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 شماره صندلی :

 25/3/1401تاریخ امتحان :     نام درس: زمین شناسی

 دقیقه 60  مدت امتحان : تجربی رشته:               یازدهمکالس: 

 نمره : نام دبیر: جعفری

 امضای دبیر: 25تعداد سوال:      2تعداد صفحات:  
 

 نمره سواالت ردیف

  25/0غ                 ص                                                     .توسط کپلر ارائه گردید مدار سیارات نبیضوی بود 1

                                                                                                    25/0غ                 ص .            دهندهای پرآب و خوبی را تشکیل میآبخوان های دگرگونی و آذرینها، سنگشیل 2

  25/0غ                 ص                                                      .شودها میو زهکشی باعث ناپایداری دامنه گابیون 3

  25/0غ                 ص                                                       شود.از عنصر سرب استفاده می طال کردنملقمه  4

  25/0غ                 ص                                             نامیم.در زلزله را شدت زلزله میمیزان خرابی ایجاد شده  5

  25/0غ                 ص                                                         آبادان حفاری شد.اولین چاه نفت خاورمیانه در  6

7 
 ؟شودته نشین نمیکدام عنصر در بخش زیرین ماگما 

  پالتین                          نیکل                             طال                            کروم
25/0 

8 
 ؟دهدگردد، سطح آب دو چاه به ترتیب چه سطحی را نشان میمیدر یک آبخوان تحت فشار و آزاد یک چاه حفر 

 پیزومتریک  –ایستابی      پیزومتریک -پیزومتریک        ایستابی -ایستابی        ایستابی -پیزومتریک 
25/0 

9 
 شود.کشش سبب ................. و فشار سبب ................. سنگ می

  تراکم -سستگی گ              برش -تراکم                برش -گسستگی                سستگیگ -تراکم 
25/0 

10 
 شود؟کدام سنگ حاصل میتفرا از به هم چسبیدن و سخت شدن ذرات 

  25/0آذرآواری                        دگرگونی                        آذرین                        رسوبی

11 
 کدام مورد ژئوپارک ایران است؟

 کندوان                           کیش                           قشم                          ماسوله
25/0 

 5/0 ........................... دارد با حجم فضاهای خالی سنگ رابطه .......................... و حجم سنگ رابطهتخلل با  12

 5/0 شود.دهد سنگ کربناته نامیده میهای آن را .......................... و ..........................  تشکیل میسنگی که بیش از نیمی از کانی 13

 5/0 ................................. است.................................. و  آرسنیک یک عنصر 14

 5/0 شود.باعث سختی آب آشامیدنی می ها پیش مشخص شده که وجود عناصر ................................. و .................................از مدت 15

 5/0 وجود ................................. در زاگرس سبب تشکیل ................................. در این پهنه شده است. 16

 5/0 ........ است......... (ثانویه)و سرعت امواج سطحی زلزله به امواج عرضی  ............سرعت امواج طولی نسبت به امواج عرضی .. 17

 25/0 اکسیژن( است. –)سلیسیم  کالرک ترین عنصر در جدولفراوان 18

 25/0 زبرجد( است. –نام علمی )عقیق  یناولیو 19

 25/0 ( است.Cافق  – Aکدام افق خاک بیشترین گیاخاک را دارد )افق  20

 25/0 پالستیک( سنگ است. –خوردگی حاصل رفتار )االستیک تشکیل چین 21



22 

 شود؟های زیر به علت ورود کدام عناصر به بدن انسان ایجاد میآسیب
 های پوستی و شاخی شدن پوست کف دست و پا )                             (لکه

 کوتاهی قد و اختالل در سیستم ایمنی )                             (
 خشکی استخوان و عفونت )                             (

75/0 

23 
 های زیر را در داروسازی بنویسید.کاربرد کانی

 (                                ها )    کانی تالک )                             (                          انواع رس
 فلوئوریت و کوارتزیت )                             (                          

75/0 

24 
 دهد؟حضیض خورشیدی و اوج خورشیدی هر یک در چه زمانی رخ می

  5/0 

 5/0 است؟درجه شمالی چند  10در روز اول تیر، زاویه تابش نور خورشید در مدار  25

26 
 ترین نوع زغال سنگ است؟مرغوب آنتراسیتچرا 

 
75/0 

27 
 های گردوغبار و ریزگردها را بنویسید.اثرات طوفان

 
 

1 

28 
 شناختی کمبود ید در نیمه شمالی آمریکا در سده نوزدهم را شرح دهید.علت زمین

 
 

1 

29 

فرادیواره، فرودیواره و دهد؟ شکل روبرو چه نوع گسلی را نشان می
  سطح گسل را مشخص کنید.

