وام ي وام خاوًادگی.......................... :
مقطع ي رشتٍ :سًم تجربی
وام پدر........................................... :
شمارٌ دايطلب.............................. :

ردیف

تعداد صفحٍ سؤال 3 :صفحه

1

دبیرستان غیر دولتی دختراهن

وام دبير :وجف پًر

(واحد فلسطین)

آزمًن پایان ترم وًبت ايلسال تحصيلی 93-94

سؤاالت

تاریخ امتحان1393/10/ 15 :

ساعت امتحان 8 :صبح /عصر
مدت امتحان 120 :دقیقه

محل مهر یا امضاء مدیر

زضست یا ًازضست تَزى ػثاضات ظیط ضا تؼییي کٌیس.

بارم

جمهوری اسالمی اریان
اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
ه
اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه  6ت ران

وام درس :زميه شىاسی

1

الف :ظهاى تِ ٍجَز آهسى کَُ ظاگطؼ زض ظهیي ضٌاسی فیعیکی تطضسی هی ضَز.
ب :افعایص ضْطّا ٍجازُ ساظی ضٍاًاب ضا افعایص هی زّس.
ج :فطاٍاى تطیي ػٌصط پَستِ ظهیي اکسیػى است.
ز:هؼوَال سطح ایستاتی زض ًقاط هطتفغ زض ػوق کوتطی زاضز.
2

1

جاّای ذالی ضا تا ػثاضات هٌاسة پطکٌیس.
الف :هٌطقِ ای کِ تِ ٍسیلِ یک ضٍز ٍ ضاذِ ّای آى ظّکطی هی ضَز ً ................ام زاضز .
ب:جطیاى گلف استطین اظ ًَع جطیاى ........................است.
ج :گسل ّا ٍچیي ذَضزگی ّا زض ضاذِ ....................................تطضسی هی ضًَس.
ز :ضًگ کاًی هاالکیت  ...............................است.

3

2

ػلت ّط یک اظ هَاضز ظیطضا تٌَیسیس
الف:آب ذَزتِ ذَزاظ زّاًِ چاُ آضتعیي تیطٍى هی ضیعز.
ب:سطػت آب ضٍزذاًِ زض کف ٍ زیَاضُ ّا تِ حساقل هی ضسس .
ج :زض تطذی ًقاط آب ظیط ظهیٌی ٍاضز ضٍزذاًِ هی ضَز .
ز :ضؼ ًفَش ًاپصیط است.

4

1

پاسد کَتاُ زّیس.
الف :ضخ اضتَکالظ؟
ب :ضًگ ذاکِ پیطیت؟
ج :ضاُ ضٌاسایی سیلَیت؟
ز :سرتی فلَضیت؟

5

اگط ضطَتت ًسثی َّا  66زضصس تاضس ٍهقساض ضطَتت هطلق زض زهای  25زضجِ ساًتی گطاز 36،گطم زض هتطهکؼة تاضس.

1

الف :ضطَتت هطلق الظم تطای اضثاع َّا ضا زض آى زها پیسا کٌیس؟
ب:تطای اضثاع َّا تِ چٌس گطم تراضآب ًیاظ است؟(فطهَل العاهی است)

6

ضکل ظیط قسوتی اظتستط اقیاًَؼ ضا ًطاى هی زّسً .ام گصاضی کٌیس
A: ……………………..
B:……………………..
A
C………………………..
D:……………………….

1

C

B

D
ازاهِ سَاالت

7

1

تا تَجِ تِ ٍیػگی ّای آب زض َّا پاسد زّیس؟
الفّ :ط چِ زهای َّا تاال تط تاضس قاتلیت جصب تراضآب چِ تغییطی هی کٌس؟
ب :چِ ظهاًی زهای زهاسٌج تط ٍذطک یکساى ذَاّس تَز؟
ج :اتط پطهاًٌس ٍ تاضاى ظا چِ ًام زاضز؟

8

غئَفیعیکساى ّا اظ چِ ضٍش ّایی تطای هطالؼِ قسوت ّای زاذل ظهیي استفازُ هی کٌٌس؟

1

9

کلوِ هٌاسة زاذل پطاًتع ضا اًتراب کٌیس.

