باسمه تعالی
سؤاالت امتحان هماهنگ نيمترم اول :زمينشناسی

رشته :علوم تجربی

سال سوم آموزش متوسطه

ساعت شروع 0::7 :صبح

مدت امتحان 07 :دقيقه

تاريخ امتحان09/0/0 :

تعداد صفحات : :صفحه

مجموعه مدارس سراي دانش

رديف

1

واحد سنجش سرای دانش

راهنمای ســــؤاالت

کدام جمله صحیح و کدام نادرست است.

نمره

1

الف) اورانیوم در مسائل هسته اي صرفاً کاربرد تولید انرژي و نظامي دارد.
ب) بررسي چگونگي تشکیل کوهها در حیطه زمینشناسي فیزیکي است و نه تاریخي.
ج) وزن ذرات تشکیلدهنده ابر تأثیري در میزان بارندگي ندارد و فقط نوع ابر بارندگي را مشخص ميکند.
د) میزان شوري خلیجفارس برابر میزان شوري اقیانوس اطلس است.
2

جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

1

الف) در عرض جغرافیایي  22درجه شمالي مناطق … دیده ميشود.
ب) دراز گودالها در امتداد … تشکیل ميشوند.
ج) عنصر … در تهیه محصوالت عکاسي کاربرد دارد.
د) ابرهاي مختلف از نظر شکل … ،و تولید برف باران با هم تفاوت دارند.
3

در جمالت زیر ،کلمه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

1

الف) پاسخ توضیح غیر یکنواخت عناصر در زمین در شاخة (ژئوشیمي ـ رسوبشناسي) بررسي ميشود.
ب) توانایي آب (گرم ـ سرد) در نگهداري یونها بیشتر است.
ج) جریان گلفاستریم از نوع جریانهاي (عمقي ـ سطحي) است.
د) شرجي بودن هوا وابستگي مستقیمي با (بارندگي ـ بخار آب) دارد.
4

هر یک از ابرهاي ستون سمت راست به کدام ابر ستون سمت چپ مربوط است.
الف) داراي بارندگي و تودهاي

 -1سیروکمولوس

ب) مرتفع و پرمانند

 -2استراتوس

ج) غیر مرتفع و الیهاي
د) تودهاي پرمانند

 -3آلتوسیروس
 -4کومولونیمبوس
 -2آلتواستراتوس

1

باسمه تعالی
سؤاالت امتحان هماهنگ نيمترم اول :زمينشناسی

رشته :علوم تجربی

سال سوم آموزش متوسطه

ساعت شروع 0::7:صبح

مدت امتحان 07 :دقيقه

تاريخ امتحان09/0/0 :

تاريخ امتحان09/0/0 :

مجموعه مدارس سراي دانش

رديف

2

مركز سنجش كانون فرهنگی آموزش

راهنمای ســــؤاالت

هر یک از موارد زیر مربوط به کدام شاخه زمینشناسي است.

نمره

1

الف) بررسي تاریخچه حیات و تحوالت موجودات زنده
ب) بررسي خواص و ترکیبات تشکیلدهنده سنگ گرانیت
ج) بررسي عناصر و ترکیباتي که براي بدن انسان مفید و یا مضر هستند.
د) اکتشاف فلزات ارزشمند
6

بیشترین ذخایر نفتي در دریاها در کدام ناحیه قرار دارد.
الف) حاشیه قاره

7

ب) فالت قاره

ج) شیب قاره

0/22
د) دشت مغاکي

کدامیک از شاخههاي زمینشناسي راهنماي مناسبي براي ساخت یک سد و نیروگاه است.
الف) زمینشناسي زیست محیطي

ب) زمینشناسي مهندسي

ج) ژئوفیزیک

د) ژئومورفولوژي

0/22

8

اگر طول موج در امواج دریا  22متر باشد در چه عمقي ذرات آب حرکات ندارند.

