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مي كدام تعريف درست-1  دهد؟ تري از فرآيند دگرگوني ارائه

و تركيب كاني ) مجموعه فرآيندهايي1 مي شناسي سنگ كه فقط باعث تغيير ساختمان  شود. ها

مي ) مجموعه فرآيندهايي2  شوند. كه باعث تغيير حالت يك سنگ به حالتي ديگر

و تبلور بر روي كانيكه ) مجموعه فرآيندهايي3 به ها، كاني با عمل ذوب مي هاي جديدي در سنگ  آورد. وجود

ميي) مجموعه فرآيندهاي4  دهد. كه از ابتداي دياژنز تا انتهاي ذوب براي سنگ رخ

؟نيستي شديد دگرگوني كدام گزينه معرف درجه-2

ها ) از بين رفتن فسيل2 بندي ) از بين رفتن سطح اليه1

از3 اي هاي ورقه ) پولك مانند شدن كاني4 هاي موجود در سنگ مادر بين رفتن حفره)

مي كدام عامل دگرگون-3  شود؟ ساز باعث جانشيني يون در سنگ

 جانبه ) فشار همه4 دار ) فشار جهت3 ) سياالت2 ) گرما1

مي در سنگي هنگام دگرگوني، كاني-4 ا هاي موجود در سنگ تبلور مجدد  صلي در اين نوع دگرگوني چيست؟يابند. عامل

و گرماي دروني زمين ) فشار همه1 و گرماي ماگما ) فشار جهت2 جانبه  دار

و گرماي ماگما ) فشار همه3 و گرماي درون زمين ) فشار جهت4 جانبه  دار

؟نيستبا توجه به شكل مقابل كدام گزينه درست-5

هي ) سنگ1 ميها در اين منطقه تحت تأثير دگرگوني  گيرند. دروترمال قرار

مي هاي بازالتي در محل پشته ) سنگ2  شوند. هاي اقيانوسي دگرگون

 ) احتمال يافتن كانسارهاي سرپانتين در محل زياد است.3

 هاي اقيانوسي فشار محصوركننده است. ها در پشته ) عامل اصلي دگرگون شدن سنگ4

مياز قرار گرفتن كدام دو سنگ در نزديك هم همر-6 و حرارت شديد والستونيت حاصل  شود؟ اه با فشار

 فيليت-) كلسدون4 گل سفيد-) تراورتن3 فلينت-) كلسدون2 فلينت-) كلسيت1

 ساز در اين سنگ ............... است. رو آمده است. عامل اصلي دگرگون مشخصات سنگ دگرگوني در جدول روبه-7
 دار ) فشار جهت1
 دار ) سياالت داغ كربن2
 ) گرماي ماگما3
 ) گرماي درون زمين4

و سياه در گنيس كدام ترتيب اليهبه-8  اند؟ هاي سفيد

 پيروكسن-) كوارتز4 بيوتيت-) فلدسپات3 مسكوويت-) بيوتيت2 مسكوويت-) فلدسپات1

 شديد آن سنگ است؟ وجود كدام كاني در سنگ بيانگر دگرگوني-9

 ) ژيپس4 ) مسكوويت3 ) كلريت2 ) سيليمانيت1

به-10 مي از كدام كاني  شود؟ علت تحمل حرارت زياد براي ساختن چيني شمع خودروها استفاده

 ) گرانيت4 ) گارنت3 ) آزبست2 ) كيانيت1

 ابتداي حد دگرگوني ............... است.-11

 ) پايان ذوب4 پايان دياژنز)3 ) آغاز دياژنز2 ) آغاز ذوب1

 تري داشته است؟ هاي يك منطقه نقش مهم خوردگي سنگ كدام عوامل در چين-12

 زمان-فشار ناگهاني-) تنش برشي2 تنش كششي-سياالت-جانبه ) فشار همه1

 سياالت-فشار محصوركننده-نوع سنگ-) دما4 زمان-دما-عمق-دار ) فشار جهت3

 ساز نقش اصلي دارد؟ نتين از اليوين كدام عامل دگرگوندر تشكيل سرپا-13

 ) فشار محصوركننده4 دار ) فشار جهت3 ) سياالت داغ2 ) گرماي ماگما1

 رنگ يافتگي جهت نام سنگ مادر

 سياهردندا شيل

و سنگ:8 فصلشناسيزمين هاي دگرگون شده فرآيند دگرگوني
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مي در شكل مقابل كه يك توده-14 را دهد، سنگ تشكيل شده در محل عالمت سؤال كدام ويژگيي آذرين نفوذي را نشان ؟نداردها

