
  

 

 

 

 

 

 1 قانون دوم کپلر را با بيان نتيجه توضيح دهيد .  1

ميليون کيلومتر باشد اين سياره هر چند سال زميني يک بار به دور خورشيد گردش  450اگر فاصله ي سياره اي تا زمين  2
کند ؟ ) ذکر فرمول (  مي  

5/0 

 5/0 شيب زمين گرمايي را تعريف کنيد .  3

 هر يک از ويژگي هاي زير معرف کدام سنگ است ؟  4
شود .  الف ( در ساينده ها استفاده مي  

ن به رنگ سبز است .آ ب ( معروف ترين  

 ج ( کاني سيليسي با سنگ هاي متنوع است .

ن تورکوايز است . آد ( نام تجاري   

1 

ورت چشمه يا برکه ظاهر مي شود ؟  در چه صورتي آب زير زمين به ص 5  5/0 

 1 ضمن تعريف نفوذپذيري بگوييد به چه عواملي بستگي دارد ؟  6

 1  .ب زير زميني را نام ببريدآچهار عامل موجود در غلظت نمک هاي حل شده در  7

 5/0 رفتار پالستيک را توضيح دهيد .  8

گيرند ؟ ) چهار مورد ( تونل ها به چه منظور مورد استفاده قرار مي 9  1 

شوند ؟ ) ذکر اندازه و يک مثال (  بر مبناي دانه بندي خاک ها به چند دسته تقسيم مي 10  5/1 

 5/0 بخش روسازي جاده از چند قسمت تشکيل شده ؟ ) نام ببريد (  11

مورد(  4افزايش آرسنيک را نام ببريد ؟ ) بيماري هاي ناشي از 12  1 

 در رابطه با سنگ هاي داراي سلنيم به سواالت زير پاسخ دهيد :  13
ب( در کدام کاني ها ديده مي شود ؟                  الف( عنصر اساسي است يا غير اساسي ؟    
د( کدام سنگ ها ديده مي شود؟                   ج( در کدام معادن فراوان است ؟             

1 

مورد(  4اثرات توفان هاي گرد و غبار و ريزگرد ها را بنويسيد ؟ ) 14  1 

 در رابطه با فلوئور به سواالت زيرپاسخ دهيد :  15
اصلي و ورود آن به بدن چيست ؟  أالف( منش  

شود ؟  ب( در ترکيب کدام کاني ها ديده مي  

از فلوئور نام ببريد ؟  أج( يک منش  

 

1 

 

 محل مهر

ء یا امضا

 مدیر

 

 ش صندلي )ش داوطلب( :

 نام و نام خانوادگي :

    مدهیاز پايه : 

 تجربی رشته :

 زمین  :سئوال امتحان درس

 دنیمنام دبير : 

 جمهوری اسالمی ایران 

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 

تهران  3اداره آموزش و پرورش منطقه   

    1401: دوم  نوبت امتحانيروشنگـران                                    نام واحد آموزشی :عصر               /صبح 7:30ساعت امتحان : 

 ص2 برگ  1تعداد برگ سوال:              1401/  8/3 :  تاريخ امتحان           1400 -1401سال تحصيلي دقيقه        60 وقت امتحان:

                            



 
  1401/ 3/ 8تاريخ امتحان :      2از   2صفحه :                                    تجربي يازدهم رشته :                     زمين شناسي   : دنباله سوال امتحان درس  
 
 

شود ؟  تحت تاثير چه نوع تنشي ايجاد مي ئيددو ويژگي اصلي از گسل عادي را نام ببريد و بگو 16  
25/1 

 5/0 امواج دروني را تعريف کنيد ؟  17

 هر کدام از ويژگي ها مربوط به کدام موج زلزله است : 18
 الف( نام ديگر آن طولي است .                

 ب( فقط از محيط جامد عبور مي کند.
 ج( پس از موج اس توسط دستگاه ثبت مي شود. 

 د( شبيه موج درياست .
ثبت مي شود .ه( اولين موجي که توسط دستگاه   

25/1 

ريشتر را با هم مقايسه کنيد . ) راه حل (  5ريشتر و  7زلزله ي  19  5/0 

 5/0  .مرکز سطحي زلزله را تعريف کنيد 20

شاني ايران را نام ببريد : ) چهار مورد ( فتش آمهم ترين کوه هاي  21  1 

...... در ايران ، آتش فشان هايي هستند که در امتداد نوار ..........تش فشاني جوان در دوره ي .......آبيشتر فعاليت هاي  22
....... قرار دارند. .......... و ...................  

75/0 

 در رابطه با ذخاير نفت و گاز ايران به سواالت زير پاسخ دهيد :  23
 الف ( اولين چاه نفت در کدام استان است ؟ 

ت ؟ ب ( عمق اين چاه چند متر اس  
شود ؟  ج ( روزانه چند ليتر نفت استخراج مي  

 د ( ذخاير نفت ايران در کدام سنگ ها قرار دارند ؟ 
 ه ( ذخاير گاز خانگيران در کدام شهر واقع شده ؟ 

25/1 

 20 ** پيروز و موفق باشيد 
 



 

  آرين فالح اسدي نويسنده:    نروشنگران تهرا - 1401 خردادحانات شناسي امت پاسخ تشريحي درس زمين        
 بـه  را سـياره  كه فرضي خط كه گردد مي خورشيد دور به چنان سياره، هر - 1

 مسـاوي  هـاي  مسـاحت  مسـاوي،  هاي زمان مدت در كند، مي وصل خورشيد
  .كند مي يجادا

