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 پرسش و پاسخ کتاب زمین شناسی یازدهم

 تهیه و تنظیم:محسن یوسفی

 1فصل 

 خداوند جهان را برچه اساسی خلق کرده است؟-1

است. آنها با  دهیآفر نیرا بر اساس اصول و قوان یباورند که خداوند، جهان هست نیدانشمندان بر ا

 خلقت هستند. یبه دنبال کشف رازها هان،یک نشیمطالعه و شناخت نظام حاکم بر آفر

 را بنویسید. کهکشان فیتعر-2

جرم  اردهایلیاز گاز، غبار و م یکهکشان وجود دارد.کهکشان ها، توده ا اردیلیصدها م هان،یک در

 لیبزرگ تشک یانفجار یو ... هستند که ط یستارها نیب یها، فضا ارهیشامل ستاره ها، س یآسمان

گرانش متقابل،کنار هم جمع  یروهایرنیازاجرام مختلف،تحت تأث یدرهر کهکشان، تعداد .شده اند

  .شده و منظومه ها را ساخته اند

 ی را توضیح دهید.ریراه ش کهکشان-3

مه  یِنوار د،یندارد، به آسمان نگاه کن ینور یکه آلودگ یصاف و بدون ابر، در مکان یدر شب ها اگر

 یکینام دارد،  یرینوار که، کهکشان راه ش نیا .دینیب یاز اجرام م یمانند و کم نور، شامل انبوه

دارد که منظومه  یچیمارپ یشکل ،یریراه ش کهکشان .شناخته شده است یکهکشان ها نیازبزرگ تر

 شده است. لیآن تشک یاز بازوها یکیما، در لبه   یشمس
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 ی را بنویسید.در مورد حرکت اجرام در منظومه شمس هیدو نظر-4

 وسیبطلم یزمین مرکز یۀنظر-الف

 کیکوپرن کوالسینیدمرکزیخورش یۀنظر-ب

 ی را توضیح دهید.مرکز نینظریه زم-5

به  د،یماه و خورش یبا مشاهده حرکت ظاهر ش،یاز دو هزار سال پ شیب یونانیدانشمند  وس،یبطلم 

 .گردند یبه دور آن م گرید یدر مرکز عالم قرار دارد و اجرام آسمان ن،یکه زم دیرس جهینت نیا

 دویثابت است و ماه و خورش ن،یشد، زم ینام گذار «یمرکز نیزم» هیکه نظر ه،ینظر نیا براساس

 یا رهیدا ییو زحل، در مدارها یمشتر خ،یعطارد، زهره، مر یعنیشناخته شده آن روزگار،  ارهیپنج س

 دند.گر یم نیبه دور زم

 

 ی چه کسانی بودند؟مرکز نیزم هیمخالفان نظر-6

 قیدق یها یریبا اندازه گ ،یطوس نیرالدیو خواجه نص یسجز دیمانند ابوسع یرانیدانشمندان ا یبرخ

 زیدر اروپا ن هینظر نیوارد کردند. ا یمرکز نیزم هیبر نظر ییرادهایا ،یعلم یها افتهیدرست  ریو تفس

 مطرح بود. یالدیم1٦تا حدود قرن   یداشت؛ ول یمخالفان

 ی توسط کدام دانشمند مطرح شد؟مرکز دیخورش یۀنظر-7

 کوپرنیک
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 اساس نظریه خورشیدمرکزی کوپرنیک را بنویسید.-8

 .گردد یم دیبه دور خورش یها در مدار دایره ا ارهیس گریهمراه با ماه، مانند د نیزم-

 به دور محورخود است. نیچرخش زم ۀجیو نت یدر آسمان، ظاهر دیخورش ۀحرکت روزان -

 کدام دانشمند متوجه شدکه حرکت سیارات به دورخورشید بیضی است؟-9

 کپلر

 سه قانون کپلررا بنویسید.-10

  :قانون اول

از دو  یکیکند که خورشیدهمواره، در  یچنان به دور خورشید حرکت م ،یضویب یدر مدار ارهیهر س

 کانون آن قرار دارد.

 

 : قانون دوم

کند،در  یوصل م دیرا به  خورش ارهیکه س یگردد که خط فرض یم دیچنان به دور خورش اره،یهر س 

 کند. یم جادیا یمساو یمساحت ها ،یمساو یمدت زمان ها

 

 :قانون سوم
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و  ابدییم شیافزا (d)دیفاصله از خورش شیبا افزا (p)دیبه دور خورش ارهیدور س کیزمان گردش  

 یبرحسب واحد نجومdو  ینیبر حسب سال زمp :رابطه نیدر ا .آن ها برقرار است نیب ریرابطه ز

 است.

