
 سواالت 

 مخاطرات و حوادث طبیعی چه پیامدی دارد؟ -1

 شود.( موجب صدمه دیدن با از بین رفتن زندگی حیوانات در سطح زمین می1

 شود.( موجب صدمه دیدن با از بین رفتن زندگی گیاهان در سطح زمین می2

 شود.( موجب صدمه دیدن با از بین رفتن زندگی موجودات زنده می3

 شود.های طبیعی در سطح زمین میها و ویژگیدیدن با از بین ناهمواری( موجب صدمه 4

 گیری مخاطرات طبیعی درست است؟کدام گزینه در مورد منشأ شکل -2

 زمینید( منشأ برون زمینیج( میان ب( منشأ درون زمینی الف( منشأ اقلیمی

 ( ب و د4 ( ب، ج، د3 ( الف، ب، د2 ( الف و د1

 :جزبهزیر جزء حوادث طبیعی با منشأ درون زمین هستند  همۀ حوادث طبیعی -3

 های دریاییلرزه( زمین4 ( آتشفشان3 ( سیل2 لرزه( زمین1

 جز:بهزمینی دارند همه مخاطرات زیر منشأ برون -4

 ( طوفان4 ( صاعقه3 ( سیل2 لرزه( زمین1

 زمین از چند بخش تشکیل شده است؟ -5

 پوسته و هسته ←( از دو بخش 1

 پوسته، جبّه و هسته ←( از سه بخش 2

 پوسته و لینوسفر ←( از دو بخش 3

 پوسته، لیتوسفر و هسته ←( از سه بخش 4

 شود؟های در لیتوسفر زمین چه نامیده میگسستگی -6

 ( پرتگاه گسلی4 ( گسل3 ( جبّه2 ( صفحه )پلیت(1

 ماده تشکیل دهنده گوشته زمین به چه صورت است؟ -7

 3و  2( گزینۀ 4 ( خمیر مانند3 جامد ( نیمه2 ( جامد1

 عبارت زیر تعریف کدام گزاره است؟ -8



شود و گسل شروع به بار آزاد میای است در عمق زمین که در آن انرژی انباشته شده در سنگ برای نخستیننقطه»

 «کند.گسیختگی می

 ( صفحه )پلیت(4 ( کانون زلزله3 ( مرکز زیری زلزله2 ( مرکزی سطحی زلزله1

 گیریم ...........لرزه فاصله میهر قدر از نقطه کانونی زمین -9

 شود.ها ناشی از زمین لرزه افزوده می( بر شدت تکان1

 شود.های ناشی از زمین لرزه کاسته می( از شدت تکان2

 کند.های ناشی از زمین لرزه هیچ تغییر نمی( شدت تکان3

 شود.شود و بعد بر شدت افزودن میلرزه کاسته میهای ناشی از زمین ( اول از شدت تکان4

گیری مقدار گیری میزان تخریب ناشی از یک زمین لرزه )شدت( از مقیاس ................... و برای اندازهبرای اندازه -11

 شود.کند )بزرگی( از مقیاس ....................... استفاده میانرژی که زمین لرزه آزاد می

 ریشتر -( ریشتر4 مرکالی -( مرکالی3 مرکالی -( ریشتر2 ریشتر -ی( مرکال1

 تر باشد ....................هر چه عمق کانونی زمین لرزه بیش -11

 یابد.( تخریب و خسارت افزایش می1

 یابد.( هر چه از کانون دور شویم تخریب و خسارت افزایش می2

 یابد.( تخریب و خسارت کاهش می3

 شود.ب و خسارتی در محل ایجاد نمی( هیچ تخری4

 شود.تر از رتبه قبلی میدر مقیاس ریشتر به ازای افزایش هر عدد شدت زلزله .................... بار بیش -12

 بار 31( 4 بار 31× 31( 3 بار 21( 2 بار 21×21( 1

 دهد؟خیز جهان را نشان میترین مناطق زلزلهکدام گزینه مهم -13

 ( کمربند اطراف اقیانوس آرام2 هیمالیا -وهستانی آلپ( کمربند ک1

 ( همۀ موارد4 ( کمربند میانی اقیانوس اطلس3

اروپا به پوسته تشکیل دهنده قاره افریقا و هند  -در کدام منطقه زلزله خیز پوسته تشکیل دهنده قاره آسیا -14

 کند؟برخورد می

 اقیانوس آرام ( کمربند اطراف2 هیمالیا -( کمربند کوهستانی آلپ1



 اوراسیا -( کمربند اقیانوس هند4 ( کمربند میانی اقیانوس اطلس3

 ؟نادرست استکدام گزینه در مورد سیل  -15

طور معمول سیل به سرازیر شدن ناگهانی و خسارت بار جریان آب از بستر یک رود یا دریاچه و سرازیر شدن ( به1

 .شودهای پیرامون رودخانه گفته میآن به خشکی

 دهد.تر شود، سیل رخ میچه حجم آب رودخانه از میانگین ساالنه آبدهی آن کم( چنان2

ها را تخریب های کشاورزی اطراف رودخانه آسیب رسانده و آنها و زمین( سیل در صورت جاری شدن به سکونتگاه3

