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  است؟ نادرستو کدام  درست ،یک از جمالت زیر کدام  1

  .می باشدارتفاع تشکیل ابر کومولوس کمتر از استراتوس  )ب         . زمین لرزه یک پدیده طبیعی است )الف
  . معادن مس در سنگ هاي رسوبی تشکیل می شود )د             .لیمونیت یک ترکیب فسفاتی است )ج

1  

  .، مشخص کنیدکلمه مناسب داخل پرانتز را در هریک از جمالت زیر،  2
  .می یابد)  کاهش – افزایش(  چگالی آب اقیانوس ها معلق، موادبا افزایش ) الف

  .است خلیج فارساز )  مترک –بیشتر (  درجه شوري دریاي مدیترانه ) ب
    .دشومی )  کم –زیاد(  مقدار رواناب ، باشد زیاد پوشش گیاهیاگر ) ج
  .است)  اکسیژن  – آلومینیم(  ،فراوان ترین عنصر در پوسته ي زمین) د
  .فاده می شوداست) ژیپس  – سیلویت(  کانی از ،گچ بناییبراي تهیه ) ه
  .می باشد)  مضاعفزنجیري  –داربستی ( ، آمفیبولساختمان سیلیکاتی ) و

5/1  

  .جاهاي خالی را، با کلمات مناسب کامل کنید  3
  .است  .................. ، داراي مزههالیت کانی)الف

  . می باشد ................. ، پیریتکانی  نوع جالي) ب
  .می شود ... ................ ،کلسیم مقدار،  بووندر سري واکنشی ) ج
  .   می شود......................  ماده مذاب نسبت به جامد اولیه،   نظم بلورین، یک سنگ  در هنگام ذوب)  د

1  

  ؟ارتباط دارد سمت چپدر کانی، با کدام  موارد سمت راستهر یک از  4
 آزبست 1  نوعی جواهر سیلیکاتی الف

 زبرجد 2 بلور مکعبی شکل ب

 گالن 3     9 درجه سختی ج

 فیروزه 4 آتش تهیه لباس ضداستفاده در  د
 کرندوم 5 

 

1 

  1  ؟، ایجاد می شوند فرسایشی عواملتوسط کدام یک از  هر یک از موارد زیر،  5
  لغزش)  د  غارآهکی)  ج  یاردانگ)  ب  هدر) الف

  1  :، به موارد زیر پاسخ دهید فولیاسیوندر رابطه با   6
  ؟نواريمی شود یا  اي ورقه منظره سنگ، ) ب            ؟گنیسدیده می شود یا در  هورنفلسدر ) الف

  ؟جانبه همهاست یا  دار جهت عامل دگرگون ساز، فشار ) د         ؟شدیدصورت می گیرد یا  ضعیفدر درجات )  ج
  1  است؟»  کنگلومرا یا  شیل« رسوبی هر یک از مشخصات زیر، مربوط به کدام سنگ   7

  خاصیت چسبندگی به زبان)  ب                         درشت             رسوبات داراي  )الف
  شدگیگرد داراي )  د                         آب هاي بسیار ساکن یل درتشک) ج

    سؤاالت در صفحه دومادامه   
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  ؟ایجاد می شود)  استوایی – قطبی – بیابانی( در کدام منطقه هر یک از موارد زیر،   8
  خاك ضخیم و فاقد امالح)  ب                                         خاك قرمز) الف

  مشاهده سطح تازه سنگ)  د                         افق خاك بدون توسعه)  ج

1  

  دماي کمتري را نسبت به دماسنج خشک نشان می دهد؟ ،چرا دماسنج تر )الف  9
  ؟چگونه به وجود آمده است روسیه بایکال دریاچه)  ب

1  

  :دهید پاسخ کوتاهبه سؤاالت زیر،   10
  ؟ثابتاست یا  تغییر پذیرمتري اقیانوس ها دماي آب ها  600در عمق )  الف

  بخش حوضه ي اقیانوسی چه نام دارد؟ کم شیب ترین)  ب
  ؟زیادیا  است کم، مقدار حباب هوا در یخ بلوري)  ج
  در رآکتورهاي اتمی به عنوان کم کننده ي سرعت نوترون ها استفاده می شود؟ کانیاز کدام )  د

1  

  1  .را بنویسید کانی ها چگالی نسبیدو عامل موثر در   11
  .را بنویسید گابروسنگ آذرین  کاربردمورد یک )  الف  12

  .آن را بنویسیدایجاد  علت چه نوع بافتی دارد؟ سنگ پا)  ب
1  

  1  ، مفروض است  » دارپتاسیم  فلدسپات ، مسکوویت ،کوارتز « داراي کانی هاي باتولیتدر یک  آذرینسنگ   13
  وجود دارد؟      الیوینسنگ، کانی این آیا در )  ب    چه نام دارد؟                             ،سنگ) الف

  آرام سرد شده است یا سریع؟        )  د       رنگ سنگ، روشن است یا تیره؟         ) ج
  1  .را فقط نام ببرید فرایندهاي دیاژنزنوع از  چهار  14

  :، به موارد زیر پاسخ دهید دگرگونیسنگ در رابطه با   15
  .)ذکر چهار دلیل کافی است( هستند؟  بادوامو  محکمچرا اغلب ) الف

 ؟ایجاد می شود،»هاله ي دگرگونی« اصلی دگرگون ساز،  عاملکدام و توسط  دگرگونی نوعدر کدام ) ب

5/1  

  .هر یک از موارد زیر را، بنویسید علت  16
  .به خود بیرون می ریزد آب از چاه آرتزین خود) الف

  .افزایش فشار مانع ذوب سنگ ها می شود ) ب
  .جورشدگی از ویژگی هاي مهم بافتی در سنگ رسوبی است ) ج
  .دیده نمی شودسنگ بستر در سطح زمین  ،مثل گیالندر مناطق مرطوب  ) د

2  

  2  .کنید اصطالحات زیر را تعریف  17
    تلماسه )د                   آبشار) ج                سیمان پرتلند) ب                        ژئوفیزیک) الف  

  20  جمع نمره                                                     »                 باشید موفق«                                                                   
  

 

 

 

 

 