 ) بافت مضرسي1

و2  متراكم ) سياه

 ) داراي جهت يافتگي3

و سخت ) دانه4  ريز

 علت نواري شدن بافت، در سنگ گنيس چيست؟-15
 اي در امتداد خاص هاي غيرورقه ) طويل شدن كاني2 اي در امتداد خاص هاي ورقه ) طويل شدن كاني1

و مسكوويت دار بر روي كاني ) تأثير فشار جهت3 و فلدسپات نبه بر روي كانيجا ) تأثير فشار همه4 هاي كوارتز  هاي كوارتز
مي ها بيش در كدام محل سنگ-16  گيرند؟ تر تحت تأثير دگرگوني هيدروترمال قرار

 هاي امتداد لغز ) گسل4 ) درازگودال3 هاي مرتفع كوه ) رشته2 هاي اقيانوسي ) پشته1
شدي دگرگوني در كدام گزينه درجه-17 ه است؟ها از پايين به باال درست مرتب

 گارنت-بيوتيت-مسكوويت-) كلريت2 بيوتيت-سيليمانيت-مسكوويت-) كلريت1
 گارنت-بيوتيت-كلريت-) استاروليت4 گارنت-مسكوويت-استاروليت-) سيليمانيت3

به-18 به در واكنش شيميايي زير ب و  شود؟ ترتيب كدام گزينه قرار گيرد تا واكنش تكميل جاي الف
→3CaSiOب 3CaCOالف+ +

1(2 2SiO CO−2(2 2CO SiO−3(2
3CO Si− −4(2

3 3HCO CO− −−

 يافتگي است؟ به كدام دليل مرمر عموماً فاقد جهت-19
تك2 جانبه ) فشار همه1 ب) اي هاي غيرورقه ) وجود كاني4اي هاي ورقه ) وجود كاني3 ودن سنگ مادركاني

؟ندارددر كدام نوع دگرگوني ماگما نقشي- 20
 ) دفني4 حرارتي- ) حركتي3 ) مجاورتي2 ) هيدروترمال1

مي-21  شود؟ اليوين تحت تأثير محلول گرم آبدار به كدام كاني تبديل
 ) آمفيبول4د) هورنبالن3 ) آزبست2 ) سرپانتين1

ي يك دگرگوني شديد در سنگ است؟ كدام ويژگي نتيجه-22
و فلس ) ورقه1 به2 سنگي شدگي منظره ورقه  هايي كه با شرايط جديد سازگارترند. وجود آمدن كاني)

و پهن شدن كاني3 و از بين رفتن برخي از فسيل4 اي در امتداد خاص هاي غيرورقه ) طويل ها ) كم شدن تخلخل
 هاي ظاهري يك سنگ دگرگون شده در جدول مقابل آمده است. عامل اصلي دگرگون شدگي اين سنگ كدام است؟ ويژگي- 23

 ) گرماي درون زمين1

 دار ) فشار جهت2

 ) تبلور دوباره3

 دار ) آب داغ كربن4

ن-24 و فاقد جهتكدام سنگ دگرگوني از يك مي وع كاني تشكيل شده  باشد؟ يافتگي

 ) گنيس4 ) شيست3 ) سنگ لوح2 ) كوارتزيت1

مي يك از سنگ كدام- 25 مي هاي رسوبي  باشد؟ تواند منشأ سنگ دگرگوني گنيس
 ) شيل4 ) آركوز3 ) برش2 ) كوارتز آرنيت1