 کند.می

 دهد.سیل رخ میتر شود، چه حجم آب رودخانه از میانگین ساالنه آبدهی آن بیش( چنان4

 گویند.ها ............................. میهای درخت انشعاباتی دارد که به مجموعه آنهر رود مانند شاخه -16

 ( مصب4 کش( شبکه زه3 ( آبراهه2 ( حوضه آبخیر1

 کشی چیست؟کار شبکه زه -17

 آوری آب حاصل از بارش در سطح زمین( جمع1

 در سطح زمین( تخلیه آب حاصل از بارش 2

 آوری و تخلیه آب حاصل از بارش در سطح زمین( جمع3

 ( رساندن آب حاصل از بارش به مصب رود.4

 ؟نیستکدام گزینه جزء عوامل انسانی مؤثر در وقوع سیل  -18

 ( حجم زیاد بارش1

 های نامناسب در مسیر رودها( احداث سازه2

 شود.تر شدن آبراهه میکه موجب تنگهای ساختمانی های شهری یا نخاله( ریختن زباله3

 ها در حوضه آبخیزرویه دام( از بین بردن پوشش گیاهی، بوته کنی یا چرای بی4

دهد و سرعت رواناب حاصل از بارش را از بین رفتن پوشش گیاهی نفوذپذیری خاک را ..................... می -19

 کند.......................... می

 تربیش -( کاهش4 تربیش -( افزایش3 ترکم -( کاهش2 ترمک -( افزایش1

 :جزبهای درست است ها در مورد حرکات دامنههمۀ گزینه -21



ها و مواد تخریب شده بر اثر فرسایش تحت تأثیر نیروی جاذبه زمین به ها و نواحی پایکوهی سنگ( در مورد دامنه1

 گویند.ای میدامنهکند که به آن حرکت سمت پایین دست حرکت می

 ای زمین خزش است.بارترین حرکات دامنهترین و خسارت( مهم2

 ای انواع مختلف دارد.( حرکات دامنه3

 دهند.ای را تشکیل می( ریزش، خزش، جریان گلی و زمین لغزش چهار گروه اصلی حرکات دامنه4

 ( درست است؟لغزه، رانش زمینکدام گزینه در مورد تعریف زمین لغزش )زمین -21

 ( حرکت کُند و نامحسوس رسوبات سطح دامنه در زمان طوالنی1

 های پرشیب و پرتگاهیها در سطح دامنهها و خرده سنگ( سقوط آزاد سنگ2

 های نسبتاً پر شیبجایی حجم عظیمی از مواد به پایین در دامنه( جابه3

 ل و الی( جریان یافتن رسوبات ریزدانه اشباع شده از آن به صورت گ4

 است؟ نادرستها کدام گزینه در مورد عوامل مؤثر در ایجاد زمین لغزش -22

 تری در ناپایداری دارند.تری برخوردار هستند تأثیر بیشتر اما از مدت کمهایی که از شدت بیش( بارش1

 ود.شزیربنای دامنه میهای ناشی از وقوع یک زلزله شدید موجب گسیختگی مواد منفصل از سطح پایدار ( لرزش2

ها شده و اشباع شدن مواد رسوبی سطح دامنهتر را فراهم کرده و موجب ( ذوب تدریجی برف امکان نفوذ بیش3

 شود.ها میسرانجام موجب روانگرایی آن

 شود.ها میها و ناپایدار شدن آنها باعث افزایش وزن و فشار بر روی دامنه( انجام ساخت و سازها در روی دامنه4

 آید.ای به حساب میهای دامنهترین نوع لغزشیک از انواع لغزش جزء فراوانکدام -23

 ( بارش سنگین2 هاهای انسانی بر روی دامنه( فعالیت1

 ( زمین لرزه4  ها( زیربُری رودخانه3

 :به جزءها در مورد خشکسالی آب و هوایی درست است همه گزینه -24

الی توان گفت که خشکستر باشد میک منطقه از حد میانگین بارندگی ساالنه آن منطقه کم( اگر میزان بارش در ی1

 در آن منطقه رخ داده است.

 ( خشکسالی ممکن است در هر نوع آب و هوایی اتفاق بیفتد.2

 ( ایران از نظر خشکسالی در بین کشورهای جهان رتبه باالیی دارد.3



 ( خطرات خشکی بیش از خشکسالی است.4

 سالی است؟یک از عوامل زیر از دالیل اصلی افزایش خشککدام -25

 های بارش در نتیجه تغییرات اقلیمینظمی( سرد شدن کره زمین و بی1

 ( افزایش جمعیت و افزایش مقدار مصرف آب2

 برداری صحیح از منابع آب سطحی و زیرزمینی( مدیریت و بهره3

 جه تغییرات اقلیمی( گرم شدن کره زمین و بارش منظم در نتی4

 

  



 پاسخنامه

 صحیح است.« 3»گزینۀ  -1

 (3، فصل 2شود. )صفحه این حوادث موجب صدمه دیدن یا از بین رفتن زندگی موجودات زنده می

 صحیح است.« 4»گزینۀ  -2

 گیری به دو دسته تقسیم کرد:توان از نظر منشأ شکلطور کلی مخاطرات طبیعی را میبه

با منشأ درون زمینی که ناشی از فرآیندهای درونی زمین است )دینامیک درونی( مانند زمین ( مخاطرات طبیعی 1

 لرزه و آتشفشان.

