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  جیولوژی 
(سوال 0111 ) 

ساحه يى را كه جيولوجى مطالعه مى كند بسيار وسيع بوده و از اينرو  .علميست كه از پيدايش، تركيب، ساختمان، تغييرات داخلى و خارجى زمين بحث مى كند ژیجيولو

داده اند جيولوجى را به رشته هايى چون  مختلف تقسيم شود. علماى جيولوجى ضمن مطالعات و تحقيقاتى كه در سال هاى متمادى انجامشقوق  ايجاب مى نمايد تا اين علم به

 .ده اندرجيومورفولوجى، كرستالوگرافى، جيولوجى ساختمانى، جيوتكتونيك، هايدروجيولوجى و ....تقسيم ك منرالوجى، پتروگرافى، جيولوجى تاريخى، جيولوجى منطقوى،

و توضيح پروسه هاى جيولوجيكى مسايل فزيكى، بيولوجيكى و كيمياوى  مطالعة شقوق علم جيولوجى مستلزم مطالعات ساير بخش هاى ساينس طبيعى نيز مى باشد در تشريح

ميترولوجى و استرانومى نيز ارتباط  چون جغرافيه، ساينس طبيعى اساس مطالعات جيولوجيكى را تشكيل مى دهد. جيولوجى با مضامينى رو نقش برازنده داشته و از همين

نقشه  دانستن و پى بردن پروسه هاى جيولوجيكى، شناختن منرال ها و احجار كوهى، .مطلوب دنبال مى كنند داشته و در بسا موارد، مسايل مشترك را جهت بدست آوردن نتايج

و بنياد اقتصادى كشور ها را در بسيار موارد تشكيل داده و سطح زنده گى  شته مى شود؛ زيرا معادن اساسبردارى و تثبيت ذخاير معدنى براى افراد يك جامعه ضرورى پندا

بيشترين نفع اقتصادى را  (OPEC)  پيمان وابسته به موجوديت معادن و ذخاير طبيعى مى باشند، كشور هاى خليج فارس و كشور هاى شامل در مردم از لحاظ اقتصادى بعضا  

الماس . امريكا، روسيه، افريقاى جنوبى و كشور هاى متعدد ديگر از ذخاير طبيعى شان استفاده اعظمى مى كنند والت معدنى به دست مى آورند. اياالت متحدةاز فروش محص

بع طبيعى فراوان در آن وجود دارد تقريبا  كشور ما افغانستان از جمله كشور هايى است كه منا .ترانسوال افريقاى جنوبى بهترين منبع عايداتى براى آنكشور محسوب مى گردد

كه منابع طبيعى نداشته باشند، لعل والجورد بدخشان،  فلزات و غير فلزات به مقادير مختلف در كشور، يافت مى شود. كمتر جاى يا واليت را سراغ داشته باشيم تمامى انواع

در ساحات مربوط كشور ما  فربخل غوربند، مس عينك، آهن حاجى گك و ده ها معادن خورد و بزرگ ديگرپنج، پولى متيال هاى  زمرد پنجشير، ياقوت جگدلك، طالى درياى

مطالعات همه جانبة اين معادن و ساختمان هاى تكتونيكى كشور ما خارج  .دست نخورده باقى است نهفته باقيمانده است كه بعضا  استخراج و بهر بردارى گرديده؛ ولى اكثريت

و رفاه همگانى بوجود مى آيد. پس براى  همه كه اقتصاد كشور ما را تقويت مى بخشد. با تقويه اقتصاد مسلما  سطح زنده گى مردم تغيير خورده ت و مهمتر ازاز دلچسپى نيس

 جيولوجى كشور، منابع و ذخاير طبيعى الزمى پنداشته مى شود همه بخصوص جوانان كشور مطالعه، دانستن و پى بردن به

 تهيه و ترتيب کننده : انجينير امين هللا )امين(



 
 .  آيا نفت از جملۀ منرال ها شمرده می شود :1
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 .  منرال ها بايد :3
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 هيچکدام 4)  جوهر است 3)  منرال نيست 2)  منرال است 1) 

 .  سکه های فلزی مسی :5

 همه درست است 4) بعضا  منرال هستند 3)  منرال نيستند 2)  منرال هستند 1) 

 .  هر منرال بايد دارای يکی از خصوصيات ذيل باشد :6

 همه درست است 4)  گاز باشد 3)  مايع باشد 2)  جامد باشد 1) 

 يخ از جمله :.  آب به شمول 7

 هردو غلط است 4) هردو درست است 3) منرالها می باشد 2) منرالها نمی باشد 1) 

 .  هر منرال بايد يکی از خصوصيات ذيل را داشته باشد :8
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 .  هر منرال بايد دارای يکی از خصوصيات ذيل باشد :11
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 .  يکی از مواد خالص ذيل منرال است :12
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 غير کرستالی باشند 4) غير منظم باشند 3)  آيونی باشند 2)  کرستالی باشند 1) 

 .  يکی از منرال های ذيل هميشه شکل مکعبی دارد :18
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 گالبی 4)  سبز تاريک 3)  سفيد روشن 2)  خاکی سربی 1) 
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 .  يکی از اينها رنگ پودر منرال است :29

 مقاومت منرال 4)  سختی 3)  اثر خط 2)  شکل ظاهری 1) 
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 .  از اثر خط برای تشخيص منرالها :31

 بيشتر استفاده می کنند 2)    کمتر استفاده می کنند 1) 

 هيچکدام 4)   بسيار زياد استفاده می کنند 3) 

 توسط منرال ديگر به يکی از نامهای ذيل ياد ميگردد :.  قابليت مقاومت منرال در مقابل خراشيده شدن 32

 شکل ظاهری 4)  ارتجاعيت 3)  اثر خط 2)  سختی 1) 

 .  يکی از خواص ذيل مؤثر ترين مشخصۀ تعيين کننده تفکيک انواع منرالها شمرده می شود :33

 اثرخط 4)   رنگ 3)  سختی 2)  شکل ظاهری 1) 

 منرال معمولی تعبيه شده است :.  در چدول ماووس چند 34

 ده منرال 4)  شش منرال 3)  هشت منرال 2)  هفت منرال 1) 

 .  نرم ترين منرال يکی از اينها است :35

 کوارتز  4)  پايرايت 3)  کلسيت 2)   تالک 1) 

 .  سخترين منرال يکی از اينها است :36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الماس 4)  کوارتز 3)   توپاز 2)  کروند 1) 

 ( منرال های ذيل را خط کرده می تواند :7.  کوارتز با سختی )37
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 ( می باشد :2.  يکی از منرالهای ذيل جدول ماووس دارای سختی )39
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 کروند 4)  ارتوکالز 3)  کلسيت 2)   توپاز 1) 

 ( می باشد :9يکی از منرالهای ذيل جدول ماووس دارای سختی ).  46

 کوارتز 4)   گج 3)  کروند 2)   اپاتيت 1) 

 می باشد : (11يکی از منرالهای ذيل جدول ماووس دارای سختی ).  47

 ارتوکالز 4)   الماس 3)   توپاز 2)  کروند 1) 

 ( است : 2.5.  سختی معياری يکی از مواد ذيل ) 48

 پارچه شيشه 4)  چاقوی فوالدی 3)  ناخن آهنی 2)  ناخن انگشت 1) 
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 ( است : 4.5.  سختی معياری يکی از مواد ذيل ) 51
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 ( است : 5.5.  سختی معياری يکی از مواد ذيل ) 51

 پارچۀ شيشه 4)  سکۀ مسی 3)  ناخن انگشت 2)  ناخن آهنی 1) 

  ( است : 6.5معياری يکی از مواد ذيل ) .  سختی 52

 ناخن انگشت 4)  چاقوی فوالدی 3)  ناخن آهنی 2)  پارچۀ شيشه 1) 

 .  اگر يک نمونه منرال داشته باشيم که ارتوکالز را تخريش کرده بتواند اما خود نمونه با کوارتز خط يا تخريش 53
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 است  5.5يعنی  6 – 5بين  2)   است 6.5يعنی  7 – 6بين  1) 

 است 8.5يعنی  9 – 8بين  4)   است 7.5يعنی  8 – 7بين  3) 
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 است 5.5يعنی  6 – 5بين  4)   است 4.5يعنی  5 – 4بين  3) 

 .  يکی از منرال های ذيل اپاتيت را خط يا تخريش کرده می تواند :55

 گچ 4)   توپاز 3)  کلسيت 2)  فلوريت 1) 

 خط يا تخريش کرده نمی تواند : .  يکی از منرال های ذيل کوارتز را56

 توپاز 4)   الماس 3)  کروند 2)  ارتوکالز 1) 

 .  فلوريت يکی از منرال های ذيل را خط کرده می تواند  :57

 همه درست اند 4)   تالک 3)   گچ 2)  کلسيت 1) 

 .  در جدول ماووس اپاتيت بين کدام دو منرال ذيل موقعيت دارد :58

 ارتوکالز وتوپاز 4)  فلوريت و گچ 3) کروند و کوارتز 2) ت وارتوکالزفلوري 1) 

 .  در جدول ماووس توپاز بين کدام دومنرال ذيل موقعيت دارد :59
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 .  يکی از منرال های ذيل گچ را خط يا تخريش کرده نمی تواند :62
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 .  فلوريت يکی از منرال های ذيل را خط يا تخريش کرده نموتواند :63
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 فلوريت وارتوکالز 4) اپاتيت و کوارتز 3) ارتوکالز و توپاز 2)  توپاز والماس 1) 
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 (1 3CaCo  (2 3MgCO  (3 2 3Na CO  (4 3NaHCO 

 .  فورمول کيمياوی دولوميت عبارت است از :71

 (1 3MgCO  (2 3NaHCO  (3 3CaCO  (4 3 2CaMg(CO ) 

 عکس العمل نشان ميدهد : HClمنرال های ذيل با تيزاب رقيق .  يکی از72

 درست است 2و  1 4)   هاليت 3)  دولوميت 2)  کلسيت 1) 

 .  جيولوجست ها معموال  با خود يکی از مواد ذيل را در طبراق جيولوجيکی خود در ساحه می داشته باشند :73

 (1 3MNO  (2 HCl  (3 2 4H SO  (4 همه درست است 
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 هيچکدام 4)  شکل مکعبی 3)  رنگ سفيد 2)  ذايقۀ شور 1) 

 .  فورمول کيمياوی مگنيتيت عبارت است از :75

 (1 2 3Fe O  (2 FeO  (3 3FeCO  (4 3 4Fe O 

 .  مگنيتيت با داشتن يکی از خواص ذيل نسبت به ساير منرال ها متمايز می باشد :76

 همه درست است 4)  رنگ سفيد 3)  خاصيت تيزابی 2) خاصيت مقناطيسی 1) 

 هردو دارای رنگ طاليی اند چگونه آنهارا ازهم تفکيک می کنند : .  طال وپايرايت77

 طال رنگ سرخ طاليی دارد 2)   اثر خط آنها ازهم فرق دارند 1) 

 درست است 3و  2 4)   پايرايت رنگ زرد طاليی دارد 3) 

 .  منرال ملخيت با کدام يک از خاصيت های ذيل تشخيص شده می تواند :78

 شکل ظاهری 4)   رنگ 3)  اثرخط 2)  سختی 1) 

 .  منرال های گروپ کاربنات را از غيرکاربنات ها چگونه تفکيک می شوند :79

 عکس العمل نشان نميدهند HClمنرال های گروپ غيرکاربنات ها باتيزاب رقيق  1) 

 منرال های گروپ کاربناب شکل کرستلی ندارند 2) 

 عکس العمل نشان ميدهند HClمنرال های گروپ کاربنات ها با تيزاب رقيق  3) 

 درست است 3و  1 4) 

 .  سختی منرال اپاتيت چند است :81

 (1 3   (2 4   (3 5   (4 6 

 .  در طبيعت :81

 منرال کشف گرديده است 7111بيشتر از  2)  منرال کشف گرديده است 6111بيشتر از  1) 

 منرال کشف گرديده است 4111بيشتر از  4)  منرال کشف گرديده است 5111بيشتر از  3) 

 .  منرال ها براساس يکی از معيارات ذيل تصنيف می گردند :82

 براساس کتيون موجود در ترکيب منرالی آنها 2)  براساس انيون موجود درترکيب منرالی آنها 1) 

 همه درست است 4) درترکيب آنها براساس انيون و کتيون موجود 3) 

 .  فورمول کيمياوی گچ عبارت است از :83

 (1 3 2.2CaCO H O (2 4 2.2CaSO H O (3 3 2.3CaCO H O (4 4 2.3CaSO H O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فورمول کيمياوی پايرايت عبارت است از :.  84

 (1 2 3Fe O  (2 2FeS  (3 4 3Fe C  (4 3FeCO 

 .  فورمول کيمياوی پايرايت عبارت است از :85

 (1 2 3Fe O  (2 FeO  (3 3FeCO  (4 3 4Fe O 

 .  فورمول کيمياوی گالينيت عبارت است از :86

 (1 FeS  (2 2FeS  (3 pbS  (4 FeO 

 .  فورمول کيمياوی هاليت عبارت است از :87

 (1 HCl  (2 NaCl  (3 2CaCl  (4 2FeCl 

 .  فورمول کيمياوی بارايت عبارت است از :88

 (1 2 3Ba O  (2 3BaCO  (3 4BaSO  (4 3 4 2( )Ba PO 

 .  مجموعا  منرال ها به چند گروپ تقسيم گرديده اند :89

 گروپ 8 4)  گروپ 7 3)  گروپ 6 2)  گروپ 5 1) 

 .  يکی از عناصر ذيل منرال نمی باشد :91

 الماس 4)   سلفر 3)   سوديم 2)   طال 1) 

 مربوط کدام گروپ از منرال های ذيل است :.  منرال های پايرايت و گالينيت 91

 سلفيد ها 4)  سلفات ها 3)  فاسفات ها 2)  سليکات ها 1) 

 .  منرال های هيماتايت و مگنيتايت مربوط کدام گروپ از منرال های ذيل است :92

 سلفات ها 4)  کاربنات ها 3)  سلفيد ها 2)  اکسايد ها 1) 

 کدام گروپ از منرال های ذيل است :.  منرال ملخيت مربوط 93

 کاربنات ها 4)  فاسفات ها 3)  سلفات ها 2)  سلفيد ها 1) 

 .  منرال های گچ و بارايت مربوط کدام گروپ از منرال های ذيل است :94

 هااليد ها 4)  سلفات ها 3)  فاسفات ها 2)  سليکات ها 1) 

 کدام گروپ از منرال های ذيل است :.  منرال های هاليت وفلوريت مربوط 95

 فاسفات ها 4)  سليکات ها 3)  هااليد ها 2)  سلفات ها 1) 

 .  منرال اپاتيت مربوط کدام گروپ از منرال های ذيل است :96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سلفيد ها 4)  سلفات ها 3)  فاسفات ها 2)  سليکات ها 1) 

 : .  منرال های ذيل مربوط گروپ سيليکات ها می شود97

 موسکوويت ، بيوتيت ، تالک 2)   اوليوين ، پايروکسين ، امفبول 1) 

 همه درست اند 4)   ارتوکالز ، البيت ، کوارتز 3) 

 .  يکی از گروپ های ذيل مهمترين گروپ منرال ها می باشد :98

 سيليکات ها 4)  فاسفات ها 3)  سلفات ها 2)  سلفيد ها 1) 

 از منرال ها در گروپ سيليکات ها شامل اند :.  چند فيصد 99

0بيشتر از  1) 
0بيشتر از  2) 070

0بيشتر از  3) 060
0بيشتر از  4) 090

080 

 ها مربوط کدام گروپ از منرال های ذيل است : .  اوليوين ، پايروکسين ، امفبول ها ، ابرک ها و فلدسپار111

 سلفيد ها 4)  سلفات ها 3)  فاسفات ها 2)  سليکات ها 1) 

 .  سنگ ها از کدام نوع منرال ها ساخته شده اند :111

 کاربناتی 4)  سيليکاتی 3)  فاسفاتی 2)  سلفاتی  1) 

 سنگها می باشد :.  يکی از اينها از جمله توسعه يافته ترين 112

 ابرک 4)  اوليوين 3)  گرانيت 2)  پايروکسين 1) 

 .  يکی از منرال های ذيل در ترکيب سنگ گرانيت شامل است :113

 همه درست 4)  هارن بلند 3)  کوارتز 2)  فلدسپار 1) 

 .  مقدار کدام يک از سنگهای ذيل کمتر از ساير سيليکات ها می باشد :114

 موسکوويت 4)  هارن بلند 3)  اوليوين 2)  گرانيت  1) 

 .  يکی از منرال های ذيل رنگ سبز زيتونی دارد :115

 اوليوين 4)  پايروکسين 3)  بيوتيت 2)  موسکوويت 1) 

 .  اوليوين به يکی از اشکال ذيل کرستالی تبارز ميکند :116

 منشوری 4)  رومبيک 3)  مکعبی 2)  رخدار 1) 

 .  اوليوين از نظر ترکيب کيمياوی سيليکات کدام عناصر ذيل می باشد :117

 کلسيم و مگنيزيم 4)  آهن و مگنيزيم 3)  آهن و کابن  2)  آهن و پوتاشيم 1) 

 .  يکی از منرال های ذيل مانند اوليوين سيليکات های آهن و مگنيزيم می باشد :118

 فلدسپار 4)   ابرک 3)  امفبول 2)  پايروکسين 1) 

 .  پايروکسين معموال  به يکی از اشکال ذيل کرستال شده است :119

 مکعبی 4)  رخدار 3)  رومبيک 2)  منشوری 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .  منرال پايروکسين ) اوگيت ( دارای کدام يکی از رنگ های ذيل است :111

 سفيد 4)   سياه 3)  نخودی 2) تاريک ، سبز تاريک 1) 

 امفبول ها منرال های سيليکاتی کدام عناصر ذيل می باشند :.  111

 کاربن و مگنيزيم 4)  آهن و مگنيزيم 3) مگنيزيم و کلسيم 2)  آهن و کلسيم 1) 

 .  يکی از منرال های ذيل دارای رنگ تاريک ، سبز تاريک می باشد :112

 امفبول ) هارن بلند ( 2)    پايروکسين ) اوگيت ( 1) 

 درست اند 2و  1 4)    فلدسپار )ارتوکالز( 3) 

 .  شکل کرستالی امفبول ها عبارت است از :113

 رومبيک 4)  مکعبی 3)  رخدار 2)  منشوری 1) 

 .  هارن بلند شامل کدام گروپ منرال های سيليکاتی می باشد :114

 فلدسپار ها 4)  امفبول ها 3)  ابرک ها 2)  پايروکسين 1) 

 منرال اوگيت شامل کدام گروپ منرال های سيليکاتی می باشد :  .115

 امفبول ها 4)  فلدسپار ها 3)  پايروکسين 2)  ابرک ها 1) 

 .  تمام منرال های کدام گروپ سيليکاتی بشکل صفحه يی يافت شده و مانند اوراق کتاب از هم جدامی شوند :116

 ابرک ها 4)  ايروکسينپ 3)  فلدسپارها 2)  امفبول ها 1) 

 .  يکی از عناصر ذيل در ترکيب ابرک ها شامل است :117

 همه درست اند 4)  پوتاشيم 3)   سوديم 2)  المونيم و کلسيم 1) 

 .  رنگ ابرک ها در منرال بيوتيت چگونه است :118

 سبز 4)   سفيد 3)   سرخ 2)   سياه 1) 

 موسکوويت چگونه است : .  رنگ ابرک ها در منرال119

 زردطاليی 4)   سياه 3)  شفاف بی رنگ 2)  سبز زيتونی 1) 

 .  يکی از منرال های ذيل شامل گروپ ابرک ها می باشد :121

 هرسه درست اند 4)   تالک 3)  بيوتيت 2)  موسکوويت 1) 

 شود :.  کدام منرال ذيل به علت سختی کم آن درپودر اطفال استفاده می 121

 همه درست اند 4)  اوگيت 3)  اوليوين 2)   تالک 1) 

 .  يکی از گروپ های ذيل توسعه يافته ترين گروپ سيليکات ها می باشد :122

 پايروکسين 4)  فلدسپارها 3)  ابرک ها 2)  امفبول ها 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .  مثال فلدسپار های پوتاشيمی يکی از منرال های ذيل می باشد :123

 کروند 4)   توپاز 3)  کوارتز 2)  ارتوکالز 1) 

 .  مثال فلدسپار های پالجيوکالز يکی از منرال های ذيل می باشد :124

 بيوتيت 4)  هارن بلند 3)   البيت 2)  اوگيت 1) 

 .  فورمول کيمياوی ارتوکالز عبارت است از :125

 (1 3 3KAlSi O  (2 3 3NaAlSi O  (3 2KAlSiO  (4 3 3MgAlSi O 

   .  فورمول کيمياوی البيت عبارت است از :126

 (1 3 8NaAlSi O  (2 3 8KAlSi O  (3 2NaAlSiO  (4 2KAlSiO 

 .  يکی از کتيون های ذيل در ترکيب گروپ کوارتز شامل است :127

 (1 Si   (2 Na   (3 Mg   (4 Fe 

 .  فورمول منرال های گروپ کوارتز عبارت است از :128

 (1 2SiO  (2 3 8Si O  (3 3 3Si O  (4 3SiO 

 .  منرال های گروپ کوارتز به يکی از اشکال ذيل کرستال شده اند :129

 مکعبی 4)  رخدار 3)  رومبيک 2)  منشوری 1) 

 ذيل در ترکيب سنگ ها بيشتر ديده می شود :.  يکی از منرال های 131

 اوگيت 4)   البيت 3)  ارتوکالز 2)  کوارتز 1) 

 .  جواهرات و سنگ های قيمتی :131

 هيچکدام 4) بعضا  منرال هستند 3)  منرال هستند 2)  منرال نيستند  1) 

 شود که :.  يک منرال زمانی از جملۀ جواهرات و سنگ های قيمتی محسوب می 132

 شفاف يا کمتر شفاف و رنگ زيبا داشته باشد  1) 

 مقاومت فزيکی و کيمياوی خوب داشته باشد و باآب ، تيزاب وعطريات تعامل نکند  2) 

 طبيعی باشد 3) 

 تمام جوابات فوق درست اند 4) 

 .  اثرخط يکی از منرال های ذيل خاکی تاريک می باشد :133

 هيماتايت 4)  پايرايت 3)  لخيتم 2)  گالينيت 1) 

 .  اثر خط يکی از منرال های ذيل نسواری تاريک می باشد :134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پايرايت 4)   تالک 3)  گالينيت 2)  مگنيتايت 1) 

 .  اثرخط يکی از منرال های ذيل نسواری تيره می باشد :135

 گالينيت 4)  هيماتايت 3)   تالک 2)  بيوتيت 1) 

 خط يکی از منرال های ذيل سياه می باشد :.  اثر 136

 هيماتايت 4)  پايرايت 3)  مگنيتايت 2)  گالينيت 1) 

 .  اثرخط يکی از منرال های ذيل سبز روشن می باشد :137

 اوگيت 4)  گالينيت 3)  پايرايت 2)  ملخيت 1) 

 .  سختی منرال دولوميت چند است :138

 (1 4 – 3.5   (2 4.5 – 4  (3 5 – 4.5   (4 5.5 – 5  

 .  سختی منرال گالينيت چند است :139

 (1 2.5   (2 3   (3 3.5    (4 4 

 .  سختی منرال پايرايت چند است :141

 (1 7.5 – 7   (2 6.5 – 6   (3 6 – 5.5   (4 5 – 4.5  

 .  سختی منرال مگنيتايت چند است :141

 (1 8   (2 7   (3 6   (4 5  

 .  سختی منرال ملخيت چند است :142

 (1 4 – 3.5   (2 4.5 – 4   (3 5 – 4.5   (4 5.5 – 5  

 .  سختی منرال پارايت چند است :143

 (1 3.5    (2 4   (3 4.5   (4 5  

 .  سختی منرال هاليت چند است :144

 (1 2.5    (2 3    (3 3.5   (4 4  

 منرال اوليوين چند است : .  سختی145

 (1 7 – 6.5   (2 7.5 – 7   (3 8 – 7.5   (4 6  

 .  سختی منرال های موسکوويت و بيوتيت چند است :146

 (1 2.5 – 2   (2 3.5 – 3   (3 4.5 – 4  (4 5.5 – 5  

 .  سختی منرال های اوگيت و هارن بلند چند است :147

 (1 3 – 2  (2 4 – 3  (3 5 – 4  (4 6 – 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .  يکی از منرال های ذيل به رنگ شفاف سايه دارمی باشد :148

 فلورايت 4)  اوليوين 3)   طال 2)   الماس 1) 

 .  يکی از منرال های ذيل به رنگ های نقره يی و خاکی سبز می باشد :149

 مگنيتايت 4)  گالينيت 3)  هيماتايت 2)  ملخيت 1) 

 منرال پايرايت به يکی از رنگ های ذيل می باشد :.  151

 زرد طاليی 4)  سفيد روشن 3)   سبز 2)  خاکی تيره 1) 

 .  يکی از منرال های ذيل به رنگ نسواری عميقا  تيره می باشد :151

 مگنيتايت 4)  هيماتايت 3)  بيوتيت 2)  اوگيت 1) 

 می باشد :.  منرال مگنيتايت به يکی از رنگ های ذيل 152

 خاکی 4)   سياه 3)  سبز زيتونی 2)  سفيد روشن 1) 

 .  يکی از منرال های ذيل به رنگ سفيد شفاف می باشد :153

 درست اند 2و  1 4)  ملخيت 3)  دولوميت 2)  کلسيت 1) 

 .  منرال ملخيت به يکی از رنگ های ذيل می باشد :154

 سياه 4)  زردطاليی 3)   سبز 2)  سفيد شفاف 1) 

 .  يکی از منرال های ذيل به رنگ سفيد روشن می باشد :155

 همه درست اند 4)   اپاتيت 3)   هاليت 2)   گچ 1) 

 .  منرال بارايت به يکی ازرنگ های ذيل می باشد :156

 همه درست اند 4)   آبی 3)   زرد 2)  سفيد روشن 1) 

 های ذيل به رنگ های سفيد روشن ، سبز وسرخ می باشد :.  يکی از منرال 157

 پايرايت 4)  هيماتايت 3)  بارايت 2)  فلورايت 1) 

 .  منرال تالک به يکی از رنگ های ذيل می باشد :158

 درست اند 3و  1 4)   سفيد 3)   سبز 2)   خاکی 1) 

 البی می باشد :.  يکی از منرال های ذيل به رنگ های سرخ گوشتی و گ159

 درست اند 2و  1 4)  بيوتيت 3)   البيت 2)  ارتوکالز 1) 

 .  منرال های اوگيت و هارن بلند به يکی از رنگ های ذيل می باشد :161

 درست اند 2و  1 4)  سفيد روشن 3)  تاريک 2)  سبز تاريک 1) 

 بنفش و دودی می باشد :.  يکی از منرال های ذيل به رنگ های شفاف ، سفيد ، سرخ ، 161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هاليت 4)  کوارتز 3)   البيت 2)  ارتوکالز 1) 

 .  منرال بيوتيت به يکی از رنگ های ذيل می باشد :162

 درست اند 2و  1 4)   بنفش 3)  سبز تيره 2)  تاريک 1) 

 .  دومين گروپ مهم منرال ها عبارت است از :163

 فاسفات ها 4)  سلفات ها 3)  کاربنات ها 2)  سيليکات ها 1) 

 .  کدام نوع منرال ها سنگ های چونه را تشکيل ميدهند :164

 سلفايدی 4)  سيليکاتی 3)  اوکسايدی 2)  کاربناتی 1) 

