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سؤاالت
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اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
مدرییت منطقه 6

وام درس :زميه شىاسی سًم تجربی

محل مهر یا امضاء مدیر

گعیٌِ هٌاؾة ضا اًتراب کٌیس .
1

الف ) زاًش ظهیي شٌاؾی تِ زٍ ترش فیعیکی ٍ ( اقتصازی – تاضیری ) تقؿین هی شَز .

1/5

ب ) ایي شاذِ اظ ظهیي شٌاؾی تِ هطالؼِ هغٌاطیؽ ؾٌگ ّا هی پطزاظز  ( .غئَفیعیک – تکتًَیک )
ج ) ایي گطٍُ اظ ظهیي شٌاؾاى تِ زًثال اطالػاتی زض تاضُ آب ٍ َّای گصشتِ ظهیي ّؿتٌس ( ّیسضٍغئَلَغیؿت – زیطیٌِ شٌاؾاى)

2

اگط ضطَتت ًؿثی َّا 80 ،زضصس ٍ هقساض ضطَتت هطلق زض زهای  25زضخِ ؾاًتی گطاز  24 ,گطم تط هتط هکؼة تاشس  .ضطَتت الظم تطای

1/5

اشثاع َّا زض زهای  25زضخِ چقسض اؾت ؟ ( ًَشتي فطهَل العاهی اؾت )
کسام خولِ زضؾت ٍ کسام ًازضؾت اؾت ؟ ( خولِ ًازضؾت ضا اصالح کٌیس )
الف ) ترشی اظ شذایط ًفتی خٌَب ایطاى زض زضیای ذعض قطاض گطفتِ اؾت.
3

2

ب ) آلتَ اؾتطاتَؼ اتط پط هاًٌس الیِ ای اؾت.
ج) زضخِ شَضی آب ذلیح فاضؼ  40گطم تط کیلَگطم اؾت.
ز ) ضراهت هٌطقِ اشثاع زض اؾتاى یعز تیشتط اؾت.
ّط یک اظ خولِ ّای ظیط ضا تا کلوِ هٌاؾة کاهل کٌیس.
الف ) خطیاى زضیایی ؾطحی  ..................آب ّای گطم اؾتَایی ضا تِ ػطض ّای تاالتط هی تطز.
ب ) اظ ػٌصط  ................زض تْیِ هحصَالت ػکاؾی اؾتفازُ هی کٌٌس.

4

ج ) زض اقیاًَؼ آضام تِ خای ذیع قاضُ  .......قطاض زاضز.

1/75

ز ) ترشی اظ آب تاضاى کِ اظ ؾطح ظهیي تِ ؾَی هٌاطق پؿت تط خاضی هی شَز ً ............ام زاضز.
ُ ) ؾاذتواى ؾیلیکاتی اٍغیت  ..............اؾت.
ٍ ) ؾَلفات کلؿین آب زاض یا  ........ضا پؽ اظ حطاضت زازى زض کَضُ تِ ػٌَاى گچ تٌایی اؾتفازُ هی کٌٌس.
ظ ) ًَ ...............ػی آهفیثَل اؾت کِ زض فشاض ظیاز ٍ گطهای کن تشکیل شسُ اؾت.
5

ػلت فطاٍاًی هاّی زض ؾَاحل پطٍ ( آهطیکای خٌَتی ) چیؿت ؟

1

6

تطهَکالیي ضا تؼطیف کٌیس ؟

1

7

هٌظَض اظ حاشیِ قاضُ چیؿت ؟

0/5

تِ ؾَال ّای ظیط پاؾد کَتاُ زّیس .
الف ) ایي ترش اظ حَضِ اقیاًَؾی فؼالیت ّای آتش فشاًی ٍ لطظُ ای فطاٍاًی زاضز ؟
8

ب ) حدن آتی کِ زض ٍاحس ظهاى اظ هقطغ ػطضی ضٍز ذاًِ ػثَض هی کٌس چِ ًام زاضز ؟

1/25

ج )آب هَخَز زض ؾٌگ ّای کطتٌاتی چِ ٍیػگی زاضز ؟
ز ) ایي زضیاچِ زض اثط فطٍ افتازگی ظهیي تشکیل شسُ اؾت ؟
ُ ) زض هٌاطق ؾطزی کِ تطف زائوی ٍخَز زاضز تشکیل هی شًَس ؟

ازاهِ ؾَاالت زض صفحِ تؼس

زض شکل هقاتل فقط هٌاطقی کِ ضؾَب گصاضی زاضًس ضا ػالهت تعًیس ؟
0/5

9

تا تَخِ تِ شکل تِ ؾَال ّای ظتط پاؾد زّیس .
الف ) ًَع آترَاى ضا هؼلَم کٌیس .
ب ) هٌطقِ  Aچِ ًام زضاز ؟
11

