


 زمین شناسی تجربی یازدهم فصل سوم - پرش - 
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مساحت حوضۀ آبریز هر دو یکسان است. مقدار بارندگی سالیانه شان یکسان است.

حجم آب عبوري در واحد زمان در هر دو یکسان است. سطح مقطع رودخانه ها یکسان است.

در کدام سنگ ها چشمه هاي پر آب و دائمی ایجاد می شود؟ - 3
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فرسایش خاك در کدام مورد زیر نقشی ندارد؟ - 5

کاهش رواناب کاهش سطح زیر کشت کشاورزي  افزایش رسوبات سد  کاهش آب گیري سد

در یک چشمه هرچه از محل  .................. به محل  .................. نزدیک می شویم امالح آب بیش تر می شود. - 6

تغذیه به ایستابی تخلیه به سطح ایستابی تغذیه به تخلیه تخلیه به تغذیه

سرعت حرکت آب زیرزمینی در کدام مورد از بقیه کم تر است؟  - 7

ماسه سنگ آهک آبرفت رس

کدام عبارت تخلخل یک سنگ یا رسوب را بهتر معرفی می کند؟ - 8

نسبت حجم فضاهاي خالی سنگ یا رسوب به حجم کل سنگ یا رسوب مقدار فضاهاي خالی یک سنگ یا رسوب که به هم ارتباط دارند.

مقدار آبی که در فضاهاي خالی یک متر مکعب سنگ یا رسوب وجود دارد. حجم آب موجود در یک سنگ یا رسوب به حجم کلی آن به صورت درصد

کدام گزینه در مورد تخلخل و نفوذپذیري سنگ ها نادرست است؟ - 9

درصد تخلخل آبخوان، بیانگر مقدار آب ذخیره شده در آن است.

نفوذپذیري نشانگر توانایی آبخوان در هدایت آب می باشد.

خاك هایی که داراي تخلخل زیاد و نفوذپذیري کم هستند، آب به راحتی از آن ها عبور می کند. 

میزان نفوذپذیري خاك ها به میزان ارتباط و اندازة منافذ بستگی دارد.

نفوذپذیري کدام مورد از بقیه بیش تر است؟ - 10

خاك چینی  آبرفت ها پوکۀ معدنی چوب پنبه

اگر چاهی در یک الیۀ آبدار آزاد حفر شود، تراز آب در چاه نمایانگر  .................. و در الیۀ آبدار تحت فشار،  .................. است. - 11

سطح تخلیه، سطح تهویه سطح تهویه، سطح تخلیه سطح ایستابی، سطح پیزومتریک سطح پیزومتریک، سطح ایستابی
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منطقه اشباع

چاه
دریاچه نفوذ منطقه تهویه

؟

در شکل مقابل که برشی از زمین نشان می دهد، به جاي عالمت سؤال کدام گزینه صحیح است؟ - 12

سطح ایستابی تراز رود 

منطقه تخلیه  مبناي نهایی

آب هاي سخت در مخازن کدام یک از سنگ ها تشکیل می شود؟ - 13

آبرفتی دگرگونی کربناتی آذرین

کدام مورد قابلیت تشکیل آبخوان را دارد؟ - 14

آهک کارستی سنگ آذرین سنگ هاي دگرگونی شیل

کدام گزینه در مورد تشکیل خاك نادرست است؟ - 15

خاك هاي شنی فاقد ارزش کشاورزي هستند. خاك سیلیکاتی و فسفاتی ارزش زیادي دارد. 

در ده سال ققط  خاك تشکیل می شود.  30cmخاك حاصل خیز موجب رشد بیش تر گیاه می شود.

منطقه اي از زمین که تمام فضاهاي موجود در سنگ هاي آن، پر از آب است چه نام دارد؟ - 16

مظهر قنات چشمه اشباعی آرتزین

بیش ترین تعداد قنات در حوضۀ آبریز  .................. و  .................. به دلیل  .................. حفر شده است. - 17

فالت مرکزي و شرق کشور – بارندگی زیاد و خشکی هوا سرخس و فالت مرکزي – بارندگی زیاد و خشکی هوا 

شمال شرقی و سرخس – حجم آب زیرزمینی و نوع سنگ هاي منطقه فالت مرکزي و شرق کشور – حجم آب زیرزمینی و نوع سنگ هاي منطقه

مقدار آبی که خاك ها می توانند در خود نگه دارند بستگی به  .................. دارد و هر چه ذرات خاك  .................. باشد آب  ..................  را در خود - 18
نگه می دارد.

