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ﻧﻤﺮه

ﺳﺆاﻻت)ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪ دارد(
ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺟﻤﻼت زﯾﺮ درﺳﺖ و ﮐﺪام ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

1

اﻟﻒ( ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻠﺰي در اﻋﻤﺎق زﻣﯿﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ.

ب ( ﺑﺨﺎر آب ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ آب و ﻫﻮاي زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ج( اﮔﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ درﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد  ،ﻓﺸﺎر آب ،دو اﺗﻤﺴﻔﺮاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

2

د( ﺟﺮﯾﺎن ﻻﺑﺮادور ،آب ﮔﺮم را ﺑﻪ ﻋﺮض ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﻣﯽ ﺑﺮد.
در ﻫﺮﯾﮏ از ﺟﻤﻼت زﯾﺮ،ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ را  ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

1/5

اﻟﻒ( ﻧﻮع دﯾﺎژﻧﺰ در ﮔﻠﺴﻨﮓ ﻫﺎ) ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ – ﺗﺮاﮐﻢ ( اﺳﺖ.

ب( ﻧﻮع ﺗﺨﻠﺨﻞ در ﻏﺎر آﻫﮑﯽ ) ،اوﻟﯿﻪ – ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ج( ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﯿﻠﯿﮑﺎﺗﯽ  )،زﻣﺮد – ﺑﯿﻮﺗﯿﺖ ( ﺣﻠﻘﻮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
د( ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت  ،داراي رخ ) دوﺟﻬﺘﯽ – ﺳﻪ ﺟﻬﺘﯽ ( اﺳﺖ.

ه( رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ را در ﮐﺎﻧﯽ ) آﻣﺘﯿﺴﺖ – ﺗﻮﭘﺎز ( ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
3

و( ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ از ﻧﻮع ) رﺳﻮﺑﯽ– آذرﯾﻦ ( اﺳﺖ.

ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ،ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

1

اﻟﻒ( آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺗﺒﺨﯿﺮي ،ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻧﻮع آب  ..................ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ب( ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺴﺎم.....................ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ج( در ﻧﻘﻄﻪ ذوب ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ،ﻧﻈﻢ ﺑﻠﻮرﯾﻦ  .......................ﻣﯽ ﺷﻮد.

د ( ﺳﺎﺧﺖ آذرﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ اي ﮐﻪ ﻣﻮازي ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﯽ اﺳﺖ .................. ،ﻧﺎم دارد.

4

5

ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﺳﻤﺖ راﺳﺖ  ،ﺑﺎ ﮐﺪام ﺳﻨﮓ رﺳﻮﺑﯽ درﺳﻤﺖ ﭼﭗ ارﺗﺒﺎط دارد ؟
اﻟﻒ

ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻣﻀﺎﻋﻒ

1

ﺗﺮاورﺗﻦ

ب

ﺳﻨﮓ رﺳﻮﺑﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و آﻟﯽ

2

ﺷﯿﻞ

ج

داﻧﻪ رﯾﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﮓ رﺳﻮﺑﯽ

3

ﮔﻞ ﺳﻔﯿﺪ

د

ﮐﺎرﺑﺮد در ﮐﻒ ﭘﻮش و ﭘﻠﻪ

4

دوﻟﻮﻣﯿﺖ

5

ژﯾﭙﺲ

در ﻣﻮرد ﺧﺎك ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ  ،ﻫﺮ ﯾﮏ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي زﯾﺮ،ﮐﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ زﯾﺎد ؟
اﻟﻒ( ﻫﻮﻣﻮس

6

1

ب( ﺿﺨﺎﻣﺖ

ج( اﻣﻼح

1

د( اﻓﻖ ﺧﺎك

ﻫﺮ ﯾﮏ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي زﯾﺮ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﮐﺎﻧﯽ ) ﻣﺎﻻﮐﯿﺖ،ﮔﺎﻟﻦ  ،ﻫﻮرﻧﺒﻼﻧﺪ ،اﻧﯿﺪرﯾﺖ،ﮔﺎرﻧﺖ ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﻟﻒ( ﺳﻮﻟﻔﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﯽ آب

