
 

 

 بارم متن سئوال ردیف

 درست و کدام نادرست است؟کدام یک از جمالت زیر  1

 ارد.سازه تاثیر قابل توجهی دی مورفولوژی یا پستی بلندی و بلندی های محل احداث سازه، در پایدار الف(

 .متراکم شدن سنگ ها می شودتنش فشاری سبب  ب(

 ی شکند.زتنش هاست که سنگ تحمل می کند و محداکثرتنش یا ترکیبی ا، مقاومت سنگ  پ(

 دارد.نغییر شکل ایجاد شده در سنگها به رفتار آنها در مقابل تنش بستگی مقدار و نوع ت ت(
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 هریک از موارد ستون یک با کدام مورد ستون دو در ارتباط است؟ 2

 

 ستون دو ستون یک

 سیرجان-سنندجالف(

 کپه داغب(

 ایران مرکزیپ( 

 البرزت( 

 آهن چغارت وروی مهدی آباد(1

 سرب وروی ایرانکوه(2

 ها وناودیس های متوالیتاقدیس (3

 فرورانش دریای عمان به زیر ایران(4

 (رگه های زغال سنگ5
 

1 

 از داخل پرانتز کلمه مناسب را انتخاب کنید. 3

 برخورد( چرخه ویلسون می باشد. -در مرحله)بازشدگی هیمالیا کوهرشته به وجود آمدن  لف(ا

 درزمین ظاهرشده اند. (پرمین -تریاسدر اوایل دوره)دایناسوراولین  ب( 

 روشن می شود، که به آن خورشید نیمه شب می گویند.( جنوبگان -درآخر بهارو اول تابستان کل منطقه )شمالگان پ(

 یافت می شود( کادمیم -در کانی های سرب وروی عنصر)سلنیم( ت

 تالک( استفاده شده است. -کوارتزدر خمیر دندان از کانی ) ث(

 ترکیب( بستگی دارد. -ریز دانه ، به میزان )رطوبت ج( پایداری خاک های 

 د. مطلوب می باشحالت (  تاقدیسی -چ(ساخت سددر سازه های)ناودیسی

 ( دربرابر تنش مقاوم است.شیست -دگرگونی)کوارتزیتح(ازبین سنگهای 

 الیه باالستی( عمل می کند.-( بخش زیر اساس به عنوان)الیه زهکشیخ

 ( می باشد.بیشتر-عنصر کلسیم ازاکسیژن)کمتری غلظت کالرک د(فراوان
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 گزینه مناسب را انتخاب کنید. 4

 فلوراید باعث چه عوارضی می شود؟زیادمصرف  الف(

 آسیب کلیوی (4      ( آسیب عصبی   3          ( خشکی غضروف ها2            ( پوسیدگی دندان1
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 ؟ایجاد می شود................... بیماری سیلیکوسیس دراثر  ب(

 کمبود ید( 4       مصرف کم فلئور     ( 3               مصرف زیاد روی( 2          استتنشاق غبار (1

 چه نام دارد؟در زنان مسن سبب نرمی استخوان می شود  بیماری که دراثر مسمومیت با کادمیمپ( 

 فلورسیس استخوانی( 4                گواتر       (3                     ایتای ایتای(  2                   میناماتا(  1

 و اساسی است؟ جزئیت( کدام عنصر

 منیزیم( 4                   فسفر     (3                           اکسیژن (2                       طال(1

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید. 5

 اصلی است یافرعی؟جزء عناصر منگنز الف(

 ها ناشی از کدام نوع تنش هستند؟چین خوردگی ب( 

 سخت ترین کانی کدام است؟پ( 

 تله های نفتی ایران بیشتر از کدام نوع هستند؟ت( 

 گردند، رفتارسنگ پالستیک است یا االستیک؟طور کامل به حالت اولیه خود باز ث( اگر پس از رفع تنش، سنگ ها به 

 الیه های وسط قدیمی ترندیا جدیدتر؟دیس ها ج( درناو

 ها باید از سطح ایستابی باالتر باشندیا پائین تر؟مغارچ( 

 تونل است یا مغار؟، ایستگاه مترو ح( 
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 دامنه هارا باچه اقداماتی می توان پایدار کرد؟)چهارمورد( 6
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 می باشد نشانه چیست؟طبس در دار زغال الیه های وجو الف(  7

 

 

 ؟مهاجرت اولیه نفت را تعریف کنیدب( 
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 الف( ژئوپارک را تعریف کنید. 8

 

 

 ب( نام ژئوپارک ایران را که به ثبت جهانی رسیده است را نام ببرید.
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 مقایسه کنید   A,Bمقدار رسوب گذاری وفرسایش را درنقاط الف( 9

 

                                     

 

 

 

متر برثانیه درجریان است. آبدهی رودخانه را دو مترمربع و باسرعت متوسط 222آب در رودخانه ای با سطح مقطعب(

 محاسبه کنید.
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 الف( دو آتشفشان  ایران را نام ببرید. 12
 

 

 ب( دو ویژگی مهم آنها را بنویسید. 
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 را تعریف کنید. اصطالحات زیر 11

      : معکوس الف( گسل

     :کانون زمین لرزه ب( 

         :الپیلیپ( 

 :درونیت( امواج 
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 سه کنید.و تهران باهم مقای شاها در شهرهای کرمانر شاهبزرگا وشدت زمین لرزه شهرکرمان 12
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 ریشتر است؟5ریشتر چند برابر زمین لرزه ای با بزرگای 7مقدار انرژی آزادشده و دامنه امواج زمین لرزه ای با بزرگای 13

 )انجام محاسبه ونوشتن فرمول الزامی است(
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 موفق باشید
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