1 

30 

میکرون را  75و  1000،  200،  700نگار در فاصله یکصد کیلومتری از مرکز زمین لرزه امواجی به دامنه یک دستگاه زلزله
 لرزه چقدر است؟ثبت کرده است. بزرگی زمین

 
 

1 

31 

 دلیل خود را توضیح دهید.چین خوردگی روبرو تاقدیس است یا ناودیس؟ 
 
 
 
 
 

1 

32 
 توانیم به مطالعه درون زمین بپردازیم؟فشان میچگونه از طریق آتش

 
 

1 

33 
 فشانی ایران را نام ببرید.های آتشترین کوهمهم

 
 

1 

34 
 تفاوت اکوتوریسم و ژئوتوریسم را بنویسید.

 
 

1 

35 
 شود؟تهیه میمواردی های زمین شناسی به منظور نمایش چه نقشه

 
 

1 

36 
 دهد؟هایی قرارداد و چند درصد نفت جهان را تشکیل میذخایر نفتی ایران عمدتا در چه سنگ

 
 

1 

 «موفق باشید»

 کامبرین

 اردوسین
 سلیورین



 

  آرين فالح اسدي يسنده:نو    دبيرستان شرف مشهد - 1401 خردادشناسي امتحانات  پاسخ تشريحي درس زمين        
  كتاب درسي) 11(صفحة  صحيح - 1

------------ -----------------------------------------  
 دهند. نمي تشكيل خوبي آبخوان آذرين، و دگرگوني هاي سنگ ها، شيل. غلط - 2

 كتاب درسي) 47(صفحة 
------------ -----------------------------------------  

 كتاب درسي) 67(صفحة  شوند. ها مي هغلط. گابيون و زهكشي باعث پايداري دامن - 3
------------ -----------------------------------------  

 كتاب درسي) 80(صفحة  شود. غلط. از جيوه براي ملقمه كردن طال استفاده مي - 4
------------ -----------------------------------------  

  كتاب درسي) 95 ة(صفح صحيح. - 5
------------------- ----------------------------------  

اولين چاه نفت خاورميانه در شهر مسجد سليمان از اسـتان خوزسـتان    غلط. - 6
  كتاب درسي) 112(صفحة حفر شد. 

------------ -----------------------------------------  
طال. با توجه به كتاب درسي عناصر فلزي مانند: كروم، نيكل، پالتين و آهـن   -7

 كتاب درسي) 30(صفحة    شوند. نشين مي خش زيرين ماگما تهدر ب
------------ -----------------------------------------  

 كتاب درسي) 47(صفحة     ايستابي  –پيزومتريك  -8
------------ -----------------------------------------  

 كتاب درسي) 61(صفحة     تراكم  –گسستگي  - 9
---------------- -------------------------------------  

 كتاب درسي) 99(صفحة     آذرآواري  - 10
------------ -----------------------------------------  

 كتاب درسي) 116(صفحة     جزيرة قشم  -11
------------ -----------------------------------------  

 كتاب درسي) 46(صفحة     مستقيم  –معكوس  - 12
------------ -----------------------------------------  

 كتاب درسي) 62(صفحة     كلسيت و دولوميت  - 13
------------ -----------------------------------------  

 كتاب درسي) 79(صفحة     غيرضروري و سمي  - 14
------------ -----------------------------------------  

 اب درسي)كت 83(صفحة     كلسيم و منيزيم  -15
------------ -----------------------------------------  

 كتاب درسي) 107(صفحة   ذخاير نفت و گاز –هاي متوالي  ها و ناوديس تاقديس - 16
------------ -----------------------------------------  

 كتاب درسي) 94و  93 هاي (صفحه     تر كم –تر  بيش -17
------------------------ -----------------------------  

 كتاب درسي) 26(صفحة     اكسيژن  - 18
------------ -----------------------------------------  

 كتاب درسي) 35(صفحة     زبرجد  -19
------------ -----------------------------------------  

 كتاب درسي) 54(صفحة       Aافق  - 20
--------------------------------- --------------------  

 كتاب درسي) 62(صفحة     پالستيك  - 21
------------ -----------------------------------------  

 كتاب درسي) 79(صفحة     آرسنيك   - 22
 كتاب درسي) 83(صفحة     روي  

 كتاب درسي) 81(صفحة        فلوئور (خشكي استخوان و غضروف)
----------------------------------------- ------------  

        صنايع آرايشي...تالك: پودر بچه و  - 23
هـاي   هاي مسكن و صنايع آرايشـي و كـرم   بيوتيك و قرص ها: آنتي انواع رس
  ضدآفتاب

  خميردندان. فلوئوريت: 
كـاربردي در زمينـه داروسـازي قيـد     كوارتزيت در كتاب درسـي  براي نكته: 
  كتاب درسي) 86(صفحة     نشده.

