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 نام و نام خانوادگی: 

 و تجربی یازدهم ریاضیمقطع و رشته: 

 شماره داوطلب:

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 مهوری اسالمی ایرانج

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی پسرانه / دخترانه              

 ین شناسیزم نام درس:

 کاظمیآقای   نام دبیر:

 23/01/0369 امتحان: تاریخ

 صبح 10:11ساعت امتحان: 

 دقیقه 91مدت امتحان: 
 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره «سؤاالت  »  
نم

 

1 
 باشند؟یم شناسیینکدام دوران زم شاخص یلها فس یلوبیتتر

 یکد( مزوزوئ       یکج( سنوزوئ         یکب( پالئوزوئ      ین( پره کامبرالف

5./ 

2 
 بیشترین سرعت گردش زمین به دور خورشید در کدام ماه است. 

 ماه        ج( تیرماه           د( مهرماهالف( فروردین      ب( دی

5./ 

3 
 باشد؟ ر در پوسته زمین کدام میترین عنصفراوان

 الف( فلدسپار پتاسیم     ب( آهن    ج( فلدسپار پالژیوکالز     د( اکسیژن 

5./ 

4 
 بنیان شیمیایی کانه گالن و هماتیت به ترتیب کدام است.

 اکسید -اکسید      د( سولفید -سولفات     ج( اکسید -فسفات    ب( سولفید -الف( سولفات

5./ 

5 
 سنگ به ترتیب بیشترین مقدار را دارد.آب در کدام نوع زغال و مقدارربن درصد ک

 آنتراسیت -آنتراسیت     د( آنتراسیت -تورب   ج( تورب -لیگنیت    ب( آنتراسیت -الف( بیتومین

5./ 

6 
 ترین ذخیره آب شیرین دنیا در کجا قرار دارد؟بزرگ

 هاها   د( دریاچهها      ب( آب زیرزمینی    ج( رودخانهالف( قطب

5./ 

7 

 ؟شودهای زیر آبخوان بهتری تشکیل مییک از سنگدر کدام

 گچ -گرانیت    د( گرانیت -آهک کارستی    ج( شیل -سنگشیل     ب( ماسه -دارالف( آهک حفره

 

5./ 

8 

 یباشد؟م ییرودخانه در چه جا یکسرعت آب  یشترینب

 به سطح رودخانه یکبه وسط روخانه     وسط نزد یکج( کف نزد   ( کف رودخانه     ب( سطح رودخانه   الف

 

5./ 



 در جای خالی کلمه مناسب را بنویسید

 ....................................... نام دارد یشناس ینائون زم ینبزرگتر 9
5./ 

اگر چاهی در این آبخوان حفر شود..................................نام دارد به فشار .................... از فشار اتمسفر است و آبخوان تحت در سطحفشار آب  11

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

1.5 

 باشد.باالترین آبدهی یک رودخانه در فصل ............................... می 11
5./ 

 گویند، مانند سنگ................................شود........................... میذخیره می به سنگی که نفت در آن 12
1 

 گویند.به کمترین فاصله زمین تا خورشید............................... می 13
5./ 

 

14 

 

 نام معادل یا ترکیب شیمایی گوهرها را در جای مناسب قرار دهید

 ................................................................ ترین آن رنگ سبز داردباشد و معروفل مییلیکات بریسنوعی 

 ...........................................................  ایگربهگوهر چشم

 

1 

 گزینه صحیح  یا غلط را مشخص کنید

 باشد.    ص         غی فلز سرب، اکسید میکانه فلز آلومینیم،  بوکسیت و کان 15
5./ 

 باشد.   ص        غآید الیوین میآخرین کانی سیلیکاتی که از سرد شدن ماگما به وجود می 16
5./ 

 باشد.      ص       غتر میتر و از شن کوچکخاک الی از ماسه بزرگ 17
5./ 

 هرچه مسافت طی شده آب زیرزمینی بیشتر باشد، مقدار امالح ان بیشتر می باشد.       ص         غ 18
5./ 

 با توجه به اشکال زیر به سؤاالت پاسخ دهید

19 

 شده به سؤاالت زیر پاسخ دهید.شده و ارتفاعات مشخصبا توجه به توپوگرافی داده

 دارد؟............الف( سطح ایستابی در کدام نقطه عمق بیشتری 

 باشد.؟.................ب( در کدام نقطه احتمال وجود چشمه کمتر می

 

1 



21 

 ترتیب وقایع را در شکل روبرو مشخص کنید.

