ؾَاالت فهل  1علَم ّكتن

*ذَقثرت کؿی اؾت کِ فضیلت زیگطاى ضا قسض تساًس ٍ ،اظ ذَقثرتی زیگطاى احؿاؼ هؿطت کٌس*.
 -1هَاز تِ چٌس زؾتِ تقؿین هیقًَس؟
هازُ تِ زٍ زؾتِ ذالم ٍ هرلَط تقؿین هیقَز.
 -2هازُ ذالم ضا تعطیف کٌیس.
هَازی کِ اظ یک ًَع هازُ ؾاذتِ قسُ تاقس.
 -3چٌس هازُ ذالم ًام تثطیس.
قکط – ًوک – اکؿیػى – گَگطز  ...فقظ اظ یک ًَع هَلکَل تكکیل قسُاًس.
 -4هرلَط (هَاز ًاذالم) ضا تعطیف کٌیس.
هَازی ضا کِ اظ زٍ یا چٌس هازُ تكکیل قسُ تاقٌس ،هَاز ًاذالم یا هرلَط هیًاهٌس( .هازُای کِ
هَلکَلّا ٍ شضات آى یکؿاى ًثاقس).
 -5چٌس ًوًَِ اظ هَاز هرلَط ضا ًام تثطیس.
قطتت آتلیوَ – ؾاالز – ذاک تاغچِ – آب ًوک – َّا – آجیل.
 -6هَاز ظیط ضا تِ زٍ زؾتِی ذالم ٍ ًاذالم زؾتِتٌسی کٌیس.
ذاک ،قطتت آتلیوَ ،آّيً ،وک ،ؾاالز،آلَهیٌین ،عسؼ پلَ ،عالً ،وک زض آب زضیا ،آجیل ،آب هقغط،
قکط ،گاظ زی اکؿیس ٍ زٍغ.
جَاب؛ ذالم :آّي – آلَهیٌیَم – عال – آب هقغط – قکط  -کطتي زی اکؿیس – ًوک
ًاذالم :قطتت آتلیوَ ً -وک زض آب زضیا – آجیل – عسؼ پلَ – ؾاالز – ذاک – زٍغ

-7آب ًوک هازُای هرلَط اؾت یا ذالم؟
هرلَط :ظیطا اظ زٍ جعء ؾاذتِ قسُ اؾت یکی آب ٍ زیگطی ًوک اؾت ٍ هَاز ذَال ذَز ضا حفظ کطزُاًس
ٌّگاهی کِ ایي هرلَط ضا هیچكین ،هعُ آى قَض اؾت ذانیت قَضی هطتَط تِ ًوک اؾت یعٌی ًوک ذانیت
قَضی ذَز ضا زض هرلَط ًیع حفظ کطزُ اؾت ٍ .اظ عطف زیگط اگط هقساضی آب ًوک ضا ضٍی ظهیي تطیعین جاضی
هیقَز جاضی قسى اظ ٍیػگیّای آب اؾت.

 -8کسام یک اظ هَاز ظیط ذالم اؾت.
الف) آب هقغط

ب) آب لیوَ

ج) آجیل

ز) زٍغ

الف) آب هقغط
 -9کسام یک اظ هَاز ظیط هرلَط اؾت؟
الف) ًوک

ب) َّای پاک

ج) هؽ

ز) قکط

بَّ .ای پاک
 -10هَاز ذالم ذَز تِ چٌس حالت ٍجَز زاضز؟
هیتَاًس عٌهط تاقس یا تطکیة.
 -11عٌهط چیؿت؟
هازُای کِ اظ یک (ًَع) اتن ؾاذتِ قسُ تاقس( .هثل یک قغعِی هؿی کِ تٌْا اظ هؽ ؾاذتِ قسُ اؾت).

 -12یک قغعِ فلع هؽ اظ چِ چیعی ؾاذتِ قسُ اؾت؟
اظ اتنّای هؽ
 -13تطکیة چیؿت؟
هازُای کِ هَلکَلّای آى اظ اتهال اتنّای هرتلف ؾاذتِ قسُ تاقس( .هثل آب کِ هَلکَل آى اظ اتهال اتن
ّیسضٍغى ٍ ّن اکؿیػى زضؾت قسُ)