زمینی که ناشی از فرآیندهای بیرون از زمین مانند فرآیند اقلیمی است )دینامیک ( مخاطرات طبیعی با منشأ برون2

 (3، فصل 2بیرونی( مانند سیل، صاعقه و طوفان. )صفحه 

 صحیح است.« 2»زینۀ گ -3

 (3، فصل 2)صفحه 

 صحیح است.« 1»گزینۀ  -4

 (3، فصل 2)صفحه 

 صحیح است.« 2»گزینۀ  -5

 (5، درس 2زمین از سه بخش پوسته، گوشته )جبّه( و هسته تشکیل شده است. )صفحه 

 صحیح است.« 1»گزینۀ  -6

ی دارای گسیختگی بوده و تشکیل های معینلیتوسفر زمین یکپارچه نیست و مانند یک توپ فوتبال در محل

 (5، درس 2شود. )صفحه دهد که به هر یک صفحه )پلیت( گفته میواحدهایی را می

 صحیح است.« 4»گزینۀ  -7

 (5، درس 2ای خمیر مانند است. )صفحه ماده تشکیل دهنده گوشتۀ زمین، حالت نیمه جامد و تا اندازه

 صحیح است.»« گزینۀ  -8

د و شواست در عمق زمین که در آن انرژی دارد انباشت شده در سنگ برای نخستین بار آزاد می ایکانون زلزله نقطه

 کند.گسل آغاز به گسیختگی می

 صحیح است.« 2»گزینۀ  -9



های دهد و هر چه قدر از این نقطه فاصله بگیریم از شدت تکانلرزه در نقطه کانونی آن روی میشدیدترین زمین

 (5، درس 4شود. )صفحه استه میناشی از زمین لرزه ک

 صحیح است.« 1»گزینۀ  -11

 (5، درس 4)صفحه 

 صحیح است.« 3»گزینۀ  -11

تر برای رسیدن به سطح تر باشد یعنی امواج مجبوریه پیمودن مسیر طوالنیهر چه عمق کانونی زمین لرزه بیش

 (5، درس 4یابد. )صفحه باشند، تخریب و خسارت کاهش می

 صحیح است.« 4»گزینۀ  -12

ای به شود. برای مثال زمین لرزهتر از رتبه قبلی میبیشبار  31در مقیاس ریشتر به ازای افزایش هر عدد شدت زلزله 

 (5، درس 5ریشتر است. )صفحه  1ای با بزرگی بار شدیدتر از زلزله 31×31ریشتر  3بزرگی 

 صحیح است.« 4»گزینۀ  -13

 رتنداز:خیز جهان عباترین مناطق زلزلهمهم

ره اروپا به پوسته تشکیل دهنده قا -جایی که پوسته تشکیل دهنده قاره آسیا -هیمالیا -( کمربند کوهستانی آلپ1

 کند.آفریقا و هند برخورد می

اروپا، امریکای جنوبی، استرالیا و  -( کمربند اطراف اقیانوس آرام که پوسته کف اقیانوس آرام به پوسته قاره آسیا2

 کند.شمالی برخورد میامریکای 

، 7( کمربند میانی اقیانوس اطلس جایی که پوسته بستر اقیانوس اطلس در حال باز شدن و گسترش است. )صفحه 3

 (5درس 

 صحیح است.« 1»گزینۀ  -14

 (5، درس 7)صفحه 

 صحیح است.« 2»گزینۀ  -15

 (5درس  9و  8دهد. )صفحه شود، سیل رخ می تربیشچه حجم آب رودخانه از میانگین ساالنه آبدهی آن چنان

 صحیح است.« 3»گزینۀ  -16

 (5، درس 11)صفحه 



 صحیح است.« 3»گزینۀ  -17

گویند. کار این شبکه ها شبکه زهکشی میهای درخت انشعاباتی دارد که به مجموعه آنهر رود مانند شاخه

 (5، درس 11آوری و تخلیه آب حاصل از بارش در سطح زمین است. )صفحه جمع

 صحیح است.« 1»گزینۀ  -18

 (5، درس 11شدت و مدت بارش جزء عوامل طبیعی مؤثر در وقوع سیل است. )صفحه 

 صحیح است.« 4»گزینۀ  -19

 (5، درس 12)صفحه 

 صحیح است.« 2»گزینۀ  -21

 (5، درس 13است. )صفحه  لغزشای زمین بارترین حرکات دامنهترین و خسارتمهم

 صحیح است.« 3»گزینۀ  -21

های نسبتاً پر جایی حجم عظیمی از مواد به پایین در دامنهزمین لغزش )زمین لغزه، رانش زمین( عبارت است از جابه

 (5، درس 14شیب. )صفحه 

تری در ناپایداری دارند. تری برخوردار هستند تأثیر بسیار بیشتر اما از مدت بیشهایی که از شدت کمبارش -22

