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ردیف

سؤاالت

الف جبی خبلی را ثب ولوبت هٌبست وبهل ًوبییذ .



نمره



وام درس :علوم زمیه
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 – 1رلیك تریي ستبرُ  ......................است .
 – 2هجوَػِ ای از سٌگْبی الیِ الیِ ثِ ضخبهت  5ویلَهتروِ هؼبدل پَستِ الیبًَسی است را  .................گَیٌذ .
 – 3سبل ثذٍى تبثستبى در فؼبلیت وَُ  ...................دیذُ ضذُ است .
 – 4ثخطی از گسل وِ از پَستِ پبییي ثیفتذ سبختبری ثٌبم  .............هی دّذ.
 – 5ورثي  14پس از تخریت ثِ ...............تجذیل هی ضَد .
 – 6هسٍزٍ ییه ضبهل دٍرُ ّبی  ...............ٍ ............... ٍ ...............است .
ً – 7خستیي هْرُ داراى در دٍرًُ ٍ ...................خستیي خسًذگبى در  ................دیذُ ضذًذ.
ً – 8صف الٌْبری وِ طَل آى صفر ٍ ثِ ػٌَاى هجذا اًتخبة ضذُ  .................است .
 -9سٌگ هبدر از  ............ ٍ ..............تطىیل ضذُ است .
ة

از ثیي جوالت زیر ػجبرت صحیح ٍیب غلط را هطخص ًوبییذ.
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 – 1در حبلت هحبق طلَع هبُ ثب غرٍة خَرضیذ ووبثیص ّوسهبى است .
 – 2هرز ثیي گَضتِ ٍ پَستِ اًفصبل هََّ است .
 – 3آتص فطبى ولیوبًجبرٍ حبصل از حروت ًسدیه ضًَذُ ٍرلِ ّبست .
 – 4ثسرگی زلسلِ همیبسی است وِ ثب  12درجِ ثیبى هی ضَد .
 – 5هبدُ ای وِ پس از رفغ تٌص ثِ حبلت اٍلیِ ثرگردد وص سبى یب پالستیه است.
ً – 6یوِ ػور هذت زهبى تخریت یه هبدُ رادیَاوتیَ است
 – 7استرٍهبتَلیت در دٍرُ پبلئَزٍییه دیذُ ضذُ .
ًَ – 8هَلیت از آغبزیبى دٍرُ سٌَزٍئیه است .
 – 9طَل جغرافیبیی را استَا گَیٌذ .
 – 10در صَرتیىِ اختالف ّر سبػت رٍی زهیي  15درجِ ثبضذ دٍ ضْر ثب اختالف  105درجِ  8سبػت اختالف زهبًی
دارًذ .
 - 11ثَوسیت ترویت آلَهیٌیَم دار است وِ در هٌبطك استَایی تطىیل هی ضَد .
ج

ولوبت صحیح را اًتخبة ًوبییذ .
 – 1ثسرگتریي ستبرُ ای وِ تب وٌَى ضٌبختِ ضذُ ( فرس اػظن – گیرًذُ ػٌبى ) است .
 – 2لسوت سخت ٍ سٌگی پَستِ را (لیتَسفر -استٌَسفر ) گَیٌذ .
 – 3رضتِ وَّْبی ( اٍرال – وٌیب ) حبصل از ّوگرایی دٍ ٍرلِ لبرُ است .
 – 4در صَرتیىِ الیِ ّبی لذیوی تر در هروس چیي لرار ثگیرد (تبلذیس – ًبٍدیس ) پذیذ هی آیذ .
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 – 5تریلَثیت در دٍرُ ( پبلئَزٍییه – سٌَزٍئیه) دیذُ ضذُ .
 – 6هَلىَلْبی ریس تطىیل دٌّذُ ترویجبت ًفتی را (ًفت سجه – ًفت ضیریي ) گَیٌذ .
د
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پبسخ وبهل دّیذ .
 – 1دًجبلِ ّب را تؼریف وٌیذ )0/5( .
 – 2ػلت ٍجَد ًبٌّجبری گراًطی هٌفی چیست )0/5( .
 – 3لبرُ ّبی حبصل از گًََاًب را ًبم ثجریذ (دٍ هَرد) ()0/5
 – 4اهَاج سطحی زلسلِ را ًبم ثجریذ)0/5( .
 – 5تفرا چیست ؟ ()1
 – 6اًَاع تٌص را ًبم ثجریذ )0/75( .
 – 7ریپل هبرن را تؼریف وٌیذ )1( .
 – 8اًَاع ًبپیَستگی راًبم ثجریذ ) 0/75( .
 – 9هَارد استفبدُ  C-14راثیبى وٌیذ )0/5( .
ٍ -10احذ ّبی زهبًی زهیي ضٌبسی را ًبم ثجریذ )1( .
 -11اگر همیبس ًمطِ ای

