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) دقيقه18: گوييمدت پاسخ(

كند؟روز ثبت ميترين فشار را در كدام هنگام از شبانهت نبود ابر، باد و بارش يك فشارسنج در محيط باز، بيشدرصور-101

كمي پس از طلوع خورشيد) 2شدن هوا تا طلوع خورشيدي بين روشنفاصله) 1

شبكمي پس از نيمه) 4كمي پس از غروب خورشيد) 3

هـاي   كدام گزينه قرار گيرد، تا اين نمودار يكي از ويژگي          Mي  جادار زير، به  در نمو -102

درستي نشان دهد؟آب دريا را به

شوري) 2آشفتگي) 1

دما) 4چگالي) 3

است؟ها بيان شدهكدام عبارت براي معرفي رس-103

. از خود عبور دهندتوانند سيالي رامقدار قابل توجهي فضاهاي خالي دارند ولي نمي) 1

.شودها تشكيل نميخواني در آنريز بودن هيچ آببه علت نداشتن فضاهاي خالي و دانه) 2

.روندكار ميي سدها بهبه علت كمي تخلخل و نفوذناپذير بودن، در ساختن سراميك و هسته) 3

.ند و به هنگام لزوم عبور دهندتوانند آب را در خود ذخيره كنفضاهاي خالي بسيار زيادي دارند كه مي) 4

ي زمين دانست؟هاي كمياب پوستهي زمين، كدام كاني را بايد از كانيباتوجه به فراواني عنصرها در پوسته-104

گالن) 4آزبست) 3بوكسيت) 2اليوين) 1

اند؟گي، براي جالي اين كاني انتخاب كرده صمغي است، اصطالح صمغي را باتوجه به كدام ويژ(ZnS)جالي كاني اسفالريت -105

شدت انعكاس نور) 4ميزان عبور نور) 3ي ظاهريمنظره) 2ميزان نرمي) 1

تر است؟شناسي كدام سنگ، ميزان آمفيبول از بقيه بيشدر تركيب كاني-106

ريوليت) 4ديوريت) 3بازالت) 2افيوليت) 1

گردد؟حاصل مي...... طور ناگهاني زياد شود، سنگي با بافت ي مذاب بههكه تعداد اندك مراكز تبلور در يك مادهنگامي-107

دارحفره) 4ايشيشه) 3پورفيري) 2اسفنجي) 1

ديگر تفاوت دارند؟سيل و دايك در كدام مورد با يك-108

محل استقرار) 4ي بلوراندازه) 3ساخت اوليه) 2تركيب شيميايي) 1

شوند؟هاي آْذرين آزاد ميهاي كوارتز از سنگ دانهبر اثر كدام فرآيند يا فرآيندها،-109

هوازدگي شيميايي) 2هوازدگي فيزيكي) 1

هاي محلولشدن سيمان يا كانيحل) 4هوازدگي فيزيكي يا شيميايي) 3

هاي رسوبي شيميايي ممكن است از طريق غيرآلي يا آلي تشكيل شوند؟كدام سنگ-110

چرت و زغال سنگ) 4تراورتن و گل سفيد)3آهك و دولوميت) 2آهك و چرت) 1

كند؟تر تغيير ميهاي خيلي شديد، نسبت به بقيه كمكدام سنگ در برابر دگرگوني-111

هورنفلس) 4فيليت) 3شيست) 2اسليت) 1

كنند؟شناسي مانند هم عمل ميهاي زمينكدام پديدهي دهندهاي شكلهعامل-112

ياردانگ و استاالكميت) 4 و تيلتورب) 3توف و سيل) 2دره و باد كند) 1
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است؟يك برآورد شدهگيري كدامعمق قسمت دروني هسته، با اندازه-113

 در هر زلزلهSي امواج ي سايهوسعت منطقه) 2 در طي عبور از قطر زمينPزمان عبور امواج ) 1

ي داخليشده از هسته منعكسPزمان سير امواج ) S4 و Pي امواج ايهي ساختالف وسعت منطقه) 3

كند؟شناسي اقيانوس اطلس را قطع مي كدام عارضه يا عوارض زمين′bbبرش فرضي در امتداد -114

هاي دريايي و درازگودالكوه) 1

اقيانوسيهاي ميانكوهرشته) 2

هاي اقيانوسيدرازگودال و پشته) 3

درازگودال، پشته و جزاير قوسي) 4

؟گيردنميجايي قائمي صورت گونه جابهدر كدام امواج زلزله، ارتعاش ذرات، عمود بر جهت انتشار موج است ولي هيچ-115

1 (L2 (P3 (R4 (S

ها سال ادامـه    ها از نظر حرارتي شديد و مداوم بوده و ممكن است، اين فعاليت ده             هايي كه فعاليت آن   فشانمعموالً، مخروط آتش  -116

ها هستند؟باشد، داراي كدام ويژگيداشته

گري بزمدور و منظم با دهانه) 2ي پهن و ارتفاع زيادقاعده) 1

مدور و منظم با ارتفاع زياد) 4ي پهنكم ارتفاع با قاعده) 3

رو كدام است؟حاصل تنش فشاري در شكل روبه-117

روراندگي) 2خوردگيچين) 1

ناپيوستگي) 4شكستگي) 3

از هسته كه سبب كاهش جرم و در نتيجه طي يك سلسله واكنش و توليد مواد ...... شدن مرتب ني خارج يع238تخريب اورانيوم -118

. را توليد كند206اي، سرانجام سرب واسطه

 نوترون2 پروتون و 2) 4يك پروتون و يك نوترون) 3 پروتون2) 2 نوترون2) 1

ترتيب از قديم به جديد كدام است؟رو بههاي شكل روبهسن نسبي سنگ-119

سنگ آهك، ماسه سنگ، گرانيت، شيل) 1

سنگ آهك، شيل، گرانيت، ماسه سنگ) 2

گرانيت، شيل، سنگ آهك، ماسه سنگ) 3

نيت، سنگ آهك، ماسه سنگشيل، گرا) 4

خوردگي اواسط دوران پالئوزوئيك، كدام جانداران فراوان شدند؟زمان با چينهم-120

1 (2 (3 (4 (

پذير كرد؟ي فراوان خزندگان را در دوران مزوزوئيك امكانكدام مورد، توسعه-121

شرايط آب و هوايي خاص) 2بزرگي جثه و نبود دشمن) 1

هاشدن از وسعت مردابباال آمدن زمين و كاسته) 4تخواني روي بدنپوشش صفحات اس) 3

.آن ستاره تا زمين...... نسبت نور ظاهري به نور واقعي يك ستاره همواره برابر است با -122

1) 2يفاصله) 1
4

يعكس مجذور فاصله) 4يمجذور فاصله) 3ي فاصله
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است؟ي تراز در اين نقشه چند متري انتخاب شدهفاصله.  درصد استB ،10 و Aي شيب متوسط ميان دو نقطه-123
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.شودميمتر نشان دادهميلي...... حدود ...... اي با مقياس  متري يك اتوبان در روي نقشه75عرض -124

1 (1
2000

 ،/3 752 (1
2500

 ،33 (1
3750

 ،24 (1
15000

 ،5

ي مـاده هاي اطراف اتاقك ماگمايي شكل زيـر مناسـب تـشكيل كـدام           هايي مانند رگه  رگه-125

 است؟معدني

اورانيوم) 2جيوه) 1

آلومينيم) 4تورمالين) 3


