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مرکز آموزشى و مشاوره اى
طوفان

در یک الیه ي آبدار آزاد، هر چه از محل تغذیه به طرف محل تخلیه ي طبیعی آن نزدیک شویم  .................. کم تر میشود.  1

فشار هوا بر سطح ایستابی ارتفاع سطح پیزومتریک ضخامت منطقه ي تهویه شوري آب زیرزمینی

آتشفشان هاي انفجاري بیش تر به کدام صورت بر نوع آب و هواي جهانی تأثیر می گذارند؟  2

آتش سوزي پوشش هاي گیاهی افزایش گازهاي گلخانه اي

کاهش تشعشعاتی که به زمین می رسند. انتقال انرژي گرمایی درونی به هوا

شکل روبه رو، کدام یک را نشان می دهد؟  3

چین تک شیب

گسل عادي

ناپیوستگی

ناودیس

کدام عبارت، توصیف مناسب تري براي مرکز زمین لرزه است؟  4

نقطه اي که با شکستن الیه هاي سنگی، آزاد شدن انرژي از آن نقطه شروع می شود.

نقطه اي بر روي زمین که امواج حاصل از یک زمین لرزه زودتر از بقیه نقاط، به آن جا می رسند.

نقطه اي در فاصله ي 100 کیلومتري کانون که امواج زلزله بزرگ ترین دامنه برحسب میکرون را دارند.

خاستگاه امواج لرزه اي را که به صورت یک صفحه است، نقطه اي فرضی می کنند و آن را مرکز می نامند.

دستگاه لرزه نگار، به طور متوسط هر روز یک زلزله بر روي چین خوردگی زاگرس ثبت می کند. زلزله هاي این منطقه به کدام پدیده مرتبط است؟  5

باز شدن خلیج فارس

باز شدن دریاي سرخ

دور شدن ورقه ي عربستان از ورقه ي اروپا ـ آسیا

باز شدن قاره ي آسیا از اقیانوس هند تا دریاي سیاه

امواج سطحی زلزله چون نسبت به امواج درونی زلزله .................. دارند خرابی بیش تري را هم به وجود می آورند.(با تغییر)  6

دامنه ي بزرگ تري گسترش بیش تري سرعت بیش تري ارتعاش کم تري

ویژگی هاي یک الیه سنگ در جدول زیر آمده است. کدام عامل ممکن است سبب تشکیل این الیه سنگ شده باشد؟  7

آب زیرزمینی آتش فشان یخچال باد

جور شدگی
بسیار ضعیف

گرد شدگی
بسیار ضعیف

سیمان
ندارد

رس
ندارد

ذرات
غیر متبلور

فشار، در کدام سطح، از فشار اتمسفر بیشتر است؟  8

فوقانی الیه ي آبدار، در سفره هاي آب زیرزمینی آزاد دشت ها فوقانی منطقه ي اشباع، در سفره هاي زیرزمینی آزاد، مناطق کوهستانی

باالیی الیه ي آبدار تحت فشار، در منطقه ي آبگیري الیه فوقانی منطقه ي اشباع، محصور بین دو الیه ي نفوذ ناپذیر
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خورشید به کدام مدار تقریبًا عمود بتابد، در شهر شما، طول مدت شب و روز، بیشترین اختالف را خواهند داشت؟  9

استوا کمی جنوب استوا رأس الجدي کمی شمال استوا

کدام عبارت، ویژگی هاي یک «نفت گیر» را بهتر معرفی می کند؟  10

شکل هندسی مناسب، پوش سنگ غیر قابل نفوذ، سنگ مخزنی با تخلخل و قابلیت نفوذ خوب.

سنگی با دانه بندي ریز، تخلخل باال، قابلیت نفوذ خوب که در میان دو الیه ي نفوذ ناپذیر به دام افتاده باشد.

شکل مناسب به همراه سنگی دانه ریز و تحت فشار که در میان ریف هاي نفوذ پذیر و گنبد نمکی به دام افتاده باشد.

