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سؤاالت

ّط یه اظ هَاضز ظیط چِتأثیطی زض افعایش یا واّش هیعاى آتسّی "زتی" یه ضٍزذاًِ زاضًس؟

0 /5

الف) تاضًسگی ؾاالًِ ون اؾت.
ب) تؿتط ضٍز اظ ذانّای ونتطاون تشىیل شسُ تاشس.
2

تا تَجِ تِ واًیّای (وَاضتع ،گچ ،آًتطاؾیت ٍ گَگطز) پاؾد هٌاؾة ضا اًتراب وٌیس:
الف) وساهیه ًاشی اظ ؾطزشسى گاظّا ٍ تراضات آتشفشاًی اؾت.

0/75

ب) وساهیه زض اثط تثریط شسیس ایجاز شسُ اؾت.
ج) وساهیه حاصل گطها ٍ فشاض ظیاز اؾت.
1

3

چِ تفاٍتی تیي زها ٍ چگالی آب زضیاّا زض هٌاطك اؾتَایی ٍ لطثی ٍجَز زاضز؟

4

عویكتطیي ترش تؿتط الیاًَؼ چِ ًام زاضز؟

0 /5

5

تِ هجوَعِ فالت لاضُ ٍ ؾطاشیة لاضُ چِ هیگَیٌس؟

0 /5

6

وسام جولِ ظیط زضؾت ٍ وسام ًازضؾت اؾت؟

1/25

الف) الیاًَؼّا ًؿثت تِ اتوؿفط همساض تیشتطی زیاوؿیسوطتي ٍ اوؿیػى زاضًس.
ب) زض عوك 1000هتطی آب زضیا ،فشاض آب زض حسٍز  10اتوؿفط هیتاشس.
ج) زض ایجاز جطیاى ؾطحی زضیاّا ،حطوت ٍضعی ظهیي ّن اثط زاضز.
ز) زض تؿتط الیاًَؼ اطلؽ زضاظگَزال یافت هیشَز.
ّـ) عاهل ایجاز جطیاىّای هَجَز زض تٌگِ جثلالطاضق ،شضات هعلك گِل ٍ الی اؾت.
7

ّط یه اظ هَاضز ؾوت ضاؾت تا وسام واًی زض ؾوت چپ اضتثاط زاضز؟
الف)

1

 )1تاضیت

2

ب)

4

 )2هاًیتیت

ج)

3 4

 )3ؾیلَیت
 )4پیطیت

ز)

 )5هاالویت
8

1

زض جوالت ظیط ولوِ هٌاؾة زاذل پطاًتع وسام اؾت؟
الف) تا تَجِ تِ ٍیػگیّای یه واًی (هطٍاضیس ـ ید) واًی اؾت.
ب) ضخ 3جْتی تا ظاٍیِ غیط لائوِ زض واًی (زٍلَهیت ـ ّالیت) ٍجَز زاضز.
ج) زض اثط گطها واًی (هیىا ـ غیپؽ) وسض ٍ تِ پَزض ؾفیسضًگی تثسیل هی گطزز.
ز) شَضی هتَؾط آب الیاًَؼّا ( 40ـ  )34/5گطم تِ ویلَگطم اؾت.

9

تیَتیت ٍ هؿىٍَیت ضا زض هَاضز ظیط تا یىسیگط همایؿِ وٌیس.
الف) تطویة

ب) ضًگ
صفحِی  1اظ 2

1

10

11

زض جسٍل ظیط تِجای حطٍف (واًی) هٌاؾة ضا تط اؾاؼ همیاؼ هَؼ لطاض زّیس.
زضجِ ؾرتی

4/5

5

5/5

6

6/5

7

اجؿام

تیغِ چالَ

الف

شیشِ

ب

ؾَّاى

وَاضتع

آترَاى آظاز ٍ تحت فشاض ضا اظ ًظط هَاضز ظیط تا ّن همایؿِ وٌیس:
الف) فشاض زض ؾطح فَلاًی الیِ آتساض ًؿثت تِ اتوؿفط

12

1

1
ب) ًفَشپصیطی الیِ فَلاًی آترَاى
1/5

علت ّط یه اظ هَاضز ظیط ضا تَضیح زّیس:
الف) گیاّاى همساض ضٍاًاب ضا واّش هیزٌّس.
ب) آب یه زضیاچِ تا گصشت ظهاى شَضتط هیشَز.
ج) الیاف آظتؿت ذططًان ّؿتٌس.

13

اگط ضطَتت هطلك َّا زض ضٍظ  30گطم زض هتط هىعة تاشس ،تا تَجِ تِ جسٍل ظیط:
زها تط اؾاؼ زضجِی ؾاًتیگطاز
ضطَتت الظم تطای اشثاع َّا

ضٍظ

1

30

شة

 40گطم تط هتطهىعة

20

 17/5گطم تط هتط هىعة

الف) ضطَتت ًؿثی ضا زض ضٍظ هحاؾثِ وٌیس؟ (اًجام هحاؾثات ٍ ًَشتي فطهَل العاهی اؾت)
ب) زض شة اظ ّط هتطهىعة َّا چٌسگطم تراض آب اهىاى زاضز تِ صَضت تاضاى تشىیل شَز؟
14

ّط یه اظ اصطالحات ظیط ضا تعطیف وٌیس:
الف) زضجِ شَضی

15

1/5
ج) هرفی تلَض

ب) زضاظ گَزالّای الیاًَؾی

ّط یه اظ عثاضتّای ؾوت ضاؾت تا وسامیه اظ واًیّای ؾوت چپ اضتثاط زاضز؟
الف) لوؽ چطب

ّ )1واتیت

ب) ضًگ ؾثع

 )2هاالویت

ج) ضًگ ذاوِ لَُْای

 )3وائَلیٌیت

ز) ؾاذتواى ؾیلیىاتی حلمَی

 )4تطیل

1

 )5تاله
16

زٍ هَضز اظ هَاضز اّویت الیاًَؼّا ٍ زضیاّا ضا زض ظهیيشٌاؾی تٌَیؿیس.

