نام و نام خانوادگی :

رشته  /پایه :

آموزش و پرورش منطقه  2تهران

نام پدر:
شماره داوطلب:

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

تعدادصفحه سوال 2:صفحه

ردیف

1

2

3

جمهوری اسالمی ایران

hl , khl ohk,hn'd :

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

آزمون نوبت اول سال تحصیلی94-93

متن سواالت

نام درس :زمین شناسی
نام دبیر :جناب آقای داسدار
تاریخ امتحان93/10/14 :
ساعت امتحان8 : 00 :
مدت امتحان 80 :دقیقه

محل مهر یا امضا مدیر

هر یک از جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنید.
الف)الیوین تحت تاثیر محلول های آب دار گرم ابتدا به  ...........و سپس به ..........تبدیل می شود.
ب)اگر ارتفاع تشکیل ابر بیش از ارتفاع معمولی ابرها باشد در جلوی نام آن پیشوند  ........و اگر اب قدرت بارندگی داشته
باشد،در جلو نام آن کلمه .........را به کار می برند.
ج)منیزیم با چگالی نسبتا کم خود در ..........کاربرد دارد.
د)جالی کانی ها را می توان به دو گروه ........و ........تقسیم کرد.
درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید.
الف) ایران نیز مانند سایر کشورهای پیشرفته از اورانیوم در صنایع دارویی استفاده می کند.
ب) پاسخ به سوال شیوه زندگی دایناسورها در حیطه زمین شناسی فیزیکی است.
ج)تکتونیک علم شناسایی و بررسی گسل ها ،درز ها و چین ها است.
د) ابر کومولونیمبوس ابر توده ای و باران زاست .
به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.
الف)دو دسته عمده کانی های ماگمایی را نام ببرید.
ب)  4مورد از غیر سیلیکات ها را نام ببرید.
ج)انواع ابر را نام ببرید.
د)مهم ترین حرکات آب دریا را بنویسید.
ه) فراوانی کانی ها را در یک منطقه به چه عواملی بستگی دارد؟
و)انواع آب خوان را نام ببرید.

بارم

2

1

3/25

4

در صورتی که تخلخل یک سنگ برابر  %75و حجم فضاهای خالی آن  30سانتی متر مکعب باشد حجم کل سنگ را حساب
کنید  (.ذکر فرمول و محاسبات الزامی است).

1

5

عوامل موثر در سختی کانی ها را بنویسید.

1

6

شیوه تشکیل دریاچه های زیر را بنویسید.
ب)بایکال
الف)سبالن

7

جالی هر یک از کانی های زیر را بنویسید.
ب ) گرافیت
الف ) پیریت

8

1

ج) تالک

با توجه به شکل مقابل به موارد خواسته شده پاسخ دهید.
الف)بیشترین سرعت رود در Aاست یا  B؟
در نقطه Aفرسایش بیشتر است یا رسوبگذاری؟

د)کهربا

1

0/5

متن سواالت

ردیف

9

10

هر یک از کانی های سمت راست با کدام ویژگی در سمت چپ مطابقت دارد؟
-1در ساختن ابزارهای نوری و الکتریکی کاربرد دارد.
الف)کائولینیت
-2دارای رخ دو جهتی است .
ب)کوارتز
10
-3دارای خاصیت مغناطیسی است.
ج)پیریت
-4به زبان می چسبد.
د)فلدسپات ها
-5جالی فلزی و براق دارد.
اگر رطوبت نسبی هوا %80و مقدار رطوبت مطلق هوا در دمای  24درجه و  20گرم در متر مکعب باشد (.ذکر محاسبات و
فرمول الزامی است).
الف)مقدار رطوبت الزم برای اشباع هوا در آن دما چه قدر است؟
11
ب)برای اشباع هوا در آن دما به چند گرم دیگر بخار آب نیاز است؟

بارم

1

1

دانش زمین شناسی به دو بخش عمده تقسیم می شود نام برده و هر کدام را توضیح دهید.

1/5

چرا وجود جریان های عمیق اقیانوسی برای جانداران دریازی بسیار مهم است؟

0/5

13

آیا متخلخل بودن یک سنگ به معنی نفوذ پذیر بودن آن است ؟چرا؟

0/75

14

دو دسته عمده فلدسپات ها را نام ببرید و تفاوت آن ها را از لحاظ عناصر سازنده بنویسید.

15

مسیر هر کدام از جریان های دریایی زیر را بنویسید.
الف) گلف استریم

16

کدام یک از دماسنج های زیر دمای کمتری نشان می دهد.
ب)دماسنج خشک
الف)دماسنج تر

17

هر کدام از موارد زیر را تعریف کنید .
ب)دشت مغاکی
الف)سطح شکست (کلیواژ)

11
12

1

1

ب)البرادور

ج)آب دهی (دبی)

0/25

1/5

