
١ 
 

  

  

  

  )۲۵/۰به سواالت تستی زیر پاسخ دهید: (هر مورد   ۱

 

A : داشته ایم؟ظهور کدام موجودات را  ژوراسیکدر دوره 

د)        ج) گیاه آوند دار                   ب) ماهیان زره دار             الف) سرپایان          

 پرندگان

B : است؟ مسکوویتیک از موارد زیر کاربرد کانی کدام  

طلق د)               ج) شیشه سازی        ب) خمیر دندان       الف) عکسبرداری رادیولوژی   

  نسوز

C  :است؟به ترتیب چگونه  بیابانیخاک و ضخامت خاک در مناطق مقدار گیا  

  کم - کمزیاد                د)  -زیاد                ج) زیاد - کم              ب) کم -زیادالف) 

D :؟نیست حرکات دامنه ای از موارد زیر جزو  کدام یک  

  گرانشد)               لغزش) ج              ریزشب)           خزشالف) 

E :؟می آیدندست  کدام عنصر زیر هم از تجزیه سنگ آهک به  

  د) کربن      ج) اکسیژن                        ب) سیلیسیم                  الف) کلسیم           

F : ؟آرسنیک رها می کندکانی سمی در اثر هوازدگی و تخریب، کدام  

  زغال سنگد)                   رالگارج)                      پیریتب)                    فلوئوریتالف) 

G  : ؟میلی متر قطر دارند چه می گویند ۲کمتر از به تفراهایی که  

  پیلی                     د) بمبج) ال                   خاکسترب)                 الف) قطعه سنگ

H :؟بزرگترین میدان نفتی ایران چه نام دارد  

  چساران                  د) مسجد سلیمانج) گ                 ب) اهواز   الف) نفتون             

  

۲  

  

زمین   سواالت امتحان درس :

  شناسی

  اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

  مشهد مقدس ۶اداره آموزش و پرورش ناحیه 

  ۱۴۰۰خرداد ماه 

  نام آموزشگاه : 

   دبیرستان دخترانه امام حسین (ع)

تاریخ امتحان :   یازدهمپایه تحصیلی:   دوم نوبت امتحانی  :

۱۰/۳/۱۴۰۰  

   ۹ساعت شروع : 

 ۷۵مدت امتحان:     ۳تعدادصفحات :   ریاضی  - تجربی رشته تحصیلی:  ام خانوادگی : نام ون

   ۱۳تعداد سواالت:  دقیقه 



٢ 
 

  پاسخ کوتاه دهید:  ۲

 

 ؟است، خورشید به کدام مدار عمود می تابدفاصله زمین تا خورشید کمترین مقدار الف) وقتی     

)۲۵/۰(  

  

  )۵/۰( فرمول شیمیایی آن را بنویسید. ؟استخراج می شود سربکانه ای نام ببرید که از آن عنصر ب)     

  )۲۵/۰(؟ چیست علمی زبرجدنام  ج)    

  )۵/۰(؟ را بنویسید"تراز نامه آب "فرمول به دست آوردن د)     

  )۷۵/۰( ؟در بخش زیر اساس از چه مصالحی استفاده  می شوده)     

  )۵/۰( ذکر کنید.در پوسته زمین  دو عنصر فرعی و)    

  )۵/۰( رد)مو۲دندان از چه موادی تشکیل شده است؟ ( ز)     

  )۲۵/۰( ؟مستقیم است یا معکوسلرزه ای سنگ ها و سرعت امواج  چگالیح) رابطه بین     

  )۵/۰( مورد از فوائد اتشفشان ها را نام ببرید. ۲ط)     

  )۲۵/۰( ؟جا به جایی در راستای افق انجام می شودگسل است که  درکدام نوع ی)    

، در دوره کواترنری در ایران، آتش فشان هایی هستند که در بیشتر فعالیت های آتشفشانی جوان  ک)    

  )۲۵/۰( ؟امتداد کدام نوار قرار دارند

  )۵/۰( .و چابهار، یک پدیده زیبای زمین شناسی نام ببرید ساریل) برای هر یک از مناطق     

  )۵/۰( نوع نفتگیر نام ببرید. م) دو    

  

  

۵/۵  

  

  )۲۵/۰مائید. ( هر مورد جاهای خالی را با کلمه مناسب پر ن  ۳

  

  .معروف ترین کانی های کربناته ....................و ...........................هستندالف)     

 .....بدن ................... اختالل در سیستم ............................ و ب) عوارض کمبود روی شامل    

  است.

  .اصلی سلنیم از........................است منشا ج)    

  .در اثر مسمومیت با جیوه ایجاد می شودبیماری ...............................د)     

  افزایش شدید عنصر .......................باعث خشکی استخوان و غضروف ها می شود. ه)    

دن تتیس، رشته کوه..........................در ایران شکل رد ورقه عربستان با ایران و بسته شبا برخوو)     

  گرفت.

