ردیف

نمره

الف

سؤاالت

2

جاهای خالی را تا کلمات مناسة پر کنیذ:
 -1تِ تغییس شکل ظاّسی هاُ دز شةّای هتَالی ................................. ،گفتِ هی شَد.
 -2تفاٍت هیاى همداز ٍالؼی شدت گساًش سٌجیدُ شدُ تا همداز هٌتظسُ آى زا  .............................هیًاهٌد.
 -3دز ًماطی کِ الیِّایی اش سٌگّای زسَتی هستمیواً تس زٍی تَدُّای آذزیي لساز گسفتِ تاشٌدً ،اپیَستگی
 ..............................گَیٌد.
 -4هَاد داًِزیصی کِ ّوساُ تا تمایای هَجَدات زسَب هیکٌٌد ،تؼدّا تِ سٌگ  ..............................تثدیل هیشًَد.

ب

ج

2

اصطالحات و مفاهیم زیر را تعریف کنیذ:
 -1چیٌِتٌدی هتماطغ

 -2همیاظ ًمشِ

 -3هٌحٌی هیصاى

 -4تفسیك هاگوایی

سؤاالت تشریحی:
 -1الف) ٍیطگیّای سیازات شهیي هاًٌد زا تٌَیسید؟

0/5

ب) اش حالتّای هاُ ،هحاق زا تَضیح دّید؟

0/5
0/5

 -2الف) الیِ کنسسػت چِ اّویتی دازد؟

0/5

ب) ػلّت شدت گساًشی هثثت ٍ هٌفی زا تٌَیسید؟

0/5

 -3الف)تؼسیف ًمطِ کَزی زا تٌَیسید؟

0/5

ب) دٍ هثال اش دٍز شدى دٍ ٍزلِ دز لازُّا زا تٌَیسید؟

0/5

 -4الف) تفاٍت اهَاج الٍ تا اهَاج  Sزا تٌَیسید؟

0/5

ب) ٍاحد تصزگی شهیي زا ًام تسدُ ٍ آًسا تؼسیف کٌید؟

0/5

 -5الف) هسحلِ فَهسٍلی آتشفشاى زا تَضیح دّید؟

0/5

ب) تفسا زا تؼسیف کٌید؟
 -6تا تَجِ تِ شکل هماتل ًَع گسل زا تؼییي ًوَدُ ٍ ًماط

ٍ

ٍ

« صفحِی  1اش » 2

زا ًاهگرازی کٌید؟

1

0/5

 -7الف) ساختّای اٍلیِ زا تا ذکس هثال تٌَیسید؟

0/5

ب) دٍ ػلت اّویت هطالؼِ شکستگیّا دز هطالؼات شهیيشٌاسی زا تٌَیسید؟

0/5

 -8الف) کازتسد فسیلّا دز تطاتك الیِّا زا تٌَیسید؟ (دٍ هَزد)

0/5

ب) هفَْم ػٌاصس زادیَاکتیَ زا تٌَیسید؟

0/5

 -9الف) ًیوِ ػوس زا تؼسیف کٌید؟
1
ب) اگس دز سٌگی همداز اٍزاًین  ، 238همداز اٍلیِ تاشد ،چِ هدت اش ػوس آى گرشتِ است؟
8
(ًیوِ ػوس اٍزاًین ;  4/5هیلیازد سال)

0/5

 -10ستَى چیٌِ شٌاسی زا تؼسیف کٌید؟ هَازد استفادُی آىزا تٌَیسید؟

1

 -11الف) تسیلَتیت چیست؟

0/5

ب) تیهْسُگاى شهاى هصٍشٍییک زا ًام تثسید؟
ً -12مطِ

تا طَل جغسافیایی  66°شسلی ٍ ًمطِ

 6تؼداشظْس تاشد ،دز ًمطِ

0/5
تا طَل  36°غستی دز زٍی استَا لساز دازًد .اگس دز ًمطِ

ساػت چٌد است؟

 -13تا تَجِ تِ ًمشِ هماتل:
شیة زا دز اهتداد

ساػت

1

هحاسثِ کٌید؟ (همیاظ ًمشِ

1
16666

1
ٍ فاصلِ

4

)

