
  باسوِ تعالی
 هْر آهَزشگاُ   ساعت اهتحاى:  زهیي شٌاسی :سَاالت درس

   هَرخ :  دّن يازپايِ : 

 دقیقِ  83هدت اهتحاى : هاُ سال تحصیلی    رشتِ:

 شوارُ کارت: ًام ٍ ًام خاًَادگی داًش آهَز:                   
 

 تاسم   ػَاالت سدیف

 جوالت طحیح ٍ غلط سا هشخض کٌیذ 1

 تٌش فشاسی، هَجة گؼؼتگی ػٌگ هی شَد.الف( 

 صیشػاصی جادُ اص دٍ تخش صیشاػاع ٍ اػاع تشکیل هی شَد.ب( 

 کوثَد فلَئَس تاعث پَػیذگی دًذاى هی شَد.ج( 

 گؼل اهتذادلغض دس اثش تٌش کششی ایجاد هی شَدد( 

 وذتا دس دسیا ٍجَد داسًذُ(رخایش ًفت ایشاى، ع

1.25 

 0.5 ًحَُ تَجَد آهذى َّاکشُ سا تَضیح دّیذ 2

 اططالحات ریل سا تعشیف کٌیذ 3

 0.5کاًَى صهیي لشصُ ج(          1   تٌشب(                                 0.5    حشکت اًتقالیالف( 
2 

 دس خظَص چشخِ ٍیلؼَى تِ ػَاالت صیش پاػخ دّیذ 4

 هَسد( 2تِ کَُ ّا دس هشحلِ تشخَسد تَجَد آهذًذ)ایي سش
0.5 

 0.5 .ٍیظگیْای هْن ػٌگ هخضى سا تٌَیؼیذ 5

 0.5 کذام عَاهل تش ًَع آتخَاى تاثیش داسًذ؟ 6

 0.5 . دٍ ًَع تٌش سا ًام تثشیذ 7

 0.5 ب جلَگیشی کشد؟چگًَِ هیتَاى اص ایجاد تحشاى آ 8

 0.5  هَسد( 2ایش دادُ هی شَد؟)دس ًقشِ صهیي شٌاػی چِ چیضّایی ًو 9

 پاػخ هٌاػة سا اًتخاب کٌیذ 10

 حشکت هیکٌٌذ.(  ػشیعتش - آساهتش) ّشچِ تشاک ػٌگْا تیشتش تاشذ، اهَاج الف(

  هی یاتذ.( کاّش  –افضایش )عوق ًفَر ٍ تاثیش اهَاج سیلی اص ػطح تِ عوق ب( 

0.5 

 0.75 هٌظَس اص سفتاس کشؼاى )االػتیک( دس اجؼام چیؼت؟ 11

 دس خظَص کاًیْای گَّشی گضیٌِ هٌاػة سا پیذا کٌیذ 12

 ایي کاًی یک ًَع کَاستض ًیوِ قیوتی اػت.الف( 

 صهشد تِ چِ سًگی دیذُ هی شَد؟ب( 

 ایي کاًی تِ سًگ ػثض صیتًَی دیذُ هی شَدج( 

 تشکیة کاًی الواع چیؼت؟د( 

1 

 0.5 هَسد(2تشخی ػاصُ ّای دسیایی سا ًام تثشیذ) 13

 اص عٌاطش اطلی، فشعی ٍ جضئی ّش کذام دٍ هثال تٌَیؼیذ. 14

 الف( عٌاطش اطلی                     ب( عٌاطش فشعی                 ج( عٌاطش جضئی
1.5 

 کذام گضیٌِ طحیح اػت؟ 15

 هغاسّا تشای کذام هَاسد هَسد اػتادُ قشاس هی گیشًذ؟الف( 

 _ نیروگاه هارخیشُ ًفت( 4 _انتقال فاضالب     رخیشُ ًفت(3 ل آب ٍ فاضالب      اًتقا(2 _ انتقال آب       ایؼتگاُ هتشٍ(1

 اٍلیي هَجی کِ تَػط دػتگاُ لشصُ ًگاس ثثت هی شَد.ب( 

1)P                   2)S                   3)ٍسیلی(4                      ال  

1.25 
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 ِ تغییشی هی یاتذ؟تضسگی صهیي لشصُ تا دٍس شذى اص هشکض ػطحی صلضلِ چج( 

 اتتذا افضایش ٍ ػپغ کاّش هی یاتذ( 4 تغییش ًوی کٌذ     (3 کاّش هی یاتذ          (2 افضایش هی یاتذ        (1

 اػتخشاج ٍ اػتفادُ اص فلضات، اٍلیي تاس دس ایي هٌطقِ)هٌاطق( طَست گشفتد(

  فالت ایشاى ٍ فالت آًاتَلی تشکیِ(4ى ٍ تشکیِ        ایشا(3       فالت آًاتَلی تشکیِ(2فالت ایشاى      (1

 ُ(حفاسی اٍلیي چاُ ًفت خاٍسهیاًِ دس ایي شْش تَد

 (اهیذی4ِ(اَّاص                      3( هؼجذػلیواى                  2( آتاداى                1

 0.5 (هَسد2تشخی عَاسع حاطل اص ٍسٍد آسػٌیک تِ تذى سا تٌَیؼیذ) 16

 0.5 ایي عٌاطش تاعث ػختی آب هی شًَذ. 17

 دس جای خالی کلوِ هٌاػة قشاس دّیذ 18

 تِ طَس هعوَل، حاٍی آب شیشیي ّؼتٌذ. ...................... ٍ ..................... الیِ ّای آتذاس هَجَد دس سػَتات الف( 

 تَجَد آهذُ اػت. ............................. ٍ ............. خاک اص دٍ تخش  ب(

 تیش اص ػٌگ آّک اػت. ........................ ٍ .......................  اًحالل پزیشی ػٌگْای تثخیشیج(

 0.25د( تیواسی گَاتش دس اثش کوثَد................................. تَجَد هی آیذ.

 0.5................. اػت.ُ( علت اطلی صهیي لشصُ حشکت ......................

 .............................. قشاس داسد. -....................................ی( ایشاى دس کوشتٌذ لشصُ خیض 

2.75 

 1 چیؼت؟ یویعلن طئَشهٌظَس اص  19

 0.75 هٌظَس اص هشحلِ فَهشٍلی دس آتشفشاى چیؼت؟ 20

 0.5 اًَاع چیٌْا سا ًام تثشیذ. 21

 0.75 هْوتشیي کَُ ّای آتشفشاًی ایشاى سا ًام تثشیذ. 22

 1 هَسد( 2پٌِْ ّای صهیي ػاختی ایشاى سا تٌَیؼیذ.)  23

 20                                                                        هَفق تاشیذ/                                                                  
 


