
 5 سسواالت در

........ هایی مانند .................. است که باعث تولید سنگنام دیگر مواد مذاب خارج شده از کوه آتش فشان .......... -1

 شود.و ................. می

-ها به شمار میآتش فشان یترین گازهای خارج شده از دهانه........................ از مهمگازهای .................... و . -2

 روند.

 ها از نظر فعالیت ممکن است ................. ، ................. و یا خاموش باشند.آتش فشان -3

 ی زمین دارای شکستگی است، احتمال شکستن مجدد ............... است.معموالً در جاهایی که پوسته -4

 رسد................. به سطح زمین میبه صورت ... ی زمینکرهانرژی حاصل از شکستن سنگ -5

 شود.ها .................... میبرنجی حرارت زیر ظرف برنج را افزایش دهیم پرتاب هر چه شعله -6

.... داشته هر کوه آتش فشان فقط یک .................... دارد و ممکن است یک یا چند .................... و .................. -7

 باشد.

 افتد که مواد مذاب از داخل زمین به بیرون راه پیدا کند................. زمانی اتفاق می..... -8

 ص   غ    دهد.ی خفیف در ایران رخ میزلزله 10000ساالنه حدود  -9

 باشد.  ص  غی از اثرات اجتماعی زمین لرزه میهای روانی و افسردگافزایش بیماری -10

 باشد.      ص  غنزل کارهای بعد از وقوع زلزله میکمک به مصدومین، قطع جریان برق و خروج از م-11

 توان پیگیری کرد.    ص  غهای مخروط آن میالیه های یک کوه آتش فشان را از تعدادتعداد فوران -12

 تعریف کنید

 آتش فشان نیمه فعال: -13

 مجرای آتش فشان: -14

 خاکستر: -15

 

 



 جای خالی را در نمودار زیر پر کنید. -16

 

 ی آتش فشان را از نظر حالت نام ببرید. برای هر کدام مثال بزنید.انواع مواد خروجی از دهانه -17

 شوند؟ )برای هر مورد مثالی بزنید.(نظر فعالیت به چند دسته تقسیم میها از آتش فشان -18

 دهد؟تری میها در روستاها خسارت بیشرزهچرا زمین ل -19

 سه مورد از عواملی که در خرابی حاصل از زلزله نقش دارد را بیان کنید. -20

 بنویسید که یکی از گازهای خروجی از آتش فشان را تولید کند. یشآزمای -21

 چهار مورد از کارهایی که باید بعد از وقوع زلزله انجام دهید را بنویسید. -22

 ها را بیان کنید.انمورد از فواید آتش فش چهار -23

 های آتش فشانی را به همراه کاربرد نام ببرید.دو مورد از سنگ -24

 کدام یک از اثرات حاصل از زمین لرزه با بقیه فرق دارد؟ -25

 (کمبود داروهای ضروری4  ها      (خراب شدن بیمارستان3(شیوع بیماری واگیردار    2ها    (آلودگی آب1

 باشد؟کره میی سنگرغ شبیه الیهکدام قسمت تخم م -26

 (هیچ کدام4(زرده          3(پوسته        2(سفیده         1



 ها فرق دارد؟ز اثرات زمین لرزه با سایر گزینهکدام یک ا -27

 ها         (خراب شدن ساختمان2زمین       (آزاد شدن انرژی درونی1

 های آشامیدنیگی آب(آلود4                   (بیکاری و ناامنی 3  

 ی قرآن در مورد زمین لرزه مطالبی بیان شده است؟در کدام سوره -28

 (حمد4        (الزلزال )زلزال( 3(الزّمر         2(النازعات          1

 ؟نیستی معدنی های پوکهکدام مورد از ویژگی -29

 شود.می سازی استفادهب دارد، به همین دلیل در ساختمانگیری خو(قدرت سیمان1

 (متخلخل است، به علت خروج گازهای درون آن هنگام سرد شدن مواد مذاب حفره حفره شده است.2

 شود.است که باعث سبک شدن ساختمان می (سنگی حفره حفره با چگالی کم3

  دهد.سرد شدن بلورهای درشتی تشکیل می های آذرین درونی است که هنگامجزء سنگ(4

 گویند چیست؟پا که اصطالحاً به آن متخلخل می های موجود در سنگعلت حفره -30

 (باال بودن دمای مواد مذاب درون زمین           2                      های درونی زمین  (فشار الیه1

 (باال بودن دما و فشار مواد درون زمین4(خروج گاز هنگام سرد شدن مواد گدازه          3

 ترین دلیل مرگ و میر افراد هنگام فوران یک آتش فشان کدام مورد است؟ه نظر شما مهمب -31

 (خروج بخار آب    2(خروج گازهای سمی        1

 (خروج و جریان مواد مذاب درون زمین4         (خروج خاکستر   3  

 های زیر باید دوری کنید؟زله درون کالس باشید از کدام محلاگر هنگام زل -32

 (داخل چهارچوب در4(کنار دیوارهای داخلی        3ها          (کنار پنجره2)نیمکت(            (زیر میز1

 ؟نداردهای حاصل از زلزله کدام نقش در خرابی -33

 (مدت زمان وقوع زلزله4(زمان وقوع زلزله         3(استحکام ساختمان       2(شدت زمین لرزه     1

 های آب گرم در ............... قرار دارد.تر چشمهبیش -34



 (کویرها4ها             (کوهپایه3ها       (دشت2دیک دریاها         (نز1

 شود ............... نام دارد.ی آتش فشان خارج میجامد از دهانهریزی که به صورت مواد دانه -35

 (توف4        (گدازه      3(پوکه معدنی         2(خاکستر        1

 کند؟تش فشان به کدام صنعت کمک میآ -36

 (هر سه گزینه4(کشاورزی        3سازی          (ساختمان2(گردشگری       1

 شود؟شان در حال حاضر فقط گاز خارج میی کدام آتش فاز دهانه -37

 (سبالن4(هاوایی          3 ( سهند        2    (تفتان   1

 دوستانه به هنگام وقوع زلزله است؟های انسانکدام مورد از فعالیت -38

 (فرار کردن از درهای خارجی1

 (اهدای خون2

 (قطع جریان برق3

 (آماده کردن ساک با وسایل ضروری و مواد غذایی با ماندگاری طوالنی مدت4

 ت.های دیگر اس................... بیش از مکانامکان زمین لرزه در ... -39

 ها(کوه4ها          (آتش فشان3ها          (گسل2(دریاها         1

 آتش فشان نیمه فعال، آتش فشانی است که: -40

 (مرتب یک سال در میان در حال فعال شدن و خاموش شدن باشد.1

 (همیشه در حال خارج کردن فقط گاز و مواد مذاب باشد.2

 شده است.خارج مییر مواد آتش فشانی از آن (روزهای اخ3

 (ممکن است روزی به آتش فشان فعال و یا خاموش تبدیل شود.4

 

 تاالر تلگرامی معلمان ششم ابتدایی ) دکتر صفایی ( مریم عزیزی 


