
                                                                          شمارءه صفحه

پاسخ نامه آزمون  نوبت   

33  3 اول	 آزمون	شمارءه	1	)طبقه	بندی	شده(		

34  6 اول	 آزمون	شمارءه	2	)طبقه	بندی	شده(	

34  9 اول	 آزمون	شمارءه	3	)طبقه	بندی	نشده(	

35  11 اول	 آزمون	شمارءه	4	)طبقه	بندی	نشده(	

35  13 دوم	 آزمون	شمارءه	5	)طبقه	بندی	شده(	

36  16 دوم	 آزمون	شمارءه	6	)طبقه	بندی	شده(	

36  19 دوم	 آزمون	شمارءه	7	)طبقه	بندی	شده(	

37  22 دوم	 آزمون	شمارءه	8	)طبقه	بندی	شده(	

38  25 دوم	 آزمون	شمارءه	9	)طبقه	بندی	نشده(	

38  27 دوم	 آزمون	شمارءه	10	)طبقه	بندی	نشده(	

38  29 دوم	 آزمون	شمارءه	11	)طبقه	بندی	نشده(	

39  31 دوم	 آزمون	شمارءه	12	)طبقه	بندی	نشده(	

40 درس نامءه توپ برای شب امتحان   

کتاب	شب	امتحان	زمین شناسی یازدهم	از	4	قسمت	اصلی	تشکیل	شده	است	که	به	صورت	زیر	است:
1- آزمون های نوبت اول:	آزمون	های	شمارءه	1	تا	4	این	کتاب	مربوط	به	مباحث	نوبت	اول	است	که	خودش	به	دو	قسمت	تقسیم	می	شود:

الف( آزمون های طبقه بندی شده:	آزمون	های	شمارءه	1	و	2	را	فصل	به	فصل	طبقه	بندی	کرده	ایم؛	بنابراین	شما	به	راحتی	می	توانید	پس	از	خواندن	

هر	فصل	از	درس	نامه	تعدادی	سؤال	را	بررسی	کنید.	حواستان	باشد	این	آزمون	ها	هم،	20	نمره	ای	و	مثل	یک	آزمون	کامل	هستند.	در	کنار	سؤال	های	
این	آزمون	ها	نکات مشاوره ای	نوشته	ایم.	این	نکات	به	شما	در	درس	خواندن	قبل	از	امتحان	و	پاسخگویی	به	آزمون	در	زمان	امتحان	کمک	می	کند.

ب( آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون	های	شمارءه	3	و	4	را	طبقه	بندی	نکرده	ایم	تا	دو	آزمون	نوبت	اول	مشابه	آزمونی	را	که	معلمتان	از	شما	خواهد	گرفت،	ببینید.	
2- آزمون های نوبت دوم:	آزمون	های	شمارءه	5	تا	12	از	کل	کتاب	و	مطابق	امتحان	پایان	سال	طرح	شده	اند.	این	قسمت	هم،	خودش	به	2	بخش	تقسیم	می	شود:

الف( آزمون های طبقه بندی شده:	آزمون	های	شمارءه	5	تا	8	را	که	برای	نوبت	دوم	طرح	شده	اند	هم	طبقه	بندی	کرده	ایم.	با	این	کار	باز	هم	می	توانید	

پس	از	خواندن	هر	فصل	تعدادی	سؤال	مرتبط	را	پاسخ	دهید.	هر	کدام	از	این	آزمون	ها	هم،	20	نمره	دارند؛	در	واقع	در	این	بخش،	شما	4	آزمون	کامل	
را	می	بینید.	این	آزمون	ها	هم	نکات مشاوره ای	دارند.

ب( آزمون های طبقه بندی نشده:	آزمون	های	شمارءه	9	تا	12	را	طبقه	بندی	نکرده	ایم؛	پس،	در	این	بخش	با	4	آزمون	نوبت	دوم،	مشابِه	آزمون	پایان	

سال	معلمتان	مواجه	خواهید	شد.	
3- پاسخ نامءه تشریحی آزمون ها: در	پاسخ	تشریحی	آزمون	ها،	همءه	آن	چه	را	که	شما	باید	در	امتحان	بنویسید	تا	نمرءه	کامل	کسب	کنید،	برایتان	نوشته	ایم.

	در	این	قسمت،	همءه	آن	چه	را	 4- درس نامءه کامل شب امتحانی:	این	قسمت،	برگ	برندءه	شما	نسبت	به	کسانی	است	که	این	کتاب	را	نمی	خوانند	

که	شما	برای	گرفتن	نمرءه	عالی	در	امتحان	زمین	شناسی	یازدهم	نیاز	دارید،	در	16	صفحه	آورده	ایم،	بخوانید	و	لذتش	را	ببرید!	
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نمرهنوبتاولپایءهیازدهمدورءهمتوسطءهدومردیف

واژءهزیرراتعریفکنید.1
کهکشان:

0/5

جایخالیراباکلمءهمناسبکاملکنید.2
منظومءهشمسیدرکهکشان...............وجوددارد.

