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 پهنه های زمین شناسی ایران

قدیمی ترین سنگ ایران ....................... سال دارد و از قدیمی ترین سنگ های آفریقا ............. است -1

 قدیمی تر -میلیون  066 -4        جوان تر -یک میلیارد -3   قدیمی تر -یک میلیارد -2    جوان تر -میلیون 066 -1

          3پاسخ: گزینه 

 ؟نمی شوددر نقشه زمین شناسی هر منطقه کدام مورد دیده  -2

 درصد عناصر -4        سن -3      کانسارها-2     شکستگی ها-1

               4پاسخ: گزینه 

 سرزمین ایران از .................... تشکیل شده است. -3

         یک ورقه -2        اوراسیا-عربی -سه ورقه ایران مرکزی-1

  دو ورقه لورازیا و گندوانا -4        چندین قطعه جدا از هم سنگ کره با تاریخچه تکوین مختلف -3

               3پاسخ: گزینه 

 منابع اقتصادی نفت و گاز در کدام پهنه های ایران تمرکز دارند؟ -4

 کپه داغ-زاگرس -4  البرز-زاگرس -3  ایران مرکزی-زاگرس-2  سنندج سیرجان-زاگرس-1

               4پاسخ: گزینه 

 در کدام پهنه ایران، سنگ های تمام دوران ها دیده می شود؟ -5

 ایران مرکزی -4        سیرجان-سنندج -3 البرز       -2زاگرس         -1

               4پاسخ: گزینه 

 پوسته اقیانوسی دریای عمان به زیر ............... در پهنه ..................... صورت می گیرد. فرورانش -6

  شرق و جنوب شرق -مکران-2                                 ایران مرکزی -مکران-1

 شرق و جنوب شرق-ایران مرکزی -4 ایران مرکزی               -شرق و جنوب شرق -3 

               2پاسخ: گزینه 

 وجود ..................... در زاگرس، سبب تشکیل  .......................  در این پهنه شده است. -7

 ذخایر نفت و گاز -ناودیس های فراوان-2     ذخایر نفت و گاز -تاقدیس های فراوان-1

 سوخت های فسیلی -دگرگونیسنگ های  -4      سوخت های فسیلی -سنگ های رسوبی -3

               1پاسخ: گزینه 

 فرورانش تتیس نوین به زیر ایران مرکزی در ............................ و تشکیل ذخایر ............... صورت گرفته است. -9

     سوخت فسیلی -دختر–ارومیه -2     ذخایر گازی -شرق و جنوب شرق-1

 فلزی -بزمان -سهند -4          زغالرگه های -ایران مرکزی -3

               4پاسخ: گزینه 

توالی رسوبی منظم را در کدام -سری کامل سنگ های دوران های زمین شناسی-تنوع سنگ های دگرگونی -7

 مناطق می توان مشاهده کرد؟

  بزمان، کپه داغ، زاگرس -سهند-2     ایران مرکزی، کپه داغ، شرق و جنوب شرق-1

 سیرجان -زاگرس، البرز، سنندج -4     سیرجان، ایران مرکزی، کپه داغ -سنندج -3 
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               3پاسخ: گزینه 

 

 رگه های زغال در کدام پهنه ها قرار دارد؟-ذخایر فلزی-معادن سرب و روی ایرانکوه -11

 شرق و جنوب شرق، زاگرس، البرز                 -2، زاگرس    بزمان-ایران مرکزی، سهند -1 

 کپه داغ، زاگرس، البرز -4بزمان، البرز    -سیرجان، سهند -سنندج -3

            3پاسخ: گزینه 

 غربی تشکیل شده است؟ -کدام پهنه از دو قسمت شرقی -11

 کپه داغ -4     سیرجان        -سنندج  -3البرز            -2زاگرس           -1

             2پاسخ: گزینه 

 کدام پهنه ها موازی یکدیگرند؟ -12

  بزمان-زاگرس، خوزستان، سهند -2   البرز، ایران مرکزی، شرق و جنوب شرق-1

 بزمان، ایران مرکزی-زاگرس، سهند -4بزمان، زاگرس   -سیرجان،سهند-سنندج-3

           3پاسخ: گزینه 

 و مس در کدام پهنه دیده می شود؟ معادن منیزیت -13

 کپه داغ -4        زاگرس -3         شرق و جنوب شرق-2     البرز-1

               2پاسخ: گزینه 

 معدن کاری قدیمی چیست؟ -14

زیرزمینی -4            شدادی -3             متروکه -2         روباز -1

               3پاسخ: گزینه 

 و در منطقه .......... و ....... متمرکز شده است. های ............. ایراننفت در سنگ  -15

