


 زمین شناسی یازدهم تجربی فصل اول - پرش - تستی

کدام یک دربارة فاصله زمین از خورشید نادرست است؟ - 1

یک هزارم سال نوري  یک واحد ستاره شناسی  میلیون کیلومتر  8150تقریبًا برابر با  دقیقۀ نوري 

کوچک ترین و بزرگ ترین واحدهاي زمانی زمین شناسی به ترتیب کدام اند؟ - 2

دوره - دوران  عهد - ائون  دوره - عصر  ائون - دوره 

ترتیب واحدهاي زمانی زمین شناسی در کدام گزینه به درستی نشان داده شده است؟ - 3

ائون  دوران  دوره  عصر  دوره  دوران  عصر  ائون  دوره  عصر دوران  ائون  ←←←←←←←←←←←←دوران  ائون  عصر  دوره 

کوه هاي کنیا و کلیمانجارو در شرق آفریقا حاصل حرکت  .................. و در مرحلۀ  .................. چرخۀ ویلسون هستند. - 4

همگرا – بسته شدن واگرا – گسترش همگرا – بازشدگی واگرا – بازشدگی

براساس قوانین کپلر کدام گزینه درست است؟ - 5

در دي ماه زمین از خورشید دورتر است. فاصلۀ خورشید تا زمین در تیرماه کم تر است.  

در دي ماه زمین در نقطۀ حضیض قرار دارد. فاصلۀ سیاره تا خورشید ثابت است.  

بین دوره هاي پیدایش اولین دایناسور و اولین خزنده، کدام دورة زمانی قرار می گیرد؟ در این دوره چه اتفاقی صورت گرفته است؟ - 6

کرتاسه - پیدایش اولین گیاه گلدار  پرمین - انقراض گروهی 

کرتاسه - اولین دوزیست  پرمین - اولین سرپایان 

پس از  روز، چه کسري از مادة رادیواکتیوي با نیمه عمر  روز، باقی می ماند؟ - 793
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قطب شمال زمین به ترتیب در اعتدال بهاري و اعتدال پاییزي چند ساعت روز دارد؟ - 8

0 − 1212 − 00 − 2412 − 12

عرض جغرافیایی ساختمان بلندي که هیچ وقت از سال، سایۀ آن رو به جنوب تشکیل نمی شود، کدام است؟ - 9

صفر تا  درجۀ جنوبی  درجۀ شمالی تا  درجۀ شمالی 

استوا تا  درجۀ شمالی   درجۀ جنوبی تا  درجۀ جنوبی 
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در شکل زیر، پس از رسوب گذاري،  ..................  ایجاد شده است. - 10

تک شیب فرسایش

تزریق ماگما  شکستگی

گسترش و ادامۀ فعالیت کوه هاي آتشفشانی کلیمانجارو و کنیا در قارة آفریقا سبب به وجود آمدن کدام پدیدة زمین شناسی در آیندة این منطقه - 11

جدا شدن شرق آفریقا از این خشکی

نابودي جنگل هاي آفریقا به علت جریان گدازه و خروج گازهاي سمی مرتفع شدن زاگرس در ایران
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خواهد شد؟

نفوذ آب اقیانوس به داخل قارة آفریقا 



کدام مورد علت چرخش ظاهري ستاره ها به دور زمین است؟ - 12

گردش زمین در مداري دایره شکل به دور خورشید گردش زمین در مداري بیضی شکل به دور خورشید

چرخش زمین به دور خورشید، حول محور شرقی- غربی چرخش زمین به دور خود، حول محور شمالی – جنوبی

کدام عامل مهم مربوط به کرة زمین، سبب نامساوي بودن طول روز و شب در اوقات مختلف سال در یک نقطه می شود؟ - 13

کدام عبارت براي طول روز و شب در یکم فروردین ماه براي کشور ما درست است؟ - 14

در مناطق شمالی طول روز بیش تر و طول شب کم تر است. در همۀ نقاط طول روز و شب مساوي است.

همۀ نقاط شرقی نسبت به نقاط غربی خود طول روز بیش تري دارند. در مناطق جنوبی طول روز بیش تر و طول شب کم تر است.

