جم
هوری اسالمی اریان
اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران

مقطع و رشته :چهارم تجربی
وام پدر........................................... :
شماره داوطلب.............................. :

ردیف

تعداد صفحه سؤال 3:صفحه

اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه  6تهران

دبیرستان غیر دولتی دختراهن

تاریخ امتحان1321/10/13 :

ساعت امتحان 0:30 :صثح /عصط

آزمون پایان ترم ووبت اول سال تحصيلی 21 -22

سؤاالت

وام دبير:زارع زاده

مدت امتحان  00 :دقيقه

محل مهر یا امضاء مذیر

تارم

وام و وام خاووادگی.......................... :

وام درس :علوم زميه

جمالت صحیح و غلط را مشخص کنیذ.
الف) آًٍگ فَکَ ،زض استَا حطکت ٍضعی ظهیي ضا تْتط ًطاى هی زّس.
ب) زض یک هجوَعِ ی افیَلیتی  ،تطضٍی الیِ گاتطٍ  ،الیِ تاظالت تالتی قطاض زاضز.
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ج) زض اعواق  200کیلَهتطی ظهیي 1 ،تا  10زضصس سٌگْا شٍب ّستٌس.

1.5

ز) اهطٍظُ هحل اًطثاق حاضیِ ی قاضُ ّا ضا  ،فالت قاضُ زض ًظط هی گیطًس.
ٍ) کَُ آتص ًطاًی کٌیا زض اثط تاظ ضسى پَستِ ی قاضُ ای تِ ٍجَز آهسُ است.
ّـ) اگط زاهٌِ اهَاج ظلعلِ  10تطاتط تعضگتط ضَز  ،تِ هقیاس ضیطتط  10زضجِ افعٍزُ هی ضَز.
جاهای خالی را تا کلمات مناسة پر کنیذ.
الف) هطالعِ زضتاضُ ی ساذتواى زضًٍی ظهیي ،تیطتط تِ کوک  ..............................صَضت هی گیطز.
ب) زض زاذل گَضتِ  ،کاًی الیَیي تِ کاًی  ..............................تثسیل هی ضَز.
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ج ) زض یک ایستگاُ لطظُ سٌجی ،حساقل تعساز  ..............زستگاُ لطظُ ًگاض ٍجَز زاضز.
ز) تِ هازُ ی هصاتی کِ اظ زّاًِ ی آتص فطاى ذاضج ضسُ ٍ تِ سطح ظهیي هی ضسس ....................... ،گَیٌس.
ٍ) شضات جاهس ذطٍجی اظ زّاًِ ی آتص فطاى تا قطط  4تا  32هیلی هتط ضا  ..................هی ًاهٌس.
ّـ) ظاٍیِ ای کِ سطح الیِ تا  .........................هی ساظز ضا ضیة الیِ گَیٌس.
علت هر یک از موارد زیر را شرح دهیذ.
الف) کاّص ذططات آتص فطاًْا  ،آساى تط اظ کاّص ذططات ظلعلِ است.
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ب) گاّی پس لطظُ ّا تا ذطاتی ٍ تلفات ّوطاُ اًس.
ج) عاهل اصلی ترطیة ظلعلِ ،اهَاج سطحی هی تاضٌس.
ز) ًوی تَاى اًتظاض زاضت کِ ّستِ ظهیي اظ عٌاصطی هاًٌس سطب یا طال ساذتِ ضسُ تاضس.
ٍ) افیَلیت ّا تِ عٌَاى ًوًَِ ّایی اظ گَضتِ فَقاًی  ،هعوَال تِ سطعت َّاظزُ هی ضًَس.
کلمه مناسة داخل پرانتس ها را انتخاب کنیذ.
الف) اثط زٍپلط جْت اثثات حطکت ( هحَض قطثی ظهیي -اًتقالی ظهیي) تِ کاض هی ضٍز.
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ب) چیي ذَضزگی الیِ ّا یک ًَع ساذت (اٍلیِ – ثاًَیِ) هی تاضس.
ج) آتص فطاًْایی کِ تیطتط هَاز ذویطی اظ ذَز ذاضج هی کٌٌس ،گطاًطٍی (تاال -پاییي) زاضًس.
ز) فطضیِ گستطش تستط اقیاًَسْا تَسط ( ٍگٌطّ -طی ّس) اضائِ ضس.

1.5

هر یک از موارد زیر را تعریف و یا شرح دهیذ.
الف) تفطا
ب) ضست ظلعلِ
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ج) هٌطقِ تغییط فاظ
ز) لیتَسفط
ٍ) ًاٌّجاضی گطاًص
اگط طَل جغطافیایی ضْط  10 ،Aزضجِ ی ضطقی ٍ ساعت  5عصط تاضس ٍ طَل جغطافیایی ضْط  Bزض  00زضجِ غطتی تاضس:
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الف) ساعت زض ضْط  Bضا حساب کٌیس.
ب) زض ضْط لٌسى ساعت چٌس است.
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تفاٍت هیاى پَستِ قاضُ ای ٍ اقیاًَسی ضا اظ ًظط چگالی ٍ ضراهت هقایسِ کٌیس(ًَضتي اعساز العاهی است)
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هٌطقِ سایِ ی اهَاج  sضا تا شکط علت تٌَیسیس.
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زضیای هیاى زٍ قاضُ ی لَضاظیا ٍ گٌسٍاتا چِ ًام زاضتِ است ٍ کسام زضیاّای اهطٍظی تاظهاًسُ ی آى هی تاضٌس.
ّط یک اظ هَاضز ظیط تط اساس کسام ًَع حطکت ٍضقِ ّای سٌگ کطُ تِ ٍجَز آهسُ است:
الف) زضیای سطخ
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ب) ضضتِ کَُ آلپ
ج) گسل ّای هتعسز ٍ ظلعلِ ّای هکطض
ز) قَس جعایط
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چْاض زلیل ٍگٌط جْت اثثات ًظطیِ ی جاتجایی قاضُ ّا ضا ًام تطزُ ٍ یکی ضا ضطح زّیس.
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اظ ذططاتی کِ تعس اظ ظلعلِ  ،جاى افطاز سالن ضا تْسیس هی کٌس زٍ هَضز ًام تثطیس.
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ضست ٍ تعضگی ظلعلِ ضا زض ضْط ّای  C ٍ Aهقایسِ کٌیس.
زض هَضز آتص فطاًْایی کِ تیطتط هَاز هصاب اظ ذَز ذاضج هی کٌٌس تِ سَاالت ظیط پاسد زّیس.
الف) گساظُ ی آًْا ،تیطتط اظ چِ ًَعی هی تاضس.
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ب) فعالیت آًْا چگًَِ است.
ج) ضکل هرطٍط آًْا چگًَِ است.
ز) اظ ایي ًَع آتص فطاًْا  ،یک هثال تعًیس.
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ٍاکٌص سٌگْا زض تطاتط تٌص تِ چِ عَاهلی تستگی زاضز4( .هَضز)
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اهتساز ٍ ضیة الیِ هقاتل ضا تٌَیسیس.
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ًَع گسل ٍ چیي ضا زض ضکلْای ظیط ًام تطزُ ٍ یکی ضا تَضیح زّیس.
دلت را هب خدا بسپار هک ردیایی از امید است  ،دلت رپامید . . .
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