
  نمره )  1.5( درست و نادرست را مشخص كنيد ؟زير عبارت هاي در -1

  انحالل پذيري سنگهاي تبخيري زياد است . )الف

  ب)تونل هايي كه در زير سطح ايستابي ساخته مي شوند پايدارترند.

  پ)عمل زهكشي ريلها بر عهده باالست مي باشد . 

  ت)موج ريلي نوعي موج دروني است .

  ث) در گسل عادي سطح گسل مايل است . 

  توف نوعي سنگ آذر آواري است .ج) 

  نمره) 2( در جاهاي خالي عبارت مناسب بنويسيد ؟-2

  سنگهاي دگرگوني .............................. و.................................... در مقابل ساخت وساز مقاومت بااليي دارند . الف)

  ب) .................................و.................................. از مصالح سد خاكي محسوب مي شوند . 

  پ) ايران روي كمر بند لرزه خيز ............................... تا ............................. قرار گرفته است . 

  .......................  و انرژي آن ............................ برابر مي شود . ت) به ازاي هر واحد بزرگي دامنه زلزله 

  نمره ) 2( عبارت هاي زير را تعريف كنيد ؟ -3

  موج سطحي : الف) 

  

  ب) مقاومت سنگ : 

  

  پ) ريشتر : 

  

  : گدازهت) 

  

   ) نمره0.75طبقه بندي مهندسي خاك بر چه اساسي است نام ببريد ؟ (-4



  

  نمره ) 1( ؟  به چه دليل از هسته رسي براي ساختن سد خاكي استفاده مي شود -5

  

  نمره ) 1/5(  سنگها در برابر تنش چه رفتار ي از خود نشان مي دهندو نتيجه هر رفتار چيست ؟ -6

  

  

  نمره ) 1.5( ؟مراحل راه سازي را نوشته هر يك را به اختصار توضيح دهيد  -7

  

  نمره )1.5را نوشته ؟ سپس بنويسيد كه اين گسل نتيجه چه نوع تنشي است؟( دو ويژگي گسل معكوس -9

  

  نمره)1را بنويسيد ؟( Pچهار ويژگي موج  -10

  

  

  نمره ) 1چهار مورد از پيشنشانگر ها را بنويسيد؟( -11

  

  نمره ) 1( چين خوردگي تاقديس و ناوديس را با هم مقايسه كنيد ؟ -12

  

  

ريشتر است ؟  4.4ريشتر چند برابر زلزله اي با بزرگي  6.4مقدار انرژي آزاد شده و دامنه امواج زلزله اي با بزرگي  -13
  ) نمره1.5(

  

  نمره ) 1.5مرحله فومرولي را تعريف كنيد و دو مثال بزنيد؟ (  -14

  



  نمره )1چهار مورد از فوايد آتشفشانها را بنويسيد؟ (  -15

  

  ) نمره1.25لرزه را به صورت مرحله به مرحله بنويسيد ؟ (علت اصلي زمين -16

  

  


