
  
  بارم  پاسخنامه سفيد ندارد. پاسخ سواالت در روي برگ سوال نوشته شود، نياز به   رديف 

١  
  
  
  
  

  است؟  نادرستكدام يك از جمله هاي  زير درست و كدام  
را   اختالف  ن يشتريالسرطان عمود بتابد در شهر شما طول مدت شب و روز ب به مدار رأس  د يخورش  ي وقتالف) 

  ١٤درست  ص .         خواهند داشت
  ١٢درست ص .     بيشتر است  ماه هاسرعت گردش زمين به دور خورشيد از ساير  تير ماه در ب) 

   پ) رگه هاي معدني مس ناشي ازنفوذ جريان محلول هاي داغ وته نشين شدن آن درشكستگي هاي سنگ ها است.
      ٣١درست  ص 

  ٢٨. ص نادرست     هستند.ترين درصد وزني كاني هاي سيليكاتي سازنده پوسته زمين كمت) فلدسپارها 
  ٤٨نادرست ص    ث) آب موجود در سنگ هاي سيليكاتي معموال از نوع آب هاي سخت هستند.

  .طور معمول كم و براي آشاميدن مطلوب است ، بهآذرين و دگرگونيهاي  مقدار نمكهاي محلول در آب زيرزميني موجود در سنگ

  ٥٤. ص درست     همراه ماسه و رس است.يمرخ خاك حاوي گياه خاك به ندر   Aج) افق 

٥/١  

  در هر يك از موارد زير، كلمه مناسب داخل پرانتز كدام است؟    ٢
    ١٢ص  ) مي گويند.      واحد نجومي – به فاصله زمين تا خورشيد يك ( سال نوري الف) 

) باشد، سنگ  فراوان  – ماگما، مقدار آب و مواد فرّار (خارج شده  ب) در صورتي كه پس از تبلور بخش اعظم
  ٣٠ص     پگماتيت تشكيل مي شود.

  ٣٤ص    )  گفته مي شود . زمرد – پ)  به گرانترين سيليكات بريليم كه به رنگ سبز يافت مي شود( كروندوم 
  ٢٨ص    كانسار) گفته مي شود. –  كانهت) به گروهي از كاني ها كه درآن يك فلز ارزشمند اقتصادي وجود دارد ، (

تشكيل مي   )باتالق  –ث)درصورتي كه سطح ايستابي بر سطح زمين منطبق شود يا نزديك آن قرار گيرد، ( بركه 
  ٤٦ص      شود.

  ٥٤ص    ) فاقد ارزش كشاورزي هستند.كوارتز – ) خاك حاصل از تخريب كاني هاي مقاوم ( فسفاتي ج

٥/١  

 ٣٥ – ٣٤ص    هر يك از كاني هاي سمت راست با كدام يك از عبارت هاي سمت چپ ارتباط دارد؟   ٣

  
  
  
 

  آن به رنگ سبز است.  كاني سيليكات بريل است و گرانترين -١  ١       الف) زمرد

  نيمه قيمتي است با رنگ هاي متنوع. -٢  ٣ب) اوپال         

  داراي بازي رنگ و درخششي رنگين كماني دارد.  -٣  ٥ج) زبرجد        

  سرخ رنگ است و بعد از الماس سخت ترين كاني است.       -٤  ٤د) ياقوت ( كرندوم)  
  كاني سيليكاتي است و به رنگ سبز ديده مي شود.  -٥  

١ 

 
 
 
 
 
 
 
  

  باسمه تعالي 

          ١٤٠٠/ ٣/ ٢٨  تاريخ :  دبيرستان مفيد دوره دوم                   خانوادگي :منام و نا

: وقت           امتحان زمين شناسيتجربي -يازدهم رياضي  كالس:  دقيقه ٧٠   
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  هر يك از جمله هاي زير را با كلمه مناسب تكميل كنيد.    ٤

  ٥٣ص .. خاك دارد.  ذراتالف) مقدار آبي كه خاك ها مي توانند در خود نگه دارند، بستگي به اندازه ..

  ٤٦ص . منافذ بستگي دارد. اندازهب) نفوذپذيري خاك به ميزان ارتباط و .. 

  ٣٦ص.. ، فشار و افزايش آن بسيار مهم است.  دماج) در فرايند تشكيل ذخاير نفتي،  مقدار..
  ٣٦ص. از گوهر هاي قديمي شناخته شده كه داراي تركيب فسفاتي است.    فيروزهد) ...

جمع شده و   گريكد يكنار  .متقابلگرانش ..  يروهاي ن ر ياز اجرام مختلف، تحت تاث ي در هر كهكشان، تعداده)  

  ١٠ص    منظومه ها را ساخته اند.
  ١٦ص  ود.    تبديل مي ش  ٤٠... پس از فروپاشي به عنصر پايدار آرگون ٤٠و) پتاسيم .. 

