
73ظ است. کٌین ..................ّا استفادُ هیّایی کِ اش آىتمسیبا هٌبغ ّوِ اًسضی -1

خَسؿیذ

73ظ زسد....... اش سطح خَزضید بِ شهیي هی.................. ٍ ............ -2

ًَس ٍ گشها 

73ظ .ضَدضی هصسفی کل جْاى اش هٌابغ تجدیدًاپریس تاهیي هیچٌد دزصد اش اًس -3

دس صذ 09

74ظ ًاپریس زا تعسیف کٌید؟هٌابغ تجدید -4

 (گَیٌد؟هی تجدیدًاپریس اًسضی هٌابغ ایّستِ سَخت ٍ فسیلی ّایسَخت بِ چسا)

تمشیثا هصشف  ّا پغ اصجایگضیٌی آى ؿَد ٍّا ػال صهاى صشف هیّا هیلیَىتِ هٌاتؼی وِ تشای تـىیل آى
 گَیٌذ.غیش هوىي اػت هٌاتغ تجذیذًاپزیش هی

74ظ پریس زا ًام ببسید؟هٌابغ اًسضی تجدیدًا -5

ایّای ّؼتِ، گاص ٍ صغال ػٌگ( ٍ ػَختؿاهل ًفتّای فؼیلی )ػَخت

74ظ اًد؟ّای فسیلی چگًَِ تطکیل ضدُسَخت -6

ّایی وشدًذ تا الیِصهیي ٍ تِ ٍیظُ دسیاّا صًذگی هی )رسُ تیٌی( وِ سٍیتمایای تشخی گیاّاى ٍ جاًذاساى 
ٍ دهای  ّای صیادّا هتشاون ؿذُ ٍ تش اثش فـاسپَؿیذُ ؿذًذ. تا گزؿت صهاى ایي الیِ اص گل ٍ الی

 ّای فؼیلی تثذیل ؿذًذ.هٌاػة ایي تمایا تِ ػَخت
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74ظ ًفت خام ٍ گاش چیست؟ هٌطاء شغال سٌگ، -7

، گیاّاى ٍ هٌـا ًفت خام ٍ گاص جاًذاساى ته ػلَلی ّؼتٌذ.صغال ػٌگاء هٌـ

75ظ یابٌد؟ّای ًفتی چگًَِ اًتمال هیفساٍزدُ -8

اص طشیك خطَط لَلِ

75ظ کٌٌد؟ّایی زا تاهیي هیّای ًفتی چِ سَختفساٍزدُ -9

ّای ػَخت هایغ ّا، صٌایغ هختلف ٍ جایگاُػَخت هایغ ًیشٍ گاُ

75 ّای هایغ زا ًام ببسید؟اش سَختَزد چٌد ه -11

ّاًفت ػفیذ ٍ ػَخت َّاپیوا -گاص –تٌضیي 

76ظ ضَد؟ای چگًَِ تَلید هیّای ّستِاًسضی سَخت -11

تَجْی اًشطی  تش تثذیل ؿًَذ همذاس لاتلّای ػثهای تِ اتنّای تـىیل دٌّذُ ػَخت ّؼتٍِلتی اتن
ؿَد.گشهایی آصاد هی

76ظ ضَد؟ای اًسضی بِ چِ ضکل تَلید هیّستِّای دز ًیسٍگاُ -12

اًشطی الىتشیىی

76ظ ضَد؟ید بسق اش چِ فسایٌدی استفادُ هیای بسای تَلّای ّستِدز ًیسٍگاُ -13

تشّای ػثهای تِ اتنّای تـىیل دٌّذُ ػَخت ّؼتِتثذیل اتن

:ایّستِ سَخت طسیك اش بسق تَلید دز -14

 .ضَدهی تبدیل سٌگیي اتن بِ سبک اتن (الف

. ضَدهی سبک اتن بِ تبدیل سٌگیي ّایاتن (ب

 ب
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76ظ ضَد؟ّای فسیلی تاهیي هیًسضی هَزد ًیاش بطس اش طسیك سَختچٌد دزصد اش ا -15

دسصذ 58تیؾ اص 

76ظ ّای فسیلی چِ اضکاالتی دازد؟استفادُ اش سَخت -16

.ؿَدّا ٍ َّا هیؿًَذ ٍ تاػث آلَدگی صهیي، الیاًَعجایگضیي ًویتا گزؿت صهاى تِ ػادگی 

76ظ ّای جایگصیي باضین؟چسا باید دز جست ٍ جَی اًسضی -17

.دس حال افضایؾ اػت ٍ تشای داؿتي هحیطی ػالن ٍ پان تشای تشآٍسدى ًیاص تـش تِ اًشطی وِ

76ظ هصایایی دازًد؟پریس چِ هٌابغ اًسضی تجدید -18

هذاٍم  تَاًٌذ تِ طَسهی ،ؿًَذ، اًَاع تؼیاسی داسًذتاػث گشهایؾ جْاًی ًوی ،وٌٌذَدُ ًویصهیي سا آل
 ؿًَذ.جایگضیي ؿًَذ ٍ ّیچ ٍلت توام ًوی