0/25

بهپرسشهایزیرپاسخدهید.3
الف(منظومههاچگونهبهوجودمیآیند؟

ب(سهویژگیکهکشانراهشیریرابنویسید.
0/75
0/75

درستییانادرستیجملههایزیررامشخصکنید.4
الف(طبقنظریءهزمینمرکزی،زمینثابتاستوماهوخورشیدوپنجسیارءهدیگرآنزماندرمدارهایبیضیشکلبهدورآنمیچرخند.

8دقیقءهنوریطولمیکشدتابهزمینبرسد. 3/ ب(نورخورشیدحدود

0/5

بهپرسشزیرپاسخدهید.5
یکاشتراکویکاختالفدرموردنظریههایکوپرنیکوکپلررابنویسید.

0/5

عبارتزیررادرموردقانوندومکپلرکاملکنید.6
هرسیارهچنانبهدورخورشیدمیگرددکه...........................................

0/5

مقداراولیءهآناست.باتوجهبهاینموضوع،سنسنگ7 1
8
دریکنمونءهسنگیمقداراورانیم235،

713میلیونسال( 235== چهقدراست؟)نیمهعمراورانیم
0/5

گزینءهدرستراانتخابکنید.8
الف(بهترتیب،پیدایشاولیندوزیستونخستینپستانداردرچهدورءهزمینشناسیبودهاست؟
2(دونینـژوراسیک  1(کربونیفرـژوراسیک
4(سیلورینـکرتاسه  3(دونینـکرتاسه

ب(درکداممرحلهازمراحلچرخءهویلسونسنگکرءهاقیانوسیدچارفرورانشمیشود؟
4(بازشدگی 3(بستهشدن 2(گسترش 1(برخورد

0/5

علتهریکازمواردزیرراذکرکنید.)برایهرکدامیکدلیل(9
الف(بازوبستهشدناقیانوسها:
ب(پیدایشفصلهایمختلف:

0/5

باتوجهبهویژگیهایمناطقآبوهواییدرستونA،هریکرابهموردمناسبدرستونBوصلکنید.10

AB

منطقءهمعتدلهالف(فقطفصلتابستاندارد.

منطقءهسردقطبیب(میانگیندمایهوابین8تا20درجءهسانتیگراداست.

درجهتا90درجهدرهرنیمکرهاست. 66 5/ منطقءهحارهپ(ازمدار

0/75

درستییانادرستیعبارتهایزیررامشخصکنید.11
الف(درسنجشازراهدور،ازانرژیالکترومغناطیسیبهرهمیگیرند.

ب(زغالسنگ،نفتوگازدرمحیطهایدریاییکمعمقتشکیلمیشوند.

0/5

جاهایخالیراباکلمءهمناسبکاملکنید.12
الف(درصورتیکهدرمنطقهایغلظتعناصرازمیانگینکالرککمترباشد،آنرا...............مینامند.

ب(کانسنگهابراساس...............بهسهدستهتقسیممیشوند.

0/5

تعریف کهکشان، منظومه و ... مهمه و توی امتحانا زیاد ازشون 
سؤال میاد. )البته سال های قبل با خییل هاشون آشنا شدین(

به مدت زماین که طول یم کشد تا نییم از عنصر رادیواکتیو به 
عنصر پایدار تبدیل بشه نیمه عمر یم گویند.

پیدایش اولین ها! و جدول رویدادهای مهم زیسیت در دوره های مختلف 
زمین شنایس رو خوب یاد بگیرین.

اقلییم  منطقءه  سه  زمین  به  خورشید  تابش  زاویءه  به  توجه  با 
متفاوت ایجاد یم شود.

3
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نمرهنوبتاولپایءهیازدهمدورءهمتوسطءهدومردیف

گزینءهدرستراانتخابکنید.13
الف(کدامیکازمواردزیرکانیاست؟

4(نمکطعام 3(نفتخام 2(نبات 1(صدف
ب(درکدامگزینهدرصدوزنیکانیهایپوستءهزمینبهدرستیمقایسهشدهاست؟

کوارتز << 2(پیروکسن  آمفیبولها << 1(میکاها
فلدسپارهایپالژیوکالز << 4(فلدسپارهایپتاسیم  پیروکسنها >> 3(آمفیبولها

0/5

بهپرسشهایزیرپاسخدهید.14
الف(عنصراقتصادیهریکازکانههایزیررامشخصکنید.

گالن:............... هماتیت:...............
ب(دوموردازکانیهایباطلءهکانسنگمسرابنویسید.

0/5

0/5

0/5شرایطتشکیل»سنگپگماتیت«رابنویسید.15

باانتخابکلمءهمناسبجملءهزیرراکاملکنید.16
بسیاریازذخایرمس،سربورویمنشأ)ماگماییـگرمابی(دارند.

