


زمین شناسی یازدهم تجربی فصل اول تشریحی

بر چه اساسی دوران هاي زمین شناسی را به واحدهاي کوچکتر تقسیم کرده اند؟ - 1

واحد هاي زمانی زمین شناسی را در جدول زیر تکمیل کنید.  - 2

ائون    آ     دوره  ب   

سنگ هاي رسوبی چگونه بر روي زمین پدید آمدند؟ - 3

نظریۀ بطلیموس دربارة منظومه شمسی و حرکات آن چه بود؟ - 4

در ارتباط با «منظومه و حرکات آن» چند نظریه وجود دارد؟ نام ببرید. - 5

کهکشان راه شیري را توضیح دهید. - 6

منظومه ها چگونه ساخته می شوند؟ - 7

تشکیل کهکشان ها با چه آغاز شد؟ - 8

با توجه به قانون اول کپلر، حرکت سیارات به دور خورشید چگونه است؟ - 9

در ارتباط با چرخۀ ویلسون به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  - 10
آ.  چند مرحله دارد؟ 

ب. شرق آفریقا در کدام یک از مراحل وجود دارد؟ 
پ. در کدام حالت ابتدا دریا، و بعد از آن اقیانوس ایجاد می شود؟ 

ت. در کدام مرحله بخشی از قاره شکافته می شود؟ 
ث. پدیدة فرورانش در کدام مرحله مشاهده می شود؟

قانون سوم کپلر را توضیح دهید. - 11

آ. مدار حرکت سیارات به دور خورشید چگونه است؟  - 12
ب. قوانین حرکت سیارات به وسیلۀ چه کسی مطرح شد؟ 

پ. یک واحد نجومی چیست؟ مقدار آن را چقدر است؟ 
ت. چه رابطه اي میان زمان گردش یک سیاره به دور خورشید و فاصلۀ آن با خورشید وجود دارد؟

جاهاي خالی را با کلمه هاي مناسب پر کنید.  - 13
آ. کیهان در حال .................. است. 

ب. در  .................. ، اجرام و پدیده هاي متفاوتی مانند کهکشان ها،منظومه ها، ستاره ها، ماده تاریک و سیاه چاله ها وجود دارند.

در مورد رویداد هاي زیستی در زمین شناسی به هر یک از سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید:  - 14
آ. چه زمانی تنوع دایناسورها اتفاق افتاد؟ 

ب. پیدایش نخستین تریلوبیت چه زمانی بود؟ 
پ. تحول زیستی در دونین چه بود؟  

ت. پیدایش زیستی در کواترنري کدام است؟

از میان کلمات داخل پرانتز، کلمۀ مناسب را انتخاب کنید.  - 15

آ. اّولین خزندگان، در حدود  میلیون سال پیش ظاهر شدند. 

ب. در طی  میلیون سال جثۀ خزندگان بزرگ تر شد. 
پ. انقراض دایناسورها به دلیل (گرماي بیش از حد هوا - عدم سازگاري با محیط)، رخ داد.

(600 − 240)

(80 − 65)
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جاي خالی را با کلمه هاي مناسب پر کنید.  - 16
آ- عناصر پرتوزا، عناصري هستند که به صورت مداوم و با سرعتی .................. در حال فروپاشی می باشند. 

ب- رادیومتري از عناصر پرتوزا، می تواند زمان .................. وقوع پدیده ها را نشان دهد. 
پ- به مدت زمانی که نیمی از عنصر رادیواکتیو به عنصر .................. تبدیل می شود را .................. می گوییم.

مبناي تقسیم بندي عمر زمین به واحدهاي زمانی مختلف چیست؟ - 17

ازمیان کلمات داخل پرانتز، کلمه ي مناسب را انتخاب کنید.  - 18
آ. حرکت ظاهري خورشید از سمت (شرق به غرب-غرب به شرق) است. 

