
 

  بارم  سواالت  رديف

  .به سواالت تستي پاسخ دهيد  الف

   �پائيز) 3   �کرتاسه) 2   �بطلميوس-کپلوب) ) 1

75/0  

  .درست و نادرست را مشخص كنيدهاي عبارت  ب

  )غلط() 2  )صحيح() 1

5/0  

  هاي مناسب پر كنيد.جاهاي خالي را با عبارت  ج

   مستقيم - چاه جذبي) 2   نزديك سطح آب) 1

75/0  

  اصطالحات زير را تعريف كنيد.  ه

  ها ميباشد.تركيبي از ماسه الي رس است خاك دلخواه كشاورزان و باغبان) 1

  .شودمنتقل يا به طور مستقيم يا با تغيير اندك در صنعت استفاده ميمحصول نهايي براي جداسازي فلز به كارخانه ذوب ) 2

سازد و در راستاي محور در طول گردش درجه مي 5/23محور زمين يا خط عمود بر صفحه مدار گردش خود به دور خورشيد زاويه حدود ) 3

  .به دور خورشيد تقريبا ثابت و بدون تغيير است

3  

  سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد.به   د

  ها است.ها است و بسته شدن حركت همگرا شدن ورقهباز شدن حركت واگرا ورقه )5/0() 1

  زاگرس -درياي سرخ  )5/0() 2

  ميليون كيلومتر 5/149دقيقه نوري كه تقريبا معادل  3/8حدود  )5/0() 3

  مدار قطب شمال و جنوب )5/0() 4

  .شودهاي عميق در سنگ مخزن استخراج مينفت و گاز با حفاري چاه )5/0() 5

  .رسانه الكتريكي –خواص مغناطيسي  )5/0() 6

  .پالسر -كليست –پيريت  –عناصر آزاد آپاتيت  –سولفيد  –سولفات  –فسفات  –كربنات  )5/0( مورد.2) 7

  .دماي آب –ها جنس سنگها و كاني –مسافت طي شده  –سرعت آبهاي زيرزميني  )5/0( مورد.2) 8

  .مقدار زياد گياخاك و مقداري كمي رس و ماسه )5/0() 9

  .داراي تخلخل زياد است به علت ريز بودن ذرات نفوذپذيري بسيار اندك دارد )5/0() 10

  باقيمانده درياي تتيس )5/0() 11

6  

  پاسخ دهيد.تشريخي به سؤاالت   ح

شود. در هنگامي كه سـطح ايسـتايي با سـطح زمين برخورد كند آب زيرزميني به صـورت چشمه يا بركه در سطح زمين ظاهر مي     )5/1() 1

  .گيردزار شكل ميصورتيكه سطح ايستايي بر سطح زمين منطبق شود يا نزديك آن قرار گيرد باتالق يا شوره

ــت رودخانه )5/2(.)2 ــك رودخانه در مناطق مرطوب كه بارندگي و تبخير كم اس ــت اما در مناطق گرم و خش ها موقتي و ها از نوع دائمي اس

  فصلي هستند چون بارندگي كم و تبخير زياد است.

  هاسنگ. اورانيوم موجود در ماسه3ها . مس موجود در شيل و ماسه سنگ2سرب روي موجود در سنگهاي آهكي  . ذخاير1 )5/1() 3

  زيرزميني. كه بر اساسنوع قرار گرفتن ذخيره معدني در پوسته زمين –روباز  )5/1() 4

ها با استفاده از در سـن نسـبي تقدم و تاخر وقوع پديده ها نسـبت به يكديگر مشـخص ميشود اما در سن مطلق سن واقعي پديده     )5/1() 5

  شود.عناصر راديو اكتيو مشخص مي

ها بسيار كوتاه است اما همين روز در دي ماه خورشيد بر محدوده مدار استوا تا راس الجدي تقريبا عمود است پس طول سايه20در  )5/1() 6

  ها در مدار راس السرطان بلند است.نيمكره شمالي زاويه تابش بسيار مايل و طول سايه
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