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 زمین شناسی پزشکی

منشا تمام عناصر از کدام مورد زیر می باشد؟ -1

 موجودات زنده -4        زمین -3          گیاهان -2          جانوران -1

           3پاسخ: گزینه 

 زمین شناسی پزشکی، ..................... -2

 دنبال عامل بیماری های انسان استبه -2     به دنبال تاثیر مواد آلی در ایجاد بیماری ها است-1

 یک علم درمانی نیست -4        یک علم درمانی است -3 

               4پاسخ: گزینه 

 پراکندگی و تمرکز عناصر

 ؟نیستکدامیک از عناصر اصلی پوسته زمین  -3

  تیتانیم -4        کلسیم -3سیلیسیم         -2        سدیم-1

               4پاسخ: گزینه 

 ؟نیستکدام یک از عناصر جزئی پوسته زمین  -4

 فسفر -4        روی -3          سرب-2     مس-1

               4پاسخ: گزینه 

 درصد در پوسته زمین و بدن موجودات زنده یافت می شوند.  1/0عناصری که به مقدار کم تر از  -5

 جزئی -4        فرعی -3          اصلی-2     اساسی-1

               4پاسخ: گزینه 

 .درصد بیش تر باشد، ............. محسوب می شود 1/0اگر مقدار سرب در بدن انسان از  -6

 اصلی -4        فرعی -3          سمی-2     اساسی-1

               2پاسخ: گزینه 

 منشا بیماری های زمین زاد

 یک عنصر .............. و  .................. است. آرسنیک -9

 سمی -غیرضروری  -4           غیرسمی -غیراساسی -3   سمی -اساسی-2     غیرسمی -ضروری-1

               4پاسخ: گزینه 

 پیریت= -9

 کانی دارای آرسنیک -4          کانی دارای کادمیم -3     سنگ دارای جیوه-2     سنگ دارای آرسنیک-1

               4پاسخ: گزینه 

 خشک کردن فلفل با زغال، سبب انتقال ............. به .............. می شود. -7

   مواد غذایی-کادمیم-2     مواد بهداشتی -جیوه-1

 داروها-روی -4     مواد غذایی-آرسنیک -3 

               3پاسخ: گزینه 

 ، عنصری ............ و ............ و در کانسنگ های ................... یافت می شود.کادمیم -10

  سولفیدی -سرطان زا-سمی-2     آهکی-مفید-غیرسمی-1
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 سولفیدی-مفید-غیر سمی -4        سولفاتی -سرطان زا-سمی -3

               2پاسخ: گزینه 

 .شاخی شدن پوست بر اثر مصرف ......... -11

 آب حاوی آرسنیک -4        غذای حاوی آرسنیک -3          آب حاوی کادمیم-2     غذای حاوی کادمیم-1

               4پاسخ: گزینه 

معدن روی و سرب دارای ........... است و از طریق .... و .... وارد بدن می شود و به ............. آسیب می  -12

 رساند.

 کلیه -آب-غذا-کادمیم -4  مفاصل-غذا-هوا-آرسنیک -3مفاصل-آب-غذا-جیوه -2 پوست-غذا-هوا -آرسنیک -1

           4پاسخ: گزینه 

    کدام عنصر به گیاهان می شود؟ استفاده از کودهای روی سبب ورود -13

  فلوئور -4           سلنیم -3             کادمیم -2                جیوه -1  

              2پاسخ: گزینه 

  ...... عنصری ............... و سبب آسیب به دستگاه .......... می شود. -14

 گردش خون-سمی-سلنیم -4     گوارش-سمی-فلوئور -3    عصبی -سمی-جیوه -2  تنفس-غیرسمی-کادمیم -1 

            2پاسخ: گزینه 

 در ............. وجود دارد و از طریق ........... وارد بدن می شود.  فلوئور -15

 پوست-کانی های رسی -4     نوشیدن آب -کانی های رسی -3    غذا-میکای سیاه-2  غذا -میکای سفید-1

