




































































  
  شناسي زمينتشابه سؤاالت امتحان نهايي سوم دبيرستان با سؤاالت پرتكرار درس 

  93ارديبهشت  29: تاريخ امتحان

 دليل تشابه  شماره سؤال كتاب پرتكرار
ي سؤال  شماره
 ي امتحاني برگه

 . صحبت كرده استآب زيرزميني به حركت  راجع  4فصل  -186  ج 
1 

 . ، توضيح داده استكنند را ايجاد ميپالژيك كه رسوبات جانداراني در مورد نوع    د   9فصل  -469
 . توضيح داده استهاي فوق  هاي سنگ در مورد ويژگي 308-309-315  2 
 . ها است تشكيل درياچههاي  راهدر مورد  205   ج - 3

 . ها است سيليكاتچهاروجهي هاي  در مورد شكل بنيان 246   الف

 . ها است فلوسپاتشيميايي در مورد تركيب  4  الف-252   ب
 . دهد در مورد نحوه تشكيل هاليت توضيح مي 268    د

 . اند توضيح دادهدر دگرگوني در مورد اثر فشار  395-402  6 
 . استها  مواد در دامنهدر مورد انواع حركت  448  7 

 . آب استجذب بخار و قابليتدماي هوا در مورد رابطه  93   الف
8 

 . ابرهاستهاي  در مورد ويژگي 104    ج
 . هاي رسي استتشكيل كانيدر مورد چگونگي  331   الف

 . اوپال استهاي  در مورد ويژگي 9 334    ب
 . هاي آهكي است سنگكاني اصلي در مورد  336    د

 . هاي آن است و ويژگيدر مورد شكل تلماسه  473  10 

 . دقيقاً مشابه سؤال دوساالنه است 184  11 

 . ها است ساز بر روي سنگدگرگون در مورد اثر عوامل  339  12 

 . در مورد سري واكنش بودن است 305-306-311  14  
 . اقيانوس استدر مورد شكل شناسي بستر  153  15  

 . آركوز استدر مورد  306    الف
 . در مورد برش است  16 368    ج

 . دولوميت استتشكيل در مورد  374    د
 . استدر برابر هوازدگي ها  كانيدر مورد پايداري  436  18 

 . استسؤال دوساالنه دقيقاً مشابه  423-424  19 
 . اند در مورد دياژنر توضيح داده 343-344-345  20 

 . شيشه استنبودن  كانيدر مورد  207    الف
21  

 . سنگ استبر ذوب نقش فشار در مورد  297    ب
 . در مورد تشكيل چشمه است 194    الف

22  
 . تعريف جالي كاني استدر مورد  221    ب

 . دوساالنه استدقيقاً مشابه  300    ج

 . دقيقاً مشابه دوساالنه است 458    هـ
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