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 است؟ نادرست ها کدام گزینه در مورد کهکشان -1
 ترین کهکشان شناخته شده است.) کهکشان راه شیري بزرگ1

 ها در حال دور شدن از یکدیگر هستند.) کهکشان2

 ) منظومۀ شمسی در لبۀ یکی از بازوهاي کهکشان راه شیري قرار دارد.3

 ها هستند.ها جزئی از کهکشانها زیر مجموعۀ کیهان و منظومهان) کهکش4

 با توجه به نظریۀ زمین مرکزي، کدام سیاره در فاصلۀ دورتري از زمین قرار گرفته است؟ -2
 ) مریخ4 ) مشتري3 ) زهره  2 ) زحل 1

 یوهانس کپلر، کدام مورد را در نظریۀ نیکوالس کوپرنیک اصالح کرد؟  -3
  به دور محور خودنحوة چرخش زمین  )1

 حرکت ظاهري خورشید و ماه )2

   ها با خورشید  فاصلۀ سیاره )3

 هاها در مدار ترتیب قرارگیري سیاره )4

 مدت زمان گردش زمین به دور خورشید، بر اساس قانون کپلر، در چه زمانی از سال نسبت به بقیه کمتر است؟ -4
 هریور) اول ش4 ) اول اسفند3 ) اول فروردین2 ) اول تیر 1

 تر است؟ در کدام روز، سرعت گردش زمین به دور خورشید از سایر روزها بیش -5
 ) اول دي 4 ) اول تیر            3 ) اول مهر           2 ) اول فروردین      1

 بچرخد؟ کشد تا آن سیاره یک دور به دور خورشید  واحد نجومی باشد، چند سال زمینی طول می 3اي تا زمین  سیاره  اگر فاصلۀ -6
1( 4 2( 16 3( 8 4( 64 

 یک از عوامل زیر است؟ ها، در نقاط مختلف کرة زمین، حاصل کدامپیدایش فصل -7
 اي محور آن نسبت به خط عمود بر سطح مدار گردش آن به دور خورشیددرجه 5/23) حرکت وضعی زمین و انحراف 1

 اي محور آندرجه 5/23) گردش زمین بر روي مدار بیضوي به دور خورشید و انحراف 2

 هاي جغرافیایی یکسان) حرکت کروي زمین به دور خورشید و اختالف زاویۀ تابش خورشید در عرض3

 هاي جغرافیایی مختلفاي زمین و انحراف محور زمین نسبت به خط عمود بر عرض ) حرکت دایره4

 ماه، در کدام عرض جغرافیایی، زاویه تابش خورشید بیشتر است؟در اول دي -8
 درجۀ جنوبی 10) 4 درجۀ شمالی 20) 3 ) استوا2 درجۀ جنوبی 20 )1

دهـد با توجه به شکل مقابل که موقعیت فرضی تابش نور خورشید نسبت به زمین را نشان می -9

 توان گفت ... ها در نیمکرة شمالی می و با در نظر گرفتن این موقعیت
 تابد.میعمود  dو  c) در طول تابستان، خورشید بر مدارهاي بین 1

  تابد، بیشترین فاصله را با زمین دارد.عمود می A) زمانی که خورشید بر مدار 2

 میلیون کیلومتر است. 152فاصلۀ زمین تا خورشید در حدود  d) در موقعیت 3

 دهند.به ترتیب اول فروردین و اول اسفند را نشان می eو  a) نقاط 4

  1آزمون  -



   شناسی  آزمون طرح نو زمین 12
 

 8صفحۀ 

 با مراحل تکوین کرة زمین، صحیح است؟ با توجه به شکل زیر، کدام گزینه در ارتباط -10
1 (Aکره، : سنگBکره: آب  
2 (Aکره، : سنگBهواکره :  
3 (C ،هواکره :Dکره: سنگ 
4 (Cکره، : زیستDکره: سنگ 

 تر است؟کره، کدام رویداد نسبت به بقیه مقدم بعد از تشکیل نخستین اجزاي سنگ -11
 ز داخل زمین) خروج گازهاي اکسیژن، هیدروژن و نیتروژن ا1
 ) قرار گرفتن سیارة زمین در مدار خود2
  گوي مذاب سیارة زمین) سرد شدن 3
 هاي رسوبی و دگرگونی) تشکیل سنگ4

 تودة نفوذي است.) Eنماد گسل وFیک از ترتیب وقایع گفته شده، صحیح است؟ (از راست به چپ و از قدیم به جدید. با توجه به شکل زیر، کدام -12
1 (F E B A    
2 (F E C A    
3 (F E C B    
4 (E F D B   

