
    باسمه تعالي    پ

   مدارس سالم آزمون تشريحي
  دوم متوسطه) ةدور(   نام و نام خانوادگي:

   22/10/1400آزمون:  تاريخ  دقيقه 75مدت آزمون:   كالس:  مدرسه:
  3از  1صفحه   )رياضي(رشته  يازدهم: پايه  شناسي زمين: نام درس

  بارم سؤال  ديفر
 جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. 1

  تابد. .......... عمود مي......................الف) در ابتداي تابستان خورشيد بر عرض جغرافيايي ........
  است.........................................  ترين كانه فلز مس ب) مهم

  شود. انجام مي........................................  ج) مهاجرت اوليه از محل
  هستند.........................................  هاي آبدار موجود در رسوبات آبرفتي معموالً حاوي د) اليه

  

1  

 انتخاب كلمه مناسب كامل كنيد.هاي زير را با عبارت 2
  اند. هاي (رسوبي ـ آذرين) به وجود آمده الف) در تكوين سياره زمين ابتدا سنگ

  گويند. ب) به فاصله زمين تا خورشيد (سال نوري ـ واحد نجومي) مي
  شوند. ها) محسوب مي ها ـ غير سيليكات ج) كاني فلدسپار جزء (سيليكات
  گردد. (افزايش ـ كاهش) رواناب ميد) افزايش پوشش گياهي باعث 

  

1  

 هاي زير پاسخ كوتاه بدهيد.به پرسش 3
  اي بوده است؟ الف) ظهور و انقراض دايناسورها در چه دوره

  شود؟ ب) روش استخراج معدن بر چه اساس انتخاب مي
  هاي مختلف سنگ معدن را نام ببريد. ج) بخش

  د) سه عامل مؤثر بر ميزان رواناب را بنويسيد.
  

2  

 با توجه به مراحل چرخه ويلسون براي هر تصوير يك مثال بنويسيد. 4

  
  

5/1  

 . گرم آن پرتوزايي كرده است5/187سال مقدار8گرم است. در مدت200راديواكتيو  مادةجرم يك 5

  الف) نيمه عمر اين ماده چقدر است؟ 
  

  ؟ شود نمي شناسي استفاده ب) به چه دليل از اين ماده در زمين

1  

  آيد؟ (ماگمايي ـ گرمابي ـ رسوبي) ها (از نظر تشكيل) به حساب ميهاي زير از كدام دسته از كاني هريك از كاني 6
  ب) ذخاير كروميت  هاي معدني در مس سرچشمه الف) رگه

  هاي همدان د) پگماتيت    ج) طالي زرشوران
  

1  
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    باسمه تعالي    پ

   مدارس سالم آزمون تشريحي
  دوم متوسطه) ةدور(   نام و نام خانوادگي:

   22/10/1400آزمون:  تاريخ  دقيقه 75مدت آزمون:   كالس:  مدرسه:
  3از  2صفحه   )رياضي(رشته  يازدهم: پايه  شناسي زمين: نام درس

  بارم سؤال  ديفر
  مورد را بنويسيد.3گيردشدگي صورت مياز تغييراتي كه در مراحل مختلف زغال 7

  
  

5/1  

  الف) نفوذپذيري را تعريف كنيد. نفوذپذيري به چه عواملي بستگي دارد؟  8
  
  
  

  ب) سختي آب را با ذكر فرمول تعريف كنيد.
  
  
  

2  

 الف) بيالن چيست؟ رابطه آن را بنويسيد. 9
  
  
 

  ب) بيالن مثبت و منفي را تعريف كنيد.
  
  
  

5/1  

 به سؤاالت مربوط به خاك پاسخ مناسب دهيد:  10

  منافذ آن بستگي دارد.........................................  الف) ميزان نفوذپذيري خاك به ميزان
  از نظر كشاورزي و صنعتي ارزش زيادي دارد.........................................  خاك حاصل از تخريب  ب)

 بستگي دارد.........................................  و........................................  عواملي مانندج) تركيب خاك به 
  

1  

 به سؤاالت زير پاسخ كوتاه و مناسب دهيد: 11
  ها هستند؟  ها جزء كدام دسته از كاني ها و كربنات نالف) پيروكس

