
 

 

 ومرٌ تٍ عدد:                ومرٌ تٍ حريف:           ومرٌ تجدید وظر تٍ عدد:             ومرٌ تٍ حريف:          
 محل مُر ي امضاء مدیر

 وام دتیر:                      تاریخ ي امضاء: تاریخ ي امضاء:                     وام دتیر:               

ف
ردی

 

تارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 (5/0)َر تست  تٍ تست َای زیر پاسخ دَید. لفا

در ًظریِ زهیي هرکسی، هذار گردش خَرضیذ تِ دٍر زهیي تیي هذار چرخص کذام سیاراذ تِ دٍر زهیي لرار گرفسهِ  . 1

 اسر؟

a-زّرُ-ػطارد               b-هریخ -ػطارد                   c-ُهریخ-زّر                     d-زهیي-ػطارد 
 

 کاًی تیطسر اسر؟در خَسسِ زهیي درغذ کاًی خیرٍکسي از کذام . 2

a- فلذسدارّای خساسین                                    b-کَارزس  

 c-آهفیثَل                                                        d-فلذسدارّای خالشیَکالز   

1 

 (5/0)َر جای خالی  جای خالی را تا مىاسة تریه کلمٍ کامل ومایید. ب

 تاضذ.هاکسیون هی ………………ٍ  ………………در رٍدخاًِ هسسمین، سرػر آب در . 1

 گفر هذار چرخص سیاراذ تِ دٍر خَرضیذ تیضَی اسر. ………………. 2

 اسر.  ………………. خیذایص ضة ٍ رٍز ًاضی از حرکر 3

 اسر. ……………… . هادُ اٍلیِ زطکیل ًفر ٍ گاز4
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 (5/0)َر پاسخ صحیح   صحیح ي غلط تًدن مًارد زیر را تعییه ومایید. ج

 ؽ        ظ    تاضذ.ًفر کاًی ًوی. 1

 ؽ        ظ   اسر.سطح ایسساتی در تخص زیریي هٌطمِ اضثاع ٍ تخص تاالیی هٌطمِ زَْیِ لرار گرفسِ. 2

 ؽ        ظ   . گارًر در ساػر سازی کارترد دارد. 3

  ؽ        ظ    . هحػَل ًْایی کاًِ آرایی، کٌساًسرُ ًام دارد.4

2 

 تٍ سًاالت زیر پاسخ کًتاٌ دَید. د

 ّایی زطکیل یافسِ اسر؟سٌگ هؼذى یا کاًسٌگ از چِ تخص. 1
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 در هَرد زغال سٌگ:. 2 

a- (5/0) ضَد؟از چِ هَادی زطکیل هی 

 

b- (5/0) ضَد؟در چِ هحیط ٍ در چِ ضرایطی زطکیل هی 

 

 

1 

 آتذّی خایِ رٍدخاًِ یؼٌی چِ؟. 3 
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 2از 1صفحٍ ی 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی: ..........................

 ریاضی ٍ تجربییازدّن  هقطع ٍ رشتِ:

 ...........................................ًام پدر: 

 .شوارُ داٍطلب: ..............................

 صفحِ 2 تعداد صفحِ سؤال:

 

 جمًُری اسالمی ایران

 

 سال تحصيلی  ًَبت اٍلترم  پایاىآزهَى 

 زمیه ضىاسیوام درس: 

وام دتیر:

   ساعت امتحان:

 دقیقٍ 75مدت امتحان : 



 

 ومرٌ 20جمع تارم : 

  .دَید. املتٍ سًاالت زیر پاسخ ک َـ

 . زرزیة ٍلایغ زیر را از لذین تِ جذیذ، از راسر تِ چح تٌَیسیذ.1

 ّازطکیل سٌگ  –زطکیل دریاّای اٍلیِ  –ًخسسیي سخر خَسر  –خیذایص ًخسسیي سلَل ّسسِ دار 

 

1 

 سَلفیذی ٍ....( –ّای زیر را هطخع ًواییذ. )اکسیذی . زرکیة ضیویایی کاًی2

a-                                                                  گاليb-                هگٌسیر 

c-                                                          کرًذٍم   d- الواض 

2 

  تطَر کاهل زَضیح دّیذ ٍ ضکل هْاجرذ ثاًَیِ را رسن ًواییذ؟. هْاجرذ اٍلیِ ٍ ثاًَیِ را 3

 

 

 

 

1 

 . چاُ آرزسیي چیسر؟4
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 ّا تیاى ًواییذ. ّای ًام تردُ را تر رٍی آب ػثَری از آى. زاثیر ّر کذام از سٌگ5

a-                                                           ًوکb-             آّک 

  c-                                                       آرریيd-گچ 

1 

 . فرسایص خٌذلی را زَضیح دّیذ؟6
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 . اگر 7

 
سهال   5730فسیل هاهَزی تالی هاًذُ تاضذ، سي ایي فسیل چمذر اسر؟ )ًیوِ ػور کرتي  از کرتي رادیَاکسیَ 

 (اسر(. )تا ارائِ راح حل
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 . هٌطمِ گرهسیر را زؼریف کٌیذ؟ هحذٍدُ دهایی ٍ فػل ّای حاکن تر ایي هحیط کذاهٌذ؟ 8

 1 

 .. کارترد کاًی ّای زیر را تیاى کٌیذ9

 الف( الواض: ....................... ٍ.......................... .

 ب( کَارزس: .......................... ٍ ........................ .

 ج( الیَیي: ........................... .
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 ٍیصگی گَّرّا را تیاى کٌیذ. . 10
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 5/0 کاًی ّا تر اساض زرکیة ضیویایی تِ چٌذ دسسِ زمسین هی ضًَذ؟  .11

 چرا در هٌاطك هرطَب رٍدخاًِ دائوی دارین؟  . 12
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 هٌطمِ اضثاع را زؼریف کٌیذ.. 13

  
1 

 ضَری آب آتخَاى ایجاد ضذُ در یک سٌگ زثخیری را تا یک آتخَاى آترفسی همایسِ کٌیذ. . 14

 
1 

 2از 2صفحٍ ی 


