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فصل اول : آفرینش کیهان و تکوین زمین

چرا از مواد رادیواکتیو در اندازه گیري زمان استفاده می کنند؟  . 1

ثابت بودن سرعت تجزیه طوالنی بودن زمان اندازه گیري احتیاج نداشتن به وسایل پیچیده وجود در همۀ سنگ ها

حاصل تخریب کربن رادیواکتیو، کدام است؟  . 2

نیتروژن کربن غیر رادیواکتیو دي اکسید کربن اکسیژن

در کدام زمینه، به نظریۀ خورشید مرکزي کوپرنیک، ایراد وارد است؟  . 3

در نظر نگرفتن حرکت چرخشی سیارات  شکل مدار گردش سیارات 

ظاهري بودن حرکت روزانۀ خورشید از چشم ناظر زمینی  همراهی ماه و زمین در گردش انتقالی به دور خورشید 

کدام یک از دانشمندان زیر معتقد بود که زمین در مرکز عالم قرار دارد؟  . 4

کوپرنیک بطلیموس کپلر گالیله

قوي ترین منبع تولید کنندة انرژي الکترومغناطیس در سنجش از دور، کدام است؟  . 5

انرژي حرارتی زمین  امواج ماهواره ها  پرتوهاي خورشید  امواج مغناطیس کره 

کدام یک از گازهاي زیر همزمان با تأثیر انرژي خورشید، در زمین ایجاد شد؟  . 6

هلیم  متان نیتروژن آرگون

کدام مورد در ارتباط با کهکشان نادرست است؟  . 7

توده اي از گاز، غبار و میلیاردها جرم آسمانی است. 

در هواي آلوده و شب هنگام، هم امکان مشاهده وجود دارد. 

اجرام موجود در این کهکشان تحت تأثیر نیروي گرانش متقابل در کنار هم جمع شده اند.

مَه بانگ تشکیل شده  است.

طبق نظریۀ کوپرنیک .................. .  . 8

زمین، ماه و دیگر سیارات در مدارهایی بیضوي شکل به دور خورشید می چرخند. خورشید در مرکز عالم قرار دارد. 

حرکت روزانۀ خورشید در آسمان نتیجۀ چرخش زمین به دور محور خورشید است.  مدار گردش خورشید به دور زمین، بین مدار گردش زهره و مریخ واضح است. 

دو الیه سنگ در دو قاره ي مختلف، چه خصوصیت یکسانی داشته باشند تا بگوییم با یکدیگر هم زمان تشکیل شده اند؟  . 9

فسیل ضخامت رنگ جنس

از ایزوتوپ رادیواکتیو موجود در نمونه ي سنگی در حال حاضر  آن تخریب شده، اگر نیمه عمر آن  سال باشد، سن سنگ چه قدر است؟  . 10
7

8
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عامل تغییر دهنده فاصله زمین تا خورشید کدام است؟  . 11

تغییر سرعت حرکت زمین بیضوي بودن مدار زمین حرکت وضعی زمین حرکت خورشید

هنگامی که در مناطق واقع بر روي مدارات استوا مدت روز  ساعت به طول انجامد، شب قطب شمال تقریباً چند ساعت است؟  . 12

نزدیک به صفر
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در هنگام گردش به دور خورشید، ..................  . 13

زمین با مدار خورشید زاویۀ عمودي می سازد. فاصلۀ زمین تا خورشید ثابت است.

راستاي محور متغیر و همیشه متمایل به خورشید است. راستاي محور تقریباً ثابت و بدون تغییر است.

کدام پدیده، سن نسبی بیشتري از بقیه دارد؟  . 14

پیدایش نخستین ماهی زره دار پیدایش پرندگان  پیدایش اولین گیاه گلدار پیدایش اولین دوزیست

با گذشت میلیون ها سال و دور شدن قاره ها از یکدیگر  .................. به وجود می آید.  . 15

نقاط داغی مانند ایسلند شکاف هایی مانند گودال ماریانا رشته کوه هایی مانند هیمالیا اقیانوس هایی مانند اطلس

پیدایش کدام مورد در زمان مربوط نادرست است؟  . 16

کربونیفر – پیدایش اولین پستاندار  کامبرین – پیدایش نخستین تریلوبیت

دونین – پیدایش اولین دوزیست سیلورین – پیدایش نخستین گیاه آونددار

کدام مورد در تقسیم بندي واحدهاي زمانی مختلف استفاده نمی شود؟  . 17

حوادث کوهزایی زلزله هاي شدید و آتشفشان ظهور یا انقراض گونۀ خاص پیشروي و پسروي دریا

کدام عبارت توصیف مناسب تري از «واحد ستاره شناسی» است؟  . 18

فاصله اي که نور در یک سال طی می کند فاصله ي نزدیک ترین ستاره تا خورشید

فاصله ي نزدیک ترین سیاره تا خورشید فاصله ي متوسط زمین از خورشید

یک واحد ستاره شناسی با کدام فاصله برابر است؟  . 19

فاصله ي متوسط زمین از خورشید. فاصله ي متوسط ماه تا زمین.

نقطه اي که اختالف منظرش یک ثانیه باشد. فاصله اي که نور در یکسال طی می کند.

همۀ عبارت ها مفهوم درستی را از ویژگی هاي کهکشان راه شیري، بیان می کنند، به جز:  (با تغییر)  . 20

خورشید در بیرون از بازوهاي مارپیچی آن قرار گرفته است. 

از تعداد زیادي ستاره، سیّاره و فضاي بین ستاره اي تشکیل شده است. 

براساس اندازه گیري هاي نجومی، احتمال دورشدن آن، از سایر کهکشان ها وجود دارد 

گرد و غبارهاي بین ستاره ها و سیاره ها، تحت تأثیر نیروي گرانشی متقابل، استقرار یافته است. 

، بیشتر است؟ در مدار در مقایسه با مدار  چرا اختالف طول مدت شبانه روز در مدار   . 21

چرخش زمین به دور محورش در جهت خالف عقربه هاي ساعت 

تمایل  درجه اي محور زمین نسبت به سطح مدار گردش آن 

برابر بودن طول مدت شبانه روز در تمام مدت سال در مدار صفر درجه 

گردش زمین بر روي مدار بیضوي، به دور خورشید در جهت خالف حرکت عقربه هاي ساعت 

 60
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بعد از پیدایش اولین گیاهان گلدار، .................. صورت گرفته است.  . 22

انقراض دایناسورها  پیدایش اولین ماهی زره دار  پیدایش اولین پستانداران  تنوع دایناسورها 

اجرام مختلف تشکیل دهندة یک کهکشان تحت تأثیر کدام نیروها در کنار هم قرار می گیرند؟  . 23

الکتروستاتیک کولنی  حاصل از انفجار اولیه  گرانش هسته  گرانش متقابل 
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،  و  به ترتیب کدام اند؟   ، شکل مقابل نمایش نظریۀ زمین مرکزي است اجرام   . 24

خورشید، زمین، زهره، مریخ

مشتري، زهره، خورشید، مریخ 

خورشید، زهره، زمین، مریخ

خورشید، مریخ، زمین، زهره

ABCD

سنجش از دور، علم و فن .................. است.  . 25

اندازه گیري و ثبت انرژي بازتابی از سطح ماه از روي زمین جمع آوري اطالعات از عوارض سطح زمین با تماس فیزیکی آن ها

ثبت انرژي بازتابی از خورشید از روي زمین جمع آوري اطالعات از عوارض سطح زمین بدون تماس فیزیکی آن ها

با وجود گسترش بستر اقیانوس ها به چه علت وسعت سطح زمین افزایش نمی یابد؟  . 26

در محل گودال ها اضافه پوسته دچار فرورانش می شود. در محل شکاف ها اضافه پوسته دچار فرورانش می شود.

در محل پشته هاي اقیانوسی اضافه پوسته دچار فرونشینی می شود. در محل قوس جزایر اضافه پوسته ها دچار فرونشینی می شود.

اگر نیمه عمر یک عنصر رادیواکتیو  میلیون سال باشد و مقدار مادة رادیواکتیو تجزیه شده در یک نمونه  مقدار اولیه باشد، سن نمونه برابر است  . 27

با:

2
3

4

8462

در مرحلۀ بسته شدن و برخورد کدام نوع جریان همرفتی در خمیرکره تشکیل می شود؟  . 28

دو جریان  رو به باال دو جریان رو به پایین

جریان هاي درهم یک جریان رو به پایین و یک جریان رو به باال

هیمالیا، زاگرس حاصل  .................. هستند.  . 29

بازشدگی گسترش بسته شدن برخورد

مرحلۀ گسترش را می توان در دریاي  .................. و اقیانوس  .................. مشاهده کرد.  . 30

سرخ، آرام سرخ، اطلس سیاه، آرام سیاه، اطلس

کدام سیستم عمرسنجی رادیواکتیو نیمه عمر بیش تري نسبت به سایر سیستم ها دارد؟  . 31

اورانیوم  

 
پتاسیم  توریوم  23823240اورانیوم 

235

باتوجه به قانون اول کپلر، وقتی خورشید در یکی از دو کانون بیضی قرار دارد. یعنی  ..................  . 32

فاصلۀ خورشید تا سیاره تغییر می کند. فاصلۀ سیاره تا خورشید مقداري ثابت است.

سرعت سیارات به دور خورشید متغیر است. خورشید جاذبۀ متفاوتی بر سیارات دارد.

حرکت روزانۀ خورشید در آسمان .................. و نتیجۀ .................. است.  . 33

ظاهري – چرخش زمین به دور محور خود واقعی – چرخش زمین به دور خورشید  

واقعی – چرخش زمین به دور محور خود ظاهري – چرخش زمین به دور خورشید  

کدام مورد مطابق با نظریۀ بطلمیوس نیست؟  . 34

مدار حرکت ماه دایره اي است. حرکت ظاهري خورشید از شرق به غرب است.

خورشید در مرکز منظومۀ شمسی قرار دارد. جهت حرکت سیارات خالف عقربه هاي ساعت است.

مدار کدام سیاره در نظریۀ زمین مرکزي به زمین نزدیک تر است؟  . 35

ماه خورشید مریخ زهره
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اندازه گیري هاي نجومی نشان می دهند که ..................  . 36

کیهان در حال گسترش است و کهکشان ها از هم دور می شوند. کیهان در حال گسترش است و ستارگان به هم نزدیک می شوند.

کیهان در حال انقباض است و ستارگان در حال دور شدن از یکدیگر هستند. کیهان در حال انقباض است و کهکشان ها در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند.

تخریب کدام عنصر رادیو اکتیو با کاهش عدد جرمی همراه است؟  . 37

پتاسیم توریم نیتروژن کربن 

کدام جانداران زودتر از بقیه روي زمین متنوع و زیاد شدند؟  . 38

ماهی زره دار  گیاهان گل دار پرندگان  اّولین خزندگان 

حاصل تخریب اورانیوم  کدام است؟  . 39

سرب  بیسموت  آرگون  سرب 

238

20940209206

دایناسورها در چه زمانی منقرض شدند؟  . 40

اواخر سنوزوییک  اوایل مزوزوییک  اوایل پالئوزوییک  اواخر مزوزوییک 

اولین بار کدام دانشمند بیان کرد زمین به دور خورشید می چرخد؟  . 41

بطلیموس کپلر گالیله کوپرنیک

توده اي تشکیل شده از گاز، غبار میلیاردها جرم آسمانی ..................  . 42

مارپیچی شکل است و منظومۀ شمسی در یکی از بازوهاي آن قرار دارد.  تحت تأثیر نیروهاي متقابل کنار هم جمع شده اند.

مجموعه هایی به نام سحابی را ایجاد می کند. از طریق یک انفجار به وجود آمده است. 

 

شکل مقابل نشانگر کدام است؟  . 43

فسیل آمونیت

مقطع استاالکتیت

جریان دریایی سطحی

کهکشان راه شیري

سن مطلق هر چیزي که زمان پیدایش آن را تا امروز نشان می دهد، نسبت به تعیین سن نسبی چگونه است؟  . 44

دقیق تر- آسان تر دقیق تر- مشکل تر ساده تر - آسان تر سهل تر - مناسب تر

بر اثر فروپاشی کربن رادیواکتیو، کدام مادة پایدار حاصل می شود؟  . 45

کربن دي اکسید  کربن معمولی  اکسیژن نیتروژن

کدام دانشمند دلیل گردش انتقالی زمین به شکل مدار بیضی را به درستی بیان کرد؟  . 46

اراتوستن کوپرنیک گالیله   کپلر

کدام پدیده حاصل انحراف محور زمین نیست؟  . 47

اختالف فصول نیمکرة شمالی و جنوبی  اختالف ساعت شب و روز

خورشید نیمه شب اختالف زاویۀ تابش در مدارهاي مختلف

قانون دوم کپلر نشان می دهد ..................  . 48

سرعت گردش زمین به دور خورشید ثابت است. سرعت گردش زمین به دور خورشید ثابت نیست.

زمین با نزدیک شدن به خورشید کندتر می چرخد. زمین با نزدیکی به خورشید جاذبۀ کم تري دریافت می کند.
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خمیرکره

سنگ کره
در محل  .................. و در  .................. انجام می شود.  . 49

بازشدگی، برخورد برخورد، بازشدگی بسته شدن، گسترش گسترش، بسته شدن

PQ

در مرحلۀ بازشدگی فشار بر روي خمیرکره .................. می یابد و خمیرکره .................. می شود.  . 50

افزایش، ذوب کاهش، جامد افزایش، جامد کاهش، ذوب

آغاز حیات در دوران .................. بوده است.  . 51

فانروزوئیک پالئوزوئیک کامبرین پرکامبرین

دوران مزوزوئیک با پیدایش و انقراض .................. مشخص می شود.  . 52

دایناسورها خزندگان اولیه بلمنیت ها تریلوبیت ها

دوران پالئوزوئیک با پیدایش و انقراض .................. مشخص می شود.  . 53

آمونیت ها گیاهان آونددار ماهی هاي زره دار تریلوبیت ها

روش تعیین سن مطلق در سیستم کربن  براي تعیین قدمت کدام مورد کاربردي ندارد؟  . 54

سنگ هاي آذرین قدیمی  عصاي چوبی صدف نرم تنان اولیه اسکلت دایناسورها

14

کدام سیاره به زمین، نزدیک تر است؟  . 55

مشتري مریخ ماه زهره

زمان حرکت انتقالی کدام سیاره بیشتر است؟  . 56

مشتري مریخ عطارد زهره

b

ac

d

خورشید

باتوجه به شکل، در کدام موقعیت ها در تمام نقاط کرة زمین طول شبانه روز برابر ( ساعت شب و  ساعت روز) است؟   . 571212

a, b

c, b

c,a

d, b

در نیمکرة شمالی سایه ها رو به .................. و در نیمکرة جنوبی سایه ها رو به .................. تشکیل می شوند.  . 58

غرب، شرق شرق، غرب جنوب، شمال شمال، جنوب

23/5
66/5

23/5

66/5

90˚
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a
b

c
d

e

باتوجه به شکل مقابل کدام گزینه درست است؟  . 59

 رأس السرطان،  رأس الجدي،  استوا

, قطبی  رأس الجدي،  رأس السرطان، 

 رأس السرطان،  رأس الجدي،  قطبی

 رأس الجدي،  رأس السرطان،  استوا

abc

abea

bda

bdc

شب و روز حاصل .................. و ایجاد فصول حاصل .................. می  باشد.  . 60

حرکت انتقالی، حرکت وضعی حرکت وضعی، حرکت انتقالی

حرکت انتقالی، حرکت وضعی و انحراف محور زمین حرکت وضعی، حرکت انتقالی و انحراف محور زمین

5

زمین فصل 1 - آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



در مرحلۀ بازشدگی و گسترش کدام نوع جریان همرفتی در خمیرکره تشکیل می شود؟  . 61

دو جریان رو به باال دو جریان رو به پایین

جریان هاي درهم یک جریان رو به پایین و یک جریان رو به باال

در کدام مرحله از چرخۀ ویلسون سطح زمین دچار برآمدگی می شود؟  . 62

برخورد بسته شدن گسترش باز شدن

در مرحلۀ بسته شدن، سنگ کره اقیانوسی دچار  .................. و سنگ کره قاره اي دچار  .................. می گردد.  . 63

بسته شدن – برخورد برخورد – بسته شدن فرورانش – چین خوردگی فرورانش – فرورانش

در مرحلۀ بازشدگی تحت تأثیر  .................. بخشی از پوستۀ  .................. شکافته می شود.  . 64

جریان هاي همرفتی خمیرکره، قاره اي جریان هاي همرفتی خمیرکره، اقیانوسی

جریان هاي همرفتی هستۀ بیرونی، قاره اي جریان هاي همرفتی هستۀ بیرونی، اقیانوسی

دوره هاي مزوزوئیک به ترتیب کدام است؟  . 65

تریاس – ژوراسیک – کرتاسه کرتاسه – پرمین – تریاس کرتاسه – تریاس – ژوراسیک تریاس – پرمین – کرتاسه

نام موجود مقابل کدام است؟  . 66

بلمینت   تریلوبیت  

آرکئوپتریکس  هشت پا  

تنوع دایناسورها در کدام دوره و همزمان با پیدایش کدام موجودات بوده است؟  . 67

تریاس – نخستین پستانداران و پرندگان ژوراسیک – اولین پستانداران و پرندگان

تریاس – نخستین خزندگان و دوزیستان ژوراسیک – اولین گیاهان گلدار و آونددار

ائون  .................. شامل سه دوران  .................. و  .................. و  .................. است.  . 68

کریپتوزوئیک – پرکامبرین – پالئوزویک – مزوزوئیک فانروزوئیک – پرکامبرین – پالئوزوئیک – مزوزوئیک

کریپتوزوئیک – پالئوزوئیک – مزوزوئیک – سنوزوئیک فانروزوئیک – پالئوزوئیک – مزوزوئیک – سنوزوئیک

در کدام سیستم هاي عمرسنجی رادیواکتیو عنصر پایدار گازي شکل بوده و از محیط خارج می شود؟  . 69

توریوم  – اورانیوم  پتاسیم  – توریوم  کربن  – توریوم  14401423240232232235کربن  – پتاسیم 

پیدایش چرخۀ آب، باعث .................. وتشکیل سنگ هاي .................. گردید.  . 70

هوازدگی سنگ ها – دگرگونی هوازدگی سنگ ها – رسوبی فرسایش سنگ ها – دگرگونی فرسایش سنگ ها – رسوبی

نخستین اجزاي سنگ کره، سنگ هاي  .................. بودند و با حرکت ورقه هاي سنگ کره، سنگ هاي  .................. به وجود آوردند.  . 71

رسوبی – آذرین رسوبی – دگرگونی آذرین – دگرگونی آذرین – رسوبی

کدام سیارات در زمان بطلمیوس شناخته شده بودند؟  . 72

عطارد، زهره، زمین، مریخ و مشتري عطارد، زهره، زمین، مریخ و زحل عطارد، زهره، مریخ، مشتري و زحل زمین، عطارد، زهره، مریخ و مشتري

دربارة کهکشان راه شیري می توان گفت:  . 73

یکی از کوچک ترین کهکشان هاي شناخته شده است. زنجیري شکل با دو بازوي مارپیچی است.

ضخامت آن  سال نوري است. 12000منظومۀ شمسی، در لبۀ یکی از بازوهاي آن تشکیل شده است.

کدام مادة رادیواکتیو به سرب  تبدیل می شود؟  . 74

توریم  اورانیوم  توریوم  کربن 
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کدام عنصر رادیواکتیو پس از فروپاشی عدد جرمی اش تغییر نمی کند؟  . 75

اورانیوم  اورانیوم  پلوتونیوم 238235کربن

در کدام مورد تعیین سن سنگ ها اهمیت ندارد؟  . 76

تفسیر حوضه هاي دریایی  پیش بینی حوادث زمین شناسی  تاریخچۀ زمین  تعیین محل احداث سدها

کدام یک از مالك هاي تقسیم بندي واحدهاي زمانی زمین شناسی نیست؟  . 77

چین خوردگی هاي وسیع   تغییرات جنس الیه  حوداث کوهزایی  ظهور و انقراض گونه هاي پستانداران 

در چرخۀ ویلسون، شرق آفریقا در کدام مرحله ایجاد می شود؟  . 78

مرحلۀ بسته شدن مرحلۀ گسترش  مرحلۀ بازشدگی  مرحلۀ هم گرایی 

چه زمانی سیارة زمین به صورت کره اي مذاب از تودة اصلی جدا شد؟  . 79

6٫44٫62401٫5 میلیارد سال  میلیارد سال  میلیون سال  میلیارد سال 

از میان دانشمندان ایرانی، .................. مطالعاتی در ارتباط با نجوم داشته است.  . 80

ابوسعید سجزي  رازي ابوریحان بیرونی  ابن سینا 

خورشید نیمه شب در قطب شمال در چه زمانی ایجاد می شود؟  . 81

در طول تابستان  اول بهار  اول پاییز  اول تابستان 

از مدار رأس السرطان تا عرض جغرافیایی  .................. .  . 82

میانگین دماي هوا در این مناطق بیش تر از  است.  تنوع فصل ها وجود دارد. 

منطقۀ حاره نامیده می شود. فقط  فصل زمستان دارد. 

66٫5
0

20٫5
0

تبدیل کدام عنصر رادیواکتیو به عنصر پایدار به درستی بیان نشده است؟  . 83

→ PU235 b207T → Ph232 b206→C14 N14→ PU238 b206

اهمیت رادیومتري چیست؟  . 84

محاسبۀ سرعت فروپاشی عناصر ناپایدار  بررسی نحوة تبدیل عناصر رادیواکتیو به یکدیگر 

تعیین تقدم و تأخر بروز وقایع  تعیین زمان دقیق پدیده ها

رادیومتري عبارت است از .................. .  . 85

تعیین زمان وقوع پدیده ها فروپاشی عناصر رادیواکتیو با سرعت ثابت 

تعیین مدت زمان براي تجزیۀ نیمی از یک عنصر رادیواکتیو  تعیین سن مطلق با استفاده از عناصر رادیواکتیو 

پوستۀ قاره اي در شرق آفریقا در چه وضعیتی قرار دارد؟  . 86

برخورد بسته شدن  گسترش بازشدگی

در قانون کپلر .................. .  . 87

زمین، ماه و دیگر سیارات در مدارات دایره اي شکل به دور خورشید می چرخند. سیارات در مدارهایی بیضوي شکل به دور خورشید در حرکت اند.

حرکت روزانۀ خورشید در آسمان ظاهري است.  زمین ثابت است و سایر اجرام آسمانی به دور آن می چرخند.

در لبۀ یکی از بازو هاي کهکشان راه شیري .................. .  . 88

ابر مولکولی وجود دارد.  ستارگان شکل گرفته اند. تورم کهکشانی دیده می شود. منظومۀ شمسی 

نوار مه مانند کم نور که از اجرام مختلفی تشکیل شده است .................. .  . 89

تحت تأثیر نیروي متقابل کنار هم جمع شده است.  مارپیچی شکل است که منظومۀ شمسی در یکی از بازوهاي آن قرار دارد. 

مجموعه هاي گازي شکل به نام سحابی را به وجود آمده است.  نشانگر گسترش کیهان است. 
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متوسط

کدام عبارت براي طول روز و شب در اول پاییز براي کشور ما درست است؟  . 90

طول روز در مناطق شمالی بیشتر از مناطق جنوبی است. طول شب در مناطق شمالی بیشتر از مناطق جنوبی است.

طول روز در مناطق شرقی بیشتر از مناطق غربی است. تقریباً در همه ي نقاط، طول شب و روز مساوي است.

با متالشی شدن  چه نوزادي حاصل می شود؟   (ورودي پیش دانشگاهی)  . 91C14

K40N14C12H4

حاصل واپاشی  کدام مادة زیر است؟  . 92U238

C14Pb207Tu235Pb206

توزوویلسون عامل اصلی در حرکت ورقه اي را  ..................  می دانست.  . 93

دور شدن اقیانوس ها گسترش رسوبات دریایی و اقیانوسی 

دور شدن قاره ها جریان هاي همرفتی خمیر کره گوشته اي

کدام عبارت با توجه به «حرکت ظاهري خورشید در آسمان»، درست است؟  . 94

همۀ اجرام منظومۀ شمسی، به دور سیارة زمین می چرخند. زمین به حوِل محور خود در قطبین، حرکت گردشی دارد. 

خورشید، همواره در یکی از دو کانون مدار بیضوِي حرکت انتقالی زمین، قرار دارد.  محور زمین، نسبت به مدار بیضوِي حرکت آن به دور خورشید، تمایل دارد. 

فصل اول : آفرینش کیهان و تکوین زمین

در نظریۀ زمین مرکزي، مدار گردش خورشید در میان کدام جرم هاي آسمانی قرار می گرفته است؟  . 95

ماه و زمین عطارد و ماه زهره و عطارد مریخ و زهره

زمانی که در قطب جنوب مدت زمان شب  ساعت است، در همان موقع، مدت شب به ترتیب در استوا و قطب شمال چند ساعت است؟  . 9612

12 − 1218 − 1224 − 1224 − 18

به کمک کدام یک از موارد زیر، می توان به طور یقین گفت که دو الیه رسوبی هم زمان ته نشین شده اند؟  . 97

هر دو در امتداد یکدیگر باشند. فسیل هاي مشابه داشته باشند. ضخامت هر دو تقریباً مساوي باشد. جنس دو الیه یکسان باشد.

پس از  روز، چه کسري از مادة رادیواکتیوي با نیمه عمر  روز، باقی می ماند؟  . 9893

1

3

1

4

1

8

1

16

اعتدال بهاري زمانی است که:  ..................  . 99

مدت شب و روز در تمام کره ي زمین یکسان است. هر نقطه داراي دماي میانگین ساالنه ي خود است.

به هنگام ظهر، هیچ میله ي عمودي بر زمین سایه اي ندارد. همه ي نقاط واقع بر روي کره ي زمین بهار خود را شروع می کنند.

کدام عبارت توسط کوپرنیک بیان شده است؟  . 100

خورشید و همه ي سیارات و ستارگان به دور زمین که مرکز عالم است می گردند.

سیارات در دوایر متحدالمرکزي به دور خورشید که در مرکز همه ي دایره ها قرار دارد می گردند.

سیارات در مداري بیضی شکل به دور خورشید که در یکی از کانون هاي بیضی قرار دارد می گردند.

سیارات در مدارهاي بیضی طوري به دور خورشید می گردند که در زمان هاي مساوي مسافت هاي مساوي طی می کنند.

حاصل تخریب اورانیم  کدام ماده ي پایدار است؟  . 101

توریم  سرب  سرب  سرب 
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قطب شمال زمین به ترتیب در اعتدال بهاري و اعتدال پاییزي چند ساعت روز دارد؟  . 102

0 − 1212 − 00 − 2412 − 12

 

.  تاریخچه ي فرضی شکل روبه رو تقریباً کدام است؟  103

رسوب گذاري- عقب نشینی دریا- چین خوردگی- پیش روي دریا

رسوب گذاري- چین خوردگی- رسوب گذاري مجدد- عقب نشینی دریا

رسوب گذاري- عقب نشینی دریا- فرسایش- پیش روي دریا

چین خوردگی- فرسایش- رسوب گذاري- عقب نشینی دریا

N
M

A

B

Q

P

سیاره

اوج خورشیدی
خورشیدخورشیدیحضیض

باتوجه به قانون دوم کپلر، محدوده هاي  و  (به ترتیب) کدام ماه هاي شمسی را نشان می دهند؟  . 104

بهمن- مرداد

شهریور- اسفند

خرداد - دي

دي- خرداد

MNPQ

کدام عامل مهم مربوط به کرة زمین، سبب نامساوي بودن طول روز و شب در اوقات مختلف سال در یک نقطه می شود؟  . 105

گردش وضعی گردش انتقالی تغییر فاصله تا خورشید انحراف محور زمین

کدام عبارت براي طول روز و شب در یکم فروردین ماه براي کشور ما درست است؟  . 106

در مناطق شمالی طول روز بیش تر و طول شب کم تر است. در همۀ نقاط طول روز و شب مساوي است.

همۀ نقاط شرقی نسبت به نقاط غربی خود طول روز بیش تري دارند. در مناطق جنوبی طول روز بیش تر و طول شب کم تر است.

،  مقدار اولیه باشد، چند نیمه عمر اورانیم  از عمر سنگ گذشته است؟ .  اگر در سنگی، مقدار اورانیم  107238
1

8
238

1234

شکل کهکشانی که منظومه خورشیدي در آن جاي دارد، به کدام شکل نزدیک تر است؟  . 108

        

کدام نتیجه را می توان از این گفتۀ کپلر گرفت؟   . 109

«هر سیاره، چنان به دور خورشید می گردد، که خطی که سیاره و خورشید را به هم وصل می کند، در زمان هاي مساوي، مساحت هاي مساوي را ایجاد می کند.»

مدار سیاره ها به دور خورشید، بیضی نزدیک به دایره است.

سرعت سیاره ها در طی یک گردش کامل به دور خورشید، همیشه ثابت نیست.

زمانی که نور خورشید به نیمکره شمالی عمود می تابد، در نیمکرة جنوبی مایل می تابد.

با افزایش فاصلۀ هر سیاره تا خورشید، زمان یک دور گردشش هم افزایش پیدا می کند.

کدام عبارت با نظریه «کوپرنیک» درباره ي حرکت زمین مغایر است؟  . 110

زمین به همراه  سیاره دیگر و قمرهاي مربوطه به دور خورشید گردش می کنند. زمین در مسیري دایره اي شکل به دور خورشید می چرخد.

زمین با فاصله ثابت به دور خورشید می چرخد. سرعت گردش زمین به دور خورشید در همه ي روزهاي سال ثابت است.
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شکل مقابل نمایانگر کدام است؟  . 111

نظریۀ مه بانگ قانون دوم کپلر 

راه مکه  کهکشان راه شیري 

طبق نظریۀ بطلیموس، کدام جرم آسمانی در فاصلۀ دورتري از زمین قرار دارد؟  . 112

خورشید مریخ زهره عطارد

طبق قانون  دوم کپلر .................. .  . 113

مدار حرکت سیارات به دور خورشید بیضوي شکل است و زمین همواره در یکی از دو کانون آن قرار دارد. 

زمان یک دور گردش سیاره به دور خورشید با افزایش فاصله از خورشید، افزایش می یابد.

خط فرضی متصل کنندة سیاره به خورشید، در زمان هاي مساوي، مساحت هاي مساوي ایجاد می کنند.

زمین، ماه و دیگر سیارات در مدارهایی بیضوي شکل به دور خورشید می چرخند.

یک واحد ستاره شناسی عبارت است از .................. .  . 114

فاصلۀ متوسط ماه تا زمین  فاصلۀ نزدیک ترین ستاره  تا خورشید  فاصلۀ متوسط یک سیاره تا خورشید  فاصله خورشید تا سیاره زمین

کدام یک دربارة فاصله زمین از خورشید نادرست است؟  . 115

یک هزارم سال نوري  یک واحد ستاره شناسی  میلیون کیلومتر  8150تقریباً برابر با  دقیقۀ نوري 

در مراحل تکوین زمین، پس از خروج تدریجی گازهاي مختلف از داخل زمین، .................. .  . 116

حرکت ورقه هاي سنگ کره آغاز شد.  زمین در مدار خود قرار گرفت.  سنگ هاي آذرین به وجود آمدند.  هواکره تشکیل شد. 

تحقیقات توزوویلسون در چه زمینه هایی بوده است؟  . 117

گسل هاي زمین  مرز بین ورقه هاي سنگ کره گسترش بستر اقیانوس ها اشتقاق قاره ها

توزو ویلسون .................. .  . 118

فرضیۀ اشتقاق قاره ها را مطرح کرد.  ایدة وجود ورقه هاي تشکیل دهندة سنگ کرة زمین را ارائه داد. 

جابه جایی ورقه هاي سنگ کره را اثبات نمود.  در مورد گسترش بستر اقیانوس ها به نتایجی دست یافت. 

دریاي سرخ و رشته کوه هیمالیا به ترتیب بیانگر کدام مرحله از وقایع چرخۀ ویلسون هستند؟  . 119

گسترش - بازشدگی  گسترش - برخورد  بسته شدن - گسترش  بازشدگی - بسته شدن

در چرخۀ ویلسون علت کوچک تر شدن اقیانوس هاي پهناور کدام است؟  . 120

خروج مواد مذاب خمیرکره و رسیدن آن ها به زمین  برخورد ورقه ها با یگدیگر و ایجاد کوه هاي دریایی 

فرورانش سنگ کره اقیانوسی در یک یا چند منطقه از اقیانوس  ایجاد اقیانوسی جدید بین دو ورقۀ سنگ کره 

مکانیزم ایجاد اقیانوس اطلس را به کدام از موارد زیر می توان نسبت داد؟  . 121

دو ورقۀ دورشوندة قاره اي دو ورقۀ دورشوندة اقیانوسی 

ورقه هاي نزدیک شوندة اقیانوسی - قاره اي ورقه هاي نزدیک شوندة قار ه اي - قاره اي

چگونگی تشکیل هیمالیا و دریاي سرخ به ترتیب چگونه بوده است؟  . 122

خروج مواد مذاب خمیرکره و رسیدن آن ها به سطح زمین - بسته شدن اقیانوس  شکافته شدن بخشی از قاره - بسته شدن اقیانوس 

چین خوردگی رسوبات اقیانوسی - فرورانش سنگ کرة اقیانوسی  برخورد ورقه ها - گسترش شکاف ورقه ها

کوه آتشفشانی کلیمانجارو  در شرق آفریقا حاصل کدام نوع حرکات سنگ کره است؟  . 123

نزدیک شوندة قاره اي - قاره اي دورشوندة اقیانوسی - اقیانوسی  نزدیک شوندة اقیانوسی - قاره اي دور شوندة قاره اي - قاره اي
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در محل دور شدن دو ورقۀ سنگ کره از یکدیگر، کدام یک از وقایع زیر رخ می دهد؟  . 124

کوچک تر شدن بستر اقیانوس  گسترش بستر اقیانوس ها انبساط کلی پوستۀ زمین  چین خوردگی رسوبات و ایجاد کوه 

علت آن که وسعت زمین افزایش نمی یابد کدام است؟  . 125

خروج مواد مذاب خمیرکره  فرورانش پوستۀ اقیانوسی به داخل گوشته و هضم آن 

ایجاد اقیانوس جدید بین دو ورقه  برخورد ورقه هاي قاره اي و بسته شدن آن

ترتیب واحدهاي زمانی زمین شناسی در کدام گزینه به درستی نشان داده شده است؟  . 126

ائون  دوران  دوره  عصر  دوره  دوران  عصر  ائون  دوره  عصر دوران  ائون  ←←←←←←←←←←←←دوران  ائون  عصر  دوره 

کوچک ترین و بزرگ ترین واحدهاي زمانی زمین شناسی به ترتیب کدام اند؟  . 127

دوره - دوران  عهد - ائون  دوره - عصر  ائون - دوره 

کدام دو دوره به یک دوران تعلق دارند؟  . 128

پرمین - کرتاسه  ژوراسیک - پرمین  سیلورین - کربونیفر  اردوویسین - تریاس 

سیلورین و کربونیفر .................. متعلق به .................. هستند.  . 129

ائون - دوران مزوزوییک  دوره  - دوران پالئوزوییک  دوره - دورة سنوزوییک  دوران - ائون فانروزوییک  

کدام دو دوره متعلق به یک دوران هستند؟  . 130

هادئن - دونین  ژوراسیک - کربونیفر  کامبرین - پرمین  اردوویسین - تریاس 

کدام دو دوره در دو دوران مختلف قرار دارند؟  . 131

کامبرین - پرمین  سیلورین - اردوویسین  تریاس - ژوراسیک  کربونیفر - تریاس 

کدام گزینه نادرست است؟  . 132

دورة مزوزوییک از قدیم به جدید شامل دوران تریاس، ژوراسیک و کرتاسه است. 

سنوزوییک جدیدترین دوران زمین شناسی و پرمین جدیدترین دورة پالئوزوییک است. 

ائون فانروزوییک شامل دوران مزوزوییک، سنوزوییک و پالئوزوییک است. 

سه دورة پایانی دوران پالئوزوییک به ترتیب از قدیم به جدید دونین، کربونیفر و پرمین هستند. 

در ائون فانروزوییک .................. .  . 133

مزوزوییک دوران میانی است و ژوراسیک دورة فوقانی آن می باشد.

دوران پالئوزوییک و مزوزوییک به ترتیب داراي  و  دوره هستند. 

ترتیب زمانی بخشی از دوران پالئوزوییک از قدیم به جدید به صورت اردوویسین، دونین، سیلورین است. 

کامبرین و پرمین به ترتیب قدیمی ترین و جدیدترین دوره از دوران پالئوزوییک می باشند.

36

ظهور اولین خزندگان روي زمین در چه زمانی بوده است؟ (میلیون سال)  . 134

100240300400

در اواسط دوران مزوزوییک .................. .  . 135

دایناسورها منقرض شدند.  اولین خزندگان روي زمین ظاهر شدند. 

شرایط محیط زیست نامساعد گردید.  جثۀ خزندگان بزرگ تر شد.

جاندار حد واسط خزندگان و پرندگان شاخص کدام دوران زمین شناسی بوده است؟  . 136

مزوزوییک کربونیفر پالئوزوییک تریاس

عنصر پایدار سرب با (ایزوتوپ هاي مختلف)، نتیجۀ کدام عناصر رادیواکتیو است؟  . 137

توریم - پتاسیم  اورانیوم - پلوتونیم  توریم - پلوتونیم  اورانیوم - توریم 
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کدام عنصر رادیواکتیو عدد جرمی یکسانی با عنصرپایدار حاصل از خود دارد؟  . 138

پلوتونیم اورانیوم توریم پتاسیم

براي تعیین سن فسیل ماموت از کدام عنصر رادیواکتیو زیر استفاده می شود؟  . 139

C14U238Th232K40

مدار رأس السرطان منطقه اي است در .................. .  . 140

نیمکرة جنوبی بین عرض هاي جغرافیایی  نیمکرة شمالی روي عرض جغرافیایی 

نیمکره شمالی بین عرض هاي جغرافیایی  نیمکرة جنوبی روي عرض جغرافیایی 

23٫5
0

−23٫5
0

66٫5
0

23٫5
0

−23٫5
0

66٫5
0

خورشید در اول تابستان بر مدار .................. در اول پاییز بر مدار .................. تابش قائم دارد.  . 141

صفر درجه - رأس الجدي  23٫5استوا - رأس السرطان  جنو.بی - استوا  شمالی - استوا 
0

23٫5
0

وقتی که طول روز قطب شمال  ساعت است، یعنی .................. .  . 142

در اول بهار و اول پاییز قابل رؤیت است.  زمانی است که در آن کل منطقۀ جنوبگان روشن می شود.

در پایان بهار و پایان پاییز در قطب جنوب دیده می شود. همان خورشید نیمه شب است. 

24

اخترشناسان امکان مطالعه چه وسعتی از سیارات را دارند؟  . 143

1

2

1

4

1

12

3

30

ستاره شناسان به تازگی سیاره جدیدي در منظومۀ شمسی یافته اند که حدود  واحد ستاره شناسی با خورشید فاصله دارد. این سیاره حدود چند  . 144

سال باید گردش کند تا یک بار دور خورشید را طی کند؟

25

2550125625

اورانیوم  .................. .  . 145

عنصري با نیمۀ عمر کوتاهی دارد.  داراي عدد اتمی  است. 

پس از فروپاشی به سرب  تبدیل می شود. در تعیین سن نسبی سنگ ها کاربرد دارد. 

238

238

206

کدام گزینه نادرست است؟  . 146

پیدایش اّولین خزنده در پالئوزوئیک کربونیفر  ماهی زره دار در پالئوزوئیک کربنیفر 

آغاز حیات در پرکامبرین  تنوع پستانداران در ترشیاري سنوزوئیک 

 ، ، و از مادة رادیواکتیو   ، اگر سنگ آذرینی داراي مادة رادیواکتیو  و جسد ماموتی داراي مادة رادیواکتیو  باشد و ازمادةرادیواکتیو   . 147

 باقی مانده باشد، نسبت نیمه عمر  به  کدام گزینه  است؟

ABA
1

16
B

1

4
AB

1

4
4

1

2
2

کدام عبارت نادرست است؟  . 148

فقط با حرکت زمین به دور خورشید ایجاد فصل ها ممکن می شود. میزان انحراف محور زمین  درجه است. 

با توجه به زوایۀ تابش خورشید بر سطح زمین، سه منطقه اقلیمی داریم.  راستاي محور زمین در حین گردش ثابت است. 

23٫5

در اّول دي ماه خورشید به کدام منطقه از زمین عمود می تابد؟  . 149

مدار رأس الجدي  مدار رأس السرطان  مدار استوا  قطب شمال 
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در اّول تیرماه خورشید با چه زاویه اي به خط استوا می تابد؟  . 150

صفر درجه  درجه  درجه  9023٫566٫5 درجه 

عرض جغرافیایی ساختمان بلندي که هیچ وقت از سال، سایۀ آن رو به جنوب تشکیل نمی شود، کدام است؟  . 151

صفر تا  درجۀ جنوبی  درجۀ شمالی تا  درجۀ شمالی 

استوا تا  درجۀ شمالی   درجۀ جنوبی تا  درجۀ جنوبی 

23٫523٫566٫5

23٫566٫523٫5

،  و  به ترتیب کدام اند؟ در شکل مقابل که نمایش کهکشان راه شیري می باشد. نقاط   . 152

خورشید – سیاه  چاله – مرکز کهکشان 

ماه – بازو هاي مارپیچی، مرکز کهکشان

سیاه  چالۀ مرکزي، خورشید، بازو هاي مارپیچی

سیاه  چالۀ مرکزي – بازو هاي مارپیچی – خورشید

ABC

براساس قوانین کپلر کدام گزینه درست است؟  . 153

در دي ماه زمین از خورشید دورتر است. فاصلۀ خورشید تا زمین در تیرماه کم تر است.  

در دي ماه زمین در نقطۀ حضیض قرار دارد. فاصلۀ سیاره تا خورشید ثابت است.  

مطابق نظریۀ زمین مرکزي نزدیک ترین اجرام به زمین به ترتیب .................. و .................. و .................. اند.  . 154

زهره – خورشید – مریخ زهره – مریخ – خورشید مریخ – زهره – خورشید مریخ – خورشید – زهره  

برحسب  .................. و  زمان گردش یک دور سیاره به دور خورشید با افزایش فاصله آن از خورشید .................. می یابد. در این فرمول،   . 155

برحسب  .................. است.

کاهش – سال زمینی – واحد نجومی افزایش – سال زمینی – واحد نجومی کاهش – سال نوري – واحد متریک افزایش – واحد نجومی – سال زمینی

Pd

کدام پدیده قدیمی تر است؟  . 156

حرکت ورقه هاي سنگ کره تشکیل هواکره تشکیل تک سلولی ها تشکیل دریاهاي اولیه

کدام گزینه در مورد تاریخ تکوین زمین نادرست است؟  . 157

ابتدا شرایط محیط زیست فراهم شده سپس جانداران از ساده تا پیچیده آفریده شده اند.

تغییرات شرایط آب و هوایی و محیط زیست سبب ظهور و انقراض جانداران در سطح زمین شده است.

پرندگان در اوایل دورة کربونیفر ظاهر و در طی 80-70 میلیون سال در کرة زمین گسترش یافتند.

ابتدا اجزاي سنگ کره تشکیل شده سپس هواکره، آب کره و زیست کره شکل گرفته است.

براي تعیین سنگ سنگ هاي آذرین اولیۀ زمین از مادة رادیواکتیو  .................. و براي تعیین سن منابع زغال سنگ از مادة رادیواکتیو  ..................  . 158

استفاده می شود.

اورانیوم  – اورانیوم  اورانیوم  – کربن  اورانیوم  – کربن  2382352351423814235238اورانیوم  – اورانیوم 

پیدایش گیاهان گلدار در دوره  .................. و قبل از انقراض  .................. بوده است.  . 159

کرتاسه – دایناسورها سیلورین – ماهی هاي زره دار کرتاسه – خزندگان سیلورین – تریلوبیت ها

کوه هاي کنیا و کلیمانجارو در شرق آفریقا حاصل حرکت  .................. و در مرحلۀ  .................. چرخۀ ویلسون هستند.  . 160

همگرا – بسته شدن واگرا – گسترش همگرا – بازشدگی واگرا – بازشدگی

در مرحلۀ برخورد، اقیانوس ها  .................. شده و قاره ها دچار  .................. می شوند.  . 161

بسته – برخورد برخورد – بسته شدن بسته شده – فرورانش برخورد – فرورانش

تشکیل دریاي سرخ با کدام پدیده در ارتباط است؟  . 162

جدایش آمریکا و آفریقا کوه هاي زاگرس حرکت آفریقا به سمت شمال بسته شده تتیس
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1)) 2)) 3))

4))

 

باتوجه به شکل، اگر در قسمت  دریا و در قسمت  اقیانوس وجود داشته باشد، میلیون ها سال بعد چه اتفاقی می افتد؟  . 163

دریا بدون تغییر – اقیانوس وسیع تر

دریا بدون تغییر – اقیانوس کوچک تر

دریا بسته شده – اقیانوس وسیع تر

دریا بسته شده – اقیانوس بدون تغییر

21

23/5
66/5

23/5

66/5

90˚

0

N

90˚S

a
b

c
d

e

باتوجه به شکل، در اول بهار و اول تابستان، به ترتیب خورشید به کدام مناطق عمود می تابد؟  . 164

b,a

d, c

d,e

b, c

خورشید

باتوجه به شکل روبرو، می توان گفت:  . 165

در نیمکرة شمالی شب بلند و روز کوتاه است  اول دي ماه

در نیمکرة جنوبی شب بلند و روز کوتاه است  اول دي ماه

در نیمکرة شمالی شب کوتاه و روز بلند است  اول تیر ماه

در نیمکرة جنوبی شب کوتاه و روز بلند است  اول تیر ماه

←

←

←

←

هنگامی سرعت گردش زمین به دور خورشید از سایر روزها بیشتر است ..................  . 166

طول سایه در نیمکرة شمالی بیشتر است. طول سایه در نیمکرة جنوبی بیشتر است.

طول سایه ها در نیمکرة شمالی کم تر است. طول سایه ها در همۀ نقاط زمین برابر است.

با بررسی آثار و بقایاي موجودات گذشتۀ زمین، مطالعۀ فسیل ها پیدایش و نابودي آن ها می توان به .................. و .................. موجودات در گذشته  . 167

پی برد.

سن نسبی الیه ها – دماي محیط سن نسبی الیه ها – محیط زندگی سن مطلق الیه ها – دماي محیط سن مطلق الیه ها – محیط زندگی

b

ac

d

خورشید

باتوجه به شکل مقابل کدام گزینه نادرست است؟  . 168

در  خورشید به مدار رأس الجدي عمود می تابد.

در  در اعتدال پاییزي هستیم.

در  خورشید به مدار رأس السرطان عمود می تابد.

در  خورشید به استوا عمود می تابد.

a

b

c

d

b

ac

d

خورشید

باتوجه به شکل، خورشید نیمه شب شمالگان در موقعیت .................. و خورشید نیمه شب جنوبگان در موقعیت .................. تشکیل می شوند.  . 169

a, c

c,a

d, b

b,d

در نظریۀ زمین مرکزي سیارات .................. و .................. عالوه بر حرکت انتقالی حرکت وضعی هم دارند.  . 170

خورشید و مریخ زمین و زهره زهره و مریخ زمین، مریخ
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a

bcd
e

f
g
h

j k
l

خورشیدیاوجخورشیدیحضیض

در کدام مورد شکل زیر طول روز و شب برابر و در تمام نقاط زمین  ساعت است؟  . 17112

b,ad, c

j,dg, l

زمان چرخش سیاره اي  سال زمینی است. فاصلۀ این سیاره تا چند واحد نجومی است؟  . 1722 2√

8243 2√

اگر عمر نیمه عمر یک عنصر رادیواکتیو  میلیون سال باشد و مقدار مادة در حال  فروپاشی باشد، سن نمونه برابر است با:  . 1733
1

16

30484512

رخدادهاي مهم زیستی دورة ژوراسیک کدام است؟  . 174

تنوع دایناسورها، پیدایش پستانداران پیدایش خزندگان، پرندگان، پستانداران

پیدایش اولین خزنده، اولین دوزیست، اولین گیاه آونددار پیدایش اولین گیاه گلدار، تنوع دایناسورها، پیدایش پرندگان

دربارة نظریۀ زمین ساخت ورقه اي، کدام گزینه نادرست است؟  . 175

ورقه ها سه حرکت دورشونده، نزدیک شونده و لغزنده دارند. علت حرکت ورقه هاي سنگ کره، جریان همرفتی در خمیرکره است.

با نزدیک شدن ورقه ها آتشفشانی آرام و بازالتی انجام می شود. با دور شدن ورقه ها مرحلۀ بازشدگی و گسترش صورت می گیرد.

در کدام فصل ها، درختان استوا سایه ندارند؟  . 176

تابستان و زمستان بهار و پاییز تابستان و پاییز  بهار و تابستان

در منطقۀ شمالگان در اول تیرماه، سایۀ اجسام چگونه است؟  . 177

سایه رو به شمال فاقد سایه بلندترین سایه کوتاه ترین سایه

گسترش و ادامۀ فعالیت کوه هاي آتشفشانی کلیمانجارو و کنیا در قارة آفریقا سبب به وجود آمدن کدام پدیدة زمین شناسی در آیندة این منطقه  . 178

خواهد شد؟

جدا شدن شرق آفریقا از این خشکی نفوذ آب اقیانوس به داخل قارة آفریقا 

نابودي جنگل هاي آفریقا به علت جریان گدازه و خروج گازهاي سمی مرتفع شدن زاگرس در ایران

در بهمن ماه سرعت چرخش زمین به دور خورشید از مرداد ماه .................. و زمین به خورشید .................. است.  . 179

کم تر – نزدیک تر بیشتر – نزدیک تر کم تر – دورتر بیشتر – دورتر

تیر چراغ برقی درست روي مدار رأس السرطان نصب شده است. این تیر به هنگام ظهر شرعی اولین روز کدام ماه خورشیدي، بلندترین سایه را  . 180

دارد؟

دي مهر تیر فروردین

در نظریۀ بطلمیوس، کدام جرم آسمانی از زمین دور تر است؟  . 181

خورشید مریخ زهره ماه

فاصلۀ کدام جرم آسمانی تا زمین، در نظریۀ بطلمیوس از بقیه کمتر است؟  . 182

خورشید مریخ زهره ماه 

شباهت دو نظریۀ بطلمیوس و کوپرنیک در کدام است؟  . 183

جایگاه قرارگیري اجرام آسمانی جهت حرکت اجرام آسمانی شکل مدار انتقالی خورشید شکل مدار وضعی زمین
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کدام مورد علت چرخش ظاهري ستاره ها به دور زمین است؟  . 184

گردش زمین در مداري دایره شکل به دور خورشید گردش زمین در مداري بیضی شکل به دور خورشید

چرخش زمین به دور خورشید، حول محور شرقی- غربی چرخش زمین به دور خود، حول محور شمالی – جنوبی

نسبت حضیض خورشیدي به اوج خورشیدي مانند کدام است؟  . 185

حداقل انحراف محور به حداکثر انحراف محور میلیون کیلومتر میلیون کیلومتر به 

سرعت کم - سرعت زیاد  سرعت زیاد - سرعت کم  

152147

سنجش از دور، کدام است؟  . 186

اندازه گیري و ثبت انرژي بازتابی سطح سیارات از روي زمین است. جمع آوري اطالعات از عوارض سطح زمین با تماس فیزیکی آن ها است.

اندازه گیري و ثبت انرژي بازتابی خورشید از روي زمین است. جمع آوري اطالعات از عوارض سطح زمین است.

در کدام شاخۀ علم زمین شناسی از انرژي الکترومغناطیسی جهت جمع آوري اطالعات بهره می گیرند؟  . 187

نفت سنجش از دور  اقتصادي درینه شناسی

کدام مورد در محدودة علم سنجش از دور نمی باشد؟  . 188

استفاده از انرژي الکترومغناطیسی مصنوعی  بررسی آبخوان ها و چشمه ها

تفسیر امواج بازتابیده از زمین و دریا  مطالعۀ عوارض سطح زمین 

در کدام زمان، سنگ هاي کرة زمین شروع به دگرگون شدگی کرده اند؟  . 189

فوران اولین آتشفشان ها بر روي زمین   جدا شدن ورقه هاي سنگ کره از هم  برخورد ورقه هاي سنگ کره به هم  پس از تشکیل سنگ کره 

کدام عبارت نشان دهندة سن نسبی است؟  . 190

پستانداران بعد از خزندگان بر روي زمین ظاهر شدند.  دایناسورها،  میلیون سال پیش از بین رفتند. 

در تریاس به طور نسبی، دماي هوا گرم تر از پیش بوده است.  در ژوراسیک ضخامت آهک ها بیشتر از ماسه سنگ است. 

65

در کدام زمان، آتشفشان هاي فعال در زمین، فراوانی بیشتري داشته اند؟  . 191

فاصلۀ تشکیل هوا کره و آب کره  بعد از تشکیل سنگ کره 

شروع برخورد ورقه هاي سنگ کره به هم  شروع جدایی قطعات سنگ کره از هم 

1) )
2) )

3) )

4) )6) ) 5) )

در شکل زیر، قدیمی ترین و جدیدترین الیه کدام است؟  . 192

6 − 1

6 − 3

5 − 2

1 − 6

بین دوره هاي پیدایش اولین دایناسور و اولین خزنده، کدام دورة زمانی قرار می گیرد؟ در این دوره چه اتفاقی صورت گرفته است؟  . 193

کرتاسه - اولین دوزیست پرمین - اولین سرپایان  کرتاسه - پیدایش اولین گیاه گلدار  پرمین - انقراض گروهی 

تشکیل کوه ها در نزدیکی گودال هاي اقیانوسی بر اثر چه عاملی صورت می گیرد؟  . 194

باال آمدن رسوبات دریا در اثر برخورد ورقه ها  رسوب گذاري بسیار سریع در نزدیکی گودال ها 

خروج مواد مذاب از کف گودال ها  برخورد ورقه ها و انجام عمل فرورانش 

اختالف زمانی میان شکل گیري منظومۀ شمسی و پیدایش نخستین اجزاي سنگ کره حدود چند میلیارد سال می باشد؟  . 195

22٫634٫6
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سخت

کدام گزینه، دلیل مناسبی براي عبارت زیر است؟   . 196

«خورشید در اول تیرماه بر مدار رأس السرطان، تابش قائم دارد.»

تفاوت زاویۀ تابش خورشید بر عرض هاي جغرافیایی  حرکت زمین و زاویۀ انحراف محور آن 

درجۀ شمالی در تابستان  تابش قائم خورشید بر مدار  23٫5 یکسان نبودن فاصلۀ زمین نسبت به خورشید در طول سال 

کدام گزینه، علت مناسبی براي عبارِت زیر است؟   . 197

«خزندگان در اوایل دورة کربونیفر ظاهر و طی  میلیون سال، جثۀ آن ها بزرگ تر شد.»

تشکیل دریاهاي اولیه و به وجود آمدن چرخۀ آب  تغییرات شرایط آب و هوایی و تشکیل سنگ ها

پیدایش نخستین سلول هاي هسته دار و تشکیل زیست کره حرکت ورقه هاي سنگ کره و به وجود آمدن اقیانوس ها

80 − 70

اگر  از کربن رادیواکتیو فسیل اجداد اولیۀ خرچنگ ها هنوز به نیتروژن تبدیل نشده باشد، سن این فسیل کدام مورد می تواند باشد؟  . 198

 میلیارد سال  سال  سال  میلیون سال 

%50

4٫51116057301٫3

هفتاد و پنج درصد از اورانیوم  در یک نمونه سنگ به عنصر پایدار سرب  تبدیل شده است. سن این نمونه سنگ کدام است؟  . 199

 سال  میلیارد سال  میلیون سال  میلیارد سال 

235207

57304٫514269

 

در شکل زیر، پس از رسوب گذاري،  ..................  ایجاد شده است.  . 200

فرسایش

تک شیب

شکستگی

تزریق ماگما 

کدام واپاشی در روش هاي عمرسنجی، غیرممکن است؟  . 201

→C14 N14→ pU238 b206p →b207 U232T → pu232 b208

فصل اول : آفرینش کیهان و تکوین زمین

روي دایره ي استوا میله اي را به صورت عمود بر زمین نصب کرده ایم. طول سایه ي این میله به هنگام ظهر شرعی چه روزهایی، تقریباً یکسان  . 202

است؟

همه ي روزهاي سال اول فروردین و اول تیر اول مهر و اول تیر اول تیر و اول دي

کدام یک از عناصر زیر، حاصل تجزیه ي پتاسیم رادیواکتیو است؟  . 203

نیتروژن سرب اورانیم آرگون

.  کربن  موجود در اسکلت جانداري هنوز تجزیه نشده است، از مرگ این جاندار تقریباً چند سال گذشته است؟ 204

5700

1

4
14

114001710022800

استخوان هاي خزنده اي در میان یک الیۀ سنگی، حاوي مادة رادیواکتیوي به نیمه عمر  میلیون سال، پیدا شده است. اگر  این مادة رادیواکتیو  . 205

تخریب شده باشد، خزنده در چه دورانی زندگی می کرده است؟

پالئوزوییک پرکامبرین سنوزوییک مزوزوییک

75
15

16
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A

CD
B

سن نسبی الیه هاي رسوبی و توده هاي آذرین شکل زیر (از قدیم به جدید)، کدام است؟  . 206

B , D , C , AD , A , B , C

D , B , A , CB , D , A , C

،  و از مقدار اولیۀ در زمان تشکیل یک سنگ آذرین، مقدار  عنصر رادیواکتیو  و  در آن مساوي بوده اند. امروزه از مقدار اولیۀ عنصر   . 207

،  باقی مانده است. نیمه عمر عنصر  چند برابر نیمه عنصر  است؟ عنصر 

2aba
1

16

b
1

4
ab

24
1

2

1

4

در مدار صفر درجه، چاهی قائم حفر شده است. در طول سال چند بار نور خورشید به طور عمود به کف چاه می تابد؟  . 208

1212365

نیمه عمر رادیوم حدود  سال است. در آخرین فعالیت یک کوه آتش فشان سنگی به وجود آمده که  رادیوم  آن تاکنون تخریب شده  . 209

است. از آخرین فعالیت این کوه آتش فشان حدود چند سال می گذرد؟

1600
3

4
226

3200480064008000

یک قطعه سنگ سرگردان هر  سال، یک بار به دور خورشید می گردد. فاصله ي این قطعه سنگ تا خورشید حدود چند واحد نجومی است؟  . 2108

481664

.  کربن رادیواکتیو یک قطعه زغال کشف شده درون غاري، هنوز باقی است. از زمان قطع درخت زغال شده، تقریباً چند سال می گذرد؟ 211
1

8

22900 ± 10017100 ± 10011450 ± 1005700 ± 100

 

خورشید زمین

خطی فرضی که زمین را به خورشید وصل می کند، در کدام ماه خورشیدي، مساحت مشخص شده را ایجاد کرده است؟  . 212

خرداد

تیر

بهمن

اسفند

 

جدیدترین پدیده ي زمین شناسی در شکل فرضی زیر کدام است؟  . 213

گسل فرسایش

چین خوردگی نفوذ ماگما

.  کربن هاي رادیواکتیو یک تکه چوب هنوز باقی است. از زمان قطع این تکه چوب از درخت تقریباً چند هزار سال می گذرد؟ 214

کم تر از   تا   تا  تا 

1

4

1577111114
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کدام عبارت، تاریخچه ي فرضی شکل زیر را بهتر بازگو می کند؟  . 215

رسوب گذاري، چین خوردگی، خروج از آب، فرسایش و گسل، رسوب گذاري مجدد

رسوب گذاري، خروج از آب، فرسایش، گسل، فرسایش، پیشروي دوباره

رسوب گذاري، چین خوردگی و گسل، خروج از آب، فرسایش، رسوب گذاري مجدد

چین خوردگی، خروج از آب، پیشروي مجدد دریا، گسل، رسوب گذاري مجدد

در زمان تشکیل یک سنگ آذرین، مقدار  عنصر رادیواکتیو  در آن مساوي بوده اند. امروز از مقدار اولیه ي عنصر  و از مقدار اولیه ي  . 216

عنصر    باقی مانده است. نیمه عنصر  چند برابر نیمه عمر عنصر  است؟

    

2b,aa
1

16

b
1

4
ab

1

4

1

2
24

.   کربن رادیواکتیو موجود در سلولزهاي یک کندوي عسل فسیل شده، هنوز باقی است. از زمان ساخت این کندوي عسل حدود چند سال 217

می گذرد؟

1

8

5500110001700022500

خورشید زمین

 

در شکل زیر، مساحت مشخص شده، نشان دهندة کدام ماه خورشیدي در نیمکرة جنوبی می باشد؟  . 218

دومین ماه تابستان

سومین ماه زمستان 

دومین ماه زمستان

دومین ماه پاییز

فاصله ي زمانی دو حضیض خورشیدي متوالی در کدام سیاره بیشتر از بقیه است؟  . 219

مریخ زهره زحل زمین

در کدام روز، سرعت گردش زمین به دور خورشید در اندازه گیري هایی که در کشور خودمان انجام گرفته باشد، بیشتر خواهد بود؟  . 220

اول تیر خرداد آذر 3125اول فروردین

کدام عبارت، از تصورات کوپرنیک، در رابطه با فرضیۀ خورشید مرکزي است؟  . 221

سرعت زمین به هنگام گردش به دور خورشید متغیر است.

فاصله ي زمین تا خورشید همیشه ثابت است.

زمین همراه با پنج سیاره دیگر در یک مدار به دور خورشید می چرخند.

همه ي اجزاي منظومه شمسی در مدارهاي بیضی شکل به دور خورشید گردش می کنند.

ترشیاری

پرمین

کربونیفر

کامبرین

سیلورین

 

از زمان ظاهر شدن اولین جانداران در خشکی ها تا زمان نابودي تریلوبیت ها، در منطقه اي که ستون چینه شناسی آن را می بینید، چند بار دریا به  . 222

خشکی تبدیل شده است؟

1

2

3

4
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+ + +
+ +

+
+ + +

+ +++

آهک

شیل

گرانیت

سن نسبی سنگ هاي شکل زیر به ترتیب از قدیم به جدید کدام است؟  . 223

آهک، گرانیت، شیل آهک، شیل، گرانیت

گرانیت، شیل، آهک شیل، گرانیت، آهک

A

C
B

D

 

الیه  هاي رسوبی و رگه  هاي آذرین شکل زیر به ترتیب از راست به چپ از قدیم به جدید کدامند؟  . 224

A-C-B-D A-B-D-C

C-B-A-D C-A-B-D

 

تاریخچه فرضی شکل زیر از قدیم به جدید کدام است؟  . 225

رسوب گذاري، چین خوردگی، پس روي دریا، پیش روي دریا و رسوب گذاري جدید.

رسوب گذاري، چین خوردگی، فرسایش، پیش روي دریا و رسوب گذاري جدید، پس روي دریا و فرسایش.

چین خوردگی و خروج از آب، فرسایش، پیش روي دریا و رسوب گذاري جدید، چین خوردگی جدید.

رسوب گذاري، خروج از آب، فرسایش، پیش روي دریا و رسوب گذاري، پس روي دریا و فرسایش.

ظهر روزي که نور خورشید به صورت موازي با سطح آب هاي یخ زده ي قطب شمال عبور می کند، ..................  . 226

مدت زمان آن روز در تمام کره ي زمین یکسان است. آن روز، خورشید در قطب شمال غروب نخواهد کرد.

میله هاي عمود بر زمین در همه ي نقاط دایره ي استوا بلندترین سایه را دارند. همه  ي نقاط واقع بر روي کره ي زمین، بهار خود را شروع می کنند.

.  یک قطعه سنگ سرگردان، هر  سال یک بار به دور خورشید می چرخد. فاصلۀ این قطعه سنگ تا خورشید چند واحد نجومی است؟ 22727

92781729

 

کدام عبارت به تاریخچه فرضی شکل زیر نزدیک تر است؟  . 228

رسوب گذاري، پس روي آب، چین خوردگی، رسوب گذاري جدید، پیش روي آب

رسوب گذاري، چین خوردگی، ناپیوستگی، پس روي آب، پیش روي آب

رسوب گذاري، چین خوردگی، فرسایش، رسوب گذاري مجدد، پس روي آب

چین خوردگی، پیش روي آب، فرسایش، رسوب گذاري مجدد، پس روي آب

.  کربن هاي رادیواکتیو زغال هاي کنار یک اسکلت آدمی هنوز باقی است. از زمان مرگ این شخص حدود چند هزار سال می گذرد؟ 229

کم تر از یک  تا  تا  تا 

1

8

5611121718

فاصله ي سیارکی تا خورشید  برابر فاصله ي زمین تا خورشید است. این سیارك هر چند سال یک بار به دور خورشید می چرخد؟  . 23016

128163264

میله اي به روي مدار استوا بر زمین عمود است. جهت سایه ي این میله به هنگام ظهر شرعی در طول سال کدام است؟  . 231

در طول سال یک دور کامل به دور میله می چرخد. تمام سال به سمت شمال

حدود  ماه سایه ندارد، ماه به سمت شمال و  ماه به سمت جنوب 66633حدود  ماه به سمت شمال و حدود  ماه به سمت جنوب

 

کدام تفسیر می تواند براي الیه هاي a و b درست باشد؟  . 232

الیه ي a و b در یک زمان تشکیل شده اند.

یک گسل رورانده سبب جدایی الیه ي a از الیه ي b شده است.

اگر الیه ها وارونه نشده باشند الیه ي a از الیه ي b قدیمی تر است.

الیه هاي a و b در بین الیه هاي این منطقه بیش ترین اختالف سن را با هم دارند.
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کدام فرآیند به تاریخچه ي فرضی شکل مقابل پس از رسوب گذاري اولیه، نزدیک تر است؟  . 233

پسروي دریا- فرسایش- دگرشیبی- رسوب گذاري دوباره- ناپیوستگی موازي

پیشروي دریا- پسروي دریا- فرسایش- پسروي دریا - رسوب گذاري دوباره

چین خوردگی- فرسایش- دگرشیبی- رسوب گذاري دوباره- پسروي دریا

پسروي دریا- فرسایش- پیشروي دریا و رسوب گذاري دوباره- پسروي دریا

6

4

3

2
1

55
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F2

F1  

به ترتیب، جوان ترین و مسن ترین پدیده هاي زمین شناسی، در شکل زیر کدام اند؟  . 234

گسل  و تزریق توده ي نفوذي

گسل  و رسوب گذاري الیه هاي  تا 

تزریق توده ي نفوذي و تشکیل الیه هاي  تا 

رسوب گذاري الیه هاي  تا  و رسوب گذاري الیه هاي  تا 

F1

F213

16

4613

خورشید به کدام مدار تقریباً عمود بتابد، در شهر شما، طول مدت شب و روز، بیشترین اختالف را خواهند داشت؟  . 235

استوا کمی جنوب استوا رأس الجدي کمی شمال استوا

+ + + ++ ++

+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + +

+ +

+ + + +
+ + + +

A

B

+ + + +

 

کدام گزینه، سه پدیدة زمین شناسی متوالی را در شکل زیر معرفی می کند؟  . 236

رسوب گذاري، دگر شیبی، چین خوردگی

، فرسایش ، نفوذ تودة  نفوذ تودة 

رسوب گذاري، چین خوردگی، نفوذ تودة 

ناپیوستگی، رسوب گذاري مجدد، نفوذ تودة 

AB

A

B

سیارکی با قطر  به نام وستا، هر  سال یک بار به دور خورشید می چرخد. مدار گردش این سیارك در بین مدار کدام سیاره ها قرار دارد؟  . 237

مریخ و مشتري مشتري و زحل زمین و مریخ زهره و زمین

550km8

تیرچراغ برقی درست روي مدار راس السرطان نصب شده است. این تیر به هنگام ظهر شرعی اولین روز کدام ماه خورشیدي، بلندترین سایه را  . 238

دارد؟

دي مهر تیر فروردین

کدام ترتیب را براي سن نسبی در شکل مقابل نمی توانیم به کار ببریم؟  . 239

رسوب گذاري، چین خوردگی، شکستگی

رسوب گذاري، شکستگی، نفوذ ماگما

چین خوردگی، شکستگی، نفوذ ماگما

شکستگی، نفوذ ماگما، فرسایش

یک واحد نجومی، در چه هنگامی براي کشور ما، کم ترین مقدار را دارد؟  . 240

تقریباً همه ي روز هاي مرداد اول بهار و پاییز اول زمستان اول تابستان

طبق جدول زمان زمین شناسی، کدام دو مورد ارتباط منطقی با یکدیگر ندارند؟  . 241

دوره: عصر  فانروزوییک: دور  کرتاسه: دوره  پالئوزوییک: دوران 
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ترتیب دوره هاي زمانی زمین شناسی از قدیم به جدید در کدام گزینه رعایت نشده است؟  . 242

پالئوزوییک - سنوزوییک - مزوزوییک  دونین - کربونیفر - پرمین 

کرتاسه - تریاس - ژوراسیک  اردوویسین- سیلورین- دونین

قدیمی ترین دورة زمین شناسی از ائون فانروزوییک و قدیمی ترین دوره دوران سنوزوییک در ائون فانروزوییک کدام است؟  . 243

کامبرین - تر شیاري  پالئوزوییک - کواترنري  مزوزوییک - تریاس  پالئوزوییک - کربنیفر 

مجموعاً چند دوره درائون فائزوییک وجود دارد؟  . 244

11798

تابش خورشید در آخر بهار بر مدار .................. و در اول پاییز بر مدار ..................  می باشد.  . 245

رأس الجدي - صفر درجه  استوا - رأس السرطان  شمالی - استوا  رأس الجدي - رأس السرطان 

90
0

23٫5
0

کدام عبارت براي طول روز و شب در یکم فروردین ماه براي کشور ما درست است؟  . 246

در مناطق شمالی طول روز بیش تر و طول شب کم تر است.  در همه ي نقاط طول روز و شب مساوي است. 

همه ي نقاط شرقی نسبت به نقاط غربی خود طول روز بیش تري دارند.  در مناطق جنوبی طول روز بیش تر و طول شب کم تر است. 

در مدار صفر درجه، چاهی قائم حفر شده است. در طول سال چند بار نور خورشید به طور عمود به کف چاه می تابد؟  . 247

1212365

کدامیک در نظریۀ زمین مرکزي منطقی و درست است؟  . 248

مدار زهره بین خورشید و زمین قرار دارد. زمین مرکز منظومۀ شمسی است.

حرکت انتقالی مریخ در جهت عقربه هاي ساعت است. مدار سیارات دایره اي شکل است.

نیکوالس کوپرنیک، ستاره شناس لهستانی با مطالعۀ .................. نظریۀ .................. را بیان کرد.  . 249

قوانین کپلر، خورشید مرکزي قوانین کپلر، حرکت سیارات

حرکت سیارات در زمان هاي مختلف، خورشید مرکزي حرکت سیارات در زمان هاي مختلف، زمین مرکزي

A

B

N
M

P

Q

سیاره

اوج
خورشیدی

خورشیدی
حضیض

باتوجه به شکل مقابل کدام گزینه نادرست است؟  . 250

 بهمن ماه و  مرداد ماه است.

سرعت در  بیشتر از  می باشد.

جاذبۀ خورشید در حضیض بیشتر از اوج است.

سیاره در نقطۀ  اول مهرماه قرار دارد.

AB

MNPQ

E

فاصلۀ یک سیاره تا زمین  واحد ستاره شناسی است. مدت حرکت انتقالی این سیاره چه قدر است؟  . 25124

17٫571258٫324

سال انتقالی براي یک سیاره  برابر زمین است. فاصلۀ این سیاره تا زمین چند کیلومتر است؟  . 25227

1215 × 10
7

4050 × 10
6

1٫3 × 10
9

9 × 10
12

یک واحد نجومی در چه هنگامی براي کشور ما  میلیون کیلومتر است؟  . 253

تقریباً همۀ روزهاي بهار اول پاییز اول زمستان اول تابستان

147

کدام گزینه در اول تیر ماه براي زمین رخ می دهد؟  . 254

کم ترین سرعت حرکت وضعی سیاره اي کمترین سرعت حرکت انتقالی

کمترین فاصله از خورشید بیشترین جاذبۀ خورشید
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در گردش انتقالی یک سیاره در وضعیت حضیض .................. فاصله .................. جاذبه از خورشید و .................. سرعت گردش را دارد.  . 255

کم ترین – کم ترین – کم ترین کم ترین – بیش ترین – بیش ترین بیش ترین – کم ترین – بیش ترین  بیش ترین – بیش ترین – بیش ترین

اگر فاصلۀ سیاره اي تاخورشید  برابر فاصلۀ زمین تا خورشید باشد. آنگاه حرکت انتقالی این سیاره معادل چند ماه زمینی است؟  . 256
1

2

3

4
34

1

2

زمان گردش سیاره اي به دور خورشید  ماه است. فاصلۀ این سیاره تا زمین چند واحد نجومی است؟  . 25796

4362

جاذبۀ خورشید بر زمین و سرعت حرکت دایره اي زمین در کدام ماه از بقیه بیش تر است؟  . 258

شهریور مرداد تیر خرداد

+
+

+
++

+
+ + +

+
+

+
توده مذاب

A
B

C
D

E کدام گزینه دربارة سن نسبی رخدادهاي شکل مقابل درست است؟  . 259

رسوب گذاري – چین خوردگی – گسل – فرسایش – تودة آذرین

رسوب گذاري – چین خوردگی – گسل – تودة آذرین – فرسایش

تودة آذرین – رسوب گذاري – چین خوردگی – گسل – فرسایش

تودة آذرین – رسوب گذاري – گسل – چین خوردگی – فرسایش

 
B

C

+ +
+

+
+

Z

Z

D کدام گزینه دربارة سن نسبی رخ دادهاي شکل مقابل نادرست است؟  . 260

قدیمی ترین الیۀ رسوبی است. گسل جوان ترین پدیده و الیۀ 

قدیمی تر است. گسل از الیه هاي رسوبی جوان تر و از آذرین 

گسل از الیه هاي رسوبی جوان تر و از آذرین  هم  جوان تر است.

الیۀ  قدیمی تر از آذرین نفوذي  و گسل است.

B

z

z

Dz

+ + + + A

B
C
D
E+

+
+

+ + + + + + + + + +
+

در شکل مقابل سن نسبی رخ دادها به ترتیب کدام است؟(از راست به چپ)  . 261

B−A−C −D−EE−D−C −B−A

A−B−C −D−EE−D−C −A−B

+ + + + + + + + ++
+

++
+ +

+++++++
+++++ +

+
+ +
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++
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+ ++

A

D

F

B
E C

+

کدام عبارت براي شکل روبه رو درست است؟  . 262

 قدیمی تر از  و  جدیدتر از 

 قدیمی تر از  و  جدیدتر از 

قدیمی تر از   جدید تر از  و 

 جدیدتر از  و  قدیمی تر از 

BDEF

CFAF

CBAD

FCDA

در فاصلۀ میان رسوب گذاري اولیه و مجدد کدام رویداد در این منطقه اتفاق افتاده است؟  . 263

خشکی زایی و فرسایش چین خوردگی و تخریب

پیش روي و پس روي دریا شکستگی و هوازدگی

تشکیل شده حاصل از فروپاشی اورانیوم  در یک سنگ   مادة اولیه است. سن این سنگ چند میلیارد سال است؟   مقدار سرب   . 264

میلیون سال 

207235
7

8

→ P = 713U235 b207

49914٫99121392٫139
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،  است. نیمه عمر سنگ  چند برابر سنگ  سن دو سنگ یکسان و  سال است. تعداد نیمه عمر سنگ M،  و تعداد نیمه عمر سنگ   . 265

 است؟

500005N2N

M

1

2
22٫525

،   باقی ،   و از مادة  در زمان تشکیل یک تودة آذرین مقدار دو ماده رادیواکتیو  در آن برابر بوده است. در زمان حاضر از مادة   . 266

مانده است. نیمه عمر مادة  چند برابر مادة  بوده است؟

y,xx
1

8
y

1

32

xy

3

5

5

3
4

1

4

پس از طی  میلیون سال در یک سنگ از مادة رادیواکتیوي با نیمه عمر  میلیون سال تنها  گرم باقی مانده است. مقدار اولیۀ مادة رادیواکتیو  . 267

چند گرم بوده است؟

1041٫5

8161332

به ازاء افزایش وسعت پوستۀ اقیانوسی در محل  .................. ،اضافه پوسته در محل  .................. فرورانش کرده و سطح زمین افزایش نمی یابد.  . 268

گودال، گودال شکاف، شکاف گودال، شکاف شکاف، گودال

میلیون ها سال بعد شرق آفریقا وارد کدام مرحله از چرخۀ ویلسون می شود؟  . 269

برخورد بسته شدن گسترش باز شدن

1)) 2)) 3))

4))

،  و  به ترتیب کدام اند؟  ، باتوجه به شکل مقابل،   . 270

گودال، شکاف، استنوسفر، لیتوسفر گودال، شکاف، لیتوسفر، استنوسفر شکاف، گودال، استنوسفر، لیتوسفر شکاف، گودال، لیتوسفر، استنوسفر
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باتوجه به شکل مقابل کدام مورد درست است؟  . 271

 باز شدن،  گسترش،  بسته شدن،  برخورد

 باز شدن،  گسترش،  و  بسته شدن،  برخورد

 باز شدن،  گسترش،  بسته شدن،  برخورد

 باز شدن،  و  گسترش،  و  بسته شدن،  برخورد
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باتوجه به شکل، به ترتیب کوه  زاگرس، اقیانوس اطلس، دریاي سرخ، کوه هاي شرق آفریقا در کدام مراحل تشکیل شده اند؟  . 272

، ، ، 

، ، ، 

، ، ، 

، ، ، 

ABCD

FCBA

ACBF

FDBA

بر روي مدار رأس السرطان سایه ها رو به .................. و بر روي مدار رأس الجدي سایه ها رو به .................. تشکیل می شوند.  . 273

شمال، جنوب جنوب، شمال جنوب، جنوب شمال، شمال
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باتوجه به عمر زمین در یک سنگ آذرین از  گرم  چند گرم باقی مانده است؟ میلیارد سال   . 2745U238T ⋅U238 = 4٫5

2٫54٫58٫52
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x
در شکل مقابل ترتیب وقوع پدیده ها کدام است؟  . 275

رسوب  تا  ، ، ، رسوب  ، 

 تا  ،  ،  ، فرسایش،  ، 

، رسوبگذاري مجدد  ،  فرسایش  تا  ،  ،  ، فرسایش،  ، 

، فرسایش  ،  ،  ،  ، ، رسوبگذاري  تا  فرسایش رسوبات 

ADGFEH

ADGFHE

ABDFGHEX

ABDGFEX

+ + + + + +
+

+
++

+
+
+

+
+

+ +++++

F
G

E
D
C
B
A

در شکل مقابل ترتیب سن نسبی عبارت است از:  . 276

 ،  ،  ،  ،  ،   ، 

 ،  ،  ، فرسایش،  ، 

، چین  ،  ،  ،  ، فرسایش،  ،  ، 

،  ،  ،  ، فرسایش،  ،  ، 

ABCDEFG

BCDFA

ABCDEGF

BCDEGFA

B+ + + + + + + +

C + C + C + A

کدام مورد در شکل روبه رو، نادرست است؟  . 277

تکه هاي  هم سن،  هستند.  از الیۀ  قدیمی تر است.

 گدازه و  تکه هاي هوازده است. و  توده هاي آذرین نفوذي اند.

BACB

BCBC

بیش ترین اختالفات ساعات بین شب و روز در اول .................. و .................. ایجاد می شود.  . 278

مهر – فروردین فروردین – اسفند تیر – دي خرداد – بهمن

در مدار  شمالی، سایه ها رو به .................. و  جنوبی سایه ها رو به .................. تشکیل می شوند.  . 279

غرب، شرق شرق، غرب شمال، جنوب جنوب، شمال

66٫5
∘

66٫5
∘

در منطقۀ جنوبگان در چه زمانی سایۀ اجسام به بی نهایت می رسد؟  . 280

اول دیماه اول فروردین اول مهرماه اول تیرماه

خورشید
استوا

23/5 ˚ باتوجه به شکل مقابل ..................  . 281

در جنوبگان طول روز و شب برابر و  ساعت است.

در شمالگان پدیدة خورشید نیمه شب تشکیل می شود.

بلندترین سایه ها در نیمکرة شمالی تشکیل می شود.

در مدار  جنوبی بلندترین شب و کوتاه ترین روز تشکیل می شود.

12

66٫5
∘

زمان رفت و برگشت اشعۀ لیزر به ماه  ثانیه است. پس فاصلۀ زمین تا ماه .................. کیلومتر است.  . 2822٫5

750000375000475000800000

خورشید به کدام مدار تقریباً عمود بتابد، در شهر شما، طول مدت شب و روز، بیش ترین اختالف را خواهند داشت؟  . 283

استوا کمی جنوب استوا رأس الجدي کمی شمال استوا

 

sun

B

A

C

D
در کدام حالت شکل زیر در نیمکرة جنوبی به ترتیب طول روز ها حداکثر و حداقل می شود؟  . 284

 ،  ،

 ،  ،

ADDA

BCCB
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سن نسبی کدام الیه یا تودة نفوذي، از بقیه کمتر است؟  . 285

A

B

C

D

در کدام منطقه، همیشه سایۀ اجسام عمود بر زمین، به سمت جنوب قرار می گیرد؟  . 286

صفر تا حدود  درجۀ جنوبی  استوا تا  درجۀ جنوبی 

 تا حدود  درجۀ جنوبی درجۀ شمالی تا  درجۀ جنوبی 

23٫590

23٫59023٫523٫5

اگر یک واحد نجومی را برابر با  فرض کنیم، نور فاصلۀ متوسط زمین تا خورشید را در کدام زمان طی می کند؟  . 2871٫5 × km10
8

8
′
20

′′
8
′
3
′′

480
′
20

′′
500

′
0
′′

شهابی تقریباً هر  سال یک بار به دور خورشید می گردد. وقتی این شهاب، زمین و خورشید در یک راستا قرار می گیرند، شهاب و زمین حدود چند  . 288

واحد نجومی از یکدیگر فاصله دارند؟

8

34523

میله اي بر زمین عمود است. به هنگام ظهر شرعی روز پنجم خرداد بدون سایه و به هنگام ظهر شرعی روز بیستم خرداد سایه اي به سمت جنوب  . 289

دارد. محل تقریبی این میله به کدام عرض جغرافیایی نزدیک تر است؟

1615٫51723٫5 درجۀ جنوبی  درجۀ جنوبی درجۀ شمالی درجۀ شمالی

کدام گزینه، پیامد عبارِت زیر است؟   . 290

«پوستۀ جدیِد ایجادشده، به طرفین حرکت کرده و باعث گسترش بستر اقیانوسی شده است.»

تشکیل جزایز قوسی در اقیانوس آرام  دور شدن عربستان از آفریقا  بسته شدن اقیانوس تتیس  برخورد هندوستان به آسیا 

کدام گزینه، با «حرکت وضعی زمین» مغایرت دارد؟  . 291

زاویۀ تابش خورشید در اول دي ماه، بر مدار  درجۀ جنوبی، عمود است.  زاویۀ تابش خورشید در طول مدار  درجۀ شمالی، در اول تیرماه، ثابت است. 

خورشید در تمام ایام سال، بر مدار صفر درجه، قائم می تابد. سرعت حرکت چرخشی زمین، با فاصلۀ زمین از خورشید، تغییر می کند.

3023٫5

ورقه قاره ای ورقه اقیانوسی

تصویر زیر، فرآیند تشکیل کدام پدیده را بیان می کند؟   . 292

الف) جزایر قوسی             ب) اقیانوس جدید               ج) دراز گودال اقیانوسی             د) جزایر آتشفشانی

الف و د  الف و ج 

ب و د  ب و ج 

 
A
B

C D
E

F
x از چپ به راست، الیۀ جدید تر  ..................  و الیۀ قدیمی تر  ..................  می باشد.  . 293

D−CX− F

F −AA−X
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ترتیب وقوع پدیده هاي زمین شناسی در شکل زیر کدام است؟  . 294

نفوذ ماگما - گسل معکوس - پسروي دریا 

گسل عادي - چین خوردگی - فرسایش  

رسوب گذاري - نفوذ ماگما - چین خوردگی - فرسایش 

رسوب گذاري - گسل عادي - نفوذ ماگما - فرسایش

 
+ + + + +

+++++++++

قدیمی ترین و جدیدترین پدیده در شکل به ترتیب  ..................  و  ..................  می باشد.  . 295

رسوب گذاري ــ پسروي دریا  پیشروي دریا ــ گسل 

تزریق ماگما ــ چین خوردگی رسوب گذاري ــ تزریق ماگما 

 

در شکل مقابل، پس از گسل خوردگی الیه ها، کدام پدیده زمین شناسی اتفاق افتاده است؟  . 296

رسوب گذاري شدید  چین خوردگی

تزریق ماگما  فرسایش شدید 

x

x

 

در شکل مقابل ماگماي نفوذي  داراي سن دونین است، پس گسل خوردگی متعلق به کدام دوره می تواند باشد؟  . 297

سیلورین کامبرین  

اردوویسین پرمین

x

 

+
+
+

+
+

+
+

+

با توجه به شکل، جوان ترین پدیده در شکل کدام است؟  . 298

چین خوردگی رسوب گذاري

هوازدگی تزریق مادة مذاب 

 

........
...
.

.

.
...

.. ...
.

با توجه به شکل زیر، در کدام گزینه ترتیب وقایع به درستی بیان نشده است؟  . 299

گسل پس از نفوذ ماگما 

چین خوردگی پس از رسوب گذاري

تزریق ماگما پس از هوازدگی سطحی 

رسوب گذاري قبل از گسل  

 

در شکل مقابل، کدام پدیده مشاهده نمی شود؟  . 300

فرسایش

چین خوردگی

شکستگی

رسوب گذاري

 

C

D

G

B
A

E

F

سه پدیده متوالی در شکل از قدیم به جدید کدام است؟ (از راست به چپ)  . 301

 ،  ،  ،  ،

 ،  ،  ،  ،

CBDEAF

GFECAB
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D

E

A

B
C

F  

در شکل زیر،  ..................  جدید تر از  ..................  می باشد.  . 302

A−BD−A

F −DA−C

A

B

C

D

E

 

، کدام گزینه درست است؟ در مورد مادة مذاب   . 303

نسبت به  و  قدیمی تر است.  

از گسل جدیدتر است. 

از  قدیمی تر است.  

الیۀ  از آن جدیدتر است.  