0/25

1طرزتشکیلذخایرپالسریرابنویسید.17

1شیبزمینگرماییچیست؟18

ویژگیزیرمربوطبهکدامگوهراست؟19
»کانیسیلیکاتبریلاستومعروفترینوگرانترینآنبهرنگسبزدیدهمیشود.«

0/25

بهپرسشهایزیرپاسخدهید.20
الف(تفاوتالماسوبرلیانچیست؟

ب(تلههاینفتیدرایرانبیشترازکدامنوعاست؟
0/5
0/25

0/75شکلزیر،فرایندتشکیلآنتراسیترانمایشمیدهد،جاهایخالیراپرکنید.21

0/5دوموردازعواملمؤثربرمقدارروانابرابنویسید.22

0/75برگابچیست؟23

مقایسهکنید.24 ¢¢A 0/5شکلروبهرومقطعیکرودخانهرانمایشمیدهد،باتوجهبهشکل،رسوبگذاریرادرنقاطAو

0/5سرعتجریانآبدررودخانهایباسطحمقطع100مترمربعوآبدهی300مترمکعببرثانیه،چندمتربرثانیهاست؟25

جاهایخالیراباکلمههایمناسبکاملکنید.26
الف(منطقءهباالیسطحایستابی،...............نامدارد.

ب(درآبخوانتحتفشار،ترازآبدرچاهنمایانگر...............است.
پ(مطالعهدرزمینءهچگونگیحرکتآبهایزیرزمینیدرعلِم...............ازعلومزمینشناسیانجاممیشود.

0/75

بخش عمده ای از مواد موردنیاز برای زندیگ ما از منابع معدین، 
تأمین یم شود.

دوستای عزیز ویژیگ های مربوط به هر گوهر را خوب به خاطر بسپارین.

زغال سنگ یک سوخت فسییل جامد است.

4
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نمرهنوبتاولپایءهیازدهمدورءهمتوسطءهدومردیف

درستییانادرستیعباراتزیررامشخصکنید.27
الف(هرچهمیزانبارندگیکمومقداربهرهبرداریازآبهایزیرزمینیزیادباشد،عمقسطحایستابیکمترمیشود.

ب(قدرتفرسایندگیآبخالص،کمترازآبدارایموادمعلقاست.

0/5

0/5اندازءهذراتخاکچهتأثیریبرضخامتحاشیءهموئینهدارد؟28

0/5درچهصورتیباتالقیاشورهزارتشکیلمیشود؟29

بهپرسشهایزیرپاسخکوتاهدهید.30
الف(برایمحاسبءهسختیآب،مقدارکدامدویونمحاسبهمیشود؟

ب(بهچهآبی،آبهایفسیلمیگویند؟
0/5
0/5

علتپدیدءهزیررامشخصکنید.31
فرونشستزمین:

0/25

گزینءهدرستراانتخابکنید.32
کدامگزینهدرموردافقهایخاکدرستاست؟

2(افقBشاملرس،ماسه،شنومقدارکمیگیاخاکاست. 1(ریشءهگیاهاندرافقBقراردارد.
4(افقAوBبهعلتوجودگیاخاکرنگخاکستریتاسیاهدارند. 3(درافقCمقداربسیارکمیگیاخاکوجوددارد.

0/25

0/75ذراتتشکیلدهندءهخاکبراساساندازهبهچنددستهتقسیممیشوند؟نامآنهارابنویسید.33

0/25شکلزیرچهنوعهوازدگیرانمایشمیدهد؟)شیمیایییافیزیکی(34

جمعنمرات موفقباشید  20

به مقطع عمودی خاک از سطح زمین تا سنگ بستر که افق های 
مختلف خاک در آن قابل مشاهده باشد، نیم رخ خاک یم گویند.

یادآوری  برای  شدین،  آشنا  هوازدیگ  با  نهم  سال  علوم  در 
مطالب خوبه که یه سری به اطالعات قبیل بزنین 

5
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نمرهنوبتدومپایءهیازدهمدورءهمتوسطءهدومردیف

جاهایخالیراباانتخابکلمءهمناسبکاملکنید.1
الف(مقدارکربن)لیگنیتـآنتراسیت(ازبیتومینبیشتراست.

ب(درساختسدهایبتنیاز)میلگردـخاکرس(استفادهمیشود.
پ(امواج)SـP(فقطازمحیطهایجامدعبورمیکنند.

ناودیس(بهوجودمیآید. ت(درصورتیکهالیههایسنگیطوریچینبخورندکهالیههایقدیمیتردرمرکزوالیههایجدیدتردرحاشیهقراربگیرند)تاقدیسـ
ث(ایرانازنظرنفتدرردءه)دومـچهارم(جهانقراردارد.

1/25

درستییانادرستیعبارتهایزیررامشخصکنید.2
الف(طبقنظریءهزمینمرکزی،زمیندرمرکزعالماستوسیارههایدیگردرمدارهایبیضیبهدورآنمیگردند.

