<< تغوِ تؼالی >>
عؤاالت اهتحاًی درط  :سیغت ؽٌاعی

عاػت ؽزٍع:

رؽتِ :ػلَم تجزتی

تاریخ اهتحاى

عال دّن آهَسػ هتَعطِ

راضیِ هیاًذٍآب

95/10/11

ًیوغال اٍل (دی هاُ ) عال تحصیلی 1395 -96
ًام ٍ ًام خاًَادگی :

دتیزعتاى دختزاًِ ؽاّذ

هذت اهتحاى:
 80دلیمِ

ًام کالط :

ردیف

صفحِ اٍل

عؤاالت

ًوزُ

جاّای خالی راتاکلوات هٌاعة پزکٌیذ .
 اجتواػات هیکزٍتی درتذى اًغاى ً ................اهیذُ هی ؽَد . افزادهَجَددریک جوؼیت ّوگی اسیک ّ ..............غتٌذ . تِ جاًذاراًی کِ صًْای افزادگًَِ ّای دیگزرادرخَددارًذ  ................هی گَیٌذ .1

 هجوَع هایغ هیاى یاختِ ای تافتْای تذى کِ تاخَى درتثادل دائن اعت ً ..................ام تثزیذ .ً -تیجِ اًتؾارّزهادُ  ....................غلظت هَاددرهحیطی اعت کِ اًتؾاردرآى اًجام هی ؽَد .
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 هَادی هاًٌذچزتیْا  ،اکغیضى ٍ  co2تِ طزیك  ................اسغؾای علَلْا ػثَر هی کٌذ . تادهیذى  co2درتزم تیوَل تلَ(آتی رًگ ) ایي هحلَل تِ رًگ  .............درهی آیذ . اًؾؼاتی اسًایضُ کِ غضزٍف ًذاردً .....................اهیذُ هی ؽَد . هزکش تٌفظ در .....................هی تَاًذ هذت سهاى دم راتٌظین کٌذ .درعت یاًادرعت تَدى جوالت سیزراهؾخص کٌیذ .
 گیزًذُ ّای حغاط تِ کاّؼ اکغیضى درعزخزگ ؽؾی لزاردارًذ ( .2

 -سیغت تَم اسچٌذتَم عاسگاى تؾکیل هی ؽَد ( .

)

)

 ػول گَارػ هیکزٍتی درراعت رٍدُ اعة اًجام هی ؽَد ( . -تیؾتزیي همذار  co2تِ صَرت تیکزتٌات درخَى حول هی ؽَد ( .

2

)
)

درؽکل سیزفزایٌذچزخِ تَلیذگاسٍئیل سیغتی آٍردُ ؽذُ اعت .جاّای هؾخص ؽذُ راتاهَارد دادُ ؽذُ کاهل کٌیذ.
(ًفت خام گیاّی –  – co2گاسٍئیل سیغتی – گلیغزیي )
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جذٍل سیز راکاهل کٌیذ .
ًام

علَل هاّیچِ اعکلتی

علَل هاّیچِ ای صاف

ؽکل

4
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رًگ
تؼذادّغتِ
غؾاء پایِ اسچِ هَادی تؾکیل ؽذُ اعت ؟
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دٍلَلِ آسهایؼ درًظزتگیزیذ .
لَلِ الف  :تشاق ً +ؾاعتِ
6
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لَلِ دٍم ً :ؾاعتِ
اگزتِ ّزدٍلَلِ هؼزف لَگَل اضافِ ؽَد .درکذاهیک تغییزرًگ هؾاّذُ هی ؽَد ؟ چزا ؟
تِ عَاالت سیز پاعخ کَتاُ تذّیذ .

