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ردیف

سؤاالت

جاّای خالی سا تا کلوات هٌاػة کاهل کٌیذ:

نمره

1

زمینشناسی

نام درس:

2

الف) ّش رسُ آب دس ٍاحذ صهاى فاصلِای کِ طی هیکٌذ ........................... ،هیگَیٌذ.
ب) الیِّای آتذاس هَجَد دس  ....................هؼوَالً حاٍی آب شیشیياًذ.
ج) فشاٍاًی یک کاًی تِ  ٍ ........................پایذاسی آى دس هحیط ٍاتؼتِ اػت.
د) اص کاًی  .......................دس تْیِ کَدّای شیویایی فؼفشداس ٍ اػیذ فؼفشیک اػتفادُ هیشَد.
2

اصطالحات ٍ هفاّین صیش سا تؼشیف کٌیذ:

2

الف) التشادٍس:
ب) خیض قاسُ:
ج) کاًی:
د) اٍطیت:
3

الف) ػلت ًاهگزاسی ػال  2008هیالدی تِ ػال ػیاسُ صهیي چِ تَد؟

1

ب) حیطِی هطالؼات صهیيشٌاػی تاسیخی سا تٌَیؼیذ؟
4

الف) دس شاخِ دیشیٌِشٌاػی چِ هطالؼاتی اًجام هیپزیشد؟

1

ب) قلوشٍ هطالؼات صهیيشٌاػی پضشکی سا تٌَیؼیذ؟
5

دس هکاًی دس دهای  16دسجِ ػاًتیگشاد ،سطَتت هطلق َّا  16گشم دس هتشهکؼة ٍ سطَتت هطلق الصم تشای اشثاع َّا دس

1

ّواى دها  32گشم دس هتشهکؼة اػت .سطَتت ًؼثی سا هحاػثِ کٌیذ؟ (تا فشهَل)

6

الف) دٍ ٍیظگی اتش آلتَاػتشاتَع سا تٌَیؼیذ؟

1

ب) ػلت تشکیل تیاتاىّا دس اقلین گشم ٍ کنتاساى چیؼت؟
7

جشیاىّای ػویق دسیایی سا کِ حاصل هخلَط شذى گلٍالی تا آب دسیاػت ،هؼوَالً دس چِ ًقاطی هیتَاى یافت؟ (دٍ هَسد)

1

8

هَج سا تؼشیف کٌیذ ٍ ػلت ایجاد آى سا تٌَیؼیذ؟

1

9

هٌحٌی ّای هقاتل تغییشات شَسی ٍ دها سا دس آتْای ػطحی اقیاًَع اطلغ ًشاى هیدّذ .ساتطِ تیي دٍ هٌحٌی سا دس

1

ػشضّای  60دسجِ تفؼیش کٌیذ.

10

دس شکلّای صیش ،کذامیک اص سػَتاتً ،فَرپزیشی تیشتشی داسد؟ چشا؟

11

ػلت ّش یک اص هَاسد صیش چیؼت؟

1

(الف)

(ب)
1

الف) آب اص دّاًِ چاُ آستضیي ،خَد تِ خَد تیشٍى هیسیضد.
ب) هیضاى ًوکّای هحلَل دس آبّای صیشصهیٌی تیشتش اص سٍدّا اػت.
1

 12الف) تخلخل دس سػَتات ٍ ػٌگّا ،تِ کذام ػَاهل تؼتگی داسد؟ (دٍ هَسد)
ب) دٍ هَسد ساُّای تشکیل دسیاچِ سا تا رکش هثال تٌَیؼیذ؟
 13هٌظَس اص آب ػخت چیؼت؟ ایي آب چِ خصَصیاتی داسد؟

1

 14جالی ّالیت ،ػطح شکؼت گالي ٍ سًگ هاالکیت سا تٌَیؼیذ؟

1

1/5

 15الف) آیا هشٍاسیذ یک کاًی هحؼَب هیشَد؟ چشا؟
ب) کاًی گَگشد چگًَِ تشکیل هیشَد؟

1

 16الف) یک ساُ شٌاػاػغ کاًی هاًیتیت اص ّواتیت چیؼت؟
ب) ػلت سًگ تٌفش کاًی آهتیؼت چِ هیتاشذ؟
17

1/5

دس هَسد کاًی کائَلي:
الف) اص تجضیِ کذام کاًی تِ ٍجَد هیآیذ؟
ب) دٍ کاستشد آىسا تٌَیؼیذ؟
جوغ ًوشُ