ب(ترکیبخاکبهعواملیمانندشیبزمینواقلیممنطقهبستگیدارد.
پ(آسیببهکلیههاومفاصلازعوارضکمبودرویدربدناست.

ت(هرچهتراکمسنگهابیشترباشد،امواجزمینلرزهکندترحرکتمیکنند.
ث(قدیمیترینسنگهادرایرانبین600تا6000میلیونسالدارند.

1/25

جاهایخالیراباکلمههایمناسبکاملکنید.3
الف(پایداریخاکهایریزدانهبهمقدار...............آنهابستگیدارد.

ب(عنصرفلوئوردرکاهشابتالبه...............مؤثراست.
پ(منشأهمءهعناصرسازندءهبدنانسانوسایرجانداران،از...............است.

ت(اگرسطحگسلمایلباشد،بهطبقاترویسطحگسل...............میگویند.

1

مفاهیمزیرراتعریفکنید.4
الف(دیرینهشناسی:

ب(باالست:
پ(ژئوپارک:

1/5

بهسؤالهایزیرپاسخکوتاهدهید.5
الف(کدامکشوربخشعمدءهانرژیموردنیازخودراازانرژیزمینگرماییتأمینمیکند؟

ب(غلظتعناصرفرعیدرپوستءهزمینچهقدراست؟
پ(ذخایرعظیمگازبهکدامپهنءهزمینساختیاشارهدارد؟

ت(درکدامپهنءهزمینشناسیمعادنآهنچغارتورویمهدیآبادوجوددارد؟

0/25
0/25
0/25
0/25

بهسؤالهایزیرپاسخدهید.6
الف(دوموردازکاربردهایغلظتکالرکرابنویسید.

ب(اندازءهذراتخاک،چهتأثیریبرضخامتحاشیءهموئینهدارد؟
پ(نامدونوعسنگدگرگونیکهمیتوانندتکیهگاهخوبیبرایسازههایسنگینباشندرابنویسید.

ت(دوموردازاثراتطوفانهایگردوغباررابنویسید.
ث(اندازءهذراتخاکستروالپیلیرامقایسهکنید.

0/5
0/5
0/5
0/5
0/5

درشکلروبهرو:7
الف(کدامموجزمینلرزهرامشاهدهمیکنید؟
ب(اینموجازامواجدرونیاستیاسطحی؟

0/5

گزینءهدرستراانتخابکنید.8
الف(پیدایشاولینخزندهوپیدایشنخستینماهیزرهداربهترتیبدرکدامدورءهزمینشناسیصورتگرفت؟

4(تریاسـپرمین 3(پرمینـکربونیفر 2(کربونیفرـاُردوویسین 1(کامبرینـاردوویسین

0/75
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kheilisabz.comمدتآزمون:90دقیقهرشته:ریاضیوفیزیکوعلومتجربیزمینشناسی

نمرهنوبتدومپایءهیازدهمدورءهمتوسطءهدومردیف

ب(کدامیکدرموردعنصرسلنیمنادرستاست؟
2(منشأاصلیآنازخاکاست.  1(یکعنصراساسیاست.

4(راهاصلیورودآنبهبدنازطریقنوشیدنآباست. 3(درسنگهایآتشفشانیبهوفوریافتمیشود.
پ(باتوجهبهشکلمقابلکدامگزینهدرستاست؟
1(شدتزمینلرزهدرنقطءهAازBبیشتراست.

2(بزرگیزمینلرزهدرAازBبیشتراست.
3(شدتوبزرگیزمینلرزهدرAوBبرابراست.

4(شدتزمینلرزهدرBبیشترازAاست.

0/75

5730سال(9 == کربنرادیواکتیووجوددارد.اینسنگچندسالدارد؟)نیمهعمرکربن14 1
8
0/5دریکنمونهفسیلگیاهی،

درموردگوهرهابهسؤالهایزیرپاسخدهید.10
الف(مهمترینخواصگوهرهارابنویسید.

ب(نامعلمیکدامکانیسیلیکاتی،الیویناست؟
0/75
0/25

0/5فضاهایخالیدرسنگیبهحجم45مترمکعب،درحدود15مترمکعباست،درصدتخلخلاینسنگچهقدراست؟11

1/75تنشراتعریفکردهوانواعآنرانامببرید.12

0/75نامسهروشبرایپایدارکردندامنههارابنویسید.13

درموردسوپراکسیدهابهسؤالهایزیرپاسخدهید.14
الف(سوپراکسیدهاچگونهسبببروزسرطانمیشوند؟

ب(نامیکسوپراکسیدرابنویسید.
پ(کدامعنصرمیتوانددرپیشگیریازآنهامؤثرباشد؟

1/5

1عناصرتشکیلدهندءهسنگآهکرابنویسید.15

0/5دوموردازفوایدآتشفشانهارابنویسید.16

1توفچگونهتشکیلمیشود؟17

درموردذخایرنفتوگازدرایران،بهسؤالهایزیرپاسخدهید.18
الف(ذخایرنفتایرانبیشتردرچهسنگهاییقراردارند؟

ب(اولینچاهنفتدرایراندرکداممنطقهحفاریشد؟
پ(بزرگترینمیداننفتیایرانچهنامدارد؟

0/25
0/25
0/25

0/5نامدوقلءهآتشفشانیدرشمالغربکشوررابنویسید.19

0/5استخراجواستفادهازفلزاتبرایاولینباردرکدامفالتهاصورتگرفتهاست؟20

جمعنمرات موفقباشید  20
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به توده ای از گاز، غبار و میلیاردها جرم آسمانی مانند ستاره ها، سیاره ها و ... که طی -1
انفجاری بزرگ تشکیل شده اند کهکشان می گویند.