1

الف :تٌیاى چْاض ٍجْی هٌفطز زض(الیَیي-ظهطز) زیسُ هی ضَز.
ب :کاًی( آپاتیت -تاضیت) زض گل حفاضی استفازُ هی ضَز.
ج:هْوتطیي ٍ فطاٍاًتطیي ضسَتات ضیویایی (ّالیت -پیطیت) ًام زاضز.
ز:ضخ سِ جْتی تا ظاٍیِ غیط قائوِ زض( زٍلَهیت -گالي) زیسُ هی ضَز.

16

1

تاتَجِ تِ ٍیػگی آهفیثَل ّا تِ سَاالت ظیط پاسد زّیس.
الف :ػلت ضًگ تیطُ ایي کاًی چیست؟
ب:هْوتطیي ًَع آهفیثَل چِ ًام زاضز؟
ز :ضکل تلَض ایي کاًی ّا چگًَِ است؟

11

هٌظَض اظ حاضیِ قاضُ چیست؟

6.5

12

زضت هغاکی ضا تؼطیف کٌیس؟

6.5

13

الف :حس ظهیي ضٌاسی حَضِ ّای اقیاًَسی کجاست؟

6.5

ب :شذایط ًفتی زًیا زض کسام قسوت تستط اقیاًَؼ قطاض گطفتِ اًس؟
14

آترَاى آظاز ٍ تحت فطاضضا اظ ًظط هَاضز ظیط تا ّن هقایسِ کٌیس:

1

الف :فطاض زض سطح فَقاًی الیِ آتساض ًسثت تِ اتوسفط
بً :فَش پصیطی زض الیِ فَقاًی آترَاى
15

1

ػلت تطکیل زضیاچِ ّای ظیط ضا تٌَیسیس.
الف -تایکال
بٍ -لطت

16

ّطیک اظ کاًی ّای ظیط هطتَط تِ کسام گطٍُ کاًیْای (هاگوایی ،ضسَتی،زگطگًَی) است:

1

الف :گاضًت
ب:کلسیت
ج :پیطٍکسي
ز :فیطٍظُ
1

17

اّویت جطیاى ّای ػویق ضا تطای جاًساضاى زضیاظی تٌَیسیس؟

18

اگط طَل هَج اهَاج زضیا  16هتط تاضس زض چِ ػوقی شضات آب زیگط حطکتی ًساضًس؟

6.25

19

یک آترَاى هٌاسة ًام تثطیس

6.25

26

ّطیک اظٍیػگی ّای ظیط هؼطف کسام کاًی (کَاضتع-الیَیي -آپاتیت -هیکا -اٍغیت)است؟
الف :جالی ضیطِ ای ٍ ضًگ سثع ظیتًَی زاضز.
ب :زض تْیِ اسیس فسفطیک اظ آى استفازُ هی ضَز.
ج:زاضای ضخ یک جْتی است.
ز :زضتْیِ کاغص سوثازُ اظ آى استفازُ هی ضَز.

ازاهِ سَاالت

1

21

زض هَضز گاضًت ٍ گطافیت تِ سَاالت ظیط پاسد زّیس؟

1

الف :سرتی کسام تیطتطاست؟
ب :کسام یک هٌطا ظیستی زاضز؟
ج :یک هَضز استفازُ تطای ّط یک تٌَیسیس.
هٌظَض اظ سرتی یک کاًی چیست؟

6.5

22

 23زٍ ػٌصط هضط تطای تسى اًساى ًام تثطیس.

