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بارم

جمالت زیر را با كلمات مناسب كامل كنيد.
 .1اگر شهابي چنان بزرگ باشد كه بتواند به سطح زمين برخورد كند در این صورت  ....................ناميده ميشود.
 .2ماه در  ........................در نيمه ي شب طلوع ميكند و از آن پس هرشب به خورشيد نزدیك ميشود تا اینكه اندكي قبل از
طلوع خورشيد  ،طلوع ميكند.
 .3فاصله ي  2قاره ي گندوانا و لورازیا را دریایي به نام  ....................پر ميكرده است.
الف

 .4مهمترین گازهاي خروجي از دهانه ي آتش فشان ها .......................و  ...................................است.
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 .5مرحله ي  ، ......................................به مرحله اي گفته ميشود كه از دهانه ي آتش فشان فقط گاز خارج ميشود.
 .6ناپيوستگي موهو به طور مشخص  ............................و گوشته را از یكدیگر جدا ميكنند.
 .7پایين ترین سنگ هاي یك مجموعه ي افيوليتي را  ................................تشكيل ميدهند.
 .8اندازه گيري شدت گرانش در منطقه اي كه داراي مواد تبخيري است ،مقداري  .....................را نشان ميدهد.
درستي و نادرستي جمالت زیر را تعيين كنيد.
 .1موادي كه سيارات منظومه ي شمسي را تشكيل ميدهند بر اساس چگالي به  3گروه گازها  ،یخ ها و سنگ ها تقسيم مي
كنند.
 .2ميانبارها قطعات ذوب نشده ي جامدي هستند كه از قسمت هاي عميق گوشته و پوسته  ،توسط فعاليت هاي آتش
فشاني به سطح زمين ميرسند.
 .3مرز بين هسته و گوشته سرعت امواج  Pزیاد ميشود.
2

ب

 .4جریانهاي كنوكسيوني در مرز هسته ي خارجي و گوشته موجب ميدان مغناطيسي زمين ميشود.
 .5با مطالعه ي افيوليت ها تركيب شيميایي پوسته و گوشته ي فوقاني در زیر اقيانوس ها مشخص ميشود.
 .6بين گرانروي یك گدازه و سرعت جریان رابطه ي مستقيم وجود دارد.
 .7سنگ هاي آذرآواري نتيجه ي بازگشتت تفرا ها به زمين و رسوب كردن و سخت شدن آنها در خشكي و آب است.
 .8با تائيد نظریه ي جابجا شدگي قاره  ،نظریه ي وارونگي مغناطيسي زمين مردود اعالم شد.

گزینه ي صحيح را انتخاب كنيد .
 .1نقطه اي كه اختالف منظرش از زمين یك ثانيه باشد در فاصله ي یك  ............................از زمين قرار دارد.
)1سال نوري

)2پارسك

)3شعاع سماوي

)4واحد ستاره شناسي

 .2چه كسي براي اولين بار بيان كرد كه سيارات در مسير بيضي شكل در حركتند؟
)1كپلر

)2كوپرنيك

)4بطلميوس

)3گاليله

 .3قطب هاي  Nو  Sمغناطيسي زمين .....................................
 )1با گذشت زمان از هم دور شده اند.
 )2با جابجایي قاره ها محل آنها نيز جابه جا شده است.
 )3با پایان هر دوره ي زمين شناسي وارونه شده اند.
 )4هميشه در نزدیكي قطب هاي جغرافيایي بوده اند.
 .4از برخورد  2ورقه ي اقيانوسي با هم كدام پدیده بوجود نمي آید؟
)1آتشفشان

 )3جزایر قوسي

 )2كوههاي ميان اقيانوسي

 )4گودالهاي عميق

 .5دامنه ي كدام امواج زمين لرزه بسيار بزرگ بوده و عامل اصلي تخریب محسوب ميشوند؟
2

پ

)1طولي و ریلي

)2الو و عرضي

)3عرضي و طولي

)4ریلي و الو

 .6آتش فشانهاي انفجاري بيشتر به كدام صورت بر نوع آب و هواي جهاني تاثير مي گذارد؟
)1افزایش گازهاي گلخانه اي
)3انتقال انرژي گرمایي دروني به هوا

 )2آتش سوزي پوشش هاي گياهي
 )4كاهش تشعشعاتي كه به زمين ميرسد.