در مرحلۀ برخورد، اقیانوس ها  .................. شده و قاره ها دچار  .................. می شوند. - 15

– – – –

تیر چراغ برقی درست روي مدار رأس السرطان نصب شده است. این تیر به هنگام ظهر شرعی اولین روز کدام ماه خورشیدي، بلندترین سایه را دارد؟ - 16

دي مهر تیر فروردین

به کمک کدام یک از موارد زیر، می توان به طور یقین گفت که دو الیه رسوبی هم زمان ته نشین شده اند؟ - 17

ضخامت هر دو تقریبًا مساوي باشد. جنس دو الیه یکسان باشد.

هر دو در امتداد یکدیگر باشند. فسیل هاي مشابه داشته باشند.
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در کدام مورد شکل زیر طول روز و شب برابر و در تمام نقاط زمین  ساعت است؟ - 1812
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شباهت دو نظریۀ بطلمیوس و کوپرنیک در کدام است؟ - 19

در کدام شاخۀ علم زمین شناسی از انرژي الکترومغناطیسی جهت جمع آوري اطالعات بهره می گیرند؟ - 20

نفت سنجش از دور  اقتصادي درینه شناسی

تشکیل کوه ها در نزدیکی گودال هاي اقیانوسی بر اثر چه عاملی صورت می گیرد؟ - 21

باال آمدن رسوبات دریا در اثر برخورد ورقه ها  رسوب گذاري بسیار سریع در نزدیکی گودال ها 

خروج مواد مذاب از کف گودال ها  برخورد ورقه ها و انجام عمل فرورانش 

اختالف زمانی میان شکل گیري منظومۀ شمسی و پیدایش نخستین اجزاي سنگ کره حدود چند میلیارد سال می باشد؟ - 22
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باتوجه به شکل، در اول بهار و اول تابستان، به ترتیب خورشید به کدام مناطق عمود می تابد؟ - 23
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گردش وضعی گردش انتقالی تغییر فاصله تا خورشید انحراف محور زمین

بسته  برخورد برخورد  بسته شدن بسته شده  فرورانش برخورد  فرورانش

جایگاه قرارگیري اجرام آسمانی جهت حرکت اجرام آسمانی شکل مدار انتقالی خورشید شکل مدار وضعی زمین



نسبت حضیض خورشیدي به اوج خورشیدي مانند کدام است؟ - 24

حداقل انحراف محور به حداکثر انحراف محور میلیون کیلومتر میلیون کیلومتر به 

سرعت کم - سرعت زیاد  سرعت زیاد - سرعت کم  

152147

کدام گزینه، علت مناسبی براي عبارِت زیر است؟  - 25

«خزندگان در اوایل دورة کربونیفر ظاهر و طی  میلیون سال، جثۀ آن ها بزرگ تر شد.»

تشکیل دریاهاي اولیه و به وجود آمدن چرخۀ آب  تغییرات شرایط آب و هوایی و تشکیل سنگ ها

80 − 70

یک واحد ستاره شناسی عبارت است از .................. . - 26

فاصلۀ متوسط یک سیاره تا خورشید  فاصله خورشید تا سیاره زمین

فاصلۀ متوسط ماه تا زمین  فاصلۀ نزدیک ترین ستاره  تا خورشید 

علت آن که وسعت زمین افزایش نمی یابد کدام است؟ - 27

خروج مواد مذاب خمیرکره  فرورانش پوستۀ اقیانوسی به داخل گوشته و هضم آن 

ایجاد اقیانوس جدید بین دو ورقه  برخورد ورقه هاي قاره اي و بسته شدن آن

براي تعیین سنگ سنگ هاي آذرین اولیۀ زمین از مادة رادیواکتیو  .................. و براي تعیین سن منابع زغال سنگ از مادة رادیواکتیو .................. - 28
استفاده می شود.

اورانیوم  – اورانیوم  اورانیوم  – کربن  اورانیوم  – کربن  2382352351423814235238اورانیوم  – اورانیوم 

در منطقۀ شمالگان در اول تیرماه، سایۀ اجسام چگونه است؟ - 29

سایه رو به شمال فاقد سایه بلندترین سایه کوتاه ترین سایه

،  مقدار اولیه باشد، چند نیمه عمر اورانیم  از عمر سنگ گذشته است؟ - اگر در سنگی، مقدار اورانیم  30238
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دریاي سرخ و رشته کوه هیمالیا به ترتیب بیانگر کدام مرحله از وقایع چرخۀ ویلسون هستند؟ - 31