 یک از رویدادهاي زیر بوده است؟هاي دگرگونی حاصل کدامتشکیل سنگ -13
   ها  ) فوران آتشفشان1
  کرههاي سنگت ورقه) حرک2

   ) سرد شدن گوي مذاب 3
 ) کاهش فشار و گرما در عمق4

 ترین پدیده کدام است؟ (از چپ به راست)  ها وارونه نشده باشند، در شکل زیر جدیدترین و قدیمی اگر الیه -14
1( E-F    

2( F-A 

3( A-E 
4( E-A 

7اگر در یک نمونه سنگ آذرین،  -15
تجزیه شده باشد، حدوداً چند میلیارد سال از عمر این نمونه سنگ گذشته اسـت؟  235از مقدار اورانیوم  8

 میلیون سال در نظر بگیرید.) 713را  235عمر اورانیوم  (نیم
1 (8/2 2 (2852 3 (2139 4 (1/2 

مانـده  درصد باقی 50سال،  5000 عمر نیمبا  Bمانده باشد و از مادة رادیواکتیو درصد باقی 5/12ال، س 1000 عمر نیمبا Aاگر از مادة رادیواکتیو  -16
 است؟Bمادة نمونۀ حاوي چند برابر سن Aمادة نمونۀ حاوي باشد، سن 

1 (1
2 2 (1

5 3 (5
3 4 (3

5 

 آورده شده است؟ نادرستدر تبدیل عناصر پرتوزا به یک عنصر پایدار، کدام مورد زیر  -17

1 (U Pb235 206 2 (Th Pb232 208 3 (K Ar40 40 4 (C N14 14 
عمر از سن نمونۀ مذکور گذشته اسـت؟ سال تعیین شده است. چند نیم 28650برابر با  14سن یک نمونه فسیل جانوري توسط ایزوتوپ کربن  -18

 سال) 5730= 14عمر (تقریبی) کربن  (نیم
1( 3 2( 5 3( 5/2 4( 4  
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 تري نسبت به هم رخ داده است؟  در فاصلۀ زمانی کوتاهیک از جانداران زیر پیدایش کدام -19
  اولین پرنده  –اولین گیاه آونددار  )1

 ها اولین ماهی –اولین تریلوبیت  )2

   اولین پستاندار –اولین دوزیست  )3

 اولین دوزیست  –اولین گیاه گلدار  )4

 اند؟دادهرخ  تركدوران زمین شناسی مشدام مجموعه از رویدادهاي زیر، در یک ک -20
  نخستین پستاندار -) انقراض گروهی1

 نخستین خزنده -) نخستین گیاهان آونددار2

  دارنخستین گیاهان گل -) تنوع پستانداران3

 نخستین پستاندار -) نخستین دوزیست4

 شناسی، نسبت به بقیه جدیدتر است؟کدام یک از رویدادهاي زیستی، در مقیاس زمان زمین -21
  یاهان آونددار  نخستین گپیدایش ) 1

 دارنخستین گیاهان گلپیدایش ) 2

   ) تنوع پستانداران   3

 هنخستین خزندپیدایش ) 4

 کره به سطح زمین، مربوط به کدام مرحله از چرخۀ ویلسون است؟ هاي همرفتی و صعود مواد مذاب سست تأثیر جریان -22
  ) بازشدگی          1

  ) مرحلۀ گسترش  2

   ) برخورد           3

 شدن ) بسته4

 شکل زیر در تشکیل کدام پدیده مؤثر بوده است؟ -23
 ) بسته شدن اقیانوس تتیس1

 ) ایجاد رشته کوه زاگرس2

 ) ایجاد دریاي سرخ3

 اي شرق آفریقا) باز شدگی پوستۀ قاره4

 ؟ شود نمیهاي زیر مشاهده  در برخورد دو ورقۀ اقیانوسی با یکدیگر، کدام یک از پدیده -24
  فرورانش  )1

  کوه  ایجاد رشته )2

  گودال  تشکیل دراز )3

 تشکیل جزایر قوسی  )4

 است؟  نادرستشناسی کدام یک  هاي سنجش از دور و دیرینه در مورد شاخه -25
 باشد.  گیري و ثبت انرژي بازتابی از سطح زمین می سنجش از دور شامل اندازه )1

 گیرد.  شناسان صورت می ط دیرینهبررسی آثار فسیلی و محیط زندگی موجودات در گذشته توس )2

 باشد.  ها می آوري اطالعات از عوارض سطح زمین بدون تماس فیزیکی با آن سنجش از دور شامل جمع )3

 شود.  ها تعیین می هاي زمین بر پایۀ مطالعۀ فسیل شناسی، سن مطلق الیه در شاخۀ دیرینه )4

  1آزمون  -
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