ؾَاالت فهل  2ػلَم ّكتن (تغییطّای قیویایی زض ذسهت ظًسگی)
 -1ل ٍ ؽ؛ ّوِ هَاز اًطغی قیویایی شذیطُ قسُ زاضًس .ل9
نحیح
 -2تطـ قسى قیط یه تغییط قویایی اؾت ،چطا؟ ل9
چَى هعُ ،تَ ٍ ذَال قیط تغییط هیوٌس ٍ قیط تطـ قسُ لاتل ذَضزى ًیؿت.
 -3الف -تغییطّای قیویایی هیتَاًٌس  ..............یا  ..................تاقٌس .ل10
هفیس  -هضط
ب -هَاز اًطغی  ..............زاضًس .ل10
قیویایی (شذیطُ قسُ)
 -4ل ٍ ؽ؛ تغییطّای قیویایی هیتَاًٌس هفیس یا هضط تاقٌس .ل10
نحیح
 -5ل ٍ ؽ؛ تطـ قسى قیط یه تغییط قیویایی غیط هفیس اؾت .ل10
نحیح
 -6ل ٍ ؽ؛
الف) خرتِ قسى غصا یه تغییط فیعیىی هفیس اؾت .ل10
غلط
ب) خرتي غصا یه تغییط قیویایی هفیس اؾت .ل10
نحیح

 -7خرتي غصا یه تغییط  ....................هفیس اؾت ٍ چِ ووىی زض تسى ها هیوٌس؟ ل10
قیویایی – ووه هیوٌس تا ّضن آى زض تسى ها آؾاىتط اًزام قَز.
 -8هكرم وٌیس وساهیه اظ تغییطات ظیط هفیس ٍ وساهیه هضط اؾت؟ ل10
الف) آتف ؾَظی زض رٌگل:
ظیاىآٍض اؾت؛ ظیطا گاظّای آلَزُ وٌٌسُ تَلیس هیقَز ٍ هٌاتغ تَلیس وٌٌسُ اوؿیػى ٍ واغص ٍ  ...اظ تیي
هیضٍزٍ .لی اظ ططف زیگط تاػج فؼال قسى زاًِی ؾرت ٍ ًْفتِ زضذتاى زض ضٍی ظهیي هیقَز.
ب) خیط قسى:
ظیاى تاض اؾت ظیطا ؾلَلّا فطؾَزُ قسُ ٍ تَاًایی اًؿاى واّف هییاتس ٍلی اظ ططف زیگط تاػج ضقس ٍ
تىاهل فطز هیقَز.
د) فاؾس قسى هیَُ:
هضط اؾت ظیطا هَرة ضقس هیىطٍبّا قسُ ٍ تیواضیظا هیتاقس .اظ ططف زیگط تاػج تاظگكت هَاز تِ
طثیؼت اؾت ٍ اگط زض خای زضذتاى فاؾس قَز تِ نَضت هَاز هؼسًی تِ ذان تاظ هیگطزز ٍ هَرة ضقس
گیاُ هیقَز وِ زض ایي نَضت هفیس اؾت.
ز) ظًگ ظزى آّي:
هضط اؾت ظیطا اؾتحىام فلع ون هیقَز اظ ططف زیگط تاػج تاظگكت هَاز تِ طثیؼت اؾت.
ُ) خَؾیسگی واغص:
هضط اؾت ظیطا اؾتحىام واغص ون هیقَز اظ ططف زیگط تاػج تاظ گكت هَاز تِ طثیؼت اؾت.
 -9زض احط تغییطّای  .................... ٍ .....................اًطغی هَاز تغییط هیوٌس .ل10
قیویایی  -فیعیىی

ٍ-10لتی یه هازُ زچاض تغییط قیویایی یا فیعیىی هیقَز ،آیا اًطغی قیویایی آى تغییط هیوٌس؟ ل10
تلِ زض ّط زٍ حالت تغییط قیویایی یا فیعیىی ،اًطغی قیویایی هازُ تغییط هیوٌس.
 -11اگط زٍ ػسز لطل ٍیتاهیي ث ضا زاذل ًهف لیَاى آب حل وٌیس زهای آب زاذل لیَاى چِ تغییطی هیوٌس؟ ل11

