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ساخت سد کدام یک از اهمیت زیادی برخوردار است؟ -تشکیل ذخایر نفت و گاز-تجمع آب زیرزمینیدر  -1

 آتشفشان ها -4        چین خوردگی ها -3          درزه ها -2          گسل ها -1

           2پاسخ: گزینه 

 سمت خواهد بود؟ اگر شیب سطح گسل به سمت شرق باشد، حرکت فرادیواره در گسل عادی به کدام -2

 شرق -4        غرب -3 شمال     -2     جنوب-1

               4پاسخ: گزینه 

 جا شده باشد، امتداد شکستگی تقریباً ...... است. در یک گسل امتدادلغز، اگر آبراهه به سمت غرب جابه -3

  غربی -شرقی -4        جنوبی -شمالی  -3         شمالی-جنوبی-2        عمودی-1

               4پاسخ: گزینه 

 ؟تنش فشاری منجر به تشکیل کدام مورد می شود -4

 چین-گسل معکوس -4  چین -گسل عادی -3  چین-گسل امتدادلغز-2  گسل معکوس -گسل عادی-1

               4پاسخ: گزینه 

  اگر یک منطقه تحت کشش باشد، فرادیواره نسبت به فرودیواره چه وضعیتی پیدا می کند؟ -5

        به سمت غرب کشیده می شود-2     به سمت شرق کشیده می شود-1

 به سمت پایین حرکت می کند -4        به سمت باال حرکت می کند -3 

               4پاسخ: گزینه 

اگر شخصی بر روی فرادیواره یک گسل معکوس ایستاده باشد، ادامه الیه زیر پای وی، در فرودیواره ..........  -6

 .قرار گرفته است

 شیب دار -4        هم سطح -3          پایین تر-2     باالتر-1

               2پاسخ: گزینه 

 حرکت رودخانه را معکوس کند؟کدام گسل می تواند جهت  -9

 شیب لغز -4      امتدادلغز -3       عادی-2     معکوس-1

               1پاسخ: گزینه 

 ...........+ =گسل امتدادلغز -9

     جابه جایی الیه ها در امتداد افق -جابه جایی قائم-2     عدم جابه جایی آبراهه ها -الیه ها جایی قائمه جاب-1

 جابه جایی آبراهه ها-جابه جایی افقی -4          جابه جایی در امتداد سطح قائم -جایی افقی الیه ها جابه -3

               4پاسخ: گزینه 

عملکرد کدام گسل می  .یک رودخانه پس از یک زمین لرزه، دارای یک آبشار در مسیر خود شده است -7

 تواند مسبب آن باشد؟

 گسل معکوس با شیب مالیم -4     درجه 09گسل با شیب  -3  با شیب مالیمگسل -2     گسل امتدادلغز-1

               3پاسخ: گزینه 

 ؟در منطقه وجود دارد، کدام یک عادی برای ایجاد گسل -11

 فشارش-4چین        -3         برش-2    کشش-1

   1پاسخ: گزینه 



 79.79با همکاری سرگروه های زمین شناسی مناطق. سال تحصیلی . 11زمین شناسی پایه –پویایی زمین  -6سواالت فصل 

 

2 
 

             

 به ترتیب چه اطالعاتی  از زلزله را در اختیار ما قرار می دهد ؟     مرکالی –ریشتر  -11

طول موج –شدت  -4شدت             –بزرگی  -3طول موج              –بزرگی  -2بزرگی          –شدت  -1

               3پاسخ: گزینه 

زمین لرزه ثبت شده است ،تعریف لگاریتم بزرگ ترین دامنه ی موج که در فاصله ی صد کیلومتری از مرکز  -12

       واحد اندازه گیری آن چیست؟         کدام مورد زیر می باشد ؟

          مرکالی -بزرگی -4ریشتر              -شدت -3ریشتر       -بزرگی -2مرکالی      -شدت -1 

          2پاسخ: گزینه 

 ؟  نداردکدام یک از عوامل زیر در تخریب تاثیر  -13

 نوع زمین -4شکل ساختمان  -3دانش ساکنان   -2مقدار انرژی  -1

              2پاسخ: گزینه  

دامنه امواج یک زلزله، ده هزار بار بزرگ تر از یک زلزله ی دیگر است ، اختالف بزرگی این دو زلزله چند  -14

 ریشتر است ؟

1- 4                 2- 49               3- 19999                 4- 1999

          1پاسخ: گزینه  

 امواج سطحی زلزله از نظر قدرت تخریب و سرعت چه ویژگی هایی دارند؟  -15

حداکثر -حداقل  -4حداقل                –حداقل  -3حداکثر            –حداکثر  -2حداقل           –حداکثر  -1

               1پاسخ: گزینه 

به امواج عرضی........ و سرعت امواج سطحی زلزله، نسبت به امواج عرضی ......... سرعت امواج طولی، نسبت  -16

 است.

