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    زمین را مرکز عالم می دانست؟ ،کدام دانشمند -1

 گالیله-4کوپرنیک       -3    کپلر-2   بطلمیوس -1 

 1پاسخ: گزینه 

 ی ارائه گردید؟ انتوسط چه کسنظریه زمین مرکزی  –بیضوی بودن مدار سیارات  -2

 کپلر -کوپرنیک-4 کپلر      -بطلمیوس-3 بطلمیوس   -کپلر-2 کوپرنیک    -گالیله -1

 2پاسخ: گزینه 

 ند؟هست چه کسی ثابت کرد سیارات در مسیر بیضی شکل در حرکت -3

 کپلر-4      کوپرنیک-3     گالیله-2     نیوتون-1

 4پاسخ: گزینه 

 کدام جمله درست است؟ -4

 حرکت روزانه زمین در آسمان، ظاهری و نتیجه گردش زمین به دور خورشید است. -1

 حرکت روزانه خورشید در آسمان، ظاهری و نتیجه چرخش زمین به دور محور خود است  -2

 حرکت روزانه خورشید در آسمان، ظاهری و نتیجه گردش خورشید به دور زمین است  -3

 انه خورشید در آسمان، ظاهری و نتیجه چرخش زمین به دور محور خود استماهحرکت   -4

 2پاسخ: گزینه 

 کدام یک مدار کوچکتری دارد؟در نظریه زمین مرکزی،  -5

 خورشید -4زهره       -3مریخ           -2مشتری           -1

 3 پاسخ: گزینه

6- P  و dبه ترتیب کدام ویژگی های سیارات می باشد؟  

 فاصله سیاره از زمین-زمان گردش سیاره به دور خورشید  -1

     فاصله سیاره ازخورشید-زمان گردش سیاره به دور خورشید  -2

 زمان گردش سیاره به دور خورشید -سیاره از خورشید  فاصله  -3

 زمان گردش سیاره به دور خورشید-فاصله سیاره از زمین  -4

 2پاسخ: گزینه 

زمان یک بار گردش آن به دور خورشید  ،برابر فاصله ی زمین تا خورشید باشد 9اگر فاصله یک سیارک تا خورشید  -9

   8-4             4-3          3-2              23 -1؟      تقریبا حدود چند سال است

 1پاسخ: گزینه 

 کدام جمله صحیح است؟ -9

 .با افزایش فاصله ی آنها از خورشید کم می شود زمان یک دور گردش سیارات به دور خورشید،-1

 ا افزایش فاصله ی آنها از خورشید زیاد می شودب زمان یک دور گردش سیارات به دور خورشید، -2

     مدار حرکت همه ی سیارات به دور زمین بیضوی است-3

 در زمان های مساوی، مسافت های مساوی را طی می کنند ،سیارات-4

 2پاسخ: گزینه 

 حدود .........  خورشید تا زمین ی فاصله -8

 هشت دقیقه نوری -4   هشت سال نوری  -3     یک سال نوری-2    سه دقیقه نوری-1
 4پاسخ: گزینه 

 از کربن رادیو اکتیو موجود در قطعه استخوانی، تخریب شده است ، سن این فسیل  چند سال است ؟نیمی  -11

    13192 -4                  0332 -3                11412 -2                 22922 -1    سال (   5931)نیمه عمر کربن  

  3پاسخ: گزینه 
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𝟕شد، چند سال طول می کشد تا سال با 1611اگر نیمه عمر رادیوم حدود  -11

𝟖
این ماده رادیواکتیو در سنگ تخریب  

 1422 -4              4822 -3           3222 -2           1122 -1  شود؟   

   3پاسخ: گزینه 

 مربوط به کدام فصل است؟ ایران، در کشور نور خورشید )نزدیک به عمود( تابشی زاویه  -12

 زمستان-4  پاییز -3  تابستان-2    بهار -1

 2پاسخ: گزینه 

13- 𝟏

𝟏𝟔
سال باشد ،عمر این  11111ماده ی رادیواکتیو یک سنگ، باقی مانده است،اگر نیمه عمر این ماده ی رادیو اکتیو  

 4222-4              11222-3            42222-2            112222 -1سنگ چند سال است؟        

 2پاسخ: گزینه 

 برای تعیین سن قدیمی ترین سنگ های کره ی زمین، از کدام ماده ی رادیواکتیو، استفاده می شود؟    -14

 42پتاسیم  -4               83روبیدیم  -3               14کربن -2           238اورانیوم  -1 