ب. اندازه گیري هاي نجومی نشان می دهد که کیهان در حال (انبساط-انقباض) است.
پ. در نظریه ي زمین مرکزي مدارهاي سیارات(بیضی-دایره اي) فرض شده است.

ت. رشته کوه هایی مانند هیمالیا، البرز، زاگرس دراثر (بسته شدن-بازشدن) ورقه ها حاصل شده اند.

کربن  به کدام عنصر پایدار تبدیل می شود؟ چگونه وارد بدن جانداران می گردد؟ آیا می توان از طریق آن سن فسیل هاي دوران اول و دوم را تعیین - 19
کرد؟ چرا؟

14

چرا زمین شناسان مواد رادیواکتیو را به عنوان ساعت هاي طبیعی در نظر می گیرند؟ - 20

وضعیت فصل ها در نیمکرة شمالی و جنوبی را مقایسه کنید. - 21

عامل باز و بسته شدن اقیانوس ها چیست؟ - 22

اولین خزندگان در چه زمانی بر روي زمین ظاهر شدند و در چه زمانی دایناسورها منقرض گردیدند؟ علت این اتفاقات را شرح دهید. - 23

قانون دوم کپلر را توضیح دهید. - 24

قانون اول کپلر را به طور کامل بنویسید. - 25

کهکشان را تعریف کنید. - 26

در کیهان اجرام و پدیده هایی مثل کهکشان ها، .................. ستاره ها، .................. وجود دارد. - 27

کهکشان ها در حال .................. از یکدیگر هستند. - 28

کدام گازها سبب شکل گیري حیات اولیه شد؟ (سه مورد) - 29

به دنبال تشکیل چرخه آب، کدام پدیده ها در زمین ایجاد شد؟ - 30

اولین حیات شامل چه گروهی بود؟ در کجا آغاز گردید؟ - 31

سنگ هاي دگرگون در اثر چه عواملی ایجاد شدند؟ - 32

تحت تأثیر چه عواملی زندگی تک سلولی ها در دریاهاي کم عمق آغاز گردید؟ - 33

چگونه آب کره تشکیل شد؟ - 34

از میان کلمات داخل پرانتز، کلمۀ مناسب را انتخاب کنید.  - 35

) میلیارد سال پیش تشکیل شد.  آ. نخستین اجزاي جامد کرة زمین در حدود ( - 

ب. حدود  میلیارد سال طول کشید تا سیارة زمین به صورت کره اي مذاب از تودة اصلی جدا شود. 

) میلیارد سال قبل، با تجمع ذرات کیهانی آغاز شد. پ. شکل گیري منظومۀ شمسی ( - 

64

(6٫4 − 4٫6)

46

فاصلۀ زمین تا خورشید .................. دقیقۀ نوري است. - 36

سه قانون کپلر را بنویسید. - 37

اگر فاصلۀ مدار سیاره اي تا مدار گردش زمین  کیلومتر باشد،  - 38
الف) این سیاره چند سال یک بار دور خورشید می چرخد؟

ب) این سیاره در چند ماه یک گردش انتقالی انجام می دهد؟

450 × 106

طبق نظریه زمین مرکزي جایگاه خورشید کجا است؟ - 39
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به پرسش هاي زیر پاسخ کوتاه دهید.  - 40
آ. کهکشان شامل کدام اجرام است؟ 

ب. شرایط الزم براي مشاهدة کهکشان راه شیري را بنویسید. 
پ. شکل کهکشان راه شیري چگونه است؟ 

ت. موقعیت منظومۀ شمسی در کهکشان راه شیري را بنویسید. 
ث. تشکیل کهکشان با چه چیز همراه بوده است؟ 

ج. کهکشان شامل چه چیزهایی است؟ 
چ. رصدخانه کویر خارا در کجا واقع شده است؟ 

ح. عرض کهکشان راه شیري چند سال نوري است؟
جاهاي خالی را با کلمه هاي مناسب پر کنید.  - 41

آ. در منطقۀ جنوبگان میانگین دماي هوا کمتر است. 