 کمتر  –بیشتر  -4کمتر          –کمتر  -3بیشتر         –بیشتر  -2بیشتر         –کمتر  -1

           4پاسخ: گزینه 

 زلزله است؟        pکدام یک ، از خصوصیات امواج  -19

 سنگ های روی زمین را به جلو ، باال ، عقب و پایین حرکت می دهند                 -2بیشترین خسارت و خرابی را دارند     -1 

 عمود بر جهت انتشار حرکت می کنند -4سبب فشردگی و انبساط سنگ در جهت حرکت خود می شوند     -3

            3پاسخ: گزینه 

 زلزله زیادتر می شود ؟    Sو  pختالف زمان رسیدن امواج با زیاد شدن کدام عامل ، ا -19

 شدت -4تراکم سنگ ها                        -3فاصله                        -2بزرگی                       -1

             2پاسخ: گزینه 

 امواج درونی در کدام منطقه ایجاد می شود ؟  منشا امواج سطحی کدام مورد است؟                    -17

 مرکز سطحی زلزله  –مرکز سطحی زلزله  -2سطح زمین     -سطح زمین-1

 سطح زمین –محل برخورد امواج درونی با فصل مشترک الیه ها  -4کانون    –کانون یا مرکز درونی زلزله -3

           3پاسخ: گزینه 

 کدام یک از امواج زیر: مانند شخم زدن زمین، و کدام مانند موج طناب عمل می کند؟         -21

 1- R- S         2-  P - S            3-  S - R            4-   L- R     
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          1پاسخ: گزینه 

 مرکز سطحی زلزله، چه حاصل می شود؟استفاده از اطالعات دو پایگاه لرزه نگاری برای یافتن  -21

  ایجاد بینهایت مرکز سطحی -4ایجاد دو کانون زلزله      -3ایجاد دو مرکز سطحی   -2تداخل امواج زلزله     -1 

               2پاسخ: گزینه 

کنند؟می  به چه دلیل دستگاه لرزه نگار را در عمق چند متری  نصب -22

  به منظور نزدیک بودن به کانون زلزله   -2ثبت امواج درونی-1 

 عدم دریافت امواجی غیر لرزه ای     -    4عدم دریافت امواج سطحی     – 3 

           4پاسخ: گزینه 

 از به هم چسبیدن و سخت شدن ذرات تفرا ،کدام نوع سنگ حاصل می شود؟  -23

 آذر آواری  -4دگرگونی       -3آذرین         -2رسوبی         -1

               4پاسخ: گزینه 

؟ نیستکدام مورد زیر درست  -24

 اطالعات حاصل از پوسته در بررسی فعالیت های آتشفشانی -2استفاده از حرارت آتشفشان                   -1

 .ارتباط محیط زیست دریایی و آتشفشان زیر دریایی -4  سردی اتمسفر در حین فعالیت آتشفشان      -3

           3پاسخ: گزینه      

 بمب است؟-خاکستر-کدام اندازه بر حسب میلی متر متعلق به الپیلی -25

     32بزرگ تر از – 2کوچک تر از - 32تا  2 -2      32بزرگ تر از  – 2بزرگ تر از  –میلی متر  32تا  2 -1 

 32تا  2بین -32بزرگ تر از  – 2کوچک تر از  -4   32تا  2بین  -32کوچک تر از  -میلیمتر 32بزرگ تر از  -3 

               3پاسخ: گزینه 

 ؟   نیستکدام یک از فواید آتشفشان  -26

  رگه معدنی -4   تشخیص جنس مواد سازنده زمین -3  آلودگی هوا پس از فوران -2   تشکیل خاک -1  

              2پاسخ: گزینه 

 .نمی شودآتشفشان ها، سبب ....................  -29

 قدیمی تشکیل پوسته قاره ای -4   آرامش نسبی ورقه های سنگ کره -3پویایی زمین  -2   تشکیل خاک مرغوب -1