  
  شود؟  ب) تورب (زغال نارس) در چه شرايطي تشكيل مي

  
  باشد؟ نام ببريد.  ها مي ج) مرحله بسته شدن از چرخه ويلسون حاصل برخورد كدام ورقه

  
  د) قدرت فرسايندگي رواناب به چه عواملي بستگي دارد؟

  
 

2  
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    باسمه تعالي    پ

   مدارس سالم آزمون تشريحي
  دوم متوسطه) ةدور(   نام و نام خانوادگي:

   22/10/1400آزمون:  تاريخ  دقيقه 75مدت آزمون:   كالس:  مدرسه:
  3از  3صفحه   )رياضي(رشته  يازدهم: پايه  شناسي زمين: نام درس

  بارم سؤال  ديفر
 كداميك از جمالت زير درست و كدام نادرست است؟ 12

  الف) به علت انحراف محور زمين، زواياي تابش خورشيد در يك عرض جغرافيايي در طول سال تفاوت دارد. 
  دهند.  % زمين را تشكيل مي90هاي سيليكاتي بيش از  ب) كاني

  شود.  ج) با افزايش تراكم و خروج آب ليگنيت به آنتراسيت تبديل مي
  حاشيه مويينه بيشتر است.  د) هر چقدر اندازه ذرات خاك ريزتر باشد، ضخامت

  هـ) اول ديماه حضيض خورشيدي است.
  

25/1  

 به سؤاالت مرتبط به آبخوان پاسخ دهيد: 13
  ناميم؟  الف) سطح تراز آب در آبخوان تحت فشار را چه مي

  
  ب) كدام يك از مناطق زير مناسب تشكيل آبخوان هستند: 

  هاي دگرگوني ) سنگ1
  ) آهك كارستي 2

  

  شوند؟ باتالق چگونه تشكيل ميج) چشمه و 
 
  

25/1  

 اصطالحات زير را تعريف كنيد. 14

  :سن مطلق )الف
  
  

    :ب) تورب
  
  

  :ج) چشمه نفتي
  
  

  فسيل: د) آب
  
  
  

2  

  20  جمع بارم 
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  باسمه تعالی  

  مدارس سالم آزمون تشریحیپاسخنامه 

 متوسطه( دوم ۀدور) شناسی زمینپاسخنامه درس: 

 2از  1صفحه   22/10/1000آزمون:  تاریخ  (ریاضی)رشته  یازدهمپایه: 

 نمره( 1):1 سؤال پاسخ

 (22ۀ،صفح2شناسی،فصل)زمینب( کالکوپیریت  (11ۀ،صفح1شناسی،فصل)زمیندرجه شمال )رأس السرطان(  5/32الف( 

 (14،صفحۀ7شناسی،فصل)زمیند( آب شیرین   (73،صفحۀ2شناسی،فصل)زمینج( سنگ مادر 

 نمره( 1):2 سؤال پاسخ

 (12،صفحۀ1شناسی،فصل)زمینب( واحد نجومی (11،صفحۀ1شناسی،فصل)زمینالف( آذرین 

 (12،صفحۀ7شناسی،فصل)زمیند( کاهش (24،صفحۀ2شناسی،فصل)زمینها  ج( سیلیکات

 نمره( 3):3 سؤال پاسخ

 (71،صفحۀ2شناسی،فصل)زمینب( شکل و پراکندگی توده معدنی (13،صفحۀ1شناسی،فصل)زمینالف( تریاس ـ کرتاسه 

 (12،صفحۀ7شناسی،فصل)زمیند( بارندگی ـ رطوبت هوا ـ تبخیر (22،صفحۀ2شناسی،فصل)زمینج( کانه ـ باطله 

 نمره( 5/1):0 سؤال پاسخ

 ای سرخ ـ اقیانوس اطلسج( دری ب( هیمالیا ـ زاگرس الف( دریای تتیس
(12و14هایصفحه1شناسی،فصل)زمین

 نمره( 1):5 سؤال پاسخ

 3الف( 
 شناسی کاربردی ندارد. های طوالنی زمین ب( نیمه عمر این عنصر بسیار کوتاه است و در نتیجه در زمان

