جمهوری اسالمی ایران

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

محل مهر یا امضاء مدیر

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران
ش صندلي (ش داوطلب):

سئوال
ساعت امتحان 8 :صبح

نام واحد آموزشي :دبيرستان سراي دانش نوبت امتحاني :اول

نام و نامخانوادگي:

نام پدر:

رشته :چهارم تجربي

وقت امتحان74 :دقيقه

سئوال امتحان درس :زمينشناسي

نام دبير /دبيران:

سال تحصيلي91 - 92 :

تاريخ امتحان91/11/0 :

بهسواالتتستيزيرصحيحترينپاسخرابدهيد6(.نمره) 

الف)

 )1وقتي ستارهاي به زمين نزديك ميشود نور آن چه تغييري ميكند؟
 )1تواتر آن شديدتر

 )2طول موج نور تعداد
برگ آن متمايل به قرمز
سئوال )3 :رنگ
برگ
كوتاهتر

 )4سرعت نور بيشتر

 )2كرهي زمين در مدت  3ساعت حدوداً چقدر به دور خود ميچرخد؟
 121 )1درجه

 01 )2درجه

 31 )4درجه

 44 )3درجه

 )3تركيب شيميايي سنگهاي قاره ها بيشتر شبيه تركيب كدام سنگ است؟
 )1بازالت

 )2پريدوتيت

 )4گرانيت

 )3آندزيت

 )4ناهنجاري گرانشي مثبت در اثر وجود مواد …………… در پوسته ايجاد ميشود.
 )1پرتراكم

 )2كم تراكم

 )4االستيك

 )3كوارتزدار

 )4اولين بار نظريه گسترش بستر اقيانوسها توسط چه كسي ارائه شد؟
 )1ويلسون

 )2وگنر

 )4هريهس

 )3هولمز

 )0از برخورد دو صفحهي اقيانوسي كدام پديده بوجود نميآيد؟
 )1آتشفشان

 )2كوههاي ميان اقيانوس

 )4گودال عميق

 )3جزاير قوسي

 )7نخستين امواجي كه دستگاه لرزهنگار دريافت ميكند كدام است؟
 )1امواج سطحي

 )2امواج عرضي

 )4امواج عمقي

 )3امواج طولي

 )8مقدار انرژي دريافت شده در يك نقطه از زمين را به هنگام زلزله بوسيله كدام مورد محاسبه ميكنند؟
 )1دامنه امواج

 )2سرعت موج

 )4ميزان خرابي

 )3مدت لرزش

 )9آتشفشان دماوند چه نوع آتشفشاني است؟
 )1ساده

 )2سپري شكل

 )4مركب

 )3مخروطي شكل

 )11يكي از خصوصيات گدازههاي اسيدي كدام ميباشد؟
 )1آهن فراوان

 )2تيرگي رنگ

 )4سيليس زياد

 )3چگالي باال

 )11امتداد و شيب اليه  ABكدام است؟
 N40E , 50NE )1

 N40W , 50SE )2

 N40E , 50SE )3

 N50E , 50SE )4

 )12در كدام گسل فقط جابجايي افقي صورت مي گيرد؟
 )1امتدادي

 )2عادي

 )3قائم

پاسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود ،نیاز به پاسخنامه سفید ندارد.
صفحه …1… :از ……2

 )4مورب
پاسخنامه سفید داده شود .

رشته :چهارمتجربي

دنباله سئوال امتحان درس :زمينشناسي

تاریخ امتحان11/12/6 :

ب)پاسخكوتاهدهيد4/5(.نمره) 
 )1انحراف  23/4درجه محور زمين باعث پيدايش چه پديدهاي ميشود؟
 )2چرا سرعت امواج لرزهاي به هنگام عبور از استنوسفر كم ميشود؟
 )3علت ايجاد منطقه سايه امواج  Pچيست؟
 )4تغيير جهت جريان كنوكسيوني در هسته خارجي سبب ايجاد چه پديدهاي ميگردد؟
 )4كدام يك از برخوردها در مرز ورقههاي سنگ كره باعث ايجاد جزاير قوسي ميشود؟
 )0وگنر كدام عامل را سبب اشتقاق قارهها ميدانست؟
 )7شدت زمين لرزه بر چه اساسي سنجيده ميشود؟
 )8خروج كدام گاز در يك آتشفشان بيشتر است؟
 )9مهمترين ساخت اوليه سنگهاي رسوبي چه نام دارد؟
ج)پاسخكاملدهيد8(.نمره) 
 )1مهمترين عوامل كنترل كننده محيطي زمين بر كدام دو واقعيت متكياند؟ ( 1/4نمره)
 )2علت ايجاد ميدان مغناطيسي زمين را شرح دهيد؟ ( 1/4نمره)


 2 )3مورد از عوامل ايجاد ناهنجاري گرانشي را توضيح دهيد؟ ( 1نمره)
 )4نقاط داغ چه مناطقي هستند و سبب پيدايش چه ساختارهايي ميشوند؟ ( 1نمره)

 )4تعيين محل زمينلرزهها به چه روشي انجام ميشود؟ ( 1نمره)

 )0انواع تفرا را با ذكر ويژگي هر يك توضيح دهيد؟ ( 1/4نمره)

 )7ساختارهاي هورست و گرابن را با رسم شكل توضيح دهيد؟ ( 1/4نمره)

د)درستيعباراتزيررابررسيكردهودرصورتنيازاصالحنماييد1/5(.نمره) 
 )1ميانبارها بخشهايي از هستهي خارجي هستند كه همراه مواد مذاب به سطح ميآيند.
)2هولمز جريانهاي كنوكسيوني (همرفتي) داخل گوشته را عامل حركت قاره ها ميدانست.

موفق باشید

صفحه …2… :از ……2

جمع کل

 02