   1پاسخ: گزینه 

𝟏میلیارد سال است. اگر در یک شهاب سنگ  3/1نیمه عمر پتاسیم    -15

𝟏𝟔
باقی مانده باشد، عمر شهاب  41پتاسیم  

 3/1-4           9/3-3               2/0 -2             1/2 -1سنگ چند میلیارد سال است؟    

  2پاسخ: گزینه 

 نسبت به ............. در فسیل های قدیمی تر ................ از فسیل های جدیدتر است . 14میزان نیتروژن  -16

 بیشتر  - 14کربن  -4بیشتر             - 12کربن   -3کمتر                - 14کربن  -2کمتر             -12 کربن -1

   4پاسخ: گزینه 

 در کدام دوره زندگی محدود به دریا بوده است و در آن بی مهرگان آبزی صدف دار فراوان گشته اند؟ -19

 کربونیفر -4 کامبرین        -3پرمین       -2دونین        -1

 3پاسخ: گزینه 

 کدام گزینه، آخرین دوران از تقویم زمین شناسی بوده و به دو دوره تقسیم شده است؟ -19

 پالئوزوئیک -4پرکامبرین   -3مزوزوئیک   -2سنوزوئیک  -1

  1پاسخ: گزینه 

 دونین -4سیلورین -3اردویسین    -2کامبرین   -1اولین مهره داران در کدام دوره ظاهر شده اند؟  -18

 2پاسخ: گزینه 

 ترشیاری -4تریاس           -3کربونیفر           -2کرتاسه         -1گیاهان گل دار در کدام دوره ظاهر شده اند ؟      -21

 1پاسخ: گزینه 

 دوره ی تریاس با کدام یک از دوره های زیر در یک دوران قرار دارد ؟ -21

 کربونیفر-4      کرتاسه   -3ترشیاری        -2کواترنری      -1 

 3پاسخ: گزینه 

 وجود کدام فسیل در سنگ، نشانه ی ارتباط آن با دوران پالئوزوئیک است ؟ -22

 دایناسور -4گیاه گل دار                      -3جلبک دریایی                    -2تریلوبیت                    -1

 1پاسخ: گزینه 

 ت؟ کدام دو دوره، متعلق به یک دوران اس -23

 دونین و اردویسین -4کرتاسه و کامبرین          -3اردویسین و کواترنری           -2کواترنری و کرتاسه      -1

 4پاسخ: گزینه 

 با توجه به دوره های زیر ،کدامیک حاکی از نبود یک الیه است؟  -24
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 دونین –سیلورین  -4کربونیفر           –دونین  -3اردویسین         –پرکامبرین  -2سیلورین          –اردویسین  -1

 2پاسخ: گزینه 

 دوره ی پرمین، متعلق به کدام دوران است؟ -25

 پروتروزوئیک-4سنوزوئیک          -3پرکامبرین         -2پالئوزوئیک         -1

 1پاسخ: گزینه 

 ؟نیستکدام یک از موارد زیر، از مراحل چرخه ویلسون  -26

 برخورد ورقه ها   -4بسته شدن پوسته اقیانوسی       -3گسترش پوسته اقیانوسی   -2بازشدگی پوسته اقیانوسی     -1

 1پاسخ: گزینه 

 چرخه ویلسون، منجر به کدام نتیجه شد؟ -29

 پوسته قاره ای در تمام نقاط زمین، در حال کوچک شدن است   پوسته اقیانوسی، قدیمی تر از پوسته قاره ای است -1

 تمام کوه ها حاصل برخورد ورقه ها هستند   وسعت سطح زمین، افزایش نمی یابد -2

 4پاسخ: گزینه 

  در نیم کره ی جنوبی کدام فصل زیر مشاهده می شود؟. خورشید قرار دارد از کیلومتری 152×611زمین در فاصله ی  -29

 زمستان-4      پاییز-3       تابستان -2   بهار -1

 4پاسخ: گزینه 

 ؟است زمستان کوتاهبه چه دلیل روزها در  -28

 ودش دور می زمین از خورشید -2زمین به خورشید نزدیک می شود -1

 تر است کوتاهزمان دریافت انرژی خورشید -4است مایل تر زاویه تابش -3

 4پاسخ: گزینه 

 درجه داریم؟ 81تابش  ی ،در کدام نیم کره زاویهدر کم ترین فاصله ی زمین از خورشید -31

 غربی-4شرقی -3شمالی -2جنوبی -1

 1پاسخ: گزینه 

 جغرافیایی قائم می تابد؟ های ر کدام عرضدر بهار و پاییز، بآفتاب  -31

 قائم نمی تابدً  کامالِ عرض جغرافیایی در هیچ  -4درجه  0/11در عرض -3استوا  -2درجه جنوبی  0/23درجه شمالی تا  0/23از -1
 2پاسخ: گزینه 

