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Q - A  1 است ؟ نا درستکدام یک از جمله های زیر ، درست و کدام یک 

A  25/0 آید . ) درست (کشور ایران ، از جمله کشور های معدنی جهان به شمار می 

 هر روز این عبارت از ال به الی خبر های پایگاه های رسانه ای مانند تلویزیون به گوشمون می خوره . شرح

مثل این متن از کتاب درسی : هیچ با خود اندیشیده اید ، که اگر معدن های متعدد شناخته نشده بودند آیا 

زندگی بر روی کره ی زمین به این سادگی مقدور بود ؟ خوش بختانه کشور ایران از جمله کشور های 

ت . ) در این جا حواستون روی ، طال و ... اس ومعدنی جهان است که دارای معادن متعدد آهن ، مس ، سرب 

روی ، طال تقسیم  – 2آهن ، مس ، سرب و  – 1:  دسته ی 2یا  گروه 2باشه که کتاب درسی معدن ها را به 

بندی کرده است ( هم چنین بیش از صد سال قبل تا کنون با کشف نفت در حوالی مسجد سلیمان اقتصاد 

یت ها سبب گردیده تا ایران در بین کشور های کشورمان متوجه این نعمت خدادادی شده است . این قابل

 جهان ، کشوری قدرت مند و تاثیر گذار باشد .

- 

 - میالدی در مسجد سلیمان به وقوع پیوسته است . 1908فوران نفت از اولین چاه نفت خاور میانه در سال  1نکته ی 

ان ) چاه نفت شماره ی یک مسجد سلیمان موزه ی نفت در محل اولین چاه نفت خاور میانه در مسجد سلیم 2نکته ی 

 ( قرار دارد .

- 

( : حفر چاله یا حفره ای ای در زمین که برای استخراج مواد معدنی و کانی ها مورد  )  معدن ، کان تعریف

 استفاده قرار می گیرد که چاله یا حفره ی مورد نظر بعد از حفر ، معدن نام می گیرد .

- 

A - 1  ، از جمله کشور های صنعتی جهان به شمار می آید . ) درست (کشور ایران - 

B ) 25/0 تخلخل ، توانایی سنگ را برای عبور آب از خود نشان می دهد . ) نا درست 

 - مقدار فضا های خالی یک رسوب یا سنگ را با اصطالح )) تخلخل (( بیان می کنند . نکته
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به  "خالی یک نمونه سنگ یا رسوب به حجم کل آن ، که معموالتخلخل عبارت است از حجم فضا های  فرمول

 صورت در صد بیان می شود .

تخلخل =  
حجم فضا های خالی

حجم کل
 × 𝟏𝟎𝟎 

5/0 

وقتی می گوییم سنگی متخلخل است ، یعنی آن که می تواند مقدار قابل توجهی آب در خود نگه دارد ، اما  توضیح عبارت

 قادر به عبور آب از خود باشد . "که سنگ لزوما نمی باشداین به آن معنی 

25/0 

 Aسوال مطرح 

 پاسخ

 چوب پنبه بسار متخلخل می باشد آیا آب از آن عبور نمی کند ؟ خیر . چرا ؟

وقتی می گوییم چوب پنبه بسیار متخلخل است ، یعنی آن که می تواند مقدار زیادی آب در خود نگه دارد 

 قادر به عبور آب از خود باشد . "که چوب پنبه لزوما باشدنمی ، اما این به آن معنی 

5/0 

 Bسوال مطرح 

 پاسخ

 آیا رس ها با متخلخل بودن بسیار زیاد ، نفوذ پذیر می باشند ؟ خیر . چرا ؟

در صد یا بیش تر ( ، ولی به علت ریز بودن  50رس ها ، مانند چوب پنبه بسیار متخلخل اند ) تخلخل  

منافذشان نفوذ پذیر نیستند . زیرا نفوذ پذیری توانایی یک سنگ یا رُسوب را برای عبور آب از خود نشان 

 با یکدیگر بستگی دارد . می دهد به عالوه ی این که نفوذ پذیری به اندازه ی منافذ و ارتباط آن ها

5/0 

 25/0 تخلخل و نفوذ پذیری زیادی دارند . "آبرفت ها معموال نکته

 Cسوال مطرح 

 پاسخ

 تخلخل در رسوبات و سنگ ها به چه عواملی بستگی دارد ؟

تخلخل در رسوبات و سنگ ها به عوامل مختلفی مانند شکل ، اندازه و آرایش دانه ها ، درجه ی سیمان 

 میزان هوا زدگی و تعداد درز و شکاف ها بستگی دارد .شدگی ، 

1 

C  کانی های رسی ، فقط با پرتو هایX ) 25/0 قابل تشخیص می باشند . ) درست 

می دانیم بلور ها در اندازه های متفاوتی تشکیل می شوند . در همین مورد کانی های رسی ای که در تشکیل  توضیح

خاک مشارکت دارند را در نظر بگیرید بلور های تشکیل دهنده ی این کانی های رسی به حدی ریز می 

هان بلور گفته می شود قابل تشخیص می باشند که در این صورت به آن ها ن Xباشند که فقط با پرتو های 

. 

