
 

 

«بسم الله الرحمن الرحیم »   

داخل 1400شناسی کنکور پاسخ تشریحی درس زمین  

/ دانشجوی پزشکی رشت 1399/ رتبه برتر کنکور سراسری  تهیه کننده : عماد رسولی املشی  

باشد. در مورد ،  حرکت ظاهری خورشید نتیجه گردش زمین به دور محور خود ) حرکت وضعی ( می 4/ آسان / در مورد گزینه   3ـ گزینه 101

دقت کنید که هرچه فاصله سیاره با خورشید کمتر شود ،  1گردد. در مورد گزینه دقت کنید که در مدار بیضوی به دور خورشید می 3گزینه 

 باشد.میقانون سوم کپلر باشد ، همان که صحیح می 2انتقالی نیاز خواهد داشت. گزینه سرعت بیشتری برای حرکت 

، ظهور یا انقراض گونه خاصی از جانداران بندی این واحدهای زمانی مختلف به حوادث مهمی همچون / آسان / معیار تقسیم 1 ـ گزینه 102

 یخبندان و ... بستگی دارد. ، عصرهایپیشروی یا پسروی جهانی دریاها ،  حوادث کوهزایی

( فاصله   p 3d  =2/ متوسط / اول بر اساس فرمول قانون سوم کپلر فاصله سیاره تا خورشید رو بدست می آوریم و طبق فرمول )  2 ـ گزینه 103

شود و در صورت سوال اشاره شده است که به ازای هر یک واحد نجومی یا همان میانگین فاصله زمین تا واحد نجومی می 4سیاره تا خورشید 

 کشد تا به سیاره دیگری برسد.صورت می دقیقه 32کشد. بنابراین نور خورشید دقیقه طول می 8خورشید ، 

  .سنگ آهکایع از جدید به قدیم عبارت است از گسل ، گرانیت ، رس و در نهایت / ترتیب رخداد وق 4 ـ گزینه 104

گیرد. در مرحله / متوسط / تشکیل اقیانوس در مرحله بازشدگی و گسترش آن در مرحله گسترش چرخه ویلسون صورت می  1ـ گزینه 105

شوند و پوسته جدید یده و پشته های اقیانوسی تشکیل میگسترش ، در محل شکاف ایجاد شده ، مواد مذاب خمیرکره به بستر اقیانوس رس

  . دریای سرخایجاد شده به طرفین حرکت کرده و باعث گسترش بستر اقیانوس می شود. مانند بستر اقیانوس اطلس و 

 پیدا کرد.  گالندر کانی و سرب را  کالکوپیریتو مس را در کانی هماتیت و مگنتیت توان در کانی های / آسان / آهن  را می 4 ـ گزینه 106

 و ... نقش موثری دارندها باکتری) مهمترین ( و  پالنکتون هامتوسط / در تشکیل نفت و گاز ، جاندارانی مانند  / 4ـ گزینه  107

شناسی است که در آن شیوه ای از زمینشناسی ، شاخهباشد که سنگشناسی می/ متوسط / شاخه پترولوژی همان شاخه سنگ 3ـ گزینه  108

شود. فرایندهای شود ( بررسی میهای رسوبی نمی) دقت کنید که شامل سنگهای آذرین و دگرگونی سنگبندی و ترکیب ، تشکیل ، منشا ، رده

ها مورد ها و مناطق زمین گرمایی توسط پترولوژیستآتشفشانی ، نفوذ توده های آذرین در درون زمین و حتی در ماه و دیگر سیارهدگرگونی ، 

مورد مطالعه  تکونیکیا زمین ساخت توجه داشته باشید که این عبارت مطرح شده در رشته  4گیرد. به نکته مهم و قشنگ گزینه مطالعه قرار می

 .گیردقرار می

شود. این کانی تشکیل میگوشته زمین است که در دما و فشار بسیار زیاد در کربن خالص / آسان / الماس ، گوهری با ترکیب  4ـ گزینه  109

 ها نیز کاربرد دارد. افزون بر استفاده گوهری در ساینده

سانتی متر   5  ×410لیتر بر دقیقه معادل  3000/ آسان / اول از همه الزم است که به یکاهای هر کمیت توجه داشته باشیم و  2 ـ گزینه 110

سانتی  15 کنیم و در نهایت حدود سانتی متر عرض آب می 80سانتی متر عمق در  40باشد. در ادامه تقسیم بر حاصل ضرب مکعب بر ثانیه می

 خواسته است. متر بر ثانیه آید. دقت کنید که صورت سوال سرعت بر حسب به دست می ت جریان آبمتر بر ثانیه سرع
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 2دانه است ؛ بنابراین تنها گزینه های شنی ، درشت های رسی ، ریزدانه و خاکدانند که خاک/ آسان / اکثر دانش آموزان می 2ـ گزینه  111

 گیرد.الی یا سیلت در دسته متوسط دانه قرار میباشد. دقت کنید که ماسه و صحیح می

گیرد , نوع آبخوان آزاد خواهد بود و تراز آب در چاه نمایانگر / متوسط /  از آنجایی که حفر چاه تا قبل از الیه نفوذناپذیر صورت می 2ـ گزینه  112