               3پاسخ: گزینه 

 ذوب یخچال ها بعد از عصر یخبندان سبب فقر کدام عنصر در خاک ها شد؟ -16

 ید -4        فلوئور -3          سلنیم-2     میمکاد-1

               4پاسخ: گزینه 

 ؟ برای کمبود روی در بدن از کدام مورد استفاده می شود -19

 غذای روی دار -4       خمیردندان روی دار -3       کرم روی دار -2        آب روی دار -1 

          4پاسخ: گزینه 

 بیماری های کلیوی حاصل ........... و عنصر.......   -19

 -کمبود روی -4آرسنیک    -سختی آب -3کادمیم     -سختی آب -2سلنیم     -کمبود فلوئور -1  

             2پاسخ: گزینه 

    مرکزی، نسبت به هرمزگان بیش تر مشهود است؟کمبود کدام عنصر در استان  -17

 آرسنیک -4       ید -3     روی -2    فلوئور-1  

             3پاسخ: گزینه 

 باعث بیماری می شود؟ مصرف زیادهم با کمبود و کدام عنصر هم با  -20

 سلنیم -4     فلوئور-3      کادمیم -2   آرسنیک-1

           3پاسخ: گزینه 

 است.تاثیر ..... عنصر ......  حاصل ،بیماری ایتای ایتای -21

  کادمیم-منفی -4   کادمیم -مثبت -3      فلوئور-منفی -2      آرسنیک -منفی -1 
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          4پاسخ: گزینه 

 ؟خمیر دندان حاوی کدام عنصر زیر است -22

 فلوئور -4        آرسنیک -3          سلنیم-2     روی-1

               4پاسخ: گزینه 

 ؟نیست سالمت انسانکدام یک در نمودار تاثیر عناصر بر  -23

 سمیت -4        آلودگی -3     کمبود -2          سالمت -1

           3پاسخ: گزینه 

 ؟درصد غلظت عناصر مربوط به کدام یک می باشد 7/77بیش از  -24

 فرعی-اصلی -4        جزئی -فرعی -3          جزئی-اصلی-2     اساسی-اصلی-1

               4پاسخ: گزینه 

25- 2Lio  .......... عنصرسلنیم .........  استو یک. 

     ضد سرطان -سوپراکسید -4    زا سرطان -عنصر -3     سرطان زا -ترکیب-2    سرطان زا -سوپراکسید  -1

           4پاسخ: گزینه      

 غبارهای زمین زاد

 ؟نیستکدام مورد اثر منفی طوفان ها  -26

زمینسرد شدن -2      انتقال باکتری ها به مناطق پرجمعیت-1

 آلودگی هوا -4   تهیه مواد مغذی برای درختان            -3  

               3پاسخ: گزینه 

 ذرات ریز غبار، سبب بیماری مزمن کدام دستگاه بدن می شود؟    -29

 گردش خون  -4گوارش             -3تنفس              -2عصبی                 -1  

              2پاسخ: گزینه 

 فلوئوریت را ذکر کنید.-رس-کوارتز-کاربرد کانی های: تالک -29

  آنتی بیوتیک-خمیردندان-آرایشی -مسکن-2     آنتی بیوتیک-مسکن-آرایشی -خمیردندان-1

 آنتی بیوتیک -آرایشی-خمیردندان-آرایشی -4      خمیردندان -مسکن -خمیردندان -آرایشی -3

               3پاسخ: گزینه 

 ؟نیستکدام یک در حیطه زمین شناسی زیست محیطی  -27

 مطالعه شیوه های انتقال آالینده ها -2          پیش بینی حرکات دامنه ای -1

 بررسی عامل بیماری های زمین زاد -4        رفع آالینده ها -3

           4پاسخ: گزینه 

ت مربوط به کدام شاخه علم بررسی عامل بیماری شاخی شدن پوس -آلودگی آب دریاها با نفت  -30