76ظ پریس زا ًام ببسید؟چٌد هَزد اش هٌابغ اًسضی تجدید -19

– ٍ هذی اًشطی جض –ّای دسیا اًشطی هَج –اًشطی تشق آتی )ّیذسٍلیه(  –اًشطی تاد  –اًشطی خَسؿیذی 
 ّای گیاّیهیي گشهایی ٍ اًشطی ًاؿی اص ػَختاًشطی ص

77ظ ضَد؟اًسضی خَزضیدی چگًَِ حاصل هی -21

وٌٌذ همذاس تؼیاس ػظیوی اًشطی آصاد هیدّذ وِ ّایی سخ هی، تِ طَس هذاٍم ٍاوٌؾدس هشوض خَسؿیذ
 سػذ.هی آیذ ٍ تِ ؿىل ًَس ٍ گشها تِ صهیيتِ ػطح خَسؿیذ هیایي اًشطی 

77ظ ضَد؟اش ًَز خَزضید چگًَِ استفادُ هی اًسضی حاصل -21

ؿَد.دس صفحِ خَسؿیذی اػتفادُ هی ،شیىیتشای تَلیذ اًشطی الىت

77ظ گیسد؟خَزضیدی چِ تبدیل اًسضی صَزت هی دز صفحِ -22

ؿَد.تثذیل هیاًشطی الىتشیىی اًشطی خَسؿیذ تِ 
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77ظ تَاى استفادُ کسد؟هی ّاییصفحِ خَزضیدی زا دز چِ ٍسیلِ -23

ّوچٌیي  ّای ساٌّوایی ٍ ساًٌذگی ٍّا ٍ تاتلَّا، چشاؽختلفی هاًٌذ هاؿیي حؼاب، هاَّاسُّای هٍػیلِ
ّاتام ٍ تٌای ػاختواى

د زا بِ اًسضی الکتسیکی تبدیلًَزاًی خَزضیّای خَزضیدی تٌْا ................. اش اًسضی تس صفحِبیص -24

 77ظ کٌٌد.هی

دس صذ 09یه پٌجن یا 

78ظ ّای اًسضی خَزضیدی دز ................ است.یکی اش کازبسد -25

ّای خَسؿیذیآب گشم وي

78ظ ّای خَزضیدی چگًَِ است؟کيطسش کاز آب گسم -26

خَسؿیذ سا  ّای ًَسسًگ، اًشطی گشهایی حاصل اص پشتَّای تیشُ ّای خَسؿیذی، ػطح لَلِويدس آب گشم
ؿَد.دهای آب هیافضایؾ ؿَد ٍ ػثة ّا دس گشدؽ اػت دادُ هیوٌٌذ گشها تِ آتی وِ دس لَلِهیجزب 

زسد................. دزجِ سلسیَس هیّای خَزضیدی دهای آب بِ حدٍد .................. تا ...دز آب گسهکي -27

78ظ

09 -09

78ظ ّایی داضتٌد؟آسیاّای بادی دز لدین چِ کازبسد -28

سفتٌذ.تاال وـیذى آب اص چاُ تِ واس هی اد وشدى گٌذم ٍتشای آس

78ظ تَزبیي بادی چیست؟ -29

سٍد.الىتشیىی اص اًشطی تاد تِ واس هیًَػی آػیای تادی اػت وِ تشای تَلیذ اًشطی 

78ظ ّای بادی؟کٌٌد یا آسیاتسی تَلید هیّای بادی اًسضی بیصتَزبیي -31

ّای تادی تَستیي
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79ظ باد چیست؟ -31

آیذ.ؿذى ًاتشاتش ػطح صهیي تِ ٍجَد هیَّای دس حال حشوت اػت وِ دس اثش گشم 

چیست؟ آى ًتیجِ باضد هتفاٍت دها ّن هجاٍز ًماط دز شهیي سطح دز اگس -32

.اػت تاد تَلیذ

79ظ گیسد؟اًسضی صَزت هیبادی چِ ًَع تبدیل ّای دز تَزبیي -33

ؿَد.الىتشیىی تثذیل هیاًشطی جٌثـی تاد تِ اًشطی 

79ظ گیسد؟دزیا چِ ًَع تبدیل اًسضی صَزت هیبا ٍشش باد دز سطح آب  -34

دسیا  ؿَد تا اًشطی جٌثـی تاد تِ ؿىل اًشطی پتاًؼیل گشاًـی دس آبٍصؽ تاد دس ػطح آب دسیا ػثة هی
وَتاّی تِ ؿىل جٌثـی )هَج( آى سا پغ دّذ.رخیشُ ؿَد ٍ پغ اص هذت 