  توسط لرزه نگار دریافت می شود. sموج...................پس از موج ز)    

  

  

  

۲۵/۲  

  )۲۵/۰پاسخ صحیح را از داخل کمانک انتخاب کنید. (هر مورد   ۴

  

  تبخیری ) است. –یک سنگ ( آذرین گابرو الف)     

  .بیشتر) می شود -ه قدر رطوبت خاک های ریز دانه بیشتر باشد، پایداری آن ها ( کمترهر چب)     

  جیوه ) است. –حاصل مسمومیت انسان با ( کادمیم ایتای ایتای ج) بیماری     

  .فاده می شود) استپودر بچه -آنتی بیوتیک از کانی تالک در تهیه (د)     

  

  

۲  



٣ 
 

  ) است.P– Rی دهد (ارتعاش دورانی به ذرات مموجی که  ه)    

  کمتری دارد. اشد مخروط آتشفشان شیب و ارتفاعب غلیظ تر)- روان تر( و) هر چه گدازه     

  ) در مرحله فومرولی است. سبالن – ز) آتشفشان ( تفتان    

  یک سنگ رسوبی مقاوم است.) شیل – ماسه سنگح) (     

  

متر  ۲۰متر مکعب آب از آن سطح ایستابی اش  ۲۸۰۰۰درصد که با برداشت  ۷۰آبخوانی داریم با تخلخل   ۵

  )با ذکر فرمول و راه حلافت کرده است. مساحت این آبخوان چند متر مربع می باشد؟ ( 

  

۲۵/۱  

با فرمول و ( باشد، سن سنگ را حساب کنید. برابر سه  ۲۳۸اورانیم به  ۲۰۶اگر در سنگی نسبت سرب   ۶

  )راه حل

  

۱  

  مورد کافیست)  ۲؟ (ذکر ی دریایی توجه به چه مواردی ضروری استدر مکان یابی سازه ها  ۷

  

۵/۰  

  در جاده سازی بخش های زیر سازی و روسازی هر کدام شامل چه قسمت هایی است؟   ۸

  

۱  

  . سه عنصر نام ببرید که باعث بیماری های کلیوی می شوند  ۹

  

۷۵/۰  

  در رابطه با گسل ها سواالت زیر را پاسخ دهید:   ۱۰

  

  گسل عادی در اثر چه نوع تنشی ایجاد می شود؟ ) الف

   اگر فرودیواره نسبت به فرا دیواره باال رفته باشد، نام گسل چیست؟ب) 

  اگر دو سمت شکستگی نسبت به هم جا به جا نشده باشد نام آن چیست؟ج) 

  د) آیا در گسل معکوس می تواند سطح گسل قائم باشد؟ 

  

  

۱  

  ریشتری چند برابر است؟ (با راه حل) ۵ریشتری نسبت به ۲دامنه موج  در یک زلزله   ۱۱

  

۵/۰  

  مورد) ۴در نقشه های زمین شناسی چه مواردی نمایش داده می شود؟ (  ۱۲

  

۱  

  راجع به پهنه های زیر موارد خواسته شده را پاسخ دهید:   ۱۳

  

  )                          : سنگ های اصلی(                               )، ویژگی(        زاگرسپهنه 

  : منابع اقتصادی(                            )، ویژگی(                                               )البرزپهنه 

  : سنگ های اصلی(                           )سیرجان -سنندج پهنه 

  

  

  موفق باشید

۲۵/۱  

  

  

  

  

  

جمع 

  نمره ۲۰
  

  

  



  
 صفحه1

 
  

  بسمه تعالی بارم

  امام حسین عدبیرستان  زمین شناسیپاسخ نامه درس 

  1400خرداد یازدهم 

  

 ردیف

2 A- د   B- د  C- د   D - د  E- ج   F-  ج G - ب  H - 1 ب 

ز)   منگنز  -شن ماسه سنگ شکسته   و)فسفره)  O- I  =S  د)   الیوینج)      PbS -گالنب)       راس الجديالف)  5/5

تشکیل ابکره هوا کره چشمه هاي آب گرم و  –کلسیم فسفات و مواد آلی ح) مستقیم   ط) ساختمان درونی زمین 

 - گنبد نمکی -تاقدیسی -گسلیکوه هاي مریخی    م)  -ل) باداب سورتدختر    - امتداد لغز    ك) ارومیه......    ي) 

    ریف مرجانی    

2 

25/2  

  

 

 Lز) و) زاگرس       Fمیناماتا   ه) د)   خاك  ج)    ایمنی –قد  کوتاهیب)    کلسیت و دولومیت    الف) 

3 

  ماسه سنگح)     تفتانز)    روان ترو)     Rه)    پودر بچه  د)    کادمیمج)    کمترب)     آذرینالف)  2

 
4 

 x= 2000              07=    28000*   100= تخلخل     پس :            حجم فضاي خالی*   100 -1  25/1

                             x* 20      حجم کل                                                                       

  

5  

  نیمه عمر گذشته است2و        طول نیمه عمر* تعداد نیمه عمر= سن سنگ    1

  6  میلیارد    5/4*2=9پس 

  7  مطالعات زمین شناسی، توجه به جریان هاي دریایی، ویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی آب  5/0

  8  زیر سازي: زیر اساس و اساس   روسازي: آستر و رویه  1

  9  منیزیم، کلسیم، کادمیم  75/0

  10  ج)درزه   د)خیر   الف) کششی      ب) عادي  1

برابر است پس  1000برابر یعنی  3به توان   10ریشتري 2ریشتري نسبت به  5موج 10پس دامنه       2-5=3  5/0

  است 001/0، 5نسبت به  2

  

11  

  جنس و پراکندگی سنگ ها، روابط سنی آن ها ، شکستگی ها، چین خوردگی ها، موقعیت کانسار ها  1

  
12  

25/1

  س

داراي دو بخش شرقی و غربی     -البرز: زغال سنگ     تاقدیس ناودیس هاي متوالی - رسوبیزاگرس: 

  13  دگرگونی سنندج سیرجان: 

 