E

DC

A

B

در یک استخوان قدیمی  مادة پایدار ایجاد شده است، سن این استخوان کدام است؟  . 304

 سال  میلیون سال  سال  میلیارد سال 

7

8

1719045001146014٫1

خورشید تابش قائم خود را در اول فروردین به مدار  ..................  و در اول پاییز به مدار  ..................  دارد.  . 305

رأس الجدي ــ رأس السرطان   استوا ــ استوا  استوا ــ رأس السرطان رأس السرطان ــ رأس الجدي
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زیرا هیچ عامل شیمیایی و فیزیکی نمی تواند بر سرعت تالشی عناصر رادیواکتیو تأثیر بگذارد. گزینه 4  . 1

کربن  رادیواکتیو بر اثر تجزیه به نیتروژن  تبدیل می شود. گزینه 4  . 2

کوپرنیک نظریۀ خورشید مرکزي را مطرح کرد و بیان کرد که، زمین همراه با ماه مانند دیگر سیاره ها در مدارهاي دایره اي به دور خورشید می گردد.  گزینه 1  . 3

بطلیموس، دانشمند یونانی بیش از  هزار سال پیش، با مشاهدة حرکت ظاهري ماه و خورشید به این نتیجه رسید که زمین در مرکز عالم قرار دارد و سایر اجرام آسمانی به دور آن گزینه 3  . 4

می گردند.

سنجش از دور از انرژي الکترومغناطیس بهره می برد و قوي ترین منبع تولید کنندة این انرژي، خورشید است.  گزینه 2  . 5

نیتروژن، هیدروژن و اکسیژن سه گاز اّولیه بودند.  گزینه 2  . 6

زیرا فقط در شب هاي آرام و بدون ابر و جایی که آلودگی نور نباشد قابل مشاهده است.  گزینه 2  . 7

کوپرنیک نظریۀ خورشید مرکزي را ارائه داد که در آن خورشید در مرکز عالم قرار دارد و زمین، ماه و دیگر سیارات در مدارهایی دایره اي شکل به دور خورشید می چرخند. گزینه 1  . 8

براساس اصول تطابق، رسوباتی که داراي یک نوع فسیل هستند به طور هم زمان تشکیل شده اند. گزینه 4  . 9

گزینه 2  . 10

مقدار باقی مانده 

سن سنگ 

  سه نیمه عمر 

مسیر حرکت زمین به دور خورشید،  بیضی شکل است.  گزینه 3  . 11

در این زمان اعتدال بهاري و طول شب و روز در تمام نقاط زمین، برابر و  ساعت می باشد. گزینه 2  . 12

،  و  نادرست است. در هنگام گردش به دور خورشید، راستاي محور زمین تقریباً ثابت و بدون تغییر است. گزینه هاي  گزینه 3  . 13

باتوجه به جدول روبه رو، ابتدا نخستین ماهی زره دار سپس اولین دوزیست، اولین خزنده و در انتها اولین گیاه گلدار تشکیل شده است. گزینه 4  . 14

با گذشت میلیون ها سال و دور شدن قاره ها از یکدیگر اقیانوس هایی مانند اطلس شکل گرفته است.  گزینه 1  . 15

مطابق جدول مقابل در کربونیفر اولین خزندگان شکل گرفته اند و  گزینه نادرست است سایر گزینه ها درست هستند. گزینه 2  . 16

در تقسیم بندي واحدهاي زمانی زمین شناسی پیشروي و پسروي دریا، ظهور یا انقراض گونۀ خاص و حوادث کوهزایی استفاده می شود اما زلزله هاي شدید و آتشفشانی کاربرد ندارد. گزینه 3  . 17

فاصله ي متوسط زمین از خورشید که برابر است با  میلیون کیلومتر، یک واحد ستاره شناسی انتخاب شده است. گزینه 3  . 18

فاصله ي متوسط زمین از خورشید برابر  میلیون کیلومتر است که برابر با یک واحد ستاره شناسی انتخاب شده است. گزینه 2  . 19

منظومۀ شمسی در لبۀ یکی از بازوهاي کهکشان راه شیري قرار دارد.  گزینه 1  . 20

گزینه 2 انحراف محور زمین  درجه نسبت به سطح مدار گردش آن می باشد و این امر اختالف طول شبانه روز را ایجاد می کند.  . 21

طبق شکل مقابل، پیدایش اولین گیاه گلدار در دورة کرتاسه رخ داده است و انقراض دایناسورها در اواخر این دوره (حدود  میلیون سال پیش) صورت گرفته است.  گزینه 4  . 22

بررسی سایر گزینه ها: 

): تنوع دایناسورها در دورة ژوراسیک صورت گرفته است. گزینۀ (

1414

2

− =
8

8

7

8

1

8

3 × 2000 = 6000

1 → → →
1

2

1

4

1

8

12

124

2

150

150

23٫5

65

1
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): پیدایش اولین پستانداران در دورة ژوراسیک رخ داده است.   گزینۀ (

): پیدایش اولین ماهی زره دار در دورة اردویسین صورت گرفته است، که همگی این دوره ها قبل از دورة کرتاسه بوده است.   گزینۀ (

در هر کهکشان، میلیاردها ستاره و سیاره و ... اجرام آسمانی مختلف وجود دارد که تحت تأثیر نیروهاي گرانش متقابل قرار گرفته اند.  گزینه 1  . 23

مطابق شکل،    خورشید  زهره  زمین  مریخ گزینه 3  . 24

سنجش از دور علم و فن جمع آوري اطالعات از عوارض سطح زمین بدون تماس فیزیکی با آن ها می باشد. گزینه 3  . 25

چون اضافه پوسته در محل گودال هاي اقیانوسی داخل گوشته فرو رفته و به تدریج ذوب می شود. گزینه 2  . 26

گزینه 2  . 27

                 

در مرحلۀ بسته شدن و برخورد دو لبۀ پوسته دچار همگرایی می شوند یعنی دو جریان همرفت رو به پایین در خمیرکره شکل می گیرد.  گزینه 1  . 28

کوه هاي هیمالیا و زاگرس حاصل برخورد صفحات قاره اي می باشند. گزینه 1  . 29

مرحلۀ گسترش سبب تشکیل دریاي سرخ و اقیانوس اطلس شده است.   گزینه 3  . 30

میلیون سال می باشد. پس  ، میلیارد سال نیمه عمر و اورانیوم     ، ،   میلیارد سال – نیمه عمر پتاسیم  نیمه عمر  ،   میلیارد سال، نیمه عمر توریوم  گزینه 2  . 31

  نیمه عمر بیشتري نسبت به بقیه دارد.

بیضی دو کانون دارد و این یعنی فاصلۀ زمین تا خورشید ثابت نیست. زمانی نزدیک و زمانی دور است.  گزینه 2  . 32

در نظریۀ بطلمیوس، زمین مرکز منظومۀ شمسی است و خورشید و سایر سیارات به دور زمین می گردند. گزینه 2  . 33

در نظریۀ بطلمیوس، زمین مرکز منظومۀ شمسی است و خورشید و سایر سیارات به دور زمین می گردند. گزینه 4  . 34

گزینه 1  . 35

 مطابق شکل روبه رو زهره به زمین نزدیک تر است.
خورشید

زهره

زمین مریخ

، نادرست و گزینۀ  صحیح است. کیهان در حال گسترش است و کهکشان ها در حال دور شدن از یکدیگر هستند، پس گزینۀ  و  و  گزینه 2  . 36

توریم کاهش جرمی دارد. گزینه 3  . 37

ماهی زره دار نسبت به سایر گزینه ها، زودتر ظهور و تنوع داشته است.  گزینه 4  . 38

اورانیوم  عنصري رادیواکتیو است با نیمه عمر  میلیارد سال پس از فروپاشی که سرب  تبدیل می شود. گزینه 4  . 39

دایناسورها در حدود  میلیون سال پیش منقرض شدند.  گزینه 1  . 40

دوران مزوزوییک از  میلیون سال پیش را شامل می شود که اواخر آن دایناسورها از بین رفتند. 

نظریۀ نیکالس کوپرنیک که نظریۀ خورشید مرکزي را ارائه داد بیان می کند که:  گزینه 1  . 41

) زمین به همراه ماه، مانند دیگر سیارات در مدارهایی دایره اي شکل به دور خورشید می چرخند. 

) حرکت روزانۀ خورشید در آسمان ظاهري است و نتیجۀ چرخش زمین به دور محور خود است. 

توده هاي از گاز، غبار و میلیاردها جرم آسمانی مانند منظومه ها، ستاره ها، فضاي بین ستاره اي و... اجزاي تشکیل دهندة یک کهکشان هستند که تشکیل آن ها با انفجاري بزرگ آغاز گزینه 3  . 42

شد. 

کهکشان راه شیري،  مارپیچی است.  گزینه 4  . 43

تعیین سن مطلق به مراتب دقیق تر و مشکل تر از تعیین سن نسبی است. گزینه 3  . 44

)؛ یعنی نیتروژن  می باشد.  عنصر پایدار حاصل از فروپاشی کربن  که ماده اي و رادیواکتیو است، گزینۀ ( گزینه 1  . 45

(کپلر گفته بود که سیارات در مسیر بیضی شکل در حرکت هستند، اما هرگز دلیل آن را نفهمید.) قانون جاذبۀ عمومی نیوتن نیروي گرانش متقابل، دلیل فیزیکی این نوع حرکات را گزینه 1  . 46

معلوم کرد.

اختالف ساعت شبانه روز، اختالف فصول دو نیمکره و خورشید نیمه شب حاصل از انحراف محور زمین می باشد اما اختالف زاویۀ تابش در مدارهاي مختلف به علت کروي بودن زمین گزینه 3  . 47

است و ربطی به انحراف محور زمین ندارد.

2

3

←A←B← C←D

2 × 2 = 4− = 1 − = اولیه1
ماده

پایدار
ماده

باقی مانده
مقدار

3

4

1

4
−→

1 1

2
−→

2 1

4

U2384٫523214٫1401٫3235713

Tu232

1342

2384٫5206

65

65 − 245

1

2

14114

30

زمین فصل 1 - آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



ایپوستة قاره

پوستة اقیانوسی

وقتی خورشید در یکی از دو کانون بیضی قرار بگیرد، فاصلۀ آن تا زمین متغیر است. پس جاذبۀ متغیري را هم به سمت زمین گسیل می کند و این منجر به تغییر سرعت گردش زمین گزینه 1  . 48

به دور خورشید می شود. وقتی به خورشید نزدیک تر است، سریع تر و زمانی که دورتر است، آرام تر می چرخد.

در محل  به علت فرورانش پوستۀ اقیانوسی بسته شدن و در محل  به علت آتشفشانی خطی، عمل گسترش و بازشدگی صورت می گیرد.   گزینه 2  . 49

در محل بازشدگی با کاهش فشار بر روي خمیرکره به علت دماي باالي این قسمت ذوب می شود. گزینه 1  . 50

باتوجه به جدول کتاب درسی، آغاز حیات در پرکامبرین بوده است. گزینه 1  . 51

باتوجه به جدول کتاب درسی، دوران مزوزئیک با پیدایش و انقراض دایناسورها مشخص می شود. گزینه 4  . 52

باتوجه به جدول کتاب درسی، پالئوزوئیک با ظهور تریلوبیت ها در کامبرین شروع شده و در انتها با انقراض تریلوبیت ها پایان می یابد. گزینه 1  . 53

روش تعیین سن مطلق  براي پدیده هایی از جنس چوب و استخوان و بقایاي موجودات زنده با سن کم کاربرد دارد و پدیده هاي سنگی قدیمی با این سیستم قابلیت تعیین سن گزینه 4  . 54

ندارند.

فاصلۀ زهره تا زمین کم تر از بقیه است. گزینه 1  . 55

) یعنی مشتري چون دورتر است، پس زمان حرکت هرچه فاصلۀ سیاره تا خورشید بیشتر باشد، زمان حرکت انتقالی آن هم بیشتر است. بین زهره، عطارد، مریخ و مشتري گزینۀ ( گزینه 4  . 56

انتقالی بیشتري دارد.

در اعتدال بهاري و پاییزي یعنی موقعیت  ,  در تمام نقاط کرة زمین طول روز و شب برابر و  ساعت است. گزینه 4  . 57

در نیمکرة شمالی سایه ها رو به شمال تشکیل می شوند. چون حرکت ظاهري خورشید روي خط استوا است و نور از جنوب به نیمکرة شمالی می تابد و در نیمکرة جنوبی چون نور از گزینه 1  . 58

شمال می تابد. سایه ها رو به جنوب تشکیل می شوند.

مدار قطبی،  رأس الجدي،  استوا و  رأس السرطان،  قطب شمال (شمالگان) گزینه 4  . 59

شب و روز حاصل حرکت وضعی زمین و ایجاد فصول، حاصل حرکت انتقالی و انحراف محور زمین می باشد. گزینه 3  . 60

در مرحلۀ بازشدگی و گسترش دو لبۀ پوسته دچار کشیدگی می شوند. یعنی دو جریان همرفت رو به باال در زیر شکاف شکل گرفته است. مطابق شکل. گزینه 2  . 61

باتوجه به شکل مقابل در مرحلۀ اول یا بازشدگی یا کشیدگی پوسته و کاهش فشار سطح زمین (لیتوسفر) دچار برآمدگی می شود. گزینه 1  . 62

در مرحلۀ بسته شدن سنگ کره اقیانوسی به علت چگالی بیش تر دچار فرورانش شده و سنگ کره قاره اي دچار چین خوردگی می شود چون به علت چگالی کم در باالي پوسته قرار گزینه 2  . 63

گرفته و فشرده می شود. 

در مرحلۀ بازشدگی جریان هاي همرفتی خمیرکره (دو جریان رو به باال) سبب شکاف بخشی از پوستۀ قاره اي می شود. گزینه 2  . 64

دوران مزوزوئیک از سه دوره تریاس، ژوراسیک، کرتاسه تشکیل شده است. گزینه 4  . 65
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شکل تریلوبیت می باشد. گزینه 1  . 66

مطابق جدول مقابل تنوع دایناسورها در دورة ژوراسیک همزمان با پیدایش اولین پستانداران و پرندگان بوده است. گزینه 1  . 67

مطابق توضیحات جدول مقابل ائون فانروزوئیک شامل سه دوران پالئوزوئیک، مزوزوئیک و سنوزوئیک می باشد. گزینه 3  . 68

گزینه 1 و  تبدیل می شوند که   و   هر دو گازي شکل بوده و از محیط خارج می شوند.   . 69

به وجود آمدن چرخۀ آب باعث فرسایش سنگ ها و تشکیل سنگ هاي رسوبی گردید. گزینه 1  . 70

نخستین اجزاي سنگ کره سنگ هاي آذرین بودند و با حرکت ورقه هاي سنگ کره در مناطق مختلف به علت فشار و حرارت وارده به سنگ ها، سنگ هاي دگرگونی را به وجود آوردند. گزینه 2  . 71

پنج سیارة عطارد، زهره، مریخ، مشتري و زحل در زمان بطلمیوس شناخته شده بودند، پس  و  و  نادرست است. گزینه 2  . 72

گزینۀ  و  و  نادرست است. کهکشان راه شیري عدسی شکل با دو بازوي مارپیچی یکی از بزرگ ترین کهکشان هاي شناخته شده است که قطر بزرگ آن  سال نوري گزینه 3  . 73

است.

اورانیوم  به سرب   گزینه 2  . 74

اورانیوم   به سرب  

توریم  وجود ندارد. 

کربن  به نیتروژن  تبدیل می شود. گزینه 1  . 75

محل احداث سازه ها ربطی به سن ندارد.  گزینه 1  . 76

حوادث کوهزایی، چین خوردگی هاي مهم و ظهور و انقراض گونه هاي جانداران از عوامل تقسیم بندي واحدهاي زمانی زمین شناسی است.  گزینه 3  . 77

شرق آفریقا در مرحلۀ بازشدگی قرار دارد.  گزینه 2  . 78

گزینه 2 میلیارد سال قبل   . 79
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ابوسعید سجزي  گزینه 4  . 80

ساعته هستیم که «خورشید نیمه شب» نام دارد.  در آخر بهار و اول تابستان، کل منطقۀ شمالگان روشن می شود. در این حالت شاهد یک روز  گزینه 1  . 81

همزمان با آن، در قطب جنوب، شب  ساعته دیده می شود.

روي عرض جغرافیایی   شمالی مدار رأس السرطان نام دارد. در این منطقه تا عرض جغرافیایی   یعنی از مدار تا  درجه در هر دو نیمکره، منطقۀ معتدل گزینه 1  . 82

نام دارد. در این مناطق چهار فصل سال وجود دارد و میانگین دماي هوا در این مناطق بین  تا  درجۀ سانتی گراد است.

پس از تخریب به سرب  تبدیل می شود.  ، توریم  همۀ تبدیل عنصرهاي رادیواکتیو به عنصرهاي پایدار صحیح هستند به جز گزینۀ  گزینه 2  . 83

تعیین سن مطلق یا همان زمان دقیق وقوع پدیده ها، رادیومتري نام دارد که این کار با استفاده از عناصر رادیواکتیو انجام می شود. گزینه 3  . 84

تعیین سن مطلق، رادیومتري نام دارد که با استفاده از عناصر رادیواکتیو، زمان دقیق وقوع پدیده تعیین می شود. گزینه 3  . 85

در مرحلۀ بازشدگی، بخشی از قاره شکافته شده و مواد مذاب خمیرکره به سطح زمین می رسند که نمونه اي از آن در شرق آفریقا دیده می شود  گزینه 1  . 86

کپلر بیان کرد که سیارات در مدارهایی بیضوي شکل، به دور خورشید در حرکت اند.  گزینه 1  . 87

گزینۀ  و  از جمله نظریات کوپرنیک است که بیانگر «خورشید مرکزي» می باشد.

کهکشان راه شیري، یک کهکشان مارپیچی است که منظومۀ شمسی ما، در لبۀ یکی از بازو هاي آن تشکیل شده است.  گزینه 1  . 88

نوار مه مانند و کم نور که شامل انبوهی از اجرام است و در شب هاي صاف و بدون ابر در مکانی که آلودگی نوري ندارد دیده می شود، کهکشان راه شیري نام دارد. این کهکشان گزینه 1  . 89

مارپیچی شکل است که منظومۀ شمسی ما، لبۀ یکی از بازوهاي آن تشکیل شده است. 

اول پاییز (درست تر  شهریور) اعتدال پاییزي نام دارد. در این روز، خورشید به دایره استوا عمود می تابد و تمام نقاط زمین  ساعت روز و  ساعت شب دارند. گزینه 3  . 90

گزینه 2 ( نیتروژن  )   . 91

اورانیوم  عنصري رادیواکتیو است که براي تعیین سن مطلق سنگ ها کاربرد زیادي دارد. حاصل فروپاشی این عنصر، می تواند سرب  باشد.  گزینه 4  . 92

در اولین مرحله ویلسون، مرحلۀ باز شدگی پوستۀ قاره اي است که عامل اصلی آن عبارت است از جریان همرفتی خمیرکره گوشته اي   گزینه 3  . 93

رد سایر گزینه ها: 

) گسترش رسوبات اثري بر حرکت ورقه ها ندارد. 

) دور شدن اقیانوس ها.   

) دور شدن قاره ها خود نوعی حرکت ورقه اي است نه علت حرکت ورقه ها.

گزینه 4 طبق قانون اول کپلر، مدار سیارات بیضوي است و خورشید همواره در یکی از دو کانون مدار بیضوي حرکت انتقالی زمین قرار دارد.   . 94

طبق نظر زمین مرکزي ها، خورشید بین زهره و مریخ است.  گزینه 1  . 95

شب  ساعته یعنی اعتدال هاي و همه جاي زمین،  طول روز  است.  گزینه 1  . 96

براساس اصل تطابق، الیه هایی که داراي یک نوع فسیل هستند، به طور هم زمان تشکیل شده اند. گزینه 3  . 97

گزینه 3  . 98

    سن سنگ  زمان نیمه عمر  تعداد نیمه عمر 

    تعداد نیمه عمر

در اعتدال بهاري به هنگام ظهر خورشید به دایره ي استوا عمود می تابد و تمام نقاط زمین در این روز، شب و روز مساوي (یعنی  ساعت شب و  ساعت روز) دارند. اعتدال بهار گزینه 2  . 99

همان روز اول فروردین است.

کوپرنیک در برابر ایده ي قدیمی «زمین مرکز عالم است» نظریه ي خورشید مرکزي را ارائه داد ولی او فکر می کرد که سیارات در روي مدارهاي دایره اي شکل به دور خورشید گزینه 2  . 100

می گردند.

از تخریب  ماده پایدار سرب  ایجاد می شود. گزینه 2  . 101

در اعتدال بهاري (عید نوروز) و اعتدال پاییزي (تقریباً   شهریورماه) خورشید به مدار استوا عمود می تابد و چون در این دو روز نیمه ي شمالی و نیمه ي جنوبی به طور مساوي از نور گزینه 4  . 102

خورشید بهره مند می شوند و در تمام نقاط کره ي زمین از جمله قطب ها  ساعت روز و  ساعت شب وجود دارد.  

در این منطقه ابتدا رسوب گذاري صورت گرفته و سپس دریا عقب نشینی کرده و این محیط به خشکی تبدیل شده و فرسایش مقداري از روي الیه ها را از بین برده و دوباره دریا گزینه 3  . 103

پیش روي کرده و رسوب گذاري مجدد انجام گرفته است.

در حضیض زمین کمترین فاصله را با خورشید دارد که تقریباً در اول دي ماه است. بعد از آن زمین به  می رسد که ماه بهمن است. در نقطۀ اوج زمین بیش ترین فاصله را با گزینه 1  . 104

خورشید دارد که مصادف با اول تیرماه است. ماه بعد از آن یعنی  با مرداد ماه مصادف خواهد بود.

محور زمین، نسبت به خط عمود بر صفحه مدار آن به دور خورشید مایل است. در حالی که زمین به دور خورشید می چرخد، جهت مایل بودن آن تغییري نمی کند، در نتیجه، در مواقع گزینه 1  . 105

معینی از سال، قطب شمال رو به سوي خورشید (روز طوالنی در نیمکره شمالی) و در مواقعی دور از آن قرار گیرد (شب طوالنی در نیمکره شمالی)
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در روز اول فروردین و  شهریورماه خورشید به مدار استوا عمود می تابد و این دو روز تمام نقاط کرة زمین  ساعت روز و  ساعت شب خواهند داشت.   گزینه 1  . 106

) فرض کنیم خواهیم داشت   گزینه 3 اگر همه ي مقدار اورانیم را یک (  . 107

کهکشان راه شیري، کهکشانی است که منظومه ي خورشیدي در آن جاي دارد. این کهکشان از پهلو شبیه عدسی محدب و از باال داراي دو بازوي مارپیچی بزرگ است. گزینه 2  . 108

مساحت مساوي همیشه نشان دهندة اضالع مساوي دو شکل نیست، بنابراین اگر در زمان مساوي، مسافت هایی که یک سیاره در روي مدار خود طی می کند، تغییر کند به معناي این گزینه 2  . 109

است که سیاره سرعتش ثابت نیست و تغییر می کند.

در زمان کوپرنیک به غیر از زمین فقط  سیاره ي دیگر را می شناختند و هنوز سیاره هاي دوردست شناخته نشده بودند. هم چنین کوپرنیک مطلبی درباره ي قمرهاي سیاره هاي گزینه 2  . 110

منظومه شمسی هم بیان نکرده است.  

کهکشان راه شیري، یک کهکشان مارپیچی شکل است که منظومۀ شمسی در لبۀ یکی از بازو هاي آن قرار دارد.  گزینه 3  . 111

براساس نظریۀ بطلیموس که نظریۀ زمین مرکزي دارد، زمین ثابت است و ماه و خورشید و پنج ستارة شناخته شدة آن زمان (عطارد، زهره، مریخ، مشتري و زحل) در مدارهایی گزینه 3  . 112

دایره اي شکل به دور آن می گردند. از بین این سیارات در میان گزینه ها مریخ فاصلۀ بیشتري تا زمین دارد. ترتیب این سیارات و خورشید به صورت زیر است: 

«زمین - زهره - خورشید - مریخ» 

از قانون دوم کپلر، هر سیاره چنان به دور خورشید می گردد که خط فرضی که سیاره را به خورشید متصل می کند، در زمان هاي مساوي، مساحت هاي مساوي ایجاد می کند.  گزینه 3  . 113

گزینۀ  بیانگر قانون سوم کپلر است. 

واحد نجومی (واحد ستاره شناسی) همان فاصلۀ متوسط زمین تا خورشید است که برابر است با  میلیون کیلومتر که این فاصله، برابر  دقیقۀ نوري است. یعنی مدت زمانی که گزینه 1  . 114

طول می کشد تا نور خورشید به زمین برسد. 

یک واحد ستاره شناسی (نجومی)، برابر است با فاصلۀ متوسط زمین تا خورشید که برابر  میلیون کیلومتر است و از نظر زمانی  دقیقۀ نوري به طول می انجامد.  گزینه 4  . 115

در مراحل تکوین زمین، ابتدا منظومۀ شمسی شکل گرفت؛ پس سیارة زمین به صورت یک کرة مذاب از توده هاي اصلی خود جدا شد و در مدار خور قرار گرفت. پس این تودة گزینه 1  . 116

مذاب شروع به سرد شدن نمود و سنگ هاي آذرین تشکیل شدند. در مرحلۀ بعد، گاز ها به طور تدریجی از روي زمین خارج شد، و هواکره و سپس آب تشکیل شد. 

در مرحلۀ بعد زندگی تک سلولی در دریاهاي کم عمق شروع شد. به دنبال آن چرخۀ آب ایجاد گردید و فرسایش آغاز شد. با فرسایش رسوبات ایجاد شدند و سنگ هاي رسوبی تشکیل شدند و

سپس با حرکت ورقه هاي سنگ کره و فشار و گرماي زیاد حاصل از آن سنگ هاي دگرگونی ایجاد شدند. 

بعد از خروج تدریجی گاز ها داخل زمین، ابتدا هواکره و سپس آب ایجاد شدند و به دنبال آن زندگی انواع تک سلولی ها در دریا هاي کم عمق آغاز شد. 

ویلسون فرضیۀ گسترش بستر اقیانوس ها را ارائه داد به این صورت که در بستر اقیانوس ها بر اثر جریان هاي موجود در گوشته، بستر اقیانوس باز می شود و مواد مذاب از آن خارج گزینه 2  . 117

می شود و پوستۀ جدیدي شروع به تشکیل شدن می کند.

توزو ویلسون زمین شناسی کانادایی، در مورد گسل هاي زمین، پژوهش بزرگی را انجام داد. او براي اولین بار، ایدة وجود ورقه هاي تشکیل دهندة سنگ کرة زمین و مرز آن ها را گزینه 1  . 118

تعیین کرد. 

در مرحلۀ گسترش که بعد از مرحلۀ بازشدگی قرار دارد، شکاف ایجاد شده گسترده تر می شود و ابتدا دریاهایی مانند دریاي سرخ و با طی زمان هایی در حدود میلیون ها سال بر اثر گزینه 3  . 119

دور شدن قاره ها، اقیانوس هایی پهناور مانند اقیانوس اطلس کنونی به وجود می آید. 

در مرحلۀ برخورد، با بسته شدن اقیانوس و برخورد ورقه ها، رسوبات اقیانوس ها چین خورده و رشته کوه هایی مانند هیمالیا، البرز، زاگرس و ... ایجاد می شوند.

در مرحلۀ بسته شدن اقیانوس هاي چرخۀ ویلسون، در یک یا چند منطقه از اقیانوس، سنگ کرة اقیانوسی دچار فرورانش می شود و اقیانوس کوچک تر شده و در نهایت بسته گزینه 4  . 120

می شود.

در چرخۀ ویلسون در مرحلۀ دوم یا گسترش، شکاف ایجاد شده در مرحلۀ بازشدگی، گسترش می یابد و ابتدا دریاهایی مانند دریاي سرخ و در ادامۀ آن و طی میلیون ها سال و دور گزینه 1  . 121

شدن قار ه ها، اقیانوس هایی مانند اقیانوس پهناور اطلس کنونی ایجاد شدند. 

با بسته شدن اقیانوس ها و برخورد دو ورقۀ قاره اي با یکدیگر، رسوبات چین می خورند و رشته  کوه هایی مانند هیمالیا، البرز، زاگرس و ... را به وجود می آورند.  گزینه 3  . 122

در مرحلۀ گسترش بستر اقیانوس، شکاف ایجاد شده در مرحلۀ بازشدگی ،گسترده تر می شود و ابتدا دریاهایی مانند دریاي سرخ و با گذشت زمان هایی طوالنی اقیانوس هایی مانند اطلس ایجاد شدند. 

با بسته شدن اقیانوس ها و برخورد دو ورقۀ قاره اي با یکدیگر، رسوبات چین می خورند و رشته  کوه هایی مانند هیمالیا، البرز، زاگرس و ... را به وجود می آورند.  گزینه 1  . 123

در مرحلۀ گسترش بستر اقیانوس، شکاف ایجاد شده در مرحلۀ بازشدگی، گستره تر می شود و ابتدا دریاهایی مانند دریاي سرخ و با گذشت زمان هایی طوالنی اقیانوس هایی مانند اطلس ایجاد شدند. 

دور شدن دو ورقۀ سنگ کره از هم، همان مرحلۀ گسترش است که شکاف ایجاد شده گسترش می یابد (گسترش بستر اقیانوس) ابتدا دریاهایی مانند دریاي سرخ و در ادامه طی گزینه 3  . 124

میلیون ها سال  و دور شدن ورقه ها از یکدیگر، اقیانوس هایی مانند اقیانوس اطلس  کنونی ایجاد می شوند. 

در محل ورقه هاي دورشونده (مرحلۀ بازشدگی)، مرتباً سنگ کرة جدیدي در حال تشکیل است. درنتیجه می بایست به وسعت کرة زمین افزوده شود؛ ولی از آن جا که سطح زمین گزینه 1  . 125

مقداري ثابت است، به جبران این افزایش وسعت، بایستی قسمتی از سنگ کره از بین برود. این عمل در محل ورقه هاي نزدیک شونده انجام می شود. (مرحلۀ بسته شدن و برخورد). 

در این حالت ورقۀ اقیانوسی به داخل گوشته فرو می رود و در آن هضم می شود.

واحدهاي زمانی زمین شناسی از بزرگ به کوچک عبارتند از: ائون، دوران، دوره، عصر.  گزینه 4  . 126

واحدهاي زمانی زمین شناسی از بزرگ به کوچک عبارتند از: ائون، دوران، دوره، عهد که در آن ائون بزرگ ترین واحد و عهد کوچک ترین واحد زمانی زمین شناسی است.  گزینه 3  . 127

تشریح تک تک گزینه ها:  گزینه 2  . 128

) اردوویسین مربوط به دوران پالئوزوییک است. / دورة تریاس متعلق به دوران مزوزوییک می باشد. 

) دورة سیلورین و کربونیفر هر دو متعلق به دوران پالئوزوییک هستند. 

) دورة ژوراسیک زیرمجموعه اي از دوران مزوزوییک، و دورة پرمین مربوط به دوران پالئوزوییک است. 

) پرمین در پالئوزوییک و کرتاسه در مزوزوییک است.
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سیلورین و کربونیفر هر دو دوره هاي متعلق به دوران پالئوزوییک می باشند. گزینه 3  . 129

دوران پالئوزوییک به  دورة کامبرین، اردوویسین، سیلورین، دونین، کربونیفر و پرمین تقسیم می شود. پس کامبرین و پرمین ، دوره اي از دوران پالئوزوییک هستند.  گزینه 2  . 130

تشریح سایر گزینه ها: 

: اردوویسین و تریاس هر دو دوره هستند که اولی متعلق به دوران پالئوزوییک و دومی متعلق به دوران مزوزوییک هستند.  گزینۀ 

: دورة ژوراسیک مربوط به دوران مزوزوییک و دورة کربونیفر زیرمجموعه اي از دوران پالئوزوییک می باشد. گزینۀ 

دوره هاي دوران پالئوزوییک: کامبرین، اردویسین، سیلورین، دونین، کربونیفر، پرمین  گزینه 1  . 131

دوره هاي دوران مزوزوییک به تریاس، ژوراسیک، کرتاسه 

همۀ گزینه ها صحیح هستند به جز گزینۀ  ، مزوزوییک یک دوران است که خود از قدیم به جدید، به سه دورة تریاس، ژوراسیک و کرتاسه تقسیم می شود.زیرا تریاس و ...دوره گزینه 1  . 132

هستند نه دوران.

دوران پالئوزوییک از قدیم به جدید به  دوره تقسیم می شود.  گزینه 4  . 133

قدیمی ترین: کامبرین              اردوویسین - سیلورین - دونین - کربونیفر                  جدیدترین: پرمین 

اولین خزندگان حدود  میلیون سال قبل در زمین ظاهر شدند.  گزینه 2  . 134

سال، جثۀ آن ها بزرگ شد و در تمام سطح کرة زمین گسترش یافتند. با نامساعد شدن شرایط اولین خزندگان حدود  میلیون سال قبل در زمین ظاهر شدند و طی  گزینه 3  . 135

محیط زیست و عدم سازگاري آن ها با شرایط محیط زیست و در حدود  میلیون سال قبل منقرض شدند. 

آرکئوپتریکس خزنده اي بود که در دوران مزوزوییک می زیسته است و حد واسط خزندگان و پرندگان است و قدرت پرواز داشته است.  گزینه 4  . 136

ایزوتوپ هاي عنصر سرب به صورت زیر است:   گزینه 1  . 137

در تبدیل دو عنصر رادیواکتیو زیر به عنصر پایدار خود، عدد جرمی یکسان است:  گزینه 1  . 138

براي تعیین سن فسیل ماموت و یا جمجمۀ انسان اولیه، از کربن  رادیواکتیو استفاده می شود.  گزینه 1  . 139

نیمه عمر کربن رادیواکتیو  سال است که پس از تخریب به نیتروژن  تبدیل می شود.

مدار رأس السرطان روي عرض جغرافیایی  در نیمکرة شمالی قرار دارد. نقطۀ مقابل آن در نیمکرة جنوبی و در روي عرض جغرافیایی  جنوبی، مدار رأس الجدي گزینه 1  . 140

نامیده می شود.

خورشید در روز اول بهار بر مدار استوا (صفر درجه) عمود می تابد؛  گزینه 3  . 141

خورشید در طول بهار، عرض هاي جغرافیایی باالتر عمود می تابد. 

در آخر بهار و اول تابستان، کل منطقۀ شمالگان روشن می شود. در این حالت شاهد یک روز  ساعته هستیم که «خورشید نیمه شب» نام دارد.  گزینه 3  . 142

همزمان با آن، در قطب جنوب، شب  ساعته دیده می شود.

تنها نیمی از سیارات دیده می شود. گزینه 1  . 143

گزینه 3  . 144

اورانیوم  عنصري رادیواکتیو است با نیمه عمر تقریبی  میلیارد سال که در تعیین سن مطلق سنگ ها کاربرد دارد. این عنصر داراي عدد جرمی  است که پس از گزینه 4  . 145

فروپاشی (تخریب) به سرب  تبدیل می شود. 

ماهی زره دار متعلق به کربنیفر نیست.  گزینه 1  . 146

147  . گزینه 3
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انحراف محور و حرکت زمین به دور خورشید ایجاد فصل می کند. گزینه 2  . 148

مدار رأس الجدي گزینه 4  . 149

درجه می تابد. گزینه 4  . 150

سایۀ برج هرگز رو به جنوب تشکیل نمی شود، زیرا در نیمکره شمالی (معتدله به بعد) قرار دارد. پس دو گزینۀ  و حذف می شود، ولی در گزینۀ  فاصلۀ استوا تا  درجۀ گزینه 2  . 151

شمالی، گاهی ساختمان سایه نخواهد داشت، زیرا خورشید عمود می تابد.

طبق شکل کتاب درسی، گزینۀ  و  و  نادرست است.  سیاه چالۀ مرکزي،  بازو هاي مارپیچی و  خورشید است.  گزینه 4  . 152

در دي ماه زمین در حضیض خورشیدي قرار می گیرد و زمین کم ترین فاصله را تا خورشید دارد. فاصلۀ زمین تا خورشید متغیر است و در دي ماه کم ترین و در تیرماه بیشترین گزینه 4  . 153

است. گزینۀ  درست و گزینه هاي  و  و  نادرست است.

مطابق شکل به ترتیب زهره، خورشید و مریخ در نزدیکی زمین قرار می گیرند. گزینه 4  . 154

زمان گردش یک دور سیاره به دور خورشید با افزایش فاصله افزایش می یابد. در این رابطه  برحسب سال زمینی و  برحسب واحد نجومی است. پس گزینۀ  صحیح است. گزینه 3  . 155

تشکیل هواکره سن نسبی بیش تري دارد. بعد دریاهاي اولیه تشکیل شده اند و در آن ها تک سلولی ها شکل گرفتند و در حدود  میلیون سال قبل حرکت ورقه هاي سنگ کره گزینه 3  . 156

شکل گرفت.

در گزینۀ  ابتدا خزندگان در اوایل دورة کربونیفر ظاهر و در طی  میلیون سال در کرة زمین گسترش یافتند. گزینه 3  . 157

براي تعیین سنگ سنگ هاي آذرین قدیمی که در ابتداي تشکیل زمین به وجود آمده اند از   و براي تعیین سن زغال هاي قدیمی سرخس دار از   استفاده می شود. گزینه 3  . 158

مطابق جدول  مقابل پیدایش گیاهان گلدار در دورة کرتاسه قبل از انقراض دایناسورها بوده است. گزینه 4  . 159
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کشیدگی

جریان همرفت

در شرق آفریقا کوه هاي کنیا و کلیمانجارو حاصل حرکت دورشونده یا واگرا و در مرحلۀ اول یا بازشدگی از چرخۀ ویلسون می باشند. گزینه 1  . 160

در مرحلۀ برخورد، اقیانوس ها بسته شده و قاره ها دچار فرورانش می شوند. گزینه 4  . 161

بازشدگی دریاي سرخ سبب رانده شدن پوسته عربستان به سمت ایران و برخورد و تشکیل زاگرس بشود.   گزینه 3  . 162

، اقیانوس گسترش می یابد. ، بعد از مدتی دریا بسته شده و در قسمت  باتوجه به بسته شدن صفحات در قسمت  گزینه 3  . 163

) صحیح است. ( استوا،  در اول بهار خورشید به استوا، در اول تابستان به مدار رأس السرطان و در اول پاییز به استوا و در اول زمستان به رأس الجدي عمود می تابد. پس گزینۀ ( گزینه 2  . 164

رأس السرطان،  رأس الجدي) است.

شکل مربوط به اول تیرماه که تابستان نیمکرة شمالی و زمستان نیمکرة جنوبی است. در نیمکرة شمالی شب کوتاه و روز بلند است. گزینه 3  . 165

وقتی سرعت گردش زمین به دور خورشید از سایر روزها بیشتر است، در اول دي ماه هستیم. چون به خورشید نزدیک تریم و جاذبۀ بیشتري از خورشید به زمین اعمال می شود و گزینه 2  . 166

سرعت حرکت سیارة زمین را افزایش می دهد. در اول دي ماه طول سایه ها در نیمکرة شمالی بیشتر است.

با بررسی آثار و بقایاي موجودات گذشتۀ زمین، مطالعۀ فسیل ها، پیدایش و نابودي آن ها می توان به سن نسبی الیه ها و محیط زندگی موجودات در گذشته پی برد. گزینه 3  . 167

گزینه 2 اول دي ماه،  اول فروردین ماه،  اول تیر ماه و  اول مهر است. بنابراین گزینه هاي  و  و  درست و گزینۀ  نادرست است، چون در  در اعتدال بهاري هستیم.  . 168

) و خورشید نیمه شب جنوبگان در موقعیت ابتداي دي ماه یعنی  تشکیل می شود. خورشید نیمه شب شمالگان در ابتداي تیرماه ( گزینه 1  . 169

زهره و مریخ عالوه بر حرکت انتقالی، حرکت وضعی هم دارند. گزینه 2  . 170

در فروردین و مهر که مطابق  شکل است.   گزینه 3  . 171

گزینه 2  . 172

گزینه 4  . 173
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باتوجه به جدول کتاب درسی، در دورة ژوراسیک سه رخداد، تنوع دایناسورها، پیدایش پستانداران دیده می شود. گزینه 2  . 174

در نظریۀ زمین ساخت ورقه اي سه حرکت دورشونده، نزدیک شونده و لغزنده دیده می ود که عامل حرکت ورقه ها جریان هاي همرفتی در خمیرکره است که با دور شدن ورقه ها دو گزینه 4  . 175

مرحلۀ بازشدگی و گسترش صورت می گیرد. با نزدیک شدن ورقه ها اگر قاره اقیانوس یا اقیانوس اقیانوس باشند، آتشفشانی انفجاري با ماگماي آندزیتی شکل می گیرد و ورقه هاي قاره قاره

آتشفشانی ندارند و فقط زمین لرزه دیده می شود.

در بهار و پاییز که نور خورشید به خط استوا عمود می تابد. اشیاء سایه ندارند. گزینه 3  . 176

زیرا تابستان قطب شمال است.  گزینه 1  . 177

بعد از گذشت زمان طوالنی شرق آفریقا از قارة آفریقا جدا می شود. گزینه 2  . 178

در بهمن ماه سرعت چرخش زمین به دور خورشید از مرداد ماه بیشتر است، چون زمین به خورشید نزدیک تر است و جاذبۀ بیشتري از طرف خورشید به آن می رسد. گزینه 3  . 179

در اول دي که کوتاه ترین روز و بلندترین شب در نیمکرة شمالی داریم خورشید به مدار رأس الجدي عمود می تابد و زاویۀ تابش روي مدار رأس السرطان به مایل ترین حالت خود گزینه 4  . 180

می رسد در نتیجه سایۀ آن بلندترین مقدار خود را دارد.

به علت این که مریخ مداري بزرگ تر از مدار زمین دارد، پس هیچ گاه در بین زمین و خورشید قرار نمی گیرد. بنابراین به نظر می آید که از خورشید دور تر است. زهره و ماه هم که گزینه 3  . 181

به علت فاصله ي کم ماه و قرار گرفتن زهره در بین زمین و خورشید به نظر نزدیک می آمدند.

در نظریۀ زمین مرکزي بطلمیوس، ماه در میان گزینه هاي این سؤال نزدیک ترین جرم آسمانی تا زمین است. گزینه 1  . 182

هر دو دانشمند جهت حرکت اجرام آسمانی را پادساعتگرد می دانستند. گزینۀ  اشتباه است، زیرا شکل مدار انتقالی را در هر دو، دایره می دانستند ولی نکته اینجاست که خورشید گزینه 3  . 183

فاقد حرکت انتقالی است.

زمانی که کوپرنیک فرضیۀ خورشید مرکزي را ارائه داد، تصور می کرد که سیارات حول محور شمالی-جنوبی به دور خود می گردند و این گردش سبب می شود که ما شاهد حرکت گزینه 3  . 184

ظاهري ستاره ها به دور زمین باشیم.

) توجه فرمایید.) سرعت حرکت انتقالی زمین در حضیض، بیشتر از موقع اوج است. (به مسافت طی شده در شکل ( گزینه 3  . 185

سنجش از دور فن جمع آوري اطالعات از عوارض سطح زمین بدون تماس فیزیکی با آن ها می باشد. گزینه 3  . 186

در سنجش از دور از انرژي الکترومغناطیسی جهت جمع آوري اطالعات از سطح زمین استفاده می شود. گزینه 3  . 187

مطالعۀ منابع آب زیرزمینی در محدودة سنجش از دور نیست.  گزینه 1  . 188

با حرکت ورقه هاي سنگ کره و ایجاد فشار و گرماي زیاد در مناطق مختلف، (برخورد) سنگ هاي دگرگونی به وجود آمدند.  گزینه 2  . 189

سن نسبی بیانگر تقدم و تأخر رویدادها است. جملۀ: پستاندارن بعد از خزندگان بر روي زمین ظاهر شدند، مفهوم تقدم و تأخر، یعنی سن نسبی را دارد.  گزینه 2  . 190

پس از تشکیل سنگ کره، فوران هاي آتش فشان ها اتفاق افتاد.  گزینه 1  . 191

،  و  که در پایین منطقه قرار دارند؛ به صورت چین خوردگی تاقدیس درآمده اند و بر روي آن الیه هاي  و  قرار گرفته و همگی توسط گسل جابه جا باتوجه به شکل الیه هاي  گزینه 4  . 192

شده اند و در نهایت با عمل فرسایش سطح گسل صاف شده و روي آن الیۀ  تشکیل شده است. 

در نتیجه فرسایش بین دو الیۀ  و  مشاهده می شود و قدیمی ترین الیه، الیۀ  می باشد. 

پیدایش اولین خزنده در دورة کربونیفر و پیدایش اولین دایناسور در دورة تریاس صورت گرفته است که بین این دو دوره، دورة پرمین قرار دارد و انقراض گروهی در آن صورت گزینه 1  . 193

گرفته است. 

در نزدیکی محل گودال هاي اقیانوسی، به علت برخورد ورقه ها، فرورانش صورت می گیرد و کوه ها به وجود می آیند.  گزینه 3  . 194

حدود  میلیارد سال قبل، با نخستین تجمعات ذرات کیهانی، شکل گیري منظومۀ شمسی آغاز شد و حدود  میلیارد سال قبل، سنگ هاي آذرین به عنوان نخستین اجزاي سنگ کره گزینه 1  . 195

تشکیل شدند، در نتیجه اختالف زمان آنها حدود  میلیارد سال می باشد. 

گزینه 1 این جمله داللت بر فصل تابستان دارد، پس دو عامل ایجاد فصل ها عبارتند از حرکت زمین و زاویۀ انحراف محور آن.   . 196

پاسخ  درست به نظر می رسد. در دوران هاي مختلف، شرایط آب و هوایی و محیط  زیست تغییرات فراوانی داشته اند و بر این اساس گونه هاي مختلف ظاهر و منقرض شده اند. گزینه 1  . 197

گزینه 3  . 198

  سال  

گزینه 3  . 199

عنصر پایدار نیمه عمر (تقریبی) عنصر پرتوزا 

سرب  میلیارد سال اورانیوم 

سرب  میلیون سال اورانیوم 

سرب  میلیارد توریم 

نیتروژن  سال کربن 

آرگون  میلیارد سال پتاسیم 
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ابتدا ته نشینی الیه هاي رسوبی صورت گرفته است. سپس الیه هاي رسوبی دچار شکستگی شده و بعد از آن تزریق مادة مذاب انجام شده و در آخر سطح فرسایش وجود دارد.   گزینه 3  . 200

تبدیل عنصر سرب پایدار به مادة رادیواکتیو وجود ندارد.   گزینه 3  . 201

 پایدار است و نمی تواند به اورانیوم  تبدیل شود.  

عنصر پایدار نیمه عمر (تقریبی) عنصر پرتوزا 

سرب  میلیارد سال اورانیوم 

سرب  میلیون سال اورانیوم 

سرب  میلیارد توریم 

نیتروژن  سال کربن 

آرگون  میلیارد سال پتاسیم 

طول سایه ي میله در روزهاي اول تیر و اول دي، یعنی انقالب تابستانی و زمستانی، تقریباً یکسان است. گزینه 1  . 202

پتاسیم  به آرگون  تبدیل می شود. گزینه 1  . 203

گزینه 2  . 204

    سال    دو نیمه عمر 

گزینه 4  . 205

  نیمه عمر گذشته است.

    میلیون سال 

با توجه به این که دوران پالئوزوییک از  میلیون سال پیش شروع و تا  میلیون سال پیش ادامه داشته، پس خزنده در دوران پالئوزوییک زندگی می کرده است.

گزینه 4 اولین الیۀ تشکیل شده است و بعد الیۀ  روي آن رسوب کرده است. در مرحلۀ سوم تودة نفوذي  الیه هاي رسوبی را قطع کرده است. در آخرین مرحله تودة نفوذي   . 206

الیۀ  و  را قطع کرده است.

گزینه 3  . 207

  نیمه عمر
 عنصر 

  نیمه عمر
 عنصر 

   نیمه عمر  نیمۀ عمر  تعداد نیمۀ عمر  سن سنگسن سنگ 

تعداد نیمۀ

سن سنگ

نیمه عمر    تعداد نیمه 

نیمه عمر سن سنگ

 تعداد نیمه

به مدار صفر درجه  (دایرة استوا) فقط  روز از سال (اول فروردین و اول مهر) نور خورشید به صورت عمود می تابد.   گزینه 2  . 208

اگر  رادیوم تخریب شده باشد، می بایست  از مادة رادیواکتیو باقی مانده باشد. بنابراین  نیمه عمر از آخرین فعالیت آتش فشان گذشته است.  نیمه عمر هم می شود،  گزینه 1  . 209

سال.

باتوجه به قانون سوم حرکت سیارات کپلر، زمان یک دور گردش سیارات به دور خورشید با افزایش فاصله ي آن ها از خورشید زیاد می شود ومیان این دو رابطه ي  معادل   گزینه 1  . 210

برقرار است. بنابراین چون زمان یک دور گردش سنگ بر حسب سال زمینی  سال است  می شود  و  خواهد بود و  یعنی فاصله برابر  واحد نجومی می شود.

نیمه عمر کربن رادیواکتیو حدود  سال است، باقی مانده نشانه ي این است که  نیمه عمر از زمان قطع درخت زغال شده می گذرد. بنابراین سال   گزینه 2  . 211

زمین در نقطۀ حضیض کم ترین فاصله را تا خورشید دارد و در این نقطه ماه دي شروع می شود. اگر در این شکل هر قاچ نشانۀ یک ماه باشد، بنابراین قسمت مشخص شده را زمین گزینه 3  . 212

در ماه بهمن ایجاد کرده است.

ممکن است این منطقه سال ها به همین شکل باشد ولی فرسایش همین امروز در حال تغییر شکل این محل است. بنابراین فرسایش همیشه به روزترین رویداد هر منطقه به حساب گزینه 1  . 213

می آید.  
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اگر همه ي کربن رادیواکتیو اولیه را، یک  و نیمه عمر کربن رادیواکتیو را  سال در نظر بگیریم خواهیم داشت:  گزینه 4  . 214

سال  

ترتیب مراحل از قدیم به جدید:  گزینه 1  . 215

ابتدا رسوب گذاري > چین خوردگی > فرسایش > گسل > رسوب جدید 

گزینه 2  . 216

  مقدار اولیه 

  مقدار اولیه 

) نیمه عمر  است.   در زمان مساوي از  نیمه عمر و از   فقط  نیمه عمر گذشته بنابراین نیمه عمر  نصف ( 

اگر مقدار اولیه را یک (  ) فرض کنیم باید از زمان شروع تخریب  نیمه عمر گذشته باشد.  و چون نیمه عمر کربن رادیواکتیو حدود  سال گزینه 3  . 217

است بنابراین  از زمان اولیه ساخت آن می گذرد.  

نقطۀ حضیض (کم ترین فاصله زمین تا خورشید) زمانی است که نیمکرة شمالی می خواهد زمستان خود را و نیمکرة جنوبی تابستان خود را شروع کند. مساحت مشخص شده، زمان گزینه 1  . 218

دومین ماه تابستان نیمکرة جنوبی یا دومین ماه زمستان نیمکرة شمالی را مشخص کرده است. چون در سؤال نیمکرة جنوبی را مشخص کرده بنابراین دومین ماه تابستان را نشان می دهد.

چون زحل در فاصله ي دورتري از بقیه ي گزینه ها نسبت به خورشید قرار دارد، بنابراین دو حضیض متوالی آن هم (یعنی زمانی که کم ترین فاصله را در مدار خود با خورشید دارد) گزینه 2  . 219

در زمان طوالنی تري اتفاق می افتد.

در  آذر، فاصله ي زمین تا خورشید، نسبت به  گزینه ي دیگر کم تر است. طبق قانون دوم کپلر هر سیاره به هنگام گردش در مدار خود، زمانی که به خورشید نزدیک تر می گزینه 4  . 220

شود، سرعت گردش آن بیشتر می شود.

در حالی که کوپرنیک توانست نظریۀ زمین مرکزي بطلمیوس را باطل سازد ولی به اشتباه فکر می کرد که سیارات در مداري دایره اي شکل به دور خورشید گردش می کنند و فاصلۀ گزینه 2  . 221

آن ها تا خورشید همیشه ثابت است.

اولین جانداران ساکن خشکی در زمان سیلورین به وجود آمده اند. تریلوبیت ها هم در آخرین دوره ي پالئوزوئیک یعنی پرمین از بین رفته اند، بنابراین در فاصله اي سیلورین تا گزینه 1  . 222

پرمین فقط رسوبی از دوره ي دونین دیده نمی شود. یعنی فقط یک ناپیوستگی در این محدوده از زمان تشکیل شده است.

همیشه در تعیین سن نسبی سنگ ها، این قانون درست است که ذرات تشکیل دهنده ي یک سنگ از خود سنگ قدیمی ترند. هم چنین قطعات بزرگ داخل یک سنگ از سنگ گزینه 4  . 223

اصلی قدیمی تر است. در این شکل می بایست گرانیت از شیل قدیمی تر باشد. گسل موجود در شکل هم یک گسل عادي است، زیرا به نظر می رسد، فرا دیواره به سمت پایین حرکت کرده است.

بنابراین سن سنگ ها از قدیم به جدید گرانیت، شیل و آهک است.

همیشه، ساختارهاي آذرینی که الیه  هاي رسوبی را قطع می  کنند، از الیه  هاي رسوبی سن کم  تري دارند. در این شکل هر دو رگه  ي آذرین هر دو الیه  ي رسوبی را قطع کرده  گزینه 4  . 224

اند. بنابراین از  الیه  ي رسوبی D و A سن کم  تري دارند و جدیدترند. از بین  الیه  ي رسوبی چون شاهدي بر وارونگی وجود ندارد، پس باید الیه  ي D قدیمی  تر و الیه A جدیدتر باشد. از میان

 C و B و A و D :باشد. پس به ترتیب از قدیم به جدید عبارتند از B را قطع کرده باید جوانتر از رگه B رگه  ي C رگه هم چون رگه  ي 

مسلماً اولین اتفاق در این منطقه، رسوب گذاري بوده، بعدها به علت چین خوردگی رسوبات از آب خارج شده و تحت تأثیر فرسایش قرار گرفته اند. دوباره دریا بر روي مناطق گزینه 2  . 225

فرسایش یافته پیشروي کرده و رسوبات جدیدي را ته نشین کرده است. عاقبت دریا عقب نشینی کرده و این منطقه به خشکی تبدیل شده و تحت تأثیر فرسایش قرار گرفته است.

ظهر روزي که نور خورشید به صورت موازي بر سطح آب هاي یخ زده ي قطب شمال می تابد، درست در همان لحظه به دایره ي استوا عمود می تابد. فقط  روز در سال نور به گزینه 2  . 226

دایره  ي استوا عمود می تابد؛ اول فروردین و اول مهر (البته  شهریور). در این  روز، مدت روز و شب در همه نقاط کره زمین یکسان و برابر با  ساعت است. 

رابطۀ  معادل  براي این سنگ که مانند یک سیاره به دور خورشید می چرخد، صادق است، بنابراین  و چون  معادل  است؛ بنابراین گزینه 1  . 227

 خواهد شد. یعنی این سنگ در فاصلۀ  واحد نجومی خورشید، قرار دارد.  

در این محل ابتدا دریایی وجود داشته و در آن الیه ها به صورت موازي رسوب گذاري شده اند، سپس بر اثر چین خوردگی از آب خارج شده اند و الیه ها به صورت قائم درآمده گزینه 3  . 228

اند. سپس عوامل فرسایش سبب تغییر شکل الیه ها شده و پس از مدتی دوباره دریا روي این الیه هاي فرسایش یافته پیش روي داشته و الیه هاي فرسایش یافته در زیر آب قرار گرفته اند روي آن

ها با رسوب گذاري مجدد پوشیده شده و در آخر دوباره دریا از این منطقه پس روي کرده و این منطقه به خشکی تبدیل شده است. 

اگر همه ي کربن رادیواکتیو اولیه ي موجود در چوبی که به زغال تبدیل شده را عدد یک، یعنی  در نظر بگیریم. پس از یک نیمه عمر به  و پس از  نیمه عمر به  و پس از گزینه 3  . 229

، برابر با  سال است. در  نیمه عمري که تخریب صورت  نیمه عمر به  می رسد. بنابراین تا زمان حال  نیمه عمر از تخریب کربن رادیواکتیو گذشته است. چون نیمه عمر کربن 

) سال گذشته است.  گرفته به طور کلی (

باتوجه به قانون سوم کپلر، زمان یک دور گردش سیارات به دور خورشید با افزایش فاصله ي آن ها از خورشید زیاد می شود و میان این دو رابطه ي  معادل با  برقرار است گزینه 4  . 230

که در این رابطه  زمان یک دور گردش سیاره برحسب سال زمینی و  فاصله ي این سیاره از خورشید به واحد نجومی (فاصله ي متوسط زمین تا خورشید) است. داریم: 

سال  نجومی واحد 

( )
4

4
5700

2 × 5700 = 11400

= 1 = ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
16

16

8

16

4

16

2

16

1

16
a

= 1 = ⇒ ⇒
4

4

2

4

1

4
b

4ab2a
1

2
b

8

8
3( (1) (2) (3) )

8

8

4

8

2

8

1

8
5700

3 × 5700 = 17100

253

22

2

2

27212

P 2d3= 27 × 27 = 729P 2
729d3

d= 99

8

8

4

8
2

2

8

3
1

8
31457303

5730 × 3 = 17190

p2d3

pd

= 16 × 16 × 16 = 4096 = 4096 p= p= 64d3 p2
4096
− −−−

√d= 16

40

زمین فصل 1 - آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



در استوا، طول سایه ها و زاویه ي آفتاب در زمستان و تابستان تغییر نمی کند. گزینه 2  . 231

الیه هاي رسوبی  و  بیشترین اختالف سنی را دارند.  گزینه 4  . 232

در شکل پس از رسوبگذاري اولیه، ابتدا پسروي دریا رخ داده است. چون رسوبات دانه ریزي روي رسوبات دانه درشت قرار گرفته اند. پس نوعی فرسایش در شکل دیده می شود. گزینه 4  . 233

این فرسایش بر اثر حرکات پوسته ي زمین که باعث باال آمدن الیه هاي رسوب کرده ي زمان هاي گذشته در دریا می شود، صورت می گیرد. بعد از آن پیشروي دیده می شود که در آن رسوبات دانه

درشت روي رسوبات دانه ریز قرار می گیرند و سپس دریا پس روي کرده و دیگر رسوب گذاري اتفاق نیفتاده است.

پاسخ به این سؤال علی رغم پیچیدگی ظاهري شکل، بسیار ساده است. چون اگر دقت شود گسل  تمام پدیده هاي موجود در شکل و هم چنین گسل  را جابه جا کرده است، گزینه 2  . 234

بنابراین از تمام آنها جوان تر است و تنها گزینه اي که به این موضوع اشاره کرده گزینه ي  است. 

بیشترین اختالف طول مدت شب و روز در نیمکرة شمالی در اول تابستان است. در حالت کلی با عمود تابیدن خورشید بر مدار رأس الجدي در این منطقه، شاهد اول زمستان هستیم. گزینه 2  . 235

ولی از آنجا که کشور ایران در نیمکرة شمالی واقع است، اول تابستان را مشاهده خواهیم کرد که در این حالت بین شب و روز بیشترین اختالف مدت زمانی وجود دارد. 

تودة  نفوذي قدیمی تر است و بعد تودة نفوذي  توانسته  را قطع کند، پس جوان تر است و در آخر سطح زمین فرسایش پیدا کرده است.  گزینه 2  . 236

گزینه 4  . 237

 ،یعنی بین مریخ  تا مشتري   واحد نجومی، قرار دارد.

وقتی سایه هاي راس السرطان (نیمکره شمالی) افزایش یافته است یعنی زمستان نیمکره شمالی آغاز شده یعنی اول دي  گزینه 4  . 238

در شکل پس از رسوب گذاري، چین خوردگی اتفاق افتاده است.  گزینه 2  . 239

طبق شکل، در اول دي ماه (زمستان)، زمین داراي کم ترین فاصله ( کیلومتر) تا خورشید است.  گزینه 2  . 240

152 000 000, , Km 147 000 000, , Km

اول تیر ماهاول دی ماه

 

واحدهاي زمانی زمین شناسی از بزرگ به کوچک عبارتند از: ائون، دوران، دوره، عصر(دور)  گزینه 3  . 241

) پالئوزوییک دورانی از ائون فانروزوییک. 

) کرتاسه دوره اي از دوران مزوزوئیک است. 

) فانروزوییک. 

) پرمین دوره پالئوزوییک است. 

ترتیب زمان (از قدیم به جدید) در همۀ گزینه ها صحیح ذکر شده است به جز گزینۀ  ، دوره هاي موجود در گزینۀ  همگی به دوران مزوزوییک  تعلق دارند که ترتیب آن ها از گزینه 4  . 242

قدیم به جدید عبارتند از: تریاس، ژوراسیک، کرتاسه 

توجه کنید که گزینۀ  دوران هاي زمین شناسی را بیان کرده است درصورتی که سوال، هدفش دوره ها بوده.

ائون فانروزوییک به دوران هاي پالئوزوییک، مزوزوییک و سنوزوییک تقسیم می شود.  گزینه 4  . 243

قدیمی ترین دوران                ائون پالئوزوییک 

دوران هاي پالئوزوییک، به دوره هاي کامبرین، اردوویسین، سیلورین، دونین، کربونیفر و پرمین تقسیم می شود.

قدیمی ترین دورة                دوران پالئوزوییک 

ائون فانروزوییک به  دوران پالئوزوییک، مزوزوییک و سنوزوییک تقسیم می شود.  گزینه 1  . 244

دوره هاي دوران ائون فانروزوییک: مجموعاً  دوره 

کامبرین، اردووییسن، سیلورین، دونین، کربونیفر، پرمین، تریاس، ژوراسیک، کرتاسه، پالئوژن، نئوژن 

پالئوزوییک                        مزوزوییک                               سنوزوییک 

در روز اول بهار، خورشید بر مدار استوا عمود می تابد.  گزینه 3  . 245

در طول بهار، خورشید بر مدارهاي باالتر عمود می تابد. 

در روز آخر بهار، خورشید بر مدار رأس السرطان ( شمالی) تا صفر درجه (استوا) عمود می تابد. 

در اول پاییز، خورشید بر استوا عمود می تابد. 

در شش ماهۀ دوم سال، خورشید بر مدار هاي صفر تا  جنوبی قائم می تابد.

در روز اول فروردین و اول مهر خورشید به مدار استوا عمود می تابد و این دو روز تمام نقاط کره ي زمین  ساعت روز و  ساعت شب خواهند داشت.  گزینه 1  . 246
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A

B

N
M

P

Q

سیاره

اوج
خورشیدی

خورشیدی
حضیض

به مدار صفر درجه  (دایره ي استوا) فقط  روز از سال (اول فروردین و اول مهر) نور خورشید به صورت عمود می تابد.  گزینه 2  . 247

گزینۀ  و  و  نادرست است. خورشید مرکز منظومۀ شمسی است. مدار سیارات بیضی شکل است و حرکت انتقالی مریخ و زهره خالف عقربه هاي ساعت است. پس تنها گزینه که گزینه 2  . 248

واقعا علمی و درست است شماره  می باشد یعنی مدار زهره بین. 

کوپرنیک حرکت روزانۀ خورشید در آسمان را ظاهري و نتیجۀ چرخش زمین به دور محور خود می دانست.  گزینه 4  . 249

گزینه 4 بهمن و  انتهاي فروردین است.  مرداد ماه است. سرعت  بیشتر از  است. زیرا جاذبۀ بیشتري دریافت کرده پس سرعت بیشتري دارد. (در حضیض هم به  . 250

علت نزدیکی به خورشید جاذبه بیشتر است) گزینۀ  و  و  درست است پس  جواب است.

گزینه 2  . 251

    واحد     

گزینه 3  . 252

واحد نجومی  

در اول دي ماه یا اول زمستان چون زمین در نزدیک ترین فاصله تا خورشید قرار دارد.  گزینه 2  . 253

در اول تیرماه زمین در اوج قرار دارد و فاصلۀ بیش تري تا خورشید دارد. لذا جاذبه کم تر سرعت کم تر و حرکت سیاره اي کم تري دارد، بنابراین گزینۀ  درست و گزینۀ  و  و  گزینه 1  . 254

نادرست است.

در حضیض خورشیدي سیاره در کم ترین فاصله قرار می گیرد. بنابراین سرعت بیش تر و جاذبۀ بیش تري از خورشید دریافت می کند. گزینۀ  درست است.  و  و  نادرست گزینه 3  . 255

است.

256  . گزینه 3

(فاصله تا خورشید) واحد نجومی                               سال زمینی      گزینه 2  . 257

و چون فاصلۀ زمین تا خورشید هم یک واحد نجومی است باید یک واحد کم کنیم.

در ماهی که کم ترین فاصله را تا خورشید دارد بین چهار ماه خرداد، تیر، مرداد و شهریور، شهریور ماه به خورشید نزدیک تر هستیم. گزینه 4  . 258

گسل رسوبات و چین خوردگی را قطع کرده ولی به تودة مذاب وارد نشده پس ابتدا رسوب گذاري – چین خوردگی سپس گسل – سپس تزریق آذرین و در آخر فرسایش  گزینه 2  . 259

گسل از الیۀ رسوبی و آذرین  هر دو جوان تر است چون این دو پدیده را قطع کرده و آن ها را جابه جا کرده است. گزینه 2  . 260

گزینه 3 سه الیۀ رسوبی اند که به ترتیب از قدیم به جدید تشکیل شده اند.  گدازه هوازده است و لذا از سه الیۀ قبلی جوان تر ولی از الیۀ  قدیمی تر است پس گزینۀ   . 261

صحیح است.

گزینه 4 جدیدتر از  است. چون تمام پدیده هاي شکل را قطع کرده است. حتی  قدیمی تر از  هستند، چون تودة نفوذي  را قطع کرده است.  . 262

باتوجه به خوردگی سطح الیه ها و دندانه دار شدن آن ها فرسایش در شکل تشکیل شده که حاصل خروج از آب و پدیدة خشکی زایی است. گزینه 2  . 263

میلیون سال    گزینه 4  . 264

میلیارد سال    

گزینه 3  . 265

                                                  

266  . گزینه 2                                    
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گزینه 1  . 267

      تعداد مراحل تجزیه     

                                      یا

به ازاء افزایش وسعت پوستۀ اقیانوسی در محل شکاف هاي اقیانوسی، اضافه پوسته در محل گودال هاي اقیانوسی فرورانش نموده و وسعت سطح زمین ثابت بوده و افزایش نمی یابد. گزینه 1  . 268

شرق آفریقا اکنون در مرحلۀ باز شدن است که با گذشت میلیون ها سال به مرحلۀ گسترش وارد می شود. گزینۀ 2 در چرخۀ ویلسون از مرحلۀ    مرحلۀ  گزینه 2  . 269

- گوشته یا استنوسفر - پوستۀ قاره اي یا لیتوسفر           - گودال اقیانوسی           - شکاف           گزینه 1  . 270

, بسته شدن و  برخورد , باتوجه به ساخته شدن پوستۀ اقیانوسی گسترش،  باتوجه به شکل،  مرحلۀ باز شدن است چون برآمدگی در سطح زمین ایجاد شده است.  گزینه 4  . 271

است.

کوه هاي زاگرس و هیمالیا مربوط به مرحلۀ برخورد، اقیانوس اطلس  (پوستۀ اقیانوسی وسعت بیشتري دارد) و  مربوط به دریاي سرخ و  در مرحلۀ اول بازشدگی می باشد. گزینه 2  . 272

پس مربوط به کوه هاي شرق آفریقا می باشد.

مدار رأس السرطان در نیمکرة شمالی است، پس سایه ها روي آن به سمت شمال و بر روي مدار رأس الجدي چون در نیمکرة جنوبی است، سایه ها رو به جنوب تشکیل می شوند. گزینه 4  . 273

گزینه 1  . 274

عمر زمین  میلیارد سال، پس  نیمه عمر گذشته است. 
پایدار     

 

، فرسایش، رسوب  و تودة نفوذي  به ترتیب تشکیل شده اند. ، گسل  ، تودة  ، رسوب الیه هاي  تا  ، فرسایش سطح  رسوب الیۀ  گزینه 4  . 275

، پس گزینۀ  صحیح است. ، گسل  و تودة نفوذي   ، ، فرسایش، رسوب   ،  ، رسوب الیه  هاي  گزینه 4  . 276

الیۀ  یک گدازه مدفون و قدیمی است و نمی تواند نفوذي باشد است. (گزینه هاي  و  و  درست هستند.) گزینه 4  . 277

در اول تیر ماه و اول دي ماه اختالف ساعت شبانه روز به حداکثر می رسد. گزینه 2  . 278

در نیمکرة شمالی سایه ها رو به شمال (در هر مداري) و در نیمکرة جنوبی سایه ها رو به جنوب (در هر مداري) تشکیل می شود. گزینه 2  . 279

در منطقۀ قطبی جنوبگان در اول تیرماه، زاویۀ تابش خورشید موازي زمین است و شب هاي  ساعته قطب جنوب شروع می شود. گزینه 1  . 280

شکل اول دي ماه و شروع زمستان در نیمکرة شمالی است. بنابراین گزینۀ  درست است. چون زاویۀ تابش خورشید در زمستان مایل است. گزینه 3  . 281

گزینه 2  . 282

بیش ترین اختالف شب و روز در نیمکرة شمالی در اّول دي ماه است که خورشید در آن هنگام به مدار رأس الجدي عمود می تابد. گزینه 2  . 283

گزینه 1 اول دیماه  اول بهار  اول تیرماه  اول پاییز و لذا در حالت  در نیمکرة جنوبی تابستان و در  در نیمکرة جنوبی زمستان است.  . 284

سن الیۀ  از بقیه کمتر و پدیدة جوان است.  گزینه 4  . 285

در اول تیرماه خورشید به مدار  درجۀ شمالی (رأس السرطان) عمود می تابد و از این عرض باالتر همیشه سایه ها رو به شمال است و از طرفی در اول دي ماه خورشید به مدار گزینه 3  . 286

 درجۀ جنوبی (رأس الجدي) عمود می تابد و از این عرض باالتر، همیشه سایه ها رو به جنوب است. 

یک واحد نجومی  میلیون کیلومتر است و می دانیم که نور در یک ثانیه، معادل  کیلومتر را طی می کند، پس: گزینه 1  . 287

 

طبق قانون کپلر  مسئله را حل می کنیم.  گزینه 1  . 288

 

واحد نجومی فاصلۀ ثابت تا زمین   واحد نجومی فاصله تا خورشید 
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شهري که در خرداد ماه سایه ندارد، متعلق به مدار بین صفر تا  درجۀ شمالی است.  گزینه 3  . 289

مدار جنوبگان
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˳
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گزینه 3 ایجاد پوستۀ جدید و گسترش بستر اقیانوس متعلق به مرحلۀ  ویلسون است و مثال آن می تواند دور شدن عربستان از آفریقا باشد.   . 290

پاسخ به نظر درست گزینۀ  است. زیرا خورشید فقط در اول بهار و اول پاییز به استوا  درجه می تابد. گزینه 4  . 291

مرحلۀ بسته شدن ویلسون را در تست می بینید. پس ایجاد درازگودال اقیانوسی و تشکیل جزایر قوسی از پیامدهاي آن است.  گزینه 1  . 292

در شکل ابتدا رسوبات  وجود داشتند و سپس الیۀ مذاب  تزریق شده است.  گزینه 4  . 293

ابتدا رسوب گذاري الیه ها انجام شده و بعد گسل عادي اتفاق افتاده است زیرا فرادیواره نسبت به فرودیواره پایین تر رفته است. از طرفی ماگما روي گسل را گرفته، پس از گسل گزینه 4  . 294

جوان تر است. 

در شکل ابتدا رسوب گذاري ماسه سنگ صورت گرفته است. سپس تزریق ماگما بوده و بعد گسل آن را شکسته و جابه جا کرده و در آخر سطح فرسایش به علت پسروي دریا دیده گزینه 2  . 295

می شود.  

در شکل ابتدا رسوب گذاري صورت گرفته است، سپس الیه ها شکسته اند و بعد تزریق ماگما شده است.   گزینه 4  . 296

ترتیب وقایع در شکل عبارت است از ابتدا رسوب گذاري سپس تزریق ماگما و سپس گسل خوردگی.  گزینه 3  . 297

پس اگر تزریق ماگما متعلق به دونین باشد، گسل از آن جوان تر بوده و کربونیفر یا پرمین باید باشد.  

پس از ته نشین شدن الیه هاي رسوبی، گسل خوردگی و تزریق ماگما دیده می شود و در نهایت دریا پسروي کرده و سطح زمین در معرض هوازدگی قرار گرفته است.   گزینه 4  . 298

در شکل ابتدا رسوب گذاري و سپس چین خوردگی مشاهده می شود.  گزینه 3  . 299

در جدیدترین پدیده هاي شکل می توان به هوازدگی سطحی اشاره کرد که بعد از تزریق ماگما ایجاد می شود.  

پدیدة شکستگی و گسل در شکل دیده نمی شود. گزینه 3  . 300

،  رسوب گذاري کرده اند. سپس تزریق  و  و در نهایت رسوب گذاري  انجام شده است.    ،  ، ابتدا الیه هاي  گزینه 4  . 301

چون مادة مذاب  وارد الیۀ  شده است، پس از  جوان تر است.   گزینه 2  . 302

در سن طبق تعیین سن نسبی، چون تودة نفوذي  نتوانسته الیۀ رسوبی  را قطع کند، پس از آن الیۀ قدیمی تر است.   گزینه 3  . 303

گزینه 1  . 304

 

 

عنصر پایدار نیمه عمر (تقریبی) عنصر پرتوزا 

سرب  میلیارد سال اورانیوم 
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سرب  میلیارد توریم 

نیتروژن  سال کربن 

آرگون  میلیارد سال پتاسیم 

خورشید در دو وقت به مدار استوا عمود می تابد، یکی اول بهار و دیگري اول پاییز.  گزینه 3  . 305
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آسان

MrKonkori : کانال آقاي کنکور

نام آزمون: زمین فصل 2 - آقاي کنکور

فصل دوم : منابع معدنی، زیربناي تمدن و توسعه صنعتی

در تهیۀ کدام یک از موارد زیر از مادة معدنی استفاده نمی شود؟  . 1

خمیر دندان مغز مداد مجسمۀ چوبی شیشه

مس، آهن، پالتین و گرافیت به ترتیب در ساخت .................. و .................. و .................. و .................. استفاده می شوند.  . 2

ظروف آشپزخانه، تیر آهن، دکل نفتی، فیلتر نفت دیگ و قابلمه، میل گرد، باتري، سکوهاي نفتی

کابل برق، ریل قطار، تلفن همراه، مغز مداد ریل قطار، کابل برق، تلفن همراه، مغز مداد

تورب  ..................  .  . 3

سوخت فسیلی مایع ایجاد شده از مواد آلی در محیط هاي خشکی است.  نوعی زغال نارس است که نتیجۀ تجزیۀ مواد آلی است. 

سنگ رسوبی سیاه رنگ غنی از کربن با تخلخل پایین.  زغال سنگ فشرده شدة داراي قابلیت سوختن است. 

در طبیعت عنصر  .................. می تواند به صورت یک کانی یافت شود.  . 4

Ca Al Ag Fe

اگر نفت و گاز در مسیر مهاجرت خود به الیه اي از سنگ نفوذناپذیر برسد، کدام ساختار زیر تشکیل می شود؟   . 5

سنگ مادر تله نفتی ذخایر قیر طبیعی چشمه هاي نفتی

کدام گزینه در مورد تشکیل انواع زغال سنگ نادرست است؟   . 6

بیتومین  آنتراسیت بیتومین  تورب لیگنیت  بیتومین ←←←←زغال نارس  لیگنیت

بهترین مکان براي تشکیل زغال سنگ .................. است به علت وجود ..................  . 7

محیط هاي خشکی، سیالب هاي فصلی و رسوبات زیاد محیط هاي خشکی، تبخیر زیاد و بارش کم 

باتالق، لجن فراوان و باکتري هاي زیاد و تجزیه کننده باتالق، اکسیژن کم و جریان هواي کم و رسوبات 

در زمین شناسی اقتصادي با بهره گیري از .................. و .................. به دنبال مکان هایی هستند که در آن ذخایر معدنی ارزشمند قرار دارند.  . 8

اصول ژئوشیمی و نحوة واکنش بین عناصر اصول زمین شناسی و پراکندگی عناصر در زمین

اصول شیمی و پراکندگی عناصر در زمین اصول زمین شناسی، نحوة واکنش بین عناصر

تورب که نوعی .................. است در برخی کشورها مانند .................. به عنوان مادة سوختی بهره برداري می شود.  . 9

زغال مرغوب، اسکاتلند زغال مرغوب، ایرلند زغال نارس، اسکاتلند زغال نارس، ایرلند

کدام گزینه نادرست است؟  . 10

در بی هنجاري مثبت غلظت عناصر در یک منطقه نسبت به غلظت میانگین افزایش می یابد.

به مناطقی که استخراج آن از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است، کانسار می گویند.

با شروع بهره برداري یا معدن  کاري یک معدن شکل می گیرد.

عنصر اقتصادي کانه کالکوپیریت فلز سرب است.

تنها در صورتی بهره  برداري آغاز می شود که ..................  . 11

کانی هاي باطله، با ارزش اقتصادي باشند. یک عنصر با حجم و غلظت کافی در مادة معدنی وجود داشته باشد.

معدن روباز باشد. استخراج مادة معدنی یا کانسنگ پرهزینه باشد.
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کدام کانی ها به صورت آزاد یافت می شوند؟  . 12

طال، نقره، مس آهن، سرب پالتین، آهن، سرب نقره، مس، سرب

امروزه ترکیب شیمیایی میانگین پوسته با عنوان غلظت عناصر .................. شناخته می شود.  . 13

کالرك گلدشمیت رمزي الك یر

با توجه به جدول مقابل حاصل از تجزیۀ سنگ هاي یک منطقه کدام عنصر بی هنجاري مثبت دارد؟   . 14

 عنصر

 درصد وزنی  

غلظت کالرك

 ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،

kZnPbCuNaCaFeSi

1320٫715٫9517

1٫680٫00130٫00160٫0072٫325٫065٫8027٫20

CaCuPbSiPbZnSiFeNaZnFeNa

کدام عبارت می تواند تأییدي بر لزوم منشأ گیاهی براي یک معدن زغال سنگ باشد؟ (با تغییر)  . 15

به همراه بودن همه ي اجزاي گیاهان باال بودن میزان کربن زغال ها

تنوع در نوع گیاهان زغال شده در معدن وجود گیاهان زغال شده در سنگ

اولین رویدادي که پس از تجمع مواد گیاهی براي تشکیل زغال سنگ صورت می گیرد، کدام است؟  . 16

رسوب گذاري ِگل و الي نرم در میان و روي مواد تجمع یافته باال رفتن درصد کربن مواد به علت فشار و دماي زیاد

از دست دادن اکسیژن و هیدروژن به علت فعالیت باکتري ها باال رفتن دماي محیط و آغاز فعالیت باکتري هاي غیر هوازي

زغال سنگ .................. کم ترین درصد کربن و زغال سنگ .................. بیشترین تراکم را دارد.  . 17

آنتراسیت - تورب  تورب - تورب  آنتراسیت - آنتراسیت  تورب - آنتراسیت 

زمرد در گروه ترکیبات .................. است و در .................. تشکیل می شود.  . 18

غیرسیلیکاتی - کف مخزن ماگما  سیلیکاتی - پالسرها  غیرسیلیکاتی - سنگ صنعتی  سیلیکاتی - سنگ پگماتیتی 

کدام گوهر بازي رنگ دارد؟  . 19

کریزوبریل آمتیست کالکوپیریت فیروزه

براي تشکیل نفت خام، عمق محیط دریایی حدود .................. متر می باشد.  . 20

بیشتر از   کمتر از   بیشتر از  100100200200حداکثر 

در فرایندهاي زغال شدگی از تورب تا آنتراسیت، کدام مورد، سبب افزایش درصد کربن در زغال هاي مرغوب می شود؟  . 21

فشرده شدن مواد آلی در سنگ  گرماي زیاد در زمان طوالنی 

افزوده شدن کربن خالص جدید به مواد آلی  خروج تدریجی آب و مواد فّرار 

یک تلۀ نفتی  ..................  . 22

الیه هایی از سنگ هاي نفوذناپذیر است که نفت را در سنگ مخزن به دام می اندازد.

حاوي رسوبات دانه ریزي است که جلوي حرکت نفت و گاز به سطح زمین را می گیرد.

از رسیدن نفت و گاز به سنگ هایی با نفوذپذیري باال جلوگیري می کند.

می تواند با جدایش نفت و گاز از هم، چشمه هاي نفتی را به وجود آورد. 

چشمه هاي نفتی چه زمانی به وجود می آیند؟  . 23

ذخایر نفتی موجود در فضاهاي خالی سنگ ها هستند.  اگر نفت و گاز تشکیل شده در سنگ مادر به سطح زمین راه پیدا کنند. 

اکسیده شدن و تبخیر نفت بر روي سطح زمین ایجاد می شوند. نفت و گاز که در زیر زمین محبوس شوند. 

تشکیل نفت خام در چه محیط هایی انجام می شود؟  . 24

بسیار عمیق اقیانوسی  کوالب  مردابی کم عمق دریایی 
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کانی الماس ..................  . 25

نوعی کربن خالص است که به رنگ آبی دیده می شود. براثر فشار زیاد در گوشتۀ زمین تشکیل می شود.

نوع سرخ رنگ بیشتري سختی را دارد.  کانی سیلیکاته است. 

نام دیگر جواهر «چشم گربه» کدام است؟  . 26

کریزوبریل کرندوم یاقوت اپال 

روش استخراج یک مادة معدنی چگونه تعیین می شود؟  . 27

براساس نوع مادة معدنی و کانسنگ  با استفاده از روش هاي ژئوشیمی 

با تحلیل داده ها و تعیین درصد مادة معدنی  براساس شکل و چگونگی قرارگیري تودة معدنی 

استفاده از  ..................  براي یافتن ویژگی هاي کانسنگ هاي زیرسطحی کاربرد بیشتري دارد.  . 28

نرم افزارهاي خاص  روش هاي ژئوفیزیکی  نقشه هاي زمین شناسی عکس هاي هوایی 

تشکیل رگه هاي معدنی نتیجۀ تأثیر کدام نوع کانسنگ ها است؟  . 29

پالسري  هوازدگی ماگمایی  گرمابی

عنصر پالتین و کانی مسکوویت به ترتیب نتیجۀ تأثیر کدام نوع کانسنگ ها هستند؟  . 30

گرمابی - ماگمایی  ماگمایی - ماگمایی  گرمابی - گرمابی  پالسري - گرمابی 

پگماتیت ها  ..................  . 31

زمانی تشکیل می شوند که میزان آب و مواد فرار هنگام تبلور ماگما فراوان باشد.  داراي عناصري خاص مانند نیکل و طال هستند. 

نتیجۀ ته نشینی اصالح در آب دریاها و دریاچه ها هستند.  عامل تشکیل آن ها گرماي ناشی از گرماي درونی است. 

کرومیت جزء کدام دسته از کانسنگ ها طبقه بندي می شود؟  . 32

ماگمایی هوازدگی رسوبی گرمایی

کدام یک از موارد زیر را می توان یک کانه به حساب آورد؟  . 33

پیروکسن گالن درکوهی بیوتیت

کانسنگ ..................  . 34

کانی هاي ارزشمند می باشند. همان سنگ معدن است. 

محلی که مواد ارزشمند فلزي از آن استخراج می شود. حاصل بی هنجاري غلظت عناصر در یک منطقه است. 

کدام عبارت توصیف مناسب تري از یک کانسار است؟  . 35

به گروهی از کانسنگ هاي ارزشمند اقتصادي گفته می شود.

به کانی هاي ارزشمند و اقتصادي یک کانسنگ، کانسار می گویند.

مکان هایی است که به علت بی هنجاري  مثبت یک عنصر، استخراج آن اقتصادي است. 

کانی هاي فلزي یک معدن به همراه باطله هاي آن، کانسار نام دارد. 

فراوان ترین کانی هاي پوستۀ زمین از لحاظ درصد وزنی کدام اند؟  . 36

آمفیبول ها فلدسپارها پیروکسن ها میکا

کانی هایی که درصد اعظم پوستۀ زمین را تشکیل می دهند، داراي کدام بنیان شیمیایی هستند؟  . 37

(Cl P)− O2(SO4)2−(CO3)2−(SiO4)4−

فراوان ترین عناصر پوستۀ زمین از لحاظ درصد وزنی عبارتند از ..................  .  . 38

Mg, FeO, SiFe, AlNa, Ca
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غلظت کالرك عبارت است از  ..................  . 39

پراکندگی عناصر در بخش هاي مختلف زمین  ترکیب شیمیایی گوشتۀ زمین 

ترکیب شیمیایی سنگ هاي قاره اي ترکیب شیمیایی میانگین سنگ هاي پوستۀ زمین

مطالعات کالرك و رینگ وود چه هدفی را مد نظر داشتند؟  . 40

تعیین ترکیب شیمیایی پوستۀ زمین  علت پراکندگی عناصر در هستۀ زمین  راه تشکیل و منشأ سنگ ها مطالعۀ اجرام آسمانی 

کدام نوع زغال سنگ از بقیه و تخلخل بیش تري دارد؟   . 41

آنتراسیت بیتومین لیگنیت تورب

در کدام شاخه از علم زمین شناسی از الکترومغناطیس بهره می گیرند؟  . 42

زمین شناسی نفت سنجش از دور زمین شناسی اقتصادي پترولوژي

در کدام نوع زغال سنگ چین خوردگی در تشکیل زغال مؤثر است؟   . 43

تورب آنتراسیت لیگنیت بیتومین

کدام مورد سبب شده است بلورهاي پگماتیت درشت و بزرگ باشند؟   . 44

فشار گاز فراوان جاي کم و تحرك یونی کم وجود گازهاي نادر فراوانی آب و تحرك یونی زیاد

متخصص هاي رشتۀ زمین شناسی نفت گفته اند که .................. درصد نفتی که در طول تاریخ تولید شده به سطح زمین رسیده و از بین رفته و  . 45

.................. درصد آن همۀ ذخایر نفت را تشکیل داده است.

1 − 990٫1 − 99٫910 − 9095 − 5

کدام عبارت، ویژگی هاي یک «نفت گیر» را بهتر معرفی می کند؟  . 46

شکل هندسی مناسب، پوشش سنگ غیرقابل نفوذ، سنگ مخزنی با تخلخل و قابلیت نفوذ خوب باشد. 

سنگی با دانه بندي ریز، تخلخل کم، قابلیت نفوذ خوب که در میان دو الیۀ نفوذناپذیر به دام افتاده باشد.

شکل مناسب به همراه سنگی دانه ریز و تحت فشار که در میان ریف هاي نفوذپذیر و گنبد نمکی به دام افتاده باشد.

سنگ مخزن طبیعی با شکلی مناسب و فضاي خالی کوچک که اطراف آن را پوشش سنگ نفوذناپذیري در برگرفته باشد.

