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  »حمد چالجورمدکتر «  »شناسی ینمزپاسخ تحلیلی  «
  

شده با طول مـوج بلنـد از آن    زیرا امواج منعکس. شود اي تشدید می     و بخار آب اثر گلخانه     CO2با افزایش     4 ي گزینه پاسخ -101

  .ي دما است اي کاهش تغییرات سالیانه ي گلخانه ترین اثر پدیده مهم. کند عبور نمی

55/ تا 40هاي     عرض در  1 ي گزینه پاسخ -102 تـر از تبخیـر    علت برخورد بادهاي پر باران قطب میزان بارندگی بـیش   درجه به5
  .است

 بـا افـزایش   3ي  از نمـودار گزینـه  . هـا دارد  داري گازها و یون هرچه آب سردتر باشد توانایی بیشتري از نگه      3 ي گزینه پاسخ -103
  .شود ها بیشتر می داري آب براي گازها و یون شود در نتیجه قابلیت نگه می) سردتر (تر عرض جغرافیایی دماي آب کم

در بعضی جاها سطح پیزومتر یک بـاالتر از سـطح    .  تحت فشار، سطح پیزومتر یک است      بخوانآتراز آب در      2 ي گزینه پاسخ -104
  .اید وجود می شود و چاه آرتزیق به زمین است در چنین صورتی آب با فشار خارج می

کند اگر کانی رخ داشته باشد یعنی پیوندهاي آن  ها را مشخص می ي شکستگی کانی ، نحوه)سطح شکست(رخ   1 ي گزینه پاسخ -105
  . باشند در سطوحی سست می

در مقابـل آب و  ) ارتـوز ( کلسیت، کـوارتزات، فلدسـپات      -)کائولن(هاي رسوبی رس      ي سنگ   سه کانی عمده    3 ي گزینه پاسخ -106
  . شود  کائوان تبدیل میکربن سریع به اکسید دي

هاي کربناتی مثل کلسیت، دولومیت، گل سفید، ترادرتن تحت تأثیر فشار زیاد و حرارت زیاد در مقابل              سنگ  2 ي گزینه پاسخ -107
  . شود یون آلومینیم تبدیل به کرندوم یا قوت می

گیـر   هـاي درون  سوبی افقی کـه سـنگ  هاي ر ها قائم نیستند زیرا ممکن است الیه  ي دایک   توجه کنید که همه     4 ي گزینه پاسخ -108
تـرین   پـس مهـم  . کنـد  شوند چین بخورند و حالت قائم بگیرند در این صورت دایک حالت افقی پیدا مـی   براي ساختارهاي آذرین محسوب می    
  .گیر است هاي درون ها نسبت به سنگ تفاوت سیل و دایک موقعیت این الیه

  .هاي اسیدي دارد اي در سنگ ي گسترده جمی دامنهفلدسپات ارتوز از نظر درصد ح  3 ي گزینه پاسخ -109

شدند در این محیط اکسید آهن به رنـگ سـبز    هاي داراي اکسیژن اندك تشکیل می هاي سبز در محیط     شیل  1 ي گزینه پاسخ -110
  .شود هاي مردابی که آب ساکن است دیده می آید این شرایط در محیط در می

  . کنند بندي می رجه خلوص طبقهسنگ را بر اساس د زغال  4 ي گزینه پاسخ -111
بنابراین درجه خلوص آنتراسیت بیشتر است یعنی کـربن  . شود سنگ و زغال سنگ به آنتراسیت تبدیل می تورب به لیگنیت و لیگنیت به زغال   

  .بیشتري نسبت به بقیه دارد

اي باشـد بافـت    گر کانی ورقـه ا. شود جهت یافتگی در سنگ میهاي دگرگونی باعث     دار در سنگ    فشار جهت   1 ي گزینه پاسخ -112
  . گیرد اي باشد بافت فولیاسیون شکل می شسیتوزیته و اگر کانی غیر ورقه

هر چه تنوع کانی بیشتر باشد در واقع تنوع . ها در دیودیت بیشتر است ها تنوع کان    ها در گزینه    در بین سنگ    2 ي گزینه پاسخ -113
  . تر است دهنده بیش عناصر تشکل

