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kheilisabz.comمدتآزمون:90دقیقهرشته:ریاضیوفیزیکوعلومتجربیزمینشناسی

نمرهنوبتاولپایءهیازدهمدورءهمتوسطءهدومردیف

واژءهزیرراتعریفکنید.1
کهکشان:

0/5

جایخالیراباکلمءهمناسبکاملکنید.2
منظومءهشمسیدرکهکشان...............وجوددارد.

0/25

بهپرسشهایزیرپاسخدهید.3
الف(منظومههاچگونهبهوجودمیآیند؟

ب(سهویژگیکهکشانراهشیریرابنویسید.
0/75
0/75

درستییانادرستیجملههایزیررامشخصکنید.4
الف(طبقنظریءهزمینمرکزی،زمینثابتاستوماهوخورشیدوپنجسیارءهدیگرآنزماندرمدارهایبیضیشکلبهدورآنمیچرخند.

8دقیقءهنوریطولمیکشدتابهزمینبرسد. 3/ ب(نورخورشیدحدود

0/5

بهپرسشزیرپاسخدهید.5
یکاشتراکویکاختالفدرموردنظریههایکوپرنیکوکپلررابنویسید.

0/5

عبارتزیررادرموردقانوندومکپلرکاملکنید.6
هرسیارهچنانبهدورخورشیدمیگرددکه...........................................

0/5

مقداراولیءهآناست.باتوجهبهاینموضوع،سنسنگ7 1
8
دریکنمونءهسنگیمقداراورانیم235،

713میلیونسال( 235== چهقدراست؟)نیمهعمراورانیم
0/5

گزینءهدرستراانتخابکنید.8
الف(بهترتیب،پیدایشاولیندوزیستونخستینپستانداردرچهدورءهزمینشناسیبودهاست؟
2(دونینـژوراسیک  1(کربونیفرـژوراسیک
4(سیلورینـکرتاسه  3(دونینـکرتاسه

ب(درکداممرحلهازمراحلچرخءهویلسونسنگکرءهاقیانوسیدچارفرورانشمیشود؟
4(بازشدگی 3(بستهشدن 2(گسترش 1(برخورد

0/5

علتهریکازمواردزیرراذکرکنید.)برایهرکدامیکدلیل(9
الف(بازوبستهشدناقیانوسها:
ب(پیدایشفصلهایمختلف:

0/5

باتوجهبهویژگیهایمناطقآبوهواییدرستونA،هریکرابهموردمناسبدرستونBوصلکنید.10

AB

منطقءهمعتدلهالف(فقطفصلتابستاندارد.

منطقءهسردقطبیب(میانگیندمایهوابین8تا20درجءهسانتیگراداست.

درجهتا90درجهدرهرنیمکرهاست. 66 5/ منطقءهحارهپ(ازمدار

0/75

درستییانادرستیعبارتهایزیررامشخصکنید.11
الف(درسنجشازراهدور،ازانرژیالکترومغناطیسیبهرهمیگیرند.

ب(زغالسنگ،نفتوگازدرمحیطهایدریاییکمعمقتشکیلمیشوند.

0/5

جاهایخالیراباکلمءهمناسبکاملکنید.12
الف(درصورتیکهدرمنطقهایغلظتعناصرازمیانگینکالرککمترباشد،آنرا...............مینامند.

ب(کانسنگهابراساس...............بهسهدستهتقسیممیشوند.

0/5

تعریف کهکشان، منظومه و ... مهمه و توی امتحانا زیاد ازشون 
سؤال میاد. )البته سال های قبل با خییل هاشون آشنا شدین(

به مدت زماین که طول یم کشد تا نییم از عنصر رادیواکتیو به 
عنصر پایدار تبدیل بشه نیمه عمر یم گویند.

پیدایش اولین ها! و جدول رویدادهای مهم زیسیت در دوره های مختلف 
زمین شنایس رو خوب یاد بگیرین.

اقلییم  منطقءه  سه  زمین  به  خورشید  تابش  زاویءه  به  توجه  با 
متفاوت ایجاد یم شود.
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نمرهنوبتاولپایءهیازدهمدورءهمتوسطءهدومردیف

گزینءهدرستراانتخابکنید.13
الف(کدامیکازمواردزیرکانیاست؟

4(نمکطعام 3(نفتخام 2(نبات 1(صدف
ب(درکدامگزینهدرصدوزنیکانیهایپوستءهزمینبهدرستیمقایسهشدهاست؟

کوارتز << 2(پیروکسن  آمفیبولها << 1(میکاها
فلدسپارهایپالژیوکالز << 4(فلدسپارهایپتاسیم  پیروکسنها >> 3(آمفیبولها

0/5

بهپرسشهایزیرپاسخدهید.14
الف(عنصراقتصادیهریکازکانههایزیررامشخصکنید.