 (5، درس 14کنند تا موجب لغزش شوند. )صفحه تر نفوذ پیدا میشدید به سرعت جاری شده و کمهای زیرا بارش

 صحیح است.« 3»گزینۀ  -23

گاه دامنه و ایجاد ها موجب اتز دست دادن تکیههای پرشیب کوهستانی، رودها با حفر و فرسایش کناره آبراههدر دره

، درس 15آید. )صفحه ای به حساب میهای دامنهترین نوع لغزششوند این نوع لغزش جزو فراوانلغزش در آن می

5) 

 صحیح است.« 4»گزینۀ  -24

خطرات خشکسالی بیش از خشکی است. زیرا پوشش گیاهی یا زندگی جانوری هر منطقه با نوع آب و هوای آن، 

توانند با شرایط نمی شود موجودات زندهتر از میانگین میخشک یا مرطوب سازگار شده و وقتی بارش منطقه کم

 (5، درس 17جدید سازگار شوند. )صفحه 

 صحیح است.« 2»گزینۀ  -25

 های اخیر عبارتنداز:ها در دههترین دالیل اصلی افزایش خشکسالیبراساس مطالعات انجام شده مهم



 های بارش در نتیجه تغییرات اقلیمینظمیالف( گرم شدن آب و هوای کره زمین و بی

برداری صحیح از منابع آب سطحی و معیت و افزایش مقدار مصرف آب و عدم مدیریت و بهرهب( افزایش ج

 (5، درس 18زیرزمینی. )صفحه 

  



 تصویری

 دهد؟ای در امتداد خط گسل را نشان میجایی صفحهیک از انواع جابهرو کدامشکل روبه -1

 ( مدل خمیدگی1

 ( مدل واگرا2

 ( مدل همگرا3

 شکل    ( مدل امتداد لغز4

 دهد؟ای در امتداد خط گسل را نشان میجایی صفحهیک از انواع جابهرو کدامشکل روبه -2

 ( مدل خمیدگی1

 ( مدل واگرا2

 ( مدل همگرا3

 شکل    ( مدل امتداد لغز4

 دهد؟ای در امتداد خط گسل را نشان میجایی صفحهیک از انواع جابهرو کدامشکل روبه -3

 ( مدل خمیدگی1

 دل واگرا( م2

 ( مدل همگرا3

 شکل    ( مدل امتداد لغز4

 دهد؟کدام قسمت زمین لرزه را نشان می)×( در شکل زیر عالمت ضربدر  -4

 ( مرکز سطحی زمین لرزه1

 ( کانون زمین لرزه2

 ( گسل3

 شکل    ( پرتگاه گسلی4

 رو بیانگر چیست؟نقشه روبه -5

 دهد.مقیاس کشوری نشان می( موقعیت کانونی زمین لرزه کرمانشاه را در 1

 دهد.تر نشان میهای اطراف کانون زمین لرزه کرمانشاه را در مقیاس کوچک( موقعیت برخی از آبادی2



 دهد.تر نشان میهای اطراف کانون زمین لرزه کرمانشاه را در مقیاس بزرگ( موقعیت برخی از آبادی3

 شکل   دهد.المللی نشان میبین ( موقعیت کانونی زمین لرزه کرمانشاه را در مقیاس4

 کدام گزینه در رابطه با میزان شدت و شرح تأثیر زلزله تصویر مقابل درست است؟ -6

 شوند، تکان خوردن اشیاء محسوس است.شرح تأثیر: افراد از خواب بیدار می -میزان شدت: نبستاً قوی( 1

ها دارد و لولهریزند و زمین شکاف برمیها فرو میساختمانشرح تأثیر: برخی از  -( میزان شدت: خانمان برانداز2

 ترکند.می

آهن و خطوط لوله ها، راهریزند. جادهها فرو میها و پلتر ساختمانشرح تأثیر: بیش -( میزان شدت: بسیار فجیع3

 دهد.شوند و بالیای ثانویه رخ میتخریب می

غلتند. زمین به صورت امل تمام ساخت و سازها درختان در میشرح تأثیر: ویرانی ک -( میزان شدت: بنیان کن4

 شکل     کند.موجی حرکت می

 ای ایران است بیانگر چیست؟نقشه مقابل که نقشه پهنه بندی خطر لرزه -7

 تر است.( مناطق زلزله خیز ایران کم1

 خیز هستند.( کل مناطق ایران زلزله2

 ه است.لرز( مناطق جنوبی ایران مصون از زمین3

 شکل   لرزه است.ای در ایران مصون از زمینتر منطقه( کم4

 تری دارند؟خیزی بیشیک استعداد سیلهای آبخیز زیر به ترتیب کدامبا فرض یکسان بودن مساحت حوضه -8