20

پاسخنامه زمین شناسی ـ سوم تجربی
د) آپاتیت
ج) ضشایط تطکیل
ب) آتشفت
 -1الف) سشعت آب
 -2الف) جشیاى سطحی دسیایی هی تاضذ کِ آتْای سشد قطثی سا تِ عشض ّای پاییٌتش هی تشًذ.
ب) تِ هٌطقِ ای اص تستش اقیاًَس کِ تا ضیة ًسثتاً آسام،ضیة قاسُ سا تِ دضت هفاکی هتصل هی کٌذ.
ج) کاًی ّا هَاد طثیعی  ،هتثلَس ٍ جاهذی ّستٌذ کِ تشکیة ضویایی ًسثتاً ثاتتی داسًذ.
د) هْوتشیي ًَع پیشٍکسي هی تاضذ.
 -3الف) ّذف تَجِ اًساًْا تِ کشُ صهیي تِ عٌَاى تٌْا هکاى تشای صًذگی است.
ب) تِ هٌطاً ٍ تحَالت صهیي ،تاسیخچِ قاسُ ّا ٍ اقیاًَسْا  ،جاًَساى،گیاّاى ٍ سٍیذاد ّای گزضتِ هی پشداصد.
 -4الف) صهیي ضٌاساى تا تشسسی فسی لْا  ،تِ دًثال یافتي اطالعاتی دستاسُ آب ٍ َّای گزضتِ صهیي،تاسیخچِ حیات ّستٌذ.
ب) هطالعِ تاثیش عٌاصش  ،کایٌْا ٍ هَاد صهیي تش سالهت اًساى
-5
515

111
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32

111

سطَتت هطلق َّا
سطَتت هطلق الصم تشای اضثاع

سطَتت ًسثی

 -6الف) اتش الیِ ای کِ استفاع تاال تطکیل ضذُ است
ب) هیضاى تثخیش تیص اص هقذاس تاسًذگی است .اص سَی دیگش تادّای ایي هٌطقِ خطک اًذ ٍ هی تَاًٌذ سطَتت صیادی سا جزب کٌٌذ.
ٍ -7قتی سٍدی گل آلَد ٍاسد دسیایی آسام هی ضَد – یا سٍسَتات ًضدیک لثِ فالت قاسُ تش اثش صلضلِ تِ لشصش دس آیٌذ ٍ دس سشاضیة قاسُ حشکت کٌٌذ.
 -8هَج آب عثاست اص حشکت هٌظن رسات آب تِ طشف تاال ٍ پاییي کِ تِ صَست چیي ّایی دس سطح آب دیذُ هی ضَد .ایجاد اصطکاک دس اثش ٍصش تاد
تش سطح آب.
 -9دس عشضْای  61دس جِ ضوالی ٍ جٌَتی ّ ،ن ضَسی ٍ ّن دها کاّص هی یاتذ.
 -11ضکل ب صیشا هٌافز هَجَد تا ّن استثاط تیطتشی داسًذ-
 -11الف) صیشا سطح پیضٍ هتشیک دس ایي هٌطقِ تاالتش اص سطح صهیي است.
ب) صیشا آب ّای صیش صهیٌی دس حَضِ ّای تستِ ،هحلی تشای خشٍج ًذاسًذ.
 -12الف -ضکل ٍ اًذاصُ داًِ ّا
ب -دسیاچِ تایکال دس سٍسیِ حاصل فشٍسافتادگی قسوتی اص صهیي  ،دسیاچِ سثالى دس دّاًِ آتطفطاى خاهَش
 -13آب هَجَد دس سٌگْای کشتٌاتِ کِ داسای یًَْای کلسین ٍ هیٌضین تاالیی ّستٌذ .تا صاتَى کف ًوی کٌٌذ دس سَتاتی سا دس لَلِ ّای ٍ ظشفْا تِ
ًطیي هی کٌٌذ.
ّ -14الیت جالی ضیطِ ای – سطح ضکست گالي سِ جْتی تا صاٍیِ قائوِ – سًگ هاالکیت سثض است-
 -15الف) هشٍاسیذ کاًی ًیست صیشا هادُ آلی است.
ب) دس اثش سشد ضذى تخاسّا دس سطح یا ضکاف سٌگْا تَجَد آهذُ است.
 -16الف) سًگ گشد هاًیتیت سیاُ ٍلی سًگ گشد ّواتیت قَُْ ای است-
ب) تذلیل داضتي هٌگٌض تِ سًگ تٌفص است-
 -17الف -کاًی کائَلي اص تجضیِ فلذسپات تَجَد هی آیذ.
ب -دس صٌعت کاضی ساصی ٍ چیٌی ساصی کاستشد داسد

