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  است؟ نادرستیک  و کدام درست ،یک از جمالت زیر کدام  1

  .  سیل هاي ویرانگر، نشانه بی توجهی ما به هواکره است)  ب .     خیزقاره، بخش کم شیب حاشیه قاره است) الف
  .، حلقوي  استزبرجدساختار سیلیکاتی )  د          .ترکیبات آهن از رسوبات شیمیایی هستند ) ج 

1  

  .کنید مشخص کلمه مناسب داخل پرانتز را ،یک از جمالت زیردر هر   2
  .است) فیزیکی  –تاریخی ( بررسی شیوه زندگی دایناسورها، مربوط به زمین شناسی  ) الف

  .می شود )بیشتر   – کمتر ( هرچه دماي هوا باالتر باشد، قابلیت جذب بخار آن)  ب
  .می شود)  کم – زیاد(  دریاها، با افزایش عرض جغرافیایی، چگالی آب هاي سطحی ) ج
   .را جا به جا می کند)  گرم  – سرد(  جریان البرادور، آب هاي)  د

1  

  ارتباط دارد؟ ،سمت چپدر ستون  فرایند دیاژنزبا کدام  ،هر یک از موارد ستون سمت راست 3
   انحالل 1  درشت شدن دانه هاي کوارتز                  الف
  تبلور دوباره 2به همدیگر                         سیلتچسبیدن ذرات ریز  ب

 جانشینی 3  ایجاد فضاهاي خالی در سنگ هاي آهکی      ج

 سیمانی شدن 4 تشکیل دولومیت  د
  تراکم  5  

 

1  

  مرتبط است؟) گارنت ؛کانی رسی ؛فلوئوریت ؛کلسیت ؛پیریت( کانی کدامهر یک از موارد زیر، با   4
  سه جهتی با زاویه غیرقائمرخ  )د      رنگ طالیی و رنگ خاکه سیاه )ج         4سختی )ب       Xتشخیص با پرتو  )الف

1  

  .کنید کاملجاهاي خالی را با کلمات مناسب،   5
  .استفاده می کنند ..... ............  از رگه هاي در صنایع شیشه سازي، ) الف

  .اتمسفر افزایش می یابد ..... ............ مقدار فشار آب،  ،متر بیشتر شود صداگر عمق آب دریا  ) ب
  .گویند ................  عبور یا جذب نور راتوانایی کانی در منعکس ساختن،  ) ج
   .تشکیل می شود  .................زغال سنگ در محیط با اکسیژن   ) د

1  

  مرتبط است؟ فرسایشیعامل با کدام زیر،  مواردهر یک از   6
    مورن )د                        غار آهکی)  ج                  تشکیل دره) ب                 یاردانگ ) الف

1  

  1  )چهار مورد ( به چه عواملی بستگی دارد؟  هوازدگیدر برابر پایداري سنگ ها   7

  به وجود آمده اند؟ کدام سنگهر یک از سنگ هاي زیر، در اثر دگرگون شدن   8
   گنیس      )د  سنگ لوح                        )ج       مرمر                      )ب       کوارتزیت          )الف

1  

  است؟ کانی کدامهر یک از ویژگی هاي زیر، مربوط به   9
   چگالی زیاد، کاربرد در گل حفاري     ) ب  کانی دگرگونی با منشأ زیستی                )الف

              سیلیکات تیره با رنگ سبز زیتونی ) د  سولفات کلسیم بدون آب                          )ج 

1  
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  :دهیدپاسخ کوتاه   10
   ؟زیست محیطیاست یا زمین شناسی  پزشکیدر قلمرو زمین شناسی  ،بر سالمت انسان کانی هامطالعه تأثیر )الف

  ؟اي صفحهاست یا  اي تودهباتولیت، ساخت آذرین  )ج                   ؟برفیمتراکم تر است یا یخ  حبابداریخ  )ب 

75/0  

  .      جدول زیر را کامل کنید  11
  )بازي  –خنثی  –اسیدي (  ترکیب  )درونی یا بیرونی (  منشأ  نام سنگ آذرین