سنگ مخزن طبیعی با شکلی مناسب و فضاي خالی بزرگ که اطراف آن را پوش سنگ نفوذ ناپذیري دربر گرفته باشد.

عرض رودخانه اي در زیر پلی  متر است. زمانی که آب با عمق  متر و با سرعت  متر بر ثانیه از زیر پل عبور می کند، دبی آب رود چند  11
متر مکعب بر ثانیه است؟

120٫50٫5

34٫83048

در کدام زمینه، به نظریۀ خورشید مرکزي کوپرنیک، ایراد وارد است؟  12

در نظر نگرفتن حرکت چرخشی سیارات شکل مدار گردش سیارات

ظاهري بودن حرکت روزانۀ خورشید از چشم ناظر زمینی همراهی ماه و زمین در گردش انتقالی به دور خورشید

در کدام زمان، سنگ هاي کرة زمین شروع به دگرگون شدگی کرده اند؟  13

فوران اولین آتشفشان ها بر روي زمین  جدا شدن ورقه هاي سنگ کره از هم برخورد ورقه هاي سنگ کره به هم پس از تشکیل سنگ کره

کدام شرایط، براي تشکیل ورقه هاي بسیار بزرگ مسکوویت الزم است؟  14

مذاب حاوي آب و مواد فّرار در حّد فاصل دو الیۀ رسوبی تزریق شده باشد.

مذاب تشکیل شده را، مقدار متنابهی سیلیکات آلومینیم و پتاسیم همراهی کند.

مذاب باقیمانده پس از تبلور بخش اعظم ماگما، آب و مواد فّرار فراوان داشته باشد.

آب هاي بسیار داغ حاوي یون هاي فلزي در بین شکاف هاي سنگ ها تزریق شده باشد.

در فرایندهاي زغال شدگی از تورب تا آنتراسیت، کدام مورد، سبب افزایش درصد کربن در زغال هاي مرغوب می شود؟  15

فشرده شدن مواد آلی در سنگ گرماي زیاد در زمان طوالنی

افزوده شدن کربن خالص جدید به مواد آلی خروج تدریجی آب و مواد فّرار

 

نوع تنش هاي تأثیرگذار اصلی براي تشکیل شکل زیر، به ترتیب از قدیم به جدید کدام اند؟  16

فشاري، کششی فشاري، برشی

فشاري، فشاري کششی، فشاري

نوع گسل در شکل زیر، کدام است؟  17

عادي مایل

امتداد لغز معکوس

دشت هاي پهناور، خشک و کم آب از ویژگی هاي کدام پهنۀ زمین ساختی ایران است؟  18

شرق و جنوب شرق سواحل خلیج فارس ایران مرکزي کپه داغ

اگر یک واحد نجومی را برابر با  فرض کنیم، نور فاصلۀ متوسط زمین تا خورشید را در کدام زمان طی می کند؟  191٫5 × km108

8′20′′8′3′′480′20′′500′0′′
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اطالعات زیر از آب چهار چاه به دست آمده است. سختی کل آب کدام چاه از بقیه بیشتر است؟   20
یون منیزیم (میلی گرم در لیتر)یون کلسیم (میلی گرم در لیتر)مقدار یون ها

چاه

A4080

B6060

C7060

D8050

ABCD
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از تغذیه تا تخلیه ارتفاع منطقه کاهش یافته و ضخامت منطقه تهویه کمتر می شود.  1

وجود خاکسترهاي آتشفشانی در اتمسفر باعث کاهش تشعشعات خورشید می شود.  2

شکل بیانگر چین خوردگی تک شیب است.  3

مرکز زلزله، نقطه اي بر روي زمین است که امواج زلزله زودتر از بقیه نقاط به آن جا می رسد.  4

بر اثر جدا شدن عربستان از آفریقا و به وجود آمدن دریاي سرخ و برخورد صفحه ي عربستان با آسیا رشته ارتفاعات زاگرس به وجود آمده است و با ادامه ي باز  5
شدن دریاي سرخ و تجمع نیرو در امتداد چین خوردگی زاگرس، زلزله اتفاق می افتد.

