


 دقیقھ ۷۰: زمان پاسخگوئی                                        ۹۸ آزمون پایان ترم درس زمین شناسی

 .نمره میباشد ۱بارم ھر پاسخ صحیح 

 

  .را با ذکر فرمول و واحدهاي آن بیان کنید) دبی (آبدهی  و چیسترابطه زمان با فاصله و واحدهاي آن در قانون سوم کوپلر   -1

 .تعریف کرده و رابطه سن پدیده ها در زمین شناسی را بیان کنید نیمه عمر را -2

 مفاهیم فرا دیواره و فرو دیواره را توضیح داده و تفاوت درزه و گسل چیست؟ -3

 . ریشتر را تعریف کرده و رابطه ریاضی بین دامنه امواج و بزرگی و مقدار انرژي را بیان کنید -4

 .غییر شکل را بیان کنیدتنش را تعریف کرده و اثرات آن بر سنگ و ت -5

 .تقسیم بندي ذرات آتشفشان چگونه است توضیح دهید -6

 سنگهاي آذر آواري چگونه تشکیل میشوند؟ -7

 چیست؟ Pامواج سطحی را تعریف کرده و ویژگی امواج اولیه یا طولی  -8

 .انواع گسل را با ذکر مشخصات و نوع تنش نام ببرید -9

 .نظر غلظت و اهمیت آن در بدن را به طور کامل توضیح دهیدطبقه بندي عناصر از  -10

 سنگهاي داراي آرسینیک چگونه باعث الودگی شده و عوارض آن چه بیماري تولید میکند؟ -11

 سنگهاي کربناته را تعریف کرده و طبقه بندي مهندسی خاکها چگونه انجام میگیرد؟ -12

 .را بیان کنید A در نیم رخ خاك ویژگی الیه  -13

 .ب را تعریف کرده و فرمول و واحدهاي آن بیان کنیدتوازن آّ  -14

 فذ چیست؟ارا تعریف کرده و ارتیاط آن با من تخلخل -15

 نمره 1غلظت نمکهاي حل شده در آب زیر زمینی به چه عاملی بستگی دارد؟ -16

 .فت را توضیح دهیدنمهاجرت ثانویه  -17

 .دهید حکانسنگ ماگمایی را توضی -18

 نمره 1د و ارتباط زمان با فرآیند زغال شدگی چگونه است؟مراحل تشکیل آنترانسیت را نام ببری -19

 .سیلیکاتها راتعریف کرده  و شیب زمین گرمایی را بیان کنید -20
 



 پاسخنامھ ازمون زمین شناسی

 در. است برقرار آنها بین زیر رابطۀ و یابد می افزایشd) )خورشید از فاصله افزایش با ،(p) خورشید دور به سیاره دور یک گردش زمان-۱
 .نجومی است واحد حسب برd و زمینی سال حسب بر p: رابطه این

 تعیین در. گویند می عنصر آن عمر نیمه شود، تبدیل پایدار به عنصر اکتیورادیو عنصر کی از نیمی کشد می طول که را زمانی مدت-2
 .شود می تعیین پدیده وقوع دقیق زمان رابطۀ زیر، از استفاده با مطلق سن

 پدیده سن= عمر نیمه تعداد عمر نیمه طول

 گسل، سطح روي طبقات به اشدمایل ب گسل سطح اگر. است افتاده اتفاق آن امتداد در هجایی جاب و شکستگی که گسل سطح -3
 .میگویند فرودیواره گسل، سطح زیر طبقات به و فرادیواره

 زمین بزرگی بار، اولین براي وي. شده است گذاري نام ریشتر چارلز افتخار به که است لرزه زمین بزرگی هگیري انداز واحد ریشتر، -4
 افزایش برابر 31 /6 انرژي مقدار و برابر 10 امواج دامنه بزرگا، واحد یک هر ازاي به .کرد محاسبه شده آزاد انرژي مقدار براساس را لرزه

  .یابد می

 .شود می نامیده تنش که شود می وارد سطح واحد بر نیرویی نیز، سنگ داخل در گیرد، قرار خارج از نیرویی تأثیر تحت سنگ هرگاه -5

 ها سنگ بر وارده هاي تنش .باشند آنها از ترکیبی یا برشی یا شاريف صورت کششی، به است ممکن خاك یا سنگ یک بر وارده هاي تنش

 .شود می آنها تغییرشکل باعث ها، خاك و

 .است فومرول آتشفشانی بخارهاي و( گدازه یا الوا) مایع ،(تفرا) جامد صورت به ها، آتشفشان از شده خارج مواد-6

 اولیه،) P امواج .شوند می ایجاد زمین سطح و ها الیه فصل مشترك با درونی مواجا برخورد از بلکه شوند؛ نمی تولید کانون در امواج این-7
 از امواج، این. یشوند م ثبت نگار لرزه دستگاه توسط هستند که امواجی اولین دلیل، همین به دارند را سرعت بیشترین ،P امواج(: طولی
 امواج باشد، بیشتر ها سنگ تراکم چه هر. است متفاوت ختلف،م طهاي محی در امواج میگذرند، سرعت گاز و مایع جامد، طهاي محی
 .کنند می تر حرکت سریع

 سنگهاي از گروهی مواد، این شدن سخت و چسبیدن هم به از. میشوند پرتاب هوا به آتشفشانی جامد مواد انفجاري، نهاي آتشفشا در-8
 .میشوند تشکیل آذرآواري سنگهاي نام به آتشفشانی،

 *کششی.است کرده حرکت پایین سمت به فرودیواره به نسبت فرادیواره 2- .است مایل گسل سطح -1 عادي گسل -9

 *فشاري .است کرده حرکت باال سمت به فرودیواره، به نسبت فرادیواره 2-.است مایل گسل سطح 1- معکوس گسل

 برشی .است افق امتداد در شده، شکسته قطعات حرکت 2- .است گسل سطح امتداد در گها سن لغزش 1- لغز امتداد گسل

 درصد 0/ 1 تا 1 بین فرعی اساسی منیزیم و پتاسیم سدیم، کلسیم، آهن، آلومینیم، سیلیسیم، اکسیژن، درصد 1 از بیشتر اصلی -10
 .درصد 0/ 1 از کمتر جزئی  اساسی فسفر و تیتانیم منگنز،

 مانند ها سنگ برخی و دارد زاد زمین منشأ عنصر، ینا. است سمی و غیرضروري عنصر یک آرسنیک،: آرسنیک داراي سنگهاي-11

 راه از انسان، و جانوران و گیاهان به زمین از آن انتقال مسیر مهمترین .است آرسنیک مثبت هنجاري بی داراي آتشفشانی، سنگهاي

 آرسنیک داراي کانیهاي و گها سن کشورها، این در. هستند عنصر این آلودگی معرض در زیادي کشورهاي. است عنصر این به آلوده آب




