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سواالت

بارم

کدامیک از روابط زیر فراوانی عناصر سازنده پوسته زمین را بهتر نشان می دهد؟
1

الف) اکسیژن > آلومینیم > سیلیسیم

ب) سیلیسیم > آهن > آلومینیم

ج) آهن> اکسیژن > سیلیسیم

د) اکسیژن > سیلیسیم > آلومینیم

./5

بیشتر بیابانهای دنیا در کدام عرضهای جغرافیایی قرار دارند؟
2

الف)  52درجه جنوبی و  03درجه شمالی

ب) 03تا  23درجه شمالی

ج)  03تا  23درجه جنوبی

د)  52درجه شمالی و  03درجه جنوبی

./5

سطح فوقانی منطقه اشباع را اگر با یک الیه نفوذناپذیری محصور نشده باشد  ............میگویند؟
3

الف)منطقه تهویه

ب)منطقه اشباع

ج)سطح پیزومتریک

./5

د) سطح ایستابی

به مسطح ترین و عمیق ترین بخش حوضه های اقیانوسی چه می گویند؟
4

الف) دشت مغاکی

ب) شیب قاره

ج) فالت قاره

./5

د) پشته های اقیانوسی

کدام جمله زیر درست و کدام نادرست می باشد.
ص

5

هرچه تخلخل یک رسوب بیشتر باشد یعنی آن رسوب نفوذپذیری بیشتری دارد.
غ
به مواد مذاب خارج شده از آتشفشان ماگما می گویند .ص
غ
معموال سطح ایستابی در نقاط مرتفع و دامنه کوهها در عمق بیشتری قرار دارد .ص
اگر بلورهای کانی تنها به کمک اشعه ی  Xقابل شناسایی باشند به آنها نهان بلور می گویند .ص

6

هریک از جمله های زیر را با کلمه مناسب تکمیل نمایید.
نوع بدون آب سولفات کلسیم ................نامیده می شود
جالی الماسی در کانی الماس به خاطر ........................می باشد.
آخرین مرحله تشکیل یخچال تشکیل  ............................می باشد.
به مجموع فالت قاره و شیب قاره ........................می گویند.

2

7

باتوجه به شکل پاسخ دهید.
الف) نوع چاه  Aرا بنوسید؟
ب) منطقه  Bچه نام دارد؟
ج) در منطقه  Cکدام پدیده زمین شناسی مشاهده می شود؟.
د) نوع آبخوان را مشخص کنید؟

2
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مهمترین راه شناسایی کلسیت از دولومیت چیست .توضیح دهید.
1

8

مشخص کنید در شکل روبرو رودخانه آب ده می باشد یا آبگیر؟ دلیل آن را بنویسید؟
9

11

1

اگر رطوبت مطلق هوا در دمای  03درجه سانتیگراد  ،برابر  53گرم باشد و رطوبت نسبی هوا در این دما برابر  03درصد باشد ،میزان
رطوبت الزم برای اشباع هوا در این دما چند گرم می باشد؟

1

عوامل موثر در ترکیب شیمیایی آب دریاچه ها را بنویسید0مورد.
2

11

به چه کانیهایی سیلیکاتی می گویند؟ دو کانی سیلیکاتی نام ببرید؟
12

13

1.5

هر یک از کانی های نامبرده شده در سمت راست به کدام یک از سیلیکاتهای ذکر شده در سمت چپ مربوط می باشد.
 -Aالیوین
الف) اوژیت
 -Bپالژیوکالز
ب) هورنبالند
 -Cآمفیبول
ج) زبرجد
 -Dپیروکسن
د) ارتوکالز

2

با توجه به شکل مقابل به سواالت زیر پاسخ دهید.
14

الف) بیشترین سرعت رود در نقطه  Aمی باشد یا نقطه B؟

1.5

ب) در کدام نقطه فرسایش بیشتر و در کدام نقطه رسوبگذاری بیشتر می باشد؟

15

هریک از اصطالحات زیر را تعریف کنید.
الف) سختی
ب) جال
ج) خط تقسیم
د) دبی

2

موفق و مؤید باشید-قاسمی
صفحه 1

نام و نام خانوادگی....................... :

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
مدیریت منطقه .......

پایه و رشته  :سوم تجربی

نام درس :زمین شناسی 9
تاریخ امتحان 1949/11/11 :

نام پدر......................................... :

دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه  /پسرانه

ساعت امتحان............................... :

شماره داوطلب............................. :

امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 1941-49

مدت امتحان................................ :

ردیف

محل مهر و امضاء

کلید سواالت
مدیر

 -1د

 -2د

 -5غ

 -6غ

 -9انیدریت

 -4الف

 -3د
 -7ص

 -8ص

 -11بازتابش کلی نور

 -13الف) آرتزین

 -11یخ بلوری

ب) منطقه تغذیه (آبگیر)

 -12حاشیه قاره

ج) چشمه

د) آبخوان تحت فشار

 -14کلسیت با اسید کلریدریک به سهولت می جوشد ولی دولومیت فقط پودر آن با اسید واکنش میدهد.
 -15آبده می باشد چون سطح ایستابی پایین تر از کف رودخانه است و آب از رودخانه به درون زمین و سفره
وارد شده در واقع رودخانه سفره را تغذیه می کند.
 51 -16گرم
 -17جنس سنگ هایی که آ ب رودها و آب های زیرزمینی برای تغذیه دریاچه ،از آن ها عبور می کند و
همچنین بستر خود دریاچه ،میزان تبخیر منطقه ،میزان آب های ورودی و خروجی ،پوشش گیاهی منطقه
 -18به کانی هایی که در آن ها بنیان های سیلیکات یا همان  4وجهی های سیلیکات وجود داشته باشد کانی
های سیلیکاته گویند .الیوین ،پیوکسن و......
 -19الف)  dب) c

ج) a

د) b

 -21الف)  bب) در  Aرسوبگذاری و در  Bفرسایش بیشتر است.
 -21الف) سختی را به عنوان مقاومت آن ها در برابر خراشیده شدن به وسیله سایر اجسام تعریف میکنند.
ب) توانایی یک کانی در منعکس ساختن ،عبور یا جذب نور را جال می گویند.
ج) خطی که یک حوضه آبریز را از حوضه مجاور جدا می کند خط تقسیم گویند.
د) حجم آبی که در واحد زمان از مقطع عرضی یک رودخانه عبور میکند آبدهی یا دبی گویند
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بارم