     این کشور در چه فصلی به سر می برد؟ .داشته است ساعت شب 12ساعت روز و  12 کشوری حدود -32

 زمستان-4 پاییز یا بهار  -3   تابستان-2  بهار -1    
 3 پاسخ: گزینه

 زمستان-4پاییز   -3تابستان  -2بهار -1کدام فصل مشاهده می شود؟ استرالیا در اگر در کشور ما فصل بهار باشد، -33

 3 پاسخ: گزینه

 ؟نداردانحراف محور زمین در کدام مورد تاثیر  -34

 ها ایجاد فصل -4 حرکت انتقالی زمان مدت  -3 دو نیم کره   طول روز و شب تفاوت-2زاویه تابش خورشید  اندازه -1

 4 پاسخ: گزینه

 محور زمین چه وضعیتی دارد؟    -35

 است.عمود بر سطح مدار آن به دور خورشید  -2 .به دور خود نمی چرخد -1 

 .انحراف دارد درجه 0/23به دور خورشید ،نسبت به خط عمود بر صفحه مدار آن -4 .نسبت به سطح مدار انحراف دارد-3
 4 پاسخ: گزینه

 .  دلیل تضاد فصل ها در نیم کره شمالی با نیم کره جنوبی است.....................................   -36

 انحراف محور زمین -4  کروی بودن زمین -3تفاوت در فاصله از خورشید -2تفاوت در زاویه و مدت زمان تابش  -1
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 4 پاسخ: گزینه

 کدام قطب در شب به سر می برد؟ ،ترین فاصله از خورشید  در کم -39

 هیچ کدام -4شمال و جنوب       -3جنوب            -2شمال     -1

 1 پاسخ: گزینه

 خورشید ، کدام گزینه درست است؟کیلومتری  152×611درفاصله ی  -39

 تابستان نیم کره جنوبی -تابش عمود بر مدار راس السرطان -بیش ترین سرعت زمین -قطب شمال شب  -1

 زمستان نیم کره شمالی -تابش عمود بر مدار راس الجدی -کم ترین سرعت زمین -قطب شمال شب  -2

 زمستان نیم کره جنوبی  -اتابش عمود بر مدار استو -بیش ترین سرعت زمین -قطب جنوب شب  -3

 تابستان نیم کره شمالی          -تابش عمود بر مدار راس اسرطان -کم ترین سرعت زمین -قطب جنوب شب -4

 4پاسخ: گزینه 

 کیلومتری خورشید ، کدام گزینه درست است؟ 151×611درفاصله ی  -38

 روز قطب جنوب –فصل تابستان نیمکره جنوبی  –زاویه تابش عمود بر استوا   -1

 روز قطب شمال –فصل تابستان نیمکره شمالی  –زاویه تابش عمود بر مدار راس السرطان   -2

 روز و شب قطب جنوب –فصل بهار و پاییز نیمکره جنوبی  –زاویه تابش عمود بر استوا   -3

 روز قطب شمال –فصل تابستان نیمکره جنوبی  –زاویه تابش عمود بر مدار راس الجدی   -4

 3پاسخ: گزینه 

 و استرالیا، در کدام فصل ها، زاویه تابش تقریباً یکسانی دارند؟فرانسه  -41

 پاییز و زمستان -4تابستان و پاییز      -3بهار و پاییز      -2بهار و تابستان     -1

 2پاسخ: گزینه 

 11پایه  زمین شناسی –فصل اول  تشریحی سواالت

 .کنید را مشخص زیر عبارات و نادرستی درستی -41

 (غ).کرد را تایید بطلمیوس نظریه سجزی ابوسعید -الف

 (ص).دانست می محورخودش دور به زمین چرخش و نتیحه را ظاهری خورشید حرکت کوپرنیک-ب

 (ص.)کند می تغییر خورشید دور به گردش دور یک در تا خورشید زمین فاصله کپلر اول قانون طبق -پ

 (غ).کند می ایجاد مساوی مسافت های مساوی، مدت زمان درکند  می وصل سیاره به را ستاره که خطی کپلر سوم قانون طبق -ت

 .کنید کامل مناسب را با کلمات زیر های عبارت -42

 گرانش .اند شده جمع هم کنار.......... نیروهای تاثیر تحت اجرام از کهکشان، تعدادی هر در-الف

 نجومی واحد .شود می گفته.......... شناسی ستاره اصطالح در خورشید تا زمین فاصله به-ب