     خلیج فارس -زاگرس -آهکی -2     اهواز -خلیج فارس -ماسه سنگی -1 

          سرخس -اهواز –ماسه سنگی  -4              سرخس -زاگرس -آهکی -3  

          2پاسخ: گزینه 

 در کدام مناطق ایران تجمع یافته است؟ذخایر نفت و گاز بیش تر  -16

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

           1پاسخ: گزینه  

 کدام گسل مرز دو صفحه را در ایران مشخص می کند؟ -17

 بافت-ده شیر -4 آستارا      -3  زاگرس      -2  کپه داغ     -1

              2پاسخ: گزینه  

 .......... و .......... اتفاق می افتدگسل های زمین لرزه های امروزی ایران، در امتداد  -19

فعال-بزرگ -4    لرزه خیز-جوان -3    غیرفعال-قدیمی -2  غیرفعال-جوان -1

               3پاسخ: گزینه 

 ............. اتفاق می افتد.راستای گسل های ایران مرکزی، بیش تر در امتداد  -17

جنوب شرق -شمال غرب -4  جنوب غرب-شمال شرق -3   غربی -شرقی -2   جنوبی-شمالی -1

               1پاسخ: گزینه 
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 تماس صفحه عربستان با ایران در امتداد ................. است. -21

جنوب شرق -غرب شمال -4جنوب غرب  -شمال شرق -3غربی    -شرقی -2جنوبی   -شمالی -1

           4پاسخ: گزینه 

 ؟ندارندکوه های آتشفشانی در کدام محدوده ایران قرار  -21

 جنوب غرب -مرکز -شمال شرق -2جنوب شرق    -مرکز -شمال غرب -1  

 جنوب شرق  -مرکز -شمال شرق -4جنوب غرب    -مرکز -شمال غرب -3  

              2پاسخ: گزینه 

 ایران مربوط به کدام دوره هست؟آتشفشان های جوان  -22

 کواترنری -4   ترشیاری -3  سنوزوییک-2   کرتاسه -1

              4پاسخ: گزینه 

 دیده می شود؟ بزمان در کدام استان چشمه های آبگرم  -23

 سیستان و بلوچستان -4        هرمزگان -3   خراسان جنوبی  -2          خراسان شمالی -1

           4پاسخ: گزینه 

 حفاری شده است؟ اولین چاه نفت ایران در کدام شهر -24

 خوزستان-4      مسجدسلیمان-3ایالم     -2    کرمانشاه -1

            3پاسخ: گزینه 

 آثار فعالیت آتشفشان های ایران به چه صورت مشخص است؟ -25

  سنگ های آتشفشانی -4سنگ های آذرین  -3تشکیل مخروط آتشفشانی   -2 خروج گازهای گوگردی -1

          1پاسخ: گزینه 

 ................ است.  ......  پدیده هایو  ژئوتوریسم، ......هدف  -26

 زمین شناختی -شناخت -معرفی  -2    فرهنگی -ضبط -کشف  -1 

 منحصر به فرد -ضبط –کشف  -4     اجتماعی -مطالعه -شناخت  -3 

               2پاسخ: گزینه 

کدام یک ژئوپارک ایران است؟ -27

     قشم -    4    کیش – 3 کندوان           -2ماسوله-1 

           4پاسخ: گزینه 

 اکوتوریسم، به مطالعه  .................  می پردازد. -29

  جاذبه های طبیعت جانداران -4      معرفی جانداران  -3        جاذبه های گیاهان -2       جاذبه های جانوران -1

