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 نمره د؟ان گسترده کنند هک چگوهن و هب زمین نظر نمي اه هک چگوهن ربپا داشته شده و هب کوه  :لَي اْلَْرْض  کَیْفَ سُط حَتْ وَإ   لْج بَال  کَیْفَ نُص بَتْ لَي ا وَإ  

 (52/7درستی یا نادرستی جمالت زیر را تعیین کنید. )نمره هر گزینه  1

 نادرست     درست                     .   رسدمیلیون کیلومتر می 141به  در اول تیرماه فاصله خورشید از زمینالف( 

 نادرست   درست                                                  عمق سطح ایستابی در مناطق مختلف یکسان است.ب( 

 نادرست       درست              معتدل نسبت به مناطق قطبی زیاد است.             مقدار گیاخاک در مناطق پ( 

 نادرست رست         د            .              شودی، ماسه، شن و قلوه سنگ استفاده مدر سدهای بتنی از رست( 

 نادرست          درست                        شناسی پزشکی، یک علم درمانی نیست.                           زمینث( 

 نادرست          درست                                          .        کانون زمین لرزه، مرکزی در سطح زمین استج( 
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 (52/7های مناسب تکمیل کنید. )نمره هر جای خالی جاهای خالی را با عبارت 2

    .       است آب هدایت در آبخوان توانایی نشانگر آبخوان نفوذپذیریالف( 

 .شناسی در ایران استاز پیشگامان مطالعات نوین زمین اشتوکلین ب(

 عبارت است از محل برخورد سطح الیه با سطح افق.                               شیب الیهپ( 

 .داردرا استحکام الزم برای ساخت سازه  یک نوع سنگ رسوبی است که ماسه سنگت( 

 دارد بستگی هاآن رطوبت میزان به ریزدانه، هایخاک ایداریپث( 

 شناسی پزشکی است.پدر علم زمین اوله سلینوس( ج

 کند.ی زهکش عمل میبه عنوان الیه زیراساس در احداث جاده بخشچ( 

 است. میدان نفتی اهواز ح( بزرگترین میدان نفتی ایران
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 (52/7در هر سوال گزینه مناسب را انتخاب کنید. )نمره هر سوال  3

 کانی باشد؟ تواندنمیهای کانی، کدامیک از موارد زیر با توجه به ویژگی الف(

 ( گارنت4           های طبیعی های موجود در یخچال( یخ3           ( گوگرد       2                   ( نفت1

 تواند باشد؟های فصلی چه عددی میکمترین میزان آبدهی در رودخانهب( 

 توان تخمین زد( نمی4                                 ( کمتر از  3                    ( صفر2                ( 1

 دهد؟کدام گزینه علت فرونشست دشت ورامین را به درستی نشان میج( 

1)  2 )    3)         4 ) 

 رود.کدام عنصر زیر جزو عناصر اصلی در بدن موجودات زنده به شمار نمی د(

  پتاسیم(4 آهن                       (3                         فسفر(2 اکسیژن                 (1
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 (2/7به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. )نمره هر سوال  4

 سال 033 متر چند سال زمان نیاز است؟میلی 25به طور میانگین برای تشکیل خاکی به ضخامت الف( 

 مغار شود، چه نام دارد؟فضاهای زیرزمینی بزرگ که برای ایجاد تاسیسات زیرزمینی استفاده میب( 

  ژرف ناوه و یا ترانشهنامند؟ می های مصنوعی یا طبیعی در سطح زمین که ژرفای بیشتری نسبت به پهنا دارند را چهفرورفتگیپ( 

  محیطیشناسی زیستزمین پردازد؟میمحیطی ستشناسی به حل مسائل زیکدام شاخه زمینت( 

 سطح ایستابی سطح باالیی منطقه اشباع چه نام دارد؟ث( 

 برزرشته کوه ال میلیون سال پیش در اثر بسته شدن تتیس کهن تشکیل شد؟ 181کدام رشته کوه ایران در ج( 

 55.899 است؟ ریشتر 6 بزرگی با ایلرزه زمین برابر چند ریشتر 8 بزرگی با ایلرزهزمین در شده آزاد انرژی مقدارچ( 
 برابر 0333یا تقریبا 
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 (2/7های زیر را تعریف کنید. )نمره تعریف هر عبارت عبارت 5