- 

D ) 25/0 گوگرد ، بر اثر گرما و فشار زیاد از آنتراسیت به وجود می آید . ) نا درست 

  ) به وجود می آید ( گرافیت بر اثر گرما و فشار زیاد از آنتراسیت پدید می آید . عبارت درست
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Q - B 5/1 در هر یک از جمله های زیر ، کلمه ی مناسب داخل پرانتز را انتخاب نمایید ؟ 

A  فیزیکی ( مورد بررسی قرار می گیرد . –شیوه ی زندگی دایناسور ها ، در زمین شناسی ) تاریخی 

 ) زمین شناسی تاریخی (

25/0 

B  بیست ( اتمسفر افزایش پیدا می کند . –با افزایش چهل متر عمق آب دریا ، فشار آب ) چهار 

 ) چهار اتمسفر (

درمقابل هر ده متر عمق ،یک اتمسفر به فشار آب ) آب دریا ، آب اقیانوس و آب ... افزوده می شود پس 

 فشار آب دریا چهار اتمسفر افزایش پیدا می کند .با افزایش چهل متر عمق آب دریا ، 

25/0 

 فشار آب ) آب دریا ( با افزایش عمق زیاد می شود . توضیح

 در مقابل هر ده متر عمق ، یک اتمسفر بر فشار آب اضافه می شود .

 به ترتیب این روال ، در نقاط عمیق اقیانوس فشار بسیار زیاد است .

- 

C  کم تر ( می باشد . –چگالی ماده ی جامد نسبت به ماده ی مذابی که از آن حاصل شده ، ) بیش تر 

 ) بیش تر (

25/0 

در نقطه ی ذوب ، فاصله ی یون ها از هم زیاد تر شده و شدت ارتعاشات بر نیروی پیوند شیمیایی یونی  نکته

 فایق می آید ) غلبه می کند ( ، نتیجه آن که :

 نظم و ترتیب ساختمان بلورین از بین می رود . – 1

حجم ماده بیش تر شده و در نتیجه چکالی مایع مذاب کم تر از چگالی جامدی است که از آن به وجود  – 2

 ( ن حاصل شده است ، بیش تر می باشدمی آید . ) چگالی ماده ی جامد نسبت به ماده ی مذابی که از آ

- 

D  25/0 ) مضاعف ( مضاعف ( می باشد . –ساختمان سیلیکاتی هورنبالند ، زنجیری ) ساده 

E  ( در خاک نواحی مرطوب ، میزان هوموس در افقA – B . بیش تر است )  افق (A ) 25/0 

F  25/0 ) منافذ اویه ( ثانویه ( می باشند . –منافذ رسوبات رود خانه ای ، از نوع منافذ ) اولیه 
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 توضیح

 
 

 مثال :

 مثال :

 

 برای تشکیل منبع آب زیر زمینی ، الزم است که سنگ ها و رسوبات دارای فضا های خالی باشند .

 مقدار فضا های خالی یک رسوب یا سنگ را با اصطالح )) تخلخل (( بیان می کنند .

 های ثانویه می باشند .دسته ی متشکل از منفذ های اولیه و منفذ  2این فضا های خالی یا منفذ ها به 

 منافذ اولیه : وجود منافذ یک رسوب رودخانه ای از ابتدای تشکیل

منافذ ثانویه : منافذ موجود در یک سنگ که پس از تشکیل سنگ بر اثر شکستگی ، هوا زدگی ، انحالل و 

 غیره در آن به وجود آمده اند . 

- 
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Q - C کانی در سمت چپ مرتبط است ؟ هر یک از راه های شناسایی کانی ها در سمت راست ، با کدام 

 

 

 

 

 

 

 ( پیریت) رنگ خاکه سیاه : 

 ( فلدپسات) رخ دو جهتی : 

 ( تالک) لمس چرب : 

 ( باریت) :  5/4چگالی نسبی 

 باریت 1  رنگ خاکه سیاه الف

 تالک 2 رخ دو جهتی ب

 پیریت 3 لمس چرب ج

 هماتیت 4 5/4چگالی نسبی  د

 فلدسپات 5 

5/1 

 انی باریت نوعی سولفات است .ک کانی باریت

(( به معنای سنگین گرفته شده است که به چگالی نسبی  نام کانی باریت از کلمه ی یونانی )) 

 باالی آن اشاره می کند.

- 
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فّاری چاه های نفت و گاز به عنوان )) گل سنگین (( برای کمک به نگه داشتن میله های حاین کانی در 

 اری و جلو گیری از فوران گاز ، استفاده می شود .حفّ

 .از کانی باریت ، کانی باریم به دست می آید 

 می باشد . 5/4برابر  چگالی نسبی باریت با فرمول 
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Q - D  1 نمایید ؟در هر یک از سوال های زیر ، گزینه ی مناسب را مشخص 

A 
 

 گزینه ها

هنگامی که دما سنج تر و دما سنج خشک ، هر دو یک دما را نشان دهند ، رطوبت نسبی چند در صد است 

 ) صد ( ؟

 ( صد 4( پنجاه           3( ده           2( صفر            1

0/25 

 نکته

 

 علت

دما سنج خشک هر دو دمای یکسانی را وقتی که رطوبت نسبی هوا به صد در صد برسد ، دما سنج تر و 

 نشان می دهند .