 ؟ زمین شناسی  است

 زمین شناسی زیست محیطی -زمین شناسی پزشکی -1

 زمین شناسی پزشکی-زمین شناسی زیست محیطی -2

 زمین شناسی زیست محیطی -زمین شناسی زیست محیطی -3

 زمین شناسی زیست محیطی -زمین شناسی اقتصادی -4
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            2پاسخ: گزینه 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ریاضی و تجربی- 11پایه  -شناسی و سالمتزمین  5جدول فصل 

 

 
 جبران بیماری های حاصل راه آلودگی کانسنگ یا سنگ یا کانی دارای آن نوع عنصر عنصر

غیرضروری  آرسنیک

 سمی

 سنگ های آتشفشانی 

  پیریت 

از  -آب آلوده 

راه زغال سنگ 

 به مواد غذایی

 شاخی شدن پوست 

 دیابت 

 سرطان 

 

جزئی  کادمیم

 اساسی 

 سمی

 کانسنگ های سولفیدی 

 معادن سرب و روی 

گیاهان 

 خوراکی و آب

 آسیب به کلیه و مفاصل  

 سنگ های آتشفشانی  سمی جیوه

  چشمه های آب گرم 

  جداسازی طال از سنگ 

  ملقمه کردن طال و جیوه 

 آب

 غذا

  آسیب به دستگاه

 عصبی، گوارش و ایمنی

 

 رسی و میکای سیاه   اساسی فلوئور

  زغال دارای فلوئور 

 افزایش سختی دندان  آب

 کاهش پوکی استخوان 

  مسمومیت 

اضافه 

کردن به 

خمیردندان 

 و آب

 کانسنگ های سولفیدی  اساسی سلنیم

  معادن طال و نقره 

  چشمه های آب گرم 

از طریق خاک 

به گیاه و سپس 

 انسان

  

کمبود در خاک  خاک های شسته نشده   ید

 و گیاه و انسان

 اضافه  کمبود : گواتر

به کردن 

 غذا

جزئی  روی

اساسی 

 سمی

 سنگ های آتشفشانی 

  سنگ های آهکی 

  سنگ های سولفیدی 

 -کمبود:کوتاهی قد  گیاهان

 اختالل سیستم ایمنی

 مرگ-زیادی: کم خونی 

دارو و 

غذای روی 

 دار مکمل
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 درست و غلط عبارات زیر را  مشخص نمایید: -31

 پاسخ:  غلط است. "کربن " الف (عنصر مشترک در سنگ آهک و سنگ گرانیت

 پاسخ:  درست ب(از عوارض ورود زیاد عنصر آرسنیک به بدن انسان ، می توان دیابت را نام برد.

 جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید : -32

 لفیدیپاسخ: کانسنگ های سو   الف( کادمیم عنصری سمی و سرطانزاست که در ................................یافت می شود.

 پاسخ: تنفسی  ب( کانی آزبست باعث ایجاد بیماری های ..........................می شود.

 وجوددارد؟ ها کانی کدام ترکیب فلوئوردر -33

 دارد وجود زیاد مقدار به سیاه میکای و رسی های کانی ترکیب فلوئوردرپاسخ : 

 .بنویسید را در بدن  روی و ازدیاد کمبود عوارض -34

 تواند می روی مقدار زیادی ت.اس بدن ایمنی سیستم در اختالل و قد کوتاهی شامل روی، کمبود عوارض پاسخ:

 های خاک و شناسی سنگ با ارتباطی که روی عنصر ای ناحیه کمبودهای  .شود مرگ حتی و خونی کم باعث

 .کرد رفع مکمل دار روی داروهای و غذاها واردکردن با باید را دارد منطقه

 .بنویسید را گواتر بیماری و ید کمبود میان ارتباط -35

 است شده بیماری این باعث آن های دام و گیاهان و منطقه این خاک در ید کمبود که داد نشان ها پژوهش پاسخ:

 یافت گواترکاهش بیماری شد، اضافه منطقه این مردم غذایی رژیم به ید که هنگامی و

 مورد(4).بنویسید را ریزگردها و غبار و گرد های توفان اثرات -36

 (کنند می سرد را زمین و بازتاب را گرما غبارها( خورشید از دریافتی انرژی میزان کاهش *پاسخ: 

 جمعیت پر مناطق به زا بیماری های باکتری انتقال *

 هوا کیفیت افت *

 گرمسیری مناطق بارانی های جنگل برای اساسی مغذی مواد کردن فراهم *

 سمی مواد انتقال*

 خالی را با کلمات مناسب پر کنید.جاهای  -39

 الف:سنگ ها از عناصر مختلف تشکیل شده اند......................سنگ ها باعث تشکیل خاک می شود.

