ تستي آب دس ضکاف سٌگّا (عاهل اغلی)  -1گیاّاى ٍ حیَاًات  -4تاد

 -31حیَاًات (جاًَساى) چگًَِ هیتَاًٌذ تاعث َّاصدگی فیضیکی ضًَذ .ظ338فکش کٌیذ
تا تاال آٍسدى رسات صیشصهیٌی تِ سطح صهیي آىّا سا دس هعشؼ آب ٍ َّا قشاس هیدٌّذ ٍ دچاس َّاصدگی
هیضَد.
ٍ -33سقِ ٍسقِ ضذى سٌگّا دس پاسُای اص هٌاطق دس اثش چیست؟ ضشح دّیذ .ظ338
سٌگّای صیشیي تحت فطاس ٍصى الیِّای تاالیی قشاس داسًذ اگش دس اثش فشسایص سٌگّای تاالیی ،فطاس اص
سٍی الیِّای صیشیي تشداضتِ ضَد سٌگّای صیشیي تِ دلیل اًثساط ٍسقِ ٍسقِ هیگشدًذ ٍ ضثیِ پَست
پیاص اص ّن جذا هیضًَذ.
(فشسایص سٌگّای تاالیی چگًَِ تاعث َّاصدگی فیضیکی سٌگّا هیضَد؟)
 -32تاد چگًَِ تاعث َّاصدگی فیضیکی هیگشدد .ظ338گفتگَ
تشخَسد هذاٍم تاد ٍ رساتی کِ تِ ٍسیلِ تاد حول هیضًَذ تا سطح خاک ٍ سٌگ هَجة فشسایص آىّا
هیضَد ایي عول سایص تیطتش تِ ٍسیلِ رسات هاسِ اًجام هیگیشد.

 -31هْنتشیي عاهل دس َّاصدگی فیضیکی سٌگّا چیست؟
یخ تستي آب دس ضکاف سٌگّا
 -34عَاهل هَثش دس َّاصدگی ضیویایی سا ًام تثشیذ؟ ظ339
آب (عاهل اغلی) – اکسیژى – کشتي دی اکسیذ َّا
 -31جٌس پَستِ تخن هشغ اص چیست؟ ٍ ٍاکٌص آى سا تا سشکِ تٌَیسیذ؟
اص جٌس کلسین کشتٌات است تا سشکِ ٍاکٌص هیدّذ ٍ تِ غَست کلسین تیکشتٌات هحلَل دس هیآیذ.

 -31هْنتشیي عاهل َّاصدگی ضیویایی سٌگّا چیست؟ ٍ چگًَِ تیطتشیي اثش سا سٍی سٌگّا هی-
گزاسد؟ ظ339
هْنتشیي عاهل َّاصدگی ضیویایی آب است .آب تِ ّوشاُ کشتي دی اکسیذ ،اسیذ کشتٌیک ضعیفی سا تطکیل
هیدّذ کِ ایي اسیذ تا کاًیّای هختلف ٍاکٌص دادُ ٍ اص آىّا خاک تَجَد هیآٍسد.
 -31غاسّای آّکی چگًَِ ایجاد هیضًَذ؟ ظ339
آب تاساى کِ داسای کشتي دی اکسیذ است دس صهیيّای آّکی ًفَر هیکٌذ ٍ تا اًحالل سٌگّای آّکی غاسّا سا
تِ ٍجَد هیآٍسد.

 -38هحاسي َّاصدگی سا دس گشٍُ خَد تحث کٌیذ .ظ339گفتگَ
َّاصدگی تاعث تطکیل ضذى خاک تش سطح صهیي ٍ سٍیص گیاّاى هیضَد.
 -39تِ ًظش ضوا دس ًَاحی هشطَب خاک ضخینتشی داسین یا دس ًَاحی خطک چشا؟ ظ339گفتگَ
هشطَب – صیشا دس آًجا تاسًذگی تیطتش ٍ دس ًتیجِ َّاصدگی ضیویایی ّن تیطتش است.
 -21دس کذام هٌطقِ َّاصدگی فیضیکی تیطتش است؟
الف -تْشاى

ب -ساسی

ج -تشٍجشد

د -کشهاى

ب -ساسی

 -23چشا سٌگّای آسواًی کِ تِ صهیي تشخَسد کشدُاًذ داسای آّي خالعاًذ؟ ظ339آیا هیداًیذ
چَى تا اکسیژى دس تواس ًثَدُاًذ.
(آّي خالع دس چِ سٌگّایی یافت هیضَد دلیل چیست)
ً -22قص اکسیژى دس َّاصدگی ضیویایی سٌگّا سا تیاى کٌیذ؟
سٌگّایی کِ داسای کاًیّای آّي هیتاضٌذ تا اکسیژى َّا تشکیة ضذُ ٍ تشکیثات اکسیژىداس سا تَجَد هی-
آٍسًذ تشکیة اکسیژى تا کاًیّای آّيداس دس ًَاحی هشطَب ٍ گشم تا سشعت تیطتشی اًجام هیضَد.
ً -21قص گاص کشتي دی اکسیذ سا تش َّاصدگی ضیویایی سٌگّا تَضیح دّیذ .ظ339