 . نمی شودزیرا در این حالت ، دیگر آب از روی پارچه ی نمناک دما سنج تبخیر 

 

B 
 گزینه ها

 ) برم ( کدام عنصر از آب دریا استخراج می شود و کاربرد آن در تهیه ی محصوالت عکاسی است ؟

 ( منگنز 4( منیزیم           3( برم           2( باریم           1

25/0 

C 
 گزینه ها

 ) سیلسیم ( در ترکیب عمومی همه ی سنگ های آذرین وجود دارد ؟ "کدام عنصر تقریبا

 ( آهن 4( سیلسیم           3( پتاسیم           2( سدیم           1

25/0 

D 
 گزینه ها

 ) شکل ( نام گذاری می شوند ؟ساخت های آذرین موجود در پوسته ی زمین ، بر چه اساسی 

 ( سختی 4( رنگ           3( جنس            2( شکل           1

25/0 
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Q - E  های زیر ، مربوط به کدام یک از سنگ های آذرین ) پریدوتیت یا ریولیت ( می باشد هر یک از ویژگی

 ؟

1 

A : 25/0 ) پریدوتیت ( وجود الیوین فراوان 

B : 25/0 ) ریولیت ( تشکیل در دمای پایین تر 

C : 25/0 ) ریولیت ( رنگ روشن 

D : 25/0 ) پریدوتیت ( تعداد مراکز تبلور کم 
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Q - F 1/5 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید ؟ 

A  تحت  خوان از نوع .......... است .اگر الیه ی آب دار بین دو الیه ی نفوذ نا پذیر قرار گرفته باشد ، آب (

 فشار (

25/0 

B . 25/0 ) یخچال ها ( دریاچه های شمال اروپا و آمریکا ، بر اثر رسوب گذاری .......... تشکیل شده اند 

C . 25/0 ) آتش فشانی ( کانی فیروزه ، از داخل سنگ های .......... استخراج می شود 

D  25/0 ) آمفیبول ( باقی مانده واکنش دهد ، کانی .......... به وجود می آید .اگر پیروکسن با مایع مذاب 

E . 25/0 ) کانسار ( به محلی که یک یا چند کانسنگ از آن استخراج می شود ، .......... می گویند 

F . 25/0 ) کوارتزیت ( از سنگ دگرگونی .......... در صنعت شیشه سازی استفاده می شود 
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mailto:geology2017.ir@gmail.com
http://www.geology2017.ir/
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 عدد Rتعداد سوال ها :  08:  00ساعت امتحان :  رشته : تجربی : زمین شناسینام درس 

 1396 خردادتاریخ امتحان :  پایه تحصیلی : سوم تجربی تهیه و تنظیم : رضا علیاری

 2017 وب سایت آموزشی زمین شناخت

.ir2017www.geology 

 دقیقه 90امتحان : مدت  Rاز  Gسوال 

 آزمون کشوری 1396شبیه ساز آزمون نهایی خرداد 

 پایه  به متد رضا علیاری وکنکور  ،دانلود جزوه ها ، کتاب ها و آموزش های زمین شناسی امتحان نهایی :  2017زمین شناخت 

 Copyright@2017 09211796125کانال تگرام :  ir@gmail.com2017geology.:   میل ارتباطی

 مقدار نمره + پاسخ تشریحی ، نکته ، درس کوتاه تشریح سوال شماره ی سوال

Q - G 1 به سوال های زیر پاسخ مناسب دهید ؟ 

A دو عامل موثر بر میزان رواناب را بنویسید ؟ 

 پوشش گیاهی – 1

 تراکم یا نفوذ پذیری خاک – 2

 مقدار بارندگی – 3

 شیب زمین – 4

 مقدار گیاخاک – 5

 میزان تبخیر – 6

0/5 

باشد ، بخش بیش تری از بارندگی به صورت رواناب  کم ترو نفوذ پذیری آن  بیش ترهر چه شیب زمین  نکته

 سطحی در می آید .

- 

B  ؟ ) دو مورد (چه عامل هایی باعث پایین آمدن دمای هوا می شوند 

 مخلوط شدن هوای مرطوب با هوای سرد تر – 1

 رفتن هوا به منطقه ی سرد تر – 2

 علت باریدن قطرات باران سرد بر روی آنسرد شدن هوا به  – 3

 انبساط فوری هوا – 4

0/5 

 عدد Rتعداد سوال ها :  08:  00ساعت امتحان :  رشته : تجربی نام درس : زمین شناسی

 1396 خردادتاریخ امتحان :  پایه تحصیلی : سوم تجربی تنظیم : رضا علیاریتهیه و 

 2017 وب سایت آموزشی زمین شناخت

.ir2017www.geology 

 دقیقه 90مدت امتحان :  Rاز  Hسوال 

 آزمون کشوری 1396شبیه ساز آزمون نهایی خرداد 

http://www.geology2017.ir/
mailto:geology2017.ir@gmail.com
http://www.geology2017.ir/
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 پایه  به متد رضا علیاری وکنکور  ،دانلود جزوه ها ، کتاب ها و آموزش های زمین شناسی امتحان نهایی :  2017زمین شناخت 

 Copyright@2017 09211796125کانال تگرام :  ir@gmail.com2017geology.:   میل ارتباطی

 مقدار نمره + پاسخ تشریحی ، نکته ، درس کوتاه تشریح سوال شماره ی سوال

Q - H 1 پاسخ کوتاه دهید ؟ 

A در کدام شاخه ی علم زمین شناسی ، علت توزیع غیر یکنواخت عناصر در زمین مطالعه می شود ؟ 

 ) ژئو شیمی (

25/0 

B منشاء طال در رسوبات آبرفتی آستانه ی اراک ، کدام سنگ آذرین است ؟ 

 گرانیت ( )

25/0 

بعضی از فلزات اقتصادی و با ارزش نظیر طال ، نقره ، مس ، جیوه ، سرب ، پالتین ، اورانیوم و کُرم توسط  توضیح

 فرآیند های آذرین فراهم می شوند .

