 106در کدام گزینه به ترتیب ،مه مترین کانۀ فلز یهای کمیاب "مس و سرب" معرفی شده است؟
 )1میکا و هماتیت

 )2کوارتز و پیریت

 )3فلدسپار و مگنتیت

 )4کالکوپیریت و گالن

 107کدام کانی با ویژگ یهای ارائهشده مطابقت بیشتری دارد؟
از کان یهای سیلیکاتی است که فراوانترین رنگ آن ،قرمز تیره است.
 )1عقی ق

ُ )2ا پال

 )3یاقوت

 )4گارنت

 108باتوجهبه مراحل تشکیل آنتراسیت ،چرا بهتدریج ضخامت تورب ،کاهش م ییابد؟
 )1فشار رسوبات و وزن سن گهای باالیی

 )2خروج آب و مواد فرار از بازماند ههای گیاهی

 )3سرعت تجزیۀ مواد گیاهی ،در روی زمین

 )4افزایش درصد کربن ،نسبت به سایر عناصر

 109چرا در مناط ق گرم و خشک ،بیشتر رودها" ،موقتی و فصلی" ،هستند؟
 )1کاهش میزان بارندگی و تبخیر زیاد
 )2ریزش بارانهای سیالبی و ناگهانی
 )3افزایش طول مدت خشکسالی و تغییرات بستر رود
 )4ذوب ناگهانی برف و یخ انباشتهشده در قلهها
110

کدام عبارت ،جملۀ زیر را بهدرستی کامل م یکند؟
"برای تشکیل آبخوان ،الزم است ،در رسوبات و سن گها"... ،
 )1منافذ اولیه وجود داشته باشد.
 )2درصد تخلخل ،بیشتر از میزان نفوذپذیری باشد.
 )3فضاهای خالی وجود داشته باشد.
 )4درصد فضاهای خالی ،برابر با حجم کل سنگ باشد.

 111کدام عبار تها ،باتوجهبه رابطۀ " − O = ΔS

 " Iاز دالیل کاهش آب دریاچۀ ارومیه ،به شمار م یروند؟

الف) میزان آب ورودی به آبخوان ،بیشتر از مقدار آب خروجی است.
ب) میزان آب ورودی به آبخوان ،کمتر از مقدار آب خروجی است.
ج) میزان تبخیر ،بیشتر از مقدار آب ورودی به دریاچه است.
د) میزان تبخیر ،برابر با مقدار آب ورودی به دریاچه است.
 )1الف و ج

 )2الف و د

 )3ب و ج

 )4ب و د

112

کدام گزینه" ،راهکار مناسبی را برای تحق ق هدف نهایی حفاظت از خاک" ،بهدرستی بیان کرده است؟
 )1کنترل نفوذپذیری خاک

 )2کنترل سرعت فرسایش خاک

 )3نوع تنشهای وارده بر سن گهای پی سد

 )4وضعیت پستی و بلندیهای محل احداث سازه

ِ
ساختگاه ساز هها" به شمار نم یآید؟
 113کدام مورد ،از عوامل مهم در "مکانیابی
 )1مقاومت آبرفتهای پی سد

 )2پایداری دامنهها در برابر ریزش

 )3نوع تنشهای وارده بر سن گهای پی سد

 )4وضعیت پستی و بلندیهای محل احداث سازه

 114کدام گزینه ،دلیل مناسبی ،برای اهمیت "سد امیرکبیر" ،بهعنوان سازۀ مخزنی مهم ،در استان البرز است؟
 )1استفاده از کوارتزیت ،مقاومت سد را افزایش داده است
 )2سنگ آهک فاقد حفره ،سبب استحکام پی سازه شده است
 )3سنگ گابرو سبب افزایش مقاومت در پی سنگ شده است
 )4استحکام الزم سازه ،با استفاده از ماسهسنگ افزایش یافته است
 115همۀ گزینهها باتوجهبه تصویر زیر ،دلیل استفاده از "باالست" را بهدرستی بیان م یکنند ،بهجز:
 )1با زهکشی روانا بهای حاصل از بارندگی ،استحکام زیرسازی را بیشتر م یکند.
 )2با کنترل رطوبت ،پایداری خا کهای ریزدانه را افزایش م یدهد.
 )3با دانهبندی مناسب ،نفوذپذیری خاک را کنترل م یکند.
 )4با نگهداری ریلها ،پایداری سطح زمین را بیشتر م یکند.
116