              4پاسخ: گزینه 

 ؟چشمه های آبگرم در دامنه کدام کوه ها دیده می شود -29

 آتشفشانی -4        چین خورده -3گنبد نمکی    -2          گسلی -1

           4پاسخ: گزینه 

شناسایی ساختارهای پوسته زمین، به عهده کدام  -مطالعه ساختمان درونی زمین به کمک امواج لرزه ای -27

 ؟ شاخه های زمین شناسی است

 مهندسی   شناسی زمین -ژئوفیزیک-2تکتونیک                        -ژئوفیزیک -1

 ژئومورفولوژی -زمین شناسی اقتصادی-4ژئوفیزیک       -مهندسیزمین شناسی  -2

            1پاسخ: گزینه 

شناسایی چین خوردگی های پوسته زمین، به عهده کدام شاخه های زمین شناسی  -مطالعه با گرانی سنج -31

 است؟ 
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 زمین شناسی مهندسی   -ژئوفیزیک-2                       تکتونیک -ژئوفیزیک -3

 ژئومورفولوژی -زمین شناسی اقتصادی-4ژئوفیزیک       -زمین شناسی مهندسی -4

            1پاسخ: گزینه 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. -31

 تراکم سنگ ها بیشتر باشد امواج لرزه ای .......................حرکت میکنند. الف:هرچه

 ب:امواج سطحی از برخورد امواج درونی با .............................ایجاد می شوند.

ی زمین لرزه ج:بزرگی زمین لرزه در تمام نقاط زمین ................................و شدت آن با دور شدن از مرکز سطح

 ابد.ی ............................... می

 کاهش-جواب: الف:سریعتر     ب:فصل مشترک الیه ها و سطح زمین    ج:یکسان

 مطالعه ی شکستگی های پوسته ی زمین در چه فرایند هایی اهمیت دارد؟ -32

ین در تجمع آب های زیرزمینی و ذخایر پاسخ: در ساخت جاده ها ، سد ها،تونل ها و سازه های مهندسی اهمیت دارد. همچن

 نفت و گاز و تشکیل کانسنگ های گرمایی نیز اهمیت دارد

 )عرضی( از چه محیط هایی عبور میکنند؟ S)طولی( و  Pامواج  -33

 طولی از محیط های جامد و مایع و گاز عبور می کنند و امواج عرضی فقط از محیط های جامد عبور می کنندپاسخ:امواج 

دو آتشفشان نیمه فعال در ایران که فعالیت فومرولی دارند را نام ببرید.همچنین منظور از فعالیت فومرولی  -34

 چیست؟

دی  های کربنی می باشد.که شامل بخار آب و گازپاسخ:تفتان و دماوند.و منظور از فعالیت فومرولی خروج بخار های آتشفشان

 دار است اکسید و اکسید های گوگردی،نیتروژن دار و کلر

 چهار مورد از فواید آتشفشان ها را ذکر کنید. -35

 :ایجاد رگه های معدنی4 : تشکیل خاک و رسوب 3     :تشکیل آب کره2  :تشکیل هواکره 1پاسخ:

 سنگ های آذر آواری و توف آتشفشانی چگونه تشکیل می شوند؟ -36

چسبیدن و سخت شدن آن ها سنگ های آذرآواری پاسخ:در آتشفشان های انفجاری مواد جامد به هوا پرتاب شده و از به هم 

تشکیل می شوند.در صورتی که خاکستر آتشفشانی در محیط دریایی تهنشین شود توف آتشفشانی حاصل می شود که در 

 فوران آتشفشان های زیر دریایی و در نقاط کم عمق آب تشکیل می شود

 را بنویسید.امواج لرزه ای به چند دسته تقسیم می شود؟وتقسیمات هردسته  -39

 (L,Rبیرونی یا سطحی)-2 (sوpدرونی یا عمقی )-1پاسخ:

 کشور ایران روی کدام کمر بند لرزه خیز جهان قرار گرفته است؟ -39

 هیمالیا-پاسخ:آلپ

باشند،مرکز  نگاریهای لرزه  پایگاه  A,B,Cبا توجه به شکل مقابل ،اگر -37

 سطحی به کدام شهر نزدیک تر است؟چرا؟

 نزدیک تر است ،زیرا شعاع دایره آن کوچکتر استBفاصله مرکز سطحی به Bپاسخ:

