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  بارم    رديف

  )٢٥/٠: (هر مورد به سوالات تستي زير پاسخ دهيد  ١

  

ميليون سال كه در آن مقدار ماده راديو اكتيو يك سوم ماده غير راديو اكتيو است، طول  ١٠سنگي داريم با سن *

 مدت نيمه عمر ماده راديو اكتيو داخل اين سنگ چند ميليون سال است؟ 

  ١د)                         ٥ج)                        ٥/٢ب)                      ٣/٣الف) 

  

 ظهور اولين سرپايان بعد از ظهر ............................و قبل از ظهور ............................بوده است.*

  تري لوبيت -ب) ماهي زره دار         ماهي زره دار                           -الف) تريلوبيت

  گياه آوند دار -خزنده                                    د) خزنده -ج) گياه دار آوند دار

  

  *عنصر پلاتين در چه نوع كانسنگي يافت مي شود؟ 

  د) پلاسري       الف) گرمابي                ب) ماگمايي                    ج) رسوبي                      

  

  *معروف ترين و گران ترين سيليكات بريليوم كه به رنگ سبز يافت مي شود را .....................مي نامند. 

  الف) زبرجد                  ب) زمرد                     ج) گارنت                         د) اپال        

  

  *آب هاي فسيلي:

  رخه آب قرار ندارند                              ب) بيلان مثبت دارندالف) در چ       

  ج) بيلان منفي دارند                                                د) در اعماق كم محبوس شده اند      

  

  *چه نوع تنشي باعث گسستگي سنگ مي شود؟ 

  ج) كششي                       د) لغزشي                 الف) فشاري                   ب) برشي           

  

  *عنصر روي جزو عناصر........................در زمين است.

  الف) اصلي                     ب)جزئي                        ج) فرعي                          د)باطله     

٢ 

  ١٣٩٨/   ٣ /    ٢٥تاريخ:                   باسمه تعالي                                                                                                                                                                                 

  ٨٠ مدت امتحان:                                                          ٦اداره آموزش و پرورش ناحيه                  ................نام و نام خانوادگي: 

  صبح  ٨  ساعت شروع:                  موسسه فرهنگي آموزشي امام حسين عليه السلام                                 ................... شماره كلاس: 

 ٤ تعداد صفحه:                                                                        ١٣٩٨ ماه خرداد                                         ................ شماره صندلي: 

  

رشته:  پايه :  امتحان درس:  



٢ 
 

  ريشتري چند برابر است؟  ٣ريشتري نسبت به زلزله  ٢*دامنه موج زلزله 

  ١٠٠د)                            ٦/٣١ج)                       ١/٠ب)                      ١٠الف)    

  ) ٢٥/٠درستي يا نادرستي عبارات زير را مشخص كنيد. (هر مورد   ٢

  الف) پي سنگ سد امير كبير از جنس گابرو است.   

  ب) كاني فلوئوريت حاوي سمي است.   

  ج) تخليه ناگهاني آب پشت سد مي تواند باعث ايجاد زمين لرزه شود.   

 د) سرزمين ايران نسبت به آفريقا جوان تر است.   

 

١ 

  )٢٥/٠دارد. انتخاب كنيد.(هر مورد هر يك از توضيحات زير به كدام شاخه از علم زمين شناسي اشاره   ٣

  زمين ساخت -زمين شناسي مهندسي             

  (                           )ساختار هاي تشكيل دهنده پوسته زمين و نيرو هاي به وجود آورنده آنهاست.الف)علم شناسايي    

ب)رفتار و ويژگي هاي مواد سطحي زمين از نظر مقاومت در برابر فشار هاي وارده و امكان ساخت يك سازه را      

 (                                    )در محلي خاص بررسي مي كند.

 

٥/٠ 

   )٢٥/٠پاسخ صحيح را از داخل كمانك انتخاب كنيد: (هر مورد   ۴

  

  پايين تر) از سطح ايستايي قرار دارد. -الف)حاشيه موئينه ( بالاتر 

  بيشتر) از آب داراي مواد معلق است. -ب)قدرت فرسايندگي آب خالص (كمتر 

  نامقاوم) براي ساخت سازه است. -ج)ماسه سنگ يك سنگ رسوبي(مقاوم

  يد) عامل پوسيدگي دندان، شناخته شده است. -د)كمبود(فلوئور

  لاو) جهت حركت دايره اي مخالف جهت حركت امواج درياست. -(ريلي ه) در موج

 نفتون) است. -و) بزرگترين ميدان نفتي ايران ميدان (اهواز

٥/١ 

  پاسخ كوتاه دهيد:  ٥

  )٥/٠الف) دو كانه كه عنصر اقتصادي آنها آهن است نام ببريد.(

  )٥/٠( گذشته در اين منطقه است؟ب)لايه هاي زغال دار طبس، نشان دهنده چه نوع آب و هوايي در 

