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 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

1 

 سواالت کامل کردنی:

.نام دارد  الف:فشار آب در سطح آبخوان تحت فشار.......از فشار اتمسفر است واگر چاهی در این آبخوان حفر شود......

.از سطح زمین باشد.  به شرطی که سطح پیزومتریک.......

. می باشد.  ب:باالترین آبدهی یک رودخانه  در فصل.....

.می گویند مانند سنگ......پ:به سنگی   که نفت در آن ذخیره می شود.......

. و اگر با  ت:سطح ایستایی تقریبا از .......... زمین تبعیت می کنند.اگر سطح ایستایی با سطح زمین برخورد کند...........

.ظاهر می شود.  سطح زمین منطبق باشد.......

 .... می باشد.ج:درخشش گوهر آپال ازنوع درخشش...........

.می گویند  چ:به گروهی از کانی ها که در آن یک فلز ارزشمند اقتصادی وجود دارد....

2 

2 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 الف:مهم ترین مشخصه کانی های سیلیکاتی چیست؟

 ب:در ساخت سرامیک از کدام کانی استفاده می شود؟

 رودخانهای و آبرفتی حاوی چه چیز می باشد؟ج:الیه ی آبدار موجود در رسوبات 

 د:بخش ارزشمند کانسنگ چه نام دارد؟

1 

3 

 هرکانی سمت راست با کدام عبارت سمت چپ ارتباط دارد؟)یک مورد اضافی(

 (از گوهرها است ودر ساینده ها کاربرد دارد.1کریزویریل                 

 سیلیکانی ومعروف ترین آن قرمزاست.(کانی 2زبرجد                        

 (نام علمی کرندوم است.3الماس                       

 (کانی سیلیکانی است و به رنگ سبز زیتونی دیده می شود.4گارنت                  

 (درخششی اوپالی دارد5                          

1 

 3از  1صفحه 

 نام و نام خانوادگی: .........................

 یازدهم ریاضی و تجربی مقطع و رشته:

 نام پدر: ..........................................

 .شماره داوطلب: .............................

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

8391 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 زمین شناسینام درس: 

 آقازادهخانم نام دبیر:

8931 /11 /52امتحان: تاریخ
 صبح 10:11ساعت امتحان:

دقیقه 61مدت امتحان : 
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4 

 کنید. صحیح یا غلط بودن عبارات را مشخص

 .می باشداکسیدسرب،فلزکانی وبوکسیتآلومینیم،فلزکانهالف:

 .می باشدالیوینمیآیدوجودبهماگماشدنسردازکهسیلیکاتیکانیآخرینب:

 ج:نفت کانی نمی باشد.

 د:در پوسته زمین درصد کانی پیروکسن از آمفیبول بیشتر است.

55/1 

5 

 گوهرها را در جای مناسب بنویسید.نام معادل یا ترکیب شیمیایی 

 ومی باشدبریلسیلیکاتنوعی

 .داردسبزرنگآنمعروف ترین

 

  گوهر چشم گربه ای

  یاقوت

  فیروزه
 

5/0 

6 

)مورددو(می آیندوجودبهشرایطیچهدر ومی گویند؟پگماتیتیسنگهاییچهبه

 

2 

5 

:دهیدپاسخزیرسواالتبهخامنفتمورددر

آید؟میبوجودمحیطیچهدرالف:

 

ب:منشاء آن چیست؟

 

مورد(1ج:در فرآیند تشکیل آن چه عواملی مهم هستند؟)

 

1 

8 

 .کنیدتعریفرانسبیالف:سن

 

.بنویسیدرامطلقسن ونسبیسنتفاوتب:

 

5/0 

9 
.بنویسیدراکپلر وکوپرنیکنظریهدوتفاوت وتشابهوجه

 
5/1 

 3از  5صفحه 
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نمره 51جمع بارم : 

10 

 توجه به چرخه ویلسون به سواالت پاسخ دهید. با

بنویسیدترتیببهراشدهبیانویلسونچرخهدرکهایمرحلهالف:سه ازچهار

 

.دهیدشرحکاملطوربهراسومب:مرحله

 

1 

11 

 است؟افتادهاتفاقشناسیزمیندورةکدامدرزیرموجوداتازیکهرپیدایش

 خزندگاناولین :ب:                           گلدارگیاهان :الف

 پستانداراناولین :د                            :هاماهینخستین :ج

5/1 

12 

 ترتیب وقایع زیر را از قدیم به جدید از راست به چپ بنویسید.

