
 به نام خدا

 98 نظام قدیم سال سواالت درس زمین شناسی کنکور پیشنهادی پاسخ تشریحی

 ، دانشجوی دکتری زمین شناسی نفتدانشگاه تهران -ن شناسیبهزاد سلطانی، کارشناس ارشد زمی

منطقته  حجم هوا )رطوبتت مطلت د در یت     هر چه مقدار بخار آب موجود در واحد  صحیح است. پاسخ " 3 " گزینة -101

 16و  15های )صفحه باشدو دمای هوای باالتر نشانگر قابلیت جذب بخار آب بیشتر می دمای هوای آن باالتر است، بیشتر باشد

 سومد سال کتاب

 7در حتدود   د8/10) د بته کلریتد منیتزیم   7/77نسبت درصد فراوانی کلرید سدیم ) پاسخ صحیح است. " 1 " گزینة  -102

 سومد  سال کتاب 24. )صفحة ها بیشتر استدرصد بوده و از سایر گزینه

 .پاسخ صحیح است "1 " گزینة -103

 :دست آورده توان از فرمول زیر برا می ی  کانال با توجه به تعریف دبی، دبی آب

Q = V × S  

Q = دبی )متر مکعب در ثانیهد 

V = متر در ثانیهد سرعت آب(  

S = دکانال )متر مربع سطح مقطع مساحت  

Q = 1800÷ 60÷1000= 0.03 
S = 0.4 × 0.5 = 0.2 m

2 

0.03 = V × 0.2 = 0.15 m3/s  

 کتاب سال سومد 35 )صفحة

 60تتا   55 هتای ای هستتند )صتفحه  کوارتز، هالیت و فلدسپات دارای جالی شیشته  پاسخ صحیح است. " 2 " گزینة -104

 سومد سال کتاب

ی هتا صتفحه ) .در ترکیب شیمایی دو کانی پیریت و باریت، عنصر گوگرد وجود دارد پاسخ صحیح است. " 2 " گزینة -105

 سومد سال کتاب 62و  56

تواند مانند گرما، جدا شدن پیوندهای آب به علت ساختمان خاص مولکولی خود می پاسخ صحیح است. " 1 " گزینة -106

 سومد سال کتاب 72 ها آسان کند. )صفحةکانییونی را در 

زمانی که آب و مواد تبخیر شدنی )فرارد دیگر درصد بتاالیی را در متذاب باقیمانتد      پاسخ صحیح است. " 3 " گزینة -107

در ستنگهای پگمتاتیتی بته     دمستکوویت میکتای ستفید )  ماگما تشکیل دهند، شرایط برای تشکیل بلورهای بسیار درشت مانند 

 دعلوم زمین کتاب 134آید. )صفحة وجود می

ای دارند ها از نوع رسی و میکا هستند که حالت ورقههای تشکیل دهند  شیلکانی پاسخ صحیح است. " 4 " گزینة -108

 سومد سال کتاب 89ی . )صفحه)خاصیت تورق پذیرید
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هتا ستال، بتا افتزایا فشتار و وزن رستوبات       طول میلیتون  فرآیند زغال شدگی، در پاسخ صحیح است. " 3 " گزینة -109

 ستال  کتتاب  94 شود. )صتفحة آب، دی اکسید کربن و گازهای دیگر خارج شده و به نسبت درصد کربن آنها افزوده میفوقانی، 

 سومد

حرارتی، سنگها در میان دو نیتروی جتانبی کته باعتن چتین       -در دگرگونی حرکتی پاسخ صحیح است. " 3 " گزینة -110

آید و به اصطالح ستن  بته   دار بر سنگها وارد میافتند. در این حال، فشاری جهتشود، به دام میو رشته کوهها می هاخوردگی

 سومد سال کتاب 100 افتد. )صفحةجریان می

امواج از نیرومندترین عوامل فرسایا هستند مخصوصاً در سواحل ستنگی کته عمت      پاسخ صحیح است. "4 " گزینة -111

ها نیز زیاد است. همچنین، وجود حفرات و امالح محلول در سنگهای ساحلی باعن تخریب سنگها با سرعت بیشتتر  آب در کناره

  کتاب سال سومد 121و  120های )صفحه خواهد شد.

