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  ) دقیقه18: گویی مدت پاسخ(

  ......اکسید در هوا تا حد زیادي  دي د بخار آب و کربنوجو -101
  .شوند ها می سبب شکست متوالی امواج رادیویی در شب) 1  
  .در انعکاس امواج نامرئی خورشید به فضا نقش دارند) 2  
  .کنند از نفوذ امواجد گرمایی خورشید به سطح زمین جلوگیري می) 3  
  .شوند  بلند منتشر شده از سوي زمین به فضا میمانع از عبور امواج) 4  

   درجه کدام است؟50 تا 40هاي  هاي پر باران در عرض لت تشکیل، جبههع -102
  ها وسعت زیاد دریاها نسبت به خشکی) 2  دیگر برخورد بادهاي قطبی و معتدله با یک) 1  
  ارتفاع زیاد این مناطق از سطح دریاهاي آزاد) 4  ي تابش خورشید در تمام سال ویهتغییر نکردن زا) 3  

  دهد؟ هاي جغرافیایی مختلف، نشان می شده در آب دریاها را در عرض اکسید حل دي زان تقریبی، کربن نمودار میکدام -103
  

  1 (    2 (  
  
  
  
  

  3 (    4 (  
  
  

  .گیرد قرار می...... زومتریک فشار، سطح پی ي تحت فر چاه در یک سفرهپس از ح -104
  تر یا باالتر از سطح زمین پایین) 2    فقط باالتر از سطح زمین) 1  
  ي تغذیه تر یا باالتر از سطح منطقه پایین) 4  تر یا باالتر از سطح ایستایی پایین) 3  

ي کدام ویژگی  ها نشانه ین شکلا. شود شکلی شکسته می زدن چکش بر روي کانی ناشناس، آن کانی به قطعات تقریباً هم با ضربه -105
  این کانی است؟

  ها شکل اتصاي بنیان) 4  ترکیب شیمیایی) 3  میزان سختی) 2  نوع رخ) 1  

  تر است؟ مال یافتن کدام کانی ماگمایی در یک سنگ رسوبی کماحت -106
  فلدسپات) 4  الیوین) 3  کوارتز) 2  میکا) 1  

  ؟است بوده کدام شرایط مهیا ي تشکیل بلورهاي یاقوت موجود در یک معدن، در گذشتهبرا -107
  هاي کربناتی گرما و فشار زیاد، یون آلومینیم، سنگ) 2  گرماي زیاد، فشار کم، یون کربن، سنگ گرانیت) 1  
  گرما و فشار زیاد، یون آلومینیم، سنگ کیمبرلیت) 4  گرماي کم، فشار زیاد، یون آلومینیم، سنگ گنیس) 3  

  فاوتند؟دیگر مت ل ودایک در کدام مورد با یکسی -108
  نسبت میان ضخامت و مساحت توده) 2  .سازند اي که با سطح زمین می زاویه) 1  
  هاي درونگیر محل استقرار نسبت به الیه) 4  .سازند ي نفوذي منشاء می اي که با توده زاویه) 3  

  تر از بقیه است؟ هاي اسیدي گسترده حجمی کدام کانی در سنگي تغییرات درصد  هدامن -109
  مسکوویت) 4  ارتوکالز) 3  بیوتیت) 2  کوارتز) 1  
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  اند؟ نشین شده هاي سبز رنگ حاوي اکسیدهاي آهن، معموالً در کدام محیط رسوبی ته لیش -110
  هاي بازالتی هاي کوه دره) 2    ها هاي ساکن مرداب آب) 1  
  ها هاي بسیار عمیق اقیانوس آب) 4  عمق و گرم استوایی هاي کم آب) 3  

  کنند؟ بندي می ژگی طبقهها را براساس کدام وی سنگ لزغا -111
  ي خلوص درجه) 4  میزان سختی) 3  ترکیب شیمیایی) 2  کاربرد) 1  

  توان مشخص کرد؟ شده را با کدام ویژگی در سنگ، می هاي دگرگون دار در سنگ شار جهتتأثیر ف -112
  بلورهاي بزرگ به علت تبلور مجدد) 2    بندي بسیار ظریف الیه) 1  
  هایی با چگالی زیاد متراکم شدن سنگ و تبلور کانی) 4  هت فشاراي با ج هاي ورقه جهتی کانی هم) 3  

  تري دارد؟ خاك حاصل از هوازدگی شیمیایی کدام سنگ نسبت به بقیه عناصر بیش -113
  کوارتزیت) 4  پریدوتیت) 3  دیوریت) 2  دولومیت) 1  