  

  )٢٥/٠ج) به ذرات رسوبي بزرگتر از رس و كوچكتر از ماسه چه مي گويند؟ (

  )٥/٠د) دو سنگ دگرگوني مقاوم نام ببريد.(

  )٧٥/٠مورد) (٣ه)طبقه بندي مهندسي خاك ها بر چه مبنايي انجام مي شود؟ (

٥ 



٣ 
 

  )٧٥/٠مورد) (٣(و) جيوه به كدام دستگاه هاي بدن آسيب مي رساند؟ 

  )٥/٠نام ببريد كه در تهيه ي خمير دندان از آنها استفاده مي شود؟ ( كانيز) دو

  )٥/٠ح) دو آتشفشان در ايران نام ببريد كه در مرحله فومرولي هستند. (

  )٥/٠ط) دو پيش نشانگر كه مي توان وقوع زلزله را با آن پيش بيني كرد نام ببريد. (

 )٢٥/٠شناسي در چابهار نام ببريد. (ي) يك پديده زيباي زمين 
 

چند واحد نجومي است؟ (با فرمول و  زمينبرابر سال زميني است، فاصله اين سياره تا  ٨سياره اي داريم كه سال آن   ۶

  راه حل)

  

 

 

 

١ 

متر افت كرده  ١٠ميليون متر مربع سطح ايستابي  ١٠٠بر اثر بهره برداري از يك آبخوان در يك دشت به مساحت   ٧

ميليون متر مكعب باشد، تخلخل اين آبخوان چند درصد است؟ ( با فرمول و راه  ٦٠٠است. اگر حجم آب تخليه شده 

  حل) 

  

  

 

 

٢٥/١  

  به سوالات زير پاسخ دهيد:   ٨

  )٧٥/٠الف) سه وظيفه براي بالاست ذكر كنيد. (   

  

  نمره)  ١ب) در سدهاي خاكي از چه مصالحي استفاده مي شود؟ (   

  نمره) ١مورد) ( ٤ج) در نقشه هاي زمين شناسي چه مواردي نمايش داده مي شود؟ (   

  
 

٧٥/٢ 

  هر يك از توضيحات زير مربوط به كدام پهنه زمين ساختي ايران است؟ انتخاب كنيد.   ٩

  بزمان، زاگرس، كپه داغ، ايران مركزي -شرق و جنوب شرق، سهند                    

  

  )                                 (    .الف)در اين پهنه فرورانش تتيس نوين به زير ايران مركزي ديده مي شود   

١ 



۴ 
 

  

 

  )                        (         . مس دارد-ب)سنگهاي اصلي در اين پهنه آذرين و رسوبي است و معادني مانند منيزيت   

  )                              (     .ج)داراي ذخاير عظيم گاز است   

  )                               (     .د)سنگ هايي از پركامبرين تا سنوزوئيك در آن يافت مي شود   
 

عنصر ١( هر يك از بيماري هاي ذكر شده در ستون سمت راست را به عنصر مربوطه در سمت چپ وصل نماييد:  ١٠

  اضافي است)

  آرسنيك -            ايتاي ايتاي                 -         

  فلوئور -          خشكي استخوان           -         

  يد -           كم خوني                     -        

  روي -          گواتر                           -        

  كادميم-                                                       

١ 

  جاهاي خالي را با كلمه مناسب پر كنيد.  ١١

  ..........به تعداد زياد وجود دارد........................و..................الف)فلوئور در تركيب كاني هاي.......

  ............است............و...............ب)مهم ترين منشاء عنصر كادميم در معادن............
 

١  

  با توجه به شكل به سوالات زير پاسخ دهيد:  ١٢

  )٥/٠شكل مشخص كنيد.(الف) فراديواره و فروديواره را بر روي 

  )٢٥/٠ب)نوع گسل را مشخص كنيد.(

 )٢٥/٠(تنشي اين گسل را ايجاد كرده است؟  ج)چه نوع

١ 

  .مورد فقط نام ببريد ٤فوائد آتشفشان ها از   ١٣

  

 موفق باشيد                                                                                                                   

١ 


