


زمین شناسی تجربی یازدهم فصل سوم - پرواز - تستی

حجم یک نفتگیر ماسه سنگی محصور بین یک گنبد نمکی و یک الیه شیل حدود  محاسبه شده است. اگر تخلخل ماسه سنگ  درصد - 1
باشد. در این نفتگیر حداکثر چند متر مکعب نفت، گاز و آب وجود دارد؟
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ترکیب نوع خاك 
شیمیایی 

اکسید آهنمیکا کائولنماسه کوارتزي 

              

             

با شیب، شدت و مدت زمان یکسان بارندگی بر روي زمین هایی با کدام نوع خاك، رواناب بیش تري بر روي زمین جاري می شود؟ - 2
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باتوجه به نمودارمقابل کدام تفسیر زیر درست است؟  - 3
سرانه آب تجدید پذیر
متر مکعب در سال بر نفر

جمعیت کشور
میلیون نفر

متر مکعب
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همزمان با رشد صعودي جمعیت کشور، سرانۀ آب تجدیدپذیر افزایش داشته است.

با رشد صعودي جمعیت، سرانۀ آب تجدیدپذیر سیر نزولی داشته است.

با کاهش رشد جمعیت، سرانۀ آب تجدیدپذیر سیر صعودي داشته است.

با کاهش رشد جمعیت، سرانۀ آب تجدیدپذیر سیر نزولی داشته است. 

اگر مخروط افت چاه با یک منبع آالینده مانند یک چاه فاضالب برخورد کند کدام مورد تشکیل نمی شود؟ - 4

حرکت آب آلوده به سمت چاه افزایش سرعت جذب آب  باال رفتن سطح آب زیرزمینی  تغییر جهت جریان آب زیرزمینی

دلیل اهمیت سنگ هاي رسی از نقطه نظر آب هاي زیرزمینی آن است که: - 5

مقدار کمی آب جذب می کند و مقدار زیادي از آب هاي زیرزمینی را از خود عبور می دهد.

مقدار قابل توجهی آب در خود ذخیره می کند.

مقدار کمی آب جذب می کند و پس از آن دیگر آب را از خود عبور نمی دهد.

مقداري از آب هاي زیرزمینی را به سبب داشتن قابلیت نفوذ فراوان، تصفیه می کند.

تغییرات میزان بارش ساالنه، در کدام منطقه نوسان شدید تري بر روي سطح ایستایی می گذارد؟ - 6

عمق دره ها نقاط پست نقاط مرتفع دامنه ي کوه ها
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فشار، در کدام سطح، از فشار اتمسفر بیشتر است؟ - 7

فوقانی الیه ي آبدار، در سفره هاي آب زیرزمینی آزاد دشت ها فوقانی منطقه ي اشباع، در سفره هاي زیرزمینی آزاد، مناطق کوهستانی

باالیی الیه ي آبدار تحت فشار، در منطقه ي آبگیري الیه فوقانی منطقه ي اشباع، محصور بین دو الیه ي نفوذ ناپذیر

کدام گزینه، بیشترین سرعت حرکت آب در مسیر رودخانه و دلیل آن را، با توجه به تصویر زیر، بیان می کند؟ - 8

شکل بستر   کف 

کنارة کاو  شیب دیواره  

کنارة کوژ  شدت جریان 

سطح  کاهش اصطکاك 

←

←

←

←

کدام عبارت، جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟  - 9
«براي تشکیل آبخوان، الزم است در رسوبات و سنگ ها، ..................  »

درصد تخلخل، بیشتر از میزان نفوذپذیري باشد.  منافذ اولیه وجود داشته باشد. 

درصد فضاهاي خالی، برابر با حجم کل سنگ باشد.  فضاهاي خالی وجود داشته باشد. 

