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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:

  23/03/1398تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  هدقیق 75مدت امتحان:  2تعدادصفحه:  13تعدادسوال:  کالس:  حسینی مقدمطراح: نام دبیر یا
  یازدهمپایه:  شماره صندلی:  صبح10:30ساعت شروع:

  تجربی-ریاضی
  شماره دانش آموزي:

  
  صبح دومنوبت 

  بارم  زمین شناسی سواالت  سوال

1  

  کدام یک  از جمالت زیر درست و کدامیک نادرست است.                                                       
                        بر استوا عمود می تابد. بار2در طول یک سال خورشیدالف)
                                                         کانسنگ کرومیت از ته نشینی عنصر کروم دربخش زیرین ماگما به وجود می آید.ب)
                                                          به دلیل پایداري تونل،سطح ایستایی باید باالتر از تونل باشد.ج)
                           زمین شناسی پزشکی ،یک علم درمانی است که به بررسی عامل بیماري هاي زمین زاد می پردازد.د)

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

2  

  زیر کلمه مناسب داخل پرانتز را مشخص کنید. در هر یک از جمالت
  دارد. )کمتر-بیشتر( یض خورشیدي قرار می گیرد سرعتحض هرسیاره اي که در موقعیتالف)
  .یابد )کاهش - افزایش(هوموس خاك موجب می شود که میزان رواناب ب)
  .تخلخل سنگ می شود )کاهش - افزایش(سیمان شدگی سنگها موجب ج)
  .در ایران است )ترشیاري-يکواترنر( بیشتر فعالیت هاي آتش فشانی جوان در دورهد)

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

3  

  هریک از عوارض زیر ناشی از افزایش یا کاهش کدام عنصر سمت چپ می باشد.
  کادمیم-1ت                                                             دیاب الف)
  آرسینک - 2اي                                                       ایتاي ایت ب)

  ید -3                                                ج) گواتر                 
  روي -4           د) فلورسیس                                                
  فلوئور - 5                                                                              

2  

4  

  ب را مشخص نمائید.در هر یک  از سواالت زیر گزینه مناس
  کدام نوع از زغال سنگ در اثر اعمال تنش فشاري برالیه ها،ایجاد می شود؟) 1-4

  تورب -د                       آنترایست - ج                       بیتومین -ب                          لیگنیت -الف
  ؟نیستکدام نوع سنگ براي بارگذاري سازه ها مناسب ) 2-4
  گینس - د                    ماسه سنگ - ج                     تسمیکاشی -ب                     کوارتزیت -لفا

  از مغارها براي همه موارد استفاده می شود به جز ...) 3-4
  د تاسیسات زیرزمینیایجا -د        استخراج مواد معدنی     - ج       ذخیره نفت      -ب     ایجادایستگاه مترو       -الف

  ؟ویژگی رس ها سبب شده تا براي ساخت سدهاي خاکی از آن استفاده کنند ) کدام4-4
  ب)باترکیبات آهکی آب به صورت سیمان در می آید.                 الف)چگالی نسبتاً باالو نامحلول بودن در آب              
  شود            د)سیمان به راحتی دربین فضاهاي خالی نفوذمی کندج) با وارد شدن فشار وجذب کمی آب نفوذناپذیر می 

  ؟نمی باشداز ویژگی هاي زیر مربوط به نقش باالست ریل هاي راه آهن  کدام مورد )5-4
  الف)توزیع بارچرخ ها                                                              ب)زهکشی            

  انحراف خطوط ریلی                                             د)استحکام بخشی به زیرسازي و روسازيج)جلوگیري از
  
  

  

5./  

5./  

5./  

5./  

5./  
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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک-دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      زمین شناسیامتحانی درس: پاسخنامه

  23/03/1398تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  هدقیق75مدت امتحان:  1تعدادصفحه:  13تعدادسوال:  کالس:  حسینی مقدمطراح: نام دبیر یا
  یازدهمپایه:  شماره صندلی:  صبح10:30ساعت شروع:

  تجربی-ریاضی
  شماره دانش آموزي:

  
  صبح دومنوبت 

 

  بارم  زمین شناسی پاسخنامه  سوال

  کدام یک  از جمالت زیر درست و کدامیک نادرست است.                                                         1
  )                   غ)   د(                        غ)   ج(                            ص)   ب(                      ص(              الف

2  

  زیر کلمه مناسب داخل پرانتز را مشخص کنید. در هر یک از جمالت  2
  )      کواترنري)   د(     کاهش)   ج(      کاهش)   ب(    بیشتر(  الف

2  

  ارض زیر ناشی از افزایش یا کاهش کدام عنصر سمت چپ می باشد. هریک از عو  3
  )      فلوئور)   د(    ید)   ج(      کادیمم)   ب(    آرسنیک( الف

2  

4  
  در هر یک  از سواالت زیر گزینه مناسب را مشخص نمائید.

  ب:4- 6             د:4- 5                       ج:4- 4          ج:4-3            ب:4-2                       ج:1-4
             الف:4-8                         د7-4

4  

5  
  جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

          تفتان-دماوندد:          گیاهان- خاكج:      تنشب:         اقتصادي بودن ذخایرالف:
2  

  پاسخ صحیح را مشخص کنید.  6
  )      آستر)   د(     سنگ گچ)   ج(     A)   ب(       بسته شدن(  الف

2  

  هرکدام از توضیحات زیر مربوط به کدام شاخه از علم زمین شناسی است؟  7
  )      ب( ژئوتورسیم                            )                                 زمین شناسی زیست محیطی( الف

1  

  زیر نام موج زلزله را بنویسید. با توجه به ویژگی هاي  8
  )     R)                                                            ب(     P(   الف

1  

  1  است. Bبیشتر از  Aبزرگی یکسان ولی شدت در نقطه  9

  /.5  زیرا شیب الیه ها به هم نزدیک می شود.- ناودیس 10

  1  )      ایران مرکزي  ب(                                       )                      زاگرس (الف  11

12  
  اصطالحات زیر را تعریف کنید.

  میلی متر باشد. 2ذرات جامد آتش نشانی که اندازه ذرات آن کوچکتر از  -الف
 .محدوده اي مشخص که در آن میراث زمین شناختی با جاذبه هاي طبیعی و فرهنگی ویژه واقع شده است -ب

1  

13                                                              S
m//Q 37155143                      VAQ   

                                                                             1431143 //                            2rA   

5./  


