
 ریاضی ـ تجربی یازدهم                 شناسی زمین هفتم فصل سؤالات نمونه

 .کنید مشخص را زیر جملات نادرستی یا درستی -فال

 .دارند سال میلیون 1666 تا سال میلیون 066بین  سنی ایران های سنگ ترین قدیمی -1

 .شود می داده نشان ها کانسار در موجود معدنی مواد میزان شناسی زمین های نقشه در -2

 .کنید پر مناسب کلمات با را زیر عبارت -ب

 .دارد وجود منظم رسوبی توالی در ................................. ی پهنه در گاز عظیم ذخایر -3

 .دارند قرار ....................... های لایه در عمده طور به ایران نفت ذخایر -4

 .شود می دیده رسوبی های سنگ در .......................... رذخای البرز ی پهنه در -5

 .است ..................................... زاگرس اصلی گسل جغرافیایی جهت -0

 .دهید کوتاه پاسخ زیر سؤالات به -ج

 شوند؟ می دیده سنوزوئیک تا پرکامبرین از ها سنگ ایران، ساختاری ـ رسوبی های پهنه کدام در -7

 است؟ رسیده جهانی ثبت به ژئوپارک عنوان به ایران کشور جزیره کدام -8

 دهد؟ می قرار توجه مرکز در را جاندار طبیعت های جاذبه صنعت کدام -9

 می صورت مرکزی ایران زیر به نوین تتیس فرورانش ایران، ساختاری ـ رسوبی های پهنه کدام در -16

 گیرد؟

 .دهید پاسخ زیر ای گزینه چهار های پرسش به -د

 دارد؟ قرار جهان عظیم نفتی میدان سوم ی رده در ایران نفتی میدان کدام -11

 مارون میدان-د        آزادگان میدان -ج        آغاجاری میدان -ب              اهواز میدان -الف        

 دارد؟ قرار فومرولی ی مرحله در آتشفشان کوه کدام -12

 دماوند -د                 سبلان-ج                 سهند -ب        بزمان -الف

 گذاری نام ................. است شناختی زمینی میراث به آن اصلی توجه که جدیدی ی رشته -13

 .است شده



 ژئوپارک-د          شناختی زمین میراث -ج     شناختی زمین گوناگونی -ب     گردشگری زمین -الف

 است؟ متوالی های ناودیس و ها تاقدیس دارای ایران، ی عمده ساختاری ـ رسوبی های پهنه کدام -14

 سیرجان ـ سنندج-د            زاگرس -ج           البرز پهنه -ب                داغ کپه -الف

 .بدهید کامل جواب -و

 باشد؟ داشته ای ویژه اقتصادی جایگاه جهان های کشور در تواند می گردشگری زمین چرا -15

 کنید؟ تعریف را ژئوپارک -10