 .  منرال های گروپ کاربنات با کدام خواص ذيل مشخص شده می توانند :165

 درست اند 2و  1 4)  مشخصه سختی 3)  مشخصه رنگ 2) واکنش با تيزاب ها 1) 

 .  کدام يک از منرال های ذيل به گروپ اکسايد ها ارتباط می گيرد :166

 بارايت 4)  هيماتايت 3)  کوارتز 2)  فلورايت 1) 

 .  کدام يک از منرال های ذيل به گروپ هااليد ها ارتباط می گيرد :167

 درست اند 3و  2 4)   هاليت 3)  فلورايت 2)  دولومايت 1) 

 .  يکی از معادن ذيل در جناح شمالی سلسه کوه تيربند ترکستان در شمال کشور واقع می باشد :168

 درست اند 3و  2 4)   گاز 3)   نفت 2)  زغال سنگ 1) 

 .  يکی از معادن ذيل در جناح شمالی هندوکش و در امتداد پاراپامير واقع می باشد :169

 زغال سنگ 4)  معادن طال 3)  معادن مس 2)  معادن سرب 1) 

 .  يکی از معادن ذيل در مرکز و شمال شرق به سلسله کوه های هندوکش و بابا ارتباط می گيرد :171

 معادن نمک طعام 4)  معادن سلفر 3)  معادن طال 2)  معادن آهن 1) 

 غرب در سلسله کوه هندوکش واقع است :.  يکی از معادن ذيل در نواحی شمال 171

 همه درست اند 4)   طال 3)   مس 2)   سرب 1) 

 .  سنگ های قيمتی وگانبها مانند بريليوم ، الجورد و ارگونيت در کدام قسمت کشور به مشاهده ميرسند :172

 غرب کشور 4)  شرق کشور 3)  جنوب کشور 2)  شمال کشور 1) 

 و نمک طعام در کدام قسمت کشور موجود می باشند : .  معادن سلفر173

 شمال کشور 4)  جنوب کشور 3)  شرق کشور 2)  غرب کشور 1) 

 .  يکی از عناصر ذيل از جملۀ فلزات نجيبه می باشد :174

 درست اند 3و  1 4)   نقره 3)   سوديم 2)   طال 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نظير است ، يکی از معادن ذيل می باشد : .  معدن بزرگ آهن که در آسيای جنوب شرق کم175

 پلنگ سر 4)  حاجی علم 3)  حاجی گک 2)  نقره خانه 1) 

 .  معدن آهن حاجی گک دريکی از واليات ذيل موقعيت دارد :176

 بغالن 4)  بدخشان 3)   باميان 2)  سمنگان 1) 

 جنوب شهر کابل موقعيت دارد : .  يکی از معادن ذيل در واليت لوگر جوار شهر برکی راجان سمت177

 هيچکدام 4)  معدن کروميت 3) معدن مس عينک 2) معدن آهن حاجی گک 1) 

 .  ذخاير احتمالی معدن کروميت واليت لوگر چقدر می باشد :178

 هزار تن 511 4)  هزار تن 411 3)  هزار تن 311 2)  هزار تن 211 1) 

 افغانستان در يکی از محالت ذيل به مشاهده رسيده است :.  ظواهر معدنی منگنيز 179

 کجکی هلمند 4) برکی برک لوگر 3)  فرنجل غوربند 2) سياه گرد غوربند 1) 

 .  مقدار منگنيز موجود در سنگ های معدنی آن چند فيصد است :181

 (1 0
028 38  (2 0

027 35  (3 0
025 36  (4 0

023 34 

 .  معادن فزات رنگه افغانستان عبارت است از :181

 همه درست اند 4)  معدن المونيم 3)  معدن جست 2) معادن مس وسرب 1) 

 در مربوطات يکی.  معدن مس عينک يکی از معادن بزرگ مس در سطح جهانی بوده که در ناحيه معدنی کابل 182

 از واليات ذيل موقعيت دارد :         

 کابل 4)   غزنی 3)   لوگر 2)  ميدان وردک 1) 

 .  ذخاير اصلی مس افغانستان در يکی از معادن ذيل قرار دارد :183

 معدن حاجی گک 2)    زنجان واليت هرات 1) 

 ارغنداب واليت هلمند 4)     معدن عينک 3) 

 .  ذخاير احتمالی ظواهر معدنی سرب و حست در افغانستان چقدر پيش بينی می شود :184

 هزارتن 441 4)  هزارتن 431 3)  هزارتن 421 2)  هزار تن 411 1) 

 معادن و ظواهر معدنی يکی از قسمت های ذيل حاوی فلزات مختلف بوده که عالوه بر سرب و جست مقدار   .185

 نقره و طال نيز در آنها وجود دارند :        

 زنجان هرات 4)  ارغنداب هلمند 3) برگی راجان لوگر 2)  فرنجل غوربند 1) 

 .  ذخاير يکی از فلزات ذيل در معدن باتوشيلۀ واليت کندهار تثبيت گرديده است :186

 جست 4)  المونيم 3)   مس 2)   آهن 1) 

 بوکسيت ها در معدن باتوشيلۀ واليت کندهار چقدر است :.  ضخامت 187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 متر 14 – 11 4)  متر 8 – 6 3)  متر 8 – 4 2)  متر 12 – 2 1) 

 .  امتداد بوکسيت ها در معدن باتوشيلۀ واليت کندهار در حدود چند کيلومتر است :188

 کيلومتر 4 4)  کيلومتر 3.5 3)  کيلومتر 3 2)  کيلومتر 2.5 1) 

 .  معادن طال در يکی از قسمت های ذيل کشور قرار دارد :189

 کول دوزا واليت تخار 2)    زرکشان واليت هلمند 1) 

 درست اند 2و  1 4)   برکی راجان واليت لوگر 3) 

 .  نقره در يکی از معادن ذيل کشور ديده شده است :191

 درست اند 3و  2 4) دن فرنجل غوربندمعا 3)  معادن قلعۀ اسد 2) معدن عينک لوگر 1) 

 .  مقدار نقره درسنگ های معدنی معادن قلعۀ اسد و فرنجل چقدر تخمين گرديده است :191

 گرام فی تن 1811 – 121 2)   گرام فی تن 2111 – 181 1) 

 گرام فی تن 2511 – 481 4)   گرام فی تن 1111 – 361 3) 

 تاستاليم ونيوبی در کدام قسمت کشور به مشاهده رسيده است :.  معادن بيريليم ، 192

 غرب کشور4)  جنوب کشور 3)  شرق کشور 2)  شمال کشور 1) 

 .  معادن بيريليم ، تاستاليم ونيوبی در کدام واليت کشور به مشاهده رسيده است :193

 درست اند 2و  1 4)   لغمان 3)  ننگرهار 2)  نورستان 1) 

 معادن بيريليم ، ليتيم ، تاستاليم ونيوبی در کدام يکی از دره های ذيل نورستان به مشاهده رسيده است :  .194

 همه درست اند 4)  درۀ نور 3)  درۀ شيگل 2)  درۀ پيچ 1) 

 .  اکثريت معادن نفت و گاز افغانستان در کدام قسمت کشور موقعيت دارند :195

 غرب کشور 4)  شرق کشور 3)  جنوب کشور 2)  شمال کشور 1) 

 .  يکی از معادن ذيل از جملۀ معادن نفت و گاز به شمار ميرود :196

 جرقدودق ، يتيم تاق ، خواجه گوگردک 2)   جنگل کالن ، بازار کمی ، جمعه 1) 

 همه درست اند 4)    انگوت ، زمرد سای 3) 

 ل سنگ تثبيت گرديده است :.  در افغانستان تا کنون چند معدن زغا197

 معدن 25 4)  معدن 21 3)  معدن 15 2)  معدن 11 1) 

 .  از جملۀ معادن تثبيت شدۀ زغال سنگ در افغانستان چند معدن آن دارای اهميت صنعتی می باشد :198

 معدن 11 4)  معدن 9 3)  معدن 8 2)  معدن 7 1) 

 شمال کشور واقع است :.  يکی از معادن ذيل زغال سنگ در 199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 همه درست اند 4)  آشپشته 3)  درۀ صوف 2) کرکر و دودکش 1) 

 .  يکی از معادن ذيل زغال سنگ در غرب کشور مورد بهره برداری و استخراج قرار دارد :211

 معدن دودکش 4)  معدن آشپشته 3)  معدن کرکر 2)  معدن سبزک 1) 

 در کدام يک از مناطق ذيل وجود دارند :.  معادن سرب و جست 211

 هيچکدام 4)  نورابه 3)  قلعۀ اسد 2)  فرنجل غوربند 1) 

 .  مواد طبيعی که از يک و يا چند منرال تشکيل شده باشد ، به يکی از نامهای ذيل ياد ميگردد :212

 شيل  4)   پليت 3)   سنگ 2)   فسيل 1) 

 دسته تقسيم بندی ميشوند :.  سنگ ها بصورت عموم به چند 213

 پنج دسته 4)  چهار دسته 3)  سه دسته 2)  دودسته 1) 

 .  يکی از انواع ذيل سنگ ها در نتيجۀ سرد شدن مذابه های مگماتيکی در داخل قشر زمين و سطح زمين214

 ) آتشفشانی ( به وجود می آيد :        

 درست اند 3و  1 4) سنگ های مگماتيکی 3) سنگ های متحوله 2) سنگ های ناريه 1) 

 .  يکی از انواع ذيل سنگ ها در نتيجۀ تخريب و فرسايش سنگ های قبال  تشکيل شده )ناريه ، متحوله و راسبه(215

 دريک حوزۀ ترسباتی بوجود می آيند :        

  سنگ های ناريه 2)    سنگ های رسوبی 1) 

 سنگ های مگماتيکی  4)    سنگ های متحوله 3)

 .  سنگ های متحوله درنتيجۀ يکی از عوامل ذيل از دگرگونی ، تغيير وتحول سنگ های مگماتيکی ورسوبی 216

 بوجود می آيند :        

 هرسه درست اند 4)  کيمياوی 3)  جيولوجيکی 2)  فزيکی 1) 

 ( از کدام قسمت زمين منشا  ميگيرند :.  مواد اصلی تشکيل دهندۀ سنگ های ناريه ) مگماتيکی 217

 همه درست اند 4)  از سطح زمين 3)  از قشر زمين 2) از اعماق زمين  1) 

 .  سنگ های که در سطح زمين بوجود ميآيند دارای :218

 اشکال متبلور می باشند 2)    اشکال منظم می باشند 1) 

 درست اند 2و  1 4)    اشکال متبلور نمی باشند 3) 

 .  اکثر سنگ های ناريه دارای يکی از اشکال ذيل می باشند :219

 هيچکدام 4) شکل غير بلوری 3)  شکل کروی 2)  شکل بلوری 1) 

 .  سنگ های ناريه به يکی از نامهای ذيل نيز ياد می شوند :211

 درست اند 2و  1 4) سنگ های غير بلوری 3) سنگ های مگماتيکی 2) سنگ های متبلور 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .  يکی از موارد ذيل فرق اساسی سنگ های ناريه را باسنگ های رسوبی نشان ميدهد :211

 سنگ های ناريه در اعماق زمين وجود دارند 2)   سنگ های ناريه شکل منظم دارند 1) 

 همه درست اند 4)  سنگ های ناريه بدون فسيل می باشند 3) 

 .  مگما يک کلمۀ :212

 انگليسی است 4)  فرانسوی است 3)  التينی است 2)  يونانی است 1) 

 .  کلمۀ مگما به چه مفهوم است :213

 کتلۀ که به هرشکل در آورده شده می تواند 2)  کتلۀ که خاصيت پالستيکی داشته باشد 1) 

 همه درست اند 4)     کتلۀ خمير مانند 3) 

 مواد طبيعی گداخته شده وفروزان داخل زمين به يکی از نامهای ذيل ياد ميگردد :.  214

 گنايس 4)  زانيدين 3)   مگما 2)   الوا 1) 

 .  مگما عمد تا  از چند نوع مواد ترکيب گرديده است :215

 پنج نوع 4)  چهار نوع 3)  سه نوع 2)  دو نوع 1) 

 اند از : .  مواد گازی شامل در مگما عبارت216

 هايدروجن، نايتروجن 2)   کاربن دای اکسايد و ارگون 1) 

 همه درست اند 4)     ميتان ، کلورين 3) 

 .  مواد غير گازی شامل در مگما عبارت اند از :217

 اکسايد آهن، اکسايد مگنيزيم، اکسايد کلسيم 2) اکسايد سوديم ، اکسايد سيلکان ، اکسايد المونيم 1) 

 همه درست اند 4)   اکسايد تيتان ، اکسايد منگان 3) 

 .  سرحد سيالن مگما بين کدام درجات می باشد :218

 درجه 611 – 511 4) درجه 611 – 411 3) درجه 811 – 611 2) درجه 911 – 711 1) 

 .  حرارت مگما دربين کدام درجات سانتی گريد قرار دارد :219

 درجۀ سانتی گريد 1411 – 1111 2)  درجۀ سانتی گريد 1211 – 1151 1) 

 درجۀ سانتی گريد  1611 – 1211 4)  درجۀ سانتی گريد 1351 – 1151 3) 

 .  با ازدياد عمق زمين درجۀ حرارت :221

 متناوب است  4)  ثابت می ماند 3)  کم می شود 2)  زياد می شود 1) 

1 .  فاصلۀ عمودی که درجۀ حرارت در عمق زمين به اندازه 221 Cيابد به يکی از نامهای ذيل ياد می  ازدياد می 

 شود :        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صعود حرارتی 4)  تنزيل حرارتی 3)  تحول حرارتی 2) گرادينت حرارتی 1) 

 افزايش می يابد :.  درچند متر عمق زمين درجۀ حرارت يک درجه 222

 متر 34 4)  متر 33 3)  متر 32 2)  متر 31 1) 

 .  دريکصد متر عمق زمين درجۀ حرارت چند درجه افزايش می يابد :223

 درجۀ سانتی گراد 5 4) درجۀ سانتی گراد 4 3) درجۀ سانتی گراد 3 2) درجۀ سانتی گراد 2 1) 

 .  تکسچر يک سنگ چه را گويند :224

 چگونگی بزرگی سنگ 2)    چگونگی شکل سنگ 1) 

 همه درست اند 4)  ار تباط منرال های سنگ يا يکديگر 3) 

 .  هرگاه مگما خيلی آهسته سرد و منرال های متحوی يک سنگ تبلور نموده ، دانه های کرستال تشکيل دهند و 225

 غير بلوری بشکل مستقيم باهم در تماس باشند در آن صورت  ( Matrix )بدون موجوديت مواد چسپنده مابينی         

 سنگ موصوف دارای يکی از انواع ذيل تکسچر می باشد :        

 تکسچر پارفيريتيک 4) تکسچر غير بلوری 3) تکسچر نيمه بلوری 2) تکسچر بلور تام 1) 

 :.  تکسچر بلور تام به يکی از نامهای ذيل نيز ياد می شود 226

 امورفيوس تکسچر 4)  هيمی کرستالين 3)  هايپو کرستالين 2)  هلوکرستالين  1) 

 .  تکسچر نيمه بلوری به يکی از نامهای ذيل نيز ياد می شود :227

 درست اند 3و  1 4)  هايپو کرستالين 3)  هلو کرستالين 2)  هيمی کرستالين 1) 

 .  در صورت که قسمتی از منرال های تشکيل دهندۀ يک سنگ ، بلوری ويک عدۀ ديگر آن غير بلوری باشند و 228

 دانه های بلوری آن توسط چسپندۀ غير بلوری باهم اتصال يافته باشند ، درآن صورت سنگ مذکور دارای يکی         

 از انواع ذيل تکسچر می باشد :        

 تکسچرپارفيريتيک 4) تکسچربلوری تام 3) تکسچر نيمه بلوری 2) ر بلوریتکسچر غي 1) 

 .  هرگاه تمام اجزای يک سنگ غير بلوری يعنی بی شکل باشند سنگ موصوف دارای يکی از انواع ذيل تکسچر 229

 می باشد :         

 تکسپر غير بلوری 4) تکسچر پارفيريتيک 3) تکسچر بلوری تام 2) تکسچر نيمه بلوری 1) 

 .  يکی از تکسچر های ذيل بنام تکسچر شيشه ای نيز ياد می شود :231

 تکسچر پارفيريتيک 4) تکسچر غير بلوری 3) تکسچر نيمه بلوری 2)  تکسچر بلورتام 1) 

 يا کامال  .  هرگاه دريک سنگ ، بلور های بزرگ باشکل وابعاد مکمل آنها دربين کتله ميده دانه غير بلوری و 231

 بلوری بصورت پاشان قرار داشته باشد چنين سنگ دارای يکی از انواع ذيل تکسچر می باشد :        

 تکسچرغيربلوری 4) تکسچرنيمه بلوری 3)  تکسچربلور تام 2) تکسچر پارفيريتيک 1) 

 می شود :.  بلورهای بزرگ پاشان در داخل تکسچر پارفيريتيک به يکی از نامهای ذيل ياد 232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ديوريت ها 4)  باتوليت ها 3)  الکوليت ها 2)  فيتو کريت ها 1) 

 .  سنگ ها اجسام :233

 متجانس طبيعی می باشند  2)   غير متجانس طبيعی می باشند  1) 

 هردو غلط است 4)    هر دو درست است 3) 

 : .  سنگ های ناريه بصورت عموم شامل چند نوع منرال می باشند234

 سه نوع 4)  چهار نوع 3)  دو نوع 2)  پنچ نوع 1) 

 .  منرال های اصلی سنگ های ناريه عبارت اند از :235

 پالجيو کالز ، فلدسپاتوييد ها، ابرک ها 2)   کوارتز ، فلدسپار ها ، ارتوکالز 1) 

 همه درست اند 4)   امفبول ها ، پايروکسين ، اوليوين 3) 

 منرال های فرعی سنگ های ناريه عبارت اند از :.  236

 همه درست اند 4)  مگنيتايت 3)  ايلمنايت 2)   اپتايت 1) 

 .  بووين جيوفزيک دان يکی از کشورهای ذيل بود :237

 انگلستان 4)  جرمنی 3)   کانادا 2)  فرانسه 1) 

 می باشد :.  به عقيدۀ بووين مگما دارای يکی از ترکيبات ذيل 238

 ديوريتی 4)  گرانيتی  3)  تراخيتی 2)  بزالتی 1) 

 .  اولين منرال های که از سرد شدن مگما حاصل ميشود ، غنی از عنصر ذيل می باشند :239

 درست اند 3و  1 4)  اوليوين 3)  پايروکسين 2)  پالجيوکالز 1) 

 ميشود ، غنی از عنصر ذيل می باشند :.  اولين منرال های که از سرد شدن مگما حاصل 241

 آهن 4)   سلفر 3)  مگنيزيم 2)   کلسيم 1) 

 .  پالجيو کالز واوليوين همراه بايک مقدار پايروکسين در سطح زمين يکی از سنگ های ذيل را به وجود می 241

 آورند :        

 ديوريتيک 4)  ريوليت 3)  ديوريت 2)   يزالت 1) 

 الز و اوليوين همراه با يک مقدار پايروکسين در داخل زمين يکی از سنگ های ذيل را به وجود می .  پالجيوک242

 آيند :        

 تراخيت 3)   توف 3)  انديزيت 2)   گابرو 1) 

 .  درصورتی که مگما در داخل قشر زمين سرد و سخت گردد در نتيجۀ آن سنگ های ذيل به وجود می آيند :243

  پلوتونايت ها 2)    های ناريه عمقيهسنگ  1) 

 درست اند 2و  1 4)     ولکانيت ها 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .  در صورتی که مگما در سطح زمين سرد وسخت گردد در نتيجۀ آن سنگ های ذيل به وجود می آيند :244

  ولکانيت ها 2)    سنگ های ناريه سطحيه 1) 

 درست اند 2و  1 4)     پلوتونايت ها 3) 

 .  سنگ های ناريه از نگاه موقعيت به چند گروپ تقسيم می گردند :245

 پنج گروپ 4)  چهار گروپ 3)  سه گروپ 2)  دو گروپ 1) 

 .  يکی از سنگ های ذيل مربوط به سنگ های ناريه عمقيه ) پلوتونايت ها ( می باشد :246

 ديوريت ها ، گرانوديوريت ها 2)    گرانيت ها ، سيانايت ها 1) 

 همه درست اند 4)     پيريدوتيت ها 3) 

 .  سنگ های پلوتونايت ها به يکی از اشکال ذيل پيدا می شوند :247

 همه درست اند 4)   دايک 3)  شتوک 2) باتوليت والکوليت 1) 

 وب ميگردد :.  يکی از سنگ های ذيل جزء تمام انواع سنگ های ناريه عمقيه محس248

 انديزيت 4)   بزالت 3)  ديوريت ها 2)  گرانيت ها 1) 

 .  يکی از سنگ های ذيل را مردم عوام بنام سنگ خارا ياد ميکنند :249

 تراخيت 4)  ديوريت 3)  گرانيت 2)   يزالت 1) 

 .  سنگ گرانيت در يکی از قسمت های ذيل کشور يافت می شود :251

 همه درست اند 4)  سالنگ 3)   پغمان 2) شمال شرق هندوکش 1) 

 .  از کدام سنگ ذيل به علت زيبايی و مقاومت زياد بعد از برش وصيقل دادن منحيث سنگهای تزئينی ، فرش 251

 دهليز های ميدانهای هوائی ، تعميرات وجاده ها استفاده می نمايند :        

 تراخيت 4)   بزالت 3)  تگراني 2)  گرانو ديوريت 1) 

 .  سنگ گرانو ديوريت به مقايسۀ سنگ گرانيت :252

 منرالهای رنگه آن زياد است 2)   مقدار کوارتز آن کم است 1) 

 درست اند  2و  1 4)   مقدار کوارتز آن زياد است  3) 

 .  گرانو ديوريت از جملۀ يکی از سنگ های ذيل محسوب ميگردد :253

 درست اند 2و  1 4)  ميده دانه  3)  متوسط دانه 2)  مختلف الدانه 1) 

 .  يکی از سنگ های ذيل در قشر زمين گسترش وسيع دارد و قسمت زياد باتوليت کوه هندوکش را تشکيل داده 254

 است :        

 تراخيت 4)   يزالت 3)  گرانيت 2)  گرانو ديوريت  1) 

 ديوريت دارای يکی از منرال های ذيل است :.  سنگ گرانو 255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 همه درست اند 4)  کوارتز 3)  پالجيو کالز 2) فلدسپار پتاشيم دار 1) 

 درسطح زمين به وجود می آيد :  ( Lava ).  يکی از سنگ های ذيل در اثر سرد شدن الوا 256

 پلوتونايت ها 2)    سنگ های ناريه سطحيه 1) 

 درست اند 3و  1 4)    احجار ولکانيکی 3) 

 .  يکی از سنگ های ذيل بعد از صيقل کاری بحيث سنگهای رويه کاری در دهليز ، پياده روها و دربخش های 257

 مختلف امور ساختمانی مورد استفاده قرار ميگيرد :        

 انديزيت 4)  تراخيت 3)  ريوليت 2)  گرانو ديوريت  1) 

 لکانيکی عبارت است از :.  درجۀ حرارت احجار و258

 (1 1100 C 1000 C (2 1000 C 900 C (3 900 C 800 C (4 800 C 700 C 

 .  احجار ولکانيکی عالوه بر مواد سليکاتی يکی از عناصر ذيل را نيز دارامی باشند :259

  فلزات القلی 2)    اکسيجن،المونيم و آهن 1) 

 همه درست اند 4)    القلی های زمينی 3) 

 .  سنگ های ولکانيکی يکی از انواع ذيل تکسچر ها را می سازند :261

 درست اند 2و  1 4)  هيمی کرستالين 3)  پارفيريتيک 2)  شيشه ای 1) 

 : .  يکی از سنگ های ذيل مربوط به احجار ولکانيکی می باشد261

 همه درست اند 4)   توف 3)  انيزيت ويزالت 2) تراخيت و ريوليت 1) 

 .  سنگ يزالت دارای يکی از رنگ های ذيل می باشد :262

 همه درست اند 4)  خاکی تيز 3)   سبز 2)  نصواری،سياه 1) 

 .  اگر دانه های سنگ بزالت بزرگ باشد به يکی از نامهای ذيل ياد می شود :263

 توف 4)  تراخيت 3)   دياباز 2)   گابرو 1) 

 .  ازکدام سنگ ذيل در اعمار ساختمان ها، قشرجاده ها وديگر امور ساختمانی کار گرفته می شود :264

 ريوليت 4)   توف 3)  گرانيت 2)   يزالت 1) 

 .  تراخيت از جملۀ سنگ های :265

 هردو غلط است 4) هردودرست است 3) ناريۀ سطحيه است 2) ناريۀ عمقيه است 1) 

 .  سنگ ترخيت دارای يکی از رنگ های ذيل می باشد :266

 درست اند 2و  1 4)  سفيد روشن 3)  خاکستری 2) ندرتا  سرخ ويا زرد 1) 

 .  در کتلۀ اساسی سنگ ترخيت منرال های ذيل ديده می شود :267

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 درست اند 3و  2 4)  پالجيوکالز 3)  زانيدين 2)  ارتوکالز 1) 

 .  يکی از عوامل ذيل باعث تخريب مواد و انتقال مواد تخريب شده گرديده که بعد از تراکم سبب تشکيل احجار 268

 راسبه می گردند :        

 حرارت آفتاب ويخ بندان ها 2)    يخچال ها و بادها 1) 

 ت اندهمه درس 4)   ريشه های نباتات و آب ها 3) 

 .  درسنگ های رسوبی يکی از منابع ذيل يافت می شوند :269

 همه درست اند 4)  مواد ساختمانی 3) معادن آهن والمونيم 2) نفت وزغال سنگ 1) 

 .  يکی از انواع ذيل سنگ ها شواهد مربوط باتاريخ گذشتۀ زمين راهم در بر دارد :271

  سنگ های ناريه 2)    سنگ های متحوله 1) 

 سنگ های مگماتيکی 4)    سنگ های رسوبی 3)

 .  يکی از عوامل ذيل شرايط مناسب برای فعاليت فرسايش فزيکی و کيمياوی در قشر زمين را مساعد می سازد:271

 تابش آفتاب و يخ بندان 2) تاثيرات عوامل جوی و تغييرات درجۀ حرارت 1) 

 همه درست اند 4)   تحمض، انحالليت وهايدروليز 3) 

 .  بصورت عموم سنگ های رسوبی محصول تخريب وفرسايش سنگ های ذيل می باشند :272

 سنگ های رسوبی و ناريه 2)    سنگ های متحوله 1) 

 سنگ های رسوبی 4)  سنگ های ناريه ، متحوله و رسوبی 3) 

 گرديده اند :.  سنگ های رسوبی براساس چگونگی تشکيل به چند گروپ تقسيم 273

 پنج گروپ 4)  چهار گروپ 3)  سه گروپ 2)  دو گروپ 1) 

 .  يکی از انواع ذيل سنگ ها از ميده گی و پارچه های خورد و ريزه سنگهای قديمی که بطريق ميخانيکی به 274

 وجود می آيد تشکيل ميگردند :        

 سنگ ها رسوبی غير کالستيکی 2)   سنگ های رسوبی کالستيکی 1) 

 سنگ های سليکاتی 4)   سنگ های رسوبی کيمياوی 3) 

 .  يکی از سنگ های ذيل مربوط سنگ های رسوبی کاليتيکی می باشد :275

 همه درست اند 4)  شيل ها 3)  ريگ سنگ 2)  کانگلوميرات 1) 