ذخایر طالي پالسر از کانسنگ ها .................. است و عامل تشکیل آن .................. می باشد.  . 47

رسوبی - ماگما و ذوب رسوبی - هوازدگی و فرسایش ماگمایی - آب گرم و فرسایش  گرمابی - ماگما و تبلور 

کدام مورد در حیطۀ زمین شناسی نفت نمی باشد؟   . 48

شناسایی میدان هاي نفتی و گازي براي حفاري چگونگی مهاجرت نفت و گاز

شناسایی مکان ذخایر غیرفلزي و ماسه ها  شناسایی مکان تجمع نفت و گاز

از میان حدود .................. کانی شناخته شده حدود .................. کانی ویژگی هاي الزم یک جواهر را دارند.  . 49

100 − 4001000 − 4000100 − 4000400 − 1000

تفاوت الماس و برلیان در چیست؟   . 50

سختی نوع تراش رنگ ترکیب

کدام کانی به چشم گربه شباهت دارد؟   . 51

فیروزه آمتیست اُپال کریزوبریل

کدام کانی درخشش رنگین کمانی دارد؟  . 52

عقیق زمرد اُپال کریزوبریل
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به فرآیند جداسازي باطله از کانی هاي مفید اقتصادي، .................. مادة معدنی گفته می شود که محصول نهایی .................. براي جداسازي ..................  . 53

به کارخانۀ ذوب منتقل یا به طور مستقیم یا با تغییر اندك در صنعت استفاده می شود.

فراوري، کانه، غیرفلز کانه آرایی، کنسانتره، غیرفلز فراوري، کانه، فلز کانه آرایی، کنسانتره، فلز

نمونه هاي تهیه شده از حفاري زمین براي .................. به آزمایشگاه حمل و در آنجا توسط میکروسکوپ و یا دستگاه هاي تجزیۀ شیمیایی مورد بررسی  . 54

قرار می گیرد.

ذخیرة معدن و عیار میانگین مادة معدنی مفید  تعیین عیار فلز یا کیفیت مادة معدنی و شناسایی کانی ها

شناسایی کانی ها و ذخیرة معدن و راه استخراج  بررسی خواص فیزیکی کانسنگ ها و ذخیرة معدن

تشکیل ذخایر فلزي و غیرفلزي در برخی از مناطق .................. زمین رخ می دهد که با آگاهی از .................. و .................. می توان ذخایر معدنی را  . 55

پیدا کرد.

پوسته، اصول تشکیل و عوامل کنترل کنندة آن ها پوسته، اصول معدن شناسی و عوامل تشکیل آن ها

گوشته، اصول تشکیل و عوامل کنترل آن ها گوشته، اصول زمین شناسی و عوامل تشکیل آن ها

در درزها و شکاف هاي اطراف مخزن ماگما در اثر فرآیندهاي ..................، مواد معدنی .................. و .................. تشکیل می شود.  . 56

ماگمایی، روي و کروم ماگمایی، روي و مولیبدن گرمابی، روي و کروم گرمابی، روي و مولیبدن

در منطقۀ تخت سلیمان تکاب از رودخانه .................. عنصر .................. با منشأ .................. برداشت می شود.  . 57

زرشوران، نقره، رسوبی زرینه رود، نقره، رسوبی زرشوران، طال، پالسري زرینه رود، طال، پالسري

مس با منشأ رسوبی در سنگ هاي .................. و .................. تشکیل می شود.  . 58

شیل و آهکی شیل  و ماسه سنگ  آهکی و ماسه اي آهکی و ُرسی

در ماسه سنگ ها کانسنگ رسوبی کدام عناصر تشکیل می شود؟  . 59

کروم و نیکل مولیبدن و قلع مس و اورانیوم سرب و روي

مس، سرب، روي، مولیبدن و قلع منشأ .................. دارند.  . 60

رسوبی گرمابی پگماتیت ماگمایی

کدام دسته از کانی ها منشأ گرمابی دارند؟  . 61

سرب و روي و قلع کروم، تنگستن، مولیبدن کروم، نیکل، کبالت لیتیم، زمرد، مسکوویت

بخش غیر اقتصادي یا باطله یک کانسنگ در برخی موارد در .................. استفاده می شود.  . 62

کانسنگ سازي کانه آرایی صنعت زیرسازي جاده

کدام گزینه در مورد سنگ ها و کانی هاي صنعتی نادرست است؟   . 63

شن و ماسه در ساختمان سازي و خاك ُرس در ساخت آجر یا کاشی و سرامیک به کار می رود.

به سنگ ها و کانی هاي فلزي که در ساختمان سازي استفاده می شوند سنگ ها و کانی هاي صنعتی می گویند.

سنگ هاي ساختمانی در نماي ساختمان ها، کفپوش، پله و دیوارها به کار می روند.

در الله  جین همدان ذخایر مناسب خاك ُرس وجود دارد که در سفالگري استفاده می شوند.

مهم ترین کانه کدام کانسنگ فلز آهن نمی باشد؟  . 64

مگنتیت هماتیت بوکسیت پیریت

از کانۀ مگنتیت فلز .................. و از کانۀ گالن فلز .................. استخراج می شود.  . 65

مس، ارسنیک آهن، ُسرب مس، ُسرب آهن، مس

به گروهی از کانی ها که در آن یک .................. ارزشمند اقتصادي وجود دارد، .................. اطالق می شود.  . 66

غیرفلز، کانسنگ فلز، کانسنگ غیرفلز، کانه فلز، کانه
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فراوان ترین کانی هاي سیلیکاته کدام است؟  . 67

کانی هاي ُرسی کوارتز فلدسپارهاي پالژیوکالز فلدسپارهاي پتاسیم

کدام مورد زیر کانی است؟  . 68

صمغ گوگرد نفت نبات

کدام فلز کم یاب تر است؟  . 69

منگنز روي سدیم تیتانیم

کدام ترکیب کم یاب است؟  . 70

اکسید سرب فسفید مس اکسید آهن سولفید روي

در یک مجتمع پتروشیمی از  .................. استفاده می شود و موادي مانند .................. و .................. به دست می آیند.  . 71

مواد معدنی، شن و سیمان مواد نفتی، سیمان و گچ مواد معدنی، پالستیک و بنزین مواد نفتی، مواد پالستیکی و بنزین

اگر در لندن مدت زمان طول شب  ساعت باشد، مدت روز در قطب شمال چند ساعت است؟  . 72

روز نداریم  ساعت  ساعت   ساعت 

12

24126

اندازة بلورهاي پگماتیت چگونه است؟  . 73

فاقد بلور  شیشه اي ریز بلور  درشت بلور 

ذخایر گچ استان سمنان چگونه ایجاد شده اند؟  . 74

تبخیر دریاچه هاي کم عمق  انجماد مواد مذاب درونی  جداسازي یون هاي سدیم  فرسایش آب هاي روان 

مرداب ها، محیط مناسبی براي تشکیل زغال سنگ هستند، زیرا:  . 75

جریان هوا در آب کم است.  آب گرم و کم عمق دارند.

اجساد جانوران فراوان وجود دارد.  رسوبات درشت شن در آن وجود دارد. 

کدام یک از شرایط زیر عامل اصلی تشکیل پگماتیت ها است؟  . 76

نفوذ ماگما در میان درز و شکاف الیه هاي رسوبی  وجود آب و مواد فرار فراوان، هنگام تبلور ماگما 

افزایش شیب زمین گرمایی منطقه  چگالی زیاد عناصر در بخش زیرین ماگما

در کدام گزینه به ترتیب، مهم ترین کانۀ فلزهاي کمیاب  مس و سرب معرفی شده است؟  . 77

کالکوپیریت و گالن  فلدسپار و مگنتیت  کوارتز و پیریت  میکا و هماتیت 

چرا زمین شناسان در پی جویی هاي اکتشافی عناصر، به دنبال یافتن مناطقی با «بی هنجاري مثبت آن عنصر» هستند؟  . 78

شناسایی کانی هاي ارزشمند اقتصادي  اندازه گیري غلظت میانگین عناصر  استخراج عناصر با هزینۀ کمتر  کنترل آلودگی هاي زیست محیطی
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کدام گزینه، دلیل قابل قبولی در توجیه فرآیند ترسیم شده، است؟  . 79

اختالف چگالی 

مهاجرت ثانویۀ نفت 

برخورد با پوش سنگ

نفوذپذیري الیه هاي رسوبی 

در کدام سنگ به ترتیب احتمال تشکیل «سرب و اورانیوم» وجود دارد؟  . 80

گچ و ماسه سنگ آهک و ماسه سنگ شیل و آهک  گچ و شیل 
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متوسط

کدام گزینه با «شرایط بهره برداري کانسنگ» مغایرت دارد؟  . 81

وجود عناصر با حجم و غلظت کافی در مادة معدنی  تعیین عیار و کیفیت مادة معدنی 

تعیین موقعیت تقریبی یک تودة معدنی در زیرزمین  افزایش غلظت عناصر نسبت به غلظت کالرك در یک منطقه 

فصل دوم : منابع معدنی، زیربناي تمدن و توسعه صنعتی

در فرآیندهاي پیچیده اي که حاصل آن به وجود آمدن ترکیبات هیدروکربنی است، کدام عامل نقش اصلی را به عهده دارد؟  . 82

اسیدهاي چرب پالنگتون هاي جانوري فشار ناشی از وزن رسوبات باکتري هاي غیرهوازي اختالف در چگالی مواد

A

B
C

DE

 

در منطقۀ کوهستانی، کارگاه هایی در نقاط  و ... براي استخراج زغال سنگ در حال فعالیت هستند. این الیه هاي زغال دار به  . 83

احتمال زیاد، از کدام راه تشکیل شده اند؟

دگرگون شدن الیه هاي حاوي کربن به علت شدت فشار و گرماي زیاد

پیش روي و پس روي متناوب دریا بر روي ساحل جنگلی قبل از چین خوردگی

تخریب جنگل به وسیلۀ یک سیالب بسیار عظیم و فرسایش و چین خوردگی بعدي این منطقه

ته نشینی جانداران ذره بینی در محیط کم اکسیژن دریایی کم عمق و خروج الیه ها از آب به علت چین خوردگی

E ، D ، C ، B ، A

کدام عبارت، ویژگی هاي یک «نفت گیر» را بهتر معرفی می کند؟  . 84

شکل هندسی مناسب، پوش سنگ غیر قابل نفوذ، سنگ مخزنی با تخلخل و قابلیت نفوذ خوب.

سنگی با دانه بندي ریز، تخلخل باال، قابلیت نفوذ خوب که در میان دو الیه ي نفوذ ناپذیر به دام افتاده باشد.

شکل مناسب به همراه سنگی دانه ریز و تحت فشار که در میان ریف هاي نفوذ پذیر و گنبد نمکی به دام افتاده باشد.

سنگ مخزن طبیعی با شکلی مناسب و فضاي خالی بزرگ که اطراف آن را پوش سنگ نفوذ ناپذیري دربر گرفته باشد.

مهم ترین کانۀ فلز مس کدام است؟  . 85

هماتیت کالکوپیریت گالن اسفالریت

کدام عبارت توصیف مناسب تري از یک کانسار است؟  . 86

به چند کانسنگ ارزشمند اقتصادي و باطله هاي همراه آن گفته می شود.

به کانی هاي ارزشمند اقتصادي یک کانسنگ کانسار می گویند.

مکان هایی که باعث بی هنجاري هاي مثبت از یک عنصر، مکان استخراج آن از نظر اقتصادي وجود دارد. 

کانی هاي فلزي یک معدن به همراه باطله هاي آن، کانسار نام دارد. 

کانسنگ .................. .  . 87

کانی هایی هستند که از نظر معدنی ارزشمنداند.  همان سنگ معدن است. 

مکانی است که مواد ارزشمند معدنی از آن استخراج می شود. حاصل بی هنجاري مثبت غلظت عناصر در یک منطقه است. 

یک کانسار زمانی در یک منطقه تشکیل می شود که .................. .  . 88

در یک کانسنگ، کانه و باطله به همراه هم وجود داشته باشند.  شاهد بی هنجاري مثبت عنصري در منطقه باشیم. 

مادة معدنی در بخش هاي مختلف آن منطقه  به طور یکسانی توزیع شده باشند.  سنگ معدن در بخش هایی از پوستۀ زمین ارزش اقتصادي داشته باشند. 

کرومیت جزء کدام دسته کانسنگ ها طبقه بندي می شود؟  . 89

ماگمایی پالسري گرمابی رسوبی

بنیان شیمیایی کدام دو کانی زیر یکسان است؟  . 90

هالیت - فلوئوریت  دولومیت - انیدریت  گالن -کالکوپیریت  کالکوپیریت - آپاتیت 
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گالن و کالکوپیریت به ترتیب نوعی .................. و .................. به حساب می آیند.  . 91

سیلیکات - کربنات  سولفات - اکسید  سولفید - سولفید  سولفات - کربنات 

عنصر اقتصادي کانۀ کالکوپیریت کدام است؟  . 92

CuAlZnPb

کدام عنصر می تواند در طبیعت به صورت یک کانی یافت شود؟  . 93

AgCaSiAl

همۀ موارد زیر می توانند یک کانی به حساب آیند به جز .................. .  . 94

مس نقره طال آلومینیوم

کدام عنصر می تواند در طبیعت به صورت یک کانی مطرح باشد؟  . 95

سیلیسیم گوگرد آلومینیوم کلسیم

کدام یک از موارد زیر یک کانی به حساب می آید؟  . 96

سیلسیم چون ترکیب شیمیایی نسبتاً ثابتی دارد.  کلسیم چون طبیعی است. 

کالکوپیریت چون متبلور است.  آندزیت چون جامد است. 

کدام مورد زیر در پوستۀ زمین  از بقیه فراوانتر هستند؟  . 97

آلومینیوم - سیلیسیم - اکسیژن  آهن - کلسیم - اکسیژن  فلوئوریت - زمرد - میکا  کرندوم - پیریت - اسفالریت 

گالن سنگ معدن کدام فلز است؟  . 98

گالیم سرب آهن آلومینیوم

گالن و پیریت به ترتیب چه نوع ترکیبی هستند؟  . 99

سیلیکات - کربنات  سولفید - سولفید  سولفات - سولفات  سولفید - سولفات 

ترکیب شیمیایی کدام دو کانی زیر سولفیدي است؟  . 100

هماتیت - مگنتیت  کالکوپیریت - گالن  گالن - گارنت کالکوپیریت - هماتیت 

ترکیب شیمیایی کروندم کدام است؟  . 101

اکسید آلومینیوم  اکسید آهن کلرید کلسیم  سولفید آهن 

گالن و مگنتیت به ترتیب کانۀ کدام فلزات هستند؟  . 102

نقره - سرب  سرب - آهن  طال - روي  مس - روي 

کانی هاي با ترکیب شیمیایی «سولفید سرب» و «اکسید آلومینیوم» به ترتیب چه نام دارند؟  . 103

هماتیت - کالکوپیریت  گالن - بوکیست  مگنتیت - آپاتیت  اسفالریت - آپاتیت 

کانی هاي............... و .................. به ترتیب نوعی اکسید، سولفید هستند.  . 104

هماتیت - الماس   هماتیت - کالکوپیریت   مگنتیت - آمفیبول  هماتیت - مگنتیت  

( کانی هایی با ترکیب شیمیایی به ترتیب چه نام دارد؟ (  . 105

هماتیت - گالن - زبرجد  مگنتیت - گالن - کالکوپیریت   کالکوپیریت - گالن - تورکوایز  هماتیت - کالکوپیریت - آپاتیت 

CuFe − PbS − FS2 e3 O4

کدام یک از عناصر زیر در طبیعت به صورت آزاد وجود دارند؟  . 106

آهن  نقره آلومینیوم سیلیسیم

در ساختار پوستۀ زمین ترتیب فراوانی عناصر در کدام گزینه رعایت شده است؟  . 107

اکسیژن - سیلیسیم - آلومینیوم  آهن - کلسیم - اکسیژن  سیلیسیم - کربن - اکسیژن  آهن - سیلیسیم - کربن 
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تورب ماده اي .................. است.  . 108

بدون آب نازك و سخت  متراکم و سخت  متخلخل و نرم 

کدام سنگ می تواند تله نفتی به حساب آید؟  . 109

آهک حفره دار  شن درشت  شیل ماسه سنگ 

چاه نفت در کدام یک حفر می شود؟  . 110

سنگ مخزن  سنگ پوش  سنگ منشأ  سنگ مادر 

سوخت هاي فسیلی در کدام سنگ تشکیل می شوند؟  . 111

سنگ رسوبی  سنگ آتشفشانی  سنگ آذرین  سنگ دگرگونی 

اپال به علت کدام ویژگی می تواند یک جواهر حساب شود؟  . 112

تراش براق  سختی باال  درخشش خاص  خاکه سفید 

از سنگ هاي آتشفشانی اطراف نیشابور، کدام جواهر استخراج می شود؟  . 113

یاقوت توپاز زبرجد فیروزه

نحوة قرارگیري تودة معدنی در زیرزمین بر روي کدام مورد اثر می گذارد؟  . 114

نحوة استخراج  راه اکتشاف  مقدار ژئوشیمیایی  روش ژئوفیزیکی 

در کانسنگ مس، .................. کانه مس و .................. باطله وجود دارد.  . 115

  %90 − %10%50 − %50%99 − %1%10 − %90

کدام عبارت زیر در مورد معادن درست است؟  . 116

آهن را از هستۀ زمین استخراج می کنند.  فلزات با ارزش در همه جا تشکیل می شوند.

فقط معادن عمیق ارزش اکتشاف و استخراج دارند.  گاهی طال را می توان با شست و شوي رسوبات رودخانه اي استخراج کرد. 

راه تشکیل رگه هاي معدنی کدام است؟  . 117

هوازدگی سنگ هاي آذرین  دگرگونی سنگ هاي رسوبی  رسوب گذاري شدید از آب اشباع  آب گرم، ته نشینی عناصر 

نمونه برداري ها در مرحلۀ کشف معدن از کدام مورد مناسب نیست؟  . 118

پسماند خاك گیاهان آب

نمونه هاي معدنی را پس از حفاري، چه می کنند؟  . 119

بررسی نرم افزاري می کنند. کانه آرایی می کنند. تدریجاً ذوب می کنند. در آزمایشگاه بررسی می شوند.

نحوة تشکیل کدام مورد، ماگمایی است؟  . 120

کرومیت فسفات دولومیت گچ

چرا بعضی فلزات در بخش زیرین ماگما ته نشین می شوند؟  . 121

فضاي مناسب در کف ماگما  مقدار زیاد  تفاوت دماي ماگما  وزن مخصوص زیاد 

کدام مورد سنگ صنعتی است؟  . 122

کربنات توپاز آسفالت شن

فراوان ترین غلظت میانگین کالرك متعلق به کدام عنصر است؟  . 123

اکسیژن پتاسیم کربن سرب

عامل حمل مواد اولیه آلی براي تشکیل زغال سنگ کدام است؟ (با تغییر)  . 124

پسروي دریاها پیشروي دریاها سیالب ها رود خانه ها جزر و مّد
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نخستین تحقیقات و مطالعات روي ترکیب سیارات و خورشید توسط .................. در سال  میالدي که منجر به کشف .................. شد.  . 125

کامرون – هلیم در زمین کالرك – هیدروژن در زمین الك یر – هلیم در خورشید رمزي – هیدروژن و خورشید

1868

کالرك و رینگ وود براي کدام هدف، تعداد بسیار زیادي از انواع سنگ هاي مناطق مختلف را نمونه برداري و ترکیب شیمیایی آن ها را تعیین کردند؟  . 126

پی جوهاي اکتشافی و بی هنجاري عناصر نادر در سطح زمین  تعیین تاریخچۀ تکوین یک منطقه و سن نسبی آن

تعیین بی هنجاري مثبت و بی هنجاري منفی تعیین ترکیب شیمیایی پوستۀ زمین و پراکندگی عناصر در بخش هاي مختلف آن

چهار عنصر فراوان پوستۀ زمین به ترتیب کدامند؟   . 127

سیلیسیم، آهن، کلسیم، اکسیژن سیلیسیم، آلومینیوم، آهن، کلسیم اکسیژن، سیلیسیم، آلومینیوم، آهن اکسیژن، سیلیسیم، آلومینیوم، کلسیم

هشت عنصر فراوان پوستۀ زمین به ترتیب اکسیژن، سیلیسیم، آلومینیوم، آهن، .................. ، .................. و .................. و .................. می باشند.  . 128

کلسیم، سدیم، منیزیم، پتاسیم کلسیم، پتاسیم، سدیم، منیزیم پتاسیم، سدیم، منیزیم، کلسیم منیزیم، کلسیم، سدیم، پتاسیم

کدام گروه از کانی هاي سیلیکاته درصد وزنی کم تري نسبت به بقیه دارد؟  . 129

فلدسپارهاي پتاسیم کوارتز پیروکسن کانی هاي ُرسی

در ساخت سرامیک از کانی .................. و در ساخت شیشه از کانی .................. استفاده می شود.  . 130

کوارتز، ُرس ُرس، کوارتز آمفیبول، میکا پیروکسن، آمفیبول

(  ،  ،  ، نام هر یک از کانه هاي زیر به ترتیب کدام است؟ (  . 131

هماتیت، مگنتیت، گالن، کالکوپیریت مگنتیت، هماتیت، گالن، پیریت هماتیت، مگنتیت، اسفالریت، پیریت مگنتیت، هماتیت، گالن، پیریت

Fe2O3Fe3O4PbSCaFeS2

در ترکیب کدام کانی آب وجود دارد؟   . 132

آپاتیت بوکسیت مگنتیت گالن

A

C
D

G
F
E
I H

%12%12

%11

%5
%5

%5
%3 %8

%39

B

،  به ترتیب کدام کانی ها هستند؟  ، در نمودار مقابل جاهاي خالی   . 133

کانی هاي ُرسی - فلدسپارهاي پالژیوکالز - فلدسپارهاي پتاسیم 

غیرسیلیکات ها - کانی هاي ُرسی - فلدسپارهاي پالژیوکالز 

پیروکسن - فلدسپارهاي پالژیوکالز - آمفیبول

فلدسپارهاي پالژیوکالز - فلدسپارهاي پتاسیم - کوارتز 

ABC

کدام دسته از عناصر و کانی  ها در کف مخزن ماگما تشکیل می شوند؟  . 134

سرب و روي و قلع کروم تنگستن، مولیبدن کروم، نیکل، پالتین لیتیم، زمرد، مسکوویت

کدام دسته از کانی ها و عناصر براي تشکیل به فضاي کافی و محیط پر از آب و مواد فّرار مثل دي  اکسید کربن نیاز دارند؟  . 135

سرب و روي و قلع کروم، تنگستن، مولیبدن کروم، نیکل، کبالت لیتیم، زمرد، مسکوویت

کدام مورد در شناسایی ذخایر زیرسطحی و پنهان استفاده نمی شود؟  . 136

مطالعۀ شهاب سنگ ها تغییرات میدان گرانشی زمین رسانایی الکتریکی سنگ ها خواص مغناطیسی کانسنگ ها

نرم افزارها در تعیین کدام قسمت مورد استفاده قرار می گیرند؟  . 137

نوع مصرف مادة معدنی ذخیرة معدن و عیار میانگین ماده کیفیت مادة معدنی موقعیت تقریبی یک تودة معدنی

روش استخراج براساس .................. و .................. تودة معدنی در .................. تعیین می شود.  . 138

روباز یا زیرزمینی بودن - پوسته روباز یا زیرزمینی بودن - گوشته شکل و چگونگی قرارگیري - پوسته شکل و چگونگی قرارگیري - گوشته

در یک سنگ معدن در یک کیلوگرم سنگ معدن  آهن وجود دارد. عیار اقتصادي آهن در این ذخیره چند  است؟  . 139gr0٫003ppm

0٫0030٫03330
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عیار اقتصادي سرب در یک معدن  است. در یک کیلوگرم کانسنگ این معدن چند گرم سرب وجود دارد؟  . 140ppm7

70٫70٫070٫007

کدام مورد از خواص گوهرها نیست؟  . 141

چگالی درخشش رنگ سختی

کدام کانی درخشش چشم گربه اي دارد؟  . 142

کوارتز دودي  آمتیست اُپال کریزوبریل

کدام مورد از ویژگی هاي الماس نمی باشد؟  . 143

با فشار زیاد در پوسته تشکیل می شود. از کربن خالص است.

روي گارنت خراش می اندازد. در ساینده ها کاربرد دارد.

سخت ترین کانی بعد از الماس کدام است؟  . 144

زبرجد کرندوم گارنت بریل

کدام کانی هم به رنگ آبی هم به رنگ قرمز نوعی جواهر است؟  . 145

کرندوم گارنت فیروزه  زبرجد

سیلیکات بریلیم همان .................. است که معروف ترین و گران ترین آن به رنگ .................. دیده می شود.  . 146

زمرد، سبز یاقوت، کبود زمرد، آبی یاقوت، قرمز

کانی سیلیکاتی که معموًال به رنگ سبز، قرمز، زرد، نارنجی دیده می شود اما معروف ترین رنگ آن .................. و به نام .................. است.  . 147

آبی، یاقوت آبی سیاه، زمرد قرمز تیره، گارنت قرمز تیره، بریل

کانی سیلیکاتی با نام علمی .................. و به رنگ سبز زیتونی، .................. نام دارد.  . 148

بریل - زمرد فیروزه - زبرجد الیوین - زبرجد الیوین - آمتیست

گوهر باستانی ایران که اولین بار در .................. یافت شد و به دیگر نقاط جهان صادر گردید. نام علمی آن، .................. است.  . 149

سبزه وار، فیروزه نیشابور، تورکوایز تهران ، تورکوایز نیشابور، کریزوبریل

کلسیت و ژیپس کانی قیمتی نیستند چون ..................  . 150

بی رنگ هستند. قابلیت تراش ندارند. کم یاب هستند. فاقد سختی و درخشش هستند.

کدام کانی ها جزو گوهرها نیست؟  . 151

بریل، گارنت گچ، کلسیت بریل، کوارتز گارنت، کوارتز

زغال سنگ در محیط هاي .................. تشکیل می شود و نفت خام در محیط .................. به وجود می آید.  . 152

دریایی عمیق - خشکی دریایی عمیق - خشکی خشکی - دریایی کم عمق دریایی - دریایی کم عمق

محیط دریایی تشکیل نفت خام عمقی .................. دارد.  . 153

بین  تا  متر بیش تر از  متر بیش تر از  متر 20020020003003000کم تر از  متر

در محیط هاي کم عمق دریایی مهم ترین منشأ مواد آلی .................. هستند.  . 154

فرامینی فرها و جلبک ها پالنکتون ها و شعاعیان باکتري ها و پالنکتون ها باکتري ها و نومولیت ها

در فرایند تشکیل ذخایر نفتی مقدار .................. و .................. بسیار مهم است.  . 155

انرژي محیط، اکسیژن دما، فشار عمق، نوع مواد آلی فشار، عمق
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کدام گزینه نادرست است؟  . 156

در مهاجرت اولیه نفت و گاز از سنگ مادر به سمت باال حرکت می کند.

در مهاجرت اولیه نفت و گاز اگر به سنگ هایی با نفوذپذیري باال مثل ماسه سنگ و شیل برسند حفره ها و فضاهاي خالی آن ها را پر می کنند.

نفت و گاز از آب سبک  ترند و بر روي آب قرار می گیرند که به این جدایش مهاجرت ثانویه می گویند.

اگر مانعی سر راه نفت و گاز نباشد به سطح زمین می رسند و چشمه هاي نفتی را به وجود می آورند.

در چشمه هاي نفتی در اثر .................. و .................. ذخایر .................. را به وجود می آورد.  . 157

هیدراتاسیون و غلیظ  شدگی، شیل نفتی اکسایش و غلیظ  شدگی، قیر طبیعی اکسایش و هیدراتاسیون، شیل نفتی اکسایش و هیدراتاسیون، زغال طبیعی

تله هاي نفتی از سنگ هاي .................. مانند .................. و .................. می باشند.  . 158

نفوذپذیر، ماسه سنگ و آهک نفوذ ناپذیر، ماسه سنگ و آهک نفوذناپذیر، شیل و گچ نفوذپذیر، شیل و گچ

نفت و گاز با حفاري چاه هاي .................. در سنگ .................. استخراج می شود.  . 159

کم عمق، مادر کم عمق، مخزن عمیق، منشأ عمیق، مخزن

همۀ ذخایر نفت موجود جهان .................. درصد نفت تولید شدة جهان است و مابقی .................. درصد از بین رفته است.  . 160

0٫1 − 99٫999٫9 − 0٫199 − 11 − 99

تله هاي نفتی ایران بیش تر از نوع .................. هستند.  . 161

ناپیوستگی زاویه دار شکستگی الیه ها تاقدیسی گنبدهاي نمکی

درختان، بوته زارها و چمنزارها در .................. انباشته و توسط رسوبات پوشیده می شوند و به مرور زمان به .................. تبدیل می شوند.  . 162

باتالق ها، تورب دریاها، تورب باتالق ها، لیگنیت دریاها، لیگنیت

آب هاي ساکن و گرم مناطق مردابی براي تشکیل زغال  سنگ بسیار مناسب اند چون ..................  . 163

کربن دي اکسید فراوان دارند. تجزیه کنندگان فراوان دارند. کمبود شدید هوا دارند. رسوب گذاري شدید دارند.

کدام مورد با افزایش فشار در زغال  سنگ کاهش نمی یابد؟  . 164

کربن و درجۀ خلوص آب و مواد فّرار متان و کربن دي اکسید تخلخل و پوکی

ضخامت تورب که ماده اي .................. و .................. است کاهش می یابد و به .................. تبدیل می شود.  . 165

فشرده و قهوه اي، آنتراسیت نارس و قهوه اي، بیتومین پوك و متخلخل، بیتومین پوك و متخلخل، لیگینت

کدام گزینه درمورد تشکیل زغال سنگ نادرست است؟  . 166

وجود ذخایر زغال سنگ در قطب ها، نشانۀ آب و هواي گرم و پرباران در گذشته است.

الیه هاي زغال دار طبس نشان دهندة وجود دریایی کم عمق و آب و هواي سرد و پرباران است.

در مناطق جنگلی که جریان هوا و اکسیژن کم است مثل مناطق مردابی زغال سنگ تشکیل می شود.

مراحل تشکیل زغال  سنگ به ترتیب از تورب به لیگینت، بیتومین و آنتراسیت است.

در سنگ شناسی یا پترولوژي کدام مورد بررسی نمی شود؟  . 167

مناطق زمین گرمایی سنگ هاي رسوبی سنگ دگرگونی سنگ هاي آذرین

درصد وزنی کدام گروه از سیلیکات ها با هم برابر می باشد؟   . 168

کوارتز، پیروکسن، آمفیبول  فلدسپارهاي پالژیوکالزو فلدسپارهاي پتاسیم

فلدسپارهاي پتاسیم، پیروکسن آمفیبول، میکا، کانی هاي ُرسی

براي استخراج آلومینیوم و سرب به ترتیب به کانه هاي .................. و .................. نیاز داریم.  . 169

اسفالریت - کرندوم مگنتیت - بوکسیت بوکسیت - گالن مگنتیت - کالکو پیریت 
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آزمایش ها نشان می دهد که در پوستۀ زمین به ازاء هر .................. متر افزایش عمق، .................. درجۀ سانتی گراد دما افزایش می یابد.  . 170

 ،  ،  ،  ،100301000310301003

x

y

ماگمای در حال سرد شدن

در درزهاي  کانی هاي .................. و .................. و در  کانی هاي .................. و .................. تشکیل می شود.  . 171

زمرد و الیوین - کروم و روي

روي و مولیبدن - پالتین و نیکل

قلع و نیکل - کروم و کبالت

لیتیم و مس - قلع و نیکل

xy

کدام کانی ها هم منشأ گرمابی دارند هم منشأ رسوبی؟  . 172

سرب و روي سزیم و اورانیوم قلع و مولیبدن اورانیوم و مولیبدن

کانسار رگه اي طال از کانسنگ هاي .................. است و عامل تشکیل آن .................. می باشد.  . 173

پالسر - رسوب گذاري گرمابی - آب گرم ماگمایی - آب گرم گرمابی - ماگما

قوي ترین منبع تولیدکنندة انرژي الکترومغناطیسی، .................. است که در تمام طول موج ها تابش می کند. از این انرژي در علم ..................  . 174

استفاده می شود.

رادار اتمی - سنگ شناسی  رادار اتمی - سنجش از دور زمین - پترولوژي خورشید - سنجش از دور

کدام گزینه نوعی از کوارتز نیمه قیمتی نیست؟  . 175

عقیق آمتیست زبرجد اُپال

کدام عبارت در مورد یاقوت درست است؟  . 176

کانی کرندوم به رنگ آبی هم ظاهر می شود که به آن یاقوت کبود می گویند. یاقوت سرخ رنگ، کانی سیلیکات بریل است.

یاقوت، نوعی گارنت به رنگ قرمز، نارنجی - سبز است. کرندوم گوهري بی رنگ با ترکیب کربن خالص است.

در فرآیند تشکیل ذخایر نفتی مقدار .................. بسیار مهم است.  . 177

فشار و افزایش آن دما و افزایش آن دما و فشار دما و فشار و افزایش آن

در فرآیند تشکیل نفت، پالنکتون ها به .................. و رسوبات دانه ریز به .................. تبدیل می شوند.  . 178

اسیدهاي چرب، پوش سنگ گاز، نفت گیر نفت خام، سنگ مادر آب، تله نفتی

کدام عبارت ویژگی هاي نفت گیر را بهتر معرفی می کند؟   . 179

شکل هندسی مناسب، پوشش سنگ غیرقابل نفوذ، سنگ مخزنی با تخلخل و قابلیت نفوذ خوب  

سنگی با دانه بندي ریز، تخلخل باال، قابلیت نفوذ خوب، در میان دو الیۀ نفوذناپذیر  

شکل مناسب به همراه سنگی دانه ریز و تحت فشار، در میان ریف هاي نفوذپذیر و گنبد نمکی  

سنگ مخزن طبیعی با شکل مناسب و فضاي خالی بزرگ، اطراف آن سنگ نفوذناپذیري  

کدام تله نفتی در اثر حرکات تکتونیکی تشکیل نشده است؟   . 180

ریف هاي آهکی گسل قدیمی  تاقدیس ماسه اي گنبد نمکی

فراوان ترین درصد وزنی کانی هاي پوستۀ زمین کدام است؟  . 181

آمفیبول ها  میکا کوارتز  فلدسپارها

 Si Ca Al Zn K Cu عنصر

درصد وزنی 

 . 182

در جدول زیر با توجه به غلظت کالرك، کدام عنصر بی هنجاري منفی دارد؟

25276٫45٫22٫60٫7

SiZn

CuCa
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کدام یک را می توان یک کانی به حساب آورد؟  . 183

شیشه صمغ یخ نبات

کانی هاي  .................. و .................. هردو از خانوادة سولفیدها به شمار می آیند.  . 184

آیپس - مگنتیت  کالکوپیریت - گالن  آپاتیت - هماتیت  مانیتیت - بوکسیت 

کدام مورد زیر به ت رتیب اکسید و سولفید است؟  . 185

بوکسیت - مگنتیت  مگنتیت - گالن  گالن - پیریت  هماتیت - آپاتیت 

مهم ترین کانۀ فلز مس کدام است؟  . 186

بوکسیت کالکوپیریت پیروکسن کرندوم

یک کانسار زمانی در یک منطقه تشکیل می شود که  ..................  . 187

کانه و باطله به همراه هم وجود داشته باشد.  بی هنجاري مثبت عنصر یا عناصري خاص در منطقه وجود داشته باشد. 

کانه با ارزش در آن منطقه به طور یکسانی توزیع شده باشد.  سنگ معدن در بخش هایی ازگوشتۀ زمین ارزش اقتصادي داشته باشند. 

عناصر اقتصادي کانۀ کالکوپیریت کدامند؟  . 188

 Au - Cu  Ca - Zn  Pb - Fe  Fe - Cu

عامل اصلی تشکیل پگماتیت ها کدام است؟  . 189

تزریق ماگما در شکاف الیه هاي رسوبی  وجود آب و مواد فرار فراوان هنگام تبدیل تبلور ماگما 

افزایش شیب زمین گرمایی منطقه  چگالی زیاد عناصر 

پگماتیت ها می توانند کانسار کدام یک از عناصر زیر باشند؟  . 190

 Au Ba Si Li

هرچه میزان آب و مواد فرار هنگام تبلور ماگما بیشتر باشد،  ..................  . 191

کانسنگ عناصر فلزي در وسط محفظۀ ماگما تشکیل می شود. بلورهاي تشکیل دهندة سنگ بزرگ تر خواهند شد. 

واکنش هاي یونی سنگ کاهش می یابد. بلورهاي تشکیل دهندة سنگ سرعت رشد بیشتري پیدا می کند.

تجمع کدام عناصر زیر، در کانسنگ هاي ماگمایی است؟  . 192

آهن - مس  کروم - نیکل  مولیبدن - نقره  طال - نقره 

پگماتیت ها سنگ هاي  .................. بلوري هستند که می توانند کانسار عناصري مانند  .................. باشند.  . 193

ریز - مس  درشت - لیتیم  ریز - نقره  درشت - قلع 

زمرد در نتیجۀ تأثیر کدام یک از موارد زیر تشکیل می شود؟  . 194

آب هاي گرم و رسوب رگه هاي معدنی  وجود آب و مواد فرار هنگام تبلور ماگما 

شیب زمین گرمایی در قسمت هاي عمیق پوسته  ذخایر پالسري ته نشین شده در رودخانۀ افزایش 

شیب زمین گرمایی عبارت است از  ..................  . 195

واکنش هاي بعضی کانی ها در اعماق  تغییرات دما براساس افزایش عمق در زمین 

اختالف دماي ذوب کانی ها در نقاط مختلف گوشته  رابطۀ ناپایداري کانی ها با افزایش دما 

کدام یک از ذخایر زیر منشأ گرمابی دارند؟  . 196

Pb − AgPb − ZnAg − PtLi − Sn

سازوکار ذخایر پالسري عبارت است از ..................  . 197

تجمع بلورها در ماگما به شرط وجود آب و مواد فرار فراوان  رشد فلزات در بخش زیرین یک ماگماي در حال سرد شدن 

رقیق شدن برخی عناصر به دلیل وجود گرماي زیاد در قسمت هاي عمیق پوسته  هوازدگی کانی ها از سنگ ها و ته نشین شدن آن ها در مسیر رود توسط رودخانه 
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کدام جواهر درخشش رنگین کمانی دارد؟  . 198

اپال عقیق گارنت کریزوبریل

کانی  .................. می تواند ساینده براي اجسام سخت باشد.  . 199

کالکوپیریت تورکوایز کلیت الماس

الماس در کدام الیه از ساختمان درونی زمین تشکیل می شود؟  . 200

گوشته هسته  هسته خارجی  پوسته 

کرندوم سرخ به چه نامی معروف است؟  . 201

عقیق الماس زبرجد یاقوت

زمرد ..................  . 202

جواهري نیمه قیمتی است.  کرندوم سرخ رنگ است.  همان الیوین شفاف است. کانی سیلیکاتۀ بریلیم است. 

کانی اي که بعد از الماس، سخت ترین کانی را دارد، کدام است؟  . 203

عقیق گارنت  ژیپس کرندوم

تورکوایز و الیوین نام علمی کدام جواهرات هستند؟  . 204

فیروزه - زبرجد اپال - زمرد یاقوت - گارنت  فیروزه - بریل 

در مراحل آخر تشکیل نفت خام کدام مورد اتفاق می افتد؟  . 205

حفظ شدن مواد آلی در سنگ مادرنفت  تبدیل رسوبات ریزدانه به سنگ مادر  رسوبات دانه ریز حاوي مواد آلی  تشکیل سنگ منشأ 

ذخایر قیر طبیعی چگونه تشکیل می شوند؟  . 206

تبخیر نفت و گاز در اعماق زمین  براثر اکسایش نفت و گاز و افزایش غلظت آن ها

مهاجرت نفت به تله هاي نفتی  استخراج نفت از سنگ مخزن سطحی 

کدام یک از سنگ هاي زیر می توانند نقش یک تلۀ نفتی را ایفا کنند؟  . 207

الماس پر خرخه  ماسه سنگ شیل

چشمه هاي نفتی چه زمانی تشکیل می شوند؟  . 208

نفت در سنگ مادر به دام بیافتد.  نفت، در اثر عدم وجود موانع به سطح زمین برسد. 

حرکت رو به باالي نفت و گاز در سنگ منشأ، سبب جدایش آن ها از هم می شود. 400در عمق کم تر از  متر با اکسایش نفت ذخیره می شود.

استخراج نفت به طور مستقیم از کدام منطقه صورت می گیرد؟  . 209

چشمه هاي نفتی  سنگ منشأ  سنگ مادر  سنگ مخزن 

زغال سنگ در چه محیط هایی به وجود می آید؟  . 210

دریایی کم عمق دریایی عمیق  بادي  خشکی 

زغال سنگ ها را براساس کدام ویژگی طبقه بندي می کنند؟  . 211

درصد کربن  میزان سختی  ترکیب شیمیایی  کاربرد

کدام عامل سبب می شود تا میزان درصد کربن بیتومین بیشتر از میزان درصد لیگنیت باشد؟  . 212

فعالیت باکتري هاي غیرهوازي و فشار  افزایش تراکم و کاهش آب و مواد فرار 

وزن رسوبات فوقانی و خروج اکسیژن  افزایش ناگهانی گرما و کاهش اکسیژن 

در سنگ شناسی یا پترولوژي کدام مورد بررسی نمی شود؟  . 213

رده بندي ماسه سنگ هاي رسوبی  مطالعۀ مناطق زمین گرمایی منشأ بلورهاي کوارتزیت دگرگونی   نفوذ سنگ هاي آذرین گابرو 
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در شاخۀ زمین شناسی اقتصادي، زمین شناسان با بهره گیري از چه اصولی به دنبال مکان هایی براي کشف ذخایر ارزشمند معدنی هستند؟  . 214

 اصول زمین شناسی و پراکنگی عناصر در زمین اصول شیمی و نحوة واکنش بین عناصر

اصول شیمی و پراکندگی عناصر در زمین ترکیب شیمیایی گوشته و نحوة واکنش بین عناصر

کدام مورد در محدودة شاخۀ زمین شناسی نفت قرار نمی گیرد؟  . 215

بررسی میدان هاي نفتی و گازي براي حفاري چگونگی مهاجرت نفت و گاز

محل تجمع ذخایر غیرفلزي شناسایی مکان تجمع نفت و گاز

از کدام علم در بررسی ترکیب شیمیایی سنگ ها، خاك و آب استفاده می کنیم؟  . 216

زمین شناسی پزشکی  سنگ شناسی ژئو شیمی آب شناسی

علم زمین شناسی اقتصادي، روي کدام بخش از زمین مطالعه می کند؟  . 217

خمیرکره پوستۀ باالیی  گوشتۀ زیرین  هستۀ خارجی 

کدام شرایط، براي تشکیل ورقه هاي بسیار بزرگ مسکوویت الزم است؟  . 218

مذاب حاوي آب و مواد فّرار در حّد فاصل دو الیۀ رسوبی تزریق شده باشد. 

مذاب تشکیل شده را مقدار متنابهی سیلیکات آلومینیم و پتاسیم همراهی کند. 

مذاب باقیمانده پس از تبلور بخش اعظم ماگما، آب و مواد فّرار فراوان داشته باشد. 

آب هاي بسیار داغ حاوي یون هاي فلزي در بین شکاف هاي سنگ ها تزریق شده باشد. 

عامل اصلی در تشکیل ذخایر پالسري طال، کدام است؟  . 219

مواد فّرار  چگالی تبلور گرما

کدام عبارت را می توان براي کانی هاي سیلیکاتی به کار برد؟  . 220

تنها ترکیباتی که در خود عنصر سیلیسیم دارند.  فراوان ترین آنها، پالِژیوکالزها هستند. 

حدود  درصد مواد تشکیل دهندة زمین را تشکیل می دهند.  96فقط در سنگ هاي آذرین بیرونی و درونی مشاهده می شوند. 

نام علمی الیوین و رنگ آن کدام است؟  . 221

زمرد - آبی  زبرجد - سبز زیتونی  زبرجد - قرمز  زمرد - سبز زیتونی 

گاهی گارنت .................. کرندوم، می تواند به رنگ .................. باشد.  . 222

برخالف - سبز  مانند - آبی  برخالف - قرمز  مانند - قرمز 

کدام مورد موجب افزایش کربن در انواع زغال سنگ می شود؟  . 223

عمیق بودن محیط تشکیل  افزایش اکسیژن در محیط مردابی  خارج شدن آرام آب و مواد فرار  افزایش اجساد گیاهی به زغال سنگ 

منظور از زغال سنگ نارس، کدام است؟  . 224

تراکم آن زیاد و درصد کمی کربن دارد.  آب و مواد فّرار بسیار کمی دارد. 

متخلخل بوده و ضخامت زیادي دارد.  بسیار خشک و بی آب است. 

کدام سنگ را می توان تلۀ نفتی به حساب آورد؟  . 225

سنگ هاي هوازده  سنگ گچ  سنگ آهک  ماسه سنگ 

کدام عامل می تواند موجب تشکیل نفت گردد؟  . 226

سنگ گچ  ماسه سنگ  آهک کارستی  پالنکتون

در کدام گزینه شباهت «کانی کریزوبریل و تورکوایز» به درستی بیان شده است؟   . 227

الف) درخشنده بودن               ب) سختی زیاد                ج) رنگ              د ) کمیاب بودن

د و ج  ب و د  الف و ج  الف و ب 
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سخت

در کدام گزینه، نام عنصر یا مادة معدنی و محل استخراج آن، براساس مؤلفه هاي ذکرشده، به درستی بیان شده است؟   . 228

«با سرد شدن و تبلور ماگما، این عنصر که چگالی نسبتاً باالیی دارد، در بخش زیرین ماگما، ته نشین می شود.»

مس   شهرستان تفت در استان یزد   سرب  شهرستان مالیر در استان همدان  

طال   شهرستان قروه در استان کردستان  کروم  شهرستان جیرفت در استان کرمان  

←←

←←

در کدام عبارت، فرآیند «تشکیل بزرگ ترین میدان نفتی ایران» به درستی بیان شده است؟  . 229

در فالت قاّره و در عمق تقریبی  تا  متر، تشکیل شده است.  در البه الي رسوبات ریزدانه و با فشرده شدن مادة آلی، به وجود آمده است. 

در محیط هاي مردابی، با اکسیژن اندك، تشکیل شده است.  در الیه هایی از سنگ گچ یا آهک حفره دار، به دام افتاده است. 

200400

کدام کانی با ویژگی هاي ارائه شده، مطابقت بیشتري دارد؟   . 230

«از کانی هاي سیلیکاتی است که فراوان ترین رنِگ آن، قرمز تیره است.»

گارنت یاقوت اُپال عقیق

با توجه به مراحل تشکیل آنتراسیت، چرا به تدریج، ضخامت تورب، کاهش می یابد؟  . 231

خروج آب و مواد فّرار از بازمانده هاي گیاهی  فشار رسوبات و وزن سنگ هاي باالیی 

افزایش درصد کربن، نسبت به سایر عناصر  سرعت تجزیۀ مواد گیاهی، در روي زمین 

کدام دو کانی ترکیبی مشابه کوارتز دارند؟  . 232

گارنت - تورکوایز زمرد - یاقوت تورکوایز- عقیق آمتیست - عقیق

دو ویژگی ریف هاي مرجانی کدامند؟  . 233

تخلخل زیاد - نفوذپذیري زیاد تخلخل کم - نفوذپذیري کم تخلخل کم - نفوذپذیري زیاد تخلخل زیاد - نفوذپذیري کم

فصل دوم : منابع معدنی، زیربناي تمدن و توسعه صنعتی

کدام مورد، سیلیکات نیست؟  . 234

میکا ژیپس فلدسپار کوارتز

کدام مورد زیر جزء کانی هاي غیر سیلیکاته است؟  . 235

آپاتیت آمفیبول میکاها کانی هاي ُرسی

کدام کانی هاي سولفید هستند؟  . 236

گالن، کالکوپیریت گالن، زبرجد اپال، کالکوپیریت پیریت، آمتیست

در ترکیب کدام کانی اکسیژن وجود ندارد؟  . 237

آپاتیت بوکسیت مگنتیت گالن

در ترکیب کدام کانه اکسیژن وجود ندارد؟  . 238

مگنتیت هماتیت بوکسیت کالکوپیریت

کانی نیمه قیمتی که در بسیاري از نقاط ایران یافت می شود، با ترکیب  .................. نام دارد.  . 239

فیروزه زبرجد کوارتز عقیق

SiO2

دو شکل جواهر از کوارتز .................. و .................. نام دارد.  . 240

اُپال - گارنت زبرجد - عقیق آمتیست - عقیق اُپال - زبرجد
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تله هاي نفتی ایران از کدام نوع است؟  . 241

    

کوچک ترین واحد سازندة سیلیکات ها با یون هاي کدام عناصر می توانند در ساختمان بلورین یک کانی شرکت کنند؟  . 242

  ،   ،   ،   ،Na+1k+1k+1Al+3Ca+2Na+1Fe3+Mg2+

درصد وزنی کدام گروه از سیلیکات ها  درصد است؟  . 243

پیروکسن ها، رس  غیرسیلیکات ها آمفیبول، میکا فلدسپارهاي پتاسیم و کوارتز

12

در ترکیب شیمیایی  به جاي  کدام یون قرار بگیرد تا یک کانی پایدار به وجود آید؟  . 244xAl2Si3O8(OH)
4

x

k+2Na+Na+
Fe+3

کدام نوع از تله هاي نفتی از دسته تله هاي تکتونیکی می باشند؟  . 245

تاقدیسی - گسلی نازك شدن الیه ها - گسلی ریف هاي آهکی - دگرشیبی ناپیوستگی زاویه دار - چینه اي

کدام ماده از بقیه فراوان تر است؟  . 246

FeOMgOCuOZnO

با توجه به فراوانی عنصرها در پوستۀ زمین کدام کانی از بقیه کمیاب تر است؟   . 247

   Fe3o4caso4A , 2 Ol2O3 H2pbs

در تقسیم بندي کانی هاي غیرسیلیکاته، گالن و هماتیت به ترتیب نوعی  .................. و .................. هستند.  . 248

سولفات - سولفید  اکسید - اکسید  کلرید - اکسید  سولفید - اکسید 

کانی ها  .................. و .................. و .................. به ترتیب نوعی اکسید، سولفید و فسفات می باشند.  . 249

هماتیت - گالن - بوکسیت  بوکسیت - کالکوپیریت - آپاتیت  مگنتیت - آپاتیت - بوکسیت  هماتیت - مگنتیت - کالکوپیریت 

آپاتیت،  .................. با کلسیم است.  . 250

فسفات سولفید کربنات سولفات

نام کانسار 

نوع کانسنگ گرمابی پالسري ماگمایی رسوبی 

.  کدام مورد در جدول زیر نادرست است؟ 251LiCrAuZn

LiCrAuZn

یافتن ویژگی هاي خاص قرارگیري یک کانسنگ درونی به کمک کدام روش زیر نتایج بهتري خواهد داشت؟  . 252

نمونه برداري سطحی  نمونه برداري از عمق  تصاویر ماهواره اي علم ژئوفیزیک 

عیار اقتصادي طال در ذخایر آن، حدود  است. در یک معدن طال از هرتن سنگ استخراج شده، چند گرم طال به دست می آید؟  . 2532ppm

20٫020٫10٫05

علت این که کانی کلسیت نمی تواند یک کانی قیمتی به حساب آید کدام است؟  . 254

فاقد عناصر فلزي است.  انعکاس نوري خوبی ندارد.  اکثراً ریز بلور است.  کانی اي از نوع غیرسیلیکات ها است. 

.  کدام نوع زغال سنگ داراي کیفیت بیشتري از بقیه است؟ 255

لیگنیت تورب زغال سنگ  آنتراسیت

کدام کانه ممکن است، نیاز به کانه آرایی نداشته باشد؟  . 256

کریزوبریل آلومینیم مس گالن
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از مواد معدنی در ساخت شیشه، مغز مداد و خمیردندان استفاده می شود ولی در ساخت میز چوبی از مواد آلی استفاده می شود. گزینه 2  . 1

مس در ساخت کابل برق، آهن در ریل قطار و پالتین در تلفن همراه و گرافیت در مغز مداد کاربرد دارد. گزینه 4  . 2

تورب نوعی زغال نارس است.  گزینه 1  . 3

بعضی از کانه ها (کانی هایی که در آن ها یک فلز ارزشمند اقتصادي وجود دارد) به صورت آزاد در طبیعت یافت می شوند. مانند طال، نقره، مس و...  گزینه 2  . 4

نفت و گاز در اثر برخورد با شیل و گچ نفوذناپذیر متوقف شده به دام افتاده و تله نفتی را تشکیل می دهند. گزینه 3  . 5

تورب  لیگنیت  بیتومین  آنتراسیت گزینه 3  . 6

بهترین مکان براي تشکیل زغال سنگ باتالق و محیط هاي مردابی است چون اکسیژن و جریان هواي کمی دارند و کربن در آن تجزیه نمی شود. گزینه 3  . 7

در زمین شناسی اقتصادي با بهره گیري از اصول زمین شناسی و پراکندگی عناصر در زمین به دنبال مکان هایی هستند که در آن ذخایر معدنی ارزشمند قرار دارند. گزینه 1  . 8

تورب که نوعی زغال نارس است در برخی از کشورها مانند ایرلند به عنوان مادة سوختنی بهره برداري می شود. گزینه 1  . 9

عنصر اقتصادي کانه کالکوپیریت فلز مس می باشد. گزینه 4  . 10

تنها وقتی بهره برداري آغاز می شود که یک عنصر با حجم و غلظت کافی در مادة معدنی وجود داشته باشد.  گزینه 1  . 11

مس، طال، نقره در حالت آزاد هم یافت می شوند. گزینه 4  . 12

) شناخته می شود. امروزه ترکیب شیمیایی میانگین پوسته با عنوان غلظت کالرك عناصر (گزینۀ  گزینه 4  . 13

) چون درصد وزنی باالتري دارند. با مقایسۀ درصد وزنی عناصر با غلظت کالرك در عناصر کلسیم، مس، سرب، روي بی هنجاري مثبت دارند. (گزینۀ  گزینه 1  . 14

مطابق نظریه ي دگرجازا، سیالب هاي موسمی و طغیان رودخانه هایی که از نزدیک جنگل ها می گذشت، سبب شد که درختان زیادي کنده شود و توسط رودخانه به دریا یا باتالق حمل گزینه 4  . 15

گردد. 

پس از تجمع مواد گیاهی، این مواد طی مراحل به زغال تبدیل می شوند؛ در اولین مرحله در اثر فعالیت باکتري هاي مختلف، مواد گیاهی تجزیه می شوند و بعضی از عناصر تشکیل گزینه 4  . 16

دهنده ي خود مثل اکسیژن و هیدروژن را از دست می دهند. 

مراحل تشکیل زغال سنگ (آنتراسیت) به صورت زیر می باشد:  گزینه 1  . 17

تورب  لیگنیت  بیتومینه    آنتراسیت 

 

 در نتیجه تورب، کمترین درصد کربن و آنتراسیت، بیشترین تراکم را دارد.

زمرد کانی سیلیکات بریل است و سنگ پگماتیت می تواند حاوي بعضی کانی هاي گوهري، مانند زمرد یا کانی هاي صنعتی، مانند مسکوویت باشد.  گزینه 1  . 18

برخی خواص گوهرها مانند بازي رنگ، به کانی ها درخشندگی و زیبایی می دهد، مانند کانی کریزوبریل (گوهر چشم گربه) و نوعی گوهر سیلیسی به نام اُپال.  گزینه 4  . 19

نفت در محیط دریایی کم عمق یعنی (کمتر از  متر) به وجود می آید.  گزینه 3  . 20

در طی میلیون ها سال، تورب در زیر فشار رسوبات و سنگ هاي باالیی، فشرده تر شده و آب و مواد فراري مانند کربن دي اکسید و متان از آن خارج می شود.  گزینه 3  . 21

یک تلۀ نفتی الیه هایی از سنگ هاي نفوذناپذیر (مانند شیل و گچ) است که اگر نفت و گاز طی مهاجرت به آن ها برسند، دیگر نمی توانند به سمت باال حرکت کنند. در نتیجه نفت و گاز گزینه 1  . 22

در سنگ مخزن به دام می افتند.

نفت و گاز تشکیل شده در سنگ مادر همراه با آب دریاي به دام افتاده در زمان رسوب گذاري، از میان تخلخل سنگ ها به سمت باال حرکت کرده (مهاجرت اولیه) و حفره ها و فضاهاي گزینه 1  . 23

خالی سنگ ها را پر می کنند و با توجه به وزن مخصوص، از آب جدا شده و بر روي آن قرار می گیرند (مهاجرت ثانویه). اگر مانعی جلوي حرکت این نفت و گاز را نگیرد، به سطح زمین راه می یابند و

چشمه هاي نفتی را به وجود می آورند.

نفت خام در محیط هاي کم عمق دریایی (کمتر از  متر) تشکیل می شود؛ برخالف زغال سنگ که در محیط هاي خشکی به وجود می آید. گزینه 1  . 24

الماس یک گوهر بی رنگ با ترکیب کربن خالص است که سخت ترین مادة روي زمین می باشد که در فشار بسیار زیاد در گوشتۀ زمین تشکیل می شود. گزینه 1  . 25

«چشم گربه» جواهري است که همان کریزوبریل می باشد. این کانی به علت خاصیت بازي رنگ ها، درخشندگی و زیبایی خاصی دارد.  گزینه 4  . 26

عملیات استخراج یک مادة معدنی، پس از بررسی هاي اکتشافی و در صورت اقتصادي بودن آن ذخیرة معدنی انجام می شود. روش استخراج، براساس شکل و چگونگی قرارگیري گزینه 3  . 27

تودة معدنی در زیرزمین تعیین می شود.

براي دسترسی به ذخایر زیرسطحی و پنهان می بایست از روش هاي ژئوفیزیکی مانند خواص مغناطیسی آن ها، رسانایی الکتریکی، سنگ ها، تغییات میدان گرانش زمین و... استفاده گزینه 3  . 28

کرد. 

آب هاي گرم در مناطق مناسب، عناصر را به شکل کانسنگ ته نشین می کنند. در این حالت رگه هاي معدنی تشکیل می  شوند و چون عامل تشکیل دهندة این کانسنگ ها آب گرم است، گزینه 1  . 29

به آن ها کانسنگ هاي گرمابی می گویند.

پالتین ماگمایی و مسکوویت ماگمایی است.  گزینه 3  . 30

پگماتیت ها زمانی ایجاد می شوند که مقدار آب و مواد فرار ماگما زیاد باشد.  گزینه 2  . 31

کانسنگ برخی عناصر فلزي مانند کروم، نیکل و پالتین از یک ماگماي در حال سرد شدن تشکیل می شوند.  گزینه 4  . 32

کرومیت از جمله کانسنگ هاي ماگمایی به حساب می آید.
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) کانۀ فلز سرب است.  کانه بخش ارزشمند یک کانسنگ است. گالن ( گزینه 3  . 33

کانسنگ همان سنگ معدن است که از دو بخش کانه (بخش ارزشمند کانسنگ) و باطله (کانی هایی که ارزش اقتصادي زیادي ندارند.) تشکیل شده است.  گزینه 1  . 34

اگر در محلی غلظت عناصر نسبت به غلظت میانگین افزایش یافته و حجم زیادي از مادة معدنی در آن جا متمرکز شود (وجود بی هنجاري مثبت در منطقه). در این حالت استخراج آن گزینه 3  . 35

عنصر از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است. به این مناطق کانسار گفته می شود.

شکل  صفحه  گزینه 3  . 36

% پوستۀ زمین را تشکیل می دهند و در ترکیب شیمیایی خود بنیان سیلیکاتی  دارند.  سیلیکات ها کانی هایی هستند که بیش از  گزینه 4  . 37

فراوان ترین عناصر پوستۀ زمین از نظر درصد وزنی، اکسیژن و سیلیسیم هستند و عناصر  در رده هاي بعدي قرار دارند.  گزینه 2  . 38

به ترکیب شیمیایی میانگین پوستۀ زمین، غلظت کالرك می گویند که از طریق بررسی پراکندگی عناصر در بخش هاي مختلف پوستۀ زمین و بررسی ترکیب شیمیایی نمونه هاي آن ها گزینه 2  . 39

به دست آمده است. 

کالرك و رینگ وود به منظور تعیین ترکیب شیمیایی پوستۀ زمین و بررسی پراکندگی عناصر در بخش هاي مختلف آن، از سنگ هاي مناطق مختلف نمونه برداري کردند.  گزینه 4  . 40

تورب به علت تحمل فشار کم تر تخلخل بیش تري داشته و پوك است. گزینه 1  . 41

در سنجش از دور از الکترومغناطیس جهت جمع آوري اطالعات از سطح زمین استفاده می شود. گزینه 3  . 42

آنتراسیت بین گزینه ها درصد کربن بیش تري داشته و فشار و تنش بیش تري را تحمل کرده است. گزینه 3  . 43

براي رشد بلورها، فراوانی آب، چگالی کم ماگما و تحّرك یونی زیاد سبب درشت و بزرگ شدن بلورها می شود. گزینه 1  . 44

گفته می شود  درصد نفتی که در طول تاریخ تولید شده به سطح زمین رسیده و از بین رفته و فقط  درصد آن همۀ ذخایر نفت را تشکیل داده است. گزینه 2  . 45

یک نفت گیر خوب سه ویژگی دارد؛ شکل هندسی مناسب، پوش سنگ غیرقابل نفوذ و سنگ مخزنی با تخلخل و قابلیت نفوذ خوب دارد. گزینه 1  . 46

ذخایر طالي پالسر از کانسنگ هاي رسوبی است و عامل تشکیل آن هوازدگی و فرسایش می باشد. گزینه 3  . 47

شناسایی مکان هاي ذخایر غیرفلزي در حیطۀ زمین شناسی نفت نمی باشد. گزینه 4  . 48

از میان حدود  کانی شناخته شده حدود  کانی ویژگی هاي الزم یک گوهر را دارند. گزینه 3  . 49

برلیان همان الماس است فقط نوع تراش خاصی دارد براي درخشش بیش تر و شکست نور بیش تر.   گزینه 3  . 50

کریزوبریل یا کانی چشم گربه گزینه 1  . 51

اُپال درخشش رنگین کمانی دارد. گزینه 2  . 52

به فرآیند جداسازي باطله از کانی هاي مفید اقتصادي، کانه آرایی مادة معدنی گفته می شود که محصول نهایی کنسانتره براي جداسازي فلز به کارخانۀ ذوب منتقل یا به طور مستقیم یا با گزینه 1  . 53

تغییر اندك در صنعت استفاده می شود.

نمونه هاي تهیه شده از حفاري زمین براي تعیین عیار فلز یا کیفیت مادة معدنی و شناسایی کانی ها به آزمایشگاه حمل و در آنجا توسط میکروسکوپ و یا دستگاه هاي تجزیۀ شیمیایی گزینه 1  . 54

مورد بررسی قرار می گیرد.

تشکیل ذخایر فلزي و غیرفلزي در برخی از مناطق پوستۀ زمین رخ می دهد که با آگاهی از اصول تشکیل و عوامل کنترل کنندة آن ها می توان ذخایر معدنی را پیدا کرد. گزینه 2  . 55

کانی هاي گرمابی در اطراف مخزن ماگما و درزها و شکاف ها تشکیل می شوند و شامل مواد معدنی نظیر روي و مولیبدن می باشند. گزینه 1  . 56

از رودخانۀ زرشوران عنصر طال با منشأ پالسري برداشت می شود. گزینه 2  . 57

مس در شیل ها و ماسه سنگ ها تشکیل می شود. گزینه 3  . 58

مس و اورانیوم در ماسه سنگ ها تشکیل می شوند. گزینه 2  . 59

مس، سرب، روي مولیبدن و قلع منشأ گرمابی دارند. گزینه 3  . 60

سرب و روي و قلع، به همراه تنگستن و مولیبدن کانی گرمابی، لیتیم، زمرد و مسکوویت کانی پگماتیت ها کروم و نیکل کانی ماگمایی اند. گزینه 4  . 61

بخش غیر اقتصادي یا باطله یک کانسنگ در برخی موارد به عنوان شن و ماسه در زیرسازي جاده استفاده می شود. گزینه 1  . 62

گزینه 2 به سنگ ها و کانی هاي غیرفلزي که در ساختمان سازي استفاده می شوند سنگ ها و کانی هاي صنعتی می گویند.  . 63

در پیریت، هماتیت و مگنتیت اکسیژن وجود دارد ولی بوکسیت به فرمول  آهن وجود ندارد. گزینه 2  . 64

از کانۀ مگنتیت فلز آهن و کانۀ گالن فلز سرب استخراج می شود. گزینه 3  . 65

به گروهی از کانی ها که در آن یک فلز ارزشمند اقتصادي وجود دارد، کانه اطالق می شود. گزینه 1  . 66

فلدسپارهاي پالژیوکالز با  فراوان ترین سیلیکات ها هستند. کوارتز، فلدسپارهاي پتاسیم  و کانی هاي ُرسی  فراوانی دارند. گزینه 2  . 67

مطابق تعریف کانی، نبات کانی نیست چون طبیعی نیست و توسط انسان ساخته می شود. نفت مایع است و صمغ هم مایع است ولی گوگرد متبلور طبیعی، جامد، متبلور و معدنی گزینه 3  . 68

می باشد.

مطابق جدول (غلظت کالرك عناصر) روي نسبت به  گزینۀ قبلی درصد فراوانی کم تري دارد.   گزینه 3  . 69

مطابق جدول (غلظت کالرك عناصر) اکسید سرب نسبت به  گزینۀ قبلی درصد فراوانی کم تري داشته لذا کم یاب تر است. گزینه 4  . 70

در مجتمع پتروشیمی از مواد نفتی استفاده می شود و موادي مانند پالستیک و بنزین به دست می آیند. گزینه 1  . 71
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زیرا در اعتدال در همۀ نقاط کرة زمین، مدت روز و شب  ساعت است. گزینه 3  . 72

سنگ هاي پگماتیت، درشت بلور هستند.  گزینه 1  . 73

ذخایر گچ و نمک استان هاي فارس و سمنان طی فرآیند تبخیر آب ایجاد شده اند. گزینه 4  . 74

اجساد گیاهان در فقدان هوا و اکسیژن می توانند تبدیل به زغال سنگ شوند.  گزینه 2  . 75

اگر هنگام تبلور ماگما، مقدار آب و مواد فرار فراوان باشد، شرایط براي رشد بلورهاي تشکیل دهندة سنگ فراهم و سنگ هاي درشت بلوري به نام پگماتیت تشکیل می شود.  گزینه 1  . 76

از گالن، فلز سرب و از کالکوپیریت فلز مس استخراج می شود. گزینه 4  . 77

در مراحل مقدماتی اکتشاف معادن، باید به دنبال یافتن مناطقی بود که در آن بی هنجاري مثبت یک عنصر وجود داشته باشد.  گزینه 2  . 78

گزینه 1 مهاجرت ثانویه نفت به علت اختالف چگالی آب و نفت و گاز است.   . 79

گزینه 3 سنگ آهک داراي سرب و روي است و ماسه سنگ داراي ماسه و اورانیوم.   . 80

گزینه 1 بهره برداري کانسنگ زمانی انجام می شود که حجم و غلظت کافی از مادة معدنی وجود داشته باشد و از طرفی موقعیت یک تودة معدنی هم در نوع استخراج مؤثر است و افزایش  . 81

غلظت عنصر هم اهمیت دارد. پس فقط گزینۀ  بی ربط است. 

چون ماده ي اصلی نفت، ترکیبات آلی بدن جانداران است و ترکیبات آلی هم به طور کلی از هیدروژن، کربن و اکسیژن درست شده اند و این ماده ي آلی در مرحله ي اول باید گزینه 2  . 82

اکسیژن خود را از دست بدهد تا به هیدروکربن تبدیل شود، نیاز به باکتري هاي غیر هوازي دارد، تا براي به دست آوردن انرژي از اکسیژن این مواد آلی استفاده کنند. 

رگه هاي زغالی را معموًال در میان الیه هاي رسوبی دیگر می توان یافت، زیرا مناطق مردابی و مناسب براي تشکیل زغال سنگ که عموماً در کنار دریاهاي قدیمی قرار داشته اند، گاهگاه گزینه 2  . 83

با باال آمدن سطح آب دریا، به زیر آب می رفته اند و رسوبات دریا روي آن ها را می پوشانده است. 

نفت گیرها مخازن طبیعی و مناسبی هستند که نفت در داخل آن ها انباشته می شود. یک نفت گیر بایستی داراي خصوصیات زیر باشد:  گزینه 1  . 84

- سنگ مخزن مناسب با تخلخل و قابلیت نفوذ خوب 

- وجود پوش سنگ غیر قابل نفوذ 

- شکل (وضعیت) هندسی مناسب براي انباشته شدن نفت 

کلکوپیریت با فرمول شیمیایی  مهم ترین کانۀ فلز مس است.  گزینه 3  . 85

بررسی سایر گزینه ها: 

اسفالریت:  

گالن:  

هماتیت: 

در بخشی از پوستۀ زمین، غلظت عناصر افزایش یافته و حجم زیادي از مادة معدنی در آن جا متمرکز می شود (در آن منطقه بی هنجاري مثبت وجود دارد) در این حالت استخراج آن گزینه 3  . 86

عنصر از نظر اقتصادي ارزشمند است و در این مکان ها کانسار تشکیل می شود.

کانسنگ یا سنگ معدن شامل دو بخش کانه (کانی هاي ارزشمند) و باطله (کانی هایی که از نظر اقتصادي ارزش ندارند) است.  گزینه 1  . 87

) کانسنگ فقط به کانی هاي ارزشمند گفته نمی شود؛ بلکه شامل دو بخش کانه و باطله است. 

) افزایش غلظت عناصر در یک منطقه و تمرکز زیاد مادة معدنی در آن قسمت، باعث ایجاد بی هنجاري مثبت می شود و این حالت سبب تشکیل کانسار می گردد نه کانسنگ. 

وقتی غلظت مادة معدنی در بخش هایی از پوستۀ زمین افزایش می یابد و حجم زیادي از مادة معدنی در آن منطقه متمرکز شود، شاهد بی هنجاري مثبت در آن منطقه هستیم. در این گزینه 1  . 88

حالت استخراج آن مادة معدنی از نظر اقتصادي ارزشمند است و کانسار تشکیل می شود.

کانسنگ برخی عناصر فلزي مانند کروم، نیکل و پالتین از یک ماگماي در حال سرد شدن تشکیل می شوند. کرومیت از جمله کانسنگ هاي ماگمایی است.  گزینه 4  . 89

گالن و کالکوپیریت،سولفید هستند.  گزینه 2  . 90

S^{2-}$  است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) کالکوپیریت: سولفید / آپاتیت : فسفات 

) دولومیت: کربنات / انیدریت: سولفات 

) هالیت: کلرید / فلوئوریت: فسفات 

گالن با فرمول  و کالکوپیریت با فرمول  هر دو نوعی سولفید هستند.  گزینه 2  . 91

کالکوپیریت با فرمول شیمیایی  سولفید آهن و مس است.  گزینه 1  . 92

بعضی از کانه ها (کانی هایی که در آن ها یک فلز ارزشمند اقتصادي وجود دارد) به صورت آزاد در طبیعت یافت می شوند.   گزینه 1  . 93

مانند: طال، نقره، مس و ... 

بعضی از کانه ها به صورت آزاد در طبیعت وجود دارند.   گزینه 1  . 94

مانند: طال، نقره، مس و ... 

بعضی از عناصر ممکن است به صورت آزاد در طبیعت یافت شوند که نوعی کانی به حساب می ایند.   گزینه 3  . 95

مانند: طال، نقره، گوگرد و ... 

گوگرد در دهانۀ کوه هاي آتشفشانی یافت می شود.
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کانی جسمی است طبیعی، متبلور، جامد با ترکیب شیمیایی نسبتاً ثابت، مانند کالکوپیریت یا سولفید آهن و مس.  گزینه 4  . 96

بررسی سایر گزینه ها: 

) کلسیم و سیلیسیم عنصر هستند. / آندزیت یک سنگ است نه کانی   و 

ترتیب درصد فراوانی عناصر در پوستۀ زمین به ترتیب از زیاد به کم عبارتند از:  گزینه 4  . 97

پتاسیم < سدیم < منیزیم < کلسیم < آهن < آلومینیوم < سیلیسیم < اکسیژن 

گالن با فرمول  سولفید سرب است و سنگ معدن سرب می باشد. گزینه 3  . 98

گالن با فرمول  و پیریت با فرمول  هر دو نوعی سولفید هستند.  گزینه 3  . 99

) سولفید سرب است.  کالکوپیریت و گالن ( گزینه 3  . 100

بررسی سایر گزینه ها: 

) کالکوپیریت: سولفید / آهن و مس  

) هماتیت: اکسید آهن / مگنتیت: اکسید آهن 

فرمول شیمیایی کرندوم  است که نوعی اکسید آلومینیوم به حساب می آید. گزینه 4  . 101

فرمول گالن  و فرمول مگنتیت  است که به ترتیب داراي عناصر فلزي سرب و آهن هستند.  گزینه 3  . 102

گالن با فرمول  و سولفید سرب و بوکیست با فرمول  اکسید آلومینیوم است.  گزینه 3  . 103

گزینه 3 کالکوپیریت با فرمول  نوعی سولفید است.   . 104

گزینه 3 : مگنتیت /  : گالن /  : کالکوپیریت    . 105

کانه هایی مانند طال، نقره و مس در طبیعت به صورت آزاد یافت می شوند. گزینه 3  . 106

ترتیب درصد فراوانی عناصر در پوستۀ زمین به صورت زیر است (از زیاد به کم): گزینه 4  . 107

پتاسیم < سدیم < منیزیم < کلسیم < آهن < آلومینیوم < سیلیسیم < اکسیژن 

تورب ماده اي نرم و متخلخل است که در ابتداي فرایند زغال سنگی تشکیل می شود. گزینه 1  . 108

گچ و شیل نفوذ ناپذیر هستند.  گزینه 2  . 109

سنگ مخزن نفت، محل انباشت نفت است.  گزینه 4  . 110

سوخت هاي فسیلی در رسوبات یا سنگ رسوبی تشکیل می شوند. گزینه 4  . 111

درخشش رنگین کمانی در جواهر اپال دیده می شود. گزینه 2  . 112

فیروزة ایران از سنگ هاي آندزیتی (آتشفشانی) اطراف نیشابور به دست می آید. گزینه 1  . 113

روش استخراج با چگونگی قرارگیري مادة معدنی ارتباط دارد.  گزینه 4  . 114

عیار عنصر مس کمتر از یک درصد و  درصد در کانسنگ باطله است.  گزینه 3  . 115

طال را از رودخانۀ زرشوران برداشت می کنند. گزینه 3  . 116

آب هاي گرم، در مناطق مناسب، این عناصر را به شکل کانسنگ ته نشین می کنند. گزینه 1  . 117

نمونه ها از خاك، گیاهان و آبراهه ها انجام می شود. گزینه 4  . 118

نمونه هاي حفاري شده را به آزمایشگاه می فرستند. گزینه 1  . 119

کرومیت توسط فرآیندهاي ماگمایی ایجاد می شود. گزینه 4  . 120

فلزات به دلیل چگالی باالتر در بخش زیرین ماگما، ته نشین می شوند. گزینه 1  . 121

شن و ماسه از انواع سنگ هاي صنعتی هستند.  گزینه 1  . 122

اکسیژن درصد غلظت باالیی دارد.  گزینه 4  . 123

مطابق نظریه ي دگرجازا، سیالب هاي موسمی و طغیان رودهایی که از نزدیک جنگل ها عبور می کنند، درختان زیادي را کنده و با خود به دریاها یا باتالق هاي مسیر خود حمل می گزینه 2  . 124

کنند و آن ها را ته نشین می کنند و سپس این مواد آلی با فشار الیه هاي باالیی ... تبدیل به زغال سنگ می شوند.

اولین تحقیقات و مطالعات روي ترکیب سیاره و خورشید توسط الك یر در سال  میالدي منجر به کشف هلیم در خورشید شد. گزینه 2  . 125

کالرك و رینگ وود براي تعیین ترکیب شیمیایی پوستۀ زمین و بررسی پراکندگی عناصر در بخش هاي مختلف آن، تعداد بسیار زیادي از انواع سنگ هاي مناطق مختلف را گزینه 3  . 126

نمونه برداري و ترکیب شیمیایی آن ها را تعیین کردند.

مطابق جدول  صفحۀ  (غلظت کالرك عناصر) به ترتیب اکسیژن، سیلیسیم، آلومینیوم و آهن فراوان ترند. گزینه 2  . 127

گزینه 4   . 128

) صحیح است. کانی هاي ُرسی  - پیروکسن  - کوارتز و فلدسپارهاي پتاسیم  فراوانی دارند پس گزینۀ ( گزینه 1  . 129

در ساخت سرامیک از کانی هاي ُرسی و در ساخت شیشه از کانی کوارتز استفاده می شود. گزینه 3  . 130

گزینه 4 هماتیت،  مگنتیت،  گالن،  کالکوپیریت می باشند.  . 131
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در فرمول بوکسیت به فرمول  آب وجود دارد و در سایر ترکیبات آب وجود ندارد. گزینه 3  . 132

گزینه 4 فلدسپار پالژیوکالز  کوارتز فلدسپارهاي پتاسیم   . 133

) کبالت، ) منشأ ماگمایی و در پگماتیت ها تشکیل می شوند. در گزینۀ ( عناصري مثل کروم، نیکل و پالتین به علت چگالی باال در کف مخزن ماگما تشکیل می شوند. گزینۀ ( گزینه 2  . 134

تنگستن و مولیبدن، منشأ دیگري دارند و در کف ماگما تشکیل نمی شوند.

کانی هایی مثل لیتیم، زمرد و مسکوویت که در پگماتیت ها تشکیل می شوند به فضاي کافی محیط پر از آب و مواد فّرار مثل دي  اکسید کربن نیاز دارند.  گزینه 1  . 135

شهاب سنگ ها در شناسایی ذخایر زیر سطح زمین استفاده نمی شود. گزینه 4  . 136

نرم افزارها در تعیین ذخیرة معدن و عیار میانگین مادة معدنی مورد استفاده قرار می گیرند و در مورد سایر گزینه ها استفاده نمی شوند. گزینه 3  . 137

روش استخراج براساس شکل و چگونگی قرار گرفتن تودة معدنی در پوسته تعیین می شود. گزینه 2  . 138

گزینه 3  . 139

گزینه 4  . 140

چگالی از خواص گوهرها نیست. سختی رنگ و درخشش از خواص گوهرهاست. گزینه 4  . 141

کانی کریزوبریل درخشش اُپالی دارد. اُپال درخشش رنگین  کمانی دارد. آمتیست و کوارتز دودي درخشش شیشه  اي دارد. گزینه 1  . 142

الماس از کربن خالص در فشار زیاد در گوشتۀ زمین تشکیل می شود و در ساینده ها کاربرد دارند و گوهري بی رنگ است. گزینه 2  . 143

سخت ترین کانی بعد از الماس کرندوم است. گزینه 3  . 144

کرندوم هم به رنگ قرمز هم به رنگ آبی دیده می شود. یاقوت و یاقوت کبود. گزینه 4  . 145

سیلیکات بریلیم همان زمرد است که معروف ترین و گران ترین آن به رنگ سبز دیده می شود. گزینه 4  . 146

گارنت یک کانی سیلیکاتی است که معموًال به رنگ سبز، قرمز، زرد، نارنجی دیده می شود. اما معروف ترین رنگ آن قرمز تیره و به نام گارنت است. گزینه 2  . 147

کانی سیلیکاته به نام علمی الیوین و به رنگ سبز زیتونی زبرجد نام دارد. گزینه 2  . 148

گوهر باستانی ایران که اولین بار در نیشابور یافت شد و به دیگر نقاط جهان صادر گردید. نام علمی آن تورکوایز است. گزینه 3  . 149

کلسیت و ژیپس به علت سختی کم، فقدان درخشش و فقدان رنگ خاص کانی قیمتی نیستند. گزینه 1  . 150

بریل و گارنت و کوارتز می توانند جزو گوهرها باشند ولی ژیپس و کلسیت گوهر نیستند. گزینه 3  . 151

زغال سنگ در محیط هاي خشکی تشکیل می شود و نفت خاك در محیط دریایی کم عمق به وجود می آیند. گزینه 2  . 152

محیط دریایی تشکیل نفت خام عمقی کم تر از  متر دارد. گزینه 1  . 153

گزینه 2 در محیط هاي کم عمق دریایی مهم ترین منشأ مواد آلی باکتري ها و پالنکتون ها هستند.  . 154

در فرآیند تشکیل ذخایر نفتی مقدار، دما، فشار و افزایش آن بسیار مهم است. گزینه 3  . 155

شیل یک سنگ با نفوذپذیري باال بیان شده که در واقع شیل نفوذناپذیر است و درست آن ماسه سنگ و سنگ آهک است. گزینه 2  . 156

( در چشمه هاي نفتی در اثر اکسایش و غلیظ  شدگی نفت خام ذخایر قیر طبیعی به وجود می آید. گزینۀ ( گزینه 3  . 157

تله هاي نفتی از سنگ هاي نفوذناپذیر مانند شیل و گچ می باشند. گزینه 2  . 158

نفت و گاز با حفاري چاه هاي عمیق در سنگ مخزن استخراج می شود. گزینه 1  . 159

همۀ ذخایر نفت موجود جهان  درصد نفت تولید شدة جهان است و مابقی  درصد از بین رفته است. گزینه 2  . 160

تله هاي نفتی ایران بیش تر از نوع تاقدیسی هستند. گزینه 2  . 161

درختان، بوته زارها و چمنزارها در باتالق ها انباشته و توسط رسوبات پوشیده می شوند و به مرور زمان به تورب تبدیل می شوند. گزینه 4  . 162

در آب هاي ساکن و گرم مناطق مردابی به علت کمبود شدید هوا و اکسیژن و عدم تجزیۀ مواد آلی شرایط براي تشکیل زغال  سنگ فراهم است. گزینه 2  . 163

در زغال سنگ با افزایش فشار، تخلخل و پوکی کم شده، متان و کربن دي اکسید، آب و مواد فرار کاهش و کربن و درجۀ خلوص افزایش می یابد. گزینه 4  . 164

ضخامت تورب که ماده اي پوك و متخلخل است کاهش می یابد و به لیگنیت تبدیل می شود. گزینه 1  . 165

الیه هاي زغال دار طبس نشان دهندة وجود مناطق باتالقی و آب و هواي گرم و پرباران است. گزینه 2  . 166

سنگ شناسی مختص بررسی سنگ هاي آذرین و دگرگونی است و سنگ رسوبی توسط سنگ شناسی رسوبی بررسی می شود. گزینه 3  . 167

گروه آمفیبول، میکا و کانی هاي ُرسی با درصد وزنی  با هم برابر می باشند. گزینه 3  . 168

براي استخراج آلومینیوم و سرب به ترتیب به کانه هاي بوکسیت و گالن نیاز داریم. گزینه 2  . 169
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آزمایش ها نشان می دهد که در پوستۀ زمین به ازاء هر  متر افزایش عمق،  درجۀ سانتی گراد دما افزایش می یابد. گزینه 4  . 170

در درزهاي  کانی هاي گرمابی نظیر روي و مولیبدن و در کف مخزن  کانی هاي ماگمایی سنگین مثل پالتین و نیکل تشکیل می شوند. گزینه 2  . 171

سرب و روي هم منشأ گرمابی هم منشأ رسوبی دارند. گزینه 4  . 172

کانسار رگه اي طال از کانسنگ هاي گرمابی و عامل تشکیل آن آب گرم می باشد. گزینه 3  . 173

قوي ترین منبع تولیدکنندة انرژي الکترومغناطیس خورشید است که در تمام طول موج ها تابش می کند. از این انرژي در علم سنجش از دور استفاده می شود. گزینه 1  . 174

) زبرجد سیلیکات آهن و منیزیم است و کوارتز نیست. اُپال، عقیق و آمتیست همگی اکسید سیلیسیم و نوعی کوارتز هستند گزینۀ ( گزینه 2  . 175

کرندوم آبی یا یاقوت کبود گزینۀ صحیح است. یاقوت سرخ کرندوم می باشد. الماس گوهري بی رنگ با ترکیب کربن خالص است. گارنت نوعی سیلیکات به رنگ قرمز، نارنجی و گزینه 2  . 176

سبز است.

در فرایند تشکیل ذخایر نفتی مقدار دما و فشار و افزایش آن بسیار مهم است. گزینه 1  . 177

در فرآیند تشکیل نفت پالنکتون ها به نفت خام و رسوبات دانه ریز به سنگ مادر تبدیل می شوند. گزینه 2  . 178

نفت گیرها چند ویژگی بارز دارند. شکل هندسی مناسب، پوشش سنگ غیرقابل نفوذ، سنگ مخزنی با تخلخل و قابلیت نفوذ خوب. گزینه 1  . 179

ریف هاي آهکی در اثر انحالل آهک هایی با منشأ زیستی   گزینه 4  . 180

فلدسپار ها، فراوان ترین سیکیالت هستند.  گزینه 1  . 181

براساس جدول کتاب درسی، سیلیسیم، آلومینیم، پتاسیم بی هنجاري منفی دارند.  گزینه 1  . 182

کانی جسمی طبیعی، متبلور و جامد با ترکیب شیمیایی نسبتاً ثابت است.  گزینه 2  . 183

 PbS :کالکوپیریت:  / گالن گزینه 3  . 184

بررسی سایر گزینه ها: 

 AlOH :هماتیت:      بوکسیت

آپاتیت:      کالکوپیریت:  

، ژیپس  گالن: PbS      مگنتیت: 

مگنتیت با فرمول  نوعی اکسید و گالن با فرمول شیمیایی  نوعی سولفید است.  گزینه 3  . 185

کالکوپیریت با فرمول شیمیایی  مهم ترین کانۀ فلز مس است.  گزینه 3  . 186

وقتی غلظت مادة معدنی نسبت به غلظت میانگین در بخش هایی از پوستۀ زمین افزایش یابد و حجم زیادي از مادة معدنی در آن منطقه متمرکز شود، شاهد بی هنجاري مثبت در آن گزینه 1  . 187

مکان خواهیم بود. در این حالت استخراج آن مادة معدنی از نظر اقتصادي ارزشمند است و کانسار تشکیل می شود.

