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  »شناسی زمین«
  ) دقیقه20: گویی مدت پاسخ(

  

  کنند، کدام است؟ هاي دور را بهتر دریافت می دلیل این که رادیوها در شب، امواج ایستگاه -101
  هاي زیرین یونسفر در شب ناپدید شدن الیه) 1  
  سرد شدن هوا در شب و انتشار بهتر امواج رادیویی) 2  
  ف خورشیدگسترش میدان مغناطیسی زمین در جهت خال) 3  
  بندي بهتر قشرهاي یونسفر به علت پایداري هوا در شب طبقه) 4  

  .کند آب هم افزایش پیدا می.............. هاي جاري و زیرزمینی،  با افزایش طول مسیر طول شده توسط آب -102
  حجم) 4  سرعت) 3  سختی) 2  عمق) 1  

  رایط قرار گیرد؟ي یک سنگ دگرگون شده، سنگ باید تحت کدام ش براي دگرگونی دوباره -103
  گرماي زیاد و فشار کم) 4  فرسایش و دیاژنز تدریجی) 3  گرما و فشار زیاد) 2  ذوب و انجماد دوباره) 1  

  ي یک بلور باشد؟ تواند واحد سازنده کدام یک می -104
  1 (Al SiO2 4  2 (CaSi O2 6  3 (KAl Si O3 3 10  4 (KAlSiO4  

  نوع رخ، در این کانی کدام است؟. دهد اي از یک کانی را نشان می رو، قطعه شکل روبه -105
   جهتی2) 2     جهتی1) 1  
  نامنظم) 4     جهتی3) 3  

  

وجـود  مانده واکنش نشان دهد و کانی آمفیبول را به  شود که در سري واکنشی بوون، پیروکسن با سیال باقی کدام عامل سبب می   -106
  آورد؟

  جدا شدن الیوین) 4  افزایش آهن و منیزیم) 3  افزایش سیلیس) 2  کاهش دما) 1  

  هاي اسیدي و بازي شرکت کند؟ تواند در تشکیل سنگ کدام کانی می -107
  دار پالژیوکالز سدیم) 4  آمفیبول) 3  بیوتیت) 2  پیروکسن) 1  

  ها، جانداران نقش دارند؟ در تشکیل کدام سنگ -108
  سنگ و گل سفید زغال) 4  دیاتومیت و دولومیت) 3  کلسدونی و فیلیت) 2  تراورتن و مرمر) 1  

  کدام سنگ منشاء آلی و بافت آواري دارد؟ -109
  توفیت) 4  گلسنگ) 3  کوکینا) 2  چرت) 1  

  تري دارند؟ ها نقش مهم خوردگی سنگ ها در چین کدام عامل -110
  نگ، زمانتنش برشی، فشار ناگهانی، نوع س) 2  دار، عمق، دما، زمان فشار جهت) 1  
  فشار محصورکننده، سیاالت، تنش کششی، دما، زمان) 4  دار، تنش فشاري، دما، نوع سنگ فشار جهت) 3  

  اند؟ هاي کدام نواحی هاي خاك هاي محلول فراوان از ویژگی توسعه نیافتگی، نبود مواد آلی، کانی -111
  گرم و خشک) 4  گرم و مرطوب) 3  سرد و کوهستانی) 2  معتدل و مرطوب) 1  
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  تر است؟ هاي کدام محل بیش مال زرد رنگ بودن خاكاحت -112
  ي گرانیتی هاي اطراف باتولیتی با هسته زمین) 2    جزایر قوسی در نزدیک استوا) 1  
  ي ریولیتی اطراف یک آتشفشان با گذازه) 4  سنگ هاي اطراف یک معدن زغال زمین) 3  

  ؟تر است هاي اولیه بیش سنگ درصد کدام عنصر نسبت به بقیه در شهاب -113
  سدیم) 4  نیکل) 3  کلسیم) 2  آلومینیم) 1  

  ها خواهد بود؟ هاي فعلی کره زمین افزوده شود، محل احتمالی بین کدام خشکی ها سال آینده، اقیانوسی به اقیانوس اگر طی میلیون -114
  عربستان و آفریقا) 4  افریقا و اروپا) 3  ایران و عربستان) 2  هند و آسیا) 1  