 انه تشکيل شده و به واسطه سمنت طبيعی به .  يکی از سنگ های ذيل قطعات کالستيکی است که بصورت جداگ276

 هم ديگر متصل می شوند :        

 هيچکدام 4)  کانگلوميرات 3)  شيل ها 2)  ريگ سنگ 1) 

 .  مواد سمنتی که پارچه های کانگلو ميرات ها را باهم وصل می سازند ، ميتوانند که اينگونه مواد باشند :277

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 همه دست اند 4)  پاروسی 3)  دولوميتی 2) سليکاتی و آهکی 1) 

 .  درصورتيکه قطعات کانگلوميراتی دارای نوک های تيز و رخ دار باشند به يکی از نام های ذيل ياد ميگردد :278

 سنگ بريکسيا 4)  سنگ دياباز 3)  سنگ گابرو 2)  سنگ خارا 1) 

 يی به يک ديگر متصل شوند ، سنگ های ذيل بوجود.  وقتی دانه های ريگ به وسيله سمنت وفشار طبقات باال279

 می آيد :         

 هيچکدام 4)  شيل ها 3)  کانگلوميرات 2)  ريگ سنگ 1) 

 .  در ترکيب ريگ سنگ کدام نوع منرال های ذيل وجود دارد :281

 کوارتز، فلدسپار و ذرات ابرک 2)    کوارتز و تورمالين 1) 

 هيچکدام  4)    هردو درست اند 3) 

 .  ريگ سنگ ها دارای يکی از رنگ های ذيل می باشند :281

 همه درست اند 4)   سفيد 3)  نصواری 2) خاکستری و سرخ 1) 

 .  ريگ سنگ ها دريکی از امور ذيل مورد استفاده قرار ميگيرند :282

 همه درست اند 4)  ساختن پل ها 3)  پياده روها 2)  امور ساختمانی 1) 

 .  بيشترين نفت خام ، گاز طبيعی و آبهای زير زمينی اکثرا  در بين سنگ های ذيل ذخيره ميگردند :283

 تراخيت ها 4)  شيل ها 3)  ريگ سنگ ها 2)  گرانو ديوريت 1) 

 .  فراوانترين سنگ های رسوبی عبارت اند از :284

 گرانو ديوريت ها 4)  ريگ سنگ ها 3)  شيل ها 2) کانگلو ميرات ها 1) 

 .  يکی از سنگ های ذيل اساسا  از گل رس ودانه های کوچک کوارتز، فلدسپار و ابرک ترکيب يافته است :285

 هيچکدام 4)  شيل ها 3)  کانگلوميرات 2)  ريگ سنگ 1) 

 می شود :.  يکی از سنگ های ذيل نرم ، مستحکم و متورق بوده که به آسانی ورق ورق 286

 يزالت 4)  ديوريت 3)  گرانيت 2)   شيل  1) 

 .  شيل ها بصورت عموم دارای کدام رنگ ها می باشد :287

 به رنگ سفيد  2)  به رنگ های مختلف يافت می شود 1) 

 تمام جوابات غلط است  4)  خاکستری، سياه و نصواری پيدا می شود 3) 

 شار به شيست های رسی و باالخره به سنگ سخت متورق که به يکی از نامهای .  شيل ها در صورت افزايش ف288

 ذيل ياد ميگردد ، تبديل می شود :        

 دياباز 4)   گابرو 3)   توف 2)   سليت 1) 

 .  سنگ های رسوبی کيمياوی به چند گروپ تقسيم گرديده اند :289

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پنج گروپ 4)  چهار گروپ 3)  سه گروپ 2)  دو گروپ 1) 

 .  قسمت عمدۀ سنگ های کاربوناتی را يکی از مرکبات ذيل تشکيل ميدهد :291

 مگنيزيم کاربونيت 4)  کلسيم فاسفيت 3) سوديم کاربونيت 2) کلسيم کاربونيت 1) 

 .  سنگ های کاربوناتی چند فيصد سنگ های رسوبی را تشکيل ميدهد :291

 (1 0
020  (2 0

021  (3 0
022  (4 0

023 

 رسوبات آهکی از تجزيۀ :  .292

 سليکات های کلسيم دار و رسوب منرال های کاربوناتی به وجود آمده اند 1) 

 سليکات های آن دار و رسوب منرال های کاربوناتی به وجود آمده اند 2) 

 سليکات های مگنيزيم دار و رسوب منرال های کاربوناتی به وجود آمده اند 3) 

 سليکات های پوتاشيم دار و رسوب منرال های کاربوناتی به وجود آمده اند 4) 

 يل گرديده است :.  قسمت عمدۀ سنگ های آهکی از کدام منرال تشک293

 مگنيتيت 4)  دولوميت 3)  اپاتيت  2)  کلسيت 1) 

 .  سنگ های آهکی ممکن دارای يکی از منشا  های ذيل باشد :294

 هيچکدام 4) هردو درست است 3)  عضوی 2)  کيمياوی 1) 

 .  غشای يکی از موجودات ذيل بحری را سليکان تشکيل ميدهد :295

 درست اند 3و  2 4)  دياتوم ها 3)  الجی ها 2)  ماهيان 1) 

 .  يکی از سنگ های ذيل شامل سنگ های تبخيری می شود :296

 درست اند 3و  2 4)  سنگ گچ 3)  سنگ نمک 2)  ريگ سنگ  1) 

 .  سنگ های سليکاتی دارای يکی از منشا  های ذيل باشد :297

 هيچکدام 4) هردو درست است 3)  عضوی 2)  کيمياوی 1) 

 .  سنگ های تبخيری دارای اينگونه منشا  می باشند :298

 هيچکدام 4) هردو درست است 3)  کيمياوی 2)  عضوی 1) 

 .  يکی از سنگ های ذيل عموما  درآب و هوای گرم و خشک به وجود ميايند :299

 سنگ های کاربوناتی 2)    سنگ های تبخيری 1) 

 سنگ های سليکاتی 4)    سنگ های آهکی 3) 

 .  يکی از خصوصيات اساسی سنگ های رسوبی عبارت است از :311

 قابليت تورق شدن آنها 2)    موجوديت فسيل در آنها 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 همه درست اند 4)   دارای ذخاير نفت و گاز اند 3) 

 .  فسيل ها بطور عمده دريکی از انواع ذيل سنگ های رسوبی يافت می شوند :311

 سنگ های کاربوناتی  2)    سنگ های تبخيری  1) 

 سنگ های سليکاتی 4)    سنگ های آهکی  3) 

 .  از فسيل های موجود در سنگ های رسوبی به چه منظور استفاده می کنند :312

 بخاطر شناختن سنگ های رسوبی 2)  برای تعيين عمر سنگ های رسوبی 1) 

 هيچکدام 4)    هردو درست است 3) 

 .  زغال سنگ نوعی از سنگ های ذيل است :313

  سنگ های رسوبی 2)    سنگ های ناريه  1) 

 سنگ های مگماتيکی 4)    سنگ های متحوله 3)

 .  يکی از شرايط ذيل برای ايجاد زغال سنگ مناسب پنداشته می شود :314

 آب ساکن و گرم 2)    عدم موجوديت هوا 1) 

 همه درست اند 4)     مناطق مردابی 3) 

 .  زغال نا رسيده به يکی از نام های  ذيل ياد ميگردد :315

 هيچکدام 4)  انتراسيت 3)  لگنايت 2)   پيت 1) 

 .  زغال نارسيده چند فيصد کاربن دارد :316

 (1 0 0
0 060 55  (2 0 0

0 065 60  (3 0 0
0 070 65  (4 0 0

0 075 70 

 .  مقدار رطوبت يکی از زغال سنگ های ذيل زياد می باشد :317

 انتراسيت 4)  کوکس 3)  لگنايت 2)  زغال نارسيده 1) 

 .  زغال نا رسيده در يکی از نواحی ذيل پيدا می شود :318

 نواحی باتالقی 2)    زمين های نيمه مسطح 1) 

 همه درست اند 4)    نواحی مرطوب 3) 

 .  چند فيصد سطح زغال نا رسيده به سختی در ميگيرد :319

 (1 0
01   (2 0

02   (3 0
03   (4 0

04 

 زغال سنگ بوی و دود زياد را توليد ميکند :.  کدام نوع 311

 لگنايت  4)  انتراسيت 3)  زغال معمولی 2)  زغال نا رسيده 1) 

 .  کدام نوع زغال سنگ شکل انگشاف يافته زغال پيت می باشد :311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هيچکدام 4)  انتراسيت 3)  کوکس 2)  لگنايت 1) 

 .  لگنايت چند فيصد کاربن دارد :312

 (1 0
065  (2 0

070  (3 0
075  (4 0

080 

 .  آثار برگ و شاخچه در کدام نوع زغال سنگ ديده می شود :313

 انتراسيت 4)  کوکس 3)  لگنايت  2)  زغال نا رسيده 1) 

 لگنايت چگونه رنگ دارد :.  اثر خط 314

 سياه 4)  نصواری 3)   خاکی 2)  قهوه ای 1) 

 .  زغال سنگ معمولی چند فيصد کاربن دارد :315

 (1 0
075  (2 0

077  (3 0
078  (4 0

080 

 که مادۀ مهم برای سوخت و دارای حرارت زياد ميباشد ، از کدام نوع زغال سنگ تهيه می شود :.  کوکس 316

 انتراسيت 4)  لگنايت 3)  زغال نارسيده 2) زغال سنگ معمولی 1) 

 .  انتراسيت چند فيصد کاربن دارد :317

 (1 0
092  (2 0

094  (3 0
096  (4 0

095 

0.  درصورتيکه مقدار کاربن انتراسيت بيشتر از 318
 ی از اينها تبديل می شود :شود به يک 096

 کاربن دوده 4)   گاز 3)  گرافيت 2)   نفت  1) 

 زياد و بدون دود می باشد : .  يکی از زغال سنگ های ذيل دارای حرارت319

 زغال سنگ معمولی 4)  زغال نا رسيده 3)  لگنايت 2)  انتراسيت 1) 

 .  در تشکيل سنگ های ميتامورفيکی يکی از عوامل ذيل رول دارد :321

 هيچکدام 4) هردو درست است 3)  حرارت 2)   فشار 1) 

 فيکی تشکيل می شوند به يکی از نامهای ذيل ياد ميکند : .  پروسۀ را که در نتيجۀ آن سنگ های ميتامور321

 همه درست اند 4)  پوليمورفيزم 3)  يونيمورفيزم 2)  ميتامورفيزم 1) 

 .  ميتامورفيزم به يکی از معانی ذيل می باشد :322

 درست اند 2و  1 4)   شکل 3)   تحول 2)   تغيير 1) 

 سبب انکشاف پروسۀ ميتامورفيکی می شود ، عبارت اند از : .  عوامل عمدۀ ميتامورفيزم که323

 حرارت 2)   غلظت محلول های کيمياوی 1) 

 همه درست اند 4)      فشار 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .  يکی از منرال های ذيل را برای ساختن ظروف سفالی همرای آب يکجا می نمايند و مادۀ خمير مانند را بدست 324

 می آورند :        

 کوارتز 4)  کلسيت 3)  گل رس 2)  کاولين 1) 

 .  با افزايش عمق زمين ، فشار :325

 هيچکدام 4)  ثابت می ماند 3)  افزايش می يابد 2)  کاهش می يابد 1) 

 .  ميتامورفيزم به چند دسته تقسيم گرديده است :326

 پنج دسته 4)  چهار دسته 3)  سه دسته 2)  دو دسته 1) 

 هرگاه سنگ چونه تحت پروسۀ ميتامورفيکی بدون انتقال قرار گيرد در آن صورت حجم آن ثابت باقی مانده و.  327

 به يکی از سنگ های ذيل تعويض می شود :         

 کوارسيت 4)  گنايس 3)  امفبوليت 2)   مرمر 1) 

 اد کاربوناتی آن انتقال نموده ، حجم آن .  هرگاه سنگ مرمر تحت پروسۀ ميتامورفيکی با انتقال قرار گيرد مو328

 تغيير يافته و به يکی از سنگ های ذيل مبدل می گردد :        

 امفبوليت 4)   مرمر 3)  گنايس 2)  کوارسيت 1) 

 .  درصورت موجوديت کرستل های بزرگ به مقايسۀ کتله اساسی سنگ ها و يا تجمع يکجايی چند منرال 329

 همرنگ درسنگ های ميتامور فيکی يکی از انواع ذيل تکسچر بوجود می آيد :        

 تکسچر عينکی 4)  تکسچر راهدار 3) تکسچر طبقه ای  2) تکسچر شيشه ای 1) 

 .  يکی از سنگ های ذيل از جملۀ احجار ميتامور فيکی می باشد :331

 همه درست اند 4)  کوارسيت 3)  امفبوليت 2)  مرمر و گنايس 1) 

 .  سنگ مرمر از تحول مواد ذيل بوجود می آيد :331

 مواد فاسفاتی 4)  مواد کاربوناتی 3)  مواد سلفاتی 2)  مواد سليکاتی 1) 

 .  سنگ مرمر دارای يک از رنگ های ذيل می باشد :332

 درست اند 3و  2 4)   سفيد 3)   سياه 2)   بنفش 1) 

 کوارسيت دارای فيصدی زياد يکی از منرال های ذيل می باشد : .  سنگ333

 کروند 4)  کوارتز 3)   اپاتيت 2)  ارتوکالز 1) 

 .  کوارسيت ها از تحول يکی از سنگ های ذيل در اعماق زمين تحت فشار و حرارت بلند بوجود می آيند :334

  سنگ های ريگی 2)   کانگلوميرات های کوارتزی  1) 

 درست اند 2و  1 4)     سنگ مرمر 3) 

 .  يکی از سنگ های ذيل يک سنگ سخت و متراکم بوده و رنگ های زيبا دارد و برای تزئين ساختمان ها و 335

 منازل ، سنگ فرش سرک ها و خشت سازی به کار برده ميشود :        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امفبوليت 4)  گنايس 3)   مرمر 2)  کورسيت 1) 

 از تحول کدام يکی از سنگ های ذيل بوجود می آيد :.  سنگ گنايس 336

 سنگ های رسوبی 2)   سنگ های ناريۀ فلدسپات دار 1) 

 درست اند 2و  1 4)    سنگ های تبخيری 3) 

 .  گنايس که از تحول سنگ های ناريه بوجود آمده باشد به يکی از نام های ذيل ياد ميگردد :337

 همه درست اند 4)  ميتاگنايس 3)  پاراگنايس 2)  ارتوگنايس 1) 

 .  گنايس که از تحول سنگ های رسوبی بوجود آمده باشد به يکی از نام های ذيل ياد ميگردد :338

 هيچکدام 4)  پاراگنايس 3)  ارتوگنايس 2)  ميتاگنايس 1) 

 تشکيل گرديده است :.  امفبوليت سنگ ميتامورفيکی است که اساسا  از منرال ذيل 339

 کوارتز 4)  اوليوين 3)  پايروکسين 2)  امفبول 1) 

 .  بغد از امفبول منرال ديگری که در تشکيل امفبوليت رول اساسی دارد ، کدام يک از ينهاست :341

 بيوتيت 4)  موسکوويت 3)  اوگيت 2)  هارن بلند 1) 

 تشکيل می شود : .  امفبوليت از تحول يکی از سنگ های ذيل341

 سنگ ديوريت 4)  سنگ مرمر 3)  سنگ گرانيت 2)  سنگ بزالت 1) 

 .  سنگ بزالتی تحت کدام درجات حرارت ذيل به سنگ امفبوليت تحول می نمايد :342

 (1 550 729 C (2 650 729 C (3 600 749 C (4 650 789 C 

 .  عوامل عمدۀ که در پروسه های خارجی زمين رول عمده دارد ، عبارت اند از :343

 همه درست اند 4)  هايدروسفير 3)  بيوسفير 2)  اتموسفير 1) 

 .  تداوم جريان و مقدار آبهای جاری روی زمين به يکی از عوامل ذيل بسته گی دارد :344

 مقدار بارنده گی ها 2)   مقدار آبهای خارج شده زمينی 1) 

 همه درست اند 4)     ذوب برف ويخ 3) 

 .  سرعت حرکت آب در روی زمين به يکی از عوامل ذيل ارتباط دارد :345

 مقدار آب 2)    زاويۀ ميالن بستر دريا 1) 

 درست اند 2و  1 4)     غلظت آب 3) 

 دارای يکی از فعاليت های جيولوجيکی ذيل می باشد :.  آبهای سطحی 346

 انتقال مواد دانه دار 2) تخريب احجار در بستر دريا ، دره ها ووادی ها 1) 

 همه درست اند 4)    ترسب مواد دانه دار 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .  درياها و درياچه ها معموال  چند نوع عمل تخريباتی دارند :347

 پنج نوع 4)  دونوع 3)  سه نوع 2)  چهار نوع  1) 

 .  تخريب بستر دريا توسط آب دريا را :348

 تخريب عمودی می نامند 2)    تخريب عمقی می نامند  1) 

 همه درست اند 4)    تخريب جانبی می نامند 3) 

 .  تخريب ديوارها و کنار های دريا را :349

 تخريب جانبی می نامند 2)    تخريب عمودی می نامند 1) 

 هيچکدام 4)    تخريب عمقی می نامند 3) 

 .  به هر اندازۀ که تخريب عمقی زياد باشد درۀ که دريا در آن جريان دارد :351

 ديوار های آن به شکل عمودی بلند می گردد  2)     تنگ تر است 1) 

 درست اند 2و  1 4)     وسيع تر است 3) 

 عمقی مربوط به يکی از عوامل ذيل است :.  سرعت تخريب 351

 ميالن بستر دريا 2)   درجۀ سختی احجار تخريب شونده 1) 

 همه درست است 4)     مقدار آب 3) 

 .  ساحات همواری که دربستر دريا تشکيل ميگردند به يکی از نام های ذيل ياد می شوند :352

 تيراس هايباتيالی 2)    تيراس های عرضی 1) 

 تيراس های ليتورالی 4)    تيراس های ابيسالی 3) 

 .  آبشار کولمبو در مسير يکی از درياهای ذيل قرار دارد :353

 دريای مسی سی پی 4)  دريانيکاراگوا 3)  دريای نيل 2) دريای زامبيزای 1) 

 .  آبشار کولمبو دريکی از قاره های ذيل قرار دارد :354

 اروپا 4)   آسيا 3)  امريکا 2)   افريقا 1) 

 .  آبشار کولمبو در حدود چند متر ارتفاع دارد :355

 متر 413 4)  متر 443 3)  متر 427 2)  متر 434 1) 

 .  عرض آبشار ها مربوط به يکی از عوامل ذيل است :356

 درست اند 2و  1 4)  سرعت آب 3)  مقدار آب 2)  عرض دريا 1) 

 .  آبشار آيگواسو در مسير يکی از درياهای ذيل قرار دارد :357

 پاران 4)   راين 3)  مسی سی پی 2)  امازون 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .  آبشار آيگواسو با عرض چند متر عريضترين آبشار در امريکای جنوبی محسوب ميگردد :358

 متر 2811 4)  متر 2711 3)  متر 2611 2)  متر 2511 1) 

 .  هرگاه تخريب جانبی دريا بيشتر و شديد باشد دره شکل يکی از حروف ذيل را بخود ميگيرد :359

 (1 Y   (2 V   (3 U   (4 O 

 .  آب با کدام سرعت ميتواند سرمه ريگ را انتقال بدهد :361

 متر فی ثانيه  1.34 4) متر فی ثانيه 1.28 3) متر فی ثانيه 1.47 2) متر فی ثانيه 1.16 1) 

 سانتی متر مکعب باشد انتقال ميدهد : 511.  آب با کدام سرعت کنده سنگ های را که حجم آن 361

 متر فی ثانيه  11 4) متر فی ثانيه 11 3)  متر فی ثانيه 9 2)  مترفی ثانيه 8 1) 

 ميدهد :.  دريای والگا در روسيه ساالنه چند ميليون تن مواد را انتقال 262

 ميليون تن 44 4)  ميليون تن  48 3)  ميليون تن 45 2)  ميليون تن 43 1) 

 .  دريای کوهستانی سند ساالنه چند ميليون تن مواد را انتقال ميدهد :363

 ميليون تن 438 4)  ميليون تن 446 3)  ميليون تن 436 2)  ميليون تن 426 1) 

 چند ميليون تن مواد را انتقال ميدهد :.  دريای آمو ساالنه 364

 ميليون تن 571 4)  ميليون تن 561 3)  ميليون تن 551 2)  ميليون تن 541 1) 

 .  بطور عموم جغله سنگ بعد از طی کدام فاصله با هر کثافتی که باشد در مسير جريان آب شکل ريگ را بخود 365

 می گيرد :        

 کيلومتر 1111 4)  کيلومتر 911 3)  کيلومتر 811 2)  کيلومتر 711 1) 

 .  زمانيکه سرعت جريان آب دريا کاهش يابد کدام مواد ذيل در ابتدا ترسب می کند :366

 سنگچل ها 2)   مواد بزرگدانه )جغله سنگ( 1) 

 کاربنات ها 4)    ميده دانه )ريگ ها( 3) 

 آبهای ذيل شامل آبهای زير زمينی می شود :.  367

 آبهای طبقه يی و آبهای بين طبقات 2)  آبهای داخل خاک و آبهای موسمی فوقانی  1) 

 همه درست است 4)     آبهای درزی 3) 

 .  آب های زير زمينی اولتر از همه قابليت انحالل احجار را که در مسير حرکت شان قرار دارند دارا می باشند 368

 های ذيل ياد می شود : که اين پروسه به يکی از نام        

 عمل تخريباتی آب های زير زمينی 2)   عمل انتقالی آب های زير زمينی 1) 

 هيچکدام 4)   عمل ترسباتی آب های زير زمينی 3) 

 .  آبهای زير زمينی در يکی از عمليات ذيل سهم بارزی دارند :369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  يخ بندی های دايمی 2)    لغزش وفرسايش 1) 

 همه درست اند 4)     گل فشان ها 3) 

 .  عمل تخريب و انحالل احجار معينه ذريعۀ آبهای زير زمينی و سطحی باعث تشکيل خاليگاه های که به يکی از 371

 نام های ذيل ياد ميشود می گردد :        

 هيچکدام 4)   ديون 3)  برخان 2)  کارست 1) 

 ی ذيل تشکيل می شوند :.  آبهای زير زمينی از کدام آبها371

 آبهای برف ذوب شده 2)     آبهای باران  1) 

 هرسه جواب درست است 4)    آبهای ابحار وبحيره 3) 

 .  ساحات مساعد برای تشکيل يخچال ها عبارت اند از :372

 فرورفتگی محاط به قلل کوه ها 2)    قلل هموار کوه ها 1) 

 همه درست اند 4)  دهانه های آتش فشان های خاموش 3) 

 .  بارنده گی های اتموسفيری بخصوص برف ها سبب بوجود آمدن ..........می گردند :373

 درياها 4)  يخچال ها 3)  سيالب ها 2)  طوفانها 1) 

 .  فعاليت جيولوجيکی يخچال کوهستانی مشتمل بريکی از پروسه های ذيل است :374

 انتقال مواد دانه دار 2)   تجمع مواد توسط يخچال  1) 

 همه درست اند 4)     تخريب سنگها 3) 

 .  درۀ که از آن يخچال عبور کرده باشد دارای يکی اوصاف ذيل است :375

 ديوار های هموار دارد 2)    شکل مخصوص دارد 1) 

 همه درست اند 4)  دارای بستر پهن شدۀ تشت مانند می باشد  3) 

 .  ترسبات يخچالی را به يکی از نام های ذيل ياد ميکنند :376

 ديون 4)  برخان 3)  مورين 2)  کارست 1) 

 .  يخچال های کوهستانی در کدام قسمت افغانستان موقيت دارند :377

 جنوب غرب 4)  شمال غرب 3)  جنوب شرق 2)  شمال شرق 1) 

 در کدام قسمت ذيل کشور ما موقعيت دارند :.  يخچال های بزرگ 378

 درقسمت شرق هندوکش، درهردوجناج درۀ دريای واخان 1) 

 درقسمت مجرای فوقانی درياهای پنجشير والينگار باالی سلسله کوه واخان 2) 

 باالی سلسله کوه سفيد خرس بدخشان 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 همه درست اند 4) 

 .  اهميت عملی يخچال های افغانستان در اين است که بسياری درياهای يکی از قسمت های ذيل کشور راتغذيه 379

 می نمايند :        

 جنوب شرقی 4)  جنوب غربی 3)  شمال شرقی 2)  جنوب شرقی 1) 

 .  هنگام حرکت يخچال ها بروی دره ها کدام پروسۀ ذيل صورت ميگيرد :381

 درست اند 2و  1 4)  ترسب مواد 3)  انتقال مواد 2)  تخريب مواد 1) 

 .  بادها در نتيجۀ فعاليت خود سبب يکی از حوادث ذيل می گردند :381

 لشم و صيقل يافتن احجار 2)    ميده شدن احجار 1) 

 همه درست اند 4) انتقال مواد دانه دار از يک منطقه به منطقۀ ديگر 3) 

 فعاليت جيولوجيکی باد مربوط به يکی از عوامل ذيل است :.  382

 هردو غلط اند 4)  هردودرست اند 3)  نوعيت باد 2)  قوۀ باد 1) 

 .  باد ميتواند احجار را به کمک مواد جامدی که با خود انتقال ميدهد نيز تخريب نمايد که اين نوع تخريب را به 383

 يکی از نام های ذيل ياد می نمايند :        

 هيچکدام 4)  کوريلس 3)  دی اورژن 2)  کوريژن 1) 

 .  کوريژن يک اصطالح :384

 التينی است 4)  يونانی است  3)  فرانسوی است 2)  انگليسی است  1) 

 .  کوريژن به يکی از معانی ذيل می باشد :385

 انتقال کردن 4)  سوهان کاری 3)  ترسب کردن 2)  تخريب کاری 1) 

 .  عمليۀ تخريب توسط بادها به شکل شديد در يکی از مناطق ذيل گسترش دارند :386

 مناطق کوهستانی 2)    دره های کم عرض 1) 

 همه درست اند 4)   صحرا های گرم و سوزان 3) 

 فرورفتگی های را در سطح زمين ايجاد کرده اند :.  بادها دريکی از مناطق ذيل افغانستان 387

 دشت بکوا 4)  دشت دالرام 3)  دشت مارگو 2)  دشت ناور 1) 

 .  فاصله انتقال مواد توسط باد مربوط به کدام يک از عوامل ذيل می باشد :388

 هيچکدام 4)  نوعيت باد 3)  منطقه و محل 2) سرعت و شدت باد 1) 

 ذيل انواع مهم ترسبات بادها را تشکيل ميدهند :.  يکی از مواد 389

 سنگ ريگ ها 4)  ريگ ها 3)  سنگ ها 2)  جغله سنگ ها 1) 

 .  اشکال بوجود آمده تجمعات ريگی درصحراهای ريگی توسط بادها را به يکی از نام های ذيل ياد می نمايند :391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 درست اند 2و  1 4)  کارست ها 3)  برخان ها 2)  ديون ها 1) 

 .  ريگ و گرد که توسط باد از دشت مارکو واربو برداشته شده به يکی از دشت های ذيل انتقال می يابد :391

 ناور 4)  دالرام 3)  قراقرم 2)   بکوا 1) 

 رسد: تن می.  مقدار گرد که توسط باد از صحرای اعظم افريقا به جزاير کاناری منتقل گرديده اند به چند ميليون 392

 ميليون تن 25 4)  ميليون تن 21 3)  ميليون تن 15 2)  ميليون تن 11 1) 

