
 کلید زمین شناسی یازدهم

 شده طی مسافت و دما آب، نفوذ سرعت ها، سنگ و ها کانی جنس به زیرزمینی آب در شده حل های نمک غلظت-1

سنگها و کانیهایی است که به دلیل زیبایی و درخشش و سختی باال و کمیاب بودن از سایر کانیها جدا .کانی سیلیکات بریل و به رنگ سبز است -2

 .میگردد

 است هایی محدودیت دارای آشامیدن صنعت و در آنها از دارد استفاده بیشتری منیزیم و کلسیم های یون درصد -3

 دارند را آبخوان تشکیل قابلیت) کارستی آهک( دار آهکی حفره های سنگ و ها آبرفت-4

 شکستگی، اثر بر ثانویه صورت به سنگ تشکیل از پس یا د،ان داشته وجود آنها در تشکیل ابتدای از که هستند منافذ اولیه یا خالی فضاهای این -5

 .اند آمده وجود به آن در دیگر عوامل انحالل یا هوازدگی،

 در صورتی که پس از تبلور بخش اعظم ماگما مقدار اب و مواد فرار مانند کربن و دی اکسید کربن شرایط برای رشد بلورهای درشت بلور  -6

 است ایستابی سطح منطقه، باالیی این سطح .است پرشده آب توسط اشباع، منطقه خالی فضاهای تمام -7

 Q =A×V .کند می عبور رودخانه عرضی مقطع از) ثانیه( زمان درواحد که آبی حجم از، است عبارت) دبی( آبدهی دیگر بیان به -8

 .شود می بررسی دگرگونی و آذرین های سنگ وترکیب بندی رده منشأ، تشکیل، شیوه آن در که است شناسی اززمین ای شاخه -9

 آنتراسیت* بیتومینه* لیگنیت* تورب -01

 اردویسین -مرحله بازشدگی ،مرحله گسترش ،مرحله برخورد ،مرحله بسته شدن -00

 شیب زمین*پوشش گیاهی *نوع خاک *وضعیت برگ گیاهان *میزان بارش نوع گیاهان و اندازه آن -02

 در ساختمان سازی و نمای سنگها و کفپوش–دارند  sio4 خود  کانیهایی هستند که در بنیان --03

 مولیبدن–قلع –روی -سرب–مس .درجه سانتی گراد دما افزایش می یاید 3متر افزایش عمق  011در پوسته زمین به ازای هر  -04

 پیریتکانیهای رسی و -فلدسپار–کوارتز .اگر در منطقه ای غلظت عناصر از میانگین کالرک باالتر باشد -05

 وجود جانداران پالنکتون و دما و فشار*متر  211عمق کمتر از  -06

مه مدت زمانی که طول میکشد نیمی از یک عنصر رادیواکتیو به عنصر پایدار تبدیل گردد و سن پدید ها مساوی است با تعداد نیمه عمر ضربدر نی -07

 عمر

  یافته راه زمین سطح به نباشد، گاز و نفت و آب حرکت مسیر در مانعی اولیه، مهاجرت طی در چنانچه --08

 مرجانی( ریفی گنبدنمکی، گسلی، تاقدیسی،: مانند. دارند مختلفی انواع گیرها نفت -09

 اِئون و دوران دوره، عهد، -21

 

 


