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نام و نام خانوادگی

آتشفشان ............ و ............ در کشور ایران که در مرحلۀ خروج گاز از دهانۀ آن به  سر می برد.1

تفتان - سبالن (2 دماوند - سبالن (1

دماوند - تفتان (4 البرز - تفتان (3

چند مورد صحیح است؟2

الف) ریشتر واحد شدت زمین لرزه است.

ب) مرکالی واحد بزرگی زمین لرزه است.

ج) هرچه انرژی آزادشده، زیادتر باشد، ارتعاشات ناشی از آن، شدیدتر و دامنۀ نوسانات امواج زمین لرزه، بزرگ تر خواهد

بود.

د) به ازای هر 1 واحد شدت زمین لرزه، دامنۀ امواج 10 برابر می شود.

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

برای یافتن فاصلۀ بین ایستگاه لرزه نگاری و مرکز سطحی زمین لرزه، اندازه گیری کدام یک الزامی است؟3

محل تالقی سه دایرۀ رسم شده به مرکزیت سه ایستگاه لرزه نگاری (1

زمان رسیدن امواج به 100 کیلومتری کانون زمین لرزه (2

اندازه گیری اختالف سرعت امواج  و  زلزله (3

فاصلۀ زمانی بین موج  و  (4

PS

SP

کدام گزینه می تواند "پیش نشانگر وقوع زمین لرزه" باشد؟4

جابه جا شدن سنگ های بزرگ (2 نوسان اشیای آویزان (1

حرکات دامنه ای در زمین های نرم (4 تغییر سطح آب های زیرزمینی (3

کدام گزینه، دلیل مناسبی برای عبارت زیر، است؟5

"مقداری از انرژی انباشته شده در سنگ ها، به طور ناگهانی آزاد می شود و به صورت امواج لرزه ای به اطراف حرکت می

 کند."

کاهش مقاومت سنگ ها (2 رفتار االستیک سنگ ها (1

شکستگی سنگ های سازنده سنگ کره (4 حرکت ورقه های سنگ کره (3
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کدام گزینه، با دلیل اهمیت "مطالعۀ شکستگی ها"، مغایرت دارد؟6

به وجود آمدن رشته کوه ها (2 تجمع منابع زیرزمینی (1

جابه جایی سنگ های دو طرف سطح درزه ها (4 تشکیل کانسنگ های گرمابی (3

تأثیر کدام موج زلزله بر ذرات خاک، حرکتی دایره ای شکل است؟7

طولی (2 عرضی (1

الو (4 ریلی (3

در شکل زیر، کدام نوع گسل ها قابل  مشاهده اند؟8

یک عادی (1

دو عادی (2

دو معکوس (3

یک عادی یک معکوس (4

زمین شناسان، علت افزایش میزان گاز رادون، قبل از وقوع زلزله در آب های زیرزمینی یک منطقه را، حاصل کدام مورد9

می دانند؟

فعال شدن آتشفشان های منطقه (1

باال آمدن ناگهانی آب های زیرزمینی (2

تغییر شکل حاصل از تنش سنگ ها (3

تبخیر مواد براثر گرمای حاصل از اصطکاک سنگ ها (4

کدام گزینه، دلیل مناسبی برای بررسی مغناطیس زمین توسط ژئوفیزیکدان ها است؟10

الف) احداث پروژه های عمرانی

ب) مطالعۀ ساختار درونی زمین

ج) اندازه گیری شدت گرانش سنگ های پوستۀ زمین

د) شناسایی معادن زیرزمینی

الف و د (2 الف و ج (1

ب و د (4 ب و ج (3

آتشفشان وزوو در کشور ایتالیا از یک منطقه با سیلیس فراوان نشئت می گیرد. مخروط این آتشفشان:11

شیب کم ، ارتفاع زیاد (2 شیب زیاد، ارتفاع کم (1

شیب کم، ارتفاع کم (4 شیب زیاد، ارتفاع زیاد (3
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در حال حاضر فعالیت کدام آتشفشان، با ویژگی ارائه شده مطابقت بیشتری دارد؟12

"بخار آب، گاز گوگرد و... از دهانۀ آن خارج می شود."

الف) دماوند ب) سهند ج) تفتان د) سبالن

الف و ج (2 الف و ب (1

ج و د (4 ب و د (3

شکل زیر، برش کوهی در کنار یک جاده را نشان می دهد. نوع تنش های تأثیرگذار اصلی برای تشکیل آن به  ترتیب از13

قدیم به جدید کدام اند؟

کششی، فشاری (1

برشی، کششی (2

کششی، برشی (3

فشاری، کششی (4

چند مورد صحیح است؟14

الف) اولین موجی که توسط لرزه نگار ثبت می شود، امواج عرضی است.

ب) هرچه تراکم سنگ ها کمتر باشد، امواج سریع تر حرکت می کنند.

ج) امواج ثانویه، فقط از محیط های جامد و مایع عبور می کند.

د) امواج سطحی در کانون تولید نمی شود.

هـ) عمق نفود و تأثیر امواج ریلی از سطح به عمق کاهش می یابد.

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

به  ترتیب سنگ آهک و رس متعلق به کدام زمان باشند، شکل زیر یک تاقدیس است؟15

تریاس، پرمین (1

ترشیاری، کرتاسه (2

ژوراسیک، کرتاسه (3

ژوراسیک، تریاس (4

کدام گزینه با "ویژگی و نوع تنش"، در تصویر زیر مطابقت دارد؟16

سطح گسل مایل بوده و کششی است (1

لغزش در امتداد سطح گسل بوده و کششی است (2

فرودیواره به سمت باال حرکت کرده و فشاری است (3

فرادیواره به  سمت پایین حرکت کرده و فشاری است (4
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نوع گسل در شکل زیر، کدام است؟17

مایل (1

عادی (2

معکوس (3

امتداد لغز (4

برای تشکیل سنگ های آذرآواری سبز البرز کدام شرایط وجود داشته است؟18

ورود جریان های گدازۀ سبزرنگ آتشفشان ها به دریاهای کم عمق (1

دریایی کم عمق، فعالیت آتشفشان های زیردریایی با خاکستر فراوان (2

فعالیت آتشفشان های زیردریایی، دریایی عمیق با جانداران فتوسنتزکنندۀ فراوان (3

فعالیت آتشفشان دماوند و واردشدن مواد خروجی آن به رودهایی که وارد دریا شده اند. (4

کدام عبارت با ویژگی های "آتشفشان های ایران" مغایرت دارد؟19

ته نشین شدن خاکسترهای آتشفشانی در محیط دریایی کم عمق، توف های آتشفشانی را به وجود آورده است. (1

با فرونشینی مواد جامد و سخت شدن آن ها، سنگ های آذرآواری تشکیل می شوند. (2

آثار فعالیت های اغلب آتشفشان ها، به صورت خروج گازهای گوگردی مشاهده می شود. (3

بیشتر فعالیت های آتشفشانی جوان، در امتداد نوار ارومیه - دختر قرار گرفته اند. (4

در غرب شهر طبس تاقدیس کلمرد مطابق شکل زیر قرار دارد.20

سن الیه های حاشیه ای این منطقه معادل دوره سیلورین است. الیه های مرکز آن چه سنی می توانند داشته باشند؟

دونین (1

تریاس (2

ژوراسیک (3

اردویسین (4

همۀ موارد از "فواید آتشفشان ها" هستند، به جز:21

ایجاد رشته کوه های میان اقیانوسی (2 آرامش نسبی ورقه های سنگ کره (1

توسعۀ زمین گردشگری (4 درمان بیماری های پوستی (3