               4پاسخ: گزینه 

تفاوت اکو و ژئوتوریسم، مطالعه  طبیعت .......... و  .............. است. -27

 بی جان -خشکی -4       بی جان -جاندار -3جاندار      -جانوران -2    بی جان -گیاهان-1

           3پاسخ: گزینه      

 است؟ ها غارعلیصدر در کدام استان-کوه های مریخی-محل: چشمه باداب سورت -31

     همدان-هرمزگان-گلستان -2      همدان-سیستان بلوچستان-مازندران -1 

 همدان-هرمزگان-مازندران -4   همدان-سیستان و بلوچستان-گلستان -3 
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       3پاسخ: گزینه 

 با کلمات مناسب پر کنید.جاهای خالی را  -31

 الف: اولین چاه نفت خاورمیانه در شهر ............................... حفاری شد.

 ب:ذخایر نفت ایران به طور عمده در شهر............................... قرار دارند.

در فالت .......................و فالت ............................. ج:نتایج مطالعات نشان می دهد که استخراج و استفاده از فلزات برای اولین بار 

 صورت گرفت.

 آناتولی ترکیه-پاسخ: الف:مسجد سلیمان استان خوزستان    ب: الیه های سنگ آهک     ج:ایران

 ژئوپارک چیست و ایجاد آن چه نقشی در هر منطقه دارد؟ -32

محدوده مشخص است که در آن میراث زمین شناختی با جاذبه های طبیعی و فرهنگی واقع شده است.که مردم  پاسخ:یک

آن منطقه با آموزش هایی که می بینند در حفاظت از جاذبه های طبیعی و فرهنگی همکاری کرده و برای گردشگری بهره 

حفظ میراث طبیعی می شود.مانند ژئوپارک جزیره برداری و کسب درآمد می کنند.که باعث رونق اقتصادی و فرهنگی و 

 قشم.

 ترین آن را مشخص کنید.برده و بلندمهم ترین کوه های آتشفشانی ایران را نام  -33

 سهند و سبالن.که بلند ترین آن دماوند است-بزمان-تفتان -پاسخ:دماوند 

 نویسید.مشخصات پهنه های زاگرس و البرز از نظر نوع سنگ ها و ذخایر و ویژگی هارا ب -34

پهنه البرز نوع سنگ ها –پاسخ:پهنه زاگرس نوع سنگ ها رسوبی و دارای ذخایر نفت و گاز و دارای تاقدیس و ناودیس 

 رسوبی و دارای رگه های زغال سنگ و دارای دو بخش شرقی و غربی و دارای قله ی  دماوند

 منظور از میراث زمین شناختی چیست؟و چند نمونه از آن را مثال بزنید. -35

پاسخ:گروهی از پدیده های زمین شناختی مانند غار ها،گل فشان ها،آبشار ها و... که ارزش باالیی از نظر علمی،آموزشی و 

چشمه  -گل فشان چابهار –مانند غار علیصدر همدان  ند.تند را میراث زمین شناختی می گویزیبایی دارند و کمیاب هس

 باداب سورت  ساری

 د.منابع اقتصادی آن را بنویسی هایی بوده و چه سنگسیرجان حاوی –پهنه سنندج  -36

 سرب وروی ایرانکوه--های دگر گونی   پاسخ: سنگ

 دو ویژگی های آن را بنویسید . کدام پهنه ایران از نظر معادن منیزیت ومس غنی می باشد؟ -37

 فرورانش پوسته اقیانوسی خشک و کم آب  و—پاسخ: پهنه شرق وجنوب شرق ایران

 باشد. ......... می-گسل نایبند.......همانندگسل سبزواران  جهت جغرافیایی -39

 شمالی  جنوبی پاسخ :

 دگرگونی را شامل می شود؟ های اصلی کدام پهنه ایران ،هرسه نوع رسوبی ،آذرین و سنگ -37

 ایران مرکزی پاسخ: 

 زمین درز تتیس جوان با کدام پهنه مجاورت دارد؟ -41

 پل دختر –ارومیه  پاسخ:

