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 3فظل                           ّفتن یپایِ: اص تدشتی ػلَم ػَاالت

 زیؼت؟ هادُ -1

هثل گر، شیشِ  ًاهٌذهی هادُ سا كٌذهی اشغال فضا ٍ اػت خشم داسای تیٌین ٍكِ دس اطشاف خَد هی خؼوی ّش 

 ٍ زَب.

 تثشیذ؟ ًام سا هادُ هختلف ّای حالت -2

 گاص – هایغ – خاهذ

 ............:       ........حالت ػِ تِ طثیؼت دس آب -3

                                               .................... 

 داسد. .....................                    ٍخَد                                               

 گاص – هایغ – خاهذ√

 .تثشیذ ًام سا هشهش ػٌگ هظشف هَاسد اص هَسد زٌذ -4

 اهاكي هزّثی ٍ ػاصیهدؼوِ ًواّا، آب ّا،ػاختواىكف ٍ ًوای  دس طَالًی دٍام ٍ اػتحکام ٍ صیثایی ػلت تِ√

 .داسد كاستشد

 .تٌَیؼیذ خام ًفت تشای كاستشد زٌذ -5

 .لثاع تْیِ – اتَهثیل الػتیک – خَدسٍ ػَخت – كشحششُ تَلیذ – داسٍػاصی – پالػتیک تَلیذ√

 یا ؽ ؛ اص ًفت خام هیتَاى داسٍ تْیِ كشد.    ص         ؽ ص -6

 طحیح

  اػت؟ كذام طؼام ًوک هظشف هَاسد اص هَسد زٌذ -7

 تْیِ – ّاخیاتاى تشف رٍب – شَس خیاس تْیِ خْت – غزا تْیِ تشای خَساكی ًوک –( فیضیَلَطی) ػشم تْیِ√

 .اػت گَػفٌذ ٍ گاٍ تشای ّاداسی دام دس خَساكی ًوک اػتفادُ دیگش هَاسد اص – ّاتششی



 

 

 .       كٌذهی تؼییيسیض ...................  ّایرسُ سا ػالن دس هَخَد هَاد ّوِ خَاص -8

 هَاد ػاصًذُ √

 .گَیٌذهی..............  هَاد ػاصًذُ سیض ّایرسُ تِ -9

 اتن√

 زیؼت؟ اتن -11

 ػاصًذ.(گیشًذ ٍ هَاد سا هیكٌاس ّن لشاس هیّا )اتن .گَیٌذهی اتن هَاد ػاصًذُ سیض ّایرسُ تِ

 تَاى هؼتمیوا تِ هشاّذُ اتن پشداخت؟زشا ًوی -11

 شًَذ.ّای لَی ّن دیذُ ًویّا آًمذس سیض ّؼتٌذ كِ حتی تا هیکشٍػکَجصیشا اتن

 كٌٌذ؟ّا سا تشسػی هیداًشوٌذاى زگًَِ اتن -12

 كٌٌذ.تدشتی اػتفادُ هی ّایهذل اص ّوسٌیي ٍّا تا هطالؼِ غیشهؼتمین آى

 : ؽ ٍ ص -13

 شًَذ.هی دیذُ لَی ّای هیکشٍػکَج تا ٍ ّؼتٌذ سیض خیلی ّا اتن (الف

 ؽ√

 كشد. كشف سا ّاآى خَاص ٍ تشسػی سا ّااتن تَاىهی هؼتمین غیش یهشاّذُ تا تٌْا (ب

  (ص)√

 .كٌیذ ثاتت سا َّا دس آب تخاس ٍخَد آصهایش یک تا -14

كٌین. تؼذ سیضین. ػپغ زٌذ لطؼِ یخ تِ آى اضافِ هیی تیشًٍی آى خشک اػت همذاسی آب هیدیَاسُدسٍى یک پاسذ كِ 

