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 کنید. انتخاب  عبارت صحیح را از داخل پرانتز 1

 ( ارائه داد.کوپرنیک –ی خورشید مرکزی را )بطلمیوس الف( نظریه

گردد که خورشید همواره در یکی از دو  ه در مدار بیضوی، چنان به دور خورشید می قانون دوم( کپلر هر سیار  –  قانون اولبر اساس )ب(  

 .کانون آن قرار دارد

 آید. انتقالی( زمین به وجود می – وضعی) ر اثر حرکتشب و روز بپ( 

ای محور زمین( در یک زمان، درجه  23.5انحراف    –  کروی بودن زمینهای جغرافیایی مختلف به علت )عرض  زاویه تابش خورشید در(  ت

 متفاوت است.

 سیلیسیم( است.  – اکسیژنبیشترین غلظت کالرک در پوسته زمین مربوط به عنصر ) (ث

 مس( است. – آهناقتصادی کانه هماتیت )  صرعن( ج

 ( است. 2CuFeS – Pbsفلز سرب )ترین کانه کانسنگ مهم( چ

                           شود.                 واناب حاصل از بارندگی میمیزان ر  (کاهش –افزایش  )پوشش گیاهی سبب  (ح

2 

 های مناسب تکمیل کنید.جاهای خالی را با عبارت 2

 زمین است.محور  5/23انحراف  و   حرکت انتقالی زمین ها حاصل پیدایش فصل( الف

 دارد.  بیشتر چگالیو کمتر  ضخامت ایی قارهنسبت به سنگ کره اقیانوسی یسنگ کرهب( 

 تشکیل شده است.  لهطبا و  کانه کانسنگ از دو بخش پ( 

 .ستا  1با درجه سختی  تالکترین کانی در مقیاس موهس کانی نرم( ت

 .آوردد میرا به وجو های نفتیچشمه ابد وی ن راه میاگر مانعی در مسیر مهاجرت نفت نباشد، نفت به سطح زمی( ث

 .شودتبدیل میلیگنیت  یابد و به ش میهای باالیی ضخامت تورب کاه ها سال در اثر فشار رسوبات و سنگدر طی میلیونج( 

 شوند. تقسیم می تجدید ناپذیر  و  تجدید پذیر ر مدیریت منابع آب ذخایر آب به دو دسته دچ( 

3 

 های زیر مربوط به کدام مرحله از چرخه ویلسون است. مشخص کنید هرکدام از پدیده  3

 شدن ی بستهمرحلهب( دراز گودال ماریانا:                                    ی گسترشحلهمرالف( دریای سرخ: 

 رخورد ی بمرحلههای زاگرس: ت( رشته کوه                               شدنی بسته مرحله  :جزایر قوسیپ( 

1 

 14/10/1401 تاریخ امتحان:

 دقیقه  60مدت امتحان: 
 رمز :  

 رمز :  

 در این قسمت چیزی ننویسید 

 یسید در این قسمت چیزی ننو



 

 رد این قسمت چیزی ننویسید

 

 یی و رسوبی(ها یا معادن زیر را مشخص کنید. )گرمابی، ماگمانشاء هریک از کانسنگم  4

 ماگمایی ب( کرومیت:                               رسوبی شوران:الف( پالسرهای معدن زر

 گرمابیهای کانسنگ حاوی مس: ت( رگه                                     ماگمایی پ( معدن آهن چغارت: 

1 

5 

 

 در هر سوال گزینه مناسب را انتخاب کنید. 

 اسورها منقرض شدند. مین شناسی دایندر کدام دوره ز( الف

 (دونین4 ( تریاس                           3                          ( ژوراسیک    2                        ( کرتاسه1

 تورکوایز نام علمی کدام گوهر زیر است. ( ب

 ( یاقوت4       ( زبرجد                       3                                 فیروزه( 2     ( عقیق                     1

 گردد. ی حل شده در آب زیرزمینی می ها( کدام عامل موجب کاهش میزان نمکپ

 ( دمای پایین آب 4    های انحالل پذیر( وجود سنگ3    طوالنی طی شده توسط آب  مسافت(2   (حرکت آهسته آب       1

 تواند باشد؟ های فصلی چه عددی مینهکمترین میزان آبدهی در رودخا( ت

 توان تخمین زد ( نمی4                        ( کمتر از  3                                            ( صفر2                      ( 1

 دهد؟ ان می را به درستی نش یک دشتگزینه علت فرونشست   کدام( ث

1 )                    2  )                                    3  )                4 ) 

 .............. . .... .......برداری و تالقی آن با یک رود دائمی به صورتی است که ارتفاع آن در اطراف چاه روط افت چاه در اثر بهرهگسترش مخج( 