راه  شیری-2
الف( در هر کهکشان، تعدادی اجرام آسمانی که تحت تأثیر نیروهای گرانش متقابل -3

کنار هم جمع شده اند منظومه ها را می سازند.
ب( 1- مارپیچی شکل، 2- قطر آن، 120000 سال نوری و 3- از بزرگ ترین کهکشان ها است.

الف( نادرست، طبق نظریءه زمین مرکزی مدار گردش سیارات و خورشید به دور زمین -4
دایره ای شکل است نه بیضی!

ب( درست
اشتراک: خورشید در مرکز عالم است.-5

اختالف: طبق نظریءه کوپرنیک مدار گردش سیارات به دور خورشید دایره ای است و طبق 
نظر کپلر این مدار بیضی شکل است.

هر سیاره چنان به دور خورشید می گردد که خط فرضی که سیاره را به خورشید -6
وصل می کند در مدت زمان های مساوی مساحت های مساوی ایجاد می کند.

7- 0 1

2

1

4

1

8

1 2 3¾ ®¾ ¾ ®¾ ¾ ®¾  

= سن پدیده ´ تعداد نیمه عمر طول نیمه عمر  
 3 713 2139´ Þ =ª¹w ¸w میلیون سال  

ب( گزینءه »3« -8 الف( گزینءه »2«  
الف( جابه جایی ورقه های سنگ کره تحت تأثیر جریان های همرفتی خمیرکره-9

ب( انحراف محور زمین یا زاویءه تابش خورشید
ب( منطقءه معتدله-10 الف( منطقءه حاره 

پ( منطقءه سرد قطبی
الف( درست-11

ب( نادرست، محیط تشکیل زغال سنگ خشکی است نه آب!
ب( نحوءه تشکیل-12 الف( بی هنجاری منفی 
الف( گزینءه »4« -13

 %5 ب( گزینءه »3« درست است. پیروکسن ها  11% و آمفیبول  
گالن: Pb )سرب(-14 الف( هماتیت: Fe )آهن( 

ب( کوارتز و میکا
CO2 زیاد باشد.-15 پس از تبلور ماگما، مقدار آب و مواد فرار مانند
گرمابی-16
ته نشین و -17 از سنگ ها جدا کرده و در مسیر رود،  را  گاهی آب های روان، کانی ها 

ذخایر پالسری را تشکیل می دهند.
3 زیاد می شود؛ به -18 C افزایش عمق، دما ازای هر 100 متر  در پوستءه زمین به 

تغییرات دما در پوستءه زمین، شیب زمین گرمایی می گویند.
زمرد-19
الف( الماس نوعی سنگ قیمتی است ولی برلیان تراشی است که برای الماس به -20

کار می رود.
ب( تله های تاقدیسی

21-

شیب زمین ـ مقدار پوشش گیاهی-22
به مقدار بارش های جوی که قبل از رسیدن به زمین توسط شاخ و برگ گیاهان -23

گرفته می شود، برگاب می گویند.
A  رسوب گذاری بیشتر، فرسایش کم تر-24

A¢  فرسایش بیشتر، رسوب گذاری کم تر
25-)A( مساحت سطح مقطع رودخانه ، ( ) /V m s= سرعت جریان آب

 Q A V= ´  
 300 100 3Þ ´ Þ =V V m s/  

ب( سطح پیزومتریک-26 الف( منطقءه تهویه 
پ( هیدروژئولوژی

الف( نادرست، عمق سطح ایستابی زیاد می شود نه کم! -27
ب( درست

هر چه اندازءه ذرات ریزتر باشد، ضخامت حاشیءه موئینه بیشتر می شود.-28
اگر سطح ایستابی بر سطح زمین منطبق شود یا در نزدیک آن قرار بگیرد باتالق -29

یا شوره زار تشکیل می شود.
الف( کلسیم و منیزیم-30

ب( به آب هایی که طی چند هزار سال گذشته در اعماق زیاد حبس شده و در چرخءه 
آب قرار نمی گیرند.

برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی-31
گزینءه »2« -32

بررسی گزینه های نادرست: گزینءه )1( ریشءه گیاهان در افق A قرار دارد.
گزینءه )3( افق C گیاخاک ندارد.