 

 .یداربگذ مناسب کلمه خالی یجاها در -41

 .دشو می دهستفاا مصالح ساختمانی. ونماسازی ساختمانها در تشفشانیآ یها سنگ اعنوا از(لفا

 .ستا هشد تأسیس بیلارد نستاامشکین شهر. در میانهورخا گرمایی مینز هگاولیننیراو( ب
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 هکو) د.ستا گرفتهارقر تشفشانیآ یخاکسترها روی بر. اندونزی .و امریکای مرکزی مانند. نجها حاصلخیز ارعمز از برخیج(

 نددگر می.رسوب گذاریو فرسایشاوم تد سبب ،مینز سطح در یبلند و پستی دیجاا با ها

 .کنید مشخص را یرز تجمال ستیدرنا و ستیدر -41

 .شوند می هکر سنگیها قهور نسبی مشآرا به منجر ،مینز نیدرو ژینرا وجبرخر ونفزا ،ها نتشفشاآ لف(ا

 .میکند تأمین گرمایی مینز ژینرا از را دخو زنیا ردمو ژینرا هعمد بخش سپانیاا رکشوب( 

 .شوند می محلی دقتصاا نقرو سبب ان،شگردگر بجذ با مگر آب یها چشمهج(

 می قیانوسیا جدید پوسته تشکیل سبب ،قیانوسیا نمیا یها هکو شتهر میانی رمحو از گوشته ابمذ ادمو وجخرد(

 پاسخ:الف وب نادرست       ج ود درست.دشو

 ؟کنید بنتخاا را نتزاپر خلدا ستدر گزینه -42

 .ست(ابرشی --ریتنش)فشا عنو لغز ادمتدا گسل تشکیل الف(در

 .ستدی(اعا-لغز ادمتداگسل) عنو باشد فقا سطح ادمتدا در هشد شکسته تقطعا حرکت گرب(ا

 ستاسطحی( مرکز-   نکانود)شو می آزاد نجاآ از هشد هخیرذ ژینرا که مینز درون محلیج(

 کنند می کندتر(حرکت -تر سریع ) نهاآ از اجموا ،باشد بیشتر ها سنگ کماتر چه هر د(

 گزینه درست را مشخص کنید: -43

 گویند می....................... ذرات  ازهندا گرفتن نظر در ونبد هنشد سخت آواری آذر ادمو بهالف(

  فتو)د      خاکستر)ج    اتفر)ب     الپیلی)لفا

 ؟هستند  لیوفومر  مرحله در انیرا یتشفشانهاآ امکدب(

 نتفتا و سهند)د     ندوماد و نتفتا)ن جسبال و ندوماد)ب    نسبال و نتفتا)لفا

 زه لر مینز ویشترر3 گیربز با زه الفلر مینز پیوسته عقوو به مینز هکر نقطه دو در نماز هم زهلر مینز دو -44

می  الف زهلر مینز ژینرا و منهدا برابر چندب ه زلر مینز اجموا ژینرا و منهدامشخص کنید،یشترر9گیربابز ب

 الزامی است. محاسبه روش باشد؟

 9-3= 4(                           6/31)  4=  009122.994پاسخ:                 

 های زیر معرف کدام نوع گسل است؟ هر کدام از ویژگی -45

  کند.فرادیواره نسبت به فرودیواره به طرف پایین حرکت می -الف

  ها در امتداد سطح گسل است و حرکت قطعات شکسته شده در امتداد افق است لغزش سنگ -ب

 سطح گسل مایل و نوع تنش فشاری است.   -ج

 گسل معکوس  -جواب : گسل عادی   ب : گسل امتداد لغز     ج الف

 کدام گزینه زیر در مورد سرعت امواج زلزله صحیح است؟ -46

𝐕𝐑 -الف < 𝐕𝐒 < 𝐕𝐋 < 𝐕𝐏   ب- 𝐕𝐑 < 𝐕𝐋 < 𝐕𝐒 < 𝐕𝐏 

𝐕𝐋 -ج < 𝐕𝐒 < 𝐕𝐑 < 𝐕𝐏   د- 𝐕𝐋 < 𝐕𝐑 < 𝐕𝐒 < 𝐕𝐏 

 ب:پاسخ

 عبارات زیر را تکمیل کنید.  -49

 شوندها و ........... ایجاد میامواج سطحی امواجی هستند که از برخورد امواج ........ با فصل مشترک الیه -الف