7

 -ػَاهل فؼال کٌٌذُ پپغیٌَصى راًام تثزیذ ؟

1

 دٍهَرداستزکیثات صفزاراًام تثزیذ ؟درؽکل رٍتزٍتخؾْای هؾخص ؽذُ را ًاهگذاری کٌیذ .
 -الف

–ب

–ج

 هادُ " ب " تؼذاسٍرٍدتِ خَى پزکذام لغوت تذىاثزهی گذارد .
8

1

<< تغوِ تؼالی >>
رؽتِ :ػلَم تجزتی

عؤاالت اهتحاًی درط  :سیغت ؽٌاعی

تاریخ اهتحاى

عال دّن آهَسػ هتَعطِ

راضیِ هیاًذٍآب

95/10/11

ًیوغال اٍل (دی هاُ ) عال تحصیلی 1395 -96
ًام ٍ ًام خاًَادگی :

عاػت ؽزٍع:

دتیزعتاى دختزاًِ ؽاّذ

ًام کالط :

ردیف

هذت اهتحاى:
 80دلیمِ

عؤاالت

صفحِ چْارم ًوزُ

دٍهَرداسفاکتَر داخلی هؼذُ تِ ایي عَاالت پاعخ دّیذ .
 اسکذام علَلْای غذُ هؼذُ تزؽح هی ؽَد ؟9
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 چِ ًمؾی دارد ؟ًوایِ تَدُ تذًی فزدی تِ ٍسى 50کیلَگزم ٍتِ لذ 160عاًتی هتزراهحاعثِ کٌیذ ؟
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تخؾْای هؾخص ؽذُ درؽکل رٍتزٍ راکِ هزتَط تِ لَلِ گَارػ کزم خاکی اعت ًاهگذاری کٌیذ ؟
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درهَرددعتگاُ تٌفظ تِ ایي عَاالت پاعخ کَتاُ تذّیذ .
12

 اجشای دعتگاُ تٌفظ رااسًظزػولکزدًام تثزیذ ؟ً -مؼ درؽت خَارّا (هاکزٍفاصّا ) رادردعتگاُ تٌفظ اًغاى تٌَیغیذ ؟
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درهَردػاهل عطح فؼال (عَرفاکتاًت )تِ ایي عَاالت پاعخ دّیذ .
 چِ ًَع هادُ ای اعت ؟13

 اسکجاتزؽح هی ؽَد ؟ علَلْای تزؽح کٌٌذُ آى چِ ًام دارًذ ؟ -هؾگل تٌفغی ًَساداى سٍدرط چِ ارتثاطی تاایي هادُ دارد ؟
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درؽکل رٍتزٍکِ هزتَط تِ همطغ ػزضی ًای ٍهزی هی تاؽذ  .تخؾْای هؾخص ؽذُ راًاهگذاری کٌیذ .
 -اّویت  cؽکل تَدى غضزٍفْای ًای چیغت ؟
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درهَرد دعتگاُ تٌفظ جاًَراى تِ ایي عَاالت پاعخ دّیذ .
15

 -درکذام هْزُ داراى تٌفظ پَعتی تِ تٌفظ ؽؾی کوک هی کٌذ ؟ (دٍهَرد کافیغت )

1

 عادُ تزیي آتؾؾْا چگًَِ اًذ ؟درتاسدم غیزارادی چِ ػَاهلی ًمؼ دارًذ ؟
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اگزهمذارَّای دهی درفزدی  500هیلی لیتزٍتؼذادتٌفظ ایي فزد 20تاردردلیمِ تاؽذ .حجن تٌفغی ایي فزددردلیمِ چِ
17
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همذاراعت ؟
درؽکل رٍتزٍ کِ هزتَط تِ عاختارللة اًغاى اعت .
الف – تخؾْای هؾخص ؽذُ راًاهگذاری کٌیذ ؟
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ب – دریچِ تیي دّلیشچپ ٍتطي چپ چِ ًام دارد؟
ج – عزخزگ ؽؾی حاٍی چِ ًَع خًَی اعت ؟(تیزُ یارٍؽي )
تاآرسٍی هَفمیت تزای ؽوا ػشیشاى

<< پَریَعف >>