 ثابت .است فروپاشی حال در.........سرعت وبا مداوم طور به اکتیو رادیو عناصر-پ

 .شود می استفاده .........از ماده  اند، شده تشکیل زمین کره در که هایی سنگ نخستین سن تعیین برای -43

 228سرب

 نمره1.کنید انتخاب را مناسب گزینه  -44

 است؟ سال چند است، شده تجزیه آن 3/4که استخوانی سن رادیواکتیو کربن از استفاده با-الف

 3 گزینه :پاسخ    4-22922      3-11412     2-0332     1-13192

 هاست؟ دوره کدام در ترتیب به گلدار گیاه و اولین دار زره ماهی پیدایش-ب

 1 گزینه :پاسخ ژوراسیک -سیلورین-4      کرتاسه-دونین-3  سیلورین-اردویسین-2     کرتاسه-اردویسین-1

 است؟ ویلسون چرخه مراحل کدام از ای نمونه آفریقا شرق-پ

 4 گزینه :پاسخ        بازشدگی-4        برخورد-3     گسترش-2      شدن بسته-1

 تابد؟ می عمود مدار کدام بر خورشید ترتیب به تابستان واول بهار اول روز در-ت

پاسخ: 

گزینه 

4 
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 2 گزینه :پاسخ   استوا-الجدی راس-4 السرطان راس-استوا-3   استوا-السرطان راس-2الجدی راس-السرطان راس-1

 نمره 5/1است؟ زمین حرکات کدام از ناشی کدام هر ها فصل وپیدایش وروز شب پیدایش -45

 انتقالی :ها فصل      وضعی :روز و شب :پاسخ

 :دهید پاسخ زمین سطح خورشید بر تابش زاویه به باتوجه -46

 است؟ چگونه کدام هر در دما وضعیت-پ دارند؟ قرار مدارهایی چه بین-شود؟ ب می ایجاد اقلیمی منطقه چند-الف

  .درجه 22 از باالتر دما جنوبی و شمالی ونیم23 مدار بین گرمسیری منطقه-الف:پاسخ

  .درجه 8و 22 بین دما و .جنوبی نیمکره در مدارها همین و شمالی نیم و 11و ونیم23 مدارهای بین معتدله، منطقه -ب

 نیمکره دو هر در درجه92و نیم و 11 مدارهای بین قطبی، سرد منطقه-پ

 نمره 5/1افتد؟ می اتفاق شمالگان منطقه در سال از روزی چه ودر چه یعنی شب نیمه خورشید پدیده -49

 (تیر یکم)تابستان اول ودر کند نمی غروب خورشید که ساعته 24 روز یعنی:پاسخ

 نمره 5/1است؟ ساعت 12و مساوی روز و شب ساعات سال از روزهایی چه در -49

 (پاییز)مهر اول و (بهار) فروردین اول:پاسخ

 .دهید پاسخ موارد این به زمین چرخشی محور مورد در -48

 است؟ چگونه دورخورشید به مدارگردش صفحه به نسبت محور این وضعیت-الف

 نمره0/2متغیر؟  یا است ثابت فضا در گردش هنگام در محور راستای-ب

 .است ثابت آن راستای و مایل درجه ونیم23 خودش دور به زمین چرخشی محور :پاسخ

 های زیر را با انتخاب کلمه مناسب کامل کنید :  عبارت -51

 مارپیچیمارپیچی ( شکل است .  –کهکشان راه شیری ) حلقوی  (1

 زمین مرکزیخورشید مرکزی ( حاکم بوده است .  –قرن پیش ، نظریه ) زمین مرکزی  22حدود  (2

 واحد نجومیواحد نجومی ( می گویند.  –به فاصله زمین تا خورشید یک ) سال نوری  (3

 آذرینآذرین ( به وجود آمده اند .  –در تکوین سیاره ی زمین ، ابتدا سنگهای ) رسوبی 

 رویدادهای زیستی ذیل مربوط به چه دوره ای می باشد: -51

 دوره سیلورین.......................الف ( پیدایش اولین گیاه آوند دار 

 دوره ژوراسیکب ( پیدایش اولین پستاندار...................................

 دوره کواترنریج ( پا به عرصه گذاشتن انسان ............................