کدام گزینه" ،مه مترین مسیر انتقال آرسنیک به بدن انسان" را بر اساس عبارت زیر بهدرستی بیان م یکند؟
"در پنجاه سال پیش ،تحت تأثیر شدیدترین مسمومیت جهان با آرسینیک ،حدود  600000نفر در بنگال غربی ،دچار مرگ زودرس
شدند".
 )1خشک کردن مواد غذایی با حرارت زغالسنگ

 )2آبیاری مزارع برنج با آب آلوده به این عنصر

 )3هوازدگی شیمیایی کان یهای موجود در سن گها

 )4وجود الیههای رسوبی با رگههایی از کانی پیریت

 117عبارت زیر با کدام عنصر مطابقت بیشتری دارد؟
"در سن گهای آهکی فراوان است و مصرف زیاد آن سبب ک مخونی م یشود".
 )1روی

 )2جیوه

 )3فلوئور

 )4منیزیم

 118کدام گزینه با "ویژگی و نوع تنش" ،در تصویر زیر مطابقت دارد؟
 )1سطح گسل مایل بوده و کششی است
 )2لغزش در امتداد سطح گسل بوده و کششی است
 )3فرودیواره بهسمت باال حرکت کرده و فشاری است
 )4فرادیواره بهسمت پایین حرکت کرده و فشاری است
119

کدام گزینه م یتواند "پیش نشانگر وقوع زمینلرزه" باشد؟
 )1نوسان اشیای آویزان

 )2جابهجا شدن سن گهای بزرگ

 )3تغییر سطح آ بهای زیرزمینی

 )4حرکات دامنهای در زمینهای نرم

 120در حال حاضر فعالیت کدام آتشفشان ،با ویژگی ارائهشده مطابقت بیشتری دارد؟
"بخار آب ،گاز گوگرد و ...از دهانۀ آن خارج م یشود".
الف) دماوند ب) سهند ج) تفتان د) سبالن
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 )1الف و ب

 )2الف و ج

 )3ب و د

 )4ج و د

کدام گزینه ،دلیل مناسبی برای بررسی مغناطیس زمین توسط ژئوفیزیکدانها است؟
الف) احداث پروژ ههای عمرانی
ب) مطالعۀ ساختار درونی زمین
ج) انداز هگیری شدت گرانش سن گهای پوستۀ زمین
د) شناسایی معادن زیرزمینی
 )1الف و ج

 )2الف و د

 )3ب و ج

 )4ب و د

 122کدام رابطه ،مفهوم درستی از مقایسۀ "سن سن گهای مناط ق مختلف ایران" را با "برخی از نواحی جهان" ،بیان م یکند؟
 )1کمتر از استرالیا و جوانتر از هند

 )2جوانتر از آفریقا و بیشتر از آمریکای شمالی

 )3بیشتر از سیبری و کمتر از عربستان

 )4جوانتر از آمریکای جنوبی و بیشتر از سیبری

 123کدام گزینه ،با فرآیند "شکلگیری رگههای زغالسنگ" در "رشته کوه البرز" مطابقت بیشتری دارد؟
 )1بازشدن قارۀ گندوانا

 )2فرورانش اقیانوس هند

 )3بستهشدن اقیانوس تنیس

 )4برخورد ورقۀ عربستان به آسیا

 124در کدام گزینه "نام عنصر یا معدن و محل استخراج آن" با عبارت داد هشده انطباق دارد؟
"جواهری است که رنگ بنفش زیبایی دارد و از انواع کوارتز به شمار م یآید".
 )1زبرجد ،شهرستان جیرفت

 )2کرندوم ،شهرستان تبریز

 )3تور کوایز ،شهرستان نیشابور

 )4آمتیست ،شهرستان شاهرود

 125کدام عبارت ،با فرآیند تشکیل "ذخایر نفتی ایران" مغایرت دارد؟
 )1عمدتًا در الیههای سنگ آهک ،قرار گرفتهاند.
 )2بهصورت مایع و نیمه جامد ،در زمین وجود دارند.
 )3با راه یافتن به سطح زمین ،ذخایر قیر طبیعی را به وجود آورد هاند.
 )4از ذخیرۀ مواد آلی تجزیهشده و آب شور دریا ،در سنگ مادر به وجود آمد هاند.

