
٩٤شناسی  پاسخ تشريحی زمين -با آرزوی موفقيت برای دانش آموزان عزيز  

 

از اختالف  دمای دماسنج  خشک  و تر  و تالقی عدد مربوطه با دمای  دماسنج خشک :  ١گزينه  -١٠١
.،رطوبت نسبی به دست می آيد  

متر  ٥٠٠تر از بر خالف اليه های سطحی  آب که دمايی تغيير پذير دارد در عمق بيش:٤گزينه : ١٠٢ 
يگراد استتندرجه سا ٤مای آب ثابت ومعادل د  

درآبخوان تحت فشار اليه آبدار بين دو اليه نفوذناپذير محصور شده است، بنابراين سطح :٣گزينه:١٠٣
.فوقانی، تحت فشاری بيش ازاتمسفر است  

اتيت خط می است، بنابراين گارنت بر روی آپ ٥/٧و سختی گارنت   ٥سختی آپاتيت : ٢گزينه :١٠٤
.اندازد و پودر توليد شده  مربوط به کانی آپاتيت است که بر روی آن خراش ايجاد شده است  

.دولوميت رخ سه جهتی با زاويه غير قائمه و گالن رخ سه جهتی با زاويه قائمه دارد: ٤گزينه :١٠٥  

ورانيم و کرم بعضی ازفلزات اقتصادی و با ارزش نظير طال،مس،جيوه،سرب،پالتين،ا:١گزينه :١٠٦
در استانه اراک درقديم صنعت طالشويی جهت استخراج طال از .توسط فرايند های آذرين فراهم می شود

.رواج داشته است) که خود از فرسايش گرانيت بوجودمی آيد(رسوبات آبرفتی   

دراين حالت دو نوع .  ممکن است دراعماق يا در سطح زمين سردشودمذاب  يک ماده:٢گزينه : ١٠٧
نگ بوجود می آيد که ازنظر شيميايی و کانی شناسی شبيه هم هستند ولی از نظربافت باهم تفاوت س

.دارند  

از واکنش اليوين با ماده مذاب باقيمانده ،پيروکسن ايجاد می شود وازواکنش پيروکسن با : ٤گزينه :١٠٨
.فيبولهاستماده مذاب باقيمانده کانی آمفيبول ايجاد ميشود ،هورنبالند ازمهم ترين آم  

 ٢٢درصد ،سنگ آهک  ٣٢درصد، ماسه سنگ  ٤٥از بين سنگ های رسوبی شيل : ٢گزينه :١٠٩
.درصد را به خود اختصاص داده اند١ درصد و ساير سنگ هايرسوبی   

و گازهای   CO٢در طول ميليون ها سال ،با افزايش فشارو وزن رسوبات فوقانی،آب، : ١گزينه:١١٠
در .ی خارج می شوند و درنتيجه ، به نسبت درصد کربن آن ها افزوده می شودديگر ازبازمانده های گياه

مراحل اوليه اين فرايند ،ساختارگياه حفظ می شود و ماده ای قهوه ای رنگ و نرم به نام تورب ايجاد می 
شود باافزايش تدريجی فشارو گرما موادی فشرده تر و سخت ترحاصل ميآيد که به ترتيب درجه خلوص 

  .و آنتراسيت هستند،زغال سنگ قهوه ای ليگنيت
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در دگرگونی درجه شديد . درصد فلدسپات دارد ٢٥آرکوز نوعی ماسه سنگ است که : ٣گزينه : ١١١
،کانی های غيرورقه ای مانند کوارتز وفلدسپات تا حدی پهن و کشيده ميشوند و سنگ منظره نواری يا 

  .اليه ای به خود می گيرد

  .ههای سنگ يا رسوب در امتداد سطوح لغزشی را لغزش گويندحرکت تود: ٤گزينه : ١١٢

درجه ای محور زمين نسبت به سطح مدار گردش زمين به دورخورشيد  ٥/٢٣انحراف :  ٤گزينه :١١٣
در استوا طول مدت  .سبب ايجاد اختالف مدت زمان روز و شب در عرض های جغرافيايی مختلف ميشود

  .فزايش عرض جغرافيايی اين اختالف بيشترميشودروزو شب با هم برابر استوبا ا

کتاب علوم زمين ،منحنی مربوط به شيب زمين گرمايی  می باشد و   ٢-١٢برطبق شکل : ٣گزينه : ١١٤
  . محور عمودی دما را نشان می دهد

زمين را می توان به يک ديناموی خودالقای غول پيکر تشبيه کرد که حرکت الکتون ها : ٣گزينه  :١١٥
  .طيسی استآهن مذاب موجود درهسته خارجی آن مولد ميدان مغنادر 

ميليون سال قبل اقيانوس اطلس توسعه بيشتری به سمت شمال  ٦٥درحدود : ٣گزينه :١١٦
يافت،استراليااز قطب  جنوب جدا شد و هندوستان نيز شروع به حرکت به سمت شمال و پيوستن به آسيا 

  .کرد

مواج ريلی مثل امواج آب دريا محدود است و ازسطح به عمق رفته رفته عمق نفوذو تاثير ا: ١گزينه:١١٧
  .کاهش پيدامی کند

عمدتا غير متبلورند و مانند سنگ های اين سنگ ها بر خالف ساير سنگهای آذرين : ٣گزينه : ١١٨
  .رسوبی از روی اندازه ذراتشان دسته بندی ميشوند

اليه شيل پرمين برروی آهک ترياس رانده ) کوسنوعی گسل مع(به دليل رو راندگی :  ٤گزينه :١١٩
  .شده است

هرکجا سطح شيب داری بر اثر رسوبگذاری سريع تشکيل شود و يا عمل رسوبگذاری و : ٤گزينه :١٢٠
  .تخريب به نوبت انجام گيرد چينه بندی متقاطع پديد می آيد

رد و ناپيوستگی هم شيب ديده می بين اليه کامبرين و سيلورين ، اليه اردوويسين وجود ندا: ٢گزينه :١٢١
سيلورين و ترياس نيز وقفه رسوبگذاری ديده می شود و ناپيوستگی دگرشيب شود و نيز بين اليه های 

  .ايجاد شده است

شکل مربوط به فسيل نرم تنانی از گروه سرپايان به نام آمونيت می باشد که مربوربه : ١گزينه : ١٢٢
  .دوره ،دوران مزوزوييک می باشد دوران مزوزوييک است، ترياس اولين

  .کتاب علوم زمين، شيب دايک هم جهت با شيب دره است ٩-١٢بر طبق شکل : ٤گزينه : ١٢٣
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با توجه به عالئم روی شکل،شکل مربوط به يک ناوديس است، در ناوديس اليه های : ١:گزينه:١٢٤
جنوب اليه ها جوانتر می شوند جديد تر در مرکزچين قرار ميگيرند بنابراين ازآنجا که از شمال به 

بايستی فسيل جديد تری رانسبت به آمونيت های مزوزوييک درخودجای دهند که اين فقط در مورد 
  .نوموليت صدق می کند که مربوط به سنوزوييک است

نفت گير ها اوال يايد سنگ مخزن مناسبی با تخلخل و قابليت نفوذ خوب داشته باشند ثانيا : ١گزينه :١٢٥
روی آن با سنگ غيرقابل نفوذی که به آن پوش سنگ می گويند پوشيده شودو ثالثاوضعيت هندسی آن  بايد

  .برای انباشته شدن نفت مناسب باشد
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