 سه مورد. ژئو پارک را بنویسیدهدف از ایجاد   -41

بهره برداری درست از این میراث ها    کسب درآمد برای مردم محلی و-حفاظت از جاذبه های میراث زمین شناختی    پاسخ:

 اقتصادی  رشد و رونق فرهنگی و-

 .یداربگذ مناسب کلمه خالی یجاها در -42

 .ستا هسیدر جهانی ثبت به جزیره قشم رکپا ئوژ ان،یرا در الف(
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 .دارد ارقر... بزمان -سهند..دنی درپهنهمعاذخایر  ایران بزرگترین در ب(

 شد می تأمین. بخار آب.... از نسلیما مسجد  هچا از نفت اجستخرا یها ماشین محرکه وینیر ج(

 ستا .اشتوکلین.. انیرا در شناسی مینز نوین تمطالعا نپیشگاما د(از

 .کنید مشخص را یرز تجمال ستیدرنا و ستیدر -43

 صدارد. ارقر توجه مرکز در را نجا بی طبیعت یها بهذجا یسمرکوتوا الف(

 غ.باشند می سوبیر عنو از صلیا یها سنگ ن،سیرجا -جسنند پهنه ب(در

 ص.باشد می زگا عظیم خایرذ داغ کپه پهنه در دموجو دیقتصاا منبع مهمترین ج(

 غ.ندندار ارقر هکیآ  یها الیه در هعمد رطو به انیرا نفت خایرذ د(

 .کنید بنتخاا را نتزاپر خلدا ستدر گزینه -44

 .ستا( ودتر -نهدرو)یمرکز انیرا کویر رگبز گسل الف(

 .دارد ارقر(رتچغا هنآ --هنکوایرا روی و بسر)  دیقتصاا منابع نسیرجا جسنند ساختی مینز ی پهنه در(ب

 .هدد می رخ(لغیرفعاو  قدیمی-خیز زهلر و انجو) یها گسل ادمتدا در ها زهلر مینز وزهمرا( ج 

 ی،سیبر ،هند ،فریقاآ ،شمالی یمریکاآ در هشد یافت قدیمی یها سنگ با مقایسه در  انیرا مختلف مناطق یها سنگ(د

 هستند( تر انجو-تر قدیمی) نعربستا و لیااسترا

 گزینه درست را مشخص کنید:

 ؟ستا گزینه امکد انیرا مختلف مناطق سگ ترین قدیمی سن -45

 لسا نمیلیو 1666 تا 066 -د    لسا نمیلیو 166 -ج    لسا نمیلیو 16 تا 0-ب  لسا نمیلیو 166 تا 06 -لفا

 ؟ستا لیامتو یها یسودنا و ها تاقدیس دارای ان،یرا  در ساختی مینز ی پهنه کدام -46

 ج،سیرجانسنند(د    سگرزا (ج   زلبرا پهنه (ب    داغ کپه (لفا

 

 

 ؟کنید ارینامگذ را شکل روی بر هشد مشخص تشفشانیآ یها هکو نام -47

 بزمان-تفتان  ر-سهند  د-سبالن  ج-دماوند  ب-لفا

 

 

 مسجد سلیماناولین چاه نفتی در ایران در کدام شهر حفر شد؟ -49

 کلمه مناسب داخل پرانتز را انتخاب کنید: -47

 ( از سنگ های آمریکای شمالی و استرالیا است. جوانتر –سنگ های مناطق مختلف ایران ) قدیمی تر  -الف

 زغال سنگ ( است. –پهنه زمین ساختی البرز دارای منابع عظیم ) ذخایر فلزی  -ب

 دگرگونی ( است. –سیرجان از نوع ) رسوبی -سنگ های اصلی پهنه زمین ساختی سنندج -ج

 ر دارد.ماسه سنگ( قرا –ذخایر نفت ایران بطور عمده در الیه های ) آهک  -د

 آهک -دگرگونی        د -زغال سنگ     ج -جوانتر   ب -پاسخ: الف

 در هر یک از پهنه های زمین ساختی زیر کدام منابع اقتصادی وجود دارد؟ -51

 بزمان(-دختر ) سهند-ارومیه -کپه داغ            د -ایران مرکزی               ج-زاگرس             ب -الف

