
 

17/03/1401 : تاریخ امتحان علوم تجربی و ریاضی فیزیک رشته:   نام و نام خانوادگی: 

 زمین شناسی آزمون درس:  دهمیاز :کالس  دقیقه 07 مدت امتحان:

 ندبیرستان: دانشگاهیا شهرستان: بوشهر  محمدامین شیخی شتان نام دبیر:

دیفر  صفحه می باشد. 3 سوال و در 25این آزمون مشتمل بر نمره  

 

1 

 .است نادرست کدامیک و درست زیر جمالت از یک کدام

 نادرست .پردازد می زاد زمین هاي بیماري عامل بررسی به که است درمانی علم یک زمین شناسی پزشکی، -الف

 نادرست لغزش سنگ ها در گسل امتداد لغز عمود بر سطح گسل است.  -ب

 درستدر روز اول بهار، خورشید بر مدار استوا عمود می تابد.    -ج

 نادرستدر نظریه زمین مرکزي مدار سیارات بیضی فرض شده است.   -د
 

1 

1 

 .کنید مشخص را پرانتز داخل مناسب کلمه زیر جمالت از یک هر در

 .یابد (کاهش- افزایش (رواناب میزان که شود می موجب خاك هوموس -الف

 افزایش( می دهد. – کاهشافزایش بارش فصلی و سالیانه فاصله سطح ایستابی تا زمین را )  -ب

 البرز ( تاقدیس ها و ناودیس هاي متوالی وجود دارد. – زاگرسدر پهنه )  -ج

 ( اهمیت دارد.گرمابی –شکستگی و گسل در تشکیل کانسنگ هاي )ماگمایی  -د
 

2 

1 

 .پر کنیدجاهای خالی را با واژه مناسب 
 

 .......... می باشد.تنش.......تغییر شکل سنگ ها ..... عامل اصلی -الف

 ............... که جلوي مهاجرت نفت را می گیرند می توان به گچ و شیل اشاره کرد.نفوذناپذیراز سنگ هاي ................ -ب

 تنها در سطح زمین منتشر می شوند. ................. زمین لرزهالوامواج ...................... -ج

 ............ می گویند.کنستانترهبه محصول نهایی حاصل از کانه آرایی ............ -د
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0/5 

 .نمائید مشخص را مناسب گزینه زیر سواالت از یک هر در

 ؟نیست مناسب ها سازه بارگذاري براي سنگ نوع کدام -1

 سگنی -د سنگ               ماسه -ج              میکاشیست -ب کوارتزیت            -الف
 

 کنند؟ استفاده آن از خاکی سدهاي ساخت براي تا شده سبب ها رس ویژگی کدام -2

 .آید می در سیمان صورت به آب آهکی باترکیبات )ب                        آب در بودن نامحلول باالو نسبتاً چگالی )الف

 .کند نفوذمی خالی فضاهاي دربین راحتی به سیمان )د شود.         می نفوذناپذیر آب کمی وجذب فشار شدن وارد با )ج
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1/5 

 واژه های زیر را تعریف کنید.

 فضاهاي زیرزمینی بزرگی که براي ایجاد تاسیساتی مانند نیروگاه ها حفر می شود را مغار می گویند.مغار :  -الف

 محدوده مشخصی است که در آن، میراث زمین شناختی با جاذبه هاي طبیعی و فرهنگی ویژه واقع شده است. ژئوپارك :  -ب

 .باشد متر میلی 2 از کوچکتر آن ذرات اندازه که نشانی آتش جامد ذراتالپیلی :  -ج

 

5 



0/5 

 با ذکر دلیل نوع چین خوردگی شکل زیر را مشخص کنید.

 
 .شود می نزدیک هم به ها الیه شیب زیرا -ناودیس
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1 
 چهار روش جهت مقابله با ناپایداري دامنه ها را بنویسید.