حل قسى لطل رَقاى یه ٍاوٌف قیویایی اؾت (تغییطات قیویایی تا تغییطات زها ّوطاُ ّؿتٌس).
وِ زض آى همساضی اًطغی ههطف هیقَز ٍ گطهاگیط اؾت ٍ زهای هحتَیات زضٍى لیَاى ٍ زض ًتیزِ زهای
زهاؾٌذ خاییي هیآیس.
 -12تغییطاتی وِ زض آظهایفّای ظیط نَضت هیگیطز ،وسام تغییط فیعیىی ٍ وسام تغییط قیویایی هی-
تاقس زض هماتلقاى تٌَیؿیس .ل11
الف) هید آٌّی زض هحلَل وات وثَز (

)

ب) آظهایف وَُ آتكفكاى

(

)

ج) ترن هطؽ زض ؾىِ

(

)

د) رَقیسى آب

(

)

ز) لطل رَقاى زض آب

(

)

الفٍ :اوٌف هؽ ؾَلفات تا آّي یه تغییط قیویایی ٍ گطهازُ اؾت وِ زض ؾطح هید آٌّی الیۀ ؾطخ ضًگ هؽ ایزاز
هیقَز.

ب :تزعیِ زیوطٍهاتآهًَین یه تغییط قیویایی گطهازُ وِ ضًگ ًاضًزی تِ ضًگ ؾثع وثَز تغییط وطزُ ٍ
تا تَلیس گاظًَ ،ض ٍ گطها ّوطاُ اؾت.
ج :حل قسى خَؾتِ ترن هطؽ زض ؾطوِ یه ٍاوٌف قیویایی ٍ گطهازُ اؾت وِ زض آى خَؾتِ ترن هطؽ
تِ ولؿین ٍ گاظ وطتيزیاوؿیس تثسیل قسُ اؾت.
د :رَقیسى آب ٍ تثریط آب یه تغییط فیعیىی گطهاگیط اؾت .زض آى فمط حالت هایغ آب تِ حالت گاظ (تراض) تغییط
وطزُ اؾت.

ز :تا اًساذتي لطل زاذل آب ،لطل تا قست ظیازی زض آب حل هیقَز .زض لحظِای وِ لطل قطٍع تِ
حل قسى زض آب هیوٌس ،یه ٍاوٌف قیویایی قطٍع هیقَز وِ هٌزط تِ تَلیس گاظ وطتيزیاوؿیس
هیقَز ٍ ّویي تَلیس گاظ ؾثة تِ ٍرَز آهسى حثابّا زض آب هیقَز.
 -13زض احط حل قسى لطل رَقاى زض آب وسام هازُ حانل هیقَز؟
الف) تراض آب

ب) گاظ وطتي زی اوؿیس

د) گاظ اوؿیػى

ز) ّیچ وسام

ب) گاظ وطتي زی اوؿیس
تَرِ :تغییط ضًگ ،تغییطات زها ّوطاُ تا تَلیس ًَض ٍ گطها ،تكىیل هازُ راهس ،تَلیس گاظ ،تَلیس هازُی
رسیس تا ذَال رسیس ،تغییط تَ ٍ هعُ ٍ  ...اظ ًكاًِّای تغییط قیویایی هیتاقٌس.
 -14تطای اؾتفازُ وطزى اظ اًطغی قیویایی هَاز یه ضٍـ ًام تثطیس .ل12
ؾَذتي
 -15ؾَذتيًَ ،ػی تغییطی قیویایی اؾت وِ تا تَلیس ّ ............. ٍ ..............وطاُ اؾت .ل12
ًَض  -گطها
 -16چطا تایس ؾَذتي هَاز ضا وٌتطل وطز؟ (هرتهط تَضیح زّیس ).ل12
ظیطا زض غیط ایي نَضتً ،ویتَاًین اظ اًطغی قیویایی آظاز قسُ آىّا ،تِ زضؾتی اؾتفازُ وٌین.
 -17چطا ّطچِ َّای زضٍى یه ظطف تیكتط تاقس قوغ ظهاى تیكتطی ضٍقي هیهاًس؟ ل14
ظیطا هیعاى اوؿیػى الظم تیكتطی تطای ؾَذتي قوغ فطاّن هیقَز ٍ ظهاى ضٍقي هاًسى قوغ طَالًی هیقَز.