0/5

 -14الف) دلت یک ًمشِ شهیيشٌاسی تِ چِ ػَاهلی تستگی دازد؟

0/5

ب) ًوایش چیيّا تِ چِ ػَاهلی تستگی دازد؟

1

ً -15ظسیِ دگسجاشا زا دز هَزد ًحَُ تجوغ هَاد گیاّی دز شغالسٌگ زا تٌَیسید؟

0/5

 -16الف) دٍ ٍیطگی یک ًفتگیس زا تٌَیسید؟

0/5

ب) هحدٍدیتّای استفادُ اش اًسضی تاد زا تٌَیسید؟

موفق تاشیذ.
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پاسخنامه
الف)
 -1اّلِی لوش

ً -2بٌّجبسی گشاًطی

 -4سٌگ هبدس

 -3آرسیي پی

ة)
 -1دس دسٍى یک الیِ لطَس ،الیِّبی ًبصکی ٍجَد داسًذ کِ ًسجت ثِ سطح سسَةگزاسی الیِ اصلی ،صاٍیِ داسًذ.
ً -2سجت فبصلِ دٍ ًمطِ دس سٍی ًمطِ ثِ فبصلِ افمی دٍ ًمطِ دس سٍی صهیي.
 -3اص ثِ ّن پیَستي ًمبطی کِ داسای استفبع هسبٍی ّستٌذ ،ثِ دست هیآیذ.
 -4جذایص یک ثخص هبگوب اص ثخص اصلی ثِ ػلت تفبٍت دس دهبی اًجوبد سا تفشیك هبگوبیی گَیٌذ.
ج) پاسخ سؤاالت تشریحی
 -1الف) اص هَاد سٌگی ٍ فلضی ٍ اًذکی گبص تطکیل ضذُاًذ.
ة) دس ایي حبلت ،طشف سٍضي هبُ سٍثِ صهیي ًیست ٍ دس آسوبى دیذُ ًویضَد.
 -2الف) تَجیِ ًظشیِ صهیي سبخت ٍسلِایّ ،وچٌیي ًطبىدٌّذُ تشکیت هبگوبی ثبصالتی هیثبضذ.
ة) ضذت گشاًطی هٌفی ثِ ػلت ٍجَد گٌجذ ًوکی کن تشاکن دس صیش پَستِ ٍ ضذت گشاًطی هثجت ثبلؼکس هیثبضذ.
 -3الف) دهبیی کِ دس آى کبًیّبیی ثب خبصیت هغٌبطیسی ،تحت تأثیش هیذاى هغٌبطیسی صهیي جْت یبفتگی پیذا هیکٌٌذ ،سا
گَیٌذ.
ة) دسیبی سشخ ـ دس ضشق آفشیمب
 -4الف) رسات هبدُ ثِ هَاصات سطح صهیي جبثجب هیضًَذ ٍ ّیچگًَِ جبثجبیی لبئن ًذاسًذ.
ة) سیطتش ـ لگبسیتن ثضسگتشیي داهٌِ هَجی است کِ دس فبصلِ صذکیلَهتشی اص هشکض صهیيلشصُ ثجت هیضَد.
 -5الف) خشٍج گبص پس اص فؼبلیت یک آتطفطبى ثشای سبلّب یب لشىّب سا گَیٌذ.
ة) ثِ رسات سیض ٍ دسضت جبهذ یب ًسجتبً جبهذ کِ اص دّبًِ آتطفطبى پشتبة هیضًَذ ،سا گَیٌذ.
 -6گسل ػبدی  : Aفشادیَاسُ