 ذخایر فلزی -گاز              د -آهن و روی             ج -گاز  بنفت و  -پاسخ: الف

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید: -51
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 ترین میدان نفتی ایران کدام است؟ بزرگ -الف

 حفاری اولین چاه نفت خاورمیانه در کدام منطقه آغاز شد ؟ -ب

 قرار دارد؟ در منطقه خانگیران سرخس در شمال شرق ایران چه ذخایری -ج

 وجود گسل های متعدد در بخش های مختلف ایران نشان دهنده کدام ویژگی در پوسته ایران است؟ -د

 پویایی و فعالیت پوسته ایران        -گاز           د -ج   در منطقه نفتون در خوزستان  -میدان نفتی اهواز     ب -پاسخ: الف

 بیشتر فعالیت های آتشفشانی جوان در کدام دوره زمین شناسی و در کدام پهنه زمین ساختی قرار دارد؟ -52

 دختر -پاسخ: کواترنر و در زون ارومیه

 پاسخ:گازهای گوگردی   ترین گاز خروجی از دهانه آتشفشان دماوند کدام است؟ مهم -53

 .ژئو پارک چیست ؟ و هدف از ایجاد آنها را بنویسید -54

 پاسخ:یک محدوده مشخص است که در آن ، میراث زمین شناختی با جاذبه های طبیعی و فرهنگی ویژه واقع شده است

 و به منظور حفاظت از جاذبه های میراث زمین شناختی در یک محدوده و بهره برداری درست از آنها ایجاد می شود.

 پاسخ: قشم  کدام ژئوپارک در ایران ثبت جهانی شده است؟ -55

 توریسم و ژئو توریسم چه تفاوتی با هم دارند؟اکو -56

پاسخ: در اکوتوریسم جاذبه های طبیعت جاندار در کانون توجه قرار دارد ولی در ژئوتوریسم جاذبه های طبیعت بی جان در 

 مرکز توجه قرار می گیرد.

 با توجه به مشخصات پهنه های زمین ساختی ایران به سواالت زیر پاسخ دهید  -57

 منابع اقتصادی مهم کدام پهنه رگه های زغال سنگ است ؟از   -الف

 ویژگی پهنه ارومیه دختر را بنویسید  -ب

 سیرجان  کدامند ؟ –سنگهای اصلی پهنه سنندج  -ج

 معادن منیزیت و مس در کدام پهنه یافت می شوند ؟  -د

 پهنه شرق و جنوب شرق ایران -د  دگرگونی -فرورانش تتیس نوین به زیر ایران مرکزی    ج -البرز  ب -پاسخ : الف

 ؟می شودای زمین شناسی نشان داده ها در نقشه ه کدام ویژگی -59

موقعیت  –وضعیت شکستگی ها و چین خوردگی ها  –روابط سنی آنها  –پاسخ : جنس و پراکندگی سطحی سنگها 

 کانسارها  

 بنامند ؟ چه عواملی باعث شده که زمین شناسان جهان ایران را بهشت زمین شناسی -57

 .گنبدهای نمکی  و.. –کلوتهای وسیع و مرتفع  -گل فشانهای متعدد –پاسخ :  وجود آتشفشانهای نیمه فعال 

 توریسم را بنویسید تفاوت اکوتوریسم و  ژئو -ب ؟اطبان ژئو توریسم چه کسانی هستندمخ -الف -61

 و تمام افراد عالقمند                     ژئو مورفولوژیستها –زمین شناسان  –پاسخ الف 

 توریسم به جاذبه های طبیعت جاندار بیشتر توجه دارداکوتوریسم برخالف ژئو -ب 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید  -61