مي رو نقش كدام عامل دگرگون در شكل روبه-26  شود؟ ساز مشاهده
 دار ) فشار جهت1
 جانبه ) فشار همه2
 ) گرما3
 ) سيال داغ4

به هاله- 27 ميي دگرگوني در كدام نوع اقسام دگرگوني  آيد؟ وجود
 ) هيدروترمال4 حرارتي- ) حركتي3 ) مجاورتي2 ) دفني1

3ي در رابطه-28
3 2 2

CaSiO
CaCO SiO CO

B
+ → ي مناسب كدام است؟ گزينهBجايبه،+

 ) هورنبلند4 ) والستونيت3 ) كلسدون2 ) كلسيت1

 سنگ مادر يافتگي جهت رنگ

 آركوز فولياسيون سفيد-سياه

× × ×
××

× ×
×
×
×

×

?
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 ساز در اين دگرگوني كدام است؟ ها عوض شده است. عامل اصلي دگرگون در نوعي دگرگوني تركيب شيميايي كاني-29
 ) گرماي ماگما4 ) سياالت داغ3 دار ) فشار جهت2 ) فشار محصوركننده1

مي در جدول، كدام گزينه قرار گيرد جدولBوAجاي حروفبه-30  شود؟ كامل
 دارد-) كلسيت1
 ندارد-) كلسيت2
 دارد-) گرانيت3
 ندارد-) گرانيت4

 علت جالي براق در سنگ فيليت كدام است؟-31
 ) وجود كاني فلدسپات در سطح فولياسيون2 ) وجود كاني ميكا در سطح فولياسيون1

م3  ) وفور كاني كوارتز در سطح فولياسيون4 يكا در سطح شيستوزيته) وفور كاني

يافتگيجهتسنگ اوليهسنگ دگرگوني

ABمرمر
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 پاسخ است.1گزينه-1

وي دگرگوني فقط سنگ با حفظ حالت جامد از يك حالتي به حالت ديگر درمي در پديدهتوجه كنيد! توجه كنيد! آيد، يعني فقـط تغييـر در سـاختمان

مي شناسي سنگ تركيب كاني خص نشده حالت ديگر چگونه است. سنگ بايد از يك حالت جامد بـه حالـتمش2ي گيرد. در گزينه ها صورت
 جامد ديگر درآيد تا به آن سنگي دگرگون شده بگوئيم.

 پاسخ است.4گزينه-2
و حفره بندي، فسيل در دگرگوني در درجات شديد سطح اليه رونـد. فولياسـيون مادر به كلي از بين مـي هاي موجود در سنگ هاي سنگ مادر

مي اي تحت تأثير فشار جهت هاي غيرورقه قرار گرفتن كاني( و گرما) نوعي دگرگوني شديد محسوب شود. سنگ گنيس داراي فولياسـيون دار
(قرار گرفتن كاني ورقه مي اي تحت تأثير فشار جهت است اما شيستوزيته  شود. دار) نوعي دگرگوني ضعيف محسوب

 پاسخ است.2گزينه-3
به شود بعضي از يون در دگرگوني توسط سياالت مخصوصاً سياالت داغ باعث مي و آن هاي فلزي از ساختمان كاني جدا شود هـايي ها يون جاي

 ديگر جانشين شود.
 پاسخ است.1گزينه-4

مي كه فقط كانياي به دگرگوني مي ها مجدداً متبلور و گرماي درون زمين دفني فشار همه گويند. عامل اصلي دگرگوني شوند، دگرگوني دفني  است.جانبه
 پاسخ است.4گزينه-5

ميي اقيانوسي در محل دور شدن دو ورقه مي بينيد پشته كه در شكل آن هاي اقيانوسي درست ها از نـوع ها در اين پشته جا كه سنگ شوند. از
و سرپانتين تبديل  و سـرپانتينميبازي هستند، بر اثر دگرگوني هيدروترمال به تالك شوند، زيرا اليوين بر اثر محلول گـرم آبـدار بـه تالـك