 

است.با توجه به قانون سوم کپلر مدت زمان چرخش  یواحد نجوم9 نیبا زم ارهیس کیفاصله  -11

 چند سال است؟ دیبه دورخورش ارهیس نیکامل  ا

و سپس جزر آن را به دست می آوریم که می  729را به دست می آوریم که  می شود 9عدد  3توان 

 سال یک دورکامل به دورخورشید می گردد.27یعنی این سیاره هر  27شود

واحد 10فاصله خورشید با زمین می شود واحد نجومی هم  1واحد نجومی فاصله سیاره با خورشید و 9

 نجومی بنابراین:

1000=10×10×10 

 √1000سال=٦2/31

به  ارهیس نیدور چرخش ا کیاست.مدت زمان  یواحد نجوم44/39 دیفاصله پلوتو با  خورش-12

 .دیرا حساب کن دیدورخورش

٦1304=39.44×39.44×39.44 

 √٦1304سال=248

سال است.با توجه به قانون دوم کپلر فاصله 27 دیبه دورخورش ارهیس کیمدت زمان چرخش -13

 است؟ یچندواحد نجوم دیبا خورش ارهیس نیا

 یکه م میآور یرا به دست م27عدد  ریشهابتداکلید شیفت ماشین حساب مهندسی راروشن می کنیم.

شود  یکه م میآور یرا به دست م 729سوم عدد  شهیر یحساب مهندس نیو سپس با ماش 729شود 

 است. یواحد نجوم 9 ارهیس نیا فاصله 9
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729=27×27 

9=7293√3 

 را بنویسید. نیدرکره زم یو آغاززندگ نیمراحل تکو-14

آغاز شد  یمنظومه شمس یریشکل گ ،یهانیتجمعات ذرات ک نیسال قبل، با نخست اردیلیحدود شش م

و درمدار خود قرار  لیمذاب تشک یبه صورت کره ا نیزم ارهیسال قبل، س اردیلیم4/٦و در حدود  

 .گرفت

به  نیآذر یسال قبل، سنگ ها اردیلیمذاب، حدود چهار م یگو نیبا گذشت زمان و سرد شدن ا 

 جیمتعدد، به تدر یشدند؛ سپس با فوران آتشفشان ها لیسنگ کره تشک یاجزا نیعنوان نخست

خارج شدند و هواکره را به وجود  نیو ... ازداخل زم تروژنین دروژن،یمختلف مانند کربن، ه یگازها

 نیداشته اند و بر ا یفراوان راتییتغ ستیز طیو مح ییآب و هوا طیمختلف، شرا ی. در دوران هاندآورد

ندگان به عنوان مثال، خز .ظاهر و منقرض شده اند نیمختلف جانداران در سطح زم یاساس گونه ها

 نیسال، جثه آنها بزرگ شد و در کره زم ونیلیم70ــ 80یظاهر و در ط فر،یدوره کربون لیدر اوا

 راتییبا تغ ناسورهایدا یو عدم سازگار ستیز طیمح طیبا نامساعدشدن شرا .افتندیگسترش 

 منقرض شدند. شیسال پ ونیلیم٦٥موجودات حدود نیا ،یطیمح

 اهمیت تعیین سنگ هاچیست؟-15

ومنابع موجود  ریاکتشاف ذخا ن،یزم خچهیتار یمختلف، از نظر بررس یها دهیسن سنگ ها و پد نییتع

 دارد. یادیز تیو ... اهم ندهیآ یحوادث احتمال ینیب شیپ ن،یدر زم

 دوروش تعیین سنگ ها را بنویسید.-16

 کنند. یم نییو مطلق تع یها را به دو روش سن نسب دهیسن سنگ ها و پد ز،ین یشناس نیدر زم

 چه تفاوتی باهم دارند؟و سن مطلق یسن نسب-17

شود و در  یمشخص م گریکدیها نسبت به  دهیتقدم و تأ خر وقوع پد بیترت ،یسن نسب نییتع در

 یم یریاندازه گ ویواکتیها با استفاده از عناصر راد دهیپد ی( سن واقعیومتریسن مطلق )راد نییتع

 .شود
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 چه؟ یعنیعنصر کیعمر مهین-18

عناصر پس از  نیهستند. ا یبه طور مداوم و با سرعت ثابت در حال فروپاش ویواکتیعناصرراد

عنصر  کیاز  یمیکشد ن یرا که طول م یشوند. مدت زمان یم لیتبد داریبه عنصر پا یفروپاش