کالکوپیریت با فرمول شیمیایی  حاوي عناصر اقتصادي مس و آهن است.  گزینه 1  . 188

اگر هنگام تبلور ماگما، مقدار آب و مواد فرار فراوان باشد، شرایط براي رشد بلورهاي تشکیل دهندة سنگ فراهم می شود و سنگ هاي درشت بلوري به نام پگماتیت تشکیل می شود. گزینه 1  . 189

پگماتیت ها کانسار مهمی براي بعضی عناصر خاص مانند لیتیم و بعضی کانی هاي گوهري مانند زمرد و یا کانی هاي صنعتی مانند مسکوویت هستند.  گزینه 1  . 190

با فراوانی آب و مواد فرار در ماگما رشد بلور هاي درشت پگماتیتی فراهم می شود. گزینه 1  . 191

کروم و نیکل جفت عنصر ماگمایی هستند.  گزینه 3  . 192

پگماتیت ها درشت بلور بوده و داراي لیتیم هستند.  گزینه 3  . 193

پگماتیت ها نتیجۀ فراوانی آب و مواد فرار در هنگام تبلور ماگما هستند که تشکیل عناصر لیتیم و جواهراتی مانند زمرد نتیجۀ آن است.  گزینه 1  . 194

در پوستۀ زمین، به ازاي افزایش هر  متر عمق، دما به اندازة  افزایش می یابد. به این تغییرات دما در عمق، شیب زمین گرمایی گفته می شود. گزینه 1  . 195

بسیاري از ذخایر مس، سرب، روي، مولیبدن، قلع منشأ گرمابی دارند.  گزینه 2  . 196

در کانسنگ هاي رسوبی، زمانی که آب هاي روان، کانی ها را از سنگ ها جدا کرده و آن ها را در مکان هاي مناسب در مسیر رود ته نشین می کنند، ذخایر پالسري ایجاد می شود. مانند گزینه 3  . 197

طالي ته نشین شده در رودخانۀ زرشوران 

بازي رنگ ها در کانی اپال به صورت درخشش اپالی دیده می شود که درخششی رنگین کمانی است.  گزینه 4  . 198

الماس سخت ترین کانی روي زمین است که عالوه بر استفادة گوهري، در ساینده ها نیز کاربرد دارد.  گزینه 1  . 199

الماس در اعماق زیاد زمین (گوشته) تشکیل می شود. گزینه 4  . 200

یاقوت سرخ همان کانی کرندوم است. اگر کرندوم به رنگ آبی باشد به آن یاقوت کبود می گویند. گزینه 3  . 201

زمرد کانی سیلیکاتۀ بریل است که معروف ترین و گران ترین آن به رنگ سبز می باشد. گزینه 1  . 202

یاقوت سرخ همان کانی کرندوم است که بعد از الماس، سخت ترین کانی می باشد. گزینه 1  . 203

نام علمی فیروزه، تورکوایز است. زبرجد کانی سیلیکاته است که نام علمی آن الیوین می باشد. گزینه 4  . 204

در بین گزینه ها، تبدیل رسوبات به سنگ مادر، تأخیر بیشتري دارد.  گزینه 3  . 205

مراحل تشکیل نفت خام: 

وجود پالنکتون ها 

دفن آن ها در رسوبات دانه ریز بستر دریا پس از مرگ 

حفظ مواد آلی در بین رسوبات یا همان سنگ منشأ (مادر) نفت 

قرار گرفتن رسوبات دانه ریز حاوي مواد آلی نیمه تجزیه شده در معرض فشار و گرماي بیشتر 

تبدیل رسوبات ریزدانه به سنگ مادر
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CuFeS2

Fe2O3

C (Cl, F)(Pa5 O4)3CuFeS2

Fe3O4CaS , 2 Oo4 H2

Fe3O4PbS

CuFeS2

CuFeS2

100C3
ْ
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تبدیل مواد الی به نفت خام طی یکسري واکنش هاي شیمیایی

اگر نفتی که به سطح زمین راه یافته (چشمه هاي نفتی)، دچار اکسایش و غلیظ شدگی شود، ذخایر قیر طبیعی به وجود می آید. گزینه 1  . 206

یک تلۀ نفتی شامل سنگ هاي نفوذناپذیري است که جلوي حرکت نفت و گاز به سطح زمین را می گیرند و آن ها را در سنگ مخزن به دام می اندازند. مانند شیل و گچ.  گزینه 1  . 207

اگر نفت در مسیر حرکتی به مانعی نرسد، پس به سطح زمین نفوذ می کند و چشم نفتی ایجاد می شود.  گزینه 1  . 208

استخراج نفت از سنگ مخزن است.  گزینه 1  . 209

زغال سنگ یک سوخت فسیلی جامد است که از مواد آلی در محیط هاي خشکی به وجود می آید. گزینه 1  . 210

درصد کربن در انواع زغال سنگ تفاوت دارد.  گزینه 4  . 211

با افزایش تراکم در فرآیندهاي زغال شدگی، آب و مواد فرار به تدریج از سنگ خارج شده و درصد کربن در سنگ افزایش می یابد. در نتیجه کیفیت و توان تولید انرژي زغال سنگ گزینه 1  . 212

بهتر می شود.

سنگ شناسی یا پترولوژي فقط سنگ هاي آذرین و دگرگونی را مطالعه و بررسی می کند و سنگ رسوبی در شاخۀ رسوب شناسی و سنگ رسوبی مطالعه می شود. گزینه 3  . 213

در شاخۀ زمین شناسی اقتصادي، زمین شناسان با بهره گیري از اصول زمین شناسی و پراکندگی عناصر در زمین به دنبال مکان هایی هستند که در آن ذخایر معدنی ارزشمند قرار گزینه 1  . 214

دارند.

شناسایی مکان هاي ذخایر غیرفلزي در حیطۀ علم زمین شناسی نفت نیست. گزینه 4  . 215

گزینه 2 در بررسی ترکیب شیمیایی سنگ ها، خاك و آب از علم ژئوشیمی استفاده می کنیم که نشان می دهد توزیع عناصر در زمین و ترکیب سنگ ها در مناطق مختلف متفاوت است.  . 216

علم زمین شناسی، پراکندگی عناصر در پوستۀ زمین با هدف دستیابی به مکان هایی که در آن ها ذخایر معدنی ارزشمند هستند را بررسی می کند. گزینه 3  . 217

در صورتی که پس از تبلور بخش اعظم ماگما، مقدار آب و مواد فرار مانند کربن دي اکسید و ... فراوان باشد، شرایط براي رشد بلورهاي بسیار درشت مانند مسکوویت فراهم گزینه 3  . 218

می شود. 

در کانسنگ هاي رسوبی، با هوازدگی سنگ ها و جدا شدن ذرات خرد شده اي مانند طال و ... از سنگ اولیه و سپس حمل و نقل با آب رودخانه ها، طال از آب هاي روان، در اثر اختالف گزینه 3  . 219

چگالی (چگالی طال بیشتر است) ته نشین می شود و ذخایر پالسري طال تشکیل می شود.

فلدسپارهاي سدیم و کلسیم (پالژیوکالزها) بیشترین فراوانی ( درصد) را بین کانی هاي سیلیکاتی دارند. کانی هاي سیلیکاتی بیش از  درصد از پوستۀ زمین را تشکیل می دهند گزینه 1  . 220

و در سنگ هاي آذرین، رسوبی و یا دگرگونی یافت می شوند.

زبرجد کانی سیلیکاتی آذرینی است که نام علمی آن معروف به الیوین و به رنگ سبز زیتونی دیده می شود.  گزینه 3  . 221

به کرندوم قرمز، یاقوت سرخ رنگ گویند و معروف ترین گارنت به رنگ قرمز تیره است.  گزینه 1  . 222

در اثر فشار رسوبات و سنگ هاي باالیی، آب و مواد فّرار به تدریج از زغال سنگ خارج شده و درصد کربن در سنگ حاصل، افزایش می یابد.  گزینه 2  . 223

تورب یک نوع زغال سنگ نارس است و ماده اي پوك و متخلخل بوده و ضخامت زیادتري دارد.  گزینه 4  . 224

الیه اي از سنگ هاي نفوذناپذیر، مانند سنگ شیل و گچ می توانند جلوي حرکت نفت را به سطح زمین بگیرند و مواد نفتی را در سنگ مخزن به دام اندازند.  گزینه 3  . 225

بقایاي پالنکتون ها و باکتري ها پس از مرگ در رسوبات ریزدانه (مانند رس) در بستر دریا مدفون شده و طی زمان طوالنی این رسوبات به سنگ مادر نفت تبدیل می شوند.  گزینه 1  . 226

گزینه 3 صفات مشترك جواهر بودن کریزوبریل و تورکوایز عبارتند از: اوًال درجۀ سختی جواهرها زیاد است و از طرفی جواهراتی کمیاب هم هستند.   . 227

گزینه 3 کروم عنصري است که با متبلور شدن ماگما به علت چگالی زیادش در ته حجره ماگما ته نشین می شود.  . 228

گزینه 1 تشکیل نفت در البه الي رسوبات ریزدانه و با فشرده شدن مادة آلی، به وجود آمده است.   . 229

گارنت یک جواهر سیلیکاته است که رنگ قرمز تیرة آن فراوان می باشد. گزینه 4  . 230

در تبدیل تورب تا آنتراسیت، فشار رسوبات زیاد شده و آب و مواد فّرار خارج می شود و درصد کربن افزایش می یابد. اما این سؤال تأکید زیادي بر روي علت کاهش صخامت الیه ها گزینه 1  . 231

دارد، پس به فشار رسوبات و خروج آب و ..................  باید اشاره شود. 

عقیق یک نوع کوارتز نیمه قیمتی است و آمتیست هم یک کوارتز بنفش است. گزینه 1  . 232

سنگ هاي آهکی حفره دار به ریف معروف اند که ریف ها تخلخل و نفوذپذیري زیادي دارند که می توانند نقش سنگ مخزن نفت را داشته باشند. گزینه 4  . 233

ژیپس یک سولفات است.  گزینه 3  . 234

کانی هاي ُرسی، میکاها و آمفیبول ها جزء سیلیکات ها هستند، ولی آپاتیت نوعی فسفات است و غیرسیلیکاتی می باشد. گزینه 4  . 235

گالن به فرمول  و کالکوپیریت به فرمول  حاوي یون  (سولفید) می باشد. گزینه 4  . 236

) در سایر گزینه ها اکسیژن وجود دارد. در گالن به فرمول  اکسیژن وجود ندارد (گزینۀ  گزینه 1  . 237

در ترکیب بوکسیت، هماتیت و مگنتیت اکسیژن وجود دارد ولی در کالکوپیریت به فرمول  اکسیژن وجود ندارد. گزینه 1  . 238

عقیق کانی نیمه قیمتی که در بسیاري از نقاط ایران یافت می شود، با ترکیب  می باشد. گزینه 1  . 239

دو شکل جواهري از کوارتز عقیق و آمتیست (کوارتز بنفش) نام دارد. البته اُپال هم نوعی سیلیس است. گزینه 2  . 240

( تله هاي نفتی ایران از نوع تاقدیسی است. یعنی شکل ( گزینه 4  . 241

کوچک ترین واحد سازندة سیلیکات ها  می باشد که براي خنثی کردن بار منفی خود با یون هاي  و  پیوند برقرار کرده و در ساختمان یک بلور شرکت گزینه 2  . 242

می کنند.

3990

PbsCuFeS2S−2

PbS1

CuFeS2

SiO2

4

(Si )O4
−4k+Al+3
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گروه فلدسپارهاي پتاسیم و کوارتز با  درصد وزنی با هم برابراند. گزینه 1  . 243

در ترکیب شیمیایی  مجموع بارهاي مثبت و منفی صفر است.  گزینه 2  . 244

 و لذا به یک یون  بار مثبت یا دو یون یک بار مثبت نیاز داریم. یعنی   

تله هاي نفتی تکتونیکی یا ساختاري شامل تله هاي نفتی تاقدیسی - گنبدهاي نمکی و گسلی می باشند. گزینه 4  . 245

ترکیبات آهن به خصوص اکسید آن مطابق جدول کالرك از بقیۀ گزینه ها فراوان تر است. گزینه 1  . 246

گزینه 4 و  نسبت به سایر عناصر درصد فراوانی کم تري دارند و لذا کمیاب ترند.  . 247

گالن با فرمول  نوعی سولفید و هماتیت با فرمول  جزء اکسیدها به شمار می آیند. گزینه 1  . 248

بوکسیت: AlOH    کالکوپیریت :     آپاتیت:       گزینه 3  . 249

آپاتیت با فرمول شیمیایی  فسفات کلسیم می باشد. گزینه 4  . 250

منشأگرمابی: مس، سرب، روي، مولیبدن، قلع  گزینه 1  . 251

منشأ ماگمایی: ذخایر کروم، نیکل، پالتین و... به همراه عناصر لیتیم، کانی هاي گوهري، زمرد، کانی هاي صنعتی مانند مسکوویت 

دانش ژئوفیزیک در یافتن منابع زیر زمینی کمک زیاد می کند.  گزینه 1  . 252

253  . گزینه 1

در کانی هاي قیمتی، نور در داخل کانی به خوبی معکس می شود و بازتابش خوبی دارد که عامل درخشندگی کانی خواهد شد.  گزینه 3  . 254

در فرآیند تشکیل زغال سنگ، مراحل زغال شدگی به صورت زیر است:  گزینه 1  . 255

آنتراسیت  بیتومین  لیگنیت  تورب

در فرآیندهاي زغال شدگی از تورب تا آنتراسیت، با خروج آب و مواد فرار، درصد کربن در سنگ حاصل، افزایش یافته و کیفیت و توان تولید انرژي زغال سنگ بهتر می شود.

کانی مس به شکل رگۀ مس فلزي و جدا از باطله ها وجود دارد.  گزینه 2  . 256

12%

xAl2Si3O8(O )H4

x + + + + = 0(2 × 3)
Al

(3 × 4)
Si

(8 × −2)
O

(4 × −1)
OH

22Na+

pbS

PbSFe2O3

CuFeS2C (Cl, Fe)(Pa5 O4)3

C (Fe, Cl)(Pa5 O4)3

= ⇒ x = 0٫002kg = 2gr
2

1000000

x

1000gr

→→→
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آسان

MrKonkori : کانال آقاي کنکور

نام آزمون: زمین فصل 3 - آقاي کنکور

فصل سوم : منابع آب و خاك

افزایش میزان رواناب با کاهش .................. و .................. اتفاق می افتد.  . 1

شیب و تراکم خاك برگاب و پوشش گیاهی  حجم بارش و برگاب  تراکم خاك و گیاخاك

در یک آبخوان آزاد  ..................  . 2

فشار در سطح ایستابی با افزایش عمق رابطه ي مستقیم دارد.

سطح ایستابی، سطح فوقانی منطقه اشباع را تشکیل می دهد.

سطح فوقانی منطقه ي اشباع تحت فشاري بیش از فشار اتمسفر است.

سطح فوقانی منطقه ي تهویه را، اگر با الیه نفوذناپذیري محصور نشده باشد، سطح ایستابی می گویند.

کدام سنگ قابلیت تشکیل آبخوان بهتري دارد؟  . 3

سنگ آهک حفره دار شیل درز و شکاف دار  توف حفره دار  رس متخلخل 

سفره ي آب زیرزمینی، بین الیه هاي کدام سنگ باشد، آب آن از نوع سخت است؟   . 4

ماسه سنگ سنگ نمک سنگ آهک سنگ گچ

نفوذپذیري سنگ ها به کدام عامل بستگی بیش تري دارد؟  . 5

شکل فضاهاي خالی تعداد فضاهاي خالی اندازه فضاهاي خالی ارتباط بین فضاهاي خالی

کدام گزینه، «راهکار مناسبی را براي تحقق هدف نهایی حفاظت از خاك» به درستی بیان کرده است؟  . 6

کنترل سرعت فرسایش خاك  کنترل نفوذپذیري خاك 

کاهش سطح زیر کشت زمین هاي زراعی  جلوگیري از تخریب تدریجی خاك 

کدام عبارت ها، با توجه به رابطۀ « » از دالیل کاهش آب دریاچۀ ارومیه، به شمار می روند؟   . 7

الف) میزان آب ورودي به آبخوان، بیشتر از مقدار آب خروجی است. 

ب) میزان آب ورودي به آبخوان، کمتر از مقدار آب خروجی است. 

ج) میزان تبخیر، بیشتر از مقدار آب ورودي به دریاچه است. 

د) میزان تبخیر، برابر با مقدار آب ورودي به دریاچه است.

ب و د  ب و ج  الف و د  الف و ج 

I −O = ΔS

میزان انرژي رواناب ها به کدام عوامل بستگی دارد؟  . 8

عمق جریان، استحکام بستر، شیب بستر  سرعت، حجم، چگالی 

شیب زمین، پوشش گیاهی، میزان مواد معلق  شدت، مدت و نوع بارندگی در محل 

کدام عامل بر تغییرات عمق سطح ایستابی در یک منطقه بی تأثیر است؟  . 9

دماي آب میزان بارش سالیانه و فصلی ارتفاع منقطه میزان بهره برداري و تغذیه

کدام سنگ، تخلخل زیاد و نفوذپذیري کمی دارد؟  . 10

شیل  کوارتزیت  برش  آرکوز 
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مقدار آبی که خاك ها می توانند در خود نگه دارند بستگی به  .................. دارد و هر چه ذرات خاك  .................. باشد آب  ..................  را در خود  . 11

نگه می دارد.

اندازة ذرات خاك، ریزتر، بیش تري جنس ذرات خاك، ریزتر، کم تري

فضاي بین ذرات خاك، ریزتر، بیش تري فضاي بین ذرات خاك، ریزتر، کم تري

کدام گزینه در مورد فرونشست زمین صحیح است؟  . 12

با افزایش بهره برداري از منابع زیرزمینی و تغذیۀ مصنوعی آبخوان کاهش می یابد.

در دشت هاي کشور، که با بیالن مثبت آب زیرزمینی روبه رو هستند مشاهده می شود.

به صورت آهسته به شکل فروچاله ایجاد می شود.

می تواند خسارت هاي فراوان به انواع سازه ها و زمین هاي کشاورزي وارد کند.

آبی که از طریق چرخه پس از مصرف جایگزین می شود به آب  .................. و آبی که از طریق چرخه جایگزین نمی شود اصطالحاً به آب  ..................  . 13

نامیده می شود.

آب فسیل – آب تجدیدپذیر آب تجدیدپذیر – آب فسیل تجدیدپذیر – تجدیدناپذیر تجدیدناپذیر – تجدیدپذیر

در کدام منطقه سطح ایستابی به زمین نزدیک تر است؟  . 14

دشت کم باران کوه پرباران  کوهستان خشک  دشت مرطوب 

کدام اتفاق در اثر برخورد حاشیۀ مویینه به سطح زمین ایجاد نمی شود؟  . 15

چشمه افت سطح ایستابی  شوره زدن زمین تبخیر آب

A D B

C

سرعت و رسوب گذاري به ترتیب در کدام قسمت رودخانۀ مقابل بیش تر است؟  . 16

B,A A,BC,DD,C

کدام عامل در تشکیل برگاب نقشی ندارد؟  . 17

نفوذپذیري خاك زمان بارندگی میزان بارندگی پوشش گیاهی

در مورد افق  خاك، می توان گفت .................. .  . 18

آثار هوازدگی ندارد. بیشترین مادة آلی را دارد.  مقدار نیترات زیادي دارد.  در زیر سنگ بستر است. 

A

میزان نفوذپذیري سنگ ها به کدام عامل ها بستگی بیشتري دارد؟  . 19

شکل، اندازه و درجه سیمان شدگی آرایش دانه ها و تعداد فضاهاي خالی اندازه منافذ و ارتباط منافذ با هم میزان هوازدگی، تعداد منافذ

در جایی که سطح ایستابی با سطح زمین برخورد کند، کدام گزینه ممکن است به وجود آید؟  . 20

دره چشمه مخروط افکنه دلتا

کدام یک از عوامل زیر هرچه بیش تر باشد، مقدار رواناب کم تر است؟  . 21

رطوبت اتمسفر شیب زمین شدت بارندگی پوشش گیاهی

کدام عبارت براي معرفی رس ها بیان شده است؟  . 22

مقدار قابل توجهی فضاهاي خالی دارند ولی نمی توانند سیالی را از خود عبور دهند.

به علت نداشتن فضاهاي خالی و دانه ریز بودن، هیچ ابخوانی در آن ها تشکیل نمی شود.

به علت کمی تخلخل و نفوذناپذیر بودن، در ساختن سرامیک و هسته ي سدها به کار می روند.

فضاهاي خالی بسیار زیادي دارند که می توانند آب را در خود ذخیره کنند و به هنگام لزوم عبور دهند.

هرچه .................. خاك کم تر باشد، توانایی آن براي نگهداري آب، .................. می شود.  . 23

ضخامت - کم تر  اندازة ذرات - کم تر  ضخامت - بیشتر  اندازة ذرات - بیشتر 
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در مناطق کویري ایران به علت خاك براي کشاورزي نامناسب است؟  . 24

باران کم دماي زیاد هوا تراکم خاك  امالح آب زیرزمینی

cm

10
5

15
20
25

بارندگی سالیانه

a b c d

سطح ایستابی در کدام منطقه به سطح زمین نزدیک تر است؟  . 25

ab

cd

دو رود که آبدهی مساوي دارند قطعاً  ..................  . 26

مساحت حوضۀ آبریز هر دو یکسان است. مقدار بارندگی سالیانه شان یکسان است.

حجم آب عبوري در واحد زمان در هر دو یکسان است. سطح مقطع رودخانه ها یکسان است.

نفوذپذیري کدام مورد از بقیه بیش تر است؟  . 27

خاك چینی  آبرفت ها پوکۀ معدنی چوب پنبه

یک آبخوان تحت فشار معموًال از کدام منطقه تغذیه می کند؟  . 28

الیه هاي زیرسطح ایستابی بیرون زدگی هاي الیۀ نفوذناپذیر بیرون زدگی هاي الیۀ نفوذپذیر دره هاي رودخانه ها 

کدام عبارت تخلخل یک سنگ یا رسوب را بهتر معرفی می کند؟  . 29

نسبت حجم فضاهاي خالی سنگ یا رسوب به حجم کل سنگ یا رسوب مقدار فضاهاي خالی یک سنگ یا رسوب که به هم ارتباط دارند.

مقدار آبی که در فضاهاي خالی یک متر مکعب سنگ یا رسوب وجود دارد. حجم آب موجود در یک سنگ یا رسوب به حجم کلی آن به صورت درصد

تخلخل در یک سنگ یا رسوب به کدام مورد زیر بستگی ندارد؟  . 30

ارتباط بین منافذ مقدار هوازدگی  درجۀ سیمان شدگی آرایش دانه ها

هدف از حفاظت خاك  .................. است. زمانی این هدف تحقق می یابد که  .................. باشد.  . 31

جلوگیري از تخریب خاك – سرعت فرسایش خاك کم تر از سرعت تشکیل آن

جلوگیري از تخریب خاك – سرعت فرسایش خاك بیش تر از سرعت تشکیل آن

جلوگیري از تخریب پوشش گیاهی – سرعت فرسایش خاك کم تر از سرعت تشکیل آن

جلوگیري از تخریب پوشش گیاهی – سرعت فرسایش خاك بیش تر از سرعت تشکیل آن

فرسایش خاك در کدام مورد زیر نقشی ندارد؟  . 32

کاهش رواناب کاهش سطح زیر کشت کشاورزي  افزایش رسوبات سد  کاهش آب گیري سد

کدام گزینه در مورد قدرت فرسایندگی آب نادرست است؟  . 33

قدرت فرسایندگی رواناب بستگی به سرعت و عمق جریان و میزان مواد معلق موجود در رواناب دارد.

با افزایش عمق رواناب، قدرت فرسایندگی آن بیش تر می شود.

قدرت فرسایش آب خالص بیش تر از آب داراي مواد معلق است.

وقتی میزان مواد معلق بیش تر از توان حمل رواناب باشد، رسوب گذاري شروع می شود.

در کدام مورد بارندگی آرام و طوالنی بوده است؟  . 34

ایجاد رواناب وقوع سیل نفوذ آب به آبخوان فرسایش خاك

کدام مورد حاصل فرسایش خندقی نمی باشد؟  . 35

کاهش جریان آب ریزش زمین از بین رفتن زمین هاي کشاورزي تخریب جاده ها و پل ها

کدام فرسایش مربوط به فرسایش آبی است و در اثر قطر و جرم سقوط قطرات باران تشکیل می شود؟  . 36

فرسایش پوست پیازي فرسایش کانالی  یاردانگ فرسایش خندقی
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مهم ترین ویژگی بارندگی که در مدت فرسایش آن مؤثر می باشد  .................. و  .................. است.  . 37

شکل بارش – قطر قطرات شدت و مدت بارش مدت بارش و ارتفاع بارش  شدت و اندازة بارش

کدام مورد فعالیت انسانی نبوده و جزء فرسایش طبیعی است؟  . 38

معدن کاري جنگل کاري جاده سازي سایش ماسه اي

فرسایش توسط عواملی مانند آب هاي جاري، باد، یخچال، نیروي جاذبه و آب هاي زیرزمینی  .................. و  .................. انجام می شود.  . 39

بدون دخالت انسان و به آرامی یا سرعت زیاد بدون دخالت انسان و به آرامی

با دخالت انسان و به آرامی یا سرعت زیاد با دخالت انسان و به آرامی

کدام گزینه در مورد فرسایش خاك نادرست است؟  . 40

ذرات خاك از بستر اصلی خود جدا و به مکان دیگري حمل شوند، فرایند فرسایشی داشته اند. 

فعالیت هاي انسانی می تواند فرسایش را کامًال متوقف کند.

فرسایش پذیري خاك در ایام مختلف سال معموًال ثابت نیست.

فرسایش فرآیندي مداوم است.

کدام خاك ها به ترتیب هوموس فراوان، ضخامت زیاد، هوموس ناچیز دارند؟  . 41

بیابانی، معتدل، قطبی قطبی، معتدل، بیابانی بیابانی، قطبی، حاره معتدل، حاره، بیابانی

کدام گزینه در مورد تشکیل خاك نادرست است؟  . 42

خاك هاي شنی فاقد ارزش کشاورزي هستند. خاك سیلیکاتی و فسفاتی ارزش زیادي دارد. 

در ده سال ققط  خاك تشکیل می شود.  30cmخاك حاصل خیز موجب رشد بیش تر گیاه می شود.

خاك ها برحسب اندازه به سه دستۀ اصلی  .................. و  .................. و  .................. تقسیم می شوند.  . 43

قلوه سنگ، خاك ُرس، سیلت سنگ خاك هاي شنی، ماسه و الي، خاك هاي رسی

ماسه سنگ، قلوه سنگ، سیلت سنگ قطعه سنگ، الي سنگ، ماسه و ُرس 

کدام عامل در تشکیل خاك دخالت ندارد؟  . 44

شکل سنگ ها اقلیم منطقه سنگ مادر شیب زمین

بخش معدنی خاك شامل برخی عناصر مانند  .................. برخی کانی ها مانند  .................. می باشد.  . 45

فسفر و کلسیم – بیوتیت و الیوین آهن و کلسیم – الیوین و پالژیوکالز نیتروژن، آهن – پیروکسن و آمفیبول نیتروژن – کوارتز

انحالل، منظرة پوست پیازي سنگ و گل سنگ به ترتیب کدام  نوع هوازدگی اند؟  . 46

شیمیایی، فیزیکی، شیمیایی  شیمیایی، فیزیکی، زیستی فیزیکی، شیمیایی، فیزیکی فیزیکی، شیمیایی، زیستی

A
B C

شکل روبه رو  .................. می باشد و  به ترتیب  .................. و  .................. و  .................. می باشند.  . 47

پهنه هاي حفاظتی – داخلی، میانی، بیرونی

پهنه هاي حفاظتی – میانی، داخلی، بیرونی

چاه جذبی – داخلی، میانی، بیرونی

چاه جذبی – میانی، داخلی، بیرونی

C,B,A

کدام گزینه در مورد حریم منابع آب نادرست است؟  . 48

یکی از روش هاي حفاظت از منابع آب زیرزمینی، تعیین حریم براي آن ها است.

 پهنه هاي حفاظتی محدوده اي در اطراف چاه است که آالینده بعد از رسیدن به چاه از بین می رود.

حریم کیفی چاه هاي تأمین کنندة آب شرب، به صورت پهنه هاي حفاظتی تعریف می شود.

حریم کمی و حریم کیفی براي حفاظت منابع آب زیرزمینی تعریف می شود. 
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کودهاي کشاورزي، فاضالب هاي صنعتی و شهري  .................. منابع آب زیرزمینی و بهره برداري زیاد  .................. آن ها را در معرض تهدید قرار  . 49

می دهد.

امالح – شکل ترکیب شیمیایی –محل سطح ایستابی  کیفیت – کمیّت کمیّت – کیفیت

کدام گزینه در مورد آلودگی منابع آب زیرزمینی نادرست است؟  . 50

کیفیت آب زیرزمینی بستگی به ترکیب شیمیایی و مقدار امالح موجود در آن دارد.

منابع آالیندة آب زیرزمینی به صورت نقطه اي و یا غیرنقطه اي هستند.

چاه جذبی مانند یک چاه فاضالب به حالت غیرنقطه اي مواد آلوده کننده را وارد آب زیرزمینی می کند.

در حالت غیرنقطه اي مواد آلوده کننده به وسیلۀ رواناب هاي آلوده از سطح مراتع جنگل ها و یا زمین هاي کشاورزي وارد آب زیرزمینی می شوند.

سرعت حرکت آب زیرزمینی در کدام مورد از بقیه کم تر است؟   . 51

ماسه سنگ آهک آبرفت رس

کدام عامل سرعت هوازدگی را افزایش می دهد ولی فرسایش را کاهش می دهد؟   . 52

پوشش گیاهی میخ کوبی گابیون دیوار حائل

کدام حوضۀ آبریز در غرب دریاي مازندران قرار گرفته است؟   . 53

هامون دریاي عمان دریاچۀ ارومیه سرخس

با افزایش کدام عامل حجم رواناب کاهش می یابد؟   . 54

پوشش گیاهی شیب زمین مقدار بارش رطوبت خاك

اگر میزان آب ورودي یک حوضۀ آبریز  میلیون متر مکعب و میزان آب خروجی آن  میلیون متر مکعب باشد کدام گزینۀ زیر درست است؟  . 55

بیالن آب منفی و تغییرات آب سالیانه  میلیون متر مکعب است. بیالن آب منفی و  میلیون متر مکعب است.

بیالن آب مثبت و تغییرات آب سالیانه  میلیون متر مکعب است. بیالن آب مثبت و تغییرات آب سالیانه  میلیون متر مکعب است.

208

812

2812

توازن آب براساس  .................. است.  . 56

اصل اقتصاد خانوار اصل بقاي انرژي حرکتی  اصل بقاي جرم اصل مدیریت منابع آب

در مدیریت و بهره برداري از منابع آب نیز براي آن که نوسانات حجم ذخیرة منابع آب یک منطقه تعیین شود،  .................. محاسبه می شود.  . 57

سرانۀ آب تجدید پذیر بیالن آب درصد  آب هاي خروجی حجم آب هاي ورودي

محاسبۀ بیالن آب یک الیۀ آب دار از بسیاري جهات مشابه بررسی بیالن  .................. می باشد و کمک می کند تا  .................. با هم مقایسه شود.  . 58

میزان درآمد و هزینه ها – تعداد ذخیرة منابع آب زیرزمینی  هزینۀ یک خانواده یا هر واحد اقتصادي – میزان درآمد و هزینه ها

میزان درآمد و هزینه ها – هزینۀ خانواده ها یا واحدهاي اقتصادي  میزان حجم ذخیرة منابع آب، میزان درآمد و هزینه ها

کدام تعریف در مورد منابع آب نادرست است؟  . 59

آب هاي فسیلی در چرخۀ آب قرار ندارند.

با افزایش جمعیت سرانۀ آب تجدیدپذیر سیر صعودي داشته است.

براي جلوگیري از ایجاد بحران آب باید میزان بهره برداري از منابع آب، کم تر از میزان تغذیه آن منابع باشد.

عدم رعایت الگوي مصرف آب، منجر به کاهش شدید منابع آب شده است.

در مدیریت منابع آب ذخایر آب به  چند دسته تقسیم می شوند؟  . 60

دو دستۀ زیرزمینی و جاري دو دستۀ تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر

5سه دسته، آب فسیلی، آب جاري، آب زیرزمینی گروه یخچال هاي قطبی و کوهستانی، آب دریاچه ها و اقیانوس ها و آب زیرزمینی

.  سختی کل آب برحسب میلی گرم در لیتر برابر با کدام فرمول زیر است؟ 61TH

2٫5m + 4٫1cg2+ a2+2٫5c + 4٫1Ma+2 g+25٫2c + 1٫4Ma+2 g+25٫2M + 1٫4Cg+2 a+2
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در مناطق خشک، هر چقدر بهره برداري از آب هاي زیرزمینی بیش تر باشد کیفیت آب،  .................. است چون  ..................   . 62

مطلوب تر – آب هاي سطحی به عمق می روند. مطلوب تر – آب هاي فسیل از عمق به سطح می آیند.

نامطلوب تر – آب هاي سطحی به عمق می روند. نامطلوب تر – آب هاي فسیل از عمق به سطح می آیند.

در کدام مورد الیه هاي آبدار حاوي آب شیرین هستند؟  . 63

رسوبات نمک و گچ سنگ هاي تبخیري رسوبات رودخانه اي و آبرفتی در نواحی خشک کویر

کدام عامل در ترکیب آب زیرزمینی بی تأثیر است؟  . 64

شیب و تخلخل دما و مسافت طی شده جنس کانی ها و سنگ ها سرعت نفوذ آب

در یک چشمه هرچه از محل  .................. به محل  .................. نزدیک می شویم امالح آب بیش تر می شود.  . 65

تغذیه به ایستابی تخلیه به سطح ایستابی تغذیه به تخلیه تخلیه به تغذیه

نحوة حرکت آب در زیرزمین چگونه است؟  . 66

از مکانی با انرژي کم تر به مکانی با انرژي بیش تر    از محل تغذیه به محل تخلیه

از مکانی با انرژي بیش تر به مکانی با انرژي کم تر  از مکانی با ارتفاعی کم تر به مکانی با ارتفاع بیش تر

اگر چاهی در یک الیۀ آبدار آزاد حفر شود، تراز آب در چاه نمایانگر  .................. و در الیۀ آبدار تحت فشار،  .................. است.  . 67

سطح تخلیه، سطح تهویه سطح تهویه، سطح تخلیه سطح ایستابی، سطح پیزومتریک سطح پیزومتریک، سطح ایستابی

در کدام سنگ ها چشمه هاي پر آب و دائمی ایجاد می شود؟  . 68

گنیس گرانیت شیل ها متورق  آهک حفره دار

کدام مورد قابلیت تشکیل آبخوان را دارد؟  . 69

آهک کارستی سنگ آذرین سنگ هاي دگرگونی شیل

از منقطۀ تغذیه تا منطقۀ تخلیه در چاه امالح آب زیرزمینی  .................. می یابد.  . 70

کمی تغییر ثبات افزایش  کاهش

کدام ویژگی در آبخوان تحت فشار دیده نمی شود؟  . 71

سطح پیزومتریک آن باالتر از سطح ایستابی است. سطح ایستابی همان سطح آب چاه است. 

چاه آرتزین در آبخوان هاي تحت فشار تشکیل می شود. الیه غیرقابل نفوذ در باال و پایین آبخوان است.  

کدام گزینه در مورد تخلخل و نفوذپذیري سنگ ها نادرست است؟  . 72

درصد تخلخل آبخوان، بیانگر مقدار آب ذخیره شده در آن است.

نفوذپذیري نشانگر توانایی آبخوان در هدایت آب می باشد.

خاك هایی که داراي تخلخل زیاد و نفوذپذیري کم هستند، آب به راحتی از آن ها عبور می کند. 

میزان نفوذپذیري خاك ها به میزان ارتباط و اندازة منافذ بستگی دارد.

سطح ایستابی تقریباً از  .................. زمین تبعیت می کند و اگر با زمین برخورد کند  .................. و در صورت انطباق با زمین  .................. تشکیل  . 73

می شود.

ارتفاع - باتالق - چشمه  شیب زمین – باتالق - چشمه توپوگرافی سطح – چشمه – باتالق توپوگرافی – باتالق، چشمه

حاشیۀ مویینه در اثر  .................. تشکیل می شود و نیروي حرکت موئینه در خاك هاي ریز  .................. است.  . 74

نیروي کششی بیش تر نیروي چسبندگی – کم تر نیروي جذب موئینه – کم تر نیروي جذب موئینه – بیش تر

بیش ترین تعداد قنات در حوضۀ آبریز  .................. و  .................. به دلیل  .................. حفر شده است.  . 75

فالت مرکزي و شرق کشور – بارندگی زیاد و خشکی هوا سرخس و فالت مرکزي – بارندگی زیاد و خشکی هوا 

شمال شرقی و سرخس – حجم آب زیرزمینی و نوع سنگ هاي منطقه فالت مرکزي و شرق کشور – حجم آب زیرزمینی و نوع سنگ هاي منطقه
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قدیمی  ترین قنات جهان در استان  .................. به نام  .................. قرار دارد.  . 76

سمنان – قنات گناباد آذربایجان غربی – قنات درخشان  خراسان رضوي – قنات قصبه خراسان شمالی – قنات گناباد

کدام مورد زیر نقش انسان درافزایش رواناب را نشان می دهد؟  . 77

کاهش پوشش گیاهی – توسعۀ شهرها شیب زمین – سرعت بارندگی تراکم خاك – گیاخاك شدت بارندگی – حجم بارندگی

متر در ثانیه باشد، آبدهی کانال چقدر است؟ اگر سرعت جریان آب در کانالی به عرض  متر و عمق  متر،   . 7843200

2400
m3

s
24

m3

s
2٫4

m3

s
1٫2

m3

s

دریای عمان

دریای
خزر

فارس خلیج

AE

C
D

F

B

در شکل مقابل  تا  به ترتیب کدام حوضه هاي آبریز هستند؟  . 79

 هامون، سرخس، دریاي مازندران، دریاچۀ ارومیه، فالت مرکزي، خلیج فارس و دریاي عمان

سرخس، هامون، شمال گیالن، کردستان، اصفهان، البرز

سرخس، هامون، البرز، غرب، زاگرس، خلیج فارس و دریاي عمان 

سیستان، خراسان، گرگان، آذربایجان، فالت مرکزي، زاگرس و خزر

AF

ارس در حوضۀ آبریز  .................. و زرینه رود در حوضۀ آبریز  .................. جریان دارند.  . 80

دریاچۀ ارومیه، فالت مرکزي دریاي مازندران، دریاچۀ ارومیه  دریاچۀ ارومیه، دریاي مازندران دریاي مازندران، فالت ایران 

رودخانۀ هیرمند، کشف رود به ترتیب در حوضۀ آبریز  .................. و  ..................   جریان دارند.  . 81

هامون، سرخس فالت مرکزي، هامون

ارومیه، سرخس سرخس، هامون، مازندران، دریاچۀ ارومیه 

کدام رود در حوضۀ آبریز خلیج فارس و دریاي عمان جریان ندارد؟  . 82

سفیدرود کارون جراحی سیروان

با افزایش کدام عامل رواناب کاهش می یابد؟  . 83

شیب زمین گیاخاك بارش رطوبت خاك

در کدام خاك حجم رواناب بیش تر از انواع دیگر است؟  . 84

خاك شنی خاك لوم خاك ماسه اي  خاك ُرسی

تبخیر در چه بخش هایی از چرخۀ آب صورت نمی گیرد؟  . 85

آب اقیانوس ها  برگاب آب هاي فسیل رواناب

کدام عامل حجم رواناب را کاهش می دهد؟  . 86

رستنی ها تراکم خاك قطع درختان توسعۀ شهرها

گسترش مخروط افت چاه بر روي کدام یک اثر بیشتري دارد؟  . 87

منشأ چاه  حفاظت خاك  حریم آب  افتادگی زمین 

کدام مورد منبع آالیندة نقطه اي است؟  . 88

کودهاي شیمیایی  چشمۀ آتشفشانی  چاه فاضالب  چاه آرتزین 

هر گاه فرونشست زمین سریع باشد، .................. در سطح زمین دیده می شود.  . 89

فروچاله  چین خوردگی  برجستگی  گسل 

کدام آبخوان آب از نوع شیرین دارد؟  . 90

نمک گچ آهک آبرفت
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هر گاه دماي آب زیرزمینی زیاد شود، ..................  . 91

رسوبات نیتراته ایجاد می شود. به سطح پیزومتریک می رسد.

کانی هاي دگرگونی آبدار به وجود می آید. مقدار امالح بیشتر می شود.

در سنگ هاي آهکی حفره دارو کارستی معموًال .................. .  . 92

آب، شوري باال دارد.  آب، کلسیم کلی دارد.

آبدهی بسیار پایین است.  چشمه هاي پر آب و دائمی ایجاد می شود.

در کدام حالت، آب خود به خود از دهانه ي یک چاه بیرون می ریزد؟  . 93

دهانه ي چاه باالتر از سطح پیزومتریک باشد. سطح پیزومتریک باالتر از سطح زمین باشد.

چاه در منطقه تغذیه آبخوان تحت فشار، حفر شده باشد. سطح ایستایی پایین تر از سطح پیزومتریک باشد.

کدام عبارت توصیف مناسب تري براي آبخوان است؟  . 94

الیه یا الیه هایی از رسوب یا سنگ یا تخلخل باال و نفوذپذیري کم که مقدار زیادي آب را در خود نگه می دارد.

دریاچه هاي زیرزمینی که چاه ها به طور مصنوعی و چشمه ها به طور طبیعی از آن تغذیه  می کنند.

الیه یا الیه هایی از رسوب یا سنگ متخلخل با نفوذپذیري باال و اشباع از آب

الیه هایی با شکل مناسب که می توانند مقدار زیادي از آب هاي فرو رو را در خود ذخیره کنند.

.  افزایش کدام یک، سبب کاهش رواناب در یک منطقه می شود؟ 95

گیاخاك تراکم خاك سرعت بارندگی بخار آب اتمسفر

یکاي اندازه گیري «دبی» کدام است؟  . 96

مترمکعب بر عرض مترمکعب در ثانیه سانتی متر جیوه میلی متر ارتفاع

سطح پیزومتریک کمی باالتر از کدام باشد، بعد از حفر چاه، آب خود به خود از دهانه ي چاه بیرون می ریزد؟  . 97

سطح تغذیه دهانه ي چاه سطح ایستابی حاشیه ي مویینه

کدام مورد در باال رفتن «دبی رودها» پس از یک بارندگی، اثر بیشتري دارد؟  . 98

کمی رطوبت زمین کمی شیب زمین باال بودن نم نسبی هوا پوشش گیاهی خوب

اصطالح «منطقه تهویه» براي فضایی در باالي سطح ایستابی به کار می رود که این فضا با .................. اشغال شده است؟  . 99

خاك، آب و هوا خاك و آب خاك و هوا آب و هوا

در یک کانال آب مستقیم با مقطع نیم دایره، بیشترین سرعت جریان آب را در کدام محل می توان اندازه گیري کرد؟  . 100

در همه جا یکسان است. وسط و نزدیک کف وسط و کمی زیر سطح آب وسط و روي سطح آب

منطقه اشباع

چاه
دریاچه نفوذ منطقه تهویه

؟

 

در شکل مقابل که برشی از زمین نشان می دهد، به جاي عالمت سؤال کدام گزینه صحیح است؟    . 101

تراز رود 

سطح ایستابی

مبناي نهایی

منطقه تخلیه 

سرعت بارندگی چه اثري بر نفوذ آب در زمین دارد؟  . 102

متعادل کننده از بین برنده کاهش دهنده افزایش دهنده

مقدار تخریب یک رود بیش تر به کدام کمیت آب بستگی دارد؟  . 103

چگالی جرم حجم سرعت
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متوسط

در نفوذپذیري سنگ، .................. فضاهاي خالی نقش مهم تري دارد.  . 104

شکل تعداد اندازه ارتباط

منطقه اي از زمین که تمام فضاهاي موجود در سنگ هاي آن، پر از آب است چه نام دارد؟  . 105

مظهر قنات چشمه اشباعی آرتزین

از الیه هاي سنگی زیر، کدام یک آبدار محسوب می شود و به چه دلیل؟  . 106

آهکی، چون قابلیت انحالل آن زیاد است. آبرفتی، چون نفوذپذیر است.

شیست، چون سطح شیستوزیته، آن ها را الیه الیه کرده است. رسی، چون فضاهاي مویینه بسیار دارد.

بیشترین سرعت جریان آب در مقطع یک رودخانه مستقیم ، در کدام نقاط است؟  . 107

نزدیک کف و وسط دیواره ها و وسط وسط و نزدیک سطح آب نزدیک کف و دیواره ها

آب هاي سخت در مخازن کدام یک از سنگ ها تشکیل می شود؟  . 108

آبرفتی دگرگونی کربناتی آذرین

چرا در مناطق گرم و خشک، بیشتر رودها، «موقتی و فصلی» هستند؟  . 109

ریزش باران هاي سیالبی و ناگهانی  کاهش میزان بارندگی و تبخیر زیاد 

ذوب ناگهانی برف و یِخ انباشته شده، در قله ها افزایش طول مدت خشکسالی و تغییرات بستر رود 

در کدام حالت، احتمال تشکیل «باتالق» افزایش می یابد؟  . 110

انطباق سطح ایستابی بر سطح زمین  برخورد منطقۀ اشباع با سطح زمین 

چسبیدن بخشی از آب نفوذي به سطح ذرات خاك  برخورد سطح ایستابی با سطح زمین 

فصل سوم : منابع آب و خاك

با کاهش کدامیک در یک حوضه ي آبریز،  «دبی»  رودي که آن حوضه را پس از یک بارندگی تخلیه می کند، افزایش می یابد؟  . 111

رطوبت نسبی هوا مقدار بارندگی پوشش گیاهی وسعت

پس از حفر چاه در یک سفره ي تحت فشار، سطح پیزومتریک .................. قرار می گیرد.  . 112

پایین تر یا باالتر از سطح زمین فقط باالتر از سطح زمین

پایین تر یا باالتر از سطح منطقه ي تغذیه پایین تر یا باالتر از سطح ایستابی

در منطقه اي مرطوب که پوشیده از رسوباتی با نفوذپذیري یکنواخت است، مسیر حرکت آب هاي زیرزمینی به کدام شکل نزدیک تر است؟  . 113

  

سطح ایستایی

رودخانه

   

سطح ایستایی

رودخانه

   

سطح ایستایی

رودخانه

سطح ایستایی

رودخانه
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دلیل اهمیت سنگ هاي رسی از نقطه نظر آب هاي زیرزمینی آن است که:     . 114

مقدار کمی آب جذب می کند و مقدار زیادي از آب هاي زیرزمینی را از خود عبور می دهد.

مقدار قابل توجهی آب در خود ذخیره می کند.

مقدار کمی آب جذب می کند و پس از آن دیگر آب را از خود عبور نمی دهد.

مقداري از آب هاي زیرزمینی را به سبب داشتن قابلیت نفوذ فراوان، تصفیه می کند.

در کدام سنگ، توانایی انتقال مایعات بیش تر است؟  . 115

شیل شیست سنگ پا سنگ آهک

مقدار توانایی سنگ ها در انتقال آب یا مایعات دیگر به کدام یک بستگی بیش تري دارد؟  . 116

درجه ي تخلخل سنگ ها داشتن فضاهاي خالی بیش تر بزرگ بودن فضاهاي خالی سنگ ارتباط فضاهاي خالی سنگ با هم

در یک الیه ي آب دار، هر چه از محل تغذیه به طرف محل تخلیه نزدیک شویم میزان .................. آب بیش تر می شود.  . 117

سطح پیزومتریک ارتفاع فشار شوري

حجم یک نفتگیر ماسه سنگی محصور در یک گنبد نمکی و یک الیۀ شیل حدود  محاسبه شده است. اگر میزان تخلخل ماسه سنگ   . 118

 درصد باشد، در این نفتگیر حداکثر چند متر مکعب نفت می تواند ذخیره شده باشد؟

3 × 10
6
m3

15

1٫66 × 10
5

2 × 10
5

4٫5 × 10
5

5 × 10
5

سطح ایستابی در زیر تپه ها و داخل دره ها به ترتیب چگونه است؟  . 119

پایین ـ پایین باال ـ باال پایین ـ باال باال ـ پایین

کدام گزینه بر افزایش میزان رواناب که از یک بارندگی حاصل می شود اثر معکوس دارد؟  . 120

زمینی که قبًال از آب اشباع شده باشد. افزایش شیب زمین سطح بزرگ نفوذناپذیر افزایش پوشش گیاهی

خاك ها داراي کدام ویژگی باشند، «رواناب» را افزایش می دهند؟  . 121

گیاخاك فراوان رس کم جانداران فراوان تراکم زیاد

تغییرات میزان بارش ساالنه، در کدام منطقه نوسان شدید تري بر روي سطح ایستایی می گذارد؟  . 122

عمق دره ها نقاط پست نقاط مرتفع دامنه ي کوه ها

با افزایش .................. در یک منطقه، پس از یک بارندگی طوالنی مدت، آب بیشتري بر روي زمین جاري می شود.  . 123

سدسازي کشاورزي خانه سازي جنگل کاري

با کاهش کدام یک نفوذ آب به زمین افزایش پیدا می کند؟  . 124

میزان نفوذپذیري خاك شدت بارندگی رطوبت هوا پوشش گیاهی

یک آبخوان تحت فشار، معموًال از کدام منطقه تغذیه می کنند؟  . 125

سطوح پوشیده از پوشش گیاهی باالي آبخوان بیرون زدگی هاي الیه هاي نفوذ پذیر

الیه هاي آبدار آزادي که فشاري بیش تر از یک اتمسفر دارند. جریان هاي متمرکز آب مانند چشمه ها

زیادي کدام یک در خاك هاي یک منطقه به طور حتم سبب کاهش رواناب می شود؟  . 126

رس شیب گیاخاك تخلخل

سطح ایستابی، در یک دریاچه کدام مناطق را از هم جدا می کند؟  . 127

سطح پیزومتریک و سطح زمین منطقه ي اشباع و منطقه ي تهویه حاشیه ي مویینه و آب دریاچه سطح آب دریاچه و هوا

حفر چاه در کدام محل براي به دست آوردن آب مطلوب، نسبت به بقیۀ محل ها مناسب تر است؟  . 128

زمین هاي کنار غارهاي آهکی پاي کوه هایی با سنگ هاي کربناتی رسوبات آبرفتی حوضه هاي بسته دره هاي آبرفتی رودخانه ها
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چرا رس ها قادر به تشکیل آب خوان نیستند؟  . 129

سطحی ترین قشر پوسته را می سازند. نفوذپذیري خیلی کمی دارند.

میزان تخلخل خیلی کمی دارند. به علت شکل پذیري درز و شکاف ندارند.

کدام ویژگی دانه هاي تشکیل دهنده ي یک سنگ یا رسوب، اثر کم تري بر میزان تخلخل آن دارد؟  . 130

شکل جنس آرایش اندازه

تخلخل و نفوذپذیري کدام یک نسبت به بقیه معموال بیش تر است؟  . 131

رسوبات سنگ شده ي مناطق عمیق دریا آبرفت هاي موجود در یک رودخانه ي خشک

سنگ هاي آذرینی با بافت اسفنجی رسوبات سنگ نشده ي مناطق عمیق دریا

میزان توانایی یک سنگ یا رسوب در عبور دادن مایعات، به کدام عامل ها بستگی دارد؟  . 132

درجه ي سیمان شدگی و مقدار هوازدگی آرایش دانه ها، تعداد درز و شکاف

اندازه فضاهاي خالی و ارتباط فضاها با هم تعداد، شکل  و اندازه هاي فضاهاي خالی

کدام عبارت، توصیف مناسب تري از «دبی» است؟  . 133

حجم آبی که در واحد زمان از مقطع عرضی یک رودخانه عبور می کند. حجم آبی برحسب متر مکعب که می تواند از مقطعی مشخص شده عبور کند.

حجم آبی که در مدت مشخص به وسیلۀ بارش به یک حوضۀ آبریز وارد می شود. بیشترین حجم آبی که می تواند بدون سرریز شدن از مقطع یک رودخانه بگذرد.

وجود کدام یون ها همراه آب لوله کشی سبب عدم کف کنندگی شامپو به هنگام استحمام می شود؟  . 134

C ,Fa
++

e
++

C ,Ma
++

g
++C ,Ma−−

3
n++M ,Sig++ O++

3

آبخوان تشکیل شده در کدام نوع سنگ، براي آشامیدن و صنعت مناسب تر است؟  . 135

سنگ آهک دولومیت شیست دگرگونی  تراورتن

تراز آب در چاهی که در یک الیه ي آبدار آزاد حفر شده است، نمایانگر کدام سطح است؟  . 136

پیزومتریک مبنا ایستابی اساس

         

در کدام مقطع یک کانال آب مستقیم، می توان بیشترین سرعت آب را اندازه گیري کرد؟  . 137

ab

cd

کدام ویژگی دانه هاي تشکیل  دهنده یک سنگ یا رسوب، در میزان تخلخل آن سنگ یا رسوب، اثري ندارد؟  . 138

اندازه میزان هوازدگی ترکیب شیمیایی درجه  ي سیمان  شدگی

چرا رس ها قادر به تشکیل آبخوان هاي مناسبی نیستند؟  . 139

تخلخل کم نفوذپذیري کم سیمان زیاد سیمان کم

در زیر منطقه ي تهویه، عالوه بر ذرات خاك و سنگ، کدام مواد قابل مشاهده اند؟  . 140

آب، هوا و رس آب و هوا هوا آب

با فراوانی کدام یک، پس از بارندگی، «رواناب» بیشتري حاصل می شود؟  . 141

درز و شکاف سنگ ها مقدار ماسه ي خاك رطوبت خاك پوشش گیاهی

در یک الیه ي آبدار آزاد، هرچه از محل تغذیه دور و به طرف محل تخلیه ي آن نزدیک شویم، .................. آب زیرزمینی بیشتر می شود.  . 142

منطقه ي تهویه   فشار شوري عمق
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.  آب هاي زیرزمینی از درز و شکاف کدام سنگ ها عبور کند، به میزان سختی آن افزوده می شود؟ 143

گرانیتی دولومیتی رسی نمکی

با افزایش طول مسیر طول شده توسط آبهاي جاري و زیرزمینی، ..................  آب هم افزایش پیدا می کند.  . 144

حجم سرعت سختی عمق

منطقه اي .................. که پس از هر بارندگی فضاهاي خالی آن با .................. پر می شود را  «منطقه ي تهویه»  می نامند.  . 145

زیر سطح ایستابی- آب زیر سطح زمین- آب

بین سطح زمین و سطح ایستابی- آب و هوا روي سطح ایستابی- هوا

حجم یک نفتگیر ماسه سنگی محصور بین یک گنبد نمکی و یک الیه شیل حدود  محاسبه شده است. اگر تخلخل ماسه سنگ   . 146

درصد باشد. در این نفتگیر حداکثر چند متر مکعب نفت، گاز و آب وجود دارد؟

3 × 10
6
m315

1٫66 × 10
6

2 × 10
5

4٫5 × 10
5

5 × 10
3

فشار، در کدام سطح، از فشار اتمسفر بیشتر است؟  . 147

فوقانی الیه ي آبدار، در سفره هاي آب زیرزمینی آزاد دشت ها فوقانی منطقه ي اشباع، در سفره هاي زیرزمینی آزاد، مناطق کوهستانی

باالیی الیه ي آبدار تحت فشار، در منطقه ي آبگیري الیه فوقانی منطقه ي اشباع، محصور بین دو الیه ي نفوذ ناپذیر

ترکیب نوع خاك 

شیمیایی 

اکسید آهنمیکا کائولنماسه کوارتزي 

               

              

با شیب، شدت و مدت زمان یکسان بارندگی بر روي زمین هایی با کدام نوع خاك، رواناب بیش تري بر روي زمین جاري می شود؟  . 148

A805510

B3535255

C580105

D25252525

A

B

C

D

آبخوان هاي تشکیل شده درکدام سنگ، نسبت به بقیه براي مصارف صنعتی مناسب تر است؟  . 149

لیگنیت دولومیت آرکوز انیدریت  

عرض رودخانه اي در زیر پلی  متر است. زمانی که آب با عمق  متر و با سرعت  متر بر ثانیه از زیر پل عبور می کند، دبی آب رود چند  . 150

متر مکعب بر ثانیه است؟

120٫50٫5

34٫83048

کدام ویژگی رس ها سبب شده تا براي ساخت سدهاي خاکی از آن استفاده کنند؟  . 151

با ترکیبات آهکی آب به صورت سیمان در می آید. چگالی نسبتاً باال و نامحلول بودن در آب

سیمان به راحتی در بین فضاهاي خالی آن نفوذ می کند. با وارد شدن فشار و جذب کمی آب نفوذناپذیر می شود.

بیشترین حجم آب زیرزمینی چگونه به سطح زمین راه می یابد؟  . 152

رواناب یخچال برگاب چشمه

واحد آبدهی (دبی) کدام است؟  . 153

m

s

gr

m3

m3

s

mm

m3
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مقطع رود مقابل در مسیر  کدام است؟  . 154

 

xy

اگر سطح ایستابی با سطح زمین برخورد کند، آب زیرزمینی چه صورتی در سطح زمین ظاهر می شود؟  . 155

آبشار برکه سطح پیزومتریک  چاه آرتزین 

هرچه .................. سنگ و رسوب بیشتر باشد، آب بیشتري را در خود نگه می دارد.  . 156

حاشیۀ مویینه  نفوذ پذیري  رطوبت اشباع  تخلخل

حجم آب ورودي به حوضۀ مورد مطالعه، مساوي است با .................. .  . 157

اختالف دو مقدار آب خروجی تقسیم بر سرعت آب  اختالف دو مقدار آب خروجی و تغییرات حجم ذخیرة آب 

حاصل ضرب حجم بارش و بیالن آب  مجموع بارش و تبخیر 

کدام خاك براي کشاورزي مناسب است؟  . 158

لوم - توانایی عبور آب را دارد.  شن - زهکشی خوبی دارد.  الي - گیاخاك زیاد دارد.  رس - ریز و آبگیر است. 

خاك حاصل از تخریب کدام سنگ ها از نظر کشاورزي ارزش دارد؟  . 159

غیرسیلیکاتی فسفاتی سولفیدي رسوبی شیمیایی 

با افزایش پوشش گیاهی در یک منطقه، کدام مورد کاهش می یابد؟  . 160

فرسایش دره اي فرسایش خندقی  رسوب گذاري رود  ایجاد آبشار 

A
B

D
C

E

G

F

H

مقطع فرسایش یافتۀ رودي چنین است ، از کدام بخش رود رسم شده است؟  . 161

ABCD

EFGH

حوضچۀ تغذیۀ مصنوعی و قنات به ترتیب در کدام موارد مؤثرند؟  . 162

جلوگیري از فرونشست زمین، تخلیۀ آب زیرزمینی افزایش خروج آب زیرزمینی، کاهش فرونشست زمین 

تشکیل فروچاله، فرونشست زمین  تشکیل فروچاله، تخلیۀ آب زیرزمینی

A B
مقطع رودخانۀ مقابل کدام شکل است؟  . 163

BA BA BA BA

A
C
B

و    به ترتیب کدام است؟ باتوجه به شکل مقابل  و  . 164

سطح ایستابی، منطقۀ اشباع، منطقۀ تهویه منطقۀ اشباع، منطقۀ تهویه، سطح ایستابی

منطقۀ تهویه، منطقۀ اشباع، سطح پیزومتریک منطقۀ تهویه، منطقۀ اشباع، سطح ایستابی

ABC
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در منطقۀ تهویه فضاي خالی با  .................. و در منطقۀ اشباع فضاي خالی با  .................. پر شده است.  . 165

آب و هوا،هوا هوا، آب و هوا آب و هوا، آب  هوا، آب

در کدام مورد زیر تخلخل یا منافذ سنگ اولیه است؟  . 166

سنگ آهک گرانیت خاك ُرس گنیس

کدام مورد منافذ یا تخلخل سنگ ثانویه است؟  . 167

خاك جنگل  خاك لوم سنگ آهک  آبرفت

کدام تعریف براي آبخوان درست است؟  . 168

الیه هایی از رسوبات آبرفتی که منطقۀ اشباع آن نزدیک سطح زمین است.

الیه هایی از رسوبات متخلخل که منطقۀ اشباع آن نزدیک سطح زمین است.

الیه هایی از رسوبات که تخلخل و نفوذپذیري خوب دارند و از آب زیرزمینی اشباع اند.

الیه هایی از سنگ هاي نفوذپذیر که منطقۀ اشباع آن ها بسیار پایین تر از الیۀ تهویه است.

کدام ویژگی مربوط به آبخوان آزاد نمی باشد؟  . 169

سطح پیزومتریک در آن همان سطح زمین است.  فشار سطح ایستابی در آن برابر اتمسفر است.

سطح ایستابی در چاه همان سطح تراز آب در چاه است. الیۀ غیرقابل نفوذ فقط در زیر آبخوان است.

سطح رودخانه
سطح ایستابیسطح رودخانه سطح ایستابی

BA

باتوجه به شکل  در سؤال قبل سطح پرانرژي به ترتیب در   .................. و  ..................  می باشند.  . 170

سطح ایستابی – سطح رودخانه

سطح رودخانه – سطح ایستابی

سطح رودخانه – ایستابی 

سطح تراز – سطح پیزومتریک

B,AB,A

سطح رودخانه
سطح ایستابیسطح رودخانه سطح ایستابی

BA

باتوجه به شکل مقابل  به ترتیب مربوط به مناطق  .................. و  .................. می باشند.  . 171

گیالن – کویر لوت 

مرطوب – بیابانی

کویر لوت – گیالن

کوهستانی – بیابانی

B,A
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1300 13201340136013801400

در نمودار مقابل  به ترتیب  .................. و  .................. می باشد.  . 172

 جمعیت کشور – سرانۀ آب تجدیدپذیر

سرانۀ آب زیرزمینی – آب قابل برداشت

جمعیت کشور – سرانۀ آب زیرزمینی 

سرانۀ آب تجدیدپذیر – جمعیت کشور 

b,a
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باتوجه به نمودارمقابل کدام تفسیر زیر درست است؟   . 173

سرانه آب تجدید پذیر
متر مکعب در سال بر نفر

جمعیت کشور
میلیون نفر

متر مکعب
به ازای هر نفر در سال

سال شمسی
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همزمان با رشد صعودي جمعیت کشور، سرانۀ آب تجدیدپذیر افزایش داشته است.

با رشد صعودي جمعیت، سرانۀ آب تجدیدپذیر سیر نزولی داشته است.

با کاهش رشد جمعیت، سرانۀ آب تجدیدپذیر سیر صعودي داشته است.

با کاهش رشد جمعیت، سرانۀ آب تجدیدپذیر سیر نزولی داشته است. 

در طی سالیان گذشته به علت  .................. بیالن منابع آب در کل کشور و در بیش از  دشت کشور  ..................  بوده است.  . 174

بادهاي خشک – منفی بارندگی کم – مثبت بهره برداري زیاد – مثبت برداشت زیاد از منابع – منفی

609

حفر چاه در کدام مورد نسبت به بقیۀ محل ها مناسب تر بوده و آب چاه قابل شرب و شیرین است؟  . 175

آهک کویر نمک الیۀ گچ آبرفت   

به علت بیالن منفی آب بسیاري از دشت هاي کشور از نظر توسعۀ بهره برداري آب هاي زیرزمینی به عنوان  .................. اعالم شده است.  . 176

مناطق خشک دشت ممنوعه دشت خندقی مناطق فرونشست

با تالقی مخروط افت دو چاه کدام مورد زیر تشکیل نمی شود؟  . 177

کاهش مخروط افکنه  شستشوي خاك  کاهش مخروط افت چاه  پایین رفتن سطح ایستابی

اگر مخروط افت چاه با یک منبع آالینده مانند یک چاه فاضالب برخورد کند کدام مورد تشکیل نمی شود؟  . 178

حرکت آب آلوده به سمت چاه افزایش سرعت جذب آب  باال رفتن سطح آب زیرزمینی  تغییر جهت جریان آب زیرزمینی

کدام گزینه در مورد انواع خاك صحیح است؟   . 179

خاك قطبی در مدار  تا  تشکیل می شود. خاك حاره در مدار  تا  تشکیل می شود.

خاك بیابانی در مدار  تا  تشکیل می شود. خاك معتدل در مدار  تا  تشکیل می شود.

50
∘

70
∘

15
∘

50
∘

23٫5
∘

66٫550
∘

70
∘

کدام ویژگی سبب تشکیل یک آبخوان خوب می شود؟   . 180

سیمان شدگی زیاد  مقاومت و نفوذناپذیري تخلخل و نفوذپذیري خوب امالح و نمک در آن 

کدام گزینه در مورد خاك مطلوب کشاورزي صحیح است؟  . 181

خاك ُرس گردش آب و هواي خوبی دارد و براي رشد گیاه مفید است.

خاك هاي شنی زهکشی خوبی دارد و آب و مواد مغذي را در خود نگه می دارد.  

مخلوط مناسب خاك ماسه اي و رس با گیاخاك موجب حاصلخیزي خاك می شود.

خاك لوم ترکیبی از شن و الي و ُرس است و خاك دلخواه کشاورزان و باغبان ها می باشد.
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کدام گزینه در مورد افق هاي خاك نادرست است؟  . 182

وجود مواد آلی باعث رنگ سیاه افق  می شود. در افق  ریشۀ گیاهان قرار دارد. 

در سنگ بستر تخریب و تجزیه صورت نمی گیرد. افق  خاك زیرین است و تخریب و تجزیۀ کمی دارد.

AC

C

کدام مورد بر کاهش رواناب اثري ندارد؟  . 183

احداث کانال آتش زدن زمین هاي کشاورزي افزایش گیاخاك کاشت گیاهان

آتش زدن زمین هاي کشاورزي پس از برداشت محصول سبب کدام مورد نمی باشد؟  . 184

افزایش هوموس خاك از بین رفتن پوشش گیاهی قلیایی شدن خاك شوره زدن زمین

کدام مورد در علم هیدروژئولوي بررسی نمی شود؟  . 185

فعالیت هاي عمرانی و معدنی مرتبط با آب هاي زیرزمینی مطالعۀ چگونگی حرکت آب در درون زمین 

اکتشاف و شناخت ویژگی آب هاي زیرزمینی  نحوة فعالیت هاي عمرانی مرتبط با آب جاري

با افزایش کدام دو مورد در خاك یک منطقه حجم رواناب افزایش می  یابد؟  . 186

پوشش گیاهی – دماي هوا رطوبت خاك – دماي هوا تراکم خاك – درصد ُرس تراکم خاك – درصد ماسه

( آب چشمه اي، در یک منطقۀ کوهستانی در لوله رسوب می دهد، احتمال یافتن کدام سنگ در این منطقه بیشتر است؟ (ورودي پیش دانشگاهی   . 187

ماسه سنگ گرانیت شیل سنگ آهک

76

کدام مورد در شاخۀ آب زمین شناسی بررسی نمی شود؟  . 188

فعالیت هاي عمرانی و معدنی مرتبط با آب هاي زیرزمینی  مطالعۀ چگونگی حرکت آب در درون زمین 

اکتشاف وشناخت ویژگی آب هاي زیرزمینی  نحوة بهره برداري از آب هاي جاري و تبخیري 

تعیین حریم حفاظتی آب چاه، کدام شاخه از علم زمین شناسی این مورد را بیان کرده است؟  . 189

زمین شناسی مهندسی پترولوزي  هیدروژئولوژي آب شناسی

در الیه اي با کدام نوع تخلخل، آبخوانی با توانایی آبدهی کمتر تشکیل می شود؟  . 190

        

اطالعات زیر از آب چهار چاه به دست آمده است. سختی کل آب کدام چاه از بقیه بیشتر است؟   . 191

یون منیزیم (میلی گرم در لیتر) یون کلسیم (میلی گرم در لیتر) مقدار یون ها

چاه 

A4080

B6060

C7060

D8050

ABCD

در یک نقطۀ معین از رودخانه اي در دشت با تغییر آبدهی، کدام کمیّت هاي آب رودخانه نیز تغییر می کند؟  . 192

عرض، عمق، سرعت  طول، عرض، عمق  عرض، سرعت  عمق، سرعت 
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سخت

کدام عبارت براي تراز آب چاهی که در یک الیۀ تحت فشار حفر شده و سطح آب درون آن در عمق  متري سطح زمین قرار دارد، درست تر  . 193

است؟

پایین تر از سطح ایستابی منطقه است.  هم سطح با سطح پیزومتریک است.  هم سطح با سطح ایستابی منطقه است.  پایین تر از سطح پیزومتریک است. 

4

میزان غلظت نمک هاي حل شده در آب هاي زیرزمینی، با کدام یک نسبت عکس دارد؟  . 194

حاللیّت کانی ها و سنگ ها  مسافت طی شده  سرعت نفوذ  دماي آب 

 

الف
ب
ج

ماسه

چاه آرتزین در شکل زیر، الیه هاي الف، ب و ج به ترتیب چه الیه هایی می باشند؟  . 195

نفوذپذیر - نفوذ ناپذیر - نفوذپذیر 

نفوذ ناپذیر - اشباع - نفوذ ناپذیر 

نفوذ ناپذیر - نفوذپذیر - نفوذپذیر 

نفوذپذیر - اشباع - نفوذ ناپذیر 

تشکیل کدام مورد زیر با بقیه تفاوت دارد؟  . 196

فرسایش خندقی  فرونشست زمین  چشمه فروچاله

 

کدام گزینه، بیشترین سرعت حرکت آب در مسیر رودخانه و دلیل آن را، با توجه به تصویر زیر، بیان می کند؟  . 197

شکل بستر   کف 

کنارة کاو  شیب دیواره  

کنارة کوژ  شدت جریان 

سطح  کاهش اصطکاك 

←

←

←

←

کدام گزینه براساس عبارت زیر، با «زمان حداکثري آبدهی رودهاي کشورمان و دلیل آن» مطابقت بیشتري دارد؟   . 198

«بیشترین بارش در کشور ما، مربوط به فصل سرد سال است.»

اواخر تابستان  کاهش تبخیر و بارش باران  اوایل پاییز  افزایش بارندگی و کاهش نفوذپذیري  

بهار  ذوب برف و افزایش بارندگی  زمستان بارش برف و کاهش تبخیر 

←←

←←

کدام عبارت، جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟   . 199

«براي تشکیل آبخوان، الزم است در رسوبات و سنگ ها، ..................  »

درصد تخلخل، بیشتر از میزان نفوذپذیري باشد.  منافذ اولیه وجود داشته باشد. 

درصد فضاهاي خالی، برابر با حجم کل سنگ باشد.  فضاهاي خالی وجود داشته باشد. 

فصل سوم : منابع آب و خاك

معموًال،  ..................  در باالي سطح ایستابی قرار می گیرد.  . 200

سطح دریاچه دهانه ي چاه آرتزین مظهر چشمه سقف غار

در یک الیۀ آبدار آزاد، هر چه از محل تغذیه به طرف محل تخلیۀ طبیعی آن نزدیک شویم،  .................. کمتر می شود.  . 201

فشار هوا بر سطح ایستابی ارتفاع سطح پیزومتریک ضخامت منطقۀ تهویه شوري آب زیرزمینی
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A
A

 

کدام یک از شکل هاي زیر، نیم رخ شکل مقابل در امتداد خط  است؟  . 202

 A A  
A A

A A A A

AA
′

گسل

?

نفوذ ناپذیر

سطح ایستابی
نفوذپذیر

 

در شکل زیر، به جاي عالمت سؤال کدام گزینه را باید نوشت؟   . 203

حوضه ي آبریز

چشمه

سطح مبناي نهایی

تندآب

کدام گزینه، معموًال از نظر تشکیل الیه هاي آب دار بسیار مناسب است؟  . 204

شن و ماسه کوارتزیت و رس شیل و شیست رس و شیل

کدام رسوبات یا سنگ ها از نظر تشکیل آبخوان که سفره ي آب زیرزمینی نیز نامیده می شود، بسیار مناسب اند؟  . 205

سنگ آهک، رس و شن ماسه، شن و ریگ

سنگ هاي دگرگون شده، رس و ماسه سنگ رس، ماسه سنگ و سنگ هاي آذرین

.  آب پشت یک سد توسط کانالی به عرض  متر و عمق یک متر، با سرعت  متر بر ثانیه به تصفیه خانه اي منتقل می شود. دبی این کانال کدام 206

است؟

40٫5

1
m3

s
2
m3

s
4
m3

s
4m3

15
00

17
00

A

B

C

D

 

کدام نقطه در محدوده ي نقشه ي مقابل براي حفر چاه آب مناسب تر است؟  . 207

A

B

C

D

افزایش ارتفاع یک منطقه باعث کدام مورد می شود؟  . 208

کاهش دماي آب زیرزمینی  افزایش دماي آب زیرزمینی  کاهش عمق چاه  افزایش عمق چاه 

کدام مورد، آبخوان مناسبی نیست؟  . 209

آبرفت هاي رودخانه  ماسه و شن  سنگ متورق شیل  بازالت هوازده 

کیفیت آب زیرزمینی، به کدام عامل ارتباطی ندارد؟  . 210

ذرات آلی  ترکیب شیمیایی  مواد معلق  وسعت

در طی یک هفته حجم آب وارد به یک تاالب با دبی رودخانۀ ورودي   .................. مترمکعب است، و اگر سطح مقطع آن    . 211

باشد سرعت متوسط آن  ..................  می باشد.

   

/ 200
m3

s100m
2

m

s

1٫2 × − 210
6

2 − 12 × 10
71 − 12096100 − 1

در سطح مقطع یک رود به شکل نیم دایره و به عرض  متر هر ساعت   آب عبور می کند دبی این رودخانه چقدر است؟  . 2121545000m3

12512٫51٫25450
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در سطح مقطع یک رودخانه به شکل نیم دایره و به عرض  متر، سرعت آب   است. دبی این رودخانه چند متر مکعب بر ثانیه است؟  . 2131020
m

s

15706280628785

کدام گزینه در مورد آبدهی رودخانه ها نادرست است؟  . 214

آبدهی رودخانه در فصل بارندگی افزایش می یابد.

در مناطق مرطوب که مقدار بارندگی زیاد است، رودخانه ها از نوع دائمی هستند.

در مناطق گرم و خشک که مقدار بارندگی کم و تبخیر زیاد است، بیش تر رودخانه ها فصلی هستند. 

در رودخانه هاي فصلی و موقت بخشی از آب آبدهی پایه را تشکیل می دهد.

در الیه اي به ضخامت  متر و مساحت  کیلومتر مربع و تخلخل  درصد چند میلیون متر مکعب آب ذخیره شده است؟  . 2152020010

3030040040

تخلخل کدام مورد ثانویه است؟  . 216

آذرین شیل پوکۀ معدنی سنگ پا

روز پمپاژ شده و  متر آب زیرزمینی اُفت کرده است، میانگین آبدهی چاه  ..................  از یک آبخوان  میلیون متر مکعب آب در طی   . 217

 می باشد.

6003012

m3

s

600231٫523٫5130٫5

شکل  و  به ترتیب  .................. و  .................. می باشند.  . 218

رودخانۀ واردکننده به سفره – رودخانۀ تخلیه کنندة سفره

رودخانۀ تخلیه  کنندة سفره – رودخانۀ تغذیه کنندة سفره

سفرة تغذیه کنندة رود – سفرة تخلیه کنندة رود

رودخانه با کاهش سطح آب – رودخانه با افزایش سطح آب

AB

A
B

C

ماسه

aماسه
a
b
b

در شکل مقابل  به ترتیب کدامند؟  . 219

محل تخلیه – سطح پیزومتریک – سطح ایستابی

محل تخلیه – سطح ایستایی – سطح پیزومتریک

محل تغذیه – سطح ایستابی – سطح پیزومتریک

محل تغذیه – سطح پیزومتریک – سطح ایستابی

C,B,A

A
B

C

ماسه

aماسه
a
b
b

در شکل مقابل آبخوان آزاد در  .................. و آبخوان تحت فشار در  .................. تشکیل می شود.  . 220

( ) – ُرس ( ماسه (

( ) – ماسه ( ماسه (

( ) – ُرس ( ماسه (

( ) – ُرس ( ُرس (

aa

ab

bb

ab

براي محاسبۀ سرعت آب زیرزمینی از قانون  .................. استفاده می شود.  . 221

هدیت هیدرولیکی هدایت دبی گرادیان هیدرولیکی دارسی

نمونۀ آبی که داراي  میلی گرم در لیتر کلسیم و  میلی گرم در لیتر منیزیم است. سختی کل آب  .................. است.  . 222

 

1020

10710٫76٫60٫66
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A

B C
D

گسل خوردگی

ماسه
رس

رس

کدام نقطه در شکل مقابل امالح بیش تري دارد؟  . 223

AB

CD

در کدام مورد به ترتیب بیالن مثبت و بیالن منفی است؟  . 224

I < O, I > OI > O, I < O
△S > I,△S

< I

△S < I,△S

> I

مخروط افت چاه در اثر بهره برداري و تالقی با یک الیۀ نفوذناپذیر و یک رودخانه به ترتیب چه تغییري دارد؟  . 225

در هر دو مورد افزایش اُفت مخروط  در هر دو مورد کاهش اُفت مخروط  افزایش - کاهش کاهش - افزایش 

،  و  باشد، ،  متر مکعب حجم داشته باشند و تخلخل این الیه ها به ترتیب   ، ،  و  به ترتیب  اگر سنگ هاي مفروض   . 226

حجم کل فضاي خالی سه الیۀ سنگی چند متر مکعب است؟

abc100807025%35%30%

49537446

آبدهی قناتی در هر دقیقه  لیتر است. اگر عمق و عرض آب در دهانۀ قنات به ترتیب  و  سانتی متر باشد. آب با سرعت چند متر بر  . 227

ثانیه از دهانۀ قنات خارج می شود؟

18004050

0٫150٫20٫660٫9

میزان یون هاي کلسیم و منیزیم آب چشمه اي به ترتیب  و  میلی گرم در لیتر است، سختی کل آب این چشمه حدود چند میلی گرم بر لیتر  . 228

است؟(با تغییر)

4030

702232401200

 

a

b

c
d

e

رود

در مسیر رودخانۀ مفروض، کدام مورد حداکثر فرسایش و در کدام منطقه حداکثر رسوب گذاري انجام می شود؟ (به  . 229

ترتیب از راست به چپ)

e − de − b

b − ac − e

در طی یک شبانه روز، از یک رودخانه  متر مکعب آب عبور می کند. اگر سطح مقطع رود  متر مربع باشد، سرعت حرکت آب چند متر  . 230

بر ثانیه است؟

2592001٫5

22٫54٫50٫2

با افزایش ..................، بیالن آب در آبخوان مثبت می شود.  . 231

عمق الیۀ نفوذ ناپذیر  گیاخاك تخلخل خاك  بهره برداري
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عواملی که رابطۀ مستقیم با میزان رواناب دارند: شیب زمین - تراکم خاك و میزان حجم بارش  گزینه 3  . 1

میزان پوشش گیاهی - گیاخاك و میزان برگاب رابطۀ عکس دارند. 

بر طبق تعریف، سطح فوقانی منطقه ي اشباع، اگر با الیه ي نفوذناپذیري محصور نشده باشد را «سطح ایستابی» می گویند.  گزینه 2  . 2

سنگ آهک اگر داراي حفرات انحاللی باشد، می تواند آبخوان تشکیل دهد.  گزینه 4  . 3

آب هاي سخت در آبخوان هاي کربناته ایجاد می شود. گزینه 2  . 4

نفوذپذیري به ارتباط فضاهاي خالی بستگی دارد. سه گزینه ي دیگر از عوامل مؤثر در تخلخل هستند. گزینه 1  . 5

هدف نهایی از حفاظت خاك آن است که سرعت فرسایش خاك را کنترل کنند، یعنی سرعت فرسایش خاك کمتر از سرعت تشکیل آن باشد.  گزینه 2  . 6

وقتی آب یک دریاچه کاهش می یابد که آب ورودي به آن کمتر از مقدار آب خروجی باشد و یا تبخیر زیادي در آن محل نسبت به بارش و آب ورودي وجود داشته باشد.  گزینه 3  . 7

مقدار انرژي رواناب ها بستگی دارد به سرعت و عمق جریان، یعنی حجم آب و میزان مواد معلق آب (چگالی).  گزینه 1  . 8

میزان بهره برداري و تغذیه، ارتفاع منطقه، میزان بارش سالیانه و فصلی بر تغییرات عمق سطح ایستابی مؤثر بوده و دماي آب  بر آن تأثیري ندارد. گزینه 4  . 9

شیل از ذرات رس درست شده، این ذرات تخلخل زیادي دارند و نفوذناپذیرند.  گزینه 4  . 10

مقدار آبی که خاك ها می توانند در خود نگه دارند بستگی به اندازة ذرات خاك ریزتر باشد آب بیش تري را در خود نگه می دارد. گزینه 2  . 11

فرونشست زمین می تواند خسارت هاي فراوان به زیربناها و انواع سازه ها و زمین هاي کشاورزي وارد کند.  گزینه 4  . 12

آبی که از طریق چرخه پس از مصرف جایگزین می شود به اصطالح آب تجدیدپذیر و آبی که از طریق چرخه جایگزین نمی شود به اصطالح آب تجدیدناپذیر نامیده می شود.  گزینه 2  . 13

فاصلۀ سطح ایستابی زمین تابع پستی بلندي هاي منطقه و تغذیه و بارندگی می  باشد. هرچه منطقه کم ارتفاع و پست باشد و بارندگی بیش تر باشد، سطح ایستابی به زمین نزدیک تر گزینه 1  . 14

) دشت مناطق پرباران و مرطوب  است. گزینۀ (

تبخیر آب، شوره زدن زمین و کاهش حجم ذخایر آب زیرزمینی در اثر برخورد حاشیۀ موئینه با زمین ایجاد می شود ولی چشمه حاصل برخورد سطح ایستابی با سطح زمین است و گزینه 4  . 15

حاصل حاشیۀ موئینه نمی باشد.

سرعت در  بیش تر است و رسوب گذاري در  بیش تر است.  گزینه 1  . 16

برگاب، آب گرفته شده توسط شاخ و برگ گیاهان قبل از رسیدن به زمین است که نفوذپذیري خاك بر آن تأثیري ندارد. گزینه 4  . 17

افق  خاك، باالترین افق خاك است و تجمع مواد آلی آن زیاد است.  گزینه 3  . 18

اندازه منافذ باید به حدي باشد که مولکول هاي آب بتوانند به راحتی از آن ها عبور کنند. به طور مثال بین ذرات رسی فضاهاي خالی فراوانی وجود دارند ولی به علت کوچکی، مولکول گزینه 2  . 19

هاي آب قادر به عبور نیستند و مهم تر از اندازه منافذ، ارتباط منافذ با هم است. به طور مثال سنگ پا، فضاهاي خالی و بزرگی دارد، ولی قادر نیست آب یا مایعات دیگر را از خود عبور دهد. چون

فضاهاي خالی آن به هم راه ندارند.

چشمه،  خروج طبیعی آب از آبخوان است.  گزینه 3  . 20

زیرا گیاهان حرکت آب را کند، و سبب نفوذ آب بیش تري به زمین می شوند. گزینه 1  . 21

رس ها، مانند چوب پنبه بسیار متخلخل اند (تخلخل 50 درصد یا بیش تر)، ولی به علت ریز بودن منافذشان نفوذپذیر نیستند و نمی توانند سیالی را از خود عبور دهند.  گزینه 1  . 22

مقدار آبی که خاك می تواند در خود نگه دارد، بستگی به اندازة ذرات خاك دارد، هر چه اندازة ذرات خاك کم تر باشد، آب بیشتري را در خود نگه می دارد.  گزینه 1  . 23

در مناطق کویري ایران به علت شوري زیاد آب هاي زیرزمینی خاك براي کشاورزي نامناسب است. گزینه 1  . 24

سطح آب ایستابی در منطقۀ پرباران با بارش بیش تر، یعنی  به سطح زمین نزدیک تر است. گزینه 3  . 25

آبدهی یعنی حجم آب عبوري در واحد زمان پس دو رود که آبدهی مساوي دارند قطعاً حجم آب عبوري در واحد زمان در هر دو یکسان است.  گزینه 4  . 26

سنگ پا، پوکۀ معدنی و خاك چینی (کائولن نوعی ُرس) فاقد نفوذپذیري اند ولی آبرفت ها نفوذپذیري خوبی دارند. گزینه 3  . 27

یک آبخوان تحت فشار از بیرون زدگی هاي الیۀ نفوذپذیر که آب باران از طریق آن به داخل آبخوان می رود تغذیه می شود. گزینه 2  . 28

29  . گزینه 2

مطابق فرمول کتاب  تخلخل

تخلخل (فضاهاي خالی یک سنگ یا رسوب) به آرایش دانه ها، درجۀ سیمان شدگی، اندازة دانه ها بستگی دارد ولی ارتباط بین منافذ در تخلخل بی تأثیر است و در نفوذپذیري تأثیر گزینه 4  . 30

دارد.

هدف از حفاظت خاك جلوگیري از تخریب تدریجی خاك است. زمانی این هدف تحقق می یابد که سرعت فرسایش خاك کم تر از سرعت تشکیل آن باشد. گزینه 1  . 31

کاهش ظرفیت آب گیري سد، ته نشینی مواد در آبراهه ها و مخازن سد، کاهش سطح زیر کشت در اثر فرسایش خاك تشکیل می شود. لذا گزینۀ  کاهش رواناب جواب است و گزینه 4  . 32

فرسایش خاك حجم رواناب را افزایش می دهد.

قدرت فرسایش آب خالص از آب گل آلود، که حاوي مواد معلق است کم تر است چون چگالی کم تري دارد. گزینه 3  . 33

) در سایر گزینه ها یعنی  و  و  بارندگی سریع و طوالنی است. بارندگی آرام و طوالنی سبب نفوذ آب به آبخوان می شود. گزینۀ ( گزینه 2  . 34
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در اثر فرسایش خندقی جاده ها و پل ها تخریب شده زمین هاي کشاورزي از بین رفته و ساختمان ها دچار تخریب شده و زمین ریزش دارد. گزینه 4  . 35

) در اثر فرسایش آبی تشکیل می شود و قطر و جرم و سرعت سقوط قطرات باران در تشکیل آن مؤثر است. فرسایش خندقی گزینۀ ( گزینه 1  . 36

مهم ترین ویژگی بارندگی که در قدرت فرسایندگی آن مؤثر باشد شدت و مدت بارش است. گزینه 3  . 37

جاده سازي، فعالیت جانداران و معدن کاري جزو فعالیت هاي انسانی و سایش ماسه اي جزو فرسایش طبیعی محسوب می شود. گزینه 1  . 38

فرسایش توسط عواملی مانند آب هاي جاري، باد، یخچال، نیروي جاذبه و آب هاي زیرزمینی و بدون دخالت انسان و به آرامی و یا با سرعت زیاد انجام می شود. گزینه 2  . 39

فعالیت هاي انسانی می تواند فرسایش را تند یا کند نماید، ولی نمی تواند آن را کامًال متوقف کند. گزینه 2  . 40

منطقۀ معتدله، هوموس فراوان، حاره ضخامت زیاد، بیابانی هوموس ناچیز و قطبی ضخامت کمی دارد. گزینه 1  . 41

) نادرست است و سایر گزینه ها صحیح است. فرآیند تشکیل خاك بسیار کند است و  سال زمان الزم است تا  خاك تشکیل شود. گزینۀ ( گزینه 4  . 42

خاك ها برحسب اندازه به سه دستۀ اصلی خاك هاي شنی، ماسه و الي، خاك هاي ُرسی تقسیم می شوند. گزینه 1  . 43

در تشکیل خاك شیب زمین، سنگ مادر و اقلیم منطقه دخالت دارد. گزینه 4  . 44

بخش معدنی خاك شامل برخی عناصر مانند نیتروژن، فسفر، کلسیم و برخی کانی ها مانند ُرس و کوارتز می باشد. گزینه 1  . 45

انحالل   هوازدگی شیمیایی، هوازدگی پوست پیازي   هوازدگی فیزیکی و گل سنگ   هوازدگی زیستی می باشد. گزینه 2  . 46

گزینه 1  . 47

میانی شکل مقابل پهنه هاي حفاظتی می باشد و  به ترتیب داخلی، میانی و بیرونی می باشد.

