
 28/10/1396   تاريخ:   بسمه تعالي شناسیزمین  سؤاالت امتحاني درس: 
 دقيقه   60امتحان:    مدت طوسینصیرالدینآموزشی خواجهمجتمع فرهنگی    : یازدهم كالس

 مراديآقاي نام دبير:  جناب  خانوادگي: نام و نام
 نمره و امضاء: 96-97ترم اول سال تحصيلي يانپا شماره امتحاني: 

 
 نمره  5/1جاهای خالی را با کلمه ی مناسب کامل کنید .(1

 .درصد پوسته زمین را کانی های..........................................تشکیل می دهند96الف( 

 . توسط دانشمند یونانی به نام.....................................ارائه شدنظریه زمین مرکزی ب ( 

 .در صورتی که سطح ایستابی بر سطح زمین منطبق شود یا نزدیک آن قرار گیرد .....................................شکل می گیرد.ج ( 

 .زاویه ای در حدود............................درجه ای می سازد محور زمین با خط عمود برصفحه مدار گردش خود به دور خورشید(  د

 .بزرگترین واحد زمان در زمین شناسی...................................نام دارد( ـه

 .مع می شود سنگ................................می نامند فت در البه الی درز و شکاف آنها جسنگ هایی که نو(

 نمره2مشخص کنید .  پاسخ صحیح را با عالمت (2

(A     ؟پیدایش انسان ها در کدام دوره ی زمین شناسی اتفاق افتاد  

 ژوراسیک(4                         کرتاسه( 3                                 کواترنری( 2                       تریاس(1           

B   ) ؟ خورشید در چه روزهایی بر خط استوا عمود می تابددر طول یک سال 

 تمام روزهای سال( 4                      اول بهار و اول تابستان  (3              اول تابستان(2              اول بهار و اول پاییز    ( 1  

         C )؟سنگ معدن فلز سرب کدام است 

 بوکسیت(4                                         گالن(3                         هماتیت(2                               کالکوپیریت(1      

                D     ) ؟می رسد اکثرفاصله زمین تا خورشید در چه روزی به حد 

 در تمام روزهای سال یکسان است.(4                      اول فروردین(3                                 اول دی(2                             اول تیر(1      
      

 نمره 1مشخص کنید .  ×و غلط را با    با ( جمالت صحیح را3

 )            (.در دومین مرحله از تکوین زمین آب کره به وجود آمد(الف     

 .)        (بیشتر باشد آب بیشتری را می تواند در خود نگه داردهر چه درصد تخلخل خاک یا سنگ ب(

 )       ( . سیلیسیم بیشترین غلظت کالرک را در بین عناصر پوسته زمین دارد( ج  

 )       ( .اولین خزندگان در دوره ی ژوراسیک روی زمین ظاهر شدند( د  

باشد,فاصله آن سیاره تا خورشید چند کیلومتر است؟)با فرمول و سال زمینی 8دوره ی گردش یک سیاره به دور خورشید اگر (4

 نمره 1  راه حل(

 

 

 

               نمره 1     یک شباهت و یک تفاوت نظریه کپلر و کوپرنیک را بنویسید.-5

 

 

                                                        



 نمره 5/1  مرحله چرخه ویلسون را بنویسید. 4 الف(-6

 

 ب(در شرق آفریقا کدام مرحله چرخه ویلسون در حال انجام است؟

 ج(تشکیل رشته کوه های البرز و زاگرس حاصل کدام مرحله چرخه ویلسون می باشد؟

 نمره1الف(پدیده خورشید نیمه شب چیست؟-7

 

 ر چه روزی از سال اتفاق می افتد؟ب(این پدیده در نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی د

 نمره1؟هریک از ویژگی های زیر مربوط به کدام یک از جواهرات می باشد-8

 نام علمی آن الیوین است و به رنگ سبز زیتونی دیده می شود:...................ب(نام علمی آن تورکوایز است:......................    الف(

 بعد از الماس سخت ترین کانی می باشد:.........................................د(        ..................                  کانی سیلیکات بریل است:ج(

 نمره1 .نحوه ی تشکیل کانسنگ های ماگمایی و گرمابی را توضیح دهید و از هر یک مثالی بزنید-9

 

 نمره2هر یک از اصطالحات زیر را تعریف کنید:-10

 الف(بی هنجاری مثبت:

 مهاجرت ثانویه:ب(

 ج(نیم عمر:

 د(کانه آرایی:

 نمره5/0هر یک از ویژگی های زیر مربوط به کدام منطقه آب و هوایی می باشد؟-11

 از مدار راس السرطان تا راس الجدی را شامل می شود:.............................................. الف(

 است:...........................................گراد درجه سانتی 20تا 8میانگین دما در این منطقه  ب(

 



 نمره 1  )مراحل تشکیل زغال سنگ(  جاهای خالی را در جمالت زیر کامل کنید. -12

با انباشته شدن رسوبات روی درختان به مرور زمان .........................که یک نوع زغال نارس است تشکیل می شود.در طی  -

با افزایش تراکم این ماده  ی شود.مها سال کربن دی اکسید و متان از آن خارج شده و ......................................تشکیل میلیون

زغال سنگ های مرغوب تری به نام......................................تشکیل می شوند و در ادامه با تراکم بیشتر و خروج ناخالصی ها 

 ن نوع زغال سنگ یعنی.........................................تشکیل می شود.مرغوب تری

 گذاریه شکل مقابل میزان فرسایش و رسوببا توجه ب -13

  نمره 1    .باهم مقایسه کنید 𝑩 و Aرا در دو نقطه         

 

 

 

                                                                                       

 ، سطح ایستابی، در شکل مقابل منطقه اشباع-14

 نمره 1  حاشیه مویینه و منطقه تهویه را مشخص کنید.

 

 

 

 

 5700اگر نیمه عمر ماده رادیو اکتیو آن  است.در یک نمونه سنگ سه چهارم ماده رادیو اکتیو به عنصر پایدار تبدیل شده -15

 نمره 1  سال باشد سن این نمونه سنگ را حساب کنید.

 

 

متر مربع باشد سرعت جریان آب چقدر  50متر مکعب بر ثانیه است .اگر سطح مقطع رود 200 آبدهی رودخانه ایالف(-16

 نمره 5/1 است؟)بافرمول(

 در هر شبانه روز چند متر مکعب آب وارد تاالب می کند؟، ب(اگر این رودخانه به تاالب منتهی شود

 

اگر  متر افت کرده است.3سطح ایستابی ، در اثر بهره برداری از یک آبخوان در یک دشت به مساحت ده هزار متر مربع-17

 نمره 1  چه حجمی از آب تخلیه شده است؟، درصد باشد20درصد تخلخل خاک منطقه 