- 

برفتی ) که آاراک در قدیم ، صنعت طال شویی جهت استخراج طال از رسوبات  استان در محل آستانه ی 1نکته ی 

 خود از فرسایش گرانیت به وجود می آید ( ، رواج داشته است .

ارتباط دارد با : بعضی از فلزات اقتصادی و با ارزش نظیر طال ، نقره ، مس ، جیوه ، سرب ، پالتین ، اورانیوم 

 و کُرم توسط فرآیند های آذرین فراهم می شوند .

- 

وسط فرآیند های آذرین و بر اثر جریان محلول های داغ ، کرمان نیز تاستان در معدن مس سر چشمه در  2نکته ی 

 مس در شکستگی ها و حفره ها متمرکز شده است .

ارتباط دارد با : بعضی از فلزات اقتصادی و با ارزش نظیر طال ، نقره ، مس ، جیوه ، سرب ، پالتین ، اورانیوم 

 و کُرم توسط فرآیند های آذرین فراهم می شوند .

- 

بسیاری از چشمه های آب گرم در مجاورت مناطق آتش فشانی قرار دارند از آن جمله در استان اردبیل )  3ی نکته 

نزدیک آتش فشان سبالن ( ، بسیاری از چشمه های ابگرم اطراف دماوند و یا بستان آباد استان اذرباییجان 

 غربی اشاره کرد .

یر طال ، نقره ، مس ، جیوه ، سرب ، پالتین ، اورانیوم ارتباط دارد با : بعضی از فلزات اقتصادی و با ارزش نظ

 و کُرم توسط فرآیند های آذرین فراهم می شوند .

- 

 - در ایران پگماتیت را می توان در نقاطی از کوه الوند و خواجه مراد مشهد مشاهده کرد . 4 نکته ی

 سوال

 

تغذیه ی موجودات زنده در روی کری زمین  یکی از راه های به وجود آمدن خاک که در ارتباط با منبع

 است را شرح دهید ؟

- 

mailto:geology2017.ir@gmail.com
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از فرسایش و هوا زدگی کانی های سنگ های آذرین ، خاک به وجود می آید که در واقع تکیه گاه و محل  پاسخ

زیست و منبع تغذیه ی موجودات در سطح زمین به شمار می آید و اگر فعالیت های آذرین وجود نداشت 

 . نمی آمدخاک که غذای انسان از آن تامین می شود ، به صورت فعلی به وجود 

C 25/0 ) پشته اقیانوسی ( شته کوه های خطی و طویل کف اقیانوس ها چه نام دارند ؟ر 

D 25/0 ) ابسیدین ( کدام سنگ آذرین ، دارای بافت شیشه ای است ؟ 

 عدد Rتعداد سوال ها :  08:  00ساعت امتحان :  رشته : تجربی نام درس : زمین شناسی

 1396 خردادتاریخ امتحان :  سوم تجربی پایه تحصیلی : تهیه و تنظیم : رضا علیاری

 2017 وب سایت آموزشی زمین شناخت

.ir2017www.geology 

 دقیقه 90مدت امتحان :  Rاز  Iسوال 

 آزمون کشوری 1396شبیه ساز آزمون نهایی خرداد 

 پایه  به متد رضا علیاری وکنکور  ،دانلود جزوه ها ، کتاب ها و آموزش های زمین شناسی امتحان نهایی :  2017زمین شناخت 

 Copyright@2017 09211796125کانال تگرام :  ir@gmail.com2017geology.:   میل ارتباطی

 مقدار نمره + پاسخ تشریحی ، نکته ، درس کوتاه تشریح سوال شماره ی سوال

Q - I 1/5 پاسخ صحیح را مشخص کنید ؟ 

A خلوص لیگنیت بیش تر است یا تورب ؟ درجه ی 

 ) لیگنیت (

25/0 

B مقدار اکسیژن در محیط تشکیل شیل سبز ، زیاد است یا کم ؟ 

 ) کم (

25/0 

C  است یا فشار همه جانبه ؟پیدایش چین خوردگی ها ، نتیجه ی فشار جهت دار 

 ) فشار جهت دار (

25/0 

D جورشدگی ضعیف ذرات ، در سنگ برش دیده می شود یا در کنگلومرا ؟ 

 ) برش (

25/0 

در برگه ی پاسخ نامه ی کشوری آمده است که چنان چه دانش آموز به جور شدگی ضعیف در برش و  نظر طراح

 گیرد . برخی از کنگلومراها اشاره کرد ، نمره تعلق

نتیجه ی اخالقی : از نوشتن زیاد از شما نمره کم نمی شود بلکه با ننوشتن و توضیحات غلط و بد نوشتن به 

 شما نمره تعلق نمی گیرد .