1   ..............2 ....................3 ....................4............ 

5    ................6  .................7....................... 

 

 

1.25 

 باشد(مسائل زیر ر ا  حل کنید) نوشتن فرمول و راه حل الزامی می

21 
 مترمکعب آب جای میگیرد، تخلخل این خاک را حساب کنید. 4متر مکعب،  11در خاکی به حجم 

 

1 

22 

مانده یباقدرصد 51سال ،  11111عمر یمهنبا  Bمانده باشد و از ماده یباقدرصد  25سال،  2111عمر یمهنبا  Xیواکتیو راداگر از ماده 

 باشد.یم  Bچند برابر سن ماده   Xباشد، سن ماده 

 

1 

 سؤاالت تشریحی

23 
 منظور از آب فسیل چیست؟

 

5./ 

24 
 تغذیه مصنوعی چیست و دو روش تغذیه مصنوعی را بنویسید.

 

1.25 

25 
 کنید؟تفاوت مهاجرت اولیه نفت با  مهاجرت ثانویه را بیان 

 

1.5 

26 
 (دو موردآیند )گویند؟ و در چه شرایطی به وجود میهایی پگماتیتی میبه چه سنگ

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 



 پاسخ نامه سواالت
 

 جمهوری اسالمی ایران

 اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 ی پسرانه / دخترانه دبیرستان غیردولت             

 زمین شناسینام درس: 

 کاظمیآقای   نام دبیر:

 0369/ 01/ 23امتحان:  تاریخ

 صبح 10:11ساعت امتحان: 

 دقیقه 91مدت امتحان: 

 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره یحراهنمای تصح
نم

 

 /.5 ب 1

 /.5 ب 2

 /.5 د 3

 /.5 د 4

 /.5 ب 5

 /.5 الف 6

 /.5 ب 7

 /.5 د 8

 /.5 پره کامبرین 9

 1.5 )بالتر( -) آرتزین( -)بیشتر( 11

 /.5 )بهار(          - 11

 1 )ماسه سنگ یا سنگ اهک( -)سنگ مخزن( - 12

 /.5 )حضیض خورشیدی(          13

 1 ریل()زمرد( ) کریزوب 14

 /.5 )غ(      15

 /.5 )غ(          16

 /.5 )غ(                   17

 /.5 )ص( 18



 

 

 

 

 1 (Aب )  -(Aالف) 19
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 سال 4111=  2111 × 2 طول هر نیمه عمر  ×= تعداد نیمه عمر  Xسن ماده  22

 سال 11111=  11111 × 1 طول هر نیمه عمر  ×= تعداد نیمه عمر  Bماده  سن

 می باشد. Bماده  برابر  Xسن ماده 

1 

 /.5 به آب هایی که برای مدت طوالنی در عمق زیاد قرار گرفته اند 23

( ایجاد سد زیرزمینی ، ب( حفر گمانه عمیق در سط تغذیه مصنوعی به معنی انتقال آب به سفره های زیر زمینی توسط انسان می باشد.  الف 24

 زمین و انتقال آب به سفره زیره زمینی

1.25 

 1.5 به مهاجرت نفت خام از سنگ مادر به سنگ مخزن مهاجرت اولیه و به  جداشدن نفت و گاز و اب در سنگ مخزن مهاجرت ثانویه می گویند. 25

 1.5 اگما بدست می ایند پگماتیت می گویند. در شرایط ازدیاد مواد فرار و آببه سنگ های دانه درشتی که در مراحل اخر تبلور م 26
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