6.5

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

سد

نام دبیر :نجف پور

(واحد فلسطین)

تاریخ امتحان1393/10/15:

ساعت امتحان 8 :صبح /عصر
مدت امتحان .............................:دقیقه

سؤاالت میان ترم نوبت اول سال تحصیلي 93 -94

یف

کلید

نام درس :زمین شناسي سوم

ساٌّوای تصحیح

 -1الفً:ادسست

هحل هْش یا اهضاء هذیش

ب :دسست

 -2الف :حَضِ آتشیض

دً :ادسست ( ّشوذام )0/25

ج :دسست

ب :سطحی ج :تىتًَیه د :سثض ( ّشوذام)0/25

 -3الف :تاالتش لشاس گشفتي سطح پیضٍهتشیه اص صهیي 0/5
ب :اصطحىان تاوف ٍدیَاسّْا 0/5
ج :آب توایل داسد اص لسوت ّای پشفطاس تِ لسوت ّای ون فطاس حشوت وٌذ 0/5
د :تِ دلیل سیض تَدى هٌافزش 0/5
:4الف :دٍجْتی ب :سیاُ ج :هضُ تلخ د :چْاس (ّشوذام )0/25
 :5سطَتت ًسثی:سطَتت هطلك/سطَتت هطلك الصم تشای اضثاع*100
ّ ( x=50ش وذام )0/25

الف30/x;60/100 :
ب20;50-30:
A: :6فالت لاسُ

 :Bدضت هغاوی  :Cپطتِ الیاًَسی  :Dدساص گَدال ( ّش وذام )0/25

:7الف :تیطتش هی ضَد0/25
بٍ :لتی سطَتت ًسثی صذ دسصذ است0/25
ج :سیشًٍیوثَس 0/5
:8اهَاج لشصُ ای ،هماٍهت الىتشیىی،تشسسی هغٌاطیس،ضذت گشاًص 1
 :9الف :الیَیي ب:تاسیت جّ :الیت د :دٍلَهیت 1
 :10الفٍ :جَد آّي ٍهٌیضین 0 /5

بَّ :سًثالًذ 0/25

ج :سَصًی 0/25

 :11هجوَع فالت لاسُ ٍ سشاضیة لاسُ 0/5
 :12هسطح تشیي ٍ عویك تشیي تخص حَضِ الیاًَس 0/5
 13الف :سشاضیة لاسُ  0/25ب :فالت لاسُ 0/25
 :14الف :فطاسدس سفشُ آصاد تشاتش تا اتوسفش ٍ دستحت فطاس تیطتش اص اتوسفش است0/5
ب :التِ تاالیی دس سفشُ آصاد ًفَرپزیش ٍ دس سفشُ تحت فطاس ًفَر ًاپزیشاست 0/5
:15الف :فشٍافتادگی لسوتی اصصهیي  0/5ب :سیضش وَُ 0/5
:16الف :دگشگًَی ب :سسَتی ج :هاگوایی د :هاگوایی (ّشوذام )0/25
ّ : 17وشا ُ آتی وِ تِ اعواق هیشٍد همذاسی اوسیضى هحلَل ٍجَد داسد ٍ ٌّگاهی وِ آب ّا اص عوك تِ سطح هی آیٌذ همذاسی
تشویثات ًیتشات ٍ فسفات داسًذ1 .
 5 :18هتش 0/25
:19ضي،هاسِ ،سٌگ آرسیي ٍ دگشگًَی 0/25
 : 20الف :الیَیي ب :آپاتیت ج :هیىا د :وَاستض ( ّش وذام )0/25
 :21الف :گاسًت  0/25ب :گشافیت  0/25ج :جَاّش ساصی  ،ساختي هذاد ( 0/5پاسخ ّای دیگش ًیض لاتل لثَل است)
 :22هماٍهت واًی دستشاتش خشاضیذُ ضذى.
:23سشب ،جیَُ وادهین ً،یتشات 0/5