 شکل    

 1، 3، 2( حوضه 2 1، 2، 3 ( حوضه1

 2، 1، 3( حوضه 4 3، 2، 1( حوضه 3

 ای است؟مدل حرکات دامنهشکل زیر بیانگر کدام  -9

 ( مدل خزوی1

 ( مدل ریزش2

 ( مدل لغزش3

 شکل    ( مدل جریان گلی4



 ای است؟شکل زیر بیانگر کدام مدل حرکات دامنه -11

 ( مدل خزشی1

 ( مدل ریزشی2

 ( مدل لغزشی3

 شکل    ( مدل جریان گلی4

 نقشه مقابل نشانگر چیست؟ -11

 است.( نقشه پراکندگی نقاط شهری ایران 1

 ( نقشه پراکندگی تراکم جمعیت در ایران است.2

 دهد.خیز ایران را نشان می( نقشه نقاط لرزه3

 شکل   های اصلی در ایران است.( نقشه پراکندگی زمین لغزش4

  



 پاسخنامه تصویری

 صحیح است.« 4»گزینۀ  -1

 5، درس 3صفحه 

 صحیح است.« 2»گزینۀ  -2

 5، درس 3صفحه 

 صحیح است.« 3»گزینۀ  -3

 5، درس 3صفحه 

 صحیح است.« 1»گزینۀ  -4

 شود. ای از سطح زمین که بر روی کانون زلزله قرار دارد. مرکز سطحی زمین لرزه گفته میبه ناحیه

 شکل 5، درس 3صفحه 

 صحیح است.« 3»گزینۀ  -5

سمت چپ موقعیت برخی از کرمانشاه در غرب ایران و  1396لرزه آبان ماه سال سمت راست موقعیت کانونی زمین

 5، درس 4دهد. صفحه تر نشان میهای اطراف کانون این زمین لرزه را در مقیاس بزرگآبادی

 صحیح است.« 2»گزینۀ  -6

 5، درس 5صفحه 

 صحیح است.« 4»گزینۀ  -7

 است. ای در ایران مصون از زمین لرزهتر منطقهدهد که کمای در ایران نشان مینگاهی به نقشه خطر لرزه

 5، درس 7صفحه 

 صحیح است.« 3»گزینۀ  -8

خیزی دارد. هر قدر شکل حوضه آبخیز گردتر و شکل حوضه، شیب و تعداد انشعابات حوضه رابطه مستقیمی با سیل

است.  ترخیزی آن کمتر باشد. سیلخیزتر است به عکس هر چه حوضه درازتر و کشیدهتر باشد سیلشیب آن بیش

 درست است.« 3»گزینۀ  پس با این توضیحات

 5، درس 11و  11صفحه 

 صحیح است.« 1»گزینۀ  -9



 5، درس 13حرکت کند و نامحسوس رسوبات سطح دامنه در زمان طوالنی صفحه  -مدل خزشی

 صحیح است.« 3»گزینۀ  -11

 5، درس 13های پرشیب صفحه جایی حجم عظیم مواد در دامنهمدل لغزشی: جابه

 صحیح است.« 4»گزینۀ  -11

 5، درس 15صفحه 

  



 سواالت سخت

 کدام عبارت بیانگر مخاطرات طبیعی است؟ -1

 دهد.شود که بر اثر فرآیندهای درونی زمین رخ می( مخاطرات طبیعی به حوادثی گفته می1

 دهد.شود که بر اثر فرآیندهای درونی و بیرونی در جو کره زمین رخ می( مخاطرات طبیعی به حوادثی گفته می2

 دهد.شود که بر اثر فرآیندهای طبیعی در کره زمین رخ میمخاطرات طبیعی به حوادثی گفته می( 3

 دهد.شود که بر اثر فرآیندهای بیرونی در کره زمین رخ می( مخاطرات طبیعی به حوادثی گفته می4

 اوانی به جوامع انسانی وارد کند.های ............. و ................... فرتواند خسارتحوادث و مخاطرات طبیعی می -2

 ( فرهنگی و اقتصادی4 ( اقتصادی و سیاسی3 ( اجتماعی و اقتصادی2 ( اجتماعی و فرهنگی1

 دهند.مخاطرات طبیعی بر اثر فرآیندهای .............. رخ می -3

 ( انسانی4 ( اقتصادی3 ( اقلیمی2 ( طبیعی1

 مخاطرات طبیعی ایفا کنند؟های توانند در خسارتها چه نقشی میانسان -4

 های خود در افزایش خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی نقش ایفا کنند.توانند با فعالیتها می( انسان1

 های خود در کاهش خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی نقش ایفا کنند.توانند یا فعالیتها می( انسان2

 توانند ایفا کنند.مخاطرات طبیعی نمیها هیچ نقشی در مورد خسارات ناشی از ( انسان3

 «2»و « 1»( گزینۀ 4

ها در کشورها بیش از حوادث دیگر رخ همۀ مخاطرات طبیعی زیر با توجه به موقعیت جغرافیایی و نوع ناهمواری -5

 :به جزدهد می

 ( خشکسالی4 ( سیل3 های دریایی( زمین لرزه2 ( زمین لرزه1

 ین لرزه درست است؟کدام گزینه در مورد تعریف زم -6

 دهد.ها روی می( زمین لرزه: لرزش و جنبش ناگهانی پوسته زمین است که به علت آزاد شدن انرژی در محل گسل1

ها ( زمین لرزه لرزش و جنبش ناگهانی و بلندمدت پوسته زمین است که به علت آزاد شدن انرژی در محل گسل2

