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 کسام زٍ ػاهل هؼطف شطجی تَزى است؟ -1

 ػشض جؼشافیبیی ٍ دهب( 4 ثبسش ٍ سطَثت( 3 دهب ٍ ثبسش  (2 دهب ٍ سطَثت( 1 

کشتی تحقیقاتی زض اقیاًَس اطلس تِ حطکت زضآهسُ ٍ اظ ػطض ّای جغطافیایی هرتلف آب ّاا ضا تطضسای های کٌاس   آب زض      -2

 ًگْساضی گاظّا ٍ یَى ّا زاضز؟کسام ػطض جغطافیایی تَاًایی تیشتطی تطای 
 1 )55 2) 55 3 )66 4 )65 

 زض آب زضیا یَى .............تَسط یَى .................جصب ًوی شَز. -3

 سَلفبت -سذین ( 4 کلش -هٌیضین ( 3 سَلفبت -پتبسین ( 2 کشثٌبت -کلسین( 1 

 زض تستطکسام زضیاچِ هقازیطی تیل یافت هی شَز؟ -4

 سجالى( 4 ثبیکبل ( 3 ًذفال( 2 ٍلطت ( 1

 تطضضسی ضٍی سطح ایستاتی استاى فاضس تط ػْسُ ی کسام یک اظ شاذِ ّای ػلن ظهیي شٌاسی است؟ -5

 صیست هحیطی( 4  صهیي ضٌبسی هٌْذسی( 3 آة صهیي ضٌبسی( 2 آة ضٌبسی( 1

 فطاٍاًی یک کاًی تِ ............... ٍ ............... تستگی زاضز. -6 

 ( ضشایط تطکیل ٍ پبیذاسی آى دس هحیط2  تطکیل ٍ ًَع هحیط( ضشایط 1 

 ی رٍة ٍ پبیذاسی آى دس هحیط ( ًقط4ِ  ( تشکیت ضیویبیی ٍ ًَع هحیط3 

 کٌین؟ ساظی زضست کٌین کسام ػٌصط ضا تِ ذویط شیشِ اضافِ هی ضًگ ضا زض صٌؼت شیشِ ای تٌفش چِ ترَاّین شیشِ چٌاى -7

 یذ (4 ( هٌگٌض3 ( آّي2 ( هٌیضین1 

 ٍقتی هی گَیین جالی کاًی ذاکی صوغی است تط اساس کسام هَضز جال ضا ًاهگصاضی کطزُ ایس؟ -8

 ػکس الؼول دس ثشاثش ًَس( 4 هٌظشُ ظبّشی( 3 ثبصتبثص ًَس( 2 دسخطٌذگی( 1 

 سَی هطاکع تثلَض ضا ًساضًس؟ ّا فطصتی تطای هْاجطت تِ زض کسام سٌگ یَى -9

 ( ثبصالت4 اثسیذیي( 3 ( سیَلیت2 ( گشاًیت1 

 ؟گطاًیت ٍ گاتطٍ اظ کسام ًظط شثاّت تیشتطی زاضًس -10

 اًذاصُ ثلَس، هحل تطکیل( 4 هحل تطکیل ، تؼذاد ثلَس( 3 اًذاصُ ثلَس ٍ سًگ( 2 ثشش ٍ صیقل( 1 

 کسام کاًی ضا تِ کوک ضًگ آى هی تَاى شٌاذت؟ -11

 هبالکیت( 4 کلسیت( 3 طال( 2 پیشیت( 1 

 ػات چٌس ذاًِ زض جسٍ  اشتثاُ است؟الاط -12

 1 )1 2 )2 

 3 )3 4 )4 

 کاًی هشتطک زض سٌگ آًسظیت ٍ گاتطٍ کسام است؟ -13

 ثیَتیت ( 2 کَاستض ( 1 

 پیشٍکسي( 4 آهفیجَل ( 3 

 ٌّگام تشکیل یک سٌگ زاًِ ّای گطًٍا تشکیل شسُ تاشس کسام گعیٌِ زض هَضز سٌگ ًازضست است؟چٌاًچِ زض  -14

