
 

                      یازدهم              آزمون جامع زمین شناسی 

 بیان شده است ؟ نادرستیاجرام در فضا به  حرکت در مورد کدام عبارت -1

 جرم آسمانی به دور زمین در گردش اند . 7در نظریه ی زمین مرکزی ، ( 1

 گردش اند . جرم آسمانی به دور خورشید در 7در نظریه ی خورشید مرکزی ، ( 2

 طبق نظریه ی کپلر ، سرعت گردش سیاره به دور خورشید در مدار بیضوی ، ثابت نیست .( 3

 طبق نظریه ی کپلر ، زمین در زمستان از خورشید دور و در تابستان به خورشید نزدیک است .( 4

 برای شکل مقابل ، کدام عبارت را نمی توانیم به کار ببریم ؟ -2

 است . Fجوانتر از گسل  A( گسل 1

 رخ داده است . Fقبل از گسل  B( نفوذ توده ی 2

 است . E( جوانترین پدیده ، رسوب الیه 3

 رخ داده است .  Aبعد از گسل  D( توده ی 4

 

 کدام دو دوره متعلق به یک دوران می باشند ؟ -3

 (ژوراسیک ، ترشیاری2  نیفر ، کرتاسه( کرب1

 نیفر یسین ، کرب( اردوو4      پرکامبرین( کامبرین ، 3

 چرا وسعت زمین با توجه به گسترش صفحات پوسته ، افزایش پیدا نمی کند ؟ -4

 ( چون حرکات افزایش دهنده ی پوسته بسیار کند رخ می دهند .1

 ( چون عمل همگرایی و فرورانش ورقه ها از سمت دیگر ، مانع از افزایش وسعت پوسته می شود .2

 چون شکل گیری رشته کوه های بلند مانند هیمالیا ، مانع از افزایش آن می شود .( 3

 ( هوازدگی و فرسایش مجدد سنگ ها و خاک ها، مانع از افزایش پوسته می شود . 4

 کدام دو عنصر زیر در کره ی زمین ، درصد فراوانی برابری دارند ؟ -5

 ( هیدروژن و تیتانیوم4   م( آهن و کلسی3   ( منگنز و فسفر2   ( مس و سرب1

خاک های کشاورزی منطقه ای ، فقر آهن دارد . با اضافه کردن کود شیمیایی حاوی کدام کانه ، خاک منطقه همچنان از نظر آهن  -6

 فقیر خواهد ماند ؟

 ( مگنتیت4   ( هماتیت3    ( گالن2   ( کالکوپیریت1
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 توضیحات زیر مربوط که کدام گوهر است ؟ -7

 ، مانند نیشابور ،  ی کانی سیلیسی با رنگ های متنوع و تراش های مختلف که یک نوع کوارتز است و در بسیاری از نقاط ایراننوع »

 «یافت می شود 

 ( زمرد4    ( عقیق3   ( یاقوت 2    ( فیروزه1

 به وجود آمده اند ......................... ..... نفت ، به علت ..........ذخایر قیر استان های خوزستان و ایالم ، در مهاجرت ......... -8

 اکسایش و غلیظ شدگی نفت –( ثانویه 1

 کاهش فشار و فعالیت باکتری ها –( اولیه 2

 کاهش فشار و فعالیت باکتری ها -( ثانویه 3

 اکسایش و غلیظ شدگی نفت –( اولیه 4

 ت به کار برد ؟کدام عبارت را می توان برای قیر و آنتراسی -9

 ( نوعی سوخت فسیلی هستند که میزان کربن آن ها یکسان است .1

 یکسانی دارند . أ( نوعی سوخت فسیلی هستند که منش2

 ( هر دو در سطح زمین به وجود می آیند .3

 ( کمبود اکسیژن برای ایجاد و تشکیل آن ها ضروری است4

 

 دهد . اگر سرعت خروجشکل روبرو ، مقطع کانال آبی را نشان می  -11

 متر5متر بر ثانیه باشد ، آبدهی آن چقدر است ؟                                            16آب از آن 

 متر مکعب بر ثانیه 08 (1

 متر مکعب بر ثانیه 314( 2

         متر مکعب بر ثانیه 10048 (3

             متر مکعب بر ثانیه 1221( 4
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، سرعت آب ، فرسایش و رسوب گذاری  Aبا توجه به رود فرضی مقابل ، در نقطه ی  -11

 چگونه است ؟

 کم -کم  –( زیاد 1

 زیاد -کم  –( کم 2

 کم -زیاد  –( زیاد 3

 زیاد –زیاد  –( کم 4

 

 کامل تر آمده است ؟« آب های فسیلی » در کدام مورد ، ویژگی  -12

 فسیل شده که از زمان فسیل شدن جاندار تا امروز همراه فسیل بوده اند . ( مولکول آب همراه با بدن جانداران1

 ( آب آبخوان هایی که تا کنون از آن ها استفاده نشده و مدت هاست که در چرخه ی آب نبوده اند .2

 ( آب هایی که در طی چند هزار سال گذشته در اعماق حبس شده اند و در چرخه ی آب قرار ندارند .3

 ی که در بین فسیل ها و رسوبات رسی هستند و در صورت بحران کم آبی ناچار به استفاده از آن ها هستیم .( آب های4