 نسبت بـه مرکـز   103°ي  ي خارجی است و از فاصله  عدم عبور این موج از هستهSي   اي سایه   لت منطقه ع  3 ي گزینه پاسخ -114
  . شود  مثبت نمیSي مقابل محل رها شدن موج موجه  کره سطحی در نیم
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ها به نـوعی تقـارن مغناطیـسی در      دانشمندان با بررسی روي بستر اقیانوس  1960 و   1950 هاي  در طی دهه    1 ي گزینه پاسخ -115
  . دست آورد شدن مغناطیسی به ؟؟؟ پی بردند این تقارن مغناطیسی شواهدي در تأیید وارونهاطراف 

هـا   فشان وجود آمد فعالیت آتش دریاي سرخ دریاي جوانی است که بر اثر جداي شدن عربستان از آفریقا به              2 ي گزینه پاسخ -116
سـرزمین اقیانوسـی شـکل    بـین ایـن دو    ي زمـین  ي کـره    در آینده . آید  در این محل خطی است یعنی مواد مذاب در امتداد شکاف بیرون می            

  .گرفتخواهد

ریـشتر  .  اسـت شود بستگی دارد و واحد آن ریـشتر      بزرگی زمین لرزه به مقدار انرژي که از کانون خارج می            3 ي گزینه پاسخ -117
  .شود  کیلومتري از مرکز سطحی ثبت می100ي  ي موج است که در فاصله ترین دامنه لگاریتم بزرگ

فشانی  ذرات جامد آتش. آیند وجود می   فشانی بر اثر حرارت به      فشانی از پیوستن ذرات جامد آتش       برش آتش   1و2 ي گزینه پاسخ -118
بـرش رسـوبی از    .متر اسـت   میلی32تر از  و قطعه سنگ بزرگ) متر  میلی32 تا 4بین  (پیلیال -)mm4تر از  ذرات کوچک(شامل خاکستر   
 درسـت  ي  گزینـه 2تواند  ین سؤال میا .اند شوند و حاوي سیمان هاي زیرزمینی درست می ها بر اثر گسل درون زمین توسط آب         شکستن سنگ 

. اش نیـست  هم پیوسـتن ذرات  فشانی سیمان عاملی به  مشترك ندارند در واقع برش آتشیمانسفشانی    برش رسوبی و برش آتش    . باشد داشته
  . اند فشانی با هم متفاوت در ضمن جنس ذرات برش رسوبی و برش آتش

  . دهد میاي را نشان  شکل ساختار گذازه  2 ي گزینه پاسخ -119

 پس براي ، فرادیواره استB فرودیواره و A. که گسل عادي باشد باید فرا دیواره پایین آمده باشد براي این  4 ي گزینه پاسخ -120
  . هاي جوان باال آمده باشد  باشد یعنی از الیهBتر از   جوانAکه گسل عادي باشد باید  این

شود بنابراین، با توجه به جداول مقیـاس   ها قدیمی تر می     چه به خارج برویم الیه     است هر  اودیسنچون شکل     3 ي گزینه پاسخ -121
  . شود  می3زمانی تنها گزینه درست گزینه 

  . کس داردي ع شدت نور با مجذور فاصله رابطه  2 ي گزینه پاسخ -122

  .است  در سؤال شدت نور و مقدار نور یکی فرض شده.شدت نور با مقدار نور متفاوت است مقدار نور با کعب جرم رابطه دارد  
  

  . شود  برابر می8 برابر شود شدت نور 2اگر جرم . توان به جواب رسید با این فرض غلط می
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x    4 ي گزینه پاسخ -123 x //= × ⇒ = ⇒ =20100 150 000100 150   شیب متوسط 000

1جدید  ي    مساحت نقشه   3 ي گزینه پاسخ -124
1ي جدید  ي قبلی است پس طول ضلع نقشه      برابر نقشه  4

 پـس  . نقشه قبلی اسـت 2

1اگر مقیاس قبلی را دو برابر کنید مقیاس جدید 
  .شد خواهد5000

ي خـود مثـل    دهنـده  شوند و بعضی از عناصر تشکل هاي مختلف مواد گیاهی تجزیه می    در اثر فعالیت باکتري     4 ي گزینه پاسخ -125
  .دهند اکسیژن و هیدروژن را از دست می

  
  

  حمد چالجورمدکتر  

  )متر(رتفاع دو نقطه اختالف ا
 )متر( افقی دو نقطه ي فاصله