دقت کنید که  1توضیح ندارد اما در مورد گزینه  نیازی بهمشخصا عبارت نادرستی هست و  3 ( گزینه 4باشد. ) حذف گزینه ح ایستابی میسط

باشد یعنی در مناطق مرطوب قرار گرفته است. رود های موقتی و فصلی در مناطق گرم و صورت سوال گفته است رود دائمی در جریان می

 باشد.خشک می

 3ا سطح افق  که با جهت جغرافیایی بیان می شود. گزینه های / متوسط /  امتداد الیه عبارت است از  محل برخورد سطح الیه ب 3ه ـ گزین 113

دقت کنید که همیشه سطح زمین ، سطح افقی در نظر گرفته  1مسلما نادرست هستند و ربطی به این موضوع ندارد اما در مورد گزینه  4و 

 شود.  نمی

ست ، در ادامه تنش فشاری باعث چین خوردگی الیه ها  و در صورت گرفته ا 3و 2/ سخت / در ابتدا رسوب گذاری آهک شماره  1 ـ گزینه 114

  نهایت گسل معکوس با تنش فشاری رخ داده است.

شود. میلگرد و سیمان خاص سدهای استفاده میشن و ماسه / آسان / دقت کنید که در ساخت هر دو سدهای بتنی و خاکی از  1 ـ گزینه 115

 باشد.ی میبتنی و خاک رس و قلوه سنگ خاص سدهای خاک

 آرسنیک، سبب آزاد شدن سنگ در محیط بسته خشک کردن موادغذایی با حرارت زغال/ آسان / در منطقه ای از جنوب چین ،  4ـ گزینه  116

 شود.و ورود آن به مواد غذایی و آلودگی آنها می

) نه خود عنصر سلنیم به طور مستقیم های حاوی این عنصر آنزیمخصوص سلنیم از طریق / آسان / دقت کنید که برخی عناصر به 1 ـ گزینه 117

 کنند.کنند و نقش آنتی اکسیدان را ایفا میا از وقوع سرطان پیشگیری میبا از بین بردن سوپر اکسیده( 

و  منگنزیاد بگیرید که شامل / آسان / فقط کافی بود که عناصر فرعی رو حفظ باشید و بارها تاکید کردم که اول این عناصر رو  3 ـ گزینه 118

 باشد.می فسفر

گردند. شوند و در داخل زمین منتشر میلرزه ایجاد میباشد که در کانون زمین/ آسان / منظور صورت سوال همان امواج درونی می 2ـ گزینه  119

 باشد.می Sو عرضی یا  Pامواج درونی شامل موج های طولی یا 

) نه آرگون ( در گاز رادون نشانگر ، تغییرات درست درنظر نگیرید. چون یکی از عالئم پیش 3کنید که گزینه / متوسط / دقت  4ـ گزینه  120

ها یا همان ایجاد تغییر در سطح تراز آب زیرزمینی یکی دیگر از عالئم باال و پایین رفتن سطح ایستابی آب چاه باشد.های زیرزمینی میآب

 شود.نشانگر زمین لرزه در نظر گرفته میپیش

سنگ در سوال ماسه تر )های سنگی طوری خم شوند که الیه های قدیمی/ متوسط / اول از همه باید بگم که در صورتی که الیه 3ـ گزینه   121

شود. از طرفی حرکت قرار بگیرند ، تاقدیس تشکیل می حاشیهسنگ دانه ریز ( در های جدیدتر ) در سوال ماسهو الیهمرکز درشت ( در  دانه

 اهد بود.صورت گرفته است ، بنابراین نوع گسل امتداد لغز خودر امتداد افق فرادیواره و فرودیواره نسبت به هم به صورت افقی یعنی 
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هم شوند. با فرونشینی آنها بر سطح زمین ، از بهانی به هوا پرتاب می، مواد جامد آتشفشهای انفجاری آتشفشاندر آسان / /  4ـ گزینه  122

شوند. در صورتی که خاکستر های آذرآواری تشکیل مینام سنگهای آتشفشانی بهچسبیدن و سخت شدن این مواد ، گروهی از سنگ

نشین شوند ، توف آتشفشانی به وجود می آید. به ق ( ته) نه عمیعمق محیط های دریایی کمگیرد ( در قرار میمواد تفرا آتشفشانی ) در دسته 

 باشد.توان نام برد. توف یک نوع سنگ آذرآواری میعنوان مثال توف های سبز البرز را می

باشد و مسلما بازه می سنوزوییکتا  پرکامبرین هایی از/ آسان / یکی از ویژگی های مهم و خاص پهنه ایران مرکزی ، داشتن سنگ 4ینه ـ گز 123

 گیرد.تری در بر میزمانی طوالنی

امتداد  از آذربایجان در غرب تا کپه داغ در شرق اشاره شده است که رشته کوه البرز  ) شناسی کتاب زمین 7/ سخت / در فصل  2ـ گزینه  124

 است.تشکیل شده بسته شدن اقیانوس تتیس کهن میلیون سال پیش در اثر  180دارد (  حدود 

های گیرد و سنگقرار میهای دگرگونی سنگ/ متوسط / اولین نکته ای که باید دقت کنیم ، این است که سنگ مرمر در دسته  4 ـ گزینه 125

 شوند.های ایران مرکزی و سنندج ـ سیرجان یافت میدگرگونی تنها در پهنه
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