٥/١  

  به هريك از سواالت زير پاسخ مناسب دهيد.    ٥

  ١٢واحد نجومي  ص برحسب سال زميني هست يا بر حسب  واحد نجومي؟  dالف) در قانون سوم كپلر 

  ١٧عهد ص كوچكترين واحد زماني زمين شناسي چه مي گويند؟ ب) به 
سيليكاتي ص ج) بيشترين درصد وزني كاني هاي سازنده پوسته زمين غير سيليكاتي هستند يا سيليكاتي؟   

٢٦  
  ؟   د) زمين شناسان در پي جويي هاي اكتشافي به دنبال يافتن مناطقي با چه نوع بي هنجاري هستند؟  

  ٢٦بي هنجاري مثبت     ص 
  نمايانگر سطح ايستابي هست يا سطح پيزومتريك؟، تراز آب چاه، ه) در يك اليه آبدار آزاد

  ٤٧سطح ايستابي ص    
  از نوع آبهاي سخت هستند يا سنگ هاي كربناتي؟  "و) آب موجود در سنگ هاي سيليكاتي معموال

  ٤٨سنگ هاي كربناتي ص 

٥/١  

  ١٤و  ١٣و  ١٢ص   با توجه به زاويه تابش خورشيد به سطح زمين :     ٦

  شمال ) سايه اجسام در منطقه استوا در اول دي ماه رو به كدام سمت است؟     الف
  كمتر ب) در روزهاي بعد از اول بهار سهم تاريكي شمالگان بيشتر مي شود يا كمتر؟   

ج) آيا امكان تابش عمود خورشيد فقط از مدار راس السرطان تا راس الجدي مي باشد و ديگر مناطق از آن بي بهره  

  بله   اند؟    
  بيشتر مي شودد) اختالف طول مدت شب و روز با افزايش عرض جغرافيايي چه تغييري مي كند ؟   

  
  
  

١  
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٧  

  
  
  

  .ديپاسخ درست را انتخاب كن 
  ٤٥ص     بخش به سنگ بستر كدام است؟ نيترك ينزد ين يرزميآب ز ع يدر توز  -١

  ي ستابيد)سطح ا                  منطقه اشباع  ج)                نهييمو يةب)حاش               هي )منطقه تهوالف

  ٤٧ص       وجود دارد؟  ر يز يهااز سنگ كيدر كدام  ي دائم يها چشمه  ليامكان تشك   -٢

  ي د) دگرگون                         نيج) آذر                ي هك كارستآب)                    لي) ش الف

  ٤٨ص       است؟ تر مطلوب مناسب  يدنيآب آشام ني حفر چاه آب به منظور تأم ري از مناطق ز كي  در كدام -  ٣

      ها  رودخانه يآبرفت يهاب) دره                           ر يكو ك ينزد يگچ هاي  ) سنگالف

  دشت  يكربنات هاي  ها                               د) سنگكوه  ةدامن  ي آهك يها) سنگ ج

در يك آبخوان تحت فشار و آزاد يك چاه حفر گرديده است. سطح آب اين دو چاه به ترتيب چه سطحي را نشان    -٤
    ٤٧ص       ؟ مي دهد 

    ايستابي -ايستابي  د)       پيزومتريك - پيزومتريك ج)       پيزومتريك - ب) ايستابي    ايستابي -الف) پيزومتريك 

١  

٨  
  

سال زميني   ٨با توجه به قانون سوم كپلر، زمان گردش يك سياره به دور خورشيد برابر با  
  ١٢ص است. فاصله آن سياره تا خورشيد چقدر است؟ انجام راه حل الزامي مي باشد.       

𝒑𝟐 = 𝒅𝟑 
 

𝟖𝟐 = 𝒅𝟑              𝟖𝟐 = 𝟒𝟑  

 واحد نجومي است.  ٤فاصله آن سياره تا زمين برابر با 

𝟒 × 𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒎 
  

١  

  سمت چپ ارتباط دارد؟  ياز عبارت ها  كيسمت راست با كدام  هر يك از موارد    ٩

  ٦٣و  ٦٢ص 

    

  تكيه گاه مناسب براي سازه هاي سنگين  -الف  پ سنگ گچ          -١

  تكيه گاه ضعيف براي سازه ها  -ب  ب كلسيت            -٢

  اغلب درزه دار هستند. -پ  بشيست ها         -٣

  انحالل پذيري بيشتري دارند  -ت  الفهورنفلس          -٤

  پي سنگ سد امير كبير  -ث  

١  
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  هر يك از جمله هاي زير را با كلمه مناسب تكميل كنيد.   ١٠

نيرويي از.............. قرارگيرد، در داخل سنگ نيز، نيرويي بر واحد سطح وارد مي شود  الف) هرگاه سنگ، تحت تاثير 

  ٦٠ص )     خارج _(داخل . كه تنش ناميده مي شود.