 .ندیگو یعمر آن عنصر م مهیشود، ن لیتبد داریبه عنصر پا ویواکتیراد

 را توضیح دهید. سن مطلق نییتع روش19

 شود. یم نییتع دهیوقوع پد قیزمان دق ر،یسن مطلق با استفاده از رابطه ز نییدرتع 

 تعداد نیمه عمر=سن پدیده×طول نیمه عمر

 را نام ببرید.مختلف زمان یها اسیمق-20

 یاست. شما باواحدها هیزمان، ثان یرود. واحد اساس یبه کار م یمختلف یها اسیزمان در مق مفهوم

 د؛یساعت، شبانه روز، هفته، ماه، سال، دهه، سده )قرن( و هزاره آشنا هست قه،یبزرگ تر زمان مانند: دق

نداردمانند عصر،  یادیروزمره ما، کاربرد ز یوجود دارد که در زندگ زیبزرگ تر زمان ن یاما، واحدها

 .هستند یشناس نیمورد استفاده در زم یزمان یدوره، دوران و اِئون که واحدها

 به چه عواملی بستگی دارد؟ بزرگ ترزمان یواحدها یبند میارتقسیمع-21

انقراض گونه  ایهمچون ظهور  یمختلف، به حوادث مهم یزمان یواحدها نیا یبند میارتقسیمع 

 دارد. یو ... بستگ اهایدر یجهان یپسرو ای شروییپ ،ییازجانداران، حوادث کوه زا یخاص

 را نام ببرید. لسونیو ۀمراحل چرخ-22

 یمرحله بازشدگ -1

 مرحله گسترش -2

 مرحله بسته شدن -3

 مرحله برخورد -4

 ی چرخه ویلسون را توضیح  دهید.مرحله بازشدگ-23
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شود و مواد مذاب  یشکافته م یقاره ا  ۀاز پوست یبخش رکره،یخم یهمرفت یها انیجر ریتأث تحت

 مانجارویلیو ک ایکن یکوه ها قایشرق آفر مانندرسند. یم نیصعود نموده و به سطح زم رکرهیخم

 چرخه ویلسون را شرح دهید. مرحله گسترش-24

 ییاهایشده در جادیا یو در محل گودال ها ابدی یشده، گسترش م جادیمرحله، شکاف ا نیدر ا

 اطلس انوساقی –سرخ  یایرمانند د شود . یم لیتشک

 چرخه ویلسون را توضیح دهید. مرحله بسته شدن-25

  انوس،یشود و اق یدچار فرورانش م یانوسیشده، سنگ کره اق جادیا انوسیچند منطقه از اق ای کیدر 

 شود. یبسته م تیکوچک تر و در نها

 چرخه ویلسون را توضیح دهید.  مرحله برخورد-26

 مانند . ندیآ یبه وجود م ییرشته کوه ها ،یانوسیو برخورد ورقه ها، رسوبات اق انوسیبا بسته شدن اق

 البرز، زاگرس ا،یمالیه

 علل پیدایش فصول و سه منطقه اقلیمی درزمین چیست؟-27

 یدرجه ا٥/23حدود   هیزاو د،یبا خط عمود برصفحه مدار گردش خود به دور خورش نیمحور زم-الف 

 .است رییثابت و بدون تغ باًیمحور تقر یراستا د،یسازد ودر هنگام گردش به دور خورش یم

 کیدر دیتا خورش نیشکل است و فاصله زم یضیب د،یبه دور خورش نیمدارحرکت زم یاز طرف-ب 

 .کند یرمییسال تغ

 شتریب ن،یزم یجنوب مکرهین گریشش ماه د یو در ط یشمال مکرهیشش ماه از سال ن یدر ط نیبنابرا

 .ردیگ یقرار م دیدر معرض تابش خورش
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 سه منطقه اقلیمی کره زمین را نام ببرید.-28

 )حارّه(منطقه گرمسیر -

 منطقه معتدله-

 یمنطقه سرد قطب-

 

 ویژگی های منطقه گرم کره زمین را بنویسید.-29

بر سطح  یامکان تابش عمود .شود یرا شامل م یمنطقه از مدار رأس السرطان تا رأس الجد نیا

است ودرطول  گرادیدرجه سانت20از   شیهوا در آن ب یدما نیانگیم .منطقه ممکن است نیدر ا نیزم

 سال هواگرم است.

