


باسمه تعالی

آزمون تشریحی دورة دوم متوسطه
نام و نام خانوادگی:

17/10/97تاریخ: دقیقه 70مدت آزمون: کالس:مدرسه:
4از  1صفحه جربیترشته: یازدهم: پایهمین شناسیز: نام درس

بارمسؤالردیف
5/0تابد؟ در طول یک سال، خورشید در چه روزهایی بر استوا عمود می 1

الف) سن نسبی را تعریف کنید. 2

ب) تفاوت سن نسبی و سن مطلق را بنویسید.

1

5/1 طور کامل شرح دهید. چرخه ویلسون بیان شده را به ترتیب بنویسید و مرحله سوم را به اي که در چهار مرحله 3

1وجه تشابه و تفاوت دو نظریه کوپرنیک و کپلر را بنویسید. 4

شناسی اتفاق افتاده است؟ زمین دورةر یک از موجودات زیر در کدام پیدایش ه 5
........................: ب) اولین خزندگان  ........................ :الف) گیاهان گلدار

........................: د) اولین پستانداران ........................: ها ماهی  ج) نخستین

1





   باسمه تعالی  

 آزمون تشریحی دورة دوم متوسطه
   نام و نام خانوادگی:

 17/10/97تاریخ:  دقیقه 70مدت آزمون:  کالس: مدرسه:
 4از  3صفحه  جربیترشته:  یازدهم: پایه مین شناسیز: نام درس

 بارم سؤال ردیف
 هاي هر یک از گوهرهاي زیر را مشخص کنید. نام علمی و یا نام کانی 10

 :الف) یاقوت
 

 :ب) فیروزه
 

 ج) چشم گربه:
 

 :د) زمرد
 

1 

 مفاهیم علمی زیر را تعریف کنید. 11
 ..................................................................................................................................................................................................................: الف) کانه

 
 ................................................................................................................................................................................: ..................................ب) باطله

 
 ...................................................................................................................................................سار: ...................................................................ج) کان

 

5/1 

 نوع درخشش هر کدام از موارد زیر را بنویسید. 12
 ب) گوهر اُپال: .............................................................. ...........................الف) کانی کریزوبریل: ...................................

 

1 

 باشد؟ هاي زمین را فقط نام ببرید، پیامد هر کدام چه می انواع فرونشست 13
 
 
 

1 

 مورد) 4هاي زیرزمینی به چه عواملی بستگی دارد؟ ( هاي حل شده در آب غلظت نمک 14
 
 
 
 

1 

 مشخص کنید.  Bو  Bو  Aو  Aگذاري را در نقاط  در شکل زیر سرعت آب و میزان فرسایش و رسوب 15

AA

BB

1 



   باسمه تعالی  

 آزمون تشریحی دورة دوم متوسطه
   نام و نام خانوادگی:

 17/10/97تاریخ:  دقیقه 70مدت آزمون:  کالس: مدرسه:
 4از  4صفحه  جربیترشته:  یازدهم: پایه مین شناسیز: نام درس

 بارم سؤال ردیف
 مسائل زیر را حل کنید. 16

 متر بر ثانیه در جریان است، آبدهی رود را محاسبه کنید.  3مترمربع و با سرعت  100الف) آب در رودي با سطح مقطع 
 
 
 
 

 کند. روز چند مترمکعب آب را وارد تاالب می 10ب) اگر این رود به یک تاالب منتهی شود، در طی 
 
 
 
 
 
 

1 

 خاك را تعریف کنید. Bخاك لوم چیست؟ افق  17
 
 
 
 
 
 
 

1 

 مورد) 4عوامل مؤثر بر تشکیل آبخوان را بنویسید. ( 18
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 هاي فسیلی را تعریف کنید؟ آب 19
 
 
 
 

5/0 

 20جمع بارم 
 



باسمه تعالی

مدارس سالمتشریحی  پاسخنامه آزمون

2از  1صفحه  17/10/1397آزمون:  تاریخ تجربیرشته:  دهمیازپایه:  شناسیزمیندرس: پاسخنامه 

:1 سؤالپاسخ 
)25/0(هر مورد ) اول پاییز 2اول بهار () 1( 

)14صفحۀ شناسی یازدهم،  زمین(

:2پاسخ سؤال 
 )5/0( ها نسبت به یکدیگر را گویند. الف) ترتیب تقدم و تأخر وقوع پدیده

)5/0(هاست.  هاست؛ ولی سن نسبی سن مقایسه پدیده ب) سن مطلق سن واقعی پدیده
)16صفحۀ یازدهم،  شناسی زمین(

:3پاسخ سؤال 
 )25/0(هر مورد  برخورد مرحلۀ) 4( بسته شدن مرحلۀ) 3گسترش ( مرحلۀ) 2بازشدگی ( مرحلۀ) 1(
 شـود.  ه این فـرورانش در نهایـت اقیـانوس بسـته مـی     با ادام ،شود رانده میاي مجاور خود فرو هاي قاره ورقه بسته شدن: در این مرحله، ورقه اقیانوسی از حاشیه به زیر مرحلۀ) 3(
)5/0(

)19و  18هاي  هصفحیازدهم،  شناسی زمین(

:4پاسخ سؤال 
)25/0(هر مورد  اي (کوپرنیک)/ مدار بیضوي (کپلر) دایره وجه تفاوت: مدار وجه تشابه: خورشید مرکز بودن

دارد! 25/0نمره در نظر گرفته شده است ولی دو پاسخ  1سرگروه محترم! بارم این سؤال 
)11صفحۀ  ، 1فصل  یازدهم، شناسی زمین(

:5پاسخ سؤال 
 )25/0(هر مورد  د) ژوراسیک ج) سیلورین ب) کربونیفر الف) کرتاسه

)17صفحۀ  ،1فصل  یازدهم، شناسی زمین(

:6پاسخ سؤال 
pطبق قانون سوم کپلر  d2 3)25/0(  

 )5/0(p 8  p2 p2)25/0( و 64 34

است! 5/0بارم سؤال شود در حالی که  نمره می 1سرگروه محترم! جمع بارم پاسخ 
)12صفحۀ یازدهم،  شناسی زمین( 

:7پاسخ سؤال 
Sio)ان سیلیکاتی ینالف) داراي ب ) 4

)25/0(هر مورد د) کانه  ج) مصنوعی است   ب) رس 4
است! 2شود در حالی که بارم سؤال  نمره می 1سرگروه محترم! جمع بارم پاسخ 

 )29و  28، 27هاي  صفحهیازدهم،  شناسی زمین(

:8پاسخ سؤال 
Feیت همات o2 )25/0(هر مورد  Cuو  CuFes2کالکوپریت  /Feو  3

:9پاسخ سؤال 
)25/0(هر مورد کریزوبریل  )4 ) زبرجد3 ) گارنت2 ) الماس1

:10سؤال پاسخ 
)25/0(هر مورد  د) سیلیکات بریلیوم ج) کریزوبریل ب) تورکوایز ندوم  رالف) ک

 )35و  34هاي  صفحه ، 2فصل  یازدهم، شناسی زمین(




