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 وزارت آموزش و پرورش

 اداره كل آموزش و پرورش استان اردبيل

 اداره آموزش و پرورش ناحيه يك

 شاهد)شهيدپيرزاده(دبيرستان : 

 زمين شناسی يازدهم تجربی و رياضیام درس: ن

 3/0011/ 01                         تاريخ امتحان:       

 دقيقه  01                                    مدت امتحان:

 نام دبير: موسی يعقوبيان

 نام و نام خانوادگی:

 كالس و رشته:

 شماره صندلی: 

 صفحهدو سؤال در  52    تعدا صفحات:

 بارم سؤاالت رديف

 .كنيد مشخص را زير های عبارت نادرستی يا درستی 0

 )               (با مشاهده حركت ظاهری ماه و خورشيد نظريه زمين مركزی را مطرح نمود.يوهانس كپلرالف(

 )                  (چرخه ويلسون بوجود آمد.بسته شدن ب(دريای سرخ در مرحله 

 )                      (ميليون كيلومتر می رسد. 001ج(كمترين فاصله خورشيد با زمين در اوّل دی ماه و حدود 

 )                  (است. كرندوم د( نام علمی ياقوت
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 .دهيد قرار را مناسب واژگان خالی جای در زير های عبارت در 5

 الف(فيروزه برای اولين بار در ......................... و نام علمی آن ....................... است

 چرخش زمين به دور محورش را حركت ................. گويندب(

 .در مناطق مرطوب ، كه مقدار بارندگی زياد و تبخير ، كم است روده از نوع ................... هستندج( 

 ، ....................... است هماتيت د(عنصر اقتصادی 
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 در عبارتهای زير كلمه درست داخل پرانتز را انتخاب نماييد. 3

 شامل بخش )آلی ـ معدنی( خاک می شود. كلسيمالف(

 تراز آب نمايگر) سطح ايستابی ـ سطح پيزومتريك( است.ب(اگر چاهی در يك اليه آبدار تحت فشار حفر شود ، 

 است.  B خاک ) بيشتر ـ كمتر ( از افق  Aج(ميزان گياخاک در اليه  

 .دارد هگی( را می تواند در خود نـ كمتر یهرچه درصد تخلخل خاک يا سنگ بيشتر باشد ، آب ) بيشترد(
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𝟏موجود در نمونه سنگی   00از كربن  0

𝟖
سال باشد سن 2131نيمه عمر ايزوتوپ راديواكتيو .اگر  نشده استآن هنوزتخريب  

 سنگ چقدر است.؟

 ميليارد سال 5/2سال                                 د(  5525سال                                ج(  01091سال                     ب(  55951الف( 
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 جای می گيرد تخلخل اين خاک چقدر است.؟متر مکعب آب  5مترمکعب ،   51  در خاكی به حجم 2

 %01د(                                            %31ج(                                                   %51ب(                                    %01الف( 
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 0 مهمترين خواص كانيهای جواهری را بنويسيد.؟ 0

 .                                                        كنيد مربوط چپ سمت با مناسب طور به را راست سمت ستون 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        توف -0      .                                          شود می احداث سيالب مهار و آب ذخيره منظور به سازه اين (الف

 لرزه زمين كانون -5                                           بطوركامل يافته، شکل تغيير سنگ تنش برابر در سنگ رفتار اين در (ب

                                                                                                       پالستيك يا خميرسان -3.                                                                                                           گردد برنمی خود اوليّه حالت به

      لرزه زمين سطحی مركز -  0      .                               شود می آزاد آنجا از شده ذخيره انرزی كه زمين درون است محلی( ج

                                                                                                                                                                                                               سد   -2                                                                                                             .است آذرآوری سنگ نوعی( د
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 0 سنگ می شود.؟ گسستگیتنش يعنی چه؟ كدام تنش در سنگ سبب  5

 0 و محل احداث سد موثرند.؟ ؟ چه عواملی در تعيين نوع سداز سد چيستمظور  9

 0 ؟.كنند می پايدار چگونه را ها دامنه امروزه 01



 

 

 

 12/1 زمين شناسی پزشکی يعنی چه.؟ 00

 2/1 .؟ابت و سرطان پوست را سبب می شودانسان ديبدن  اين عنصر به  مقادير زيادی از ورود  05

 0 عوارض كمبود و زيادی روی در بدن را بنويسيد.؟ 03

 12/1 سه مورد از اثرات توفان های گرد و غبار و ريزگردها را بنويسيد.؟ 00

 مهمترين منشاء اين عنصر معادن سرب و روی است.؟ 02

 (فلوئور0(جيوه                                            3               ( آرسينگ                    5( كادميم                              0
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 از كدام كانی استفاده می شود.؟ X  تهيه لباس های محافظ در هنگام عکس برداری توسط پرتودر  00

 سرب( 0( كانی فلوئوريت                           3( كانيهای رس                         5( تالك                                  0
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 جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنيد. 01

 ند.می گوي قات روی سطح گسل ..............الف( اگر سطح گسل مايل باشد به طبقات زير سطح گسل ............... و به طب

 می شود.ناشی از تنش ................... و تنش برشی سبب گسل ..........................  فشاریب( گسل 

 ج( ايران بر روی كمربند لرزه خيز ........................................ قرار دارد.

 .واحد اندازه گيری بزرگی زمين لرزه ................ استد( 
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 لرزه ای زير را مششخص كنيد. نوع هر يك ازامواج 05

 اين موج فقط از جامدات عبور می كند.الف( 

 ب( عمق و نفوذ اين موج مثل امواج دريا محدود است.

 توسط لرزه نگار ثبت دريافت می شود. Sج( امواج سطحی است كه پس از امواج 

 د( اين موج بيشترين سرعت را دارد.
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 0 تاقديس و ناوديس چگونه بوجود می آيند.؟ 09

زمين از كانون    N و   M  های شهر به نسبت   E وشهر به كانون  زمين لرزه نزديك تر است   Nنسبت به شهر   Mشهرهای  51

 در كدام شهر بيشتر است.؟زمين لرزه  بزرگی  .دورتر لرزه
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 ميلی متر گويند.؟35تا  5 بين به ذرات جامد آتشفشانی با قطر   50

 ( بمب آتشفشان0                                ( قطعه سنگ      3( الپيلی                                      5( خاكستر                         0

2/1 

 چيست.؟ كپه داغمهمترين ويژگی پهنه زمين ساخت  55

 (انواع سنگ های دگرگونی              5                                            ( توالی رسوبی منظم                                                                     0

 ( تاقديس و ناوديس های متوالی0                                             (دشتهای خشك و كم آب                                                           3 
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 12/1 مورد ذكر كنيد.؟ سهاز فوايد آتشفشان  53

 12/1 كافی استدرنقشه های زمين شناسی چه مواردی نمايش داده می شود.؟ سه مورد 50

 0 .؟ئو پارک ايران به ثبت جهانی رسيده استژكدام يعنی چيست؟ ژئو پارک  52

 موفق و سرافراز باشيد                                                                          نمره به عدد:                                                                            

 يعقوبيان                     نمره به حروف:
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