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 مديريت آموزش و پرورش شهرستان سراوان

 نام: 

 خانوادگی:  نام تاريخ امتحان:  12/3/1401 

 نام پدر:  آموزشگاه:  دبیرستان دخترانه عباس شادپور ساعت برگزاري:   

 آموزي:  شماره دانش محل مهر آموزشگاه  مدت امتحان:  دقيقه   60 

 نام درس:  زمين شناسی  2 تعداد صفحه: 

 كدام جمله زير درست و كدام نادرست است. 1

 کانسنگ از دو بخش کانه و باطله تشکیل شده است.الف( 

 کپلر، نظريه خورشید مرکزي با مسیر مدور براي سیارات را ارائه داده است.( ب

 کنند.نیاز سازه ها را در آزمايشگاه خاک و سنگ مشخص میمقدار مقاومت مواد ( پ

 سرطان پوست يکی از عوارض کاهش آرسنیک در بدن انسان است.( ت

1 

 هر يك از جمله هاي زير را با كلمه مناسب پر كنيد. 2

.................. به منظور حمل و نقل و انتقال فاضالب و فضاهاي زيرزمینی بزرگتر بنام ................. الف( حفاري زيرزمینی به صورت 

 گیرند.براي ايجاد تاسیسات مانند نیروگاهها مورد استفاده قرار می

 .........................گويند. ترکیبی از ماسه، الي و رس بوده و باالترين اليه خاک را افق ب( خاک ...........................

 .................... و...................... به مقدار زياد وجود دارد. هايج( عنصر فلوئور در ترکیب کانی

 ند.هاي دگرگونی مانند .......................... و ........................ که مقاومت بیشتري دارندبراي تکیه گاه مناسبد( سنگ

 ................................. ارائه شد. و زمین مرکزي توسط ه( نظريه خورشید مرکزي توسط ...............................
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 جمالت زير، كلمه مناسب داخل پرانتز كدام است؟ در 3

برخورد( چرخه ويلسون، سنگ کره فرورانش کرده و جزايرقوسی و دراز گودال تشکیل  –)بسته شدن  الف( در مرحله

 شود.می

 در کانسنگ سولفیدي يافت می شود و مهمترين منشا آن در معادن سرب و روي است. کادمیوم( -)جیوه ب( کانی

 اساس( است. –)روسازي ج( منظور از بخش آستر و رويه در جاده سازي

 شود.یماگمايی( به علت گرماي ناشی از شیب زمین گرمايی و توده هاي مذاب تشکیل م -)گرمابیهاي د(  کانسنگ

1 
 

 

 است؟ يدترجد یهنسبت به بق يرز هاييدهاز پد يکرخداد کدام ین،زم ينتکو ينددر فرا -1 4

 متعدد يهاب( فوران آتشفشان                            هایانوساق یل(تشکالف

 کرهيستز یلد( تشک            یدگرگون يهاسنگ یل( تشکج

 کدام است؟ يابا قاره یانوسیاق يکرهتفاوت سنگ -2

 دارد. يکمتر یو چگال یشترضخامت ب یانوسینسبت به اق ي،ا( قارهالف

 دارد. يو ضخامت کمتر یشترب یچگال یانوسینسبت به اق ي،ا( قارهب

 دارد يکمتر یو چگال یشترضخامت ب يانسبت به قاره یانوسی،( اقج

 دارد. یشترب یو چگال یشترضخامت ب يانسبت به قاره یانوسی،( اقد

 شد؟ یمنف يهنجار یدچار ب  يخبندانوجود کدام عنصر در خاک ها پس از عصر  -3

 ج( آهن           د( فلوئور           يدب(         ي( روالف

 .کندیم يطبقه بند 12تا  1ها را از لرزه ینزم یخراب یزان......... بر حسب ......... است که م یاسمق -4

 یمرکال –د( شدت                      يشترر –ج( شدت                   یمال –ب( بزرگا                 يشترر –( بزرگا الف

 باشد؟یم ینها و سطح زم يه, حاصل برخورد با فصل مشترک ال ياکدام موج لرزه -5

2 



 
 

 

 

 P(  د                                یج( درون                           یب( عرض                          R(  الف

 ه از سنگ ها است ؟کربناته جزو کدام دست يسنگ ها -6

 ید( گرماب      یج( دگرگون ينب( آذر      ی( رسوب الف

 شود؟ یم يدهد یشترغار ها در کدام سنگ ها ب -7

 د( کربناته    ج( هورنفلس يت( ماسه سنگ            ب( کوارتزالف

 شود ؟ یش کدام سنگ زود تر متاثر مدر مقابل تن -8

 یلد( ش  هورنفلسج(  يت( گابرو        ب( کوارتزالف

 اصطالحات زير را تعريف كنيد. 5

 الف( توازن آب) بیالن آب(

 ب( کانسار

 ج( توف

3 

 خواهد شد؟شود، بزرگی زلزله چند ريشتر  برابر کوچکتر 1000ريشتر،  4/6اي به بزرگاي ي زلزلهاگر دامنه 6