و سنگ تبديل مي  هاي محل دخالت دارد. دار نيز در دگرگوني سنگ اند. فشار جهت هاي بازي هم مملو از اليوين شوند
 پاسخ است.1گزينه-6

و فشار ميبهوالستونيت نوعي پيروكسن است كه بر اثر دگرگوني تحت تأثير دما و كوارتز با هم واكنش بدهند اين كاني وجود آيد اگر كلسيت
مي به  ريز است. آيد. فلينت يك كوارتز دانه وجود

3 2 3 2CaCO SiO CaSiO CO+ → +
 والستونيت كلسيت

به بايد در گزينه سن ها و  باشيد.2SiOگي حاوي دنبال سنگي آهكي

 پاسخ است.3گزينه-7
و يا شيست سنگ مورد نظر هورنفلس است كه بر اثر دگرگوني مجاورتي شيل به ها  وجود آمده است. عامل اصلي دگرگوني مجاورتي گرماي ماگما است. ها

 پاسخ است.3گزينه-8
و فلدسپات است. گنيس سنگي واجد فولياسيون است كه بر اثـر دگرگـوني در بافت فولياسيون نوارهاي تيره بيوتي و نوارهاي روشن كوارتز ت

و يا ماسه سنگ فلدسپات به گرانيت (آركوز)  وجود آمده است. دار
 پاسخ است.1گزينه-9

ر دگرگوني شديد است.شود، بنابراين وجود آن بيانگ با توجه به جدول، كاني سيليمانيت تحت تأثير دماي باال تشكيل مي

 افزايش درجه دگرگوني

) ( درجه متوسط)°800درجه باال )°200درجه پايين

 كلريت

ها نوع كاني

 مسكوويت

 بيوتيت

 گارنت

 استاروليت

 نيتسيليما

 نوع سنگ فيليت سنگ لوح شيست گنيس ذوب

8تشريحي فصلهايپاسخ
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 پاسخ است.1گزينه-10
به مي از كيانيت  كنند. علت تحمل حرارت زياد براي توليد شمع خودرو استفاده

ميي لنت ترمز آزبست: از آزبست در تهيه  شود.و لباس ضد حريق استفاده
ميي اشعه گارنت: از اين كاني دگرگوني در جواهرسازي در تهيه  شود.ي ليزر استفاده

 شود. گرافيت: از اين كاني در كم كردن سرعت نوترون در راكتورهاي اتمي استفاده مي
 پاسخ است.3گزينه-11

ميها دگرگو اي كه سنگ : مرحلهتعريف قلمرو دگرگوني مين يك شوند را قلمرو يا حد دگرگوني گويند. در تعريف دگرگوني آمده است: تبديل
مي سنگ از حالت جامد به سنگي ديگر بر اثر عوامل دگرگون گويند. بنابراين آغاز قلمرو دگرگـوني پايـان ديـاژنز اسـت كـه ساز را دگرگوني

ن ها حالت جامد يافته سنگ ي ذوب است. قطهاند. پايان قلمرو دگرگوني آغاز
 پاسخ است.3گزينه-12

مي اي ضربه اگر به شيشه و فشار جهتي ناگهاني وارد كنيد شيشه شكسته دار وارد كنيد شيشه چـين شود، اما اگر به همين شيشه دماي باال
مي مي و واكنش خميري از خود نشان و اند يعني تحت تأثير فشار تدريجي گونه ها نيز همين دهد. سنگ خورد يعني فشار در زمان زياد، حرارت

 خورد. دماي زياد چين مي
 پاسخ است.2گزينه-13

مي اليوين تحت تأثير محلول و سرپانتين تبديل شود. به اين نوع دگرگوني كـه سـياالت داغ عامـل اصـلي آن اسـت هاي گرم آبدار به تالك
(گرمابي) مي  گويند. دگرگوني هيدروترمال