 حرکت امواج .......... شبیه امواج دریاست  -ب

 ............. است. بیشتر باشند فاصله از مرکز سطحی زلزله  Sو  Pهر چقدر فاصله زمانی دریافت امواج  -ج

 علت اصلی زمین لرزه، ................. است -د
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 های سنگ کرهحرکت ورقه -بیشتر   د -ج      ریلی -درونی،سطح زمین  ب-پاسخ:الف

 های پوسته زمین از اهمیت زیادی برخوردار است.  دالیل آن را ذکر کنید.مطالعه شکستگی -49

های مهندسی اهمیت زیادی دارد افزون بر آن، در ها و سایر سازهها، سدها، تونلجادهجواب : مطالعه آنها در هنگام ساخت 

 باشدهای گرمایی حائز اهمیت میهای زیرزمینی و ذخایر نفت و گاز و تشکیل کانسنگتجمع آب

 کلمه مناسب داخل پرانتز را انتخاب کنید. -47

 گویند.الپیلی( می -)خاکستر mm 2تر از به ذرات جامد آتشفشانی کوچک -الف

 شود.تفرا( حاصل می -نشین شوند )توفهای دریایی تهدر صورتی که خاکستر آتشفشانی در محیط -ب

 مشکین شهر( -اولین نیروگاه زمین گرمایی خاورمیانه در )بزمان -ج

 بیشتری( دارد -تر باشد مخروط آتشفشان شیب و ارتفاع )کمتریهر چه گدازه روان -د

 کمتر-مشکین شهر   د-توف  ج -ستر  بخاک-پاسخ: الف

 .دهید کوتاه پاسخ زیر سواالت به -51

 دماوند و تفتاننام دو آتشفشان ایران که در مرحله فومرولی قرار دارند بنویسید ؟  –الف 

در صورتی که خاکستر آتشفشانی در محیط های دریایی ته نشین چه موقع توف های آتشفشانی تشکیل می شوند ؟  –ب 

 .آتشفشانی حاصل می شود شوند توف

 

 شکل روبرو چه نوع گسلی را نشان می دهد ؟  -51

 فرادیواره و فرودیواره را در شکل نشان دهید.

 

 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید . -52

لگاریتم بزرگترین دامنه موجی است که در فاصله یک صد کیلومتری از مرکز یک زمین لرزه توسط لرزه نگار ریشتر :  –الف 

 استاندارد ثبت شده است.

نوعی چین خوردگی است که در آن الیه های سنگی طوری خم می شوند که الیه های قدیمی تر در مرکز و تاقدیس :  –ب 

 الیه های جدیدتر در حاشیه قرار می گیرند.

یسه در جاهای خالی انواع موج های لرزه ای را بنویسید و آنها را از نظر سرعت و شدت تخریب با هم مقا -53

 کنید.

امواج سطحی می   Rو  Lامواج درونی و موج  Sو  Pامواج لرزه ای به دو دسته درونی و سطحی تقسیم می شوند . موج 

 R > L > S > P     از نظر شدت تخریب            و       P > S > L > Rاز نظر سرعت           باشند.

 در مورد امواج زلزله ، به سواالت زیر پاسخ دهید: -54

 الف(سریعترین موج زلزله کدام است؟

 ب(کم سرعت ترین موج زلزله کدام است؟

 ج(سرعت حرکت امواج زلزله  در محیطهای مختلف، به کدام عامل بستگی دادرد؟

 د(کدام موج زلزله، فقط از جامدات عبور میکند؟

     Sج(به تراکم سنگها)یا چگالی محیط(         د(           Rب(          Pپاسخ:الف( 

 را بنویسید .« گسل عادی»های  ویژگی -55

 22/9به سمت پایین حرکت کرده است22/9فرادیواره )نسبت به فرودیواره(-22/9پاسخ:سطح گسل مایل است 
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 )یا: فرودیواره نسبت به فرادیواره به سمت باال حرکت کرده است(

 کلمات درست را انتخاب،و زیر آنها خط بکشید: در جمالت زیر -56

           22/9فشاری  فشاری( به وجود می آید.-الف(گسل معکوس در اثر تنش )کششی

      22/9تفرا الوا( نامیده می شود.-ب(مواد جامد خارج شده از آتشفشان)تفرا

 مشخص کنید:« غ»یا « ص»جمالت صحیح یا غلط زیر را با  -59

 الف(بیشترین خسارات ناشی از زلزله، حاصل امواجی است که در کانون زمین لرزه ایجاد و در داخل زمین منتشر شده اند.

