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 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 قرار 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 هسسقین، 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

5/2 

 (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 هٌطقِ اضثاع ٍ تخص تاالیی هٌطقِ زَْیِ قرار 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

 

 

5/0 

 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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ومرٌ 20جمع تارم : 

  .دَید. املتٍ سًاالت زیر پاسخ ک َـ

 . زرزیة ٍقایغ زیر را از قذین 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 خٌذقی را زَضیح دّیذ؟6

 
5/0 

. اگر  7
 

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

 (اسر(. )تا ارائِ راح حل

 

5/0 

 . هٌطقِ 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: .........................

25/1 

 ٍیصگی گَّرّا را تیاى کٌیذ. . 10

 
75/0 

 5/0 کاًی ّا تر اساض زرکیة ضیویایی تِ چٌذ دسسِ زقسین هی ضًَذ؟   .11

 چرا در هٌاطق هرطَب رٍدخاًِ دائوی دارین؟   . 12

 
5/0 

 هٌطقِ اضثاع را زؼریف کٌیذ.. 13

  
1 

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

 
1 

 2از 2صفحٍ ی 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                  محل مهر یا امضاء مدیر                                               راهنمای تصحیح ردیف

. 1c الف

2 .c

 . پالوکتًن َا4. يضعی      3. کپلر     2              وسدیک سطح -يسط . 1 ب

 . ظ4. غ        3            غ. 2             ظ. 1 ج

 ي تاطلٍ تطکیل ضذٌ است.سىگ معذن یا کاوسىگ، از دي تخص کاوٍ . 1 د

2 .a- ضًوذ.از مًاد آلی کٍ تیطتر از گیاَان جىگل حاصل می 

b-در محیط َای خطکی، در تاتالق َا اوثاضتٍ ضذٌ، در ضرایط عذيم حضًر اکسیژن 

 دَذ.در ريدَای دائمی، تخطی از آب کٍ َمیطٍ جریان دارد، آتذَی پایٍ را تطکیل می. 3

وخستیه سخت پًست پیذایص وخستیه سلًل َستٍ دار – -تطکیل دریاَای ايلیٍ-َا. تطکیل سىگ1 َـ

2 .a-                 سًلفیذیb-                   اکسیذیc-                  سیلیکاتی   d- کرته 

گًیىذ. تٍ جاتجایی آب مُاجرت ايلیٍ می. تٍ مُاجرت وفت تطکیل یافتٍ از سىگ مادر تٍ سىگ مخسن یا سطح زمیه 3

 گًیىذ.ضًر، وفت ي گاز تر اثر اختالف چگالی، در سىگ مخسن، مُاجرت ثاوًیٍ می

 

 

تاضذ. در وتیجـٍ آب سـطح   . چاَی کٍ در آتخًان تحت فطار زدٌ می ضًد ي سطح پیسيمتریک تاال تر از سطح زمیه می4

 کىذ.زمیه فًران می

5 .a-             افسایص ضًری ي امالح آبb-                   افسایص سختی آبc-                 تی تاثیرd-افسایص امالح آب 

گردد ي مًجة از ته رفته زمیه َـای   . فرسایص آتی است. َىگامی کٍ ضذت ي مذت تارش تاران افسایص یاتذ ایجاد می6

 ضًد.ا میََا ي ساختمانَا، پلکطايرزی، جادٌ

 ویمٍ عمر سه= تعذاد ویمٍ عمر                            3تعذاد ویمٍ عمر= 

 17170= 5730 3سه= 

درجـٍ    20درجٍ ضمالی ي جىًتی کٍ در تمام طًل سال تاتسـتان اسـت ي دمـا تیطـتر از    5/23مىطقٍ تیه صفر درجٍ تا 

 ساوتی گراد است.

 ج( جًاَر  جًاَر-ساعت سازی -ب( ضیطٍ سازی  سایىذٌ -الف( جًاَر

 روگ درخطىذگی – -سختی

 سیلیکاتٍ ي غیر سیلیکاتٍ

 چًن تاروذگی تیطتر از تثخیر است.

 مىطقٍ ای در زیر زمیه کٍ تمام حفرات تًسط آب پر ضذٌ است.

آترفـت َـا   سىگ تثخیری چًن تٍ راختی در آب حل می ضًد، ضًری آب را افسایص می دَذ امـا آب َـای مًجـًد در   

 ضیریه َستىذ.

 امضاء:   نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
1399 - 1400سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

ریاضي و تجربيزهین شناسي یازدهن نام درس: 

1399/ 10 /23 اهتحان:تاریخ 

/ عصرصبح 10:00 ساعت اهتحان:

دقیقه 75هدت اهتحان: 

گاز

نفت

آب شور
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