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 طؤال ردیف

 جاهای خالی را با کلمات هًاطب پزکًیذ. 
 تيکیل ىؼه امت. ......................... و  هـ هضلىلی صؼالل اف ػو رقء ......................... 1
ت امت عاٍی   7تـ اف  ها بیوهىاػی که پی اچ آو 2

......................... 
 ػاؿيؼ.

 گىیًؼ. هی به هغلىٓ ػو یا چًؼ فلق ......................... 3
4 pH  ـابـ با  امت. ػهؼ که آو هاػه .........................يياو هی 7ب
 امت. های ياهمگى .........................کاغؾ ٍافی یکی اف ابقاؿهای رؼاکـػو هغلىٓ 5
 یز را تؼییى کًیذ.ی سها ػبارتدرطت یا يادرطت بىدو هزیک اس  
 ياػؿمت  ػؿمت  مىمپاينیىو یک يىع هغلىٓ همگى امت. 6
 ياػؿمت  ػؿمت  ايؼ هقه تلظ ػاؿيؼ.هقه هىاػ بافی بـ عالف امیؼها که تـه 7
 ياػؿمت   ػؿمت  تـی صل کـػ.تـ و اکنیژو کنتىاو يبات بیو ػؿ آب ػاؽ هی 8
 ياػؿمت  ػؿمت  ػاؿػ. pH =1ای با ی اف هاػهتـعاٍیت امیؼی کن pH= 4ای با هاػه 9

 ياػؿمت  ػؿمت  .ؿوػ اف ػمت هی آب عاٍیت  آو  ىکـ ػؿبا صل ىؼو  11
 ها را به هن وؿل کًیذ(آوه ػذه هزبىط به کذام هفهىم اطت )ی دادها ػبارتهزیک اس  
 .            ب           .                                 الف                                

 گـیقايه )مايتـیفیىژ(   آب و ؿوغى    11
 کاغؾ ٍافی   های عىيی   یاعتهاف  ()پالمماعىياب رؼا کـػو  12
 کمبایى   آب و الکل    13
 کًًؼه لیف رؼا   کاه و گًؼم    14

 های سیز گشیًه درطت را ايتخاب کًیذ.درپزطغ 

 س هىاد سیز خالؾ اطت؟کذام یک ا 15

  ػ( هىا  د( هیؼؿوژو  ب( آب آىاهیؼيی  الف( ىیـ

 ػىد؟ بزای جذاکزدو اجشاء يفت خام اس کذام روع سیز در پاالیؼگاه اطتفاده هی 16

ػ( تبلىؿ  د( تمٖیـ  ب( مـؿیق کـػو  الف( ٍاف کـػو 

ػاىد ول: اگز ػیز لیف را بااسکًین ابتاذا کاذام یاک خاار  هایریشین دالت اکايتىر هیهخلىط آب و يفت را دروو لیف د  17

 ػىد؟ دالت دوم: در ؿىرت بظته بىدو ػیز لیف اگز لیف را کج کًین ابتذا کذام هایغ اس لیف خار  هی

 ىىػ ب( ػؿ هـ ػو صالت ابتؼا آب عاؿد هی ىىػ الف( ػؿ ػو صالت ابتؼا يفت عاؿد هی

 ىىػ ػ( ػؿصالت اول آب و ػؿصالت ػوم يفت عاؿد هی ىىػ آب عاؿد هی د( ػؿ صالت اول يفت و ػؿصالت ػوم

 پايظیىو وجىد دارد؟طدر کذام گشیًه به تزتیب ػًـز، تزکیب، هذلىل و طى 18

 ىـبت عاکيیـ  ب( آب همٖـ ـ يمک عىؿاکی ـ هىا ـ الف( هل ـ الکل ـ هىا ـ ىـبت هؼؼه 

 آهى ـ هىا ـ آب يمک ـ آب و ؿوغى ػ(  د( ٕال ـ چىب ـ ٕالی فیًتی ـ آب لًؼ

 ای هظتًذ؟هىاد اطیذی چه هشه 19

  ػ( ىیـیى  د( تلظ  ب( ىىؿ  الف( تـه



 

 

  ت فصل ه  فصل للو  جربه  شتم سؤاال 4

 های سیز پاطخ کىتاه دهیذ.به پزطغ 

 ؟ػؿ هیقاو صل ىؼو هىاػ ؿا يام ببـیؼػو ػاهل هؤحـ  21

ـاؿ ػاؿػ؟ 21  ػؿ هغلىٓ مىمپاينیىو رقء راهؼ چگىيه ػؿ هایغ ل

 )مه هىؿػ( ؟تىاو ارقای هغلىٓ ؿا اف هن رؼا کـػ چه ومایلی هی با 22

 ؿا ػؿ ًٍؼت يام ببـیؼ؟ گـیقايه )مايتـیفیىژ(ػو کاؿبـػ ػمتگاه  23

 های سیز پاطخ کاهل دهیذ.به پزطغ 

 ىىيؼه ؿا با ؽکـ ػلیل هيغٌ کًیؼ.های فیـ صالل و صلػؿهـیک اف ىکل 24
 

 