17

وَُّای ظیطزضیایی چگًَِ تشىیل شسُاًس؟

18

زض هَاضز هطاحل تشىیل یرچال ،جاّای ذالی ضا تا ولوِ هٌاؾة پط وٌیس.

1
0 /5

ید حثابزاض

تطف

1
یرچال

19

علل تٌَع ؾیلیىاتّا ضا تٌَیؿیس؟ ( 2هَضز)

1

20

تطویة شیویایی ّط یه اظ واًیّای جسٍل ضا هشرص وٌیس.

1

ًام واًی

ؾیلیىات تیطُ

ؾیلیىات ضٍشي

غیط ؾیلیىات

آهفیثَل
هیىای ؾفیس
ولؿیت
وَاضتع
21

تطای ّط یه اظ واًیّای ظیط یه واضتطز تٌَیؿیس.
الف) آپاتیت

1

ب)تاضیت
موفق باشیذ.
صفحِی  2اظ 2

جمع نمره

02

پاسخنامه

 -1الف) کاّشهییاتذ

ب) کاّش هییاتذ

 -2الف) گَگشد

ب) گچ

ج) آًتشاسیت

 -3دس استَا دهای آب صیاد ٍ چگالی کن است .دس قطةّا دهای آب کن ٍ چگالی صیاد است.
 -4دساصگَدالّا
 -5حاشیِ قاسُّا
 -6الف) دسست

ب) ًادسست

ج) دسست

د) ًادسست

 -7الف تا 4

ب تا 1

ج تا 2

د تا 3

 -8الف) یخ

ب) دٍلَهیت

ج) طیپس

د) 34/5

ّـ) ًادسست

 -9تیَتیت :سیاُ سًگ ـ سیلیکات آّي  +هٌیضین ٍ پتاسین آتذاس است.
هسکٍَیت :سًگ سٍشي ـ تِجای آّي ٍ هٌیضین داسای است( .آلَهیٌیَم پتاسین آتذاس)
 -10الف) آپاتیت

ب) استَص
ب) ًفَرپزیش دس آتخَاى آصاد
ب) ًفَرًاپزیش دس آتخَاى تحت فشاس

 -11الف) فشاس تشاتش تا اتوسفش
الف) فشاس تیش اص اتوسفش

 -12الف) صیشا گیاّاى حشکت آب سا کٌذ هیکٌٌذ ٍ سثة ًفَر آب تیشتشی تِ صهیي هیشًَذ.
ب) تعلت تثخیش صیاد ٍ ًثَدى تاسًذگی یا ٍاسد ًشذى آب سٍدّا تِ آب دسیاچِ شَستش هیشَد.
ج) اگش تاسّای آصتست اص ّن تاص ٍ شکستِ شَد ٍ دس َّا شٌاٍس گشددّ ،وشاُ َّای تٌفسی ٍاسد ششّا هیشَد.
 -13الف)
757

100

30
40

100

سطَتت هطلق
سطَتت هطلق الصم تشای اشثاع َّا دس آى دها

ب)

سطَتت ًسثی
12 5

17 5

30

 -14الف) هقذاس ًوکّای هحلَل دس آب اقیاًَسّا سا هعوَالً تشحسة گشم تش کیلَگشم آب تیاى هیکٌٌذ.
ب) دس تستش اقیاًَس آسام تِجای فالتّای قاسُای تا شیة آسام گَدالّای عویقی دس اهتذاد حاشیِ اقیاًَس آسام یافت
هیشَد کِ تِ آى دساص گَدال هیگَیٌذ.
ج) گاّی تلَسّا تِ حذی سیض ّستٌذ کِ فقط تا پشتَّای قاتل تشخیصاًذ.
 -15الف ـ تالک ()5

ج ـ ّواتیت()1

ب ـ هاالکیت ()2

د ـ تشیل()4

 -16اهَاج اقیاًَسی هَجة تغییش شکل سَاحل هیشًَذ .جشیاى اقیاًَسی دس تعذیل آب ٍ َّای خشکیّای هجاٍس هؤثشاًذ.
اقیاًَسّا هحل تًِشست ًْایی تیشتش سسَتات ّستٌذ .تسیاسی اص سٌگّایی کِ دس خشکی ّستٌذ اص سسَتات دسیایی
تشکیل شذُاًذ.
 -17دس اثش فعالیتّای آتشفشاًی صیشدسیایی
 -18تشف ـ یخ تشفی ـ یخ حثابداس ـ یخ تلَسی ـ یخچال
 -19الف) سیلیکاتّا هیتَاًٌذ تا عٌاصش هختلف تشکیة شًَذ.
 -20آهفیثَل ـ سیلیکات تیشُ
کلسیت ـ غیشسیلیکات

ب) سیلیکاتّا تا ّن پیًَذ تشقشاس هیکٌٌذ.

هیکای سفیذ ـ سیلیکات سٍشي
کَاستض ـ سیلیکات سٍشي

 -21الف) آپاتیت :کَدّای شیویایی فسفشداس ٍ اسیذفسفشیک
ب) تاسیت :تشکیة گِلحفاسی چاُّای ًفت