شًَذ. تخاس آب هَخَد دس َّا دس اثش هداٍست تا پاسذ آب یخ، ی تیشًٍی پاسذ تشکیل هیاص هذتی، لطشّای آب سٍی دیَاسُ

شَد ٍ لطشات آب، اص دػت دادى گشها، تِ آب تثذیل هیدها شَد. تخاس تا دّذ تا تا پاسذ ّنسا اص دػت هی گشهای خَد

 گیشین كِ تخاس آب دس َّای اتاق ٍخَد داسد.شَد. تٌاتشایي ًتیدِ هیی خاسخی پاسذ تشکیل هیسٍی خذاسُ
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 فلضات: الف
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  ؟  ؟                    آب (الف
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 زیؼت؟
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ّا دس اطشاف ّؼتِ داخل ّؼتِ ٍ الکتشٍى دس ّاًَتشٍى ٍ ّاپشٍتَى -تاشٌذ. ّا داسای ّؼتِ هیاتن  -
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 گاص – هایغ – خاهذتِ ػِ حالت 

 گیشد؟هی تیشتشی خای كذاهیک تاشین داشتِ كذام ّش اص گشم 11 خذاگاًِ ظشف ػِ دس آب ٍ َّا شکش، اص اگش -43
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 تیي هایغ ٍ كٌذهی اشغال سا خا تیشتشیي ایي تٌاتش اػت تیشتش ّوِ اص گاص دس رسات فاطلِ دیگش طشف اص كٌذهی

 .گیشدهی لشاس دٍ ایي

 كِ حالی دس داسد هؼیي حدن ٍ آیذهی دس ظشف شکل تِ.... 2..... اها داسد هؼیي حدن ٍ هٌظن شکل.....1.... -44

 .ًذاسد هؼیٌی حدن ٍ آیذهی دس ظشف شکل تِ..... 3....

 گاص-3          هایغ-2         خاهذ-1√

 گاص( سا تا ّن همایؼِ كٌیذ. – هایغ – ّای هَاد هختلف )خاهذٍیظگی -45

  

 

 

 

 

 

 



 

 

     ًذاسد؟ هؼیٌی حدن هادُ ّایحالت اص كذاهیک -46

 گاص (ج                     هایغ (ب                     خاهذ (الف

 ج√

  ّارسُ تیي فاطلِ شکل، گاصی هَاد دس -47
كوتش

تیشتش
 .اػت هایغ ٍ خاهذ اص  

 تیشتش√

  داد؟ كاّش سا ّاهَلکَل یا ّااتن تیي فاطلِ ٍ كشد هتشاكن تَاىهی سا هادُ ّایحالت اص كذاهیک -48

                                                  گاص (ج                    هایغ (ب                  خاهذ (الف

 گاص√

 تٌَیؼیذ. سا خاهذات ّایٍیظگی -49

 .زَب ٍ شیشِ ػٌگ، هاًٌذ داسًذ هشخض ٍ ثاتت حدن ٍ شکل

 تٌَیؼیذ. سا هایؼات ّایٍیظگی -51

 آى دس كِ آیٌذهی دس ظشفی شکل تِ ٍ اػت ظشفشاى ٍاتؼتِ تِ ّاآى شکل ٍلی داسًذ هشخض ٍ ثاتت حدن

 ( .....هایغ ًافلض) تشم ٍ( هایغ فلض) خیَُ آب، هاًٌذ ّؼتٌذ.