 .  ترسبات بادی ، احجار ياسنگ های :393

 هيچکدام 4)  متراکم اند 3) غير مستحکم اند 2)  مستحکم اند 1) 

 .  ترسبات بادی :394

 اکثرا  به شکل مايل و موجی به نظر می رسند  2)   غير موازی اخذ موقيعيت نموده  1) 

 هيچکدام 4)    هردو درست اند 3) 

 .  عمليۀ سمنتيشن در ترسبات بادی :395

 سريع صورت می گيرد 2)   بسيار سريع صورت می گيرد 1) 

 هيچکدام 4)   بسيار بطی صورت می گيرد 3) 

 لی به يکی از نامهای ذيل ياد می شود :.  تغيير محل مواد قشر زمين تحت تاثير قوای داخ396

  حرکات سازنده 2)    حرکات تکتونيکی 1) 

 درست اند 2و  1 4)    حرکات ميخانيکی 3) 

  .  قشر زمين از چند طبقۀ مختلف تشکيل شده است :397

 پنج طبقه  4)  چهار طبقه 3)  سه طبقه 2)  دوطبقه  1) 

 .  قشر زمين ترکيب :398

 درست اند 3و  1 4)  هوموجن دارد 3) غير متجانس دارد 2)  متجانس دارد 1) 

 .  قشر زمين نظر به عمق به چند طبقه جدا می گردد :399

 چهار طبقه 4)  سه طبقه 3)  دو طبقه  2)  پنج طبقه  1) 

 .  يکی از طبقات ذيل مربوط قشر زمين می باشد :411

 همه درست اند 4)  طبقۀ بزالتی 3)  طبقۀ گرانيتی 2)  طبقۀ رسوبی 1) 

 .  يکی از طبقات ذيل طبقۀ فوقانی قشر زمين را تشکيل ميدهد :411

 هيچکدام 4)  طبقۀ رسوبی 3)  طبقۀ يزالتی 2)  طبقۀ گرانيتی 1) 

 .  يکی از طبقات ذيل طبقۀ وسطی قشر زمين را تشکيل ميدهد :412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هيچکدام 4)  طبقۀ گرانيتی 3)  طبقۀ رسوبی 2)  طبقۀ يزالتی 1) 

 .  يکی از طبقات ذيل طبقۀ تحتانی قشر زمين را تشکيل ميدهد :413

 هيچکدام 4)  طبقۀ يزالتی 3)  طبقۀ گرانيتی 2)  طبقۀ رسوبی 1) 

 .  يکی از طبقات ذيل از احجار نرم و پاشان تشکيل يافته و سنگ های آن در نتيجۀ ترسب ذرات سخت مواد در 414

 شرايط آبی و يا هوايی بوجود آمده اند :        

 هيچکدام 4)  طبقۀ بزالتی  3)  طبقۀ رسوبی  2)  طبقۀ گرانيتی 1) 

 ل ذيل باالی همديگر قرار می گيرند :.  احجار طبقۀ رسوبی به يکی از اشکا415

 انباشته    متقاطع 3)  عمودی 2)  موازی 1) 

 .  يکی از سنگ های ذيل اساس طبقۀ گرانيتی قشر زمين را تشکيل ميدهد :416

 درست اند 2و  1 4) سنگ های رسوبی 3) سنگ های متحوله 2) سنگ های مگماتيکی 1) 

 اعظمی تا چند کيلومتر می رسد :.  ضخامت طبقۀ رسوبی بصورت 417

 کيلومتر 15الی  11تا  2)    کيلومتر 12الی  8تا  1) 

 کيلومتر 21الی  15تا  4)    کيلومتر 18الی  15تا  3) 

 .  کثافت احجار رسوبی ، عبارت اند از :418

 گرام فی سانتی متر مکعب 3.65تا  1.157از  2) گرام فی سانتی متر مکعب 2.65تا  1.157از  1) 

 گرام فی سانتی متر مکعب  3.65تا  2.157از  4) گرام فی سانتی مترمکعب 2.65تا  2.157از  3) 

 .  ضخامت طبقۀ گرانيتی قشر زمين عبارت است از :419

 کيلومتر 21الی  11ازيک تا  2)   کيلومتر 41الی  21از يک تا  1) 

 کيلومتر 31الی  21ازيک تا  4)   کيلومتر 31الی  15 از يک تا 3) 

 .  کثافت عمده ترين سنگ ها در طبقۀ گرانيتی قشر زمين عبارت اند از :411

 گرام فی سانتی متر مکعب  3.71تا  2.65از  2) گرام فی سانتی متر مکعب 2.71تا  2.65از  1) 

 گرام فی سانتی متر مکعب  2.71تا  2.55از  4) گرام فی سانتی متر مکعب 2.71تا  2.45از  3) 

 .  درجۀ حرارت در سرحد تحتانی طبقۀ گرانيتی درحدود :411

 درجۀ سانتی گراد 1511 2)    درجۀ سانتی گراد 511 1) 

 درجۀ سانتی گراد 1111 4)    درجۀ سانتی گراد 911 3) 

 .  در سرحد تحتانی قشر زمين فشار چقدر است :412

 درست اند 2و  1 4) اتموسفير 1111 3) اتموسفير 11111 2) ميگا پاسکال 981 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .  سرحد تحتانی طبقۀ گرانيتی قشر زمين به يکی از نام های ذيل ياد ميشود :413

 وگنر 4)   پنگيا 3)   موهو 2)   کنراد 1) 

 موجود می باشد :.  يکی از طبقات ذيل قشر زمين کسترش وسيع داشته و در تمام نقاط 414

 همه درست اند 4)  طبقۀ گرانيتی 3)  طبقۀ يزالتی 2)  طبقۀ رسوبی 1) 

 .  ضخامت طبقۀ يزالتی قشر زمين از چند تا چند کيلومتر می باشد :415

 کيلومتر31تا 11از  4) کيلومتر 21تا  8از  3) کيلومتر 15تا  6از  2) کيلومتر 12تا  4از  1) 

 طبقۀ يزالتی تاچقدر ميرسد :.  کثافت 416

 گرام فی سانتی متر مکعب 2.98 2)   گرام فی سانتی متر معکب 2.67 1) 

 گرام فی سانتی متر مکعب 3.32 4)   گرام فی سانتی متر مکعب 3.17 3) 

 .  سرحد تحتانی قشر زمين به يکی از نام های ذيل ياد می شود :417

 هيچکدام 4)  سرحد کنراد 3)  سرحد ماروين 2)  سرحد موهو 1) 

 .  طبقۀ مانتل ترکيب :418

 درست اند 3و  2 4)  هيتروجن دارد 3) غير متجانس دارد 2)  متجانس دارد 1) 

 .  طبقۀ مانتل يا پوش هسته تا يکی از اعماق ذيل قرار داشته :419

 کيلومتر 2611کيلومتر تا  61الی  11در حدود عمق  1) 

 کيلومتر 2311کيلومتر تا  71الی  16در حدود عمق  2) 

 کيلومتر 2911کيلومتر تا  81الی  8در حدود عمق  3) 

 کيلومتر  2111کيلومتر تا  51الی  14در حدود عمق  4) 

 .  ماده درپوش هسته کدام حالت ذيل را دارا می باشد :421

 گاز 4)   جامد 3)   مايع 2)  مايع و جامد 1) 

 کيلومتر در حدود چقدر می باشد : 111.  درجۀ حرارت قسمت فوقانی مانتل يا پوش هسته در عمق تقريبا  421

 درجۀ سانتی گراد 1311 – 1211 2)  درجۀ سانتی گراد 1511 – 1411 1) 

 درجۀ سانتی گراد 1211 – 1111 4)  درجۀ سانتی گراد 1511 – 1111 3) 

 چقدر ميرسد :.  فشار در هستۀ زمين به 422

 ميليون اتموسفير 2.5 2)    ميليون اتموسفير 1.5 1) 

 ميليون اتموسفير 4.5 4)    ميليون اتموسفير 3.5 3) 

 .  در هستۀ زمين کثافت مواد در حدود چقدر است :423

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گرام فی سانتی متر مکعب 16.5 2)   گرام فی سانتی متر مکعب 15.4 1) 

 گرام فی سانتی متر مکعب 18.2 4)   گرام فی سانتی متر مکعب 17.9 3) 

 .  درجۀ حرارت در هستۀ زمين در حدود چقدر است :424

 درجۀ سانتی گراد 151 2)    درجۀ سانتی گراد 111 1) 

 درجۀ سانتی گراد 251 4)    درجۀ سانتی گراد 211 3) 

 يکی از دانشمندان ذيل پيشکش گرديد :.  نظريۀ پليت تکتونيک اولين بار توسط 425

 کيووی 4)   سميت 3)   هنس 2)   وگنر 1) 

 .  وگنر از دانشمندان يکی از کشور های ذيل بود :426

 ايتاليا 4)  انگلستان 3)  جرمنی 2)  فرانسه 1) 

 ذيل پيشکش گرديد :.  نظريۀ پليت تکتونيک اولين بار توسط يک دانشمند آلمانی در يکی از سالهای 427

 م 1916 4)  م 1915 3)  م 1914 2)  م 1913 1) 

 .  در حدود چند ميليون سال قبل تمامی خشکه های باهم يکجا بودند و يک خشکه واحد را بنام پنگيا تشکيل می428

 دادند :        

 ون سالميلي 251 4) ميليون سال 211 3) ميليون سال 151 2) ميليون سال 111 1) 

 .  بيشتر جاهای که پليت ها از هم دور می شوند در کجا موقعيت دارند :429

 درخشکه ها 2)    در اوقيانوس ها 1) 

 همه درست اند 4)    درخشکه واوقيانوس ها 3) 

 ميليون سال قبل تمامی خشکه ها باهم يکجا  211.  داليل و گنربرای تبوت ادعايش درمورد اينکه " درحدود 431

 بودند و يک خشکۀ واحد بنام پنگيا را تشکيل ميدادند " عبارت است از :        

 تشابه سنگ های دو طرف 2)  تجانس فسيل ها در دوطرف قاره ها 1) 

 همه درست اند 4)   سازگاری کناره های دو طرف 3) 

 .  پليت ها دارای چند نوع حرکت اساسی اند :431

 چهار نوع 4)  سه نوع 3)  پنج نوع 2)  دونوع 1) 

 .  در برخورد پليت بحری باپليت خشکه کدام حالت ذيل رخ می دهد :432

 پليت خشکه به زير پليت بحری فرومی رود 2)  پليت بحری به زير پليت خشکه فرومی رود 1) 

 هرسه جواب درست اند 4)  هردو پليت حرکت جانبی می داشته باشد 3) 

 .  درنتيجۀ کدام نوع برخورد زمينۀ تشکيل سلسله کوه ها فراهم می گردد :433

 برخورد دو پليت بحری 2)  برخورد پليت بحری با پليت خشکه 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 همه درست اند 4)    هبرخورد دو پليت خشک 3) 

 .  يکی از کوه های ذيل در اثر تصادم پليت های خشکه وياقاره ها بوجود آمده است :434

 همه درست اند 4)  کوه های پامير 3)  کوه های اورال 2) کوه های آلپ وهماليا 1) 

 در اثريکی از حرکات ذيل  .  شکستگی سن اندرياس که دربين پليت بحر الکاهل و امريکای شمالی ايجاد شده435

 بوجود آمده است :        

 پليت های نزديک شونده 2)    پليت های دور شونده 1) 

 هيچکدام 4)    حرکت جانبی پليت ها 3) 

 .  يکی از دانشمندان ذيل از حرکت بستر ابحار صحبت کرد و گفت که در محل وسط اوقيانوس ها ، قشر 436

 اوقيانوسی در حال افزايش است :       

 کيورووی 4)  وسميت 3)   وگنر 2)   هنس 1) 

 .  يکی از روش های ذيل برای تحقيق و مطالعه گسترش بستر ابحار و بحيره ها بکار برده می شود :437

 روش اندازه گيری انومال های مقناطيسی 1) 

 روش قدامت آتش فشانهای اوقيانوسی 2) 

  روش جريان حرارتی و روش مطالعۀ چين خورده گی ها و شکستگی ها 3) 

 همه درست اند 4) 

 .  يکی از روش های ذيل برای اثبات کسترش بستر ابحار و بحيره ها ، يک روش مؤثر می باشد :438

 روش اندازه گيری انومال های مقناطيسی مثبت و منفی است 1) 

 روش قدامت آتش فشانهای اوقيانوسی 2) 

 روش جريان حرارتی و روش مطالعۀ چين خورده گی ها و شکستگی ها 3) 

 هيچکدام 4) 

 .  ليتو سفير زمين از چند صفحۀ بزرگ تشکيل شده است :439

 (1 7   (2 8   (3 9   (4 11  

 :.  انومال های مقناطيسی در بستر ابحار چگونه پديدار می شوند 441

 مايل با سلسله های بحری 2)   موازی با سلسله های بحری 1) 

 هيچکدام 4)   عمود با سلسله های بحری 3) 

 .  يکی از پديده های ذيل توسط پليت تکتونيک مطالعه می شود :441

 گسترش بستر بحيره ها 2)   ايجاد کوه ها و آتش فشانها 1) 

 همه درست اند 4)     حرکت قاره ها 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .  ليتوسفير زمين از چند صفحۀ کوچکتر تشکيل شده است :442

 (1 11    (2 11   (3 12   (4 13 

 .  قوای که باعث حرکات صفحات تکتونيکی زمين می شوند در اثر حرکت آهسته :443

 مانتل فوقانی شکل می گيرند 2)   مانتل تحتانی شکل می گيرند 1) 

 همه درست اند 4)   سطی شکل می گيرندمانتل و 3) 

 .  قاره ها ساليا نه چقدر حرکت می کنند :444

 درست اند 3و  1 4)  کيلومتر 81 3)  مايل 81 2)  مايل 51 1) 

 .  ساختمان های مرتفع که نسبت به نواحی اطرافش بيش از چقدر متر ارتفاع داشته باشد بنام کوه ياد می شود :445

 متر 211 4)  متر 611 3)  متر 811 2)  متر 711 1) 

 .  کوه ها بصورت عموم دريکی از ساحات ذيل وجود دارند :446

 درست اند 2و  1 4)  در درياها 3)  درابحار 2)  درفاره ها 1) 

 ند :.  کمربند های کوهی عبارت از سلسله کوه های مرتفع است که دريکی از زمانهای ذيل بوجود آمده ا447

  زمان های قديم 2)    زمان های بسيار قديم 1) 

 همه درست اند 4)    زمان های جديد 3) 

 .  يکی از کوه های ذيل از سلسله کوه های جوان بشمار ميرود :448

 درست اند 2و  1 4)   پامير 3)  هيماليا 2)   آلپ 1) 

 محسوب ميگردد : .  يکی از کوه های ذيل از سلسله کوه های قديمی449

 همه درست اند 4)  کوه های اورال 3) کوه های االسکا 2)  کوه های اپالس 1) 

 .  يکی از سلسله کوه های ذيل محصول تصادم پليت شبه قارۀ هند و پليت قسمت جنوبی آسيا می باشد :451

 سلسله کوه های آلپ  2)    سلسله کوه های پامير 1) 

 هيچکدام 4)   سلسله کوه های هيماليا وتبت 3) 

 .  برجستگی ها و تپه های مرتفع دربستر ابحار عموما  يکی از اشکال ذيل را دارا می باشند :451

 بيضوی 4)  پارابوليک 3)  مخروطی 2)  منشوری  1) 

 .  برجستگی که در بحر اطلس قرار دارد در حدود چند متر ارتفاع دارد :452

 متر 4111 4)  متر 3111 3)  متر 2111 2)  متر 1111 1) 

 .  گودال ماريانا عميق ترين نقطۀ يکی از ابحار ذيل می باشد :453

 بحرمنجمد شمالی 4)  بحر آرام 3)  بحراطلس 2)  بحر هند 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .  گودال ماريانا چند متر عمق دارد :454

 متر 11981 4)  ترم 9782 3)  متر 11153 2)  متر 8848 1) 

 .  اکثر گودال های عميق دريکی از قسمت های ذيل ابحار قرار دارند :455

 درسرحد بين ميالن قاره يی و کاسۀ بحری 2)   نزديک سواحل کوهستانی 1) 

 درست اند 2و  1 4)     درمرکز ابحار 3) 

 کوهستانی کوريل واقع گرديده است : .  گودال عميق بحری کوريل باعمق چند متر در مقابل جزاير456

 متر 8164 4)  متر 11153 3)  متر 9853 2)  متر 11572 1) 

 .  يکی از گودال های بحری ذيل در مقابل کوه های آند امريکای جنوبی وقع گرديده است :457

 هيچکدام 4)   جبلی  3)  کوريل 2)  ماريانا 1) 

 :.  گودال جبلی چند متر عمق دارد 458

 متر 11572 4)  متر 9848 3)  متر 11153 2)  متر 8164 1) 

 .  اصطالح فاسيس دريکی از سالهای ذيل پيشنهاد گرديد :459

 م 1841 4)  م 1841 3)  م  1839 2)  م 1838 1) 

 م توسط يکی از دانشمندان ذيل پيشنهاد گرديد : 1838.  اصطالح فاسيس درسال 461

 وسمت 4)  گريس 3)   هنس 2)   وگنر 1) 

 .  گريس از دانشمندان يکی از کشور های ذيل بود :461

 سويدن 4)  فرانسه 3)  جرمنی 2)  سويس 1) 

 .  مجموع احجار متجانس )ترسبات( که تحت شرايط معين فزيکی و کيمياوی تشکيل گرديده و دارای بيوسينوز462

 کامال  معين باشد ، به يکی از نام های ذيل ياد می شود :        

 الوا 4)  ولکانو 3)   فسيل 2)  فاسيس  1) 

 .  مجموع ارگانيزم های مخصوص که درشرايط معين حيات بسرمی برند ، به يکی از نام های ذيل ياد می شود :463

 هيچکدام 4)  فاسيس 3)  بيوسينوز 2)   فسيل 1) 

 .  فاسيس ها به انواع ذيل می باشند :464

 ريف های مرجانی 2)    گودال های عميق بحری 1) 

 همه درست اند 4)     فاسيس ساحلی 3) 

 .  بحر قلمرو افغانستان را حدود چند ميليون سال قبل ترک کرده است :465

 ميليون سال  211 4) ميليون 75 – 51 3) ميليون 51 – 31 2) ميليون 31 – 25 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .  زلزله دريکی از قسمت های ذيل زمين به وجود می آيد :466

 تنها در بحر ها 2)   تنها در نقاط خشکۀ زمين 1) 

 هيچکدام 4)  در تمام نقاط زمين هم در خشکه و بحرها 3) 

 .  يکی از عوامل اساسی وقوع زلزله عبارت است از :467

 رفعاليت های زير زمينیسقوط طبقات بااليی در اث 1) 

 حرکت پليت های زمين، فعاليت آتشفشان ، لغزش های کوهی  2) 

 انفجارات کوهی ، فيرتوپ های ثقيله ، پرواز طيارات ما فوق سرعت  3) 

 همه درست اند 4) 

 چند نفر تلف گرديدند : 1556.  در زلزلۀ سال 468

 هزار نفر 611 4)  هزار نفر 831 3)  هزار نفر 781 2)  هزار نفر 751 1) 

 م باعث کشتار چند نفر گرديد : 1976.  وقوع زلزله در چين درسال 469

 هزار نفر 851 4)  هزار نفر 811 3)  هزار نفر 751 2)  هزار نفر 711 1) 

 .  در يکی از سال های ذيل زلزلۀ شديد در رستاق واليت تخار اتفاق افتاد :471

 م 1998 4)  م 1997 3)  م 1996 2)  م 1995 1) 

 م واليت تخار چند نفر تلف گرديدند : 1995.  در زلزلۀ سال 471

 نفر 711 4)  نفر 611 3)  نفر 511 2)  نفر 411 1) 

 .  در يکی از سال های ذيل زلزلۀ فاجعه بار در اندراب اتفاق افتاد :472

 م 1999 4)  م 1998 3)  م 1997 2)  م 1996 1) 

 .  يکی از کشور های ذيل همه وقت بازلزلۀ های شديد مواجه است :473

 اندونيزيا ، تايوان و زيالند جديد  2)    جاپان ، چين و فلپاين  1) 

 همه درست اند 4) االسکا ، کليفورنيا وسواحل غربی امريکا جنوبی 3) 

 رژی ذخيره شده در دو کنار پليت ها و عوامل تکتونيکی .  اهتزازات و جنبش سطح زمين که در اثر رهاشدن ان474

 ديگری بوجود می آيد به يکی از نام های ذيل ياد ميگردد :        

 هيچکدام 4)   زلزله 3)  سيالب 2)  سونامی 1) 

 .  زلزله توسط يکی از دانشمندان ذيل به ده بال تقسيم بندی گرديد :475

 وگنر 4)   هنس 3)  گريس 2)  رسی فوريل 1) 

 .  زلزله توسط يکی از دانشمندان ذيل به دوارده بال تقسيم بندی گرديد :476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هنس 4)  گريس 3)  وسميت 2) ميرکالی کانکانی 1) 

 .  دريکی از سال های ذيل رسی فوريل زلزله را به ده بال تقسيم بندی نمود :477

 م 1884 4)  م 1883 3)  م 1882 2)  م 1881 1) 

 .  در يکی از سال های ذيل مير کالی کانکانی زلزله را به دوازده بال تقسيم بندی نمود :478

 م 1913 4)  م 1912 3)  م 1911 2)  م 1911 1) 

 .  تقسيمات زلزله نظر به بال به يکی از نام های ذيل ياد می شود :479

 هيچکدام 4)  بال های زلزله 3)  اجزای زلزله 2)  مقناطيس زلزله 1) 

 .  آلۀ ثبت زلزله به يکی از نام های ذيل ياد می شود :481

 بارومتر 4)  سايزوموگراف 3)  باروگراف 2)  ترموگراف 1) 

 .  امواج بوجود آمده از اثر زلزله ها نظر به يکی از عوامل ذيل با يکديگر متفاوت می باشند :481

 همه درست اند 4)  دورۀ تناوب 3)  سرعت 2) دامنۀ طول موج 1) 

 .  امواج زلزله به چند دسته تقسيم گرديده اند :482

 سه دسته 4)  پنج دسته 3)  دودسته 2)  چهار دسته 1) 

 .  امواج داخلی که در مرکز زلزله ايجاد و در درون زمين منتشر ميشوند شامل چند نوع امواج می باشد :483

 پنج نوع 4)  چهار نوع 3)  سه نوع 2)  دو نوع 1) 

 .  يکی از امواج ذيل بنام امواج اپتدايی زلزله ياد می شود :484

 امواج ريلی 4)  امواج الو P  (3امواج  S  (2امواج  1) 

 .  يکی از امواج ذيل بنام امواج ثانوی زلزله ياد می شود :485

 امواج الو P  (4امواج  S  (3امواج  2)  امواج ريلی 1) 

 .  متداول ترين امواج سطحی زلزله عبارت است از :486

 هيچکدام 4) هردو درست اند 3)  امواج ريلی 2)  امواج الو 1) 

 مانند دارد : S.  يکی از امواج ذيل زلزله يی حرکت کم وبيش 487

 امواج ريلی P  (4امواج  3)  امواج الو  S  (2امواج  1) 

 .  يکی از امواج ذيل زلزله يی مانند حرکات امواج بحر ذرات را دريک مدار دايروی به ارتعاش می آورد :488

 Sامواج  4)  امواج الو P  (3امواج  2)  امواج ريلی 1) 

 .  سرعت امواج الو از سرعت امواج ريلی :489

 مساوی است  4)  کمتر است 3)  بيشتر است  2) بسيار کمتر است  1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .  دامنه امواج سطحی از دامنه امواج داخلی :491

  بزرگ تراست 2)    بسيا بزرگ تر است 1) 

 بسيار کوچک تراست 4)    کوچک تر است 3) 

 .  يکی از امواج ذيل زلزله عامل اصلی تخريبات محسوب ميگردد :491

 امواج داخلی P  (4امواج  3)  امواج سطحی S  (2امواج  1) 

 يکی ازسال های ذيل اروپای غربی با توفانهای سنگين و سرمای طاقت فرسا مواجه گرديد :.  در شروع 492

 م 2112 4)  م 2111 3)  م 2111 2)  م 1999 1) 

 م از اثر توفانهای سنگين و سرمای طاقت فرسا در کدام کشور اروپای غربی تعداد زياد  2111.  در شروع سال 493

 جان خود را از دست دادند :        

 هالند 4)  سويدن 3)  انگلستان 2)  فرانسه 1) 

 .  يکی از عوامل ذيل در بروز حوادث طبيعی رول مهم را بازی ميکند :494

 هيچکدام 4) هردو درست اند 3)  فاليت طبيعی 2)  فعاليت انسانی 1) 

 .  اگر کانال دريا نتواند ظرفيت طغيان را تحمل کند يکی از حوادث ذيل رخ ميدهد :495

 توفان 4)  سيالب 3)   زلزله 2)  آتشفشان  1) 

 .  مهم ترين دليل وقوع سيالب ها عبارت است از :496

 وجود توفان های شديد بحری 2)   ذوب سريع برف و تخريب بند ها 1) 

 هرسه درست اند 4)    نفوذ آب به ساحل 3) 

 .  سيالب ها در آب و هوای ذيل به وقوع می پيوندد :497

   آب و هوای خشک 2)    آب و هوای مرطوب 1) 

 هيچکدام 4)    هر دو درست اند 3) 

 های ذيل در اثر شکست بند آب سيالب بزرگی در جانستون پنسلوانيا شکل گرفت :.  در يکی از سال 498

 م 1891 4)  م 1889 3)  م 1888 2)  م 1887 1) 

 م در اثر شکست بند آب در جانستون پنسلوانيا شکل گرفت منجر به تلف شدن  1889.  سيالب بزرگی که درسال 499

 چند نفر گرديد :        

 نفر 2311 4)  نفر 2211 3)  نفر 2111 2)  نفر 2111 1) 

 .  کدام يک از اينها نوعی از سيالب های هموار ساحلی است که با توفان های شديد بحری توأم است :511

 آتشفشان 4)   توفان 3)  زلزله  2)  سونامی 1) 

 .  چند مرکز توفان های بحری وجود دارد :511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پنج مرکز 4)  دو مرکز 3)  چهار مرکز 2)  سه مرکز 1) 

 .  توفانهای استوايی )تيفون( دراطراف يکی از ابحار ذيل ساحۀ وسيع را احتوا ميکند :512

 بحر منجمد شمالی 4)  بحر هند 3)  بحر اطلس 2)  بحر الکاهل 1) 

 ل ميکند :.  در امريکای مرکزی وشمالی سونامی تحت کدام يکی از نام های ذيل عم513

 درست اند 3و  1 4)  هريکن 3)   تيفون 2) توفانهای استوايی 1) 

 .  حد اوسط در هر سال چند بار توفانهای هريکن سواحل شرقی ايالت متحده امريکا را متالشی می سازد :514

 پنج بار 4)  چهار بار 3)  سه بار 2)  دو بار 1) 

 امريکا اثرات ناگوار از خود بجا گذاشته است :.  چند واقعه سونامی درايالت متحده 515

 (1 22    (2 23   (3 24    (4 25  

 .  انحنای موج مانند طبقات که شکل محدب ويا مقعر را داراست به يکی از نام های ذيل ياد می شود :516

 هيچکدام 4) هردو درست اند 3)  شکستگی 2) چين خورده گی 1) 

 خورده گی نوع برآمده به يکی از نام های ذيل ياد می شود :.  چين 517

 تيفون 4)  هريکن 3)  سن کالين 2)  انتی کالين 1) 