 – 18گاظّای انلی تكىیل زٌّسُی َّا ّ ................... ٍ ..................ؿتٌس .ل14
اوؿیػى – ًیتطٍغى

 -19چٌس زضنس َّا ضا گاظ اوؿیػى ٍ چٌس زضنس ضا گاظ ًیتطٍغى تكىیل هیزّس؟ ل15
 21زضنس اوؿیػى ٍ  78زضنس ًیتطٍغى
 -20یه آظهایف ططاحی وٌیس وِ حاتت وٌس َّا اوؿیػى اؾت؟
تا اؾتفازُ یه لَلِ آظهایف وِ زاذل آى َّا خط قسُ اؾت یه ؾین زاذل آى لطاض هیزّین ٍ تا اؾتفازُ اظ ّیتط
قطٍع تِ گطم وطزى ؾین هیوٌین ؾین تا اوؿیػى ٍاوٌف زازُ ٍ قطٍع تِ ؾَذتي هیوٌس ٍ تا ایي ضًٍس خیؿتَى
1

4

قطٍع تِ حطوت وطزُ ٍ تِ همساض اٍلیِ هیضؾس وِ ًكاى هیزّس َّا اوؿیػى اؾت.
 -21وسام گاظ ظغال ًین افطٍذتِ ضا قؼلِ ٍضتط هیوٌس؟
اوؿیػى
 -22حسٍز  0/03زضنس َّا ضا گاظ  .....................تكىیل هیزّسوِ اؾاؼ آتف ذاهَـويّا تِ حؿاب هیآیس.

زی اوؿیسوطتي
 -23قوغ اظ رٌؽ  ...................اؾت .ل16
خاضافیي
 -24ػٌانط ؾاظًسُ قوغ ضا ًام تثطیس؟
ّیسضٍغى ٍ وطتي
 -25رسٍل ضا واهل وٌیس .ل16
گطها ٍ ًَض  + ........)2(....... +گاظ وطتي زی اوؿیس
 :1گاظ اوؿیػى

 :2تراض آب

 + ........)1(.......قوغ ( ّیسضٍوطتي)

(قطایط ّن ٍرَز گطها اؾت وِ ضٍی فلف ًَقتِ هیقَز).

(هؼازلِ قیویایی ؾَذتي قغ ضا ًَقتِ ٍ زض آى ٍاوٌف زٌّسُّا ٍ فطآٍضزُّا ضا هكرم ًواییس)
(یه تغییط فیعیىی ٍ یه تغییط قیویای زض ؾَذتي قوغ ضا ًام تثطیس)

 -26زض ا حط ؾَذتي خاضافیي قوغ (ّیسضٍوطتي) وسام هَاز تَلیس هیقَز (فطاٍضزُّا وساهٌس)؟
الف) اوؿیػى ٍ وطتي زی اوؿیس
د) وطتي زی اوؿیس ٍ تراض آب

ب) اوؿیػى ٍ تراض آب
ز) ًَض ٍ گطها

د) وطتي زی اوؿیس ٍ تراض آب
 -27ارعای هخلج آتف ضا ًام تثطیس؟ ل16
اوؿیػى – هازُ ؾَذتٌی – گطها
 -28الف) زض تغییطّای قیویایی هَازی وِ زچاض تغییط قیویایی هیقًَس ً .........................اهیسُ هیقَز.
ل16
ٍاوٌف زٌّسُ
ب) هَازی وِ زض احط تغییطّای قیویایی تَلیس هیقًَس  ........................هیگَیٌس .ل16
فطاٍضزُ
ٍ -29اوٌف زٌّسُ ضا تؼطیف وٌیس؟ ل16
تِ هَازی وِ زض اتتسای ٍاوٌف زچاض تغییط قیویایی هیقًَس ٍاوٌف زٌّسُ گَیٌس.
 -30فطاٍضزُ ضا تؼطیف وٌیس؟ ل16
تِ هَازی وِ زض طی ٍاوٌف زض احط تغییط قیویایی (ٍاوٌف زٌّسُ ّا) تَلیس هیكًَس فطاٍضزُ هیگَیٌس.
 -31زض احط ؾَذتي چَب ٍ گاظ زض فضای تؿتِ یا اتالی وِ َّا زض آى رطیاى ًساضز چِ گاظّایی تَلیس
هیقَز؟ ل16
وطتي زیاوؿیس ٍ تراض آب ٍ وطتي هًََوؿیس.