 -14عٌهطّا ٍ تطکیةّا هَاز (ذالم ً /اذالم) ّؿتٌس.
ذالم
( -15تطکیة  /عٌهط)
عال ٍ آب ّط زٍ هازُ ذالم ّؿتٌس عال یک  ٍ ..............آب یک  ................اؾت.
عٌهط  -تطکیة
 -16هرلَطّا تِ چٌس حالت ٍجَز زاضًس؟
هرلَطّا تِ حالت جاهس ،هایع ٍ گاظ ّؿتٌس .هرلَط تطازُ آّي ٍ گَگطز جاهس اؾت .آب لیوَ هرلَعی
هایع ٍ َّا هرلَعی گاظی قکل اؾت.
 -17اظ ٍیػگیّای هْن هرلَط چیؿت؟
اجعای تكکیل زٌّسُ هرلَط ،ذَال اٍلیِ ذَز ضا حفظ هیکٌٌس یعٌی ذَال هَاز قثل اظ آهیرتِ قسى
تا یکسیگط ٍ تعس اظ آى تغییط ًویکٌس.
 -18اًَاع هرلَط ضا ًام تثطیس.
-1هرلَطّای ًاّوگي (غیط یکٌَاذت)
 -2هرلَطّای ّوگي (یکٌَاذت یا هحلَل)
 -19هرلَط ّوگي چیؿت؟
هرلَطّای ّوگي یا هحلَلّا ،هرلَطّایی ّؿتٌس کِ شضُّای تكکیل زٌّسُ آىّا تِ عَض یکٌَاذت
زض ّن پطاکٌسُ قسُاًس .ایي هرلَطّا قفاف ّؿتٌس ٍ ًویتَاى تِ ضاحتی اجعای تكکیل زٌّسُ آى ضا
تكریم زاز ٍ آىّا ضا اظ ّن جسا کطز تِ هرلَطّای ّوگي ،هحلَل ًیع هیگَیٌس.

 -20چطا هرلَط آب ًوک یک هرلَط ّوگي اؾت؟
ظیطا اجعای هرلَط یعٌی ًوک ٍ آب تِ عَض یکٌَاذت زض ّن پطاکٌسُاًس .اجعای هرلَط ضا ًویتَاى تِ
ضاحتی اظ ّن تكریم زاز ٍ اظ ّن جسا کطز.
َّ -21ا چِ ًَع هرلَعی اؾت؟
ّوگي ،ظیطا گاظّای ؾاظًسُ َّا تِ عَض یکٌَاذت زض ّن پطاکٌسُاًس اجعای هرلَط ضا ًویتَاى تِ ضاحتی
اظ ّن تكریم زاز ٍ اظ ّن جسا کطز.
 -22هحلَل چیؿت؟
هحلَل یک هرلَط ّوگي اؾت ٍ اظ زٍ جعء تكکیل هیقَز حالل ٍ حل قًَسُ ،زض هحلَلّا هازُ حل
قسُ ،ذَز تِ ذَز اظ حالل جسا ًویقَز.
کات کثَز زض آب ًوًَِای اظ یک هرلَط  ........................اؾتّ .وگي
 -23هرلَط ًاّوگي تِ چِ هرلَطّایی هیگَیٌس؟
تِ هرلَعی کِ اجعاء آى تِ عَض غیطیکٌَاذت پرف قسُاًس ٍ زض تیكتط هَاضز اجعای هرلَط قاتل
تكریم ّؿتٌس .ایي هرلَطّا کسض ّؿتٌس .هاًٌس؛ ذاک – آجیل – اًَاع ؾاالز  -زٍغ  -لقوِ  -ذاک
زض آب  -قطتت ذاک قیط  -قطتت آهَکؿی ؾیلیي
ٍ -24یػگی هْن هرلَطّای ًاّوگي چیؿت؟
-1قاتل تكریم تَزى اجعای هرلَط  -2پرف غیطیکٌَاذت اؾت.
 -25آجیل هرلَعی ّوگي اؾت یا ًاّوگي؟
ًاّوگي ،ظیطا -1اجعای تا چكن قاتل هكاّسُ اؾت  -2تِ ضاحتی هیتَاًین اجعای آى ضا اظ ّن جسا کٌین
-3اجعای آى تِ عَض غیط یکٌَاذت پرف قسُاًس.