.B گیاخاک فراوان دارد و به رنگ سیاه دیده می شود نه افق A گزینءه )4( افق
2- متوسط دانه یا ماسه و الی-33 1- درشت دانه یا خاک های شنی 

3- ریزدانه یا خاک های رسی
هوازدگی زیستی )فیزیکی(-34
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الف( آنتراسیت، ب( میلگرد، پ( S، ت( تاقدیس، ث( چهارم-1
الف( نادرست، در مدارهای دایره ای نه بیضی -2

ب( درست
پ( نادرست، کمبود روی سبب کم خونی و یا مرگ می شود.

ت( نادرست، تندتر حرکت می کنند.
ث( نادرست، بین 600 تا 1000 میلیون سال دارند.

ت( فرادیواره-3 پ( زمین  ب( پوکی استخوان  الف( رطوبت 
موجودات -4 بقایای  و  آثار  بررسی  به  که  است،  زمین شناسی  علم  از  شاخه ای  الف( 

گذشتءه زمین می پردازد.
ب( به قطعات سنگی که برای نگه داری ریل ها و توزیع بار چرخ ها و ... استفاده می شوند.
پ( محل هایی مشخص که در آن، میراث زمین شناختی با جاذبه های طبیعی و فرهنگی دارد.

0 درصد، پ( کپه داغ، ت( ایران مرکزی-5 1/ الف( ایسلند، ب( بین 1 تا
الف( مطالعه و بررسی حرکت ورقه های سنگ کره و تاریخچءه تکوین یک منطقه-6

ب( هر چه اندازءه ذرات خاک ریزتر باشد، ضخامت حاشیءه موئینه بیشتر است و برعکس.
پ( کوارتزیت و هورنفلس 

ت( 1( انتقال مواد سمی 2( کاهش میزان انرژی دریافتی از خورشید
، الپیلی: بین 2 تا 32 میلی متر 2 mm ث( خاکستر: کوچک تر از

الف( موج S، ب( امواج درونی-7
الف( گزینءه »2«-8

ب( گزینءه »4« راه اصلی ورود آن به بدن از طریق گیاهان است.
پ( گزینءه »1«
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هرگاه سنگ تحت تأثیر نیرویی از خارج قرار گیرد، در داخل سنگ نیز نیرویی بر -12
واحد سطح وارد می شود که تنش نام دارد.

انواع تنش: کششی، فشاری و برشی
1- ایجاد دیوار حائل، 2- استفاده از گابیون، 3- میخ کوبی-13
می شوند،-14 سرطان  سبب  واکنش گر  بسیار  بنیان های  ایجاد  با  سوپراکسیدها   الف( 

بردن  بین  از  با  می تواند  سلنیم  عنصر  پ(  سوپراکسید(،  )لیتیم   LiO2 مانند ب( 
سوپراکسیدها از بروز سرطان جلوگیری کند.

اکسیژن ـ منیزیم ـ کلسیم ـ کربن-15
1- تشکیل هواکره ، 2- ایجاد رگه های معدنی-16
اگر خاکسترهای آتشفشانی در محیط های دریایی ته نشین شوند، توف آتشفشانی -17

به وجود می آید.
ب( میدان نفتون-18 الف( سنگ آهک  

پ( میدانی نفتی اهواز
سبالن و سهند-19
فالت ایران و فالت آناتولی ترکیه-20
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کهکشانها: توده ای از گاز، غبار و میلیاردها جرم آسمانی )شامل ستاره ها، سیاره ها، فضای بین 
ستاره ای و ...( هستند که بر اثر انفجاری بزرگ تشکیل شده اند. در هر کهکشان، اجرام آسمانی 

مختلف، تحت تأثیر نیروهای گرانش متقابل کنار هم جمع شده و منظومه ها را ساخته اند.

 کهکشان راه شیری از بزرگ ترین کهکشان های شناخته شده است که شکلی مارپیچ دارد.
 این کهکشان به صورت نواری مه مانند و کم نور که شامل انبوهی از اجرام آسمانی 

است در شب های صاف، بدون ابر و در مکانی که آلودگی نوری ندارد قابل رؤیت است.
 منظومءه شمسی در لبءه یکی از بازوهای کهکشان راه شیری تشکیل شده است.

حرکت ظاهری خورشید از شرق به غرب است.
در مورد زمین، خورشید و سایر اجرام آسمانی و نحوءه حرکت آن ها دو نظریه مطرح شده است:

نظریءه زمین مرکزی

نظریءه خورشیدمرکزی

این نظریه را بطلمیوس دانشمند یونانی، 
حرکت  مشاهدءه  با  پیش،  سال  هزار  دو 

ظاهری ماه و خورشید مطرح کرد.
او در این نظریه عنوان کرد که زمین ثابت 
است و در مرکز عالم قرار دارد و ماه، خورشید 
و پنج سیارءه شناخته شدءه آن دوران )عطارد، 
زهره، مریخ، مشتری و زحل( در مدارهای 
دایره ای به دور زمین می گردند. این نظریه 

تا قرن 16 میالدی مطرح بود.
 دانشمندان ایرانی مانند ابوسعید سجزی و خواجه نصیرالدین طوسی با اندازه گیری 

دقیق، ایرادهایی بر این نظریه وارد کردند. این نظریه در اروپا هم مخالفانی داشت.

