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

دبیرستان دوره دوم /دختراهن

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

ردیف

تعداد صفحٍ سؤال 1 :صفحه

(واحد فلسطین)

امتحاوات پایان ترم وًبت ايل سال تحصيلی 94 -95

سؤاالت

وام دبير :شکيبا کریمی
تاریخ امتحان1394/10/21 :

ساعت امتحان 8 :صبح /عصر
مدت امتحان70 :قيقٍ

محل مهر یا امضاء مدیر

 - 1ضفك لغثی را تؼزیف کٌیذ .

بارم

اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
مدرییت منطقه 6

وام درس :زميه شىاسی

1

 -2هٌظَر اس حضیض خَرضیذ چیست ٍ هتمارى تا کذام هاُ است؟
 -3تؼذ اس خَرضیذ ًشدیک تزیي ستارُ تِ سهیي ٍ رلیك تزیي ستارُ را ًام تثزیذ؟
الف  -4اگز سیارُ ای  300هیلیَى کیلَهتز تا خَرضیذ فاصلِ داضتِ تاضذ.
الف ) ضذت ًَر خَرضیذ تز رٍی ایي سیارُ چمذر است؟

1
0.5
1
1

ب ) چِ هذت سهاًی عَل هی کطذ ایي سیارُ یک دٍر تِ دٍر خَرضیذ تشًذ؟

0.5

 -5جشر ٍ هذ در کذام یک اس حالت ّای اّلِ لوز رٍی هی دّذ؟
1.25

 -6هٌظَر اس الیِ کن سزػت چیست ؟
ً -7یزٍی گزاًص در پَستِ الیاًَسی تیطتز است یا در تاالی کَُ؟ چزا؟
ب

 -8در فاصلِ  150 ٍ 105درجِ چِ هَج ّایی دریافت ًوی ضَد؟

1.25

 -9اس ًظز تزکیة ضیویایی سهیي تِ  ............الیِ تمسین هی ضَد.

0.5

 - 10در یک هجوَػِ افیَلیتی تؼذ اس پزیذٍتیت ّا  ..................لزار گزفتِ است.

0.5

 -11هیاًثارّا ضَاّذ تا ارسضی اس تزکیة ضیویایی اػواق پَستِ ٍ ّ ...................ستٌذ.

0.5

 -12هساحت لَراسیا ٍ گٌذٍاًا  ...............تَدُ است.

0.25

 -13کذام دریاّا تالی هاًذُ دریای تتیس ّستٌذ ؟
ج

 -14دالیل ٍگٌز تزای جاتِ جایی لارُ ّا را ًام تثزیذ؟ 4هَرد
ّ -15ز کذام اس پذیذُ ّای سیز در اثز کذام یک اس حزکت ٍرلِ ّا ایجاد ضذُ اًذ؟
الف ) ساگزس

د

هـ

1

ب) هًَالَآ

ج) جشایز لَسی

0.75
1
2

د ) دریای سزخ

 -16در ایستگاُ لزسُ ًگاری چٌذ دستگاُ لزسُ ًگار دارین؟ چزا؟

1

 - 17ضذت سهیي لزسُ را تؼزیف کٌیذ؟

1

 - 18داهٌِ اهَاج سهیي لزسُ  6ریطتزی چٌذ تزاتز داهٌِ اهَاج سهیي لزسُ  2ریطتزی است؟

1

 - 19تا رسن ضکل سادُ ای هطخصات یک آتص فطاى را ًوایص دّیذ؟

1

 -20هٌظَر اس توة اتطفطاًی چیست؟

1

 - 21در اثز فَراى آتص فطاى کَُ ٍسٍ لسوتی اس هخزٍط آتص فطاى اس جا کٌذُ ضذُ ٍ هَاد هایغ ٍ جاهذ تِ َّا پزتاب ضذُ اًذ  .ػلت

1

ایي اتفاق چِ هی تَاًذ تاضذ؟

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

رد

یف

کليد

وام درس :زميه چهرم تجربی

وام دبير :شکيبا کریمی

(واحد فلسطین)

تاریخ امتحان1394/10/ 21:

ساعت امتحان 8:صبح /عصر
مدت امتحان 70 :دقیقه

سؤاالت پایان ترم وًبت ايل سال تحصيلی 94-95

راهنمای تصحیح

صفحه......... :

محل مهر یا امضاء مدیر

 -1تؼزیف هتي کتاب
 -2کوتزیي فاصلِ تیي سهیي تا خَرضیذ است  142هیلیَى کیلَهتز ٍ همارى تا دی هاُ است
 -3لٌغَرس ٍ اتظ الجَسا
 300 -4هیلیَى کیلَهتز تزاتز تا ٍ 2احذ ًجَهی است پس ضذت ًَر تزاتز تا  8 ٍ 1/4سال عَل هی کطذ سیارُ یک دٍر دٍر سهیي تچزخذ
 -5تذر ٍ هحاق
 -6هتي کتاب
 -7در پَست الیاًَسی تیطتز است سیشا چگالی اى سیاد تز است یا ارتفاع کوتزی دارد ًیزٍی گزاًص تا ارتفاع راتِ ػکس دارد
 -8در  105درجِ ّز دٍ هَج اس ٍ پی دریافت ًوی ضَد اها در 150د رجِ فمظ هَج اس دیافت ًوی ضَد
 3 -9الیِ

 – 10گاتزٍ

 -11گَضتِ فَلاًی

 -12تزاتز

 -13خشر سیاُ هذیتزاًِ

 -14اب ٍَّا – اًغثاق حاضیِ لارُ ّا – سٌگ ّا ٍ فسیل ّا
هًَالَا = ًمغِ داؽ

 -15ساگزس = ّن گزایی دٍ پَستِ لارُ ای
جشایز لَسی = ّن گزایی دٍ پَستِ الیاًَسی

دریای سزخ = ٍاگزایی دٍ پَستِ لارُ ای

 3 -16دستگاُ یکی اریؼاش ّای لائن ٍ دٍتای دیگز افمی را ثثت هی کٌذ ( ضزلی – غزتی ٍ ضوالی – جٌَتی )
 -17خزاتی سهیي لزسُ کِ  12درجِ دارد
 -19ضکل کتاب

 10000 -18تزاتز

 20تفزاّایی کِ لغزی تیص اس  30هیلیوتز دارًذ ٍ دٍکی ضکل ّستٌذ

 -21هَاد هذاب گزاى رٍی سیادی داضتِ ٍ اجاسُ خزٍج گاس دادُ ًطذُ پس سزػت خزٍچ گاس کن تَدُ ٍ اًفجار رٍی دادُ