 ب:خشک کردن مواد غذایی با حرارت زغال سنگ در محیط بسته سبب آزاد شدن.....................و آلودگی آن می شود.

 ئور به بدن از راه .........................است.ج:منشا اصلی و مسیر ورود فلو

 د:کمبود ید در بدن باعث بیماری ........................... می شود.

 الف:هوازدگی     ب:آرسنیک    ج:نوشیدن آب    د:گواتر

 مقدار باالی آرسنیک در بدن چه عوارضی و بیماری هایی ایجاد می کند؟  -39

 دن و شاخی شدن کف و دست و پا، دیابت و سرطانایجاد لکه های پوستی ،سخت ش

فرایند استخراج طال یا ملقمه کردن طال چگونه انجام می شود و منجر به چه نوع آلودگی خواهد  -37

 شد؟

پاسخ:ملقمه کردن طال به کمک جیوه انجام می شود و جیوه طالی موجود در کانسنگ را در خود حل کرده و با 

ی حل شده در آن را جدا نمود.این کار باعث آلودگی گسترده جیوه می شود.که از حرارت دادن جیوه می توان طال

 زند طریق دهان)آب و غذا( و پوست وارد بدن شده و به دستگاه های عصبی ،گوارشی و ایمنی آسیب می

 منشا اصلی سلنیم چیست؟و مسیر ورود آن به بدن از چه راهی است؟ -40
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 خاک و مسیر ورود آن از طریق گیاهان می باشد. پاسخ:از

 کمبود ید در مناطق مختلف جهان در چه نقاطی شایع تر است؟و چرا؟ -41

 پاسخ:مناطق کوهستانی دور از دریا که فرسایش و بارندگی شدید خاک را از ید فقیر کرده است

 آب سخت را تعریف کنید.وافزایش سختی آب چه عوارضی دارد؟ -42

موجب افزایش بیماریهای ×دارای نمک های معدنی )به خصوص یون های کلسیم و منیزیم(است..پاسخ:به آبی که 

 کلیوی می شود.

  کاربرد کانی های زیر رادر  دارو سازی  بنویسید.؟ -43

      آنتی بیوتیک ها وقرص های مسکن:انواع رس ها       پودر بچه:کانی تالک

 میکاها ورس ها:صنایع آرایشی،تالک:     دندان خمیر:فلوئوریت وکوارتز

 غبار کدام مورد می تواند مانند شکل مقابل،باعث آسیب کیسه های هوایی شود؟ -44

 پاسخ:سیلیس

 تمرکز کدام کانی در الیه های آبخوان یک منطقه ،می تواند سبب آلودگی آب با آرسنیک شود؟

 یریتپپاسخ:

 به سواالت زیر در مورد آرسنیک پاسخ دهید؟ -45

    آب های آلوده به این عنصرب(راه انتقال:    های آتشفشانی سنگالف(منشا:  

 پوستی و یاسخت شدن و شاخی شدن کف دست وپا های لکهپ(عوارض: 

 عنصر اساسی فلوئور در ترکیب چه کانی هایی به مقدار زیاد وجود دارد؟ -46

 کانی های رسی و میکای سیاه پاسخ:

در بدن انسان ،به طور مشترک می تواند سبب  آسیب و  افزایش یا کاهش کدام دو عنصر شیمیای -49