 

 

1 

 به سواالت زير پاسخ كوتاه دهيد. 7

 شود؟)شوره زار( چگونه تشکیل می باتالقالف( 

 سیرجان می باشد؟ -کدام معادن از منابع اقتصادي پهنه سنندجب( 

 عوارض ناشی از کمبود روي در بدن چیست؟ ج(

5/1 

 چیست؟هاي زمین شناسی هیدروژئولوژي بعنوان يکی از شاخههدف رشته  8

 
5/1 

 هاي پوسته زمین در زمین شناسی چه اهمیتی دارد؟مطالعه شکستگی 9

 
5/1 

 هدف اصلی ژئوتوريسم  و تفاوت آن را با اکوتوريسم بنويسید. 10

 
1 

 منظور از مهاجرت اولیه نفت چیست؟ 11

 

1 

 گیرد.در مطالعات زمین شناسی سنگ بستر و سازه، چه مواردي مورد بررسی قرار می  12

 

1 

 ن کوههاي آتشفشان ايران را نام ببريد.مهمتري 13

 

5/0 

 پايدار کردن دامنه ها را بنويسید.دو روش براي نام  14

 

5/0 

 اين عنصر چند روز است؟ عمرنیمهاست،  تولیدشدهگرم عنصر پايدار  14گرم عنصر راديواکتیو  16روز از  72در مدت  15
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 موفق باشید
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 1 25/0نادرست  -د     25/0درست  -ج                     25/0نادرست  -ب    25/0درست    -الف 1

 2 5/0پرمین  1-د           5/0کربونیفر  5 -ج      5/0  کرتاسه 4 -ب       5/0ژوراسیک 3  -الف 2

                                           A 5/0 -لوم  -ب                                                       5/0مغار  -تونل  -الف 3

 5/0هورنفلس  -کوارتزيت-د                                                5/0میکاي سیاه  -رس  -ج

 5/0بطلمیوس  -کوپرنیک -ه
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 1 25/0گرمابی  -د       25/0روسازي  -ج         25/0کادمیوم  -ب       25/0بسته شدن  -الف 4

 1يا فرمول را توازن آب گويند. 5/0و خروجی 5/0اختالف بین مقدار آب ورودي   -الف 5

نسبت به میانگین افزايش می يابد) بی  25/0که غلظت عناصر در يک منطقه  25/0دربخش هايی از پوسته زمین -ب

 به اين مناطق کانسار گويند.25/0اگر از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه باشد   25/0هنجاري مثبت(  

 25/0ته نشین شود توف بوجود می آيد    25/0 در محیط دريايی کم عمق 25/0در صورتی که خاکستر آتشفشانی  -ج

 25/0که يک نوع سنگ آذر آواري است. 

3 

    25/0چون کاهش يافته پس واحد از بزرگی کم می کنیم  25/0است  3بتوان  10همان  1000 6

4/3=3  - 4/6    5/0 

1 

 5/0اگر سطح ايستابی بر سطح زمین منطبق شود  -الف 7

 5/0روي    –سرب  -ب

 5/0اختالف در سیسم ايمنی بدن   -کوتاهی قد -ج

5/1 

 5/0تجمع آب زيرزمینی و ذخاير نفت و گاز        5/0جاده و ...   -هنگام ساخت سازه ها مثل تونل 8

 5/0تشکیل کانسنگ گرمابی 

5/1 

نحوه  5/0زمینی  اکتشاف و شناخت ويژگی هاي آب زير    5/0مطالعه در زمینه چگونگی حرکت آب در درون زمین    9

 5/0بهره برداري و فعالیت هاي عمرانی و معدنی   

5/1 

در ژئوتوريسم طبیعت بی جان و اکوتوريسم طبیعت جاندار را بررسی می   5/0تماشا و شناخت پديده هاي زمین شناختی  10

 .5/0کنند 

1 

به سمت  25/0از طريق نفوذ پذيري سنگها  25/0همراه با آب دريا  25/0نفت و گازي که در سنگ مادر تشکیل می شود  11

 25/0باال حرکت می کند 

1 

 1 25/0ناهمواري سطح زمین، استحکام سنگها، نفوذ پذيري، پايداري دامنه ها در برابر ريزش و جنس مصالح  هر مورد  12

                                            25/0ضد آفتاب  -آرايشی -ب                                                     25/0خمیر دندان   -الف 13

 25/0پودر بچه  -د                              25/0لباس محافظ اشعه ايکس   -ج

1 

 1 25/0آنتراسیت     25/0بیتومینه  25/0لیگنیت  25/0تورب  14