ب( ﭼﮕﺎﻟﯽ زﯾﺎد

ج ( رﻧﮓ ﺳﺒﺰ

د ( ﺑﻠﻮر ﺳﻮزﻧﯽ ﺷﮑﻞ
اداﻣﻪ ي ﺳﺆاﻻت در ﺻﻔﺤﻪ دوم

١

1
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ﻧﻤﺮه

ﺳﺆاﻻت)ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪ دارد(

7

در ﯾﮏ ﺳﻨﮓ آذرﯾﻦ ،ﺑﻠﻮرﻫﺎي درﺷﺖ ارﺗﻮﮐﻼز در زﻣﯿﻨﻪ اي ﺷﯿﺸﻪ اي ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ب( ﻋﻠﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻟﻒ( اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ ،ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟

1

8

اﻟﻒ( دو ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﺟﯽ ﺷﺪن ﻫﻮا را ،ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

1

ب ( دو وﯾﮋﮔﯽ دﺷﺖ ﻣﻐﺎﮐﯽ در ﺑﺴﺘﺮ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﻬﺎ را ،ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
9

ﺳﻨﮓ آذرﯾﻦ ﭘﺮﯾﺪوﺗﯿﺖ را ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﻨﯿﺪ.

1

10

اﻟﻒ( ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ در ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺎﮔﻤﺎﯾﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

1

11

ب ( دو ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻧﯽ آﭘﺎﺗﯿﺖ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
در ﺟﺪول زﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣﺮوف ،ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

1

اﻧﺪازه ذرات

ﻧﺎم ﺳﻨﮓ رﺳﻮﺑﯽ

ﺑﺎﻓﺖ

ﺟﻮرﺷﺪﮔﯽ

ﮔﺮدﺷﺪﮔﯽ

اﻟﻒ

ﺑﺮش

ب

ﻧﺪارد

ﻧﺪارد

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﮐﻮارﺗﺰآرﻧﯿﺖ

آواري

ج

د

12

ﭼﻬﺎرﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ درﭘﺎﯾﺪاري ﺳﻨﮓ ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻮازدﮔﯽ را ،ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

13

اﻟﻒ( ﻧﻘﺶ ﻓﺸﺎر ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،در ﺳﻨﮓ ﻫﺎي دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ را ،ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

14

درﻣﻮرد ﺳﻨﮓ ﻫﺎي دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻫﯿﺪ:

1
1/5

ب( ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﯿﺴﺘﻮزﯾﺘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

1

اﻟﻒ( ﺳﻨﮓ ﻟﻮح از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮐﺪام ﺳﻨﮓ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ؟
ب( دو ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج( درﺟﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮐﺎﻧﯽ ﮐﻠﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﻻ؟

15

ﻋﻠﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ را ،ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

2/5

اﻟﻒ( ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﭼﺎه آب در آﺑﺮﻓﺖ

ب ( ﺗﺸﮑﯿﻞ درﯾﺎﭼﻪ ﺧﺰر

ج ( ﻗﺪرت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﻤﻞ ذرات ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎدﻫﺎ
د ( ﺟﻼي اﻟﻤﺎﺳﯽ

ه ( رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در ژﯾﭙﺲ
16

راه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه را ،ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

17

اﺻﻄﻼﺣﺎت زﯾﺮ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ:
اﻟﻒ( زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدي

اﻟﻒ( ﮐﺎﻧﯽ ﮔﻮﮔﺮد

ب ( ﻣﻮرن ﺟﺒﻬﻪ اي

1
1/5

ب( ﺳﯿﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ
» ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ«

٢

ج( رﯾﺰش
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮه

20

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع  8 :ﺻﺒﺢ
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ﺳﺎل ﺳﻮم آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
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1
2
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ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت
اﻟﻒ( ﻧﺎدرﺳﺖ ) ( 0/25
اﻟﻒ( ﺗﺮاﮐﻢ ) ( 0/25
ه ( آﻣﺘﯿﺴﺖ ) ( 0/25

ب( درﺳﺖ ) ( 0/25
ب( ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ) ( 0/25