2/75

ج ) فشاض زض ایي آترَاى چقسض اؾت ؟
ز ) اگط زض ایي آترَاى چاُ آتی حفط شَز ؾطح  ٍ Bچاُ  Cچِ ًام زاضًس ؟
ُ ) ترلرل زض آتطفت اٍلیِ اؾت یا ثاًَیِ ؟ چطا ؟
ٍ ) ًفَشپصیطی ضا زض الیِ  2ٍ 1تطضؾی کٌیس .
کسام کاًی ًیؿت ؟ چطا؟

0/5

11

ید

ظغال

ًفت

ًوک

هشرص کٌیس ّط یک اظ خولِ ّای ظیط هطتَط تِ کسام ضاُ شٌاؾایی کاًی ّا اؾت ؟
الف ) تلَض ّای ؾاًسُ کاًی ّای ضؾی تٌْا تا پطتَ ّای  Xقاتل تشریص اًس .
12

ب ) یک ضطتِ چکش تلَض کلؿیت ضا تِ صَضت هتَاظی الؿطَح زض هی آٍضز .

1

ج ) ًَض اظ زاذل ّالیت تِ ذَتی ػثَض هی کٌس .
ز ) کاًی تَپاظ اظ کطًٍسٍم ذط تط هی زاضز .
ًام ّط کاًی ضا تٌَیؿیس .
الف ) ایي کاًی ؾیلیکاتی ضخ زٍ خْتی ٍ ؾرتی شش زاضز .
ب ) ایي کاًی زض اکثط هؼازى ؾطب ٍ ضٍی تِ صَضت ًاذالصی ٍخَز زاضز .
13

ج ) ایي کاًی ضا اظ زاذل ؾٌگ ّای آتشفشاًی اؾترطاج هی کٌٌس .

1/5

ز ) ایي کاًی خَاّطی تٌفش  ,ؾرتی ّفت زاضز .
ُ ) ایي ؾیلیکات تیطُ تٌْا زض یک خْت هی شکٌس .
ٍ ) چگالی ًؿثی ایي کاًی  7/5اؾت .
14

تلَضّای ؾاظًسُ کاًی پیطیت ٍ اًیسضیت تِ چِ شکلی زیسُ هی شَز ؟

0/5

هشرص کٌیس ّط یک زض کسام گطٍُ طثقِ تٌسی کاًی ّا قطاض هی گیطًس ؟
1/25

15

گاضًت

ظتطخس

زٍلَهیت

ظهطز

کائَلي

تطای کاًی ّای ظیط فقط یک کاضتطز تٌَیؿیس ؟
16

1

کَاضتع
17

هؿکٍَیت

پالغیَکالظ

گطافیت

اگط زض ؾٌگ ّای زٍلَهیتی ضگِ ای اظ هؽ ٍخَز زاشتِ تاشس ،هؼلَم کٌیس کسام کاًِ ٍ کسام تاطلِ اؾت ؟

0/5

جمع بارم  02 :نمره
با یاد خدا دل اه آرام می گیرد و مطمئن باشید هب شما کمک خواهد کرد.

اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
ه
اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران م طنقه  6ت ران

دبیرستان غیر دولتی دختراهن

رد

یف

کليد

وام درس :زميه سًم تجربی

وام دبير :شکيبا کریمی

(واحد فلسطین)
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مدت امتحان 100 :دقیقه
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راهنمای تصحیح

صفحه......... :

محل مهر یا امضاء مدیر

پاؾد ًاهِ ؾَم تدطتی ظهیي
 -1تاضیری – غئَفیعیک – زیطیٌِ
 -2الف ًازضؾت ذلیح فاضؼ یا گاظ

ب ًازضؾت اتط هطتفغ

ج زضؾت

ز ًازضؾت کوتط

 -3فطهَل  30 +گطم تط هتط هکؼة
 -4گلف اؾتطین – تطم – زضاظ گَزال – ضٍاًاب – ظًدیطی ؾازُ – غیپش – گلَکَفاى
 -6 ٍ -5هتي کتاب زضؾی
 -7فالت قاضُ  +شیة قاضُ
 -8پشتِ اقیاًَؾی – زتی – اب ؾرت یا صاتَى کف ًوی کٌس – تایکال – یرچال
 -9شکل زیَاضُ هحسب
 10تحت فشاض – تغصیِ یا اتگیط – تیش اظ یک – پیعٍهتطیک – اضتعیي – اٍلیِ اظ اتتسای تشکیل ؾٌگ ٍخَز زاشتِ –
ًفصپصیطی  2چَى ضؼ اؾت تیشتط اؾت
ً -11فت ظیطا هایغ اؾت

 – 12شکل تلَض –ضخ – خال – ؾرتی

 -13اضتَکالظ – تاضیت – فیطٍظُ –اهتیؿت – تیَتیت – گالي
 -14هکؼثی قَطی کثطیت
 – 15زگطگًَی – ؾیلیکاتی – ضؾَتی – ؾیلیکاتی – ضؾَتی
 -16کَاضتع ؾوثازُ یا شیشِ ؾاظی
ضاکتَض یا ......
 -17هؽ کاًِ ٍ زٍلَهیت تاطلِ اؾت

هؿکٍَیت – ػایق پالغیَکالظ – چیٌی یا ؾطاهیک یا کاشی گطافیت – زیٌام یا