 -32زض احط ؾَذتي چَب ٍ گاظ زض فضای تؿتِ ٍ یا اتالی وِ َّا زض آى رطیاى ًساضز ػالٍُ تط وطتي زی
اوؿیس ٍ تراض آب ،گاظ ً ........................یع تَلیس هیقَز.
وطتي هًََوؿیس
-33گاظ وطتي هًََوؿیس ضا تَضیح زّیس .ل16
یه گاظ تی ضًگ تی تَ ٍ تؿیاض ؾوی ٍ وكٌسُ اؾت.
 -34زٍ هَضز اظ هكرهات گاظ وطتي هًََوؿیس ضا تٌَیؿیس؟
یه گاظ تی ضًگ تی تَ ٍ تؿیاض ؾوی ٍ وكٌسُ اؾت.
 -35گاظ گطفتگی ٍ ذفِ قسى تا گاظ وطتي هًََوؿیس ضا تَضیح زّیس .ل16
زض احط ؾَذتي ًالم هَاز آلی گاظ تیضًگ ٍ تی تَیی تَلیس هیقَز .ایي گاظ توایل ظیازی تطای چؿثیسى تِ
ّوَگلَتیي ذَى زاضز ٍ ًویگصاضز اوؿیػى زض زم ٍاضز قَز فطز زض احط ووثَز اوؿیػى تِ ضاحتی ذفِ هیقَز.

 -36آظهایكی ططاحی وٌیس وِ ًكاى زّس اظ ؾَذتي قوغ ،گاظ وطتي زی اوؿیس تَلیس هیقَز.
هطاتك قىل اگط گاظ وطتي زی اوؿیس حانل اظ ؾَذتي قوغ ٍاضز آب آّه قَز ضًگ آى وسض هیقَز.

 -37هَاز غصایی هاًٌس هَاز زیگط ،اًطغی  .........................زاضًس .ل17
قیویایی
 -38راًساضاى چگًَِ اًطغی هَضز ًیاظ ذَز ضا تاهیي هیوٌٌس؟ ل18
تا ؾَظاًسى هَاز غصایی زض تسى ذَز.
 -39چطا حثِ لٌس آغكتِ تِ ذان تاغچِ ؾطیغتط هیؾَظز؟ ل18
چَى زض ذان تاغچِ هازُای ٍرَز زاضز وِ ووه هیوٌس ؾَذتي لٌس آؾاىتط قَز وِ ّواى واتالیعگط اؾت.

 -40واتالیعگط ضا تَضیح زّیس ( .تِ نَضت هخال) ل18
هَازی وِ زض ذان تاغچِ ٍرَز زاضز ٍ چٌاًچِ حثِ لٌس آغكتِ تِ ذان تاغچِ قَز ووه هیوٌس
ؾَذتي لٌس آؾاىتط قَز وِ ایي هَاز ّواى واتالیعگط اؾت.
 -41واتالیعگطّایی وِ زض تسى هَرَزات ظًسُ ٍرَز زاضز ،چِ ًام زاضز؟ ل18
آًعین
 -42ل ٍ ؽ؛ آًعینّا تاػج هیقًَس وِ تغییطات قیویایی زض تسى هَرَزات ظًسُ وٌستط اًزام قَز .ل18