79ظ آید.تسی بِ ٍجَد هیّای بصزگتس باضد هَجچِ .................. باد بیصّس  -35

اًشطی جٌثـی 

79ظ آیٌد؟ّای دزیا چگًَِ بِ ٍجَد هیهَج -36

وٌذ.ط تادی وِ تِ ػطح دسیا تشخَسد هیتَػ

81ظ چِ ًَع اًسضی دازد. آب ذخیسُ ضدُ دز پطت یک سد بلٌد -37

اًشطی پتاًؼیل گشاًـی

81ظ اًسضی بسق آبی چیست؟ -38

اًشطی تشق آتی ًام داسد. ،تثذیل اًشطی پتاًؼیل گشاًـی آب رخیشُ ؿذُ ی پـت ػذ تِ اًشطی الىتشیىی
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.... بِ اًسضیاًسضی پتاًسیل گساًطی آب ذخیسُ ضدُ دز پطت سد تَسط .................. ٍ ............... -39

81ظ ضَد.الکتسیکی تبدیل هی

 ّاهثذل –ّا تَستیي

81ظ ضَد؟ت سد بِ اًسضی الکتسیکی تبدیل هیچگًَِ اًسضی پتاًسیل گساًطی آب ذخیسُ ضدُ دز پط -41

 تَستیي دس طًشاتَسؿَد ػپغ اًشطی جٌثـی تِ اًشطی جٌثـی تَستیي تثذیل هی اًشطی پتاًؼیل گشاًـی آب اتتذا

 ؿَد.ی الىتشیىی یا ّواى تشق تثذیل هیاًشطتِ 

81ظ اًسضی شهیي گسهایی چیست؟ -41

ًاهٌذ.ي گشهایی هیذُ دس صیش ػطح صهیي سا اًشطی صهیاًشطی گشهایی رخیشُ ؿ

81ظ ّای ٍجَد اًسضی گسهایی چیست؟یکی اش ًطاًِ -42

ًماط وشُ صهیيآب فـاى( دس تشخی اص ّای داؽ دس حال فَساى )ّای آب گشم ٍ آبچـوِ

81ظ چیست؟ فطاى آب -43

.داسد ًام (فـاى آب) فَساى حال دس داؽ ّایآب

81ظ کازبسدّای اًسضی شهیي گسهایی چیست؟ -44

-فؼالیت ،ّاگشهایی ػالٍُ تش اًشطی الىتشیىی، واستشدّای دیگشی اص لثیل: گشهایؾ ػاختواى اًشطی صهیي

 صهیي داسد. ّای گشم دسٍىتشداسی اص خَاف دسهاًی آبتْشٍُ ایجاد هشاوض گشدؿگشی تشای ّای صٌؼتی 

81ظ ضَد؟هی استفادُ شیس ضْسّای اش کداهیک دز گسهایی شهیي اًسضی اش -45

هَازد ّوِ (د         آتطفطاًی کَُ با ضْسّای (ج              ازدبیل (ب              ضْس هطگیي (الف

 د

81ظ کٌٌد؟هی حفس چاُ هتس چٌد شهیي گسهایی اًسضی اش استفادُ جْت -46

(هتش 0999 تا 4999 ػوك تِ) ویلَهتش 0 تا 4
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81ظ ّای شیستی زا تعسیف کٌید؟سَخت -47

-تِ واس هی آیٌذت وِ اص طشیك فتَػٌتض تِ دػت هیّای صیؼتی تشای تَصیف یه سؿتِ هحصَالاصطالح ػَخت

 سٍد.

81ظ ضَد؟دز گیاّاى ذخیسُ هی طی چِ فسآیٌدیاًسضی خَزضیدی  -48

اص طشیك فتَػٌتض

81ظ پریس اش جْت ذخیسُ اًسضی خَزضیدی هٌحصس بِ فسد است؟غ اًسضی تجدیدکدام یک اش اًَاع هٌاب -49

ّای صیؼتیػَخت

81ظ گیسًد؟ایی هَزد استفادُ لساز هیّّای شیستی بِ چِ ضکلسَخت -51

هایغ ٍ گاص  جاهذ،

81ظ ّای شیستی چیست؟ضکل جاهد سَخت -51

تشیي ؿىل اًشطی هَسد اػتفادُ تـش اػت.چَب یا صغال اػت وِ لذیوی

تَاى اش آى استفادُضَد ٍ بسای چِ هٌظَزی هیّای شیستی چگًَِ تَلید هیضکل هایغ سَخت -52

 81ظ کسد؟

دس خَدسٍّا تشای حول ٍ ًمل  –ّای ًیـىش اص تالی هاًذُ ٍ تفالِ

81ظ شیست گاش چیست؟ -53

-آى َّاصی اصوـاٍسصی دس ؿشایط تیهاًذُ هحصَالت صَست لشاس گشفتي پؼواًذ یا تالی گاصی اػت وِ دس

ؿَد.ّا هتصاػذ هی

زٍد؟هی کاز بِ شیس ضسایط اش کداهیک شیستی پسواًدّای اش اًسضی تَلید جْت -54

َّاشیبی( ب  َّاشی( الف

ب 
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81ظ شیست گاش چِ کازبسدّایی دازد؟ -55

سٍد.تشای هصاسف خاًگی ٍ صٌؼتی تِ واس هی

81ظ چیست؟ کاهپَست -54

.گَیٌذهی واهپَػت وـاٍسصی هحصَالت( هاًذُ تالی) پؼواًذ تِ
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