 روی و جیوهپاسخ:      اختالل سیستم ایمنی شود؟

 اکسیژن،سیلیسیم،آلومینیومپاسخ :.         سنگ گرانیت را نام ببرید عناصر -49

 ورود آبهای معدنی سرشار از کادمیم به رودخانه ای در ژاپن باعث چه بیماری شده است؟ -47

 ایتایایتای پاسخ :

 در مورد ید به سواالت زیر پاسخ دهید. -50

 ؟در نیمه شمالی آمریکاکمربند گواتر کجاست-الف       

 ؟ مناطق کوهستانی دور از دریا که فرسایش و بارندگی شدید ،خاک را از ید فقیر میکندمناطق شایع کمبود ید-ب

 ؟یداربگذ مناسب کلمه خالی یجاها در -51

 کند می کمک ما به آب و کخا ،ها سنگ شیمیایی ترکیب سیربر درژئوشیمی  علم( لفا

 متفاوتمختلف مناطق در ها سنگ ترکیب و مینز در عناصر یعزتو که هدد می ننشا ئوشیمیاییژ تمطالعا( ب

 .ستا

 ها آن در خاصی یها ریخطربیما لحتماا کهرا مناطقی،عناصرپراکندگی ژئوشیمیایی نقشه تهیه با نشناسا مینز ج(

 . کنند می شناسایی دارد، دجوو

 گیدلوآ به منجر ،معدنی یها فعالیت در هجیو با طالملقمه کردن  یا طال اجستخرا یندافر ،معدنی مناطقدر د(

 .ستا هشد هجیو دهگستر

 .کنید مشخص را یرز تجمال ستیدرنا و ستیدر -52
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 ص. ستا مینیز عناصر تأثیر تحت هندز داتموجو سایر و ننساا سالمتالف(

 شناسی مینز ملاعو سیربر به،ستا شایع خاصی یها ریبیما آن در که مناطقی از نقشه تهیه با نشناسا مینز ب(

 ص.نددازپر می نهاآ دیجاا بر مؤثر

 غ.ستا زاد مینز یها ریبیما عامل درمان لنباد به پزشکی شناسی مینز ج(

 غ.دشو می دشو می منجاهندا بجنو از ای ناحیه در سنگ لغاز سیلهو به ذرت و قرمز فلفل دنکر خشک د(

 .کنید بنتخاا را نتزاپر خلدا ستدر گزینه -53

 صلی(هستندا - فرعیعناصر)،نددار ساسیا همیتا نبد در که صددر 1/0  تا یک بین غلظت با یعناصرالف(  

 .شوند می ییاغذ ادمو به ب(سر-سنیکآر) لنتقاا باعث سنگ لغاز مانند ها سنگ از بعضیب(

 .باشد (میروی- یدد)کمبو ارضعو از نبد یمنیا سیستم در لختالا و قد کوتاهیج(

 دشو می بیشتر متومقا و آن نشد تر( منر-تر سخت)باعث  ان،ندد ریبلو رساختا به رفلوئو اریمقد ورود د(

 گزینه درست را مشخص کنید: -54

 ؟ستا نشده نوشته صحیح آن مقابل در عنصر امکد ع(نو1

 فرعی-مس)د   جزئی-طال)ج  فرعی-فسفر)ب  صلیا-سیلیسیم)لفا

  دشو می متمرکز صخا ربطو عنصر امکد لوبیا و دنخو (در2

 هجیو)د سلنیم)ج روی)ب هنآ)لفا

 .بنویسید را  زیسادارو در یرز یکانیها از هریک دبررکا -55

 میکاها )ر تزارکو) د  یترفلوئو)ج رس) ب تالک)لفا

 ر(آرایشیالف(پودر بچه ب(انواع قرصها   ج(خمیر دندانها  د(خمیر دندانها   

  .کنید تعریفمحیطی  یستز شناسی مینز -56

 پردازد     :با استفاده از اصول زمین شناسی به حل مسائل زیست محیطی  می

 (1کلمه مناسب داخل پرانتز را انتخاب کنید.  ) -59

 است.   % 1کمتر از(  -بیش ازجزئی( و غلظت آن در پوسته زمین ) -اصلیعنصر سیلسیم از عناصر ) -الف