 های متعدد در پوسته ایران نشانه ............ پوسته ایران است  گسل   -الف 

 ذخایر نفت ایران به طور عمده در الیه های سنگ ............ ققرار دارند .  -ب

 بزرگترین میدان نفتی ایران در .......... است  -ج

 به معدن کاری قدیمی در اصطالح معدنی ........ می گویند     -د

  شدادی -اهواز      د -آهک     ج -پویایی     ب-پاسخ : الف
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 معروف را روی نقشه مشخص نمایید  آتشفشانهای -62

 پاسخ :از راست باال : دماوند           تفتان  بزمان                 سهند سبالن

 

 

 

 سوال: جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید: -63

 روابط سنی آن ها مشخص می شود . الف( در نقشه های .........................   پراکندگی سطحی سنگ ها و

 ب( کوه های مریخی در استان ................................ واقع شده اند . 

 ج( ذخایر گاز ........................  شمال شرق از مهم ترین ذخایر هیدروکربنی ایران است .

 جنوب شرق قرار دارد.   –د( گسل سراسری .................. در راستای شمال غرب 

 شناسی      ب( سیستان وبلوچستان     ج( خانگیران سرخس            د( زاگرس  پاسخ: الف( زمین

 عبارت های زیر را با انتخاب کلمه ی مناسب کامل کنید .  -64

 متعددی ( است . –الف ( پوسته ایران دارای گسل های ) معدودی 

 ( با طبیعت بی جان سروکار دارد . ژئوتوریسم –ب( شاخه ی زمین گردشگری، برخالف ) اکوتوریسم 

 آذرین (است .  –بزمان ، از جنس سنگ های ) رسوبی  –ج ( سنگ های اصلی پهنه ی سهند 

 کتله خور ( در استان همدان واقع شده است .  –د( غار ) علیصدر 

 علیصدر  د(ج( آذرین                                       پاسخ: الف ( متعددی                     ب( اکوتوریسم

 دونمونه از قله های آتشفشانی ایران را نام ببرید که در مرحله فرمولی هستند ؟  -65

 تفتان –پاسخ: دماوند 

 زمین گردشگری در کشور ما اهمیت ویژه ای دارد، علت این امر را بنویسید .  -66

 پدیده های زمین شناختی و داشتن میراث زمین شناختی غنی ترین کشورهای جهان استپاسخ: زیرا ایران از نظر تنوع 

 در جای خالی کلمه مناسب بنویسید. -67

 است .قله دماوند بلند ترین قله آتشفشانی ایران  - الف

 می باشد .  میدان اهوازبزرگترین میدان نفتی ایران   -ب 

 ر شمال شرق ایران می باشد . دخانگیران سرخس , از ذخایز مهم هیدروکربن  -ج 

 هستند. کواترنریمربوط به دوره بیشتر آتشفشان های جوان ایران  -د 

 .دهید کوتاه پاسخ زیر سواالت به -69

 میلیون سال 1666تا  066سنی بین  قدیمی ترین سنگهای ایران چه سنی دارند؟ -الف 

 در فالت ایران و فالت آناتولی انجام شد؟در چه مناطقی  استفاده فلزات برای اولین باراستخراج و  –ب 

از نظر ذخایر نفت در رده چهارم و از نظر ذخایر گاز در  ایران از نظر ذخایر نفت و گاز در چه رده ای از جهان قرار دارد؟ -ج 

 رده دوم جهان قرار دارد.

 م چیست ؟ ستفاوت اکوتوریسم و ژئوتوری -67

 توجه قرار می گیرد در حالیکه ژئوتوریسم با طبیعت بیجان سر و کار دارد.دراکوتوریسم جاذبه های طبیعت جاندار مورد 

  .ژئو پارک ها به چه منظور ایجاد می شوند؟ دو اثر مثبت آن را بنویسید -71

ژئوپارک برای حفاظت از جاذبه های میراث زمین شناختی در یک محد.ده و بهره برداری درست از آنها ایجاد می شود . 

 باعث رشد اقتصادی و فرهنگی جوامع محلی شده و کمک به حفظ میراث طبیعی و فرهنگی می کند. ژئوپارک
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 .داشته باشید وسعت تفکر   ردیا  مانند   و   استوار  ،چون کوه


