
 تاسوِ تؼالی ًام ٍ ًام خاًَادگی :

 ادارُ کل آهَزش ٍ پرٍرش استاى گیالى

 رشت 2هدیریت آهَزش ٍ پرٍرش ًاحیِ 

 دتیرستاى غیردٍلتی اًدیشِ ّای شریف

 )دٍرُ دٍم(

 1400هاُ  دٍم خردادًَتت 

 هحل هْر آهَزشگاُ
 12/03/1400 تاریخ اهتحاى :  ریاضی فیسیکیازدّن پایِ تحصیلی :   

 طراح: رّثرصثح              9:ساػت 

 زهیي شٌاسیسَاالت درس : 
 دقیقِ 45هدت آزهَى:

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

 بازم سَاالت فزدی

 است. ًادرست یک کدام ٍ درست زیر جوالت از یک کدام 1

 ًفت ذام ایجاز هی ضًَس. اٍلیِزض هْاجطت  تفکیک آب ضَض ٍ ًفت ٍ گاظ(الف

 هی باضس. کططیًَع حاصل تٌص  حطکات اهتسازلغع ب( 

 زض بسى اظ لحاظ اّویت جعئ عٌاصط اساسی است. هٌگٌععٌصط  ج(

 .ل اظ ضضتِ کَُ البطظ زض ایطاى ایجاز ضسُ است.قبظاگطس ضضتِ کَُ  د(

 طال جعئ کاًِ ّایی است کِ بِ صَضت آظاز یافت هی ضَز. ٍ(
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 ّطیک اظ هَاضز سوت ضاست با کسام هَضز زض سوت چپ هطتبط است.)یک هَضز زض سوت چپ اضافی است( 2

 جیَُ(   1                                                     زض تْیِ لٌت تطهع اظ آى استفازُ هی ضَز.الف:

 کازهیَم(  2 بطاثط سَظاًسى ظغال سٌگ هقساض ظیازی اظ آى آظاز هی ضَز.ب:

 سلٌین(3 باعث ضیَع بیواضی ایتای ایتای ضسج:

 آظبست(  4 باعث ایجاز بیواضی هیٌاهاتا ضس ز:

 فلَئَض( 5 

2 

 سکاهل کٌید. ّر یک از جوالت زیر را تا کلوِ هٌاسة داخل پراًت 3

 است. ضْطیَض(اظ کَچکتر-)تسرگتر هاُ تیطزض قاًَى زٍم کپلط ذط فطضی کِ سیاضُ ضا بِ ذَضضیس ٍصل هیکٌس زض  الف(

 .ذَاّس بَز دائوی(-)هَقتیاگط تٌص اظ هقاٍهت سٌگ بیطتط باضس تغییط ضکل ب(

 .ّستٌس. سلٌین(-)کادهیَمهعازى طال ٍ ًقطُ حاٍی هقازیطی ظیازی عٌصط ج(

 قطاض زاضًس. (اَّاش-خاًگیساى) بعضگتطیي شذایط گاظ ایطاى زض د(

 ّستٌس. (هاگوایی-گسهابی)اظ کاًسٌگ ّای  طالی ضگِ ایشذایط ٍ(
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 جوع ًوطات اذص ضسُ  اداهِ سَاالت دز صفحِ بعد

 زض ایي صفحِ:



  

 باضم سَاالت ضزیف

 جاّای خالی زیر را تا کلوِ هٌاسة کاهل کٌید.  4

 بط الیِ بٌسی ضسَبی باضس حالت ....................... سسساظی ضخ هی زّس. هَاظیحَض سس ( اگط هالف 

 حطکتی ضبیِ بِ ذعش هاض یا ایجاز سیٌَسْای افقی ضخ هی زّس.ظهیي لطظُ زض هَج ًَع .......................... ب( 

 زض اٍل تیطهاُ ًیوکطُ  ضوالی ذَضضیس بط هساض ................. عوَز هی تابس. ج(  

 هیعاى کطبي زض ظغال سٌگ لیگٌیت .......................  اظ آًتطاسیت است. د(  

 .ضَز هی ..................استفازُعٌصط ضازیَ اکتیَ........ اظ ،  تٌِ زضذت فسیل ضسُ سي تعییي بطای ٍ(  
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  زّیس پاسد ضکل بِ تَجِ با 5

                                          ؟چِ ًاهبسُ هی ضَزالف آبرَاى (  الف

 چِ ًاهیسُ هی ضَز چطا؟ زٍسطح آب زض چاُ (  ب

 هیعاى اهالح زض چاُ یک بیطتط است یا چاُ زٍ ؟چطا؟ج(

2 

تِ سَاالت پاسخ کَتاُ دّید.   6  

ت جازُ ساظی بکاض هیطٍز .کاضبطز آى چیستباالست زض کسام قسوالف:  

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

هی ضَز. تَجِزض ساذت ساظُ ّای ظیطزضیایی بِ چِ هَاضزی ج:   
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 هَزد 2طَفاًْای گسد ٍ غباز کداهٌد. هثبتاثسات  7

 

1 

 400کیلَهتطی ٍ ضْط اصفْاى زض  100اًطاُ ضخ زازُ باضس ٍ ضْط ّوساى زض کیلَهتطی ضْطکطه 10اگط ظهیي لطظُ ای زضعوق  8

 .کیلَهتطی آى قطاض زاضتِ باضس

 الف: هطکع سطحی ظهیي لطظُ کجاست؟

                                                                                                                                                                      .                                                                                   ظهیي لطظُ زض سِ ضْط چگًَِ استٍ ضست .بعضگی ب:

   

1 

 

 جوع ًوسات اخر شدُ اداهِ سَاالت دز صفحِ بعد 

 دز ایي صفحِ:



 ؟با ذکسدلیل ؟دز هسکص چیي باشد بِ آى چیي چِ هی گَیین   Bالیِ س هَجَد است اگس سِ الیِ زسَبی  با سي شی 9

K;4 هیلیَى سال              C;10             هیلیَى سالB  ;15 هیلیَى سال 

 

 

1 

 :تا تَجِ تِ شکل 10

 

 آى را تٌَیسید.  ػلت ایجادٍ  ًَع گسلالف: 

 د.ایجاد هی شَ ًَع تٌشیب: ایي گسل تَسط چِ 
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 جدٍل زیر را تکویل ًوایید. 11

 ٍیژگی ّا هٌاتغ اقتصادی سٌگ اصلی ًام پٌِْ

 ٍ چغارت آّي:هاًٌد هؼادًی سٌگ ّای رسَتی ایراى هرکسی  

 آتاد رٍی هْدی

..................................... 

 رگًَیاًَاع سٌگْای دگ ......................... دگرگًَیّای سٌگ  سیرجاى-سٌٌدج

 

 

1 

 اصظالح زیر را تؼریف کٌید: 12

 ًقشِ زهیي شٌاسی:
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 20 جوغ ًورُ  

 


