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  دانشگاه تهران -ن شناسيبهزاد سلطاني، كارشناس ارشد زمي

   .صحيح است پاسخ " 4 "ي گزينه -101

هاي در اين سوال نسبت بارندگي به تبخير در عرضتوجه شود . مقدار بارندگي بيش از ميزان تبخير است ،در اطراف استوا
 كتاب 22ي صفحه(. پاسخ صحيح است 4ي شمالي خواسته شده است كه با توجه به شكل كتاب گزينه جغرافيايي نيمكرة

  )سوم سال

   .پاسخ صحيح است " 1 "ي گزينه  -102

   .پاسخ صحيح است "2 "ي گزينه -103

شود، در حالي تغذيه به طرف محل تخلية آن نزديك شويم، شوري آب زيرزميني بيشتر ميدر يك الية آبدار، هر چه از محل 
  )كتاب سال سوم 40و  38، 37هاي صفحه. (شودكه ضخامت منطقة تهويه كم مي

   .پاسخ صحيح است " 3 "ي گزينه -104

سوم سال كتاب 56ي صفحه. (باشدي غيرقائمه ميخ در كلسيت و دولوميت يه صورت سه جهتي با زاويهر(  

  .پاسخ صحيح است " 2 "ي گزينه -105

هاي متساوي االضالع تشكيل ها به شكل يك هرم چهاروجهي است كه سطوح آن را مثلثسيليكات كوچكترين واحد سازندة 
غيره طوري به منيزيم و  -آهن -هاي مثبت چون آلومينيومي يونها به وسيلهاين بنيان ها،كانيدر ساختمان بلورين . دهندمي

هاي آذرين، واحد در تركيب عمومي سنگ .ور در مجموع داراي بار خنثي استبل اند كه واحد سازندةند داده شدهيكديگر پيو
 كتاب 73و  58ي هاصفحه( .تواند در ساختمان بلورين يك كاني شركت كندبنياني با عناصر آلومينيوم، سديم و پتاسيم مي

  )سوم سال

  .پاسخ صحيح است " 4 "ي گزينه -106

  )سوم سال كتاب 73ي صفحه. (باشدپريدوتيت مي كلسيم از عناصر تشكيل دهندة 

  .پاسخ صحيح است " 3 "ي گزينه -107

وجود اين بافت حاكي از آن است كه سنگ در . اي فاقد بلور يا ريزبلور قرار دارنددر بافت پورفيري بلورهاي درشت در زمينه 
و مرحله دوم در نزديك به سطح زمين و يا در سطح زمين ) درشت بلورها(مرحله اول در اعماق . تدو مرحله سرد شده اس

دار فلدسپات پتاسيم - مسكوويت -بيوتيت -ي ريوليت عبارتند از آمفيبولدهندههاي تشكيلكاني. باشدمي) ريزبلورها(
 78و  77هاي صفحه. (به سرد شدن در اعماق هستندمربوط ) درشت بلور(آمفيبول و بيوتيت . و كوارتز هستند) اْرتوكالز(

  )سوم سال كتاب



  .پاسخ صحيح است " 1 "ي گزينه -108

ي ذرات دانه متوسط باشد ذرات هاي رسوبي آواري در صورتي كه اندازهبر اساس طبقه بندي ذرات رسوبي آواري براي سنگ 
  )سوم سال كتاب 89و  88ي صفحه. (شودآن در حد ماسه در نظر گرفته مي

  .پاسخ صحيح است " 2 "ي گزينه -109

اكسيژن چنداني  ،سنگ بسيار مناسب است زيرا به دليل جريان نداشتن هواو گرم مناطق مردابي براي ايجاد زغال آب ساكن 
  )سوم سال كتاب 93ي صفحه. (شود تا به مواد آلي تجمع يافته در بستر برسدوارد آب نمي

  .خ صحيح استپاس " 3 "ي گزينه -110

ي خوبي براي تشخيص آن فيليت نوعي سنگ لوح است و به علت وفور ميكا در سطح شيستوزيته جالي براق دارد كه وسيله 
  )سوم سال كتاب 102ي صفحه. (است

  .پاسخ صحيح است "2 "ي گزينه - 111

تواند باعث زردي و قرمزي اليي است، ميهاي باتوليت با تركيب گابرويي به دليل اينكه داراي آهن و منيزيم بافرسايش اليه 
   )كتاب سال سوم 81و  73، 70هاي صفحه. (هاي كشاورزي گرددخاك

   .پاسخ صحيح است " 4 "ي گزينه -112

 .از جنس كوارتزند اند و معموالًشدهگرد شده با جورشدگي خوب تشكيل  ريز،هاي دانهاز ماسه اي عموماًرسوبات تلماسه
  )كتاب سال سوم 128ي صفحه(

   .پاسخ صحيح است " 1 "ي گزينه -113

ي شمسي به دور خورشيد و ساير سيارات منظومه ،برطبق اين نظريه. ي زمين مركزي را ارائه كرداولين بار بطلميوس نظريه
. گرفته استكتاب سال چهارم مدار گردش خورشيد بين مريخ و زهره قرار مي 1ي با توجه به شكل صفحه. اندزمين در حركت

  )كتاب سال جهارم 1ي صفحه(

   .صحيح است پاسخ " 1 "ي گزينه - 114

  )كتاب سال چهارم 25ي صفحه. (صحيح است 1ي كتاب سال چهارم گزينه 25ي با توجه به شكل صفحه