 .  چين خورده گی نوع فرورفته به يکی از نام های ذيل ياد می شود :518

 انتی کالين 4)   تيفون 3)  هريکن 2)  سن کالين 1) 

 آنها به حالت عمود قرار داشته و جناحين شان باهم متناظر باشند ، به يکی .  چين و تاب های که سطح محوری 519

 نام های ذيل ياد ميشود :        

 چين خورده گی غير متناظر 2)   چين خورده گی های متناظر 1) 

 چين خورده گی های سمارق مانند 4)    چين خورده گی واژگون 3) 

 متناظر می باشد : .  يکی از چين خورده گی های ذيل511

 چين خورده گی دندانه دار 2)   چين خورده گی عادی يانورمال 1) 

 همه درست اند 4)   چين خورده گی بکس مانند 3) 

 .  چين خورده گی های که سطح محوری آنها به حالت عمودی قرار نداشته بلکه به يکی از جهات ميالن رانشان 511

 م های ذيل ياد ميشود :می دهد به يکی از نا        

 چين خورده گی غير متناظر 2)   چين خورده گی دندانه دار 1) 

 چين خورده گی عادی يا نورمال 4)   چين خورده گی بکس مانند 3) 

 .  يکی از چين خورده گی های ذيل غير متناظر می باشد :512

  چين خورده گی مايل ، چين خورده گی واژگون 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چين خورده گی خوابيده،چين خورده گی معکوس 2)

 چين خورده گی سمارق مانند 3)

 همه درست اند 4)

 .  شکستگی ها در سنگ ها عمومأ به چند شکل نمايان می گردد :513

 پنج شکل 4)  چهارشکل 3)  سه شکل 2)  دوشکل 1) 

 جا نشده به يکی از نام های ذيل ياد می شود : .  نوع از شکستگی که درزهای دوطرف سنگ نسبت به هم جا به514

 هيچکدام 4)  ريخت 3)  شکست 2)   درز 1) 

 .  هرگاه دو کتله به امتداد يک سطح درمقابل يک ديگر حرکت نموده بيجاشوند به يکی از نام های ذيل ياد 515

 می شود :        

 کفيدگی 4)  شکست 3)   درز 2)  سن کالين 1) 

 .  شکستی که کتله های بيحا شده موازی به ميالن سطح شکست بسوی پايين حرکت نموده و بيجا شده به يکی از 516

 نام های ذيل ياد می شود :        

 گرابين ها 4)  هارست ها 3) شکست زينه مانند 2)  شکست عادی 1) 

 .  اجتماع چندين شکست عادی که باهم موازی بوده وطبقات افقی به امتداد شان بطرف پايين لغزيده باشد به يکی 517

 از نام های ذيل ياد می شود :        

 شکست زينه مانند 4)  گرابين ها 3)  شکست عادی 2)  هارست ها 1) 

 های دوطرف بلند تر اخذ موقيت نموده و کتله های دوطرف آن .  کتله يی که به امتداد شکست و به مقايسه کتله 518

 به طرف پايين لغزيده باشد به يکی از نام های ذيل ياد ميشود :        

 هارست  4)   تيفون 3)  گرابين  2)   گابرو 1) 

 .  کتله يی که نظر به کتله های اطراف آن نزول نموده و کتله های جانبی به حالت خود باقی مانده باشد به يکی 519

 از نام های ذيل ياد می شود :        

 تيفون 4)  هارست 3)   گابرو 2)  گرابين 1) 

 داشته است :.  در تاريخ زمين يکی از پديده های ذيل نقش اساسی را به عهده 521

 زلزله 4)  سونامی 3)  آتشفشان 2)  سيالب  1) 

 .  يکی از کشور های ذيل محصول فعاليت ولکان ها )ولکانيزم( می باشد :521

 بسياری از جزاير بحرآرام ، بحيره کارابين 2)  جاپان ، جزاير هاوايی ، هايتی ، آيسلند 1) 

 همه درست اند 4)   همه قسمت های امريکای مرکزی 3) 

 .  درصورتی که فعاليت ولکان ها را با تاريخ زمين مقايسه نماييم گفته می توانيم که :522

 ولکان ها ساختمان های متوسط عمر اند 2)  ولکان ها ساختمان های کم عمر اند 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 همه درست اند 4)  ولکان ها ساختمان های طويل عمر اند 3) 

 يک تشکيل مگما را ناشی از ذوب شدن :.  نظريۀ پليت تتکتون523

 کنارهای عمودی پليت های قشرزمين می دانند 2) کنارهای نزولی پليت های قشر زمين می دانند 1) 

 هر دو غلط است  4)    هردو درست است 3) 

 .  الوا از کدام قسمت های ذيل به سط زمين خارج می گردد :524

 از نقاطی که کدام مجرای تکتونيکی ميسرباشد 2) از نقاطی که قشر زمين ضعيف و نازک باشند 1) 

 هيچکدام 4)    هردو درست است 3) 

 از منبع به طرف بااليک قسمت فاصله را ذريغۀ يکی از فشار های ذيل می پيمايد : (Laba).  الوا 525

 هيچکدام 4)  فشار جامدات 3)  فشار گازات 2) فشار هايدروستاتيک 1) 

 .  ولکان ها در اثر يکی از عوامل ذيل به وجود می آيد :526

 هيچکدام 4) هردو درست است  3) عوامل خارجی زمين 2) عوامل داخلی زمين 1) 

 .  مواد گداختۀ ولکان ها به يکی از نام های ذيل ياد می شود :527

 درست اند 2و  1 4)   بزالت 3)   الوا 2)   مگما 1) 

 .  حرکت مواد آتشين و مذاب که در داخل قشر زمين يا درسطح زمين سير می نمايد به يکی از نام های ذيل ياد 528

 می شود :        

 همه درست اند 4)   الوا 3)   مگما 2)  ولکان  1) 

 .  ولکان ها از لحاظ منشا وتشکيل به چند دسته تقسيم ميگردند :529

 پنج دسته 4)  چهار دسته 3)  سه دسته 2)  دودسته  1) 

 .  در اثر فعاليت داخلی ولکان ها درداخل قشر زمين يکی از احجار ذيل بوجود می آيد :531

 همه درست اند 4)   گبرو 3)  گرانيت 2)  گرانوديوريت 1) 

 ولکانيکی و احجار ناريۀ سطحی بوجود می آيد :.  در اثر يکی از فعاليت های ذيل ولکان ها جبال 531

 فعاليت خارجی ولکان ها 2)    فعاليت داخلی ولکان ها 1) 

 هر دو غلط است  4)    هردو درست است 3) 

 .  مواد ولکانيکی به چند حالت ديده می شوند :532

 پنج حالت 4)  چهار حالت 3)  سه حالت 2)  دوحالت 1) 

 ولکانيکی يکی از حاالت ذيل را دارامی باشد :.  بم های 533

 حالت گاز 4)  حالت خميری 3)  حالت مايع 2)  حالت جامد 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملی متر باشد به يکی از نام های ذيل ياد می شود : 32 – 4.  مواد جامد ولکانيکی که ابعاد آن بين 534

 بم های ولکانيکی 2)    الپيلی های ولکانيکی 1) 

 هيچکدام 4)    اکستر های ولکانيکیخ 3) 

 .  الپيلی ها عموما  دارای يکی از اشکال ذيل می باشند :535

 مکعبی 4)  بيضوی 3)  استوانه يی 2)  کروی 1) 

 .  الپيلی ها دارای يکی از کستال های ذيل می باشند :536

 درست اند 2و  1 4)  گنايس 3)  اوگيت 2)  پالجيوکالز 1) 

 ملی متر باشد چه گفته می شود : 4تا  2به ذراتی که قطرآن ها از   .537

 بم های ولکانيکی 2)    خاکستر ولکانيکی 1) 

 هيچکدام 4)    الپيلی های ولکانيکی 3) 

 ملی متر باشد به يکی از نام های ذيل ياد می شود : 2.  هرگاه قطر ذرات ولکانيکی کمتر از 538

 بم های ولکانيک 2)    خاکستر ولکانيکی 1) 

 الپيلی های ولکانيکی 4)     گرد و غبار 3) 

 .  درجۀ حرارت الوا عبارت است از :539

 درجۀ سانتی گراد 811 – 311 2)   درجۀ سانتی گراد 1211 – 611 1) 

 درجۀ سانتی گراد 911 – 511 4)   درجۀ سانتی گراد 1311 – 711 3) 

 است :الوا به چند نوع .  541

 پنج نوع 4)  چهار نوع 3)  سه نوع 2)  دونوع 1) 

 .  گاز های که هنگام فعاليت ولکان خارج می شوند نسبت به گاز های که بعد از خاموش شده ولکان خاج می541

 شوند دارای درجۀ حرارت :        

 هيچکدام 4)  مساوی است  3)  کم تر است  2)  بيش تراست 1) 

 .  گازهای که بعد از خاموش شدن ولکان خارج می شوند به يکی از نام های ذيل ياد می گردند :542

 هيچکدام 4)  گازات نجيبه 3)  ماروين 2) گازات فومورول 1) 

 .  اثرات اوليۀ ولکان ها عبارت اند از :543

 افجار کوه ها ، ابرهای سوزان 2)   جريان الوا ، ريزش خاکستر 1) 

 همه درست اند 4)    جريان های عظيم گل 3) 

 .  فعاليت ولکان ها برآب و هوا وحالت زيست زنده جان ها :544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تاثيرات خوب دارد 4) تاثيرات سودارد 3) تاثيرات کم دارد 2)  تاثيری ندارد 1) 

 ب می شود :.  يکی از گازات ذيل درآثر فعاليت ولکان ها بوجود آمده وباران های اسيدی را سب545

 (1 2CO  (2 2N O  (3 CO   (4 2SO 

.  يکی از سال های ذيل ، در اثر فعاليت کوه تامبورا )اندونيزيا( به سبب سردی شديد بنام سال بدون تابستان ياد 546

 است : گرديده 

 م 1817 4)  م 1816 3)  م 1815 2)  م1814 1) 

 .  گازاها وخاکستر های ولکان ها زمانی که بعد از فوران در اتموسفير جاگزين شود سبب کدام حالت ذيل می 547

 شود :

 سبب سرد شدن همان ساحه می گردد 2)  از تشعشعات آفتاب جلوگيری می کند 1) 

  برآب وهوا وحالت زيست زنده جان ها اثر می گذارد 3) 

 هرسه جواب درست است 4) 

 .  ضخامت قشر زمين از چند تا چند کيلومتر می باشد :548

 کيلومتر 81تا  11از  2)    کيلومتر 41تا  21از  1) 

 کيلومتر 71تا  31از  4)    کيلومتر 61تا  21از  3) 

  زمين چند کيلومتر می باشد :.  شعاع متوسط کرۀ 549

 کيلومتر 6357.7 4)  کيلومتر 6356 3) کيلومتر 6365.5 2)  کيلومتر 6371 1) 

 .  سلسله کوه سفيد دريکی از قسمت های ذيل کشور موقعيت دارد :551

 غرب کشور 4)  شرق کشور 3)  جنوب کشور 2)  شمال کشور 1) 

 غرب افغانستان چند متر ارتفاع دارد :.  سلسله کوه سفيد در 551

 متر 3755 4)  متر 3648 3)  متر 3748 2)  متر 3588 1) 

 .  بستر دريای هريرود درارتفاع چند متر قرار دارد :552

 متر 1811 4)  متر 1511 3)  متر 1211 2)  متر 1111 1) 

 کدام عمق به سطح زمين پرتاب می کنند :.  آتش فشانها مواد مذاب سليکاتی داغ يا الوا را از 553

 کيلومتر 71تا  21 4) کيلومتر 81تا  11 3) کيلومتر 81تا  31 2) کيلومتر 111تا  21 1) 

 .  زلزله معلومات دربارۀ خواص فزيکی احجاری که در عمق چند کيلومتر قرار دارند بدسترس ما قرار می دهد:554

 کيلومتر 911 4)  کيلومتر 811 3)  کيلومتر 711 2)  کيلومتر 611 1) 

 .  احجار کوه علی بابا نزديک پوهنتون کابل چه زمانی تشکيل شده است :555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يک و نيم ميليارد سال قبل 2)    ميليون سال قبل 111 1) 

 هيچکدام 4)    يک ميليارد سال قبل 3) 

 .  سنگ های چونۀ کوه قروغ چه وقت تشکيل شده است :556

 ميليون سال قبل 211الی  151 2)   ميليون سال قبل 151الی  111 1) 

 هيچکدام 4)   ميليون سال قبل 251الی  211 3) 

 .  ميتود معمول و قابل برای تثبيت عمر نسبی سنگ ها عبارت است از :557

 ستراتی لوجی 4)  اوشيانولوجی 3)  راديولوجی 2)  پالينتولوجی 1) 

 پالينتولوجی توسط يکی از دانشمندان ذيل پيشنهاد گرديد : .  ميتود558

 کيووی 4)   ابرو 3)  گريس 2)  وسميت 1) 

 .  اسامی عصرها از کلمات ذيل گرفته شده است :559

 التينی 4)  يونانی 3)  فرانسوی 2)  الگليسی 1) 

 .  زايکوس به يکی از معانی ذيل می باشد :561

 قديمی 4)  متوسط 3)   جديد 2)   حيات 1) 

 .  کانيوس به يکی از معانی ذيل می باشد :561

 حيات 4)   قديمی 3)  متوسط 2)   جديد 1) 

 .  ميزوس به يکی از معانی ذيل می باشد :562

 جديد 4)  حيات  3)  قديمی  2)  متوسط 1) 

 .  پاليوس به يکی از معانی ذيل می باشد :563

 متوسط 4)  قديمی  3)   قبلی 2)  ابتدايی  1) 

 .  پروتيوس به يکی از معانی ذيل می باشد :564

 درست اند 3و  2 4)   قبلی 3)  ابتدايی 2)   قديمی 1) 

 .  ارکيوس به يکی از معانی ذيل می باشد :565

 جديد 4)  متوسط 3)   قديمی 2)   اولی 1) 

 :.  عصر پاليوزوی يک عصر 566

 زنده گی قديمی است 2)    زنده گی متوسط است  1) 

 هيچکدام 4)    زنده گی جديد است 3) 

 .  عصر ميزوزوئيک يک عصر :567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زنده گی متوسط است  2)    زنده گی جديد است  1) 

 هيچکدام 4)    زنده گی قديمی است 3) 

 .  عصر کاينوزوئيک يک عصر :568

 زنده گی جديد است 2)    زنده گی قديمی است 1) 

 هيچکدام 4)    زنده گی متوسط است 3) 

 .  بقايای سنگ شدۀ حيوانات ونباتات )اسکليت ، صدف وغيره( که در ادوار مختلف جيولوجيکی حيات بسربرده 569

 ل ياد می شود :وبعد از مرگ دررسوبات همان دوره مدفون گرديده اند ، به يکی از نام های ذي        

 فسيل 4)  کوارسيت 3)   الوا 2)  فاسيس 1) 

 .  ترکيب احجار و منرال ها بوسيلۀ يکی از آالت ذيل تعيين می گردد :571

 هيچکدام 4)  پيری سکوپ 3)  تلسکوپ 2)  ميکروسکوپ 1) 

 .  يکی از محيط های ذيل برای نگهداری فسيل ها مناسب می باشد :571

 يخاچال ها ، توفان های ريگی 2)  محيط های رسوبی مانند ابحار و جهيل 1) 

 همه درست اند 4)   مواد نفتی ، خاکستر آتش فشانی  3) 

 .  يکی از محيط های ذيل ابحار برای زيست زنده جان ها مناسب شمرده می شود :572

 محيط های کم عمق 2)   محيط های دارای عمق متوسط  1) 

 هيچکدام 4)    محيط های عميق 3) 

 .  تمام تاريخ جيولوجيکی زمين از روی زمان به چند عصر تقسيم گرديده است :573

 چهار عصر 4)  هفت عصر 3)  شش عصر 2)  پنج عصر 1) 

 .  يکی از ادوار جيولوجيکی ذيل به عصر سينوزوئيک مربوط است :574

  ۀ ترشيریدور 2)   دورۀ چهارمی يا انتروپوجين 1) 

 درست اند 2و  1 4)     دورۀ ترياسيک 3) 

 .  يکی از ادوار جيولوجيکی ذيل به عصر ميزوزوئيک مربوط است :575

 همه درست اند 4)  ترياسيک 3)  جوراسيک 2)  کريتاسيوس 1) 

 .  يکی از ادوار جيولوجيکی ذيل  به عصر پاليوزوئيک مربوط است :576

 ديونين ، سيلورين 2)    پرمين ، کاربنيفروس 1) 

 همه درست اند 4)    اردوويين ، کمبرين 3) 

 .  عصر پاليوزوئيک شامل چند دوره است :577

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1 6    (2 3    (3 4    (4 5 

 .  عصر سينوزوئيک شامل چند دوره است :578

 (1 4   (2 3   (3 5   (4 2 

 زوئيک شامل چند دوره است :.  عصر ميزو579

 (1 3    (2 4   (3 5   (4 6 

 .  دورۀ چهارم يا انتروپوجين توسط يکی از رنگ های ذيل ارائه می گردد :581

   زرد 2)    خاکستری مايل به زرد 1) 

 نارنجی مايل به نصواری 4)     زردنارنجی 3) 

 ارائه می گردد :.  دورۀ ترشير توسط يکی از رنگ های ذيل 581

 درست اند 2و  1 4)  خاکستری 3)   زرد  2)  زرد نارنجی 1) 

 .  دورۀ کريتاسيوس توسط يکی از رنگ های ذيل ارائه می گردد :582

 خاکستری 4)   بنفش 3)   آبی 2)   سبز 1) 

 .  دورۀ جوراسيک توسط يکی از رنگ های ذيل ارائه می گردد :583

 آبی 4)   سبز 3)  خاکستری 2)  نصواری 1) 

 .  دورۀ ترياسيک توسط يکی از رنگ های ذيل ارائه می گردد :584

 سياه 4)   بنفش 3)   سبز 2)   زرد 1) 

 .  دورۀ پرمين توسط يکی از رنگ های ذيل ارائه می گردد :585

  زرد نارنجی 2)   نارنجی مايل به نصواری  1) 

 نصواری 4)     خاکستری 3) 

 .  دورۀ کاربنيفروس توسط يکی از رنگ های ذيل ارائه می گردد :586

 آبی 4)   سبز 3)  خاکستری 2)  نصواری  1) 

 .  دورۀ ديوئين توسط يکی از رنگ های ذيل ارائه می گردد :587

 نصواری 4)   بنفش 3)   آبی 2)   سبز 1) 

 ذيل ارائه می گردد : .  دورۀ سيلورين توسط يکی از رنگ های588

 نصواری  2)    خاکستری مايل به سبز 1) 

 نارنجی مايل به نصواری  4)     زرد نارنجی 3) 

 .  دورۀ اردوويين توسط يکی از رنگ های ذيل ارائه می گردد :589

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنفش 4)   آبی 3)  زيتونی 2)   سبز 1) 

 ذيل ارائه می گردد :.  دورۀ کمبرين توسط يکی از رنگ های 591

 خاکستری مايل به زرد 2)    آبی مايل به سبز تاريک 1) 

 خاکستری مايل به سبز  4)   نارنجی مايل به نصواری  3) 

 .  دورۀ پريکمبرين توسط يکی از رنگ های ذيل ارائه می گردد :591

 همه درست اند 4)   گالبی 3)   سرخ 2)  گالبی خيره 1) 

 دوام دورۀ چهارمی يا انتروپوجين چند ميليون سال است :.  592

 ميليون سال 5 4)  ميليون سال 4 3)  ميليون سال 3 2)  ميليون سال  2 1) 

 .  دوام دورۀ ترشيری چند ميليون سال است :593

 ميليون سال 65 4)  ميليون سال 64 3)  ميليون سال 63 2)  ميليون سال 62 1) 

 دورۀ کريتاسيوس چند ميليون سال است :.  دوام 594

 ميليون سال 75 4)  ميليون سال 71 3)  ميليون سال 61 2)  ميليون سال 65 1) 

 .  دوام دورۀ جوراسيک چند ميليون سال است :595

 ميليون سال 58 4)  ميليون سال 55 3)  ميليون سال 57 2)  ميليون سال 56 1) 

 ترياسيک چند ميليون سال است :.  دوام دورۀ 596

 ميليون سال 35 4)  ميليون سال 34 3)  ميليون سال 33 2)  ميليون سال 32 1) 

 .  دوام دورۀ پرمين چند ميليون سال است :597

 ميليون سال 53 4)  ميليون سال 56 3)  ميليون سال 55 2)  ميليون سال 54 1) 

 ميليون سال است : .  دوام دورۀ کاربنيفروس چند598

 ميليون سال 81 4)  ميليون سال 75 3)  ميليون سال 71 2)  ميليون سال 65 1) 

 .  دوام دورۀ ديونين چند ميليون سال است :599

 ميليون سال 54 4)  ميليون سال 52 3)  ميليون سال 51 2)  ميليون سال 48 1) 

 است :.  دوام دورۀ سيلورين چند ميليون سال 611

 ميليون سال 51 4)  ميليون سال 41 3)  ميليون سال 31 2)  ميليون سال 21 1) 

 .  دوام دورۀ اردوويين چند ميليون سال است :611

 ميليون سال 65 4)  ميليون سال 61 3)  ميليون سال 55 2)  ميليون سال 51 1) 

 .  دوام دورۀ کمبرين چند ميليون سال است :612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ميليون سال 51 4)  ميليون سال 71 3)  ميليون 55 2)  ميليون سال 65 1) 

 .  يکی از موارد ذيل به سهولت توسط ميتود تعيين عمر نسبی تعيين شده می تواند :613

 نوعيت حيوانات 2)   وضعيت اقليمی ، وجود نباتات  1) 

 همه درست اند 4)    نوعيت سنگ ها 3) 

 الجثه نوع دايناسورها چند ميليون سال قبل از بين رفته اند : .  حيوانات عظيم614

 ميليون سال 81 4)  ميليون سال 71 3)  ميليون سال 61 2)  ميليون سال 51 1) 

 .  يخچال های نيو انگليند چند سال قبل عقب نشينی کردند :615

 (1 9111  (2 11111  (3 11111  (4 12111 

 مختلف جيولوجيکی چگونه تغييرات وتحوالت در زنده جان ها به عمل آمده است :.  در طی ادوار 616

  از حيوانات بدون اسکليت به حيوانات اسکليت دار خونسرد  1) 

 ارحيوانات اسکليت دار خونسرد به خون گرم 2) 

 از حيوانات اسکليت دار خون گرم به خونسرد 3) 

 درست اند 2و  1 4) 

 سينوزوئيک عصر فراوانی موجودات ذيل می باشد :.  617

 درست اند 3و  2 4)  گياهان گل دار 3)  پستانداران 2)  خزنده گان 1) 

 .  ميزوزوئيک عصر فراوانی موجودات ذيل می باشد :618

 درست اند 2و  1 4)  پسانداران 3)  خرنده گان 2) اولين گياهان گل دار 1) 

 ز عصر های ذيل پيدايش گياهان بی گل و نخستين فقاريه ها می باشد :.  اواخريکی ا619

 هيچکدام 4)  پاليوروئيک 3)  ميزوزوئيک 2)  سينوزوئيک 1) 

 .  در اوايل يکی از عصر های ذيل غير فقاريه ها فراوان بود :611

 همه درست اند 4)  ميزوزوئيک 3)  سينوزوئيک 2)  پاليوزوئيک 1) 

 از عصر های ذيل اولين موجودات فقاريه پيدا گرديدند : .  در يکی611

 ميزوزوئيک 4)  سينوزوئيک 3)  پاليوزوئيک 2)  پريکامبرين 1) 

 .  علميکه اصوال  از روابط موجود بين طبقات سنگ های رسوبی بحث می کند به يکی از نام های ذيل ياد 612

 ميشود :         

 هيچکدام 4)  اوشيانوگرافی 3)  پالينتولوجی 2)  ستراتيگرافی 1) 

 به يکی از معانی ذيل می باشد : (Stratos).  کلمۀ ستراتوس 613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طبقه 4)   قبلی 3)  ابتدايی 2)   قديمی 1) 

 .  يکی از بخش های ذيل در شناخت تسلسل حوادث جيولوجيکی که در زمان های جيولوجيکی مختلف صورت 614

 گرفته و طی آن انواع مختلف طبقات رسوبی در حوزه های ترسباتی تشکيل گرديده اند ، کمک می نمايد :        

 اوشيانوگرافی 4)  پالينتولوجی 3)  ستراتيگرافی 2)  راديولوژی 1) 

 .  يکی از علوم ذيل تغييرات فاسيس ها را در مناطق و جاهای مختلف به بررسی می گيرد که به وسيلۀ اوضاع 615

 جغرافيايی گذشته زمين را خوبتر تشخيص کرده می توانيم :        

 پالينتولوجی 4)  ستراتيگرافی 3)  راديولوژی 2)  اوشيانو گرافی 1) 

 امل بحث ستراتيگرافی می شود :.  يکی از مضوعات ذيل ش616

 تحول سنگ های مختلف زمين  2) تکامل موجودات مختلف حيۀ حيوانی و نباتی 1) 

 همه درست اند 4)   فعاليت ولکان ها و رسوب گذاری 3) 

 .  علم ستراتيگرافی در يکی از بخش های ذيل نقش مهم و ارزنده دارد :617

 دراکتشاف معادن رسوبی 2) در برمه کاری های مربوط ذخايرنفت ، گاز وآب 1) 

 همه درست اند 4)   درتعيين عمر نسبی طبقات 3) 

 .  ستراتيگرافی در اکتشاف يکی از معادن رسوبی ذيل نقش مهم و ارزنده دارد :618

   نايتريت ها 2)    بوکسيت ها ، فاسفات ها 1) 

 همه درست اند 4)     زغال سنگ 3) 

 .  طبقات در حوزه های ترسباتی )ابحار،جهيل ها،بحيره ها( به يکی از اشکال ذيل رسوب می کنند :619

 هيچکدام 4)   مايل 3)   افقی 2)  عمودی 1) 

 .  يکی از ميتود های ذيل برای تعيين عمر مطلق نهايت ارزنده است :621

  ۀ راديولوجيکیطريق 2)    طريقۀ پالينتولوجی 1) 

 طريقۀ اوشيانوگرافی 4)    طريقۀ ستراتيگرافی 3) 

 .  يکی از عناصر راديواکتيف ذيل به مقصد تعيين عمر مطلق استفاده می گردد :621

 همه درست اند 4)   توريم 3)  راديوم 2)  يورانيم  1) 

 .  دورۀ نيم تجزيه اتوم های يورانيم چند سال است :622

 ميليون سال 711 4) ميليون سال 611 3) ميليون سال 511 2) ميليون سال 411 1) 

 .  در کدام حوزه های ترسباتی ذيل طبقات احجار راسبه تشکيل می شوند :623

  بحيره ها 2)      ابحار 1) 

 هرسه جواب درست است 4)     جهيل ها 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د :.  ابحار چقدر مساحت سطح زمين را احتوا می کن624

 ميليون کيلومتر مربع 361 2)   ميليون کيلومتر مربع 359 1) 

 ميليون کيلومتر مربع 362 4)   ميليون کيلومتر مربع 361 3) 

 .  ابحار روی نقشه های جهانی به کدام رنگ مشاهده می شوند :625

 زرد 4)   سياه 3)   سبز 2)   آبی 1) 

 مناسبی برای زيست يکی از حيوانات ذيل می باشد : .  نواحی ساحلی ابحار محل626

 درست اند 2و  1 4)  دولفين ها 3)  خرچنگ ها 2)  ماهيان 1) 

