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    ١

 
  است؟ نادرستو کدام  درست ،کدامیک از جمالت زیر  1

  .ابر توده اي باران زا می باشد ،آلتو کومولوس )ب            . ارددوجود  و روي آهنمعادن در ایران،  )الف
  .استآهک  ازحجم ماسه سنگ ها بیشتر  )د     .است از سنگ هاي رسوبی سیلیسی کلسدونی )ج

1  

  .زیر،کلمه مناسب داخل پرانتز را، مشخص کنیددر هریک از جمالت   2
  .می یابد)  کاهش –افزایش(  ها دریا، چگالی آب مواد معلقبا افزایش ) الف

  .از اقیانوس اطلس است)  مترک –بیشتر ( درجه شوري دریاي مدیترانه ) ب
    .دشومی )  کم – زیاد(  ،مقدار رواناب، باشد زیاد شیب زمیناگر ) ج
  .است)  اکسیژن – آلومینیم( زمین  عنصر در پوستهفراوان ترین ) د
  .فاده می شوداست) ژیپس  –گارنت (  کانی براي تهیه کاغذ سمباده از) ه
  .می باشد)  زنجیري ساده –داربستی ( ، هورنبالندساختمان سیلیکاتی ) و

5/1  

  .کنید کاملجاهاي خالی را، با کلمات مناسب   3
  .است .................. ، داراي مزه هالیت کانی )الف

  . می باشد  .................فید سول، پیریت ترکیب کانی ) ب
  .می شود ...  ................ ،مقدار منیزیم ، در سري واکنشی بوون) ج
  .   می شود  .................. مذاب نسبت به جامد اولیه، ماده نظم بلورین، یک سنگ در هنگام ذوب) د

1  

  دارد ؟ ارتباط سمت چپدر کانی، با کدام  موارد سمت راستهر یک از  4
 آزبست 1  جالي فلزي داراي  الف
 زبرجد 2 فسفات ترکیب شیمیاییبا  ب
 گالن 3 و شفاففاقد رخ  ج
 فیروزه 4 تهیه لباس ضد آتشاستفاده در  د
 کرندوم 5 

 

1 

  1  ؟، ایجاد می شوندفرسایشی عواملتوسط کدام یک از هر یک از موارد زیر،   5
  ریزش)  د  مورن)  ج  یاردانگ)  ب  آبشار) الف

  1  :، به موارد زیر پاسخ دهیدشیستوزیتهدر رابطه با   6
  ؟توده ايمی شود یا  ورقه اي منظره ي سنگ، )ب       ؟اسلیتدیده می شود یا در  هورنفلسدر ) الف

  ؟همه جانبهیا  استجهت دارعامل دگرگون ساز، فشار ) د    ؟شدیدصورت می گیرد یا  ضعیفدر درجات )  ج
  1  است؟»  برشیا شیل  « رسوبی هر یک از مشخصات زیر، مربوط به کدام سنگ   7

  خاصیت چسبندگی به زبان)  ب                        داراي ذرات درشت رسوبی )الف
  داراي سیمان شدگی)  د             آب هاي بسیار ساکن       یل درتشک) ج

    سؤاالت در صفحه دوم ادامه  
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    ٢

  ؟فیزیکی یااست  شیمیاییاز نوع  در هر یک از موارد زیر، هوازدگی  8
  یخ زدگی آب)  د       گرم و خشک بیابانی) جآب و هواي گرم و مرطوب     )  ب     وجود اکسیژن) الف

1  

  .نویسیدبرا  شبنم شرط ایجاددو ) الف  9
  ؟چگونه به وجود آمده است در ایران خزر دریاچه )  ب

1  

  .دهیدپاسخ کوتاه  به سؤاالت زیر،  10
  اقیانوسی چه نام دارد؟ ترین بخش حوضه کم شیب)  الف

  دریا چیست؟ موجعامل اصلی ایجاد )  ب
  ؟زیادیا  است مکمقدار حباب هوا در یخ بلوري، )  ج
  سرعت نوترون ها استفاده می شود؟ به عنوان کم کننده رآکتورهاي اتمیاز کدام کانی در )  د

1  

  1  .بنویسید ،را درجه سختی کانی هاثر در ؤدو عامل م  11
  .را بنویسید گرانیتسنگ آذرین مورد کاربرد یک )  الف  12

  .آن را بنویسیدایجاد  علتچه نوع بافتی دارد؟  معدنیپوکه )  ب
1  

  1  ، مفروض است  » کلسیم دار فلدسپات ،الیوین ، پیروکسن « ریزبا بلورهاي  تشفشانیآسنگ   13
  وجود دارد؟      مسکوویتسنگ، کانی  ر اینآیا د)  بدارد؟                                نامچه  ،سنگ) الف

  ؟        سریعسرد شده است یا  آرام)  د         ؟        تیرهاست یا  روشنرنگ سنگ، ) ج
  1  .بنویسید ،تراورتن براي سنگ رسوبی ،کاربرد و دو مورد  تشکیلدو شرط   14
  :، به موارد زیر پاسخ دهیدمقابلشکل در  دگرگونیسنگ  توجه به با   15

  چرا؟ ؟سنگ گنیس است کدام شکل،) الف
  ؟وجود دارد ،» دگرگونیهاله «  آیا احتمال تشکیل) ب
                A                    B                  . نام ببرید ،را گنیسکانی تشکیل دهنده سنگ سه )  ج

5/1  

  .هر یک از موارد زیر را، بنویسید علت  16
  .نزدیک سطح زمین است سطح ایستابی در گیالن،) الف

  .ها می شودمانع ذوب سنگ  ،افزایش فشار ) ب
  .، گاهی به رنگ قرمز روشن دیده می شودنمکسنگ  ) ج
  .ضخامت مواد هوازده کم است، با شیب تندمناطق در  ) د

2  

  .کنید تعریفاصطالحات زیر را   17
  سطح اساس )د                رمعلقبا) ج           جورشدگی) ب     زیست محیطی زمین شناسی) الف

2  
    
  20  جمع نمره                                         »         باشید موفق«                                                                   
  

 

 

 

 

 