زمان های  در  سیارات  حرکت  مطالعءه  با  لهستانی(  )ستاره شناس  کوپرنیک  نیکوالس 
مختلف این نظریه را به این صورت مطرح کرد:

 زمین و ماه، مانند دیگر سیاره ها در مدار دایره ای به دور خورشید می گردند.
 حرکت روزانءه خورشید در آسمان، ظاهری و نتیجءه چرخش زمین به دور محور خود است.

نظریءهخورشیدمرکزی: یوهانس کپلر در مورد نظریءه خورشید مرکزی سه قانون زیر را 
بیان کرده است:

قانون اول: هر سیاره در مداری بیضی شکل چنان به دور خورشید می گردد که خورشید 
همیشه در یکی از دو کانون آن قرار دارد.

قانون دوم: هر سیاره، چنان به دور خورشید می گردد که خط فرضی که سیاره را به 
خورشید وصل می کند، در مدت زمان های مساوی، مساحت های مساوی ایجاد می کند.

قانون سوم:

p d2 3
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P با افزایش d افزایش می یابد.

و  شدند  جمع  هم  کنار  کیهانی  ذرات  نخستین  قبل  سال  میلیارد  شش  تقریباً   
شکل گیری منظومءه شمسی آغاز شد.

 سیارءه زمین به صورت کره ای مذاب حدود 4/6 میلیارد سال قبل تشکیل شد و 
در مدار خود قرار گرفت.

 با گذشت زمان )تقریباً 4 میلیارد سال پیش( این کرءه مذاب سرد شد و سنگ های 
آذرین )نخستین اجزای سنگ کره( تشکیل شدند.

فوران  با   )... و  نیتروژن  هیدروژن،  کربن،  اکسیژن،  )مانند  مختلف  گازهای   
آتشفشان ها از داخل زمین خارج شدند و هواکره به وجود آمد.

 کرءه زمین سرد شد؛ در نتیجه بخار آب به صورت مایع درآمد و آب کره تشکیل شد.

 همراه با تشکیل اقیانوس ها و به دلیل وجود انرژی خورشید، زندگی تک سلولی ها 
در دریاهای کم عمق آغاز و زیست کره تشکیل شد.

و سنگ های  رسوبات  کردند؛  پیدا  فرسایش  آب  چرخءه  وجود  دلیل  به   سنگ ها 
رسوبی تشکیل شدند.

 به دلیل حرکت ورقه های سنگ کره و ایجاد فشار و گرمای زیاد در مناطق مختلف 
سنگ های دگرگونی به وجود آمدند.
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از  ابتدا شرایط محیط زیست را فراهم کرده و سپس جانداران را  در نتیجه خداوند 

ساده تا پیچیده آفریده است.

انقراض: در دوران های مختلف به دلیل تغییرات شرایط آب و هوایی و محیط زیست 
گونه های مختلف به وجود آمده و منقرض شده اند.

نمونه: خزندگان در اوایل دورءه کربونیفر به وجود آمدند  در مدت 80-70 میلیون 
سال جثءه آن ها بزرگ شد و در کرءه زمین گسترش پیدا کردند  به دلیل ناسازگاری 

با تغییرات محیطی 65 میلیون سال پیش از بین رفتند.

سن سنگ ها و پدیده ها به دو روش تعیین می شود
نسبی

مطلق

ترتیب وقوع پدیده ها از نظر زمانی و در مقایسه با یکدیگر مشخص می شود.

سن واقعی پدیده ها با استفاده از عناصر رادیواکتیو اندازه گیری می شود.
عناصررادیواکتیو: این عناصر مدام با سرعت ثابت در حال فروپاشی هستند و پس از 

فروپاشی پایدار می شوند.
مدت زمانی که طول می کشد عنصر رادیواکتیو به عنصر پایدار تبدیل شود  نیمه عمر عنصر

محاسبءه سن پدیده در تعیین سن مطلق:
´ تعداد نیمه عمر = سن پدیده طول نیمه عمر  

به حوادثی  ائون(  و  معیار تقسیم بندی واحدهای زمین شناسی )مانند عصر، دوره، دوران 
مانند به وجود آمدن و از بین رفتن یک گونءه خاص، حوادث کوهزایی، پیش روی یا پس روی 

جهانی دریاها و ... بستگی دارد.

توزو ویلسون مراحل تشکیل اقیانوس ها را مطرح کرد، که به چرخءه ویلسون معروف است.