 همواره در سمت رودخانه باالتر است.( 2     همواره متقارن است.( 1

 .  بی تأثیر از رودخانه است( 4   تر است.همواره در سمت رودخانه پایین( 3 

1.5 

 شماره گذاری کنید.  6تا   1از عدد   را به ترتیب  داخل پرانتز   وقایع ، رابطه با بحث تکوین زمین   در 6

  

 (شکل گیری منظومه شمسی   -سنگ کره   –تجمع نخستین ذرات کیهانی  -آب کره   –تشکیل سیاره زمین  -زیست کره  )
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 رد این قسمت چیزی ننویسید

 

 ( 5/0اسخ کوتاه دهید. )نمره هر سوال  به سواالت زیر پ 7

 از دوم دی ماه تا آخر اسفند ماه  به سمت شمال است؟ها در مدار استوا سایهها در طول سال در کدام زمان یا زمان الف(

 چون مایع است.یا    چون جامد نیست چرا نفت کانی نیست؟ب( 

 مهاجرت ثانویه  -مهاجرت اولیه   انواع مهاجرت نفت را نام ببرید؟( پ

 تغذیه مصنوعی آبخوان -برداری از آبخوانکاهش بهره راهکار برای کاهش میزان فرونشست زمین ارائه دهید؟ دو( ت

 مظهر قنات  کند چه نام دارد؟رد میزمین برخو جایی که قنات با سطح( ث

 زار   شورهباتالق و   شود؟اگر سطح ایستابی بر سطح زمین منطبق شود چه چیزی تشکیل می( ج

 خاک لوم یا ترکیب ماسه، الی و رس ه نام دارد؟چبهترین نوع خاک دلخواه کشاورزان ( چ

 دارد.چون آب و مواد مغذی را در خود نگه نمی یست؟ا خاک شنی برای کشاورزی مناسب نچر( ح

4 

 (5/0ف هر عبارت  های زیر را تعریف کنید. )نمره تعریعبارت 8

 شود.  تبدیل  پایدار  عنصر  به پرتوزا  عنصر   یک زا  نیمی  کشدمی  که طول  زمانی  مدت  ر:نیم عمالف( 

 آن یک فلز ارزشمند اقتصادی وجود دارد. ها که در  به گروهی از کانی ه:کانب( 

 . رودی م ن یاز ب چاه به  دن یقبل از رس دهنیاطراف چاه است که آال  در یامحدوده ، یحفاظت یهامنظور از پهنه :ظتیفاهای حهپهن( پ

 .ندارند  قرار  آب   چرخه  در  و  اند شده  محبوس زیاد  اعماق  در  گذشته  سال  چندهزار  طی  در هایی که آب های فسیلی: آب( ت

2 

 در شکل زیر ترتیب سن نسبی از قدیم به جدید چگونه است؟ 9

 B←D←A←C 1            به ترتیب از قدیم به جدید

 توجه به شکل زیر به سواالت زیر پاسخ دهید.با   10

 
 . های الف و ب را مشخص کنیددر شکل زیر، نوع آبخوان -الف 

  یا تحت فشارب( آبخوان محبوس                   الف( آبخوان آزاد

 )نوع چاه را مشخص کنید.(  د؟دارن یکدیگر با   تفاوتی  چه 2 و  1ی ههای شمارچاه –ب 

 است و آب داخل آن چاه به آبخوان ازاد متصل است و دارای فشار اتمسفری است.  چاه عادی  1 چاه شماره

 .آید ی چاه آب از چاه با فشار بیرون میدهانه   باالتر از چاه آرتزین است و به دلیل قرارگرفتن سطح پیزومتریک  2چاه شماره

1 



 

 رد این قسمت چیزی ننویسید

 

با عمق  سرعت آب در رودخانه 11 این رودخانه چند  سانتی  25متر،    10متر و عرض  سانتی   200ای  ثانیه است. آبدهی  متر در 

 مترمکعب برثانیه است؟

200cm=2m → A=2m×10m=20m2  

V=25cm/s=0/25m/s 

Q=A.V → Q=20m2×./25m/s → Q = 5 m3/s 

1 

شود، تن سنگی که استخراج می 5ال از در یک معدن طاست. محاسبه کنید  ppm 2  عیار اقتصادی طال در ذخایر آن حدود 12

 آید؟ چند گرم طال به دست می

2PPM  (2    = )گرم در تن   2.000.000قسمت در میلیون 

 گرم طال   2تن سنگ طال           1 ←گرم طال وجود دارد.    2پس در هرتن سنگ طال  

 گرم طال   X         ←  X      =10         طال        تن سنگ  5                                                                             

1 

 

 

 ........................د:   نمره ورقه به عد          :نام و نام خانوادگی تجدید نظر کننده          نام و نام خانوادگی مصحح:   

 ..........................................:  نمره ورقه به حروف                  محل امضا                    محل امضا           

 


