وام ي وام خاوًادگی.......................... :
مقطع ي رشتٍ  :چهارم تجربی

دبیرستان غیر دولتی دختراهن

وام پدر........................................... :
شمارٌ دايطلب.............................. :

ردیف

تعداد صفحٍ سؤال 2 :صفحه

1

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 80 :دقیقه

محل مهر یا امضاء مدیر

زضست یا ًازضست تَزى عثاضات ظیط ضا تعییي 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 :اتوسفط سیاضات زاذلی غلیع است.
ب:تا تَجِ تِ هٌطمِ سایِ هَج  Sاًساظُ ّستِ زاذلی هعلَم ضسُ است.
ج :کاًی ّواتیت تِ عٌَاى لطة ًوای فسیل عول هی کٌس.
ز :سطعت اهَاج الٍ اظ ضیلی تیطتط است.
2

1

جاّای ذالی ضا تا عثاضات هٌاسة پطکٌیس.
الف :تط اثطجسا ضسى آفطیما اظ عطتستاى زضیای  .....................ایجاز ضسُ است.
ب :زضذَضضیس عٌصط  ....................زائن زض حال افعایص است.
ج :تِ هَاز هایعی کِ اظ زّاًِ آتطفطاى ذاضج هی ضَز  .........................گَیٌس.
ز :فاصلِ زٍ لاضُ لَضاظیا ٍ گٌسٍاًا ضا  ..................................پط کطزُ تَز

5.5

3

زٍ هَضز اظ زالیل ٍگٌط تطای اثثات ًظطیِ ذَز ضا تٌَیسیس

4

ّطیک اظ هَاضز ظیط تط اثط چِ ًَع حطکت ٍضلِ ای تَجَزآهسُ است؟

1

الف :کَُ کلیواًجاضٍ
ب :گسل ّای هتعسز ٍ ظهیي لطظُ ّای هکطض
ج :کَُ آپاالش
ز :آتص فطاى ّای اًفجاضی
5

الف :ظهیي لطظُ ّا ضا اظ لحاظ عوك کاًًَی تِ چٌس زستِ تمسین هی ضًَس؟

1

ب :تعضگی یک ظهیي لطظُ تِ چِ عاهلی تستگی زاضز؟
6

اّویت الیِ کن سطعت ضا تٌَیسیس؟

5.5

7

علت ٍاضًٍگی هغٌاطیسی ضا تٌَیسیس؟

5.5

8

زضهَضز آتطفطاى ّا پاسد زّیس؟

1

الف :شضات جاهسی کِ اظ زّاًِ آتطفطاى ذاضج هی ضَزچِ ًام زاضز؟
ب:کسام آتطفطاى ایطاى زض هطحلِ فَهطٍلی است؟
ج :تِ هجطای ذطٍج هَاز آتطفطاًی چِ هی گَیٌس؟
ز :سٌگ ّای آشضیٌی گِ حالت الیِ الیِ زاضز چِ ًام زاضز؟
9

هٌظَضاظ سال ًَضی چیست؟

15

اگطفاصلِ ستاضُ ای ًصف فعلی اش ضَز ضست ًَض چِ تغییطی هی کٌس؟

5.5

11

زض چِ صَضتی ضْاب  ،ضراًِ ًاهیسُ هی ضَز؟

5.5

12

هعطٍف تطیي زًثالِ زاض چِ ًام زاضز هسیط حطکتآى چِ ضکلی است؟

5.5

13

هٌظَض اظ یک ٍاحس ستاضُ ضٌاسی چیست؟
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1

1
ازاهِ سَاالت

14

تِ سَاالت ظیط زض هَضز ستاضگاى پاسد زّیس؟

1

الف :تعضگتطیي ستاضُ ضٌاذتِ ضسُ ضاًام تثطیس؟
ب :کن تطاکن تطیي ستاضُ تعس اظ ذَضضیس چِ ًام زاضز؟
ج :پطتطاکن تطیي ستاضُ ضا ًام تثطیس؟
ز :تیطًٍی تطیي الیِ ذَضضیس چِ ًام زاضز؟
15

اظ ضٍش اذتالف هٌظط تطای تعیي چِ فاصلِ ای استفازُ هی ضَز؟

5.5

16

اهَاج سطحی ظهیي لطظُ چگًَِ تَلیس هیطًَس؟

5.5

17

ّط چِ اظ هحل ضضتِ کَّْای هیاى الیاًَسی زٍض ضَین چِ تغییطی زض ضراهت ٍ سي ضسَتات ایجاز هی ضَز؟

