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11:55زمان دریافت پاسخ : آخرین زمین شناسیپاسخ
27/3/99٩٩تاریخ آزمون : 

دبیرستان مفید قیطریه (دوره دوم)99/ خرداد زمین شناسی

نمره)5/2تعریف کنید. (-1
الف : موج طولی :

اولین موجی است که توسط لرزه نگار ثبت می شود. این امواج از جامد، مایع و گاز عبور می کند.
ب : عناصر زمین زاد : 

و سایر جاندارات که از زمین نشات می گیرد.عناصري که منشا سازنده انسان
پ : مرکز سطحی زمین لرزه : 

نقطه اي در سطح زمین که کمترین فاصله را از کانون زمین لرزه دارد.
ت : امواج سطحی :

.یه ها و سطح زمین ایجاد می شوداز برخورد امواج درونی با فصل مشترك الحی در کانون تولید نمی شوند وطامواج س
ث : توف : 

در صورتی که خاکتسر آتشفشانی در محیط هاي دریایی کم عمق ته نشین شود. توف شکل می گیرد. 

نمره)3جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.(–2
.. در مرحله فومرولی قرار دارند..تفتان.... و .....دماوندالف : در حال حاضر آتشفشان هاي ......

.....دارد.کمتري..... و ارتفاع ....شیب.....کمتر، مخروط آتشفشان، ....سیلیسگدازه روان تر، ....ب : هر چه 
......توسط دستگاه لرزه نگار ثبت می شود. ثانویهپ : بعد از امواج اولیه، امواج ......

...، عنصري ضدسرطان است.سلنیمت : عنصر .....
..... است.زغال.......و پهنه البرز ...گاز.ث : منابع اقتصادي پهنه کپه داغ ....

..... نام دارد.مسجدسلیمانج : اولین چاه خاورمیانه .....
.......حرکت ورقه هاي سنگ کرهچ : علت اصلی زمین لرزه ......

...... استفاده می شود.تالکح : براي تهیه پودر بچه از کانی .....
نمره)75/1را بنویسید. (گرانیت و آهک تشکیل دهنده عناصر –3

نمونه سوال.3سوال 

نمره)2عناصر زیر از نظر طبقه بندي غلظت در زمین و بدن موجودات زنده در کدام رده قرار دارد. (–4
/ تقسیم بندي عناصر از نظر غلظت در زمین و بدن موجودات زنده5–1جدول 

مس-نیزیم م–منگنز –پتاسیم –کادمیم –طال –سدیم –آهن 
جزئی-اصلی –فرعی –اصلی –جزئی –جزئی –اصلی –اصلی 



2صفحه  نام دبیر : آقاي محمدهاشمیزمینآزمون 

دبیرستان مفید قیطریه (دوره دوم)99/ خرداد زمین شناسی

نمره)3(جدول زیر را کامل کنید.–5

عوارضنحوه انتقالمنشانام عنصرردیف
(دیابت، سرطان پوست، لکه پوست، شاخی شدن))(آب آلودهسنگ هاي آتشفشانی)(آرسنیک1

(تغییر شکل و نرمی استخوان، آسیب کلیوي)(گیاه و آب)سولفیديسنگ هاي کادمیم2

نیایم،آسیب به دستگاه عصبی، گوارش(دهان و پوست)سنگ آتشفشان یا چشمه آب گرم(جیوه)3
4

(کانی سولفیدي، آهک و (روي)
فقط از طریق گیاهانآتشفشان)

کوتاهی قد/ اختالل در سیستم ایمنی بدن
کم خونی و مرگ

بیماري گواتر در چه مناطقی می تواند شایع باشد ؟ یک مکان در کشور ایران را نام ببرید که مستعد بیماري گواتر است ؟–6
نمره)5/1( 

مناطف کوهستانی دور از دریا که فرسایش و بارندگی شدید، خاك را از ید فقیر می کند. 
محدوده زاگرس می تواند این قابلیت را داشته باشد.

نمره)25/1مورد) (5اثرات طوفان و گردوغبار و ریزگردها را بنویسید ؟ (–7
84کتاب درسی ص

نمره)2شکل یک گسل را کشیده و تمام اجزاي گسل را روي شکل نام ببرید. (–8
نمونه سواالت16سوال 

نمره)75/0تنش هاي ایجاد کننده انواع گسل ها را نام ببرید. (–9
برشی-فشاري –کششی 

نمره)5/0تفاوت درز و گسل را بنویسید. (–10
درز جابجایی ندارد ولی گسل جابجایی دارد.

نمره)5/0واحد شدت و بزرگی زمین لرزه را نام ببرید. (–11
واحد شدت مرکالی / واحد بزرگی ریشتر

)نمره25/1مهمترین کوه هاي آتشفشانی ایران را نام ببرید. (–12
سبالن-سهند –بزمان –تفتان -دماوند  

موفق باشید
محمدهاشمی

یا علی