 
اي است كه هر چه از  نتيجه: سرعت چرخش سياره به دور خورشيد به گونه

  چرخد. شود كندتر مي خورشيد دور مي
  كتاب درسي) 12(صفحة     

------------ -----------------------------------------  
2 -  
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خولايرش�د
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150 10 1
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450 10
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pسال   d p ( ) p ( )     2 3 2 3 34 2 8  
  كتاب درسي) 12(صفحة     

------------ -----------------------------------------  
 دما گراد سانتي درجه 3 عمق، افزايش متر 100 هر ازاي به زمين،ة پوست در -3

 گرمـايي  زمـين  شـيب  زمين، ةپوست در دما ييراتتغ اين به .يابد مي افزايش

 .گويند مي
  كتاب درسي) 31و  30 هاي ه(صفح    

------------ -----------------------------------------  
  فيروزهعقيق    د) ب) زمرد     ج)     الماس الف)  - 4

  كتاب درسي) 36 تا 34(صفحة     
------------ -----------------------------------------  

 بـه  زيرزمينـي  آب كنـد،  برخـورد  زمين سطح با ايستابي سطح كه هنگامي - 5

 .شود مي ظاهر زمين سطح در بركه صورت به گاهي و چشمه صورت
  كتاب درسي) 46و  45 هاي ه(صفح    

------------ ----------------------------------------- 
 .باشد مي آب هدايت و انتقال در آبخوان توانايي نشانگر نفوذپذيري، - 6

 .دارد بستگي منافذ اندازة و ارتباط ميزان به خاك نفوذپذيري زانمي
  كتاب درسي) 46 ة(صفح    

------------ -----------------------------------------  
 هـا،  سـنگ  و هـا  كاني جنس به زيرزميني آب در شده حل هاي نمك غلظت -7

 .دارد بستگي آب توسط شده طي مسافت و دما آب، نفوذ سرعت
  كتاب درسي) 48 ة(صفح    

------------ -----------------------------------------  
 كامل طور به يافته، شكل تغيير هاي سنگ تنش، رفع از پسرفتار پالستيك:  -8

 .گردند برنمي خود اولية حالت به
  كتاب درسي) 62 ة(صفح    

------------ -----------------------------------------  
 مـواد  استخراج يا فاضالب انتقال آب، انتقال نقل، و حمل منظور به ها، لتون - 9

 .گيرند مي قرار استفاده مورد معدني
  كتاب درسي) 65 ة(صفح    

------------------------------------ -----------------  
 .شوند مي تقسيم دانه درشت و ريزدانه دستة دو به - 10

  كتاب درسي) 69 ة(صفح    
------------ -----------------------------------------  

  كتاب درسي) 70(صفحة     رويه و آستر بخش دو -11
------------ -----------------------------------------  

 و ديابـت  پـا،  و دسـت  كـف  شدن شاخي و شدن سخت پوستي، هاي لكه - 12
  كتاب درسي) 79(صفحة     پوست سرطان

------------ -----------------------------------------  
 د) آتشفشاني        ج) طال و نقره      ب) سولفيدي       الف) اساسي - 13

  كتاب درسي) 82(صفحة     
------------ -----------------------------------------  

 :ريزگردها و غبار و گرد هاي توفان اثرات - 14
 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 جنگل براي اساسي مغذي مواد كردن فراهم -5
  كتاب درسي) 84(صفحة   باران هاي رشد قطرات  هسته -6

------------ -----------------------------------------  
 از راه نوشيدن آبالف)  -15

  هاي رسي و ميكاي سياه كاني) ب
  سنگ حاوي فلوئور زغالج) 

  كتاب درسي) 81(صفحة     
------------ -----------------------------------------  

 .است مايل گسل سطح -1 - 16
 بـه  نسـبت  ديـواره فرو يا پايين سمت به فروديواره به نسبت ارهفراديو -2
  .است كرده حركت باال سمت به ديوارهفرا

  شود. تحت اثر تنش كششي ايجاد مي
  كتاب درسي) 91(صفحة     

------------ -----------------------------------------  
 منتشـر  زمـين  داخـل  در و شوند مي ايجاد لرزه زمين كانون در امواج اين -17

 امواج شامل و گردند مي P  باشند. مي Sو  
  كتاب درسي) 93(صفحة     

------------ -----------------------------------------  
 موج اوليهالف)  - 18

  ب) موج ثانويه يا عرضي
  ج) موج الو

  د) موج ريلي
 ه) موج اوليه يا طولي

  كتاب درسي) 94و  93هاي  (صفحه    
------------ -----------------------------------------  

19-  
xlogبرابر x     107 5 2 2 100  

yبرابر   ( / ) 2 231 6 32 1024  
 برابر دارد. 1024برابر و مقدار انرژي آزادشده  100ريشتري دامنه موج  7موج 

  كتاب درسي) 96(صفحة     
------------ -----------------------------------------  

 ايـن  .دارد قـرار  لـرزه  زمين كانون باالي در كه است زمين سطح در اي نقطه - 20
 .دارد لرزه زمين ازكانون را فاصله كمترين مركز،

  كتاب درسي) 93(صفحة     
------------ -----------------------------------------  

 .هستند سبالن و سهند بزمان، تفتان، دماوند، ايران، آتشفشاني هاي كوه ترين مهم - 21
  كتاب درسي) 114(صفحة     

------------ -----------------------------------------  
 كتاب درسي) 114(صفحة     دختر –كواترنري/ اروميه  - 22

------------ -----------------------------------------  
 مسجدسليمانالف)  - 23

  متر 360ب) 
  شد. ليتر نفت استخراج مي 36000ج) 
  هاي سنگ آهك. طور عمده در اليه بهد) 

 ه) سرخس
  كتاب درسي) 112 ة(صفح    

km km 6 6150 10 450 10