غلط
 -43واض آًعین چیؿت؟ ل18
آًعینّا ؾثة هیقًَس تغییطات قیویایی زض تسى هَرَزات ظًسُ ؾطیغتط اًزام قًَس.
 -44گلَوع زض تسى هَرَزات ظًسُ تِ چِ هَازی تثسیل هیقَز؟ ل18
ضوي آظاز وطزى اًطغی تِ وطتي زی اوؿیس ٍ تراض آب تثسیل هیقَز.
 -45گلَوع ًیع زض تسى هَرَزات ظًسُ زض حضَض آًعین تا  ................تطویة ٍ ضوي آظاز وطزى اًطغی تِ
 .................. ٍ ................تثسیل هیقَز .ل18
اوؿیػى – وطتي زی اوؿیس – تراض آب
 -46چگًَِ هیتَاى اًطغی آّي ضا آظاز وطز؟
یىی زیگط اظ ضاُّای آظازؾاظی اًطغی قیویایی اؾتفازُ اظ اًطغی الىتطٍىّا هیتاقس .تَؾیلِ زٍ تیغِی
هرتلف ٍ هحلَل اؾیسی هٌاؾة هیتَاى اظ حطوت الىتطٍى الىتطیؿتِ تَرَز آٍضز.

ٍ یا تِ رای آّي اظ ًَاض هٌیعین اؾتفازُ وٌین ٍ الىتطٍلیت ًیع هیتَاًس اؾیس لَیتطی تاقس تا تطق
تیكتطی تَلیس قَز تا الهح ٍ 2لتی ضٍقي قَز.
 -47تطای اؾتفازُ وطزى اظ اًطغی شذیطُ قسُ زض هَاز ،تِ رع ؾَظاًسى آىّا ،چِ ضٍـّای زیگطی ٍرَز
زاضز؟ ل19
 )1اًطغی شذیطُ قسُ زض غصا ّا زض تسى هَرَز ظًسُ تا تطویة تا اوؿیػى آظاز هیقَز.
 )2تا اًزام ٍاوٌفّای قیویایی هرتلف زض ٍؾایلی هاًٌس :تاتطی اًطغی قیویایی تِ اًطغی الىتطیىی
تثسیل هیقَز.
 )3اؾتفازُ اظ ًَض تطای تَلیس تطق ٍگطها
 )4اؾتفازُ اظ ذانیت هغٌاطیؿی هَاز
 -48اگط فلعّای هؽ ٍ آّي ضا زض قطایط هٌاؾة تِ طَض غیط هؿتمین تِ یىسیگط هتهل وٌیس هیتَاًیس
اًطغی  ...........................تَلیس وٌیس .ل19
الىتطیىی

 -49زض تاتطی چِ ًَع تثسیل اًطغی نَضت هیگیطز؟ ل19
اًطغی قیویایی هَاز تِ اًطغی الىتطیىی تثسیل هیقَز.
 -50هخالی تطای تثسیل اًطغی قیویایی هَاز تِ قىل رطیاى الىتطیىی تعًیس .ل19
تاتطی
 -51اگط یه تغییط قیویایی زض قطایط هٌاؾثی اًزام قَز ،هیتَاًس  ..............اًزام زّس ٍ  ............ضا راتِ
را وٌس .ل20
واض  -رؿوی
 -52هؼازلِ ٍاوٌف رَـ قیطیي ٍ +یتاهیي  cضا تٌَیؿیس؟ ل20

 -53زض هؼازلِ تاال وسام ٍاوٌف زٌّسُ ٍ وسام فطاٍضزُ اؾت؟ ل20
ٍاوٌف زٌّسٍُ :یتاهیي ث (ؾیتطیه اؾیس) ٍ رَـ قیطیي
فطاٍضزُ :گاظ وطتي زی اوؿیس ٍ ًوه ٍ آب
(گاظی ضا وِ زض اًساذتي لطل رَقاى زض آب آظاز هیقَز چیؿت؟ تا ططح یه آظهایف چگًَِ هیتَاى
آىضا قٌاؾایی ًوَز؟)

تا آضظٍی هَفمیت؛ هَالئی،
اظ ًاحیِ ؾِ تثطیع
زض اؾفٌس هاُ 1395
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