بیرونی

داخلی

پهنه هاي حفاظتی محدوده اي در اطراف چاه است که آالینده قبل از رسیدن به چاه از بین می رود.  گزینه 2  . 48

کودهاي کشاورزي، فاضالب هاي صنعتی و شهري کیفیت منابع آب زیرزمینی، بهره برداري زیاد، کمّیت آن ها را در معرض تهدید قرار می  دهد. گزینه 2  . 49

چاه جذبی مانند یک چاه فاضالب به حالت نقطه اي مواد آلوده کننده را وارد آب زیرزمینی می کند. گزینه 3  . 50

سرعت حرکت آب زیرزمینی در ُرس ها که فاقد نفوذپذیري است از بقیه کم تر است. گزینه 1  . 51

گسترش پوشش گیاهی سبب افزایش هوازگی فیزیکی و شیمیایی خاك می شود. اما سبب استحکام ذرات خاك شده و فرسایش را کاهش می دهد. گزینه 4  . 52

در غرب حوضۀ آبریز مازندران، حوزة آبریز ارومیه قرار گرفته است. گزینه 2  . 53

با افزایش پوشش گیاهی به علت نفوذ آب به داخل زمین حجم رواناب کاهش می یابد. گزینه 4  . 54

55  . گزینه 4  بیالن مثبت        

توازن آب براساس اصل بقاي جرم است. گزینه 2  . 56

در مدیریت و بهره برداري از منابع آب نیز براي آن که نوسانات حجم ذخیرة منابع آب یک منطقه تعیین شود، بیالن آب محاسبه می شود. گزینه 3  . 57

گزینه 2 محاسبۀ بیالن آب یک الیۀ آبدار از بسیاري جهات مشابه بررسی بیالن هزینۀ یک خانوار یا هر واحد اقتصادي می باشد و کمک می کند تا میزان درآمد و هزینه ها با هم مقایسه شود.  . 58

گزینۀ  و  و  درست و گزینۀ  نادرست است، با افزایش جمعیت سرانۀ آب تجدیدپذیر سیر نزولی داشته است. گزینه 2  . 59

در مدیریت منابع آب ذخایر آب به دو دسته تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تقسیم می شوند. گزینه 1  . 60

فرمول محاسبۀ سختی آب   می باشد.  گزینه 2  . 61

در مناطق خشک با بهره برداري زیاد از آب هاي زیرزمینی کیفیت آب نامطلوب می شود چون آب هاي فسیل و شور از عمق به سطح می آیند. گزینه 3  . 62

) در نواحی خشک کویر ایران و سنگ هاي تبخیري و رسوبات نمک و گچ آب شور تشکیل می شود. آب شیرین در رسوبات رودخانه اي و آبرفتی تشکیل می شود. گزینۀ ( گزینه 2  . 63

در ترکیب آب زیرزمینی جنس کانی ها و سنگ ها، دما و مسافت طی شده و سرعت نفوذ مؤثر است ولی شیب و تخلخل جزء این عوامل نمی باشد. گزینه 4  . 64

یکی از عوامل مؤثر بر امالح آب زیرزمینی مسافت طی شده است. در یک چشمه از محل تغذیه به تخلیۀ امالح آب بیش تر می شود. گزینه 2  . 65

آب از مکانی با انرژي بیش تر به مکانی با انرژي کم تر حرکت می کند. گزینه 4  . 66

اگر چاهی در یک الیۀ آبدار آزاد حفر شود، تراز آب در چاه نمایانگر سطح ایستابی و در الیۀ آبدار تحت فشار نمایانگر سطح پیزومتریک است. گزینه 2  . 67

در سنگ هاي آهک حفره دار چشمه هاي پر آب و دائمی تشکیل می شود. گزینه 1  . 68

شیل، سنگ هاي دگرگونی و سنگ آذرین به دلیل عدم نفوذپذیري و تخلخل قابلیت تشکیل آبخوان را ندارند ولی آهک هاي کارستی چون حفره دار هستند قابلیت تشکیل آبخوان را گزینه 4  . 69

دارند.

از منطقۀ تغذیه تا منطقۀ تخلیۀ آب زیرزمینی با انحالل امالح در خود افزایش امالح پیدا می کند. گزینه 2  . 70

) سطح ایستابی در آبخوان تحت فشار نداریم.  در آبخوان تحت فشار گزینۀ  و  و  تشکیل می شود. ولی گزینۀ ( گزینه 1  . 71

گزینۀ  و  و  درست و گزینۀ  نادرست است. چون خاك هایی که نفوذپذیري زیاد هستند عبور آب از آن را به سهولت صورت می گیرد. گزینه 3  . 72
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سطح ایستابی تقریباً از توپوگرافی زمین تبعیت می کند و اگر با زمین برخورد کند چشمه و در صورت انطباق با زمین باتالق یا شوره زار شکل می  گیرد. گزینه 2  . 73

حاشیۀ مویینه در اثر نیروي جذب موئینه تشکیل می شود و نیروي حرکت موئینه در خاك هاي ریز بیش تر است. گزینه 1  . 74

بیش ترین تعداد قنات در حوضۀ آبریز فالت مرکزي و شرق کشور به دلیل حجم آب زیرزمینی و نوع سنگ هاي منطقۀ حفر شده است. گزینه 4  . 75

قدیمی ترین قنات ایران در گناباد استان خراسان رضوي به نام قنات قصبه قرار دارد. گزینه 2  . 76

بقیۀ گزینه ها عامل انسانی نیستند. کاهش پوشش گیاهی و توسعۀ شهرها در اثر عامل انسانی است. گزینه 4  . 77

گزینه 1  . 78

گزینه 1  هامون                            دریاچۀ ارومیه   . 79

   سرخس                          فالت مرکزي 

   دریاي مازندران          خلیج فارس و دریاي عمان 

هراز، اترك، سفیدرود و ارس در حوضۀ دریاي مازندران و زرینه رود در حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه جریان دارد. گزینه 3  . 80

رودخانۀ هیرمند در حوضۀ هامون، کشف رود در حوضۀ سرخس جریان دارند.  گزینه 2  . 81

سیروان رود، جراحی و کارون در حوضۀ آبریز خلیج فارس هستند. گزینه 4  . 82

با افزایش رطوبت خاك، بارندگی و شیب زمین رواناب افزایش و با افزایش گیاخاك رواناب کاهش می یابد. گزینه 3  . 83

خاك ُرس به دلیل نفوذناپذیر بودن حجم رواناب  بیش تري نسبت به سایر خاك ها دارد. گزینه 1  . 84

تبخیر در آب هاي سطحی یعنی رواناب، برگاب و چشمه ها انجام می شود ولی آب هاي فسیل چون در الیه هاي درونی زمین قرار گرفته اند. گزینه 2  . 85

توسعۀ شهرها، قطع درختان و تراکم خاك حجم رواناب را بر روي زمین افزایش می دهد ولی گیاهان سبب کاهش حجم رواناب می شود و آب جاري در زمین فرو می رود. گزینه 4  . 86

در تعیین حریم یک چاه نحوة گسترش مخروط افت باید بررسی شود.  گزینه 2  . 87

آلودگی نقطه اي از یک چاه فاضالب ایجاد می شود، پس به حجم آب ارتباطی ندارد.  گزینه 2  . 88

اگر فرونشست زمین سریع باشد در سطح آن فروچاله دیده می شود. گزینه 4  . 89

آب موجود در آبرفت ها و سنگ هاي آذرین، شیرین است.  گزینه 1  . 90

هرچه دماي آب بیشتر باشد می تواند امالح بیشتري را در خود حل نماید.  گزینه 3  . 91

در حفره هاي آهکی، چشمه هاي پر آب و دائمی دیده می شود. گزینه 3  . 92

وقتی چاهی در یک آبخوان تحت فشار حفر می شود. آب داخل چاه تا ارتفاعی باال می آید که به آن سطح پیزومتریک می گویند. اگر این سطح در داخل چاه قرار بگیرد، آب از داخل گزینه 1  . 93

چاه خود به خود بیرون نمی آید و باید آن را با وسیله هاي مختلف خارج کرد. اگر سطح پیزومتریک باالتر از دهانه ي چاه قرار بگیرد، در این صورت آب مانند فواره از دهانه چاه خارج می شود.

ارتفاع فواره به محل سطح پیزومتریک بستگی دارد.

آبخوان یا (الیه آبدار» یا «سفره آب زیرزمینی». الیه یا الیه هایی از رسوبات سخت شده یا منفصل یا سنگ هایی که داراي این  ویژگی می باشند؛ اول: فضاهاي خالی زیاد (تخلخل گزینه 3  . 94

باال) و دوم: داراي نفوذپذیري خوب یعنی فضاهاي خالی به هم راه داشته باشند و سوم: فضاهاي خالی اشباع از آب باشند.

با افزایش گیاخاك در خاك هاي یک منطقه، نفوذپذیري خاك باال می رود و پس از بارندگی آب بیشتري به داخل زمین فرو می رود و آب کم تري روي زمین جاري (رواناب) می گزینه 4  . 95

شود.

دبی با آبدهی، حجم آبی است که در واحد زمان از مقطع عرضی یک رودخانه عبور می کند. بنابراین یکاي اندازه گیري آن مترمکعب در ثانیه است. گزینه 3  . 96

آب خوان تحت فشار اگر به سطح زمین راه پیدا کند، آب خود به خود تا سطح پیزومتریک باال می آید. اگر با حفر چاه به یک آب خوان تحت فشار برسیم و دهانه ي چاه هم پایین تر از گزینه 3  . 97

سطح پیزومتریک باشد، آب خود به خود از دهانه ي چاه بیرون می ریزد.

باال بودن نم نسبی هوا سبب می شود که آب کم تري بخار شود و بیشتر آب بر روي زمین جاري شود و دبی رودها را افزایش دهد. گزینه 2  . 98

اگر سطح ایستابی در روي کل زمین تشکیل شده باشد (دریاچه ها، مرداب ها، ....) باالي سطح ایستابی فقط هوا وجود دارد و منطقه ي تهویه اي وجود ندارد. بنابراین منطقه ي تهویه در گزینه 4  . 99

محل هایی تشکیل می شود که سطح ایستابی در روي زمین باشد. در این صورت روي سطح ایستابی با خاکی پوشیده می شود که در فضاهاي خالی آن مقداري آب و هوا هم وجود دارد.

اصطکاك آب و هوا و بستر سبب کاهش سرعت می شود. بنابراین سرعت در محلی است که کم ترین اصطکاك وجود داشته باشد یعنی «وسط و کمی در زیر آب»   گزینه 2  . 100

سطح ایستابی سطحی است که آب زیرزمینی در امتداد آن می ایستد یا سطح فوقانی منطقۀ اشباع را می گویند. گزینه 2  . 101

بر اثر بارندگی قشر سطحی زمین اشباع و به الیه ي نفوذ ناپذیر تبدیل می شود. گزینه 2  . 102

سرعت رود بیشتر،  تخریب رود بیشتر است.  گزینه 1  . 103

ارتباط منافذ باعث افزایش نفوذ پذیري می شود.  گزینه 1  . 104

منطقه ي اشباع داراي منافذ پر از آب است.  گزینه 2  . 105

آبرفت ها با حدود  درصد تخلخل نفوذپذیر هستند. سنگ آهکی در صورت درز و شکاف فراوان می تواند آبدار باشد. سنگ هاي رسی و شیست نفوذ ناپذیرند.  گزینه 1  . 106

بیشترین سرعت آب رود مستقیم، در وسط و نزدیک سطح آب است.  گزینه 2  . 107

کربنات ها،   و  دارند.  گزینه 2  . 108

Q = A ⋅ V = 200 × (3 × 4) = 2400
m3
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در مناطق گرم و خشک، مقدار بارندگی کم و تبخیر زیاد است، پس رودها موقتی و فصلی هستند.  گزینه 1  . 109

گزینه 2 انطباق سطح ایستابی بر سطح زمین باعث ایجاد باتالق می شود.  . 110

سطح مقطع رود  سرعت آب = دبی  گزینه 2  . 111

با افزایش پوشش گیاهی دبی (یعنی حجم آبی که در مقطع عرضی رودخانه در واحد زمان عبور می کند کاهش می یابد.) ، با افزایش وسعت رود و مقدار بارندگی، حجم آبی که در واحد زمان از مقطع

عرضی عبور می کند افزایش می یابد.

وقتی چاهی تا یک سفره ي تحت فشار حفر شود، آب در آن باال می آید. ارتفاعی که آب تا آن جا باال می آید، با سطح پیزومتریک مشخص می شود. سطح پیزومتریک ممکن است گزینه 2  . 112

پایین تر از سطح زمین باشد و یا در برخی نقاط، باالتر از سطح زمین قرار گیرد که در نتیجه ي آن، آب خود به خود از دهانه ي چاه بیرون می ریزد. 

مسیر حرکت آب زیرزمینی منحنی شکل است.  گزینه 4  . 113

باعث انباشته شدن آب در الیۀ نفوذپذیر داخل زمین می شوند. گزینه 3  . 114

در سنگ آهک بر اثر انحالل، احتمال به وجود آمدن درز و شکاف بیش تر است. سه گزینه ي دیگر از سنگ هاي نفوذناپذیر هستند. گزینه 1  . 115

ارتباط منافذ باعث افزایش نفوذ پذیري می شود.  گزینه 1  . 116

زیرا در طول مسیر بر اثر انحالل کانی ها و سنگ ها، میزان امالح آب هاي زیرزمینی بیش تر می شود. گزینه 1  . 117

نفت در فضاهاي خالی بین ذرات ماسه ذخیره می شود.  گزینه 3  . 118

  

سطح ایستابی در نقاط مرتفع و دامنۀ کوه ها در عمق بیشتر و در دره ها و نقاط پست در عمق کمتر قرار دارد.  گزینه 2  . 119

پوشش گیاهی مانع از حرکت رواناب می شود. گزینه 1  . 120

تراکم زیاد مانع از ورود آب به خاك می شود و بیشتر آب در روي سطح زمین جاري می شود. گزینه 1  . 121

در نقاط پست، سطح ایستابی به علت تغییرات عواملی چون میزان بارش ساالنه و فصلی و میزان نفوذ آب به زمین (تغذیه)، تغییرات میزان بهره برداري و عوامل دیگر در طول زمان گزینه 3  . 122

در حال نوسان است.

خانه سازي سبب می شود که سطح وسیعی از زمین در برابر رواناب نفوذناپذیر شود و آب هاي بیشتري بر روي سطح زمین جاري شوند. گزینه 2  . 123

زمانی که بارندگی شدید کم باشد (ریزش به آرامی صورت گیرد) آب فرصت پیدا می کند که به داخل زمین نفوذ کند. گزینه 3  . 124

در آبخوان تحت فشار می بایست که الیه ي نفوذپذیر در میان دو الیه ي نفوذناپذیر محصور باشد. در این نوع آبخوان محل تغذیه، قسمتی از الیه هاي نفوذپذیر است که در سطح گزینه 1  . 125

زمین بیرون زدگی دارد.

زیادي گیاه خاك سبب افزایش تخلخل و نفوذپذیري خاك می شود و آب حاصل از ذوب برف یا بارندگی به خوبی داخل زمین می شود و رواناب کم تري را تشکیل می دهد. باید گزینه 2  . 126

توجه داشته باشید که تخلخل به تنهایی نمی تواند از میزان رواناب بکاهد. چون اگر خاك یا سنگی (مانند رس) حتی تخلخل بسیار خوبی هم داشته باشد، ممکن است به علت راه نداشتن فضاهاي خالی

به هم حتی نفوذناپذیر باشد.

چون سطح آب دریاچه تقریباً هم سطح با سطح ایستابی است. بنابراین سطح آب دریاچه و اتمسفر (هوا) را از هم جدا می کند. گزینه 1  . 127

الیه هاي آبدار موجود در رسوبات آبرفتی معموًال حاوي آب شیرین اند. به همین جهت دره هاي آبرفتی رودخانه ها غالباً آبدهی مطلوبی دارند.   گزینه 1  . 128

رس ها، اگر چه تخلخل زیادي دارند ولی به علت نبود ارتباط میان فضاهاي خالی، قادر به تشکیل آبخوان نیستند. گزینه 1  . 129

تخلخل در رسوبات و سنگ ها به عوامل مختلفی مانند: شکل، اندازه و آرایش دانه ها، درجه سیمان شدگی، میزان هوازدگی و تعداد درز و شکاف ها بستگی دارد اما به جنس دهانه ها گزینه 3  . 130

تقریباً بستگی ندارد.

آبرفت ها رسوبات ناپیوسته اي هستند که بین ذرات تشکیل دهنده فاصله هاي خالی زیادي وجود دارد و خوبی این فضاها این است که به هم مرتبط اند و به همین علت گاهی آبرفت ها گزینه 1  . 131

حدود   درصد حجم خود، آب ذخیره می کنند.  

هرچه اندازه فضاهاي خالی بیشتر باشد تخلخل هم بیشتر می شود ولی براي نفوذپذیري یعنی توانایی عبوردادن مایعات عالوه بر این که باید تخلخل زیاد باشد، باید فضاهاي خالی گزینه 4  . 132

هم به یکدیگر ارتباط داشته باشند.

حجم آب در واحد زمان که از مقطع عرضی یک رود عبور می کند.  گزینه 2  . 133

یون هاي منیزیم و کلسیم سبب سختی آب می شوند. آب هاي سخت براي استفاده در صنعت داراي محدودیت هستند، این آب ها سبب رسوب در لوله ها و گرفتگی آن ها می شود و گزینه 2  . 134

معموًال مواد شوینده در این نوع آب هاي به خوبی کف نمی کنند.

شیست از سنگ هاي دگرگون شده است. این سنگ ها در صورت داشتن منافذ، شکستگی یا هوازدگی داراي آب هایی هستند که معموًال کم تر از  میلی گرم نمک دارند، که گزینه 3  . 135

براي آشامیدن و مصارف دیگر کامًال مطلوب هستند.

در یک الیه ي آبدار آزاد، آب در سطحی موسوم به ایستابی منطقه ي اشباع را از منطقه تهویه جدا می کند. براي حفر چاهی که به طور دائم آب داشته باشد، باید چاه تا زیر سطح گزینه 2  . 136

ایستابی حفر شود و سطح آب چاه همان سطح ایستابی است.

به علت وجود اصطکاك بین بدنۀ کانال و هواي روي سطح آب، بیشترین سرعت همیشه در وسط و کمی پایین تر از سطح آب است. بنابراین بیشترین سرعت را می توان در میانه هاي گزینه 2  . 137

مقطع  اندازه گیري کرد.

در میزان تخلخل رسوبات و سنگ ها دانه هاي تشکیل  دهنده و ماده ي دربرگیرنده ي آن ها نقش دارند. عوامل تأثیرگذار بر میزان تخلخل که به دانه ها مربوط است. عبارت هستند از گزینه 2  . 138

شکل، اندازه و آرایش دانه ها. 
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رس ها گرچه تخلخل زیادي دارند (حدود  درصد) ولی فضاهاي خالی بین ذرات آن ها چنان کوچک است که آب به آزادي نمی تواند از آن ها بگذرد. یعنی رس ها نفوذپذیري گزینه 3  . 139

بسیار کمی دارند و همین کم بودن نفوذپذیري سبب شده که قادر به تشکیل آبخوان مناسبی نباشند. بنابراین وقتی آب نتواند خوب نفوذ کند، سیمانی هم (چه کم و یا زیاد) نمی تواند وارد فضاهاي

خالی آن شود.

در منطقه تهویه منافذ خالی هم با آب و هم با هوا پر شده اند ولی در زیر منطقه تهویه یعنی منطقه اشباع تمام منافذ خاك و سنگ فقط با آب پر شده که سطح باالیی آن را سطح گزینه 1  . 140

ایستایی می نامند.  

هر چه رطوبت خاك باال باشد، فضاي خالی کم تري براي آب هاي جدید باقی می ماند و آب کم تري می تواند وارد زمین شود و بیشتر آب به صورت «رواناب» در سطح زمین جاري گزینه 2  . 141

می شود.

چون آب در این حالت از میان خاك و سنگ بیشتري عبور کرده، بنابراین عناصر بیشتري را توانسته در خود حل کند و میزان شوري آن رفته رفته افزایش پیدا می کند. گزینه 2  . 142

دولومیت از سنگ هاي آهکی به حساب می آید و ترکیب شیمیایی آن   است، با عبور آب هاي زیرزمینی از میان این نوع سنگ، یون هاي کلسیم و گزینه 3  . 143

منیزیم آن رفته رفته زیاد می شود. افزایش یون هاي این دو عنصر سبب سختی آب هاي زیرزمینی می شود.

وقتی آب در مسیر خو د از کنار سنگ ها عبور می کند مقادیري از مواد معدنی موجود در سنگ وارد آب می شود و در نتیجه میزان امالح درون آب زیاد می شود. سختی آب یعنی گزینه 2  . 144

همان میزان امالحی که در آب وجود دارد. 

) را انتخاب نمی کنید؟  اما چرا حجم و سرعت (یعنی گزینه ي  و 

در یک رودخانه ممکن است در جایی شیب رود زیاد شود و در جایی دیگر شیب کم تر شود؛ بنابراین نمی توان گفت با افزایش طول مسیر 

سرعت و حجم آب قطعاً افزایش می یابد زیرا ممکن است با افزایش طول مسیر شیب کم تر هم شود و یا سطح مقطع رود نیز کم شود.

بعد ار هر بارندگی، قسمتی از آب باران به زمین نفوذ می کند. بخشی از این آب نفوذي به علت نیروهاي جاذبه ي مولکولی، به صورت معلق در فضاهاي خالی خاکها و سنگها چسبیده گزینه 4  . 145

به ذرات خاك یا سنگ باقی می ماند. به عبارت دیگر منطقه اي در باال ایجاد می شود که منافذ آن هم با آب و هم با هوا پر شده اند. این منطقه، منطقه ي تهویه نام دارد. 

بخشی از آب باران از البه الي منفذ خاك و سنگ به راه خود به سمت پایین ادامه می دهد تا اینکه تمام فضاهاي خالی از آب پر شود. این منطقه، منطقه ي اشباع نام دارد. 

باالي منطقه ي اشباع (سطح فوقانی منطقه ي اشباع) اگر با الیه ي نفوذ ناپذیري محصور نشده باشد،  «سطح ایستایی»  نام دارد. 

نتیجه: منطقه ي تهویه منطقه اي است بین سطح زمین و سطح ایستابی که پس از هر بارندگی، فضاهاي خالی آن با آب و هوا پر می شود. 

گزینه 3  . 146

  تخلخل 

در آبخوان تحت فشار، الیه ي نفوذ پذیر بین الیه هاي نسبتاً نفوذ ناپذیري محصور شده است. در نتیجه سطح فوقانی منطقه ي اشباع تحت فشاري بیش از فشار اتمسفر است.  گزینه 3  . 147

هرچه میزان کائولن و رس که نفوذپذیري کم دارند بیش تر باشد رواناب افزایش می یابد. گزینه 3  . 148

ماسه سنگ هاي آرکوزي آبخوان هاي شیرین تشکیل می دهند.  گزینه 2  . 149

گزینه 1  . 150

حجم آب عبوري در واحد زمان از مقطع رود = آب دهی یا (دبی)

سطح مقطع آن × سرعت رود= آب دهی

  آب دهی

رس ها به علت نفوذپذیري در سدها کاربرد دارند.  گزینه 3  . 151

بخش عمدة آب زیرزمینی سرانجام از طریق چشمه، چاه یا قنات مجدد به سطح زمین راه می یابد. گزینه 1  . 152

واحد آبدهی مترمکعب بر ثانیه است.  گزینه 3  . 153

بیشترین تخریب رودخانه ها در دیوارة مقعر آن ها اتفاق می افتد. گزینه 3  . 154

اگر سطح ایستابی با سطح زمین برخورد کند، آب زیرزمینی به صورت برکه دیده می شود. گزینه 3  . 155

وقتی سنگ، حجم آبی را در خود نگه می دارد یعنی تخلخل دارد.  گزینه 1  . 156

تغییرات حجم ذخیرة آب برابر است با آب ورودي منهاي آب خروجی  گزینه 1  . 157

خاك لوم ترکیبی از شن، الي و رس است و به همراه کمی گیاخاك، براي کشاورزي مناسب است.  گزینه 4  . 158

خاك حاصل از تخریب سیلیکات ها و فسفات ها، ارزش زیادي دارد.  گزینه 3  . 159

با ساخت کانال و پوشش گیاهی، انرژي جریان آب کاهش می یابد و فرسایش خندقی کم می شود. گزینه 3  . 160

تخریب و فرسایش بیشتر در دیوارة مقعر اتفاق افتاده است.  گزینه 2  . 161

حوضچۀ تغذیۀ مصنوعی در کاهش فرونشست زمین و قنات براي تخلیۀ آب زیرزمینی مؤثر می باشند.  گزینه 2  . 162

عمق کم تري دارد.  باتوجه به نحوة پیچ در  نقطۀ  گودتر و  گزینه 2  . 163

50

(Ca,Mg)(CO3)2

34

= × 100

حجم فضاهای خالی سنگ یا رسوب

حجم کل سنگ یا رسوب

= x = 45 × = 4٫5 ×
15

100

x

3 × 10
6

10
4

10
5

= 0٫5 × 0٫5m × 12m = 3
m

s

m3

s

ABBA

25

زمین فصل 3 - آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



گزینه 3  . 164

 باتوجه به شکل مقابل،  منطقۀ تهویۀ  منطقۀ اشباع و  سطح ایستابی می باشد.

نطقۀ تهویه

نطقۀ اشباع

حاشیه مویینه

سطح ایستابی
های زیرزمینیآب

در منطقۀ تهویه فضاي خالی با آب و هوا و در منطقۀ اشباع فضاي خالی با آب پر شده است. گزینه 2  . 165

در آبرفت، خاك باغچه و خاك لوم منافذ اولیه ولی در سنگ آهک منافذ ثانویه بوده و در اثر انحالل و شکستگی ایجاد می شود.   گزینه 2  . 166

در آبرفت، خاك باغچه و خاك لوم منافذ اولیه ولی در سنگ آهک منافذ ثانویه بوده و در اثر انحالل و شکستگی ایجاد می شود.   گزینه 2  . 167

) شرط الزم براي آبرفت یعنی الیه ها یا الیه هایی از رسوبات متخلخل که تخلخل و نفوذپذیري گزینۀ  و  و  ویژگی اساسی و مهم براي آبرفت را بیان نمی کند. در گزینۀ ( گزینه 3  . 168

خوب دارند و از آب زیرزمینی اشباع می باشند را بیان می کنند.

گزینۀ  و  و  در آبخوان آزاد وجود دارد ولی گزینۀ  مربوط به آبخوان تحت فشار است. سطح پیزومتریک در آبخوان تحت فشار تشکیل می شود. گزینه 2  . 169

سطح پرفشار سطحی است که باالتر قرار گرفته است. در شکل  سطح رودخانه و در شکل  سطح ایستابی فشار بیش تري دارد. گزینه 2  . 170

در شکل  سطح رودخانه باالتر از سطح ایستابی است. پس مربوط به مناطق کم باران و  مربوط به پرباران است چون سطح ایستابی باالتري دارد. گزینه 3  . 171

گزینه 1  . 172

سرانه آب تجدید پذیر مطابق نمودار  جمعیت کشور و  سرانۀ آب تجدید پذیر می باشد.
متر مکعب در سال بر نفر

جمعیت کشور
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گزینه 2  . 173

سرانه آب تجدید پذیر  با رشد صعودي جمعیت، سرانۀ آب تجدیدپذیر سیر نزولی داشته است.
متر مکعب در سال بر نفر

جمعیت کشور
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در طی سالیان گذشته به علت بهره برداري زیاد از منابع بیالن منابع آب در کل کشور و در بیش از  دشت کشور منفی بوده است. گزینه 1  . 174

آبرفت هاي رودخانه اي به علت امالح کم و نفوذپذیري و تخلخل خوب براي حفر چاه مناسب تر از سایر گزینه ها می باشد. گزینه 1  . 175

به علت بیالن منفی آب، در بسیاري از دشت هاي کشور از نظر توسعۀ بهره برداري آب هاي زیرزمینی به عنوان دشت ممنوعه اعالم شده است. گزینه 3  . 176

) یعنی کاهش باتالقی مخروط افت چاه دو چاه سطح ایستایی پایین رفته، دبی کاهش یافته و احتمال فرو نشست زمین وجود دارد. گزینۀ  و  و  تشکیل می شود. گزینۀ ( گزینه 2  . 177

مخروط افت تشکیل نمی شود.

با برخورد مخروط افت چاه با یک منبع آالینده مانند یک چاه فاضالب جهت جریان آب زیرزمینی تغییر کرده، سرعت آب افزایش یافته و حرکت آب آلوده به سمت چاه افزایش گزینه 2  . 178

) تشکیل نمی شود.   یافته و سطح آب پایین می رود. یعنی گزینۀ  و  و  تشکیل شده و گزینۀ (

ABC

1243

1342

AB

AB

ab

609

1232

1342

26

زمین فصل 3 - آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



خاك معتدله  تا    گزینه 3  . 179

یک آبخوان خوب باید تخلخل و نفوذپذیري خوبی داشته باشد. گزینه 2  . 180

مخلوط مناسب خاك ماسه اي و ُرس با گیاخاك موجب حاصلخیزي خاك می شود. (خاك لوم) گزینه 3  . 181

وجود مواد آلی باعث رنگ خاکستري تا سیاه افق  می شود. گزینه 2  . 182

آتش زدن زمین هاي کشاورزي جواب است و تأثیري به رواناب ندارد. گزینه 3  . 183

آتش زدن زمین هاي کشاورزي هوموس خاك را افزایش نمی دهد. بلکه باعث کاهش هوموس خاك می شود. گزینه 4  . 184

نحوة بهره برداري و فعالیت هاي عمرانی مرتبط با آب جاري نادرست بوده و در حیطۀ این علم نمی باشد. گزینه 3  . 185

افزایش تراکم خاك و درصد رس سبب می شود حجم رواناب افزایش یابد و چون مانع نفوذ آب به زمین شد و نفوذپذیري خوبی ندارند. گزینه 2  . 186

آب موجود در سنگ هاي کربناتی معموًال از آب هاي سخت می باشد داراي یون هاي کلسیم و منیزیم زیاد و با صابون خوب کف نمی کند. گزینه 1  . 187

هیدروژئولوژي به بررسی و مطالعۀ چگونگی حرکت آب در درون زمین و فعالیت هاي عمرانی و معدنی مرتبط با آب هاي زیرزمینی و اکتشاف و شناخت ویژگی آب هاي زیرزمینی گزینه 3  . 188

» که نحوة بهره برداري و فعالیت هاي عمرانی مرتبط با آب جاري را بررسی می کند نادرست بوده و در محدودة این علم قرار نمی گیرد. می پردازدو لذا گزینۀ «

در مورد انتقال آب و حرکت آب هاي زیرزمینی از علم هیدروژئولوژي استفاده می شود.  گزینه 2  . 189

)، عبور آب به دشواري نسبت به بقیه انجام می گیرد، پس آبدهی کمتري دارد.  میزان نفوذ پذیري خاك به اندازة منافذ و ارتباط آنها بستگی دارد. در شکل گزینۀ ( گزینه 4  . 190

) و قرار دادن اعداد در فرمول سختی آب، چاه  با میزان سختی  نسبت به بقیه بیشتر است.  با توجه به فرمول سختی آب ( گزینه 1  . 191

طبق فرمول آبدهی:   گزینه 4  . 192

 سرعت رود،  سطح مقطع رود (عمق و عرض رود) 

در آبخوان تحت فشار، سطح آب چاه را همان سطح پیزومتریک می نامند.  گزینه 3  . 193

در مورد عوامل مؤثر بر غلظت نمک هاي حل شده در آب هاي زیرزمینی، اگر دماي آب و مسافت طی شده و حاللیت کانی ها زیاد باشد، غلظت نمک ها هم زیاد می شود، فقط اگر گزینه 2  . 194

سرعت حرکت آب زیرزمینی زیاد باشد، فرصت انحالل به نمک ها را نمی دهد و غلظت افزایش می یابد. 

طبق مطلب «یادآوري» در کتاب درسی، چاه حفر شده در شکل، چاه آرتزین است و آب خود به خود از دهانۀ آن بیرون می ریزد. این چاه در آبخوان نوع تحت فشار حفر می شود و گزینه 2  . 195

) قرار می گیرد.  ) بین دو الیۀ نفوذ ناپذیر (الیه هاي  و  این آبخوان که نفوذپذیر و اشباع از آب می باشد، (الیۀ 

فرسایش خندقی به علت شدت زیاد بارندگی ایجاد می شود و عامل تشکیل بقیۀ گزینه ها به آب هاي زیرزمینی مربوط می شود.  گزینه 4  . 196

گزینه 2 بیشترین سرعت حرکت آب رودها در دیواره مستقر بوده و تخریب دارند.   . 197

گزینه 4 در فصل بهار، بیشترین آبدهی رودها است که حاصل ذوب برف بوده و بارندگی ها زیاد می شود.  . 198

براي تشکیل آبخوان، الزم است رسوبات و سنگ ها داراي فضاهاي خالی باشند.  گزینه 3  . 199

غارها در منطقه تهویه قرار دارند.  گزینه 1  . 200

از تغذیه تا تخلیه ارتفاع منطقه کاهش یافته و ضخامت منطقۀ تهویه کمتر می شود.  گزینه 2  . 201

در سمت راست  به دلیل سرعت بیشتر آب عمل تخریب انجام می شود. در سمت چپ  سرعت کم و محیط آرام، درنتیجه رسوبات ته نشین می شوند. گزینه 1  . 202

در محل گسل سطح ایستابی با سطح زمین برخورد نموده و موجب تشکیل چشمه شده است. گزینه 2  . 203

میزان تخلخل و نفوذپذیري در شن و ماسه بسیار زیاد است ولی سه گزینه ي دیگر نفوذناپذیر هستند. گزینه 4  . 204

رسوبات سخت نشده، مثل ماسه، شن و ریگ معموًال از نظر تشکیل آبخوان بسیار مناسب هستند. گزینه 1  . 205

دبی این کانال برابر است با حجم آبی که در واحد زمان از مقطع عرضی این کانال عبور می کند و برابر است با:  گزینه 2  . 206

سرعت  عمق  عرض  دبی

معموًال سطح ایستابی در نقاط مرتفع و دامنه ي کوه ها در عمق بیش تر و در دره ها و نقاط پست در عمق کمتري قرار دارد و با توجه به منحنی هاي تراز می توان فهمید که   در گزینه 4  . 207

ارتفاع کم تري قرار گرفته است و براي حفر چاه مناسب تر است.

هر چه ارتفاع منطقه اي بیشتر باشد، عمق چاه آب نیز بیشتر باید باشد تا به آب برسد.  گزینه 1  . 208

شیل ها بسیار ریز بوده  و با آن که تخلخل دارند ولی نفوذ پذیري ندارند.  گزینه 2  . 209

کیفیت آب زیرزمینی به مقدار مواد معلق و ترکیب شیمیایی و زیستی بستگی دارد، پس به وسعت آب ارتباطی ندارد.  گزینه 1  . 210

211  . گزینه 2  

در این مسئله، سطح مقطع رود اهمیتی ندارد.  گزینه 2  . 212

213  . گزینه 4

 (سطح مقطع رود (نیم دایره
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گزینۀ  و  و  درست و گزینۀ  نادرست است. چون: آبدهی پایه مربوط به رودخانه هاي دائمی است.  گزینه 4  . 214

215  .   تخلخلگزینه 3

 

سنگ پا، پوکۀ معدنی، خاك ُرس تخلخل و منافذ اولیه و آذرین در اثر انحالل و شکستگی تخلخل پیدا کرده و منافذ ثانویه دارد.   گزینه 4  . 216

217  . گزینه 2  

در شکل  سطح ایستابی پایین تر از رودخانه است و لذا آب از سطح باالتر یعنی رودخانه به سطح ایستابی جریان می یابد. پس رودخانه تغذیه کنندة سفره می باشد. در شکل  گزینه 1  . 218

سطح ایستابی باالتر از رودخانه می باشد. پس آب از سطح ایستابی به رودخانه جریان می یابد و رودخانه تخلیه کنندة سفره می باشد. توجه: حرکت آب از فشار و سطح باالتر به سمت فشار و سطح

پایین تر می باشد.

) می باشد. در شکل  محل تغذیه (ورود آب باران به داخل زمین)  سطح پیزومتریک و  آبخوان آزاد تشکیل شده در ماسه ( گزینه 4  . 219

) تشکیل می شود. در آبخوان آزاد الیه غیرقابل نفوذ (ُرس) فقط در زیر آبخوان و در آبخوان تحت فشار الیه غیرقابل نفوذ (ُرس) هم در باال و هم در پایین آبخوان (ماسه  گزینه 2  . 220

براي محاسبۀ سرعت آب زیرزمینی از قانون دارسی استفاده می شود. گزینه 1  . 221

گزینه 1  . 222

گزینه 4 نقطه اي که داراي بیش ترین فاصله تا محل تغذیه است، امالح بیشتري دارد.  . 223

گزینه 1  . 224

هرگاه آب ورودي، بیش از خروجی باشد، بیالن مثبت می شود.

مخروط اُفت چاه در اثر بهره برداري اگر با یک الیۀ نفوذناپذیر تالقی کند، افزایش پیدا می کند و اگر با یک رودخانه تالقی کند، کاهش پیدا می کند. گزینه 2  . 225

گزینه 3  . 226

 تخلخل

گزینه 1 متر مکعب آب =  لیتر. واحد آبدهی مترمکعب بر ثانیه است.   . 227

  

  

گزینه 2  . 228

در شکل نقاط  و  دیوارة مقعر رود هستند و در این دیواره حداکثر سرعت آب و عمل فرسایش صورت می گیرد و در نقاط  و  حداقل سرعت آب و عمل رسوب گذاري گزینه 4  . 229

صورت می گیرد. 

می دانیم هر  روز  ثانیه است.  گزینه 1  . 230

 در نتیجه دبی آب رود برحسب متر مکعب بر ثانیه  می شود: 

 

 و طبق فرمول محاسبۀ دبی (آبدهی) رود داریم: 
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اگر میزان آب ورودي به آبخوان زیادتر از آب خروجی از آن باشد، بیالن آب مثبت خواهد بود، (پس گیاخاك سبب کاهش میزان رواناب و افزایش نفوذپذیري خاك می شود.)  گزینه 3  . 231
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39  . 2

40  . 2

41  . 1
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66  . 4

67  . 2
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78  . 1
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87  . 2
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139  . 3
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144  . 2
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153  . 3
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161  . 2
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163  . 2

164  . 3

165  . 2
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168  . 3

169  . 2
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171  . 3
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173  . 2

174  . 1

175  . 1

176  . 3

177  . 2

178  . 2

179  . 3

180  . 2

181  . 3

182  . 2

183  . 3

184  . 4

185  . 3

186  . 2

187  . 1

188  . 3

189  . 2

190  . 4

191  . 1

192  . 4

193  . 3

194  . 2

195  . 2

196  . 4

197  . 2

198  . 4

199  . 3

200  . 1

201  . 2

202  . 1

203  . 2

204  . 4

205  . 1

206  . 2

207  . 4

208  . 1

209  . 2

210  . 1

211  . 2

212  . 2

213  . 4

214  . 4

215  . 3
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217  . 2
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221  . 1
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223  . 4

224  . 1
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229  . 4
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231  . 3
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آسان

MrKonkori : کانال آقاي کنکور

نام آزمون: زمین فصل 6 - آقاي کنکور

فصل ششم : پویایی زمین

در کدام امواج زلزله، ارتعاش ذرات، عمود بر جهت انتشار موج است ولی هیچ گونه جابه جایی قائمی صورت نمی گیرد؟  . 1

LPRS

زمین شناسان، علت افزایش میزان گاز رادون، قبل از وقوع زلزله در آب هاي زیرزمینی یک منطقه را، حاصل کدام مورد می دانند؟  . 2

باال آمدن ناگهانی آب هاي زیرزمینی  فعال شدن آتشفشان هاي منطقه 

تبخیر مواد بر اثر گرماي حاصل از اصطکاك سنگ ها تغییر شکل حاصل از تنش سنگ 

دامنه ي کدام امواج زمین لرزه بسیار بزرگتر بوده و عامل اصلی تخریب محسوب می شوند؟  . 3

ریلی و الو عرضی و طولی الو و عرضی طولی و ریلی

کدام یک از فعالیت هاي انسانی زیر تأثیري بر فعال شدن گسل ها و وقوع زمین لرزه ندارد؟  . 4

شخم زدن زمین کشاورزي  ورود ناگهانی آب به پشت سد انفجارهاي هسته اي انفجارهاي معادن

کدام گزینه، با دلیل اهمیت «مطالعۀ شکستگی ها» مغایرت دارد؟  . 5

به وجود آمدن رشته کوه ها تجمع منابع زیرزمینی 

جابه جایی سنگ هاِي دو طرف سطح درزه ها تشکیل کانسنگ هاي گرمابی 

براي یافتن فاصلۀ بین ایستگاه لرزه  نگاري و مرکز سطحی زمین لرزه، اندازه گیري کدام یک الزامی است؟  . 6

زمان رسیدن امواج به  کیلومتري کانون زمین لرزه  محل تالقی سه دایرة رسم شده به مرکزیت سه ایستگاه لرزه  نگاري

فاصلۀ زمانی بین موج  و  اندازه گیري اختالف سرعت امواج  و  زلزله 

100

PSSP

کدام عبارت توصیف مناسب تري براي کانون زمین لرزه است؟  . 7

نقطه اي روي زمین، که امواج حاصل از یک زلزله، زودتر از بقیۀ نقاط به آن جا می رسند.

نقطه اي در روي زمین که به طور مستقیم در باالي مرکز زمین لرزه قرار می گیرد.

نقطه اي فرضی درون زمین که به نظر می رسد امواج زمین لرزه از آن منشاء می گیرند.

محل تالقی سطح گسل با سطح زمین که انرژي ذخیره شده از آن جا آزاد می شود.

در حال حاضر فعالیت کدام آتشفشان، با ویژگی ارائه شده مطابقت بیشتري دارد؟   . 8

«بخار آب، گاز گوگرد و ..................  از دهانۀ آن خارج می شود.» 

الف) دماوند                  ب) سهند              ج) تفتان                د) سبالن

ج و د  ب و د  الف و ج  الف و ب 

کدام موج فقط از محیط هاي جامد عبور می کند؟  . 9

موج  موج الو  موج  SPموج ریلی 

در کدام نوع گسل، تنش از نوع کششی است؟  . 10

گسل معکوس گسل رورانده  گسل امتداد لغز  گسل عادي 

در کدام منطقه زلزله ها کانون عمیق تري دارند؟  . 11

محدوده ي برخورد دو ورقه ي قاره اي با هم در محل لغزیدن دو ورقه ي مجاور هم

فرورانش ورقه ي اقیانوسی به زیر ورقه ي قاره اي در امتداد حاشیه ي دو ورقه ي دور شونده
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بزرگی یک زلزله را بر اساس کدام مورد تعیین می کنند؟  . 12

مقدار انرژي آزاد شده از مرکز بیرونی زلزله میزان خسارت هاي وارد شده به ساخته هاي بشر

داده هاي به دست آمده از دستگاه هاي لرزه نگار فاصله هاي منحنی هاي هم لرزه رسم شده در نقشه ها

کدام شرایط، سبب تشکیل شکل رو به رو شده است؟  . 13

سنگ خشک، تنش ناگهانی، عمق کم

الیه بندي موازي، تنش فشاري، فشار جهت دار

سنگ هاي رسوبی، تنش برشی، نیروي عمودي

خیس بودن الیه ها، تنش کششی، عمق زیاد

کدام مورد را می توان از ویژگی هاي امواج ریلی زمین لرزه دانست؟  . 14

قبل از امواج الو در لرزه نگار ثبت می شوند. بر اثر انعکاس امواج درونی با هسته به وجود می آیند.

عمق نفوذ و تأثیر محدودي دارند. سبب جابه جایی افقی ذرات ماده می شوند.

امواج «الو» ثبت شده در یک لرزه نگاشت چگونه به وجود می آیند؟  . 15

بر اثر برخورد امواج درونی با فصل مشترك الیه ها آزاد شدن ناگهانی انرژي در نزدیکی سطح زمین

کانون به سطح زمین نزدیک باشد و ذرات جابه جایی قائم نداشته باشند. Sانعکاس امواج  در برخورد به قسمت بیرونی هسته

کدام یک بیانگر میزان شدت یک زلزله است؟  . 16

مدت زمان لرزش دامنه ي امواج انرژي آزاد شده خرابی ها

موقعیت صفحه درز، نسبت به کدام سطح، اساس طبقه  بندي درزها را به انواع قائم، افقی و مایل فراهم می سازد؟  . 17

فرسایش   افق الیه زمین

میزان تقریبی شدت یک زلزله را به کمک کدام یک محاسبه می کنند؟  . 18

بزرگ ترین دامنه ي امواج ثبت شده اختالف زمان رسیدن امواج  و  میزان خرابی ها PSمدت زمان لرزش

 

شکل روبه رو، کدام یک را نشان می دهد؟  . 19

چین تک شیب

گسل عادي

حرکت دامنه اي

ناودیس

تأثیر کدام موج زلزله بر ذرات خاك، حرکتی دایره اي شکل است؟  . 20

الو ریلی  طولی عرضی

کدام مورد در ارتباط با تعریف تفرا مناسب است؟  . 21

گاز هاي سمی آتشفشانی  مواد حاصل از انجماد گدازة روان  ماگماي منجمد شده در درون زمین  مواد جامد ریز و درشت آتشفشانی 

به مرحلۀ خروج گاز از دهانۀ آتشفشان چه می گویند؟  . 22

الوا فومرولی تفرا کدازه

کدام یک از پدیده هاي زیر بر اثر حرکت ورقه هاي سنگ کره ایجاد نمی شود؟  . 23

چین خوردگی  ریزش سنگ ها آتشفشان زمین لرزه 

تفراهاي بزرگ تر از الپیلی را بر کدام اساس طبقه بندي می کنند؟  . 24

چگالی اندازه شکل جنس
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کدام آتش فشان هاي ایران در مرحله ي فومرولی هستند؟  . 25

تفتان و دماوند دماوند و سهند سبالن و دماوند تفتان و سبالن

 

نام گسل زیر کدام است؟(با تغییر)  . 26

شیب لغز   امتداد لغز

عادي   رورانده

بزرگی یک زلزله، نشانه ي کدام است؟   . 27

اندازه ي دامنه ي امواج زلزله مدت زمان نوسان امواج لگاریتم طول موج امواج زلزله میزان تخریب ساختمان ها

آن دسته از مواد آتش فشانی که به صورت ذرات ریز و درشت جامد یا نسبتاً جامد و بر اثر فعالیت هاي انفجاري از دهانه به هوا پرتاب می شوند، چه  . 28

نامیده می شوند؟

باتولیت تفرا ماگما گدازه

قسمت اعظم گازهاي آتش فشانی را بخار آب تشکیل می دهد، پس از آن کدام گازها اهمیت بیش تري دارند؟  . 29

گازهاي کلردار و مونوکسید کربن دي اکسید کرین و گازهاي گوگردي هیدروژن و گازهاي کلردار مونوکسید کربن و هیدروژن

مطالعه ي آتش فشان ها براي به دست آوردن اطالعاتی از ساختمان و ترکیب کدام بخش هاي کره ي زمین اهمیت دارد؟  . 30

گوشته فوقانی و گوشته زیرین پوسته و گوشته فوقانی گوشته زیرین و هسته خارجی هسته خارجی و هسته داخلی

سنگ هاي آذر آواري براساس کدام ویژگی، دسته بندي می شوند؟  . 31

اندازه ي ذرات اندازه ي بلور شکل ذرات ترکیب شیمیایی

امروزه علت اصلی بروز زلزله را کدام یک از گزینه هاي زیر می دانند؟  . 32

خروج گازهاي آتش فشانی نیروهایی که از درون زمین منشأ می گیرند.

نزدیک شدن صفحات لیتوسفر دور شدن صفحات لیتوسفر

کدام امواج زمین لرزه دیرتر از سایر امواج به ایستگاه زلزله سنج می رسند؟  . 33

سطحی طولی عرضی درونی

کدام عبارت، توصیف مناسب تري براي مرکز زمین لرزه است؟  . 34

نقطه اي که با شکستن الیه هاي سنگی، آزاد شدن انرژي از آن نقطه شروع می شود.

نقطه اي بر روي زمین که امواج حاصل از یک زمین لرزه زودتر از بقیه نقاط، به آن جا می رسند.

نقطه اي در فاصله ي 100 کیلومتري کانون که امواج زلزله بزرگ ترین دامنه برحسب میکرون را دارند.

خاستگاه امواج لرزه اي را که به صورت یک صفحه است، نقطه اي فرضی می کنند و آن را مرکز می نامند.

شدت یک زمین لرزه را به کمک .................. اندازه گیري می کنند.  . 35

مقدار انرژي آزاد شده دامنه ي امواج ثبت شده زمان لرزش منطقه میزان خرابی ها

آخرین موجی که یک دستگاه لرزه نگار، به طور مستقیم از یک زمین لرزه دریافت می کند، کدام است؟  . 36

P R S L

با کاهش یک واحد از مقیاس ریشتر، چند برابر از دامنه ي امواج زلزله کاسته می شود؟  . 37

10٫510100

شدت یک زمین لرزه را به کمک  .................. اندازه گیري می کنند.  . 38

مقدار انرژي آزاد شده مدت زمان لرزش دامنه ي امواج میزان خرابی ها
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در شکل زیر که قسمتی از الیه هاي رسوبی از حالت افقی خارج شده، پایین تر یا باالتر از سطح اصلی قرار گرفته مربوط به کدام گزینه است؟  . 39

تاقدیس هورست

گرابن تک شیب

به طور کلی قسمت اعظم گازهاي آتشفشانی را کدام گزینه تشکیل می دهد؟  . 40

گاز نیتروژن دار گاز گوگردي دي اکسید کربن بخار آب

 

شکل زیر در ارتباط با کدام نوع حرکت امواج زلزله می باشد؟  . 41

ریلی

الو

طولی

عرضی

کدام یک در مورد تعریف تفرا مناسب است؟  . 42

مواد جامد پرتابی مواد حاصل از انجماد گدازه روان ماگماهاي منجمد شده در درون زمین گازهاي حاصل از ماگما

ذرات خاك توسط موج  ..................  دایره اي به چرخش در می آیند.  . 43

طولی عرضی RL

کدام گزینه در مورد امواج لرزه اي درست است؟  . 44

امواج الو در کانون زمین لرزه  ایجاد  می شوند.  امواج عرضی از تمام محیط ها قادر به عبور هستند. 

امواج ریلی برخالف امواج دریا، ذرات را به ارتعاش در می آورند. نحوة تشکیل امواج سطحی و درونی زلزله یکسان است. 

امواج عرضی فقط از محیط  ..................  عبور می کنند.  . 45

خمیري - مایع  مایع جامد گازي

نقطه اي در سطح زمین که در باالي کانون قرار دارد، ..................  . 46

نقطه اي است که کمترین فاصله از کانون زمین لرزه را دارد. محلی درون زمین است که انرژي ذخیره شده از آن جا آزاد می شود.

محل تالقی خط گسل با سطح افق است که منشأ امواج لرزه اي می باشد. مکانی درون زمین است که امواج عرضی زمین لرزه زودتر به آن می رسند.

کدام مورد در ارتباط با موج طولی که توسط دستگاه لرزه نگار ثبت می شود، صحیح است؟  . 47

مانند حرکت امواج دریا، ذرات را در یک مدار دایره اي به ارتعاش درمی آورد. در کانون زمین لرزه ایجاد می شود و در داخل زمین منتشر می گردد.

در سنگ هاي با تراکم پایین سرعت کمتري نسبت به امواج عرضی دارد. فقط از جامدات عبور می کند.

کدام امواج در داخل زمین انتشار می یابند؟  . 48

 -  -  -  - PLSPSRLR

تغییر در مقدار کدام گاز آبخوان ها، یک پیش نشانگر است؟  . 49

رادون نیتروژن اکسیژن کربن

نقطه اي که داراي کمترین فاصله از کانون زمین لرزه است، ..................  . 50

نقطه اي است که امواج درونی از آن  خارج می شوند. سطح گسل می باشد.

در لبۀ ورقۀ قاره اي قرار دارد.  مرکز سطحی می باشد.

کدام موج زلزله ذرات خاك را با حرکتی دایره اي شکل می چرخاند؟  . 51

SPRL
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متوسط

امواج ریلی ..................  . 52

زودتر از امواج  به ایستگاه هاي لرزه نگاري می رسند. ذرات را در یک مدار دایره اي به ارتعاش درمی آورند.

شبیه امواج  هستند.  سرعت بیشتري نسبت به امواج درونی دارند.

S

P

.  کدام یک از امواج زلزله، ارتعاش ذرات، موازي جهت انتشار موج است و در راستاي افق دارد؟ 53

RLPS

تمام گزینه ها ویژگی امواج الو است، به جز ..................  . 54

حرکتی کم و بیش شبیه امواج  دارند. این امواج در کانون زمین لرزه ایجاد و در درون زمین منتشر می شود.

ذرات ماده به موازات سطح زمین جابه جا می شود و هیچ گونه جابجایی قائم ندارد. از نوع امواج سطحی هستند.

S

کدام عبارت توصیف مناسب تري براي کانون زمین لرزه است؟  . 55

محل تالقی سطح گسل با سطح زمین که انرژي ذخیره شده از آن آزاد می شود. محلی که امواج حاصل از یک زلزله، زودتر از بقیۀ نقاط به آن  می رسند.

نقطه اي در روي زمین که در باالي مرکز زمین لرزه قرار می گیرد. انرژي ذخیره شده در سنگ هاي درونی، از آن جا آزاد می شود.

کدام یک از مواد زیر در مورد مرکز سطحی زمین لرزه نادرست است؟  . 56

نقطه اي در سطح زمین است. در باالي کانون زمین لرزه قرار دارد.

بیشترین فاصله را از کانون زمین لرزه دارد. محلی که تخریب سازه ها بیشتر است. 

حرکت کدام یک از امواج لرزه اي مشابه امواج دریا است؟  . 57

طولی  الو SR

همۀ موارد از «فواید آتشفشان ها» هستند، به جز:  . 58

توسعۀ زمین گردشگري  درمان بیماري هاي پوستی  ایجاد رشته کوه هاي میان اقیانوسی  آرامش نسبی ورقه هاي سنگ کره

فصل ششم : پویایی زمین

بزرگی یک زلزله به کدام مورد بستگی بیشتري دارد؟  . 59

لگاریتم بزرگ ترین دامنۀ موج ثبت شده بر حسب ریشتر میزان جابه جایی زمین بر حسب میکرون در امتداد سطح گسل

میزان خسارت وارد شده به ساختمانی استاندارد در  کیلومتري کانون 100انرژي آزاد شده، حاصل از جابه جایی دو طرف صفحۀ شکستگی

به مواد آذر آواري سخت نشده، بدون در نظر گرفتن اندازه ي ذرات، .................. می گویند.  . 60

خاکستر توف تفرا الپیلی

آتشفشان هاي انفجاري بیش تر به کدام صورت بر نوع آب و هواي جهانی تأثیر می گذارند؟  . 61

آتش سوزي پوشش هاي گیاهی افزایش گازهاي گلخانه اي

کاهش تشعشعاتی که به زمین می رسند. انتقال انرژي گرمایی درونی به هوا

سرعت جریان گدازه ها پس از خروج از دهانه ي آتشفشان به کدام ویژگی ماده ي مذاب و مخروط بستگی دارد؟  . 62

ترکیب شیمایی و شیب دامنه  مقدار بخار آب و ارتفاع گرانروي و قطر دهانه مقدار سیلیس و شکل  

 

کدام یک در پدید آوردن شکل مقابل نقش اساسی داشته است؟  . 63

گسل  ناپیوستگی

پیشروي و پسروي دریا چین خوردگی
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کدام یک از خصوصیات زیر مخصوص امواج  زلزله است؟  . 64

جهت انتشار و ارتعاش آن ها یکی است. از جامدات عبور می کنند.

شبیه امواج آب هستند. در سطح زمین حرکت می کنند.

S

با زیاد شدن کدام عامل، اختالف زمان رسیدن امواج  و  زلزله به ایستگاه لرزه نگاري زیادتر می شود؟  . 65

فاصله شدت تراکم سنگ ها بزرگی

PS

کانون هاي زلزله در کدام منطقه عمق بیش تري دارند؟  . 66

وسط اقیانوس اطلس غرب آمریکاي جنوبی سواحل شرق آفریقا در اطراف زاگرس

یکی از خصوصیات امواج  زلزله کدام است؟  . 67

عبور کردن فقط از جامدات عمود بودن جهت ارتعاش بر امتداد انتشار

از سایر امواج، بیش تر سرعت داشتن بیش تر، از سطح زمین عبور کردن

P

از خصوصیات امواج  زلزله کدام است؟  . 68

در فاصله ي  تا  درجه نسبت به مرکز سطحی یک زلزله دریافت نمی شوند. از درون قشر خارجی هسته نمی گذرند.

نسبت به سایر امواج زلزله سرعت کم تري دارند. جهت ارتعاش ذرات، موازي با امتداد انتشار موج است.

P

103163

اگر دامنه ي امواج زلزله اي  برابر افزایش یابد، بزرگی زلزله چند درجه تغییر می کند؟  . 6910

1001021

کدام یک، از خصوصیات امواج  زلزله است؟  . 70

اولین موجی که به ایستگاه لرزه نگار می رسد. از هسته ي خارجی مایع زمین عبور نمی کند.

فقط از مایعات عبور می کند. جهت انتشارش موازي جهت ارتعاش است.

S

دامنه ي امواج زلزله اي با بزرگی  ریشتر، چند برابر دامنه ي امواج زلزله ي  ریشتري است؟  . 7164

1000100311٫5

کدام یک از خصوصیات امواج  زلزله است؟  . 72

سبب فشردگی و انبساط ماده در جهت حرکت خود می شوند. بیش ترین خسارات و خرابی را دارند.

عمود بر جهت انتشار حرکت می کنند. سنگ هاي روي زمین را به جلو، باال، عقب و پایین حرکت می دهند.

P

کدام امواج زلزله سبب ارتعاش ذرات به موازات سطح زمین می شوند؟  . 73

RPPLLSSR و  و  و  و 

s p

مرکز سطحی

a

b

منحنی هاي  و b به ترتیب منطبق با کدام امواج زلزله هستند؟  . 74

ریلی ـ الو عرضی ـ طولی

سطحی ـ درونی درونی ـ سطحی

a

امواج سطحی زلزله چون نسبت به امواج درونی زلزله .................. دارند خرابی بیش تري را هم به وجود می آورند.(با تغییر)  . 75

دامنه ي بزرگ تري گسترش بیش تري سرعت بیش تري ارتعاش کم تري

با داشتن اختالف زمان رسیدن کدام امواج زمین لرزه به دستگاه لرزه نگار، پیدا کردن مرکز سطحی زمین لرزه آسان است؟  . 76

الو و ریلی ریلی و طولی عرضی و ریلی طولی و عرضی

6

زمین فصل 6 - آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



مقدار خروج کدام گاز از دهانه یک آتش فشان بیش تر است؟  . 77

SSO2CO2NH3

کدام ترکیب شیمیایی می تواند، سبب افزایش گرانروي یک گدازه شود؟  . 78

Fe2O3SiO2MgOFeSiO4

وقتی که الیه خم می شود و تاقدیس را می سازد، در سطح فوقانی آن در اثر کشش، کدام گزینه ایجاد می شود؟  . 79

درز گرابن گسل هورست

سنگ هایی که تحت تأثیر نیرو قرار می گیرند، قبل از شکستگی و آزاد شدن ناگهانی انرژي ..................  . 80

متراکم تر می شوند. گرم تر می شوند چین می خورند. تغییر شکل پیدا می کنند

 

تصویر روبه رو طرز حرکت کدام امواج زلزله را نشان می دهد؟  . 81

PR

SL

از دهانه ي آتش فشان  دماوند که در مرحله ي فومرولی به سر می برد، معموًال کدام گازها خارج می شود؟  . 82

دي اکسید گوگرد، دي اکسید سیلیس نیتروژن، اکسیژن کربن دي اکسید، آرگون بخار آب، گوگرد

به هنگام فعالیت یک آتش فشان به طور کلی بیش ترین گازي که به همراه مواد جامد و مایع از دهانه خارج می شود کدام ترکیب شیمیایی را دارد؟  . 83

CO2SH2OH2CO

یافته هاي حاصل از چند ایستگاه لرزه شناسی نمی تواند در برآورد  .................. زلزله اي که رخ داده به ما کمک کند.  . 84

میزان خرابی هاي یک منطقه  عمق واقعی کانون زمان دقیق وقوع مرکز سطحی

اگر فرادیواره نسبت به فرودیواره به طرف پایین حرکت کرده باشد، در صورتی که .................. باشد، گسل را عادي می نامند.  . 85

اختالف ارتفاع باقی مانده سطح شکستگی مایل

یکی از الیه ها از امتداد اصلی خارج شده فرودیواره هم به سمت پایین حرکت کرده

سنگ آهک

ماسه سنگ

در صورتی  که سنگ آهک در .................. و ماسه سنگ در .................. رسوب کرده باشند، گسل را رانده می نامند.  . 86

سیلورین- دونین پرمین- کربونیفر

اردوویسین - کامبرین سیلورین – اردوویسین

پیدا کردن مرکز سطحی زمین لرزه با اندازه گیري کدام یک امکان پذیر است؟  . 87

محل تقاطع  دایره به شعاع  ایستگاه لرزه نگاري از هم میزان خرابی ها و خسارت هاي وارد شده به ساختمان ها

فاصله ي  ایستگاه لرزه نگاري از هم و سرعت امواج سطحی اختالف زمان رسیدن امواج  به ایستگاه لرزه نگار

33

S,P3

 

طرز حرکت کدام امواج زلزله مانند شکل زیر است؟  . 88

SP

LR

7

زمین فصل 6 - آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



کدام عبارت «تفرا» را بهتر معرفی می کند؟  . 89

قطعات بزرگ تر از   میلی متر که بر اثر چرخش در هوا به شکل دوکی در آمده اند.

ذرات جامدي با قطر   تا   میلی متر که از دهانۀ آتش فشان ها خارج می شوند.

ذرات جامد یا نسبتاً جامدي که با انفجار از دهانۀ آتش فشان ها خارج می شوند.

بخاراتی که در مرحلۀ «فومرولی» از دهانه خارج می شوند و در همان محل به ذرات جامد تبدیل می شوند.

32

432

توفیت که نوعی سنگ آذرین است، از چه نظر شباهت بیش تري به سنگ هاي رسوبی دارد؟  . 90

گردشدگی ذرات ته نشینی در دریا اندازه ي ذرات الیه الیه بودن

کدام عبارت «مرکز زمین لرزه» را بهتر معرفی می کند؟  . 91

نقطه اي فرضی که اولین بار انرژي از آن آزاد می شود. اولین نقطه اي بر روي زمین که امواج زلزله را دریافت می کند.

خاستگاه امواج زمین لرزه در درون زمین منطقه اي مسکونی که بیش ترین خرابی ها را دارد.

سنگ هاي آذر آواري را از روي کدام ویژگی آن ها دسته بندي می کنند؟  . 92

شکل نسبت به سنگ هاي درونگیر اندازه بلورها اندازه ذرات ترکیب شیمیایی

خروج کدام گاز از دهانه ي یک آتش فشان، نسبت به سایر گازها از اهمیت کم تري برخوردار است؟  . 93

گوگرد کربن منواکسید کربن دي اکسید نیتروژن

 

در شکل فرضی روبه رو چند نوع گسل مشاهده می شود؟  . 94

 

 

 

 

1

2

3

4

کدام یک، از ویژگی هاي امواج  زلزله است؟   . 95

اولین موجی که به ایستگاه لرزه نگاري می رسد. جهت انتشار و ارتعاش یکسان دارد.

از سیاالت عبور نمی کند. با عبور از هسته ي خارجی ایجاد سایه می کند.

S

در کدام امواج زلزله، ذرات در جهت انتشار موج جابه جا می  شوند؟  . 96

SRLP

ایستگاه هاي لرزه نگاري، معموًال کدام اطالعات مربوط به یک زمین لرزه را ثبت می کنند؟  . 97

میزان خرابی، مرکز سطحی، زمان وقوع کانون، عمق کانون، میزان خرابی

مرکز سطحی، زمان وقوع، عمق کانون تعداد پیش لرزه ها، تعداد پس لرزه ها، مقدار جابه جایی زمین

سنگ هاي آذر آواري بر اساس کدام ویژگی دسته بندي می شوند؟  . 98

شکل ذرات ترکیب هاي شیمیایی اندازه ي ذرات اندازه ي بلور

کدام ساخت زمین شناسی حاصل عمل تنش برشی است؟  . 99

ناودیس گسل امتداد لغز چین تک شیب تاقدیس

 

نام گسل مقابل کدام است؟  . 100

امتداد لغز

رانده

عادي

قائم
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کدام عبارت توصیف مناسب تري از «درزه» است؟  . 101

افتادگی الیه هاي سنگی به شکل قائم، افقی و مایل در مقطع عرضی.

راه هاي ورود به داخل سنگ که بر اثر انحالل مواد در آن سنگ به وجود آمده اند.

نوعی شکستگی که سنگ هاي دو طرف شکستگی نسبت به هم جابه جا نشده باشند.

شکستگی هایی که سنگ هاي دو طرف شکستگی نسبت به هم مقدار کمی لغزش پیدا کرده اند.

کدام امواج زلزله، ذرات مسیر خود را در مداري دایره اي شکل به ارتعاش در می آورند؟  . 102

الو عرضی طولی ریلی

به ترتیب، اولین و آخرین موجی که یک دستگاه لرزه نگار به طور مستقیم از یک زمین لرزه دریافت می کند، کدام اند؟  . 103

PSPLPRRL و  و  و  و 

سنگ هاي آذر آواري، معموًال داراي کدام ویژگی ها هستند؟  . 104

جورشدگی ضعیف، بلورین الیه الیه، گردشدگی خوب الیه الیه، غیرمتبلور الیه الیه، متبلور

براي تعیین مرکز سطحی یک زمین لرزه، به کدام ویژگی امواج طولی و عرضی آن نیاز است؟  . 105

فرکانس طول موج سرعت زمان

در کدام منطقه، زمین لرزه ها کانون عمیق تري دارند؟  . 106

در امتداد دو ورقه ي دور شونده از یک دیگر در محدوده ي در کنار هم لغزیدن دو ورقه ي مجاور

محدوده ي فرورانش یک ورقه به زیر ورقه ي دیگر دو طرف محل برخورد دو ورقه ي قاره اي با هم

آتش فشان دماوند، در مرحله ي فومرولی خود به سرد می برد. در این وضعیت  .................. خارج می شود.  . 107

از دهانه آن بخار آب و خاکستر از دهانه آن بخار آب و گاز گوگرد

گاهی از دهانه ي آن مواد مذاب خارج می-شود. گاهی از دهانه ي آن خاکستر خارج می شود.

دامنه ي امواج در یک زلزله ي  ریشتري، چند برابر یک زلزله ي  ریشتري است؟  . 10863

281001000

کدام ویژگی ها را می توان براي قطعه سنگ ها و بمب هاي خارج شده از دهانه ي یک آتش فشان به کار برد؟  . 109

اندازه تقریباً یکسان، شکل متفاوت شکل و اندازه مشابه ولی بمب خمیري

شکل متفاوت، بمب قبل از انفجار، بزرگ تر شکل متفاوت، قطعه سنگ خیلی بزرگ تر

آتش فشان هاي خطی با ماده ي مذاب بازالتی، معموًال در کدام مناطق به وجود می آیند؟  . 110

فرو رفتن ورقه ي اقیانوسی به زیر ورقه ي اقیانوسی از وسط ورقه هایی که از روي نقاط داغ عبور می کنند.

دور شدن دو ورقه ي قاره اي یا اقیانوسی از هم فرورانش ورقه ي اقیانوسی به زیر ورقه ي قاره اي

مالك دسته بندي سنگ هاي آذر آواري کدام است؟  . 111

اندازه ي ذرات اندازه ي بلور ترکیب شیمیایی رنگ

کدام آتش فشان ایران، از نظر فعالیت، شباهت بیشتري با آتش فشان دماوند دارد؟  . 112

برمان سبالن تفتان سهند

در شکل زیر کدام گسل قابل تشخیص است؟  . 113

قائم عادي

امتداد لغز معکوس
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شکل روبرو، نحوه ي حرکت کدام امواج زمین لرزه را نشان می دهد؟  . 114

LP

RS

کدام عبارت، مرکز سطحی یک زمین لرزه را بهتر معرفی می کند؟  . 115

نقطه اي در زیر کانون که امواج زمین لرزه بزرگ ترین دامنه را دارند.

خاستگاه امواج لرزه اي که براي آسانی کار آن را به صورت یک نقطه در نظر می گیرند.

نقطه اي در روي زمین و باالي کانون که آزاد شدن انرژي از آن نقطه شروع می شود.

نقطه اي در روي زمین که امواج حاصل از زمین لرزه زودتر از بقیه نقاط به آن جا می رسند.

در حال حاضر، مواد خروجی از دهانه ي دماوند کدام اند؟  . 116

گاز گوگرد و گاز کربن دي اکسید بخار آب و گاز گوگرد کربن دي اکسید و کربن منواکسید گاز هیدروژن و بخار آب

براساس کدام ویژگی ها، «تفرا»ها را طبقه بندي می کنند؟  . 117

اندازه و شکل قطر و حالت رنگ و ترکیب شیمیایی میزان گرانروي و دما

) زمین لرزه ها به حساب می آید؟ کدام مورد از ویژگی هاي امواج الو (  . 118

در کانون زمین لرزه ها تولید شده و در سطح زمین منتشر می شوند.

بر اثر برخورد امواج درونی با فصل مشترك الیه ها به وجود می آیند.

مانند حرکات امواج دریا، ذرات را در یک مدار دایره اي به ارتعاش درمی آورند.

حرکتی مانند امواج  دارند، با این تفاوت که ذرات را به موازات سطح زمین جابه جا می کنند.

L

P

کدام پیشرفت علمی سبب شده که در سال هاي اخیر، خطرات ناشی از فعالیت هاي آتش فشانی به حداقل برسد؟  . 119

شناسایی محل دقیق نقاط داغ و چگونگی عملکرد آن ها قبل از آتش فشانی شناسایی محل دقیق آتش فشان ها باتوجه به نظریه ي تکتونیک ورقه اي

بهبود روش هاي اندازه گیري حرکات زمین قبل از وقوع آتش فشان اندازه گیري دقیق و مرتب دما ترکیب شیمیایی آب چشمه هاي آب گرم

.  دامنه ي امواج زلزله اي با بزرگی  ریشتر، چند برابر دامنه ي امواج زلزله اي با بزرگی  ریشتر است؟ 12042

21020100

کدام شکل نحوه ي حرکت موج  را نشان می دهد؟  . 121S

شکل زیر، یکی از امواج سطحی حاصل از یک زلزله را نشان می دهد. کدام عبارت را می توانیم براي این موج و امواج آب دریا به کار ببریم؟  . 122

تأثیر آن ها از سطح به عمق رفته رفته کاهش پیدا می کند.

جهت حرکت آن ها عمود بر جهت ارتعاش ذرات ماده است.

ذرات را در یک مدار بیضوي و در یک جهت مرتعش می کنند.

ذرات ماده را به موازات سطح زمین و در جهتی چرخشی حرکت می دهند.

10

زمین فصل 6 - آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



آهنگ تریاس

شیل پرمین

 

علت تشکیل شدن شکل روبه رو، کدام است؟  . 123

پیشروي و پسروي دریا

دگر شیبی

ناپیوستگی

روراندگی

 

شکل زیر، نحوه ي یکی از امواج زلزله را نشان می دهد، این موج چگونه تولید شده است؟  . 124

بر اثر برخورد امواج سطحی با سطح دریا

در مرکز بیرونی، بر اثر آزاد شدن انرژي

برخورد امواج درونی، با سطح الیه بندي

در کانون زمین لرزه، بر اثر جابه جایی سنگ ها

کدام مورد ارتباطی با پویایی زمین ندارد؟  . 125

زمین لرزه  آتشفشان چین خوردگی  هوازدگی

کدام یک از امواج لرزه اي با برخورد به فصل مشترك الیه هاي زمین ایجاد شده و جابه جایی قائم ندارند؟  . 126

PLRS

مرکز لرزه را، چگونه پیدا می کنند؟  . 127

با محاسبۀ لگاریتم بزرگ ترین دامنۀ نوسان موج در فاصلۀ صد کیلومتري مرکز  با داشتن اختالف زمان رسیدن موج  و  به دستگاه لرزه نگار 

به کمک امواج زلزله  با داشتن اختالف زمان رسیدن موج  و  به دستگاه لرزه نگار 

LR

PS

کدام موج لرزه اي، فقط از جامد عبور می کند؟  . 128

سطحی  SPاولیه 

بزرگی زمین لرزه را براساس اندازه گیري کدام مورد می سنجند؟  . 129

کانون  دامنه  شدت  محل مرکز 

در مناطق فعال گسلی، چگونه بزرگاي لرزة بعدي معلوم می شود؟  . 130

مقدار خرابی  اطالعات تاریخی زمین لرزه نوع گسل  حرکت گسل 

کدام ویژگی زمین لرزه از محلی به محل دیگر متفاوت است؟  . 131

ارتعاش لرزه اتساع زمین  بزرگی لرزه  شدت لرزه 

شکل داده شده کدام نوع گسل است؟  . 132

امتداد لغز  عادي 

معکوس مورب

کدام منطقه بارها توسط زلزله ویران شده است؟  . 133

اطلس تبریز عربستان روسیه 

کدام پدیده در تجمع آب زیرزمینی اهمیت دارد؟  . 134

ناودیس  تاقدیس گودال درزه

ذرات جامد آتشفشانی در حد  میلی متر چه نام دارد؟  . 135

دوك خاکستر بمب الپیلی

1٫5

کدام مورد می تواند منجر به ایجاد توف ها شود؟  . 136

آتشفشان در خشکی  مخروط بلند  سرد شدن سریع گدازه  آتشفشان در محیط دریایی 
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کوه آتشفشان .................. در مرحلۀ فومرولی است.  . 137

دماوند کنیا وزوو سبالن

قطعه سنگ با بمب آتشفشانی در .................. تفاوت دارند.  . 138

چگالی شکل جرم رنگ

هر چه ماگما روان تر باشد، مخروط آن .................. کمتري دارد.  . 139

ارتفاع مجرا خاکستر همواري

کدام مورد از فواید آتشفشان ها نمی باشد؟  . 140

چشمۀ آب گرم  رگه هاي معدنی  فرسایش زمین  ایجاد پوسته 

فوران آتش فشان ها در .................. ، باعث گسترش بستر اقیانوس ها می شود.  . 141

دراز گودال ها حاشیۀ ورقه ها وسط اقیانوس  ایسلند 

در مورد شکل روبه رو می توان گفت:  . 142

دریاچه ایجاد می شود.  می تواندآتشفشان آفریقا را ایجاد کند. 

چین خوردگی ایجاد می شود.  توسط فشارهاي وا گرا ایجاد شده است. 

به ازاي هر یک واحد بزرگی، دامنۀ موج و مقدار انرژي به ترتیب چند برابر افزایش می یابد؟  . 143

10 − 31٫630٫6 − 1032٫6 − 10031٫6 − 10

کدام آتشفشان هاي ایران در مرحلۀ فومرولی هستند؟  . 144

تفتان و دماوند  دماوند و سهند  سبالن و دماوند  تفتان و سبالن 

در کشور ما اولین نیروگاه زمین گرمایی در کدام شهر تأسیس شد؟  . 145

مسجد سلیمان  تبریز سرخس مشکین شهر 

زلزله هاي شدید، بیش تر در کدام خشکی اتفاق می افتند؟  . 146

آمریکاي جنوبی  ایسلند  استرالیا اروپاي شمالی 

فعالیت کدام آتش فشان ها، تأثیر همانندي برروي آب و هواي زمین گذاشته اند؟(با تغییر)  . 147

پیناتوبو   کرکاتوا   دماوند  اتنا  

منحنی هایی که مقدار خرابی را نشان می دهد بر اساس همسانی کدام  مورد براي یک زمین لرزه رسم می کنند؟  . 148

مدت زمان لرزش لگاریتم دامنه ي امواج انرژي آزاد شده شدت

B A

آهک هاي A، حاوي فسیل دایناسور و آهک هاي B، حاوي تریلوبیت است. دراین شکل کدام ساخت ثانویه رامی توان مشاهده کرد؟  . 149

تاقدیس یا ناودیس

گسل رورانده یا رانده

چین تک شیب یا گسل عادي

ناپیوستگی زاویه دار یا چینه بندي متقاطع

به کمک علم ژئوفیزیک می توان به کدام مورد دست یافت؟  . 150

تعیین درصد میانگین مادة معدنی  شناسایی ذخایر زیر زمین پوسته  تشخیص عوارض سطحی زمین  سن مطلق پدیده هاي زمین شناسی

نوع گسل در شکل زیر، کدام است؟  . 151

عادي مایل

امتداد لغز  معکوس
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براي تشکیل سنگ هاي آذر آواري سبز البرز کدام شرایط وجود داشته است؟  . 152

ورود جریان هاي گدازة سبز  رنگ آتشفشان ها به دریا هاي کم عمق 

دریایی کم عمق، فعالیت آتشفشان هاي زیردریایی با خاکستر فراوان  

فعالیت آتشفشان هاي زیردریایی، دریایی عمیق با جانداران فتوسنتزکنندة فراوان 

فعالیت آتشفشان دماوند و وارد شدن مواد خروجی آن به رودهایی که وارد دریا شده اند.

همۀ موارد نتیجۀ خروج مواد مذاب از محور میانی رشته کوه هاي میان اقیانوسی هستند، جز:  . 153

تشکیل سنگ هایی به نام توف  تشکیل پوستۀ جدید اقیانوسی

برخورد ورقه هاي سنگ کره به هم در محل گودال هاي اقیانوسی  تداوم فرسایش و رسوب گذاري در زمین 

زمین لرزه اي در  ایستگاه زیر ثبت شده است، کدام مورد در هر دو ایستگاه یکسان می باشد؟ ایستگاه   فاصله از مرکز سطحی زلزله     . 154

ریشتر

مرکالی

نوسان موج 

ارتعاش موج 

2

150kmA

100kmB

کدام گزینه، دلیل مناسبی براي عبارِت زیر، است؟   . 155

«مقداري از انرژي انباشته شده در سنگ ها، به طور ناگهانی آزاد می شود و به صورت امواج لرزه اي به اطراف حرکت می کند.»

شکستگی سنگ هاي سازندة سنگ کره حرکت ورقه هاي سنگ کره کاهش مقاومت سنگ ها رفتار االستیک سنگ ها

کدام گزینه، می تواند «پیش نشانگر وقوع زمین لرزه» باشد؟  . 156

حرکات دامنه اي در زمین هاي نرم  تغییر سطح آب هاي زیرزمینی  جابه جاشدن سنگ هاي بزرگ  نوسان اشیاي آویزان 

کدام گزینه، دلیل مناسبی براي بررسی «مغناطیِس زمین» توسط «ژئوفیزیکدان ها» است؟   . 157

الف) احداث پروژه هاي عمرانی 

ب) مطالعۀ ساختار درونی زمین 

ج) اندازه گیري شدت گرانش سنگ هاي پوستۀ زمین 

د) شناسایی معادن زیرزمینی

ب و د  ب و ج  الف و د  الف و ج 

 

نام شکستگی مقابل کدام است؟  . 158

گسل معکوس گسل امتداد لغز

درزه گسل عادي

 

در شکل زیر چه نوع گسلی دیده می شود؟  . 159

عادي رانده

شیب لغز رورانده

در گسل معکوس حرکت  .................. بوده و تنش از نوع  .................. می باشد.  . 160

فرادیواره نسبت به فرودیواره به سمت باال – برشی فرادیواره نسبت به فرودیواره به سمت پایین – فشاري

فرادیواره نسبت به فرودیواره به سمت باال – فشاري فرادیواره نسبت به فرودیواره به سمت باال – کششی

نوع تنش در شکل زیر، کدام است؟  . 161

کششی برشی

فرسایشی 13فشاري
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در کدام امواج زلزله ارتعاش ذرات عمود بر جهت انتشار موج است، ولی هیچ  گونه جابه جایی قائمی صورت نمی گیرد؟  . 162

ریلی الو SP

در مورد سرعت امواج لرزه اي کدام گزینه صحیح می باشد؟  . 163

P > S > LL > R > PS > R > LL > R > S

 

مطابق شکل روبرو قبل از فرسایش و مسطح شدن یک گسل .................. در این منطقه ایجاد شده است.  . 164

معکوس عادي

امتداد لغز  قائم

 

در شکل مقابل قبل از فرسایش چه نوع گسلی عمل کرده است؟   . 165

گسل معکوس  گسل عادي

گسل شیب دار گسل امتداد لغز 

 

درشکل، نوع گسل .................. و تنش مؤثر بر آن .................. می باشد.  . 166

معکوس - کششی  معکوس - فشاري 

عادي - فشاري  عادي - کششی 

360

در شکل مقابل کدام نوع گسل مشاهده می شود؟  . 167

عادي معکوس 

امتدادي شیب دار

ویژگی مشترك در گسل معکوس و عادي کدام است؟  . 168

نوع تنش وارده مقدار جا به جایی سنگ ها جهت حرکت فرا دیواره  مایل بودن سطح گسل

 

در شکل زیر کدام نوع گسل قابل تشخیص است؟  . 169

فرادیواره نسبت به فرودیواره به سمت پایین حرکت کرده است.

فرادیواره نسبت به فرودیواره به سمت باال حرکت کرده است.

فرادیواره نسبت به فرودیواره ثابت مانده  است.

فرودیواره نسبت به فرادیواره به سمت پایین حرکت کرده است.

علت اصلی زمین لرزه و رفتار سنگ ها پیش از وقوع این پدیده، به  ترتیب کدامند؟  . 170

جابه جایی ورقه هاي سنگ کره - کش سان سرعت امواج لرزه اي - آزاد شدن انرژي

حرکت ورقه هاي سنگ کره - شکستگی توزیع نامساوي انرژي - تولید امواج لرزه اي

 

A
B

C

x

در شکل مقابل،  مرکز سطحی زلزله است و توسط دستگاه هاي لرزه نگار مشخص شده است. کدام گزینه در مورد میزان خرابی ها و بزرگی  . 171

زمین لرزه صحیح است؟

در شهر  میزان خرابی ها کم ترین و بزرگی بیشترین مقدار است.

در شهر  میزان خرابی ها و بزرگی کم ترین مقدار است.

میزان خرابی ها در هر سه شهر برابر بزرگی در شهر  بیش ترین مقدار است.

میزان خرابی ها در شهر  بیش ترین و بزرگی در هر سه شهر برابر است.

X

C

A

B

B
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گسل هاي متعدد و زلزله هاي مکرر از ویژگی هاي کدام نوع حاشیۀ ورقه هاي سنگ کره است؟  . 172

همگراي اقیانوسی –قاره اي امتداد لغز قاره اي واگراي اقیانوسی - اقیانوسی  واگراي قاره اي

خطوط ریل راه آهن در امتداد افق، پس و پیش شده و تخریب پیدا کرده اند. کدام موج زلزله بر آن ها اثر کرده است؟  . 173

RSPL

 

شکل زیر کدام نوع از حرکات امواج زمین لرزه اي را نشان می دهند؟  . 174

RS

PL

امواج  .................. امواج ، ..................  . 175

بر خالف - سرعت بیشتري دارند. مانند - تخریب کمی دارند.  برخالف - جابه جایی قائم دارند. مانند - مانند امواج دریا می چرخند.

SL

امواج الو ثبت شده در یک لرزه نگار چگونه به وجود می آیند؟  . 176

برخورد امواج درونی با فصل مشترك الیه ها آزادشدن انرژي لرزه اي در نزدیکی پوستۀ زمین

نزدیک بودن کانون به سطح زمین Pانعکاس امواج  با برخورد به قسمت درونی هسته

کدام گزینه در مورد مقایسۀ امواج زمین لرزه صحیح است؟  . 177

امواج سطحی همانند امواج درونی در مرکز سطحی تولید می شوند. امواج  همانند امواج  در کانون زمین لرزه ایجاد می شوند.

امواج  برخالف امواج  فقط از محیط هاي مایع عبور می کنند. حرکت امواج ریلی از سطح به عمق کم اثر می شود.

SL

SP

در امواج طولی، حرکت ذرات مانند .................. و جهت انتشار و ارتعاش امواج .................. می باشد.  . 178

خزش مار، عمود برهم  ارتعاش طناب، عمود بر هم باز و بسته شدن فنر، در راستاي هم ارتعاش طناب، در راستاي هم

در مورد امواج لرزه اي، تمام موارد درست هستند، به جز؟  . 179

هر چه فشردگی سنگی بیش تر باشد، امواج اولیه سریع تر حرکت می کنند. امواج درونی در داخل زمین منتشر می شوند.

موج  از تالقی امواج  با  ایجاد می شود. LSPسرعت امواج الو از سرعت امواج ریلی بیش تر است.

 

در شکل زیر، چه نوع گسلی دیده می شود؟  . 180

عادي

معکوس

شیب لغز 

امتداد لغز 

هرگاه تنش وارد شده بر سنگ از نوع  ..................  باشد  ..................  دیده خواهد شد.  . 181

کششی - سنگ ها روي فرا دیواره باالتر می روند. فشاري - سنگ ها در فرو دیواره باالتر می روند.

امتدادي - درزها و گسل ها موازي با خط گسل حرکت می کنند. برشی - قطعات سنگ در امتداد سطح گسل جابجا می شوند.

 

نوع گسل در شکل زیر  ..................  و نوع تنش مؤثر در آن  ..................  می باشد.  . 182

مایل - برشی  امتداد لغز - برشی 

معکوس - فشاري  عادي - کششی 

کدام عبارت زیر صحیح است؟  . 183

موج ریلی بر اثر برخورد به سطح گسل ایجاد می شود. موج  حرکتی به جلو و عقب در محور قائم در ذرات ایجاد می کند.

امواج درونی نسبت به امواج سطحی سرعت بیشتري را دارند.  موج الو سرعت کمتري از موج ریلی دارد. 

P
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شکل هاي  و  به ترتیب کدام نوع از حرکات امواج زمین لرزه را نمایش می دهند؟  . 184AB

P − S

S − P

L − P

L − R

کدام موج لرزه اي حرکتی شبیه خزندگان دارد؟  . 185

PLRS

کدام گزینه در مورد امواج لرزه اي سطحی درست نمی باشد؟  . 186

این امواج در کانون ایجاد شده و در زمین پخش می شوند. موج الو یک نوع موج سطحی است. 

از برخورد امواج درونی به حد فاصل الیه ها ایجاد می شوند. سرعت موج سطحی کمتر از درونی است. 

امواج   ..................   امواج   ..................  . 187

همانند - از نوع سطحی هستند.  همانند - فقط از جامد عبور می کنند.

بر خالف - جا به جایی چرخشی ندارند.  بر خالف - جا به جایی در محور قائم ندارند. 