 .  عمق نواحی ساحلی ابحار در حدود چقدر است :627

 متر 211الی  1 4) متر 151الی  1 3) متر 111الی  1 2)  متر 51الی  1 1) 

 در يکی از نواحی ذيل ابحار زياد است :.  مقدار اکسيجن و نور آفتاب 628

 همه درست اند 4)  نواحی عميق 3)  نواحی کم عمق 2)  نواحی ساحلی 1) 

 .  درجۀ حرارت در نواحی ساحلی ابحار در حدود چقدر است :629

 درجۀ سانتی گراد 25 2)    درجۀ سانتی گراد 21 1) 

 نتی گراددرجۀ سا 35 4)    درجۀ سانتی گراد 31 3) 

 .  يکی از نواحی ذيل ابحار هنوزهم تحت تاثير و نفوذ مستقيم خشکه واقع بوده و موجوداتی مانند ستارۀ بحری و 631

 ماهی های بزرگ در آن زنده گی می کنند :        

 هيچکدام 4)  نواحی عميق 3)  نواحی ساحلی 2)  نواحی کم عمق 1) 

 در حدود چقدر است :.  عمق نواحی کم عمق ابحار 631

 متر 2111الی  211 4) متر 1511الی  211 3) متر 1111الی  211 2) متر 511الی  211 1) 

 .  درجۀ حرارت نواحی کم عمق ابحار در حدود چقدر تثبيت گرديده است :632

 درجۀ سانتی گراد – 11 2)    درجۀ سانتی گراد – 5 1) 

 درجۀ سانتی گراد – 21 4)    درّج سانتی گراد – 15 3) 

 متر می رسد : 2111.  يکی از نواحی ذيل ابحار دور از ساحل واقع شده اند که عمق آنها به حدود 633

 هيچکدام 4)  نواحی ساحلی 3)  نواحی عميق 2)  نواحی کم عمق 1) 

 متر،بستر دارای زاويۀ ميالن مشابه زاويه ميالن ساحل بوده و يک سطح واحد را  211.  از ساحل تا عمق تقريبا  634

 بوجود می آورد که به يکی از نام های ذيل ياد می شود :        

 زون ابيسالی 4)  ميالن قاره يی 3)   شيلف 2)  کرانۀ قاره 1) 

 باالی کرانۀ قاره يی زير آب موقعيت دارد به يکی از نام های ذيل ياد ميگردد : .  قسمتی از بحر که635

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 درست اند 2و  1 4)  زون باتيالی 3)   شيلف 2) انتهای قارۀ زيرآبی 1) 

 الی  211.  بعد ازشيلف )بطرف عمق بحيره يا بحر( ميالن بستر زياد می شود که اين قسمت بستر بحر از عمق 636

 تر به يکی از نام های ذيل ياد می گردد :م 311        

 هيچکدام 4)  ميالن قاره يی 3)  کرانۀ قاره 2) انتهای قارۀ زيرآبی 1) 

 .  وسيع ترين عنصر بستر بحريکی از اينهاست :637

 زون ابيسالی 4)   شيلف 3)  کرانۀ قاره 2)  کاسۀ بحری 1) 

 اشغال نموده است :.  کاسۀ بحری در حدود چقدر ساحه را 638

 ميليون کيلومتر مربع 211 2)   ميليون کيلومتر مربع 191 1) 

 ميليون کيلومتر مربع 221 4)   ميليون کيلومتر مربع 211 3) 

 .  کاسۀ بحری در يکی از اعماق ذيل ابحار قرار دارد :639

 متر 3111الی  2111 2)    متر 2111الی  1111 1) 

 متر 6111الی  3111 4)    متر  4111الی  3111 3) 

 .  منطقۀ شيلف به چند منطقۀ فرعی تقسيم گردد :641

 پنج منطقه 4)  چهار منطقه 3)  سه منطقه 2)  دومنطقه 1) 

 .  کلمۀ ليتوراليس به زبان التين به يکی از معانی ذيل می باشد :641

 ساحلی 4)   طبقه 3)   اولی 2)   آبی 1) 

 .  يکی از مناطق ذيل بصورت موقتی و تناوبی در وقت مد و توفان از آب پوشيده می گردد :642

  مننطقۀ باتيالی 2)    منطقۀ فرعی ليتورالی 1) 

 منطقۀ فرعی نيريتی 4)     زون ابيسالی 3) 

 .  منطقۀ فرعی نيريتی تا عمق چند متر می رسد :643

 متر 211 4)  متر 151 3)  متر 111 2)  متر 51 1) 

 .  منطقۀ باالی ميالن قاره يی به يکی از نام های ذيل ياد می شود :644

 منطقۀ ليتورالی 4)  منطقۀ نيريتی 3)  منطقۀ ابيسالی 2)  منطقۀ باتيالی 1) 

 .  منطقۀ باالی کاسۀ بحری به يکی از نام های ذيل ياد می شود :645

 منطقۀ باتيالی 4)  منطقۀ ليتورالی 3)  نطقۀ نيريتیم 2)  منطقۀ ابيسالی 1) 

 .  علم مطالۀ خواص فزيکی و ديناميکی اوقيانوس به يکی از نام های ذيل ياد می شود :646

 راديولوجی 4)  اوشيانوگرافی 3)  پالينتولوجی 2)  ستراتيگرافی 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .  انواع حرکت آب در بحيره ها و ابحار عبارت اند از :647

 همه درست اند 4)  جريانات 3)   امواج 2)  مد و جزر 1) 

  .  امواج در ابجار اساسا  در اثر يکی از عوامل ذيل بوجود می آيد :648

 آتشفشان 4)   زلزله 3)   باران 2)   باد 1) 

 .  ارتفاع اعظمی موج در ابحار تا چندمتر می رسد :649

 هيچکدام 4) متر 15الی  11تا  3) متر 16الی  12تا  2) متر 18الی  14تا  1) 

 .  بزرگترين موج تا به حال ارتفاع حدود چند متر را داشته است :651

 متر 34 4)  متر 33 3)  متر 32 2)  متر 31 1) 

 .  در يکی از ابحار ذيل بزرگتری موج تا به حال واقع گرديده است :651

 بحرهند 4)  بحرآرام 3)  بحر اطلس 2) بحرمنجمد شمالی 1) 

 .  مد و جزر عبارت از اهتزازات آب بحر است که به اثريکی از قوه های ذيل توليد می گردد :652

 هيچکدام 4) هردو درست اند 3) قوۀ جاذبۀ مهتاب 2) قوۀ جاذبه آفتاب 1) 

 :.  مد ناشی از مهتاب نسبت به آفتاب چند مرتبه بزرگتر است 653

 پنج مرتبه 4)  چهارمرتبه 3)  سه مرتبه 2)  دومرتبه 1) 

 .  درظرف يک شبانه روز چند مد و جزر رخ می دهد :654

 سه مد و سه جزر 4) سه مد و دوجزر 3) دو مد و سه جزر 2) دو مد و دو جزر 1) 

 .  ارتفاع مد در بحر اطلس نزديک جزيرۀ هلن مدس به چند متر می رسد :655

 متر 1.8 4)  متر 1.7 3)  متر 1.6 2)  متر 1.5 1) 

 .  ارتفاع مد در سواحل فرانسه به چند متر می رسد :656

 متر 13.6 4)  متر 12.4 3)  متر 11.2 2)  متر 11.8 1) 

 .  ارتفاع مد در سواحل امريکای شمالی به چند متر می رسد :657

 متر 16.2 4)  متر 15.4 3)  متر 14.6 2)  متر 13.8 1) 

 .  حرکت آب های بحر ذريعۀ يکی از عوامل ذيل صورت می گيرد :658

 مقدار مواد منحله در آب 2)    اختالف درجۀ حرارت 1) 

 همه درست اند 4)      بادها 3) 

 .  معروف ترين جرياناتيکه شهرت جهانی دارد ، عبارت اند از :659

 جريان استوايی شمال 2)    جريان اتالنتيک شمال 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 همه درست اند 4)    جريان استوايی جنوبی 3) 

 .  در حال حاضر يکی از عناصر ذيل را از آب های ابحار استحصال می نمايند :661

 همه درست اند 4)  فلورين 3)  برومين 2)  آيودين 1) 

 چند فيصد وزن آب ابحار را تشکيل داده اند :.  چهار عنصر )اکسيجن،هايدروجن،کلورين و سوديم( 661

 فيصد 99.5 4)  فيصد 99 3)  فيصد 98.5 2)  فيصد 98 1) 

 .  مقدار متوسط نمک در آبهای ابحار مساوی است به :662

 گرام فی ليتر )پروميل( 36 2)   گرام فی ليتر )پروميل( 35 1) 

 گرام فی ليتر )پروميل( 38 4)   گرام فی ليتر )پروميل( 37 3) 

 .  نمک های عمده ايکه در آب های ابحار پيدامی شوند ، عبارت اند از :663

 همه درست اند 4)  کاربونات ها 3)  سلفات ها 2)  کلورايد ها 1) 

 .  موجوديت نمک های عناصر ذيل ذايقۀ آب بحر را شور وتلخ می سازند :664

 درست اند 3و  1 4)  مگنيزيم 3)   کلسيم 2)   سوديم 1) 

 .  غلظت آب های بحيره های که درمناطق گرم واقع اند... :665

 هيچکدام 4)  متفاوت است  3)  کمتر می باشد 2)  بيشتر می باشد 1) 

 .  بحيرۀ احمر وخليج فارس که درمناطق گرم واقع اند مقدار نمک منحله در آنها به چقدر ميرسد :666

 گرام فی ليتر 41 4) گرام فی ليتر 39 3) گرام فی ليتر 38 2) گرام فی ليتر 37 1) 

 .  درجۀ حرارت آب های بحردر مناطق قطبی به چقدر می رسد :667

 درجۀ سانتی گراد – 4 2)    درجۀ سانتی گراد – 3 1) 

 درجۀ سانتی گراد – 6 4)    درجۀ سانتی گراد – 5 3) 

 کسپين در موسم زمستان يکی از منرال های ذيل رسوب می نمايد :در بحيرۀ .  668

 اوليوين 4)  بيوتيت 3)   اپاتيت 2)  ميرابليت 1) 

 .  در عمليۀ ترسب نمکيات در آب ابحار يکی از عوامل ذيل رول اساسی دارد :679

 هيچکدام 4)  هردودرست اند 3)   فشار 2)  حرارت 1) 

 و ابحار حدود چند نوع زنده جان بسرمی برند :.  در بحيره ها 681

 هزار نوع 161 4) هزار نوع 151 3) هزار نوع 141 2) هزار نوع 131 1) 

 .  در بحيره ها و ابحار حدود چند نوع الجی ها بسر می برند :681

 هزار نوع 9 4)  هزار نوع  7 3)  هزار نوع 11 2)  هزار نوع 8 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 احجار دارای منشأ عضوی :.  در تشکيل 682

 تمام حيوانات و نباتات بحر سهم نداشته  1) 

 تنها آن حيوانات ونباتاتی سهم دارند که برای تغيير قشر دفاعی )صدف( يا اسکليت داخلی از ذرات  2) 

 منرالی آب استفاده می نمايد               

 هردو درست اند 3) 

 هردو غلط است  4) 

 معموال  از مرکبات ذيل تشکيل گرديده اند :.  صدف ها 683

  اکسايد سيليسيوم 2)    کلسيم کاربونيت 1) 

 درست اند 2و  1 4)     کلسيم سلفيت  3) 

 .  احجار رسوبی عضوی اکثرا  در کدام اعماق رسوب می نمايند :684

 متر 411تا  211از  2)    متر  211تا  111از  1) 

 متر 511ال  411از  4)    متر 411تا  311از  3) 

 .  اگر صدف ها به اثر امواج بسيار ميده شوند در اين صورت يکی از اينها بوجود می آيد :685

 کانگلوميراتها 4) ريگ آهکی دترميت 3)  سنگچل ها 2)  سنگ ريگ ها 1) 

 ابحار بوجود می آيند :.  يکی از احجار رسوبی ذيل از بقايای حيوانات چسپيده در بستر 686

 شيل ها 4)  صدف ها 3)  مرجان ها 2)  زغال سنگ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بانک سواالت کانکور

 در جدول ماووس منرال توپاز بين کدام دو منرال ذيل موقعيت دارد :.  687

 الماس و کروند 4) اپاتيت و کلسيت 3) کروند و کوارتز 2)  کلسيت و تالک 1) 

 .  مگما يک کلمۀ يونانی است و کتلۀ خمير مانند را گويند که :688

 خاصيت پالستيکی داشته و به هرشکل در آورده ميشود 1) 

 خاصيت ارتجاعی و غير قابل تغيير است  2) 

 شکل جامد وغير قابل تغيير است 3) 

 همه درست است4) 

3.  منرال البيت 689 8(NaAlSi O  منرال های ذيل شمرده ميشود : مربوط کدام گروپ (

 سلفيدها 4)  کاربنات ها 3)  سليکات ها 2)  سلفات ها 1) 

 .  يکی از ميتودهای که جهت تقيين قدامت احجار است عبارت است از :691

 

 

 



 هيچکدام  4)  پالينتولوجيکی 3)  پتروگرافيکی 2)  منرالوجيکی 1) 

 معدن زمرد در يکی از واليت ذيل کشور موقعيت دارد :.  691

 کاپيسا 4)  پروان 3)  بدخشان 2)  پنجشير  1) 

 .  منرال ملخيت دارای کدام يکی از رنگ های ذيل است :692

 سفيد 4)   سياه 3)   سبز 2)  نخودی 1) 

 از نام های ذيل ياد ميشود :.  اگر مگما در سطح زمين سرد و سخت گردد ، سنگهای آن به يکی 693

 سنگهای راسبه 4) سنگهای متحوله 3)  پلوتونايت  2)  ولکانيت  1) 

BaSO)4.  باريت 694  مربوط کدام يکی از گروپ های ذيل است : (

 سلفات ها 4)  سليکانها 3)  کاربنات ها 2)  اکسايد ها 1) 

 ليتيم و تاتاليم در يکی از نواحی ذيل افغانستان به مشاهده رسيده است : .  ذخاير بيريليم ،695

 جنوب  4)   شمال 3)   شرق 2)   غرب 1) 

 .  توپاز کدام منرال ذيل را خط کرده نميتواند :696

 کروند 4)   اپاتيت 3)  کوارتز 2)  ارتوکالز 1) 

 بوجود آمده است :.  دريکی از عصر های ذيل موجودات غير فقاريه 697

 هيچکدام 4)  پريکامبرين 3)  سينوزوئيک 2)  ميزوزئيک 1) 

 .  رسوبات به گروپ های ذيل تقسيم ميشود :698

 رسوبات ناشی از تعامالت کيمياوی 2)     منشأ قاره  1) 

 همه درست اند 4)   رسوبات مربوط به فعاليت حياتی 3) 

 که دارای رنگ بکسان است ، بايد از خصوصيات ذيل آن استفاده گردد :.  برای تفکيک منرال های 699

 هيچکدام 4)  شکل امورف 3) شکل غير کرستالی 2)  شکل کرستالی 1) 

 .  در جدول ماووس کدام منرال ذيل قبل از منرال توپاز قرار دارد :711

 کواتز 4)  کروند 3)   گچ  2)   الماس 1) 

 آهن که در آسيای جنوب شرقی کم نظير است در يکی از واليات ذيل موقعيت دارد :.  معدن يزرگ 711

 باميان 4)   بلخ 3)  بدخشان 2)   هلمند 1) 

  .  کدام يکی از کشور های ذيل در نتيجه قعاليت ولکان ها بوجود آمد اند 712

 آيسلند 4)   ايران 3)   هند 2)  روسيه 1) 

 مصنوعی و سکه های فلزی منرال شمرده می شود :.  آيا الماس 713

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هيچکدام 4) بعضا منرال ميشمارند 3) نه خير منرال نيستند 2) بلی منرال ها است  1) 

 .  دوره نيم تجزيه اتوم يورانيم چند سال است :714

 ميليون سال 1111 4) ميليون سال 711 3) ميليون سال 911 2) ميليون سال  811 1) 

 .  کدام عنصر ذيل منرال نيست :715

 نقره 4)   سوديم 3)   طال 2)  الماس طبيعی 1) 

 .  موجوديت بقايای سنگ شده جيوانات به يکی از نام های ذيل ياد می شود :716

 هيچکدام 4)   تيرس 3)   فسيل  2)   ساليد 1) 

 با درجه سختی ذيل را خط کند :می تواند منرال های  7.  منرال کوارتز با درجه سختی 717

 (1 1 – 6  (2 8 – 9  (3 9 – 11   (4 7 – 11  

 .  يکی از معادن ذيل زغال سنگ در غرب کشور تحت استخراج قرار دارد :718

 سبزک 4)   کرکر 3)  دود کش 2)  آشپشته 1) 

 ميشود : .  از کدام منرال ذيل به نسبت داشتن سختی کم ، پودر اطفال توليد719

 تالک 4)  فلدسپار 3)  هارن بلند 2)  کوارتز 1) 

 .  عصر سنوزوئيک به کدام دوره های ذيل تقسيم گرديده است :711

 پيرم ، کاربن و ديون 2)   پاليوجن ، نيوجن وچهارمی  1) 

 ترياس ، تباشير و ژورا سيک 4)   سيلور، اردويک و کيمبری 3) 

  ولکان ها که زيانهای جانی و مالی زياد به همراه دارد عبارت اند از :.  اثرات اوليۀ 711

 انفجار کوه ها و ابرهای سوزان 2)   جريان الوا وريزش خاکسترها 1) 

 همه درست اند 4)   جريان عظيم گل وامواج بحری 3) 

 .  ولکان ها در اثر عوامل ذيل زمين به وجود می آيد :712

 هيچکدام 4) داخلی و خارجی 3)  خارجی 2)   داخلی 1) 

 .  کدام گروپ ذيل منرال ها به پيمانه زياد در کره پيدا ميشود :713

 هااليد ها 4)  سيلکات ها 3)  کاربونات ها 2)  سلفايد ها 1) 

 .  طبقات رسوبی افقی وقتی حالت افقی خود را از دست ميدهد که :714

  قوای خارجی زمين بر حوزه ترسباتی وارد گردد 1) 

 قوای داخلی زمين بر حوزه ترسباتی وارد گردد 2) 

 درست است 2و  1 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هيچکدام 4) 

 .  زنده جان ها وحيوانات در طول ادوار جيولوجيکی به چه شکل تغيير و تحول نموده است :715

  حيوانات بدون اسکليت به اسکليت دار  1) 

 خونسرد به اسکليت دار خون گرم ، يعنی پرنده گان وپستانداران 2) 

    درست است 2و  1 3) 

 هيچکدام 4) 

 .  درکدام حوزه های ذيل طبقات احجار راسبه تشکيل ميشود :716

 نواجی فعاليت ولکان 2)    نواحی فعاليت مگما 1) 

 ابحار، جهيل وبحيره 4)   نواحی تشکيل احجار متحوله 3) 

 .  درجدول ماووس چند منرال وجود دارد :717

 (1 8   (2 11    (3 5    (4 7  

 .  آيا جواهرات و سنگ های قيمتی منرال شمرده ميشود :718

 بلی 2)     نه خير 1) 

 هيچکدام 4) بعضی شان منرال و عدۀ ديگر شان منرال نيست 3) 

 معنای ذيل را دارد :.  عصر پاليوزوی 719

 عصر زنده متوسط 4) عصر زنده ابتدايی 3) عصر زنده جديد 2) عصر زنده قديمی 1) 

 .  مواد مذاب که به سطح زمين برآمده حرارت خود را به سرعت از دست داده و منرال های ذيل را بوجود721

 می آورد :        

 هيچکدام 4)  غير بلورين 3) ال(بلورين )کرست 2) بلورين وغير بلورين 1) 

 .  اتم ها وآيون های منرال ها به شکل منظم در شبکۀ کرستالی جاگزين ميشوند مانند :721

 گاز پروپان 4)   نفت 3)   آب 2)   هاليت 1) 

 مربوط کدام گروپ از منرال های ذيل است : NaCl.  منرال هاليت 722

 هااليد ها 4)  سلفات ها 3)  فاسفات ها 2)  سليکات ها 1) 

 .  پاليوس که از کلمه يونانی گرفته شده معنای ذيل ميدهد :723

 هيچکدام 4)   جديد 3)  متوسط 2)  قديمی  1) 

 .  اگر مواد آتشين و مذاب در عمق زمين تبلور مکمل گردد سنگ های ذيل بوجود می آورد :724

 همه درست است 4)   گبرو 3) گرانو ديوريت ها 2)  گرانيت ها 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .  از سنگهای بزالت دريکی از بخش های توليدی ذيل استفاده ميشود :725

 اعمار ساختمان ها وقشر جاده 2)     توليد سمنت 1) 

 همه درست است  4)    توليد خشت پخت 3) 

FeS)2و پايرايت  (Au).  طال 726  هر دو دارای رنگ طاليی اند اما اثر خط آنها : (

 از هم فرق دارد  2)     يک سان است  1) 

 هيچکدام 4)   هميشه دارای رنگ يکسان است  3) 

 متر حرارت آب ثابت و برابر به چند درجۀ سانتيگراد است : 511.  در عمق بيشتر از 727

 (1 +20 C  (2 +30 C  (3 +4 C  (4 +50 C 

 عکس العمل نشان ميدهد : (HCl).  يکی ازمنرال های ذيل در مقابل تيزاب وقيق نمک 728

 3CaCOکلسيت 4)  گالينيت 3)  پايرايت 2)  فلوريت 1) 

2.  منرال هيماتايت 729 3Fe O از گروپ منرال های ذيل است : يکی مربوط کدام 

 فاسفات ها 4)  اکسايد ها 3)  سلفيد ها 2)  کاربنات ها 1) 

 .  تاريخ جيولوجيکی زمين از روی زمان به چند عصر تقسيم گرديده است :731

 عصر 8 4)  عصر 5 3)  عصر 7 2)  عصر 6 1) 

 .  مواد گازی مگما عبارت اند از :731

 (1 Zn   (2 Ti   (3 Al   (4 C5H12 

 .  در عمليه رسوبات کيمياوی يکی از عوامل ذيل رول اصلی را بازی مينمايد :732

 هيچکدام 4)  حرارت وفشار 3)   فشار 2)  حرارت  1) 

 دريکی از ابحار ذيل واقع گرديده است :متر ارتفاع داشته ،  34.  بزرگترين موج که 733

 بحرمنجمد شمالی 4)  بحرآرام 3)  مرکزبحراطلس 2) شمال بحراطلس 1) 

 .  کدام منرال ذيل در جدول ماووس در شمارۀ نهم قرار دارد :734

 کروند 4)   گچ 3)   اپاتيت 2)   تالک 1) 

 رسوبات )احجار وطبقات( را تعيين کند : .  آيا ميتود پالينتولوجيکی ميتواند عمر مطلق735

 هيچکدام 4) درست است 2و  1 3)  نه خير 2)   بلی 1) 

 .  يکی از ميتود های که جهت تعيين قدامت احجار است عبارت است از :736

 هيچکدام 4)  پالينتولوجيکی 3)  پتروگرافيکی 2)  منرالوجيکی 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 احجار ورسوبات يکی از طريقه های ذيل نهايت ارزنده است : .  برای تعيين عمر مطلق737

 طريقۀ راديولوجيکی 2)    ميتود پالينتولوجيکی 1) 

 هيچکدام 4)  طريقۀ راديولوجيکی و پالينتولوجيکی 3) 

 .  منرال کوارتز کدام منرال ذيل را خط کرده نميتواند :738

 کلسيت 4)   گچ 3)  کروند 2)   تالک 1) 

 نظر به پليت تکتونيک تشکيل مگما را ناشی از مواد ذيل ميدانند :  .739

 جريان يافتن رسوبات بادها 2) ذوب شدن کناره های نزولی پليت های قشر زمين 1) 

 هيچکدام 4)   تبديل احجار رسوبی به متحوله 3) 

  .  ستراتيگرافی از دو کلمۀ يونانی ذيل ترکيب شده است :741

 جريان الوا 4)  جريان مگما 3)  حرکت پليت ها 2) طبقۀ و مطالعۀ آن 1) 

 .  عالوه بر ابحار، بحيره ها وجهيل ها کدام جاهای ديگر قابليت نگهداشت بقايای حيوانات و نباتات را دارند :741

 توفان های ريگی 2)     يخچال ها 1) 

 ب درست استهرسه جوا 4)   مواد نفتی و خاکستری آتشفشانی 3) 

 هر دو دارای رنگ طاليی اند اما اثر خط آنها : 2FeSوپايرايت  Au.  طال 742

 از هم فرق دارد 2)     يکسان است 1) 

 هيچکدام 4)   هميشه دارای رنگ يکسان است 3) 

 شمرده ميشود :.  منرال آهن ومگنيزيم دار پايروکسين از کدام گروپ منرال های ذيل 743

 سليکات ها 4)  هااليدها 3)  کاربنات ها 2)  سلفات ها 1) 

 .  منرال بايد دارای يکی از خواص ذيل باشد :744

 بايد غير عضوی باشد 2)    بايد عضوی باشد 1) 

 هيچکدام 4)  عضوی وغير عضوی شده ميتواند 3) 

 سختی کمتر است :.  در منرال های ذيل کدام يکی دارای درجه 745

 الماس 4)   تالک 3)  کوارتز 2)  کلسيت 1) 

 .  منرال اوليوين از نظر ترکيب کيمياوی عبارت اند از :746

 سيليکات گچ 2)    سليکات آهن ومگنيزيم 1) 

 سيليکات کاربن 4)    سيليکات آنهايدرايد 3) 

 بوجود آمده است :.  در يکی از عصر ذيل موجودات غير فقاريه ساده 747

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پرو تروزئيک 4) ميزوزئيک است 3)  پری کامبرين 2)  سينوزوئيک 1) 

 .  ميزوزوئيک به دوره ها يا سيستم های ذيل تقسيم ميشود :748

 همه درست است 4)  کريتاسيون 3)  جوراسيک 2)  ترياسيک 1) 

 .  منرال های اصلی سنگ گرانيت عبارت اند از :749

 هيچکدام 4)  آنهايدرايد 3)   گچ 2)  زغال سنگ 1) 

 .  از جمله مرکبات ذيل کدام يک آن منرال نيست :751

 شيشه وپالستيک 4)  کرستال يخ 3)  کلسيت 2)  کوارتز 1) 

 .  در حال حاضر عناصر ذيل از آب های بحر بدست می آيد :751

 همه درست است 4)  فلورين 3)  برومين 2)  آيودين 1) 

 .  منرال گچ در جدول ماووس بعد از کدام منرال قرار دارد :752

 تالک 4)  اپاتيت  3)  کروند 2)  الماس  1) 

 .  در عصر ذيل خزنده گان و نباتات گل دار بميان آمدند :753

 پروتروزوئيک 4)  ميزوزوئيک 3)  پاليوزوئيک 2)  سينوزويک 1) 

 کوه علی آباد نزديک پوهنتون کابل چقدر است :.  عمر احجار 754

 ميليارد سال 7 4) يک و نيم ميليارد سال 3)  ميليارد سال 6 2)  ميليارد سال 5 1) 

 .  تيزاب گوگرد تشکيل شده از گازات ولکان ها سال ها در اتمسفير می ماند وسبب باران های ذيل ميشود :755

 هيچکدام 4) باران های اسيدی 3) باران های خنثی 2) باران های قلوی 1) 

 .  پاليوزوئيک به کدام دوره ها تقسيم ميشود :756

 ديونين ، سيلورين 2)    پرمين ، کاربنيفروس 1) 

 همه درست است 4)    اردوويين ، کمبرين  3) 