از آن جا که دامنه ي امواج سطحی بسیار بزرگ تر از دامنه ي امواج درونی است، بنابراین، عامل اصلی تخریب محسوب می شوند.  6

اوال ذراتی که به وسیله ي باد حمل می شوند، جورشدگی و گردشدگی خیلی خوبی دارند.  7
ثانیًا یخچال ذرات ریز و درشت گردنشده و جورنشده مختلف را با خود حمل می کند و پس از رسوب گذاري به وسیله ي سیمان به یکدیگر متصل می کند.

ثالثًا آب هاي زیر زمینی حتمًا به وسیله ي سیمان رسوبات مختلف را به هم متصل می کند، در نتیجه سنگی که بر اثر آتش فشان به وجود می آید داراي ویژگی هاي موجود در جدول می باشد.

در آبخوان تحت فشار، الیه ي نفوذ پذیر بین الیه هاي نسبتًا نفوذ ناپذیري محصور شده است. در نتیجه سطح فوقانی منطقه ي اشباع تحت فشاري بیش از فشار  8
اتمسفر است.

بیشترین اختالف طول مدت شب و روز در نیمکره ي شمالی در اول تابستان است. در حالت کلی با عمود تابیدن خورشید بر مدار رأس الجدي در این منطقه،  9
شاهد اول زمستان هستیم. ولی از آنجا که کشور ایران در نیمکره ي شمالی واقع است، اول تابستان را مشاهده خواهیم کرد که در این حالت بین شب و روز بیشترین اختالف مدت زمانی وجود

دارد.

نفت گیرها مخازن طبیعی و مناسبی هستند که نفت در داخل آن ها انباشته می شود. یک نفت گیر بایستی داراي خصوصیات زیر باشد:  10

- سنگ مخزن مناسب با تخلخل و قابلیت نفوذ خوب

- وجود پوش سنگ غیر قابل نفوذ

- شکل (وضعیت) هندسی مناسب براي انباشته شدن نفت

 11
حجم آب ورودي در واحد زمان = آب دهی یا (دبی)
سطح مقطع آن × سرعت رود در سطح آب = آب دهی

  آب دهی

کوپرنیک نظریۀ خورشید مرکزي را مطرح کرد و بیان کرد که، زمین همراه با ماه مانند دیگر سیاره ها در مدارهاي دایره اي به دور خورشید می گردد.  12

با حرکت ورقه هاي سنگ کره و ایجاد فشار و گرماي زیاد در مناطق مختلف، (برخورد) سنگ هاي دگرگونی به وجود آمدند.  13

در صورتی که پس از تبلور بخش اعظم ماگما، مقدار آب و مواد فرار مانند کربن دي اکسید و ... فراوان باشد، شرایط براي رشد بلورهاي بسار درشت مانند  14
مسکوویت فراهم می شود.

در طی میلیون ها سال، تورب در زیر فشار رسوبات و سنگ هاي باالیی، فشرده تر شده و آب و مواد فراري مانند کربن دي اکسید و متان از آن خارج می شود.  15

در شکل، چین خوردگی قدیمی تر از شکستگی و گسل است، پس تنش فشاري (چین خوردگی) قدیمی تر از تنش فشاري (گسل معکوس) انجام شده است.  16

گسل از نوع امتداد لغز است و لغزش سنگ ها در امتداد سطح گسل و در امتداد افق انجام شده است.  17

پهنۀ شرق و جنوب شرق ایران داراي دشت هاي پهناور، خشک و کم آب است.  18

یک واحد نجومی  میلیون کیلومتر است و می دانیم که نور در یک ثانیه، معادل  کیلومتر را طی می کند، پس:  19

) و قرار دادن اعداد در فرمول سختی آب، چاه  با میزان سختی  نسبت به بقیه بیشتر با توجه به فرمول سختی آب (  20
است.
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