 : Bسطح گسل

 : Cفشٍدیَاسُ

 -7الف) سبختّبیی سا کِ ثِ ٌّگبم تطکیل سٌگ ایجبد هیضًَذ ،هبًٌذ سبختّبی گذاصُای ،آرس آٍاسی ،گَیٌذ.
ة) ثِ ثِ ٌّگبم سبختي جبدُّب ٍ سذّب
 -8الف) ثِ کوک فسیلّب هیتَاى اص چگًَگی ٍ هحل تطکیل سسَثبت ًیض آگبّی یبفت.
ة) ّستِ ثؼضی اص ػٌبصش رسات ٍ اًشطی سا ثب ًسجتی ثبثت اص خَد دفغ هیکٌذ.
 -9الف) هذت صهبى الصم ثشای تخشیت ًیوی اص ػٌصش سادیَاکتیَ ٍ تجذیل آى ثِ ػٌصش غیش سادیَاکتیَ ،سا گَیٌذ.
ة)

13 5

4 5

3

صهبى ًیوِ ػوش

تؼذاد ًیوِ ػوش

سي سٌگ

 -16هجوَػِای اص تَالی الیِّبی سٌگی (سبصًذُّب) یک هٌطمِ سا کِ ثش اسبس سٌگٍاسُّبی ساٌّوب اص لذین ثِ جذیذ هشتت
ضذُاًذ ،همیبس ًسجی صهبى هیثبضذ ٍ گستشش ٍ تغییش ٍ تحَل حیبت سا ًطبى هیدّذ.
 -11الف) هْنتشیي جبًَس ثیهْشُای کِ دس پبلئَصٍییک هیصیستِ ٍ سپس دس اٍاخش آى اص ثیي سفتِ است.
ة) ًشمتٌبًی اص گشٍُ سشپبیبى ثِ ًبم آهًَیتّب ٍ ثلوٌیتّب هیثبضٌذ.

-12
96
دس ًمطِ 𝐵 سبػت  12ظْش هی ثبضذ 12

6

66

36

 1 15سبػت
 6سبػت ⇒ 96

18

-13
46

86

126
6 64

161

166

46
6 64

166

اختالف استفبع دٍ ًمطِ
فبصلِ افمی دٍ ًمطِ

اختالف استفبع
1

166
4
ضیت هتَسط

 -14الف) ػالٍُ ثش هْبست صهیيضٌبسی ثِ پیچیذگی ٍضؼیت صهیيضٌبسی هحل ٍ چگًَگی ثیشٍى صدگی سٌگّب ثستگی داسد.
ة) ثِ ًَع چیي ٍ تَپَگشافی صهیي ثستگی داسد.
 -15سیالةّبی هَسوی ٍ طغیبى سٍدخبًِّبیی کِ اص ًضدیک جٌگلّب هیگزضت ،سجت ضذ کِ دسختبى صیبدی کٌذُ ضَد ٍ
تَسط سٍدخبًِ ثِ دسیب یب ثبتالق حول ٍ دس آًجب سسَة ٍ سپس ثِ صغبل تجذیل ضَد.
 -16الف) اٍالً ثبیذ سٌگ هخضى هٌبسجی ثب تخلخل ٍ لبثلیت ًفَر خَة ٍجَد داضتِ ثبضذ.
ثبًیبً ثبیذ سٍی آى ثب سٌگ غیشلبثل ًفَری کِ ثِ آى پَش سٌگ هیگَیٌذ ،پَضیذُ ضَد.
ة) اٍالً ثبیذ هٌبطمی ٍجَد داضتِ ثبضٌذ کِ ٍصش ثبد دس آًْب تمشیجبً دائوی ثبضذ.
ثبًیبً همذاس اًشطی الکتشیکی حبصل اص ایي سا ،حذاکثش فمط هیتَاًذ ًیبصّبی هحلی سا ثشآٍسد کٌذ.