 -26ؾَؾپاًؿیَى چیؿت؟
هرلَعی ًاّوگي اؾت کِ زض آى شضات یک جاهس تِ نَضت هعلق زض آب پطاکٌسُاًس هاًٌس :زٍغ ،آب لیوَ،
قطتت ذاک قیط ٍ ،قطتت هعسُ – آب گل آلَز یک ؾَؾپاًؿیَى عثیعی اؾت.
 -27زض ّط یک اظ هَاضز ظیط ًَع هَاز ضا تكریم زّیس؟
ًوک :ذالم (تطکیة)

آجیل :هرلَط ًاّوگي

آب هقغط :ذالم (تطکیة)

قطتت آب لیوَ :هرلَط ًاّوگي آب ٍ قکط ٍ آب لیوَ

هؽ :ذالم (عٌهط)

ؾکِ :هرلَط ،آلیاغ (هحلَل جاهس زض جاهس)

قکط :ذالم (تطکیة عٌانط کطتي ٍ ّیسضٍغى ٍ اکؿیػى)
زٍغ :هرلَط ًاّوگي (ؾَؾپاًؿیَى)
 -28کسام یک اظ هَاز ظیط هرلَط ًاّوگي اؾت؟
الف .آب ًوک

ب .الکل زض آب

ج .آب لیوَ

زَّ .ای پاک

ج .آب لیوَ
 -29اجعای ّط هحلَل چیؿت؟
هعوَال هازُای کِ تیكتط اؾت حالل ٍ هازُی کوتط حل قًَسُ اؾت .تجع هحلَل جاهس زض هایع کِ جاهس
ّویكِ حل قًَسُ اؾت.

 -30اًَاع حالتّای هحلَلّا کساهٌس؟
حالت فیعیکی هحلَلّا هتفاٍت اؾت.
ً-1وک زض آب؛ هحلَل جاهس زض هایع اؾت( .قکط زض آب)
 -2الکل زض آب؛ هحلَل هایع زض هایع اؾت( .ؾطکِ زض آب – اؾیس زض آب  -آب لیوَ)

ًَ -3قاتِ گاظزاض؛ هحلَل گاظ زض هایع اؾت( .آب کِ زض آى گاظ اکؿیػى حل قسُ اؾت)
َّ -4ای پاک هحلَل گاظ زض گاظ اؾت.
 -5آلیاغّا؛ هحلَلّایی جاهس زض جاهس ّؿتٌس.
 -6هحلَل هایع زض جاهس :هازُی پط کٌٌسُ زًساى آلیاغ جیَُ زض ًقطُ
 -7گاظ زض جاهس :یًََلیت
 -8هحلَل جاهس زض گاظ :زٍزُ زض َّا (کطتي زض َّا)
 -9هحلَل هایع زض گاظ :هحلَل تٌعیي زض َّا زض هَتَض هاقیي
 -10هحلَل گاظ زض گاظَّ :ا – اًَاع گاظّای ؾَذتی

 -31کسام یک اظ هَاز ظیط هحلَل اؾت؟
الف .زٍغ

ب .آلیاغ

ج .قطتت هعسُ

ز .قطتت ذاک قیط

ب .آلیاغ
 -32زض ّط یک اظ هحلَلّای ظیط ًَع حالت فیعیکی ضا تكریم زازُ ٍ اجعا آى ضا ّن هكرم کٌیس.
زض الکل  70زضنس :هایع -آب حل قًَسُ ٍ الکل حالل اؾت.
زض ًَقاتِ :هایع  -آب تیكتطیي هازُ حالل اؾت .حل قًَسُ :گاظ کطتي زی اکؿیس ،قکط
زض ؾطکِ :هایع  -ؾطکِ  80%اؾتیک اؾیس حالل ٍ  20%آب
زض کپؿَل َّا :گاظ -تیكتطیي هازُ گاظ ًیتطٍغى ( )78%هیتاقس ٍ حالل هیتاقس .حل قًَسُ :اکؿیػى
( ،)21%کطتي زی اکؿیس ٍ تراض آب ()1%
 -33هیعاى حل قسى هَاز هرتلف زض آب تِ چِ عَاهلی تؿتگی زاضز؟
 -1زهای آب

ًَ -2ع حل قًَسُ

 -3فكاض (تطای گاظّا)

 -34آیا زها تط هیعاى حل قسى هَاز تاثیط زاضز؟
تلِ ،زض تیكتط هَاضز زض اثط گطم قسى حل قًَسُ تیكتطی زض حالل حل هی قَز.
*تصکط :حل قسى ًیتطات پتاؾین زض آب گطها گیط اؾت ٍ افعایف زها ،حاللیت ضا ظیاز هیکٌس.
افعایف زها زض ٍاکٌفّای گطهاگیط حاللیت ضا ظیاز هیکٌس ٍ زض ٍاکٌفّای گطهازُ حاللیت زض اثط زها
کن هیقَز.
 -35اثط زها تط هیعاى حل قسى ًوک ذَضاکی (ؾسین کلطیس) زض آب ضا تیاى کٌیس؟
تا افعایف زها هیعاى اًحالل پصیطی ًوک زض آب تغییط چٌساًی ًویکٌس.
 -36تیكتطیي هقساض حل قًَسُای کِ زض  100گطم آب حل هیقَز تِ  .................. ٍ ................تؿتگی زاضز.