.پاسخ است3گزينه-14
مي شيل اگر تحت تأثير گرماي ماگما دگرگون شود تبديل به سنگي به و دانه نام هورنفلس و متراكم و سـخت شود. هورنفلس سنگي سياه ريـز

 داري در كار نيست. يافتگي است، زيرا فشار جهت است. اين سنگ فاقد جهت
 پاسخ است.2گزينه-15

بهگير فولياسيون بر اثر دگرگوني شديد صورت مي مي هاي غيرورقه كه كاني طوري د، گيرند. نوارهاي تيـره در سـنگ اي در امتداد خاصي جهت
و فلدسپات است. و نوارهاي روشن كوارتز  گنيس، بيوتيت

 پاسخ است.1گزينه-16
به كوهي اقيانوسي رشته در پوسته كه نام پشته هايي دو اين رشته كوههاي اقيانوسي وجود دارد. در سال آينده خواهيد خواند ها از دور شـدن

مي ورقه آبي اقيانوسي ساخته مي شوند. كنـد آب نفـوذي كه ماگما به سمت بـاال حركـت مـي كند. زماني هاي اقيانوسي به درون پوسته نفوذ
مي سنگ مي ها را گرم و يا سيال گرم باعث دگرگوني از نوع هيدروترمال و آب  شود. كند

 پاسخ است.2گزينه-17
 پاسخ است.2گزينه-18

3 2 3 2CaCO SiO CaSiO CO+ → +
 سيليس كلسيت والستونيت

مي همان مي با كلسيت كاني جديد به2SiOبينيد از تركيب طور كه در واكنش  پيروكسن است.شود كه نوعي نام والستونيت تشكيل

 پاسخ است.2گزينه-19
تك جايي از آن و يا از دولوميت تشكيل يافته است، فاقد جهت كه مرمر عموماً  دارد.ي دانه قندي يافتگي مشخص استو منظره كاني است يا از كلسيت

 پاسخ است.4گزينه-20
و گرماي درون عامل اصلي دگرگون شدگي در نوع دفني، فشار همه  زمين است. جانبه

 پاسخ است.1گزينه-21
مي اليوين تحت تأثير محلول گرم آبدار كه نوعي دگرگوني هيدروترمال محسوب مي و سرپانتين تبديل  شود. شود به تالك

 پاسخ است.3گزينه-22
و پهن شدن كاني  شديد است.ي دگرگوني اي در امتداد خاص همان بافت فولياسيون است كه نتيجه هاي غيرورقه طويل

 پاسخ است.2گزينه-23
مي سنگ مورد نظر گنيس است كه فشار جهت و گرماي زياد باعث آن  شود. دار

 پاسخ است.1گزينه-24
و فاقد جهت كوارتزيت ماسه  يافتگي است. سنگ دگرگون شده است

 پاسخ است.3گزينه- 25

و ماسه ميدار يعني آركوز بر اثر دگرگو سنگ فلدسپات گرانيت  شوند. ني به سنگ گنيس تبديل
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 پاسخ است.1گزينه-26

و جسم حالت ورقه جا كه فشار بر جسم از دو جهت بيش از آن  دار است. ساز فشار جهت اي به خود گرفته است، عامل دگرگون تر است

 پاسخ است.2گزينه-27

را در دگرگوني مجاورتي، ساختارهاي دگرگون شده اطراف ماده مي هالهي مذاب  گويند.ي دگرگوني

 پاسخ است.3گزينه-28

و فشار زياد نوعي پيروكسن به نام والستونيت به و كلسيت در حضور گرما مي از تركيب كوارتز  آيد. وجود

 پاسخ است.3گزينه-29

مي در دگرگوني هيدروترمال كه سياالت عامل اصلي آن هستند تركيب شيميايي كاني  شود. ها عوض

 پاسخ است.2گزينه-30

(كلسيت) دگرگون شده است كه به تك مرمر، سنگ آهك  يافتگي است. كاني بودن فاقد جهت علت

 پاسخ است.3گزينه-31
 علت جالي برّاق در فيليت، وفور كاني ميكا در سطح شيستوزيته است.


