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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      زمین شناسی سواالت امتحانی درس:

  20/10/1397تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  هدقیق 75مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  19تعدادسوال:  کالس:  حسینی مقدمطراح: نام دبیر یا
  یازدهمپایه:  شماره صندلی:  صبح8ساعت شروع:

  تجربی- ریاضی
  شماره دانش آموزي:

  
  صبحاول نوبت 

  بارم  زمین شناسی سواالت  سوال

1  

  کدام یک  از جمالت زیر درست و کدامیک نادرست است.                                                       
  جرم آسمانی به دور آن می گردند.                      7ابت والف)طبق نظریه زمین مرکزي، زمین ث

  ب)جزایر قوسی در مرحله بسته شدن به وجود می آیند.                                                         
             ج)شدت بارندگی موجب افزایش رواناب وبرگاب می شود.                                             

  د)هرچه اندازه ذرات خاك ریزتر باشد ضخامت حاشیه مویینه کاهش می یابد.                         
  ت بیشتر می شود.              ه)هرچه میزان بهره برداري از چاده بیشتر شودگسترش مخروط اف

5./  
5./  
5./  
5./  
5./  

2  

  ز را مشخص کنید.زیر کلمه مناسب داخل پرانت در هر یک از جمالت
  تابستان)بیشترین مقدار را دارد.-الف)یک واحد نجومی در سیاره زمین در اول (زمستان

  مثبت)هستند.-ی با بی هنجاري(منفیب)زمین شناسان در پی جویی هاي اکتشافی به دنبال یافتن مناطق
  گلستان)در عمق بیشتري می باشد.-ج)سطح ایستابی در استان(یزد

  مثبت)دارند مشاهده می شود.- هایی که بیالن (منفید)فرونشت در دشت 

5./  
5./  
5./  
5./  

3  

  در هر یک  از سواالت زیر گزینه مناسب را مشخص نمائید.
  ) در کدام روز، سرعت گردش زمین به دور خورشید از سایر روزها بیشتر است.3- 1

  اول دي - د           اول تیر             - ج         خرداد               31 -ب              فروردین              - الف
  ) کدام رویداد زیستی قدیمی تر می باشد؟3- 2

  گیاه گلدار -دایناسورها                 د -ج      تریلوبیت ها              - ب          ماهی زره دار           - الف
  روز ،بیشترین اختالف را خواهد داشت؟شب وشما طول مدت به کدام مدار عمود بتابد،درشهرخورشید) 3- 3

  راس الجدي - د               استوا          -کمی جنوب استوا              ج -کمی شمال استوا           ب - الف
  است؟AA) کدامیک از شکل هاي زیر نیمرخ مقابل را در امتداد خط3- 4

1  





٣ 
 

نام و نام خانوادگی  
 مصحح/دبیر

نمره نهایی پس از رسیدگی به 
 اعتراضات

  نام و نام خانوادگی     
 مصحح/ دبیر

 تصحیح و نمره گذاري

 با حروف با عدد  با حروف با عدد 
   امضاء :   ضاء :ام

 

  

  مسئله

  ((نوشتن تمام محاسبات  و فرمول الزامی است))

  

  /.75  د؟کیلومترمی باششیدچندخورفاصله سیاره تازمین می رسد.دقیقه اي دیرتراز16به سیاره ايخورشیدنور   1

  /.75  .با رسم شکل و محاسبات زاویه تابش را بر مدار راس السرطان در روز اول دي ماه بدست آورید  2

  /.5  روز باقی می ماند؟9روز چه کسري از ماده رادیو اکتیو با نیمه عمر 27پس از   3

4  

ادي قلع در ذخایر آن حدود گرم قلع به دست آید.حساب کنید عیار اقتص 2/5در یک معدن،ازهر تن سنگ معدن حدود

  است. ppmچند

5./  

5  

از زیر پل عبور   /. متر بر ثانیه5سرعت  /. متر و با 5متر است زمانی که آب با عمق 12عرض رودخانه اي در زیر پلی

  ند متر مکعب بر ثاینه است.می کند دبی آب رودخانه چ

5./  

6  

سی سی رسیده  55ی آب می افزائیم.حجم کل به سی س 10سی سی ماسه ریخته ایم به این ظرف  50در ظرفی 

  تخلخل ماسه را بدست آورید.است.

75./  

  
  20  ))موّفق باشید.((
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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      زمین شناسی سواالت امتحانی درس:

  20/10/1397تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  هدقیق 75مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  19تعدادسوال:  کالس:  حسینی مقدمطراح: نام دبیر یا
  یازدهمپایه:  شماره صندلی:  صبح8ساعت شروع:

  تجربی- ریاضی
  شماره دانش آموزي:

  
  صبحاول نوبت 

  بارم  زمین شناسی پاسخنامه  سوال

1  
  کدام یک  از جمالت زیر درست و کدامیک نادرست است.                                                       

                                                        غلطج)                                                         درستب)                      درستالف)
                درسته)                         غلطد)

5/2  

2  

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

  مثبت )ب
  یزد ج)
  منفی د)

5./  
5./  
5./  
5./  

3  

  در هر یک  از سواالت زیر گزینه مناسب را مشخص نمائید.
1 -3 ( 

  اول دي - د
  تریلوبیت ها         -ب) 3- 2
  راس الجدي -) د3- 3
  ج) 3- 4

1  

4  

  جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
  امریکاي جنوبی از افریقااقیانوس - الف
  یدیرینه شناسشاخ - ب
  سختی کم-ج
  سطح ایستایی - د
  تعیین نوسانات حجم ذخیره منابع آب -ه

5/2  

5  

  پاسخ صحیح را مشخص کنید.
  رسوبی - الف
  لیگنیت - ب
  آهکی کارستی -ج
  بیشتر - د

2  

6  
  عنصر اقتصادي کانه هاي زیر را مشخص کنید.

                                   سربگالن:     - الف
  آهن  هماتیت: - ب

5./  