ﻧﻤﺮه

ج( درﺳﺖ ) ( 0/25
ج( زﻣﺮد ) ( 0/25

1

د( ﻧﺎدرﺳﺖ ) ( 0/25

1/5

د( دو ﺟﻬﺘﯽ ) ( 0/25

و ( رﺳﻮﺑﯽ ) ( 0/25

3

اﻟﻒ( ﺷﻮر ) ( 0/25

4

اﻟﻒ( ﺑﺎ  :4دوﻟﻮﻣﯿﺖ )  ( 0/25ب( ﺑﺎ  :3ﮔﻞ ﺳﻔﯿﺪ ) ( 0/25

ب( ﺳﺨﺘﯽ ) ( 0/25

ج( ﮐﻢ ) ( 0/25

د( ﺳﯿﻞ ) ( 0/25

ج( ﺑﺎ  :2ﺷﯿﻞ) ( 0/25

ج( زﯾﺎد ) ( 0/25

1

د( ﺑﺎ  :1ﺗﺮاورﺗﻦ) ( 0/25

د( ﮐﻢ ) ( 0/25

1

5

اﻟﻒ( ﮐﻢ )  ( 0/25ب( ﮐﻢ ) ( 0/25

6
7
8

د( ﻫﻮرﻧﺒﻼﻧﺪ ) ( 0/25
ب( ﮔﺎﻟﻦ )  ( 0/25ج( ﻣﺎﻻﮐﯿﺖ ) ( 0/25
اﻟﻒ( اﻧﯿﺪرﯾﺖ ) ( 0/25
ب( ﺳﻨﮓ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد ) ( 0/25
اﻟﻒ( ﭘﻮرﻓﯿﺮي ) ( 0/25
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم درﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ و رﯾﺰ ﺑﻠﻮر ) ( 0/25
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول در اﻋﻤﺎق و درﺷﺖ ﺑﻠﻮر ) ( 0/25
اﻟﻒ( دﻣﺎ )  ( 0/25ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺎر آب ) ( 0/25

9

ﻣﻘﺪار ﺳﯿﻠﯿﺲ آن ﮐﻢ اﺳﺖ )  ( 0/25؛ دو ﮐﺎﻧﯽ ﻓﺮاوان آن  ،اﻟﯿﻮﯾﻦ )  ( 0/25و ﭘﯿﺮوﮐﺴﻦ ﯾﺎ )ﭘﻼژﯾﻮﮐﻼز ﮐﻠﺴﯿﻢ دار(

1

10

اﻟﻒ( ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ﻫﺎ از ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ )( 0/5

1

ب( ﻣﺴﻄﺢ ) ( 0/25

1

1
1

1

ﻋﻤﯿﻖ ) ( 0/25

)  ( 0/25دروﻧﯽ ﯾﺎ درﺷﺖ ﺑﻠﻮر ) ( 0/25

ب( ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺮ دار ) ( 0/25

اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺮﯾﮏ ) ( 0/25

ب( آواري )  ( 0/25ج( دارد ) ( 0/25

11

اﻟﻒ( درﺷﺖ ) ( 0/25

12

ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻨﮓ )  ( 0/25؛ اﻗﻠﯿﻢ ) ( 0/25؛ ﺷﯿﺐ زﻣﯿﻦ ) ( 0/25؛ زﻣﺎن ) ( 0/25

13

اﻟﻒ( ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪن ﺟﺴﻢ )  ( 0/25ﺗﺒﻠﻮر ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ وزن ﺣﺠﻤﯽ زﯾﺎدﺗﺮ) ( 0/25

1

د( دارد ) ( 0/25

1
1/5

ب( اﮔﺮ ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎي ورﻗﻪ اي )  ( 0/25در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﺟﻬﺖ دار ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ )  ( 0/25اﻧﺪازه آن ﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ

ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )  ( 0/25ﺷﮑﻞ ﺳﻨﮓ ﺣﺎﻟﺖ ورﻗﻪ ورﻗﻪ ﯾﺎ ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ) ( 0/25
14
15

اﻟﻒ( ﺷﯿﻞ )  ( 0/25ب( ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزي )  ( 0/25ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ) ( 0/25
اﻟﻒ( ﺗﺨﻠﺨﻞ زﯾﺎد و ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎﻻ در آﺑﺮﻓﺖ ﻫﺎ( 0/5) .

ج( ﭘﺎﯾﯿﻦ ) ( 0/25

ب ( ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﯾﮏ درﯾﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ( 0/5) .

ج ( ﭼﮕﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﻮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ ) ( 0/5د ( ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ ﮐﻠﯽ ﻧﻮر در داﺧﻞ اﻟﻤﺎس( 0/5) .

1
2/5

ه ( وﺟﻮد اﮐﺴﯿﺪ آﻫﻦ( 0/5) .
16

اﻟﻒ( ﺳﺮد ﺷﺪن ﺑﺨﺎرات و ﮔﺎزﻫﺎ در ﺷﮑﺎف ﺳﻨﮓ ﻫﺎ( 0/5) .

ب ( در ﺟﻠﻮي ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎ ،ﻣﻮادي ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﺦ آورده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ذوب ﯾﺦ ،آن ﻣﻮاد روي ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ

1

ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ( 0/5) .
17

اﻟﻒ( ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺲ و ﻃﻼ و ...ﻗﺮار دارﻧﺪ( 0/5).