PS

هرگاه تنش از نوع  ..................  باشد، فرادیواره نسبت به فرودیواره  ..................  می رود.  . 188

برشی - باالتر  کششی - پایین تر فشاري - پایین تر کششی - باالتر 

آخرین موجی که به دستگاه لرزه نگار می رسد، طبق کدام شکل زیر ارتعاش دارد؟  . 189

  

    

کدام گزینه، مقایسۀ درستی از سرعت امواج لرزه اي را نشان می دهد؟  . 190

R < L < SS < L < PS < P < RP < R < L

کدام گزینه در مورد مفهوم امواج ریلی درست می باشد؟  . 191

حرکتی ارتعاشی در راستاي افق دارد.  زودتر از موج  به دستگاه می رسد. سرعت آن کمتر از امواج الو است.  Sحرکتی شبیه موج عرضی دارد. 

 

نوع شکستگی در شکل مقابل،  ..................  می باشد.  . 192

گسل عادي  گسل معکوس 

درزة مورب  درزة عادي 
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کدام مورد، ویژگی موج لرزه اي نمایش داده شده در شکل زیر می باشد؟  . 193

سریع ترین موج لرزه اي است.  سرعت آن از موج سطحی کمتر است. 

دومین موج ثبت شده توسط لرزه نگار است.  حرکتی ارتعاشی و عمود بر راستاي انتشار موج دارد. 

 

8/9 km

7/5
km

2/5
km

6/1 km

x
A

B
C

D

،  و  از نظر میزان خرابی سازه ها، مطابق با کدام گزینه هستند؟ ، هرگاه  کانون زمین لرزه  ریشتري باشد، شهرهاي   . 194n4٫8ABCD

B > A

A > B

D < C

A > D

 

در شکل زیر، نوع تنش و نوع گسل به ترتیب کدامند؟  . 195

عادي - برشی  کششی - عادي 

فشاري - معکوس  برشی - معکوس 

 

در شکل مقابل، گسل از نوع  ..................  است، زیرا  ..................  . 196

معکوس - فرادیواره نسبت به فرودیواره باالتر رفته است. 

عادي - فرودیواره نسبت به فرادیواره باالتر رفته است. 

شیب لغز - فرادیواره نسبت به فرودیواره با شیب زیاد جابه جا شده است. 

امتدادي - فرادیواره در امتداد فرودیواره جابه جا شده است. 

 

شکل مقابل، کدام نوع موج  لرزه اي را نمایش می دهد؟  . 197

P

L

R

S

 
300

نوع گسل در شکل مقابل کدام است؟  . 198

عادي معکوس

امتداد لغز  مورب

 

در مورد موج لرزه اي نمایش داده شده در شکل زیر، کدام ویژگی درست می باشد؟  . 199

نمایش موج حرارت و امواج در جهت قائم حرکت می کنند.  

ارتعاش ذرات مانند امواج دریا است.  

نمایش موج عرضی است. 

از تمام مواد عبور می کند.  
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سخت

 

در مورد گسل نمایش داده شده در شکل مقابل، کدام عبارت درست است؟  . 200

گسل امتدادلغز و حاصل تنش برشی است. 

گسل عادي و حاصل تنش کششی است.  

در شکل دو گسل یکی عادي و دیگري معکوس وجود دارد.  

گسل مورب داراي فروافتادگی دیواره ها است.  

راه تشکیل امواج  زمین لرزه کدام است؟  . 201

برخورد امواج سطحی با فصل مشترك افق  بازتاب امواج  و  با سطح زمین 

برخورد امواج درونی با فصل مشترك الیه ها در سطح زمین  حرکت در راستاي چرخش امواج دریا 

R

PS

کدام نوع حرکت ورقه اي عمدتاً باعث زلزلۀ فراوان و گسل می شود؟  . 202

واگراي قاره اي همگراي قاره اي ــ اقیانوسی  واگراي اقیانوسی یا قاره اي امتدادلغز در قاره یا اقیانوس  

 

کدام گزینه، در مورد موج لرزه اي مقابل، نادرست است؟  . 203

هرچه تراکم بیشتر باشد، سرعت این موج بیشتر می شود.   عمق اثر آن افزایشی است. 

آخرین موج ثبت شده توسط لرزه نگار است.   جهت حرکت آن در محور قائم است.  

کدام گزینه در مورد امواج سطحی درست می باشد؟  . 204

سرعت کمتري نسبت به امواج درونی دارند.   براي شناسایی ساختمان درونی زمین کاربرد دارند. 

شامل دو نوع موج  و  می باشند.   LSاز محل کانون سطحی ایجاد می شوند.  

فصل ششم : پویایی زمین

ژوراسیک

کرتاسه

تریاس

 

.  سه الیه موازي و بدون وارونگی، تریاس و ژوراسیک و کرتاسه با چه نوع گسل هایی شکل زیر را به وجود آورده اند؟(با تغییر) 205

دو معکوس

دو عادي

سه رانده

دو عادي و یک رانده

 

کدام مورد تاریخچه ي فرضی شکل زیر را بهتر نشان می دهد؟  . 206

گسل عادي، رسوب گذاري، فرسایش، گسل عادي

گسل معکوس، فرسایش، رسوب گذاري، گسل عادي

گسل عادي، فرسایش، رسوب گذاري، گسل معکوس

گسل معکوس، فرسایش، رسوب گذاري، گسل معکوس

A

E

F
C

D

B

>>>> >>>> >
>>>> >>>> >> > > >> > > >>

> > > >> > > >>

> > > >> > > >>

 

.  شکل رو به رو، یک گسل معکوس را نشان می دهد. کدام عبارت می تواند براي آن درست باشد؟ 207

 و  در یک زمان به وجود آمده اند.

 جدیدتر از  تشکیل شده است.

 و  فسیل هاي مانند هم دارند.

 و  متعلق به دورة کرتاسه اند.

AC

BA

ED

DF
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B

M

A

 

زلزله اي به کانون  در دو ایستگاه  و  ثبت شده است. کدام عبارت براي شدت و بزرگی این زلزله، صحیح است؟  . 208

بزرگی و شدت در  و  مساوي است.

بزرگی و شدت در  بیش تر از  است.

بزرگی در هر دو ایستگاه مساوي ولی شدت در  بیش تر از  است.

بزرگی در هر دو ایستگاه مساوي ولی شدت در  بیش تر از  است.

MAB

AB

AB

BA

AB

دامنه ي کدام امواج زمین لرزه بسیار بزرگ تر بوده و عامل اصلی تخریب محسوب می شوند؟  . 209

ریلی و الو الو و عرضی عرضی و طولی طولی و ریلی

 

ویژگی هاي یک الیه سنگ در جدول زیر آمده است. کدام عامل ممکن است سبب تشکیل این الیه سنگ شده باشد؟   . 210

 

آب زیرزمینی آتش فشان یخچال باد

جور شدگی

بسیار ضعیف

گرد شدگی

بسیار ضعیف

سیمان

ندارد

رس

ندارد

ذرات

غیر متبلور

 

در شکل زیر چه تعداد و از چه نوع گسلی وجود دارد؟  . 211

یک عادي و یک رانده  رانده

دو عادي و یک رانده عادي

2

2

در صورتی الیه هاي رسوبی، یک گنبد ساختمانی را به وجود می آورند که .................. ترین سنگ ها در مرکز قرار بگیرند و شیب الیه ها ..................  . 212

جدید- از مرکز دور شود. جدید- به سمت مرکز باشد. قدیمی- از مرکز دور شود. قدیمی- به سمت مرکز باشد.

آهک ژوراسیک

شیل تریاس
 

علت تشکیل شکل روبه رو کدام است؟  . 213

پیشروي و پسروي دریا روراندگی ناپیوستگی چین خوردگی

B

A

C

D

F

E

 

در کدام صورت، گسل زیر عادي است؟  . 214

 قدیمی تر از  جوان تر از 

 قدیمی تر از  و  هم زمان باشند.

BABA

DCEF

e

BA

کانون زلزله اي در نقطۀ  واقع شده و دو ایستگاه  و  امواج آن را به طور کامل ثبت کرده اند. کدام عبارت را می توانیم براي این زلزله به کار  . 215

ببریم؟

بزرگی و شدت در  بیشتر از  است.

بزرگی و شدت در  و  با هم مساوي است.

شدت در  بیشتر ولی بزرگی در هر دو مساوي است.

شدت در  بیشتر ولی بزرگی در هر دو مساوي است.

CAB

AB

AB

A

B
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ماسه سنگ
شیل

در صورتی که ماسه سنگ در .................. و شیل در .................. رسوب کرده باشند، گسل را عادي می نامند  . 216

کربونیفر- دونین اردوویسین- سیلورین

اردوویسین- کامبرین دونین- سیلورین

 

سه الیه ي موازي و بدون چین خوردگی، کامبرین، اردوویسین و سیلورین با چه نوع گسل هایی شکل زیر را به وجود آورده اند؟  . 217

دو رانده

دو عادي

دو عادي، یک رانده

دو رانده، یک عادي

A
B

C
 

در صورتی که الیه هاي شکل مقابل وارونه نشده باشند، با رعایت کدام فرض یک گسل عادي را نشان می دهند؟  . 218

A از B جوان تر و B , C هم سن باشند.

A و C هم سن و هر دو مسن تر از B باشند.

B و C هم سن و هر دو از A جدیدتر باشند.

A و B هم سن و هر دو از C مسن تر باشند.

ماسه سنگ

شیل

 

اگر ماسه سنگ در ..................  و شیل در .................. ته  نشین شده باشند، شکل زیر یک ناودیس را نشان می دهد.  . 219

کرتاسه - کربونیفر

کربونیفر - کامبرین

کربونیفر - سیلورین

کامبرین - اردوویسین

نحوه ي حرکت امواج  حاصل از یک زلزله داراي کدام ویژگی است؟  . 220

ارتعاش ذرات به موازات سطح زمین و راستاي موج کشش ها و انقباض هاي متوالی در امتداد حرکت موج

ارتعاش ذرات در راستاي حرکت موج جابه جایی ذرات، عمود برراستاي انتشار موج

S

آهک دونین

شیل سیلورین

ماسه سنگ

کنگلومرای

اردوویسین

کامبرین

شکل زیر قسمتی از یک نقشه ي زمین شناسی است. کدام ساخت زمین شناسی به سادگی قابل تشخیص است؟  . 221

تاقدیس

ناودیس

گسل معکوس 

 ناپیوستگی هم شیب
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سیلورین
اردوویسین
کامبرین A

B
C

D
F

E

باتوجه به حرکت الیه ها در امتداد سطح گسل کدام مورد درست است؟  . 222

: کامبرین،  اردویسین،  سیلورین

: کامبرین،  اردویسین،  پرکامبرین

: کامبرین،  اردویسین،  سیلورین

: اردویسین،  سیلورین،  دونین

ABC

BCA

BCA

ABA

C

D

A

B

باتوجه به شکل روبه رو، کدام گزینه نادرست است؟  . 223

 , هم سن اند. از  مسن تر است.

 از  جوان تر است. و  هم سن اند.

BCCD

BAAD

در شکل زیر، کدام نوع گسل ها قابل مشاهده اند؟  . 224

یک عادي 

دو عادي 

دو معکوس 

یک عادي یک معکوس 

رس

سنگ آهک

به ترتیب سنگ آهک و رس متعلق به کدام زمان باشند، شکل زیر یک تاقدیس است؟  . 225

تریاس، پرمین 

ترشیاري، کرتاسه 

ژوراسیک، کرتاسه 

ژوراسیک، تریاس 

کدام گزینه با «ویژگی و نوع تنش»، در تصویر زیر، مطابقت دارد؟  . 226

سطح گسل مایل بوده و کششی است. 

 لغزش در امتداد سطح گسل بوده و کششی است. 

 فرودیواره به سمت باال حرکت کرده و فشاري است. 

 فرادیواره به سمت پایین حرکت کرده و فشاري است.

 

.  نوع گسل هاي موجود در شکل هاي الف و ب به ترتیب کدام است؟ 227

امتدادي - عادي 

معکوس - عادي 

عادي - معکوس 

معکوس - امتداد لغز 

 

در شکل مقابل، گسل  ..................  قدیمی تر از گسل  ..................  است.  . 228

معکوس - عادي عادي - معکوس 

معکوس - امتداد لغز  عادي - قائم

اگر سطح گسل .................. باشد و فرودیواره نسبت به فرادیواره .................. باشد، نوع گسل .................. است.  . 229

مایل- باالتر- عادي  مایل- باالتر- فشاري قائم- باالتر- برشی قائم- پایین تر- برشی
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پس از موج زیر کدام موج لرزه اي ثبت خواهد  شد؟  . 230

نوعی موج عرضی است که فقط از محیط هاي جامد عبور می کند. حرکت آن در مدار دایره اي و مخالف جهت حرکت امواج دریا می باشد.

نوعی موج اولیه و طولی می باشد. در کانون زمین لرزه ایجاد و در سطح زمین منتشر می شود.

کدام ویژگی مربوط به موج  است؟  . 231

جهت انتشار موج به جلو و عقب و نوسانی  حرکت ذرات در امتداد مدارهاي دایره اي یا بیضوي

کشش ها و انقباض هاي متوالی در امتداد حرکت موج ارتعاش ذرات محیط، نوسانی و عمود بر راستاي انتشار موج

S

 

کرتاسه

ژوراسیک

تریاس

درشکل مقابل به ترتیب چند درز و گسل وجود دارد؟   . 232

 درز و  گسل معکوس 

فاقد درز و  گسل عادي و  گسل معکوس

 درز و  گسل عادي

 درز و گسل معکوس

12

11

12

11

P

Qm

n
 

نوع گسل در شکل مقابل معکوس است. در مورد الیه ها کدام گزینه درست است؟  . 233

الیۀ  از الیۀ  جوان تر است. الیۀ  جوان تر از الیۀ  است.

الیۀ  جوان تر از الیۀ  است. الیۀ  از الیۀ  جوان تر است.

QmPn

mQQn

A

B

A

B

در شکل مقابل نوع و تعداد گسل ها، کدام است؟  . 234

دو گسل معکوس دو گسل عادي

یک گسل عادي و یک گسل معکوس یک گسل امتداد لغز 

شیلآهک

شکل مقابل را زمانی یک گسل معکوس می نامند که ..................  . 235

 الیۀ شیلی قدیمی ترین

الیۀ شیلی جدیدتر از الیۀ آهکی و زاویۀ سطح گسل کم تر از  باشد.

سن سنگ هاي الیۀ شیلی جوان تر و مقدار جا به جایی بیش تر از یک کیلومتر است.

الیۀ آهکی داراي فسیل هاي قدیمی تري از الیه هاي شیلی باشد.

10
∘

 

در شکل زیر، نوع گسل و تنش به ترتیب کدام گزینه است؟  . 236

معکوس - کششی قائم - برشی

معکوس - فشاري عادي - کششی
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اولین موجی که از یک زمین لرزه به دستگاه لرزه نگار می رسد، مانند کدام شکل است؟  . 237

  

  

 

A
B

C E
D

با توجه به شکل زیر کدام گزینه صحیح است؟  . 238

گسل از نوع عادي است و  از  سن کمتري دارد.

گسل از نوع معکوس است و  از  سن بیشتري دارد.

گسل از نوع عادي است و  از  سن بیشتري دارد.

گسل از نوع معکوس است و  از  سن کمتري دارد.

BA

BC

AC

ED

 

با توجه به شکل زیر، اولین مرحلۀ شکستگی در الیه هاي سنگی تحت تأثیر کدام نوع حرکت ورقه اي رخ داده است؟  . 239

امتداد لغز 

هم گرا

واگرا 

قائم

 

در شکل روبه  رو، اگر الیۀ ماسه سنگی در دورة کربنیفر و الیۀ آهکی در تریاس ته نشین شده باشد، گسل و نوع تنش از کدام نوع بوده است؟  . 240

معکوس - کششی معکوس - فشاري

عادي - کششی عادي - فشاري

 

کدام توصیف در ارتباط با شکل موج مقابل صحیح است؟  . 241

دومین موج ثبت شده در ایستگاه لرزه نگاري است.  فقط از محیط هاي جامد عبور می کند.

موج از نوع ریلی است.  عمق نفوذ آن مانند باد محدود است.

در کدام یک از امواج درونی زمین لرزه جهت ارتعاش و انتشار امواج بر یکدیگر عمود هستند؟  . 242

عرضی طولی LR

کدام گزینه ترتیب امواج یک زمین لرزه را بر حسب سرعت درست نشان می دهد؟  . 243

الو> ریلی > طولی >

عرضی

ریلی> الو> عرضی >

طولی
R < L < S < PL < R < P < S
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کدام یک از امواج لرزه اي زیر قادر به عبور از هستۀ خارجی مایع زمین نیستند؟  . 244

        

 

شکل زیر، ویژگی کدام موج است؟  . 245

در کانون زمین لرزه ایجاد می شود.

تأثیر آن از عمق به سطح زیاد می شود.

نوعی موج طولی بوده که تنها از محیط هاي جامد عبور می کند.

از برخورد امواج درونی با فصل مشترك الیه ها و سطح زمین ایجاد می شود.

دونین

پرمین

کربنیفر

 

در شکل زیر چند گسل وجود دارد؟  . 246

یک گسل امتداد لغز - یک گسل معکوس 

دو گسل معکوس 

دو گسل عادي 

یک گسل عادي - یک گسل معکوس 

 

ترتیب وقایع از قدیم به جدید در شکل زیر کدام است؟  . 247

رسوب گذاري - فرسایش - رسوب مجدد - فرسایش 

گسل معکوس - سطح فرسایش - رسوب مجدد - گسل عادي 

گسل عادي - فرسایش - گسل معکوس - فرسایش 

شکستگی عمقی - چین خوردگی - رسوب گذاري - گسل معکوس 

 

در شکل دو گسل مشاهده می شود که به ترتیب از راست به چپ، حاصل تنش  ..................  و  ..................  هستند.  . 248

برشی - کششی 

فشاري - فشاري 

کششی - کششی 

کششی - برشی 

 

نوع گسل در شکل مقابل از نوع معکوس است، اگر  ..................  . 249

الیۀ آبرفتی تخریب و هوا زدگی بیشتري داشته باشد. 

الیۀ شیلی داراي فسیل هاي قدیمی تر از آبرفتی باشد. 

مقدار جا به جایی الیۀ شیل بیش  از حد باشد. 

الیۀ آبرفتی داراي قدمت بیش  از شیل باشد. 

هرگاه خطوط ریل راه آهن پس از زلزله اي روي افق تنها جلو و عقب قرار گرفته باشند، کدام موج لرزه اي را نمایش می دهند؟  . 250

RLPS

x

y

x

y

z

 

در شکل مقابل قدمت کدام مورد بیشتر است؟  . 251

فرسایش  الیۀ 

گسل معکوس  گسل عادي 

xz
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هرگاه فاصلۀ شهر  از مرکز سطحی  و فاصلۀ شهر  از مرکز سطحی زلزله اي  باشد، کدام مقایسه در مورد دو شهر درست  . 252

است؟

خسارت شهر  بیشتر  از شهر  خواهد بود.  دامنۀ ارتعاش امواج لرزه اي در  بیشتر  از  است. 

شدت لرزه در  بیش از شهر  است.  انرژي لرزه اي در  بیش از شهر  است. 

Akm20Bkm38

BABA

ABAB

 

c

da

b

اگر نوع گسل در شکل مقابل عادي باشد، کدام گزینه درست است؟  . 253

 از  جوان تر است.  از  جوان تر است. 

 از  قدیمی تر است.  و  هم سن هستند. 

cbdc

abbc

 

شکل مقابل توسط کدام تنش ایجاد شده است؟  . 254

کششی  فشاري

ریزشی برشی

 

نوع گسل در شکل مقابل، قبل از انجام مرحلۀ فرسایش،  ..................  می باشد.  . 255

عادي امتداد لغز 

معکوس قائم

 

در شکل مقابل، چه نوع حرکتی در سنگ هاي دو طرف سطح گسل ایجاد شده است؟  . 256

سنگ هاي دو طرف گسل، در امتداد افق حرکت کرده اند.

فرادیواره نسبت به فرودیواره پایین تر رفته است. 

فرادیواره نسبت به فرودیواره باالتر رفته است. 

لغزش سنگ ها در امتداد محور قائم بوده است. 

در شکل  ..................  گسل بر اثر تنش  ..................  ایجاد شده اند.   . 257

 - کششی - کششی

 - فشاري - برشی 

12

21

 a b c d

منحنی  متعلق به کدام موج لرزه اي در مقایسه سرعت امواج می باشد؟  . 258b

RSPL

ها است؟ کدام موج لرزه اي درونی، فاقد ارتعاش در محور   . 259y

RSPL

 

a c
b در شکل زیر، تنش اصلی از کدام نوع است؟  . 260

فشاري - برشی  فشاري - فشاري 

برشی - کششی  کششی - کششی 

 
آبرفت

شیل
در شکل زیر، اگر گسل از نوع معکوس باشد، سن شیل و آبرفت به ترتیب کدام است؟  . 261

پرکامبرین - کامبرین  پرمین - تریاس 

کربنیفر - دونین  سیلورین - دونین 
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در شکل زیر چند گسل دیده می شود؟  . 262

دو   یک  

فاقد گسل  سه

 

نوع تنش در شکل مقابل به ترتیب از قدیم به جدید کدام است؟  . 263

فشاري ــ فشاري  فشاري ــ کششی 

برشی ــ برشی  کششی ــ برشی 

 

A
B

در شکل زیر اگر سن الیۀ  سیلورین و سن الیۀ  کامبرین باشد، کدام پدیدة زمین شناسی در شکل دیده می شود؟  . 264

گسل عادي  درزه مایل 

فرسایش شدید  گسل معکوس 

AB

شباهت اصلی میان گسل عادي و گسل معکوس کدام گزینه است؟  . 265

مقدار جابه جایی و لغزش سنگ ها جهت حرکت فرادیواره نسبت به فرودیواره 

نوع تنش هاي وارده بر سنگ ها مایل بودن سطح گسل نسبت به سطح افق 

 
C

BA

X

در شکل مقابل، هرگاه مرکز سطحی زلزله  ریشتري  باشد، کدام گزینه در مورد شهرهاي  و  و  درست می باشد؟  . 266

ارتعاش امواج لرزه اي در  دقیق تر ثبت می شود.  

میزان خرابی سه شهر یکسان است.  

انرژي رها شده در  از بقیه کمتر است.  

میزان خرابی ها در شهر  از بقیه بیشتر است.  

3٫2xABC

A

C

B

هرگاه دو مادة رادیواکتیو  و  با نیمه عمرهاي به ترتیب  میلیون و  میلیون سال مفروض باشند و درصد باقی مانده در سنگ نیز به ترتیب   . 267

 درصد و  درصد باشد، سن سنگ  نسبت به سنگ  کدام است؟

xy10120

6٫2512٫5xy

1

16

1

9
4

3

4
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امواج الو، حرکتی کم و بیش شبیه امواج  دارند (یعنی ارتعاش ذرات، عمود بر جهت انتشار موج است)، با این تفاوت که ذرات ماده به موازات سطح زمین جابه جا می شوند و هیچ گونه گزینه 1  . 1

جابه جایی قائم ندارند.

یکی از پیش نشانگرهاي زلزله، انتشار گاز رادون حاصل از تغییر شکل تنش هاي واردشده بر سنگ ها است.  گزینه 3  . 2

ریلی و الو امواج بیرونی هستند.  گزینه 4  . 3

شخم زدن زمین در عمق کم زمین و به صورت سطحی صورت می گیرد و تأثیري بر فعالیت هاي گسل ها ندارد. گزینه 4  . 4

گزینه 4 در درزه ها، هیچ نوع جابه جایی و حرکت سنگی در دو طرف سطح درزه ها وجود ندارد.   . 5

براي یافتن مرکز سطحی زمین  لرزه باید اختالف زمانی رسیدن امواج  و  را داشته باشیم.  گزینه 4  . 6

کانون یا مرکز درونی زمین لرزه، نقطه اي در درون زمین است که شکستگی از آن جا آغاز می شود و منشاء امواج زمین لرزه می باشد. گزینه 3  . 7

دماوند و تفتان دو کوه آتشفشانی هستند که در مرحلۀ فومرولی قرار دارند و در حال حاضر بخار آب و گوگرد از آن خارج می شود. گزینه 2  . 8

موج  فقط از جامدات عبور می کند.  گزینه 2  . 9

در گسل عادي، تنش کششی باعث نازك شدگی زمین می شود. گزینه 1  . 10

کانون زلزله ها در منطقه ي فرورانش ورقه ي اقیانوسی به زیر ورقه ي قاره اي، عمق بیش تري را دارا هستند. گزینه 4  . 11

بزرگی زمین لرزه را براساس داده هایی که از دستگاه هاي لرزه نگار به دست می آورند تعیین می کنند. گزینه 4  . 12

در شکل گسل دیده می شود که سنگ هاي خشک، باتنش ناگهانی و فشار جهت دار می توانند شکستگی پیدا کنند. گزینه 1  . 13

عمق نفوذ و تأثیر امواج ریلی مثل امواج آب دریا محدود است و از سطح به عمق، رفته رفته کاهش پیدا می کند.  گزینه 4  . 14

امواج سطحی بر اثر برخورد امواج درونی با فصل مشترك الیه ها و نیز در سطح زمین تولید می شوند. گزینه 2  . 15

شدت (Intensity) مقیاسی  درجه اي از میزان خرابی ها را بیان می کند. این مقیاس جنبه ي علمی ضعیفی دارد و بر اساس تغییرات ظاهري و قابل مشاهده ي ساختمان ها ابداع شده گزینه 1  . 16

است، و با استحکام سازي بناها در نقاط مختلف، اعتبار درجه بندي آن مختل می شود.  

درزها را از نظرهاي مختلف تقسیم  بندي می کنند. اگر موقعیت صفحۀ درز را نسبت به سطح افق در نظر بگیریم، می  توان آن ها را به انواع قائم، و مایل تقسیم بندي کرد. گزینه 3  . 17

شدت، نمایانگر میزان خرابی هاي ناشی از زلزله است. این مقیاس  درجه دارد و این درجه بندي براساس احساس فرد از لرزش و میزان خرابی ها تنظیم شده است. چون شدت یک گزینه 2  . 18

زمین لرزه در نقاط مختلف با اعداد مختلف نشان داده می شود، باید هنگام بیان شدت یک زمین لرزه، اسم محل نیز قید شود.

شکل بیانگر چین خوردگی تک شیب است.  گزینه 1  . 19

) آخرین موجی است که به دستگاه لرزه نگارها می رسد و حرکت دایره اي شکل دارد.  امواج ریلی ( گزینه 3  . 20

تفرا بخش جامد آتشفشانی است.  گزینه 1  . 21

مرحۀ فومرولی خروج گاز از آتشفشان است.  گزینه 3  . 22

ریزش سنگ ها ممکن است براي شیب تند زمین باشد.  گزینه 3  . 23

در حالت کلی به مواد آتشفشانی خارج شده از دهانه ي آتشفشان ها که بر اثر فعالیت هاي انفجاري به صورت ذرات ریز و درشت جامد یا نسبتاً جامد به هوا پرتاب می شوند، تفرا می گزینه 2  . 24

گویند. الپیلی ذراتی با قطر  تا  میلی متر است. قطعاتی بزرگتر از  میلی متر را بر اساس شکل آنها طبقه بندي می کنند که در حالت کلی به آن ها قطعه سنگ و اگر دوکی شکل باشند، به آن

ها بمب می گویند. 

خروج گاز پس از فعالیت یک آتشفشان ممکن است سال ها یا قرن ها هم چنان ادامه یابد. این مرحله را مرحله ي فومرولی می نامند. گزینه 4  . 25

در این گسل چون، جابجایی در امتداد سطح گسل صورت گرفته، گسل امتداد لغز نامیده می شود. گزینه 1  . 26

مقدار انرژي آزاد شده از کانون که سبب اندازه ي معین دامنه ي امواج می شود. گزینه 4  . 27

آن دسته از مواد آتش فشانی که به صورت ذرات ریز و درشت جامد یا نسبتاً جامد بر اثر فعالیت هاي انفجاري از دهانه به هوا پرتاب می شوند، تفرا نامیده می شوند. گزینه 3  . 28

قسمت اعظم گازهاي آتش فشانی را بخار آب تشکیل می دهد و پس از آن گازهاي دي اکسید کربن، گازهاي گوگردي و گازهاي نیتروژن دار از اهمیت بیش تري برخوردارند. گزینه 3  . 29

مطالعه ي آتش فشان ها اطالعات با ارزشی از ساختمان پوسته و گوشته فوقانی در اختیار ما قرار می دهند.  گزینه 3  . 30

سنگ هاي آذرآواري از ته نشست مواد جامد (تفرا) خارج شده از دهانه آتش فشان در خشکی یا آب به وجود می آیند و برخالف سایر سنگ هاي آذرین عمدتاً غیرمتبلورند و مانند گزینه 4  . 31

سنگ هاي رسوبی از روي اندازه ذرات دسته بندي می شوند.

نیروهایی که از درون زمین و پویایی زمین منشأ می گیرند باعث حرکت ورقه ها و زلزله ها هستند.  گزینه 1  . 32

گزینه 4   . 33

مرکز زلزله، نقطه اي بر روي زمین است که امواج زلزله زودتر از بقیه نقاط به آن جا می رسد. گزینه 2  . 34

شدت زلزله احساسی و به میزان خرابی ها بستگی دارد. ولی بزرگی به مقدار انرژي آزاد شده از کانون زلزله بستگی دارد و آن را با توجه به دامنه ي امواج ثبت شده اندازه می گیرند. گزینه 1  . 35

زیرا امواج ریلی (R) هم طولی و هم عرضی حرکت می کند و آخرین موجی است که به دستگاه می رسد. گزینه 3  . 36

به ازاي یک واحد قدرت زلزله در مقیاس ریشتر دامنه ي امواج  برابر می شود و بالعکس. گزینه 3  . 37
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شدت یک زمین لرزه میزان خرابی زلزله را تعیین می کند.  گزینه 1  . 38

ساخت تک شیب است.  گزینه 3  . 39

بخار آب بخش اصلی گازهاي آتشفشانی است.  گزینه 1  . 40

شکل موج ریلی زلزله است. حرکتی مشابه امواج دریا دارد. گزینه 1  . 41

تفرا همان خروجی هاي جامد آتش فشان است.  گزینه 4  . 42

آخرین موجی که به دستگاه لرزه نگار می رسد، موج  است که حرکتی دایره اي شکل دارد.  گزینه 1  . 43

موج لرزه اي سطحی از نوع ریلی، حرکت دایره اي ذرات مانند امواج دریا را ایجاد می کند، اما جهت حرکت آن  مخالف دریا است.  گزینه 4  . 44

) فقط از محیط جامد عبور می کنند. امواج عرضی ( گزینه 2  . 45

مرکز سطحی زمین لرزه، نقطه اي در سطح زمین است که در باالي کانون زمین لرزه قرار دارد. این مرکز داراي کم ترین فاصله از کانون زمین لرزه است. گزینه 2  . 46

موج  (اولیه، طولی) از جمله امواج درونی بوده که بیشترین سرعت را در بین امواج لرزه اي دارد. اولین موجی است که ثبت می شود. امواج درونی در کانون زمین لرزه  ایجاد گزینه 3  . 47

می شوند و در داخل زمین منتشر می گردند. «این امواج از محیط هاي جامد، مایع و گاز می گذرند.»

امواج  و  امواج درونی هستند و در داخل زمین منتشر می شوند. گزینه 2  . 48

عالئم و نشانه هایی که بتوان با استفاده از آن ها وقوع زمین لرزه را پیش بینی کرد، پیش نشانگر نام دارند. از جملۀ این عالئم تغییرات گاز رادون در آب هاي زیر زمینی می باشد.  گزینه 4  . 49

نقطه اي که داراي کمترین فاصله از کانون زمین لرزه است، مرکز سطحی زمین لرزه نام دارد. گزینه 3  . 50

) آخرین موجی است که به دستگاه لرزه نگارها می رسد و حرکت دایره اي شکل دارد. امواج ریلی ( گزینه 3  . 51

امواج ریلی مانند حرکات امواج دریا ذرات را در یک مدار دایره اي به ارتعاش درمی آورند. سرعت امواج الو از امواج ریلی بیشتر است.  گزینه 1  . 52

امواج  زلزله، موازي جهت انتشار موج هستند و هیچ گونه جابه جایی قائم ندارند. گزینه 3  . 53

این توضیح مربوط به امواج درونی می باشد و از آن جا که امواج الو جزء امواج سطحی هستند، این گزینه نادرست است. گزینه 1  . 54

کانون زمین لرزه محلی درون زمین است که انرژي ذخیره شده از آن جا آزاد می شود. گزینه 3  . 55

این مرکز کمترین فاصله را از کانون زمین لرزه دارد. گزینه 4  . 56

) آخرین امواجی هستند که توسط لرزه نگارها ثبت می شوند. حرکت این امواج، شبیه امواج دریا است. امواج ریلی ( گزینه 3  . 57

گزینه 2 رشته کوه میان اقیانوسی از فواید آتشفشان ها محسوب نمی شود.  . 58

بزرگی زمین لرزه به مقدار انرژي اي که از کانون زمین لرزه آزاد می شود، وابسته است.  گزینه 3  . 59

کانون: با وجود این که امواج زمین لرزه در یک صفحه (شکستگی) تولید می شوند، ولی براي سهولت مطالعه، خاستگاه امواج زمین لرزه را یک نقطه فرض می کنند و آن را کانون می نامند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) ارتباطی به موضوع بحث ندارند.   و 

) تعریف واحد بزرگی زلزله می باشد. 

به آن دسته از مواد آتشفشانی که به صورت ذرات ریز و درشت جامد یا نسبتاً جامد و بر اثر فعالیت هاي انفجاري از دهانه به هوا پرتاب می شوند و سخت نشده باشند تفرا می گویند گزینه 2  . 60

و تفرا بر اساس اندازه به سه گروه خاکستر، الپیلی و قطعه سنگ و بمب تقسیم می شود و چون در سؤال اندازه ي ذرات مورد نظر نیست پس جواب همان تفرا خواهد بود. 

وجود خاکسترهاي آتشفشانی در اتمسفر باعث کاهش تشعشعات خورشید می شود.  گزینه 4  . 61

ترکیب شیمیایی ماگما و شیب دامنه کوه،  دو عامل مهم در میزان سرعت حرکت گدازه هستند.  گزینه 4  . 62

در شکل گسل از نوع معکوس وجود دارد.  گزینه 2  . 63

امواج  فقط از جامدات عبور می کند. گزینه 1  . 64

هر قدر فاصله ي مرکز زلزله با ایستگاه لرزه نگار بیش تر باشد، اختالف زمان رسیدن امواج  و  زیادتر می شود. گزینه 4  . 65

زلزله هایی که کانون آن ها عمق بیش تري دارند، اکثراً در حاشیه ي قطعات پوسته به ویژه در اطراف اقیانوس آرام رخ می دهند. گزینه 3  . 66

، سرعت بیشتري نسبت به بقیه دارد.  موج  گزینه 4  . 67

گزینه 3 جهت ارتعاش ذرات موازي با امداد انتشار آن است.   . 68

یک واحد افزایش دارد.  گزینه 4  . 69

هسته ي خارجی مایع، مانع عبور امواج  از هسته می شود. گزینه 1  . 70

گزینه 2  . 71

     اختالف بزرگی دو زلزله 

گزینه 2   . 72

ارتعاش موج  و  به موازات سطح زمین ست، ولی موج  و  عمود بر سطح زمین می باشد. گزینه 2  . 73

) است. ) و موج با سرعت کم تر موج  (منحنی  با توجه به منحنی درمی یابیم که موجی که سرعت بیش تري دارد، موج  (منحنی  گزینه 1  . 74
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از آن جا که دامنه ي امواج سطحی بسیار بزرگ تر از دامنه ي امواج درونی است، بنابراین، عامل اصلی تخریب محسوب می شوند. گزینه 4  . 75

اساس کار پیدا کردن مرکز سطحی زلزله، اختالف زمانی بین امواج  (طولی) و  (عرضی) می باشد. گزینه 1  . 76

پس از بخار آب،  مقدار CO2 خروجی بیشتر است.  گزینه 3  . 77

میزان  در گدازه هاي اسیدي، زیاد در نتیجه گدازه، غلیظ و گرانروي بیش تر می شود. گزینه 2  . 78

سطح فوقانی تحت کشش و درز است.  گزینه 4  . 79

زمانی که به سنگ ها (به ویژه خشک باشند و در سطح زمین قرار داشته باشند) نیرویی وارد می شود ابتدا کمی تغییر شکل می دهند و انرژي حاصل از این نیرو را در خود ذخیره گزینه 1  . 80

می کنند تا این که مقدار این انرژي از آستانه ي مقاومت سنگ تجاوز کند و سنگ شکسته شود.  توجه داشته باشید اگر سنگ در عمق بیشتري باشد یا هنوز خشک نشده باشد در صورتی که

تحت تأثیر نیرو قرار بگیرد چین می خورد ولی نمی شکند.

) باشد. چون ذرات به موازات زمین جابه جا شده و هیچ گونه جابه جایی قائم مشاهده نمی شود. بنابراین باید حاصل حرکت امواج الو ( گزینه 4  . 81

بیشترین گاز خارج شده در این مرحله همیشه بخار آب و بعد از آن گازهاي گوگردي است. در ضمن دي اکسید سیلیس به صورت گاز از دهانه ي آتش فشان ها خارج نمی شود. گزینه 1  . 82

ترکیب شیمیایی گازهاي خروجی در همه ي آتش فشان ها یکسان نیست و بسیار متفاوت است. حتی گازهاي خارج شده در مراحل مختلف یک آتش فشان هم با هم متفاوت اند. به طور گزینه 3  . 83

کلی قسمت اعظم گازهاي آتش فشانی را بخار آب تشکیل می دهد.  

میزان خرابی هاي یک منطقه به مصالح به کار رفته در ساختمان ها، دانش افراد سازنده، شکل ساختمان ها مقاومت زمین در زیر ساختمان ها و .... بستگی دارد و به کمک امواج و گزینه 4  . 84

دستگاه هاي لرزه شناسی قابل اندازه گیري نیست.  

اگر سطح گسل مایل باشد و فرادیواره نسبت به فرودیواره به طرف پایین حرکت کرده باشد و یا فرودیواره نسبت به فرادیواره به سمت باال حرکت کرده باشد، گسل را عادي گزینه 1  . 85

می نامند.

در گسل هایی که سطح گسل مایل است،  اگر فرا دیواره (در این جا سنگ آهک) نسبت به فرو دیواره (در این جا ماسه سنگ) به سمت باال حرکت کرده باشد گسل را رانده می گویند. گزینه 2  . 86

در این شکل چون سنگ آهک قدیمی تر از ماسه سنگ است بنابراین گسل رانده محسوب می شود.  

با داشتن اختالف زمان رسیدن امواج  به دستگاه لرزه نگار و داشتن نمودارهاي مبنا و مقایسه ي آنها با هم، فاصله ي میان ایستگاه و مرکز سطحی زمین لرزه را مشخص می کند. گزینه 3  . 87

امواج ریلی، حرکتی شبیه امواج دریا دارند و ذرات را در یک مدار دایره اي به ارتعاش در می آورند. البته در این امواج، حرکت دایره اي مخالف جهت حرکت امواج دریا است. گزینه 4  . 88

آن دسته از مواد آتش فشانی که به صورت ذرات ریز و درشت جامد یا نسبتاً جامد و بر اثر فعالیت هاي انفجاري از دهانه به هوا پرتاب می شوند «تفرا» نامیده می شوند. گزینه 3  . 89

توفیت حاصل الیه الیه قرار گرفتن خاکسترهایی است که از دهانه ي آتش فشان ها خارج می شوند و پس از سخت شدن، سنگی مشابه (از نظر الیه الیه بودن) سنگ هاي رسوبی را گزینه 1  . 90

به وجود می آورد.  

نقطه اي در روي زمین را که به طور مستقیم در باالي کانون واقع باشد و امواج حاصل از زمین لرزه زودتر از بقیه ي نقاط به آن جا می رسند، مرکز سطحی و به طور ساده مرکز زمین لرزه گزینه 1  . 91

می نامند. 

سنگ هاي آذر آواري، از به هم چسبیدن مواد جامد خروجی از دهانه ي آتش فشان ها ایجاد می شوند، برخالف سایر سنگ هاي آذرین از روي اندازه ي ذراتشان مانند سنگ هاي رسوبی گزینه 2  . 92

دسته بندي می کنند.

کربن منواکسید به همراه گازهاي کلردار و گاز هیدروژن از کم ترین گازهاي خروجی از دهانه ي آتش فشان ها به حساب می آیند. گزینه 3  . 93

در شکل فقط یک نوع گسل و نوع عادي وجود دارد.  گزینه 1  . 94

امواج  زلزله امواجی عرضی است. پس از موج  به دستگاه لرزه نگار می رسد، از سیاالت عبور نمی کند و به همین جهت از هسته ي خارجی عبور نمی کند. گزینه 4  . 95

امواج  طولی هستند و جهت ارتعاش ذرات و جهت انتشار موج یکسان هستند، مانند موج تشکیل شده در یک فنر. گزینه 4  . 96

باید توجه داشت که ایستگاه هاي لرزه نگاري نمی توانند میزان خرابی ها، مقدار جابه جایی زمین را ثبت کنند. گزینه 4  . 97

مانند سنگ هاي رسوبی از روي اندازه ي ذرات دسته بندي می شوند.  گزینه 2  . 98

وقتی جسمی تحت تأثیر فشارهاي برشی قرار گیرد (مشابه حرکت لبه هاي قیچی) در مقاطع آن تنش هاي برشی به وجود می آید و ذرات جسم از امتداد هم دور می شوند. گسل هاي گزینه 3  . 99

امتدادلغز حاصل تنش هاي برشی اند.

چون سطح گسل قائم است بنابراین گسل را قائم می نامند. گزینه 4  . 100

گزینه 3   . 101

امواج ریلی مانند حرکات امواج دریا ذرات را در یک مدار دایره اي به ارتعاش در می آورند. البته در امواج ریلی، جهت حرکت دایره اي مخالف حرکت امواج دریا است.   گزینه 1  . 102

گزینه 3 امواج درونی زودتر به ایستگاه می رسند و از میان امواج درونی، امواج  بیشترین سرعت را دارند، به همین جهت به آن ها امواج اولیه هم می گویند. آخرین امواجی که به ایستگاه  . 103

می رسند امواج سطحی هستند و از میان امواج سطحی، امواج ریلی از همه دیرتر می رسند چون سرعت کم تري دارند.

از به هم چسبیدن و سخت شدن تفراهاي خارج شده از دهانه ي آتش فشان ها سنگ هاي آذر آواري به وجود می آیند که برخالف سایر سنگ هاي آذرین غیر متبلور و مانند سنگ گزینه 2  . 104

هاي رسوبی الیه الیه اند.

در یک ایستگاه لرزه نگاري، زمان رسیدن امواج  و  را ثبت می کنند و سپس با اختالف زمان رسیدن این  موج با منحنی هاي موجود در ایستگاه، مرکز سطحی زمین لرزه را گزینه 1  . 105

پیدا می کنند.

در محل هایی که یک ورقه به زیر ورقه ي دیگر رانده می شود، ممکن است ورقه ي رانده شده تا مدتی، هم چنان حالت جامد و شکننده ي خود را حفظ کند و به هنگام شکسته گزینه 4  . 106

شدن با آزادسازي انرژي، موجب ایجاد زمین لرزه هایی به عمق کانون بیش از  کیلومتر شوند.  
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از اطراف دهانه ي کوه آتش فشان دماوند، به طور دائم بخار آب و گاز گوگرد خارج می شود. گزینه 1  . 107

در مقیاس ریشتر اگر دامنه ي موج  برابر بزرگ تر شود یک درجه بر مقیاس ریشتر افزوده می شود، بنابراین دامنه ي موج در یک زلزله ي  ریشتري  برابر زلزله ي  گزینه 4  . 108

ریشتري و  برابر زلزله ي  ریشتري و  برابر زلزله ي  ریشتري خواهد بود.

قطعه سنگ ها و بمب ها قطري بیشتر از  میلی متر دارند ولی در شکل متفاوت اند، قطعه سنگ ها معموًال شکلی نامنظم و اغلب گوشه دار دارند در حالی که بمب ها شکلی دوکی گزینه 2  . 109

دارند.

خاص مناطقی هستند که دو ورقه ي تکتو نیکی از یک دیگر دور می شوند و ماگماي بازالتی به سطح زمین می رسد و ایجاد پشته هاي اقیانوسی در اقیانوس با فعالیت هاي دائم گزینه 4  . 110

خروج گدازه و کوه آتش فشان در روي یک خط در خشکی ها می شود.

در حالی که ذرات تشکیل دهنده ي سنگ هاي آذر آواري تفرا هستند و برخالف دیگر سنگ هاي آتش فشانی غیر متبلورند، آن ها را مانند سنگ هاي رسوبی از روي اندازه ي گزینه 4  . 111

ذراتشان دسته بندي می کنند.

آتش فشان تفتان هم مانند آتش فشان دماوند، در مرحلۀ فومرولی است و از دهانۀ هر دو بخار آب و گاز گوگرد خارج می  شود.  گزینه 2  . 112

چون در این شکل فرا دیواره پایین تر رفته، پس گسل عادي است. گزینه 1  . 113

) را نشان می دهد. این امواج تا حدودي شبیه به امواج دریا ذرات را در یک مدار دایره اي شکل به ارتعاش در می آورند. حرکت امواج ریلی ( گزینه 3  . 114

نقطه اي در روي زمین که مستقیماً در باالي کانون واقع باشد و امواج حاصل از زمین لرزه زودتر از بقیه نقاط به آن جا می رسند، مرکز سطحی و به طور ساده مرکز بیرونی زمین لرزه گزینه 4  . 115

می نامند.

آتش فشان دماوند در مرحله فومرولی است. در این مرحله از دهانه آتش فشان ها معموًال گازهایی خارج می شود که بیشترین آن ها را بخار آب و گاز گوگرد تشکیل می دهد.  گزینه 3  . 116

موادي که از دهانه ي یک آتش فشان خارج می شوند. به سه صورت گاز، مایع و جامدند. مواد جامد را تفرا می نامند. تفراها به صورت ذرات ریز و درشت بر اثر فعالیت هاي گزینه 4  . 117

انفجاري از دهانه به هوا پرتاب می-شوند. تفراها را براساس اندازه و شکل به خاکستر، الپیلی، قطعه سنگ و بمب طبقه بندي می کنند. 

امواج الو از امواج سطحی زمین لرزه به حساب می آیند. امواج سطحی برخالف امواج درونی که در کانون ایجاد می شوند، بر روي سطح زمین یا سطح جداکننده ي دو الیه با چگالی گزینه 2  . 118

) از کانون زمین لرزه شروع به حرکت می کنند. قسمتی از این امواج با برخورد , مختلف به وجود می آیند. چگونگی تشکیل آن ها به این طریق است که وقتی زمین لرزه اي اتفاق می افتد، امواجی (

به سطح الیه ها یا سطح زمین در روي سطح حرکت می کنند و همین امواج سطحی هستند که خرابی هایی را به وجود می آورند. 

پیشرفت درد انش لرزه شناسی و بهبود روش هاي اندازه گیري حرکات زمین قبل از وقوع آتش فشان، این امکان را به وجود آورده که با جابه جا کردن مردم از منطقه ي خطر و گزینه 4  . 119

هم چنین جلوگیري از احداث ساختمان هاي جدید در نقاط خطرناك و... تلفات و خسارت هاي وارده را به حداقل خود برسانند. 

بزرگی زلزله ها را بر اساس لگاریتم دامنه ي امواج آن ها و برحسب میکرون بیان می کنند. در این نوع اندازه گیري اگر دامنه ي امواج  برابر بزرگ تر شود، یک درجه بر مقیاس گزینه 4  . 120

) دامنه ي امواج زلزله ي  ریشتري ریشتر (مقیاس بزرگی زلزله) افزوده می شود. بنابراین دامنه ي امواج زلزله ي  ریشتري  برابر دامنه ي امواج زلزله ي  ریشتري و  برابر (

است.

در امواج  جهت جابه جایی ذرات ماده عمود بر جهت ارتعاش موج است. در این موج ذرات ماده جابه جایی قائم دارند. گزینه 1  . 121

شکل موجود در صورت سؤال نمایانگر حرکت امواج لرزه اي است. این امواج مانند حرکت امواج آب دریا، ذرات را در یک مدار دایره اي به ارتعاش درمی آورند؛ ولی جهت حرکت گزینه 1  . 122

دایره مخالف جهت حرکت امواج دریا است. عمق تأثیر و نفوذ امواج ریلی مشابه امواج آب دریا، محدود است و از سطح به عمق، رفته رفته کاهش می یابد. 

با توجه به راهنماي موجود در نقشه، بر اساس توالی تشکیل الیه ها، الیه هاي زیرین قدیمی تر از الیه هاي فوقانی اند. پس بایستی ابتدا شیل پرمین و سپس آهک تریاس تشکیل گزینه 4  . 123

شود. ولی در وسط شکل مورد سؤال، شاهد جابه جایی این دو الیه هستیم که نشان دهنده ي روراندگی در منطقه ي مورد نظر است. گسل رورانده، نوعی گسل رانده (معکوس) است که در آن الیه

هاي زیرین جدید تر از الیه هاي باالیی هستند. (آهک تریاس جوان تر از شیل پرمین است.) به بیان دیگر در گسل هاي معکوس فرا دیواره می بایست از فرو دیواره قدیمی تر باشد. 

 

امواج سطحی بر اثر برخورد درونی با فصل مشترك الیه ها و نیز در سطح زمین تولید می شوند.  گزینه 3  . 124

هوازدگی یک فرآیندي است که ارتباط سنگ کره با هواکره می باشد. گزینه 1  . 125

موج  موازي با سطح افق جابه جایی دارد.  گزینه 2  . 126

با داشتن اختالف زمان رسیدن موج  و  می توان مرکز سطحی را یافت.  گزینه 3  . 127

موج  از مایعات عبور نمی کند. گزینه 2  . 128

دامنۀ امواج لرزه اي براي یافتن بزرگی زمین لرزه، مورد نیاز است.  گزینه 3  . 129

از روي طول گسل و تاریخچۀ لرزه خیزي یک محل می توان به بزرگاي لرزة بعدي پی برد.  گزینه 3  . 130

شدت لرزه از محلی به محل دیگر متفاوت است.  گزینه 1  . 131

در گسل معکوس، شیب گسل زیاد است و فرا دیواره باالتر می رود. گزینه 4  . 132

تبریز، ري، دامغان و ... بارها توسط لرزه ویران شده است.  گزینه 3  . 133

شکستگی ها محل تجمع آب زیرزمینی هستند. گزینه 1  . 134

خاکستر قطري کمتر از دو میلی متر دارد.  گزینه 3  . 135

توف ها بر اثر فوران آتشفشان هاي زیر دریایی ایجاد می شوند. گزینه 1  . 136
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دماوند در مرحلۀ فومرولی است.  گزینه 4  . 137

قطعه سنگ که دوکی شکل باشد را بمب گویند.  گزینه 3  . 138

هرچه گدازه روان تر باشد شیب و ارتفاع مخروط آن کمتر است.  گزینه 4  . 139

آتشفشان ها باعث ایجاد  خاك مرغوب کشاورزي می شوند. گزینه 2  . 140

وسط بستر اقیانوس ها ، محل بازشدگی ورقه ها و ایجاد آتشفشان است.  گزینه 2  . 141

نیروهاي فشاري، و هم گرا باعث چین خوردگی سنگ ها می شوند. گزینه 4  . 142

انرژي   گزینه 4  . 143

دامنه 

دماوند و تفتان خروج گاز دارند.  گزینه 4  . 144

در مشکین شهر اردبیل اولین نیروگاه زمین گرمایی احداث شد.  گزینه 1  . 145

برخورد صفحۀ شرقی اقیانوس آرام با آمریکاي جنوبی زلزله هاي شدید اتفاق می افتد. گزینه 4  . 146

فعالیت کوه پیناتوبو در فیلیپین سبب غیر عادي سرد شدن هواي کرة زمین شده اند. گزینه 4  . 147

پس از وقوع هر زمین لرزه می توان نقشه اي تهیه کرد که در آن نقاطی را که خسارت یکسان دیده اند به وسیله خطوطی به هم متصل  کرد، به این ترتیب منحنی هایی به دست می آید گزینه 1  . 148

که به آن ها منحنی هاي هم لرزه می گویند. مقیاسی که میزان خرابی ها را نشان می دهد، شدت زمین لرزه می گویند.

فقط تاقدیس و ناودیس (چین خوردگی) می تواند باعث ایجاد الیه هاي غیرافقی و زاویه دار بشود. گزینه 1  . 149

با کمک روش هاي ژئوفیزیکی می توان، ذخایر زیرسطحی و پنهان را شناسایی کرد.  گزینه 3  . 150

گسل از نوع امتداد لغز است و لغزش سنگ ها در امتداد سطح گسل و در امتداد افق انجام شده است.  گزینه 4  . 151

براي تشکیل توف هاي آتشفشانی خاکسترهاي آتشفشانی در محیط هاي دریایی کم عمق ته نشین و سخت می شوند. گزینه 2  . 152

خروج مواد مذاب از محور میان رشته کوه هاي اقیانوسی می تواند سبب تشکیل پوستۀ جدید اقیانوسی  شود و از طرفی ورقه هاي اقیانوسی در درازگودال ها فرو رانش می دهند و از گزینه 2  . 153

طرفی برخورد ورقه ها باعث ایجاد برجستگی کرده و فرسایش و رسوب گذاري ادامه پیدا می کند. 

واحد اندازه گیري بزرگی زلزله، ریشتر است.  گزینه 1  . 154

گزینه 3 حرکت ورقه هاي سنگ کره باعث تجمع انرژي در سنگ ها می شود و این انرژي با شکستن سنگ ها به طور ناگهانی آزاد می شود.  . 155

ایجاد تغییر در سطح تراز آب زیرزمینی از پیش نشانگرهاي زمین لرزه است.  گزینه 3  . 156

بررسی مغناطیس زمین توسط ژئوفیزیکدان ها به منظور مطالعۀ ساختار درونی زمین و گاهی براي شناسایی معادن زیرزمینی مانند مگنتیت می باشد. گزینه 4  . 157

با توجه به این که فرادیوارة گسل نسبت به فرودیواره به طرف پایین حرکت کرده است، گسل از نوع عادي است. گزینه 3  . 158

گسل از نوع عادي می باشد. زیرا فرادیواره به سمت پایین حرکت کرده است. گزینه 2  . 159

در صورتی که حرکت فرادیواره نسبت به فرودیواره به سمت باال باشد، گسل از نوع معکوس و تنش از نوع فشاري خواهد بود. گزینه 4  . 160

گسل از نوع امتداد لغز است و لغزش سنگ ها در امتداد سطح گسل و در امتداد افق انجام شده و تنش از نوع برشی است.  گزینه 1  . 161

امواج الو حرکتی کم و بیش شبیه امواج  دارند. (موج  عرضی است.) با این تفاوت که ذرات ماده به موازات سطح زمین جابه جا می شوند و هیچ گونه جابه جایی قائم ندارند. گزینه 2  . 162

) تقسیم می شوند و از نظر سرعت امواج داریم:  ) و درونی ( و  در حالت کلی امواج لرزه اي به دو بخش سطحی( و  گزینه 1  . 163

گسل عادي, گسلی است که در آن فرادیواره نسبت به فرودیواره به سمت پایین حرکت کرده است. (به علت حرکت الیۀ سیاه رنگ موجود در فرادیواره به سمت پایین)  گزینه 1  . 164

حذف شدن الیۀ سیاه رنگ در فرادیواره و نیز باالتر قرار گرفتن الیه اي که قبًال در زیر الیۀ سیاه رنگ قرار داشته است، نشان می دهد گسل از نوع معکوس است. گزینه 2  . 165

وجود تنش هاي کششی در بخش هایی از پوستۀ زمین و ایجاد تعدادي گسل هاي عادي و موازي هم باعث پایین افتادن بخش هایی از پوسته و باال رفتن قسمت هاي دیگر از آن گزینه 3  . 166

می شود.

در شکل فرادیواره نسبت به  فرو دیواره به سمت باال حرکت کرده است، بنابراین گسل از نوع معکوس است. گزینه 1  . 167

گسل هاي عادي و معکوس داراي سطح گسل مایل هستند. گزینه 1  . 168

با توجه به شیب سطح شکستگی، فرادیواره نسبت به فرودیواره به سمت پایین حرکت کرده است و گسل از نوع عادي می باشد. گزینه 1  . 169

علت اصلی زمین لرزه حرکت و جابه جایی ورقه هاي سنگ کره در مقابل نیروهاي وارده است. مواد ابتدا در مقابل این نیروها رفتار االستیک از خود نشان می دهند. چنانچه تنش از گزینه 2  . 170

مقاومت سنگ بیشتر شود، سنگ دچار شکستگی شده و انرژي زمین لرزه از عمل شکستگی به صورت امواج لرزه اي آزاد می شود.

عالمت  در شکل همان مرکز سطحی زمین لرزه است که محلی با حداکثر خسارات است و هر چه از این مکان دورتر شویم، آثار خرابی کم تر می شود. این مقیاس به دست آمده گزینه 4  . 171

از میزان خرابی ها، شدت زمین لرزه نام دارد. (نزدیک ترین مکان به این نقطه  است.) 

میزان ریشتر و بزرگی اندازه گیري شده در تمام ایستگاه ها عددي یکسان است، ولی با دور شدن از مرکز زمین لرزه، از شدت و میزان خرابی ها کاسته می شود.

در مرز بین ورقه هاي امتداد لغز، پوستۀ جدیدي ایجاد یا تخریب نمی شود زیرا دو ورقۀ مجاور در کنار هم می لغزند. در این محل ها گسل هاي متعددي وجود دارد و زلزله هاي گزینه 3  . 172

مکرري رخ می دهد.
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امواج الو، ذره را به موازات  سطح زمین جابه جا می کنند. (جابه جایی قائم ندارند، فقط ذره را به جلو و عقب حرکت می دهند.) گزینه 4  . 173

در شکل موج عرض  دیده می شود. گزینه 2  . 174

امواج الو حرکتی تقریباً مشابه امواج  دارند، ولی ذرات ماده به موازات سطح زمین جا به  جا می  شوند و هیچ  گونه جابه جایی قائمی ندارند. گزینه 2  . 175

موج ریلی از جمله امواج سطحی زلزله است که حاصل برخورد امواج درونی (اولیه و ثانویه) با فصل مشترك الیه ها و نیز در سطح زمین است. گزینه 2  . 176

در موج ریلی عمق نفوذ امواج کاهش می یابد. گزینه 3  . 177

حرکت ذرات در امواج  مانند باز و بسته شدن فنر به موازات افق است و جهت انتشار و ارتعاش امواج در راستاي هم است. گزینه 2  . 178

امواج سطحی در کانون تولید نمی شوند، بلکه از برخورد امواج درونی با فصل مشترك الیه ها و سطح زمین ایجاد می شوند. متداول ترین آن ها امواج  و  هستند. گزینه 4  . 179

در شکل به علت حرکت فرادیواره نسبت به فرو دیواره به سمت پایین، نوع گسل عادي است.  گزینه 1  . 180

در تنش برشی، لغزش سنگ ها در امتداد سطح گسل ایجاد می شود و حرکت سنگ ها در امتداد افق خواهد بود. گزینه 3  . 181

در شکل جا به جایی قطعات سنگ در امتداد سطح گسل بوده و گسل امتداد لغز است. تنش از نوع برشی می باشد. گزینه 1  . 182

مقایسۀ درست سرعت امواج لرزه اي به شکل زیر است: گزینه 4  . 183

موج  و  هر دو از امواج درونی بوده که موج  سریع ترین موج و موج   موجی عرضی بوده و در راستاي قائم حرکت می کند. گزینه 2  . 184

) موجی سطحی است که با حرکت ذرات موازي با افق به جلو و عقب رفتاري شبیه خزشی  مار دارد.  موج الو ( گزینه 2  . 185

امواج لرزه اي سطحی حاصل برخورد امواج درونی به سطوح حد فاصل الیه هاي سطحی زمین می باشند و در کانون ایجاد نمی شوند. گزینه 2  . 186

موج  با موج  هر دو موج درونی هستند، اما موج  حرکت در موازات سطح افق دارد ولی  در محور قائم جا به جا می شود.  گزینه 3  . 187

سایر گزینه ها: 

»:  و  حرکت چرخشی ندارند.  گزینۀ «

هرگاه تنش از نوع کششی باشد، سنگ دچار گسیختگی شده و گسل عادي ایجاد کرده که فرا دیواره نسبت به فرودیواره پایین تر می رود. گزینه 3  . 188

) نام دارد.  آخرین موج لرزه اي حرکتی شبیه امواج دریا داشته و دایره اي می چرخد و موج ریلی ( گزینه 4  . 189

) تقسیم می شوند و از نظر سرعت امواج، ترتیب زیر برقرار است:  ) و امواج بیرونی و سطحی ( به طور کلی، امواج لرزه اي به دو گروه درونی ( گزینه 1  . 190

 

موج  (ریلی) حرکتی شبیه امواج دریا داشته و در یک مدار دایره اي ارتعاش دارند.  گزینه 2  . 191

گسل عادي است، فرادیوارة گسل نسبت به فرودیواره به طرف پایین حرکت کرده است.  گزینه 2  . 192

اولین موجی که به دستگاه لرزه نگار می رسد، موج  است.  گزینه 2  . 193

با توجه به این که شهر  فاصلۀ بیشتري از بقیه دارد، پس میزان خرابی آن از بقیه کمتر است.  گزینه 1  . 194

این عکس متعلق به گسل معکوس است و در این گسل، تنش از نوع فشاري است. فرادیواره نسبت به فرودیواره باالتر می رود. گزینه 4  . 195

گسل هاي مایل دو نوع هستند، گسل عادي و معکوس.  گزینه 2  . 196

در گسل عادي فرودیواره نسبت به فرادیواره باالتر می رود.

، توسط لرزه نگارها ثبت می شوند. این موج فقط از محیط  هاي جامد عبور می کند. موج  (ثانویه، عرضی) است. این موج بعد از موج  گزینه 4  . 197

در گسل هاي معکوس فرادیواره نسبت به فرودیواره به طرف باالتر حرکت می کند و این گسل از نوع مایل است.  گزینه 1  . 198

این موج،نوعی موج عرضی به نام  است که فقط از جامدات عبور می کند. در این امواج ارتعاش ذرات محیط، عمود بر جهت حرکت موج است.   گزینه 3  . 199

فرادیواره نسبت به فرودیواره حرکت به سمت پایین داشته و از نوع عادي است.   گزینه 2  . 200

امواج سطحی مانند ریلی  و الو  حاصل برخورد امواج درونی (اولیه و ثانویه) با فصل مشترك الیه ها و نیز در سطح زمین ایجاد می شوند.   گزینه 4  . 201

چون در صورت سؤال تأکید کرده که عمدتاً زلزله و گسل ایجاد شده است، پس ورقۀ امتدادلغز جواب درست می باشد. (هر نوع حرکت ورقه اي زلزله دارد).  گزینه 1  . 202

شکل، موج  است. موج ریلی که عمق نفوذ آن مانند امواج دریا محدود است و از نوع امواج سطحی هستند.   گزینه 1  . 203

امواج سطحی نسبت به امواج درونی سرعت کمتري دارند و پس از  و  ثبت می شوند و از محل کانون منشأ نمی گیرند.   گزینه 2  . 204

شکل مورد نظر نشان دهنده ي دو گسل عادي می باشد. گزینه 2  . 205

با توجه به الیه ي سنگی پایینی ابتدا شاهد یک گسل معکوس بوده ایم. سپس فرسایش و رسوب گذاري الیه هاي فوقانی رخ داده و در آخر یک گسل عادي باعث حرکت فرادیواره گزینه 2  . 206

به سمت پایین شده است .

در این شکل که یک گسل معکوس می باشد بلوك یا قطعه سمت راست (فرا دیواره) به سمت باال حرکت کرده است و اگر شکل را به حالت قبل از گسل خوردگی برگردانیم الیۀ  گزینه 4  . 207

در مقابل  و الیۀ  در مقابل  قرار می گیرد. پس الیۀ  و  با یکدیگر هم سن می باشند که به طور نمادین در گزینۀ  گفته شده که مربوط به کرتاسه اند که منظور هم سن بودن آنها است. 

بزرگی زلزله در کلیه ي ایستگاه ها همیشه یکسان است، زیرا به فاصله بستگی ندارد و به مقدار انرژي آزاد شده از مرکز بستگی دارد. ولی شدت در ایستگاه  که به مرکز  گزینه 4  . 208

نزدیک تر است بیش تر است، زیرا هرچه به مرکز نزدیک تر باشیم میزان خرابی ها بیش تر و شدت زلزله بیش تر احساس می شود.
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دامنه ي امواج سطحی بسیار بزرگ تر از دامنه ي امواج درونی است، بنابراین عامل اصلی تخریب محسوب می شوند. گزینه 4  . 209

اوال ذراتی که به وسیله ي باد حمل می شوند، جورشدگی و گردشدگی خیلی خوبی دارند.  گزینه 3  . 210

ثانیاً یخچال ذرات ریز و درشت گردنشده و جورنشده مختلف را با خود حمل می کند و پس از رسوب گذاري به وسیله ي سیمان به یکدیگر متصل می کند. 

ثالثاً آب هاي زیر زمینی حتماً به وسیله ي سیمان رسوبات مختلف را به هم متصل می کند، در نتیجه سنگی که بر اثر آتش فشان به وجود می آید داراي ویژگی هاي موجود در جدول می باشد. 

در شکل دو گسل عادي وجود دارد. زیرا فرا دیواره پایین تر رفته است.  گزینه 4  . 211

طرح همبري الیه ها در گنبدهاي ساختمانی (تاقدیس هاي گنبدي شکل) به صورت تقریباً دایره یا بیضی است که شیب الیه ها از مرکز دور می شود. در چنین ساختمان هایی، گزینه 2  . 212

قدیمی ترین سنگ ها در مرکز قرار می گیرند.

یک روراندگی اتفاق افتاده و توانسته شیل تریاس که قدیمی تر است را در جوار آهک ژوراسیک که جدیدتر است، قرار دهد. گزینه 3  . 213

زمانی این گسل عادي است که فرا دیواره به سمت پایین حرکت کرده باشد و این در حالتی ممکن می گردد که  ، و  در محلی باالتر از محل فعلی باشند. در آن صورت  گزینه 1  . 214

،  قدیمی تر از  پاسخ درست خواهد بود. قدیمی تر از  و  می شود و احتماًال همزمان با  خواهد بود. بنابراین گزینۀ 

بزرگی هر زلزله مقدار انرژي آزاد شده در کانون است و در هر نقطۀ دور یا نزدیک مقدار آن تفاوتی نمی کند. بنابراین بزرگی در هر  ایستگاه  و  یکسان است. چون گزینه 3  . 215

) نزدیک تر است، به احتمال زیاد شدت بیشتر از ایستگاه  که دورتر است خواهد بود. ایستگاه  به کانون (

در گسل هاي مایل (سطح گسل مایل باشد) اگر فرا دیواره (در این شکل شیل) به سمت پایین حرکت کرده باشد، یا فرو دیواره (در این شکل ماسه سنگ) نسبت به فرا دیواره به گزینه 1  . 216

سمت باال حرکت کرده باشد، گسل را عادي می گویند. بنابراین اگر شیل در سطحی باالتر قرار داشته باشد، می بایست جدیدتر از ماسه سنگ باشد. چون در میان گزینه ها سیلورین، جدیدتر از

اردوویسین است، بنابراین اگر ماسه سنگ در اردوویسین و شیل در سیلورین رسوب کرده باشند، گسل را عادي می نامند. 

اگر فرا دیواره نسبت به فرو دیواره به طرف پایین حرکت کرده باشد، یا فرو دیواره نسبت به فرا دیواره به سمت باال حرکت کرده باشد گسل را عادي می گویند. در گسل هایی که گزینه 4  . 217

سطح گسل مایل است فرا دیواره نسبت به فرو دیواره به سمت باال یا فرو دیواره نسبت به فرا دیواره به پایین حرکت کرده باشد گسل را رانده یا معکوس گویند.

در صورتی که فرا دیواره نسبت به فرو دیواره به سمت پایین حرکت کرده باشد و یا فرودیواره نسبت به فرادیواره به سمت باال حرکت کرده باشد، گسل را عادي گویند. گزینه 1  . 218

در صورتی که الیه هاي جدیدتر در مرکز چین قرار گیرند، چین را ناودیس می گویند. بنابراین اگر این شکل ناودیس باشد باید شیل از نظر سن جوان تر از ماسه سنگ باشد و اگر گزینه 4  . 219

در نظر بگیریم که ماسه سنگ در کامبرین و شیل در اردوویسین تشکیل شده باشد، شکل یک ناودیس را نشان خواهد داد. 

، عمود بر  راستاي  انتشار موج است.  نحوه ي حرکت امواج  گزینه 3  . 220

در تاقدیس ها، الیه هاي قدیمی (کامبرین) در مرکز چین و الیه هاي جدیدتر (سیلورین) در بخش هاي بیرونی قرار می گیرند. گزینه 1  . 221

, (فرودیواره) به سمت پایین آمده اند. بنابراین  پرکامبرین (قدیمی تر)،  کامبرین و  اردوویسین , , به سمت باال آمده اند (فرادیواره) و الیه هاي  , الیه هاي  گزینه 2  . 222

است.

) نادرست است.  از  قدیمی تر گزینه 4 , به سمت پایین حرکت کرده اند، بنابراین  , هم سن هستند و  از  قدیمی تر است.  از  قدیمی تر است. بنابراین گزینۀ (  . 223

است.

در شکل سوال می توان در گسل (سمت چپ)، فرا دیواره که به طرف پایین حرکت کرده (گسل عادي) و در گسل سمت راست، فرا دیواره که به طرف باال حرکت کرده (گسل گزینه 4  . 224

معکوس) را مشاهده کرد. 

در تاقدیس ها، الیه ها طوري خم می شوند که در مرکز آن سنگ هاي قدیمی تر (ژوراسیک آهک) و در اطراف آن سنگ هاي جوان تر (کرتاسه رسوبی) قرار می گیرند.  گزینه 3  . 225

در شکل یک نوع گسل مایل و نرمال (عادي) می توان دید که حاصل تنش کششی است.  گزینه 1  . 226

گسل هاي موجود در شکل هاي الف و ب به ترتیب عادي و معکوس هستند. گزینه 3  . 227

شکل موجود در صورت سوال نشان می دهد که: ابتدا جابه جایی فرادیواره به سمت باال (گسل رانده یا معکوس)               گزینه 2  . 228

پس جابه جایی فرادیواره نسبت به فرودیواره به سمت پایین (گسل عادي) است. 

در گسل عادي، سطح گسل مایل بوده (فرودیواره نسبت به فرادیواره به سمت باال حرکت کرده است. در ضمن این گسل تحت تأثیر تنش کششی ایجاد می شود.) گزینه 4  . 229

شکل صورت سؤال مربوط به موج درونی  بوده، پس موج بعدي آن  (عرضی) است.  گزینه 2  . 230

، در این امواج ارتعاش ذرات محیط عمود بر جهت حرکت موج است.  با توجه به شکل مقابل مربوط به موج  گزینه 3  . 231

مهم  ترین نکتۀ سؤال این است که هرچند خط شکست موجود در وسط شکل بدون جابجایی و مکمل و متقارن به نظر می رسد، ولی درز نیست؛ زیرا با توجه به اندازة کوچکتر گزینه 2  . 232

سنگ هاي اطراف خط شکست، معلوم می شود که این یک گسل است نه درز.  
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 و آنچه از آخرین شکل باال مد نظر ماست، فقط قسمت میانی شکل است، که اگر بزرگ شود، داریم : 

که دقیقاً معادل شکل صورت سؤال می باشد.

 

موردنظر

گسل معکوس است و  و  از نظر بافت شبیه به هم هستند، پس هم سن می باشند، حال گسل معکوس است: یعنی فرادیواره باالتر از فرودیواره قرار گرفته است، پس  از  گزینه 3  . 233

و  قدیمی تر است و  از همه جوان تر است.

در شکل گسل عادي سبب جا به جایی الیۀ  شده و گسل معکوس الیۀ  را جا به جا کرده است. گزینه 3  . 234

در گسل معکوس، طبقات روي سطح گسل، سن بیش تري نسبت به طبقات زیر سطح گسل دارند. یعنی سن سنگ هاي آهکی و فسیل هاي موجود در آن می بایست بیش تر از گزینه 4  . 235

سنگ هاي شیلی باشد.

در شکل فرا دیوارة گسل به طرف باال یا فرو دیواره به سمت پایین حرکت کرده است. بنابراین گسل از نوع معکوس است و تنش در گسل هاي معکوس از نوع فشاري می باشد. گزینه 4  . 236

ترتیب رسیدن امواج به لرزه نگار:  گزینه 3  . 237

  (« - امواج  (گزینۀ «  

سریع ترین موج است. 

 

- امواج  (عرض)   

 

- امواج  (الو)  

 

- امواج  (ریلی)  

 

اگر امتداد الیه ها را در نظر بگیریم و همچنین با توجه به شیب سطح شکستگی، فرادیواره نسبت به فرودیواره به سمت پایین حرکت کرده است و گسل از نوع عادي می باشد. گزینه 3  . 238

همچنین با توجه به اصل روي هم قرار گرفتن الیه ها در یک سري رسوبی، الیۀ زیرین قدیمی تر از الیه هاي فوقانی است.

با توجه به شکل اولین مرحله از شکستگی در الیه ها به صورت حرکت فرادیواره نسبت به فرودیواره به سمت پایین بوده است (گسل عادي) که حاصل تنش کششی واگرا می باشد. گزینه 3  . 239

الیۀ ماسه سنگی موجود در فرا دیواره در دورة کربنیفر قدیمی و الیۀ آهکی موجود در فرو دیواره در دورة تریاس و جدیدتر ته نشین شده است. یعنی فرا دیواره قدیمی تر از گزینه 1  . 240

فرو دیواره است. پس گسل از نوع معکوس است و تنش در گسل معکوس از نوع فشاري است.
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گزینه 4 موج ریلی یا  است.  امواج ریلی جزء امواج سطحی هستند که عمق نفوذ و تأثیر محدودي دارند.  . 241

امواج  یا ثانویه نوعی از امواج درونی و عرضی هستند که بعد از امواج  توسط دستگاه هاي لرزه نگار ثبت می شوند. در این امواج راستاي انتشار و ارتعاش امواج بر یکدیگر عمود گزینه 3  . 242

) از امواج سطحی زمین لرزه می باشد. است. موج  و الو (

گزینه 1  . 243

امواج زلزله براساس میزان سرعت

امواج  فقط از محیط هاي جامد عبور می کنند. این امواج بعد از موج  توسط دستگاه لرزه نگار ثبت می شوند. گزینه 4  . 244

موج نشان داده شده در شکل، نوعی موج الو و سطحی است.  گزینه 4  . 245

در این شکل، دو گسل مشاهده  می شود و الیۀ کربنیفر یک بار حرکت فرادیواره به طرف باال (گسل معکوس) داشته که گسل معکوس بوده و یک بار حرکت فرا دیواره به طرف گزینه 4  . 246

پایین بوده که گسل از نوع عادي می باشد. توجه به سن الیه هاي دونین، کربنیفر و پرمین کمک به تشخیص نوع گسل خواهد کرد. 

در شکل ابتدا جابجا شدن فرا دیواره به طرف باال را می توان مشاهده کرد (گسل معکوس) و سپس فرسایش و رسوب گذاري تغییرات در الیه هاي میانی ایجاد  کرده و درنهایت و گزینه 2  . 247

باالي تصویر، حرکت فرا دیواره به طرف پایین مشاهده می شود که گسل عادي است. 

در شکل دو گسل عادي دیده می شود که حاصل تنش کششی هستند.  گزینه 3  . 248

در گسل معکوس طبقات روي سطح گسل، سن بیشتري نسبت به طبقات زیر سطح گسل دارند، یعنی سن الیۀ شیل باید بیش از سن الیۀ آبرفتی باشد.  گزینه 2  . 249

موج  در روي افق، ذرات را پس و پیش حرکت داده و حالتی سینوسی و خزشی دارد.  گزینه 2  . 250

در شکل الیۀ  دچار گسل عادي شده و سپس الیۀ  دچار گسل معکوس و سرانجام هوازدگی  از همه جوان تر است.  گزینه 3  . 251

هر چه فاصله به محل مرکز زلزله نزدیک تر باشد، احتمال تخریب و شدت در سازه ها بیشتر است.  گزینه 4  . 252

در شکل الیۀ  و  یک بافت سنگی را دارند. پس با شرط گسل عادي هم سن هستند. پس الیۀ  از الیۀ  سن کمتري خواهد داشت.  گزینه 1  . 253

در شکل فرادیواره به طرف پایین نسبت به فرودیواره حرکت کرده است، پس گسل ها از نوع عادي می باشند و این حالت توسط تنش هاي کششی ایجاد می شود. گزینه 2  . 254

فرسایش توانسته است الیه هایی که در فرودیواره وجود داشته را در فرادیواره از بین ببرد. یعنی حرکت فرادیواره به طرف باال بوده است. پس گسل معکوس است.  گزینه 4  . 255

الیۀ سیاه  رنگ را مد  نظر بگیرید و الیه هاي فرادیواره باالتر رفته است. پس گسل معکوس است.  گزینه 3  . 256

در شکل دو گسل عادي وجود دارد و گسل هاي عادي براثر تنش کششی ایجاد می شوند. گزینه 2  . 257

گزینه 2 بیانگر دومین موج لرزه اي است، پس  اولین و  دومین و بعد از آن  و  به دستگاه می رسند.  . 258

طبق شکل هاي زیر، موج  نه تنها یک موج لرزه اي درونی است، بلکه حرکت ارتعاشی ذرات، موازي با جهت انتشار بوده و هیچ گونه جابه جایی قائم ندارد.  گزینه 3  . 259

       

          

گسل بین بلوك  و  از نوع گسل معکوس است و گسل بین بلوك  و  از نوع گسل معکوس می باشد. پس تنش اصلی در شکل از نوع فشاري است.  گزینه 1  . 260

سه دورة پایانی پالئوزوئیک به ترتیب عبارتند از: دونین، کربنیفر، پرمین شیل فرادیواره است و آبرفت فرویواره، پس اگر گسل معکوس باشد، باید فرادیواره سن بیشتري داشته گزینه 4  . 261

باشد. شیل کربنیفر (قدیمی تر) و آبرفت دونین (جدیدتر) است. 

در شکل می توان دو گسل مشاهده کرد. یک گسل قدیمی تر بوده و گسل جدید آن را شکسته است. به طرح فرضی زیر نگاه کنید. گزینه 2  . 262
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ابتدا الیه هاي رسوبی تحت چین خوردگی قرار گرفته اند که حاصل تنش هاي فشاري است، سپس گسل عادي ایجاد شده است که حاصل تنش کششی است.   گزینه 1  . 263

در یک گسل معکوس، طبقات روي سطح گسل (فرادیواره) قدیمی تر از طبقات زیر سطح گسل (فرودیواره) می باشند. در نتیجه براي اینکه شکل یک گسل معکوس را تشخیص گزینه 3  . 264

دهید باید الیۀ  (فرودیواره) نسبت به الیۀ  (فرادیواره) جدیدتر باشد.  

هرگاه گسل ها از نوع مایل باشند، یعنی سطح گسل نسبت به سطح افق زاویه داشته باشد، با توجه به حرکت فرادیواره نسبت به فرودیواره، نوع گسل عادي یا معکوس تقسیم بندي گزینه 3  . 265

می شود.  

در منطقۀ  که مرکز سطحی زمین  لرزه است، بیشترین خسارت دیده می شود، پس  که کمترین فاصله تا  را دارد، از خرابی بیشتري برخوردار خواهد شد.  گزینه 4  . 266

گزینه 2  . 267
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آسان

متوسط

MrKonkori : کانال آقاي کنکور

نام آزمون: زمین فصل 7 - آقاي کنکور

فصل هفتم : زمین شناسی ایران

در کدام گزینه هدف از ایجاد «ژئوپارك» به درستی بیان شده است؟  . 1

حفاظت از پدیده هاي زمین شناختی معرفی جاذبه  هاي زمین گردشگري  رونق اقتصادي جامعۀ محلی  بهره برداري از پدیده هاي طبیعی 

در کدام پهنۀ زمین ساختی ایران می توان سنگ هایی از دوران پرکامبرین تا سنوزوییک را مشاهده کرد؟  . 2

البرز کپه داغ  زاگرس ایران مرکزي

دشت هاي پهناور، خشک و کم آب از ویژگی هاي کدام پهنۀ زمین ساختی ایران است؟  . 3

شرق و جنوب شرق  سواحل خلیج فارس  ایران مرکزي  کپه داغ 

ایرانیان حدود چند سال پیش از فلزات استفاده می کردند؟  . 4

85006007500500

قدیمی ترین سنگ هاي یافت شده در ایران چند میلیون سال سن دارند؟  . 5

60070060010007060060100 تا  تا  تا  تا 

فصل هفتم : زمین شناسی ایران

مهم ترین ویژگی کمربند زلزله اي «آلپ - هیمالیا» کدام است؟  . 6

برخورد ورقه ي قاره اي به ورقه ي اقیانوسی زلزله هایی با کانون بسیار عمیق

فراوانی کم و شدت باالي زلزله ها انطباق بر کوه هاي جوان

کدام کمربند زلزله بر کوه هاي جوان کره ي زمین منطبق است؟  . 7

پشته هاي اقیانوس اطلس حاشیه ي اقیانوس اطلس آلپ - هیمالیا فیلیپین - ژاپن

کشور ما روي کدام کمربند فعال زمین لرزه قرار گرفته است؟  . 8

ورقه ي آسیا - اروپا عربستان - اوراسیا البرز - زاگرس آلپ - هیمالیا

کشور ما بر روي کدام کمربند فعال زمین لرزه قرار دارد؟  . 9

عربستان - زاگرس عربستان - اوراسیا آلپ - هیمالیا البرز - زاگرس

کدام گزینه درست است؟  . 10

سرزمین ایران از استرالیا جوان تر است.  تاریخ تکوین ایران ساده است. 

تشکیل البرز و زاگرس در یک زمان بوده است.  در اوایل پرمین، تتیس کهن ایجاد گردید. 

کدام گزینه درست است؟  . 11

درة ستارگان در میانه است.  گل فشان در چابهار  قلۀ دماوند در گیالن است.  درة ستارگان در هرمز است. 

کدام معدن در پهنۀ شرق و جنوب شرق ایران دیده می شود؟  . 12

قلع منیزیت روي آهن 

در کدام پهنه هاي زیر، سنگ رسوبی مشاهده نمی شود؟  . 13

زاگرس - البرز  البرز  سنندج - سیرجان  کپه داغ
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«فرورانش تتیس نوین به زیر ایران مرکزي» از ویژگی هاي کدام پهنه است؟  . 14

ایران مرکزي  سنندج - سیرجان  کپه داغ  سهند - بزمان 

کدام مورد در نقشه هاي زمین شناسی وجود ندارد؟  . 15

سن الیه ها و سنگ ها وضعیت گسل ها بناهاي باستانی  محل معادن 

کدام گزینه نادرست است؟  . 16

از آنجا که سرگذشت متفاوتی در ایران بر زمین گذشته است آن را پهنه بندي می کنیم.

فقط فرایندهاي درونی باعث تشکیل برجستگی هاي ایران شده است. 

اشتوکلین، ایران را به چند بخش جداگانه تقسیم کرد. 

فرایندهاي ماگمایی، رسوبی و آذرین در ایران، وجود دارد.

کدام گزینه به کپه داغ ارتباط دارد؟  . 17

معادن آهن در آن دیده می شود. سنگ هاي رسوبی با توالی منظم دارد.  ذخایر نفت در آن تشکیل شده است.  فقط آذرین دارد. 

در کدام گزینه ارتباط درستی برقرار نیست؟  . 18

سهند - بزمان از سنگ هاي آذرین ساخته شده است.  در پهنۀ البرز، دو بخش شمال غرب - جنوب شرقی دیده می شود. 

در پهنۀ شرق ایران، دشت هاي پهناور وجود دارد. در پهنۀ زاگرس ذخایر نفت و گاز وجود دارد.

کدام گزینه در ارتباط با پهنۀ زاگرس درست است؟  . 19

سنگ هاي غالب آن از هر سه گروه سنگی است.  در آن معادن سرب و روي مشاهده می شود.

در آن معادن روي و آهن مشاهده می شود.  تاقدیس ها و ناودیس هاي متوالی دارد. 

در پهنۀ شرق و جنوب شرق ایران ، .................. .  . 20

فرورانش تتیس نوین به زیر ایران مرکزي ایجاد شده است.  ذخایر عظیم گاز است. 

سنگ دگرگونی دارد.  پوستۀ اقیانوسی دریاي عمان در حال فرورانش به زیر ایران است. 

پهنۀ زاگرس و البرز در کدام گزینه اشتراك دارند؟  . 21

نوع سنگ  سن  تکتونیک  معادن 

در کدام پهنه ها سنگ آذرین مشاهده می شود؟  . 22

کپه داغ  سنندج - سیرجان  ایران مرکزي  زاگرس 

در کدام گزینه ، سنگ رسوبی مشاهده می شود؟  . 23

زاگرس  ارومیه - دختر  سهند - بزمان  سنندج - سیرجان 

معدن سرب و روي  ایرانکوه در کدام پهنه واقع است؟  . 24

سنندج - سیرجان  سهند - بزمان  کپه داغ  زاگرس

ایرانیان در اکتشاف و بهره برداري معادن .................. تجربه زیادي داشتند.  . 25

جیوه آلومینیم قلع آهن

ذخایر نفت ایران در کدام سنگ وجود دارند؟  . 26

سه سنگ  شیل قرمز  چرت  سنگ آهک

کدام گزینه مربوط به آتشفشان دورة کواترنري ایران است؟  . 27

تفتان  سبالن  سهند  دماوند 

جملۀ «شناخت و بررسی میزان گوناگونی پدیده هاي زمین شناختی در یک منطقه» اشاره به کدام گزینه دارد؟  . 28

زمین شناسی محیط زیست  ژئوپارك  ژئوتوریسم شّدادي
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فعالیت کوه دماوند را می توان با .................. مشاهده کرد.  . 29

خروج گدازه  خروج گوگرد  چشمه هاي آب سرد  خروج ماگما 

در کدام پهنۀ زیر، ذخایر نفت و گاز در تاقدیس ها و ناودیس ها وجود دارد؟  . 30

کپه داغ  زاگرس ایران مرکزي  البرز

رگه هاي زغال سنگ در کدام پهنه وجود دارند؟  . 31

شرق و جنوب شرقی ایران  زاگرس البرز سنندج - سیرجان 

بیشترین فعالیت آتشفشانی دورة کواترنري ایران در کدام امتداد انجام گرفته است؟  . 32

سهند - بزمان  بزمان - دماوند  سبالن - دماوند  دماوند - تفتان 

امتداد کدام گسل با بقیه متفاوت است؟  . 33

سبزواران کازرون نایبند درونه

به ترتیب بزرگ ترین میدان نفتی جنوب غربی، بزرگ ترین میدان گازي شمال شرقی و عمده ترین سنگ مخزن مواد هیدروکربنی ایران کدام اند؟  . 34

پارس جنوبی، سرخس، سنگ آهک  گچساران، خانگیران، سنگ گچ  اهواز، نفتون، سنگ آهک  اهواز، خانگیران، سنگ آهک 

سنگ هاي اصلی کدام پهنه هاي زمین ساختی ایران را به ترتیب سنگ هاي آذرین، رسوبی و دگرگونی تشکیل می دهند؟  . 35

البرز، (ارومیه - دختر)، (سنندج - سیرجان) (سنندج - سیرجان)، البرز، (سهند - بزمان) 

(ارومیه - دختر)، زاگرس، (سنندج - سیرجان) (سنندج - سیرجان)، ایران مرکزي، (ارومیه - دختر)

امتداد کدام گسل تقریباً شرقی - غربی است؟  . 36

کوه بنان  زاگرس مشا انار

کدام عبارت با ویژگی هاي «آتشفشان هاي ایران» مغایرت دارد؟  . 37

ته نشین شدن خاکسترهاي آتشفشانی در محیط دریایی کم عمق، توف هاي آتشفشانی را به وجود آورده است. 

