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جاهایخالیراباانتخابکلمءهمناسبکاملکنید.1
الف(مقدارکربن)لیگنیتـآنتراسیت(ازبیتومینبیشتراست.

ب(درساختسدهایبتنیاز)میلگردـخاکرس(استفادهمیشود.
پ(امواج)SـP(فقطازمحیطهایجامدعبورمیکنند.

ناودیس(بهوجودمیآید. ت(درصورتیکهالیههایسنگیطوریچینبخورندکهالیههایقدیمیتردرمرکزوالیههایجدیدتردرحاشیهقراربگیرند)تاقدیسـ
ث(ایرانازنظرنفتدرردءه)دومـچهارم(جهانقراردارد.
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درستییانادرستیعبارتهایزیررامشخصکنید.2
الف(طبقنظریءهزمینمرکزی،زمیندرمرکزعالماستوسیارههایدیگردرمدارهایبیضیبهدورآنمیگردند.

ب(ترکیبخاکبهعواملیمانندشیبزمینواقلیممنطقهبستگیدارد.
پ(آسیببهکلیههاومفاصلازعوارضکمبودرویدربدناست.

ت(هرچهتراکمسنگهابیشترباشد،امواجزمینلرزهکندترحرکتمیکنند.
ث(قدیمیترینسنگهادرایرانبین600تا6000میلیونسالدارند.
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جاهایخالیراباکلمههایمناسبکاملکنید.3
.آنهابستگیدارد. الف(پایداریخاکهایریزدانهبهمقدار.............

ب(عنصرفلوئوردرکاهشابتالبه...........................................................مؤثراست.

.است. پ(منشأهمءهعناصرسازندءهبدنانسانوسایرجانداران،از..................

.میگویند. ت(اگرسطحگسلمایلباشد،بهطبقاترویسطحگسل.............

1

مفاهیمزیرراتعریفکنید.4
الف(دیرینهشناسی:

ب(باالست:
پ(ژئوپارک:

1/5

بهسؤالهایزیرپاسخکوتاهدهید.5
الف(کدامکشوربخشعمدءهانرژیموردنیازخودراازانرژیزمینگرماییتأمینمیکند؟

ب(غلظتعناصرفرعیدرپوستءهزمینچهقدراست؟
پ(ذخایرعظیمگازبهکدامپهنءهزمینساختیاشارهدارد؟

ت(درکدامپهنءهزمینشناسیمعادنآهنچغارتورویمهدیآبادوجوددارد؟

0/25
0/25
0/25
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بهسؤالهایزیرپاسخدهید.6
الف(دوموردازکاربردهایغلظتکالرکرابنویسید.

ب(اندازءهذراتخاک،چهتأثیریبرضخامتحاشیءهموئینهدارد؟
پ(نامدونوعسنگدگرگونیکهمیتوانندتکیهگاهخوبیبرایسازههایسنگینباشندرابنویسید.

ت(دوموردازاثراتطوفانهایگردوغباررابنویسید.
ث(اندازءهذراتخاکستروالپیلیرامقایسهکنید.

0/5
0/5
0/5
0/5
0/5

درشکلروبهرو:7
الف(کدامموجزمینلرزهرامشاهدهمیکنید؟
ب(اینموجازامواجدرونیاستیاسطحی؟

0/5

گزینءهدرستراانتخابکنید.8
الف(پیدایشاولینخزندهوپیدایشنخستینماهیزرهداربهترتیبدرکدامدورءهزمینشناسیصورتگرفت؟

4(تریاسـپرمین 3(پرمینـکربونیفر 2(کربونیفرـاُردوویسین 1(کامبرینـاردوویسین

0/75
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ب(کدامیکدرموردعنصرسلنیمنادرستاست؟
2(منشأاصلیآنازخاکاست.  1(یکعنصراساسیاست.

4(راهاصلیورودآنبهبدنازطریقنوشیدنآباست. 3(درسنگهایآتشفشانیبهوفوریافتمیشود.
پ(باتوجهبهشکلمقابلکدامگزینهدرستاست؟
1(شدتزمینلرزهدرنقطءهAازBبیشتراست.

2(بزرگیزمینلرزهدرAازBبیشتراست.
3(شدتوبزرگیزمینلرزهدرAوBبرابراست.

4(شدتزمینلرزهدرBبیشترازAاست.

0/75

5730سال(9 === کربنرادیواکتیووجوددارد.اینسنگچندسالدارد؟)نیمهعمرکربن14 1
8
0/5دریکنمونهفسیلگیاهی،

درموردگوهرهابهسؤالهایزیرپاسخدهید.10
الف(مهمترینخواصگوهرهارابنویسید.