 گویند.واحد نجومی می ون کیلومتر است که به آن، یکمیلی 093میانگین فاصله خورشید از زمین، حدود  واحد نجومی:الف( 

 شود.می شناخته عناصر کالرک غلظت عنوان با زمین پوستة عناصر میانگین فراوانی غلظت کالرک:ب( 

  .که بشکندتواند تحمل کند، بدون آنها که سنگ میمقاومت سنگ، عبارت است از حداکثر تنش یا ترکیبی از تنش مقاوت سنگ:پ( 

 .ندارند قرار آب هاند و در چرخشود که در طی چند هزار سال گذشته در اعماق زیاد محبوس شدههایی گفته میه آبب :های فسیلیآبت( 

 .باشد شده ثبت استاندارد نگارلرزه زمین لرزه، توسط یک مرکز از کیلومتری صد یک فاصله در که است موجی دامنه بزرگترین لگاریتم ریشتر:ث( 

  .است شده واقع ویژه فرهنگی و طبیعی هایجاذبه با زمینشناختی میراث آن، در که است مشخص محدوده یک ژئوپارک، :ارکژئوپج( 
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 (52/7در هر سوال با توجه به تعداد خواسته شده در داخل پرانتز موارد را فقط نام ببرید. )نمره هر مورد  6

فرورانش پوسته اقیانوسی  های پهناور، خشک و کم آبدشت :مورد( 2) ویژگی پهنه شرق و جنوب شرق ایرانالف( 

  دریای عمان به زیر ایران در منطقه مکران

 محیط بدون اکسیژن –زمان  –های غیرهوازی باکتری –فشار  –دما مورد(: 4) ببرید نام را نفتی ذخایر تشکیل در ثرمؤ عوامل( ب

 آب منابع از برداری بهره مورد(: 2) ددا ارائهتوان ری میچه راهکا زمین فرونشست یپدیده میزان کاهش برای پ(

  شوند. تقویت ها آبخوان مصنوعی تغذیه با  -یابد  کاهش زیرزمینی

 مصالح مورد نیاز –شناسی منطقه شرایط زمین مورد(:2چیست ) آن یابیمکان و سد نوع تعیین در عامل ترینت( مهم

  میخ کوبی –ایجاد پوشش گیاهی  –زهکشی آب  –دیوار حائل  مورد(: 4) ریدبب نام را هادامنه پایداری هایث( روش

سخت شدن و شاخی شدن کف دست  -های پوستیلکه مورد(: 4ببرید ) نام را انسان بدن به کینآرس ورود ج( عوارض

 و پا، دیابت، سرطان پوست

 و خاک تشکیل -کره آب تشکیل -اکره هو تشکیل - زمین درون مطالعه مورد(: 4چ( فواید آتشفشان را نام ببرید )

 گرمایی زمین انرژی  -گرم  آب هایچشمه تشکیل -معدنی هایرگه تشکیل - اقیانوسی جدید پوسته تشکیل - رسوب

 های متوالیوجود تاقدیس –های رسوبی )سنگ آهک( وجود سنگ مورد(:2) دالیل وجود عمده ذخایر نفت ایران در منطقه زاگرسح( 
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 سن باشد، آن یاولیه مقدار شانزدهم یک حدود سنگ نمونه یک در موجود 532 اورانیوم قدارم اگر 1

 (است. سال میلیارد 2/4 برابر 532 اورانیم عمر نیم)   .بیابید را سنگ

 4 = تعداد نیم عمر = 0/2 → 0/4 → ./0 → 0/09

 سن سنگ طول نیم عمر = ×تعداد نیم عمر  →= سن سنگ  9/4 × 4=  .0میلیارد سال 

1 

 (52/7ای جدول زیر را تکمیل کنید. )نمره هر بخش در ارتباط با امواج لرزه 8

 زمان ثبت در دستگاه لرزه نگار نحوه حرکت محل انتشار اینام موج لرزه

 اولین موج ثبت شده مانند باز و بسته شدن فنر داخل زمین )اولیه( Pموج 

 آخرین موج ثبت شده واج دریامانند حرکت ام در سطح زمین )ریلی( Rموج 
 

1 

 .های زیر را بنویسیددلیل بیماری 9

 
 افزایش فلوراید: فلورسیس دندانی (تمسمومیت با جیوه: میناماتا (پ افزایش کادمیم: ایتای ایتای (ب کمبود روی: کوتاهی قد الف(

1 

 


