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

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

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

ب : عناصر زمین زاد : 
پ : مرکز سطحی زمین لرزه : 

ت : امواج سطحی : 
ث : توف : 

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

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

ت : عنصر .................، عنصري ضدسرطان است.
ث : منابع اقتصادي پهنه کپه داغ .....................و پهنه البرز ............... است.

........... نام دارد.ج : اولین چاه خاورمیانه .............
چ : علت اصلی زمین لرزه ..............................

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

نمره)2عناصر زیر از نظر طبقه بندي غلظت در زمین و بدن موجودات زنده در کدام رده قرار دارد. (–4
مس-منیزیم –منگنز –پتاسیم –کادمیم –طال –سدیم –آهن 

نمره)3(جدول زیر را کامل کنید.–5

عوارضنحوه انتقالمنشانام عنصرردیف
(.............................................)(...............)آتشفشانیسنگ هاي (...........)1
(..............................................)(...............)(.......................)کادمیم2
ایمنی،عصبی، گوارشآسیب به دستگاه(.................)(.........................)(..........)3
(.............................................)فقط از طریق گیاهان(.........................)(............)4



2صفحه  نام دبیر : آقاي محمدهاشمیزمینآزمون 

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

بیماري گواتر در چه مناطقی می تواند شایع باشد ؟ یک مکان در کشور ایران را نام ببرید که مستعد بیماري گواتر است ؟–6
مره)ن5/1( 

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

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

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

نمره)5/0تفاوت درز و گسل را بنویسید. (–10

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

نمره)25/1مهمترین کوه هاي آتشفشانی ایران را نام ببرید. (–12

موفق باشید
محمدهاشمی

یا علی