 یک زلزله، تعیین کدام کمیت مربوط به آن زلزلـه  S و   Pي اختالف زمان رسیدن امواج        با محاسبه نگاري،    در یک ایستگاه لرزه    -115
  پذیر است؟ امکان

  انرژي آزاد شده) 4  فاصله تا مرکز) 3  مرکز سطحی) 2  میزان شدت) 1  

  .گویند می.............. ي ذرات،  گرفتن اندازهنشده، بدون درنظر  به مواد آذر آواري سخت -116
  خاکستر) 4  توف) 3  تفرا) 2  الپیلی) 1  

Eي  الیه -117 S40 و N E50دهند؟  را با کدام عالمت نشان می  
  
  

  1 (  2 (  3 (  4 (  
  

  تر است؟ کدام عبارت به تفکرات ویلیام اسمیت، نزدیک -118
  .ها تشخیص داد هاي موجود در آن توان با استفاده از فسیل ي مختلف را می هاي رسوبی دو قاره زمانی که الیه ، تأخیر و همتقدم) 1  
  .اند هم متصل بوده هاي دور به ي این است که این دو قاره در گذشته ي مجاورهم، نشانه هاي یکسان بر روي دو قاره فسیل) 2  
  .اند هاي فوقانی تر از الیه هاي زیرین، قدیمی که بدون تغییر مانده باشند، الیهدر یک سري از طبقات رسوبی ) 3  
  .ها است ي وارد شدن نیرو به آن ها از حالت افقی نشانه شوند و خارج شدن آن نشین می طور افقی ته هاي رسوبی به الیه) 4  

ا باشند، شکل یـک  ه حاوي کدام فسیل) ترتیب  به(هاي آهکی و شیل       رو، الیه   مطابق شکل روبه   -119
  دهد؟ روراندگی را نشان می

  تریلوبیت و بلمنیت) 2    تریلوبیت و نومولیت) 1  
  اسپیریفر و آمونیت) 4    نومولیت و آمونیت) 3  

  است؟ رو، در دوران مزوزوئیک چند بار خارج از آب قرارداشته منطقه فرضی روبه -120
  1 (1  
  2 (2  
  3 (3  
  4 (4  

  تر است؟  از کربونیفر، احتمال یافتن کدام فسیل بیشسنگ به جامانده در یک معدن زغال -121
  ي خزندگان اجداد اولیه) 2    مانند پستانداران خزنده) 1  
 دار هاي گیاهان گل آثاري از میوه و برگ) 4  دار هاي زره قطعات استخوانی ماهی) 3  
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  .دانست می.............. ها در آسمان شب را  جایی محل ستاره کوپرنیک، علت جابه -122
  گردش زمین روي مدار بیضی خود) 1  
  ي شمسی در کهکشان گردش منظم منظومه) 2  
   جنوبی خود-چرخش زمین حول محور شمالی) 3  
  ي سماوي البروج حول استواي کره حرکت شرق به غرب منطقه) 4  

  رو، مربوط به کدام محل است؟ شناسی روبه ي زمین نقشه -123
  هاي افقی اي در میان الیه دره) 1  
  هاي مایل ودیسی در میان الیهنا) 2  
  هاي افقی الرأس کوهی با الیه خط) 3  
  هاي عمودي اي در میان الیه رودخانه) 4  

عمق چاه .  قرار دادBشود و آخرین چاه این قنات در نقطه   خارج میAي   آب قناتی از نقطه    -124
   چند متر است؟Bي  در نقطه

  1 (4    2 (10  
  3 (40    4 (100  

هاي عظیم  تواند این ورقه شناسی می کدام فرایند زمین. شود می نسوز مشاهده هاي چندین متر مربعی از طلق    در برخی معادن، ورقه    -125
  وجودآورد؟ را به

  هاي رسوبی نفوذ ماگما در شکاف میان الیه) 2    تفریق ماگمایی اسیدي و آبدار) 1  
  اي هاي قاره ي اقیانوسی به زیر ورقه فرورانش ورقه) 4  هاي کوچک میکا دار بر روي ورقه فشار جهت) 3  


