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  »شناسی زمین«
  ) دقیقه20: گویی مدت پاسخ(

  .باشد  می..............ي آوزون  جایگاه الیه -161
  تروموسفر) 4  مزوسفر) 3  استراتوسفر) 2  تروپوسفر) 1  

  ها هموار و عمیق است؟ یک در بستر اقیانوس کدام -162
  فالت قاره) 4  هاي اقیانوسی پشته) 3  اي خیز قاره) 2  دشت مغاکی) 1  

  ي مازندران کدام است؟ مدن دریاچهعامله به وجود آ -163
  ها گذاري یخچال رسوب) 2    فروافتادگی زمین) 1  
  ي یک دریاي قدیمی مانده باقی) 4    ها ریزش کوه) 3  

  تري دارد؟ یک چگالی نسبی بیش کدام -164
  کلسیت) 4  گالن) 3  باریت) 2  ها سیلیکات) 1  

  تر است؟ ها درست هاي باتولیت یک از نظر بلور در سنگ کدام -165
  بلورهاي ریز و درشت دارند) 2     ریز بلورند)1  
  بدون بلورند) 4    بلورهاي دانه درشت دارند) 3  

  یک درست است؟ در مورد ساختار گلسنگ کدام -166
  ذرات تقریباً مساوي سیلت و رس) 2    ذرات سیلت درشت و رس) 1  
  کربنات کلسیم همراه سیلت) 4    کربنات کلسیم همراه رس) 3  

  شود؟ گونی موجب تشکیل سر پانتین مییک از عوامل دگر کدام -167
  دفنی) 4  مجاورتی) 3  اي ناحیه) 2  هیدروترمال) 1  

  تر است؟ یک از مناطق مواد آلی خاك کم در کدام -168
  بیابانی) 4  معتدل جنوبی) 3  حاره) 2  معتدل شمالی) 1  

  .باشد  درجه می..............چرخش زمین در هر ساعت معادل  -169
  1 (30  2 (24  3 (12  4 (15  

   زلزله در آن سوي زمین کدام است؟Sایجاد سایه از امواج  عامل -170
  ي خارجی سیال بودن هسته) 2    جامد بودن سست کره) 1  
  شروع ذوب بخشی در گوشته) 4    ي کم سرعت الیه) 3  

  ؟شود نمیهاي زمین، تخریب حاصل  یک از حرکت ورقه در کدام -171
  ها شونده با چگالی زیاد ورقه نزدیک) 2  ها لی کم ورقهشونده با چگا نزدیک) 1  
  دور شونده) 4    امتداد لغز) 3  

  تر است؟ یک براي امواج الو زلزله مناسب کدام -172
  جایی ذرات به موازات سطح زمین جابه) 2  اي جایی ذرات در یک مدار دایره جابه) 1  
  جایی نامنظم ذرات جابه) 4    جایی قائم ذرات جابه) 3  
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  یک درست است؟ ي خاکستر آتشفشانی کدام در مورد اندازه -173
  متر  میلی32تر از  بیش) 4  متر  میلی4تر از  بیش) 3  متر  میلی32تر از  کم) 2  متر  میلی4تر از  کم) 1  

  ها مناسب است؟ یک براي تعریف هورست در گسل کدام -174
  اديهاي ع ساخته شدن باال راندگی در گسل) 2    هاي معکوس تشکیل گسل) 1  
  هاي امتداد لغز تشکیل گسل) 4  هاي رو رانده شدن گسل ساخته) 3  

   در اتمسفر کدام است؟14ي تخریب کردن  نتیجه -175
  49آرگون ) 4  40پتاسیم ) 3  14نیتروژن ) 2  12کربن ) 1  

  فسیل راهنماي دوران سنوزوئیک کدام است؟ -176
  نومولیت) 4  دار ماهی زره) 3  تریلوبیت) 2  آمونیت) 1  

   تمام سطح رو به زمین ماه روشن است؟در کدام حالت -177
  تربیع دوم) 4  محاق) 3  تربیع اول) 2  بدر) 1  

  باشد؟ شناسی می یک برابر یک واحد ستاره کدام -178
  سال نوري) 4  فاصله زمین تا خورشید) 3  ي زمین تا ماه فاصله) 2  ي ماه تا خورشید فاصله) 1  

  ونه است؟ها چگ النهارها از هم به طرف قطب ي نصف تغییرات فاصله -179
  .یابد کاهش می) 2    .یابد افزایش می) 1  
  .کند متناسب با مدارها تغییر می) 4    .ثابت است) 3  

  ي ساختار شیمیایی اصلی نفت است؟ دهنده یک تشکیل از موارد زیر کدام -180
  ها هیدروکربن) 4  ها الکل) 3  هاي کربن هیدرات) 2  اسیدهاي چرب) 1  