اندازة ذرات خاك، ریزتر، بیش تري جنس ذرات خاك، ریزتر، کم تري

فضاي بین ذرات خاك، ریزتر، بیش تري فضاي بین ذرات خاك، ریزتر، کم تري

کدام گزینه در مورد فرسایش خاك نادرست است؟ - 19

ذرات خاك از بستر اصلی خود جدا و به مکان دیگري حمل شوند، فرایند فرسایشی داشته اند. 

فعالیت هاي انسانی می تواند فرسایش را کامًال متوقف کند.

فرسایش پذیري خاك در ایام مختلف سال معموًال ثابت نیست.

فرسایش فرآیندي مداوم است.

میزان نفوذپذیري سنگ ها به کدام عامل ها بستگی بیشتري دارد؟ - 20

اندازه منافذ و ارتباط منافذ با هم میزان هوازدگی، تعداد منافذ

شکل، اندازه و درجه سیمان شدگی آرایش دانه ها و تعداد فضاهاي خالی
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سطح ایستابی در کدام منطقه به سطح زمین نزدیک تر است؟ - 21

ab

cd

کدام عامل در تشکیل برگاب نقشی ندارد؟ - 22

نفوذپذیري خاك زمان بارندگی میزان بارندگی پوشش گیاهی
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رودخانۀ هیرمند، کشف رود به ترتیب در حوضۀ آبریز  .................. و  ..................   جریان دارند. - 23

هامون، سرخس فالت مرکزي، هامون

ارومیه، سرخس سرخس، هامون، مازندران، دریاچۀ ارومیه 

A D B

C

سرعت و رسوب گذاري به ترتیب در کدام قسمت رودخانۀ مقابل بیش تر است؟ - 24

B,AA,BC,DD,C

کدام گزینه در مورد فرونشست زمین صحیح است؟ - 25

با افزایش بهره برداري از منابع زیرزمینی و تغذیۀ مصنوعی آبخوان کاهش می یابد.

در دشت هاي کشور، که با بیالن مثبت آب زیرزمینی روبه رو هستند مشاهده می شود.

به صورت آهسته به شکل فروچاله ایجاد می شود.

می تواند خسارت هاي فراوان به انواع سازه ها و زمین هاي کشاورزي وارد کند.

خاك ها برحسب اندازه به سه دستۀ اصلی  .................. و  .................. و  .................. تقسیم می شوند. - 26

قلوه سنگ، خاك ُرس، سیلت سنگ خاك هاي شنی، ماسه و الي، خاك هاي رسی

ماسه سنگ، قلوه سنگ، سیلت سنگ قطعه سنگ، الي سنگ، ماسه و ُرس 

هرچه .................. خاك کم تر باشد، توانایی آن براي نگهداري آب، .................. می شود. - 27

ضخامت - کم تر  اندازة ذرات - کم تر  ضخامت - بیشتر  اندازة ذرات - بیشتر 

ارس در حوضۀ آبریز  .................. و زرینه رود در حوضۀ آبریز  .................. جریان دارند. - 28

دریاچۀ ارومیه، فالت مرکزي دریاي مازندران، دریاچۀ ارومیه  دریاچۀ ارومیه، دریاي مازندران دریاي مازندران، فالت ایران 

افزایش میزان رواناب با کاهش .................. و .................. اتفاق می افتد. - 29

شیب و تراکم خاك برگاب و پوشش گیاهی  حجم بارش و برگاب  تراکم خاك و گیاخاك 

در یک آبخوان آزاد  .................. - 30

فشار در سطح ایستابی با افزایش عمق رابطه ي مستقیم دارد.

سطح ایستابی، سطح فوقانی منطقه اشباع را تشکیل می دهد.

سطح فوقانی منطقه ي اشباع تحت فشاري بیش از فشار اتمسفر است.

سطح فوقانی منطقه ي تهویه را، اگر با الیه نفوذناپذیري محصور نشده باشد، سطح ایستابی می گویند.

کدام تعریف در مورد منابع آب نادرست است؟ - 31

آب هاي فسیلی در چرخۀ آب قرار ندارند.

با افزایش جمعیت سرانۀ آب تجدیدپذیر سیر صعودي داشته است.

براي جلوگیري از ایجاد بحران آب باید میزان بهره برداري از منابع آب، کم تر از میزان تغذیه آن منابع باشد.