های جواند، سترعت آب رودخانته و   هر چه پهنای بستر کاها پیدا کند )وجود دره پاسخ صحیح است. " 3 " گزینة -112

 کتاب سال سومد 117 )صفحة .یابدشی آنها افزایا میانرژی فرسای

بر اساس نظریة خورشید مرکزی )کوپرنی د مدار گردش سیارات بته دور خورشتید    پاسخ صحیح است. " 1 " گزینة -113

کتتاب   9باشد. کپلر با مطالعات دقی  خود ابراز داشت که مدار سیارات بیضی شکل است نه دایتره ماننتد. )صتفحة    ای میدایره

 دعلوم زمین

شدت گرانا مثبت )بی هنجاری مثبتد ناشی از وجتود متواد فلتزی پتر تتراکم بتا        صحیح است. پاسخ " 1 " گزینة -114

 دکتاب علوم زمین 31. )صفحة باشدزیر پوستة زمین میچگالی زیاد )باریتد در 

درجته ناشتی از شکستت     142تتا   103در نوار حدود  زمین لرزه منطقة سایة امواج صحیح است. پاسخ " 2 " گزینة -115

 دکتاب علوم زمین 27)صفحة . باشداز هستة خارجی مایع زمین می Sهسته و عبور نکردن امواج  -در مرز گوشته Pامواج 

نگار، پیدا کتردن مرکتز   به دستگاه لرزه Sو  Pبا داشتن اختالف زمان رسیدن امواج  صحیح است. پاسخ " 4 " گزینة -116

 دکتاب علوم زمین 57 سطحی زمین لرزه آسان است. )صفحة

ای  بتا قتاره  اقیانوستی   و همگرایی ورقتة  های نوع انفجاری حاصل فروراناآتشفشان صحیح است. پاسخ " 2 " گزینة -117

 دکتاب علوم زمین 46و  45های . )صفحهباشند.می

های گاز، قطعه بلورهای در حال رشد و در آشیانة ماگما، مواد مذاب به همراه حباب صحیح است. پاسخ " 1 " گزینة -118

 دعلوم زمینکتاب  63 قطعات سنگی کنده شده )میانبارد وجود دارد. )صفحة

 )صتفحة  .شتوند های پرکامبرین سپر نامیده میهای سن مناط  وسیع بیرون زدگی پاسخ صحیح است. " 1 " گزینة -119

 دکتاب علوم زمین 99

بیتان شتود، ستن نستبی را      "ایمقایسته "ها یا رخدادها به صورت وقتی سن پدیده پاسخ صحیح است. " 2 " گزینة -120

 دعلوم زمینکتاب  85. )صفحة هادزمانی پدیده)تقدم و تأخر و هم مشخص خواهد کرد
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انتد و ستپد دچتار گستل     رستوبی چتین ختورده   هتای  با توجه به شکل، ابتدا الیته  صحیح است. پاسخ " 4 " گزینة -121

 دعلوم زمینکتاب  77و  74های )صفحه باشند.های فشاری میهر دو فرآیند ناشی از تأثیر تنا .اندخوردگی معکوس شده

توان در نقاط مختلفی یافت. بنابراین، اطالعات دار مزوزویی  را میهای فسیلسن  صحیح است. پاسخ " 1 " گزینة -122

  دعلوم زمینکتاب  102 از وضعیت جانداران این دوران وجود دارد. )صفحةزیادی 

های افقی بتا شتیب صتفر    ها شکل، بیانگر الیهدر داخل الیه "دایره ضربدر"عالمت  صحیح است. پاسخ " 2 " گزینة -123

دهنتد  ارتفتاع بتا شتیب     های تراز تراز به سمت مرکز شتکل، نشتان   همبری یا منحنیباشد. همچنین، نزدی  بودن خطوط می

 کتاب علوم زمیند 117و  116های باشد )صفحهبیشتر می

 :داریم زیر رابطة از استفاده با  پاسخ صحیح است. " 2 " گزینة -124

اختالف ارتفاع دو نقطه(متر)

فاصلة افقی دو نقطه(متر)
∗  = شیب متوسط 100

20 = 
 ارتفاع اختالف دو  نقطه

200
∗ 100 = 40 متر   

 دعلوم زمینکتاب  113 )صفحة 

 

کانیهای مانیتیت، گارنت )گروناد، کرندوم، اسفالریت و کالکوپیریت نتیجه دگرگونی  صحیح است. پاسخ " 3 " گزینة -125

 دعلوم زمینکتاب  135 )صفحةهای آذرین بر سنگهای مجاور آنها هستند. و تأثیر تودهمجاورتی 
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