 .....................و .......................در گذشته پی برد.با بررسی شاخه دیرینه شناسی از علم زمین شناسی می توان به  -52

 و محیط زندگی موجودات ( ) سن نسبی الیه های زمین  

 .بنویسید کپلررا قانون سه -53

 .دارد قرار آن کانون دو از دریکی خورشید همواره که کند می حرکت خورشید دور به چنان بیضوی، مداری در سیاره هر :اول قانون

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

 .کند می ایجاد مساوی های مساحت

 افزایش (d) خورشید از فاصله افزایش با (p) خورشید دور به سیاره دور یک گردش زمان: سوم قانون

 d2P=3یا  .است نجومی واحد برحسب  dو  زمینی سال حسب بر  p :رابطه این در  .است برقرار ها آن بین زیر رابطه و مییابد

 .بنویسید را مطلق سن تعیین روشفرمول  -54

 پدیده سن =عمر نیمه تعداد ×عمر  نیمه طول

 .ببرید نام را ویلسون چرخۀ مراحل -55

 مرحله برخورد -4 شدن       بسته مرحله-3مرحله گسترش      -2بازشدگی        مرحله  -1

 .ببرید نام را زمین کره اقلیمی منطقه سه -56
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 قطبی سرد منطقه - معتدله منطقه -گرمسیر)حارّه(  منطقه

 با توجه به شکل مقابل به سواالت زیر پاسخ دهید: -59

 ماه مرداد        PQماه بهمن و  MN کدام ماههای شمسی را نشان می دهد ؟ PQو MNمحدوده های  –الف 

 اول تیر ماه   اوج خورشیدی چه زمانی از سال است ؟ -ب

 اعتدال بهاری واعتدال پاییزی در چه زمان یا زمان هایی زاویه تابش خورشید به استوا عمود می باشد ؟ -ج

ورشید چند واحد نجومی سال زمینی باشد، فاصله آن تا خ 9اگر زمان یک دور گردش سیاره ای به دور خورشید  -59

 و چند کیلومتر می باشد ؟

𝑃2=𝑑3 → 82=𝑑3=64=𝑑3 →d=4      واحد نجومی 

 کیلومتر       106×600=106×150×4

𝟕سال می باشد .در یک نمونه سنگ رادیوم دار چند سال طول می کشد تا   1611حدود  226نیمه عمر رادیوم  -58

𝟖
   

 رادیوم تخریب شود؟

1→
𝟏

𝟐
→

𝟏

𝟒
→

𝟏

𝟖
 مقدار باقی مانده 

 4800=3×1600→نیمه عمر= سن سنگ×تعداد نیمه عمر  

 در شکل مقابل ترتیب سن از قدیم به جدید را مشخص نمایید؟ -61

 Cرسوبگذاری الیه (1

 B(رسوبگذاری الیه 2

 A( رسوبگذاری الیه 3

 D( نفوذ توده 4

 E( شکستگی یا گسل 0

 از رویدادهای زیر مربوط به کدام دوره ی زمین شناسی می باشند ؟هریک  -61

 پیدایش اولین خزندگان ؟ –پیدایش نخستین ماهی های زره دار  ؟                                   ب  –الف 

 نخستین تریلوبیت ها؟ پیدایش –پیدایش گیاهان گلدار ؟                                                             د  -ج

 کامبرین –کرتاسه               د  -کربونیفر             ج–اردویسین             ب  -الف

 تشکیل هر یک از پدیده های زیر مربوط به کدام مرحله از چرخه ویلسون می باشند ؟ -62

 تشکیل رشته کوههای زاگرس ؟ -ب     فرورانش پوسته اقیانوسی ؟ –الف 

 خروج مواد مذاب از خمیر کره ؟ -د    اقیانوس اطلس ؟تشکیل  -ج

 بازشدگی -گسترش     د -برخورد     ج -بسته شدن    ب –الف 

 مراحل چرخه ویلسون را به ترتیب بنویسید. -63

 برخورد-بسته شدن-گسترش-بازشدگی

 شمال به جنوب را بنویسید.قطب ترتیب مدارها از  -64

 راس الجدیمدار  -مدار استوا -مدار راس السرطان

 تفاوت سن نسبی وسن مطلق چیست؟ -65

ا با پدیده ه  در تعیین سن مطلق سن واقعی و سن نسبی ترتیب وتقدم و تاخر وقوع پدیده ها نسبت به یکدیگر مشخص می شود

 استفاده از عناصر رادیو اکتیو اندازه گیری می شود.