 ػبهل تطکیل ایي سٌگ هوکي است سٍدخبًِ ثبضذ.( 2 .ایي سٌگ هی تَاًذ هیکبضیست ثبضذ( 1 

 ًجوتذ هبدُ ی هزاة است.ایي سٌگ حبصل ا( 4                                اص ایي سٌگ دس صٌؼت لیضس استفبدُ هی ضَد (3 

 ساظ است: شًَس ػاهل اصلی زگطگَى ّای هَجَز زض سٌگ هجسزاً هتثلَض هی زض ًَػی زگطگًَی کاًی -15

 داس ( گشهبی هبگوب ٍ فطبس جْت2  ( سیبالت ٍ گشهبی دسٍى صهیي1 

 داس ٍ گشهبی هبگوب ( فطبس جْت4 جبًجِ ٍ گشهبی دسٍى صهیي ( فطبس ّو3ِ 

 

 سبختبس سیلیکبتی سخ ًبم کبًی

 ٍسقِ ای ًذاسد کَاستض

 حلقَی یک جْتی صهشد

 داسثستی دٍ جْتی   فلذسپبت
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 گیاّاى تا تَلیس..............تاػث افعایش ػوق َّاظزگی شیویایی هی شًَس.ضیشِ ی  -16

 قٌذ( 4 اکسیذ( 3 اسیذ( 2 اکسیظى (1 

 اًس تطکیثی شثیِ .....زاشتِ است. ی شوسی اظ آى هٌشأ گطفتِ ی سیاضات هٌظَهِ کِ ّوِ ضٍز اتط هتشکل اظ گاظ ٍ غثاضی تصَض هی -17

 هبُ( 4 ( صحل3 ( هطتشی2 ( خَسضیذ1 

 شکل هقاتل هطتَط تِ ...............است -18

 ًَهَلیت  ( 2 کْکطبى (1 

 تشیلَثیت( 4 اسپی سیفش( 3 

 زض افیَلیت ّا تیي زٍسٌگ................ٍ......................ططح ّوثطی ٍجَز ًساضز.-19

 ثبصالت -سسَة ( 4 دایک صفحِ ایی -ثبصالت( 3 گبثشٍ -پشیذٍتیت ( 2 ثبصالت -گبثشٍ (1 

 جسایی استطالیا اظ قطة جٌَب ّوعهاى تا ..........................ضخ زاز. -20

 پیذایص سٍصى داساى( 4 فشاٍاًی سٍصى داس دس دسیب( 3 پیذایص دسخت گشدٍ( 2 فشاٍاًی ثٌذپبیبى دسیب (1 

 زض ظلعلِ چیست؟"ریلی " ػاهل تَجَز آهسى هَج   -21

 ثشخَسد هَج دسًٍی ثب فصل هطتشک الیِ ّب( 2                تجوغ اًشطی دس کبًَى         (1 

 ثشخَسد اهَاج سطحی ثب فصل هطتشک الیِ ّب( 4 تغییش هَج الٍ ٍ ثشخَسد ثب الیِ ّب( 3 

 هطالؼِ ضٍی کسام هَضز زض اضتثاط تا کاّش ذطط آتشفشاى هْن تط است؟ -22

 ثْجَد سٍش ّبی اًذاصُ گیشی حشکبت صهیي( 2 ثشسسی تؼذاد ًقبط داؽ                            (1

 ثشسسی ٍسقِ ّبی اهتذاد لغض( 4 ثشسسی فبصلِ تب ًقطِ داؽ                         ( 3

 شکل هقاتل اگط گسل هؼکَس تاشس تِ جای ػالهت سَا  کسام گعیٌِ تایس قطاض گیطز؟ -23

  کظدهی (1

 سَسگبُ ( 2

  ایالم( 3

 آغبجشی( 4

 شکل هقاتل .......................ضا ًشاى هی زّس اگط ػالهت سَا ...........تاشس -24

  پیطشٍی –ضیل  (1

  پسشٍی -کَاستضآسًیت( 2

  پسشٍی –آّک  (3

 پیطشٍی –کَکیٌب ( 4

 ػوق پَشیسُ شسُ تَز؟ٍجَز فسیل کسام یک هَیس ایي است کِ زض پطکاهثطیي تیشتط کطُ ی ظهیي اظ زضیاّای کن  -25