( آب چشمه اي، در یک منطقۀ کوهستانی در لوله رسوب می دهد، احتمال یافتن کدام سنگ در این منطقه بیشتر است؟ (ورودي پیش دانشگاهی  - 10

ماسه سنگ گرانیت شیل سنگ آهک 

76

سطح ایستابی در زیر تپه ها و داخل دره ها به ترتیب چگونه است؟ - 11

پایین ـ پایین باال ـ باال پایین ـ باال باال ـ پایین

حفر چاه در کدام محل براي به دست آوردن آب مطلوب، نسبت به بقیۀ محل ها مناسب تر است؟ - 12

زمین هاي کنار غارهاي آهکی پاي کوه هایی با سنگ هاي کربناتی رسوبات آبرفتی حوضه هاي بسته دره هاي آبرفتی رودخانه ها

A B
مقطع رودخانۀ مقابل کدام شکل است؟ - 13

BA BA BA BA

تخلخل و نفوذپذیري کدام یک نسبت به بقیه معموال بیش تر است؟ - 14

رسوبات سنگ شده ي مناطق عمیق دریا آبرفت هاي موجود در یک رودخانه ي خشک

سنگ هاي آذرینی با بافت اسفنجی رسوبات سنگ نشده ي مناطق عمیق دریا

آبخوان هاي تشکیل شده درکدام سنگ، نسبت به بقیه براي مصارف صنعتی مناسب تر است؟ - 15

لیگنیت دولومیت آرکوز انیدریت  

کدام تعریف براي آبخوان درست است؟ - 16

الیه هایی از رسوبات آبرفتی که منطقۀ اشباع آن نزدیک سطح زمین است.

الیه هایی از رسوبات متخلخل که منطقۀ اشباع آن نزدیک سطح زمین است.

الیه هایی از رسوبات که تخلخل و نفوذپذیري خوب دارند و از آب زیرزمینی اشباع اند.

الیه هایی از سنگ هاي نفوذپذیر که منطقۀ اشباع آن ها بسیار پایین تر از الیۀ تهویه است.

در کدام سنگ، توانایی انتقال مایعات بیش تر است؟ - 17

شیل شیست سنگ پا سنگ آهک
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با کاهش کدام یک نفوذ آب به زمین افزایش پیدا می کند؟ - 18

میزان نفوذپذیري خاك شدت بارندگی رطوبت هوا پوشش گیاهی

در یک الیه ي آبدار آزاد، هرچه از محل تغذیه دور و به طرف محل تخلیه ي آن نزدیک شویم، .................. آب زیرزمینی بیشتر می شود. - 19

منطقه ي تهویه   فشار شوري عمق

در یک الیه ي آب دار، هر چه از محل تغذیه به طرف محل تخلیه نزدیک شویم میزان .................. آب بیش تر می شود. - 20

سطح پیزومتریک ارتفاع فشار شوري
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در نمودار مقابل  به ترتیب  .................. و  .................. می باشد. - 21

 جمعیت کشور – سرانۀ آب تجدیدپذیر

سرانۀ آب زیرزمینی – آب قابل برداشت

جمعیت کشور – سرانۀ آب زیرزمینی 

سرانۀ آب تجدیدپذیر – جمعیت کشور 

b,a

حفر چاه در کدام مورد نسبت به بقیۀ محل ها مناسب تر بوده و آب چاه قابل شرب و شیرین است؟ - 22

آهک کویر نمک الیۀ گچ آبرفت   

سطح ایستابی، در یک دریاچه کدام مناطق را از هم جدا می کند؟ - 23

سطح پیزومتریک و سطح زمین منطقه ي اشباع و منطقه ي تهویه حاشیه ي مویینه و آب دریاچه سطح آب دریاچه و هوا

آبخوان تشکیل شده در کدام نوع سنگ، براي آشامیدن و صنعت مناسب تر است؟ - 24

سنگ آهک دولومیت شیست دگرگونی  تراورتن

- آب هاي زیرزمینی از درز و شکاف کدام سنگ ها عبور کند، به میزان سختی آن افزوده می شود؟ 25

گرانیتی دولومیتی رسی نمکی

حجم آب ورودي به حوضۀ مورد مطالعه، مساوي است با .................. . - 26

اختالف دو مقدار آب خروجی تقسیم بر سرعت آب  اختالف دو مقدار آب خروجی و تغییرات حجم ذخیرة آب 