 .  ميزوس که از کليمات يونانی گرفته شده يکی از معنای ذيل ميدهد :757

 هيچکدام 4)  متوسط 3)   قديمی 2)   جديد 1) 

 .  از جملۀ مرکبات ذيل کدام شان منرال نيست :758

 نفت 4)  الماس طبيعی 3)  کلسيت 2)  کوارتز 1) 

 .  سنگهای متحوله در نتيجه تغيير و تحول سنگهای ذيل بوجود می آيد :759

 هيچکدام 4) درست است 2و  1 3)  رسوبی 2)  مگماتيکی 1) 

 .  الوا در کدام حالت به سطح زمين بيرون می آيد :761

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   وقتيکه قشر زمين نازک وضعيف باشد 1) 

 درصورتيکه کدام مجرای تکتونيکی وجود داشته باشد 2) 

 هيچکدام 4)    درست است  2و  1 3) 

 .  مواد ولکانيکی به حالت ذيل ديده می شود :761

 همه درست است 4)   گاز 3)   مايع 2)   جامد 1) 

 .  کدام يک از منرال های ذيل به دوره های به گروپ هاليدها ارتباط دارد :762

 (1 3 2CaMg(CO ) (2 NaCl  (3 2SiO  (4 FeS 

 جيولوجيست ها بنابر يکجا بودن قاره های امريکا و افريقا ارايه ميکند عبارت اند از :.  يکی از داليل که 763

  موجوديت فسيل های دايناسور در طبقه های هردو قاره 1) 

 موجوديت آب و هوای مشابه در هردو قاره  2) 

 موجوديت اقليم مشابه در هردوقاره 3) 

 هيچکدام 4) 

3.  دولوميت 764 2CaMg(CO  يکی از گروپ های ذيل منرال های است : مربوط (

 هااليد ها 4)  کاربنات ها 3)  سلفايد ها 2)  سلفيد ها 1) 

 .  الوا به انواع ذيل تقسيم ميشود :765

 همه درست است 4)  متوسط  3)   قلوی 2)  تيزابی 1) 

 از بخش های ذيل استفاده ميشود : .  از سنگهای گرانو ديوريت در يکی766

 هيچکدام 4)  توليد سمنت 3)  سنگ تعميرات 2) توليد خشت پخته 1) 

 مربوط کدام گروپ از منرال های ذيل است : (PbS).  منرال گالينيت 767

 فاسفات ها 4)  هااليد ها 3)  اکسايد ها 2)  سلفيد ها 1) 

 دارای رنگ سفيد وشفاف ميباشد :.  کدام يکی از منرال های ذيل 768

 کلسيت 4)  پايرايت 3)  ملخيت 2)   طال  1) 

 .  اکثريت معادن نفت و گاز دريکی از قسمت های ذيل کشور تثبيت گرديده است :769

 شرق کشور 4)  شمال کشور 3)  غرب کشور 2)  جنوب کشور 1) 

 کوه های ذيل موقعيت دارد :.  معادن نفت و گاز در جناح شمالی يکی از 771

 سياکوه 4)  تيربند ترکستان 3)  کوه بابا 2)  هندوکش 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .  آتش فشان ها مواد مذاب سليکاتی داغ )الوا( را از کدام عمق به سطح زمين پرتاب ميکند :771

 يلومترک 151تا  51 4) کيلومتر 141تا  41 3) کيلومتر 131تا  31 2) کيلومتر 111تا  21 1) 

 .  عوامل که سبب حرکت آب بحر ميشود عبارت اند از :772

  اختالف درجۀ حرارت 2)      بادها 1) 

 همه درست است 4)   مقدار مواد منحله درآب بحر 3)

 .  کاريک از مواد ذيل منرال است :773

 آب 4)   طال 3)   زغال 2)  گازايتان 1) 

 است :.  ميزوزوئيک به معنی ذيل 774

 هيچکدام 4) عصرزندۀ قديمی 3) عصر زندۀ متوسط 2) عصر زندۀ جديد 1) 

 .  زلزله دربارۀ خواص فزيکی احجار که در عمق ذيل موقعيت دارد، معلومات به دسترس ما قرار ميدهد :775

 کيلومتر 1211 4)  کيلومتر 1111 3)  کيلومتر 811 2)  کيلومتر 911 1) 

 پاليوجن، نيوجن و چهارمی مربوط به يکی از عصر های ذيل است : .  دوره های776

 کامبرين 4)  ميزوزوئيک 3)  کاينوزوئک 2)  پروتروزوی 1) 

 .  منرال بايد دارای يکی از خواص ذيل باشد :777

 هيچکدام 4)  جامد باشد 3)  گاز باشد 2)  مايع باشد 1) 

 نشاندهندۀ سختی منرال کوارتز است :.  کدام يکی از ارقام ذيل 778

 (1 9   (2 8   (3 7   (4 6  

 .  يکی از احجار ذيل اکثرا  دارای بقايای حيوانات ونباتات اند :779

 رسوبی 4)  ولکانيکی 3)  متحوله 2)  مگماتيکی 1) 

3.  منرال اورتوکالز 781 8(KAlAi O  منرال ها است :وط کدام گروپ ذيل مرب (

 سليکات ها 4)  هااليد ها 3)  سلفات ها 2)  کاربنات ها 1) 

 .  ذخاير فلز المونيم در يکی از واليات ذيل کشور تثبيت گرديده است :781

 باال بلوک فراه 4)  شنکی زابل 3)  باغران هلمند 2) معدن باتوشيلۀ قندهار 1) 

 مطالعه مواد عميق زمين کمک می کند :.  آيا آتش فشان ها در مورد 782

 بلی، زيرا آنها الوا را از زير زمين پرتاب می کند 2)    نه خير 1) 

 هيچکدام 4)   درست است 2و  1 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .  شرايط زنده گی و رشد و نموی حيوانات که در ادوار مختلف جيولوجيکی حيات بسر ميبرند بهترين و783

 سيله برای :        

 تغييرات طبقات زمين 2)   شخيص حدود آب ها وخشکه هات 1) 

 هيچکدام 4)    درست است 2و  1 3) 

 .  منرال های اساسی سنگهای گرانيتی عبارت اند از :784

 درست است 2و  1 4)  کلسيت 3)   ابرگ 2)  کوارتز 1) 

 .  شکستگی ها درسنگ عموما  به اشکال ذيل نمايان می گردد :785

 هيچکدام 4) درست است 2و  1 3)  شکست 2)   درز 1) 

 .  سنگ گرانيت از منرالهای ذيل تشکيل گرديده است :786

 همه درست است 4)  کوارتز 3)  هارنبلند 2)  فلدسپار 1) 

 .  نمک های عمده که درآب ابحار پيدا ميشود عبارت اند از :787

  سلفات ها 2)     کلورايد ها 1) 

 هرسه جواب درست است 4)     کاربنات ها 3) 

 .  زمانی قاره های امريکا و افريقا يکجا بود، براساس يکی از تيوری های ذيل اين قاره ها از هم جدا788

 گرديده است :         

 نظر به پليت تکتونيک 2)    نظربه ستراتيگرافی 1) 

 هيچکدام 4)   نظر به جيولوجی ساختمانی 3) 

 .  سنگهای ناريه به اساس موقعيت آن درقشر زمين به گروپ های ذيل تقسيم ميشود :789

 رگهای سنگ های ناريه 2)    سنگهای بلوتونايت 1) 

 هيچکدام 4)    درست است 2و  1 3) 

 .  اگرتوسط محلول سمنت سنگ های زخدار باهم چسپيده باشد به کدام نام ذيل ياد ميشود :791

 بريکسيا 4)  کانگلو ميرات 3)   گچ  2)   نمک 1) 

 .  عامل اصلی گرم کننده ابحار کدام است :791

 حرارت چشمه ها 4) حرارت زير زمينی 3) باران های تيزابی 2)  نور آفتاب 1) 

 .  نواحی کم عمق ابحار دارای چند متر عمق است :792

  متر 9111 2)     متر 8111 1) 

 متر 1111 4)    متر 2111الی  211از  3) 

 .  سنگ گرانيت از کدام گروپ منرال های ذيل تشکيل گرديده است :793

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 همه درست است 4)  سليکات ها 3)  کاربنات ها 2)  هااليدها 1) 

 .  سنگ های ايکه به اشکال باتوليت، الکوليت و دايک تشکيل گرديده، محصول مواد ذيل ميباشد :794

 هيچکدام 4)  رسوبی 3)  متحوله 2)  مگماتيکی 1) 

 .  مد و جزر عبارت از اهتزازات آب بحر است که به اثر قوای ذيل توليد ميشود :795

 هيچکدام 4) درست است 2و  1 3) قوۀ جاذبۀ آفتاب 2) قوۀ جاذبۀ مهتاب 1) 

 .  آب ابحار کدام عناصر جدول دورانی را باخود دارد :796

 تعداد معين از عناصر جدول دورانی 2)  محدود عناصر جدول دورانی تعداد 1) 

 هيچکدام 4)   تقريبا  تمام عناصر جدول دورانی 3) 

 .  سنگهای گرانيتی دريکی از قسمت های ذيل کشور ما موقعيت دارد :797

 سالنگ و پغمان 4)   زابل 3)  پکتيکا 2)   پکتيا 1) 

 ذيل منرال نيست : .  کدام يکی از مواد798

 کوارتز 4)   گچ  3)  گالينيت 2)  زغال سنگ 1) 

 .  درجۀ حرارت به طرف عمق زمين :799

 ثابت ميباشد 4)  تغيير نه ميکند 3)  زياد ميشود 2)  کم ميشود 1) 

 که دارای شبکه کرستالی مکعبی است مربوط کدام يکی از گروپ های ذيل است : (NaCl).  هاليت 811

 اکسايد ها 4)  هااليد ها 3)  فاسفات ها 2)  سلفات ها 1) 

 .  نواحی ساحلی چند متر عمق دارد، آيا شعاع آفتاب ميتواند به اين عمق نفوذ کند :811

 عمق نفوذ می کندمتر وشعاع آفتاب به اين  211الی  1از  1) 

 متر، شعاع آفتاب به اين عمق نفوذ می کند 511 2) 

  درست است 2و  1 3) 

 هچکدام 4) 

 .  وضعيت اقليمی، وجود نباتات، نوعيت حيوانات و سنگ به يکی از ميتودهای ذيل تعيين می شود :812

 هيچکدام 4) عمرمطلق و نسبی 3)  عمرنسبی 2)  عمر مطلق 1) 

 پروتيرس که از کلمات يونانی گرفته شده معنای ذيل دارد :.  813

 ابتدايی 4)  متوسط 3)   قديمی 2)   جديد 1) 

 .  کاينوزوئيک به معنای ذيل است :814

 هيچکدام 4) عصرزندۀ متوسط 3) عصرزندۀ قديمی 2) عصر زندۀ جديد 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .  منرال های گروپ ابرک :815

 مانند اوراق کتاب از هم جدا ميگردد 2)   بشکل صفحه جدا ميگردد 1) 

 هيچکدام 4)    درست است 2و  1 3) 

 .  پاليوزوئيک به چند دوره يا سيستم تقسيم شده :816

 (1 5   (2 7   (3 8   (4 6 

 .  اثرخط منرال عبارت است از :817

 هيچکدام 4) گ پودرمنرالرن 3)  تخليل منرال 2)  سختی منرال 1) 

 .  منرال هيماتايت مربوط کدام يکی از گروپ منرال های ذيل است :818

 فاسفات ها 4)  اکسايدها 3)  سلفيدها 2)  کاربنات ها 1) 

 .  حيوانات عظيم الجثه نوع دايناسورها چند سال قبل ازبين رفته است :819

 ميليون سال قبل 91 2)    ميليون سال قبل 111 1) 

 ميليون سال قبل 71 4)    ميليون سال قبل 111 3) 

 .  سختی منرال کلسيت از کدام منرال ذيل بيشتر است :811

 ارتوکالز 4)   اپاتيت 3)  فلوريت 2)   تالک 1) 

 .  کدام منرال ذيل سه منرال متباقی را خط نموده ميتواند :811

 فلوريت 4)  کوارتز 3)   تالک 2)   گچ 1) 

 .  ترسبات بحری به گروپ های ذيل تقسيم ميشود :812

 همه درست است 4)  عضوی 3)  کيمياوی 2)  تريجينی 1) 

 .  درجه حرارت آبهای بحر در مناطق قطبی به جند درجه ميرسد :813

 (1 50 C  (2 40 C  (3 30 C  (4 3 C 

 .  شعاع متوسط کرۀ زمين مساوی است به :814

 کيلومتر 6357.7 4)  کيلومتر 8111 3)  کيلومتر 7111 2)  کيلومتر 6111 1) 

 ميباشد :.  عصرها از کليمات يونانی گرفته شده که کاينوس آن يکی از معنی ذيل داشته 815

 هيچکدام 4)   قديمی 3)   جديد 2)  متوسط 1) 

 .  درحال حضر عناصر ذيل از آب ابحار استحصال ميگردد :816

 همه درست است 4)  فلورين 3)  برومين 2)  آيودين 1) 

 .  کثافت کدام طبقه زمين زياد است :817

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بزالتی 4) کنراد و رسوبی 3)  رسوبی 2)   کنراد 1) 

 .  آيا الماس که درشمارۀ دهم جدول ماووس قرار دارد، شمرده ميشود :818

 هيچکدام 4) درست است 2و  1 3)  منرال نيست 2)  منرال است 1) 

 .  برای نگهداری فسيل ها کدام محيط ذيل مناسب ميباشد :819

 هيچکدام 4) درست است 2و  1 3)  جهيل ها 2)   ابحار 1) 

 .  مواد مذاب در داخل قشر زمين بصورت تدريجی حرارت خود را ازدست داده وباعث تشکيل منرال های821

 ذيل ميشود :        

 همه درست است 4) بلورين و غير بلورين 3)  بلورين 2)  غير بلورين 1) 

 شود :.  سنگهای ناريه به اساس موقعيت آن در قشر زمين به گروپ های ذيل تقسيم مي821

 رگهای سنگ های ناريه 2)    سنگهای پلوتونايت 1) 

 همه درست است 4)   سنگ های ناريۀ ولکانيکی 3) 

 .  کتلۀ ايکه نظربه کتله های اطراف آن نزول نموده باشد و کتله های جانبی به حالت خود باقی مانده باشد به يکی 822

 از نام های ذيل ياد ميشود :        

 هارست 4)  گرابين 3)  سين کالين 2)  انتی کالين 1) 

 .  منرال های کلسيت، گچ و کوارتز بااستفاده از کدام خواص از همديگر تفکيک می شوند :823

 خواص سليکاتی 4)  هيچکدام 3)  شکل کرستالی 2)  سختی 1) 

 :.  منرال های گروپ کاربنات ها با کدام خواص ذيل مشخص شده ميتواند 824

 کثافت 4)  مسامداری 3)  تخلخل 2) واکنش با تيزاب ها 1) 

 .  کدام حيوانات در نواحی کم عمق ونواحی ساحلی زنده گی ميکنند :825

 هيچکدام 4) درست است 2و  1 3)  خرچنگ ها 2)  ماهيان 1) 

 .  آيا يخچال ها، توفان های ريگی، مواد و خاکستر آتش فشانی محيط مناسب برای نگهداری اجساد حيوانات و 826

 نباتات ميباشد :        

 هيچکدام 4) درست است 2و  1 3)   بلی 2)  نه خير 1) 

 .  احجار صدف از مواد ذيل تشکيل گرديده است :827

 هيچکدام 4) درست است 2و  1 3) سايد سيليسيوماک 2) کلسيم کاربونيت 1) 

 .  يکی از منرال های ذيل در مقابل تيزاب نمک عکس العمل نشان ميدهد :828

 دولوميت 4)   جغل 3)   ريگ 2)  گل رس 1) 

 .  منرال طال مربوط به گروپ ذيل منرال ها است :829

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سلفيد ها 4)  عناصر خالص 3)  اکسايدها 2)  کاربنات ها 1) 

 .  حرارت در نواحی کم عمق چند درجه سانتی گريد تثبيت گرديده است :831

 (1 25 C  (2 50 C  (3 100 C  (4 5 C 

 نماييم گفته ميتوانيم که : .  هرگاه فعاليت ولکان ها با تاريخ زمين مقايسه831

 ولکان ها ساختمان های کم عمراند 2)   ولکان ها دارای عمربيشتر است 1) 

 هيچکدام 4)    درست است 2و  1 3) 

 .  چين خوردگی های به صورت عمده به گروپ های ذيل تقسيم می شود :832

 هيچکدام 4)  درست 2و  1 3)  غيرمتناظر 2)  متناظر 1) 

 .  جدول زمان تاريخ جيولوجيکی زمين به عصر های ذيل تقسيم گرديده است :833

 عصر زندگی قديمی 2)   عصرزنده گی جديد وعصر زندگی متوسط 1) 

 همه درست است 4) عصر ارکيوس )اولی( و عصر پرتروزوئک )ابتدائی ياقبلی( 3) 

 سختی بيشتر است :.  از جمله منرال های ذيل کدام يکی آن دارای درجۀ 834

 اورتوکالز 4)   اپاتيت 3)  کروند 2)   الماس 1) 

 .  در اواخر يکی از عصر های ذيل پيدايش گياهان گل دار و نخستين فقاريه و فراوانی غير فقاريه وجود835

 داشته است :         

 کامبرين 4)  پرتروزوئيک 3)  سينوزوئيک 2)  پاليوزوئيک 1) 

 منرال ها برکدام اساس ذيل صنف بندی ميشود :.  836

 هيچکدام 4) انيون ها و کتيون ها 3)  کتيون ها 2)  انيون ها 1) 

 .  در جدول زمانی تاريخ جيولوجيکی زمين اعصار و ادوار با درجه بندی ذيل مشاهده کرده ميتوانيم :837

 هيچکدام 4)  مطلقه و نسبی 3)   نسبی 2)   مطلقه 1) 

 .  منرال های اصلی سنگ گرانيت عبارت اند از :838

 کوارتز و فلدسپار 4)   زغال 3)  انهايدرايد 2)   گچ 1) 

2.  آيا اکسايد مگنيتايت 839 3Fe O شمرده ميشود : منرال 

 هيچکدام 4) عنصر خالص است 3)  منرال نيست 2)  منرال است 1) 

 منرال گچ دارای فورمول کيمياوی ذيل ميباشد : . 841

 (1 NaCl  (2  (3 PbS  (4 4 2CaSO .2H O 

 ميشود : .  مايع گدخته شده از دهنه ولکان ها به يکی از نام های ذيل ياد841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هيچکدام 4) درست است 2و  1 3)   الوا 2)   مگما 1) 

 سياه تاريک مربوط يکی از گروپ های ذيل است : با رنگ .  هيماتايت 842

 فاسفات ها 4)  سلفيد ها 3)  اکسايد ها 2)  هااليد ها 1) 

 .  بعد از قشر زمين يکی از قسمت های ذيل آن موقعيت دارد :843

 هيچکدام 4) درست است 2و  1 3)   منتل 2)  پوش هسته 1) 

 .  منرال اوليوين از کدام گروپ منرالهای ذيل محسوب می شود :844

 هيچکدام 4)  هااليد ها 3)  سليکات ها 2)  کاربنات ها 1) 

 .  تغيير محل مواد در قشر زمين تحت تاثير قوای داخلی يکی از علوم ذيل مطالعه و بررسی می نمايد :845

 پالنتالوجی 4)  تکتونيک 3)  پتروگرافی 2)  منرالوجی 1) 

 .  يک منرال با داشتن خواص ذيل از جمله جواهرات وسنگهای قيمتی شمرده می شود :846

 همه درست است 4) رنگ زيبا داشته باشد 3) کمتر شفاف باشد 2)  شفاف باشد  1) 

 .  ابحار به کدام نواحی تقسيم می گردد :847

 همه درست است 4)   عميق 3)  کم عمق 2)  ساحلی 1) 

 .  کدام يکی از منرال های ذيل دارای رنگ سفيد و روشن می باشد :848

 کلسيت 4)  پايرايت 3)  ملخيت 2)   طال 1) 

 .  ذخاير اصلی مس افغانستان در يکی از معادن ذيل وجود دارد :849

  عدنی هلمندناحيۀ م 2)    ناحيۀ معدنی ارغنداب 1) 

 ناحيۀ معدنی زنده جان هرات 4)    معدن عينک لوگر 3)

 .  کدام يک از منرال های ذيل به گروپ سيليکات ها ارتباط دارد :851

 PbSگالينيت FeS  (4پايرايت 2SiO  (3کوارتز NaCl  (2هاليت  1) 

 .  کدام يکی از مرکبات ذيل منرال است :851

 کرستال يخ 4)  بالون پرازهوا 3)   آب 2) شيشه و پالستيک 1) 

 .  به هراندازه که شوری آب بحر زياد و دارای مواد معلق باشد به همان اندازه کثافت آب :852

 هيچکدام 4) بعضا  کم و گاهی زياد 3)  کم است 2)  زياد است 1) 

 .  آيا ميتود پالنتولوجيکی ميتواند عمر مطلق رسوبات )احجار وطبقات( را تعيين کند :853

 هيچکدام 4) درست است 2و  1 3)  نه خير 2)   بلی 1) 

 و نباتات را دارند : .  عالوه برابحار، بحيره ها وجهيل ها کدام جاهای ذيل قابليت نگهداشت بقايای حيوانات854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 توفان های ريگی 2)     يخچال ها 1) 

 همه درست است 4)   مواد نفتی و خاکستری آتشفشانی 3) 

 .  پايروکسين مانند منرال اوليوين سيليکات های آهن و مگنيزيمی بوده و تفاوت بين آنها عبارت است از :855

 شکل کرستال آنها يکسان 2)   شکل کرستالی آنها متفاوت 1) 

 هيچکدام 4)   شکل کرستالی آنها بعضا  متفاوت 3) 

 .  علم ستراتيگرافی نقش مهم و ارزنده در اکتشاف معادن ذيل که درحوزه های رسوبی در ادوار مختلف 856

 جيولوجيکی تشکيل ميشود دارد :         

 ه درست استهم 4)  ذخاير آب  3)  ذخاير گاز 2)  ذخاير نفت 1) 

 .  کدام يک از منرال های ذيل در مقابل تيزاب رقيق نمک عکس العمل نشان ميدهد :857

3دولوميت 1)  2CaMg(CO  ملخيت 2)   (

 پايرايت 4)     فلوريت 3) 

 : .  ذخاير بيريليم، ليتيم و تانتاليم در يکی از نواحی ذيل افغانستان به مشاهده رسيده است858

 درجنوب کشور 4)  درشمال کشور 3) درشرق افغانستان 2)  غرب کشور 1) 

 .  چين خورده گی ها بصورت عموم به انواع ذيل تقسيم گرديده است :859

 غيرمتناظر 4)  متناظر 3)  هيچکدام  2) متناظر و غيرمتناظر 1) 

 .  در بحث ستراتيگرافی مسايل ذيل شامل ميباشد :861

 تحول های سنگ های مختلف زمين 2)   تکامل موجودات حيوانی و نباتی 1) 

 همه درست است 4)    فعاليت ولکان ها 3) 

 .  منرال فلدسپار از کدام گروپ منرال های محسوب ميشود :861

 سلفات ها 4)  سيليکات ها 3)  کاربنات ها 2)  هااليد ها 1) 

 به گروپ سيليکات ها ارتباط دارد : .  کدام يک از منرال های ذيل862

 PbSگالينيت FeS  (4پايرايت 2SiO  (3کوارتز NaCl  (2هاليت  1) 

 .  اندازۀ وسطی گرادينت حرارتی زمين در صد متر عمق قرار ذيل است :863

 (1 o1 C   (2 o2 C   (3 o4 C   (4 o3 C 

 .  آيا فعاليت ولکان ها بر آب و هوا و حالت زيست زنده جان تأثير دارد :864

 نه خير، هيچ تأثير ندارد 2)   بلی، تأثير سؤ و آلوده کننده دارد  1) 

 همه درست است 4)   بعضأتأثير دارد، گاهی ندارد 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .  سنگهای ناريه از نگاه موقعيت به چند گروپ تقسيم ميشود :865

 پنج گروپ 4)  سه گروپ 3)  دو گروپ 2)  چهار گروپ 1) 

 .  کدام يک از منرالهای ذيل به گروپ هاليد ها ارتباط دارد :866

 (1 3 2CaMg(CO ) (2 NaCl  (3 2SiO  (4 FeS 

  .  درجۀ حرارت آبهای بحر در مناطق استوائی به چند درجه سانتيگراد ميرسد :867

 (1 100 C  (2 120 C  (3 130 C  (4 32 C 

 .  طبقات در حوزه های ذيل بشکل افقی رسوب مينمايد :868

 همه درست است 4)  ها  بحيره 3)   جهيل 2)   ابحار 1) 

 .  سختی کدام منرال ذيل بيشتر است :869

 ارتوکالز 4)   اپاتيت 3)  فلوريت 2)  کلسيت  1) 

 .  از جملۀ مرکبات ذيل کدام يکی از آن منرال است :871

 هيچکدام 4) بالون پر از هوا 3)   آب 2) شيشۀ و پالستيک 1) 

 گرام فی سانتی متر مکعب ميباشد : 2.65تا  1.157.  يکی از احجار ذيل دارای کثافت 871

 رسوبی 4)  مگماتيکی 3)  ولکانيکی 2)  گرانيتی 1) 

 .  سختی منرال ها توسط جدول يکی از علمای ذيل تعيين ميشود :872

 نيوتن 4)  ماووس 3)  ارشميدس 2)  الپالس 1) 

 .  معدن الجورد دريکی از واليت ذيل کشور موقعيت دارد :873

 بلخ 4)  بدخشان 3)  قندهار 2)   هرات 1) 

 فشان ها در مورد مطالعۀ مواد عمق زمين کمک ميکنند : .  آيا آتش874

 بلی، زيرا آنها الوا را از زيرزمين پرتاب ميکنند 2)     نا خير  1) 

 هيچکدام 4)    درست است 2و  1 3) 

 .  سختی منرال اورتوکالز عبارتند از :875

 (1 6   (2 7   (3 8   (4 11 

 کدام يکی از منرال های ذيل است : مربوط 2FeS.  منرال پايرايت 876

 سلفيد ها 4)  کاربنات ها 3)  اکسايد ها 2)  سليکات ها 1) 

  .  سختی منرال کلسيت از کدام منرال ذيل بيشتر است :877

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ارتوکالژ 4)   اپاتيت 3)  فلوريت 2)   تالک 1) 

 گروپ از منرال های ذيل است : کداممربوط  .  منرال کلسيت 878

 سليکات ها 4)  فسفات ها 3)  سلفايدها 2)  کاربونات ها 1) 

 .  منرال اوليوين از نظر ترکيب کيمياوی عبارت اند از :879

 سليکات گچ 2)    سليکات آهن و مگنيزيم 1) 

 سليکات کاربن 4)    سليکات انهايدرايد 3) 

SiO)3.  کوارتز 881  يکی از گروپ های ذيل منرال ها است : مربوط (

 اکسايدها 4)  سلفات ها 3)  کاربنات ها 2)  هااليد ها 1) 

 .  مرجان ها از جمله احجار ذيل محسوب ميشوند :881

 هيچکدام 4)  رسوبی 3)  متحوله 2)  مگما تيکی 1) 

 است از :.  سختی منرال الماس عبارت 882

 (1 7   (2 8   (3 9   (4 11 

 .  يکی از احجار ذيل اکثرا  دارای بقايای حيوانات و نباتات است :883

 رسوبی 4)  ولکتيکی 3)  متحوله 2)  مگماتکی 1) 

