
 پاسخ تشریحی سوالات

 
   است. صحیح 3گزینه 

)رد گزینه  ستین یعلم درمان کی ،یپزشک یشناسنیزم، (/ خط چهارم / پاراگراف سوم 47)صفحه  طبق متن کتاب

 صحیح است. 3پس گزینه  است.زاد  نیزم یهایماریعامل ب یبررسبلکه به دنبال  ؛(2

 
  است. صحیح 2گزینه 

، از باطله یاقتصاد دیمفی هایکان یجداساز ندیفرابه / پاراگراف دوم/ خط اول(،  37طبق متن کتاب )صفحه 

 صحیح است. 2. در نتیجه گزینه شودیگفته م یمعدن ۀماد (یفراور) ییآراکانه

 
  است. صحیح 1گزینه 

 چشم گربه یدرخشندگ با لیزوبریکر یانک: (دوم/ پاراگراف دوم/ خط  33طبق متن کتاب )صفحه 

 

 صحیح است. 1گزینه 

 ۀدرج ،یبنددانه یها، بر مبناخاک یمهندس یبندطبقه ،(اول/ خط اول/ پاراگراف  96متن کتاب )صفحه  براساس

 شود.یآنها انجام م یبودن و مقدار مواد آل یریخم
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  صحیح است. 2 گزینه

از آن، ورقه  یآرام در بخش انوسیها مانند اقانوسیاز اق ی(، در برخدوم/ پاراگراف  16براساس متن کتاب )صفحه 

 شود.یم یقوس ریو جزا یانوسیگودال اق دراز لیفرو رانده شده و منجر به تشک گرید یانوسیورقه اق ریبه ز یانوسیاق

در  مشخص است درازگودالاست، موقعیت صفحۀ اقیانوسی به زیر اقیانوسی که نشان دهندۀ فرورانش چون در شکل 

 را کم دارد.جزایر قوسی تنها نتیجه 

 
  صحیح است. 3گزینه 

قرار دارد )رد  زاگرس ۀمنطقدر  رانینفت ا ریعمده ذخا، 112کتاب و فکرکنید صفحۀ  104بر اساس جدول صفحۀ 

 (. 7گزینۀ 

 . قرار دارندسنگ آهک  یهاهیلابه طور عمده در  رانینفت ا ریذخا)پاراگراف دوم / خط اول(   112طبق متن صفحۀ 

است. که ی متوال یهاسیها و ناودسیتاقدوجود کتاب، از خصوصیات پهنۀ زاگرس  104طبق جدول صفحۀ 

/  34شوند )صفحۀ محسوب میانواع نفت گیرها پتانسیل خوبی برای به تله انداختن نفت دارند و یکی از  هاتاقدیس

 پاراگراف چهارم(.

 است.صحیح  3با توجه به موارد ذکر شده در بالا، گزینۀ 

 
 صحیح است. 7گزینه 

جیوه باعث ایجاد بیماری )ازدیاد( مسمومیت / پاراگراف سوم(،  33)صفحۀ کمبود ید باعث ایجاد بیماری گواتر 

/ پیوند  30)صفحۀ ازدیاد کادمیم در بدن باعث ایجاد بیماری ایتای ایتای / پاراگراف اول(، و  31)صفحۀ میناماتا 

 صحیح است. 7گزینه گردد. بنابراین باپزشکی( می

 
 صحیح است. 2گزینه 

نفوذپذیری کمتری داشته / خط دوم( و  91)صفحۀ های وارده بیشتر باشد ها در برابر تنشمقاومت سنگهر چه 

 تر است./ پاراگراف آخر( شرایط برای احداث سازه مناسب 92)صفحۀ نفوذناپذیر باشند( یا باشند )
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 صحیح است. 7گزینه 

 -دختر )سهند -، پهنه های زمین ساختی ارومیه (کتاب 104)صفحه های زمین ساختی ایران پهنهجدول طبق 

سیرجان و ایران مرکزی دارای ذخایر فلزی هسنتد، که از این بین  –بزمان(، شرق و جنوب شرق ایران، سنندج 

ی( و شرق و جنوب شرق مرکز رانیا ریبه ز نینو سیفرورانش تتبزمان )به سبب  –های سهند ذخایر فلزی پهنه

 هستند. های ماگمایی ( اغلب حاصل فعالیتعمان یایدر یانوسیفرورانش پوسته اقایران )به سبب  

 
 صحیح است. 3گزینه 

 .باشدیآب م تیآبخوان در انتقال و هدا یینشانگر توانا ،یرینفوذپذ/ خط انتهایی(،  79بر اساس متن کتاب )صفحۀ 

 

 صحیح است. 7گزینه 

 یواپاش به طور مداوم، با سرعت ثابت در حالعناصر پرتوزا / پاراگراف اول / خط دوم(  19براساس متن کتاب )صفحۀ 

 این ویژگی باعث می شود بتوان از این عناصر برای تعیین سن وقایع گذشتۀ زمین کمک گرفت. هستند.

 
 صحیح است. 2گزینه 

کتاب،  66)طبق جدول صفحه  یکه خاکستر آتشفشان یصورتدر کتاب )پاراگراف پنجم(:  66باتوجه به صفحه 

 یهاطیدر مح است(،کوچکترین ذرات جامد آتشفشانی )یا تفرا( متر، میلی 2خاکستر آتشفشانی با اندازۀ کوچکتر از 

 2پس گزینه  است. ینوع سنگ آذرآوار کیتوف . دیآیبه وجود م یآتشفشان شوند، توف نینشکم عمق ته ییایدر

 صحیح است.

