
 باسمه تعالی 

 بارم   سئوال  ردیف  

 (  25/0گزینه صحیح را انتخاب کنید: )هر مورد  1
 

 جرم آسمانی قرار دارد؟   2بر اساس نظریه زمین مرکزی سیاره عطارد بین کدام  •

الف( زهره و ماه             ب( زهره و خورشید                  ج( ماه و خورشید                 د( مریخ  
 و زمین

 نخستین اجزای سنگ کره کدامند؟  •

 الف( سنگ های آذرین           ب( سنگ های رسوبی       ج( سنگ های دگرگونی             د( رسوبات   

 در کدام شاخه از علم زمین شناسی فرآیند های آتشفشانی مورد مطالعه قرار می گیرد؟  •

د(                    الف( پترولوژی                   ب( ژئوشیمی                       ج( هیدروژئولوژی    
 دیرینه شناسی 

 نفت خام در چه نوع محیط هایی به وجود می آید؟   •

 الف( دریایی کم عمق                 ب( مردابی              ج( دریایی عمیق                 د( خشکی    

 ؟  نداردکدام یک از عوامل زیر بر مقدار رواناب اثر   •

 ب( نفوذپذیری خاک               ج(  طرز تشکیل سنگ         د( حجم بارش الف( شیب زمین             

 کدام افق خاک است که در آن مواد سنگی به میزان کم تخریب و تجزیه شده اند؟   •

    د( سنگ بستر                             Cج(                              Bب(                           Aالف( 
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 (  25/0با کلمه "بلی" یا " خیر" پاسخ دهید: ) هر مورد  2
 
 الف( آیا ضخامت خاک در مناطق بیابانی کم است؟    
 ب( آیا خاک های شنی برای رشد گیاه مناسب است؟     
 ج( آیا آبرفت ها معموال حاوی آب شیرین هستند؟    
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 پاسخ کوتاه دهید:   3
 
 ( 5/0مورد( ) 2الف( قدرت فرسایندگی رواناب به چه عواملی بستگی دارد؟ )   
 (  75/0مورد( ) 3ب( خاک لوم که خاک دلخواه کشاورزان است، ترکیبی از چیست؟ )   
 
 ( 5/0ج( در مدیریت منابع آب، ذخایر آب به دو دسته تقسیم می شوند. نام ببرید.)   
 (5/0مورد( ) 2سطح زمین  منطبق شود، چه پدیده هایی تشکیل می شود؟ )د( در صورتی که سطح ایستابی بر    
 

 ( 5/0ه( بیتومینه از لحاظ درصد کربن بین کدام دو زغال سنگ قرار می گیرد؟ )
 ( 5/0و( دو نوع نفت گیر نام ببرید. )   
 
 (  5/0ز( دو عامل که در فرایند تشکیل ذخایر نفتی اهمیت دارند را نام ببرید. )   
 (  5/0ح( دو سنگ رسوبی تبخیری نام ببرید. )   
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سواالت امتحان درس  

 زمین شناسی  :

اداره کل آموزش وپرورش  

 خراسان رضوی 

اداره آموزش و پرورش ناحیه  

 مشهد مقدس  6

 1399 دی ماه

 :  آموزشگاه نام 

دبیرستان دخترانه امام  

   حسین )ع(

  نوبت امتحانی  :

 اول 

تاریخ   یازدهم پایه تحصیلی:  

امتحان :  

17/10/99 

ساعت شروع  

 :10 

نام ونام  

 خانوادگی :  

  -تجربی  رشته تحصیلی:

 ریاضی 

تعدادصفحات  

 :3 

مدت  

امتحان:    

تعداد   دقیقه   55

 8سواالت:



 (  5/0ط( در سنگ های آهکی ذخایر کدام عناصر ارزشمند را می توان یافت؟ )   
 (   25/0ی( ترکیب شیمیایی کانه هماتیت را بنویسید. )   
 
 (  25/0ک( فراوان ترین عنصر پوسته جامد زمین کدام است؟ )   
 (  75/0مورد( ) 3ل( معیار تقسیم بندی واحد های زمان زمین شناسی چیست؟ )   
 
 (  5/0مورد( ) 2م( پیدایش فصل ها حاصل چیست؟ )   
 (  75/0مورد( ) 3ن( در تعیین سن نسبی چه مواردی نسبت به یکدیگر مشخص می شود؟ )   
 
 (  5/0س( انواع آبخوان ها را فقط نام ببرید.)   
 

 (  25/0پاسخ درست را از داخل کمانک انتخاب کنید: )هر مورد   4
 
 اردوویسین( ظهور یافته اند.  -الف( نخستین گیاهان آوند دار در دوره ) سیلورین   
 پستانداران( را داشته ایم.  -ب( در دوره ژوراسیک ظهور ) پرندگان   
 قاره ای( ایجاد می شوند.  -رقه )اقیانوسیج( جزایر قوسی در اثر فرو رانش ورقه اقیانوسی به زیر و   
 ( تبدیل می شود. 208 -207در اثر تخریب به سرب )  232د( توریم    
 سدیم و کلسیم( است.   -ه( فراوانی کوارتز همانند فلدسپار )پتاسیم   
 پیریت( است.  -و( مهم ترین کانه فلز مس )کالکوپیریت   
 مثبت( می شود.  -باشد بیالن ) منفی ز( اگر حجم آب های خروجی کمتر از ورودی   
 کیفی( بر اساس شعاع تاثیر دو چاه در نظر گرفته می شود.-ح( حریم ) کمی   
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 (  25/0جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید: )هر جای خالی  5
 
 الف( رشته کوه هیمالیا حاصل برخورد ورقه .....................................به ..........................است.    
 ب( فراوان ترین یون های موجود در آب ..............................و ...................................هستند.    
معدنی آغاز می شود که یک عنصر با ...........................و   ج( در صورتی بهره برداری ماده   

 ...........................کافی در ماده  معدنی وجود داشته باشد.  
 د( ویژگی مهم سنگ مخزن، وجود .........................و .........................زیاد آن است.    
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 (  25/0به کدام جواهر اشاره می کند؟ ) هر مورد هر یک از توصیف های زیر  6
 
 الف( در دما و فشار بسیار زیاد در گوشته زمین تشکیل می شود.)............................(    
 ب( نام دیگر آن تورکوایز است.).........................................(     
 ج( ترکیب شیمیایی آن سیلیکات بریلیم است.).......................................(     
 د( درخشش رنگین کمانی دارد.)...................................(   
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 طرز تشکیل پگماتیت را شرح دهید. چه عنصر ارزشمندی را می توانیم در این سنگ بیابیم؟   7
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 مساله های زیر را حل کنید:   8

میلیون کیلو متر باشد سال این سیاره چند برابر سال زمین است؟  450اگر فاصله سیاره ای تا زمین  •
(25/1) 

 

 ( 1هشتم مقدار اولیه آن است. سن سنگ را حساب کنید. )یک  235سنگی داریم که در آن مقدار اورانیوم  •

 
 

 متر مکعب آب از آن برداشت شود: 480درصد اگر  40متر مربع وتخلخل  300آبخوانی داریم به مساحت •

 

 ( 1الف(افت سطح ایستابی چند متر خواهد بود؟ )
 

 ( 75/0یه است؟ )دقیقه دبی چاه چند متر مکعب بر ثان  2ب(با برداشت این حجم آب از طریق چاه طی 
 

 نمره  20جمع کل                                                                                              
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 موفق باشید                                                                                         

 

 