  ب   الف  ریولیت
     د   ج  آندزیت

1  

  .دهید پاسخ به موارد زیر  12
  .   را بنویسید رسوبات تلماسه ايدو ویژگی )  ب.                    را، بنویسید کاربرد فلدسپات ها دو مورد)  الف

1  

  .در مورد تبلور ماگما، به موارد زیر پاسخ دهید بوونبا توجه به سري واکنشی   13
          به شدت کاهش می یابد؟ عناصر در ابتداي تشکیل کانی ها، مقدار کدام )  الف

  به وجود می آید؟ کانی از واکنش آمفیبول با مایع مذاب، کدام  ) ب
  ؟ کلسیمیا  هستند سدیمپالژیوکالزها بیشتر داراي  ،در دماهاي پایین تر ) ج

1  

  . ، به موارد زیر پاسخ دهید سنگ هاي دگرگونیدر رابطه با   14
  ام کانی ها به وجود می آید؟از ترکیب کد والستونیت )ب.        بر سنگ ها را بنویسید فشار همه جانبهدو نتیجه  )الف

1  

  75/0  .سنگ ها را بنویسیدتخلخل سه عامل مؤثر بر   15

  . ، به موارد زیر پاسخ دهید سنگ هاي رسوبیدر رابطه با   16
  .را بنویسید ماسه سنگ هامورد استفاده  دو ) ب          چیست؟ کنگلومراقطعات  گردشدگیعلت  ) الف

  .در آب را بنویسید کربنات کلسیمدو عامل مؤثر بر رسوب  ) ج

5/1  

  .هر یک از موارد زیر را بنویسید علت  17
           .درجه، مقدار بارندگی بیشتر از تبخیر است 50تا  40در عرض جغرافیایی )  الف

  .نزدیک کف و کناره هاي رود، سرعت آب به میزان حداقل می رسد)  ب
             .افزایش آب عاملی در ذوب سنگ ها به حساب می آید)  ج
  .بافت در سنگ هاي رسوبی، اهمیت ویژه اي دارد ) د

2  

   .کنید تعریفهریک از اصطالحات زیر را،   18
              استاالکمیت ) د                  لغزش  ) ج              دگرگونی مجاورتی )ب             کانسار          )الف

2  
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  ١

       2ص  )25/0 (  درست ) ب                              30ص ) 25/0(  درستنا )الف  1
       58ص  )25/0(  نادرست ) د                                   82ص  )25/0(درست )  ج

1  

                 14ص ) 25/0 (   بیشتر)  ب                                  9ص ) 25/0( تاریخی )الف  2
    27ص  )25/0(     سرد ) د                                    25ص  )25/0(   زیاد)  ج 

1  

  87ص  )25/0(   تراکم؛  5)  ب                  87ص ) 25/0(  تبلور دوباره؛  2 )الف  3
                87ص ) 25/0(  جانشینی؛  3)  د                          87ص ) 25/0(    انحالل  ؛  1 ) ج

1  

   53ص ) 25/0 (  فلوئوریت )ب                            51ص  )25/0( کانی رسی )الف  4
 55ص ) 25/0(  کلسیت) د                                   56ص  )25/0(   پیریت )ج 

1  

  25ص  )25/0 ( ده     )ب                               79ص  )25/0( سیلیس)  الف  5
                93ص ) 25/0(اندك  )  د                                       54ص ) 25/0(   جال)  ج

1  

            117ص ) 25/0 ( آب هاي جاري  )ب                                     123ص ) 25/0(   باد )الف  6
            118ص ) 25/0( یخچال ها) د                 118ص ) 25/0( آب هاي زیرزمینی)  ج

1  

  1                              110، 109، 108ص  )25/0(؛ زمان)25/0(؛ شیب زمین )25/0(؛ اقلیم )25/0(ترکیب و ساختمان سنگ  7

  102ص  )25/0 (سنگ آهک    )ب                         102ص  )25/0(ماسه سنگ )  الف  8
                102ص ) 25/0()یا ماسه سنگ فلدسپات دار(گرانیت )  د                                   101ص ) 25/0(شیل     )  ج