5.5

18

الف :اظ ًظط تطکیة ضیویایی ظهیي اظ چِ الیِ ّایی تطکیل ضسُ است ؟

1

ب:زض هحل هعسى گچ ًاٌّجاضی هثثت است یاهٌفی؟
19

هٌظَضاظهیاًثاض چیست؟

25

الف :هطظ تیي پَستِ ٍ گَضتِ چِ ًام زاضز

1
5.5

ب:ضراهت پَستِ لاضُ ای زض کسام لسوت تیطتط است؟
21

علت افعایص سطعت اهَاج لطظُ ای زض اعواق  455تا  675کیلَهتطی چیست؟

5.5

22

اظ ضٍش ّای غیط هستمین هطالعِ ی ساذتواى زضًٍی ظهیي زٍهَضز ضا ًام تثطیس ؟

5.5

 23چطا اهَاج لطظُ ای زض هطظ گَضتِ ٍ ّستِ حصف هیطًَس؟
24

زٍ زضیای اهطٍظی ًام تثطیس کِ تاظهاًسُ تتیس ّستٌس؟

25

زضهَضز اهَاج لطظُ ای پاسد زّیس؟

5.25
5.5
1

الف :کسام هَج تیطتطیي سطعت ضازاضز؟
ب :کسام هَج تیطتطیٌترطیة ضا ایجاز هی کٌس؟
ج :کسام هَج تِ هَاظات ظهیي است ٍ حطکت لائن ًساضز؟
ز :کسام هَج اظ هایعات عثَضًویکٌس؟
26

اگط یک ضیطتط تِ همیاس ظلعلِ اضافِ ضَز زاهٌِ چٌس تطاتط هی ضَز؟

5.25

27

زضهَضز آتص فطاى ّایی کِ زض هحل تطذَضز ٍضلِ ّا ضخ هی زٌّس پاسد کَتاُ زّیس؟

5.75

الف:جٌس ٍضلِ فطٍضاًسُ ضسُ چیست؟
ب :جٌس هاگوا چیست؟
ج :تطای ایي ًَع آتص فطاى یک هثال تعًیس.
1

28

چِ ضاتطِ ای تیي هیعاى گطاًطٍی ٍ ذطٍج گاظ زض آتطفطاى ٍجَز زاضز؟

29

هحل اًطثاق حاضیِ لاضُ ّا ذط ساحلی است یا سطاضیة لاضُ؟

5.25

35

هٌظَضاظًمطِ زاغ چیست؟

5.5

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

ساٌّوای تصحیح

 -1الفً .:ادسست
 -2الف :سشخ

هحل هْش یا اهضاء هذیش

ب :دسست
بّ :لین

جً :ادسست
ج:گذاصُ

د :دسست( ّشکذام )0/25

د :تتیس ( ّشکذام )0/25

-3اًطثاق حاشیِ لاسُ ،سٌگَاسُ ّا ،آب ٍَّا ٍ شثاّت ساختاسی 0/5
 -4الف :دٍسشًَذُ ب :اهتذاد لغض جّ :وگشای لاسُ-لاسُ دّ:وگشای لاسُ-الیاًَس ( ّشکذام )0/25
-5عوك کن،هتَسط،عویك  0/75ب :هیضاى اًشطی0/25
 -6هٌشا هاگوای تاصالتی یا تَجیِ صهیي ساخت ٍسلِ ای 0/5
 -7جشیاى ّوشفتی ّستِ خاسجی 0/5
 -8الف-تفشا ب :دهاًٍذ تا تفتاى ج:دٍدکش د :آرسآٍاسی ( ّشکذام )0/25
-9فاصلِ ای کِ ًَس دس هذت یکسال طی هیکٌذ 0/5
 -10چْاس تشاتش هی شَد0/5
ٍ -11لتی تا صهیي تشخَسد هی کٌذ0/5
ّ -12الی – تیضی تسیاس کشیذُ 0/5
 -13فاصلِ هتَسط صهیي اص خَسشیذ تشاتش تا  150هیلیَى کیلَهتش است کِ تشاتش تا یک ٍاحذ ستاسُ شٌاسی اًتخاب هی شَد1.
 -14الف :گیشًذُ عٌاى ب:اتط الجَصا ج :کَتَلِ سفیذ د :تاج ( ّشکذام )0/25
 -15فاصلِ ستاسگاى ًضدیک 0/5
-16اص تشخَسد اهَاج دسًٍی تاهشص الیِ ّا0/5
ّ -17ش دٍ تیشتش هی شَد0/5
 -18الف:پَستِ ،گَشتِ ٍ ّستِ  0/75ب :هٌفی 0/25
 -19گاّی ّوشاُ هَاد هزاب لطعات جاهذ ٍ رٍب ًشذُ ای اص لسوت ّاب صیشیي پَستِ یا گَشتِ کِ هیاًثاس ًام داسد تِ صهیي
هی سسذ 1
 -20الف -هََّ ب :فالت لاسُ ( ّشکذام )0/25
 -21تغییشفاص 0/5
 -22شْاب سٌگ ّا ،اهَاج لشصُ ای 0/5
 -23چَى ّستِ خاسجی هایع است 0/25
 -24سیاُ،خضس ،هذیتشاًِ 0/5
-25الف –  pب :سیلی ج:الٍ

دّ ( S :شکذام )0/25

 10 -26تشاتش 0/25
 -27تاصالت

ب :آًذصیت ج :الیاًَس اطلس،دسیای سشخ،الیاًَس ٌّذ ( ّشکذام )0/25

ّ-28شچِ گشاًشٍی تیشتش شَد سشعت خشٍج گاص کوتش هی شَد 1
 -29سشاشیة لاسُ 0/25
ًَ -30عی هخضى دس حال تاال آهذى اص هَاد گَشتِ0/5
هَفك تاشیذ
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