پیدایش نخستین سلول هسته دار.نخستین سخت پوست.تشکیل دریاهای اولیه.تشکیل سنگ ها

 

5/1 

13 

x25سال  2000با نیمه عمر اگر از ماده رادیواکتیو b درصد  50سال  10000با نیمه عمر  درصد باقی مانده باشد و از ماده

 می باشد. چند برابر سن ماده  xbباقی مانده باشد. سن ماده 

 

 مورد(4عوامل موثر بر تشکیل آبخوان را بنویسید.) 

 

5/0 

14 

مورد(4آبخوان را بنویسید.) عوامل موثر بر تشکیل 

 

 

55/0 

15 
انواع فرونشست های زمین را فقط نام ببرید,پیامد هر کدام چه می باشد؟

 
1 

16 
غلظت نمک های حل شده در آب های زیر زمینی به چه عواملی بستگی دارد؟

 
5/1 

15 
حساب کنید. متر مکعب آب جای می گیرد , تخلخل این خاک  را4متر مکعب, 10در خاکی به حجم 

 
1 

 3از  3صفحه 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                  محل مهر یا امضاء مدیر                                               راهنمای تصحیح ردیف

1 

 الف=بیشتر/ آرتزین/باالتر

 ب:بهار

 (اهکسنگیاسنگ)ماسه)مخزنسنگ(پ:

 ت:توپوگرافی / چشمه / باتالق

 ج:رنگین کمان

 چ:کانه

2 

 سیلیکاتیبنیاندارايالف:
 رسب:

 ج:آب شیرین
 کانهد:

 : کریزوبریل4: زبرجد    3گارنت : 2  الماس : 3

 غ / غ / ص / ص 4

 زمرد /کریزوبریل 5

 آب وفرارموادازدیادشرایطدر .گویندمیپگماتیتایندمیبدستماگماتبلوراخرمراحلدرکهدرشتیدانههایسنگبه 6

7 
 الف:در دریای کم عمق / ب:مواد آلی / ج:مقدار دما و فشار وافزایش آن

 

8 
 گویندرایکدیگربهنسبتهاپدیدهوقوعتأخر وتقدمترتیب الف:

 هاستپدیدهمقایسهسننسبیسنولیهاست؛پدیدهواقعیسنمطلقسن ب:

 (کپلر (بیضويمدار /)کوپرنیکايدایرهمدار :تفاوت            وجهبودنمرکزخورشید :تشابهوجه 9

01 
 شدنبستهمرحلۀ .3گسترش   / مرحلۀ .2بازشدگی/ مرحلۀ .8

نهایتدرفرورانشاینادامهباشود،میفروراندهخودمجاورايقارههايورقهزیربهحاشیهازاقیانوسیورقهمرحله،ایندر :شدنبستهمرحلۀ
 شودمیبستهاقیانوس

 5220هرمورد     کرتاسه / ب:  کربونیفر / ج: سیلورین / د: ژوراسیک الف: 00

 نخستین سخت پوست /پیدایش نخستین سلول هسته دار تشکیل سنگ ها/ تشکیل دریاهای اولیه/  02

03 

 عمرنیمههرعمر* طولنیمهتعداد =   سن ماده

x سن       0222=2222 ×2= سنb=×  82222=82222 

x 82/0برابر  سن ماده b  می باشد. ماده 

 تخلخل/ شیب زمینشرایط آب و هوایی / میزان نفوذپذیزی/  04

 . به صورت آرام:به شکل ترک وشکاف2به صورت سریع:به شکل فروچاله      . 05

 مسافت طی شده / دمای آب/ سرعت آب / جنس سنگ ها 06

07 N=
   

     
  ×822=    

     

     
=    

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره51جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش واحدفلسطین دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 91-99سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 زمين شناسینام درس: 

 خانم آقازادهنام دبير: 

81/8391/  52تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح 11:11ساعت امتحان: 

دقیقه 01مدت امتحان: 
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