 آهًَیت( 4 استشٍهبتَلیت( 3 ًَهَلیت( 2 تشیلَثیت (1 

 

 زض ًظط تگیطین  کسام ضاتطِ زضست است؟ dی سیاضُ تا ستاضُ ضا  زض ًظط تگیطیس ٍ فاصلِ Mچِ شست ًَض ضا  چٌاى -26

 1 )d M
2 1 2 )1dM  3 )1d

M
 4 )

2
1

M

d
 

 شٌاسی یک ............... است. ی ظهیي شکل هقاتل ًقشِ -27

 ضشقی ( ًبٍدیس هبیل ثب جْت هیل ضوبل1 

 غشثی ( ًبٍدیس هبیل ثب جْت هیل جٌَة2 

 غشثی یل جٌَة( تبقذیس هبیل ثب جْت ه3 

 ضشقی ( تبقذیس هبیل ثب جْت هیل ضوبل4 

 

 

 ؟





 




 سشٍک

 ؟

 ماسه
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 ی هقاتل هطتَط تِ ............... ًقشِ -28

 جْت است. هبیل کِ ضیت الیِ ثب ضیت دسُ ّن ی ( یک الی1ِ 

 هبیل کِ ضیت الیِ ثب ضیت دسُ دس خالف جْت است. ی ( یک الی2ِ 

 جْت است. ( یک تبقذیس هبیل است کِ جْت هیل ثب ضیت دسُ ّن3 

 ( یک ًبٍدیس است کِ جْت هیل ثب ضیت دسُ خالف جْت است. 4 

هتط تاشاس هقیااس    ساًتی 2ای تْیِ کطزین  اگط طَ  ّط ضلغ هطتغ زض ًقشِ  هتطهطتغ ًقشِ 000/10شکلی تِ هساحت  اظ ظهیي هطتغ -29

 ًقشِ کسام است؟

 1 )1
5000

 2 )1
500

 3 )1
200

 4 )1
2000

 

 ٍجَز آهس. ساظًس شوشک زض زٍضاى ............... ٍ زض زٍضُ ............... تِ -30

 کشثًَیفش –( پبلئَصٍییک 4 شهیيپ –( پبلئَصٍییک 3 طٍساسیک –( هضٍصٍییک 2 کشتبسِ –( هضٍصٍییک 1 

 ؟شَز ًویگیط هحسَب  کسام الیِ سٌگ هرعى هٌاسثی تطای یک ًفت -31

 ( ضیل ًفَرًبپزیش4 ( سٌگ آّک ًفَرپزیش3 سٌگ ( هبس2ِ ( ضي1 

 آٍضز؟ ٍجَز هی هاگوا تا ًفَش زض کسام الیِ احتوا  تشکیل هٌاتغ فلعی ضا تِ -32

 ( الیِ ضیل4 الیِ هبسِ( 3 ( تطکیالت آّکی2 ( الیِ سسی1 

 ؟ًیستکسام گعیٌِ زض اضتثاط تا پگواتیت زضست  -33

 ( پگوبتیت دس اصل سٌگ گشاًیتی است.1 

 ( دس پگوبتیت جَاّشاتی چَى صهشد، یبقَت ٍ تَسهبلیي ٍجَد داسد.2 

 ( دس پگوبتیت ػٌبصشی چَى اٍساًین ٍ سضین ٍجَد داسد.3 

 ضَد. ی هبگوب تطکیل هی ّیذسٍتشهبل دس پبییي هحفظِ( پگوبتیت تحت تأثیش هحلَل 4 

 هْاجطت ًفت زض کجا اًجام هی شَز؟ -34

 دستلِ ًفتی (4 دس سٌگ هبدس( 3 صیش سٌگ هخضى( 2 ثبالی پَش سٌگ ( 1 

 ؟ًفتی کِ گَگطز ظیاز زاشتِ تاشس چِ ًَع ًفتی است -35 

 سجک( 4 سٌگیي ( 3 تشش( 2 ضیشیي ( 1 
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