  .صحيح است پاسخ " 4 "ي گزينه -115

هاي سنگ. دهندي فوقاني را به دست ميميانبارها شواهد باارزشي از چگونگي تركيب شيميايي اعماق پوسته و گوشته 
هاي فوق سنگ. ترين خاستگاه ماگماها هستندحاوي الماس موسوم به كيمبرليت گواه خوبي بر عميق) فوق بازي(اْلترابازيك 

  )كتاب سال چهارم 24و  21هاي صفحه. (سن هستندبازي مانند كيمبرليت غني از اليوين و پيروك



  .صحيح است پاسخ " 4 "ي گزينه -116

ذوب اين مواد در هنگام . محققان عقيده دارند كه نوعي مخزن در حال باال آمدن از مواد گوشته در زير جزاير هاوايي قرار دارد 
كتاب سال  49ي صفحه. (شودي داغ ميرسيدن به اعماق كم و كاسته شدن از مقدار فشار باعث پديد آمدن نوعي نقطه

  )جهارم

   .استصحيح  پاسخ " 3 "ي گزينه -117

براي تعيين . پيدا كردن مركز سطحي زمين لرزه آسان است نگار،به دستگاه لرزه Sو  Pبا داشتن اختالف زمان رسيدن امواج 
هايي كه در مورد ي زماني ميان امواج مختلف رسيده به ايستگاه را با جداول و منحنيمحل مركز سطحي يك زمين لرزه فاصله

  )كتاب سال چهارم 57ي صفحه. (كنندمقايسه مي سرعت عبور اين امواج وجود دارد

  .صحيح است پاسخ " 4 "ي گزينه -118

سال بعد از فوران  4چنين موادي گاهي تا . گذارندگازها و خاكسترهاي آتشفشاني بر نوع آب و هواي جهاني هم تأثير مي 
قدار كنند و از ما دوباره به فضا منعكس مياين مواد قسمتي از نور خورشيد ر. مانندآتشفشان همچنان در اتمسفر باقي مي

  )كتاب سال چهارم 71ي صفحه. (كاهندمي رسد،تشعشعاتي كه به زمين مي

   .پاسخ صحيح است " 1 "ي گزينه -119

 .شيب گويندچين را تك سطح اصلي قرار گيرند،تر يا باالتر از هاي رسوبي از حالت افقي خارج شوند و پاييناگر قسمتي از اليه
  )كتاب سال چهارم 76ي صفحه(

   .پاسخ صحيح است " 2 "ي گزينه -120

هاي رسوبي زماني درست خواهد بود كه طبقات رسوبي برگشته نباشند يا سن نسبي اليه ،بر اساس اصل انطباق نيكالس استنو
ت اين حادثه بعد از زمان اگر طبقات چين خورده باشند بديهي اس. ي خود را حفظ كرده باشندبه عبارت ديگر توالي اوليه
ها نيز به زمان بعد از تشكيل آنها مربوط به همين ترتيب وقوع هر نوع شكستگي و گسل در اليه. تشكيل آنها رخ داده است

نشين شده است، در مرحلة بعد تودة توان گفت كه در ابتدا الية آهكي تهها افقي نيستند پس ميدر اين شكل، اليه خواهد بود
  )كتاب سال چهارم 87و  86ي هاصفحه. (تزريق شده و در نهايت، سنگ دگرگوني شيست تشكيل شده استگرانيتي 

  .صحيح است پاسخ " 3 "ي گزينه -121

شيل بر روي آهك و ماسه روي ( گيرندبر روي رسوبات دانه ريزتر قرار مي ترهر گاه دريا پسروي كند، رسوبات دانه درشت 
 گيرندتر قرار ميو زماني كه دريا پيشروي كند، به عكس، رسوبات دانه ريزتر بر روي رسوبات دانه درشت )گيردشيل قرار مي

  )كتاب سال چهارم 82ي صفحه(. )گيردآهك روي شيل و شيل روي ماسه قرار مي(

  

  



  .صحيح است پاسخ " 2 "ي گزينه -122

شكل  .ها هستندها و بلمنيتز گروه سرپايان به نام آمونيتنرم تناني ا -ترين بي مهرگان دوران مزوزوييكي مهماز جمله 
   )كتاب سال چهارم 105ي صفحه. (باشدمربوط به فسيل آمونيت مي 2ي گزينه

  .صحيح است پاسخ " 3 "ي گزينه - 123

  :داريم زير رابطة از استفاده با 

متر اختالف ارتفاع دو نقطه
متر فاصلة افقي دو نقطه

  شيب متوسط=  100

64 =  48
متر فاصلة افقي دو نقطه

100 75  

  )كتاب سال چهارم 113ي صفحه( 

   .پاسخ صحيح است " 1 "ي گزينه -124

كتاب  115 يصفحه(. باشدجهت جريان آب رود از ارتفاع بيشتر به ارتفاع كمتر يعني تقريباً از جنوب غرب به سمت شمال مي
  )سال چهارم

  .صحيح است پاسخ " 3 "ي گزينه - 125

ي ماگما رسوب شوند مايلند در قسمت پايين محفظهفلزات سنگيني كه متبلور مي حجم عظيمي از ماگما سرد شود، وقتي 
تفريق ماگمايي در مراحل آخر سرد شدن . توان رديابي كرداين نوع تفريق ماگمايي را به ويژه در ماگماهاي بازالتي مي. كنند

ي مذاب باقيمانده ممكن است ماگماهاي گرانيتي مصداق دارد زيرا در آنها مادهاين فرايند به ويژه در مورد . هم اهميت دارد
 )كتاب سال چهارم 135ي صفحه( .سرشار از فلزات سنگين و عناصر كمياب شود