 تٌَیؼیذ. سا گاصّا ّایٍیظگی -51

 َّا، هاًٌذ داسًذ لشاس آى دس كِ آیٌذهی دس ظشفی حدن ٍ شکل تِ ّوَاسُ ٍ ًذاسًذ هشخظی ٍ ثاتت شکل ٍ حدن

 ...... ٍ كشتي اكؼیذ دی اكؼیظى،

 )ٍلی هایؼات سا ًِ؟( سا هتشاكن كشد ٍ حدن آًشا كاّش داد؟ تَاى یک یک گاصزشا تِ ساحتی هی -52

یک  یّاهَلکَل یا ّااتن تَاىّا( تٌاتش ایي هیزَى دس گاصّا فاطلِ تیي رسات خیلی صیاد اػت )تیشتش اص خاهذّا ٍ هایغ

 سا تا حذ صیادیآى تِ ساحتی هتشاكن كشد ٍ حدن ّا سا كاّش دادُ ٍ گاص ساتِ یکذیگش ًضدیک كشد ٍ فاطلِ آى گاص سا

 داد. كاّش
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 زیؼت؟ اًثؼاط اص هٌظَس -54
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 كٌیذ.اتل تا یکذیگش همایؼِ سا تا تَخِ تِ ًوَداس هم اًثؼاط دس هَادهیضاى  -56
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 اكؼیظى گاص > آب > آلَهیٌین > شیشِ     :هثال

  كٌیذ. همایؼِ سا الکل ٍ آب اًثؼاط هیضاى -57

 .اػت كوتش الکل اص آب اًثؼاط هیضاى



 

 

  یاتذ؟هی تغییشی زِ شذى گشم اثش دس هَاد حدن -58

 یػاصًذُ ّایرسُ خٌثشی اًشطی هادُ، شذى گشم تا صیشا یاتٌذهی افضایش شذى گشم اثش دس هَاد حدن√

 یاتذ.هی افضایش ّاآى تیي  فاطلِ ًتیدِ دس ٍ شَدهی تیشتش آى

   شَد؟هی تیشتش هَاد ّایرسُ تیي فاطلِ گشها اثش دس زشا -59

 شَد.هی تیشتش آى یػاصًذُ ّایرسُ خٌثشی اًشطی زَى (الف

 زؼثٌذ.هی ّن تِ شذُ ًشم گشها اثش دس ّارسُ زَى (ب

 الف√

  یاتذ؟هی افضایش تیشتش هَاد اص یک كذام حدن گشها اثش دس -61

 شیشِ. یا هغ آّي، هثل خاهذات (الف

 آب. یا الکل هثل هایؼات (ب

 ًیتشٍطى. یا اكؼیظى هثل گاصّا (ج

  فاطلِ هادُ، رسات ستایش كاّش تا ًتیدِ دس ٍ اػت كوتش ّوِ اص گاصّا دس رسات تیي ستایش زَى (ج)√

 .شَد هی صیاد هادُ حدن ٍ یافتِ افضایش رسات

 شَد؟هی رٍب گشها اثش دس یخ زشا -61

 دس. شَدهی تیشتش ّاآى رسات تیي فاطلِ ٍ شذُ تیشتش آى رسات خٌثش دّین،هی گشها یخ تِ ٍلتی

 .شَدهی تیذیل هایغ تِ ٍ رٍب آّؼتگی تِ یخ ًتیدِ

 گشها تِ یک هادُ خاهذ )هثل یخ( زِ تاثیشی دس ػاختاس هَلکَلی آى داسد؟اًتمال  -62

شَد ٍ اگش ایي ػول سا اداهِ دّین ّا( تیشتش هیّای آى افضایش یافتِ ٍ خٌثش آى )هَلکَلاًشطی هَلکَل

 شَد.هادُ رٍب هی



 

 

 داسد؟ آى هَلکَلی ػاختاس دس تاثیشی زِ( آب هثل) هایغ هادُ یک تِ گشها اًتمال -63

 اگش ٍ شَدّا صیاد هیشذُ ٍ فاطلِ تیي آى تیشتش ّاهَلکَل خٌثش ٍ یافتِ افضایش آى ّایهَلکَل اًشطی

 .شَدهی تخاس هادُ دّین اداهِ سا ػول ایي

 اًَاع تغییش حالت سا ًام تثشیذ. -64
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