ادارهی کل آموزش و رپورش شهر تهران

نام:
نام خانوادگی:

مدرییت منطقهی 21

کالس :چهارم

ّ
پس
دبیرستان و شیپدااگشنهی غیر دولتی راهن سرای دانص حافظ (دورهی دوم)

رشته :تجربی

تحص
امتحاانت پایان نیمسال اول سال یلی 94-95

شماره صندلی:
ردیف

الف

نام درس :علوم زمین
نام دبیر :آقای ساوجی
تاریخ امتحان49/21/32 :
ساعت امتحان 8 :صبح
مدت امتحان 41 :دقیقه
نمره

سؤاالت

5

در ّر یک از سؤاالت تستی زیر جَاب درست را هطخص کٌیذّ( :ر کذام ً 0/5ورُ)
 -1فاصلِی تیي زهیي ٍ ستارگاى ًسدیک تِ آى تا کذام رٍش ٌّذسی هحاسثِ هیضَد؟
الف) لیسر

ب) تیکَتراِّ

ج) اختالف هٌظر

د) کپلر

 -2رٍش اختالف هٌظر ترای تؼییي فاصلِی  ...........................ػولی است.
الف) ستارگاى ًسدیک

ج) سیارات ًسدیک

ب) ستارگاى

د) سیارات دٍردست

ٍ -3احذ ستارُضٌاسی ػثارت است از:
الف) فاصلِی هتَسظ زهیي از خَرضیذ

ج) فاصلِی ًمغِای کِ اختالف هٌظرش یک ثاًیِ تاضذ.

ب) فاصلِای کِ ًَر در یکسال عی هیکٌذ.

د) فاصلِی هتَسظ هاُ ٍ زهیي

 -4تیطتریي اعالػات هرتَط تِ ساختواى درًٍی زهیي از کذام رٍش تِدست آهذُ است؟
الف) هغالؼِی هیاًثارّا

ج) هغالؼِی اهَاج زلسلِ

ب) هغالؼِ کیوثرلیت ّا

د) هغالؼِی افیَلیتّا

 -5هرز تیي گَضتِ ٍ پَستِ زهیي ً ..............................اهیذُ هیضَد.
الف) اًفصال هََّ

ب) سست کرُ

ج) اًفصال گَتٌثرگ

د) لیتَسفر

 -6عثك ًظریِ ٍگٌر ّوِی خطکیّای زهیي اترلارُای تٌام  .................................را تطکیل هیدادُاًذ.
الف) لَرازیا

ب) گٌذٍاًا

ج) تتیس

د) پاًگِآ

 -7تؼذاد ٍرلِّای تسرگ سازًذُی لیتَسفر کذام است؟
الف) ٍ5رلِ

ب) ٍ7رلِ

ج) ٍ4رلِ

د) ٍ3رلِ

 -8پارسک یک ٍاحذ ستارُضٌاسی ٍ تراتر است تا:
الف) فاصلِای کِ ًَر در یکسال عی هیکٌذ.

ج) فاصلِی هتَسظ هاُ ٍ زهیي

ب) فاصلِی هتَسظ خَرضیذ ٍ زهیي

د) فاصلِ از ًمغِای کِ اختالف هٌظرش یک ثاًیِ تاضذ.

 -9ضذیذتریي حالت جسر ٍ هذ چِ زهاًی اتفاق هیافتذ؟
الف) ٍلتی کِ هاُ در حالت هحاق است.

ج) ٍلتی کِ هاُ ،خَرضیذ ٍ زهیي تا زاٍیِی لائوِ لرار هیگیرًذ.

ب) ٍلتی کِ هاُ در حالت ترتیغ اٍل است.

د) ٍلتی کِ هاُ در حالت ترتیغ دٍم است.

 -10هؼرٍفتریي دًثالِدار چِ ًام دارد؟
الف) اتظ الجَدا
ب

ب) کَتَلِ سفیذ

ج) ّالی

تِ سؤاالت زیر جَابّای کَتاُ تذّیذّ( :ر کذام ً 1ورُ)
 -1ػلت ضذت گراًطی هثثت در تؼضی از ًماط در زیر پَستِ چیست؟
 -2حاصل حرکت ٍرلِّای اهتذاد لغس چِ پذیذُّایی هیتاضٌذ؟
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د) لٌغَرس
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 -3از خطکیّای تجاهاًذُ از لَرازیا ٍ گٌذٍاًا ّر کذام تِ دٍ هَرد اضارُ کٌیذ؟
 -4در کذام ًَع حرکت ٍرلِّا ،پَستِ جذیذ ایجاد یا تخریة ًویضَد؟
 -5تیطتریي ٍ کوتریي سرػت هرتَط تِ کذام یک از اهَاج زلسلِ است؟
 -6تخصّای رٍیی پَستِ در لارُّا غٌی از چِ ترکیثاتی هیتاضٌذ2( .هَرد)
 -7چرا در کطَر ها زلسلِ ٍجَد دارد ،اها آتصفطاى هطاّذُ ًویضَد؟
 -8کذام ػاهل را هیتَاى هَلذ هیذاى هغٌاعیسی زهیي داًست؟
ج