 .  آيا حالت افقی طبقات در تعيين عمر نسبی طبقات کمک کرده ميتواند :884

 هيچکدام 4) هيچگاه کمک کرده نميتواند 3)   نخير 2)   بلی 1) 

 .  آيا طال که يک عنصر خالص است منرال شمرده ميشود :885

 گاهی منرال شمرده ميشود و گاهی نه 2)     منرال نيست 1) 

 همه درست است 4)   بلی، منرال شمرده ميشود 3) 

 دارد : .  منرال کلسيت در جدول ماووس بين کدام دو منرال ذيل موقعيت886

 هيچکدام 4)  فلوريت و گچ 3) کروند و کوارتز 2)  الماس و توپاز 1) 

 .  پاليوزوئيک به کدام دوره های ذيل تقسيم ميشود :887

 همه درست است 4) اردوويين، کيمبرين 3) ويونين، سيلورين 2) پرمين، کارينيفروس 1) 

 شده باشد، به کدام نام ياد می شود :.  گنايس که از تحول سنگ های رسوبی تشکيل 888

 پلوتونايت 4)  ولکانيت 3)  پاراگنايس 2) همه درست است 1) 

 .  انواع حرکت آب در بحيره و ابحار عبارت اند از :889

  آبهای ابحار حرکت ندارد 2)    موج های مد و جزر 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هيچکدام 4)    درست است 2و  1 3) 

 تاريک نصواری رنگ به يکی از گروپ های ذيل مربوط ميشود :.  هيماتايت 891

 فاسفات ها 4)  سلفيد ها 3)  اکسايد ها 2)  هااليدها 1) 

 .  سنگهای ولکانيکی در نتيجه سرد شدن الوا در يکی از قسمت های ذيل زمين بوجود ميآيد :891

 همه درست است 4)  درسطح زمين 3) درعمق وسطح زمين 2)  در عمق زمين 1) 

 .  طبقه بزالتی قشر زمين زير کدام طبقه موقعيت دارد :892

 ولکانيکی 4)  گرانيتی 3)  رسوبی 2)   مانتل 1) 

 .  کدام فعاليت جيولوجيکی ذيل توسط آب سطحی انجام ميشود :893

  تخريب سنگها 2)     فوران مگما 1) 

 برآمدن الوا به سطح زمين 4)    همه درست است 3) 

 .  پرتيوس که از کليمات يونانی گرفته شده معنی ذيل دارد :894

 ابتدائی 4)  متوسط  3)   قديمی 2)   جديد 1) 

 .  ضخامت قشر زمين چند کيلومتر است :895

 ترکيلوم 111تا  41 4) کيلومتر 81تا  11 3) کيلومتر 91تا  31 2) کيلومتر 91تا  21 1) 

 .  فسيل ها عبارتند از :896

 سنگهای متحوله 2)    سنگ های مگماتيکی 1) 

 بقايای سنگ شدۀ حيوانات و نباتات 4)    سنگ های ولکانيکی 3) 

 .  کدام مرکب ذيل منرال محسوب ميگردد :897

 زغال 4)  کوارتز 3)   نفت  2)   آب  1) 

 ميتامورفيکی است :.  کدام سنگ ها مربوط احجار 898

 مرمر 4)   شيل 3)  لگنايت 2)  انتراسيت 1) 

 .  الوا از کدام قسمت های قشر زمين خارج شده ميتواند :899

 نقاط که قشر زمين ضعيف باشد 2)    نقاط قشر نازک زمين 1) 

 همه درست است 4)    مجرای تکتونيکی 3) 

 ذيل است :.  رابط بين فشار و عمق زمين قرار 911

 همه درست است 4)  مستقيم است 3) مستقيم ومعکوس است 2)  معکوس اس 1) 

 .  يکی از قسمت های ذيل قاره امريکا محصول ولکانيزم می باشد :911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هيچکدام 4) امريکای مرکزی 3) امريکای شمالی 2) امريکای شمال غربی 1) 

 وسايل ذيل تعيين می شود :.  ترکيب احجار ومنرال ها توسط يکی از 912

 گلوانومتر 4)  مانومتر 3)  ترمومتر 2)  ميکروسکوپ 1) 

 .  بزالت ها دراثر سرد شدن الوا دريکی از قسمت های ذيل زمين بوجود می آيد :913

 همه درست است 4)  درعمق زمين 3) درسطح وعمق زمين 2)  درسطح زمين 1) 

 فيصد منرالها شامل ميشود : .  در گروپ سليکات ها چند914

 (1 0
040  (3 0

050  (3 0
0بيشتر از 4)  070

090 

 .  کرستال شدن مکمل مواد مگماتيکی وقتی صورت ميگيرد که :915

  وقتيکه مگما درسطح زمين سرد وسخت شود 1) 

 وقيکه مگما در عمق زياد زمين سرد و سخت شود 2) 

 وقتيکه مگما در عمق کم زمين سرد وسخت شود 3) 

 هيچکدام  4) 

 گرديده که سبب بوجود آمدن يکی از تيزاب های ذيل ميشود : اخراج 2SO.  در اثر فعاليت ولکان مقدار 916

 هيچکدام 4)  تيزاب گوگرد 3)  تيزاب شوره 2)  تيزاب نمک 1) 

 .  تراخيت از جملۀ سنگهای ناريۀ ذيل است :917

 هيچکدام 4)  عمقيه وسطحيه 3)  سطحيه 2)   عمقيه 1) 

 تقسيم گرديده است :.  عصر ميزوزوئيک به کدام دوره های ذيل 918

 سيلور، فيرم و اردويک 2)    کيمبری، ديون وکاربن 1) 

 پاليوجن، نيوجن و انتروپيوجن 4)   ترياس، ژوراسيک و تباشير 3) 

 .  دريکی از عصر های ذيل پستانداران و نباتات گل دار بوجود آمده است :919

 هيچکدام 4)  پاليوزوئيک 3)  سنوزوئيک 2)  ميزوزوئيک 1) 

 .  معدن بزرگ آهن در واليت باميان که در اسيای جنوب شرقی کم نظير است به يکی از نام های ذيل ياد ميشود:911

 پلنگ سر 4)  نقره خانه 3)  عينک 2)  حاجی گک 1) 

 .  آيا فعاليت ولکان ها بر آب وهوا تأثير دارد :911

 ، هيچ تأثيرنداردنه خير 2)    بلی، تأثير بد دارد 1) 

 همه درست است 4)   بعضا  تأثيردارد، و گاهی هم ندارد 3) 

 .  برای تعيين عمر مطلق سنگها از کدام ميتودهای ذيل استفاده ميشود :912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40Kازتجزيه پوتاشيم  U    (3از تجزيه يورانيم  1) 

 همه درست است 12C    (4از تجزيه کاربن  3) 

 .  ذغال لگنايت از جمله کدام سنگ ها محسوب ميشود :913

 رسوبی 4)   آهکی 3)  تبخيری 2)  مگماتيکی 1) 

 .  مشخصات فزيکی منرال ها چگونه است :914

 هيچکدام 4)   گاز 3)   مايع 2)   جامد 1) 

 در مگما عبارت است از : .  مواد غير گازی شامل915

 (1 2 2SiO ,Na O  (2 2 3FeO,Al O  (3 CaO,MgO  (4 همه درست است 

 .  کدام يک از محيط های ذيل برای نگهداری فسيل ها مکان مناسب شمرده ميشود :916

 هيچکدام 4) درست است 2و  1 3)  جهيل ها 2)  درياها 1) 

 .  يکی از کشور های ذيل محصول ولکانيزم شمرده ميشود :917

 قزاقستان 4)   جاپان 3)  روسيه 2)  کشورچين 1) 

 .  يکی از تعيين عمر مطلق احجار و طبقات به موجوديت مقدار کم عناصر راديواکتيفی ذيل استوار است :918

 40Kپوتاشيم راديو اکتويتی  2)      توريم 1) 

 همه درست است 14C    (4کابن راديواکتويتی  3) 

 .  مواد گازی شامل مگما عبارت است از :919

 ميتان و کاربن دای اکسايد 2)    هايدروجن و آب 1) 

 تمام جوابات درست است 4)    نايتروجن وسلفر 3) 

 .  نواحی ساحلی چند متر عمق دارد، آيا شعاع آفتاب ميتواند به اين عمق نفوذ کند :921

 متر و شعاع آفتاب به اين عمق نفوذ می کند 211الی  1از  1) 

 متر، شعاع آفتاب به اين عمق نفوذ می کند 511 2) 

 هيچکدام 4)    درست است 2و  1 3) 

 از جمله سنگهای ناريه ذيل است : .  ترخيت921

 هيچکدام 4)  عمقيه وسطحيه 3)  سطحيه 2)   عمقيه 1) 

 عکس العمل نشان ميدهد : HCl.  کدام يک از منرال های ذيل در مقابل تيزاب رقيق 922

3 2)  هيچکدام 1)  8KAlSi O  (3 2 3Fe O  (4 3 8NaAlSi O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .  کدام يکی از منرال های ذيل مربوط گروپ هاليد ها می باشد :923

 کوارتز 4)  ارتوکالز 3)   البيت 2)  هيچکدام 1) 

 .  تابيری که قبل از وقوع ولکان ها بخاطر کم کردن زيان های ولکان اتخاذ ميگردند، کدامها اند :924

  انتقال مردم از منطقه پرخطر 1) 

 حفر کانال ها برای هدايت جريان های احتمالی الوا ودور ساختن آنها از نواحی مسکونی  2)

 همه درست است 3)

 جلوگيری از احداث ساختمان های جديد درنقاط خطرناک 4)

 .  دامنۀ يکی از امواج ذيل زلزله بزرگتر است :925

 امواج داخلی 2)     امواج سطحی 1) 

 دامنۀ امواج تغيير نمی داشته باشد 4)    امواج سطحی و داخلی 3) 

 .  منطقه بااليی ميالن قاره به يکی از نام های ذيل ياد ميشود :926

 هيچکدام 4)  باتيالی 3)  ليتورالی 2)  اپيسالی 1) 

 .  حرکات تکتونيکی سبب کدام پروسه يا عمليه ذيل ميشود :927

 تغيير محل مواد قشر زمين تحت تأثير قوای خارجی 1) 

 قوای بادی 2) 

 تغيير محل مواد قشر زمين تحت تأثير قوای داخلی 3) 

 تغيير محل مواد قشر زمين تحت تأثير قوای داخلی و خارجی 4) 

 تبديل می گردد :فيصد شود به يکی از سنگهای ذيل  96.  درصورتيکه مقدار کاربن درانتراسيت بيشتر از 928

 الماس 4) ذغال سنگ معمولی 3)  گرافيت 2)  کروند 1) 

 .  ستراتيگرافی علمی است که :929

 از روابط موجود بين طبقات مگماتيکی بحث ميکند 1) 

 از روابط موجود بين مگما والوا بحث ميکند 2) 

 از روابط موجود بين طبقات متحول بحث ميکند 3) 

 از روابط موجود بين طبقات سنگهای رسوبی بحث ميکند 4) 

 .  وقتيکه پليت بحری در زير پليت خشکه به عمق صد کيلومتری ميرسد ذوب ميشود و از طريق مجرای پليت :931

 تپه های لوشی می شود 2)    تپه های خاکی می شود 1) 

 تپه های رسوبی می شود 4)   کوه های آتشفشانی می شود 3) 

 

 

 

 

 

 

 



 .  عمر سنگهای بين بحری قرار ذيل می باشد :931

 قديمی بوده و درسابق بشکيل گرديده است 2) جوان بودن وبه تازه گی تشکيل گرديده است 1) 

 همه قديمی است  4)    عمر آنها معلوم نيست 3) 

 .  کدام يکی از منرالهای ذيل به گروپ اکسايد ها ارتباط دارد :932

 کوارتز 4)   هاليت 3)  گالينيت 2)  کلسيت 1) 

 .  معنای ستراتيگرافی عبارت است از :933

 مطالعه جريان الوا 2)    مطالعه حرکت پليت ها 1) 

 طبقه و مطالعه آن 4)    مطالعه جريان مگما 3) 

 .  ميرکالی کانکالی برای تعيين شدن يکی از حوادث طبيعی ذيل جدول طرح نموده است :934

 سونامی 4)  سيالب ها 3)   زلزله 2)  آتشفشانها 1) 

 .  ريگ سنگ ها از جمله يکی از سنگ های ذيل محسوب می شود :935

  سنگ های رسوبی 2)    سنگ های مگماتيکی 1) 

 تمام جوابات درست است 4)    سنگ های متحوله 3) 

 سنگ های ذيل می باشد :.  به صورت عموم سنگ های رسوبی محصول تخريب وفرسايش 936

 همه درست است 4) سنگ های رسوبی 3) سنگ های مرمر 2) سنگ های ناريه 1) 

 .  اگر گنايس از سنگهای مگماتيکی )ناريه( فلدسپار بوجود آمده باشد به يکی از نام های ذيل ياد ميشود :937

 ارتوگنايس 4)  پايروکسين 3)  پاراگنايس 2)   هاليت 1) 

 .  فعاليت آبهای سطحی عبارت است از :938

 تخريب احجار دربستر درياها و دره ها 2)    انتقال مواد دانه دار 1) 

 ترسب مواد دانه دار 4)    همه درست است 3) 

 .  کدام يکی از سنگ های ذيل از جمله سنگ های متحوله به حساب ميرود :939

 گچ 4)   هاليت 3)  کوارسيت 2)  آنهايدرايت 1) 

 .  درصورت برخورد پليت بحری باپليت خشکه، يکی از اين پليت ها به زير ديگر فرو ميرود :941

 هردو پليت بشکل جانبی حرکت ميکنند 2)  هر دو پليت از يکديگر دور ميشوند  1) 

 اکثرا  پليت بحری به زير پليت خشکه فروميرود 4)  پليت خشکه به زير پليت بحری فروميرود 3) 

 .  فورمول کيمياوی منرال پايرايت عبارت است از :941

 (1 2FeS  (2 PbS  (3 2CaSO  (4 3 2CaMg(CO ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0.  کدام ذغال ذيل دارای 942
 کاربن است : 070

 انتراسيت 4)   پيت 3) همه درست است 2)  لگنايت  1) 

 .  شخص هنس در مورد حرکت وفزايش يکی از قسمت های ذيل قشر زمين نظر داده است :943

 بوجود آمدن ولکان ها 2)    حرکت بستر ابحار 1) 

 حرکت و خورد شدن کوه ها 4)   حرکت وبلند شدن کوه ها 3) 

 .  تکتونيک در لسان يونانی کدام يک از معنی ذيل را دارد :944

 غيرايجاد کننده 4)   ديون 3)  ازبين بردن 2)  ايجاد کننده 1) 

 .  آيا گاز های که از ولکان ها خارج می شوند هوا را آلوده ميسازند :945

 ا را آلوده ميسازند و گاهی آلوده نمی سازندگاهی هو 2)   هوا را آلوده نمی سازند 1) 

 هوا را آلوده ميسازند 4) گاز های ولکانيکی به هوانميرووند 3) 

 .  درصورتيکه جيولوجست ها جدول يکی از علمای ذيل را باخود داشته باشد، می تواند سختی منرال ها را 946

 تعيين کنند :        

 جدول کرشوف 4)  جدول الپالس 3)  جدول ماووس 2)  جدول فرادی 1) 

 .  مقدار کوارتز در گرانوديوريت به مقايسه گرانيت قرار ذيل می باشد :947

 کم است 4)  هيچکدام  3)  زيار است 2) باهم برابر است 1) 

 .  زغال نارسيده دارای خصوصيات ذيل می باشد :948

 همه درست است 2)    دود زياد توليد ميکند 1) 

 زمين را پوشانيده است 4)    به سختی در ميگيرد 3) 

 .  آب های زير زمينی :949

 خواص کيمياوی شان يکسان است 2)    فعاليت جيولوجيکی دارد 1) 

 خواص فزيکی شان يکسان است 4)   فعاليت جيولوجيکی ندارد 3) 

 مناسب است :.  يکی از محيط های ذيل برای نگهداری فوسيل 951

 محيط تشکيل احجار مگماتيکی 2)   محيط تشکيل احجار متحوله 1) 

 محيط احجار راسبه 4)     هيچکدام 3) 

 .  سختی منرال اپاتيت چند است :951

 (1 6    (2 4   (3 5   (4 3  

 .  برای تعيين عمر نسبی احجار از کدام ميتود ذيل استفاده ميشود :952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تجزيه پوتاشيم 2)    ميتود پالينتولوجيکی 1) 

 تجزيه يورانيم 4)     هيچکدام  3) 

 .  مواد غير گازی مگما عبارت است از :953

 منگان اکسايد 2)    منگان اکسايد و کوارتز 1) 

 (3 CO2     (4 SiO2 

 .  کدام يک از مواد ذيل منرال است :954

 C2H6 4)   هوا CO   (3 2)  کلسيت 1) 

 .  سنگهای مگماتيکی عمقيه عبارتند از :955

 نمک 4)   پيت 3)  کلسيت 2)  گرانوديوريت 1) 

 .  اندازه سليکان در کدام مگما کم است :956

 مافيکی 4)  متوسط 3) از حالت تيزابی باالتر 2)  تيزابی 1) 

 است :.  منرال کلسيت به دليل زير شامل گروپ کاربنات ها شده 957

 انيون کلسيم دارد 4)  هيچکدام 3) کتيون کلسيم ندارد 2) دارد 3COانيون  1) 

 .  منرال گچ به دليل ذيل شامل گروپ سلفات ها شده است که :958

 دارد Caکتيون  4)  هيچکدام 3)  دارد 2SiO 2) دارد 4SOانيون  1) 

 عکس العمل نشان ميدهد : HCl.  يکی از منرال های ذيل در مقابل تيزاب رقيق 959

 موسکويت بی رنگ 4)  بيوتيت سياه 3)  هيچکدام 2) موسکويت شفاف  1) 

 .  فرسايش تحت تأثير پروسه های ذيل به وجود می آيد :961

 کيمياوی 4) همه درست است 3)  فزيکی  2)  بيولوژيکی 1) 

 .  کدام يکی از منرال های ذيل از جمله منرال های اصلی سنگهای ناريه محسوب ميشود :961

 شيل  4)  کوارسيت 3)   گچ  2)  پالجيوکالز 1) 

 .  آيا سنگهای مگماتيکی عمق دارای شکل بلوری است :962

   بلی 2)   نخير 1) 

 تنها سنگهای سطحی شکل بلوری دارد 4)  هيچکدام 3) 

 : منرال محسوب ميشود 2SiO.  آيا کوارتز دو عنصره 963

 نه، زيرامرکب است 4)  نه خير 3) نه، زيراعضوی است 2)   بلی 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کرده است :.  يکی از اشخاص ذيل بار اول در مورد افزايش قشر اوقيانوسی صحبت 964

 هيچکدام 4)   نيوتن 3)  ارشميدس 2)   هنس 1) 

 .  ذغال سنگ معمولی از جملۀ کدام يکی از سنگهای ذيل محسوب ميشود :965

 گرانيت ها 4) سنگهای تبخيری 3)  رسوبی 2)  بزالت ها 1) 

 .  پليت تکتونيک شاخۀ يکی از علوم ذيل است :966

 جيولوجی ساختمانی 4)  منرالوجی 3) جيولوجی تاريخی 2)  پتروگرافی 1) 

 .  ساحات مساعد برای تجمع يخچال ها عبارت است از :967

  قلل هموار کوه ها و دهانه های آتش فشان های خاموش 1) 

 درشت ها 4) قلل همار کوه ها  3)   فروفتگی های عميق صحرايی 2) 

 ت :.  عمل تخريباتی دياها قرار ذيل اس968

   تخريب جانبی 2)    تخريب زير زمينی 1) 

 تخريب عمقی وجانبی 4)     تخريب کوهی 3)

 .  شيل، ذغال سنگ، سنگ های کاربوناتی، سليکاتی و تبخيری از کدام انواع سنگ ها ميباشند :969

 رسوبی 4)  ولکانيکی 3)  متحوله 2)  مگماتيکی 1) 

 منحيث سنگ های تزئينی در بخش های ذيل استفاده ميشود :.  از سنگ های گرانيتی 971

 جاده ها 4) همه درست است 3)  تعميرات 2) ميدان های هوايی 1) 

 .  مقدار کوارتز دريکی از سنگ های ذيل بيشتر است :971

 گرانيت 4)  تراخيت 3)  هيچکدام 2)   بزالت 1) 

 خارج ميگردد که باعث توليد باران اسيدی ميگردد :.  در اثر فعاليت ولکان کدام گاز 972

 (1 NO   (2 3CO  (3 2SO  (4 2 3Fe O 

 .  در يکی از عصر های ذيل پستانداران و نباتات گلدار بوجود آمده است :973

 هيچکدام 4)  پاليوزوئيک 3)  سينوزوئيک 2)  ميزوزوئيک 1) 

 .  اثر خط ذغال سنگ لگنايت به چه رنگی است :974

 قهوه يی 4)  سبز روشن 3)  سرخ گالبی 2)  سبز تاريک 1) 

 .  يکی از گودال عميق بحری در مقابل جزاير کوهستانی کوريل وقع گرديده است :975

  گودال ماريانا 2)   گودال عميق بحری کوريل 1) 

 گودال جبلی 4)     گودال پيرو 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .  اگر منرال اوليوين و پالجيوکالز غنی از کلسيم با يک مقدار پايروکسين در عمق زمين تشکيل شود به يکی از 976

 نام های ذيل ياد می شود :        

 گبرو 4)   پيت 3) همه درست است 2)   بزالت 1) 

 .  کدام يکی از منرال های ذيل از يک عنصر تشکيل گرديده است :977

 پروپان 4)   طال 3)   گچ 2)   پيت  1) 

 .  سنگ های سطحيه مگماتيکی دارای کدام تکسچر می باشد :978

  ميده دانه غير بلورين 2)   بزرگ دانه های غير بلورين 1) 

 همه درست است 4)    بزرگ دانه بلورين 3) 

 .  سنگ های پلوتونايت به کدام اشکال پيدا می شود :979

 همه درست است 4)  باتوليت 3)  الکوليت 2)  شتوک 1) 

 .  عوامل تخريب احجار عبارتند از :981

 ريشه های نباتات 4)   آب 3)   بادها 2) همه درست است 1) 

 دارای حرارت زياد می باشد :.  کدام ذغال ذيل ماده مهم سوخت و 981

 لگنايت 4)  کوکس 3)  هيچکدام 2)  ذغال نارسيده 1) 

 .  انواع مهم سنگ های رسوبی کدام است :982

 سنگ های رسوبی کيمياوی 2)    سنگ های کالستيکی 1) 

 سنگ های غير کالستيکی 4)    همه درست است 3) 

 آتشفشان به بيرون پرتاب شده دارای شکل تبلور می باشد : .  آيا توف ها و موادی که از دهانه983

 مواد آتشفشانی سطحی هميشه شکل کرستالی دارند 2)   شکل بلوری دارند 1) 

 هيچکدام 4)   شکل بلوری ندارند 3) 

 به دليل ذيل شامل گروپ سلفيد ها می شود : (PbS).  منرال گالينيت 984

 کتيون سرب دارد 4) کتيون آهن دارد 3)  هيچکدام  2) انيون سلفر دارد 1) 

 .  زمانيکه سنگ ها در معرض حرارت زياد قرار ميگيرد تغييرات درآنها رونما گرديده در نتيجه به يکی از 985

 احجار ذيل مبدل ميگردد :        

 غير کالستيکی 4)  رسوبی 3)  کالستيکی 2)  متحوله 1) 

 از جمله سنگ های ذيل محسوب می شود : يدوتيت.  پيرو986

 تراخيت 4)  ولکانيکی 3)  پلوتونايت 2) همه درست است 1) 

 .  کدام يکی از منرال های ذيل شبکه کرستالی مکعبی دارد :987

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هاليت 4)  سنگ ريگی 3)  ارتوکالز 2)  اولوين 1) 

 .  خواص فزيکی منرال ها عبارت اند از :988

 همه درست است 4)  سختی 3)   رنگ 2)  اثر خط 1) 

 .  کدام يکی از کشورهای ذيل محصول ولکانيزم نه ميباشد :989

 آيسلند 4)   ايران 3)  جزاير بحرآرام 2)   جاپان 1) 

 .  پايروکسين مانند منرال اوليوين ، سليکات های آهن ومگنيزيم بوده وبفات بين آنها عبارت اند از :991

 شکل کرستلی آنها بعضا  متفاوت است 2)   کل کرستلی آنها يکسان است ش 1) 

 هيچکدام 4)   شکل کرستلی آنها متفاوت است 3) 

 .  خاکستر ولکان ها دارای قطر ذيل ميباشد :991

  ميلی متر 11الی  6 2)    ميلی متر 4الی  2 1) 

 ميلی متر 21الی  15 4)    ميلی متر 14الی  11 3)

 هنگام عقب رفت بحر : . 992

  باالی ريگ کانگلو ميرات ها رسوب مينمايد 1) 

 گل وريگ بوجود می آيد وباالی ريگ، کانگلوميرات ها رسوب مينمايد  2)

 باالی گل وريگ بوجود می آيد 3)

 هيچ رسوب صورت نميگيرد 4)

 .  تمام مواد انتقال يافته توسط يخچال بعد از ذوب يخچال ها :993

 به شکل مورين ساکن ترسب مينمايد 2)     بادها می وزد 1) 

 بر روی سطح زمين باقی نمی ماند 4)   بر روی سطح زمين سير مينمايد 3) 

 .  کدام يکی از اين ها منرال است :994

2Hگاز  3)  پايرايت 2) کاربن دای اکسايد 1)  S  (4 ميتان 

 ها در سنگ ها عموما  به اشکال ذيل نمايان ميگردد :.  شکستگی 995

 همه درست است 4)   عادی 3)  زينه مانند 2)  هارست 1) 

 .  کدام يکی منرال است :996

 ذغال معمولی 4)   آب 3)  فلدسپار 2)  ذغال پيت 1) 

 .  فورمول کيمياوی منرال کلسيت عبارت است از :997
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 .  معادن گاز دار درجناح شمالی کدام کوه موقعيت دارد :998

 سياه کوه 4)  فيزوزکوه 3)  تيربند ترکستان 2)   پامير 1) 

 منرال ها عبارت اند از :.  يکی از خواص 999

 بايد مايع باشد 4) بايد غير طبيعی باشد 3) بايد عضوی باشد 2) بايد طبيعی باشد 1) 

 .  ريگ و گرد که توسط باد از دشت مارگو واربو برداشته شده به يکی از دشت های ذيل انتقال می يابد :1111

 دشت کابل 2)    دشت قراقرم ترکمنستان 1) 

 دشت توپ وردک 4)     دشت آبدان 3) 

 

 عزیز! دانش آموزان

اگر می خواهید تمام فورم های کانکور سال های گذشته، فورم های جدید کانکور، امتحانات 

آزمایشی کانکور، بانک سواالت کانکور، بانک سواالت تمام مضامین مکتب مطابق با نصاب 

پس از صفحه  رایگان بدست آرید،رت جدید تعلیمی و صد ها مواد آموزشی دیگر را بصو

و تلیگرام ما (کانکور با استاد انجینیر امین هللا امین)  فیسبوک ما

(@AminullahAminQalandari) .دیدن نمایید 

 1960749470شماره تماس :  

 Amin_ullah43@yahoo.comایمل آدرس:   

 مدرس : در مرکز آموزشی بازتاب )چهاراهی قمبر( 

 !شما بیشتر چه هر موفقیت امید به

 انجینیر امین هللا )امین( استاد

 

 

 

 

 

 




