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1

حذٍد  022هیلیَى ػال قثل دس ػطح کشُ صهیي یک خشکی ٍاحذ تضسگ تٌام ٍ ......................جَد داشتِ اػت.
الف) پاًتاالػا

0

ب) ٍسقِ ًضدیک شًَذُ ج) ٍسقِ لغضًذُ

د) ّوِ هَاسد

شکؼتگی پَػتِ صهیي تش اثش حشکت ٍسقِ ّا هَجة کذام پذیذُ صهیي شٌاػی هی شَد؟
الف) صهیي لشصُ

5

ب) ٍسقِ اقیاًَع آسام ج) ٍسقِ اهشیکای جٌَتی د) ٍسقِ آفشیقا

دس کذام حشکت ٍسقِ ّای ػٌگ کشُ ٍسقِ جذیذ تَجَد هی آیذ؟
الف) ٍسقِ دٍس شًَذُ

4

ب) لَساصیا

ج) پاًگِ آ

د) گٌذٍاًا

تضسگتشیي ٍسقِ ػٌگ کشُ چِ ًام داسد؟
الف) ٍسقِ اٍساػیا

3

مدت امتحان  03دقیقه

ب) آتشفشاى

ج) گؼل

د) ّوِ هَاسد

ٍقتی تِ کٌاسُ ّای تشخی اص کَُ ّا ًگاُ هی کٌین ػٌگ ّا سا تِ هَاصات ّوذیگش هی تیٌین:
الف) ًشاى هی دّذ کِ حشکات پَػتِ صهیي تِ آى ّا شکل غیش افقی دادُ اػت
ب) ًشاى هی دّذ کِ ػٌگ ّای آرسیي تیشًٍی دس آى جا تؼیاس دیذُ هی شَد
ج) شثاّت هیاى سػَتات تِ دسیا ٍ آى ّا ًشاى هی دّذ کِ دس گزشتِ آًجا دسیا تَدُ اػت
د) الف ٍ ج

6

دس هطالعِ فؼیل ّا هعلَم شذُ اػت :
الف) فؼیل ّای الیِ ّای قذیوی ػاختواى ػادُ تشی ًؼثت تِ الیِ ّای جذیذ داسًذ
ب) فؼیل ّای الیِ ّای جذیذ ػاختواى ػادُ تشی ًؼثت تِ الیِ ّای قذیوی داسًذ
ج) ّیچ تفاٍتی تیي جاًذاساى دیذُ ًشذُ اػت
د) تعذاد اًَاع جاًذاساى ػادُ تش تیشتش اص جاًذاساى پیچیذُ تش هی تاشذ

7

دس تشکیل فؼیل داشتي  ..........................الضاهی ٍ حتوی اػت.
الف) اعضاء ػخت ٍ فؼاد پزیش
ب) اعضاء ػخت ٍ قشاس گشفتي دس هحلی کِ دس دس هعشض تجضیِ قشاس ًگیشد
ج) اعضاء ًشم ٍ فؼاد پزیش
د) اعضاء ًشم ٍ قشاس گشفتي دس هحلی کِ دس هعشض تجضیِ قشاس گیشد

8

9

کذام هَسد صیش فؼیل ًیؼت ؟
الف) سدّ پای جاًذاساى

ب) حششُ هَجَد دس شیشُ ی گیاّاى

ج) صذف

د) آثاس ػشخغ دس رغال ػٌگ

ػیاسک ّای هٌظَهِ شوؼی تیي کذام ػیاسُ ّا قشاس داسد؟
الف) هشتشی ٍ صحل

ب) هشیخ ٍ هشتشی

ج) صهیي ٍ هشیخ

د) صحل ٍ اٍاسًَع

 12ػتاسُ قطثی جضء کذام یک اص صَست ّای فلکی اػت؟
الف) دُب اکثش

ب) دُب اصغش

ج) شکاسچی

د) قلة العقشب

 11یک ٍاحذ ًجَهی :
الف) فاصلِ هتَػط هاُ اص صهیي

ب) فاصلِ ای کِ ًَس دس یک ػال طی هی کٌذ

ج) فاصلِ صهیي اص خَسشیذ

د) فاصلِ ای کِ صهیي دس یک ثاًیِ طی هی کٌذ

 10عٌاصش تشکیل دٌّذُ خَسشیذ عثاستؼت اص :
الف) ّ %75لیَم ّ %05 ،یذسٍطى

ب) ّ %72لیَم ّ %02 ،یذسٍطى  %12 ،ػیاتشگاصّا

ج) ّ %75یذسٍطى ّ %05 ،لیَم

د) ّ %73یذسٍطى ّ %05 ،لیَم  %0 ،عٌاصش دیگش

 13گًَِ عثاستؼت اص :
الف) صادُ ّایی شثیِ خَد سا تَجَد ًوی آٍسًذ
ب) جاًذاساى تِ تیشتشیي تفاٍت ٍ کوتشیي شثاّت سا تاّن داسًذ
ج) گًَِ ّا ًوی تَاًٌذ تَلیذ هثل کٌٌذ
د) صادُ ّایی تا قاتلیت صًذُ هاًذى ٍ تَلیذ هثل تَجَد هی آٍسًذ
 14کذام عثاست دس هَسد تاکتشی ّا صحیح اػت؟
الف) ّوِ تاکتشی ّا هفیذًذ

ب) ّوِ تاکتشی ّا تیواسی صا ّؼتٌذ

ج) تاکتشی ّا تَکاسیَت ّؼتٌذ

د) تاکتشی ّا تش اػاع شکل تقؼین تٌذی هی شًَذ

 15جلثک ّا دس کذام ػلؼلِ قشاس داسًذ ؟
الف) قاسچ ّا

ب) تاکتشی ّا

ج) آغاصیاى

د) ٍیشٍع ّا

 16چِ ٍیظگی ای اص ٍیشٍع ّا سا شثیِ جاًذاسى هی کٌذ؟
الف) سشذ

ب) تَلیذ هثل

ج) اًتفال اص فشد آلَدُ تِ فشم ػالن

د) الف ٍ ج