زها -
 -37هقساض حل قسى تطذی هَاز هاًٌس گاظ اکؿیػى زض آب ،تا افعایف زها  .........هییاتس.
کاّف
 -38هاّیّا زض آبّای ؾطز اکؿیػى تیكتطی زض اذتیاض زاضًس یا زض آبّای گطم؟ چطا؟
زض آب ّای ؾطز ظیطا هیعاى حل قسى گاظ زض آب ؾطز تیكتط اظ آبّای گطم اؾت.
 -39فكاض تط حل قسى کسام هَاز زض آب تیكتط تاثیط زاضز؟
الف) جاهس

ب) هایع

ج) گاظ
 -40گاظ زضٍى ًَقاتِ چیؿت؟
کطتي زی اکؿیس

ج) گاظ

 -41چطا تِ ٌّگام تاظ کطزى زض تغطی ًَقاتِ حجن ظیازی گاظ ّوطاُ تا هقساضی ًَقاتِ اظ تغطی تیطٍى
هیآیس؟
ظیطا گاظ کطتي زی اکؿیس کِ تحت فكاض ظیاز زض ًَقاتِ حل قسُ اؾت تا تاظ قسى زض پَـ تغطی ٍ
تطزاقتِ قسى فكاض ،تِ ؾطعت اظ هحلَل ذاضج هیقَز.
 -42ضٍغيّای هایع هاًٌس ضٍغي ظیتَى چِ هعیتی ًؿثت تِ ضٍغيّای جاهس زاضًس؟
هاًع تٌگ قسى قطیاىّا هیقَز تِ کٌسی فاؾس هیقَز (چطتی تس) ضا کاّف هیزّس.
 PH -43ضا تعطیف کٌیس.
هقیاؾی تطای ؾٌجف قسضت اؾیسّا ٍ تاظّا هیتاقس.
 -44کاغص پی اچ چِ کاضتطزی زاضز؟
تا کاغص پی اچ هیتَاى عالٍُ تط قٌاؾایی اؾیسّا ،هیعاى اؾیسی تَزى آىّا ضا ًیع هكرم کطز.
هَازی کِ پی اچ آىّا تطاتط  7اؾت ،ذٌثی ّؿتٌس هاًٌس آب ذالم.
هَازی کِ پی اچ آىّا کوتط اظ  7اؾت اؾیسی ّؿتٌس.
هَازی کِ پی اچ آىّا تیكتط اظ  7اؾت ذانیت تاظی زاضًس.
 -45هازُای تا پی اچ ( )PHیک ( )1زض اذتیاض زاضین ایي هازُ  ................اؾت.
الف) اؾیس قَی

ب) تاظ قَی

ج) اؾیس ضعیف

ز) تاظ ضعیف

الف) اؾیس قَی
ٍ -46یػگی اؾیسّا ضا تیاى کٌیس؟
-1تطـ هعُ ّؿتٌس
قیط (کوی اؾیسی)

-2پی اچ آىّا کوتط اظ  7اؾت .هثال :ؾطکِ ،آب لیوَ ،جَّط ًوک ،آب پطتغال،

ٍ -47یػگی تاظّا ضا تیاى کٌیس؟
-1تلد هعُ ّؿتٌس (هعُ گؽ زاضًس)  -2پی اچ آىّا تیكتط اظ  7اؾت هثال :هایع ظطفكَیی – هایع ؾفیس
کٌٌسُ – ناتَى ٍ قاهپَ
 -48کسام یک اظ هَاز ظیط اؾیس اؾت؟
الف .آب لیوَ

