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 حروف:به                                  عدد:به نمره

 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 2اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 امتحاناتمهر 

 صبح 10 ساعت امتحان :

 دقیقه 60 وقت امتحان :

 24/10/1401 تاریخ امتحان :

 صفحه 2 سؤال : صفحاتتعداد 

 

 دبیرستان صنعتی شریف

 
 

 :جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید  .1

 شود.الف( پس از پایان عملیات اکتشاف، با تعیین اقتصادی بودن ذخایر، عملیات .................... آغاز می

 شود..................... زمین ایجاد می جلوگیری از پدیدۀ های ممنوعه در بیالن منفی جهتب( دشت

 رنگ است.پ( آمتیسیت یک نوع .................... بنفش

 هنجاری .................... است.ت( اگر مقدار عنصری در یک نمونه سنگ بیشتر از میانگین کالرک آن باشد، نوع بی

فشار، شود، تراز آب در چاه نمایانگر .................... و در الیة آبدار تحتاگر چاهی در یک الیة آبدار آزاد حفر ث( 

 نمایانگر .................... است.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ویلسون( با کدام مورد سمت چپ )وقایع( مرتبط است؟ به هم وصل  هر یک از موارد سمت راست )چرخۀ  .2

 کنید. )یک مورد در سمت چپ اضافی است(
 

 فرسایش     بسته شدن 

 جریانات همرفتی     برخورد 

 فرورانش     بازشدگی 

 تشکیل دریای سرخ     گسترش 

     کوه زاگرس 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 اند؟شناسی کدامترین پدیدة زمینترین و قدیمیجوان )از راست به چپ( رو به ترتیبشکل روبهدر  .3

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 شده در آب زیرزمینی به چه عواملی بستگی دارد؟های حلغلظت نمک .4
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 عمر کربنِ)نیمهشده است. سن چوب را محاسبه کنید. گرم نیتروژن حاصل 4ادیواکتیو موجود در چوبی گرم کربن ر 8از  .5

 است.( 5730 : 14

 

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

کیلومتر  30تغذیه منطقة از  Bمتر حفر شود و چاه  20کیلومتر فاصله داشته و با عمق  50از منطقة تغذیه  Aاگر چاه  .6

 :متر حفر شود 40فاصله داشته و با عمق 
 زمین حرکت آب از کدام چاه به کدام چاه است؟ با دلیل توضیح دهید. الف( در زیر

 

 ب( میزان امالح در آب کدام چاه بیشتر است؟ دلیل بیاورید.

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 خلخل اولیه و ثانویه را تعریف کنید.ت .7

 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 های ماگمایی را شرح دهید.نحوۀ تشکیل کانسنگ  .8

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .ها را بنویسیدانواع حرکت ورقه  .9

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 اند؟انواع خاک براساس اندازۀ ذرات کدام .10

 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 های زیرزمینی را نام ببرید و هرکدام را به اختصار شرح دهید.انواع منابع آالیندۀ آب  .11

 
 

2 

2 

5/1 

5/1 

5/1 

2 

5/1 


