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  بارم    زمین شناسیسواالت   سوال

1  

                                                کدام یک از جمالت  زیر درست و کدام یک نادرست است؟                                                                             
  ن ها از همدیگر  دور می شوندالف) کیهان  در حال انبساط است و کهکشا

  ب) شدت بارندگی  موجب افزایش رواناب و برگاب می شود.
  ج)در  سنگ هاي آهکی  کارستی، معموال چشمه هاي پر آب  و دائمی ایجاد می شود.
  د) هر چه میزان بهره برداري از چاه بیشتر شود، گسترش مخروط افت، بیشتر می شود.

 

2  

2  

، کلمه مناسب  داخل پرانتز را مشخص کنید.                                                                                      در هریک از جمالت  زیر 
  حرکت انتقالی) زمین است. –الف) حرکت روزانه خورشید در آسمان، ظاهري و نتیجه (حرکت وضعی 

  کمتر) دارد.  –حضیض خورشیدي قرار گیرد سرعت (بیشتر  ب)هر سیار ه اي که در موقعیت
  مثبت) هستند –ج)زمین شناسان در پی جویی هایی اکتشافی به دنبال یافتن مناطقی با بی هنجاري (منفی 

  مثبت) دارند مشاهده می شود. –د) فرو نشست  در دشت هایی که بیالن (منفی 
 

2  

3  

دام مورد سمت چپ  مرتبط است؟                                                                                             هر یک از ویژگی هاي سمت راست  با ک    
                                 زمرد             - 5تورکوایز                                       – 1الف) سیلیکات بریل                                                

  زبرجد                                            – 2                                          ب)درخشش اپالی         
  یاقوت – 3ج) نام علمی فیروزه                                                

  کریزوبریل   - 4                                                د) رنگ سبز زیتونی     
  

1  

4  

                                             در هر یک  از سؤاالت  زیر، گزینه مناسب را مشخص نمایید.                                                                        
  در کدام  مورد است. کوپر نیک یه یوهان کپلر و نیکالس) تفاوت اساسی نظر 4 – 1

  الف) جهت حرکت وضعی سیارات                                      ب)شکل هندسی مدار سیارات 
  ج)جهت حرکت انتقالی سیارات                                           د) مدت زمان گردش انتقالی  سیارات 

  در چه دوره اي  ظاهر شدند ؟   ) خزندگان 4 – 2
  الف)کامبرین                  ب)دونین                          ج)کربونیفر                     د)ژوراسیک

  ) خورشید به کدام مدار عمود  بتابد، در شهر  شما طول  مدت شب و روز ، بیشترین اختالف 4 – 3
  را خواهد داشت؟ 

  الف )کمی  شمال استوا             ب)کمی جنوب استوا               ج) استوا                  د) رأس الجدي
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نام و نام خانوادگی      مصحح / 
  دبیر

نمره نهایی پس از رسیدگی به 
  اعتراضات

  تصحیح و نمره گذاري  نام و نام خانوادگی     مصحح/ دبیر

  با حروف  با عدد    با حروف  با عدد  

      امضاء :      امضاء :

 

10  

                                 الت زیر پاسخ دهید.  در رابطه با نفت به سئوا
  گیرد.  الف) مهاجرت ثانویه درکجا برچه اساسی انجام می

  بیشتر تله هاي نفتی ایران ازکدام نوع هستندب) 
  

75%  

11  
                  به سؤاالت زیر پاسخ دهید؟

  الف) براي جلوگیري از ایجاد بحران آب چه باید کرد؟                    ب)هدف از محاسبه بیالن آب چیست؟  
  

1  

12  

     زیر پاسخ دهید؟ در  ارتباط با خاك  به سئواالت 
  نوع خاکی است؟ الف) خاك لوم چه

  انسانی که فرسایش طبیعی خاك را تشدید  می کند را نام ببرید؟ب) دو فعالیت  
  

1  

13  
                                               اصطالحات زیر را تعریف کنید؟     

  الف)چشمه هاي نفتی                              ب)پهنه هاي حفاظتی
  

1  

14  

    یب وقایع را از قدیم  به جدید شماره گذاري کنید؟ در شکل مقابل ترت   

  

75%  
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  پاسخنامه
  

  تجربی وریاضی  رشته:                                  یازدهم  پایه:                               زمین شناسی  نام درس:

 
 

 
 
  

  

  بارم  سواالت   سوال

1  
  کدام یک از جمالت  زیر درست و کدام یک نادرست است؟    -  1

        
 )            ب(     غ     )          ج(     ص       )        د(    ص     )   صالف(   

  

2  
  در هریک از جمالت  زیر، کلمه مناسب  داخل پرانتز را مشخص کنید.     -2

          
  )منفی    )        د(           مثبت)          ج(        بیشتر(  حرکت وضعی   )            ب(  الف

  

3  
  هر یک از ویژگی هاي سمت راست  با کدام مورد سمت چپ  مرتبط است؟       – 3

       
 )     2   )        د(     1)          ج(          4)            ب(        5الف(  

  

4  
  در هر یک  از سؤاالت  زیر، گزینه مناسب را مشخص نمایید.      –4

              
 )          د(   4 -  3              )                        ج(   4 – 2)                                 ب(    4 – 1
  )    د(   4- 6)                                    الف(    4-  5)                                   ج(     4-  4

  

5  
  جاي خالی  را با کلمات مناسب پر کنید؟ –5
  

  سختی کمج )              8- 20ب)         الف ) بسته شدن               

  

6  
  پاسخ صحیح را مشخص کنید؟   -  6

    
  )    دائمی)        د(     لیگنیت)          ج(     باطله)            ب(     آذرالف(  

  

  عنصر اقتصادي در : –  -  7  7
  )       P)                        ج(         Pb)                         ب(            ALالف(   

  

    نحوه تشکیل  هر کدام از کانسنگ هاي  زیر را مشخص کنید.  -  8  8
  )              رسوبی)                       ج(           ماییماگب(                              )                گرماییالف(       

  

    مقرون به صرفه بودن –تقاضاي جهانی  –دسترسی آسان  –عیار باال  – 9  9

10  
  وزن حجمی –درون نفتگر الف )   - 10

  
  اقدیسیت ب)

  

11  
  بع آب،کمتر از میزان تغذیه آن باشد.الف) میزان بهره برداري از منا - 11

  
  صحیح آبب) نوسانات حجم ذخیره منابع آب یک منطقه تعیین شود و مدیریت 

  

  ترکیبی از ماسه ، الي و رس که خاك مناسب کشاورزي است.الف) – 12  12
  معدنکاري –جاده سازي  ب)

  