- 

http://www.geology2017.ir/
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تا دیگه و شاید هم یه دونه امتحان از این کتاب برگزار شود یکی  2: بعد از این امتحان  مکتاب یازده

پس خوب بخونید دیگه تا دی جمع و جورش کنید که  1396 دی و یکی هم برای 1396امتحان شهریور 

یه دونه از چاپ قدیدم ازتون امتحان بگیرن و یکی هم از کتاب یازدهم . ) پیش نویس  1391نشه عین دی 

 اولیش کار می کنم کلی تغییر کرده ( آموزشی کتاب زمین شناسی یازدهم می دیدم و دارم روی جزوه ی

 ای نیستیم و فقط این یه توصیس به دوستان عزیز همراه با زمین شناسی . حرف آخر : ما که کاره

E عامل اصلی در ایجاد جریان تنگه ی جبل الطارق ، اختالف دما است یا شوری ؟ 

 ) شوری (

25/0 

F بیش تر رسوباتی که به حوضه های رسوبی حمل می شوند از نوع تخریبی هستندیا شیمیایی ؟ 

 ) تخریبی (

25/0 

 عدد Rتعداد سوال ها :  08:  00ساعت امتحان :  رشته : تجربی نام درس : زمین شناسی

 1396 خردادتاریخ امتحان :  پایه تحصیلی : سوم تجربی تهیه و تنظیم : رضا علیاری

 2017 وب سایت آموزشی زمین شناخت

.ir2017www.geology 

 دقیقه 90مدت امتحان :  Rاز  Jسوال 

 آزمون کشوری 1396شبیه ساز آزمون نهایی خرداد 

 پایه  به متد رضا علیاری وکنکور  ،دانلود جزوه ها ، کتاب ها و آموزش های زمین شناسی امتحان نهایی :  2017زمین شناخت 

 Copyright@2017 09211796125کانال تگرام :  ir@gmail.com2017geology.:   میل ارتباطی

 مقدار نمره + پاسخ تشریحی ، نکته ، درس کوتاه تشریح سوال شماره ی سوال

Q - J 1 برای هر یک از کانی های زیر ، یک مورد استفاده بنویسید ؟ 

A  موارد استفاده ی کانی آپاتیت: 

 تهیه ی کود های شیمیایی فسفر دار – 1

 تهیه ی اسید فسفریک – 2

25/0 

 آپاتیتکانی 

 

 موارد استفاده

این کانی فسفات کلسیم با کمی کلر یا فلوئور است که به صورت کانی فرعی در سنگ های آذرین یافت 

 می شود .

 موارد استفاده ی کانی آپاتیت :

 تهیه ی کود های شیمیایی فسفر دار – 1

 تهیه ی اسید فسفریک – 2

- 

B  25/0 تهیه ی گچ بنایی ژیپس :موارد استفاده ی کانی 

http://www.geology2017.ir/
mailto:geology2017.ir@gmail.com


 
11 

کانی رسوبی 

 ژیپس

که در اکثر نواحی نامیده می شود (  نوع آبدار سولفات کلسیم ژیپس یا گچ به فرمول ) 

 ایران یافت می شود .

تا قسمتی از آب تبلور خود را از دست  برای تهیه ی گچ بنایی ، ژیپس را در کوره کمی حرارت می دهند

 بدهد .

 ژیپس با ناخن به آسانی خط بر می دارد و بلور های آن نیز به آسانی ورقه ورقه می شوند .

- 

C  کائولن :موارد استفاده ی کانی 

 صنعت کاشی سازی – 1

 صنعت چینی سازی – 2

 کشاورزی و مصالح ساختمانی – 3

25/0 

 - های رسوبی کانی های رسی می باشند .فراوان ترین کانی  نکته

D  گارنت : کانی نوع کدرموارد استفاده ی 

 ") گرونا ( به علت سختی نسبتا تانواع کدر کانی گارناین کانی از انواع سیلیکات ها به شمار می آید که 

 ( در تهیه ی کاغذ سمباده به کار می رود . 7/5زیاد ) درجه ی سختی 

25/0 

 - جزو کانی های دگرگونی می باشند و ازانواع سیلیکات ها به شمار می آیند . ها ) گروناها ( گارنت 1نکته ی 

 انواع گارنت ها ) گرونا ها ( : 2نکته ی 

: از انواع شفاف آن پس از تراش به عنوان سنگ قیمتی در جواهر سازی به کار سیلیکات نوع شفاف  – 1

 برده می شود .

 نوع کدرسیلیکات  – 2

- 

دارای منشاء زیستی می باشد و در بعضی از اوقات پرسده می شود تنها  "کانی دگرگونی گرافیت غالبا 4نکته ی 

 کانی دگرگونی ای که دارای منشاء زیستی می باشد که در جواب باید بگوییم : گرافت .

- 

 رسوبی کانی

 هالیت

 خیر آب به وجود می آید.هالیت از مهم ترین و فراوان ترین رسوبات شیمیایی است که از تب

 بلور های تشکیل دهنده ی هالیت مکعبی شکل و شور مزه است .

 هالیت در اثر و زیر ضربه ی چکش به صورت مکعب های کوچک در می آید .

- 

سوال 

 دانشگاهی

 نقش هالیت را در به وجود آوردن گنبد های نمکی شرح دهید ؟

همراه می باشد . ) با هم ماسه سنگ و شیل با  "که معموال است کلرو سدیم به فرمول هالیت 

 مشارکت دارند (

- 
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ن دارد که از مجرایی راه به خارج پیدا کند که در این صورت باعث به وجود آهالیت در اثر فشار سعی بر 

 ختکلی در جزوه های زمین شنا آمدن گنبد های نمکی می شود . ) البته این یک جواب کوتاه ، جواب های

 پایه (

 عدد Rتعداد سوال ها :  08:  00ساعت امتحان :  رشته : تجربی نام درس : زمین شناسی

 1396 خردادتاریخ امتحان :  پایه تحصیلی : سوم تجربی تهیه و تنظیم : رضا علیاری

 2017 وب سایت آموزشی زمین شناخت

.ir2017www.geology 

 دقیقه 90مدت امتحان :  Rاز  Kسوال 

 آزمون کشوری 1396شبیه ساز آزمون نهایی خرداد 

 پایه  به متد رضا علیاری وکنکور  ،دانلود جزوه ها ، کتاب ها و آموزش های زمین شناسی امتحان نهایی :  2017زمین شناخت 