 ویژگی های منطقه معتدل کره زمین را بنویسید.-30

 . شود یدرجه در هر نیمکره را شامل م ٦٦/ ٥درجه تا  23/ ٥این منطقه از مدار -

 گراد است. یدرجه سانت 20تا  8مناطق بین  نیهوا در ا یمیانگین دما -
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 ویژگی هی منطقه سرزد قطبی را بنویسید.-31

 .شود یدرجه در هر نیمکره را شامل م 90درجه تا  ٦٦/ ٥این منطقه از مدار  -

  .باشد یم یدر آنجا فصل زمستان طوالن -

 گراد است. یدرجه سانت 8هوا در مناطق شمالگان و جنوبگان کمتر از  یمیانگین دما -

 تابش خورشید درچه زمانی و درکجا عمود می تابد؟-32

 دراستوااول مهرو اول فروردین 

 اول تیرماه در مدارراس السرطان

 اول دی ماه درمدارراس الجدی

 روزو شب مساوی درکدام مناطق زمین دیده می شود؟-33

 درمنطقه حاره بین استوا و مدارراس السرطان و راس الجدی

 ساعته دیده می شود؟24درکدام مدارکره زمین روز-34

 مدار قطبی شمال و جنوب

 شب را توضیح دهید. اصطالح خورشید نیمه-35

ساعت در آسمان 24دراول تیرماه درمدارقطبی شمال و دراول دی ماه درمدار راس الجدی خورشید 

 دیده می شود که به آن خورشید نیمه شب گفته می شود.

درجه  5/23روز بر مدار  93بر مدار صفر درجه) استوا( و بعد از  نیدر اول فرورد دیخورش-36

 !!یشمال مکرهیدر ن یاست و آغاز انقالب تابستان ریتابد و اول ت یالسرطان(م) مدار راس یشمال

 ?کند یبر کدام مدار عمود تابش م بهشتیارد 12در  دیخورش

روز 93درجه را درطول 23.٥ نیا دیخورش درجه اختالف هست23.٥استوا تا مدارراس السرطان  نیب

شود حاال  یم یروز ط93درجه در 23دیتناسب ببن دیبا حاال کند تا برسد به مدارراس السرطان یم یط
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 یم تناسب شود یروز م43 بهشتیارد12تا  نیاز اول فرورد یعنیروز 43شود  یم بهشتیارد12

 یدرجه شمال10شود  یم93بر  میدرجه تقس23ضرب در 43روز چنددرجه43روز 93درجه 23 دمیبند

 .قرار دارد یدرجه شمال10 ییایدرعرض جغراف بهشتیارد12در  دیخورش

 

 

 

 2فصل

 امروزی بشررا توضیح دهید. یدرزندگ ینقش منابع معدن-1

 یمس موجود درکابلها .شوند یم نیتأم ،یما از منابع معدن یزندگ یبرا ازیعمده مواد مورد ن بخش

 م،یسینو یکه باآن م یموجود در تلفن همراه، مداد نیراه آهن، پالت لیبرق، آهن مورد استفاده در ر

پس از  یمعدن منابع .شوند یم هیته یو ... از منابع معدن میزن یکه با آن مسواک م یردندانیخم

 یم لیتبد ازیمورد ن یبه کاالها ،یشناسان، از معادن استخراج و پس از فراور نیتوسط زم ییشناسا

 ( درجدول آورده شده است.رفلزییغ -از کاربردهای مواد معدنی )فلزی  تعدادی .شوند

 ست؟یکالرک چ غلظت-2 

 ییایمیش بیترک نییتع یوود برا نگیکالرک  و ر یشناس به نام ها نیدو زم ،یالدیم19٦4سال   در

 یازانواع سنگ ها یادیارزیمختلف آن، تعدادبس یعناصردربخش ها یپراکندگ یوبررس نیپوسته زم

 ییایمیش بیکردند که امروزه ترک نییآنها را تع ییایمیش بیو ترک یمناطق مختلف را نمونه بردار

 شود. یبا عنوان غلظت کالرک عناصر شناخته م نیپوسته زم نیانگیم

 چیست؟شرح دهید.عناصر نیانگیکاربرد غلظت م-3

مقدار غلظت عناصر  یریدارد. پژوهشگران با اندازه گ یادیز یعناصر، کاربردها نیانگیم غلظت

 یشناس نیزم یندهایبه فرا ن،یانگیغلظت م ریآن با مقاد سهیهر منطقه و مقا یدرسنگ ها و خاک ها

 .برند یم یمنطقه و ... پ کی نیتکو خچهیسنگ کره ، تار یمانند حرکت ورقه ها

 ی در غلظت کالرک چیست؟شرح دهید.مثبت و منف یهنجار یبمفهوم -4