 دهد.روی می

ها روی انی و کوتاه مدت پوسته زمین است که به علت انرژی در محل گسل( زمین لرزه لرزش و جنبش ناگه3

 دهد.می



( زمین لرزه لرزش و جنبش ناگهانی و بلند مدت یا کوتاه مدت پوسته زمین است که به علت آزاد شدن انرژی در 4

 دهد.ها روی میمحل گسل

 گویند؟به کدام قسمت کره زمین لیتوسفر می -7

 ( گوشه پایینی و هسته بیرونی2 سته بیرونی( هسته درونی و ه1

 ( پوسته و بخش باالیی گوشته4 ( گوشته باالیی و جبه پایینی3

 شود چیست؟دلیل حرکت همرفتی مواد که موجب حرکت صفحات نسبت به هم در گوشته فوقانی می -8

 ( اتفزایش دما از سطح به سمت عمق زمین2 ( افزایش دما از عمق به سطح زمین1

 ( افزایش دما در سطح و عمق زمین4 کاهش دما در سطح و عمق زمین( 3

 شود درست است؟ای که موجب ایجاد گسل و زمین لرزه میکدام عبارت در مورد حرکات صفحه -9

هایی به نام گسل شود و اگر ادامه یابد شکستگیای در ابتدا موجب خمیدگی در پوسته زمین می( حرکات صفحه1

 کند.ایجاد می

ل هایی به نام گسشود و اگر ادامه یابد شکستگیای در ابتدا موجب کشیدگی در پوسته زمین می( حرکات صفحه2

 کند.ایجاد می

شود و بعد اگر متوقف نشود موجب ایجاد گسل ای در ابتدا موجب فشردگی پوسته زمین می( حرکات صفحه3

 شود.می

به نام  هاییشود و اگر ادامه یابد شکستگیگی پوسته زمین میای در ابتدا موجب کشیدگی و فشرد( حرکات صفحه4

 کند.گسل ایجاد می

 :به جزلرزه درست است ها در مورد زمینهمه گزینه -11

 گرا و برشی مقاومت کنند.های پوسته زمین در برابر نیروهای واگرا، همافتد که سنگلرزه زمانی اتفاق می( زمین1

ها بش ناگهانی و کوتاه مدت پوسته زمین است که به علت آزاد شدن انرژی در محل گسلو جن ( زمین لرزه، لرزش2

 دهد.روی می

به نام  هاییشود و اگر ادامه یابد شکستگیای در ابتدا موجب کشیدگی و فشردگی پوسته زمین می( حرکات صفحه3

 شود.میگسل ایجاد و موجب زمین لرزه 

 محل زمین لرزه اهمیت زیادی دارد. ها برای درک( شناخت موقعیت گسل4



گیری میزان تخریب ناشی از یک دهد و مقیاس اندازهشدیدترین تنش زمین لرزه در کدام قسمت آن روی می -11

 زمین لرزه )شدت( چیست؟

 ریشتر -( مرکز سطحی زمین2 مرکالی -( مرکز سطحی زمین1

 ریشتر -( نقطه کانونی4  مرکالی -( نقطه کانونی3

 تر است؟ها بیشها نسبت به سایر گسلمیزان تخریب و خسارات ناشی از کدام مدل گسل -12

 های همگرا( نزدیک شدن گسل2  های واگرا( دور شدن گسل1

 ( مدل امتداد لغز4  های واگرا و همگرا( گسل3

 های پنهان درست است؟کدام گزینه در مورد تعریف گسل -13

 های دیگر ثرار دارند.هایی هستند که زیر گسل( گسل1

 شود.ها در بعضی جاها در سطح زمین دیده می( این گسل2

 اند.هایی هستند که در زیر پوشش روسوبی سطحی مدفون شده( گسل3

 خیزی ندارند.ها استعداد لرزه( این گسل4

 ایران در کدام کمربند زلزله خیز قرار دارد؟ -14

 اوراسیا -اقیانوس هند( کمربند 2  هیمالیا -( کمربند آلپ1

 ( کمربند میانی اقیانوس اطلس4 ( کمربند اطراف اقیانوس آرام3

 خیزی باالی سرزمین ایران چیست؟علت اصلی زلزله -15

 شود.خوردگی و شکستگی میاوراسیا که موجب چین -( همگرایی و واگرایی صفحات عربستان و اقیانوس هند1

 شود.خوردگی و شکستگی میاوراسیا که موجب چین -هند واگرایی صفحات عربستان و اقیانوس( 2

 شود.خوردگی و شکستگی میاوراسیا که موجب چین -( همگرایی صفحات عربستان و اقیانوس هند3

 شود.خوردگی و شکستگی میاوراسیا که موجب چین -( لغزش صفحات عربستان و اقیانوس هند4

 ترین تلفات انسانی را داشتند؟ترین و کمبیشهای زر به ترتیب لرزهیک از زمینکدام -16

 سیالخور -( رودبار4 دشت بیاض -( بم3 رودبار -( سیالخور2 بم -( دست بیاض1

 دارد؟ مغایرتکدام گزینه با آبدهی  -17

 ( واحد آبدهی )دبی( متر مکعب، بر ثانیه است.1



رفته و سرریز شود در این هنگام فقط سیل جاری  ( اگر آبدهی رود افزایش یابد افزایش یابد که از ظرفیت رود فراتر2