عدم رعایت الگوي مصرف آب، منجر به کاهش شدید منابع آب شده است.

در کدام مورد بارندگی آرام و طوالنی بوده است؟ - 32

ایجاد رواناب وقوع سیل نفوذ آب به آبخوان فرسایش خاك

در کدام حالت، آب خود به خود از دهانه ي یک چاه بیرون می ریزد؟ - 33

دهانه ي چاه باالتر از سطح پیزومتریک باشد. سطح پیزومتریک باالتر از سطح زمین باشد.

چاه در منطقه تغذیه آبخوان تحت فشار، حفر شده باشد. سطح ایستایی پایین تر از سطح پیزومتریک باشد.

3



قدیمی  ترین قنات جهان در استان  .................. به نام  .................. قرار دارد. - 34

سمنان – قنات گناباد آذربایجان غربی – قنات درخشان  خراسان رضوي – قنات قصبه خراسان شمالی – قنات گناباد

کدام ویژگی در آبخوان تحت فشار دیده نمی شود؟ - 35

سطح پیزومتریک آن باالتر از سطح ایستابی است. سطح ایستابی همان سطح آب چاه است. 

چاه آرتزین در آبخوان هاي تحت فشار تشکیل می شود. الیه غیرقابل نفوذ در باال و پایین آبخوان است.  

محاسبۀ بیالن آب یک الیۀ آب دار از بسیاري جهات مشابه بررسی بیالن  .................. می باشد و کمک می کند تا  .................. با هم مقایسه شود. - 36

میزان درآمد و هزینه ها – تعداد ذخیرة منابع آب زیرزمینی  هزینۀ یک خانواده یا هر واحد اقتصادي – میزان درآمد و هزینه ها

میزان درآمد و هزینه ها – هزینۀ خانواده ها یا واحدهاي اقتصادي  میزان حجم ذخیرة منابع آب، میزان درآمد و هزینه ها

سرعت بارندگی چه اثري بر نفوذ آب در زمین دارد؟ - 37

متعادل کننده از بین برنده کاهش دهنده افزایش دهنده

تبخیر در چه بخش هایی از چرخۀ آب صورت نمی گیرد؟ - 38

آب اقیانوس ها  برگاب آب هاي فسیل رواناب

کدام عبارت، توصیف مناسب تري از «دبی» است؟ - 39

حجم آبی برحسب متر مکعب که می تواند از مقطعی مشخص شده عبور کند.

حجم آبی که در واحد زمان از مقطع عرضی یک رودخانه عبور می کند.

بیشترین حجم آبی که می تواند بدون سرریز شدن از مقطع یک رودخانه بگذرد.

حجم آبی که در مدت مشخص به وسیلۀ بارش به یک حوضۀ آبریز وارد می شود.

در یک نقطۀ معین از رودخانه اي در دشت با تغییر آبدهی، کدام کمیّت هاي آب رودخانه نیز تغییر می کند؟ - 40

عرض، عمق، سرعت  طول، عرض، عمق  عرض، سرعت  عمق، سرعت 

سطح رودخانه
سطح ایستابیسطح رودخانه سطح ایستابی

BA

باتوجه به شکل مقابل  به ترتیب مربوط به مناطق  .................. و  .................. می باشند. - 41

گیالن – کویر لوت 

مرطوب – بیابانی

کویر لوت – گیالن

کوهستانی – بیابانی

B,A

با افزایش کدام دو مورد در خاك یک منطقه حجم رواناب افزایش می  یابد؟ - 42

پوشش گیاهی – دماي هوا رطوبت خاك – دماي هوا تراکم خاك – درصد ُرس تراکم خاك – درصد ماسه

A
B

D
C

E

G

F

H

مقطع فرسایش یافتۀ رودي چنین است ، از کدام بخش رود رسم شده است؟ - 43

ABCD

EFGH

زیادي کدام یک در خاك هاي یک منطقه به طور حتم سبب کاهش رواناب می شود؟ - 44

رس شیب گیاخاك تخلخل

حوضچۀ تغذیۀ مصنوعی و قنات به ترتیب در کدام موارد مؤثرند؟ - 45

جلوگیري از فرونشست زمین، تخلیۀ آب زیرزمینی افزایش خروج آب زیرزمینی، کاهش فرونشست زمین 

تشکیل فروچاله، فرونشست زمین  تشکیل فروچاله، تخلیۀ آب زیرزمینی
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کدام گزینه در مورد انواع خاك صحیح است؟  - 46

خاك قطبی در مدار  تا  تشکیل می شود. خاك حاره در مدار  تا  تشکیل می شود.

