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 جمهوري اسالمي ايران

بارمسواالتشماره سوال

       درجمالت زیرکلمه صحیح داخل پرانتزرامشخص کنید: 1

دورخورشیددرگردشند .به  دایره( -درمدار)بیضی مرکزی سیارات درنظریه خورشیدالف 

می باشد. اول دی( -)اول تیر ثرفاصله زمین ازخورشیدب: حداک  

ورزی مفیدند .   برای کشا هستند کربناتی( -ج: خاکهایی که دارای ترکیب ) فسفاتی  

شن(درساخت آجراستفاده می شود. -د: از)رس  

باشددشت ممنوعه اعالم می شود. منفی( –ه: اگربیالن آب) مثبت   

 تورب (نام دارد –زغال سنگ نارس)بیتومین  ز :  
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   پاسخ مناسب بنویسید:  2

نفوذپذیری چیست؟  

چرارسها نفوذپذیری کمی دارند؟ 

1

راباذکر مثال بنویسید .  مراحل چرخه ویلسون 3  2

:پاسخ کوتاه دهید  4  

الف: قدرت فرسایندگی رواناب ، بستگی به چه عواملی دارد؟................................ و ............................. 

سازی کانه از باطله چه می گویند؟......................... ب: به فرآیندجدا  

..........ج: چاه آرتزین درچه نوع آبخوانی دیده می شود؟.................  

نویه نفت چیست؟................. د: علت مهاجرت ثا  

ه : درکدام مناطق زمین طول مدت روزوشب درتمام سال باهم برابر است؟.......................  

3

نوبت امتحاني: نام واحد آموزشي: ش صندلي )ش داوطلب(:

 : هاي  رشتهرشته /    يازدهم  ايه:پ      خانوادگي: نام و نام

 سال تحصیلي:   زمین شناسي    سئوال امتحان درس:

  ساعت امتحان:

 دقیقه  06وقت امتحان:

برگ 2 تعداد برگ سئوال:

محل مهر يا امضاء مدير

سوال 

امضاء دبیر:  نمره کتبی به حروف: نمره کتبی به عدد: 



2 

 

       چگونه ایجاد می شوند؟ توضیح دهید . جه ذخایرمعدنی درآنها یافت می شود؟)دومورد( کانسنگها ی ماگمایی 

 

2 

    گزینه درست را انتخاب کنید:  6

الف : ضخامت خاک درکدام منطقه معموال کمترازبقیه مناطق است؟    

قطبی -4منطق معتدل                -3جنگلهای مرطوب حاره ای           -2بیابانی               -1    

 ب  : آب براحتی ازمیان ذرات کدامیک عبور می کند؟

خاکهای الی دار – 4خاکهای شنی               -3خاکهای ماسه ای                   -2خاکهای رسی        -1    

 ج: کدام گروه ازگوهرهای زیرترکیب سیلیکاتی دارند؟

الماس -گارنت -4عقیق                -زمرد -3گارنت سبز             -زمرد -2عقیق        -الف : فیروزه    

دربین گزینه های زیرمهمترین کانه سرب کدام است؟ د :  

گالن -4کالکوپیریت                 -3هالیت                           -2الف: هماتیت                

 ه : وجه اشتراک بین فیروزه وزغال سنگ کدام مورد می تواند باشد؟

منشاء زییستی -4مواد تشکیل دهنده           -3میزان کربن                 -2محیط تشکیل              

 و : روش استخراج معادن برچه ا ساسی تعیین می شود؟

سود اقتصادی -4شکل وچگونگی قرارگرفتن         -3مقدارباطله           -2: عمق توده معدنی         1    

سال است،   5335ز: نیم عمریک نمونه ،   
 ⁄ آن باقی مانده ، چقدرازعمرنمونه گذشته است؟      

  1- 11415               2- 11465            3- 11654            4- 11424  

 ح : روزاول زمستان درنیمکره جنوبی چه روزی درنیمکره شمالی است؟

یاول د -4اول مهر             -3اول تیر           -2اول فروردین          -1    

 

2 

را بترتیب بنویسید .    مراحل تکوین زمین   3  

 

1 

در آب های زیرزمینی به چه عواملی بستگی دارد؟)دومورد(                                       غلظت نمکهای محلول   1
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      درجاهای خا لی کلمات مناسب بگذارید: 

. الف: مقدار موادآلی درافق .............خاک زیاد است        

. ب : میزان نفوذ پذیری خاک به ...........................و .................................بستگی دارد   

یشوند .نسنگها براساس ...........................و .......................................به سه دسته ماگمایی ، رسوبی ، گرمابی تقسیم مج : کا   

 د : بزرگترین واحد زمان درزمین شناسی ، ................... وکوچکترین آن .............................نام دارد 

 کمیت آب زیرزمینی براساس ........................... درنظر گرفته می شوده : 
    درشکل روبرو به سواالت زیر پاسخ دهید :  15

الف: سرعت حرکت آب درکدام قسمت بیشتراست؟      

ب: عمل فرسایش درکدام سمت دیده میشود؟     

ج: امکان وجود ذرات ریز طال درکدام قسمت بیشتراست؟ چرا؟     

 

1 

واحدهای زمان ، درزمین شناسی به چه عواملی بستگی دارد؟........................... و ..........................  معیار تقسیم بندی   11  
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رابنویسید ونام دوسنگ مخزن نفت راذکر کنید.   سنگ مخزن نفت ویژگی های   12  

 

 

1 

      اصطالحات زیرراتعریف کنید : 13

الف : خاک لوم :   

 ب : پوش سنگ :

 ج: سن نسبی :

 د: فرونشست خاک :

 ه : کانه

 

 

 

" موفق باشید"  
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 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
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https://www.instagram.com/biamozcom/
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