 کاهل کًیؼ. يميه هفهىهی ػاػه ىؼه ؿا 25
 

 
 

 ىىػ؟ای هیچه امتفاػه pHاف کاغؾ  26

 رؼول فیـ ؿا کاهل کًیؼ. 27
 يىع هثالی اس هذلىل

 ....................... يىىابه گافػاؿ

 هضلىل راهؼ ػؿراهؼ ........................
 ........................ آب و يمک

 ف ػؿگافهضلىل گا ........................
 

 

  

 های فیـهيغٌ کًیؼ ارقای هضلىل ؿا ػؿ هـ یک اف هغلىٓ 28
 ػؿٍؼ: ......................... 71الکل         آب و ىکـ: .........................

 قيیؼ.ب تىاو رؼا کـػ هخال هایی ؿا هی با هـ یک اف ومایل فیـ چه هغلىٓ 29
 طايتزیفیىژ دطتگاه دیالیش یکاغذ ؿاف لیف جذاکًًذه دطتگاه تمغیز

      
  

 باىؼ؟ تـیى صالل چه هی صالل ؿا تؼـیف کًیؼ؟ هؼـوف 31
ـای هـ یک اف صالت 31  های فیـ، یک يىع هغلىٓ ياهمگى بًىینیؼ. ب

گاف:       راهؼ: .........................      هایغ: .........................
.........................
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 1پاسخناهه فصل 
 

 

 ـ آلیاژ 3 ـ بافی 2 ىىيؼهـ صالل ـ صل 1

 ـ راهؼ ػؿ هایغ 5 ـ عًخی 4
 

 ـ ػؿمت 8 ـ ػؿمت 7 ـ ياػؿمت 6

 ـ ياػؿمت 11 ـ ػؿمت 9
 

 ـ تمٖیـ 13 گـیقايه )مايتـیفیىژ(ـ  12 ـ لیف رؼاکًًؼه 11

 ـ کمبایى 14
 

 ـ ػ 17 ـ د 16 دـ  15

 ـ الف 19 ـ الف 18
 

 ـ به ٍىؿت هؼلك 21 ا ـ يىع هاػهـ ػه 21
 

  ـ ػمتگاه ػیالیق ـ ػمتگاه تمٖیـ  گـیقايه )مايتـیفیىژ(ـ ػمتگاه  22
 

 های عىيی یاعتهاف  عىياب )پالمما(ـ رؼامافی چـبی اف ىیـ و  23
 

ـا همؼاؿ الکل اف آب کنـ ػؿ ىکل الف ) 24  تـ امت( آب صالل و الکل صل ىىيؼه امت فی

ـا همؼاؿ الکل اف آب بیو) ػؿ ىکل ب           تـ امت( آب صل ىىيؼه و الکل صالل امت فی
 

ـکیبب(    ـ الف( ياعالٌ )هغلىٓ( 25   فلقپ(  ت

 همگىهغلىٓ يات(          

 تىاو هيغٌ کـػ.ها ؿا يیق هیهیقاو امیؼی بىػو آو ػالوه بـ ىًامایی امیؼها، pHـ با امتفاػه اف کاغؾ  26

 ـ  27

 ىعي هثالی اس هذلىل

 هضلىل گاف ػؿهایغ يىىابه گافػاؿ

 هضلىل راهؼ ػؿراهؼ آلیاژ

 هضلىل راهؼ ػؿ هایغ آب و يمک

 هضلىل گاف ػؿگاف هىای پاک
 

 ػؿٍؼ: آب صل ىىيؼه الکل صالل 71الکل  آب و ىکـ: آب صالل و ىکـ صل ىىيؼه                 
 

29-   
 طايتزیفیىژ یشدطتگاه دیال کاغذ ؿافی لیف جذاکًًذه دطتگاه تمغیز

 چـبی اف ىیـ هىاػ فایؼ افعىو عاک اف آب الکل اف آب الکل اف آب
 

 ای ؿا ػؿ عىػ صل کًؼ. آب هایؼی که هاػه -31

 ػوػ ػؿ هىاگاف:      آریل                      راهؼ:    آب و ؿوغى           هایغ:  -31
  