 Copyright@2017 09211796125کانال تگرام :  ir@gmail.com2017geology.:   میل ارتباطی

 مقدار نمره + پاسخ تشریحی ، نکته ، درس کوتاه تشریح سوال شماره ی سوال

Q - K 0/5 در مورد کانی کلسیت ، به موارد زیر پاسخ دهید ؟ 

A  ( 3)  چند است ؟درجه ی سختی آن 

 می باشد . 3در جه ی سختی کانی کلسیت بر اساس مقیای موس برابر 

25/0 

B رس ( از اختالط آن با کدام کانی ، سیمان پرتلند حاصل می شود ؟ ( 

 از اختالط رس با کربنات کلسیم ، سیمان پرتلند حاصل می آید .

25/0 

 سیلت سنگ ( و ) گِل سنگ ( را بنویسید ؟ساختار سنگ های رسوبی تخریبی دانه ریز )  سوال

که درشت تر از ذرات رس  سیلت سنگ : سنگ رسوبی تخریبی دانه ریز تشکیل شده از ذرات سیلت

 است .

مساوی سیلت و رسی . مثل شیل  "گِل سنگ : سنگ رسوبی تخریبی دانه ریز تشکیل شده از ذرات تقریبا

 وده ای یافت می شود .و به صورت ت نیستلمس صاف دارد ، تورق پذیر 

- 

 آرکوز ها مخصوص مناطق خشک می باشند ، علت چیست ؟ سوال

 سط می باشد که از کوارتز و فلدسپات تشکیل شده است .وآرکوز یک سنگ رسوبی آواری دانه مت

 آرکوز ها در فاصله ی کمی از سنگ های منشأ یعنی سنگ های گرانیتی در خشکی ها تشکیل می شوند .

 ز نامید .وآن را آرک نمی تواناگر محل مرطوب باشد ، فلدسپات ها به کانی رسی تجزیه می شوند و 

- 

 عدد Rتعداد سوال ها :  08:  00ساعت امتحان :  رشته : تجربی نام درس : زمین شناسی

 1396 خردادتاریخ امتحان :  پایه تحصیلی : سوم تجربی تهیه و تنظیم : رضا علیاری

http://www.geology2017.ir/
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 2017 آموزشی زمین شناختوب سایت 

.ir2017www.geology 

 دقیقه 90مدت امتحان :  Rاز  Lسوال 

 آزمون کشوری 1396شبیه ساز آزمون نهایی خرداد 

 پایه  به متد رضا علیاری وکنکور  ،دانلود جزوه ها ، کتاب ها و آموزش های زمین شناسی امتحان نهایی :  2017زمین شناخت 

 Copyright@2017 09211796125کانال تگرام :  ir@gmail.com2017geology.:   میل ارتباطی

 مقدار نمره + پاسخ تشریحی ، نکته ، درس کوتاه تشریح سوال شماره ی سوال

Q - L  1 ؟به موارد زیر ، پاسخ دهید 

A دو تفاوت اوپال و کوارتز را بنویسید ؟ 

 نیست . متبلور(  اوپال به فرمول )  – 1

 است . کم ترسختی اوپال از کوارتز  – 2

 ( . ) ترکیب اوپال آب وجود دارد با توجه به فرمول اوپال در  – 3

5/0 

B  حرارتی چیست ؟ –تفاوت سنگ های حاصل از دگرگونی دفنی با دگرگونی حرکتی 

، سنگ ها ی حاصل از  نیستبه سبب آن که در دگرگونی دفنی هیچ گونه فشار جهت داری در کار 

 الیه اند . بدوندگرگونی دفنی 

ه دار به خود حرارتی سنگ های حاصل ، با تحمل فشار جهت دار ، حالت الی –اما در دگرگونی حرکتی 

 می گیرند .

5/0 

 عدد Rتعداد سوال ها :  08:  00ساعت امتحان :  رشته : تجربی نام درس : زمین شناسی

 1396 خردادتاریخ امتحان :  پایه تحصیلی : سوم تجربی تهیه و تنظیم : رضا علیاری

 2017 وب سایت آموزشی زمین شناخت

.ir2017www.geology 

 دقیقه 90مدت امتحان :  Rاز  Nسوال 

 آزمون کشوری 1396شبیه ساز آزمون نهایی خرداد 

 پایه  به متد رضا علیاری وکنکور  ،دانلود جزوه ها ، کتاب ها و آموزش های زمین شناسی امتحان نهایی :  2017زمین شناخت 

 Copyright@2017 09211796125کانال تگرام :  ir@gmail.com2017geology.:   میل ارتباطی

 مقدار نمره تشریح سوال + پاسخ تشریحی ، نکته ، درس نامه شماره ی سوال

Q - M 1 هر یک از سنگ های رسوبی زیر چگونه تشکیل می شوند ؟ 

A : به حساب می آید . غیر آلیدولومیت یک سنگ رسوبی شیمیایی  دولومیت 

دولومیت ، در اثر عبور محلول های غنی از منیزیم از سنگ های آهکی ، منیزیم جانشین قسمتی از کلسیم 

 شده و دولومیت تشکیل می شود .