خاك بیابانی در مدار  تا  تشکیل می شود. خاك معتدل در مدار  تا  تشکیل می شود.

50∘70∘15∘50∘

23٫5∘66٫550∘70∘

خاك حاصل از تخریب کدام سنگ ها از نظر کشاورزي ارزش دارد؟ - 47

غیرسیلیکاتی فسفاتی سولفیدي رسوبی شیمیایی 

منطقه اي .................. که پس از هر بارندگی فضاهاي خالی آن با .................. پر می شود را  «منطقه ي تهویه»  می نامند. - 48

زیر سطح ایستابی- آب زیر سطح زمین- آب

بین سطح زمین و سطح ایستابی- آب و هوا روي سطح ایستابی- هوا

میزان توانایی یک سنگ یا رسوب در عبور دادن مایعات، به کدام عامل ها بستگی دارد؟ - 49

درجه ي سیمان شدگی و مقدار هوازدگی آرایش دانه ها، تعداد درز و شکاف

اندازه فضاهاي خالی و ارتباط فضاها با هم تعداد، شکل  و اندازه هاي فضاهاي خالی

کدام ویژگی دانه هاي تشکیل دهنده ي یک سنگ یا رسوب، اثر کم تري بر میزان تخلخل آن دارد؟ - 50

شکل جنس آرایش اندازه

در منطقۀ تهویه فضاي خالی با  .................. و در منطقۀ اشباع فضاي خالی با  .................. پر شده است. - 51

آب و هوا،هوا هوا، آب و هوا آب و هوا، آب  هوا، آب

الف
ب
ج

ماسه

چاه آرتزین در شکل زیر، الیه هاي الف، ب و ج به ترتیب چه الیه هایی می باشند؟ - 52

نفوذپذیر - نفوذ ناپذیر - نفوذپذیر 

نفوذ ناپذیر - اشباع - نفوذ ناپذیر 

نفوذ ناپذیر - نفوذپذیر - نفوذپذیر 

نفوذپذیر - اشباع - نفوذ ناپذیر 

با افزایش پوشش گیاهی در یک منطقه، کدام مورد کاهش می یابد؟ - 53

فرسایش دره اي فرسایش خندقی  رسوب گذاري رود  ایجاد آبشار 

عرض رودخانه اي در زیر پلی  متر است. زمانی که آب با عمق  متر و با سرعت  متر بر ثانیه از زیر پل عبور می کند، دبی آب رود چند متر - 54
مکعب بر ثانیه است؟

120٫50٫5

34٫83048

در طی سالیان گذشته به علت  .................. بیالن منابع آب در کل کشور و در بیش از  دشت کشور  ..................  بوده است. - 55

بادهاي خشک – منفی بارندگی کم – مثبت بهره برداري زیاد – مثبت برداشت زیاد از منابع – منفی

609

کدام مورد در شاخۀ آب زمین شناسی بررسی نمی شود؟ - 56

فعالیت هاي عمرانی و معدنی مرتبط با آب هاي زیرزمینی  مطالعۀ چگونگی حرکت آب در درون زمین 

اکتشاف وشناخت ویژگی آب هاي زیرزمینی  نحوة بهره برداري از آب هاي جاري و تبخیري 

بیشترین حجم آب زیرزمینی چگونه به سطح زمین راه می یابد؟ - 57

رواناب یخچال برگاب چشمه
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کدام گزینه در مورد خاك مطلوب کشاورزي صحیح است؟ - 58

خاك ُرس گردش آب و هواي خوبی دارد و براي رشد گیاه مفید است.

خاك هاي شنی زهکشی خوبی دارد و آب و مواد مغذي را در خود نگه می دارد.  

مخلوط مناسب خاك ماسه اي و رس با گیاخاك موجب حاصلخیزي خاك می شود.

خاك لوم ترکیبی از شن و الي و ُرس است و خاك دلخواه کشاورزان و باغبان ها می باشد.

تشکیل کدام مورد زیر با بقیه تفاوت دارد؟ - 59

فرسایش خندقی  فرونشست زمین  چشمه فروچاله

مقطع رود مقابل در مسیر  کدام است؟ - 60xy
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