 است؟  تفاوت اساسی نظریه یوهان کپلر ونیکالس کوپرنیک  در کدام  مورد -66

 شکل هندسی مدار سیارات

این سه منطقه را نام  شرایط اقلیمی متفاوت ایجاد می شود. با توجه به ............ خورشید بر سطح زمین سه منطقه با -69

    قطبی سرد -معتدله–گرمسیر  - زاویه تابشببرید؟ 
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 اقیانوس اطلس چگونه به وجود آمده اند؟ -69

ا ه دریای سرخ تشکیل میشود وبا گذشت میلیون دمانن یهای  ایجاد شده دریاهای محل گودالشکافت ایجاد شده گسترش یافته ودر 

 سال و دور شدن قاره ها از یکدیگر اقیانوس اطلس به وجود می آید.

پاسخ:در سن نسبی ترتیب و تقدم و تاخر وقوع پدیده ها نسبت به یکدیگر مشخص تفاوت سن نسبی و سن مطلق چیست؟  -68

 تعیین سن مطلق سن واقعی پدیده ها با استفاده از عناصر رادیواکتیو اندازه گیری می شود.میشود و در 

 عامل باز و بسته شدن اقیانوس ها چیست؟ -91

 پاسخ:باز شدن حرکت واگرای ورقه ها و بسته شدن بر اثر حرکت همگرای ورقه هاست

 مورد( 2استفاده می کنند؟)زمین شناسان برای تقسیم بندی واحد های زمانی از چه معیار هایی  -91

 پیش روی و پس روی دریا –حوادث کوهزایی  –پاسخ:ظهور یا انقراض یک گونه خاص از جانداران 

 هر یک از موارد زیر مربوط به کدام مرحله چرخه ویلسون می باشد؟ -92

 الف:اقیانوس اطلس         ب:کوه های البرز           ج:شکاف پوسته شرق آفریقا

 الف:مرحله گسترش     ب:مرحله برخورد       ج:مرحله بازشدگیپاسخ: 

 سال یک دور به دور خورشید بگردد،فاصله ی آن سیاره از زمین چند کیلومتر است؟ 9اگر سیاره ای در مدت  -93
     3=d2P 

3=d28 

d=4 

km 6=600 . 10 64 . 150 . 10 

 حضیض خورشیدی و اوج خورشیدی هریک در چه زمانی رخ میدهند؟ -94

 حضیض خورشیدی اول دی و اوج خورشیدی اول تیر پاسخ:

𝟏𝟓سال می باشد.در یک نمونه سنگ حاوی این ماده چند سال طول می کشدکه  2111نیمه عمر یک ماده رادیواکتیو  -95

𝟏𝟔
 

 آن تخریب شود؟

11/1----8/1 -----4/1 ------2/1 ------1 

    4×2222=8222سال   

 بنویسید.پاسخ سواالت زیر را کوتاه  -96

 ؟دشو می هیدد ساعته24 روز مینز هکرارمد امکددر الف(

 بجنوو  لشما قطبی ارمد 

 ا ؟تابد می دعمو کجادر در اول دی ماه شیدرخو  ب(

 یلجدا ارراسمددر هماول دی ا

 ج(رابطه سن یک پدیده وطول نیمه عمر را بنویسید؟

 هپدید سن=عمر نیمه ادتعد×عمر نیمه لطو 

 واوج خورشیدی هریک در چه زمانی رخ می دهند؟د(حضیض خورشیدی 

 حضیض خورشیدی اول دی ماه واوج خورشیدی اول تیر

- کوپرنیک -یسجز بوسعیدا -یشیرراه  نکهکشا -سبطلمیوهریک از عبارت های زیر مربوط به کدام جمله است) -99

 می باشد:کپلر( 

 یشیرراه  نکهکشا                           بینید        می امجراز ا نبوهیا شامل ر،نو کمو  مانند مه اریِنو الف(

 سبطلمیو              . نددگر میدور آن  به یگرد سمانیآ امجردارد و ا ارقر عالم مرکزدر  ،مینز ب(

 کپلر.دارد ارقرآن  نکانواز دو  یکیدر  اره،شید همورخو که کند می حرکت شیدرخودور  به نچنا ی،بیضو اریمددر  رهسیا هر (ج
 یسجز بوسعیدا  . دکروارد  یمرکز مینز نظریه بر هاییادیرا ،علمی یها یافته ستدر تفسیرو  قیقد یها یگیر ازهندا با د(
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 به رهسیا ینا  چرخشکامل نماز تمد کپلر مسو نقانو به توجه با .ستا نجومی حدوا8  مینز با رهسیا یک  فاصله  -99

 ؟  ستا لسا چند شیدرخودور

 ینا یعنی 23دشو می که یمآور می ستد بهآن را  رذج سپسو  329 دشو می  که یمآور می ستد بهرا 9 دعد 3 انتو

