
  باسمه تعالی

 صبح 8:  ساعت شروع 2: تعداد صفحه علوم تجربی:   رشته زمین شناسی: درس  نهایی سؤاالت  امتحان  
 دقیقه 90: مدت امتحان 1399/  4/ 9:  تاریخ امتحان سال سوم آموزش متوسطه :نام و نام خانوادگی 

  و پایش کیفیت آموزشی مرکز سنجش 1399  سال  ماه خرداد نوبتو داوطلبان آزاد سراسرکشور در بزرگسال دانش آموزان 
http://aee.medu.ir  

  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت  ردیف
 

    ١

 
  است؟ نادرستو کدام  درستکدامیک از جمالت زیر   1

  .منابع فلزي در اعماق زمین وجود دارند )الف
  .می شود زمینبخار آب، موجب تعدیل آب و هواي  )ب 
  .می یابدافزایش فشار آب، دو اتمسفر، اگر بیست متر عمق دریا بیشتر شود  )ج
  .ترمی بردپایین  را به عرض هاي جغرافیایی گرمجریان البرادور، آب  )د

1  

  .در هریک از جمالت زیر،کلمه مناسب داخل پرانتز را ، مشخص کنید  2
  .است)  تراکم – جانشینی( نوع دیاژنز در گلسنگ ها) الف

  .می باشد ) ثانویه – اولیه(  ،نوع تخلخل در غار آهکی )ب
  .می باشدحلقوي  )  بیوتیت – زمرد( ،شکل ساختمان سیلیکاتی ) ج
  .است) سه جهتی  – دوجهتی(  رخداراي فلدسپات ، ) د
  .می توان مشاهده کرد)  توپاز – آمتیست(  را در کانیبنفش  رنگ) ه
  .است ) آذرین –رسوبی (از نوع  ین سنگ ها در سطح زمینبیشتر) و

5/1  

  .کنید کاملجاهاي خالی را، با کلمات مناسب   3
  .می باشد ..................آب  از نوع معموالً ،تبخیريآب موجود در سنگ هاي  )الف

  . می گویند.....................به مقاومت کانی در برابر خراشیده شدن به وسیله سایر اجسام )ب
  .می شود.......................   نقطه ذوب سنگ ها، نظم بلوریندر ) ج
  .   نام دارد .................. ،موازي با الیه هاي سنگی است ساخت آذرین صفحه اي که)  د

1  

  ارتباط دارد ؟  چپسمت در رسوبیسنگ ، با کدام  راستموارد سمت هر یک از  4
 تراورتن 1  کربنات کلسیم و منیزیم مضاعف الف

 شیل 2 سنگ رسوبی شیمیایی و آلی ب

 گل سفید 3 سنگ رسوبی دانه ریز ترین ج

 دولومیت 4 کاربرد در کف پوش و پله د

 ژیپس 5 
 

1 

  ؟اد زیاست یا  کم،زیر ویژگی هاياز   هر یک، مناطق بیابانی خاك در مورد   5
  افق خاك) د               امالح) ج               ضخامت )ب              هوموس) الف

1  

  1  ؟ می باشد)  گارنت،انیدریت، هورنبالند ،گالن ،ماالکیت (مربوط به کدام کانی هر یک از ویژگی هاي زیر،   6
  چگالی زیاد )ب  سولفات کلسیم بی آب) الف

  بلور سوزنی شکل ) د  رنگ سبز)  ج
    سؤاالت در صفحه دوم ادامه ي  
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  باسمه تعالی

 صبح 8:  ساعت شروع 2: تعداد صفحه علوم تجربی:   رشته زمین شناسی: درس  نهایی سؤاالت  امتحان  
 دقیقه 90: مدت امتحان 1399/  4/ 9:  تاریخ امتحان سال سوم آموزش متوسطه :نام و نام خانوادگی 

  و پایش کیفیت آموزشی مرکز سنجش 1399  سال  ماه خرداد نوبتو داوطلبان آزاد سراسرکشور در بزرگسال دانش آموزان 
http://aee.medu.ir  

  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت  ردیف
 

    ٢

  .قرار دارند زمینه اي شیشه ايدر  ارتوکالز درشت در یک سنگ آذرین، بلورهاي  7
  علت تشکیل آن چیست؟) ب                 این نوع بافت ،چه نام دارد؟              ) الف

1  

  .نام ببرید ،راهوا شرجی شدن  عاملدو ) الف  8
  .بنویسید ،را سهااقیانو در بستر دشت مغاکیویژگی  دو) ب 

1  

  1  .را طبقه بندي کنید پریدوتیتسنگ آذرین   9

  در سنگ هاي ماگمایی چیست؟ فرعیکانی هاي منظور از ) الف  10
  .را بنویسید آپاتیتدو مورد مصرف کانی  ) ب 

1  

  .در جدول زیر به جاي حروف ،کلمات مناسب قرار دهید  11
  

  اندازه ذرات نام سنگ رسوبی بافت جورشدگی گردشدگی
  الف برش ب ندارد ندارد

    متوسط کوارتزآرنیت آواري ج د

1  

  1  .درپایداري سنگ ها در برابر هوازدگی را، نام ببریدثر ؤعامل مچهار  12

  .بنویسید ،در سنگ هاي دگرگونی رانقش فشار همه جانبه، ) الف  13
  چیست؟شیستوزیته  منظور از )ب

5/1  

  :االت زیر پاسخ مناسب دهیدؤبه هریک از س دگرگونیدرمورد سنگ هاي   14
  ؟ از دگرگونی کدام سنگ ایجاد می شود سنگ لوح )الف
  سنگ مرمر چیست؟مصرف مورد  دو) ب
  پایین است یا باال؟ کلریتدرجه دگرگونی کانی  )ج