 شود.می

 گویند.کند، آبدهی رود )دبی( می( به حصم آبی که در زمان مشخص از یک مقطع معین رود عبور می3

 کند.( آبدهی رود در طول سال تغییر می4

 نبیت؟های دشت سیالبی کدام گزینه جزء ویژگی -18

 یالم سال جریان آب جاری است.( در دشت سیالبی رود؛ در اغلب ا1

های پست و هموار مجاور رود است که در زمان طغیان رود از آب ( دشت سیالبی یا بستر سیالبی در واقع زمین2

 شود.پوشیده می

 ( سطح دشت سیالبی از رسوبات آبرفتی پوشیده شده است.3

تر سیالبی اقدام به کشت محصوالت ( در برخی از مناطق ایران در دوره خشک و بدون بارش سال در سطح بس4

 کنند.کشاورزی می

 ؟نیستهای زیر از عوامل طبیعی وقوع سیل یک از گزینهکدام -19

 ( شدت و مدت بارش1

 ( شکسته شدن سدها بر اثر زلزله2

 های نامناسب در مسیر رودها( احداث سازه3

 شود.( ویژگی طبیعی حوضه رود که باعث سیل می4

ها پس از تر سیالبآب و هوایی ................ و ................. نقش مهمی در وقوع سیل دارد و بیش در بین عناصر -21

 شوند............... و ............... جاری می

 یک بارش شدید و سریع -( سرعت بارش و مدت زمان آن1

 یک بارش شدید و سریع -( حجم بارش و مدت زمان آن2

 یک بارش شدید و نسبتاً سریع -مدت زمان آن( حجم بارش و 3

 یک بارش بلندمدت و سریع -( حجم بارش و مدت زمان آن4

 :جزءبهها در مورد حوضه آبخیز درست است همۀ گزینه -21

 شود.کشی در یک منطقه وسیع قرار دارد که به آن حوضه آبخیز گفته می( شبکه زه1



 تر است.ی آن نیز بیش( هر قدر حوضه آبخیز کم وسعت باشد آبده2

 شوند.های آبخیز از نظر شکل به سه گروه گرد، دراز و پهن تقسیم می( حوضه3

 خیزتر است.تر باشد سیل( هر قدر شکل حوضه آبخیز گردتر و شیب آن بیش4

 :به جزءهای اصلی یک زمین لغزش درست است ها در مورد قسمتهمۀ گزینه -22

 بین تاج لغزش تا سطح گسیختگی( ارتفاع لغزش: فاصله عمودی 1

 شود.جا می( سطح گسیختگی: سطح زیربنا که توده لغزش بر روی آن جابه2

 ( ارتفاع لغزش: فاصله عمودی بین تاج لغزش تا پیشانی لغزش3

 ( تاج لغزش: باالترین قسمت لغزش4

 ء:تر است به جزهایی که در زیر ذکر شده استعداد زمین لغزش بیشدر همۀ دامنه -23

هایی که شیب زیادی دارند و حجم زیادی از رسوبات فرسایش یافته و ناپیوسته سطح دامنه را پوشانده باشد ( دامنه1

 برای لغزش مستعدتر هستند.

 هایی که در مناطق مرطوب قرار دارند.( دامنه2

 تراکم است.ها درختان و گیاهان کمهایی که در آن( دامنه3

ها تر بوده و احتمال وقوع لغزش در آنها بیششکاف بسیار دارند و احتمال وقوع باران در آنهایی که درز و ( دامنه4

 باالتر است.

 جزء:بهسالی برای موجودات زنده است همۀ موارد زیر جزو پیامدهای زیانبار خشک -24

 ( کاهش یا از بین رفتن محصوالت کشاورزی و بروز قحطی و گرسنگی1

 ها و تخلیه شدن شهرهاشوند به سایر مکانطقی که دچار خشکسالی می( مهاجرت ساکنان منا2

 ها( از بین رفتن پوشش گیاهی و جانوران با مهاجرت برخی گونه3

 ها.ها به سمت سکونتگاه( افزایش ریز گردها و حرکت آن4

  



 پاسخنامه

 صحیح است.« 3»گزینۀ  -1

فحه دهد. )صکه بر اثر فرآیندهای طبیعی در کرۀ زمین رخ میشود طور کلی مخاطرات طبیعی به حوادثی گفته میبه

 (3، فصل 2

 صحیح است.« 2»گزینۀ  -2

های اجتماعی و تواند خسارتشود و میاین حوادث موجب صدمه دیدن یا از بین رفتن زندگی موجودات زنده می

 (3، فصل 2اقتصادی فراوانی به جوامع انسانی وارد کند. )صفحه 

 صحیح است.« 1»گزینۀ  -3

های خود در افزایش توانند با فعالیتها میدهند اما انسانهر چند مخاطرات طبیعی بر اثر فرآیندهای طبیعی رخ می

