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ردیف

1

وام درس :علوم زمیه
وام دبیر :آقای میرهمایووی
تاریخ امتحان59/31/31 :
ساعت امتحان 8 :صبح
مدت امتحان 59 :دقیقه

سوال

زر جوالت زیر کلوِ هٌاسة را اًتراب ًواییس.

بارم

1/25

الف – رٍش اذتالف هٌظر ترای سٌجص ( فاصلِ – تسرگی) ستارُ کارترز زارز.
ب – تسرگتریي ستارُ ( گیرًسُ عٌاى – اتظ الجَزا )لغری حسٍز 3/2هیلیارز کیلَهتر زارز.
ج – ًاٌّجاری گراًطی هثثت زراثر ٍجَز هَاز (پرتراکن – کن تراکن) تَجَز هی آیس.
ز – ًرستیي هَجی کِ زلسلِ زریافت هی کٌس ( )S – Pاست.
ُ – آتطفطاى زهاًٍس از ًَع (هررٍعی – سپری ) است.
2

تا تَجِ تِ اّلِ لور پاسد زّیس.
الف – ضست جسر ٍ هس زیاز هیضَز.
ب – ضة ّفتن

3

جای ذالی را پر ًواییس.

0/5

4/5

تِ حالتی کِ عرف رٍضي هاُ رٍ تِ زهیي ًیست ٍ هطاّسُ ًوی ضَز  ...................گَیٌس.
ٍاحس ستارُ ضٌاسی تارتر است تا .............................
چگالتریي ستارُ  ٍ .....................رلیك تریي آى  ........................است.
ًام زیگر سٌگ کرُ  ....................هی تاضس.
پاًگِ آ تِ زٍ لارُ  ................ ٍ ...............تثسیل ٍ زریای تیي آى ً ..................ام زاضت.
تسرگتریي ٍرلِ سٌگ کرُ ً .....................ام زارز.
ٍاحس تسرگی زلسلِ ً ..................ام زارز.
زر یک هرکس لرزُ سٌجی حسالل  .........تعساز لرزُ ًگار زارین.
اًَاع هَج سغحی  ..........ٍ..........است کِ ًَع  ..................ضثیِ  Sاست.
زر اهَاج عومی هَج ........تیطتریي سرعت ٍ هَج  .......اثر ترریثی تیطتری زارز.
سال تسٍى تاتستاى زر آتطفطاى  ............زر فیلیپیي رخ زاز.
کورتٌس آتطفطاى حلمِ آتطیي زر  .....................است.
4

هَازی کِ سیارات را تطکیل هی زٌّس تر اساس چگالی تِ چٌس زستِ تمسین هیطًَسً .ام تثریس.

0/75

5

صحیح یا غلظ تَزى عثارات را هطرص ًواییس.

0/5

الف – کَّْای کٌیا ٍ کلیواًجارٍ حاصل تاز ضسى پَستِ الیاًَسی است.
ب – ترکیة افیَلیت هعازل پَستِ الیاًَسی است.
6

حضیض ذَرضیسی را تعریف کٌیس ٍ ًمغِ هماتل آى را ًام تثریس.

1/5



7

پاسد کَتاُ تسّیس.
الف – لغر ٍ ضراهت راُ ضیری چمسر است.
ب – عَاهل هَثر تر گراًص را ًام تثریس.
ج – زٍ زلیل ٍگٌر ترای اضتماق لارُ ّا چِ تَز.
ز – گرٍُ لرزُ ّا را ًام تثریس.
ُ – تفرا تِ چٌس زستِ تمسین هیطَز ًام تثریس.

3

8

هیاًثار را تا شکر هثال تعریف کٌیس.

1

9

حرکت ٍرلِ ًسثت تِ ّن چٌس زستِ ّستٌس ًام تثریس.

1

10

زاهٌِ هَج  6/5ریطتری چٌس تراتر  3/5ریطتری است.

0/25

11

فرٍراًص چیست.

0/5

12

چرا گسترش تستر الیاًَس ّا هٌجر تِ استٌثاط زهیي ًویضَز.

0/25

13

علت ایجاز هٌغمِ سایِ  Pرا تٌَیسیس.

0/5

14

اًفصال هََّ را تعریف کٌیس.

0/5

15

الیِ ّای زهیي از ًظر فیسیکی را ًام تثریس.

16

ّر یک از هَارز زیر تر اساس تر اساس کسام ًَع حرکت ٍرلِ سٌگ کرُ تَجَز آهسُ است.
الف – رضتِ کَُ آلپ
ب – زریای سرخ

0/5

17

علت افسایص سرعت اهَاج تیي عوك  670-400کیلَهتری زهیي چیست.

0/75

18

تفاٍت گسازُ اسیسی ٍ تازی زر چیست ٍ کساهیک گراًرٍی تیطتری زارز.

0/75

19

هرحلِ فَهرٍلی کسام هرحلِ است.

1

1
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«پاسخنامه» 
 – 1الف :فاصلِ ب :گیشًذُ عٌاى ج :پشتشاکن د :ُ P :هخشٍطی
 – 2الف :هحاق – تذس ب :تشتیع اٍل
 – 3تِ تشتیة  :هحاق – فاصلِ خَسشیذ تا صهیي  -کَتَلِ سفیذ – اتط الجَصا – لیتَسفش  -لَساصیا  -گًَذٍاًا – تتیس-اقیاًَس آسام
سیشتش – 3 -الٍ – سیلی – الٍ –  S -Pپیٌاتَتَ – اقیاًَس آسام
 – 4سِ دستِ گاص – سٌگ – یخ
 – 5الف ً :ادسست – ب :دسست
ً – 6ضدیکتشیي فاصلِ صهیي ٍ خَسشیذ دس هذاس – اٍج خَسشیذی
 – 7الف ّ 11 :ضاس ٍ ّ111ضاس سال ًَسی ب:استفاع ٍ عشض جغشافیایی ج:اًطثاق حاشیِ قاسُ ،سٌگَاسُ،آب ٍ َّا،اقسام سٌگ
د  :پیش لشصُ ،صلضلِ ،پس لشصُ ُ :سِ دستِ خاکستش ،الپیلی ،توة
 – 8خشٍج قطعات جاهذ رٍب ًشذُ ّوشاُ گذاصُ – کیوثشلیت
 -9سِ دستِ ًضدیک شًَذُ ،دٍسشًَذُ ،لغضًذُ
 1111 – 11تشاتش
 – 11خن شذى یک ٍسقِ تِ صیش ٍسقِ دیگش ٍ حشکت تِ سوت گَشتِ
 – 12تِ دلیل فشٍساًش ٍ حشکت ٍسقِ تِ صیش
 – 13ایي هَج دس تشخَسد تِ ّستِ خاسجی کِ هایع است شکستِ شذُ ٍ تغغیش هسیش هیذّذ لزا قسوتی کِ هَج تِ آى ًویسسذ سایِ هیشَد.
 -14هشص تیي پَستِ ٍ گَشتِ صهیي سا اًفصال هََّسٍٍیچ یا هََّ گَیٌذ
 -15پَستِ – سٌگ کشُ – سست کشُ – گَشتِ صیشیي ّ-ستِ خاسجی – ّستِ داخلی
 – 16الف ً :ضدیک شذى دٍ ٍسقِ قاسُ ای ب:دٍس شذى دٍ ٍسقِ
 -17تغییش فاص
 -18گذاصُ اسیذی تشکیة سیلیس ٍ گشاًشٍی تیشتشی داسد.
 -19خشٍج گاص پس اص فعالیت آتشفشاًی