گالن:............... هماتیت:...............
ب(دوموردازکانیهایباطلءهکانسنگمسرابنویسید.

0/5

0/5

0/5شرایطتشکیل»سنگپگماتیت«رابنویسید.15

باانتخابکلمءهمناسبجملءهزیرراکاملکنید.16
بسیاریازذخایرمس،سربورویمنشأ)ماگماییـگرمابی(دارند.

0/25

1طرزتشکیلذخایرپالسریرابنویسید.17

1شیبزمینگرماییچیست؟18

ویژگیزیرمربوطبهکدامگوهراست؟19
»کانیسیلیکاتبریلاستومعروفترینوگرانترینآنبهرنگسبزدیدهمیشود.«

0/25

بهپرسشهایزیرپاسخدهید.20
الف(تفاوتالماسوبرلیانچیست؟

ب(تلههاینفتیدرایرانبیشترازکدامنوعاست؟
0/5
0/25

0/75شکلزیر،فرایندتشکیلآنتراسیترانمایشمیدهد،جاهایخالیراپرکنید.21

0/5دوموردازعواملمؤثربرمقدارروانابرابنویسید.22

0/75برگابچیست؟23

مقایسهکنید.24 ¢¢A 0/5شکلروبهرومقطعیکرودخانهرانمایشمیدهد،باتوجهبهشکل،رسوبگذاریرادرنقاطAو

0/5سرعتجریانآبدررودخانهایباسطحمقطع100مترمربعوآبدهی300مترمکعببرثانیه،چندمتربرثانیهاست؟25

جاهایخالیراباکلمههایمناسبکاملکنید.26
الف(منطقءهباالیسطحایستابی،...............نامدارد.

ب(درآبخوانتحتفشار،ترازآبدرچاهنمایانگر...............است.
پ(مطالعهدرزمینءهچگونگیحرکتآبهایزیرزمینیدرعلِم...............ازعلومزمینشناسیانجاممیشود.

0/75

بخش عمده ای از مواد موردنیاز برای زندیگ ما از منابع معدین، 
تأمین یم شود.

دوستای عزیز ویژیگ های مربوط به هر گوهر را خوب به خاطر بسپارین.

زغال سنگ یک سوخت فسییل جامد است.
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نمرهنوبتاولپایءهیازدهمدورءهمتوسطءهدومردیف

درستییانادرستیعباراتزیررامشخصکنید.27
الف(هرچهمیزانبارندگیکمومقداربهرهبرداریازآبهایزیرزمینیزیادباشد،عمقسطحایستابیکمترمیشود.

ب(قدرتفرسایندگیآبخالص،کمترازآبدارایموادمعلقاست.

0/5

0/5اندازءهذراتخاکچهتأثیریبرضخامتحاشیءهموئینهدارد؟28

0/5درچهصورتیباتالقیاشورهزارتشکیلمیشود؟29

بهپرسشهایزیرپاسخکوتاهدهید.30
الف(برایمحاسبءهسختیآب،مقدارکدامدویونمحاسبهمیشود؟

ب(بهچهآبی،آبهایفسیلمیگویند؟
0/5
0/5

علتپدیدءهزیررامشخصکنید.31
فرونشستزمین:

0/25

گزینءهدرستراانتخابکنید.32
کدامگزینهدرموردافقهایخاکدرستاست؟

2(افقBشاملرس،ماسه،شنومقدارکمیگیاخاکاست. 1(ریشءهگیاهاندرافقBقراردارد.
4(افقAوBبهعلتوجودگیاخاکرنگخاکستریتاسیاهدارند. 3(درافقCمقداربسیارکمیگیاخاکوجوددارد.

0/25

0/75ذراتتشکیلدهندءهخاکبراساساندازهبهچنددستهتقسیممیشوند؟نامآنهارابنویسید.33

0/25شکلزیرچهنوعهوازدگیرانمایشمیدهد؟)شیمیایییافیزیکی(34

جمعنمرات موفقباشید  20

به مقطع عمودی خاک از سطح زمین تا سنگ بستر که افق های 
مختلف خاک در آن قابل مشاهده باشد، نیم رخ خاک یم گویند.

یادآوری  برای  شدین،  آشنا  هوازدیگ  با  نهم  سال  علوم  در 
مطالب خوبه که یه سری به اطالعات قبیل بزنین 
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به توده ای از گاز، غبار و میلیاردها جرم آسمانی مانند ستاره ها، سیاره ها و ... که طی -1
انفجاری بزرگ تشکیل شده اند کهکشان می گویند.