--------------------- --------------------------------  
 كتاب درسي) 12(صفحة   حضيض در اول دي و اوج در اول تيرماه - 24

------------ -----------------------------------------  
 عمـود  اسـتوا  مـدار  بر خورشيد بهار، ابتداي در ستون مقابل شكل براساس -25

 شـمالي  نيمكـرة  در بـاالتر  جغرافيـايي  هاي عرض بر بهار طول در و تابد مي
 رأس مدار بر حداكثر تيرماه اول و خرداد آخر در كه، طوري به تابد  م عمود

تر از  بر مدارهاي كم تابستان طول در سپس. دارد قائم تابش السرطان،
 كتاب درسي) 14(صفحة     درجة شمالي، قائم است. 5/23

 
------------ -----------------------------------------  

 رخ زيـادي  تغييـرات  آنتراسـيت،  تـا  تـورب  از شدگي زغال فرايندهاي در - 26
 كربن در درصد فرّار، مواد و آب تدريجي خروج با شود مي سبب و دهد مي

 بهتـر  سنگ زغال انرژي توليد توان و كيفيت و يابد افزايش حاصل، سنگ
 كتاب درسي) 38(صفحة     .شود

------------------------------------------- ----------  
 :ريزگردها و غبار و گرد هاي توفان اثرات -27

 زمين و بازتاب را گرما غبارها( خورشيد از دريافتي انرژي ميزان كاهش -1
 .كنند مي سرد را
 جمعيت پر مناطق به زا بيماري هاي باكتري انتقال -2
 هوا كيفيت افت -3
 سمي مواد انتقال -4
  گرمسيري مناطق باراني هاي گلجن براي اساسي مغذي مواد كردن فراهم -5
  كتاب درسي) 84(صفحة     هاي رشد قطرات باران  هسته -6

------------ -----------------------------------------  
 از پـس  متحـده  اياالت شمالي بخش در كه است اين شناختي زمين دليل - 28

 و كـرد  نفـوذ  خاك در آب زيادي حجم ها، يخ شدن آب با بندان، يخ عصر
 را يد از فقير هاي خاك و شست خود با را يد پذير انحالل بسيار هاي كنم
 كتاب درسي) 83(صفحة     .گذاشت جاي بر
------------ -----------------------------------------  

      گسل عادي است. -29

فراد�والايره

فرود�والايره

گسل سطح

  كتاب درسي) 90(صفحة       
------------ -----------------------------------------  

صـد   يـك  فاصـلة  در كـه  اسـت  دامنـه مـوجي   تـرين  بـزرگ  گاريتمل ريشتر، - 30
  شده باشد. ثبت استاندارد نگار لرزه لرزه، توسط زمين يك مركز از كيلومتري

logريشتر      log 
310 10

10 103 3   
  كتاب درسي) 96(صفحة     

------------ -----------------------------------------  
 در تـر  قـديمي  هـاي  اليه كه شوند خم طوري گيسن هاي اليه كه صورتي در - 31

 .شود مي تشكيل تاقديس گيرند، قرار حاشيه در جديدتر هاي اليه و مركز
هـاي از قـديم بـه     جا كه اليه كتاب درسي از آن 17با توجه به جدول صفحة 

تر  الية قديميترتيب كامبرين، اردوويسين و سيلورين هستند، يعني  جديد به
ها همه بـا فـرض    اي جديدتر در حاشيه قرار دارند. (البته اينه در مركز و اليه

 نشده باشند.)  ها وارونه اين واقعيت است كه اليه
  كتاب درسي) 98و  17 هاي ه(صفح    

------------ -----------------------------------------  
 آن طريـق  از كـه  اسـت  زمـين  درون بـه  اي پنجـره  منزلـه  به آتشفشان هر - 32

 .آيد مي دست به بااليي گوشته و پوسته مورد در اطالعاتي
  كتاب درسي) 100(صفحة     

------------ -----------------------------------------  
  كتاب درسي) 114(صفحة     دماوند، تفتان، بزمان، سهند و سبالن -33

------------ -----------------------------------------  
 در را جانـدار  طبيعـت  هاي جاذبه كه گردي) (طبيعت اكوتوريسم برخالف - 34

 طبيعـت  هـاي  جاذبـه  با طوركلي بهژئوتوريسم  است، داده قرار توجه مركز
 كتاب درسي) 117(صفحة     .دارد وكار سر جان بي
-----------------------------------------------------  

ـ  هـا،  سـنگ  سطحي پراكندگي و جنس شناسي، زمين هاي نقشه در - 35  طرواب
 موقعيـت كانسـارها   و ها خوردگي چين و ها شكستگي وضعيت ها، آن سني

 كتاب درسي) 106(صفحة       شوند. مي داده نمايش ...و
-----------------------------------------------------  

 با ايران .دارند قرار آهك سنگ هاي اليه در عمده طور به ايران نفت ذخاير - 36
 جهان قرار دارد. چهارم رده در جهان، نفت از درصد 10 حدود بودن دارا

  كتاب درسي) 112(صفحة       
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