ب(نامعلمیکدامکانیسیلیکاتی،الیویناست؟
0/75
0/25

0/5فضاهایخالیدرسنگیبهحجم45مترمکعب،درحدود15مترمکعباست،درصدتخلخلاینسنگچهقدراست؟11

1/75تنشراتعریفکردهوانواعآنرانامببرید.12

0/75نامسهروشبرایپایدارکردندامنههارابنویسید.13

درموردسوپراکسیدهابهسؤالهایزیرپاسخدهید.14
الف(سوپراکسیدهاچگونهسبببروزسرطانمیشوند؟

ب(نامیکسوپراکسیدرابنویسید.
پ(کدامعنصرمیتوانددرپیشگیریازآنهامؤثرباشد؟

1/5

1عناصرتشکیلدهندءهسنگآهکرابنویسید.15

0/5دوموردازفوایدآتشفشانهارابنویسید.16

1توفچگونهتشکیلمیشود؟17

درموردذخایرنفتوگازدرایران،بهسؤالهایزیرپاسخدهید.18
الف(ذخایرنفتایرانبیشتردرچهسنگهاییقراردارند؟

ب(اولینچاهنفتدرایراندرکداممنطقهحفاریشد؟
پ(بزرگترینمیداننفتیایرانچهنامدارد؟

0/25
0/25
0/25

0/5نامدوقلءهآتشفشانیدرشمالغربکشوررابنویسید.19

0/5استخراجواستفادهازفلزاتبرایاولینباردرکدامفالتهاصورتگرفتهاست؟20

جمعنمرات موفقباشید 20
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الف( آنتراسیت، ب( میلگرد، پ( S، ت( تاقدیس، ث( چهارم-1
الف( نادرست، در مدارهای دایره ای نه بیضی -2

ب( درست
پ( نادرست، کمبود روی سبب کم خونی و یا مرگ می شود.

ت( نادرست، تندتر حرکت می کنند.
ث( نادرست، بین 600 تا 1000 میلیون سال دارند.

ت( فرادیواره-3 پ( زمین  ب( پوکی استخوان  الف( رطوبت 
موجودات -4 بقایای  و  آثار  بررسی  به  که  است،  زمین شناسی  علم  از  شاخه ای  الف( 

گذشتءه زمین می پردازد.
ب( به قطعات سنگی که برای نگه داری ریل ها و توزیع بار چرخ ها و ... استفاده می شوند.
پ( محل هایی مشخص که در آن، میراث زمین شناختی با جاذبه های طبیعی و فرهنگی دارد.

0 درصد، پ( کپه داغ، ت( ایران مرکزی-5 1/ الف( ایسلند، ب( بین 1 تا
الف( مطالعه و بررسی حرکت ورقه های سنگ کره و تاریخچءه تکوین یک منطقه-6

ب( هر چه اندازءه ذرات خاک ریزتر باشد، ضخامت حاشیءه موئینه بیشتر است و برعکس.
پ( کوارتزیت و هورنفلس 

ت( 1( انتقال مواد سمی 2( کاهش میزان انرژی دریافتی از خورشید
، الپیلی: بین 2 تا 32 میلی متر 2 mm ث( خاکستر: کوچک تر از

الف( موج S، ب( امواج درونی-7
الف( گزینءه »2«-8

ب( گزینءه »4« راه اصلی ورود آن به بدن از طریق گیاهان است.
پ( گزینءه »1«
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هرگاه سنگ تحت تأثیر نیرویی از خارج قرار گیرد، در داخل سنگ نیز نیرویی بر -12
واحد سطح وارد می شود که تنش نام دارد.

انواع تنش: کششی، فشاری و برشی
1- ایجاد دیوار حائل، 2- استفاده از گابیون، 3- میخ کوبی-13
می شوند،-14 سرطان  سبب  واکنش گر  بسیار  بنیان های  ایجاد  با  سوپراکسیدها   الف( 

بردن  بین  از  با  می تواند  سلنیم  عنصر  پ(  سوپراکسید(،  )لیتیم   LiO2 مانند ب( 
سوپراکسیدها از بروز سرطان جلوگیری کند.

اکسیژن ـ منیزیم ـ کلسیم ـ کربن-15
1- تشکیل هواکره ، 2- ایجاد رگه های معدنی-16
اگر خاکسترهای آتشفشانی در محیط های دریایی ته نشین شوند، توف آتشفشانی -17

به وجود می آید.
ب( میدان نفتون-18 الف( سنگ آهک   

پ( میدانی نفتی اهواز
سبالن و سهند-19
فالت ایران و فالت آناتولی ترکیه-20
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