5/0 

http://www.geology2017.ir/
mailto:geology2017.ir@gmail.com
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 این فرآیند جانشینی ، باعث تبلور دوباره ی سنگ های آهکی می شود :


 کلسیت  +  منیزیم محلول >>>  دولومیتکلسیم محلول  +  

B : در آب های سرد و عمق از تجمع پوسته های آهکی روزن داران که زندگی پالنکتونی دارند ،  گل سفید

 گل سفید که نوعی سنگ آهک رسوب شیمیایی آلی است تشکیل می شود .

5/0 

 عدد Rتعداد سوال ها :  08:  00ساعت امتحان :  رشته : تجربی درس : زمین شناسینام 

 1396 خردادتاریخ امتحان :  پایه تحصیلی : سوم تجربی تهیه و تنظیم : رضا علیاری

 2017 وب سایت آموزشی زمین شناخت

.ir2017www.geology 

 دقیقه 90مدت امتحان :  Rاز  Nسوال 

 آزمون کشوری 1396شبیه ساز آزمون نهایی خرداد 

پایه  به متد رضا علیاری وکنکور  ،دانلود جزوه ها ، کتاب ها و آموزش های زمین شناسی امتحان نهایی :  2017زمین شناخت   

 Copyright@2017 09211796125کانال تگرام :  ir@gmail.com2017geology.  : ارتباطیمیل 

 مقدار نمره + پاسخ تشریحی ، نکته ، درس کوتاه تشریح سوال شماره ی سوال

Q - N سته است ؟ ) چهار مورد (بمیزان پایداری سنگ ها در برابر هوا زدگی ، به چه عامل هایی وا 

 ترکیب و ساختمان سنگ – 1

 اقلیم – 2

 شیب زمین – 3

 زمان - 4

1 

 عدد Rتعداد سوال ها :  08:  00ساعت امتحان :  رشته : تجربی نام درس : زمین شناسی

 1396 خردادتاریخ امتحان :  پایه تحصیلی : سوم تجربی تهیه و تنظیم : رضا علیاری

 2017 وب سایت آموزشی زمین شناخت

.ir2017www.geology 

 دقیقه 90مدت امتحان :  Rاز  Oسوال 

 آزمون کشوری 1396شبیه ساز آزمون نهایی خرداد 

پایه  به متد رضا علیاری وکنکور  ،دانلود جزوه ها ، کتاب ها و آموزش های زمین شناسی امتحان نهایی :  2017زمین شناخت   

 Copyright@2017 09211796125کانال تگرام :  ir@gmail.com2017geology.:   میل ارتباطی

 مقدار نمره + پاسخ تشریحی ، نکته ، درس کوتاه تشریح سوال شماره ی سوال

Q - O 75/0 با توجه به شکل مقابل به سواالت زیر پاسخ دهید ؟ 

http://www.geology2017.ir/
mailto:geology2017.ir@gmail.com
http://www.geology2017.ir/
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 شکل

 

 

 

 

 

 

 توضیح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

جریان ها گاهی بسیار تند ، تندند ، مانند )) جریان ها گل (( که در مناطق کوهستان نواحی خشک و نیمه 

 خشک صحرایی ، پس از رگبار های کوتاه مدت ، عمومیت دارند .

- 

A  25/0 های دامنه ای نشان داده شده است ؟ جریان گلکدام نوع از حرکت 

B 25/0 خشک به مناطق مرطوب است یا خشک ؟ مربوط 

C 25/0 سریع حرکت مواد سریع است یا کند ؟ 

 عدد Rتعداد سوال ها :  08:  00ساعت امتحان :  رشته : تجربی نام درس : زمین شناسی

 1396 خردادتاریخ امتحان :  پایه تحصیلی : سوم تجربی تهیه و تنظیم : رضا علیاری

 2017 شناختوب سایت آموزشی زمین 

.ir2017www.geology 

 دقیقه 90مدت امتحان :  Rاز  Pسوال 

 آزمون کشوری 1396شبیه ساز آزمون نهایی خرداد 

پایه  به متد رضا علیاری وکنکور  ،دانلود جزوه ها ، کتاب ها و آموزش های زمین شناسی امتحان نهایی :  2017زمین شناخت   

 Copyright@2017 09211796125کانال تگرام :  ir@gmail.com2017geology.:   میل ارتباطی

 مقدار نمره ل + پاسخ تشریحی ، نکته ، درس کوتاهتشریح سوا شماره ی سوال

Q - P  سه مورد ( نام ببرید ؟فرآیند های دیاژنز را فقط ( 

 سیمانی شدن – 1

 فشردگی و ترکم – 2

 تبلور دوباره – 3

 انحالل – 4

 جانشینی - 5

0/75 

  شدن می نامند . فرآیند های سیمانی شدن و متراکم شدن را سنگی نکته

 عدد Rتعداد سوال ها :  08:  00ساعت امتحان :  رشته : تجربی نام درس : زمین شناسی

http://www.geology2017.ir/
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 1396 خردادتاریخ امتحان :  پایه تحصیلی : سوم تجربی تنظیم : رضا علیاریتهیه و 

 2017 وب سایت آموزشی زمین شناخت

.ir2017www.geology 

 دقیقه 90مدت امتحان :  Rاز  Qسوال 

 آزمون کشوری 1396شبیه ساز آزمون نهایی خرداد 

پایه  به متد رضا علیاری وکنکور  ،دانلود جزوه ها ، کتاب ها و آموزش های زمین شناسی امتحان نهایی :  2017زمین شناخت   

 Copyright@2017 09211796125کانال تگرام :  ir@gmail.com2017geology.:   میل ارتباطی

 مقدار نمره + پاسخ تشریحی ، نکته ، درس کوتاه تشریح سوال شماره ی سوال

Q - Q 2 علت هر یک از موارد زیررا بنویسید ؟ 

A : بافت حفره دار در سنگ پا 

 خروج گاز ها از گدازه ی در حال انجماد

5/0 

در حال انجماد  بافت حفره دار و اسفنجی نیز درسنگ پا دیده می شود که به علت خروج گاز ها از گدازه ی نکته

 ، چنین سنگ ها حفره داری به وجود می آید .

