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  نمره  سؤاالت رديف
 

  در شكل مقابل چه نوع ناپيوستگي وجود دارد ؟ به چه دليل ؟ 1
                                                                                                                                                               

                            
                                                                                                                                                                                            +  +  

                                                                                                                   +  +  +  +  
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1  

چه مدت طول مي كشد تا  2
8
 0/25باقي بماند ، اگر اين مقدار  از كربن راديواكتيو موجود در يك قطعه استخوان   1

  گرم باشد مقدار اوليه چقدر بوده است ؟

1  

  .جدول زير را كامل كنيد  3
      يلورينس    تربينفر  

  

  

1  

  1  .يك نام ببريد و ويژگي هاي آن را بيان كنيد ئيك نمونه از بندپايان مهم بالتوزو 4
  1  رخد فاصله اين سياره از خورشيد چقدر است ؟سال يكبار به دور خورشيد مي چ   8در هر   A  سياره 5
  وضعيت جذر و مد در اين شرايط چگونه است ؟. شكل مقابل كداميك از اهله قمر را نشان مي دهد  6

  ماه                                                                                                 
  

  زمين                                                             خورشيد                                                                                          
  
  
  

1  

  1  .كره سماوي را تعريف كرده و جايگاه منطقه البروج را در آن معين كنيد  7
  1  اگر فاصله ستاره اي تا زمين دو برابر شود نور آن چند برابر مي شود ؟ چرا ؟ 8
  .را در شكل مقابل بدست آوريد   Bو    Aمختصات نقاط  9

                                                                                                                                         A  
  

                                                                                                                                                    B  
  
  

1  



مقياس نقشه را تعريف كنيد و بيان كنيد كداميك از مقياس هاي  10
10000

1,
100000

  1  رگ مقياس ترند ؟بز  1

  .رسم كنيد   ABدر امتداد خط  نيمرخ منحني هاي مقابل را 11
                                                                        300                                 150 

  
  

                                   B                                                                                             A  
  
  
  

1  

  1  خطوط همبري چيست ؟ اين خطوط در چه صورتي موازي منحني هاي ميزان خواهد بود ؟ 12
  1  .نظريه دگر جازا را در ارتباط با تشكيل معادن زغال سنگ شرح دهيد  13
  1  منابعي را تشكيل مي دهد ؟تفريق ماگمايي چيست و چه  14
  زمان پيدايش گياهان گلدار و نخستين پستانداران چه دوره اي است ؟) الف  15

  در چينه شناسي از فسيل ها چه استفاده اي مي شود ؟) ب 
1  

  15  »موفق باشيد « 
 
 


