
 7نه سوال فصل ونم

 جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید. -الف

دره ستارگان در شهر .................... و گل فشان در شهر ........................ از جاذبه های گردشگری ایران  -1

 می باشند.

 دارند. قدیمی ترین سنگ ها در ایران سنی بین .................. تا ...................... میلیون سال -2

 ........................ می باشداصلی از نوع سنگ های سیرجان،  -پهنه سنندجدر  -3

 ع اقتصادی موجود در پهنه کپه داغ .......................... می باشد.مهمترین منب -4

 است. ...................میدان بزرگترین میدان نفتی ایران،  -5

 اولین چاه نفت خاورمیانه در شهر .................... و در منطقه ای به نام ........................ حفر شد. -6

 مده در لایه های ............................ قرار دارند.ذخایر نفت ایران به طور ع -7

 در ایران، ژئو پارک ......................... به ثبت جهانی رسیده است. -8

 .دهید کوتاه پاسخ زیر سؤالات به -ب

 دشگری در کدام شهر قرار گفته اند؟هرکدام از جاذبه های گر -9

 غار علیصدر      -د                    کوه های مریخی    -باداب سورت                     ب -الف

در کدام پهنه زمین ساختی ایران قرار و سرب و روی ایرانکوه هر کدام ، معدن سنگ آهن چغارت  -11

 ؟گرفته اند

 هدف اصلی در زمین گردشگری چیست؟ -11

 هنه های ایران توسط چه کسی انجام شد؟پتقسیم بندی نخستین بار  -12

 بیشتر فعالیت آتشفشانی جوان در ایران در کجا قرار دارد؟ -13

 ببشترین ذخایر نفت و گاز ایران در کدام مناطق قرار گرفته اند؟ -14

 دو مورد از ویژگی های کوه آتشفشانی دماوند را بنویسید. -15

 شدادی چیست؟ -16

 قدیمی ترین سنگ های ایران در کدام مناطق یافت می شود؟ -17

 به سوالات زیر جواب کامل دهید.  -ج

 مواردی که در نقشه های زمین شناسی نمایش داده می شود را بنویسید. سه مورد از مهترین -18

 را بنویسید.بزمان  -پهنه سهندزاگرس و  مهمترین ویژگی های پهنه -19

 استخراج و استفاده از فلزات برای اولین بار در چه مناطقی صورت گرفته است؟ -21

 ویژگی های میدن نفتی اهواز را بنویسید. -21

 مورد از اهمیت ژئوپارک ها را بنویسید. سه -22