ب .پَؾت پطتقال

ج .قاهپَ

ز .هایع ظطفكَیی

الف .آب لیوَ
 -49کسام یک اظ هَاز ظیط تاظ اؾت؟
الف .ؾطکِ

بًَ .قاتِ گاظزاض

ج .ناتَى

ز .آب ذالم

ج .ناتَى
 -50اظ ٍؾایل ظیط زض چِ هَاضزی اؾتفازُ هیقَز؟
ذطهي کَبًَ :عی ناف کطزى ،اجعاء ؾثک هثل کاُ ضا اظ زاًِ جسا هیکٌس تط اؾاؼ ؾثکی ٍ ؾٌگیٌی ٍ
اًساظُ شضات.
قیف جسا کٌٌسُ یا زکاًتَض :تطای جساؾاظی زٍ هرلَط هایع هرلَط ًكسًی هثل آب ٍ ضٍغي – ٍ آب ٍ
ًفت کِ زٍ الیِی جسا اظ ّن ایجاز هیکٌٌس.
کاغص نافی :زاضای ؾَضاخّای ضیعی اؾت کِ هَاز جاهس زض هایع ضا تط اؾاؼ اًساظُ اظ ّن جسا هیکٌس
هاًٌس جساؾاظی گَگطز اظ آب  -گل ٍ قي اظ آب.
ؾاًتطیفَغ :زؾتگاّی کِ تا ؾطعت ظیاز هیچطذس هَاز هرلَط ضا تط اؾاؼ ؾثکی ٍ ؾٌگیٌی تا ًیطٍی
گطیع اظ هطکع کاض هیکٌس .جساؾاظی ذاهِ اظ قیط .جساؾاظی ؾلَلّای ذًَی اظ پالؾوا.
زؾتگاُ تقغیط :تط اؾاؼ تثریط ٍ هیعاى زٍ هایع هرلَط قسًی هثل آب ٍ الکل  -اجعاء ًفت ذام –
اجعاء گاظ َّا

زؾتگاُ تهفیِ آب :تط اؾاؼ زاقتي نافیّای هرتلف ٍضظیي ّای هرهَل هَاز ٍ شضات زاذل آب ضا
هیگیطز.
زؾتگاُ زیالیع :زاضای نافیّایی اظ جٌؽ غكاء ؾلَلّای نفاغ ّؿتٌس کِ هَاز الظم ضا اظ ذَى گطفتِ ٍ
اظ تسى ذاضج هیکٌس.
تثلَض :تطای جساؾاظی ًوکّا اظ آب .تا تثریط آب ٍ تا اؾتفازُ اظ هیعاى حاللیت هازُ هیتَاى هَاز ضا اظ
ّن جسا کطز.
* تطای جساؾاظی اجعای قطتت هعسُ هیتَاى اظ  ...........................اؾتفازُ ًوَز.
کاغص نافی
 -51جسٍل ظیط ضا کاهل کٌیس.
ًَع جسا ؾاظی

هثٌای جسا ؾاظی

ًوًَِ

تقغیط
ناف کطزى
اؾتفازُ اظ قیف جسا کٌٌسُ
ذطهي کَب

 -52هرلَعی اظ هاؾِ ٍ ًوک زض اذتیاض زاضیس .آظهایكی تطای جساؾاظی آىّا اظ یکسیگط پیكٌْاز کٌیس.
زض هرلَط هاؾِ ًوک هقساضی آب ضیرتِ ،تعس آى ضا اظ کاغص نافی عثَض هیزّین؛ هاؾِ ضٍی کاغص نافی
تاقی هیهاًس .اگط آب ًوک ضا حطاضت زّین اب تراض قسُ ٍ ًوک زض تِ آى تاقی هیهاًس.

 -53جوالت ظیط ضا کاهل کٌیس:
الف  .اؾیسّای ذَضاکی  .................هعُ ّؿتٌس ٍ تاظّای ذَضاکی  ...............هعُ ّؿتٌس.
ب .هقساض حل قسى گاظ اکؿیػى زض آب تا افعایف زها  .........................هییاتس.
ج ّ .ط هحلَل حساقل اظ زٍ جعء  ........................ ٍ ....................تكکیل قسُ اؾت.
ت .هرلَط تِ زٍ زؾتِ  .........................ٍ ........................تقؿین هیقَز.
جً .ام زیگط هرلَطّای ّوگي  .........................اؾت.
 -54تطای ّط کسام اظ هحلَل ّای ظیط یک هثال تعًیس.
الف – هحلَل هایع زض هایع ()..............
ب -هحلَل گاظ زض هایع ()...................
ج -هحلَل جاهس زض جاهس ().................
ز – هحلَل گاظ زض گاظ ().......................
 -55تطای جسا کطزى هرلَطّای ظیط اظ چِ ٍؾایلی اؾتفازُ هیکٌین:
الف  .آب ٍ ضٍغي ().............................
ب – گٌسم ٍ کاُ ()...............................
ج -آب گل الَز ().................................
 -56تِ چیعّایی هاًٌس ذاک کِ آهیرتِای اظ چٌس هازُاًس ً ...................اهیسُ هیقَز.

 -57جسٍل ظیط ضا کاهل کٌیس.

 -58قکل کسام ٍؾیلِ آظهایكگاّی ضا ًكاى هیزّس.
هرلَعی هثال تعًیس کِ تا ایي ٍؾیلِ هیتَاى اجعایف ضا جسا کطز؟
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