                                                                                                              ددگر می شیدرخودور به کاملدور یک لسا23 هر رهسیا

 ؟بنویسیدرا  مینز هکر لمعتد منطقه یها یژگیو -98

 جهدر 22 تا 8 بین مناطق یندر ا اهو یماد .میانگیندشو می شاملرا  هنیمکر هردر  جهدر 0/11 تا جهدر0/23 ارمداز  منطقه ینا

 ستا ادگر سانتی

 درجه ای کره زمین چه تأثیری در تشکیل فصلها دارد؟ 5/23انحراف  -91

در نیمه کره شمالی وبرعکس در نیم کره جنوبی بنابراین شش ماه از سال -روز وافزایش طول شبآهنگ تغییر فصلها با کاهش طول 

 .نیم کره شمالی وشش ماه دیگر نیم کره جنوبی در معرض تابش خورشید قرار می گیرد

 ها چیست؟ عامل باز وبسته شدن اقیانوس -91

 بسته شدن بر اثر حرکت همگرای ورقه هاست  باز شده حرکت  واگرای ورقه ها و

  دیرا مشخص کن ریز یها عبارت ینادرست ای یدرست -92

 در اول بهار , فقط در مناطق استوایی طول روز و شب مساوی است. -1

   علم دیرینه شناسی در بررسی ترکیب شیمیایی سنگ ها , آب و خاک به ما کمک می کند.-2

 محدوده مداری استوا و راس الجدی عمود می تابد.آبان خورشید بر  20در روز -3

 درجه جنوبی است. 0/11مدار جنوبگان همان مدار -4

 درست -4درست      -3نادرست        -2نادرست         -1پاسخ:

 گزینه درست را انتخاب کنید: -93

 ( دوره پرمین جزء کدام دوران زمین شناسی است؟1

 سنوزوئیک -پالئوزوئیک             د-مزوزوئیک             ج-بپرکامبرین                -الف

 (پیدایش نخستین ماهی های زره دار و پیدایش نخستین پستانداران به ترتیب به کدام دوره زمین شناسی تعلق دارد؟2

 راسیکژو -اردوویسین -ژوراسیک         د -کرتاسه-کربونیفر    ج -ژوراسیک-کرتاسه      ب -اردوویسین-الف

 خورشید به کدام مدار تقریبا عمود بتابد , در شهر شما طول روز و شب کمترین اختالف را دارد؟(3

 شمالگان -استوا      د -راس السرطان       ج -راس الجدی    ب-الف

 الیه حاوی فسیل تریلوبیت در کدام زمان تشکیل شده است؟(4

 اواخر دونین-ایل تریاس         داو -اواخر کرتاسه  ج -اوایل ژوراسیک    ب -الف

 د -4ج   -3د    -2ج  -1پاسخ:

 دیدور خورشه ب ارهیس نیگردش ا کباریاست. زمان  دیتا خورش نیبرابر فاصله زم 4 دیتا خورش  یا ارهیفاصله س -94

 چند سال است ؟

𝒑𝟐 = 𝒅𝟑 
 دیحاصل شده است. سن چوب را محاسبه کن تروژنیگرم ن 9 یموجود در چوب ویاکت ویگرم کربن راد 9از  -95

 تعداد نیمه عمر×پاسخ:                                                                           سن نمونه=طول نیمه عمر کربن رادیو اکتیو 

3*5931=19181 

 ؟ستیچ نیمنظور از انحراف محور زم -96

درجه می سازد و راستای محور در طول  0/23گردش خود بدور خورشید , زاویه حدود پاسخ:محور زمین با خط عمود بر صفحه مدار 

 گردش به دور خورشید تقریبا ثابت و بدون تغییر است

 در هر یک از روز های زیر خورشید به کدام مدار عمود می تابد؟ -99

 اول تابستان         -اول مهر       ب -الف 
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 السرطانراس  -استوا           ب -پاسخ:الف 

دیماه با هم مقایسه کنید؟ و  21طول سایه اجسام قائم را بر روی زمین در مدار راس السرطان و راس الجدی در روز -99

 علت تفاوت را توضیح دهید

دیماه خورشید بر محدوده مداری استوا تا راس الجدی تقریبا عمود است پس طول سایه ها بسیار کوتاه است اما در همین  22پاسخ:در 

 در نیمکره شمالی زاویه تابش بسیار مایل و طول سایه ها در مدار راس السرطان بلند است. روز

 طبق قانون دوم کپلر میزان سرعت حرکت سیارات را روی مدارشان توضیح دهید؟  -98

 حضیض خورشیدی با بیشترین سرعت و در اوج خورشیدی با کمترین سرعت خود حرکت می کنند.رعت سیارات متغیر است.س