 ( است.  جزئی -عنصر سرب از نظر غلظت در زمین و بدن موجودات زنده از عناصر )فرعی -ب

 شود.  آتشفشانی( یافت می -سولفیدیهای )زاست که در کاسنگکادمیم عنصی سمی و سرطان -ج

 باشد.  تماس پوستی( می -نوشیدن آبمنشأ اصلی و مسیر ورود عنصر فلوئور به بدن از راه ) -د

 (1الی را با کلمات مناسب تکمیل کنید.  )جاهای خ -59

 های ........................ رابطه دارد.  سختی آب با انواع خاصی از بیماری -الف

 منشأ اصلی سلنیم از ..................... و مسیر ورود آن به بدن انسان از طریق ..................... است.   -ب

 ....................... است.  کوتاهی قد از عوارض کمبود  -ج

 روی -گیاهان   ج -خاک -کلیوی   ب -الف ها :پاسخ

 . شناختی کمبود ید در نیمه شمالی آمریکا در سده نوزدهم را شرح دهیدعلت زمین -57

، حجم زیادی آب در خاک نفوذ هادر بخش شمالی ایاالت متحده آمریکا پس از عصر یخبندان با آب شدن یخپاسخ : 

 های فقیر از ید را بر جای گذاشتپذیر ید را با خود شست و خاکهای بسیار انحاللکرد و نمک

کنند.  بینی میچگونه منشأ و سرچشمه ریزگردها را مشخص و اثر آن را بر سالمتی انسان پیش -60

(25/1) 
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تشکیل دهنده و ترکیب ژئوشیمیایی ریزگردها و غبارها را  هایشناسان در مطالعات خود نوع کانیزمینپاسخ : 

ای بررسی و نحوه انتقال آنها تا فواصل ها سرچشمه ریزگردها را با تصاویر ماهوارهکنند آنها طی این بررسیبررسی می

ی کارهایراهبینی و کنند تا بتوانند پیامدهای حاصل از استنشاق غبارها بر سالمت انسان را پیشدور را مطالعه می

 برای کاهش اثرات آنها پیدا کنند.  

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. -61

 است . گیاهانو مسیر ورود آن به بدن انسان از طریق  خاکمنشا اصلی سلنیم از  –الف 

 استفاده می شود.  داروییو از انواع رس در صنایع  آرایشیاز تالک و میکا در صنایع  –ب 

 غلظت عناصر اصلی و جزئی در پوسته زمین چقدر است ؟ برای هریک عنصری مثال بزنید. 

 غلظت عناصر اصلی بیشتر از یک درصد مانند اکسیژن و غلظت عناصر جزئی کمتر از یک دهم درصد مانند سرب

 د ؟نیعنصر کادمیم و جیوه را از نظر منشا و نیز بیماریهای ناشی از آلودگی بدن به آنها مقایسه ک -62

منشا کادمیم معادن سرب و روی ومنشا جیوه سنگهای اتشفشانی و چشمه های ابگرم می باشد . کادمیم باعث 

 آسیب به کلیه و مفاصل می شود ولی جیوه به دستگاه عصبی و گوارشی و ایمنی بدن آسیب می رساند.

 جدول زیر را کامل کنید . -63
 

 عنصر عوارض ناشی از کمبود در بدن  عوارض ناشی از افزایش در بدن

 روی کوتاهی قد کم خونی

 فلوئور پوسیدگی دندان خشکی استخوانها و غضروف ها

 

 جاهای خالی را تکمیل نمایید.   -64

 منشاعنصر کادمیم معادن................و................است.-1

 به دنبال بررسی عامل بیماری های................است. زمین شناسی پزشکی ،یک علم درمانی نیست،بلکه -2

 ورود مقداری ..............بر ساختار دندان ،سبب سخت تر شدن و مقاومت آن در برابر پوسیدگی می شود.   -3

 فلوئور            -3زمین زاد               -2سرب           -روی -1پاسخ: 