حاصل ضرب حجم بارش و بیالن آب  مجموع بارش و تبخیر 

با تالقی مخروط افت دو چاه کدام مورد زیر تشکیل نمی شود؟ - 27

کاهش مخروط افکنه شستشوي خاك  کاهش مخروط افت چاه  پایین رفتن سطح ایستابی

،  و  باشد، ،  متر مکعب حجم داشته باشند و تخلخل این الیه ها به ترتیب   ، ،  و  به ترتیب  اگر سنگ هاي مفروض  - 28
حجم کل فضاي خالی سه الیۀ سنگی چند متر مکعب است؟
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در مسیر رودخانۀ مفروض، کدام مورد حداکثر فرسایش و در کدام منطقه حداکثر رسوب گذاري انجام می شود؟ (به ترتیب - 29
از راست به چپ)

e − de − b

b − ac − e

کدام رسوبات یا سنگ ها از نظر تشکیل آبخوان که سفره ي آب زیرزمینی نیز نامیده می شود، بسیار مناسب اند؟ - 30

سنگ آهک، رس و شن ماسه، شن و ریگ

سنگ هاي دگرگون شده، رس و ماسه سنگ رس، ماسه سنگ و سنگ هاي آذرین
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روز پمپاژ شده و  متر آب زیرزمینی اُفت کرده است، میانگین آبدهی چاه ..................  از یک آبخوان  میلیون متر مکعب آب در طی  - 31

 می باشد.
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در شکل مقابل آبخوان آزاد در  .................. و آبخوان تحت فشار در  .................. تشکیل می شود. - 32
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aa
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در کدام مورد به ترتیب بیالن مثبت و بیالن منفی است؟ - 33

I < O, I > OI > O, I < O△S > I,△S < I△S < I,△S > I

افزایش ارتفاع یک منطقه باعث کدام مورد می شود؟ - 34

کاهش دماي آب زیرزمینی  افزایش دماي آب زیرزمینی  کاهش عمق چاه  افزایش عمق چاه 

A
B

C

ماسه

aماسه
a
b
b

در شکل مقابل  به ترتیب کدامند؟ - 35

محل تخلیه – سطح پیزومتریک – سطح ایستابی

محل تخلیه – سطح ایستایی – سطح پیزومتریک

محل تغذیه – سطح ایستابی – سطح پیزومتریک

محل تغذیه – سطح پیزومتریک – سطح ایستابی

C,B,A

نمونۀ آبی که داراي  میلی گرم در لیتر کلسیم و  میلی گرم در لیتر منیزیم است. سختی کل آب  .................. است. - 36

 

1020

10710٫76٫60٫66

کدام گزینه، معموًال از نظر تشکیل الیه هاي آب دار بسیار مناسب است؟ - 37

شن و ماسه کوارتزیت و رس شیل و شیست رس و شیل

میزان یون هاي کلسیم و منیزیم آب چشمه اي به ترتیب  و  میلی گرم در لیتر است، سختی کل آب این چشمه حدود چند میلی گرم بر لیتر - 38
است؟(با تغییر)

4030
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در الیه اي به ضخامت  متر و مساحت  کیلومتر مربع و تخلخل  درصد چند میلیون متر مکعب آب ذخیره شده است؟ - 392020010

3030040040

کدام گزینه در مورد آبدهی رودخانه ها نادرست است؟ - 40

آبدهی رودخانه در فصل بارندگی افزایش می یابد.

در مناطق مرطوب که مقدار بارندگی زیاد است، رودخانه ها از نوع دائمی هستند.

در مناطق گرم و خشک که مقدار بارندگی کم و تبخیر زیاد است، بیش تر رودخانه ها فصلی هستند. 

در رودخانه هاي فصلی و موقت بخشی از آب آبدهی پایه را تشکیل می دهد.