گسترش - بازشدگی  گسترش - برخورد  بسته شدن - گسترش  بازشدگی - بسته شدن 

کوه آتشفشانی کلیمانجارو  در شرق آفریقا حاصل کدام نوع حرکات سنگ کره است؟ - 32

نزدیک شوندة قاره اي - قاره اي دورشوندة اقیانوسی - اقیانوسی  نزدیک شوندة اقیانوسی - قاره اي دور شوندة قاره اي - قاره اي

ستاره شناسان به تازگی سیاره جدیدي در منظومۀ شمسی یافته اند که حدود  واحد ستاره شناسی با خورشید فاصله دارد. این سیاره حدود چند سال - 33
باید گردش کند تا یک بار دور خورشید را طی کند؟
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در بهمن ماه سرعت چرخش زمین به دور خورشید از مرداد ماه .................. و زمین به خورشید .................. است. - 34

– – – –

در نظریۀ زمین مرکزي، مدار گردش خورشید در میان کدام جرم هاي آسمانی قرار می گرفته است؟ - 35
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پیدایش نخستین سلول هاي هسته دار و تشکیل زیست کره حرکت ورقه هاي سنگ کره و به وجود آمدن اقیانوس ها

50 25

کم تر  نزدیک تر بیشتر  نزدیک تر کم تر  دورتر بیشتر  دورتر

ماه و زمین عطارد و ماه زهره و عطارد مریخ و زهره
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باتوجه به قانون دوم کپلر، محدوده هاي  و  (به ترتیب) کدام ماه هاي شمسی را نشان می دهند؟ - 36

بهمن- مرداد

شهریور- اسفند

خرداد - دي

دي- خرداد
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در اواسط دوران مزوزوییک .................. . - 37

دایناسورها منقرض شدند.  اولین خزندگان روي زمین ظاهر شدند. 

شرایط محیط زیست نامساعد گردید.  جثۀ خزندگان بزرگ تر شد.

در اّول دي ماه خورشید به کدام منطقه از زمین عمود می تابد؟ - 38

مدار رأس الجدي  مدار رأس السرطان  مدار استوا  قطب شمال 

در کدام زمان، سنگ هاي کرة زمین شروع به دگرگون شدگی کرده اند؟ - 39

برخورد ورقه هاي سنگ کره به هم  پس از تشکیل سنگ کره 

فوران اولین آتشفشان ها بر روي زمین   جدا شدن ورقه هاي سنگ کره از هم 

کدام نتیجه را می توان از این گفتۀ کپلر گرفت؟  - 40
«هر سیاره، چنان به دور خورشید می گردد، که خطی که سیاره و خورشید را به هم وصل می کند، در زمان هاي مساوي، مساحت هاي مساوي را ایجاد می کند.»

مدار سیاره ها به دور خورشید، بیضی نزدیک به دایره است.

سرعت سیاره ها در طی یک گردش کامل به دور خورشید، همیشه ثابت نیست.

زمانی که نور خورشید به نیمکره شمالی عمود می تابد، در نیمکرة جنوبی مایل می تابد.

با افزایش فاصلۀ هر سیاره تا خورشید، زمان یک دور گردشش هم افزایش پیدا می کند.

توزو ویلسون .................. . - 41
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باتوجه به شکل، اگر در قسمت  دریا و در قسمت  اقیانوس وجود داشته باشد، میلیون ها سال بعد چه اتفاقی می افتد؟ - 42

دریا بدون تغییر – اقیانوس وسیع تر

دریا بدون تغییر – اقیانوس کوچک تر

دریا بسته شده – اقیانوس وسیع تر

دریا بسته شده – اقیانوس بدون تغییر
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اگر عمر نیمه عمر یک عنصر رادیواکتیو  میلیون سال باشد و مقدار مادة در حال  فروپاشی باشد، سن نمونه برابر است با: - 433
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در نظریۀ بطلمیوس، کدام جرم آسمانی از زمین دور تر است؟ - 44

خورشید مریخ زهره ماه

کدام مورد در محدودة علم سنجش از دور نمی باشد؟ - 45

استفاده از انرژي الکترومغناطیسی مصنوعی  بررسی آبخوان ها و چشمه ها

تفسیر امواج بازتابیده از زمین و دریا  مطالعۀ عوارض سطح زمین 
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فرضیۀ اشتقاق قاره ها را مطرح کرد.  ایدة وجود ورقه هاي تشکیل دهندة سنگ کرة زمین را ارائه داد. 

