
 بسمه تعالی                                      طراح :بی بی فاطمه دهقان                 زمین شناسی یازدهم            7سوال فصل 

 یک یزددبیر ناحیه                                                                                                     79-77سال تحصیلی 

 گزینه های درست را در سوالات زیر انتخاب کنید:

 زمین شناسی جزو کدام خشکی بوده است؟* ایران در دوره های مختلف   

 گندوانا -ج لورازیا و تتیس      د      لورازیا -ب     پانگه ا ولورازیا    -الف      

 *سن قدیمی ترین سگ مناطق مختلف ایران کدام گزینه است؟  

 میلیون سال  0666تا  966 -میلیون سال    د 066 -میلیون سال    ج 966 -میلیون سال  ب 066تا  96 -الف      

 *پهنه ایران مرکزی دارای کدام ویژکی زمی ساختی زیر است؟  

 یننوفرورانش تتیس  -توالی رسوبی منظم     د -سنگهای پرکامبرین تا سنوزوییک   ج -ب       تاقدیسی  -الف      

 *کدامیک از موارد زیر جزو منابع اقتصادی پهنه البرز می باشد؟  

 سرب و روی -د   زغال سنگ    -ج         گاز   -ب             منیزیت     -الف      

 *قدمت استفاده فلز در کشور برای چه زمانی می باشد؟  

 706 -د               006 -ج       7066 -ب                  0066 -الف      

 میباشد. --------حفاری اولین چاه نفت خاور میانه در شهر *   

 آبادان -خوزستان     د -مسجد سلیمان ج -ب                    اهواز  -الف     

 *روزانه چند لیتر نفت از اولین چاه خاور میانه استخراج میشد؟  

 09 -د       09666 -ج           0966 -ب                     096 -الف     

 جهان را دارد.  -----*ایران از نظر نفتی رتبه   

 چهارم -د          اول   -ج          سوم    -ب                    دوم   -الف     

 کشور جهان است. -------*از نظر گازی ایران   

 چهارمین -د      سومین  -ج         دومین  -ب                 اولین    -الف     

 درصد نفت جهان از کشور ایران استخراج میشود.-------*  

 06 -د            06 -ج              06 -ب                      76 -الف     

 میباشد. --------*بلندترین قله آتشفشانی ایران  ،کوه   

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

0 

 جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. 

میتوان یافت. ---*جنس و پراکندگی سطحی سنگها را از روی   

میدان نفتی جهان است.--------است واز نظر رتبه ------*بزرگترین میدان نفتی ایران   

دارد.وجود ---با ذخایر -----*پهنه کپه داغ در سنگهای   

می باشد.-------و--------*منابع معدنی ،زیربنای  

می گویند. --------------*آثار معدن کاری قدیمی را در اصطلاح   

.آغاز شد---------در منطقه ای به نام میدان  --------------*حفاری اولین چاه نفت خاور میانه در استان   

است. ---------------قای *از پیشگامان نوین مطالعات زمین شناسی ایران، آ  

.معرفی شده است -----------------*ایران از نظر زمین شناسان جهان ،  

0 



 پهنه های زمین ساختی سمت راست با کدامیک از عبارات سمت چپ رابطه دارد؟

دگرگونی انواع سنگ  -کپه داغ                                                     الف - 0                  

توالی رسوبی منظم -سهند وبزمان                                               ب -0                  

تاقدیس وناودی های متوالی -سیرجان                                          ج -سنندج -0                  

فرورانش تتیس نوین به ایران مرکزی   -د                               زاگرس                         -4                  

0 

 کلمات مناسب داخل پرانتز را اتخاب کنید:

مسن تر(است. –*سن سنگهای مختلف ایران از عربستان )جوان تر     

ترشیاری(است. –*بیشتر فعالیتهای آتشفشانی ایران در دوره )کواترنر     

   زغال سنگ(یافت میشود. -سیرجان )ذخایر سرب وروی -*در پهنه سنندج  

سنگ آذرین(قرار دارد.  –*ذخایر نفت ایران به طور عمده در لایه های )سنگ آهک     

4 

 درستی و نادرستی جملات زیر را مشخص کنید:

غربی می باشد.-شرقی ،*جهت جغرافیایی گسل نایبند    

میلادی بوده است. 0090ل *حفاری اولین چاه نفت در خاور میانه در سا    

متر بوده است. 496*عمق چاه نفت در مسجد سلیمان     

*نقشه زمین شناسی نشان دهنده میزان مواد معدنی موجود در کانسارها می باشد.    

گسل اصلی زاگرس می باشد.،*طولانی ترین گسل ایران     

0 

 به سوالات زیر کوتاه پاسخ دهید:

*پدیده زمین شناسی معروف چابهاررا بنویسید؟    

*چه نوع اطلاعاتی را روی نقشه زمین شناسی میگیریم ؟    

*پژوهش روی مناطق مختلف ایران از چند سال پیش آغاز شده است؟    

*اولین بار استخراج واستفاده از فلز در کدام مناطق دنیا انجام گرفت؟    

*نیروی محرکه استخراج نفت در مسجد سلیمان چه بود؟    

*ذخایر نفت و گاز ایران در چه مناطقی واقع شده اند؟    

9 

 7 وجود گسلها در ایران نشانه چیست؟

 0 گسلهای ایران از نظر فعالیت به چند دسته تقسیم میشوند ؟نام ببرید؟

 7 مهمترین کوههای آتشفشانی ایران را نام ببرید؟

 06 آتشفشانهای دوره کواترنر ایران در چه محدوده ای قرار دارد؟

 00 گسلهای اطراف استان یزد را نام ببرید؟

 جهت های جفرافیایی گسلهای زیر را مشخص کنید؟

گسل مشا -کازرون                   د -گسلهای اصلی زاگرس              ج -کپه داغ                   ب -الف     

00 

 هر کدام از آتشفشانهای زیر در کدام یک از استانهای کشور واقع شده اند؟

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

00 

 مهمترین ذخایر هیدرو کربنی ایران در کجا واقع شده است؟

 

04 



نفتی ایران به سوالات زیر پاسخ دهید.در مورد میدان   

بزرگترین میدان نفتی ایران چه نام دارد؟ -الف     

از نظر جهانی چندمین میدان نفتی می باشد؟ -ب     

00 

 09 پهنه های زمین ساختی ایران را نام ببرید.

چگونه تشکیل شده است؟ ،معادن منیزیت پهنه شرقی وجنوب شرقی ایران  07 

چیست؟نام ببرید. ،های زمین ساختی ایرانویژگی پدیده   00 

برای هر جامعه چیست؟ ،اهمیت ژئوپارک  07 

به ثبت جهانی رسیده است؟ ،کدامیک از ژئوپارکهای ایران  06 

در ژئو پارک چیست؟ ،هرمنطقهافراد  نقش آموزش  00 

 00 هدف اصلی زمین گردشگری چیست؟

هستند؟ی چه کسانی رمخاطبان اصلی زمین گردشگ  00 

 04 پیامدهای زمین گردشگری چیست؟

 00 متخصصان زمین گردشگری در چه مکانهایی مشغول به کار میشوند؟

ئوپارک بنویسید:ژبرای هر کدام از شهرهای زیر یک نمونه   

میانه -ی     قشم     -و        تهران  -د      چابهار    -ج        ساری  -ب     همدان     -الف    

09 

 پدیده های زمین شناسی معروف هر کدام از مناطق زیر را بنویسید.

جاشک -د      قشم     -ج     چابهار     -ب       میانه    -الف     

07 

 اصطلاحات زیر را تعریف کنید

ژئوتوریسم -معدنکاری شدادی    د -اکوتوریسم    ج -ژئوپارک    ب -الف     

00 

 