1
30000

ٍ فبصلِ دٍ ًمطِ رٍی آى  15هیلیوتر ثبضذ فبصلِ دٍ ًمطِ رٍی زهیي چمذر است )1( .

 -12فبصلِ افمی دٍ ًمطِ ثراثر  4000هتر ٍ اختالف ارتفبع  160هتر است ضیت دٍ ًمطِ را حسبة وٌیذ)1( .
ً -13فت ترش چیست؟ ()0/5
 – 14دٍ هَرد از اًجبضتِ ضذى ًفت در ًفت گیرّب را رور وٌیذ )0/5( .
 -15اسبس ٍاوٌص ّستِ چیست؟ ()0/5
ّ -16وجری را تؼریف وٌیذ)1( .
 -17گسل راًذُ را تؼریف وٌیذ)1( .
موفقباشیذ .جمعنمره
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«پاسخنامه»

الف:
 -2افیًلیت
 -1ایط الجًزا
 -6کرتبسٍ-شيراسیک-تریبس

 -3تبمجًرا/پیىبتًثً
 -7ارديیسیه – کرثًویفر

 -4گراثه
 -8گریىًیچ

ة:
-1غلط  -2صحیح  -3غلط  -4غلط  -5غلط  -6غلط  -7غلط  -8صحیح
ج:
 – 1گیروذٌ عىبن  – 2لیتًسفر

 – 3ايرال

 – 4تبقذیس

 -5ویتريشن14
 -9مًاد ریس سىگی-ثقبیبی مًجًدات

 -9غلط  -10غلط  -11صحیح

 – 5پبلئًزيییک

 – 6وفت سجک

د:
 – 1مجمًعٍ ای از سىگ ریسٌ ،غجبر ي گبز مىجمذ معلق در فضب
 – 2يجًد گىجذ ومکی در زیر پًستٍ
 – 3آمریکبی جىًثی ،افریقب  ،قطت جىًة َ ،ىذيستبن ي استرالیب
 – 4مًج الي ي مًج ریلی
 – 5دستٍ ای از مًاد آتطفطبوی کٍ ثٍ صًرت ررات ریس ي درضت جبمذ از آتطفطبن پرتبة ضًد
 – 6فطبری – کططی – ثرضی
 -7چیه َبی کًچکی کٍ در ريی مبسٍ سبحلی  ،تٍ ريدخبوٍ یب ريی تپٍ مبسٍ حبصل ضًد ریپل مبرک است
 – 8آرریه پی – دگر ضیت(زايیٍ دار) – َم ضیت (مًازی )
 – 9تعییه سه استخًان  ،چًة  ،صذف ي ثبزمبوذٌ آلی اوسبن
 – 10ائًن – ديران -ديرٌ – ديریب عُذ
– 11
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X=30000 x 15= 450000 mm = 450 m
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 – 13در مًاردی کٍ در صذ گًگرد وفت زیبد ثبضذ  ،وفت حبصل را وفت ترش گًیىذ.
 – 14يجًد سىگ مخسن مىبست ثب تخلخل ي قبثلیت وفًر خًة – يجًد پًش سىگ – يضعیت َىذسی مىبست
 – 15اسبس ياکىص ضکبفت َستٍ اتم است .
 – 16مرز ثیه ياحذ َبی سىگی مختلف در وقطٍ َبی زمیه ضىبسی َمجری یب کىتبکت است.
 - 17در گسلی کٍ فرا دیًار وسجت ثٍ فري دیًارثٍ سمت ثبال یب فري دیًار وسجت ثٍ فرا دیًار پبییه ريد گسل راوذٌ است.