0/2

9

الف) علت استفاده از رطوبت نسبي چیست؟

1/2

ب) آبها چگونه باعث تعدیل آبو هوا ميشوند.
10

الف) ترموکالین را تعریف کنید.

1

ب) نقطه شبنم چیست؟
11

علت فراواني ماهي در سواحل کشور پرو چیست؟

1

12

در مورد هر یک از موارد زیر دو مورد را نام ببرید.

1

الف) آب بیشترین تغییرات خود را به وسیله چه روشهایي در زمین ميگذارد.
ب) دياکسیدکربن به چه صورتهاي در آب دیده ميشود.

باسمه تعالی
رشته :علوم تجربی

سؤاالت امتحان هماهنگ نيمترم اول :زمينشناسی

سال سوم آموزش متوسطه

ساعت شروع 0::7 :صبح

مدت امتحان 07 :دقيقه

تاريخ امتحان09/0/0 :

تعداد صفحات : :صفحه

مجموعه مدارس سراي دانش

رديف

13

واحد سنجش سرای دانش

نمره

راهنمای ســــؤاالت

در شکل زیر نام قسمتهاي مشخص شده را بنویسید

........................ )1

........................ )2

1

........................ )3

........................ )4

14

براي ایجاد جریانهاي سطحي و عمقي دو دلیل ذکر کنید.

1

12

هر متر مکعب هوا ،در دماي  19درجه سانتيگراد ،حداکثر ميتواند  16گرم بخار آب را در خود نگه دارد ،اگـر

1

رطوبت نسبي در همین دما  72درصد باشد .رطوبت مطلق هوا چقدر است.
16

اصطالحات زیر را تعریف کنید.
الف) موج

ب) رطوبت مطلق

2
ج) درجه شوري

د) چرخه آب

17

در چه صورتي رود گلآلود باعث ایجاد جریانهاي عمیق ميشود؟ و در چه مناطقي حرکت ميکند.

1

18

در مورد جریان تنگه جبلالطارق به موارد زیر پاسخ دهید توضیح دهید.

1

الف) چه نوع جریان اقیانوسي دارد.
ب) عامل اصلي ایجادکننده آن چیست؟
ج) بین کدام دریاها و اقیانوسها ایجاد ميشود.
د) اگر این جریان نبود چه اتفاقي رخ ميداد.
19

الف) درجه شوري آب اقیانوسها در مناطق معتدل بیشتر است یا مناطق قطبي؟ چرا؟

1

ب) دماي آب در مناطق قطبي از سطح به عمق چه تغییري ميکند.
20

اگر یک لیتر آب دریا تبخیر شود بهطور میانگین چقدر نمک بهدست ميآید.

21

اگر فرض کنیم که یک زیر دریایي از سطح آب تا انتهاي گودال ماریانا پایین برود حدوداً چند اتمسفر بـه بدنـه

0/2
1

آن فشار وارد ميشود.
موفق باشید

جمع نمره

20

باسمه تعالی
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رشته :علوم تجربی

سال سوم آموزش متوسطه

ساعت شروع 0::7:صبح

مدت امتحان 07 :دقيقه

تاريخ امتحان09/0/0 :

تاريخ امتحان09/0/0 :

مجموعه مدارس سراي دانش

رديف

مركز سنجش كانون فرهنگی آموزش

نمره

راهنمای ســــؤاالت

1

الف) نادرست ( )0/22ب) درست ( )0/22ج) نادرست ( )0/22د) نادرست ()0/22

2

الف) کم باران ()0/22ب) شیب قاره ()0/22ج) برم ( )0/22د) ارتفاع()0/22
 3الف) ژئوشیمي ( )0/22ب) سرد ( )0/22ج) سطحي ( )0/22د) بخار آب()0/22
 4الف)  )0/22( 4ب)  )0/22( 3ج)  )0/22( 2د) )0/22(1

2

الف) دیرینهشناسي ( )0/22ب) سنگشناسي ( )0/22ج) پزشکي ( )0/22د) زمینشناسي اقتصادي()0/22

6

فالت قاره ()0/22
 7زمینشناسي مهندسي ()0/22

8

در عمقي معادل نصف نصف طول موج ذرات آب تقریباً حرکت ندارند.