ها برحـسب درجـه، نـسبت بـه کـانون ایـن زلزلـه در         م فاصلهي کشور ژاپن، در کدا ي بسیار شدید سال گذشته      زلزله Sامواج   -114
  نگاري ثبت نشدند؟ هاي لرزه ایستگاه

  180 تا 142) 4  180 تا 103) 3  142 تا 103) 2  103 تا 0) 1  

  .دست آمد شدن میدان مغناطیسی زمین به شواهدي در جهت تأیید وارونه......  میالدي، با مطالعه بر روي 1960ي  در اوایل دهه -115
  دانی قطب شمال از هاوایی تا محل فعلیسرگر) 2  ها و رسوبات بستر دریاها گدازه) 1  
  اي در اروپا و آمریکاي شمالی هاي قاره سنگ) 4  ها هاي عمیق اقیانوسی در کنار قاره گودال) 3  

  شناسی در بستر دریاي سرخ قابل مشاهده است؟ ي زمین کدام پدیده -116
  خروج مواد مذاب در امتداد شکاف) 2    دراز گودالی با عمق بسیار کم) 1  
  .شود گسلی امتداد لغز که سبب جدایی عربستان از آفریقا می) 4  ي یک کوه  مواد مذاب از دهانهخروج) 3  

  تري دارد؟ بزرگی یک زلزله به کدام مورد بستگی بیش -117
  جایی زمین برحسب میکرون در امتداد سطح کل میزان جابه) 1  
  شده برحسب ریشتر ي موج ثبت ترین دامنه لگاریتم بزرگ) 2  
  ي شکستگی جایی دو طرف صفحه اد شده، حاصل از جابهانرژي آز) 3  
   کیلومتري کانون100میزان خسارت وارد شده به ساختمانی استاندارد در ) 4  

  اند؟ دیگر متفاوت طور حتم با یک فشانی در کدام مورد به یک قطعه برش رسوبی و یک قطعه برش آتش -118
  میزان جورشدگی) 4  دازه ذراتان) 3  جنس ذرات) 2  سیمان) 1  

  رو کدام است؟ ساخت سنگ آذرین شکل روبه -119
  اي گدازه) 2    اي صفحه) 1  
  آذرآواري) 4    اي توده) 3  

120- A و Bترتیب کدام سازندها باشند، گسل شکل زیر عادي است؟  به  
  می کژد-سروك) 2     سورگاه-ایالم) 1  
   سورگاه-سروك) 4     کژدمی-سورگاه) 3  
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مـشاهده  هـا   گونه ناپیوستگی بین الیـه     اي است که هیچ     شناسی منطقه   ي زمین   شکل زیر، نقشه   -121
ي ایـن   تـرین الیـه    باشد، قـدیمی  » پین  سی  سی  می« مربوط به زمان     Mي    اگر الیه . است  نشده

  ؟است شدهمنطقه در چه زمانی رسوبگذاري 
  پلیوسن) 2    دونین) 1  
  پالئوسن) 4    سیلورین) 3  

شناسی از  اي برحسب واحد ستاره بایست در حدود چه فاصله  برابر جرم فعلیش بود، در آن صورت زمین می2اگر جرم خورشید  -122
  ؟کرد نمیگرفت تا شدت نور کنونی آن تغییر  خورشید قرار می

  1 (/1 4  2 (/2 8  3 (4  4 (8  

   درصد است؟20شیب متوسط میان کدام دو نقطه حدود  -123
  1 (AB  
  2 (DE  
  3 (AC  
  4 (FG  

124- 1
4

1اي با مقیاس  ي توپوگرافی منطقه  نقشه
10000

  ي جدید کدام است؟ ایم، مقیاس نقشه ي اصلی بزرگ کرده ي نقشه  را به اندازه

  1 (1
40000

  2 (1
20000

  3 (1
5000

  4 (1
2500

  

  گیرد کدام است؟ سنگ صورت می اولین رویدادي که پس از تجمع مواد گیاهی براي تشکیل ذغال -125
  یافته یان و روي مواد تجمعگذاري گل و الي نرم در م رسوب) 2  باال رفتن درصد کربن مواد به علت فشار و دماي زیاد) 1  
  ها از دست دادن اکسیژن و هیدروژن به علت فعالیت باکتري) 4  هاي غیرهوازي باال رفتن دماي محیط و آغاز فعالیت باکتري) 3  