مخروط افت چاه در اثر بهره برداري و تالقی با یک الیۀ نفوذناپذیر و یک رودخانه به ترتیب چه تغییري دارد؟ - 41

افزایش - کاهش کاهش - افزایش 

در هر دو مورد افزایش اُفت مخروط  در هر دو مورد کاهش اُفت مخروط 
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با افزایش ..................، بیالن آب در آبخوان مثبت می شود. - 42

عمق الیۀ نفوذ ناپذیر  گیاخاك تخلخل خاك  بهره برداري

کدام مورد، آبخوان مناسبی نیست؟ - 43

آبرفت هاي رودخانه  ماسه و شن  سنگ متورق شیل  بازالت هوازده 

معموًال،  ..................  در باالي سطح ایستابی قرار می گیرد. - 44

سطح دریاچه دهانه ي چاه آرتزین مظهر چشمه سقف غار

آبدهی قناتی در هر دقیقه  لیتر است. اگر عمق و عرض آب در دهانۀ قنات به ترتیب  و  سانتی متر باشد. آب با سرعت چند متر بر ثانیه - 45
از دهانۀ قنات خارج می شود؟
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کدام یک از شکل هاي زیر، نیم رخ شکل مقابل در امتداد خط  است؟ - 46
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کدام نقطه در محدوده ي نقشه ي مقابل براي حفر چاه آب مناسب تر است؟ - 47

A

B

C

D

کیفیت آب زیرزمینی، به کدام عامل ارتباطی ندارد؟ - 48

ذرات آلی  ترکیب شیمیایی  مواد معلق  وسعت

در طی یک هفته حجم آب وارد به یک تاالب با دبی رودخانۀ ورودي   .................. مترمکعب است، و اگر سطح مقطع آن   باشد - 49

سرعت متوسط آن  ..................  می باشد.

   

/ 200m
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s100m2
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s

1٫2 × − 21062 − 12 × 1071 − 12096100 − 1

براي محاسبۀ سرعت آب زیرزمینی از قانون  .................. استفاده می شود. - 50

هدیت هیدرولیکی هدایت دبی گرادیان هیدرولیکی دارسی

در طی یک شبانه روز، از یک رودخانه  متر مکعب آب عبور می کند. اگر سطح مقطع رود  متر مربع باشد، سرعت حرکت آب چند متر - 51
بر ثانیه است؟

2592001٫5

22٫54٫50٫2

در یک الیۀ آبدار آزاد، هر چه از محل تغذیه به طرف محل تخلیۀ طبیعی آن نزدیک شویم،  .................. کمتر می شود. - 52

فشار هوا بر سطح ایستابی ارتفاع سطح پیزومتریک ضخامت منطقۀ تهویه شوري آب زیرزمینی

A

B C
D

گسل خوردگی

ماسه
رس

رس

کدام نقطه در شکل مقابل امالح بیش تري دارد؟ - 53

AB

CD
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- آب پشت یک سد توسط کانالی به عرض  متر و عمق یک متر، با سرعت  متر بر ثانیه به تصفیه خانه اي منتقل می شود. دبی این کانال کدام 54
است؟
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در سطح مقطع یک رود به شکل نیم دایره و به عرض  متر هر ساعت   آب عبور می کند دبی این رودخانه چقدر است؟ - 551545000m3

12512٫51٫25450

شکل  و  به ترتیب  .................. و  .................. می باشند. - 56

رودخانۀ واردکننده به سفره – رودخانۀ تخلیه کنندة سفره

رودخانۀ تخلیه  کنندة سفره – رودخانۀ تغذیه کنندة سفره

سفرة تغذیه کنندة رود – سفرة تخلیه کنندة رود

رودخانه با کاهش سطح آب – رودخانه با افزایش سطح آب

AB

گسل

?

نفوذ ناپذیر

سطح ایستابی
نفوذپذیر

در شکل زیر، به جاي عالمت سؤال کدام گزینه را باید نوشت؟ - 57

حوضه ي آبریز

چشمه

سطح مبناي نهایی

تندآب

تخلخل کدام مورد ثانویه است؟ - 58

آذرین شیل پوکۀ معدنی سنگ پا
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