1  

  .هر یک از موارد زیر را، بنویسیدعلت   15
  مناسب بودن چاه آب در آبرفت ) الف

  تشکیل دریاچه خزر )ب 
  قدرت پایین حمل ذرات توسط بادها)  ج
  یالماس جالي) د 
  در ژیپس قرمزرنگ ) ه 

5/2  

  1  مورن جبهه اي )ب           گوگردکانی ) الف            .را، بنویسیدذکر شده هر یک از موارد  راه تشکیل  16
  5/1  :کنید تعریفاصطالحات زیر را   17
    ریزش) ج                سیمان پرتلند) ب                        اقتصاديزمین شناسی  )الف  

  20  جمع نمره                  »                                            موفق باشید«                                                                   
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 باسمه تعالی

  صبح 8: ساعت شروع   شناسیزمین   :سؤاالت امتحان نهایی درس  راهنماي تصحیح
  1399/   4/ 9:    تاریخ امتحان   علوم تجربی: رشته   سال سوم آموزش متوسطه 

 مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی  1399سال ماه   خرداد در سراسر کشور و داوطلبان آزادبزرگسال دانش آموزان 
http://aee.medu.ir   

  نمره  سؤاالتپاسخ   ردیف
 

    ١

 
  1  )     25/0( نادرست ) د    )   25/0( درست  ) ج)       25/0( درست  ) ب)      25/0( درست  نا) الف  1
  )     25/0(   جهتیدو ) د      )    25/0(    زمرد )ج     )    25/0(    ثانویه) ب)      25/0(  تراکم) الف  2

  )     25/0(   رسوبی )و       )     25/0(   آمتیست) ه 
5/1  

  1  )     25/0(     سیل) د          )   25/0(   کم) ج          )   25/0(  سختی) ب          ) 25/0(  شور )الف  3
 1 ) 25/0( تراورتن: 1با ) د    )  25/0( شیل: 2با ) ج    )  25/0( گل سفید : 3با ) ب )   25/0(  دولومیت: 4با ) الف 4
  1  )     25/0(    کم) د    )    25/0(   زیاد )ج        )     25/0(  کم) ب )   25/0(  کم) الف  5
  1  )     25/0(  هورنبالند) د     )    25/0(  ماالکیت) ج)     25/0(  گالن) ب    )    25/0(  نیدریتا) الف  6
      )  25/0(  سنگ در دو مرحله سرد می شود) ب      )     25/0(  پورفیري) الف  7

  )     25/0(    رحله دوم درسطح زمین و ریز بلورم        )    25/0( مرحله اول در اعماق و درشت بلور   
1  

  1  )    25/0(  عمیق)      25/0( مسطح ) ب              )  25/0(  میزان بخار آب )   25/0(  دما) الف  8
  )پالژیوکالز کلسیم دار(یا و پیروکسن )    25/0(  دو کانی فراوان آن ، الیوین ؛ )  25/0(   مقدار سیلیس آن کم است  9

  )    25/0(   درشت بلور یادرونی )    25/0( 
1  

  ) 5/0( کانی هایی که در مقایسه با سیلیکات ها از فراوانی کمتري برخوردارند) الف  10
  )     25/0( اسید فسفریک )      25/0( تهیه کود فسفر دار ) ب

1  

  1  )     25/0( دارد ) د)         25/0( دارد ) ج)     25/0( آواري ) ب)        25/0( درشت ) الف  11
  1    )     25/0( زمان  ؛)  25/0( شیب زمین؛ ) 25/0(  اقلیم ؛ ) 25/0(  ترکیب و ساختمان سنگ  12
  )   25/0( تبلور کانی هایی با وزن حجمی زیادتر)     25/0(  متراکم شدن جسم) الف  13

اندازه آن ها بزرگتر )   25/0( هت دار قرار بگیرند جدر جهت عمود بر فشار )   25/0(    اگر کانی هاي ورقه اي ) ب 
            )    25/0(  ندمی کشکل سنگ حالت ورقه ورقه یا فلس مانند پیدا  ) 25/0( شده و جهت یابی پیدا می کنند 

5/1  

  1  )        25/0( پایین ) ج)          25/0( تزیینی  )  25/0( مجسمه سازي ) ب)    25/0( شیل ) الف  14
  )  5/0. (یک دریاي قدیمی باقیمانده) ب         )       5/0. (تخلخل زیاد و نفوذپذیري باال در آبرفت ها) الف  15

  ) 5/0. (بازتابش کلی نور در داخل الماس) د     ) 5/0( چگالی پایین هوا نسبت به سایر عوامل فرسایشی) ج  
 ) 5/0. (وجود اکسید آهن) ه  

5/2  

  )       5/0(. سرد شدن بخارات و گازها در شکاف سنگ ها )الف  16
  آن مواد روي هم انباشته ،ورده می شوند که در نتیجه ذوب یخآموادي به وسیله یخ  ،در جلوي یخچال ها) ب  
  )  5/0( .می شوند 

1  

  )       5/0(.قرار دارند...که در آن ذخایر معدنی ارزشمند مانند مس و طال و است به دنبال مکان هایی که علمی  )الف  17
  )  5/0.  ( اختالط رس با کربنات کلسیم) ب 
  ) 5/0( .حرکت و سقوط ذرات سنگ و خاك از پرتگاه ها و سراشیب هاي خیلی تند )ج 

5/1  

  20  جمع نمره                                  ».مناسب لحاظ فرمایید همکار گرامی، براي پاسخ هاي صحیح دیگر نیز، نمره «    
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