تِ سؤاالت زیر جَابّای تطریحی (کاهل) تذّیذ:
1/5

 -1در یک ایستگاُ لرزًُگاری ،حذالل چٌذ ًَع لرزًُگار ٍجَد دارد؟ آًْا را ًام تثریذ.
 -2لاًَى دٍم کپلر را تَضیح دّیذ ٍ سپس تیاى کٌیذ دٍ زهاى "اٍج خَرضیذ" ٍ "حضیض خَرضیذ" ّر کذام چِ

2

هاّی را ضاهل هی ضًَذ ٍ کذاهیک از ایي دٍ هاُ سرػت زهیي تِ دٍر خَرضیذ آرام ٍ کذاهیک سریغ است؟
1/5

 -3در هَرد کیوثرلیتّا تِ سؤالّای زیر پاسخ دّیذ:
الف) اّویت التصادی آًْا در چیست؟
ب)خاستگاُ هاگوایی آًْا کجا است؟
ج) در کذام لسوت از لارُّا هیتَاى آًْا را یافت؟

1

 -4الف) الیِی کنسرػت (استٌَسفر) در کذام تخص زهیي لرار گرفتِ است( .تَضیح کاهل تذّیذ).
ب) پَستِ لارُای ٍ الیاًَسی را از ًظر ترکیة ضیویایی تا ّن همایسِ کٌیذ.
 -5در ضکل زیر ،ضذت ٍ تسرگی زلسلِ را در ًماط

ٍ

تا ّن همایسِ کٌیذ.

𝐵

موفق باشیذ.

صفحِی  2از 2

𝐴

1
کاًَى سلشلِ
جمع نمره

02

پاسخنامه
قسوت الف:
 )1ج

 )2الف

 )3الف

 )4ج

 )6د

 )7ب

 )8د

 )9الف

 )5الف
 )11ج

قسوت ب:
 )1تِ دلیل ٍجَد هَاد هعذًی تا چگالی سیاد
 )2سلشلِ ٍ گُسل
 )3لَراسیا

گزیلٌذ ـ آهزیکای شوالی ٍ گٌذاٍاًا

قارُی قطة جٌَب ـ استزالیا

ٍ )4رقِّای در اهتذاد لغش
 )5تیشتزیي سلشلِ هزتَط تِ اهَاج  Pـ کوتزیي سزعت هزتَط تِ اهَاج ریلی تٌام  Rهیتاشذ.
 )6غٌی اس سیلیس

2

ـ آلَهیي

2 3

است.

 )7سیزا سلشلِّای کشَر ها حاصل تزخَرد دٍ ٍرقِ قارُای هیتاشذ.
 )8حزکت الکتزٍىّا در آّي هذاب هَجَد در ّستِ خارجی را هیتَاى هَلذ آى داًست.
قسوت ج:
 -1در یک ایستگاُ لزسُشٌاسی (حذاقل  3لزسًُگار ٍجَد دارد ).یکی ارتعاشات قائن ٍ یکی ارتعاشات افقی (شوالی ـ جٌَتی) ٍ
دیگزی ارتعاشات افقی (شزقی ـ غزتی) را هشخص هیکٌذ.
ّ -2ز سیارُ چٌاى تِ دٍر خَرشیذ هیگزدد کِ خطی کِ سیارُ ٍ خَرشیذ را تِّن ٍصل هیکٌذ در سهاىّای هساٍی
هساحتّای هساٍی ایجاد هیکٌذ.
اٍج خَرشیذ :تیزهاُ ٍ حزکت آرام
حضیض خَرشیذ :اٍل دیهاُ ٍ حزکت سزیع است.
 -3الف) حاٍی الواس ّستٌذ.

ب) عوق سیاد  211کیلَهتزی سطح سهیي

ج) در تٌَرُّای آتشفشاًی قارُّا

 -4الف) الیِ کنسزعت در سیز لیتَسفز (سٌگ کزُ) قزار دارد .هجوَعِی پَستِ ٍ گَشتِ فَقاًی را رٍی ّن لیتَسفز گَیٌذ.
ب) تزکیة شیویایی هتَسظ پَستِ قارُای هشاتِ تزکیة آًذسیت است.
 -5در  Aشذت (خزاتی) سلشلِ تیشتز اس  Bاست .اها تشرگی سلشلِ (هقذار اًزصی آساد شذُ) تزای ّز دٍ ًقطِ  B ٍ Aیکساى است.