 مرحلءه بازشدگی: بر اثر جریان های همرفتی خمیرکره، بخشی از پوستءه قاره ای شکافته 
می شود و مواد مذاب خمیرکره صعود کرده و به سطح زمین می رسند. )نمونه ای از آن در 

شرق آفریقا ایجاد شده است.(

 مرحلءه گسترش: گودال های ایجادشده گسترش می یابند و در محل این شکاف ها 
دریایی مانند دریای سرخ تشکیل می شود. سپس با گذشت میلیون ها سال و دورشدن 

قاره ها از یکدیگر اقیانوسی مانند اقیانوس اطلس به وجود می آید.

 مرحلءه بسته شدن: در یک یا چند منطقه از اقیانوس ایجادشده، سنگ کرءه اقیانوسی 
دچار فرورانش می شود و در نتیجه اقیانوس کوچک تر و در نهایت بسته می شود.

اقیانوسی،  رسوبات  ورقه ها،  برخورد  و  اقیانوس ها  بسته شدن  با  برخورد:  مرحلءه   
رشته کوه هایی مانند هیمالیا، البرز، زاگرس و ... را به وجود می آورند.
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تشکیل اقیانوس جدید:

ایجاد�شکاف:�

گسترش�شکاف:�

تشکیل�اقیانوس:�

پیدایش�شب�و�روز�ناشی�از�حرکت وضعی�و�پیدایش�فصل�ها�ناشی�از�حرکت انتقالی زمین�است.

محور�زمین�با�خط�عمود�بر�صفحءه�مدار�گردش�خود�
به�دور�خورشید،�زاویءه�حدود��23/5درجه�ای�می�سازد.

�در�هنگام�گردش�به�دور�خورشید،�راستای�محور�
تقریباً�ثابت�و�بدون تغییر�است.

�مدار�حرکت�زمین�به�دور�خورشید،�بیضی�شکل�است.

�فاصلءه�زمین�تا�خورشید�در�یک�سال�تغییر�می�کند.
�در�طول�شش�ماه�از�سال�نیمکرءه�شمالی� در�نتیجه

و�در�طی�شش�ماه�دیگر�نیمکرءه�جنوبی�زمین�بیشتر�
در�معرض�نور�خورشید�هستند.

با توجه به زاویءه تابش خورشید بر سطح زمین، سه منطقه با شرایط اقلیمی متفاوت ایجاد می شوند:

 منطقءه گرمسیر )حاره(:
�از�مدار�رأس�السرطان�تا�رأس�الجدی�را�شامل�می�شود.

�امکان�تابش�عمودی�خورشید�بر�سطح�زمین�در�این�منطقه�ممکن�است.
�در�این�منطقه�فقط�فصل�تابستان�وجود�دارد.

�میانگین�دمای�هوا�در�این�منطقه��20درجءه�سانتی�گراد�است.
 منطقءه معتدله:

�این�منطقه�از�مدار��23/5درجه�تا��66/5درجه�در�هر�نیمکره�شامل�می�شود.
�در�این�منطقه�هر�چهار�فصل�تشکیل�می�شوند.

�میانگین�دمای�هوا�در�این�مناطق��8تا��20درجءه�سانتی�گراد�است.
 منطقءه سرد قطبی:

�از�مدار��66/5درجه�تا��90درجه�در�هر�نیمکره�را�شامل�می�شود.
�در�این�منطقه�فقط�فصل�زمستان�وجود�دارد.

�میانگین�دمای�هوا�در�این�مناطق�کم�تر�از��8درجءه�سانتی�گراد�است.

�در�روزهای�بعد�بر�مدارهای� در�روز�اول�بهار،�خورشید�بر�مدار�استوا�عمود�می�تابد�
�در�روز�آخر�بهار،�حداکثر�بر�مدار�رأس�السرطان� باالتر�در�نیمکرءه�شمالی�عمود�می�تابد�

)�23/5درجءه�شمالی(�عمود�می�تابد.

در�اول�بهار�طول�شب�و�روز�در�تمام�نقاط�کرءه�زمین�برابر�)�12ساعت�شب�و��12ساعت�روز(�است.

به�مرور�زمان�سهم�تاریکی�جنوبگان�بیشتر�و�سهم�تاریکی�شمالگان�کم�تر�می�شود.

�در�نتیجه    

در�آخر�بهار�و�اول�تابستان�کل�منطقءه�شمالگان�روشن�)روز��24ساعته(�و�در�قطب�جنوب�
شب��24ساعته�وجود�دارد.

�روز��24ساعته�را�اصطالحاً�خورشید نیمه شب�می�گویند.
 23 5/ �در�طول�فصل�تابستان�زمین�در�موقعیتی�است�که�خورشید�بر�مدارهای

درجه�)رأس�السرطان(�تا�صفر�درجه�)استوا(�عمود�می�تابد.

ژئوشیمی
�ژئوشیمی�علم�مطالعءه�شیمی�سیارات�و�راهی�برای�شناخت�ترکیب�سیارات�و�زمین�

است.�)ترکیب�سیارات�همون�ترکیب�زمینه!(
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