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 20سئواالت :تعداد  3 :تعداد صفحات

 

 نام و نام خانوادگی:

 دقیقه80وقت پاسخگویی: 29/10/97 تاریخ برگزاری:
 ریاضی/تجربی رشته :

 یازدهم :پایه

 نام درس:

 زمین شناسی
 بارم

 ردیف 

 به سواالت تستی زیر پاسخ دهید:  75/0

  قرار می گیرد.  ..................................................بر اساس نظریه زمین مرکزی، سیاره زهره بین سیاره عطارد و 

 الف( خورشید             ب( مریخ             ج( مشتری               د( ماه

  است.  ....... ...........................................کاربرد سیلیس در 

 الف( سبک کردن و هوا رسانی به خاک                     ب( گل حفاری
 ج( دامپروری                                                     د( شیشه سازی

  تشکیل شده است؟ کدام یک از موارد زیر معموال از رس، ماسه، شن و مقدار کمی گیاخاک 

 خاک         د( سنگ بستر Cخاک        ج( افق  Bخاک        ب( افق  Aالف( افق 
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هر یک از توضیحات زیر به کدام یک از شاخه های علم زمین شناسی اشاره می کند؟ انتخاب کنید و در جای مناسب قرار  75/0
 (25/0دهید .) هر مورد 

 سنگ شناسی -سنجش از دور -شناسیرسوب  -زمین شناسی اقتصادی

 الف( علم جمع آوری اطالعات از عوارض سطح زمین بدون تماس فیزیکی با آن هاست.)                       (
 ب( به فرایند های انتقال و ته نشینی مواد حاصل از فرسایش می پردازد. )                           ( 

 دنبال ذخایر معدنی ارزشمند می گردند. )                     (ج( در این علم زمین شناسان به 
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 پاسخ کوتاه دهید:  2

 الف( در طول دی ماه سرعت حرکت زمین به دور خورشید بیش تر است یا در طول تیر ماه؟ 

 ب( پیدایش اولین سرپایان بعد از پیدایش کدام موجودات بوده است؟ 

 دوران ظهور یافته اند؟ج( اولین دایناسورها در کدام 

 د( نخستین اجزا سنگ کره کدام گروه از سنگ ها بوده اند؟ 

 ه( وقتی زمین تا خورشید به کمترین فاصله خود می رسد، آغاز کدام فصل برای کشور ماست؟ 

 و( در اول پاییز خورشید به کدام مدار عمود می تابد؟ 

 روز و شب بیش تر می شود یا کم تر؟ ز( هر چه عرض جغرافیایی افزایش یابد، اختالف مدت 

 ح( یک معیار برای تقسیم بندی واحدهای زمانی زمین شناسی ذکر کنید.
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سال زمینی طول بکشد، فاصله این سیاره تا زمین چند میلیون کیلومتر  8اگر زمان گردش انتقالی سیاره ای به دور خورشید  1
 است؟ ) با ذکر فرمول و راه حل( 
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 مهاجرت اولیه نفت را توضیح دهید.  1
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 در چه صورتی بهره برداری از ماده معدنی )کانسنگ( آغاز می شود؟  5/0
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 بر اساس جدول غلظت کالرک، قبل و بعد از عنصر سدیم کدام عناصر قرار دارند؟  5/0
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:  5/1

 به عنوان فراوان ترین یون های موجود در آب ، مالک تعیین سختی آب هستند. ....... .................................و ....... ...........................الف( یون های 
 است........ ...........................................ب( اگر چاهی در یک آبخوان آزاد حفر شود، تراز آب در چاه نمایانگر سطح 

 است. ....... ...........................................ج( خاک لوم ترکیبی از ماسه، الی و 
 بارش است. ....... ...........................................و  ....... ...........................................موثر می باشد د( مهم ترین ویژگی بارندگی که در فرسایش زمین
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 به سواالت زیر در مورد رود پاسخ دهید:  1

 (25/0؟ ) `BBاست یا  `AAالف( نیم رخ نمایش داده شده مربوط به راستای 
 

 (5/0مقایسه کنید. ) `Bو  Bب(  فرسایش و رسوبگذاری را در دو نقطه 
 

 (25/0ج( اگر سرعت رود افزایش یابد، دبی آن چه تغییری می کند؟ )
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 20متر مربع، که با برداشت آب از آن سطح ایستابی اش از عمق  500درصد و مساحت  40آبخوانی داریم با تخلخل  1
 متری افت کرده است. چه حجم آب از این آبخوان تخلیه شده است؟ )با فرمول و ذکر راه حل(  22متری به 
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 در مورد آبخوان ها به سواالت زیر پاسخ دهید:  1

 ( 25/0الف( کدام نوع از آبخوان هاست که از باال و پایین توسط دو الیه نفوذ ناپذیر احاطه شده است؟ )
 (25/0ب( در کدام نوع از آبخوان امکان ایجاد چاه فواره ای وجود دارد؟ )

 (...............................................( ، شیل)................................................ج( کدام یک از موارد زیر برای تشکیل آبخوان مناسب و کدام نامناسبند؟ آبرفت)
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 ( 5/0پاسخ کوتاه دهید. )هر مورد  2

 الف( غلظت نمک های حل شده در آب های زیر زمینی به چه عواملی بستگی دارد؟ 

 ب( خاک از دو بخش تشکیل شده است. این دو بخش را فقط نام ببرید.

 ج( چه زمانی بیالن یک آبخوان مثبت است؟ 

 د( اندازه ذرات خاک چه تاثیری بر ضخامت حاشیه مویینه دارد؟ 
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  موفق باشید 20
 


