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ر
 

 نمره .شوید هدایت باشدهک آفرید، اهیي راه آن رد شما ربای و داد، قرار شما آرامش محل را  زمین هک کسي همان     :تَهأتَد ونَ  لَعَلَّکمأ  س ب ل   فِیها لَکمأ  جَعَلَ  وَ  مَهأدا   اْلأَرأضَ  لَکم   جَعَلَ  الَّذِی  

 (52/7درستی یا نادرستی جمالت زیر را تعیین کنید. )نمره هر گزینه  1

 نادرست     درست                          دی کمتر از مقدار آب خروجی است.   در بیالن منفی، مقدار آب وروالف( 

 نادرست   درست                            .          است آب هدایت در آبخوان توانایی نشانگر آبخوان نفوذپذیریب( 

 نادرست       درست               شود.          ن رواناب حاصل از بارندگی میپ( پوشش گیاهی سبب افزایش میزا

 نادرست رست         د فق.                             شیب الیه عبارت است از محل برخورد سطح الیه با سطح ات( 

 نادرست          درست           شود.             کادمیم عنصری سمی است و در معادن سرب و روی یافت میث( 

 نادرست          درست.              است ذرات ارتعاش راستای در جاموا انتشار راستای عرضی، ایلرزه جاموا درج( 
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 (52/7های مناسب تکمیل کنید. )نمره هر جای خالی جاهای خالی را با عبارت 2

 گویند.میلیون کیلومتر است که به آن، یک ................................... می 151 میانگین فاصله خورشید از زمین، حدودالف( 

 اند.ها یا سنگ معدن از دو بخش ........................... و ............................ تشکیل شدهکانسنگ ب(

 است.چاه حفر شده در آبخوان ........................ از نوع آرتزین پ( 

 .است.........................  سنگ جنس از امیرکبیر سد سنگ پیت( 

 دارد بستگی هاآن.........................  میزان به ریزدانه، هایخاک ایداریپث( 

 د.شبیماری گواتر در ............................... بسیار رایج بود و این منطقه، کمربند گواتر نامیده می( ج

 .شودمی ثبت نگار لرزه دستگاه توسط که است سطحی موج اولین ....................... ایلرزه موج( چ

2 



 (52/7در هر سوال گزینه مناسب را انتخاب کنید. )نمره هر سوال  3

 .افتدمی اتفاق سال از روز کدام در خورشیدی اوج کپلر دوم قانون طبق الف(.

 تابستان روز آخرین(4             تابستان روز اولین( 3            زمستان روز آخرین( 2           زمستان روز اولین( 1

 .گویندمی............................. الیوین کانی قیمتی و شفاف نوع بهب( 

 جدزبر( 4                      زمرد( 3                       گارنت( 2                     یاقوت (1

 های آستر و رویه جاده کاربرد ندارد.کدام مورد زیر در الیهج( 

 قیر( 4                       شن( 3                        ماسه( 2    باالست               ( 1

 رود.کدام عنصر زیر جزو عناصر اصلی در بدن موجودات زنده به شمار نمی د(

  پتاسیم(4 آهن                       (3 فسفر                        (2 اکسیژن                 (1

1 

 (2/7به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. )نمره هر سوال  4

 دارد؟ نامچه  کشاورزان دلخواه خاک نوع بهترینالف( 

 نامند؟یکه بشکند را چه متواند تحمل کند، بدون آنها که سنگ میحداکثر تنش یا ترکیبی از تنشب( 

 نامند؟  های مصنوعی یا طبیعی در سطح زمین که ژرفای بیشتری نسبت به پهنا دارند را چه میفرورفتگیپ( 

 اهمیت عناصر جزئی در بدن موجودات زنده به چه صورت است؟ت( 

 است؟ چقدر الپیلی ذرات اندازهث( 

  شود، چه نام دارند؟مواد مذابی که از دهانه آتشفشان خارج میج( 

3 

 (2/7های زیر را تعریف کنید. )نمره تعریف هر عبارت عبارت 5

 غلظت کالرک: الف( 

 :تخلخلب( 

 تنش:پ( 

 گدازه:ت( 

 کانون زمین لرزه:ث( 

 ریشتر:ج( 

3 



 (52/7در هر سوال با توجه به تعداد خواسته شده در داخل پرانتز موارد را فقط نام ببرید. )نمره هر مورد  6

 مورد(: 2) چیست هافصل پیدایش دلیلالف( 

 مورد(: 4) ببرید نام را نفتی ذخایر تشکیل در ثرمؤ عوامل( ب

 مورد(: 2) ددا ارائهتوان چه راهکاری می زمین فرونشست یپدیده میزان کاهش برای پ(

 مورد(:2چیست ) آن یابیمکان و سد نوع تعیین در عامل ترینت( مهم

 مورد(: 4) بریدب نام را هادامنه پایداری هایث( روش

 مورد(: 4ببرید ) نام را انسان بدن به آرسینک ورود ج( عوارض

 مورد(: 4چ( فواید آتشفشان را نام ببرید )

 مورد(:2های امتداد لغز را نام ببرید )ح( ویژگی گسل

6 

 شناسان چیست؟های ژئوشیمیایی عناصر برای زمینکاربرد نقشه 7

1 

 .دهید توضیح مرکزی خورشید ینظریه با ارتباط در را کپلر قوانین 8
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 .های زیر را بنویسیددلیل بیماری 9

 
 : ....................فلورسیس دندانی (ت: ..................  میناماتا (پ : .....................  ایتای ایتای (ب  : .................کوتاهی قد الف(

1 

 

 با آرزوی موفقیت ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                :                       ارزیابی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 