 می نامیم.« شدت»ب(میزان خسارات ایجاد شده در زلزله را،

 ی شود. ج(اگر در چین خوردگی؛الیه های قدیمی تر در مرکز و الیه های جدید درحاشیه قرار گیرند،ناودیس تشکیل م

 22/9ج(غ          22/9ب(ص            22/9پاسخ: الف( غ   

 جمالت زیر را،با کلمات مناسب کامل کنید : -59

 الف(علت اصلی زمین لرزه؛.......................................... می باشد.

 به شاخه............................میشود. ب(درعلم زمین شناسی،مطالعه درون زمین با استفاده ازامواج لرزه ای؛مربوط

 22/9ب(ژئوفیزیک                                      22/9پاسخ:الف(حرکت ورقه ها  )ورقه های سنگ کره(

 گزینه های درست را انتخاب کنید: -57

 ریشتری می باشد؟ 2ریشتری چند برابر زمین لرزه  9الف(دامنه امواج زمین لرزه 

1)19                  2)2                                     3)1999                         4)199 

 میلیمتر دارند،چه نامیده می شوتد؟ 2ب(ذرات جامد آتشفشانی که اندازه کمتر از 

 (بمب4 (خاکستر                             3(قطعه سنگ                     2(الپیلی                  1

 22/9            3ب(                                                        22/9          4پاسخ:  الف(

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید -61

 سنگهای سازنده پوسته زمین در مقابل نیروی وارده از خود رفتار ................. نشان می دهند-الف

 جابجایی ورقه های سنگ کره سبب پیدایش پدیده های طبیعی مانند ....................  شده است  -ب 

 کشور ایران در کمربند لرزه خیز .................................  واقع شده است. -ج

 ندبه شکستگی هایی که قطعات سنگ با جابجایی همراه نیستند ................... می گوی -د

    درز  -د      هیمالیا  -آلپ  -زمین لرزه یا   چین خوردگی یا  ...  ج -ب         االستیک  -پاسخ : الف

 در عبارتهای زیر کلمه مناسب را انتخاب نمایید -61

 کششی ( است . –نوع تنش گسل عادی ) فشاری –الف 

 فرو دیواره ( می گویند. –اگر سطح گسل مایل باشد به طبقات زیر سطح گسل )فرادیواره -ب

 باالی ( کانون قرار دارد. –مرکز سطحی زمین لرزه نقطه ای در )مجاورت  -ج

 شکستگی ( آزاد می شود . –انرژی زمین لرزه بصورت امواج لرزه ای از محل )چین خوردگی -د

 شکستگی    -باالی       د -فرو دیواره      ج -کششی     ب –پاسخ : الف 

 ریشتر   3.2با بزرگی   A      هم زمان در دو نقطه کره زمین به وقوع پیوسته .زمین لرزه دو زمین لرزه -62

چند برابر دامنه امواج زمین لرزه    Bریشتر.مشخص کنید : دامنه امواج زمین لرزه  6.2با بزرگی     Bرزه Jو زمین 

A   می باشد ؟ 

 یعنی هزار برابر  3ن به توا 19پس    3=    3.2منهای   6.2پاسخ :           

 در مورد آتشفشانها به سواالت زیر پاسخ دهید  -63
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 کدام دو آتشفشان کشورمان در مرحله ی فومرولی قرار دارند ؟ –الف 

 هر چه گدازه روان تر باشد مخروط آتشفشان  .............     و    ................. کمتری دارد . -ب

 در چه مناطقی تشکیل می شوند ؟ توفها -ج

 چهار فایده آتشفشانها را نام ببرید -د

 در فوران آتشفشانهای زیر دریایی خصوصا در نقاط کم عمق آب -ج  شیب  و ارتفاع     -دماوند و تفتان      ب -پاسخ :الف

 پوسته جدید اقیانوسی  -4خاک و رسوب     -3هوا کره     -2آبکره     -1تشکیل     -د

 منظور از زمین شناسی ساختمانی )زمین ساخت ( چیست ؟ -64

    پاسخ :علم شناسایی و بررسی ساختارهای تشکیل دهنده پوسته زمین و نیروهای بوجود آورنده آنها
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