1  

  61ص  )25/0 (باریت      )ب                              64ص  )25/0(گرافیت  )  الف  9
                59ص ) 25/0 (الیوین  ) د                                63ص ) 25/0(انیدریت   )  ج

1  

  41ص  )25/0(یخ حبابدار    )ب           10ص  )25/0(زمین شناسی پزشکی )  الف  10
                                    69ص ) 25/0(توده اي   )  ج

75/0  

  77،  76ص  )25/0 (  اسیدي )ب                        77،  76ص  )25/0(بیرونی )  الف  11
  77،  76ص ) 25/0 ( خنثی   ) د                          77،  76ص ) 25/0(بیرونی   )  ج

1  

  60ص ) 25/0: دو مورد؛ هر مورد (تولید چینی ؛ کاشی ؛ سرامیک ) الف  12
  128ص ) 25/0: دو مورد؛ هر مورد (ماسه دانه ریز ؛ گرد شده ؛ جورشدگی خوب؛ معموالً از جنس کوارتز ) ب 

1  

      74ص ) 25/0: دو مورد؛ هر مورد (آهن ؛ منیزیم ؛ کلسیم ) الف   13
   74ص ) 25/0 (سدیم ) ج                                  74ص  )25/0(بیوتیت   )ب

1  

    ادامه پاسخ ها در صفحه دوم  
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  ٢

  96ص  )25/0(؛ تبلور کانی هایی با وزن حجمی بیشتر )25/0(متراکم شدن جسم ) الف  14
  101ص  )25/0(؛ کوارتز  )25/0(کلسیت ) ب 

1  

  تعداد درز و شکاف هامیزان هوازدگی ؛ ؛  درجه سیمان شدگی؛  آرایش دانه ها؛  اندازه دانه ها؛  شکل دانه ها   15
  36ص ) 25/0: مورد؛ هر مورد سه (      

75/0  

  .جریان هاي سریع آب هاي جاري و امواج، آنها را تا مسافتی که براي گرد شدن کافی بوده، حمل کرده اند)  الف  16
                   90ص) 5/0(        

  90ص ) 25/0: دو مورد؛ هر مورد (کارهاي ساختمانی ؛ جاده سازي ؛ پل سازي )  ب
  91ص ) 25/0: دو مورد؛ هر مورد ( ن فتوسنتزکننده ؛ عمق ؛ فشار آبدما ؛ آشفتگی آب ؛ وجود گیاها) ج 

5/1  

برخورد بادهاي مخالفی است که از جانب قطب و منطقه معتدله می وزند و در این مناطق جبهه هاي  ،علت ) الف  17
                   21ص) 5/0 ( .پربارانی تشکیل می دهند

  33ص ) 5/0( آب با بستر و دیواره هابه علت اصطکاك )  ب
                71ص) 5/0( .، جدا شدن پیوندهاي یونی را در کانی ها آسان می کندآببه علت ساختمان خاص مولکولی ) ج 
  87ص ) 5/0( .گذاري است و نوع محیط رسوب چون شاهد خوبی درتعیین مسافت حمل شده ) د 

2  

                         32ص ) 5/0(.ز آن استخراج می شودامحلی که یک یا چند کانسنگ  ) الف  18
     .هر سنگی که در تماس با گرماي زیاد حاصل از توقف ماگما در زیر زمین قرار داشته باشد دگرگون می شود )ب
  97ص ) 5/0().سیاالت فعال در حال چرخش باشدنوعی دگرگونی که محصول مستقیم گرماي ماگما یا (     
                      114ص ) 5/0(حرکت توده هاي سنگ یا رسوب در امتداد سطوح لغزشی  ) ج
                      125ص ) 5/0(  رسوبات کربنات کلسیم در کف غار ها حاصل از آب هاي زیرزمینی) د 

2  
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  .براي پاسخ هاي صحیح دیگر نیز، نمره مناسب لحاظ فرمایید  ؛همکار گرامی




