
 

 نمره ۲۵/۳  :دهید کوتاه پاسخ -۱

 تابد؟ می عمود مدار کدام به خورشید تابستان اول در  -الف

 اند؟ یافته ظهور دوران کدام در پستاندار نخستین  -ب

 است؟ کدام زمین جامد پوسته عنصر ترین فراوان  -ج

 شود؟ می تشکیل هوایی و آب نوع چه در ژیپس سنگ - د

 است؟ قیمتی نیمه کوارتز نوعی جواهر کدام -ه

   اند؟ شده تخریب کم میزان به سنگی مواد خاک افق کدام در  -و

 کدامند؟ آب در موجود های یون ترین فراوان -ز

  .ببرید نام نامقاوم دگرگونی سنگ یک  -ح

 .بنویسید را فلوئوریت کانی شیمیایی ترکیب -ط

 است؟ شده تشکیل موادی چه از دندان -ی

 

 نمره ٢٥/٣ :کنید پر مناسب کلمات با را خالی جاهای -۲

 .است بارش........ و........... باشد می موثر زمین فرسایش در که بارندگی ویژگی ترین مهم -الف

 .شود می تر............مویینه حاشیه ضخامت ، باشد ریزتر خاک ذرات اندازه چه هر -ب

 .دهد می............. و......... اکسیژن، عناصر ، شود تجزیهگرانیت  سنگ اگر -ج

 .است............. کانی همانند زمین جامد پوسته در کوارتز فراوانی -د

 .دارد قرار......... و زهره بین عطارد سیاره مرکزی زمین نظریه اساس بر -ه

زمین  سواالت امتحان درس :

  شناسی

  اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

  مشهد مقدس۶اداره آموزش و پرورش ناحیه 

  ۱۳۹۹خرداد 

دبیرستان دخترانه امام حسین  :آموزشگاه نام 

  واحد یک -  (ع) دوره دوم

: تحصیلی پایه  دوم :  امتحانی نوبت

  یازدهم

ریاضی و  رشته تحصیلی: 

  تجربی

تاریخ امتحان : 

۲۴/۳/۱۳۹۹  

 ۹ساعت شروع : 

  صبح

  ۷۵مدت امتحان:     تعدادصفحات :   تعداد سواالت:  شماره صندلی :   نام ونام خانوادگی : 

  دقیقه 



 .است.......... به رو همیشه دارد قرار جنوبی درجه ۵۰ مدار در که ای نقطه برای سایه تشکیل جهت -و

 .آید می وجود به........... از فشار اثر در بیتومینه -ز

 .کنند می تعیین........... و......... روش دو به را ها سنگ سن شناسی زمین در -ح

 .شود می تعیین ، پوسته در معدنی توده.......... و.........اساس بر استخراج روش -ط 

 

 نمره ٥/٠ است؟ غلط کدام و صحیح زیر های گزینه از یک کدام-۳

 .است نفوذناپذیر گچ همانند شیل سنگ -الف

 .نیست مناسب سد ساخت برای نظر مورد مکان ، باشند تاقدیس صورت به سد مخزن زیر های الیه اگر -ب

 

 نمره ٧٥/٠ :دهید جواب خیر یا بلی با -۴

 یابد؟ می کاهش اش انتقالی حرکت سرعت است تر نزدیک خورشید به سیاره وقتی یاآ -الف

 است؟ سرطان ضد سلنیم یاآ -ب

 است؟ بیشتر فرسایش ، باشد کمتر رود سرعت چه هر آیا -ج

 

 نمره ٢٥/٨  :دهید پاسخ زیر سواالت به -٥

 

 راه است؟ زمین سال چند معادل سیاره این سال ، باشد نجومی واحد ۴ خورشید تا ای سیاره فاصله اگر - -ب

 نمره ۱ شود نوشته حل

 نمره ۱ مورد ۴ شوند؟ می بندی تقسیم اساسی چه بر شناسی زمین زمانی های واحد-

 نمره ۱.بنویسید را پگماتیت سنگ تشکیل طرز -

 ٧٥/٠ مورد سه شود؟ می استفاده هایی کانی چه از آفتاب ضد های کرم و آرایشی صنایع در -

 نمره ۱ مورد ۴ دارد؟ تاثیر آبخوان نوع بر عواملی چه -

  نمره ۱.دهید شرح را نفت اولیه مهاجرت -

 نمره ۱.ببرید نام را خاکی های سد در رفته کار به مصالح-

 ٥/٠ مورد ۲.ببرید نام را ها خاک تشکیل و ترکیب در موثر عوامل-

 ٥/٠مورد ۲ شود؟ می هایی بیماری چه باعث آرسنیک باالی مقدار -

  ٥/٠ مورد ۲ رساند؟ می آسیب بدن های دستگاه کدام به جیوه -



  

(پاسخ به هر دو دسته باعث کسر نمره  نمره ۴را انتخاب و پاسخ دهید:  فقط یک دستهدسته سوال زیر  ۲از بین 

  خواهد شد)

  

  دسته الف:

  ۲۵/۰ دارد؟ وجود ارزشمندی ذخایر چه سرخس خانگیران منطقه در -الف

  ۲۵/۰ است؟ برابر چند ریشتری ۷ زلزله به نسبت ریشتری ۵ زلزله یک در شده آزاد انرژی مقدار -ب

  ۲۵/۰ رسد؟ می نگار لرزه به موج کدام ، s موج از پس -ج

  ۲۵/۰.است.................. سنگ نوع یک توف -د

  ۲۵/۰.شود می یافت دگرگونی های سنگ انواع..................پهنه در - ه

  ۲۵/۰.شود می گسل سطح امتداد در هاسنگ لغزش ایجاد باعث.............تنش -و

  ۲۵/۰.استمیدان.......... ایران نفتی میدان بزرگترین -ز

پاد  -در جهت(ساعتگرد و ای دایره مدار در ذرات ، باشند حرکت حال در راست به چپ از ریلی امواج اگر -ح

  ۲۵/۰.آیند می در ارتعاش به ساعتگرد) 

  ٢٥/٠.هستند البرز از ترقدیمی)  -(جوان زاگرس های کوه رشته -ط

  ۷۵/۰ مورد سه آید؟ می در نمایش به مواردی چه شناسی زمین های نقشه در -ی

  ٥/٠.کنید تعریف را ناودیس -ک

  ٥/٠است؟ گسلی چگونه معکوس گسل -ل

  

  دسته ب: 

با راه است . سن سنگ را حساب کنید.  ٧یک به  ٢٠٧به سرب  ٢٣٥اورانیوم سنگی داریم که در آن نسبت  -الف

  نمره ١ حل 

  ٧٥/٠نگ آهک به دست می آید ؟ از تجزیه س چه عناصری -ب

  ٧٥/٠مورد  ٣برای پایدارسازی دامنه ها چه روش هایی انجام می شود؟  -ج

   ٥/٠مورد  ٢چه ذخایر ارزشمندی در سنگ های آهکی یافت می شود؟  -د

 ٢درصد که با برداشت آب از آن سطح ایستابی اش  ٢٥متر مربع و تخلخل  ٥٠٠آبخوانی داریم به مساحت  - ه

  نمره ١متر افت می کند. چه حجم آب تخلیه شده است؟ با راه حل 

  