ب ( اﺧﺘﻼط رس ﺑﺎ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ ( 0/5) .

1/5

ج ( ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﻘﻮط ذرات ﺳﻨﮓ و ﺧﺎك از ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻫﺎ و ﺳﺮاﺷﯿﺐ ﻫﺎي ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﺪ( 0/5) .
» ﻫﻤﮑﺎر ﮔﺮاﻣﯽ ،ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺻﺤﯿﺢ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ،ﻧﻤﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ«.

١

ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮه

20

باسوِ تعالی

هديريت آهَزش ٍ پرٍرش شْرستاى دزفَل

ساعت اهتحاى9:03 :

سَاالت درس :زهیي شٌاسی
پايِ  :يازدّن

دبیرستاى ٍ هرکس پیش داًشگاّی حجاب

هَرخ 3098 / 0/ 30 :

رشتِ :تجربی

درخرداد هاُ سال تحصیلی 97 – 98

هدت اهتحاى  83:دقیقِ

ًام ٍ ًام خاًَادگی داًش آهَز:

شوارُ کارت:

سدیف
1

هْر آهَزشگاُ

تاسم

ػَاالت
جوالت طحیح ٍ غلط سا هشخض کٌیذ
الف) تٌش فشاسی ،هَجة گؼؼتگی ػٌگ هی شَد.
ب) صیشػاصی جادُ اص دٍ تخش صیشاػاع ٍ اػاع تشکیل هی شَد.

1.25

ج) کوثَد فلَئَس تاعث پَػیذگی دًذاى هی شَد.
د) گؼل اهتذادلغض دس اثش تٌش کششی ایجاد هی شَد
ُ)رخایش ًفت ایشاى ،عوذتا دس دسیا ٍجَد داسًذ
2

ًحَُ تَجَد آهذى َّاکشُ سا تَضیح دّیذ

3

اططالحات ریل سا تعشیف کٌیذ
الف) حشکت اًتقالی 0.5

4

دس خظَص چشخِ ٍیلؼَى تِ ػَاالت صیش پاػخ دّیذ

0.5
ب)تٌش 1

2

ج)کاًَى صهیي لشصُ 0.5

0.5

ایي سشتِ کَُ ّا دس هشحلِ تشخَسد تَجَد آهذًذ( 2هَسد)
5

ٍیظگیْای هْن ػٌگ هخضى سا تٌَیؼیذ.

0.5

6

کذام عَاهل تش ًَع آتخَاى تاثیش داسًذ؟

0.5

7

دٍ ًَع تٌش سا ًام تثشیذ .

0.5

8

چگًَِ هیتَاى اص ایجاد تحشاى آب جلَگیشی کشد؟

0.5

9

دس ًقشِ صهیي شٌاػی چِ چیضّایی ًوایش دادُ هی شَد؟( 2هَسد)

0.5

10

پاػخ هٌاػة سا اًتخاب کٌیذ
0.5

الف) ّشچِ تشاک ػٌگْا تیشتش تاشذ ،اهَاج (آساهتش  -ػشیعتش ) حشکت هیکٌٌذ.
ب) عوق ًفَر ٍ تاثیش اهَاج سیلی اص ػطح تِ عوق (افضایش – کاّش ) هی یاتذ.
11

هٌظَس اص سفتاس کشؼاى (االػتیک) دس اجؼام چیؼت؟

12

دس خظَص کاًیْای گَّشی گضیٌِ هٌاػة سا پیذا کٌیذ

0.75

الف) ایي کاًی یک ًَع کَاستض ًیوِ قیوتی اػت.
1

ب) صهشد تِ چِ سًگی دیذُ هی شَد؟
ج) ایي کاًی تِ سًگ ػثض صیتًَی دیذُ هی شَد
د) تشکیة کاًی الواع چیؼت؟
13

تشخی ػاصُ ّای دسیایی سا ًام تثشیذ(2هَسد)

14

اص عٌاطش اطلی ،فشعی ٍ جضئی ّش کذام دٍ هثال تٌَیؼیذ.
الف) عٌاطش اطلی

15

ب) عٌاطش فشعی

0.5
1.5

ج) عٌاطش جضئی

کذام گضیٌِ طحیح اػت؟
الف) هغاسّا تشای کذام هَاسد هَسد اػتادُ قشاس هی گیشًذ؟
)1ایؼتگاُ هتشٍ_ انتقال آب