آب تا ّوشاُ داضتي هقذاس کشتي دی اکسیذ خاغیت اسیذی پیذا هیکٌذ ٍ قذست اًحالل آى صیاد هیضَد
دس ًتیجِ هیتَاًذ تش تیطتش کاًیّا اثش تگزاسد ٍ آىّا سا تغییش دّذ.
 -24فشسایص چیست؟ ظ339

فشسایص ساییذُ ضذى سٌگّا ٍ حول ٍ ًقل آىّا اص جایی تِ جای دیگش است .تِ عثاست دیگش فشسایص ضاهل
َّاصدگی ٍ اًتقال سٌگّا است.
 -21چِ عَاهلی تاعث حشکت سسَتات هیضًَذ؟ ظ339
تاد – آب – یخچال ً -یشٍی جارتِ
 -21سٌگّایی کِ تَسط آب ٍ یخچال حول هیضًَذ اص ًظش ضکل ظاّشی چِ تفاٍتی تا ّن داسًذ؟

ظ321ٍ339

سٌگّایی کِ تَسط آب یا تاد حول هیضًَذ لثِّای تیض خَد سا اص دست دادُ ٍ گشدتش ضذُاًذ ٍلی سٌگّایی
کِ تَسط یخچالّا حول هیضًَذ هعوَال صاٍیِداس (تیض) ّستٌذ ٍ سطح غافی داسًذ.
(سٌگّا چگًَِ گشد هیضًَذ؟)

(سسَتات سٍدخاًِای چِ تفاٍتی تا سسَتات یخچالی داسًذ؟)

 -21سسَتاتی سا کِ یخچالّا حول هیکٌٌذ تِ چِ ضکلی ّستٌذ؟ ظ321

هثل کطوصّایی ّستٌذ کِ داخل کیک تِ ّن تشخَسد ًویکٌٌذ ٍ فقط سٍی صهیي کطیذُ هیضًَذ کِ هعوَال
صاٍیِداس ّستٌذ.
(کذام یک اص عَاهل حول سسَتات تاعث ایجاد سٌگّای صاٍیِداس هیضَد ؟)
 -28سسَتات (ًْطتِّا) چگًَِ دس هحیطّای سسَتی تِ ًطیي هیضًَذ؟ ظ321
تش اساس اًذاصُ تِ ًطیي هیضًَذ (اتتذا رسات دسضت ،سپس رسات سیضتش) ٍ الیِ سسَتی سا تِ ٍجَد هیآٍسًذ.
 -29چشخِ سٌگ چیست؟ تا هثال ضشح دّیذ؟ ظ323
تِ هجوَعِ تغییشات ٍ تثذیل ضذى سٌگّای آرسیي ،سسَتی ٍ دگشگًَی تِ یکذیگش چشخِ سٌگ گفتِ هیضَد.
دس ایي فشایٌذ سٌگّای آرسیي فشسایص ،حول ٍ سسَبگزاسی تِ سٌگ سسَتی ٍ سپس سٌگّای سسَتی دس
اثش گشها ٍ فطاس تِ سٌگّای دگشگَى ضذُ ٍ سپس سٌگّای دگشگَى ضذُ دس اثش رٍب تِ هادُ هزاب ٍ سپس
هادُ هزاب دس اثش اًجواد تِ سٌگّای آرسیي تثذیل هیضَد ٍ ایي چشخِ ّوچٌاى اداهِ داسد.
 -11ضکل چشخِ سٌگ سا سسن کٌیذ ؟ ظ323

 -13جوالت صیش سا کاهل کٌیذ:
الفٍ -قتی آب یخ هیصًذ حجن آى  .........................هییاتذ .ظ331فعالیت
 9دسغذ
ب -عَاهلی هاًٌذ آبّای جاسی ٍ تاد ٍ ً ٍ ....................یشٍی جارتِ سٌگّا سا جاتجا هیکٌذ .ظ339
یخچال
ج -دس َّاصدگی فیضیکی  ......................سٌگ تغییش ًویکٌذ .ظ331
تشکیة ضیویایی
ت-پَستِ تخن هشغ اص جٌس  ........................است .ظ339

کلسین کشتٌات
ش – تَجَد آهذى غاسّای آّکی ًَعی َّاصدگی  ........................است .ظ339
ضیویایی
ظ -دس َّاصدگی ضیویایی  .......................سٌگ عَؼ هیضَد .ظ339
تشکیة
ؼ -تثذیل سٌگ تِ خاک ًَعی َّاصدگی  ......................است .ظ339
ضیویایی
ط -دس اثش  ..................سٌگّا تِ قطعات سیضتش تثذیل هیضَد .ظ339
َّاصدگی
ظ -آب تاساى کِ داسای  ............................است تاعث اًحالل سٌگّای آّکی هیضَد .ظ339
کشتي دی اکسیذ

تهیه از موالئی
ناحیه سه تبریس
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