جابه جایی ورقه هاي سنگ کره را اثبات نمود.  در مورد گسترش بستر اقیانوس ها به نتایجی دست یافت. 



کدام عبارت نشان دهندة سن نسبی است؟ - 46

در مراحل تکوین زمین، پس از خروج تدریجی گازهاي مختلف از داخل زمین، .................. . - 47

سنگ هاي آذرین به وجود آمدند.  هواکره تشکیل شد. 

حرکت ورقه هاي سنگ کره آغاز شد.  زمین در مدار خود قرار گرفت. 

چگونگی تشکیل هیمالیا و دریاي سرخ به ترتیب چگونه بوده است؟ - 48

شکافته شدن بخشی از قاره - بسته شدن اقیانوس 

خروج مواد مذاب خمیرکره و رسیدن آن ها به سطح زمین - بسته شدن اقیانوس 

برخورد ورقه ها - گسترش شکاف ورقه ها

چین خوردگی رسوبات اقیانوسی - فرورانش سنگ کرة اقیانوسی 

در محل دور شدن دو ورقۀ سنگ کره از یکدیگر، کدام یک از وقایع زیر رخ می دهد؟ - 49

انبساط کلی پوستۀ زمین  چین خوردگی رسوبات و ایجاد کوه 

کوچک تر شدن بستر اقیانوس  گسترش بستر اقیانوس ها

براي تعیین سن فسیل ماموت از کدام عنصر رادیواکتیو زیر استفاده می شود؟ - 50
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مدار رأس السرطان منطقه اي است در .................. . - 51

نیمکرة جنوبی بین عرض هاي جغرافیایی  نیمکرة شمالی روي عرض جغرافیایی 

نیمکره شمالی بین عرض هاي جغرافیایی  نیمکرة جنوبی روي عرض جغرافیایی 
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در کدام زمان، آتشفشان هاي فعال در زمین، فراوانی بیشتري داشته اند؟ - 52

فاصلۀ تشکیل هوا کره و آب کره  بعد از تشکیل سنگ کره 

شروع برخورد ورقه هاي سنگ کره به هم  شروع جدایی قطعات سنگ کره از هم 

طبق قانون  دوم کپلر .................. . - 53

مدار حرکت سیارات به دور خورشید بیضوي شکل است و زمین همواره در یکی از دو کانون آن قرار دارد. 

زمان یک دور گردش سیاره به دور خورشید با افزایش فاصله از خورشید، افزایش می یابد.

خط فرضی متصل کنندة سیاره به خورشید، در زمان هاي مساوي، مساحت هاي مساوي ایجاد می کنند.

زمین، ماه و دیگر سیارات در مدارهایی بیضوي شکل به دور خورشید می چرخند.

تحقیقات توزوویلسون در چه زمینه هایی بوده است؟ - 54

در نظریۀ زمین مرکزي سیارات .................. و .................. عالوه بر حرکت انتقالی حرکت وضعی هم دارند. - 55
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پستانداران بعد از خزندگان بر روي زمین ظاهر شدند.  دایناسورها، 65 میلیون سال پیش از بین رفتند. 

در تریاس به طور نسبی، دماي هوا گرم تر از پیش بوده است.  در ژوراسیک ضخامت آهک ها بیشتر از ماسه سنگ است. 

گسل هاي زمین  مرز بین ورقه هاي سنگ کره  گسترش بستر اقیانوس ها اشتقاق قاره ها

خورشید و مریخ زمین و زهره زهره و مریخ زمین، مریخ
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در شکل زیر، قدیمی ترین و جدیدترین الیه کدام است؟ - 56
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اعتدال بهاري زمانی است که:  .................. - 57
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مدت شب و روز در تمام کره ي زمین یکسان است. هر نقطه داراي دماي میانگین ساالنه ي خود است.

به هنگام ظهر، هیچ میله ي عمودي بر زمین سایه اي ندارد. همه ي نقاط واقع بر روي کره ي زمین بهار خود را شروع می کنند.

اندازه گیري و ثبت انرژي بازتابی سطح سیارات از روي زمین است. جمع آوري اطالعات از عوارض سطح زمین با تماس فیزیکی آن ها است.

اندازه گیري و ثبت انرژي بازتابی خورشید از روي زمین است. جمع آوري اطالعات از عوارض سطح زمین است.
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