9

الف) براي بیان کیفیت هوا در دماهاي مختلف کافي نیست)0/72( .

()0/2

متر 22  2  11

ب) آبها بخشي از انرژي خورشید را جذب کرده و در دماي سرد آن را آزاد ميکند)0/72( .
10

الف) فاصله میان الیه سطحي و قسمت عمیق که دماي آب به یکباره کاهش پیدا ميکند)0/2( .
ب) دمایي که در آن ،رطوبت هواي غیراشباع به اشباع تبدیل ميشود)0/2( .

11

جریانها عمیق آب سرد قطب را به سمت پایین حرکت داده و در سواحل پرو به سمت باال ميآیند به همراه خود
ترکیبات نیتروژندار و فسفاتدار ميآورند و تجمع پالنگتونها که غذاي ماهيهاست باعث این پدیده ميشود.

12

الف) فرسایش ـ حمل و یا رسوبگذاري ( 2مورد) هر مورد ()0/22
ب)

co

2

ـ بون کربنات

) (co
3

ـ بيکربنات

(Hco )
3

( 2مورد) هر مورد ()0/22

13

 )1فالت قاره ( )2 )0/22خیز قاره ( )3 )0/22پشته اقیانوسي ( )4 )0/22دشت مغاکي ()0/22

14

جریان سطحي -1 :باد  -2حرکت وضعي زمین  -3اختالف چگالي ـ  4شکل بستر اقیانوس( 2مورد) هر مورد ()0/22
جریان عمقي -1 :مخلوط شدن آب با گل و الي  -2اختالف چگالي  -3سرد شدن آب( 2مورد) هر مورد ()0/22

12
)(0 / 5
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100
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باسمه تعالی
سؤاالت امتحان هماهنگ نيمترم اول :زمينشناسی

رشته :علوم تجربی

سال سوم آموزش متوسطه
مجموعه مدارس سراي دانش

رديف

16

ساعت شروع 0::7 :صبح

مدت امتحان 07 :دقيقه

تاريخ امتحان09/0/0 :

تعداد صفحات : :صفحه

واحد سنجش سرای دانش

نمره

راهنمای ســــؤاالت

الف) حرکت منظم آب به طرف باال و پایین که به صورت چینهایي در سطح آب دیده ميشود)0/2( .
ب) رطوبت مطلق :جرم بخار آب موجود در واحد حجم هوا ()0/2
ج) مقدار نمک محلول در آب اقیانوس بر حسب کیلوگرم ()0/2
د) به حرکت مداوم آب بین هوا و زمین و بلعکس ()0/2

17

در مناطقي که رودهاي گل آلود وارد دریا ميشوند ( )0/22و با رسوبات نزدیک به فالت قاره ( )0/22بر اثر زلزله
( )0/22به لرزش درآیند -در سراشیب قاره حرکت کنند)0/22( .

18

19

الف) جریان عمیق ()0/22

ب) اختالف چگالي حاصل از شور آب ()0/22

ج) مدیترانه -اطلس ()0/22

د) افزایش درجه شوري -کوچک شدن دریا ()0/22

الف) معتدل ( )0/22تبخیر بیشتر از بارندگي است)0/22( .
ب) دما از سطح به عمق بیشتر ميشود از  -3به  +4ميرسد)0/2( .

20

 34/2گرم -در هر لیتر آب دریا به طور میانگین  34/2گرم نمک وجود دارد

21

11000
 1100
10

با هر  10متر عمق یک اتمسفر فشار افزایش ميیابد اتمسفر
موفق باشید

جمع نمره