 واحد نجومی  چند دقیقه نوری و چند کیلومتر است ؟  یک -81

 میلیون کیلومتر هم صحیح است (102میلیون کیلومترمی باشد .) 0/149دقیقه نوری که تقریبا معادل   3/8حدود 

 ترتیب تشکیل انواع سنگها )اجزای سنگ کره (را از قدیم به جدید ذکر کنید؟  -81

 سنگ های رسوبی   -آذرین  سنگ های

 ( 25/1به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید ؟ )  -82

 حضیض خورشیدیکمترین فاصله سیارات تا خورشید را چه می نامند؟  -الف

 اول بهار و اول پاییزدر چه مواقعی از سال در همه جای کره زمین طول شب و روز برابر است ؟  -ب

 مدار راس الجدیمود می تابد ؟ خورشید بر کدام عرض جغرافیایی ع,در اول تابستان نیمکره جنوبی  -ج

 درجه ( 0/11منطقه شمالگان )مدار در اول تابستان نیمکره شمالی خورشید نیمه شب در کدام منطقه دیده می شود ؟  -د

 ( 95/1هر یک از موارد زیرمربوط به کدام مرحله چرخه ویلسون می باشد ؟ ) -83

 مرحله برخوردکوه های البرز:  -ب                     مرحله گسترش                     اقیانوس اطلس :  -الف 

 مرحله بازشدگیشکاف پوسته شرق آفریقا:  -ج

 ( 1جدول زیر را کامل کنید؟ ) -84

 رویداد زیستی نام دوران مربوطه نام دوره بعدی نام دوره

 تنوع پستانداران سنوزوئیک کواترنری ترشیاری

 تریلوبیتپیدایش  پالئوزوئیک اردویسین کامبرین

میلیون کیلومتر باشد . مدت زمان یک دور گردش آن به دور خورشید را  311اگر فاصله سیاره ای تا خورشید   -85

 ( 95/1برحسب سال زمینی محاسبه کنید ؟) 

 311111111÷151111111=واحد نجومی2

p²=d³                   p²=2³           p=2.8       
 روز زمینی که محاسبه روز نیاز نیست ( 1232سال زمینی  )معادل  8/2

 وضعیت حرکت خورشید را دردو نظریه زمین مرکزی و خورشید مرکزی با یکدیگر مقایسه کنید.   -86

 )ذکر تفاوت و شباهت ( 

در نظریه زمین مرکزی ماه و خورشید و پنج سیاره شناخته شده به دور زمین میگردند اما در نظریه خورشید مرکزی حرکت روزانه 

 رکات استخورشید در آسمان ظاهری و نتیجه چرخش زمین به دور محور خود است. شباهت این دو نظریه در دایره ای بودن مدار ح

 درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید . -89

 غالف ( حدود چهار میلیارد سال قبل سیاره زمین بصورت کره ای مذاب تشکیل و در مدار خود قرار گرفت .

 غ بعد از تشکیل اقیانوس ها شرایط زندگی انواع تک سلولی در دریاهای عمیق آغاز شد .ب (  

 صمیلیون سال جثه خزندگان بزرگ شد و در کره زمین گسترش یافتند . 82تا  32ج( در طی 

 غ د ( حضیض خورشیدی دور ترین وضعیت حرکت سیاره به خورشید است . 

 خورشید یک دور بگردد فاصله آن سیاره از زمین چند کیلومتر است ؟ماه به دور  86اگر سیاره ای در مدت   -89



 89-89سال تحصیلی  مناطق . با همکاری سرگروه های زمین شناسی  -11زمین شناسی پایه –تکوین زمین  -1سواالت فصل 
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واحد نجومی است. باید ضربدر  4که در واقع  p   =4میباشد یعنی  3بتوان    pکه معادل  14=  2به توان  8سال    8=  12تقسیم بر 

 میلیون کیلومتر محاسبه شود 122میلیون کیلومتر بشود تا فاصله از زمین  102

𝟏سنگ حاوی کانی فلدسپات پتاسیم دار که  سن یک -88

𝟏𝟔
 ماده رادیو اکتیو اولیه دارد را محاسبه کنید.

 میلیارد سال  3/1=  42نیمه عمر پتاسیم 

  میلیارد سال 5.2میلیارد سال  سن سنگ می باشد  3/1نیمه عمر در این مسئله ضربدر 

 در چرخه ویلسون برای مرحله دوم و چهارم یک مثال بنویسید  -111

 رشته کوه زاگرس -به ترتیب : دریای سرخ  

 