 ایجاد پوشش گیاهی –زهکشی  –استفاده از توري سیمی  –ایجاد دیواره هاي حایل 
7 

5/0  
 مورد را ذکر کنید( 2در نقشه زمین شناسی چه عوارضی به نمایش گذاشته می شود؟)

 تکتونیکی و موقعیت کانسارها -وضعیت ساختمانی –روابط سنی آنها  –پراکندگی سطح سنگ ها یا واحدهاي سنگی 
8 

0/75 
 نام سه جاذبه گردشگري در ایران را بنویسید.

 غار علی صدر –روستاي کندوان  –چشمه باداب سورت ساري 
9 

0/75 
 نام سه گسل اصلی در ایران را بنویسید.

 کپه داغ –البرز  –درونه  –گسل زاگرس 
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 11 کرتاسه -ژوراسیک  –تریاس دوران مزوزوئیک شامل چه دوره هایی است؟   0/75

 12 مگنتیت : آهن          بوکسیت : آلومینیوم  عنصر اقتصادي کانه هاي مگنتیت و بوکسیت را به ترتیب نام ببرید. 0/5

0/5 
 را بنویسید.دو نمونه از کاربرد کانی ها در داروسازي 

 تالک در تهیه پودر بچه -فلوئوریت در تهیه خمیردندان   
13 

0/5 
 دو مورد از اثرات طوفان هاي گرد و غبار را بنویسید.

 افت کیفیت هوا –انتقال باکتري هاي بیماري زا 
14 

1 

 .باشد می چپ سمت عنصر کدام کاهش یا افزایش از ناشی زیر عوارض از هریک

 کادمیم -1                             آرسنیکدیابت     )الف

 آرسینک -2                      کادمیمایتاي      ایتاي  )ب

 ید -3                                      ید        گواتر) ج

 روي -4                         فلوئور     فلورسیس  )د

 فلوئور                                                5-
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0/5 

 با توجه به ویژگی های زیر نام پهنه زمین ساختی در ایران را بنویسید.

 زاگرسسنگ هاي اصلی این پهنه رسوبی است و از تاقدیس و ناودیس متوالی تشکیل شده است.   -الف

 ایران مرکزيبزرگترین پهنه ایران که سنگ هایی از پرکامبرین تا سنوزوئیک را دارا می باشد.   -ب
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1 
  مورد از فواید آتشفشانها را بنویسید. 4

 رگه هاي معدنی –تشکیل خاك در رسوب  –تشکیل آب کره  –تشکیل هواکره 
17 



1 
 مرکالی و ریشتر چه چیزي را نشان می دهد؟

 خسارت و ریشتر نشان دهنده میزان انرژي آزاد شده مرکالی میزان
18 

0/75 
 میراث زمین شناختی چه پدیده هایی هستند؟

 گروهی از پدیده هاي زمین شناختی هستند که ارزش باالیی از نظر علمی و آموزشی یا زیبایی ویژه داشته و بسیار کمیاب هستند.
19 

0/5 
 و در دنیا در چه رده اي می باشد؟بزرگترین میدان نفتی ایران چه نام دارد 

 رده سوم –میدان اهواز 
20 

 21 درز و گسل –دو دسته شکستگی ها به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید.  0/75

1 

 عناصر اساسی چه عناصري هستند؟

مقادیر بیشتر از حد مورد نیاز ، باعث عناصري هستند که در تمام بافت هاي سالم بدن وجود دارند و نبود یا کمبود و حتی وجود آنها در 

 ایجاد بیماري یا عارضه می باشد.
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1 

 سنگ هاي آذرآواري چگونه تشکیل می شود؟

بازگشت تدریجی تفراها به زمین و ته نشست آنها در دریاها یا محیطهاي خشکی به آنها حالت الیه الیه می دهد که از بهم چسبیدن و 

 سنگ هاي آتشفشانی به نام سنگ هاي آذرآواري ایجاد می شود.سخت شدن این مواد گروهی از 
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1 
 امواج درونی چه امواجی هستند؟

 می باشند.Sو  Pاین امواج در کانون زمین لرزه ایجاد می شوند و در داخل زمین منتشر می گردند و شامل امواج 
24 

0/75 
 قدمت قدیمی ترین سنگ هاي ایران چقدر است؟

 میلیون سال 1000تا  600
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 موفق باشید...