 .7سنگهاي آذر آواري بر اساس كدام ویژگي دسته بندي ميشوند؟
)1تركيب شيميایي

 )2شكل ذرات

)3اندازه ي بلور

 .8به كار بردن كدام عبارت براي آستنوسفر جایز است؟
)1قسمت خميري سنگ كره كه حدود  %55آن مایع است.
)2الیه اي در زیر سنگ كره كه حدود  %00-05آن به صورت مواد مذاب است.
 )3الیه اي كه حدود  %00-05آن از مواد جامد ساخته شده است.
)4قسمتي از گوشته ي باالیي است كه حدود  %35آن را مواد جامد تشكيل ميدهد.

)4اندازه ي ذرات

پاسخ كوتاه دهيد.
 .1منظومه ي شمسي در كدام كهكشان قرار دارد؟
 .2سنگ هاي حاوي الماس چه نام دارد؟
 .3نازكترین بخش پوسته ي زمين چه نام دارد؟
ت

 .4به كاني هایي مانند منيتيت قطب نماي فسيل گفته ميشود .این كاني ها در كدام گدازه ها به مقدار فراوان یافت ميشود؟
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 .5كشور ایران بر روي كدام كمربند فعال زمين لرزه قرار دارد؟
 .6براي ثبت ارتعاشات قائم یك زلزله چند دستگاه لرزه نگاري الزم است؟
 .7علت وقوع پس لرزه بعد از لرزه ي اصلي چيست؟

به سواالت زیر پاسخ كامل دهيد.
 .1شفق قطبي را تعریف كنيد)1( .
 .2پيدایش فصل ها حاصل چيست؟ ()5/5
 .3اتفاق افتادن حالت خورشيد گرفتگي و ماه گرفتگي در كدام حالت اهله ي قمر ممكن است؟ ()5/5
 .4نور واقعي یك ستاره را چگونه به دست مي آورند؟()5/5
 .5اگر فاصله ي شهاب سنگي تا خورشيد  4برابر فاصله ي زمين تا خورشيد شود زمان یك دور گردش این شهاب سنگ به
دور خورشيد چند سال است؟ با ذكر فرمول ()1
 .6سرعت انتشار امواج لرزه اي در سنگها به چه عواملي بستگي دارد؟()5/5
 .7در عمق حدود  455تا  675كيلومتري ،سرعت امواج لرزه اي افزایش نسبتا تندي دارد  .علت چيست؟ مثال بزنيد)5/5(.
ث

 .8منطقه ي سایه ي امواج  Sدر چه زاویه اي قرار دارد ؟ و علت تشكيل آن چيست؟ ()5/5
 .0عوامل موثر بر نيروي گرانش را نام ببرید)5/5(.
 .15از دالیل و شواهد وگنر براي اثبات نظریه ي جابجایي قاره ها  2مورد را نام برده و مثال بزنيد )1(.
 .11دریاي سرخ حاصل جدایش كدام قسمت ها از یكدیگر است؟()5/5
 .12در اثر فرورانش یك ورقه ي اقيانوسي به زیر ورقه ي قاره اي چه پدیده هایي حاصل ميشود؟  3مورد)5/75(.
 .13از نقاط ضعف نظریه ي زمين ساخت ورقه اي چيست؟ ()5/5
 .14واحد ریشتر را تعریف كنيد)1(.
 .15آیا همه ي زمين لرزه ها بر اثر شكستن ایجاد ميشوند؟ چرا ؟ ()1
 .16چه عواملي باعث ایجاد ماگماهایي با تركيب شيميایي متفاوت ميشود؟()5/75
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 .17تفاوت گدازه و ماگما در چيست؟ ()5/5

 .18نمودار زیر تغيرات فشار در داخل زمين را نشان ميدهد .محورهاي افقي و عمودي به ترتيب نشان دهنده ي كدام كميت
ها هستند؟()5/5

جمع بارم

****و به امید خدایی که در این نزدیکی است***
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