  ٦٠ص بيروني )    _ بسترب) قبل از مطالعات زمين شناسي انجام مطالعات سنگ .......... آنها، ضروري است. (

شكل سنگ به   ريي از تغ  %٢٠تنها  رويكه در صورت حذف ن ميرس ي م يابر سنگ به مرحله  رو ي ن شيبا افزا يوقتپ) 

  ٦٢ص)     پالستيك  _(االستيك  .مي هستي .................. در مرحله   ي عني گردد، ي حالت اول بر م 

  ٦٩ص  )   رطوبت _فشردگي . (  دارد يآنها بستگ .................  زاني، به م زدانهير ي خاك ها يداري)  پات

  

١  

  در جمالت زير كلمه مناسب داخل پرانتز كدام است؟  ١١
  ٨٢ص     ) سبب بيماري مي شود. سلنيم  – الف) كمبود عنصر ( ليتيم  

روي وجود  نارسايي كليه) درروستاهاي نزديك معادن سرب و –  آسيب دستگاه ايمنياحتمال شيوع بيماري ( ب)
 ٨٣ص      دارد.

 ٧٩ص      ) غير ضروري و سمي است. آرسنيك  –ج) وجود عنصر ( روي 

  ٨٢ص        رس ) فراوان است. –آهك د)عنصر روي به غير از سنگ هاي آتشفشاني در سنگ ( 

١  

    ٨٣تا  ٧٩ص       عناصرسمت راست با كدام يك از عبارت هاي سمت چپ ارتباط دارد؟   ١٢

  كوتاهي قد و اختالل در سيستم ايمني بدن  -  الف  پ    كادميم  -١

  در كاهش ابتال به پوكي استخوان موثر است.    -ب  الف      روي  -٢

  نرمي استخوان در زنان مسن -پ  ت    سيلينيم -٣

  يك عنصر ضد سرطان  -ت  ب     فلوئور  -٤

  آسيب رساندن به دستگاه هاي عصبي و گوارش  -ث  

١  

  ٧٩ص    وارد بدن مي شود؟از چه طريق عنصر آرسنيك كجاست و  منشأ  ١٣

  اين عنصر منشاء زمين زاد دارد و برخي سنگ هاي آتشفشاني، داراي بي هنجاري مثبت آرسنيك هستند. 

  از راه آب آلوده به اين عنصر 

  

  

  

  

١  
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  ٩١ص     . ديرا در رابطه با انواع گسل ها كامل كن  ريز  يها نيموارد خواسته شده در نقطه چ  ١٤

  كششي -١

  مايل  -٢

  فشاري  -٣

  امتداد لغز  -٤

  

    

  

١  

    زلزله مي باشد.  P , S , L , Rمشخص كنيد نحوه حركت امواج در شكل زير مربوط به كدام يك از امواج   ١٥

P     4  L    3  S   2  ١ R   

١  

١٦  
  

 ٩٩ص      . دي در ارتباط با آتشفشان پاسخ ده ريز  هاي به پرسش

  آذرآواري      شود؟ يحاصل م يچه سنگ  ي و سخت شدن مواد جامد پرتاب ده ي) از به هم چسبالف

 تفرا  بر اثر فعاليت هاي آتشقشاني به هوا پرتاب مي شود چه مي نامند؟ به مواد جامد كه به صورت ريز و درشت) ب

 خاكستر     نامند؟ ي متر را چه م  يليم  ٢كوچكتر از   ي) اندازه ذرات جامد آتشفشانج

   هنگاميكه خروج گاز ها در يك آتشفشان سالها ادامه داشته باشد، آتشفشان در چه مرحله اي به سر مي برد؟ ) د
  فومرولي 

١  

١٧  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٠٧ص     سمت چپ ارتباط دارد؟ ياز عبارت ها كيبا كدام  پهنه هاي زمين ساختي سمت راست، 
  

  سنگ هاي از پره كامبرين تا سنوزوئيك  – ١  ٣                     الف) كپه داغ

  ذخاير منيزيت و مس   – ٢  ٥        سيرجان  –ب)  سنندج 

  گاز ذخاير عظيم – ٣  ١             ج)  ايران مركزي

  فرو رانش تتيس نوين به زير ايران مركزي   – ٤  ٤           بزمان  –د)  سهند 
  معادن سرب و روي  –٥  

١  
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  بودن جمالت زير را مشخص نمائيد.  نادرستدر ارتباط با زمين شناسي ايران درست و   ١٨

قديمي ترين سنگ هاي ايران در مقايسه با سنگ هاي قديمي يافت شده در امريكاي شمالي، سيبري،   -الف
  ١٠٤درست  ص      عربستان ، هند و استراليا جوان تر هستند.

  ١٠٧درست    براي نخستين بار اشتوكلين ايران را به چند بخش جداگانه زمين شناختي تقسيم بندي كرد.  -ب

  ١١٣نادرست        يران به طور عمده در اليه هاي ماسه سنگ قرار دارند.ذخاير نفت ا  -ج

  ١١٤درست       دختر ) قرار دارند. –بزمان ( اروميه   – بيشتر آتشفشان هاي جوان ايران در امتداد سهند  -د

١  

  ٢٠  جمع نمرات                                                    "موفق باشيد "                                                       
 
 
 


