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 1400شناسی کنکور تجربی پاسخ تشریحی آزمون زمین

 

 آزاده وحیدی موثق           

 

و  ابدی یم شیافزا دیفاصله از خورش شیبا افزا  دیبه دور خورش ارهیدور س کیزمان گردش  رایدرست است ز 2 نهیگز -101

𝑝2هرابط =  𝑑3  برقرار است. 

 

ها از ایدر یشرویو پ یپسروو همچنین  ییحوادث کوهزا، جانداران یانقراض گونه ها ایظهور  رایز درست است 2 نهیگز -102

 شوند. یمحسوب م یزمان یهاواحد یبند میتقس یارهایمع

 

 صحیح است. 1گزینه  -103

𝑝2 =  𝑑3        82 =  𝑑3    64=  𝑑3      𝑑 =  دقیقه 32=8*4       4

 

، برای تعیین تر باشد نییپا یا هیقرار گرفته است و هر چه ال هیال نیتر نییسنگ آهک در پا رایز درست است 3 نهیگز -104

 رده است.کجا الیه ها را جابهجوان ترین سن متعلق به گسل است که  ی دارد.شتریبقدمت  ،یسن نسب

 

 انوسیبه اق ندهیو در آقرار گرفته  قایعربستان و آفر نیسرخ در مرحله گسترش است و ب یایدر. درست است 4 نهیگز -105

 شود. یم لیتبد

 

 کانه مس است. تیریپوگالن کانه سرب و کالک ،آهنکانه  تیمگنت. درست است 3 نهیگز -106

 

به هستند و  ینشا مواد آلم نیمهمترکه ها مانند پالنکتون ینفت و گاز جانداران ریذخا لیتشک یبرا. درست است 3 نهیگز -107

 .موثرند (نفت و گاز لیتشک ندیدر فرا)ها یاکتربهمراه 

 

صحیح  2گزینه  گیرد.میصورت ها  ستیپترولوژتوسط  ییگرما نیو مطالعه مناطق زم ییشناسا. درست است 4 نهیگز -108

مطالعه سنگهای رسوبی در حیطه  و استه گروه سنگهای آذرین، دگرگونی و رسوبی نیست چرا که واژه سنگها شامل هر س

  گیرد.فعالیتهای شاخه پترولوژی قرار نمی

 

 شود. یم لیتشک ،کربن خالص است بیالماس که ترک نیدر گوشته زم رایز درست است 3 نهیگز -109
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 صحیح است. 1گزینه  -110

3000

1000
=        مترمکعب 3

3

60
= متر مکعب در ثانیه        0.05    0.4 ∗ 0.8 = 0.32       0.05/0.32 = 0.15 متر بر ثانیه     

 از نظر اندازه قرار دارند. ماسهپس از آن ( و یال) لتیسرین اندازه دارد و سپس رس کوچکت رایزدرست است  1 نهیگز -111

 

 نخواهد رفت. نییپا یستابیاز چاه سطح ا یبودن رودخانه با بهره بردار یبه علت دائم رایزدرست است.  2 نهیگز -112

 

 .هیال با سطح هر یصفحه افق کیفصل مشترک  عبارتست از امتداد فیتعردرست است.  2 نهیگز -113

 

و در این صورت تنها با  زیر الیه( 5)معادل  با هم برابر هستند 2و  1آهک  هایست است زیرا ضخامت الیهدر 3گزینه  -114

 گسل عادی به سمت پائین حرکت کرده است. در فرادیواره 2 شماره تنش کششی الیه

 

 .شود یاستفاده مبطور مشترک ماسه و شن  ، مصالحیو خاک یبتن یدر سدها رایزدرست است.  4 نهیگز -115

 

خشک کردن  قیاز طر یآب آلوده و دوم قیاز طر یکی . شودیاز دو راه وارد بدن م کیآرسن رایدرست است ز 3 نهیگز -116

 .بسته طیبا زغال سنگ در مح ییذاغمواد 

 

 ها از وقوع سرطاندیاکسبردن سوپر نیعنصر با از ب نیا یحاو یهامیآنز قیاز طر ومیسلن رایز درست است 4 نهیگز -117

 .کند یم یریشگیپ

 

 هستند. یجزئجزو عناصر  یو رو یعجزو عناصر فرمنگنز  ،یجز عناصر اصل میزیمن رایز درست است 2 نهیگز -118

 

شوند و از انواع  یم جادیون اهستند در کان یو عرض یطول یکه همان موجها Sو امواج  pامواج  رایزدرست است.  1 نهیگز -119

 تنها در سطح زمین وجود داشته و منتشر می شوند. انواع ریلی و الو(با محسوب می شوند ولی امواج سطحی ) یامواج درون

 

 .است ینیرزمیدر سطح تراز آب ز رییتغ جادیزلزله ا ینشانگرها شیاز پ یکیدرست است.  3 نهیگز -120

 

الیه ها در گسل از نوع امتداد لغز است و ثانیا با عملکرد  سیتاقد کیشکل . اوال با توضیح داده شده، درست است 2 نهیگز -121

 اند. ه جا شدهجهت افقی جا ب
 

 یخاکسترهاثانیا باشد و  یآتشفشان انفجارشوند که اوال تشکیل می یدر صورت یهاتوفزیرا  درست است 3 نهیگز -122

 .شوند نیکم عمق ته نش یایدر یها طیدر مح)تفراهای بسیار ریز(  یآتشفشان
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از گذشته در  یکاملتر خچهیاست پس تار کیتا سنوزوئ نیاز پرکامبر یمرکز رانیا یسنگ ها سندرست است.  3 نهیگز -123

 .دهد یشناسان قرار م نیزم اریاخت

 

که ه است دختر( به وجود آمد -هیاروم) بزمان -پهنه سهند ،نینو سیتت انوسیبسته شدن اق بازیرا  درست است 2 نهیگز -124

 .بوده است یآتشفشان دیشد یها تیمحل فعال

 

 یسنگها یمرکز رانیو ا رجانیس -سنندج یهااست و در پهنه ینوع سنگ دگرگون کیمرمر  رایز درست است 3 نهیگز -125

 د.نوجود دار یدگرگون
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