
 تاظوِ تؼالی ًام ٍ ًام خاًَادگی :

 ادارُ کل آهَزغ ٍ پرٍرغ اظتاى گیالى

 رشت 2هدیریت آهَزغ ٍ پرٍرغ ًاحیِ 

 دتیرظتاى غیردٍلتی اًدیشِ ّای شریف

 )دٍرُ دٍم(

 1400هاُ  دٍم خردادًَتت 

 هحل هْر آهَزشگاُ
 12/03/1400 تاریخ اهتحاى : ًرگط  کالض یازدّن ػلَم تجرتیپایِ تحصیلی :   

 طراح: رّثرصثح              9ظاػت :

 زهیي شٌاظیظَاالت درض : 
 دقیقِ 45هدت آزهَى:

 ظر :ًورُ پط از تجدید ً                     ًام ًٍام خاًَادگی دتیر ٍ اهضا :                                       ًورُ تا ػدد :                     ًورُ تا حرٍف :       

 بازم سَاالت زدیف

 اظت. ًادرظت یك کدام ٍ درظت زیر جوالت از یك کدام 1

 شذایط قیط طثیؼی زض هْاجطت ثاًَیِ ًفت ذام ایجاز هی ضًَس.(الف

 تطضی هی تاضس.ًَع ایجاز ضضتِ کَّْای الثطظ حاصل تٌص ب( 

 ػٌصط کلسین زض تسى اظ لحاظ اّویت جعئ ػٌاصط اساسی است. ج(

 الثطظ اظ لحاظ سي قسیوی تط اظ ظاگطس هی تاضس.ضضتِ کَُ  د(

 ػٌصط اقتصازی کاًسٌگ گالي هس است. ٍ(
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 ّطیک اظ هَاضز سوت ضاست تا کسام هَضز زض سوت چپ هطتثط است.)یک هَضز زض سوت چپ اضافی است( 2

 (   یس1الف:سثة آسیة تِ زستگاّْای گَاضش ایوٌی ٍ  ػصثی هی ضَز.                    

 (  کازهیَم2 ظیازی هصطف آى تاػث کن ذًَی ٍ هطگ هی ضَزب:

 (جی3َُ ج:تغییط ضکل ٍ ًطهی استرَاى زض ظًاى زض اثط سویت تا ایي ػٌصط است

 (  آضسٌیک4 ز:کوثَز آى زض هٌاطق کَّستاًی ضایغ است

 ( ضٍی5 

2 

 ّر یك از جوالت زیر را تا کلوِ هٌاظة داخل پراًتسکاهل کٌید.  3

 (اظ اضزیثْطت است.کَچکتر-)تسرگترزٍم کپلط ذط فطضی کِ سیاضُ ضا تِ ذَضضیس ٍصل هیکٌس زض تیطهاُ  زض قاًَى الف(

 ذَاّس تَز.هَقت(-)دائویزض صَضتی کِ تٌص اظ هقاٍهت سٌگ تیطتط تاضس ًَع تغییط ضکل ب(

 .است سطب ٍ ضٍی هؼازى کادهیَم(-)فلَئَزػٌصط  تطیي هٌطأ هْن ج(

 است.اَّاش( -)خاًگیساى یطاى هیساى ًفتیتعضگتطیي هیساى ًفتی ا د(

 است.  کن(  -)  شیادکاًسٌگ پالتیي اظ کاًسٌگْای تا چگالی ٍ(
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 جوغ ًوطات اذص ضسُ  اداهِ سَاالت دز صفحِ بعد

 زض ایي صفحِ:



  

 تاضم سَاالت ضزیف

 جاّای خالی زیر را تا کلوِ هٌاظة کاهل کٌید.  4

 هطلَتتطیي حالت ساذت سس حالتی است کِ هحَض سس .......................... الیِ ّای ضسَتی تاضس. الف( 

 کیلَهتطی ظهیي زاضز. 2کیلَهتطی ظهیي تاثیط .........................ًسثت تِ ػوق  5( زض ػوق  Rاهَاج ضیلی )ب( 

 زضجِ .....................است.  5/23اظ ذَضضیس زض طَل تاتستاى)ًیوکطُ ضوالی( تط هساضّای کوتط  ج(  

 ...................... هی یاتس. کطتي زی اکسیسّط چِ اظ تَضب تِ سوت آًتطاسیت حطکت کٌین هیعاى  د(  

 .ضَز هی اظ..................استفازُ اٍلیِ، اًساى جوجوِ یا ٍ هاهَت فسیل سي تؼییي تطای ٍ(  
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  یسزّ پاسد ضکل تِ تَجِ تا 5

  ؟                                         کٌیس تؼییي ضا آترَاى ًَع(  الف

 

  ؟ اٍلیِ یا است ثاًَیِ آّک زض هَجَز هٌافص(  ب

  

    ؟ تَز ذَاّس چگًَِ اهالح ًظط اظ چاُ آب کیفیت(  ج

  

 یا است " ایستاتی " سطح هؼطف  چاُ آب سطح(   د

  ؟ "پیعٍهتطیک"

 

2 

ت پاظخ کَتاُ دّید.تِ ظَاال   6  

 الف: تطای ساذت سس ذاکی اظ ّستِ ضسی استفازُ هی ضَز.چطا؟

 ب:آیا زض گیالى هی تَاى تط ضٍی ذاکْای ضیع زاًِ ساظُ ساذت ؟چطا؟

 ج: ساذت ساظُ تط ضٍی سٌگ ّای آّکی پطحفطُ چِ هطکالتی ایجاز هیکٌس.
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 اثسات هثبت طَفاًْای گسد ٍ غباز کداهٌد. 7

 

1 

ضیطتط ٍ تا  6ظهیي لطظُ ای تا تعضگی  بکیلَهتط ٍ زض ضْط  5ضیطتطٍ ػوق کاًًَی  4ظهیي لطظُ ای تا تعضگی  الفضْط زض  8

  هحاسثِ کٌیس. ب زا ًسبت بِ الف ظهیي لطظُاًطغی کیلَهتط ضخ زازُ است. زاهٌِ اهَاج ٍ هقساض 7ػوق کاًًَی 

1 

 

 جوع ًوسات اخر شدُ اداهِ سَاالت دز صفحِ بعد 

 ایي صفحِ: دز



 یک سٌگ آذزاٍازی هثال بصًید. ایي سٌگ دز چِ هحیطی تشکیل هی شَد؟ 9
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 :تا تَجِ تِ شکل 10

 

 آى را تٌَیعید.  ػلت ایجادٍ  ًَع گعلالف: 

 ایجاد هی شَد. ًَع تٌشیب: ایي گعل تَظط چِ 
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 جدٍل زیر را تکویل ًوایید. 11

 ی ّاٍیصگ هٌاتغ اقتصادی ظٌگ اصلی ًام پٌِْ

 تاقدیط ٍ ًاٍدیط هتَالی ................... ظٌگ ّای رظَتی زاگرض    

 تسهاى  ظٌْد

 )دختر  ارٍهیِ(

 .................................. ذخایر فلسی ّای آذریيظٌگ 
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 اصظالح زیر را تؼریف کٌید: 12

 شئَپارک:
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 20 جوغ ًورُ  

 