با فرونشینی مواّد جامد و سخت شدن آن ها، سنگ  هاي آذر آواري تشکیل می شوند.

آثار فعالیت هاي اغلب آتشفشان ها، به صورت خروج گازهاي گوگردي مشاهده می شود.

بیشتر فعالیت هاي آتشفشانی جوان، در امتداد نوار ارومیه - دختر قرار گرفته اند. 

کدام رابطه، مفهوم درستی از مقایسۀ «سّن سنگ هاي مناطق مختلف ایران» را با «برخی از نواحی جهان»، بیان می کند؟  . 38

جوان تر از آفریقا و بیشتر از آمریکاي شمالی کمتر از استرالیا و جوان تر از هند 

جوان تر از آمریکاي جنوبی و بیشتر از سیبري  بیشتر از سیبري و کمتر از عربستان 

در کدام گزینه «نام عنصر یا معدن و محل استخراج آن» با عبارت داده شده انطباق دارد؟   . 39

«جواهري است که رنگ بنفش زیبایی دارد و از انواع کوارتز به شمار می آید؟

آمتیست، شهرستان شاهرود  تورکوایز، شهرستان نیشابور  کرندوم، شهرستان تبریز  زبرجد، شهرستان جیرفت 

کدام عبارت، با فرآیند تشکیل «ذخایر نفتی ایران» مغایرت دارد؟  . 40

به صورت مایع و نیمه جامد، در زمین وجود دارند.  عمدتاً در الیه هاي سنگ آهک، قرار گرفته اند.

از ذخیرة مواد آلی تجزیه شده و آب شور دریا، در سنگ مادر به وجود آمده اند. با راه یافتن به سطح زمین، ذخایر قیر طبیعی را به وجود آورده اند.
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سخت
فصل هفتم : زمین شناسی ایران

 

دستگاه لرزه نگار، به طور متوسط هر روز یک زلزله بر روي چین خوردگی زاگرس ثبت می کند. زلزله هاي این منطقه به کدام پدیده مرتبط است؟  . 41

باز شدن خلیج فارس

باز شدن دریاي سرخ

دور شدن ورقه ي عربستان از ورقه ي اروپا ـ آسیا

باز شدن قاره ي آسیا از اقیانوس هند تا دریاي سیاه

کدام گزینه با فرآیند «شکل گیري رگه هاي زغال سنگ» در «رشته کوه البرز» مطابقت بیشتري دارد؟  . 42

برخورد ورقۀ عربستان به آسیا  بسته شدن اقیانوس تتیس  فرو رانش اقیانوس هند  بازشدن قارة گندوانا 
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گزینه 4 هدف از ایجاد ژئوپارك ها، حفاظت از پدیده هاي زمین شناختی است.   . 1

ایران مرکزي داراي سنگ هایی از پرکامبرین تا سنوزوییک است.  گزینه 1  . 2

پهنۀ شرق و جنوب شرق ایران داراي دشت هاي پهناور، خشک و کم آب است.  گزینه 4  . 3

ایرانیان از قدیم از فلزات استفاده می کردند. گزینه 1  . 4

در  تا  میلیون سال قبل نمونه سنگ هایی در ایران یافت شده است.  گزینه 2  . 5

انطباق بر کوه هاي جوانی چون آلپ، البرز، زاگرس، هیمالیا و ... است.   گزینه 3  . 6

کمربند آلپ هیمالیا که بر کوه هاي جوان کره ي زمین مانند: آلپ، البرز، زاگرس و هیمالیا منطبق اند. گزینه 2  . 7

به طور کلی دو کمربند فعال زلزله در روي کره ي زمین وجود دارد. یکی در برگیرنده ي حاشیه ي اقیانوس آرام است و دیگري کمربند آلپ - هیمالیا است. گزینه 1  . 8

کشور ما روي کمربند فعال آلپ – هیمالیا قرار گرفته است. این کمربند بر کوه هاي جوان کره ي زمین مانند آلپ، البرز، زاگرس، هیمالیا و.... منطبق است. گزینه 2  . 9

ایران سنگ هاي جوان تري نسبت به استرالیا دارد. در اوایل پرمین تتیس نوین ایجاد گردید. تشکیل البرز و زاگرس نیز هم زمان نبوده است.  گزینه 2  . 10

گل فشان را در چابهار می بینیم. گزینه 3  . 11

معدن منیزیت در شرق ایران  گزینه 3  . 12

سنندج - سیرجان دگرگونی است.  گزینه 2  . 13

در سهند - بزمان، فرورانش تتیس نوین اتفاق افتاده است.  گزینه 1  . 14

در گزینۀ  محل معادن همان کانسارهاست، در گزینۀ  گسل ها همان وضعیت ساختمانی است. بناهاي باستانی در نقشۀ زمین شناسی مشاهده نمی شود. گزینه 2  . 15

فرایندهاي درونی و بیرونی متعددي در طول زمان چهرة امروزي ایران را به وجود آورده است.  گزینه 2  . 16

کپه داغ سنگ هاي رسوبی دارد.  گزینه 3  . 17

در البرز دو بخش شرقی - غربی وجود دارد. گزینه 1  . 18

در اثر چین خوردگی، زاگرس سرشار از تاقدیس و ناودیس است. گزینه 3  . 19

در پهنۀ شرق و جنوب شرق ایران، در بخش جنوبی مکران، پوستۀ اقیانوسی دریاي عمان در حال فرورانش به زیر ایران است.  گزینه 3  . 20

سنگ هاي هر دو محل، سنگ رسوبی است.  گزینه 4  . 21

درایران مرکزي سنگ آذرین مشاهده می شود. گزینه 2  . 22

در پهنه هاي زاگرس، ایران مرکزي، البرز و کپه داغ سنگ رسوبی مشاهده می شود. گزینه 4  . 23

سنندج - سیرجان داراي معادن سرب و روي می باشد. گزینه 4  . 24

زیرا ایرانیان در اکتشاف و بهره برداري از معادنی چون آهن، مس، روي، سرب و طال تجربه باالیی داشته اند. گزینه 1  . 25

در سنگ آهک واقع شده است.  گزینه 1  . 26

زیرا در پهنۀ ارومیه - دختر واقع شده اند. گزینه 2  . 27

ژئوتوریسم مطالعه گوناگونی هاي زمین شناختی یک محل است.  گزینه 2  . 28

خروج گاز گوگرد  گزینه 3  . 29

ذخایر نفت و گاز در زاگرس است.  گزینه 3  . 30

رگۀ زغال در البرز است.  گزینه 2  . 31

آتشفشان هاي دورة کواترنر در ایران، در امتداد نوار ارومیه - دختر قرار دارند که نام دیگر این نوار، سهند - بزمان است.  گزینه 4  . 32

طبق شکل نقشۀ گسل هاي ایران، امتداد گسل درونه تقریباً با امتداد شرقی - غربی، با گسل نایبند (شمالی - جنوبی)، کازرون (شمالی - جنوبی) و سبزواران (شمالی - جنوبی) تفاوت گزینه 1  . 33

دارد. 

بزرگ ترین ذخایر نفت ایران در میدان اهواز و بزرگ ترین ذخایر گازي در خانگیران سرخس قرار دارد و عمده ترین سنگ مخزن مواد هیدروکربنی در سنگ هاي آهکی قرار دارد.  گزینه 1  . 34

پهنۀ آذرین: ارومیه، دختر                    رسوبی: زاگرس                    دگرگونی: سننج، سیرجان  گزینه 4  . 35

طبق شکل مقابل، گسل مشا تقریباً شرقی - غربی است. گزینه 2  . 36

6001000
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گزینه 2 عبارت شماره دو با بقیه موارد ارتباطی ندارد، زیرا در مورد تشکیل سنگ آذرآوراي توضیح می دهد.  . 37

سن سنگ هاي ایران نسبت به استرالیا و هند، کمتر بوده و جوان تر است.  گزینه 1  . 38

آمتیست جواهري بنفش است و از گرده و انواع کوارتزها می باشد.   گزینه 4  . 39

تشکیل نفت چه در ایران و یا در سایر نقاط دنیا، حاصل ذخیرة مواد آلی و حفظ آن ها از اکسیده شدن (تجزیه شدن) می باشد و این اتفاق فقط در سنگ مادر می تواند انجام شود.  گزینه 4  . 40

بر اثر جدا شدن عربستان از آفریقا و به وجود آمدن دریاي سرخ و برخورد صفحه ي عربستان با آسیا رشته ارتفاعات زاگرس به وجود آمده است و با ادامه ي باز شدن دریاي سرخ و گزینه 2  . 41

تجمع نیرو در امتداد چین خوردگی زاگرس، زلزله اتفاق می افتد.

رشته کوه البرز توسط بسته شدن اقیانوس تتیس ایجاد شده است. از طرفی زغال سنگ را در پهنۀ البرز می توان یافت.  گزینه 3  . 42
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آسان

MrKonkori : کانال آقاي کنکور

نام آزمون: زمین فصل 5 - آقاي کنکور

فصل پنجم : زمین شناسی و سالمت

میکاي سیاه، حاوي مقدار زیادي عنصر .................. است و این عنصر از راه .................. وارد بدن می شود.  . 1

فلوئور - آب  فلوئور - گیاهان  روي - آب  روي - گیاهان 

کدام عنصر از طریق آنزیم هاي بدن، با از بین بردن سوپراکسیدها از وقوع سرطان پیشگیري می کند؟  . 2

پتاسیم سلنیم لیتیم ید

مصرف بیش از حّد مجاز فلوراید، سبب ایجاد کدام مشکل براي انسان ها می شود؟  . 3

اختالل در سیستم ایمنی  اختالل در دستگاه عصبی 

کاهش مقاومت دندان ها در برابر پوسیدگی  خشکی استخوان و غضروف 

عنصر روي در چه سنگ هایی فراوان است؟  . 4

رسوبی - دگرگونی  آهکی - آتشفشانی  آهکی - دگرگونی  دگرگونی - آتشفشانی

کدام علم با بررسی ترکیب شیمیایی سنگ ها، خاك و آب به ما کمک می کند؟  . 5

ژئوشیمی ژئوفیزیک زمین شناسی پزشکی  سنگ شناسی 

در کدام گزینه عناصر به ترتیب با نقش جزئی، فرعی، اصلی قرار دارند؟  . 6

کلسیم ــ فسفر ــ منیزیم  سرب ــ منگنز ــ پتاسیم  اکسیژن ــ سزیم ــ کلسیم  نقره ــ طال ــ مس 

عنصري که از نظر غلظت در پوستۀ زمین جزء عناصر فرعی است، اما اهمیت آن در بدن موجودات جزء اساسی ها می باشد،  ..................  نام دارد.  . 7

فسفر منیزیم طال کلسیم

به عناصري که  ..................  ، عناصر جزئی می گویند.  . 8

غلظت آن ها در پوستۀ  زمین، کمتر از یک دهم درصد باشد.  غلظت آن ها در سنگ هاي پوسته اي، کمتر از یک درصد باشد. 

نقش عنصر اساسی را در بدن جانداران دارند.  باعث سمیت در بدن انسان شوند. 

سوپر  اکسیدها عامل ایجاد سرطان هستند. علت کدام است؟  . 9

فراوانی در کانی هاي سولفیدي قدرت ترکیب با عناصر سمی همراهی با عنصر سلنیم تشکیل بنیان هاي واکنش گر

کدام شاخه از علم زمین شناسی به مطالعۀ شیوه هاي رفع و انتقال آالینده ها می پردازد؟  . 10

زمین شناسی زیست محیطی زمین شناسی مهندسی هیدروژئولوژي تکتونیک

کدام موضوع در علم ژئوشیمی مورد بررسی قرار می گیرد؟  . 11

عوامل زمین شناختی مؤثر در درمان بیماري ها راه ورود عناصر زمین زاد به بدن موجودات زنده

نقش سنگ ها و کانی ها در بیماري هاي زمین زاد علت پخش غیر یکنواخت عناصر در پوستۀ زمین

مصرف بیش از حّد مجاز فلوراید، سبب ایجاد کدام مشکل براي انسان ها می شود؟  . 12

کاهش ایمنی بدن خشکی استخوان و غضروف اختالل در سیستم تنفسی اختالل در دستگاه گردش خون

اولین نیروگاه زمین گرمایی خاورمیانه در اطراف آتشفشان  ..................  شده است.  . 13

دماوند سهند سبالن تفتان

به طور معمول در تهیۀ پودر بچه و آنتی بیوتیک ها به ترتیب کانی  .................. و  .................. کاربرد دارد.  . 14

فلوئوریت – کوارتز کانی هاي رسی – سرب تالک – کانی هاي رسی کوارتز – میکا
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متوسط

کدام مورد دلیل زمین شناختی کمبود ید در کمربند گواتر عنوان  شده است؟   . 15

بارش هاي فراوان در مناطق معتدله فرسایش خاك در اطراف رودها 

آب شدن یخچال ها و نفوذ آب به داخل زمین  عصرهاي یخبندان طوالنی

کدام مورد از اثرات توفان هاي گرد و غبار و ریزگردها نمی باشد؟   . 16

بیماري هاي دستگاه تنفسی انتقال باکتري هاي بیماري زا کاهش کیفیت هوا گرم شدن هواي اتمسفري

با سوزاندن زغال سنگ در محیط بسته، احتمال بروز کدام بیماري زیر وجود دارد؟  . 17

شاخی شدن کف دست و پاها اختالالت گوارشی مشکالت دستگاه ایمنی بیماري لثه ها

مصرف مقادیر بیش از حد ..................  باعث ایجاد  ..................  می گردد.   . 18

آرسنیک – دیابت سلنیم – سرطان پوست کلسیم و منیزیم – بیماري هاي تنفسی ید – بیماري گواتر

کدام یک از عناصر زیر منشأ سولفیدي ندارند؟  . 19

روي کادمیم سلنیم فلوئور

کدام مورد در مطالعات گرد و غبار و ریزگردها توسط زمین شناسان بررسی نمی شود؟  . 20

پیش بینی زمان ایجاد و وسعت گرد و غبار پیش بینی مکان وقوع گرد و غبار

یافتن راهکار به منظور کاهش اثرات آن ها سرچشمۀ ریزگردها و نحوة انتقال آن ها

منشأ اصلی و مسیر ورود سلنیم به بدن انسان به ترتیب .................. و .................. است.  . 21

آب آشامیدنی - خاك  آتشفشان - آب آشامیدنی  خاك - گیاهان  هواکره - خاك 

عنصري که با نقش آنزیمی در بدن مانع ایجاد سرطان می شود  ..................  نام دارد.  . 22

آرسنیک سلنیم روي کادمیم

اختالل در سیستم ایمنی بدن از عوارض کمبود کدام عنصر است؟  . 23

آرسنیک سلنیم روي کادمیم

علت نرمی استخوان در زنان مسن کدام مورد است؟  . 24

مصرف بیش از حد مجاز کلسیم خشک کردن فلفل با زغال سنگ ملقمه کردن طال با جیوه استفاده از کودهاي روي درکشاورزي

مصرف بیش از حد فلوراید باعث کدام عارضه می شود؟  . 25

باعث تغییر شکل استخوان ها می شود.  پوسیدگی دندان افزایش می یابد. 

باعث خشکی غضروف ها می گردد.  ساختار بلوري دندان مستحکم تر می شود. 

استفاده از کودهاي روي دار در مزارع سبب ایجاد چه نوع بیماري می شود؟  . 26

نرمی و تغییر شکل استخوان در زنان مسن خشکی استخوان و غضروف ها

آسیب  به دستگاه هاي گوارش و عصبی شاخی شدن کف دست و پا

کدام عنصر زیر می تواند از وقوع سرطان پیشگیري کند؟  . 27

منیزیم سلنیم فسفر لیتیم

فصل پنجم : زمین شناسی و سالمت

کمبود عنصر .................. سبب بیماري می شود.  . 28

سلنیم جیوه کادمیم آرسنیک
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کدام گزینه نادرست است؟  . 29

کمبود ید موجب بیماري گواتر می شود. زغال سنگ موجب بیماري ایتاي ایتاي می شود. 

مصرف بیش از اندازة فلوئور موجب مسمومیت می شود. عناصر سازنده در بدن جانداران تماماً زمین زاد است. 

کدام عبارت در ارتباط با زمین شناسی پزشکی درست است؟  . 30

به بررسی عوامل بیماري هاي زمین زاد می پردازد. از شاخه هاي اصلی زمین شناسی است. 

رابطه معادن با انسان را بررسی می کند. با رشته هاي زیست شناسی، فیزیک و پزشکی ارتباط دارد. 

کدام دانشمند ایرانی در ارتباط با سالمتی انسان و زمین، مطالعه نکرده است؟  . 31

خواجه نصیرالدین طوسی  ابوریحان بیرونی  ابن سینا  محمد سجزي 

کدام جمله در ارتباط با عناصر نادرست است؟  . 32

عناصر اصلی، اهمیت اساسی در بدن دارند.  غلظت عناصر جزئی  تا  درصد است. 

منگنز از انواع عناصر فرعی و اساسی براي بدن است.  عناصر جزئی، می توانند سّمی یا اساسی باشند. 

110

کدام گزینه در ارتباط با آرسنیک درست است؟  . 33

از راه خاك آلوده وارد بدن می شود. عنصري فلزي و سّمی است. 

فرانسه بیشترین افراد آلوده به آرسنیک را دارد.  موجب دیابت می شود.

راه ورود کدام عنصر به بدن با بقیه متفاوت است؟  . 34

آرسنیک فلوئور کادمیم سلنیم

کدام عنصر در سنگ هاي آتشفشانی و چشمه هاي آب گرم وجود ندارد؟  . 35

سلنیم ید آرسنیک جیوه

کدام گزینه در کانی هاي سولفیدي مشاهده می شود؟  . 36

فلوئور و آرسنیک  ید و روي  روي و آرسنیک  سلنیم و فلوئور 

کدام عنصر در معادن طال و نقره دیده می شود؟  . 37

روي جیوه کادمیم سلنیم 

کدام گزینه نادرست است؟  . 38

هرچه میزان سختی آب بیشتر باشد، بیماري هاي قلبی کمتر است.  اختالل در سیستم ایمنی بدن با مصرف کم روي، ایجاد می شود.

فراوانی روي موجب کم خونی می گردد. روي از طریق هوا وارد بدن می شود.

کدام گزینه محصول مطالعات زمین شناسان در ارتباط با غبارها نیست؟  . 39

بررسی نحوة انتقال ریزگردها  درمان انواع بیماري هاي ناشی از ریزگردها 

راه کاهش ریزگردها  پیامدهاي حاصل از تنفس آن ها

فوران پیناتوبو در افزایش کدام عنصر، نقشی نداشته است؟  . 40

مس جیوه رادون ید

کدام بیماري حاصل از کمبود یا ازدیاد روي نیست؟  . 41

اختالل در سیستم ایمنی بدن  کم خونی  دیابت  کوتاهی قد 

کدام عنصر در سنگ هاي آهکی یافت می شود؟  . 42

روي جیوه کادمیم ید

کدام عناصر به وسیلۀ گیاهان وارد بدن می شود؟  . 43

کادمیم - آرسنیک روي - سلنیم  سلنیم - فلوئور  روي - آرسنیک 
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ایجاد بیماري هاي ریوي و  تنفسی حاصل کدام مورد می باشند؟  . 44

غبار زغال سنگ، فزونی جیوه  زغال سنگ، غبارهاي زمین زاد  کمبود سلنیم، غبار سیلیس  غبارهاي زمین زاد، فراوانی آرسنیک 

کدام گزینه از عوارض کمبود روي است؟  . 45

کاهش وزن  افزایش قد  کوتاهی قد  اختالل در سیستم عصبی 

کدام عنصر در بدن هم اساسی و هم سّمی می تواند باشد؟  . 46

روي آهن منگنز اکسیژن

بیماري سخت شدن و شاخی شدن کف دست و پا بر اثر افزایش کدام عنصر در بدن می باشد؟  . 47

جیوه آرسنیک کادمیم فلوئور

کدام عنصر زیر در ترکیب کانی هاي رسی و میکاي سیاه به مقدار زیادي وجود دارد؟  . 48

نقره آرسنیک جیوه فلوئور

مصرف چند برابر حد مجاز عنصر فلوئور باعث ایجاد عوارض استخوانی در بدن ما می شود؟  . 49

102020401040515 تا  تا  تا  تا 

سختی آب با کدام بیماري رابطه دارد؟  . 50

بیماري تنفسی  بیماري عصبی  بیماري خونی  بیماري کلیوي 

کدام جمله در مورد زمین شناسی پزشکی نادرست است؟  . 51

منشأ همۀ عناصر سازندة بدن انسان و سایر جانداران از زمین است. به عبارتی این عناصر زمین زاد هستند.

زمین شناسی پزشکی نقش عناصر که از طریق هوا، آب وارد بدن انسان و دیگر موجودات زنده می شوند را مطالعه می کند.

زمین شناسی پزشکی یک علم درمانی است و به دنبال درمان بیماري هاي زمین زاد است. 

زمین شناسی پزشکی ارتباط نزدیکی با زیست شناسی و شیمی دارد. 

کدام مورد توسط زمین شناسی پزشکی مطالعه می شود؟  . 52

عوامل مؤثر بر رشد گیاهان  پراکندگی بیماري ایتاي ایتاي  حل مسئلۀ آلودگی دریاي خزر  پراکندگی آهن و روي در ایران 

کدام شاخۀ علم زمین شناسی ثابت کرد در آب هاي منطقۀ بنگالدش آلوىگی عنصر آرسنیک وجود دارد؟  . 53

ژئوشیمی آب زمین شناسی زمین شناسی پزشکی  زمین شناسی محیط زیست

بررسی کدام مورد در شاخۀ زمین شناسی زیست محیطی است؟  . 54

پیامد هاي زباله هاي مدفون در خاك  علت انقراض سخت پوستان

شیوع بیماري گواتر در مناطق کوهستانی  محل احداث بیمارستان ها روي صفحۀ گسل 

کدام مورد در محدودة علم زمین شناسی پزشکی است؟  . 55

انتقال عناصر از سنگ ها به آب  نقش کانی ها بر سالمتی انسان  درمان بیماري هاي کمبود نمک  مضرات آالینده هاي کارخانجات 

کدام مجموعه عناصر جزئی، گاهی در بدن به عنوان عنصر اساسی و مورد نیاز و گاهی به عنوان عنصر سّمی محسوب می شوند؟  . 56

تیتانیم، منگنز، فسفر، آلومینیم، سدیم  مس، طال، روي، سرب، کادمیم 

سرب، منیزیم، تیتانیم، سیلیسیم، کادمیم  طال، مس، نقره، پتاسیم، منیزیم 

نقشه هاي زمین شناسی که احتمال خطر بیماري هاي خاص زمین زاد در آن ها مشخص شده با کمک کارشناسان کدام شاخۀ زمین شناسی تهیه می شود؟  . 57

زمین شناسی زیست محیطی زمین شناسی پزشکی  ژئوشیمی  پترولوژي  

کدام مورد، یکی از اثرات نامطلوب توفان هاي گرد و غبار و ریزگردها است؟  . 58

پایین آمدن دماي هوا به علت بازتاب گرماي خورشید  پایین آمدن دماي هوا به علت بازتاب گرماي زمین 

باال  رفتن دما به علت جذب بیشتر ذرات جامد نسبت به ذرات گازي اتمسفر  باال رفتن دما به علت بازتاب انرژي خورشید توسط ذرات جامد معلّق 
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در کدام ناحیۀ کوهستانی، احتمال گسترش «بیماري گواتر» بیشتر است؟  . 59

هیمالیا راکی آلپ آند

کدام گزینه، «مهم ترین مسیر انتقال آرسینیک به بدن انسان» را براساس عبارِت زیر به درستی بیان می کند؟   . 60

«در پنجاه سال پیش، تحت تأثیر شدیدترین مسمومیت جهان با آرسینیک، حدود   نفر در بنگال غربی، دچار مرگ زودرس شدند.»

آبیاري مزارع برنج با آب آلوده به این عنصر  خشک کردن مواد غذایی با حرارت زغال سنگ

وجود الیه هاي رسوبی با رگه هایی از کانی پیریت  هوازدگی شیمیایی کانی هاي موجود در سنگ ها

600000

عبارت زیر با کدام عنصر مطابقت بیشتري دارد؟   . 61

«در سنگ هاي آهکی فراوان است و مصرف زیاد آن سبب کم خونی می شود.»

منیزیم فلوئور جیوه روي

.................. یک عنصر .................. بوده که داراي اهمیت .................. در بدن می باشد.  . 62

کادمیم، فرعی، اساسی فسفر، فرعی، اساسی کلسیم، فرعی، اساسی طال، اصلی، اساسی

باتوجه به جدول زیر،  و  به ترتیب می توانند مربوط به کدام عناصر باشند؟    . 63

نام عنصر طبقه بندي عناصر 

اصلی 

جزئی 

فرعی 

اکسیژن - روي - منگنز آهن - فسفر - طال آهن - نقره - سرب منیزیم - منگنز - فسفر

y,xz

X

y

Z

کدام یک از عناصر زیر، به ترتیب، اصلی، جزئی و فرعی می باشند؟  . 64

فسفر، مس، کادمیم آهن، فسفر، روي پتاسیم، منگنز، مس منیزیم، روي، فسفر

در ترکیب سنگ گرانیت و سنگ آهک کدام یک از عناصر اصلی تشکیل دهندة پوستۀ زمین، به طور مشترك یافت می شود؟  . 65

آلومینیوم سیلیسیم اکسیژن کربن

تغییرشکل استخوان در برخی از زنان مسن، توسط کدام عامل می تواند ایجاد شود؟   . 66

تجزیه و هوازدگی سنگ هاي حاوي فلوئوریت خشک کردن ذرت با حرارت زغال سنگ

فعالیت هاي آتشفشانی و استفاده از چشمۀ آبگرم استفاده از کودهاي حاوي روي در مزارع کشاورزي

کاربرد کانی  ..................  نسبت به بقیه متفاوت است.  . 67

فلوئوریت میکا تالک پنبۀ  نسوز

کدام مورد در رابطه با عنصر روي درست است؟   . 68

از عناصر جزئی و اساسی است و منشاء زمین زاد دارد.

از عناصر فرعی سّمی است که بیشتر توسط آشامیدن آب وارد بدن انسان می شود.

از عناصر اصلی و اساسی است و بیشتر از طریق هوا و تنفس وارد بدن انسان می شود.

از عناصر فرعی و اساسی است و از طریق سوزاندن زغال سنگ در فضاي بسته وارد بدن انسان می شود.

کدام یک از عناصر زیر در طبقه بندي عناصر از نظر غلظت در پوستۀ زمین جزء عناصر فرعی و از نظر اهمیت در بدن موجودات زنده جزء عناصر  . 69

اساسی است؟

منگنز کادمیم مس منیزیم
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عناصر جزئی ..................  . 70

همواره در بدن جانداران ایجاد سمیت می کنند. در بدن، به عنوان عنصر اساسی محسوب می شوند.

در تمام بافت هاي سالم بدن به مقدار زیادي وجود دارند. 0٫1داراي غلظت کمتر از  درصد در پوستۀ زمین هستند.

در مناطق نزدیک معادن سرب و روي، بی هنجاري مثبت کدام عنصر و احتمال شیوع کدام بیماري، بیشتر است؟  . 71

آرسنیک، عقب افتادگی ذهنی جیوه، سرطان پوست کادمیم، بیماري کلیوي سلنیم، آسیب دستگاه گوارشی

هم زمان با استخراج معادن سرب و روي، احتمال بروز کدام بیماري وجود دارد؟   . 72

آسیب دستگاه گوارشی سرطان پوست نارسایی کلیه آسیب دستگاه عصبی

اگر سرعت جریان یک گدازة آتشفشانی پایین باشد، ..................  . 73

شیب مخروط آتشفشان کم می باشد. میزان سیلیس گدازة آتشفشانی زیاد است.

آتشفشان شکل گنبدي دارد. ارتفاع مخروط آتشفشان کم است.

غلظت کدام یک از عناصر زیر در پوستۀ زمین بین  تا  درصد است؟  . 74

منیزیم فسفر مس طال

10٫1

کدام مجموعه عناصر جزئی، گاهی در بدن به عنوان عنصر اساسی و مورد نیاز و گاهی به عنوان عنصر سّمی محسوب می شوند؟   . 75

تیتانیم، سیلیسیم، کادمیم نقره، پتاسیم، منیزیم فسفر، آلومینیم، سدیم مس، سرب، کادمیم

سوزاندن فراوان زغال سنگ در یک منطقه ممکن است سبب بروز کدام یک از بیماري هاي زمین زاد گردد؟  . 76

ایجاد لکه هاي پوستی، پوسیدگی دندان دیابت، اختالل در سیستم ایمنی

خشکی غضروف ها، سرطان پوست آسیب هاي ذهنی، اختالل در دستگاه گوارش

ارتباط بین نوع بیماري و بی هنجاري مثبت کدام عنصر زمین زاد حاصل از آن، باهم انطباق ندارد؟  . 77

فلوئور، خشکی استخوان کادمیم، ایتاي ایتاي آرسنیک، شاخی شدن پوست روي، کوتاهی قد

مجموعه عناصر ذکرشده در کدام یک از گزینه هاي زیر هم اصلی و هم اساسی هستند؟  . 78

سدیم، کلسیم و منیزیم کلسیم، آهن، فسفر پتاسیم، منگنز و سدیم کلسیم، آهن و طال

از مجموعه عناصر ذکر شده، کدام یک در کانی هاي سولفیدي یافت می شوند؟  . 79

سلنیم - نقره - لیتیم سلنیم - کادمیم - روي منیزیم - روي - جیوه کلسیم - ید - فلوئور

کدام گزینه در خصوص آرسنیک صحیح است؟  . 80

 سنگ هاي آتشفشانی، داراي بی هنجاري مثبت آرسنیک بوده و مسیر انتقال آن به انسان، از راه آب آلوده به این عنصر است.

آرسنیک، یک عنصر اساسی و سّمی است. مهم ترین مسیر انتقال آن از زمین به انسان از راه گیاهان آلوده به این عنصر است.

آرسنیک، یک عنصر ضروري و غیرسّمی است. برخی سنگ ها مانند سنگ هاي رسوبی، داراي بی هنجاري مثبت آرسنیک است. 

آرسنیک، یک عنصر ضروري و غیرسّمی است. راه انتقال آن به انسان با سوزاندن زغال سنگ است.

بی هنجاري مثبت عنصرکادمیم می تواند نتیجۀ کدام مورد باشد؟  . 81

خشک کردن مواد غذایی با زغال سنگ استفاده از کود هاي روي در بخش کشاورزي

کانی هاي سولفیدي حاوي طال فوران آتشفشانی و اثر بر خاك هاي اطراف

در طبقه بندي عناصر موجود در پوستۀ زمین،  ..................  و  ..................  عناصر جزئی به حساب می آیند.  . 82

نقره، منگنز  لیتیم، سدیم  سرب، نقره  کلسیم، کادمیم 

در مورد عنصر  ..................  می توان گفت که در گروه عناصر  ..................  و  ..................  طبقه بندي می شود.  . 83

سرب - اصلی - سمی  منگنز - فرعی - سمی  پتاسیم - اصلی - اساسی  طال - فرعی - اساسی 
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سخت

در پوستۀ زمین کدام عناصر به ترتیب جزئی و فرعی هستند؟  . 84

سرب - روي  سدیم - پتاسیم  کادمیم - منگنز  فسفر- منیزیم 
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عنصر فلوئور، در ترکیب کانی هاي رسی و میکاي سیاه به مقدار زیاد وجود دارد و این عنصر از راه نوشیدن آب وارد بدن می شود.  گزینه 4  . 1

سوپر اکسیدها مانند  با تشکیل بنیان هاي بسیار واکنش گر، باعث وقوع سرطان می شوند. برخی عناصر به خصوص سلنیم، با نقش آنزیمی می توانند سوپر اکسیدها را از بین ببرند.  گزینه 3  . 2

مصرف بیش از حّد فلوئور باعث خشکی استخوان ها و غضروف می شود.  گزینه 3  . 3

روي را می توان در سنگ آهک و آتشفشانی یافت.  گزینه 3  . 4

علم ژئو شیمی به بررسی ترکیب شیمیایی سنگها می پردازد. گزینه 4  . 5

پتاسیم عنصر اصلی است، منگنز عنصر فرعی و سرب عنصر جزئی.  گزینه 3  . 6

تقسیم بندي عناصر عناصر 

فرعی الف 

اصلی ب 

جزئی ج 

تیتانیم، فسفر و منگنز جزء عناصر فرعی می باشند. گزینه 4  . 7

طبق جدول زیر، عناصر جزئی، غلظتی کمتر از  درصد در پوستۀ  زمین دارند.  گزینه 2  . 8

اهمیت در بدنعناصرغلظت در پوستهطبقه بندي عناصر

اساسیاکسیژن، سیلیسیم، آلومینیوم، آهن، کلسیم، سدیم، پتاسیم و منیزیمبیشتر از  درصداصلی

اساسیمنگنز، تیتانیم و فسفربین  تا  درصدفرعی

اساسی - سمیمس، طال، روي، سرب، کادمیم و ...کمتر از  درصدجزئی

سوپراکسیدها مانند  با تشکیل بنیان هاي بسیار واکنش گر، باعث وقوع سرطان می شوند. عناصري مانند سلنیم از طریق آنزیم هاي حاوي این عنصر، با از بین بردن گزینه 1  . 9

سوپراکسیدها، از وقوع سرطان جلوگیري می کنند.

زمین شناسان زیست محیطی به مطالعۀ شیوه هاي انتقال و رفع آالینده ها از محیط زیست می پردازند. گزینه 4  . 10

در علم ژئوشیمی، ترکیب شیمیایی سنگ، خاك و آب تعیین می شود. سایر موارد در علم زمین شناسی پزشکی مورد بررسی قرار می گیرند. گزینه 3  . 11

مصرف بیش از حّد فلوئور باعث خشکی استخوان ها و غضروف می شود. گزینه 3  . 12

اولین نیروگاه زمین گرمایی خاورمیانه در نزدیکی آتشفشان سبالن تاسیس شده است. گزینه 2  . 13

پودر بچه از کانی تالک تشکیل شده است. در آنتی بیوتیک ها و قرص هاي مسکن، بهبود زخم معده و ... از کانی هاي مختلف به ویژه انواع رس ها استفاده می شود. گزینه 2  . 14

دلیل زمین شناختی کمبود ید در کمربند گواتر این است که در بخش شمالی ایاالت متحده پس از عصریخبندان، با آب شدن یخ ها، حجم زیادي آب در خاك نفوذ کرد و نمک هاي گزینه 4  . 15

بسیار انحالل پذیر ید را با خود شست و خاك هاي فقیر از ید را برجاي گذاشت. 

گرد و غبار ها و ریزگردها باعث کاهش میزان انرژي دریافتی از خورشید و سردشدن زمین می گردند. گزینه 1  . 16

آرسنیک موجود در بعضی از سنگ ها، مانند زغال سنگ به مواد غذایی منتقل می شود. به نمونه اي از آن می توان در خشک کردن فلفل قرمز و ذرت به وسیلۀ زغال سنگ در ناحیه اي از گزینه 4  . 17

جنوب چین اشاره کرد. 

در این منطقه، خشک کردن مواد غذایی با حرارت زغال سنگ در محیط بسته، سبب آزاد شدن آرسنیک و ورود آن به مواد غذایی و آلودگی آن ها می شود. 

از عوارض بی هنجاري مثبت آرسنیک می توان به ایجاد لکه هاي پوستی، سخت شدن و شاخی شدن کف دست و پا، دیابت و سرطان پوست اشاره کرد.

ورود مقادیر باالي آرسنیک به بدن باعث ایجاد بیماري هاي متعددي، مانند ایجاد لکه هاي پوستی، سخت شدن و شاخی شدن کف دست و پا، دیابت و سرطان پوست می گردد. گزینه 4  . 18

سنگ یا کانی منشأ فلوئور: کانی هاي رسی، میکاي سیاه، زغال سنگ  گزینه 1  . 19

زمین شناسان در مطالعات خود، نوع کانی هاي تشکیل دهنده و ترکیب ژئوشیمیایی ریزگردها و غبارها را بررسی می کنند. همچنین، آنها سرچشمۀ ریزگردها را با تصاویر ماهواره اي گزینه 2  . 20

بررسی و نحوة انتقال آنها تا فواصل دور را مطالعه می کنند تا بتوانند پیامدهاي حاصل از استنشاق غبارها بر سالمت انسان را پیش بینی و راهکارهایی براي کاهش اثرات آنها پیدا کنند.

سلنیم یک عنصر اساسی است. منشأ اصلی سلنیم از خاك و مسیر ورود آن به بدن انسان، از طریق گیاهان است.  گزینه 2  . 21

برخی از عناصر مانند سلنیم، از طریق آنزیم هاي حاوي این عنصر، با از بین بردن سوپراکسیدها، از وقوع سرطان پیشگیري می کنند. به همین دلیل براي سالمت انسان اهمیت زیادي گزینه 3  . 22

دارند و به عنوان مادة ضدسرطان شناخته می شوند.

کوتاهی قد و اختالل در سیستم ایمنی بدن از عوارض کمبود روي در بدن می باشد. گزینه 2  . 23

استفاده از کودهاي روي در مزارع می تواند باعث افزایش غلظت کادمیم در گیاهان و زنجیرة غذایی شود. افزایش کادمیم می تواند موجب تغییر شکل و نرمی استخوان در زنان مسن گزینه 1  . 24

گردد.

هنگامی که مصرف فلوراید بسیار افزایش یابد و به  تا  برابر حد مجاز برسد، خشکی استخوان و غضروف رخ می دهد.  گزینه 4  . 25

استفاده از کودهاي روي سبب افزایش غلظت کادمیم در گیاهان و زنجیرة غذایی و ایجاد بیماري ایتاي ایتاي در ژاپن شده بود که این بیماري، باعث تغییر شکل و نرمی استخوان در گزینه 2  . 26

زنان مسن می شود.
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عنصر سلنیم با از بین بردن سوپراکسیدها از وقوع سرطان پیشگیري می کند. گزینه 3  . 27

کمبود سلنیم باعث بیماري است.   گزینه 4  . 28

زیرا در سایر گزینه ها خطر ناشی از فزونی، موجب بیماري می شود. 

غبار زغال سنگ موجب بیماري تنفسی می شود. گزینه 1  . 29

در زمین شناسی پزشکی به بررسی نقش و تأثیر عناصر زمین زاد و کانی ها که از طریق هوا، آب و غذا وارد بدن شده، پرداخته می شود. گزینه 2  . 30

سجزي ریاضی دان و ستاره شناس بود.  گزینه 1  . 31

غلظت عناصر جزئی کمتر از  درصد است.  گزینه 1  . 32

در گزینۀ  عنصر غیر فلزي درست است. در گزینۀ  از طریق آب وارد گیاه می شود و در گزینۀ  کمترین افراد آلوده به آرسنیک در کامبوج هستند.  گزینه 3  . 33

آرسنیک، کادمیم و فلوئور همگی از طریق آب وارد بدن می شوند. گزینه 1  . 34

عنصر ید، ارتباطی با آتشفشان ندارد.  گزینه 3  . 35

سایر عناصر همگی در سنگ هاي آتشفشانی و چشمه هاي آب گرم وجود دارند. 

روي و آرسنیک در کانی هاي سولفیدي مشاهده می شود و آرسنیک در سنگ هاي پیریتی (سولفید آهن) به فراوانی مشاهده می شود. گزینه 2  . 36

سلنیم در معادن طال و نقره یافت می شود. گزینه 1  . 37

روي از طریق گیاهان وارد بدن می شود. گزینه 3  . 38

یافتن راه درمان بیماري ها در مطالعات زمین شناسان قرار ندارد؛ بلکه یافتن سرچمشۀ ریزگردها، بررسی ترکیب ژئوشیمیایی و بررسی نوع کانی هاي تشکیل دهندة ریزگردها در گزینه 1  . 39

حیطۀ مطالعات زمین شناسی است. 

ید ربطی به آتشفشان ندارد.  گزینه 1  . 40

دیابت حاصل فزونی آرسنیک است.  گزینه 2  . 41

روي در سنگ هاي آهکی، کانی هاي سولفیدي و برخی از سنگ هاي آتشفشانی یافت می شود. گزینه 4  . 42

فلوئور و آرسنیک از طریق آب وارد بدن می شود ولی روي، سلنیم و کادمیم از طریق گیاهان وارد بدن می شوند. گزینه 3  . 43

زغال سنگ موجب بیماري ریۀ سیاه و غبارهاي زمین زاد هم موجب بیماري هاي ریوي می شود. گزینه 3  . 44

کوتاهی قد و اختالل در سیستم ایمنی بدن از عوارض کمبود روي است.  گزینه 2  . 45

مس، طال، روي و سرب از عناصر جزئی هستند که هم می توانند سّمی و هم اساسی باشند.  گزینه 4  . 46

آرسنیک باعث شاخی شدن پوست می شود.  گزینه 3  . 47

فلوئور در ترکیب کانی هاي رسی و میکاي سیاه به مقدار زیادي وجود دارد. گزینه 1  . 48

مصرف  تا  برابر  گزینه 2  . 49

سختی آب باعث آسیب کلیه ها می شود. گزینه 1  . 50

زمین شناسی پزشکی یا علم درمانی نیست، بلکه به دنبال بررسی عامل بیماري هاي زمین زاد است.  گزینه 3  . 51

) در حیطۀ علم زیست شناسی یا ) در حیطۀ علم زمین شناسی پزشکی و (گزینۀ  )، در حیطۀ علم زمین شناسی زیست محیطی (گزینۀ  ، در حیطۀ علم ژئوشیمی (گزینۀ  گزینه 3 گزینۀ   . 52

گیاه شناسی مطالعه می شود.

زمین شناسی پزشکی به بررسی تأثیر عناصر کانی ها و سنگ ها بر سالمتی انسان می پردازد. گزینه 2  . 53

در شاخۀ زمین شناسی زیست محیطی به حل مسائل زیست محیطی می پردازند. گزینه 2  . 54

منشأ همۀ عناصر سازندة بدن انسان و سایر جانداران، از زمین است و کم و زیاد شدن آن ها، سالمت انسان را به خطر می اندازد. گزینه 3  . 55

عناصر جدول کتاب درسی که شامل عناصر جزئی هستند عبارتند از: طال، مس، روي، سرب و کادمیم (نقش اساسی و سمی)  گزینه 1  . 56

زمین شناسان با تهیه نقشۀ پراکندگی ژئوشیمیایی عناصر، مناطق داراي خطر بیماري هاي خاص را شناسایی می کنند. گزینه 2  . 57

وجود غبارهاي آتش فشانی در جو باعث می شود تا میزان انرژي دریافتی از خورشید کاهش یافته و باعث سرد شدن زمین شود. یعنی غبارها باعث بازتاب انرژي خورشیدي به جو گزینه 2  . 58

شده و از رسیدن آن به زمین می کاهند.

گزینه 4 رشته کوه هیمالیا در اثر برخورد دو ورقه قاره اي است و از دریا دورتر است. پس احتمال بیماري گواتر در آن زیاد است.   . 59

علت مسمومیت با آرسنیک در بنگال غربی، وجود این عنصر سمی در آب هاي مزارع بود. راه انتقال این عنصر به موجودات از طریق آب آلوده است.  گزینه 2  . 60

عنصر روي در سنگ هاي آهکی وجود دارد و زیادي مقدار روي می تواند باعث کم خونی و مرگ شود.  گزینه 1  . 61

عنصر منگنز از جمله عناصر فرعی و اساسی در بدن می باشد.  گزینه 3  . 62

بررسی سایر گزینه ها: 

): عنصر جزئی  گزینۀ (

): عنصر اصلی و اساسی  گزینۀ (

): عنصر جزئی و اساسی - سّمی گزینۀ (
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غلظت عناصر اصلی، فرعی و جزئی باتوجه به جدول به شرح زیر می باشد:    گزینه 4  . 63

اهمیت در بدن عناصر غلظت پوسته طبقه بندي عناصر 

اساسی اکسیژن، آهن، کلسیم، سدیم، پتاسیم و منیزیم  بیشتر از  درصد اصلی  

اساسی منگنز و فسفر بین  تا درصد فرعی 

اساسی - سمی مس، طال، روي، سرب، کادمیم و ... کمتر از  درصد جزئی 

 عناصر  ،  به ترتیب جزء عناصر اصلی، جزئی و فرعی هستند. 

سدیم عنصر اصلی، روي عنصر جزئی و فسفر از جمله عناصر فرعی می باشد. گزینه 1  . 64

کلسیم و اکسیژن از عناصر اصلی تشکیل دهندة پوستۀ زمین هستند که اکسیژن در ترکیب اصلی سنگ گرانیت و سنگ آهک وجود دارد. گزینه 2  . 65

باتوجه به این که کادمیم همیشه با عنصر روي همراه است، استفاده از کودهاي روي که از سنگ معدن روي تولید می شود، در مزارع می تواند باعث افزایش غلظت کادمیم در گیاهان و گزینه 3  . 66

زنجیرة غذایی شود. افزایش مقادیر کادمیم می تواند سبب شیوع بیماري ایتاي ایتاي شود که این بیماري به صورت تغییر شکل و نرمی استخوان در زنان مسن پدیدار می گردد. 

آزبست (پنبۀ نسوز) در ساخت وسایل مختلفی مانند لنت ترمز و ... به کار می رود. سایر موارد کاربرد دارویی و بهداشتی و آرایشی دارند. گزینه 1  . 67

عنصر روي، از عناصر فلزي مهم به شمار می رود و یک عنصر جزئی اساسی با منشأ زمینی است که بیشتر از طریق گیاهان وارد بدن انسان می شود. عوارض کمبود روي، شامل کوتاهی گزینه 1  . 68

قد و اختالل در سیستم ایمنی بدن است.

گزینه 4  . 69

اهمیت در بدن عناصرغلظت در پوسته   طبقه بندي عناصر   

اساسی   اکسیژن، آهن، کلسیم، سدیم، پتاسیم و منیزیم    بیشتر از  درصد اصلی 

اساسی منگنز و فسفر   بین  تا  درصد    فرعی 

  اساسی - سمی   مس، طال، روي، سرب، کادمیم، ... کمتر از  درصد جزئی 

) و ). این عناصر، گاهی در بدن به عنوان عنصر اساسی و مورد نیاز (رد گزینۀ  عناصر جزئی، در پوستۀ زمین و بدن موجودات زنده به مقدار بسیار کم یافت می شوند (رد گزینۀ  گزینه 3  . 70

) که باعث ایجاد عوارض و یا بیماري می گردند. طبق جدول زیر، غلظت عناصر جزئی در پوستۀ زمین، کمتر از  درصد است. (تأیید گاهی به عنوان عنصر سمی محسوب می شوند (رد گزینۀ 

 ( گزینۀ 

اهمیت در بدن عناصرغلظت در پوسته   طبقه بندي عناصر   

اساسی   اکسیژن، آهن، کلسیم، سدیم، پتاسیم و منیزیم    بیشتر از  درصد اصلی 

اساسی منگنز و فسفر   بین  تا  درصد    فرعی 

  اساسی - سمی   مس، طال، روي، سرب، کادمیم و ... کمتر از  درصد جزئی 

کادمیم عنصري سمی و سرطان زاست که در کانسنگ هاي سولفیدي یافت می شود. مهم ترین منشأ آن در معادن سرب و روي است و می تواند سبب آسیب رسانی به کلیه ها و تغییر گزینه 2  . 71

شکل و نرمی استخوان ها در زنان مسن گردد.

کادمیم عنصري سمی و سرطان زاست که در کانسنگ هاي سولفیدي یافت می شود و مهم ترین منشأ آن در معادن سرب و روي است و به کلیه ها و مفاصل آسیب می رساند. گزینه 2  . 72

هرچه گدازه روان تر (سیلیس کمتر) باشد، مخروط آتشفشان، شیب و ارتفاع کمتري دارد. درصورتی که سرعت جریان گدازة آتشفشانی پایین باشد، میزان سیلیس آن باال می باشد. گزینه 1  . 73

با توجه به جدول زیر، عناصر فرعی همچون منگنز و فسفر در پوستۀ زمین غلظتی بین  تا  درصد دارند.  گزینه 3  . 74

اهمیت در بدن عناصرغلظت در پوسته   طبقه بندي عناصر   

اساسی   اکسیژن، آهن، کلسیم، سدیم، پتاسیم و منیزیم    بیشتر از  درصد اصلی 

اساسی منگنز و فسفر   بین  تا  درصد    فرعی 

  اساسی - سمی   مس، طال، روي، سرب، کادمیم و ... کمتر از  درصد جزئی 

عناصر جدول کتاب درسی که شامل عناصر جزئی هستند عبارتند از: طال، مس، روي، سرب و کادمیم (نقش اساسی و سمی) گزینه 1  . 75

آرسنیک موجود در بعضی از سنگ ها، مانند زغا سنگ به مواد غذایی منتقل می شود که مقادیر باالي آن عوارض و بیماري هاي متعدد مانند لکه هاي پوستی، سخت شدن و شاخی شدن گزینه 4  . 76

کف دست و پا، دیابت و سرطان پوست را ایجاد می کند. مقادیر باالي فلوئور در زغال سنگ نیز ممکن است سبب خشکی استخوان ها و غضروف ها گردد.

کوتاهی قد در ارتباط با کمبود (بی هنجاري منفی) عنصر روي است. گزینه 1  . 77

عناصر اصلی و اساسی در جدول کتاب:  گزینه 4  . 78

اکسیژن، آهن، کلسیم،  سدیم، پتاسیم و منیزیم  

» صحیح است. بنابراین گزینۀ «

روي، کادمیم و سلنیم در کانی هاي سولفیدي یافت می شوند. گزینه 4  . 79

آرسنیک، یک عنصر غیرضروري و سّمی است. این عنصر منشأ زمین زاد دارد و برخی سنگ ها مانند سنگ هاي آتشفشانی، داراي بی هنجاري مثبت آرسنیک است. مهم ترین مسیر گزینه 1  . 80

انتقال آن از زمین به گیاهان و جانوران و انسان، از راه آب آلوده به این عنصر است.

کادمیم عنصري سّمی و سرطان زاست که همیشه با عنصر روي همراه است. استفاده از کود  هاي روي که از سنگ معدن روي تولید می شود، در مزارع می تواند باعث افزایش غلظت گزینه 1  . 81

کادمیم در گیاهان و زنجیرة غذایی شود.
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عناصر جزئی عبارتند از مس، طال، روي، سرب، کادمیم و ... که غلظت کمتر از  درصد در پوسته دارند و در بدن نقش اساسی و گاهی سمی دارند.  گزینه 2  . 82

اهمیت در بدنعناصرغلظت در پوستهطبقه بندي عناصر

اساسیاکسیژن، سیلیسیم، آلومینیوم، آهن، کلسیم، سدیم، پتاسیم و منیزیمبیشتر از  درصداصلی

اساسیمنگنز، تیتانیم و فسفربین  تا  درصدفرعی

اساسی - سمیمس، طال، روي، سرب، کادمیم و ...کمتر از  درصدجزئی

عنصري مانند پتاسیم، غلظت بیش  از یک درصد در گروه عناصر اصلی بوده و در بدن نقش اساسی دارند.  گزینه 2  . 83

بررسی سایر گزینه ها: 

منگنز سمی نیست و سرب اصلی نیست. 

دو عنصر کادمیم (عنصر جزئی  با غلظتی کمتر از  درصد ) و منگنز با غلظت بین یک و یک دهم درصد را فرعی می دانیم. گزینه 2  . 84

گزینه 4   . 85

الف) فرعی - منگنز ، ب) اصلی - کلسیم ، ج) جزئی - روي می باشد.  گزینه 3  . 86

در سایر گزینه ها رعایت این ترتیب دیده نمی شود. 

اهمیت در بدنعناصرغلظت در پوستهطبقه بندي عناصر

اساسیاکسیژن، سیلسیم، آلومینیوم، آهن، کلسیم، سدیم، پتاسیم و منیزیمبیشتر از  درصداصلی

اساسیمنگنز، تیتانیم و فسفربین  تا  درصدفرعی

اساسی - سمیمس، طال، روي، سرب، کادمیم و ...کمتر از  درصدجزئی

با توجه به جدول زیر، عناصر فرعی مانند فسفر، تیتانیم، منگنز غلظت بین  تا  درصد دارند.  گزینه 1  . 87

اهمیت در بدنعناصرغلظت در پوستهطبقه بندي عناصر

اساسیاکسیژن، سیلیسیم، آلومینیوم، آهن، کلسیم، سدیم، پتاسیم و منیزیمبیشتر از  درصداصلی

اساسیمنگنز، تیتانیم و فسفربین  تا  درصدفرعی

اساسی - سمیمس، طال، روي، سرب، کادمیم و ...کمتر از  درصدجزئی

طبق جدول زیر، عناصر جزئی داراي غلظت کمتر از  درصد در پوستۀ  زمین هستند.  گزینه 1  . 88

اهمیت در بدنعناصرغلظت در پوستهطبقه بندي عناصر

اساسیاکسیژن، سیلیسیم، آلومینیوم، آهن، کلسیم، سدیم، پتاسیم و منیزیمبیشتر از  درصداصلی

اساسیمنگنز، تیتانیم و فسفربین  تا  درصدفرعی

اساسی - سمیمس، طال، روي، سرب، کادمیم و ...کمتر از  درصدجزئی

عنصر منگنز، فسفر و تیتانیم با غلظت یک تا یک دهم در گروه عناصر فرعی قرار می گیرند که نقش اساسی در بدن دارند.  گزینه 2  . 89

 

اهمیت در بدنعناصرغلظت در پوستهطبقه بندي عناصر

اساسیاکسیژن، سیلیسیم، آلومینیوم، آهن، کلسیم، سدیم، پتاسیم و منیزیمبیشتر از  درصداصلی

اساسیمنگنز، تیتانیم و فسفربین  تا  درصدفرعی

اساسی - سمیمس، طال، روي، سرب، کادمیم و ...کمتر از  درصدجزئی

کادمیم عنصري سمی است.  گزینه 3  . 90

در کانسنگ هاي سولفیدي می توان عناصر آرسنیک، کادمیم، سلنیم و روي را مشاهده کرد.  گزینه 2  . 91

وجود عناصر کلسیم و منیزیم باعث سختی آب آشامیدنی شده و می تواند باعث ایجاد انواع خاصی از بیماري هاي کلیوي گردد. افزایش کادمیم می تواند موجب تغییر شکل و نرمی گزینه 3  . 92

استخوان در زنان مسن و نیز برخی از آسیب هاي کلیوي شود.

وقتی مقادیر باالي عنصر آرسنیک وارد بدن انسان می شود، عوارض و بیماري هاي متعدد مانند ایجاد لکه هاي پوستی، سخت  شدن و شاخی شدن کف دست و پا، دیابت و سرطان پوست گزینه 4  . 93

را ایجاد می کند. فرمول ارپیمان نیز سولفید آرسنیک است.

مطالعات ژئوشیمیایی نشان می دهد که توزیع عناصر در پوستۀ زمین و ترکیب سنگ ها و کانی ها در هر محل متفاوت است. عناصري مثل آهن که غلظت بیش  از  درصد را دارند گزینه 1  . 94

اصلی و عناصري که کمتر از  درصد را دارند در گروه عناصر فرعی هستند. 
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آسان

MrKonkori : کانال آقاي کنکور

نام آزمون: زمین فصل 4 - آقاي کنکور

فصل چهارم : زمین شناسی و سازه هاي مهندسی

مقاومت سنگ عبارت است از .................. یا .................. که سنگ می تواند تحمل کند بدون آنکه ..................   . 1

حداقل تنش، ترکیبی از تنش ها، بشکند. حداکثر تنش، ترکیبی از تنش ها، بشکند.

حداقل فشار، ترکیبی از فشارها، چین بخورد. حداکثر فشار، ترکیبی از فشارها، چین بخورد.

در کدام مورد، ویژگی «سنگ هاي کربناتی» کامل تر آمده است؟  . 2

حفرات انحالل بزرگی در این سنگ هاي دگرگونی تشکیل می شود.

 نوعی سنگ آذرین که اغلب درزه دار نیستند و از کانی هاي کربناتی تشکیل یافته اند.

سنگ هایی که عمل انحالل در آن ها وجود ندارد.

50نوعی سنگ رسوبی که بیش از  درصد آن ها را کانی هاي کلسیت و دولومیت تشکیل می دهد.

گابیون اصطالحی است که براي .................. به کار می رود.  . 3

میخ کوبی تورسیمی زهکشی آب اضافه دیوار حائل

دلیل ناپایداري تونل در زیر سطح ایستابی چیست؟   . 4

آب از فضاهاي خالی وارد تونل می شود. انحالل امالح به علت پایین بودن سطح ایستابی

آب از طریق فضاهاي خالی از تونل خارج می شود. انحالل امالح که به علت باال بودن سطح ایستابی

کدام جملۀ زیر صحیح نمی باشد؟  . 5

تونل ها براي انتقال فاضالب، حفر می شوند. 

شیل ها نمی توانند تکیه گاه خوبی براي سازه ها باشند. 

سنگ هاي آذرین، تکیه گاه مناسبی براي احداث سازه هستند. 

در رفتار پالستیک سنگ ها، تغییر شکل سنگ ها، پس از رفع تنش به حالت اولیۀ خود بر می گردند. 

درزه و چین خوردگی به ترتیب، کدام رفتار سنگ ها را نشان می دهند؟  . 6

شکستگی - خمیري  شکستگی - االستیک  االستیک - خمیري  پالستیک - شکستگی 

آسفالت مخلوطی از .................. می باشد و در ساخت .................. و .................. استفاده می شود.  . 7

شن، ماسه و قیر - زیراساس و اساس شن، ماسه و قیر آستر و رویه

قلوه سنگ - زیراساس و اساس قطعه سنگ و قلوه سنگ - آستر و رویه

 
A

BC
D

،  و  به ترتیب کدام اند؟   ، در شکل مقابل   . 8

زیرسازي، زیراساس، اساس، آستر  

زیرسازي، اساس، زیراساس، آستر

زیراساس، اساس، آستر، رویه  

اساس، زیراساس، رویه، آستر  

ABCD

کدام مورد از کاربرد مغارها نمی باشد؟   . 9

عبور و فاضالب ایستگاه مترو انبارهاي نظامی محل ذخیرة نفت

تنش در سطح زمین موجب .................. و تنش در محیط گرم و آبدار موجب .................. می شود.  . 10

تشکیل تاقدیس، تشکیل گسل پالستیکی شدن، تشکیل درز چین خوردگی، شکستگی شکستگی، چین خوردگی
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رسوباتی که از طریق رودخانه به مخزن سد حمل می شوند ..................   . 11

به کارآیی سدها به طور قابل توجهی می افزایند. به تدریج از ظرفیت مفید مخزن می کاهند.

امالح آب مخزن را کاهش می دهند. موجب فرار آب از مخزن پشت سد می شوند.

در ساخت تونل و مغار کدام مورد باید رعایت شود؟   . 12

ساخت سازه در امتداد الیه بندي ساخت سازه موازي الیه بندي ساخت سازه باالي سطح ایستابی ساخت سازه زیر سطح ایستابی

در ساخت سد کدام مورد باید رعایت شود؟   . 13

ساختن دیوارة سد پایین تر از سطح ایستابی ساختن دیوارة سد باالتر از سطح ایستابی

ساخت سد بر روي سنگ گچ و نمک دیواره ها و کف مخزن سد نفوذناپذیر باشد.

احداث سد بر روي کدام سنگ سبب می شود آب بیش تري از زیر سد فرار کند؟   . 14

هورنفلس گنیس سنگ گچ سنگ آهک

تشکیل غار در کدام سنگ سریع تر از بقیه حاصل می شود؟   . 15

آهک حفره دار آهک کارستی سنگ نمک سنگ گچ

،  تنش .................. و .................. و .................. می باشند.   ، اشکال مقابل به ترتیب   . 16

 

CB A

برشی، فشاري، کششی برشی، کششی، فشاري فشاري، کششی، برشی کششی، فشاري، برشی

ABC

یکی از کاربردهاي مصالح خرده سنگی، در .................. و .................. ریل هاي راه آهن است.  . 17

زیرسازي و روسازي اساس و زیراساس زیرسازي و تکیه گاه آستر و رویه

بخش زیراساس از .................. با .................. و الیه هاي آستر و رویه از جنس .................. می باشد.  . 18

آسفالت - شن و ماسه ماسه یا آسفالت - سنگ شکسته

شن و ماسه یا ُرس - سنگ شکسته شن و ماسه یا سنگ شکسته - آسفالت

در احداث جاده کدام بخش به عنوان الیۀ زهکش عمل می کند؟   . 19

رویه آستر اساس زیراساس

زیرسازي از .................. و روسازي از .................. تشکیل می شود.  . 20

زیراساس و رویه - اساس و آستر اساس و آستر - زیراساس و رویه زیراساس و اساس - آستر و رویه آستر و رویه - زیراساس و اساس

لغزش خاك ها در دامنه ها و ترانشه ها به ویژه در اوایل بهار ناشی از چیست؟   . 21

خمیري شدن خاك در اثر باال آمدن سطح ایستابی خمیري شدن خاك در اثر بارندگی زیاد

لغزش الیه ها در اثر عبور خودروها سنگین شدن خاك در اثر رشد گیاهان

پایداري خاك هاي .................. به میزان رطوبت آن ها بستگی دارد هر چقدر رطوبت این خاك ها .................. باشد پایداري آن ها کم تر است.  . 22

ریزدانه - بیش تر ریزدانه - کم تر درشت دانه - کم تر درشت دانه - بیش تر

خاك هاي درشت دانه قطري .................. دارند مانند .................. و ..................   . 23

بزرگ تر از  میلی متر - شن و ماسه  بزرگ تر از  میلی متر - ماسه و شن

بزرگ تر از  سانتی متر - لجن و شن بزرگ تر از  سانتی متر - لجن و شن

0٫750٫075

0٫750٫075
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خاك هاي ریزدانه قطري کوچک تر از .................. دارند مانند .................. و ..................   . 24

0٫750٫0750٫750٫075 میلی متر - ُرس والي میلی متر - ُرس والي سانتی متر - لجن و شن سانتی متر - لجن و شن

طبقه بندي مهندسی خاك ها بر چه اساسی صورت می گیرد؟   . 25

نفوذپذیري، تخلخل و قطر دانه ها دانه بندي، درجۀ خمیري بودن و مقدار مواد آلی

تخلخل، درجۀ سیمان شدگی قطر دانه ها، نفوذپذیري و درجۀ سیمان شدگی

کدام دلیل استفاده از ُرس در هستۀ سدهاي خاکی است؟   . 26

شکل پذیري خوب ُرس تخلخل زیادي براي ذخیرة آب دارند. نفوذناپذیري دارد.  قیمت ارزان و در دسترس بودن

خاك هاي مورد نیاز در ساخت سازه ها از لحاظ .................. و .................. و .................. در آزمایشگاه بررسی می شوند.   . 27

کیفیت، نفوذپذیري و شکل دانه ها گردشدگی، نفوذپذیري، ترکیب جنس، تخلخل و قطر دانه ها مقاومت، نفوذپذیري و اندازة دانه ها

در سدهاي بتنی از .................. و در سدهاي خاکی از .................. استفاده می شود.  . 28

سیمان، ماسه و شن، میل گرد - خاك ُرس - ماسه و شن و قلوه هاي سنگ خاك ُرس، ماسه و شن و قلوه  سنگ - سیمان، ماسه، شن، میل گرد

قلوه سنگ، ماسه و شن و سیمان - ُرس، ماسه و شن و تیرآهن تیرآهن و ماسه و شن - سیمان، ماسه و شن و قلوه سنگ

یکی از خطراتی که سازه ها را در مناطق کوهستانی تهدید می کند ..................   . 29

تنش هاي زیاد چین خوردگی هاي زیاد ریزش کوه گسل هاي متعدد

افزون بر محل گسل ها کدام مورد زیر در پایداري محل احداث سازه مؤثر است؟   . 30

رطوبت خاك و میزان بارندگی حرکات دامنه اي و ریزش سنگ

چین خوردگی هاي منطقه و نوع تنش هاي موجود مصالح به کار رفته و شکل ساختمان

در مطالعات مکان یابی سازه ها با استفاده از .................. و .................. و .................. گسل ها را شناسایی می کنند.  . 31

اطالعات تاریخی، بازدید صحرایی بازدید صحرایی، دستگاه هاي لرزه نگاري

دورسنجی، اطالعات تاریخی عکس هاي هوایی و ماهواره اي و بازدید صحرایی

کدام سازه زیردریایی نیست؟   . 32

اسکله تونل هاي زیردریایی پایانه هاي نفتی فرودگاه

در احداث سازه هاي دریایی عالوه بر مطالعات زمین شناسی باید به .................. هم توجه شود.  . 33

جریان هاي بادي و ویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی آب دریا جریان هاي دریایی و ویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی آب دریا

جریان هاي هوایی و ویژگی هاي زمین در کف دریا جریان هاي دریایی و ویژگی هاي زمین در کف دریا

در شرایطی که سنگ هاي داخل تونل از نظر پایداري و نشت آب وضعیت مطلوبی نداشته باشند ..................   . 34

در مکان دیگر از تونل خشک استفاده می شود. با احداث دستگاه هاي خشک کننده رطوبت تونل را خشک می کنند.

دیواره و سقف تونل با محافظی از بتن و سایر مصالح پوشیده می شود. با حفر کانال هاي اضافه آب اطراف تونل تخلیه می شود.

کدام گزینه در مورد پایداري تونل ها درست است؟   . 35

تونل هایی که در باالي سطح ایستابی قرار می گیرند از پایداري بیش تري برخوردارند.

تونل هایی که در پایین سطح ایستابی قرار می گیرند از پایداري بیش تري برخوردارند.

کنترل جریان آب زیرزمینی در تونل ها، اهمیتی ندارد.

بخش بزرگی از مشکالت و خسارت ها در پروژه هاي عمرانی و معدنی ناشی از برخورد با آب هاي جاري بوده است.

کدام مورد با ایجاد مغار احداث نمی شود؟   . 36

ذخیرة نفت دسترسی به مواد معدنی مترو نیروگاه

3

زمین فصل 4 - آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



کدام مورد ارتباطی با ساخت تونل ندارد؟   . 37

ذخیرة نفت استخراج مواد معدنی انتقال آب و فاضالب ارتباط راه ها

در مطالعات زمین شناسی سد کدام مورد نادرست است؟   . 38

وضعیت مخزن، تکیه گاه و پی سد از نظر پایداري و فرار آب بررسی می شود.

براي اینکه فرار آب از مخزن سد صورت نگیرد باید دیواره ها و کف مخزن نفوذناپذیر باشد.

سطح تراز آب هاي زیرزمینی اطراف سد باید پایین تر از سطح آب مخزن سد باشد.

آهکی بودن و وجود درزه ها، شکستگی ها و حفره ها از عوامل مؤثر بر فرار آب از سدها است.

سدها از نظر نوع مصالح ساختمانی به کار رفته به .................. تقسیم می شوند.  . 39

سه دستۀ خاکی، ُرسی، سنگی سه دستۀ خاکی، سنگی و بتنی دو دستۀ خاکی و بتنی دو دستۀ خاکی و سنگی

اگر سد بر روي سنگ گچ باشد پس از چند سال، .................. می شود.  . 40

آب پشت سد سخت می شود.

آب پشت سد شور می شود.

سد ترك برداشته فرو می ریزد.

حفرات انحاللی در سنگ ایجاد و باعث فرار آب از مخزن سد و ناپایداري بدنۀ سد می شود.

انحالل پذیري کدام سنگ ها از سنگ هاي آهکی بیش تر است و حفره ها و غارهاي انحاللی در آن ها سریع تر تشکیل می شود؟  . 41

ُرس   تالک   سنگ گچ    سنگ ژیپس

کدام تغییر شکل زیر رفتار کشسان در اجسام را نشان می دهد؟   . 42

سنگ به حالت اولیۀ خود بعد از رفع تنش باز می گردد. سنگ به حالت اولیۀ خود بعد از رفع تنش باز نمی گردد.

درزه ها و گسل ها و چین خوردگی ها ساخته می شود. سنگ ها با تنش دچار شکستگی و فروپاشی می شوند.

مقدار و نوع تغییر شکل ایجاد شده به .................. بستگی دارد.  . 43

مقدار تنش وارد شده به سنگ ها مقدار نیروي وارد شده به سنگ ها مقدار فشار وارد شده به سنگ ها رفتار سنگ ها در برابر تنش

در مطالعات آغازین یک پروژه کدام کار انجام نمی شود؟   . 44

گمانه ها یا چال هاي باریک و عمیقی در نقاط مختلف محل احداث سازه نمونه برداري از خاك یا سنگ پی سازه

استفاده از نرم افزارهاي تخصصی براي ارزیابی محل  بررسی مقاومت سنگ و خاك در برابر تنش وارده بر سنگ ها در آزمایشگاه

کدام عامل سبب ناپایداري سنگ یا خاك پی سازه ها می شود؟   . 45

چین خوردگی درزه ها و شکستگی ها تنش ها و فشارهاي داخلی وزن زیاد سنگ ها

هرچه مقاومت در مقابل تنش ها، .................. باشد، سنگ .................. و .................. بیش تري در آن ایجاد می شود.  . 46

بیش تر، ناپایدارتر، چین خوردگی بیش تر، پایدارتر، سطوح شکست کم تر، پایدارتر، چین خوردگی کم تر، ناپایدارتر، سطوح شکست

گسستگی سنگ ها، متراکم شدن سنگ ها و بریده شدن سنگ ها به ترتیب در اثر تنش .................. و .................. و .................. می باشد.  . 47

برشی - فشاري - کششی برشی - کششی - فشاري کششی - فشاري - برشی فشاري - کششی - برشی

کدام گزینه براي تعریف تنش مناسب تر است؟   . 48

هرگاه سنگ تحت تأثیر نیرویی از خارج قرار گیرد، در داخل سنگ نیز نیرویی بر واحد سطح به نام تنش تشکیل می شود.

هرگاه سنگ تحت تأثیر نیرویی از داخل قرار گیرد، از خارج سنگ نیز نیرویی به نام تنش تشکیل می شود.

هرگاه سنگ تحت تأثیر نیرویی از خارج قرار گیرد، در داخل سنگ نیز نیرویی به نام تنش تشکیل می شود.

هرگاه سنگ تحت تأثیر نیرویی از داخل قرار گیرد، از خارج سنگ نیز نیرویی بر واحد سطح به نام تنش تشکیل می شود.
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کدام گزینه در مکان یابی سازه ها نادرست است؟   . 49

پروژه هاي عمرانی مانند پل، مجتمع هاي تجاري و مسکونی، سازه نامیده می شوند.

قبل از انجام پروژه هاي عمرانی انجام مطالعات زمین شناسی سنگ بستر آن ها ضروري است.

ناهمواري هاي سطح زمین در برابر ریزش در سازه مورد بررسی قرار می گیرند.

مورفولوژي محل احداث سازه در پایداري سازه بی اثر است.

 

حاصل تنش فشاري در شکل رو به رو کدام است؟  . 50

روراندگی چین خوردگی

ناپیوستگی شکستگی

 

شکل زیر در ارتباط با کدام گزینه است؟  . 51

دو ورقه نزدیک شونده دو ورقه دورشونده

تنش کششی تنش برشی

در تنش هاي فشاري، فشارهاي خارجی  .................. عمل می نمایند.  . 52

مانند حرکت لبه هاي قیچی بی تأثیر نسبت به هم به سمت هم به طور دورشونده از هم

بخشی از گوشتۀ زمین داراي رفتار خاصی در سنگ ها است، به طوري که پس از رفع تنش به شکل اول برمی گردد. ماهیت این بخش از زمین کدام  . 53

است؟

االستیک شکننده   پالستیک کش سان  

هرگاه سنگی پس از رفع تنش به حالت اولیه برنگردد و تغییر شکل بدهد داراي رفتار  ..................  و اگر به شکل اولیۀ خود بازگردد، داراي رفتار   . 54

..................  می باشد.

خمیرسان ــ کش سان االستیک ــ شکننده   پالستیک ــ خمیرسان  االستیک ــ پالستیک  

کدام گزینه، شکل تنش برشی را نمایش می دهد؟  . 55

  

  

وظیفۀ باالست کدام مورد زیر است؟  . 56

عایق سرمایی و گرمایی اتصال چرخ ها به بدنه نگه داري ریل هاي راه آهن نوسان مناسب چرخ ها

بخش .................. به  عنوان  ..................  می باشد.  . 57

آستر و رویه - الیۀ زهکش زیر اساس - الیۀ زهکش روسازي - الیۀ نفوذ پذیر اساس - الیۀ مقاوم

کدام یک از موارد زیر از جمله کاربردهاي باالست است؟  . 58

کنترل جریان آب زیرزمینی زهکشی آب مصالح سدهاي خاکی استحکام ترانشه

در الیه هاي مختلف یک جاده کدام یک به عنوان یک زهکش عمل می کند؟  . 59

زیراساس اساس آستر رویه

5

زمین فصل 4 - آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



در احداث جاده در بخش زیراساس چه موادي مورد استفاده قرار می گیرد؟  . 60

شن و ماسه باالست رس و سنگ شکسته شن و سنگ شکسته

لغزش خاك ها در دامنه ها و ترانشه ها به ویژه در ماه هاي مرطوب سال ناشی از کدام پدیده است؟  . 61

زهکشی بیش از حد خاك رطوبت زیاد خاك هاي ریز دامنه اي افزایش رشد گیاهان در دامنه ها کاهش وزن خاك براثر شستشو

کدام یک از موارد زیر، معیاري در طبقه بندي خاك ها نیست؟  . 62

دانه بندي درجۀ خمیري بودن میزان پایداري مقدار مواد آلی آن ها

شکل زیر کدام یک از روش هاي پایدارسازي شیب را نشان می دهد؟  . 63

پوشش گیاهی دیوار حائل

باالست گابیون

کدام مورد از کاربرد مغارها می باشد؟  . 64

حمل و نقل انتقال آب انتقال فاضالب ایستگاه مترو

کاربرد کدام مورد می تواند براي نیروگاه ها باشد؟  . 65

گابیون مغار ترانشه تونل

کدام یک از گزینه هاي زیر یک نوع حفاري  زیرزمینی محسوب می شود؟  . 66

مغار کارست باالست گابیون

کدام یک از گزینه هاي زیر، در ارتباط با مفهوم مغار مناسب تر است؟  . 67

فضا هاي زیرزمینی کوچک  براي انتقال فاضالب سازه هاي روي سطح زمین براي انتقال آب

فضاهاي زیرزمینی بزرگی براي تأسیسات زیرزمینی همان تونل ها براي حمل و نقل

در بررسی پایداري تونل ها کدام بخش از آب هاي زیرزمینی مبناي مطالعه قرار می گیرند؟  . 68

سطح ایستابی منطقۀ تهویه منطقۀ تخلیه منطقۀ اشباع

در مطالعات مکان یابی سازه ها براي شناسایی گسل ها کدام مورد مناسب است؟  . 69

دستگاه هاي لرزه  نگار عکس هوایی مطالعات ژئوفیزیکی  بررسی حرکات دامنه اي 

کدام گزینه در مورد نوع سنگ ها و مقاومت آن ها در برابر تنش صحیح است؟  . 70

سنگ گابرو دگرگونی بوده که پی سنگ مناسبی براي ساخت سدها هستند.

گابرو یک سنگ آذرین است که تکیه گاه مناسبی براي سازه ها است.

کوارتزیت همانند گابرو آذرین بوده و پی سنگ مناسبی براي ساخت سد محسوب می شود.

شیست از نوع آذرین بوده و پی سنگ مناسبی براي پی یک سد است.

مهم ترین عامل در تعیین نوع سد و محل احداث آن کدام است؟  . 71

جریان آب زیر زمینی بر دیواره ها و کف مخزن سد مقاومت زمین و نفوذناپذیري دیواره ها

عدم وجود درزه ها در مخزن و در پی سد شرایط زمین شناسی منطقه و نوع مصالح

کدام یک از سنگ هاي زیر می توانند تکیه گاه مناسبی براي احداث یک سازه باشند؟  . 72

گابرو شیل ژیپس گچ

کارستی شدن یعنی  ..................  . 73

ایجاد حفره هاي ریز و درشت ایجاد حفره بر اثر فشار شکستگی سنگ در اثر زلزله حفره دار شدن سنگ ها بر  اثر انحالل
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در مورد مقاومت انواع سنگ ها در برابر تنش، کدام گزینه درست است؟  . 74

سنگ هاي رسوبی و دگرگونی می توانند تکیه گاه مناسبی براي سازه هاي سنگین باشند.

سنگ  شیست ها، تکیه گاه مناسبی براي سازه ها محسوب می شوند.

ماسه سنگ ها، استحکام الزم براي ساخت سازه را ندارند.

سنگ کوارتزیت مقاومت کافی در برابر تنش را دارا می باشند.

کدام گزینه در مورد واکنش خمیرسان، سنگ ها، درست است؟  . 75

زمانی که تنش از حد مقاومت سنگ بیشتر شود، دچار شکستگی می شوند. با رفع تنش به حالت اولیۀ خود بر می گردند.

با رفع تنش، به طور کامل به حالت اولیۀ خود بر نمی گردند. در اثر تنش دچار درزة فراوان می شوند.

.  تاقدیس و ناودیس نشان دهندة کدام نوع تغییر در سنگ است؟ 76

کشسان پالستیک شکننده االستیک

هنگامی که پس از رفع تنش به طور کامل به حالت اولیه برنگردند، رفتار ..................  و به رفتاري که در آن، سنگ ها پس از رفع تنش به حالت اولیه  . 77

باز گردند، رفتار .................. می گویند.

کش سان - خمیرسان خمیرسان - کش سان پالستیک - کش سان پالستیک - االستیک

رفتار مواد نشان داده شده در شکل رو به رو به چه صورت است؟  . 78

خمیرسان شکننده

متراکم شدن کشسان

اگر به نوعی سنگ، تنش اعمال شود، این سنگ تغییر شکل می دهد و در صورت رفع تنش به طور کامل به حالت اولیۀ خود باز نمی گردد. رفتار سنگ  . 79

در برابر تنش کدام مورد بوده است؟

شکننده االستیک کش سان پالستیک

کدام نوع تنش باعث گسستگی در الیه هاي سنگی می شود؟  . 80

تنش ترکیبی برشی فشارشی کششی

تنش عبارت است از  ..................  . 81

نیرویی که به طور ناگهانی به جسمی وارد شده و باعث تغییر حالت آن می شود. نیرویی که سبب گسیختگی و متالشی شدن جسم می شود.

نیروي داخلی جسم که با نیروي خارجی وارد شده به آن مقابله می کند. نیرویی که به جسمی وارد شده و موجب جابجایی آن می شود.

تغییر شکل زیر در سنگی رخ داده است. کدام یک از گزاره هاي زیر در مورد آن صحیح است؟  . 82

تنش از نوع برشی و اثر آن بر روي سنگ، گسستگی سنگ است.

تنش از نوع فشاري و اثر آن بر روي سنگ، بریدن سنگ است.

تنش از نوع برشی و اثر آن بر روي سنگ، بریدن سنگ است.

تنش از نوع کششی و اثر آن بر روي سنگ، متراکم شدن سنگ است.

کدام یک از واحد هاي زیر در مورد تنش درست است؟  . 83
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.  .................. حاصل تأثیر تنش .................. بر روي سنگ ها می باشد. 84

چین خوردگی- فشاري بریدگی- کششی گسستگی- فشاري متراکم شدن- کششی

.  تکیه گاه و پی سد بر روي کدام مورد زیر، باعث فرار آب از مخزن سد می  شود؟ 85

گابرو کوارتزیت آهک ضخیم الیه گچ
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از خرد کردن کانسنگ ها ایجاد می شود. در بخش روسازي کاربرد دارد. 

نوعی از مصالح سنگی است.  در نگهداري ریل هاي آهن نقش دارد. 

کدام یک از مواد زمین می تواند در ساخت سازه ها استفاده شود؟  . 114

مواد معدنی  آبرفت تلماسه ها رسوبات یخچالی 
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چین پالستیک شکستگی کش سان 
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کانی ژیپس اند. رسوبی هستند. %50اغلب درزه دارند. آن ها کانی کربناتی است.

کدام سنگ آهکی پی و تکیه گاه خوبی براي احداث سازه می باشد؟   . 125

تراورتن آهک ضخیم الیه آهک حفره دار آهک کارستی

کدام مورد از احداث یک سد تأمین نمی شود؟   . 126

ذخیرة آب تولید نیروي الکتریسیته مهار باد و طوفان مهار سیالب

مهم ترین عامل در تعیین نوع سد و محل احداث آن .................. و .................. است.  . 127

شرایط زمین شناسی منطقه و بودجۀ کشور شرایط زمین شناسی منطقه و مصالح قرضۀ در دسترس

مورفولوژي منطقه و بودجۀ در دسترس شکل منطقه و مصالح قرضۀ در دسترس

رسوباتی که از طریق رودخانه به مخزن سدها حمل می شوند به تدریج چه اثري بر سد می گذارد؟  . 128

سبب افزایش ارتفاع آب می شوند. به کارایی سد می افزایند. از ظرفیت مفید مخزن می کاهند. به ظرفیت مفید مخزن سد می افزایند.

کدام مورد زیر هم تأثیر مثبت و هم منفی در پایدارسازي دامنه ها دارد؟   . 129

زهکشی آب پوشش گیاهی دیوار حائل گابیون
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پیوستگی ذرات خاك رشد ریشۀ گیاهان شکاف ها کاهش رطوبت خاك مسطح کردن خاك
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کدام گزینه زیر در مورد مصالح خاك و خرده سنگی نادرست است؟   . 131

خاك هاي دانه درشت در بسیاري از سازه ها مانند بدنۀ سدهاي خاکی، زیرسازي جاده ها استفاده می شود.

براي احداث جاده از مصالح خاك در بخش روسازي استفاده می شود.

بارش، تغییرات دما و نیروهاي وارده از چرخ خودروها مقاومت خاك را کاهش می دهد.

سطح زمین براي رفت  و آمد وسایل نقلیه مناسب است.

براي احداث جاده ..................   . 132

از مصالح خاك فقط در زیرسازي استفاده می شود. از مصالح خاك در بخش زیرسازي و روسازي استفاده می شود.

از مصالح صنعتی و بتنی در بخش زیرسازي استفاده می شود. از مصالح سنگی و بتنی در بخش زیرسازي و روسازي استفاده می شود.

باالست در زیرسازي جاده ریلی عالوه بر .................. و .................. ، .................. را نیز به عهده دارند.  . 133

توزیع بار چرخ ها و زیرسازي، روسازي نگهداري ریل ها و توزیع بار چرخ ها، عمل زهکشی

عمل زهکشی و زیرسازي، روسازي نگهداري ریل ها و زیرسازي، روسازي

کدام مورد زیر در حیطۀ زمین شناسی مهندسی نمی باشد؟   . 134

بررسی امکان ساخت یک سازه را در محلی خاص

مطالعۀ رفتار و ویژگی هاي مواد سطحی از زمین از نظر مقاومت در برابر فشارهاي وارده

انتخاب مناسب ترین محل براي ساخت سازه

مطالعۀ رفتار و ویژگی هاي مواد سازندة گوشته در حرکت گسل ها و شکستگی ها

کدام مورد مراحل تغییر شکل در سنگ بر اثر تنش را درست نشان می دهد؟  . 135

پالستیک  االستیک  حد کشسانی  شکستگی االستیک  پالستیک  حد کشسانی  شکستگی

پالستیک  االستیک  شکستگی  حد کشسانی االستیک  پالستیک  شکستگی  حد کشسانی
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سطح زمین براي رفت  و آمد وسایل نقلیه مناسب نیست زیرا، ..................   . 136

آسفالت نشده و تخلخل و نفوذپذیري خوبی دارد. از قلوه سنگ هاي درشت ریز ساخته شده و به الستیک خودروها آسیب می رساند.

در مقابل عوامل جّوي و نیروهاي وارده از چرخ خودروها مقاومت کافی ندارد. موجب تشکیل گرد و خاك فراوان در اثر تردد خودروها می شود.

قطعات سنگی و .................. مورد نیاز خطوط راه آهن معموًال از .................. به دست می آید.  . 137

باالست - خرد کردن سنگ هاي معدنی گابیون - خرد کردن سنگ هاي معدنی

باالست - مصالح قرضه در دسترس آستر - مصالح قرضه در دسترس

کدام مورد در محدودة شاخۀ زمین شناسی مهندسی قرار نمی گیرد؟  . 138

بررسی امکان ساخت یک سازه در محلی خاص 

مطالعۀ رفتار و ویژگی هاي مواد سطحی زمین از نظر مقاومت در برابر فشارهاي وارده 

انتخاب مناسب ترین محل براي ساخت سازه 

مطالعۀ علت حرکت گسل ها و شکستگی ها

پاسخ به کدام پرسش برعهدة علم زمین شناسی مهندسی است؟  . 139

مقدار استحکام پایه هاي یک سد چگونه است؟  مقدار دبی رود هاي وارد شده به یک سد، چه قدر است؟ 

میزان سیلیس سنگ هاي دگرگونی در معدن چند درصد است؟  نوع مصالح و درصد بتن یک سد چه قدر است؟ 

کدام مورد مربوط به علم زمین شناسی پزشکی است؟  . 140

شاخه اي جدا از علم زیست شناسی بیماري هاي مرتبط با زمین  مطالعۀ غلظت کالرك   رنگ کانی ها در تشکیل کانسنگ ها

شاخۀ زمین شناسی پزشکی با کدام شاخه ارتباطی ندارد؟  . 141

زمین شناسی مهندسی سنگ شناسی آب زمین شناسی ژئوشیمی
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کدام سنگ هاي رسوبی، استحکام الزم براي تکیه گاه سازه هاي بزرگ را دارند؟  . 142

ماسه سنگ، سنگ آهک ضخیم الیۀ فاقد حفره هاي انحاللی  سنگ آهک و گچ ضخیم الیۀ فاقد حفره هاي انحاللی 

کنگلومراهایی که قطعات آن از کوارتزیت، گابرو و ماسه سنگ تشکیل شده باشند. ماسه سنگ هاي ضخیم الیۀ فاقد حفره هاي انحاللی، سنگ گچ متراکم 

در برش عرضی از یک جادة مهندسی ساز، به ترتیب از عمق به سطح، کدام بخش ها قابل مشاهده هستند؟  . 143

باالست، زیراساس، اساس، رویه  زیراساس، اساس، آستر، رویه  سنگ ریز، شن، ماسه، قیر  اساس، باالست، ماسه، قیر 

 

نوع تنش هاي تأثیرگذار اصلی براي تشکیل شکل زیر، به ترتیب از قدیم به جدید کدام اند؟  . 144

فشاري، کششی  فشاري، برشی

فشاري، فشاري  کششی، فشاري 

کدام مصالح در احداث سدهاي بتنی و خاکی مورد استفادة اساسی قرار می گیرند؟  . 145

رس، ماسه و میل گرد  ماسه، شن و میل گرد  رس و ماسه  شن و ماسه 

در ماه هاي اسفند و فروردین در کشور ما، کدام ویژگی خاك ها هرچه کمتر باشد، میزان لغزش خاك در ترانشه ها و دامنه ها بیشتر می شود؟  . 146

اندازة ذرات  میزان رطوبت  درجۀ خمیري بودن  نیروي گرانش وارد شده 

در شکل مقابل، نوع تنش .................. و رفتار سنگ .................. می باشد.  . 147

برشی - پالستیک  برشی - االستیک 

فشاري االستیک  فشاري - پالستیک 

 

کدام عبارت، با توجه به تصویر زیر، وضعیت سنگ ها را، به درستی بیان می کند؟  . 148

با رفع تنش، به حالت اولیه باز می گردد.