 (3، فصل 2ها نقش ایفا کنند. )صفحه یا کاهش خسارت ناشی از آن

 صحیح است.»« گزینۀ  -4

های خود در افزایش توانند با فعالیتها میانساندهند اما هر چند مخاطرات طبیعی بر اثر فرآیندهای طبیعی رخ می

 (5، درس 2ها نقش ایفا کنند. )صفحه یا کاهش خسارات ناشی از آن

 صحیح است.« 2»گزینۀ  -5

 (5، درس 2)صفحه 

 صحیح است.« 2»گزینۀ  -6

 (5، درس 2)صفحه 

 صحیح است.« 4»گزینۀ  -7

 (5، درس 2ره )لیتوسفر( نام دارد. )صفحه پوسته و بخش باالیی گوشته سخت و سنگی است که سنگ ک

 صحیح است.« 2»گزینۀ  -8

یابد، در گوشته فوقانی، حرکت همرفتی مواد موجب جایی که دما از سطح به سمت عمق زمین افزایش میاز آن

 (5، درس 2شود. )صفحه حرکت صفحات نسبت به هم می

 صحیح است.« 4»گزینۀ  -9

 (5، درس 3)صفحه 
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های پوسته زمین مقاومت خود را در برابر نیروهای واگرا، همگرا و برش از افتد که سنگزمین لرزه زمانی اتفاق می

 (5، درس 3دست بدهند. )صفحه 

 صحیح است.« 3»گزینۀ  -11

از شدت قدر از این نقطه فاصله بگیریم دهد و هر چهشدیدترین تنش زمین لرزه در نقطه کانونی آن روی می

 شود. های ناشی از زمین لرزه کاسته میکانون

گیری مقدار انرژی که گیری میزان تخریب ناشی از یک زمین لرزه )شدت( از مقیاس مرکالی و برای اندازهبرای اندازه

 (5، درس 4شود. )صفحۀ کند )بزرگی( از مقیاس ریشتر استفاده میزمین لرزه آزاد می

 صحیح است.« 2»گزینۀ  -12

، 4تر است. )صفحه ها بیشهای همگرا نسبت به سایر گسلمیزان تخریب و خسارات ناشی از نزدیک شدن گسل

 (5درس 

 صحیح است.« 3»گزینۀ  -13

اند و در سطح زمین دیده هایی هستند که در زیر پوشش رسوبی سطحی مدفون شدههای پنهان گسلگسل

 (5، درس 4)صفحه دارند.  خیزیها نیز استعداد لرزهشوند. این گسلنمی

 صحیح است.« 1»گزینۀ  -14

 (5، درس 8هیمالیا قرار دارد. )صفحه  -ایران در مرکز کمربند زمین لرزه آلپ

 صحیح است.« 3»گزینۀ  -15

خوردگی شکستگی و در نهایت علت اصلی اوراسیا موجب چین -همگرایی صفحات عربستان و اقیانوس هند

 (5، درس 8ران است. )صفحه خیزی باالی سرزمین ایلرزه

 صحیح است.« 4»گزینۀ  -16

ترین نفر بیش 41111رودبار با « های مهم ایران با تلفات زیاد در دوره پنجاه سال اخیرزمین لرزه»با توجه به جدول 

 (5، درس 8ترین تلفات انسانی را دارد. )صفحه نفر کم 6111تلفات انسانی و سیالخور با 
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شود. بار میقدر افزایش یابد که از ظرفیت رود فراتر رفته و سرریز شود در این هنگام سیل خسارتاگر آبدهی رود آن

 (5، درس 9)صفحۀ 

 صحیح است.« 1»گزینۀ  -18

گیرد های فصلی جریان آب آن را فرا میاست ولی در زمان وقوع سیالب خشکدشت سیالبی رود در اغلب ایام سال 

 (5، درس 9و به همین سبب سطح آن از رسوبات آبرفتی پوشیده شده است. )صفحه 

 صحیح است.« 3»گزینۀ  -19

 توانند موجب وقوع سیل یا تشدید آن شوند:ها با دخالت نابجا میانسان

های زیاد موجب هایی تنگ و یا پایههای با دهانهسیر رودها مانند ساختن پلهای نامناسب در مالف( احداث سازه

 (5، درس 11شود. )صفحه سیل می

 صحیح است.« 2»گزینۀ  -21

 (5، درس 11)صفحه 
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 (5، درس 11تر است )صفحه تر باشد آبدهی آن نیز بیشهر قدر حوضه آبخیز وسیع

 است.صحیح « 1»گزینۀ  -22

 (5، درس 14ارتفاع لغزش فاصله عمودی بین تاج لغزش تا پیشانی لغزش )صفحه 

 صحیح است.« 3»گزینۀ  -23

ق مرطوب قرار دارند یا پوشیده از درختان و گیاهان متراکم بوده و یا درز و شکاف بسیار دارند هایی که در مناطدامنه

 (5، درس 15)صفحه ها باالتر است. وع لغزش در آنتر بوده و احتمال وقها بیشمقدار نفوذ باران در آن

 صحیح است.« 2»گزینۀ  -24

، درس 18)صفحه  روستاهاها و تخلیه شدن شوند به سایر مکانسالی میمهاجرت ساکنان مناطقی که دچار خشک

5) 