ب. منطقۀ معتدله در عرض هاي جغرافیایی  تا .................. در هر نیمکره است. 
پ. در منطقۀ گرمسیري فقط فصل .................. وجود دارد. 

ت. منطقۀ گرمسیري از مدار .................. تا رأس الجدي است.

23٫5

در کدام منطقه، چهار فصل را دارد؟  - 42

10156835آ.  درجه شمالی                 ب.  درجه جنوبی               پ.  درجه جنوبی                       ت.  درجه شمالی
اندازة زاویۀ انحراف محور زمین در طی گردش به دور خورشید، ثابت است یا متغیر؟ - 43

جهت تشکیل سایه، در نیمکرة شمالی و جنوبی چه تفاتی دارد؟ - 44

انحراف درجه اي محور زمین، چه تأثیري در تشکیل فصل ها دارد؟ - 4523٫5
چرا وسعت سطح زمین افزایش نمی یابد؟ - 46

P
Q

N

W

B
M

Fگسل

xتوده مذاب

در کتاب علوم نهم با روش تعیین سن نسبی و اصول آن آشنا شدید. با توجه به آن، در شکل روبه رو، ترتیب وقایع را از قدیم به جدید شماره گذاري - 47
کنید.

مطابق شکل زیر، اگر طول عمر کهکشان راه شیري را به یک سال شمسی تبدیل کنیم، حوادث و رویدادهاي زیر، در چه ماه هایی رخ داده است؟  - 48
 در متن سؤال اگر به جاي طول عمر کره زمین، عمر جهان را مطرح کنیم، به ترتیب ماه هاي سال شمسی (از چپ به راست) می توانیم هر کدام از اتفاقات

خواسته شده را در ماه هاي مورد نظر، درنظر بگیریم:الف) پیدایش کهکشان راه شیري 
ب) منظومه شمسی 
پ) پیدایش حیات  
ت) فناوري انسانی

منطقه شمالگان کدام محدوده عرض جغرافیایی است؟ - 49
دو ویژگی آب و هوایی منطقه گرمسیري (حاره) را بنویسید. - 50

انحراف محور زمین را توضیح دهید. - 51

چرا در قطب ها  ماه تابستان و  ماه زمستان وجود دارد؟  - 52
 آ. چرخش زمین به دور خودش 
پ. زاویه میل مغناطیسی قطبین 

ب. حرکت انتقالی زمین و انحراف محور زمین  
ت. تطابق مناطق جغرافیایی با خاصیت مغناطیسی

66

منظور از مرحلۀ بسته شدن در فرضیۀ پیدایش اقیانوسی چیست؟ - 53
نمونه اي از مرحلۀ بازشدگی ورقه ها کدام گزینه است؟  - 54

آ. شرق اطلس            ب. شرق آفریقا                پ. غرب مدیترانه                   ت. جنوب خزر
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C

B

D

A

ترتیب مراحل چرخۀ ویلسون را شماره گذاري کنید. - 55

علت حرکت ورقه هاي سنگ کره چیست؟ - 56

جدول زیر را کامل کنید. - 57
ائون دوران دوره  رویداد زیستی 

سنوزوئیک  تنوع پستانداران 

تریاس 

کربونیفر 

پیداش اولین گیاه آونددار 

BA

DC

FE

G

براي تعیین سن فسیل ماموت و یا جمجمه انسان اولیه، از کربن رادیواکتیو استفاده می شود، دلیل آن را توضیح دهید. - 58

براي تعیین سن نخستین سنگ هایی که در کره زمین تشکیل شده اند، استفاده از کدام مادة رادیواکتیو مناسب است؟ چرا؟ - 59

با توجه به شکل کهکشان راه شیري، هر قسمت را نامگذاري کنید. - 60

قطر بزرگ کهکشان راه شیري چقدر است؟ - 61
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