 انتخاب کنید:کلمه ی درست را از عبارتهای زیر  -65

 امریکا(واقع شده است.-کمربند گواتر در)آفریقا-الف

 آزبست(باعث سرطان سیستم تنفسی می گردد.-کانی)کلسیت-ب

 رسوبی(حاصل می شود-عنصر جیوه از سنگ های )آتشفشانی -ج

 آرسنیک(باعث ایجاد لکه های پوستی،سخت شدن وشاخی شدن کف دست وپا می شود-مقادیر باالی)منیزیم -د

 آرسنیک -دآتشفشانی         -آزبست                    ج-امریکا            ب -اسخ: الفپ

 پاسخ کوتاه دهید -66

 بیماری ایتای ایتای چه تا ثیری روی زنان مسن داشت؟ -الف

 درملقمه کردن ،طال با چه عنصری مخلوط می شود ؟ -ب

 عوارض کمبود روی دربدن رابنویسید.-ج

 چه کاربردی در دارو سازی دارد؟ کانی تالک-د

      ب(جیوه     الف(باعث تغییر شکل و نرمی استخوان در زنان.-پاسخ

  د(پودر بچه     اختالل در سیستم ایمنی بدن–ج(کو تاهی قد 

 با توجه به زمین شناسی پزشکی برای هر یک از بیماریهای زیر یک دلیل بنویسید  -69
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 اختالل در سیستم ایمنی بدن  -کوتاهی قد     د -دیابت         ج -ب         ایتای ایتای -الف

 ورود عنصر سمی آرسنیک در خاک کشاورزی   -ورود عنصر کادمیوم در خاک کشاورزی ب  -پاسخ : الف

    وجود عنصر جیوه در بدن  -کمبود روی در بدن  د -ج

 ود ؟کدام عناصر در اثر سوختن زغالسنگ وارد محیط می ش -69

 موارد الف و ب -سلنیم      د -فلئور      ج -آرسنیک      ب –الف 

  د پاسخ : 

 خطرسوپر اکسیدها را بنویسید -تاثیر مثبت توفانهای گرد و غبار و ریز گردها را بنویسید.ب-الف -67

 فراهم کردن مواد مغذی اساسی برای جنگلهای بارانی مناطق گرمسیری -پاسخ :  الف

 بنیانهای بسیار واکنش گر باعث وقوع سرطان می شوندبا تشکیل -ب

 مطالعه ریز گردها مربوط به کدام شاخه ازز علم زمین شناسی می باشد ؟ –لف اا -90

 خشکی استخوانها از عوارض ازدیاد کدام عنصر می باشد ؟ -ب

   مصرف فلئور به شکل فلوراید -زمین شناسی زیست محیطی ب -پاسخ : الف

 دهنده سنگ آهک کدامند ؟ عناصر اصلی  تشکیل -91

 اکسیژن   -کلسیم   -منیزیم   -کربن                      ب –منیزیم   –کلسیم  –الف پاسخ :

 سیلیسیم  -اکسیژن  –کربن  -آلومینیم                  د -سیلیسیم   –اکسیژن  -ج

  ؟نادرست است "روی  "کدام عبارت در مورد عنصر  -92

 از عناصر فرعی است و غلظت آن در پوسته کمتر از یک دهم در صد است  -الف

 از عناصر مهم فلزی است و منشا زمینی دارد  -ب

 از عناصر جزئی است و غلظت آن در پوسته کمتر از یک دهم در صد است -ج

 عنصری است که بصورت مکمل غذایی قابل استفاده است  -د

 جزئی است پاسخ : الف غلط است عنصر روی 

 یک مورد استفاده برای جیوه ملقمه کردن است  در مورد آن توضیح دهید . -93

پاسخ :به ترکیب هر فلز با جیوه ملقمه کردن می گویند ابتدا با کمک جیوه در سنگ معدن ترکیب جیوه و طال ایجاد 

  و از کانسنگ طال جدا می کنند و سپس جیوه را با حرارت از طال جدا می کنند
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