)2اًتقال آب ٍ فاضالب

)3رخیشُ ًفت_انتقال فاضالب

ب) اٍلیي هَجی کِ تَػط دػتگاُ لشصُ ًگاس ثثت هی شَد.
P)1

S) 2

)3الٍ

)4سیلی

 )4رخیشُ ًفت_ نیروگاه ها

1.25

باسوِ تعالی

هديريت آهَزش ٍ پرٍرش شْرستاى دزفَل

ساعت اهتحاى9:03 :

سَاالت درس :زهیي شٌاسی
پايِ  :يازدّن

دبیرستاى ٍ هرکس پیش داًشگاّی حجاب

هَرخ 3098 / 0/ 30 :

رشتِ :تجربی

درخرداد هاُ سال تحصیلی 97 – 98

هدت اهتحاى  83:دقیقِ

ًام ٍ ًام خاًَادگی داًش آهَز:

هْر آهَزشگاُ

شوارُ کارت:

ج) تضسگی صهیي لشصُ تا دٍس شذى اص هشکض ػطحی صلضلِ چِ تغییشی هی یاتذ؟
)1افضایش هی یاتذ

)3تغییش ًوی کٌذ

)2کاّش هی یاتذ

 )4اتتذا افضایش ٍ ػپغ کاّش هی یاتذ

د)اػتخشاج ٍ اػتفادُ اص فلضات ،اٍلیي تاس دس ایي هٌطقِ(هٌاطق) طَست گشفت
)1فالت ایشاى

)2فالت آًاتَلی تشکیِ

)3ایشاى ٍ تشکیِ

)4فالت ایشاى ٍ فالت آًاتَلی تشکیِ

ُ)حفاسی اٍلیي چاُ ًفت خاٍسهیاًِ دس ایي شْش تَد
 )1آتاداى

)3اَّاص

 )2هؼجذػلیواى

)4اهیذیِ

16

تشخی عَاسع حاطل اص ٍسٍد آسػٌیک تِ تذى سا تٌَیؼیذ(2هَسد)

0.5

17

ایي عٌاطش تاعث ػختی آب هی شًَذ.

0.5

18

دس جای خالی کلوِ هٌاػة قشاس دّیذ
الف) الیِ ّای آتذاس هَجَد دس سػَتات  ..................... ٍ ......................تِ طَس هعوَل ،حاٍی آب شیشیي ّؼتٌذ.
ب) خاک اص دٍ تخش  ...................... ٍ ....................تَجَد آهذُ اػت.
ج)اًحالل پزیشی ػٌگْای تثخیشی  ....................... ٍ ........................تیش اص ػٌگ آّک اػت.

2.75

د) تیواسی گَاتش دس اثش کوثَد .................................تَجَد هی آیذ0.25.
ُ) علت اطلی صهیي لشصُ حشکت  .......................................اػت0.5.
ی) ایشاى دس کوشتٌذ لشصُ خیض  .............................. -....................................قشاس داسد.
1

19

هٌظَس اص علن طئَشیوی چیؼت؟

20

هٌظَس اص هشحلِ فَهشٍلی دس آتشفشاى چیؼت؟

0.75

21

اًَاع چیٌْا سا ًام تثشیذ.

0.5

22

هْوتشیي کَُ ّای آتشفشاًی ایشاى سا ًام تثشیذ.

0.75

23

پٌِْ ّای صهیي ػاختی ایشاى سا تٌَیؼیذ 2 (.هَسد)
هَفق تاشیذ /کشهی فش

1
20

شماره صندلی

اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران

محل مهر آموزشگاه

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه  2شهر ری

مجتمع آموزشی غیردولتی دانشجو(دوره دوم)
آزمون ترم دوم – خرداد ماه 98

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

تاریخ امتحان98/03/22 :

پایه :یازدهـم

رشته( :ریاضی/تجربی)

مدت امتحان 90 :دقیقه

نوبت صبح

نام دبیر.......................................... :

نام درس :زمینشناسی

ساعت شروع8:30 :

تعداد صفحه3 :

نام مصحح:

نمره با عدد:

نام مصحح:

نمره تجدیدنظر با عدد:

تاریخ و امضا:

نمره با حروف:

تاریخ و امضا:

نمره تجدیدنظر با حروف:

ردیف

الف

بارم

سؤاالت

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
 )1سنگ معدن یا کانسنگ از دو بخش  ........................و  ........................تشکیل شده است.
 )2در برخی کانی ها فلز ارزشمند اقتصادی وجود دارد ،مانند مگنتیت که از آن  ........................و یا گالن که از آن ........................
استخراج میشود.
 )3سنگ های دگرگونی مانند  ........................و  ........................که مقاومت بیشتری دارند میتوانند تکیهگاه مناسبی برای سازههای

2/5

سنگین باشند.
 )4عوارض کمبودروی شامل  ........................و  ........................میباشد.
 )5برزگترین میدان نفتی ایران  ........................است که در ردهی  ........................میدانهای نفتی عظیم جهان قرار دارد.
ب

گزینهی مناسب را انتخاب کنید.
 )6سیلیکات بریلیم چه نام دارد؟
الف) زمرد 

ج) اپال 

ب) گارنت 

د) زبرجد 

 )7کدام گزینه واحد دبی رودخانه را به درستی بیان کرده است؟
الف) متر بر ثانیه 

ب) متر مربع بر ثانیه 

2

ج) متر مکعب بر ثانیه 

د) متر بر مجذور ثانیه 

 )8کدام خاک برای کشاورزی مناسبتر است؟
الف) خاک لوم 
ج
9

ب) خاک رس 

ج) خاک ماسهای 

د) خاک شنی 

با توجه به اطالعات خود به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
فلوئور یک عنصر اساسی است که کمبود یا مصرف زیاد آن هر دوباعث بروز بیماری میشود این عنصر د رترکیب
کدام کانیها به مقدار زیاد وجود دارد؟
0/5

10

مصالح به کاررفته در سدهای بتنی و خاکی را نام ببرید ( .هر کدام سه مورد )
الف) سدهای بتنی:
1/5

ب) سدهای خاکی:

صفحه ()1

ردیف

د

بارم

سؤاالت

به پرسشهای زیر پاسخ دهید.
 )11فلز آرسنیک از چه راهی وارد بدن انسان میشود؟
 )12مقادیر باالی فلز آرسنیک در بدن انسان چه عواضی دارد؟
 )13وجود کدام عنصر باعث سختی آب آشامیدنی میشود؟
 )14آتشفشانها چه عناصر خطرناکی را در زمین پخش میکنند؟ (2مورد)

2
الف

 )15در شکل روبهرو عناصر تشکیلدهندهی گرانیت را بنویسید.
الف) .....................................

ب) .....................................

ج) .....................................

د) .....................................

ب

سنگ
گرانیت

ج

د

هـ

مفاهیم زیر را تعریف کنید.
 )16فرسایش)1( .......................................................................................................................................................................................... ...... :
 )17تنش و انواع آن)1/5( ...................................................................................................................................... ............................................. :

4

 )18ژئوپارک)1( .......................................................................................................................................................................................... ...... :
 )19رفتار االستیک (کشسان))0/5( ............................................................................................................................................................. ...... :
به سؤاالت زیر پاسخ کامل بدهید.

و
20

مراحل چرخهی ویلسون را نام ببرید و یکی را به دلخواه توضیح دهید.

21

 4مورد از فواید آتشفشان را نوشته و یکی را به دلخواه توضیح دهید.

22

امواج درونی چه امواجی هستند؟

23

کانون زمینلرزه را تعریف کنید.

1/5

2

0/5

0/5

صفحه ()2

شماره صندلی

اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران

محل مهر آموزشگاه

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه  2شهر ری

مجتمع آموزشی غیردولتی دانشجو(دوره دوم)
آزمون ترم دوم – خرداد ماه 98

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

تاریخ امتحان98/03/22 :

پایه :یازدهـم

رشته( :ریاضی/تجربی)

مدت امتحان 90 :دقیقه

نوبت صبح

نام دبیر.......................................... :

نام درس :زمینشناسی

ساعت شروع8:30 :

تعداد صفحه3 :

نام مصحح:

نمره با عدد:

نام مصحح:

نمره تجدیدنظر با عدد:

تاریخ و امضا:

نمره با حروف:

تاریخ و امضا:

نمره تجدیدنظر با حروف:

ردیف

سؤاالت

24

چرا در ایران هر روز شاهد وقوع زمینلرزه هستیم؟

25

« تفرا » به چه موادی گفته میشود؟

26

سه مورد از مهمترین کوههای آتشفشانی ایران را نام ببرید.

27

در نقشههای زمینشناسی چه عوارضی به نمایش گذاشته میشود؟

بارم

0/5

0/5

0/75

0/75

صفحه ()3

موفق باشید