- 

B : جالی براق در سنگ دگرگونی فیلیت 

 به علت وفور میکا در سطح شیستوزیته

5/0 

 ( است و به علت وفور میکا در سطح شیستوزیته ، جالی براق دارد . Slateنوعی سنگ لوح ) فیلیت  توضیح

 فیلیت ، جالی براق آن است .وسیله ی خوب برای تشخیص سنگ 

 این سنگ ها از دگرگونی شیل ها در درجات ضعیف به وجود می آیند .

- 

و متورق با بافت  متراکم دارای جهت یافتگی ( : نوعی سنگ دگرگونی Slateسنگ لوح یا سنگ متورق )  سنگ لوح

 که از دگرگون شدن رس و شیل بر اثر فشار حاصله از حرکات زمین به وجود می آید . ریز

 رنگ آن خاکستری یا سیاه است .

 . نمی باشدکانی های این سنگ بسیار دانه ریز بوده و با چشم قابل تشخیص 

 تبدیل می شود . این سنگ متورق و صفحه ای بوده و به آسانی به ورقه های نازک

- 

C : استفاده از کیانیت در ساختن چینی شمع خودرو ها 

از کانی دگرگونی کیانیت به علت تحمل حرارت زیاد ، برای ساختن چینی شمع خودرو ها استفاده می شود 

. 

5/0 

D : ایجاد تلماسه در مناطق بیابانی 

 گرفته اند .برخورد ذرات ماسه با موانعی که بر سر راه آن ها قرار 

5/0 

http://www.geology2017.ir/
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ذرات ماسه که به صورت بستری حرکت می کنند ، در برخورد با موانعی که بر سر راه آن ها قرار گرفته 

 اند به روی هم انباشته می شوند . با جمع شدن تدریجی تلماسه ، سر انجام تلماسه به وجود می آید .

پشته هایی از ماسه به جای می گذارد که )) تلماسه (( ذرات درشت تر را به صورت تپه ها یا  "باد معموال توضیح

 خوانده می شوند .

الخالی در عربستان و دشت لوت ایران  صحرای بزرگ در آفریقا ، ربع لبخش های وسیعی از بیابان ها ، مث

 است .پوشیده از تلماسه 

خلیج فارس ( نیز تشکیل تلماسه ها هم چنین در سواحل دریا ها ) مثل بخش هایی از سواحل دریای خزر و 

 می شوند .

- 

 عدد Rتعداد سوال ها :  08:  00ساعت امتحان :  رشته : تجربی نام درس : زمین شناسی

 1396 خردادتاریخ امتحان :  پایه تحصیلی : سوم تجربی تهیه و تنظیم : رضا علیاری

 2017 وب سایت آموزشی زمین شناخت

.ir2017www.geology 

 دقیقه 90مدت امتحان :  Rاز  Rسوال 

 آزمون کشوری 1396شبیه ساز آزمون نهایی خرداد 

پایه  به متد رضا علیاری وکنکور  ،دانلود جزوه ها ، کتاب ها و آموزش های زمین شناسی امتحان نهایی :  2017زمین شناخت   

 Copyright@2017 09211796125کانال تگرام :  ir@gmail.com2017geology.:   میل ارتباطی

 مقدار نمره + پاسخ تشریحی ، نکته ، درس کوتاه تشریح سوال شماره ی سوال

Q - R 5/1 هر یک از اصطالحات زیر را ، تعریف کنید ؟ 

A : در دگرگونی درجات شدید ، کانی های غیر ورقه ای مانند کوارتز و فلدسپات نیز تا حدی پهن  فولیاسون

و کشیده می شوند و سنگ منظره ای نواری یا الیه ای به خود می گیرد .این قبیل جهت یافتگی را فولیاسون 

 (Foliation . می گویند ) 

5/0 

B : رود ها طی فرآیندی طول خود را رو به عقب نیز افزایش می دهند ) می افزایند ( که  فرسایش قهقرایی

 این فرآیند به فرسایش قهقرایی نیز مشهور است .

5/0 

C : و این مواد شامل ذرات  نمی گیرندموادی که در موقع ته نشین شدن ، صورت الیه الیه به خود  تیل

 "ن تن می باشند که با هم مخلوط شده اند . این مواد را جمعامیکروسکوپی رس تا سنگ هایی به وزن چندی

 رسوبات در هم یخچالی ) تیل ( می نامند .

5/0 

 موادی که به وسیله ی یخچال ها حمل می شوند دو دسته اند : نکته

 رسوبات در هم یخچالی ) تیل ( – 1

- 

http://www.geology2017.ir/
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 رسوبات مطبق یخچالی – 2

نتیجه ی ذوب یخ ، در زیر یخچال ها جاری می شود ، رسوبات دانه رسوبات مطبق یخچالی : آبی که در  تعریف

ریزی را به همراه خود دارد که آن ها را پس از ته نشین شدن ، باید رسوبات مطبق یخچالی نامید و این 

 به صورت الیه الیه می باشند. "رسوبات تقریبا

- 

 

 

 