با ایجاد شکستگی، درزه ها به وجود می آیند.

با کم شدن تنش، مقاومت سنگ تغییر نمی یابد.

پس از رفع تنش، به طور کامل به حالت اولیه باز نمی گردد.

همۀ عبارت ها، دلیل مناسبی براي تمرکز مطالعات زمین شناسان، در شناسایی «مناطقی با کم ترین هوازدگی، در احداث فضاهاي زیرزمینی هستند،  . 149

به جز:

فشار آب زیرزمینی، از عوامل مهم ناپایداري تونل ها است.

کنترل جریان آب زیرزمینی، در ترانشه ها اهمیت زیادي دارد. 

جنس الیه ها در فرار آب، از سازه هاي زیرزمینی بسیار اهمیت دارد. 

قرار گرفتن سنگ هاي تبخیري، در الیه هاي زیرین زمین بر کیفیت آب زیرزمینی تأثیر دارد. 

کدام عبارت، در ارتباط با نوع مصالح به کار رفته در «سّد خاکی» و دلیل استفاده از آن، درست است؟  . 150

استفاده از شن و قلوه سنگ  زهکش مناسبی، براي الیۀ نفوذناپذیر است. 

احداث هستۀ سیمانی در پی سد  سازه از مقاومت باالیی برخوردار می شود.

احداث هستۀ رسی در بدنۀ سد  الیۀ نفوذناپذیر از حرکت آب جلوگیري می کند.

استفاده از خاك رس و قلوه سنگ  نفوذپذیري و اندازة دانه ها، سبب هدایت آب می شود.

←

←

←

←

کدام مورد، از عوامل مهم در «مکان یابی ساختگاِه سازه ها» به شمار نمی آید؟  . 151

پایداري دامنه ها در برابر ریزش  مقاومت آبرفت هاي پِی سد 

وضعیت پستی و بلندي هاي محّل احداث سازه  نوع تنش هاي وارده بر سنگ هاي پِی سد 
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کدام گزینه، دلیل مناسبی، براي اهمیت «سّدة امیرکبیر»، به عنوان سازة مخزنی مهم، در استان البرز است؟  . 152

سنگ آهِک فاقد حفره، سبب استحکام پِی سازه شده است.  استفاده از کوارتزیت، مقاومت سد را افزایش داده است. 

استحکام الزم سازه، با استفاده از ماسه سنگ افزایش یافته است.  سنگ گابرو سبب افزایش مقاومت در پِی سنگ شده است. 

همۀ گزینه ها با توجه به تصویر زیر، دلیل استفاده از «باالست» را به درستی بیان می کنند، به جز:  . 153

با زهکشی رواناب هاي حاصل از بارندگی، استحکام زیرسازي را بیشتر می کند.

با کنترل رطوبت، پایداري خاك هاي ریزدانه را افزایش می دهد.

با دانه بندي، مناسب، نفوذپذیري خاك را کنترل می کند.

با نگهداري ریل ها، پایداري سطح زمین را بیشتر می کند.

اولین مرحله براي مطالعات اولیۀ پروژة  عمرانی کدام مورد زیر است؟  . 154

بررسی مقاومت سنگ اندازه گیري شیب زمین ترانشه چال هاي عمیق و باریک

احداث سازه بر  روي کدام سنگ زیر مطلوب است؟  . 155

ماسه سنگ نمک گچ شیل

چهار سنگ مناسب براي پی سازه ها عبارتند   از: ..................  . 156

هورنفلس - شیست - ماسه سنگ - گابرو ماسه سنگ - گابرو - کوارتزیت - هورنفلس

گابرو - هورنفلس - سنگ گچ - سنگ آهک گابرو - شیل - کوارتزیت - هورنفلس

نوع تنش با اثر تنش بر روي سنگ، در کدام مورد زیر، مطابقت دارد؟  . 157

کششی  بریدن سنگ فشاري  بریدن سنگ کششی  گسستگی سنگ ←←←←فشاري  گسستگی سنگ

تنش هاي تأثیرگذار و رفتار الیه هاي سنگی در شکل  زیر، کدام  است؟  . 158

 

برشی، االستیک فشاري، شکننده برشی، شکننده فشاري، شکننده

کدام عبارت مقاومت سنگ را به درستی بیان می کند؟  . 159

حداکثر نیروي وارد بر یک سنگ که تغییر شکل ایجاد  کند پایداري سنگ در برابر هوازدگی

حداکثر نیرویی که یک سنگ بر زمین وارد می کند. حداکثر تنش یا ترکیبی از تنش ها که سنگ تحمل کند و شکسته نشود.

کدام تعریف در مورد مقاومت سنگ صحیح نیست؟  . 160

مقاومت سنگ در برابر تنش با ناپایداري سنگ نسبت عکس دارد. مقاومت سنگ حداکثر تنش قابل تحمل بدون شکستگی سنگ است.

هر چه مقاومت سنگ بیشتر باشد، تعداد سطوح شکست هم در سنگ بیشتر است. تعداد درزه ها بعد از تنش، با ناپایداري سنگ در پی سازه ها نسبت مستقیم دارد.

با توجه به شکل زیر، رفتار الیه هاي سنگی و شرایط ایجاد این ساختار چگونه است؟  . 161

رفتار االستیک، گرما و فشار زیاد اعماق رفتار پالستیک، تنش ناگهانی

رفتار پالستیک، تنش در اعماق زمین رفتار االستیک، تنش به طور ناگهانی

کدام مقایسۀ صورت گرفته در مورد مقاومت سنگ ها در برابر تنش درست نیست؟  . 162

شیل >

هورنفلس

کوارتزیت >

شیل

ماسه سنگ > سنگ

گچ

گابرو >

شیل

کدام یک از سنگ هاي دگرگونی زیر جهت ساخت سازه ها مناسب هستند؟  . 163

ماسه سنگ هورنفلس گابرو شیست ها
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کارستی شدن در کدام سنگ ها سریع تر انجام می شود؟  . 164

هورنفلس دولومیت گابرو ماسه سنگ ها 

کیفیت آب سد در کدام منطقه نا مناسب تر است؟  . 165

شیل سنگ گچ سنگ آهک ماسه سنگ

انحالل پذیري کدام دسته از سنگ هاي زیر نسبت به بقیه بیشتر است؟  . 166

شیست و گابرو کلسیت - ماسه سنگ ژیپس - سنگ نمک شیل - ژیپس

در مخزن سد الر وجود کدام سنگ باعث فرار آب و انحالل سنگ ها زیاد شده است؟  . 167

شیست آهک ماسه سنگ گابرو

کدام مورد ویژگی سنگ هاي کربناتی است؟  . 168

سنگ هاي دگرگون شده که اغلب درزه دار هستند. سنگ هایی که بیش از  درصد آن ها کانی هاي کربناتی باشند.

سنگ هاي آذرین که پی و تکیه گاه خوبی براي احداث سازه ها می باشند. سنگ هاي رسوبی سخت و متراکم هستند.

50

کدام یک از موارد زیر نادرست است؟  . 169

تونل هایی که زیر سطح ایستابی قرار می  گیرند، پایدارترند.

وجود آب هاي زیرزمینی بر ایمنی سازه هاي دریایی مؤثرند.

براي جلوگیري از نشت آب، دیواره و سقف تونل با بتن یا سایر مصالح پوشیده می شود.

برآورد و میزان کنترل جریان آب زیرزمینی براي احداث سد ها بسیار مهم است.

براي احداث مغار ها، کدام یک از مناطق زیر مناسب تر است؟  . 170

منطقه اي که سنگ پی و خاك هاي آن، از جنس شیل است.  منطقه اي که سطح پیزومتریک آب هاي زیرزمینی در آن باال است.

منطقه اي با کم ترین هوازدگی، خرد شدگی و نشت آب. سطوح شیبدار که به وسیلۀ گابیون حفاظت شده است.

کدام تعریف در مورد ترانشه درست تر است؟  . 171

فرورفتگی هایی در سطح زمین هستند که طویل و عمیق می باشند. فرورفتگی هاي زمین که ژرفاي آن ها از پهنایشان کم تر است.

دامنه هاي کوه که توسط انسان تراش یافته اند. مسیر کوتاه براي انتقال آب فاضالب است.

کدام عبارت نادرست است؟  . 172

سنگ هاي کربناتی قابلیت کارستی شدن دارند. شیل ها در برابر تنش مقاوم نیستند.

گابرو سنگ پی خوبی براي سد  است. وقتی محور تونل عمود بر الیه بندي باشد، قطعاً تونل مقاوم است.

 

A B C D

شیستهورنفلسشیلژیپس

پایداري تونل در کدام یک از الیه ها بیشتر است؟  . 173

A

B

C

D

در مکان یابی سازه هاي دریایی توجه به همۀ موارد زیر ضروري است، به جز ..................  . 174

ویژگی هاي شیمیایی آب دریا ارتفاع احداث سازه جریان هاي دریایی ویژگی هاي فیزیکی آب دریا

در ساخت تونل هاي زیردریایی، چه مطالعات ویژه اي نسبت به سازه هاي روي خشکی، ضروري است؟  . 175

مقاومت آن ها وضعیت مصالح

ویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی آب دریا شرایط آب  و هوایی منطقه
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) اشاره دارد؟ کدام مورد به روش میخ کوبی (  . 176

پوشاندن دیواره و سقف تونل با بتن هاي استوانه اي پایدارسازي دامنه ها با قرار دادن میلگردهاي فوالدي.

کاهش فشار آب زیرزمینی در تونل ها و فضا هاي زیرزمینی. به کارگیري مصالح نفوذ ناپذیر مانند رس در بدنۀ سد

nailing

کدام یک از روش هاي زیر در پایدار کردن دامنه ها، می تواند داراي هر دو تأثیر مثبت و منفی باشد؟  . 177

پوشش گیاهی زهکشی دیوار حایل گابیون

کدام مورد توسط حمل رسوبات از طریق رودخانه ها به مخزن سد ایجاد می شود؟  . 178

موجب ناپایداري بدنه و پی سد می شوند. از ظرفیت مفید مخزن سد می کاهند.

کیفیت نامطلوب آب آشامیدنی. موجب فرار آب از کف مخزن می شوند.

کدام عبارت زیر نادرست است؟  . 179

شن، ماسه و قیر سه ماده سازندة آسفالت هستند. شن در سدهاي بتنی به عنوان مصالح به کار می روند.

استفاده از میخ کوبی از روش هاي مناسب پایدارسازي ترانشه هاست. با استفاده از دستگاه هاي لرزه نگار گسل ها شناسایی می شوند.

کدام یک از اقدامات زیر می تواند منجر به ناپایداري شیب دامنه ها گردد؟  . 180

زهکشی براي تخلیۀ آب اضافی احداث گابیون پوشش گیاهی میخ کوبی

پدیدة لغزش در خاك هاي با اندازة ذرات .................. بر اثر افزایش .................. رخ می دهد.  . 181

بزرگ تر از  میکرون، رطوبت کوچک تر از  میلی متر، رطوبت

کوچک تر از  میلی متر، مواد آلی شن و ماسه، زهکش

0٫07575

0٫075

کدام دو کانی ترکیبی مشابه کوارتز دارند؟  . 182

گارنت - تورکوایز زمرد - یاقوت تورکوایز- عقیق آمتیست - عقیق

دو ویژگی ریف هاي مرجانی کدامند؟  . 183

تخلخل زیاد - نفوذپذیري زیاد تخلخل کم - نفوذپذیري کم تخلخل کم - نفوذپذیري زیاد تخلخل زیاد - نفوذپذیري کم

مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر لغزش خاك ها در دامنه ها و ترانشه ها در مناطق مرطوب کدامند؟  . 184

افزایش رطوبت خاك هاي درشت دانه میزان مواد آلی در خاك هاي ریزدانه افزایش رطوبت خاك هاي ریزدانه کاهش مقدار روان شدگی

کدام مورد از روش هاي پایدارسازي دامنه ها نیست؟  . 185

میخ کوبی ترانشه زهکشی  گابیون

کدام یک از مصالح زیر به طور مشترك در سد هاي بتنی و خاکی مورد استفاده قرار می گیرند؟  . 186

خاك رس و سیمان میل گرد و خاك رس شن و ماسه قلوه سنگ و ماسه

دلیل استفاده از هستۀ رسی در ساخت سد هاي خاکی چیست؟  . 187

سختی کم تخلخل کم مقاومت زیاد نفوذ پذیري کم

از کدام یک از رسوبات زیر در ساخت سد هاي بتنی استفاده می شود؟  . 188

ماسه و شن شن و خاك رس رس و ماسه قلوه سنگ و شن

کدام یک از ویژگی هاي مواد مورد نیاز براي سازه، در آزمایشگاه مکانیک خاك و سنگ مورد بررسی قرار نمی گیرد؟  . 189

اندازة دانه مقاومت مصالح میزان نفوذ پذیري گردشدگی دانه

کدام یک از ظرف هاي زیر، شامل مخلوطی از مصالح به کار رفته در سدهاي بتنی است؟  . 190

ماسه، شن، سیمان ماسه، رس، سیمان ماسه،  خاك رس، قلوه سنگ ماسه، خاك رس، شن

کدام یک از موارد زیر نوعی حرکت دامنه اي است؟  . 191

لغزش کشش تنش برش
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در احداث سدهاي خاکی از کدام مورد استفاده می شود؟  . 192

باالست شن و رس آسفالت میل گرد و شن

پایداري در خاك هایی با اندازة ذرات کوچک تر از  میلی متر به کدام عامل بستگی دارد؟  . 193

میزان رطوبت شکستگی درصد تخلخل مقدار سیمان

0٫075

پدیدة لغزش در خاك هاي .................. ناشی از افزایش .................. رخ می دهد.  . 194

ریز - رطوبت ریز - مواد آلی متوسط - درجۀ خمیري درشت - رطوبت

کدام مورد در باالدست یک سد باعث کاهش کارایی مفید مخزن می گردد؟  . 195

پوشش گیاهی زهکشی دامنه ها وجود سنگ هاي مقاوم فراوانی سنگ هاي شکسته

در راه سازي کدام بخش از آسفالت تشکیل شده است؟  . 196

کنارة راه زیر اساس روسازي  زیراساس

در ساخت یک سد بتنی از کدام مصالح استفاده می شود؟  . 197

سیمان، ماسه، شن، میلگرد خاك رس، سیمان، ماسه سیمان، ماسه، شن، قلوه سنگ خاك رس، شن، ماسه، قلوه سنگ

بخش زیراساس از چه رسوباتی تشکیل شده است؟  . 198

خاك هاي دانه ریز قیر شن و ماسه ماسه و رس

در برش عرضی از یک جادة مهندسی ساز، به ترتیب از عمق به سطح، کدام بخش ها قابل مشاهده هستند؟  . 199

باالست، زیراساس، اساس، رویه اساس، رویه، ماسه، قیر سنگ ریز، شن، ماسه، قیر زیراساس، اساس، آستر، رویه

کدام گزینه الیه هاي مختلف یک جاده را از پایین به باال به درستی نشان می دهد؟  . 200

زهکش

اساس

شن

زیراساس

رویه

آستر

زیراساس

زهکش

رویه

قیر

اساس

آستر

رویه

آستر

اساس

زیراساس

کدام گزینه در رابطه با کاربرد مصالح خاك و سنگ در جاده سازي صحیح است؟  . 201

الیۀ رویه مخلوطی از رس، ماسه و آسفالت است. بخش اساس به عنوان الیۀ مقاوم و ریز عمل می کند.

الیۀ رویه شامل مخلوطی از شن، ماسه و قیر است. الیۀ زیراساس از جنس شن و خاك ریز دانه است.

کدام عبارت در رابطه با کاربرد مصالح خاك در راه سازي نادرست است؟  . 202

الیۀ اساس به عنوان الیۀ نفوذپذیر آب عمل می کند. باالست همان سنگ  معدن شکسته است.

الیۀ زیراساس شامل سنگ شکسته است. الیۀ رویه شامل شن، ماسه و قیر است.

کدام یک از مصالح زیر در زیرسازي باند فرودگاه  مهرآباد به کار رفته است؟  . 203

ماسه و شن بتن رس آسفالت
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سخت

 

در جدول زیر چد منطقه براي احداث سد مناسب تر است؟  . 204

  

12

34

با توجه به شکل هاي زیر مطلوب ترین حالت براي احداث سد کدام است؟   . 205

    

احداث سد بر روي کدام سنگ زیر می تواند باعث آب فرار بیشتري از مخزن باشد؟  . 206

سنگ هورنفلس  سنگ گابرو   سنگ گچ   سنگ آهک

سنگ  هاي دگرگونی  ..................  و  ..................  براي احداث سازه هاي حتی سنگین، مقاومت خوبی دارند.  . 207

گابرو ــ سنگ گچ  کوارتزیت ــ هورنفلس  سنگ شیل ــ پگماتیت  کوارتزیت ــ شیست 

در ساخت سدهاي خاکی از  ..................  استفاده می شود، زیرا  ..................  . 208

ماسه ــ با مقداري سیمان، مانع عبور آب می شود. رس ــ با کمی فشار و جذب آب، خاصیت نفوذناپذیري نشان می دهد.  

رس و ماسه ــ اختالط این دو ماده نفوذپذیري باالیی دارد.   شن ــ زهکشی زیادي دارد.  

نامطلوب ترین مورد براي ساخت سد و مخازن آبی کدام شکل زیر است؟  . 209

            

فصل چهارم : زمین شناسی و سازه هاي مهندسی

سنگ رسوبی

سنگ آذرین

ساخت سنگ آذرین در شکل روبرو کدام است؟  . 210

گدازه اي صفحه اي

آذر آواري توده اي

کدام یک «ساخت اولیه» براي یک سنگی محسوب می شود؟  . 211

ناودیس فولیاسیون درز دایک

شکل زیر در ارتباط با کدام گزینه است؟  . 212

دو ورقه نزدیک شونده دو ورقه دور شونده

تنش کششی تنش برشی

پدیده هاي حاصل از همگرایی دو ورقه ي اقیانوسی و دو ورقه ي قاره اي، در کدام مورد شباهت بیشتري به هم دارند؟  . 213

زلزله آتش فشانی گودال عمیق چین خوردگی
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،  و  به ترتیب کدام اند؟  ،  ، در شکل مقابل   . 214

مخزن سد، بدنۀ سد، پی سد، تکیه گاه چپ، تکیه گاه راست

پی سد، بدنۀ سد، مخزن سد، تکیه گاه چپ، تکیه گاه راست

مخزن سد، بدنۀ سد، پی سد، تکیه گاه راست، تکیه گاه چپ

پی سد، مخزن سد، بدنۀ سد، تکیه گاه راست، تکیه گاه چپ

ABCDE

با توجه به شکل مقابل کدام مورد براي احداث سد درست بیان شده است؟   . 215

ب)الف)

ت)پ)

الف مطلوب - ت نامطلوب پ نامطلوب - ب مطلوب الف نامطلوب - ت مطلوب ب مطلوب - ت مطلوب

با توجه به شکل مقابل الف، ب، پ، ت به ترتیب کدام اند؟    . 216

ب)الف)

ت)پ)

ناودیس، الیه بندي عمود محور سد، الیه بندي موازي محور سد، تاقدیس ناودیس، الیه بندي موازي محور سد، الیه بندي عمود محور سد، الیه بندي تاقدیسی

تاقدیس، الیه بندي عمود محور سد، الیه بندي موازي محور سد، ناودیس تاقدیس، الیه بندي موازي محور سد، الیه بندي عمود محور سد، الیه بندي ناودیسی

کدام زمین ها براي احداث تونل و مغار مناسبند؟   . 217

مقاوم با بیش ترین خردشدگی، هوازدگی یا نشت آب مقاوم با کم ترین خردشدگی، هوازدگی یا نشت آب

سست با بیش ترین خردشدگی، هوازدگی یا نشت آب سست با کم ترین خردشدگی، هوازدگی یا نشت آب

کدام گزینه در مورد شکل مقابل صحیح است؟   . 218

الف) مناسب حفر تونل - ب) نامناسب حفر تونل

الف) محور تونل عمود به الیه بندي - ب) محور تونل موازي با الیه بندي

الف) نامناسب حفر تونل - ب) مناسب حفر تونل

الف) مناسب حفر تونل - ب) مناسب حفر مغار

کدام واکنش سنگ ها در برابر تنش قابلیت مشاهده در سنگ را ندارد؟   . 219

عکس العمل االستیک خمیرشدگی بُرش چین خوردگی

 

در تشکیل ساخت مقابل کدام شرایط در محیط فراهم بوده است؟   . 220

دماي زیاد، تنش به تدریج، اعماق زمین، سنگ آبدار، تنش فشاري

دماي زیاد، تنش به تدریج، سطح زمین، سنگ خشک، تنش فشاري

دماي کم، تنش ناگهانی، اعماق زمین، سنگ آبدار، تنش کششی

دماي کم، تنش ناگهانی، سطح زمین، سنگ خشک، تنش کششی
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کدام سنگ براي ساخت پی سنگ سازه ها مناسب نیست؟   . 221

شیست ماسه سنگ گنیس کوارتزیت

شکل مقابل کدام پدیده را نشان می دهد؟   . 222

آهک کارستی شده هوازدگی سنگ آذرین 

انحالل سنگ گابرو شکستگی در سنگ نمک

کدام تعریف براي ترانشه صحیح است؟   . 223

عمق  پهنا  درازا عمق  پهنا  درازا عمق  پهنا  درازا <>>><<>>پهنا  عمق  درازا

دریاچه

در تشکیل دریاچۀ نشان داده شده در شکل زیر به ترتیب کدام تنش ها و نیروهاي خارجی دخالت داشته اند؟   . 224

برشی، گرانشی کششی، گرانشی

چسبندگی، رانشی رانشی، گرانشی

تنش کششی در تشکیل .................. و تنش فشاري در تشکیل .................. تأثیر دارد.  . 225

کوه زاگرس، کوه کلیمانجارو کوه زاگرس، دریاي سرخ اقیانوس اطلس، کوه زاگرس کوه کنیا، دریاي سرخ

کدام شرایط، سبب تشکیل شکل روبه رو شده است؟   . 226

سنگ خشک، تنش ناگهانی، عمق کم  

الیه بندي رسوبی، تنش فشاري، فشار جهت دار آرام 

الیه هاي رسوبی، تنش برشی و ناگهانی 

خیس بودن الیه ها، تنش کششی، عمق زیاد

شکل زیر برش کوهی در کنار یک جاده را نشان می دهد، نوع تنش هاي تأثیر گذار اصلی براي تشکیل آن به ترتیب از قدیم به جدید کدام اند؟  . 227

کششی، فشاري 

برشی، کششی 

کششی، برشی 

فشاري، کششی 

 

کدام تنش در شکل جدید تر است؟  . 228

کششی   فشاري

فرسایشی برشی

 

A

نفت گیر توسط کدام نوع تنش ایجاد شده  است ؟  . 229

برشی کششی

فشاري فرسایش

A
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احداث این سد .................. می باشد، زیرا ..................  . 230

نامناسب - فرار آب در سد مذکور زیاد است.

نامناسب - امتداد الیه ها بر محور سد عمود است.

مناسب - امتداد الیه ها با محور سد موازي است.

مناسب - شیب الیه ها به طرف خارج مخزن سد است.

N

شیب سطح افق

با توجه به شکل زیر، اگر امتداد الیه  باشد جهت شیب الیه به کدام سمت خواهد بود؟  . 231NW

SWNW

NESE

.  کدام یک از سدهاي زیر فرار آب کمتري نسبت به بقیه دارند؟ 232

الف، ب

الف، پ

ب، ت

ب، پ

 
A B C

الیۀ  براي تونل مناسب است، اگر ..................  . 233

الیۀ  بیشترین درزه را داشته باشد.

سطح ایستابی دهانۀ تونل باالتر باشد.

، هوازدگی کم و مقاومت زیاد داشته باشد. الیۀ 

الیه هاي  از جنس شیل باشد.

B

B

B

B

 
رس

آهک کارستی

هورنفلس

x
، سازة مناسبی براي احداث است؟ آیا تونل   . 234

خیر - زیرا نزدیک زمین است. بله - زیرا سازة کوچکی است.

خیر - زیرا در تاقدیس است. بله - زیرا در سنگ مقاوم است.

X

در کدام مورد تونل ها از پایداري بیشتري برخوردار هستند؟  . 235

تونل در منطقۀ اشباع باشد. تونل در الیۀ شیلی حفر شده باشد.

تونل در زیر سطح ایستابی حفر شود. تونل در الیۀ کوارتزیت حفر شده باشد.

شیل

ماسه سنگ

سطح ایستایی

D

B A

C

 

با توجه به شکل زیر، احداث تونل در کدام محل مناسب تر است؟  . 236

A

B

C

D
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احداث تونل در داخل الیه هایی با کدام مشخصات زیر، مناسب تر است؟  . 237

سنگ کربنات کلسیم در پایین سطح ایستابی گابرو هوازده در باالي سطح ایستابی

شیل هاي سبز در باالي سطح ایستابی سنگ هاي آذرین در الیه هاي باالتر از آبخوان

در مورد شن، کدام عبارت را نمی توانیم به کار ببریم؟  . 238

یکی از اجزاء آسفالت است. اندازة ذرات آن بزرگ تر از  میلی متر است.

در سدهاي خاکی به عنوان مصالح به کار می رود. تخلخل و نفوذ پذیري زیادي مثل رس ها دارد.

0٫075

در شکل هاي زیر نا مطلوب ترین حالت براي احداث سد کدام است؟  . 239

  

  

کدام تصویر بیانگر تنش بیش از مقاومت سنگ است؟  . 240

        

سنگ هورنفلس  ..................  سنگ آهک ضخیم الیه و بدون درزه، تکیه گاه  ..................  براي احداث سازه ها است.  . 241

برخالف - نا مناسب برخالف - مناسب   همانند - نا مناسب  همانند - مناسب 

کدام گزینه را براي احداث سد، مطلوب می دانید؟  . 242

امتداد الیه ها با محور سد عمود قرار بگیرد.  شیب الیه ها موازي با امتداد الیه باشد. 

امتداد الیه ها با محور سد موازي باشد.  شیب الیه ها به سمت تکیه گاه ها باشد. 

کدام گزینه را براي احداث سد مناسب می دانید؟  . 243

  

شیل

    

هورنفلس

     

کوارتزیت

براي احداث پل، درة  ..................  شکل مناسب است، زیرا  ..................  . 244

 - زیرا دیوارة مقاوم دارد.  - زیرا حجم آب عبوري بیشتر است.

 - زیرا دیوارة مقاوم دارد.  - زیرا عمق آب رود بیشتر خواهد بود.

VV

UU

احداث سد وقتی مطلوب است که  ..................  . 245

پایین تر از سطح ایستابی باشد.  الیه ها در خالف جهت با شیب الیه ها باشند. 

بر روي آهک درزه دار نازك الیه باشد.  شیب الیه ها به سمت یک دیگر و روي ناودیسی باشد. 
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آیا سد مقابل مطلوب است یا نامطلوب؟  . 246

مطلوب، زیرا الیه هاي پی مخزن سد بسیار متنوع است. 

مطلوب، زیرا محور سد بر امتداد الیه ها موازي است. 

نامطلوب، زیرا محور سد بر امتداد الیه ها عمود است. 

نامطلوب، زیرا سد بر روي سنگ هاي نفوذپذیر احداث شده است. 

سد الر، در گروه سدهاي  ..................  می باشد، زیرا  ..................  . 247

مطلوب - مصالح سد از نوع بتن است.  مطلوب - بر روي شیل نفوذناپذیر ساخته شده است. 

نامطلوب - بدنۀ سد از نوع خاکی است.  نامطلوب - سنگ مخزن آن آهک کارستی است. 

 

در مورد سد احداث  شده، کدام گزینه درست است؟  . 248

شیب الیه هاي بستر مخزن سد، مانع فرار آب می شود.  

الیه هاي افقی باعث خروج آسان آب می شوند.  

امتداد الیه ها عمود بر محور سد است.  

سنگ هاي پی سد، مقاومت کمی دارند.  
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مقاومت سنگ عبارت است از حداکثر تنش یا ترکیبی از تنش ها که سنگ می تواند تحمل کند، بدون آنکه بشکند. گزینه 1  . 1

سنگ هاي کربناتی به سنگ هاي رسوبی گفته می شود که بیش از  درصد آن ها کانی هاي کربناتی (کلسیت و دولومیت) باشد. این سنگ ها اغلب درزه دار هستند. گزینه 4  . 2

گابیون اصطالحی است که براي تور سیمی که جهت پایداري دامنه ها استفاده می شود به کار می رود. گزینه 3  . 3

جریان و فشار آب زیرزمینی از عوامل مهم ناپایداري تونل ها و فضاهاي زیرزمینی است. تونل ها در زیر سطح ایستابی ناپایدارند چون آب وارد تونل می شود. گزینه 2  . 4

در رفتار خمیرسان (پالستیک) سنگ ها، پس از رفع تنش، سنگ هاي تغییر شکل یافته، به طور کامل به حالت اولیۀ خود بر نمی گردند.  گزینه 4  . 5

درزه و گسل، دو نوع شکستگی می باشند و چین خوردگی ها واکنش خمیري سنگ ها را نشان می دهند.  گزینه 4  . 6

آسفالت مخلوطی از شن و ماسه و قیر می باشد و در ساخت آستر و رویه در بخش روسازي استفاده می شود. گزینه 1  . 7

) رویه تشکیل شده است. ) آستر و ( ) و  روسازي از دو بخش ( ) و اساس ( مطابق شکل  زیرسازي از دو بخش زیراساس ( گزینه 3  . 8

مغار جهت ذخیرة نفت، ایستگاه مترو، انبارهاي ذخیرة نظامی ایجاد می شود. انتقال آب و فاضالب توسط تونل ها انجام می شود. گزینه 4  . 9

شکستگی ها در اثر تنش ناگهانی، سردي سنگ ها، زمان کوتاه، تنش کششی و در سطح زمین ایجاد می شود. چین خوردگی ها در عمق زمین، تنش به تدریج محیط گرم، زمان طوالنی و گزینه 1  . 10

تنش فشاري و محیط آبدار ایجاد می شود. 

رسوباتی که از طریق رودخانه ها به مخزن سدها حمل می شوند به تدریج از ظرفیت مفید مخزن می کاهند. گزینه 1  . 11

تونل و مغار براي پایداري بیشتر باید در مناطقی با کمترین خردشدگی، هوازدگی یا نشت آب احداث شوند. گزینه 2  . 12

براي آنکه فرار آب از مخزن سد صورت نگیرد باید دیواره ها و کف مخزن نفوذناپذیر باشند یا از نفوذپذیري بسیار کمی برخوردار باشند. گزینه 3  . 13

چون قابلیت انحالل سنگ گچ بیش تر و مقاومت کم تري دارد آب بیش تري از آن فرار می کند. گزینه 2  . 14

سنگ نمک به علت قابلیت انحالل زیاد سریع تر از بقیۀ موارد در آب حل شده و تشکیل غار می دهد. گزینه 2  . 15

شکل   کششی          شکل   فشاري          شکل   بُرشی می باشد. گزینه 1  . 16

یکی از کاربردهاي مصالح خرده سنگی در زیرسازي و تکیه گاه ریل هاي راه آهن است. گزینه 2  . 17

بخش زیر اساس از شن و ماسه یا سنگ شکسته و الیه هاي آستر و رویه از جنس آسفالت می باشد. گزینه 3  . 18

بخش زیراساس به عنوان الیۀ زهکش عمل می کنند. گزینه 1  . 19

زیرسازي از دو بخش زیراساس و اساس و روسازي از دو بخش آستر و رویه تشکیل می شود. گزینه 2  . 20

اگر رطوبت خاك هاي ریزدانه افزایش یابد خاك به حالت خمیري در می آید و تحت وزن خود روان می شود. لغزش خاك ها در دامنه ها و ترانشه ها به ویژه در ماه هاي مرطوب سال گزینه 1  . 21

ناشی از این پدیده است.

پایداري خاك هاي ریزدانه به میزان رطوبت آن ها بستگی دارد هر چقدر رطوبت این خاك ها بیش تر باشد پایداري آن ها کم تر است. گزینه 4  . 22

خاك هاي درشت دانه قطري بزر گ تر از  میلی متر دارند مانند ماسه و شن گزینه 2  . 23

خاك هاي ریزدانه قطري کوچک تر از  میلی متر دارند مانند ُرس و الي گزینه 2  . 24

طبقه بندي مهندسی خاك ها براساس دانه بندي، درجۀ خمیري بودن و مقدار مواد آلی صورت می گیرد. گزینه 1  . 25

خاك ُرس با مخلوط شدن با آب به عایق خوبی در مقابل نفوذ آب تبدیل می شود. گزینه 2  . 26

خاك هاي مورد نیاز در ساخت سازه ها از لحاظ مقاومت، نفوذپذیري و اندازة دانه ها در آزمایشگاه بررسی می شود. گزینه 1  . 27

در احداث سدهاي بتنی از سیمان، ماسه و شن و میل گرد و در سدهاي خاکی از خاك ُرس، ماسه و شن و قلوه سنگ استفاده می شود. گزینه 2  . 28

یکی از خطراتی که سازه ها را در مناطق کوهستانی تهدید می کند خطر ریزش کوه و سقوط مواد در دامنه هاي پرشیب است. گزینه 2  . 29

افزون بر محل گسل ها، حرکات دامنه اي و ریزش سنگ ها هم در پایداري محل احداث سازه مؤثر است. گزینه 1  . 30

در مطالعات مکان یابی سازه ها با استفاده از عکس هاي هوایی و ماهواره اي و بازدید صحرایی، گسل ها را شناسایی می کنند. گزینه 3  . 31

) سازة روي خشکی بنا می شود. گزینه 1 و  و  سازة دریایی و (  . 32

در احداث سازه هاي دریایی عالوه بر مطالعات زمین شناسی باید جریان هاي دریایی و ویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی آب دریا هم بررسی شود. گزینه 1  . 33

در شرایطی که سنگ هاي داخل تونل از نظر پایداري و نشت آب وضعیت مطلوبی نداشته باشند، دیواره و سقف تونل با محافظی از بتن یا سایر مصالح پوشیده می شود. گزینه 4  . 34

تونل هایی که در باالي سطح ایستابی قرار می گیرند از پایداري بیش تري برخوردارند. گزینه هاي  و  و  درست است. گزینه 1  . 35

مغار براي ایجاد تأسیسات زیرزمینی مانند نیروگاه ها، ایستگاه هاي مترو، ذخیرة نفت استفاده می شود. استخراج مواد معدنی با احداث تونل انجام می شود. گزینه 3  . 36

) که ذخیرة نفت است باید مغار حفر شود. تونل ها به منظور حمل  و نقل، انتقال آب، انتقال فاضالب یا استخراج مواد معدنی مورد استفاده قرار می گیرند. گزینۀ ( گزینه 4  . 37

در مطالعات زمین شناسی سد وضعیت مخزن، تکیه گاه و پی سد از نظر پایداري و فرار آب مورد بررسی قرار می گیرد براي آنکه فرار آب از مخزن سد صورت نگیرد باید دیواره ها و گزینه 3  . 38

) در مورد شرایط ساخت سد منظور نمی شود. کف مخزن نفوذناپذیر باشند یا از نفوذپذیري بسیار کمی برخوردار باشند. گزینۀ (

سدها از نظر نوع مصالح ساختمانی به کار رفته، به دو دستۀ خاکی و بتنی تقسیم می شوند. گزینه 2  . 39
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اگر سد بر روي الیه هایی از سنگ گچ احداث شود، ممکن است پس از چند سال، خطرات انحاللی در سنگ ایجاد و باعث فرار آب از مخزن سد و همچنین ناپایداري بدنۀ سد می شود. گزینه 4  . 40

انحالل پذیري سنگ هاي تبخیري (سنگ گچ و سنگ نمک) بیش از سنگ هاي آهکی است. گزینه 2  . 41

در رفتار کشسان (االستیک) با اعمال تنش سنگ ها دچار تغییر شکل می شوند و با رفع تنش به حالت اولیۀ خود باز می گردد.   گزینه 2  . 42

مقدار و نوع تغییر شکل ایجاد شده به رفتار سنگ ها در برابر تنش بستگی دارد. گزینه 1  . 43

در مطالعات آغازین یک پروژه نمونه برداري از خاك یا سنگ پی سازه، گمانه ها یا چال هاي باریک و عمیقی در نقاط مختلف محل احداث سازه حفر می شود. نمونه هاي سنگ یا خاك گزینه 4  . 44

برداشت شده به آزمایشگاه هاي تخصصی ارسال می شود و مقدار مقاومت سنگ و خاك در برابر تنش هاي وارده مورد بررسی قرار می دهند یعنی گزینۀ  و  و  فقط گزینۀ  انجام نمی شود.

درزه ها یا شکستگی ها، باعث ناپایداري سنگ یا خاك پی سازه ها می شوند. گزینه 3  . 45

هرچه مقاومت در مقابل تنش ها، کم تر باشد، سنگ ناپایدارتر است و سطوح شکست بیش تري در آن ایجاد می شود. گزینه 1  . 46

گسستگی سنگ ها در اثر تنش کششی، متراکم شدن سنگ ها تنش فشاري و بریده شدن سنگ ها در اثر تنش برشی ایجاد می شود. گزینه 2  . 47

هرگاه سنگ تحت تأثیر نیرویی از خارج قرار گیرد، در داخل سنگ نیز نیرویی بر واحد سطح وارد می شود که تنش نامیده می شود. گزینه 1  . 48

) مورفولوژي محل احداث سازه در پایداري سازه تأثیر قابل توجهی دارد. گزینۀ  و  و  درست است و در گزینۀ ( گزینه 4  . 49

همان طور که می دانیم واکنش سنگ ها در برابر تنش فشاري ممکن است به صورت خمیري باشد، مثًال وقتی که سنگ ها چین می خورند، و یا به صورت شکننده باشد، مانند وقتی که در گزینه 1  . 50

سنگ ها گسل به وجود می آید. 

در شکل مورد بحث هم چین خوردگی دیده می شود (از نوع تاقدیس) و هم گسل، ولی گسل موجود در شکل از نوع عادي است، چون فرادیواره که در سمت راست واقع شده، نسبت به فرودیواره که

در سمت چپ است، به طرف پایین حرکت کرده است و می دانیم که گسل عادي بر اثر تنش کششی ایجاد می شود، نه تنش فشاري، پس پاسخ چین خوردگی خواهد بود.

تنش مورد نظر نوعی تنش برشی است. نیروها مثل لبه ي قیچی عمل کرده اند. گزینه 3  . 51

فشاري   گزینه 2  . 52

هرگاه سنگ با رفع تنش به شکل اول برنگردد، داراي رفتار پالستیک و خمیرسان است.   گزینه 2  . 53

رفتاري که سنگ ها پس از رفع تنش به حالت اولیه برگردند را رفتار االستیک یا کش سان گویند و اگر پس از رفع تنش به طور کامل به حال اولیه برنگرند، رفتار خمیرسان یا پالستیک گزینه 4  . 54

دارند.  

) تنش برشی را نشان می دهد.   گزینه 3 با توجه به جدول زیر، گزینۀ (  . 55

 

 تغییر شکل    اثر بر روي سنگ    نوع تنش   

گسستگی سنگ کششی 

متراکم شدن سنگ فشاري 

بریدن سنگ برشی 

یکی از کاربرد هاي مصالح خرده سنگی است که در زیر سازي و تکیه گاه ریل هاي راه آهن کاربرد دارد. این قطعات سنگی یا باالست، عالوه بر نگهداري ریل ها و توزیع بار چرخ ها، عمل گزینه 2  . 56

زهکشی را نیز بر عهده دارند.

بخش زیر اساس به عنوان الیۀ زهکش عمل می کند و مخلوطی از شن و ماسه یا سنگ  شکسته است. گزینه 2  . 57

باالست قطعات سنگی و خرده سنگی است که از آن در زیرسازي و تکیه گاه ریل هاي راه آهن استفاده می شود که عالوه بر نگهداري ریل ها و توزیع بار چرخ ها، عمل زهکشی را نیز به گزینه 3  . 58

عهده دارد.

در راه سازي از مصالح خاك در بخش زیرسازي و روسازي استفاده می شود که هرکدام از دو بخش تشکیل شده اند. زیرسازي از دو بخش زیراساس و اساس و روسازي از دو بخش گزینه 4  . 59

آستر و رویه تشکیل شده است. 

زیراساس به عنوان یک الیۀ زهکش عمل می کند.

در بخش زیراساس که به عنوان الیۀ زهکش عمل می کند، از مخلوط شن و ماسه یا سنگ شکسته استفاده می شود. الیه هاي آستر و رویه از جنس آسفالت بوده که مخلوطی از شن، گزینه 1  . 60

ماسه و قیر است.

پایداري خاك هاي ریزدانه، به میزان رطوبت آنها بستگی دارد. هرچه قدر رطوبت خاك هاي ریزدانه بیشتر باشد، پایداري آنها کم تر می شود. اگر رطوبت در این خاك ها، از حدي گزینه 3  . 61

بیشتر شود، خاك به حالت خمیري در می آید و تحت تأثیر وزن خود روان می شود. لغزش خاك ها در دامنه ها و ترانشه ها، به ویژه در ماه هاي مرطوب سال، ناشی از این پدیده است.
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طبقه بندي مهندسی خاك ها بر مبناي دانه بندي، درجۀ خمیري بودن و مقدار مواد آلی آن ها انجام می شود. گزینه 2  . 62

شکل یکی از روش هاي پایدارسازي شیب به نام گابیون را نشان می دهد. گزینه 3  . 63

مغارها فضاهاي زیرزمینی بزرگ تر از تونل هستند که براي ایجاد تأسیسات زیرزمینی مانند نیروگاه ها، ایستگاه هاي مترو، ذخیرة نفت و یا مواد دیگر استفاده می شوند. گزینه 1  . 64

حفاري هاي زیرزمینی به صورت تونل و مغار است. تونل ها، به منظور حمل و نقل، انتقال آب، انتقال فاضالب یا استخراج مواد معدنی مورد استفاده قرار می گیرند. گزینه 3  . 65

حفاري هاي زیرزمینی به صورت تونل و مغار است. کارست حفرة انحاللی طبیعی است. گزینه 4  . 66

مغار ها فضا هاي زیرزمینی بزرگتري هستند که براي ایجاد تأسیسات زیرزمینی مانند نیروگاه ها، ایستگاه هاي مترو، ذخیرة نفت و یا موارد دیگر استفاده می شود. گزینه 4  . 67

در حالت کلی تونل هایی که در باالي سطح ایستابی قرار می گیرند، از پایداري بیشتري برخوردارند. گزینه 4  . 68

گسل ها و زمین لرزه هاي احتمالی می توانند پایداري سازه هاي مختلف را تهدید کنند. از این رو، زمین شناسان، در مطالعات مکان یابی سازه ها، با استفاده از عکس هاي هوایی و گزینه 3  . 69

ماهواره اي و بازدید هاي صحرایی، این گسل ها را شناسایی می کنند.

سنگ هاي آذرین، تکیه گاه مناسبی براي سازه ها هستند. مثل پی سنگ سد امیرکبیر که از جنس سنگ گابرو است.  گزینه 2  . 70

بعضی از سنگ هاي دگرگونی، مانند کوارتزیت و هورنفلس که مقاومت بیشتري دارند، می توانند تکیه گاه مناسبی براي سازه هاي سنگین باشند و برخی دیگر از آن ها مانند شیست ها که سست و

ضعیف هستند، براي پی سازه ها مناسب نیستند.

مهم ترین عامل در تعیین نوع سد و محل احداث آن، شرایط زمین شناسی منطقه و مصالح در دسترس است. گزینه 3  . 71

سنگ هاي آذرین مانند گابرو می توانند تکیه گاه مناسبی براي احداث یک سازه باشند؛ اما سنگ هایی مانند گچ، نمک و شیل در برابر تنش ها مقاوم نیستند. گزینه 4  . 72

انحالل پذیري سنگ هاي تبخیري (سنگ گچ و سنگ نمک)، بیش از سنگ هاي آهکی است. بنابراین حفره ها و غار هاي انحالل در این سنگ ها سریع تر از دیگر سنگ ها ایجاد می شود. گزینه 2  . 73

اگر سد بر روي الیه هایی از سنگ گچ احداث شود، ممکن است پس از چند سال، حفرات انحاللی در سنگ، ایجاد و باعث فرار آب از مخزن سد و همچنین ناپایداري بدنۀ سد شود.

»: سنگ هاي آذرین می توانند تکیه گاه مناسبی براي سازه ها باشند. بعضی از سنگ هاي دگرگونی، مانند کوارتزیت و هورنفلس که مقاومت بیش تري دارند، می توانند تکیه گاه گزینۀ « گزینه 4  . 74

مناسبی براي سازه هاي سنگین باشند و برخی دیگر از آن ها مانند شیست ها، سست و ضعیف هستند و براي پی سازه ها مناسب نیستند.

در واکنش خمیرسان (پالستیک)، پس از رفع تنش، سنگ ها تغییر شکل یافته، به طور کامل به حالت اولیۀ خود بر نمی گردند. گزینه 4  . 75

وقتی یک سنگ رفتار خمیرسان (پالستیک) دارد، یعنی پس از رفع تنش، به طور کامل به حالت اولیۀ خود بر نمی گردد و تغییر شکل پیدا می کند، مانند ایجاد تاقدیس یا ناودیس. گزینه 3  . 76

به رفتاري که سنگ ها پس از رفع تنش به حالت اولیه بازگردند، رفتار کش سان یا االستیک و هنگامی که پس از رفع تنش به طور کامل به حالت اولیه برنگردند، رفتار خمیرسان یا گزینه 2  . 77

پالستیک می گویند.

گچ رفتار شکننده از خود نشان داده است. گزینه 1  . 78

برخی از سنگ ها از خود رفتار خمیرسان یا پالستیک نشان می دهند یعنی پس از رفع تنش، سنگ هاي تغییر شکل یافته، به طور کامل به حالت اولیۀ خود برنمی گردند. گزینه 1  . 79

در تنش کششی، ذرات جسم از هم دور می شوند و گسستگی در سنگ رخ می دهند. گزینه 1  . 80

هنگامی که جسم تحت تأثیر نیرویی از خارج قرار می گیرد، نیروي عکس العمل در داخل جسم در جهت مخالف بر واحد سطح وارد می شود که تنش نام دارد. این نیروي داخلی با گزینه 4  . 81

نیروي خارجی وارد شده بر جسم مقابله می کند.

گزینه 3  . 82

 

تغییر شکل اثر بر روي سنگ نوع تنش 

گسستگی سنگ کششی 

 

متراکم شدن سنگ فشاري  

 

بریدن سنگ برشی 

هرگاه سنگ، تحت تأثیر نیرویی از خارج قرار گیرد، در داخل سنگ نیز، نیرویی بر واحد سطح وارد می شود که تنش نامیده می شود. در فرمول تنش می توان یکاي آن را مشاهده کرد.  گزینه 1  . 83

  تنش
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چین خوردگی (متراکم شدن) حاصل تأثیر تنش فشاري بر روي سنگ ها است. گسستگی سنگ ها ناشی از تنش کششی و بریدگی سنگ ها حاصل تأثیر تنش برشی است. گزینه 4  . 84

انحالل پذیري سنگ هاي تبخیري (سنگ گچ و سنگ نمک) زیاد است. گزینه 1  . 85

بعضی از سنگ هاي دگرگونی مانند کوارتزیت و هورنفلس که مقاومت بیشتري دارند، می توانند تکیه گاه مناسبی براي سازه هاي سنگین باشند و برخی دیگر مانند شیست ها، سست و گزینه 2  . 86

ضعیف بوده و براي پی سازه ها مناسب نیستند. 

سنگ هاي رسوبی مانند شیل و سنگ گچ نیز براي ساخت سازه ها مناسب نیستند.

اگر سنگ ها تحت تأثیر نیروهاي مداوم و تدریجی و جهت دار قرار بگیرد چین می خورند. و اگر نیروها از نوع کششی و یکباره عمل کنند، درز و گسل تشکیل می شود. گزینه 1  . 87

در این نوع حرکت، جهت نیرو مخالف و سنگ ها تحت تأثیر تنش برشی قرار گرفته و شکستگی ها به وجود می آیند. گزینه 1  . 88

طبق تعریف کتاب درسی،  تک شیب است.  گزینه 3  . 89

وجود سنگ جوان در مرکز و قدیمی در اطراف بیانگر وجود ناودیس است.  گزینه 4  . 90

قدرت زلزله 5 ریشتري برابر بمب اتمی است که در هیروشیما به کار برده اند. نیروهاي مولد کوه زایی چنان عظیم هستند، که با نیروهاي مولد زلزله و آتش فشان نمی توان مقایسه گزینه 1  . 91

کرد.

بیشتر سنگ ها در برابر تنش ابتدا واکنش کش سان (االستیک) از خود نشان می دهند که چندان قابل رؤیت نیست. گزینه 2  . 92

فرسایش خندقی حاصل تنش نیست. گزینه 4  . 93

گسترش افقی یک الیه ممکن است از نظر جنس، بافت، رنگ به علت هاي مختلف مثًال پیشروي یا پسروي دریا یا تغییر عمق، یا مواد فرسایشی ورودي از خشکی ها به محیط رسوب گزینه 2  . 94

گذاري تغییر کند ولی یک الیه در همه ي پهناي خود همیشه در یک زمان ته نشین شده است.  

گیاخاك نقشی ندارد.  گزینه 1  . 95

در هنگام ساخت سازه به مواردي چون پایداري، استحکام، نفوذ پذیري، پستی و بلندي و مصالح به کار رفته باید توجه شود. 

مورفولوژي در انتخاب محل سازه، پایداري و طراحی سازه مؤثر است.  گزینه 3  . 96

تنش، فشاري سبب متراکم شدن سنگ ها می شود. گزینه 2  . 97

زیرا تنش، مقدار نیروي وارده، بر واحد سطح در داخل جسم است.  گزینه 3  . 98

زیرا هورنفلس از اقسام سنگ هاي دگرگون مقاوم است.  گزینه 1  . 99

سد امیرکبیر بر روي سنگ هاي آذرین گابرو قرار دارد.  گزینه 3  . 100

زیرا سنگ هاي تبخیري مانند سنگ نمک و سنگ گچ انحالل بیشتري نسبت به سنگ آهک دارند.  گزینه 2  . 101

اطالعات تاریخی گسل ها، اطالعات خوبی براي پیش بینی آن ها می دهد. گزینه 1  . 102

به کمک اطالعات ثبت شده می توان به فعالیت گسل، بزرگی، دورة بازگشت و میزان تخریب سازه ها در زلزلۀ احتمالی پی برد.  گزینه 3  . 103

براي شناسایی گسل ها از تصاویر هوایی، ماهواره اي و بازدید صحرایی استفاده می شود. گزینه 4  . 104

گابیون، تورهاي سیمی براي جلوگیري از ریزش دامنه هاست.  گزینه 4  . 105

پس از آبگیري سد باید نفوذ پذیري بستر و پایداري دیواره ها را بررسی کرد.  گزینه 2  . 106

درزه ها، از مشکالت سدها هستند.  گزینه 1  . 107

در کاربرد تونل ها انتقال آب، انتقال فاضالب، حمل و نقل و استخراج مواد معدنی را داریم.  گزینه 3  . 108

در آزمایشگاه هاي سنگ و خاك، مقاومت خاك و سنگ، مقدار نفوذ پذیري و اندازة دانه هاي تشکیل دهنده بررسی می شود. گزینه 3  . 109

در طبقه بندي مهندسی خاك ها دانه بندي، درجۀ خمیري بودن و مقدار مواد آلی در نظر گرفته می شود. گزینه 3  . 110

رس و الي ریزدانه هستند.  گزینه 4  . 111

آستر در راه سازي استفاده می شود، الیه اي مقاوم است و از مخلوط شن و ماسه و قیر ساخته می شود. گزینه 3  . 112

متعلق به بخش زیرسازي است.  گزینه 1  . 113

آبرفت، سنگ و خاك در ساخت سازه ها استفاده می شود. گزینه 3  . 114

سنگ هاي سازندة پوسته در مقابل نیروي وارده، رفتار االستیک از خود نشان می دهند. گزینه 1  . 115

گزینه 2  . 116

یکی از مسائل اصلی در ساخت و نگهداري سازه ها، پایداري زمین است. گزینه 3  . 117

یکی از وظایف مهم زمین شناس، تشخیص احتمال وقوع فرایندهاي مخرب و ارائۀ روش هاي مقابله با آن هاست به نحوي که آسیبی به تأسیسات و سازه هاي عمرانی و معدنی وارد گزینه 1  . 118

نشود.

در پشت یک سد فشار زیادي از طرف آب به الیه هاي زیرین و تکیه گاه وارد می شود. آبرفت ها یا سنگ هاي پی سد وزن زیادي دارند و فشار زیادي از طرف آب به آن ها وارد گزینه 3  . 119

می شود. آبرفت ها و سنگ هاي پی سد در برابر تنش هاي ناشی از وزن سد نباید دچار گسیختگی و نشت شوند.

در عکس العمل خمیري یا پالستیک پس از رفع تنش سنگ هاي تغییر شکل یافته به طور کامل به حالت اولیه برنمی گردند مثل چین خوردگی ها. گزینه 1  . 120

) سنگ آذرین مقاوم و مناسب ساخت پی سد می باشد. کتاب، گزینۀ  و  و  ناپایدار با مقاومت کم ولی گزینۀ ( گزینه 4  . 121

گزینۀ  و  و  مقاوم ولی گزینۀ  سنگ دگرگونی با مقاومت کم می باشد. گزینه 3  . 122
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ماسه سنگ مقاومت ولی شیل و سنگ نمک و سنگ گچ مقاوم نیستند. گزینه 1  . 123

سنگ هاي کربناتی به سنگ هاي رسوبی که بیش از  آن ها کانی کربناتی (کلسیت و دولومیت) باشد. این سنگ ها اغلب درزه دار هستند. گزینه 4  . 124

سنگ آهک ضخیم الیه که فاقد خطرات انحاللی باشد پی و تکیه گاه خوبی براي احداث سازه ها می باشد. گزینه 3  . 125

سد سازه اي است که به منظور ذخیرة آب، مهار سیالب، تأمین آب شرب و کشاورزي و همچنین تولید نیروي الکتریسیته احداث می شود. مهار باد و طوفان از کاربري هاي سد گزینه 2  . 126

نمی  باشد.

مهم ترین عامل محل احداث آن، شرایط زمین شناسی منطقه و مصالح قرضۀ در دسترس است. گزینه 1  . 127

رسوباتی که از طریق رودخانه ها به مخزن سد حمل می شوند به تدریج از ظرفیت مفید مخزن می کاهند.  و  و  نادرست است. گزینه 2  . 128

پوشش گیاهی در پایدارسازي دامنه ها تأثیر مثبت و منفی دارد. گزینه 3  . 129

گزینۀ  و  و  تأثیر مثبت در پایدارسازي دامنه ها دارد و رشد ریشۀ گیاهان در عمق شکاف ها آن ها را گسترش داده و دامنه ها را سست می کند. گزینه 3  . 130

سطح طبیعی زمین براي رفت  و آمد وسایل نقلیه مناسب نیست. زیرا در مقابل عوامل جّوي مانند بارش تغییرات دما و نیروهاي وارده از چرخ خودروها مقاومت کافی ندارد. گزینه 4  . 131

براي احداث جاده از مصالح خاك در بخش زیرسازي و روسازي استفاده می  شود. گزینه 1  . 132

گزینه 1 در زیرسازي جاده ریلی عالوه بر نگهداري ریل ها و توزیع بار چرخ ها، عمل زهکشی را نیز به عهده دارند.  . 133

موارد  و  و  در حیطۀ زمین شناسی مهندسی می باشد، ولی مطالعۀ رفتار و ویژگی هاي مواد سازندة گوشته در حرکت گسل ها و شکستگی ها در حیطۀ این دانش نمی باشد. گزینه 4  . 134

تنش در سنگ ابتدا تغییر شکل االستیک  پالستیک  عبور از حد کشسانی  شکستگی ایجاد می کند. گزینه 1  . 135

سطح زمین براي رفت  و آمد وسایل نقلیه مناسب نیست زیرا، در مقابل عوامل جّوي مانند بارش تغییرات دما و نیروهاي وارده از چرخ خودروها مقاومت کافی ندارد. گزینه 4  . 136

قطعات سنگی یا باالست مورد نیاز خطوط راه آهن معموًال از خرد کردن سنگ هاي معدنی به دست می آید.  گزینه 2  . 137

گزینۀ  و  و  در حیطۀ زمین شناسی مهندسی می باشد، ولی مطالعۀ علت حرکت گسل ها و شکستگی ها در حیطۀ این دانش نمی باشد. گزینه 4  . 138

رفتار و ویژگی هاي مواد سطحی زمین از نظر مقاومت در برابر فشار هاي وارده و امکان ساخت یک سازه را در محلی خاص از زمین بررسی می کنند. گزینه 2  . 139

زمین شناسی پزشکی، یک علم درمانی نیست بلکه به دنبال بررسی عامل بیماري هاي زمین زاد است.  گزینه 4  . 140

زمین شناسی مهندسی محل احداث سازه ها را پیشنهاد می دهد؛ ولی ژئوشیمی، آب زمین شناسی و سنگ شناسی عناصر زمین زاد سنگ ها، کانی ها و آب هاي زیرزمینی را می تواند گزینه 4  . 141

بررسی کند. 

در برابر تنش، مقاومت گچ کم است؛ اما سنگ هاي آهکی فاقد حفره و ضخیم الیه و ماسه سنگ ها در برابر تنش مقاوم هستند.  گزینه 2  . 142

در برش عرضی از یک جادة مهندسی ساز به ترتیب از زیر تا به سطح جاده عبارتند از: زیر اساس، اساس، آستر و رویه  گزینه 3  . 143

در شکل، چین خوردگی قدیمی تر از شکستگی و گسل است، پس تنش فشاري (چین خوردگی) قدیمی تر از تنش فشاري (گسل معکوس) انجام شده است.  گزینه 4  . 144

مصالح مورد استفاده در سازه هاي مختلف، از یک نوع نیست، در سدهاي بتنی از سیمان، ماسه، شن و میل گرد و در سدهاي خاکی از رس، ماسه، شن و قلوه سنگ استفاده می شود، گزینه 1  . 145

پس شن و ماسه مشترك است. 

پایداري خاك هاي دانه ریز به مقدار رطوبت آنها بستگی دارد. هرچه رطوبت خاك در خاك هاي دانه ریز بیشتر باشد، پایداري آنها کمتر است و خمیري می شوند.  گزینه 4  . 146

گزینه 3  . 147

  تغییر شکل      اثر بر روي سنگ      نوع تنش    

گسستگی سنگ کششی 

 

متراکم شدن سنگ فشاري 

 

بریدن سنگ برشی 

 

طبق جدول فوق، شکل، تنش فشاري را نشان می دهد که سبب متراکم شدن سنگ می شود و طبق شکل زیر، رفتار خمیرسان (پالستیک) سنگ ها را نمایش می دهد. 
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گزینه 4 این شکل تغییر پالستیک چین خوردگی را نمایش می دهد و پس از رفع تنش به شکل اولیه برنمی گردد.  . 148

گزینه 4 سنگ هاي تبخیري و اثر آن ها بر کیفیت آب زیرزمینی، دلیل مرتبطی با احداث سازة زیرزمینی ندارد.   . 149

گزینه 3 احداث هستۀ رسی در بدنۀ سد به این علت است که رس ها با آن که تخلخل دارند اما نفوذپذیري ندارند. پس مانع خروج و فرار آب می شوند.  . 150

آنچه براي مکان یابی ساختگاه هر سازة مهندسی می تواند کم اهمیت باشد، نوع تنش (کششی - فشاري - برشی) بر سنگ است.  گزینه 3  . 151

سد امیرکبیر روي سنگ هاي آذرین پر مقاومت مانند سنگ گابرو ساخته شده است.  گزینه 3  . 152

از باالست در ریل هاي راه آهن به منظور نگهداري ریل ها و توزیع بار چرخ ها و عمل زهکشی استفاده می شود. گزینه 4  . 153

در مطالعات آغازین یک پروژه، به منظور نمونه برداري از خاك یا سنگ پی سازه، گمانه ها یا چال هاي باریک و عمیقی در نقاط مختلف محل احداث سازه حفر می شود. نمونه هاي گزینه 2  . 154

سنگ یا خاك برداشت شده، به آزمایشگاه هاي تخصصی ارسال می شود و مقدار مقاومت سنگ و خاك در برابر تنش هاي وارده را مورد بررسی قرار می دهند.

برخی از سنگ هاي رسوبی مانند ماسه سنگ ها، استحکام الزم براي ساخت سازه را دارند، اما سنگ هاي تبخیري مانند سنگ  گچ، نمک و شیل ها در برابر تنش مقاوم نیستند. گزینه 4  . 155

برخی سنگ هاي دگرگونی مثل هورنفلس، کوارتزیت و سنگ هاي آذرین مثل گابرو، همچنین سنگ هاي رسوبی مثل ماسه سنگ ها مقاومت الزم را دارند و براي پی سازه ها مناسب گزینه 1  . 156

هستند.

با توجه به جدول داریم:  گزینه 2  . 157

  تغییر شکل      اثر بر روي سنگ     نوع تنش   

گسستگی سنگ کششی 

 

متراکم شدن سنگ فشاري 

 

بریدن سنگ برشی 

 

مربوط به گسل امتداد لغز بوده که لغزش و جابه جایی در امتداد سطح گسل ناشی از تأثیر تنش برشی رخ داده است و رفتار سنگ ها به صورت شکننده می باشد. گزینه 2  . 158

مقاومت سنگ عبارت است از حداکثر تنش یا ترکیبی از تنش ها که سنگ می تواند تحمل کند بدون آنکه بشکند. گزینه 3  . 159

مقاومت سنگ عبارت است از حداکثر تنش یا ترکیبی از تنش ها که سنگ می تواند تحمل کند، بدون آنکه بشکند.  گزینه 4  . 160

هرچه مقاومت سنگ، در مقابل این تنش ها، کم تر باشد، سنگ ناپایدارتر است و سطوح شکست بیشتري در آن ایجاد می شود. از این رو، شکستگی سنگ ها و ایجاد درزه ها، باعث ناپایداري سنگ یا

خاك در پی سازه ها می شوند.

در رفتار پالستیک، سنگ ها با رفع تنش، به طور کامل به حالت اولیۀ خود برنمی گردند و سنگ حالت خمیرسان پیدا می کند که این حالت در شرایط فشار و دماي زیاد در اعماق زمین گزینه 4  . 161

رخ می دهد.

بعضی از سنگ هاي دگرگونی، مانند کوارتزیت و هورنفلس که مقاومت بیشتري دارند، می توانند تکیه گاه مناسبی براي سازه هاي سنگین باشند. سنگ هاي تبخیري مانند سنگ گچ، گزینه 4  . 162

ژیپس و نمک (به دلیل انحالل پذیري) و شیل ها (به دلیل تورق و سست بودن) در برابر تنش مقاوم نیستند.

سنگ هاي آذرین (مانند گابرو که پی سنگ سد امیرکبیر از این جنس است) و بعضی از سنگ هاي دگرگونی مانند کوارتزیت و هورنفلس می توانند تکیه گاه مناسبی براي سازه هاي گزینه 3  . 163

سنگین باشند و برخی دیگر مانند شیست ها، سست و ضعیف بوده و براي پی سازه ها مناسب نیستند. سنگ گچ، نمک و شیل ها در برابر تنش مقاوم نیستند.

انحالل سنگ هاي انحالل پذیر مانند سنگ هاي آهکی و تبخیري و ایجاد حفره هایی در آن ها پدیدة کارستی شدن نام دارد. گزینه 3  . 164

قرار گرفتن سنگ هاي تبخیري مانند گچ و سنگ نمک معموًال باعث تغییر نامطلوب کیفیت آب مخزن می شود. انحالل پذیري سنگ هاي تبخیري (گچ و نمک) بیشتر از سنگ هاي گزینه 3  . 165

آهکی است.

انحالل پذیري سنگ هاي تبخیري (سنگ گچ و سنگ نمک) بیشتر از سنگ هاي آهکی است. گزینه 2  . 166

تکیه گاه سد الر و بخشی از دیوارة مخزن این سد از جنس آهک هاي کارستی تشکیل شده است. این سنگ ها داراي شکستگی ها و حفرات نسبتاً بزرگی بوده که به علت نفوذپذیري گزینه 3  . 167

زیاد باعث فرار آب گردیده است.

سنگ هاي کربناتی به سنگ هاي رسوبی گفته می شود که بیش از  درصد آن ها کانی هاي کربناتی (کلسیت و دولومیت) باشد. گزینه 1  . 168

تونل هایی که در باالي سطح ایستابی قرار می  گیرند، از پایداري بیشتري برخوردار هستند. گزینه 1  . 169

مغار ها فضا هاي زیرزمینی بزرگ تر از تونل هستند که براي ایجاد تأسیسات زیرزمینی مانند نیروگاه ها، ایستگاه هاي مترو، ذخیرة نفت و یا موارد دیگر استفاده می شوند. این گونه گزینه 4  . 170

سازه ها باید در زمین هایی با مقاومت کافی احداث شوند. بنابراین زمین شناس، باید مطالعات خود را بر شناسایی مناطقی با کم ترین خردشدگی، هوازدگی و یا نشت آب، متمرکز کند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

، سطح ایستابی آب وارد سازه خواهد شد.  : جریان و فشار آب هاي زیرزمینی، از عوامل مهم ناپایداري تونل ها و فضاهاي زیرزمینی است. در مورد گزینۀ گزینۀ 

: سنگ هاي دگرگونی مانند شیست ها و سنگ هاي رسوبی مانند گچ، نمک و شیل در برابر تنش مقاوم نیستند. گزینۀ 
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: مغار ها باید در زمین هایی با مقاومت کافی احداث شوند. گزینۀ 

به فرورفتگی مصنوعی یا طبیعی در سطح زمین که ژرفاي آن از پهنایش بیشتر (طویل و عمیق) است، ترانشه گفته می شود. گزینه 2  . 171

وقتی محور تونل عمود بر الیه بندي باشد، گاهی این الیه ها مقاومت هاي متفاوتی در برابر تنش ها و نیروهاي خارجی از خود نشان می دهند که در این صورت مقاومت تونل کمتر گزینه 3  . 172

خواهد بود.

از آنجا که الیۀ هورنفلس مقاومت بیشتري نسبت به بقیه دارد، پایداري تونل در داخل الیۀ  بیشتر است. گزینه 3  . 173

در مکان یابی سازه هاي دریایی مانند سازه هاي خشکی باید مطالعات زمین شناسی به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. افزون بر آن توجه به جریان هاي دریایی و ویژگی هاي فیزیکی و گزینه 3  . 174

شیمیایی آب دریا نیز ضروري می باشد.

در مکان یابی تونل هاي زیردریایی مانند سازه هاي خشکی، باید مطالعات زمین شناسی به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. افزون بر آن، توجه به جریان هاي دریایی و ویژگی هاي گزینه 4  . 175

فیزیکی و شیمیایی آب دریا نیز ضروري است.

) است. در این روش از طریق حفر گمانه ها و قرار دادن میلگرد هاي فلزي در آن ها و سپس تزریق سیمان یکی از روش هاي پایدارسازي دامنه ها و ترانشه ها، میخ کوبی ( گزینه 1  . 176

در فضاهاي خالی آن ها و در نهایت کشیدن توري بر روي آن ها به پایدار سازي دامنه ها کمک می کنند.

در پایدارسازي دامنه ها پوشش گیاهی هم تأثیر مثبت دارد و هم تأثیر منفی. چند مثال:  گزینه 4  . 177

دو نقش مفید گیاهان:  

- ریشه ها ذرات خاك را به هم متصل نگه می دارند و باعث افزایش مقاومت خاك می شوند. 

- ریشه ها رطوبت خاك را می گیرند و از طریق تعرق این رطوبت به چرخۀ هوا باز می گردد. 

دو اثر منفی پوشش گیاهی: 

- وزن درختان باعث ناپایداري دامنه ها می شود. 

- خشک شدن خاك و ایجاد ترك و شکاف به علت جذب رطوبت ریشه اي.

رسوباتی که از طریق رودخانه، به مخزن سد حمل می شوند، به تدریج از ظرفیت مفید مخزن سد می کاهند. درنتیجه سد بخش قابل توجهی از ظرفیت خود را از دست می دهد. گزینه 1  . 178

زمین شناسان، در مطالعات مکان یابی سازه ها با استفاده از عکس هاي هوایی و ماهواره اي و بازدیدهاي صحرایی، این گسل ها را شناسایی می کنند. گزینه 3  . 179

در پایداري دامنه ها، پوشش گیاهی هم تأثیر مثبت و هم تأثیر منفی دارد. به طور مثال رشد ریشۀ گیاهان می تواند باعث تخریب سنگ ها و افزایش لغزش آنها گردد. گزینه 2  . 180

پایداري خاك هاي ریزدانه مانند سیلت (الي) و رس (با اندازة ذرات کوچک تر از  میلی متر) به میزان رطوبت آنها بستگی دارد. اگر رطوبت موجود در این خاك ها از حدي گزینه 1  . 181

بیشتر شود، پایداري آنها کمتر شده و تحت تأثیر وزن خود روان می شوند. (مانند لغزش خاك ها در دامنه ها و ترانشه ها)

عقیق یک نوع کوارتز نیمه قیمتی است و آمتیست هم یک کوارتز بنفش است. گزینه 1  . 182

سنگ هاي آهکی حفره دار به ریف معروف اند که ریف ها تخلخل و نفوذپذیري زیادي دارند که می توانند نقش سنگ مخزن نفت را داشته باشند. گزینه 4  . 183

در صورتی که رطوبت خاك هاي دانه ریز از حدي بیشتر شود، خاك به حالت خمیري در می آید و تحت تأثیر وزن خود (به کمک نیروي جاذبه) روان می شود (مانند لغزش خاك ها در گزینه 2  . 184

دامنه ها و ترانشه ها، به ویژه در ماه هاي مرطوب سال). 

دیوار حائل (گابیونی)، زهکشی و میخ کوبی از روش هاي پایدارسازي دامنه ها و ترانشه ها می باشند. ترانشه زنی باعث ناپایداري دامنه می گردد.  گزینه 3  . 185

حفر یا ایجاد ترانشه باعث ناپایداري دامنه و افزایش حرکات دامنه اي می گردد، زیرا حفر ترانشه یا گمانه باعث افزایش سطح تازة خاك یا سنگ و از سویی نفوذ آب می شود.

در سد هاي بتنی از سیمان، ماسه، شن و میل گرد و در سد هاي خاکی از خاك رس، ماسه، شن و قلوه سنگ استفاده می شود. گزینه 2  . 186

رس ها به دلیل ریز بودن ذرات، نفوذ پذیري بسیار اندکی دارند. به همین دلیل براي جلوگیري از فرار و نشت آب در هستۀ سد هاي خاکی از رس ها استفاده می کنند. گزینه 1  . 187

در ساخت سد هاي بتنی از سیمان، ماسه، شن و میلگرد استفاده می شود. در ساخت سد هاي خاکی از خاك رس، ماسه، شن و قلوه سنگ استفاده می شود. گزینه 4  . 188

مواد مورد نیاز براي هر سازه، باید داراي مقاومت، نفوذ پذیري و اندازة دانه هاي مشخصی باشند که توسط آزمایش هاي الزم در آزمایشگاه  هاي مکانیک خاك و سنگ مشخص گزینه 1  . 189

می شوند.

در سدهاي بتنی از سیمان، ماسه، شن و میلگرد استفاده می شود. گزینه 4  . 190

حرکات دامنه اي از جمله مواردي هستند که می بایست در مکان یابی سازه ها آن ها را مورد مطالعه قرار داد. شامل: ریزش، لغزش، خزش، جریان ِگلی و ... است. گزینه 4  . 191

در ساخت بدنۀ سدهاي خاکی از خاك رس، ماسه، شن و قلوه سنگ استفاده می شود (خاك هاي دانه ریز و دانه درشت).  گزینه 3  . 192

بررسی سایر گزینه ها: 

): از میل گرد در ساخت سدهاي بتنی استفاده می گردد.  گزینۀ (

):  خرده هاي سنگی یا باالست در بخش زیرسازي و تکیه گاه ریل هاي راه آهن کاربرد دارد. گزینۀ (

ذرات کوچک تر از  میلی متر در دانه بندي خاك ها جزء خاك هاي ریزدانه به حساب می آیند و پایداري خاك هاي ریزدانه به میزان رطوبت آنها بستگی دارد، به طوري که گزینه 4  . 193

هرچقدر رطوبت آنها بیشتر باشد، پایداري آنها کمتر است.

پایداري خاك هاي ریزدانه مانند رس و الي (اندازة ذرات: کوچک تر از  میلی متر با  میکرون) به میزان رطوبت آن ها بستگی دارد. اگر رطوبت موجود در این خاك ها از گزینه 4  . 194

حدي بیشتر شود، پایداري آن ها کمتر شده و تحت تأثیر وزن خود روان می شوند (مانند لغزش خاك ها در دامنه ها و ترانشه ها).

هوازدگی و شکستن سنگ ها باعث رسوب بیشتر می شود که حمل آن ها به مخزن سدها به تدریج از ظرفیت مخزن می کاهند. گزینه 1  . 195

بخش روسازي (الیه هاي آستر و رویه) که بایستی مقاوم باشند، از جنس آسفالت (مخلوطی از شن، ماسه و قیر) می باشد. بخش زیر اساس به عنوان الیۀ زهکش عمل کرده و مخلوطی گزینه 2  . 196

از شن و ماسه یا سنگ شکسته است.
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در ساخت سدهاي بتنی از سیمان، ماسه، شن و میلگرد استفاده می شود. گزینه 4  . 197

در بخش زیراساس که به عنوان الیۀ زهکش عمل می کند، از مخلوط شن و ماسه یا سنگ شکسته استفاده می شود. گزینه 2  . 198

در برش عرضی از یک جادة مهندسی ساز به ترتیب از زیر تا به سطح جاده عبارتند از: زیر اساس، اساس، آستر و رویه گزینه 1  . 199

در الیه هاي مختلف راه، بخش زیرسازي از دو بخش زیراساس و اساس و بخش روسازي از دو بخش آستر و رویه تشکیل شده است. گزینه 4  . 200

در یک جاده، الیه هاي آستر و رویه که بایستی مقاوم باشند، از جنس آسفالت هستند که مخلوطی از شن، ماسه و قیر هستند. گزینه 4  . 201

بخش زیراساس در یک جاده به عنوان الیۀ زهکش عمل می کند که مخلوطی از شن، ماسه یا سنگ شکسته است. گزینه 2  . 202

از خاك هاي دانه ریز و دانه درشت در زیرسازي جاده ها و باند فرودگاه ها استفاده می شود.  گزینه 4  . 203

سنگ کوارتزیت تکیه گاه مناسبی براي سازه هاي سنگین می باشد. ماسه سنگ ها استحکام الزم براي پی سازه ها را دارند. سنگ آهک ضخیم الیه که فاقد حفرات انحاللی باشد، پی و گزینه 3  . 204

تکیه گاه خوبی براي احداث سازه می باشد. سنگ هاي تبخیري (سنگ گچ و سنگ نمک) انحالل پذیري زیادي دارند و براي پی سد مناسب نیستند.

زیرا شیب الیه ها به سمت داخل مخزن سد بوده و امکان فرار آب به حداقل می رسد. گزینه 4  . 205

سنگ گچ و سنگ نمک و آهک حفره دار به راحتی آب در آن ها انحالل داده و فرار می کند. اما گابرو و هورنفلس محکم و مقاوم هستند.  گزینه 2  . 206

توجه کنید که گابرو سنگ آذرین است و با آن که سنگ مناسبی براي سازه ها می باشد اما بدنۀ سؤال، فقط سنگ دگرگونی مناسب را مورد سؤال قرار داده است. پس دو سنگ گزینه 3  . 207

کوارتزیت و هورنفلس مناسب هستند. شیست ها، سست و ضعیف می باشند.  

رس ها به علت ریز بودن منافذشان نفوذپذیري بسیار اندکی دارند و آب از آن ها عبور نمی کند. درنتیجه مانند یک عایق در برابر آب عمل کرده و براي ساخت سد خاکی مناسب گزینه 1  . 208

هستند.  

احداث سد بر روي تاقدیس ها بسیار مشکل ساز است، زیرا محور سد بر امتداد الیه ها عمود است که همین امر باعث فرار مقداري از آب می شود. از طرفی شیب الیه ها در تاقدیس ها گزینه 4  . 209

به اطراف بوده و آب از مخزن فرار می کند.  

با دقت در شکل رسم شده در سوال، در سمت راست سنگ آذرین، آثاري از هاله ي دگرگونی بر روي سنگ آهک ضخیم الیه دیده می شود که این آثار در سمت چپ سنگ گزینه 2  . 210

آذرین، بر روي سنگ آهک نازك الیه مشاهده نمی شود، ولی در عوض قطعات فرسایش یافته ي سنگ آذرین در آذرین  

 دیده می شود؛ با در نظر گرفتن تمامی این مواد، تاریخچه ي شکل مورد نظر را بررسی می کنیم:

  

ابتدا رسوبگذاري سنگ هاي آهکی ضخیم الیه:  

خروج گدازه از سطح زمین که باعث پختگی سنگ آهک ضخیم الیه شده و همچنین قطعاتی از این سنگ درون توده ي آذرین دیده می شود: 

سپس فرسایش گدازه که قطعاتی از سنگ آذرین را در سطح زمین پراکنده کرده است.

  

ساخت هاي اولیه، هم زمان با تشکیل سنگ به وجود می آیند. گزینه 1  . 211

تنش مورد نظر نوعی تنش برشی است. نیروها مثل لبه ي قیچی عمل کرده اند. گزینه 3  . 212

همگرایی دو ورقه اقیانوسی سبب می شود، یکی از ورقه ها به زیر ورقه دیگر بلغزد، در این برخورد گودال عمیق اقیانوسی به وجود می آید. ورقه فرو رانده شده، رفته رفته ذوب می گزینه 4  . 213

شود و سبب فعالیت آتش-فشانی می شود و سپس این آتش فشان ها باعث به وجود آمدن جزایر قوسی می شوند. ولی همگرایی دو ورقه قاره اي هیچ یک از موارد فوق یعنی ایجاد گودال عمیق

اقیانوسی و فعالیت هاي آتش فشانی منجر به جزایر قوسی را ایجاد نمی کند، در عوض سبب باال آمدن پوسته زمین و چین خوردگی می شود. این در حالی است که هر دو نوع برخورد سبب ایجاد

زلزله هاي فراوان در این دو منطقه می شود.  

گزینه 2 پی سد  بدنۀ سد  مخزن سد  تکیه گاه چپ و  تکیه گاه راست.  . 214

(الف) ناودیس شکل مناسبی براي ساخت سد و شکل (ت) تاقدیس، نامطلوب ترین شکل براي ساخت سازه می باشد. گزینه 4  . 215

الف  ناودیس ب) الیه هاي رسوبی عمود بر محور سد، شکل (پ) الیه بندي رسوبی موازي با محور سد و شکل (ت) تاقدیس می باشد. گزینه 2  . 216

مغار و تونل باید در زمین هایی با مقاومت زیاد و کم ترین خردشدگی، هوازدگی یا نشت آب حفر شوند. گزینه 1  . 217

در شکل (الف) محور تونل موازي با الیه بندي و قرارگیري یک الیه در سقف  مناسب حفر تونل و شکل (ب) تنوع سنگ هاي سقف و محور تونل عمود بر الیه بندي نامناسب براي گزینه 1  . 218

حفر تونل می  باشد.

چین خوردگی، بُرش و شکستگی و خمیرشدگی قابل مشاهده ولی رفتار االستیک قابلیت مشاهده ندارد. گزینه 4  . 219

شکل چین خوردگی را نشان می دهد که نوعی رفتاري خمیري در سنگ است که شرایط تشکیل آن محیط گرم، تنش به تدریج و در اعماق زمین در حضور آب و تنش فشاري گزینه 1  . 220

می باشد.

کوارتزیت، گنیس و ماسه سنگ مقاوم و براي ساخت پی سنگ مناسب ولی شیست با مقاومت کم نامناسب است. گزینه 4  . 221

شکل آهک کارستی شده را نشان می دهد. گزینه 2  . 222

ترانشه به فرورفتگی هاي مصنوعی یا طبیعی در سطح زمین گفته می شود که ژرفاي آن از پهنایش بیش تر و پهناي آن از درازایش بسیار کم تر است. یعنی، طویل و عمیق است. گزینه 4  . 223

← A← B← C← D← E

←

←
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تشکیل دریاچه در اثر شکستگی دو طرف الیه ها (تنش کششی) و فروافتادگی بخشی از الیه هاي شکسته شده در اثر نیروي گرانشی است. گزینه 1  . 224

تنش کششی سبب تشکیل پوستۀ اقیانوسی و دریا و تنش فشاري سبب تشکیل کوه می شود. گزینه 2  . 225

الیه بندي سنگ ها در شکل نشانۀ سنگ رسوبی و تنش برشی سبب شکستگی و نیروهاي عمودي سبب جابه جایی سنگ ها شده است. گزینه 3  . 226

این شکل تحت تنش فشاري چین خوردگی و تحت تنش کششی، گسل عادي پیدا کرده است.  گزینه 4  . 227

چون ابتدا گسل نرمال بوده (تنش کششی) قدیمی است و سپس چین خورده  و تنش فشاري است. گزینه 1  . 228

گسل عادي (جابه جایی فرا دیواره نسبت به فرو دیواره به سمت پایین) ناشی از تأثیر تنش کششی گزینه 1  . 229

شکل مذکور (سد) نشان دهندة حالتی است که امتداد الیه ها با محور سد موازي است و شیب الیه ها به سمت مخزن سد است. گزینه 3  . 230

شیب الیه مقدار زاویه اي است که سطح الیه با سطح افق می سازد و جهت آن عمود بر امتداد الیه می باشد. در صورتی که امتداد الیه هاي سنگی  باشد، جهت شیب الیه به گزینه 1  . 231

سمت  خواهد بود.

در شکل الف، محور سد به موازات الیه بندي است و جنس تکیه گاه هاي سمت راست و چپ سد یکسان است. درنتیجه استحکام سد زیاد است. درضمن شیب الیه ها به سمت داخل گزینه 1  . 232

مخزن سد است. پس فرار آب کمتر است. 

در صورتی که  محکم باشد و کم ترین، هوازدگی به همراه مقاومت کافی را داشته باشد و سطح ایستابی پایین تر از دهانۀ تونل قرار بگیرد، امکان ریزش و نشت آب به درون تونل گزینه 3  . 233

کمتر است و تونل ایمنی را دارد.

تونل  در سنگ هورنفلس حفر شده و از آنجا که این سنگ ها، سنگ هاي مقاومی هستند، محل احداث مناسب  است. گزینه 3  . 234

اگر تونل فقط از یک الیۀ سنگ عبور کرده باشد و آن یک الیه، از سنگ مقاوم مانند سنگ دگرگونی کوارتزیت باشد، استحکام تونل بیشتر خواهد بود و به طور کلی تونل هایی که در گزینه 3  . 235

باالي سطح ایستابی قرار می گیرند، از پایداري بیشتري برخوردار هستند.

جریان و فشار آب زیرزمینی از عوامل مهم ناپایداري تونل ها و فضا هاي زیرزمینی است. به طور کلی، تونل هایی که در باالي سطح ایستابی قرار می گیرند، مانند  از پایداري گزینه 2  . 236

بیش تري برخوردار هستند. ماسه سنگ ها هم استحکام الزم براي ساخت سازه را دارند. شیل ها در برابر تنش مقاوم نیستند.

در احداث سازه هاي زیر زمینی مانند تونل، زمین شناس، باید سنگ آذرین و باالي سطح ایستابی باشد. گزینه 3  . 237

رس ها، به دلیل ریز بودن ذرات، نفوذ ناپذیري بسیار اندکی دارند. گزینه 3  . 238

احداث سد بر  روي تاقدیس باعث فرار بیشتر آب در دو سمت شیب الیه  ها می شود. گزینه 4  . 239

هر چه مقاومت سنگ در برابر تنش ها کمتر باشد، سطوح شکست بیشتري خواهد داشت و در تصویر شمارة  گسل دیده می شود. اما سایر گزینه ها رفتار خمیري را نمایش گزینه 4  . 240

می دهند.

سنگ هورنفلس سنگی مقاوم و سنگ آهک ضخیم الیه نیز سنگی محکم براي احداث سازه ها هستند.  گزینه 1  . 241

هرگاه محور سد به موازات امتداد الیه ها باشد و شیب الیه ها به سمت مخزن سد قرار بگیرد، سد مطلوب خواهد بود.  گزینه 4  . 242

، محور سد موازي با امتداد الیه بندي خواهد بود. از طرفی سنگ ها آهک ضخیم الیه هستند که سنگی محکم براي سد می باشد.  در شکل  گزینه 4  . 243

توجه کنید که سه گزینۀ دیگر، محل دقیق قرارگیري سد را در الیۀ محکم هورنفلس یا کوارتزیت یا الیه سمت شیل نمایش نمی دهند تا بتوان آن را مناسب دانست.

درة  شکل به علت مقاومت دیواره ها، ریزش نداشته و مقاوم است.  گزینه 3  . 244

اگر شیب الیه ها به سمت هم باشند (ناودیس)، فرار آب از مخزن سد کمتر خواهد بود.  گزینه 3  . 245

این سد نامطلوب است، زیرا محور سد بر امتداد الیه هاي پی سنگ، عمود است و احتمال فرار آب وجود دارد.  گزینه 3  . 246

سد الر بر روي آهک هاي حفره دار کارستی بنا شده و داراي انحالل زیادي است و فرار آب از مخزن سد اتفاق می افتد. گزینه 3  . 247

در این شکل امتداد الیه ها با محور سد موازي است و شیب الیه ها به سمت مخزن سد است، در این حالت فرار آب کم است.   گزینه 1  . 248
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