 
 صحیح است. 1گزینه 

ظر های مختلفی را به عنوان جواب سوال در نتوان گزینههای مختلف میاین سوال دارای ابهام است و با فرض حالت

های سطحی یا زیرزمینی است. چون در ایجاد گرفت. اما احتمالا منظور طراح از عامل اصلی تشکیل در اینجا، آب
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را  1پس گزینه  ،های زیرزمینی عامل اصلی هستندهای سطحی دارند و در موارد دیگر آباصلی را آبخندق نقش 

/  93/ پاراگراف اول؛ صفحۀ  69/ پاراگراف اول؛ صفحه  74می توان جواب احتمالی این سوال در نظر گرفت. )صفحه 

 پاراگراف اول( 

 
 صحیح است. 3گزینه 

آب و  تر شده وفشرده ،ییبالا یهافشار رسوبات و وزن سنگ ریتورب در زکتاب )پاراگراف اول(،  33طبق متن صفحۀ 

سنگ زغالو شود تراکم بیشتر میو شود( )کم می شودیاز آن خارج م متان و دیاکس یمواد فرّار مانند کربن د

 شود. ایجاد میی بیشتر انرژ دیتوان تولو  تیفیکبا  ترمرغوب

 
 صحیح است. 7گزینه 

 یهاها و سنگکاتیلیس بیخاک حاصل از تخر(: / پارگراف اول / خط ششم 67طبق متن کتاب درسی )صفحه 

 صحیح است. 7در نتیجه گزینه  دارد. یادیز ارزش یو صنعت یاز نظر کشاورز ،یفسفات

 
 صحیح است. 1گزینه 

 گریهمراه با ماه، مانند د نیزم، / پاراگراف پنجم / خط سوم( 11بر اساس بند اول نظریۀ خورشید مرکزی )صفحۀ 

 .گرددیم دیخورش به دورساعت  یهامخالف حرکت عقربهو  یامدار دایره ها در هاریس

 
 صحیح است. 2گزینه 

های رسوبی را قطع / فعالیت یاداوری(، چون تودۀ نفوذی آذرین، لایه 19باتوجه به اصول تعیین سن نسبی )صفحۀ 

کرده است از آن جوانتر است. از طرفی پس از تزریق تودۀ نفوذی آذرین، در اثر گرمای حاصل از آن، بخشی از 

ابتدا  اند. پس از قدیم به جدید:های دگرگونی را ایجاد کردهاند و سنگهای رسوبی دچار دگرگونی شدهسنگ

 را داریم. های رسوبی، سپس آذرین و در نهایت دگرگونی سنگ
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 صحیح است. 7نه گزی

افزایش  برابر 10دامنه امواج  ،یواحد بزرگ کیهر  یبه ازا)پاراگراف دوم / خط اول(،  69متن صفحۀ بر اساس 

ریشتر  3برابر زمین لرزۀ  10/1ریشتر و  9برابر زمین لرزۀ  10ریشتر،  4یابد. پس دامنۀ امواج زمین لرزه با بزرگی می

 است.

 
 صحیح است. 3گزینه 

 نیماگما، ا کیشوند. با سردشدن و تبلور می لیسرد شدن، تشک حال در یماگما کیاز  و آهن نیپلات کل،یکروم، ن

در مراحل انتهایی لیتیم  در حالیکه. شوندیم نیماگما ته نش نیریدر بخش زدارند،  یینسبتاً بالا یعناصر که چگال

تر ار افزایش یافت در قسمت سطحیآب و مواد فرمقدار و  متبلور شد بخش اعظم ماگما آنکهپس از تبلور ماگما، 

 کتاب درسی(. 30)صفحه  شود. در نتیجه محیط تشکیل لیتیم با بقیه متفاوت است تشکیل می

 
 صحیح است. 1گزینه 

ها است. چون در سوال ذکر شده که عامل اصلی تشکیل دهندۀ خوردگی در لایهه نشان دهندۀ گسلشکل داده شد

فرادیواره نسبت به فرودیواره به است. در گسل معکوس  معکوساین گسل تنش فشاری است پس گسل فوق از نوع 

برای تعیین نوع گسل . کند()یا فرودیواره نسبت به فرادیواره به سمت پایین حرکت می کندسمت بالا حرکت می

ی راهنما )لایۀ دارای جنس یکسان در دو طرف سطح شکستگی( کمک گرفت. در شکل داده شده از لایهبایست می

 کندیبه سمت بالا حرکت م وارهینسبت به فرود وارهیگسل معکوس فرادیکسان هستند. چون در  Cو  A  ،Bهای لایه

خوردگی یک لایۀ واحد و دارای سن و قبل از گسل به طرف بالا جابجا شده است Cنسبت به لایۀ  Bلایۀ در نتیجه 

 ( است.A)و درنتیجه  Cدارای سن کمتری نسبت به  قرار دارد Cروی لایۀ  Aلایۀ اند. چون دادهیکسان را تشکیل می

 / جدول و فعالیت فکر کنید( 61/  فعالیت یاداوری؛ صفحه  19)صفحه 

 پایان
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