(11،؛صفحۀ1شناسی،فصل)زمین

 نمره( 1):6 سؤال پاسخ

 د( ماگمایی رسوبی ج( ب( ماگمایی الف( گرمابی
 (71و73هایه،صفح2شناسی،فصل)زمین

 نمره( 5/1):7 سؤال پاسخ

 کاهش آب و مواد فرار ـ افزایش تولید انرژی ـ افزایش درصد خلوص کربن

(74صفحۀ،2شناسی،فصلزمین)

 نمره( 3):8 سؤال پاسخ

 یزان ارتباط و اندازه منافذالف( نفوذپذیری: ارتباط منافذ سنگ و خاک با هم ـ بستگی دارد به م

TH/های محلول در آب )میزان کلسیم و منیزیم آب(  ب( میزان امالح و نمک Ca Mg 2 2
12 5
4

  

(14و11هایصفحه،7شناسی،فصلزمین)

 نمره( 5/1):9 سؤال پاسخ

 آب ورودی            نامند.  اند را آبخوان می اند و یا در آن ذخیره شده اند، از آن خارج شده هایی که در یک مدت زمان مشخص به یک آبخوان وارد شده الف( محاسبه تمام آب
 

S I O   
 

 بیالن     آب خروجی   
 ب(

OIS اگر آب ورودی از آب خروجی بیشتر باشد، بیالن مثبت است.    0  

OIS اگر آب ورودی از آب خروجی کمتر باشد، بیالن منفی است.  0 
(12صفحۀ،7شناسی،فصلزمین)

 نمره( 1):10 سؤال پاسخ

 مورد کافی است( 3ج( اقلیم منطقه ـ نوع سنگ مادر ـ شیب زمین ـ فعالیت جانداران ) سیلیکاتی و فسفاتیهای  ب( سنگ الف( ارتباط و اندازه
(31و11،37هایصفحه،7شناسی،فصلزمین)
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  باسمه تعالی  

  مدارس سالم آزمون تشریحیپاسخنامه 

 متوسطه( دوم ۀدور) شناسی زمینپاسخنامه درس: 

 2از  2صفحه   22/10/1000آزمون:  تاریخ  (ریاضی)رشته  یازدهمپایه: 

 نمره( 3):11 سؤال پاسخ

 ب( از انباشته شدن شاخ و برگ گیاهان در باتالق بدون حضور اکسیژن های غیرسیلیکاتی ها: کانی الف( پیروکس: کانی سیلیکاتی و کربنات
 د( سرعت آب و میزان مواد معلق موجود در رواناب ای ج( از فرورانش ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره

(31و12،24،73هایصفحه،7و1،2هایشناسی،فصلزمین)

 نمره( 35/1):12 سؤال پاسخ

 هـ( درست   د( درست ج( نادرست ب( نادرست الف( درست  
(13و17،24،12،74هایصفحه،7و1،2هایشناسی،فصلزمین)

 نمره( 35/1):13 سؤال پاسخ

  الف( سطح پیزومتریک
  مناسب -3نامناسب     -1ب( 

 شود. از برخورد سطح ایستابی با سطح زمین، چشمه تشکیل می  ج( چشمه:

 شود. باتالق: از انطباق سطح ایستابی با سطح زمین باتالق تشکیل می

(13و13،11هایصفحه،7شناسی،فصلزمین)

 نمره( 3):10 سؤال پاسخ

 (11،صفحۀ1شناسی،فصل)زمینگویند.  شود را سن مطق می شناسی که به وسیله عناصر رادیواکتیو محاسبه می های زمین الف( سن دقیق پدیده

 (74،صفحۀ2شناسی،فصل)زمینای رنگ که حاصل فشرده شدن بقایای گیاهان است.  ب( زغال نارس پوک متخلخل قهوه

شناسیی،)زمیینآورد.  های نفتی را بـه وجـود مـی    کند و چشمه های نفوذپذیر به سطح زمین راه پیدا می در سر راه نفت نباشد، نفت از راه سنگ ج( اگر طی مهاجرت اولیه مانعی
 (73،صفحۀ2فصل

 (12،صفحۀ7شناسی،فصل)زمیناند و در چرخه آب قرار ندارند.  گویند که در طی چند هزار سال در اعماق زیاد محبوس شده هایی می د( آب فسیل به آب
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