 کدام یک از فعالیت های زیر ، باعث تشدید شدن فرسایش طبیعی نمی شود ؟ -13

 ( جاده سازی و ترمیم جاده ها در آذربایجان غربی2   ( معدن کاری در ایرانکوه اصفهان1

 ( افزایش پوشش گیاهی کوه عون ابن علی در تبریز4  شهرسازی و ساختن سد در استان تهران( 3

 مشخصات زیر مربوط به کدام یک از افق های خاک می باشد ؟ ) به ترتیب از راست به چپ (   - 14

 «، ماسه و شن فراوان  دارای رس –حاوی ریشه گیاهان  –ترکیب مشابه سنگ بستر  –حاوی مواد آلی اندک » 

1 )A-B-B-C   2)B-A-A-C   3)A-B-C-B   4 )B-A-C-B 

 است ؟« تنش » کدام عبارت توصیف مناسب تری از  -15

 ( نیروی خارجی وارد بر جسم است که باعث پاسخ نیروی داخلی در جسم می شود .1

 ارجی مقابله کند .( نیرویی در داخل سنگ که بر سطح وارد می شود تا با نیروی خ2

 ( نیرویی خارجی که باعث ایجاد درزه ها و گسل ها می شود .3

 ( نیروهایی که در جهات مختلف بر سنگ وارد می شود و باعث تغییر شکل آن ها می شوند .4
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 در مورد مقاومت انواع سنگ ها در برابر تنش ، کدام عبارت درست است ؟ -16

 دگرگونی می توانند تکیه گاه مناسبی برای سازه های سنگین باشند . ( همه ی انواع سنگ های آذرین و1

 ( هورنفلس که از انواع سنگ های آذرین است ، تکیه گاه مناسبی برای سازه ها محسوب می شود .2

 ( انواعی از ماسه سنگ ها مانند شیست ها ، استحکام الزم برای ساخت سازه را دارند .3

 اومت کافی در برابر تنش را دارا می باشند .( سنگ گابرو و کوارتزیت مق4

 

 در کدام یک از موارد زیر ، پایداری بدنه ی سد ، نسبت به بقیه بیشتر است ؟-17

1 )    2)  

3)      4 ) 

 در زیر سازی جاده های ریلی ، کدام است ؟ « باالست» کاربرد  -18

 ( نگهداری ریل ها، توزیع بار چرخ ها ، زهکشی1

 نگهداری ریل ها ، استحکام زیر اساس ، پخش نیرو( 2

 ( چلوگیری از تنش وارده از چرخ ها ، کاهش فشار زهکشی3

 ( جلوگیری از تغییرات دما ، جلوگیری از پخش آستر و رویه4

 

 درباره ی عنصر آرسنیک ، کدام عبارت را نمی توان به کار برد ؟ -19

 شود . ( همانند لیتیم سوپر اکسید باعث سرطان می1

 ( همانند فلوئور با آب منتقل می شود .2

 ( همانند سلنیم در سنگ های آتشفشانی یافت می شود .3

 ( همانند فلوئور سبب خشکی استخوان و غضروف می شود .4
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 سیرجان ، احتمال آسیب کدام یک از عناصر زیر بر سالمت انسان بیشتر است ؟  –در پهنه ی سنندج  -21

 ( روی4    ( جیوه3   کادمیم (2   ( آرسنیک1

 در شکل مقابل ، نوع و تعداد گسل ها را مشخص کنید . - 21

 ( دو گسل عادی1

 ( دو گسل معکوس2

 ( یک گسل عادی و یک گسل معکوس3

 ( یک گسل عادی4

 

 ، کمترین سرعت را دارند ؟ در کانون زمین لرزه ، کدام یک از امواج زیر -22

1) 2) 

3) 4) 

 

 مورد از موارد زیر نشانه هایی هستند که می توان با استفاده از آن ها وقوع زمین لرزه را پیش بینی کرد ؟چند  -23

 نا هنجاری در رفتار حیوانات  

  ابر زمین لرزه 

 تغییرات گاز رادون در آب های جاری 

 ایجاد تغییر در سطح تراز آب زیر زمینی 

 مورد 1( 4   مورد 2( 3   مورد 3( 2   مورد 4( 1



 

                     یازدهم              آزمون جامع زمین شناسی 

به ترتیب از راست به چپ ، نشان دهنده ی چه مواردی  Dو  A ،B  ،Cبا توجه به پهنه های مختلف ایران ، هر یک از حروف  -24

 است ؟

 ویژگی منبع اقتصادی نام پهنه

 A گاز کپه داغ

 دارای قله دماوند B البرز

 C معادن منیزیت شرق و جنوب شرق ایران

 پدیده فرورانش D بزمان -سهند 

 

 ذخایر عظیم گاز –فرورانش پوسته ی اقیانوسی  –رگه های زغال سنگ   -تاقدیس ها و ناودیس های متوالی  (1

 ذخایر فلزی –فرورانش تتیس نوین  –ذخایر نفت و گاز   –توالی رسوبی منظم  (2

 ذخایر عظیم گاز –فرورانش تتیس نوین  –ذخایر نفت و گاز  –تاقدیس ها و ناودیس های متوالی  (3

 ذخایر فلزی –فرو رانش پوسته ی اقیانوسی  –رگه های زغال سنگ  –توالی رسوبی منظم  (4

 ............... قرار دارند . ذخایر نفت ایران به طور عمده در الیه های -25

 ( رس4    ( ماسه سنگ3    ( آهک2   ( شیل1
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