
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

1 

 عبارات زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید.

 .................. و .......................... از راه های دست یابی به منابع آب های زیرزمینی است. (1

 است خاک تشکیل همچنین و خاک فرسایش عامل ، ................. (2

 ماده ی سازنده اصلی مغز مداد ................ است. (3

2 

2 

 صحیح یا غلط بودن عبارات های زیر را مشخص کنید. ) شکل صحیح عبارات غلط را بنویسید.(

 فلزات از ذرات بسیار ریزی به نام مولکول ساخته شده اند. (1

 در کیسه هوای اتومبیل از ویژگی انعطاف پذیری هوا به منظور کاهش خسارات جانی استفاده می شود. (2

1 

3 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 دو مورد از دالیل تفاوت میزان بارش در مناطق شمالی و مرکزی کشور را نام ببرید. (1

 میزان نفوذپذیری آب در  شن و رس را با یکدیگر مقایسه کنید. (2

 چند اتم هیدروژن وجود دارد؟ OH3CHدر مولکول  (3

 عناصر سازنده یک چاقوی ساخته شده از فوالد زنگ نزن را نام ببرید. (4

2 

4 

 تر است؟باتوجه به شکل مقابل عالوه بر تعریف قنات، ذکر کنید که حفر قنات در چه مناطقی مناسب 
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5 

 با توجه به تصویر مقابل به سواالت زیر پاسخ دهید.
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 2از  1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 متوسطه اول/هفتم مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 (1)نمونه 1شیمی و زمین شناسینام درس: 

 علی رحمانی نام دبیر:

 11/30/1033 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8: 33  ساعت امتحان:

 دقیقه 57مدت امتحان : 

 ( ذرات سازنده این ماده چیست؟ ) مولکول/ اتم(1

 ( گوگرد یا مس، کدام یک ساختاری مشابه این شکل دارند؟2

 عنصر را تعریف کنید.( 3
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 نمره 17جمع بارم : 

ف
ردی

 
 سؤاالتادامه ی 

بارم
 

6 

 پاسخ کامل دهید.به سواالت زیر 

 نمره(1مورد( ) 2( چرا آب نقشی اساسی در زندگی روزمره انسان ها دارد؟ )1

 (5/1مورد( ) 3عمق سطح ایستابی به چه عواملی بستگی دارد؟ توضیح دهید )  (2

 (1چرا فلزات را موادی چکش خوار می دانیم؟ )( 3

دهیم. به تدریج چه تغییراتی در ساختار و ویژگی های این ماده درجه سانتی گراد حرارت می  111( یک قطعه یخ را تا دمای 4

 نمره( 2رخ می دهد؟ کامل تشریح شود. ) 

 ( 5/1عت حرکت آب های زیرزمینی دارد؟ )( اندازه ذرات خاک چه تاثیری روی سر5
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 2از  2صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
 حفر قنات و چاه (1

 آب (2

 کربن ) گرافیت( (3

2 
 اتم -غ  (1

 تراکم پذیری -غ (2

3 

 طوبتتفاوت در دما و تفاوت در میزان ر (1

 بزرگتر از رس است. زیرا اندازه ذرات شننفوذ پذیری آب در رس   <نفوذ پذیری آب در شن  (2

3) 4 

 کربن -آهن  –کروم  –نیکل  (4

4 
 .کرد هدایت سطح زمین به را زمینی زیر های آب توان می آن کمک به که است مصنوعی ی چشمه نوعی قنات 

 طور به شوند می حفر باشد کم سالیانه بارش میزان که جاهایی در معموالً و  شود می استفاده دار شیب های زمین از قنات حفر برای

 ... و یزد ، سمنان ، اصفهان ، قم مانند شهرهایی ایران در مثال

5 
 اتم (1

 مس (2

 شکل خالصی از ماده که تنها از یک نوع اتم تشکیل شده است. مانند عنصر آهن که تنها از اتم آهن تشکیل شده است. (3

6 

1)  

 .می شد زیاد بسیار فصول یا دما شبانه روزی تغییرات ، نبود آب اگر . دارد کنترل در را هوایی و آب وضعیت آب -1

 . است خاک تشکیل همچنین و خاک فرسایش عامل ، آب -2

 می کنند زندگی جانداران از بیشتری جمعیت ، باشد فراوان تر ، آب جا هر و است ضروری زندگی برای آب وجود-3

 .دارد اهمیت انسان برای خام مواد برخی و غذا تهیه ، حمل ونقل برای آب آن بر عالوه

2) 

 تر پایین های قسمت به آب ، باشد بیشتر نفوذپذیر قسمت عمق این و باشد تر نفوذپذیر زمین سازنده ذرات هرچه : زمین جنس الف(

 . است بیشتر ایستابی سطح عمق و کند می نفوذ

 باالتر ایستابی سطح بنابراین کند می نفوذ زمین در بیشتری آب طبعاً  باشد بیشتر بارندگی چه هر : بارندگی و شدت میزان ب( 

  . آمد خواهد

 سطح آمدن باال باعث نتیجه در و گردد می زمین داخل به ها آب جذب سبب منطقه در گیاهی پوشش : گیاهی پوشش پ(

 شود می ایستابی

 عمیق مناطق در سطح ایستابی رو این از و کند نفوذ زمین داخل به کمتر آب شود می باعث زمین شیب بودن زیاد : زمین شیب  ت(

  . شد خواهد تشکیل تر

  شود می ایستابی سطح آمدن پایین و ها چاه خشک شدن به منجر ها چاه آب از زیاد مصرف : ها چاه از برداشت ث( میزان

 داخل به آب بیشتر نفوذ دلیل به سطحی های آب به منطق نزدیک در ایستابی سطح عمق : سطحی های آب به نزدیکی یا دوری ( ج

 .است کمتر زمین

3) 

 اثر در شیشه تکه یک ولی خوار هستند چکش فلزات دلیل همین به شوند می پهن بلکه شکنند نمی خورند می ضربه وقتی فلزات

 .نیست خوار چکش شیشه دلیل همین به شکند می و شود نمی پهن ضربه

4) 

گاز تبدیل می شود که مقایسه ویژگی آب در این سه حالت در جدول زیر ارائه  در ابتدا یخ که ساختاری جامد دارد به مایع و سپس به

 شده است.

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 0911-0011سال تحصیلي  دومپایان ترم نوبت سؤاالت  کلید

 (0)نمونه 0زمین شناسيو  شیمينام درس: 

 علي رحمانينام دبیر: 

 00/19/0011 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  0:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 57مدت امتحان: 
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5) 

 .است زیناچ اریمانند رس ها بس زیو در رسوبات دانه ر ادیدانه درشت مانند آبرفت ها ز رسوبات در ینیزم ریز یسرعت حرکت آب ها

 امضاء:   علی رحمانی نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن51 جمع بارم :

hamyar.in همیار