راه  شیری-2
الف( در هر کهکشان، تعدادی اجرام آسمانی که تحت تأثیر نیروهای گرانش متقابل -3

کنار هم جمع شده اند منظومه ها را می سازند.
ب( 1- مارپیچی شکل، 2- قطر آن، 120000 سال نوری و 3- از بزرگ ترین کهکشان ها است.

الف( نادرست، طبق نظریءه زمین مرکزی مدار گردش سیارات و خورشید به دور زمین -4
دایره ای شکل است نه بیضی!

ب( درست
اشتراک: خورشید در مرکز عالم است.-5

اختالف: طبق نظریءه کوپرنیک مدار گردش سیارات به دور خورشید دایره ای است و طبق 
نظر کپلر این مدار بیضی شکل است.

هر سیاره چنان به دور خورشید می گردد که خط فرضی که سیاره را به خورشید -6
وصل می کند در مدت زمان های مساوی مساحت های مساوی ایجاد می کند.

7- 0 1

2

1

4

1

8

1 2 3¾ ®¾ ¾ ®¾ ¾ ®¾  

= سن پدیده ´ تعداد نیمه عمر طول نیمه عمر  
 3 713 2139´ Þ =ª¹w ¸w میلیون سال  

ب( گزینءه »3« -8 الف( گزینءه »2«  
الف( جابه جایی ورقه های سنگ کره تحت تأثیر جریان های همرفتی خمیرکره-9

ب( انحراف محور زمین یا زاویءه تابش خورشید
ب( منطقءه معتدله-10 الف( منطقءه حاره 

پ( منطقءه سرد قطبی
الف( درست-11

ب( نادرست، محیط تشکیل زغال سنگ خشکی است نه آب!
ب( نحوءه تشکیل-12 الف( بی هنجاری منفی 
الف( گزینءه »4« -13

 %5 ب( گزینءه »3« درست است. پیروکسن ها  11% و آمفیبول  
گالن: Pb )سرب(-14 الف( هماتیت: Fe )آهن( 

ب( کوارتز و میکا
CO2 زیاد باشد.-15 پس از تبلور ماگما، مقدار آب و مواد فرار مانند
گرمابی-16
ته نشین و -17 از سنگ ها جدا کرده و در مسیر رود،  را  گاهی آب های روان، کانی ها 

ذخایر پالسری را تشکیل می دهند.
3 زیاد می شود؛ به -18 C افزایش عمق، دما ازای هر 100 متر  در پوستءه زمین به 

تغییرات دما در پوستءه زمین، شیب زمین گرمایی می گویند.
زمرد-19
الف( الماس نوعی سنگ قیمتی است ولی برلیان تراشی است که برای الماس به -20

کار می رود.
ب( تله های تاقدیسی

21-

شیب زمین ـ مقدار پوشش گیاهی-22
به مقدار بارش های جوی که قبل از رسیدن به زمین توسط شاخ و برگ گیاهان -23

گرفته می شود، برگاب می گویند.
A  رسوب گذاری بیشتر، فرسایش کم تر-24

A¢  فرسایش بیشتر، رسوب گذاری کم تر
25-)A( مساحت سطح مقطع رودخانه ، ( ) /V m s= سرعت جریان آب

 Q A V= ´  
 300 100 3Þ ´ Þ =V V m s/  

ب( سطح پیزومتریک-26 الف( منطقءه تهویه 
پ( هیدروژئولوژی

الف( نادرست، عمق سطح ایستابی زیاد می شود نه کم! -27
ب( درست

هر چه اندازءه ذرات ریزتر باشد، ضخامت حاشیءه موئینه بیشتر می شود.-28
اگر سطح ایستابی بر سطح زمین منطبق شود یا در نزدیک آن قرار بگیرد باتالق -29

یا شوره زار تشکیل می شود.
الف( کلسیم و منیزیم-30

ب( به آب هایی که طی چند هزار سال گذشته در اعماق زیاد حبس شده و در چرخءه 
آب قرار نمی گیرند.

برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی-31
گزینءه »2« -32

بررسی گزینه های نادرست: گزینءه )1( ریشءه گیاهان در افق A قرار دارد.
گزینءه )3( افق C گیاخاک ندارد.

.B گیاخاک فراوان دارد و به رنگ سیاه دیده می شود نه افق A گزینءه )4( افق
2- متوسط دانه یا ماسه و الی-33 1- درشت دانه یا خاک های شنی 

3- ریزدانه یا خاک های رسی
هوازدگی زیستی )فیزیکی(-34

33
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