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 است.   طبیعیزمین لرزه یکی از پدیده های  -1

 خسارت های جانی ومالی زمین لرزه باعث چه خسارت هایی می شود؟-2

 شود.وقوع زمین لرزه باعث آزاد شدن انرژی درونی زمین می لرزه باعث چه چیزی می شود؟ زمین-3

زمین لرزه وقتی اتفاق می افتد که سنننکر کره زمین در انر نیروهای لاانننر از درون چه زمانی زمین لرزه اتفاق می افتد؟-4

 زمین می شککد.

ی لاار از شکستن سکر کره ی زمین به اورت امواج لرزه ای انرژزمین لرزه چگونه باعث تغییر در سطح زمین می شود؟-5

 ی رسکد و باعث تغییراتی در سطح زمین می شوند.از داخر زمین به سطح آن م

 لرزه با قدرت کم یعکی زمینزمین لرزه خفیف یعکی چه؟-6

 لدود ده هزار زمین لرزه خفیف رخ می دهد.ساالنه چکد زمین لرزه خفیف در کشور رخ می دهد؟-7

 توسط لرزه نگارها نبت می شوند. چون قدرت آنها بسیار کم است وفقطچرا مردم زمین لرزه های خفیف را لس نمی کککد؟-8

جمع -4شننیوع بیماری های واگیردار-3آلودگی برخی مواد غذایی-2آلودگی آب ها-1انرات بهداشننتی زمین لرزه چیسننت؟-9

 زیادشدن جانوران مکتقر کککده بیماری-5شدن زباله در سطح شهر

شکستن -3شکستن شیشه ها-2ها)ریزش آوار(خراب شدن ساختمان -1آنار ساختمانی لاار از زمین لرزه را بیان ککید؟-10

 خراب شدن آسانسورها وپله ها-5افتادن تیرهای برق -4سدها

تخریب -4خراب شدن مکان های تاریخی-3بیکاری-2ازدست دادن عزیزان-1انرات اجتماعی لاار از زمین لرزه چیست؟-11

 ادارات وبیمارستان ها

شتر چرا هرچه زمین-12 ست؟،رخ بدهد  لرزه های خفیف بی شدن انرژی درونی زمین زمین لرزه های خفیبهتر ا ف باعث آزاد 

 وجلوگیری از وقوع زمین لرزه های بزرگتر می شود. 

 جاهایی که پوسته زمین دارای شکستگی است.در چه جاهایی از کره زمین التمال وقوع زمین لرزه بیشتر است؟-13

ارسنننال کمک های مالی -2کمک به مصننندومین-1را نام ببرید؟فعالیت های انسنننان دوسنننتانه بعد از وقوع زمین لرزه -14

 پیدا کردن وکمک کردن به افراد مانده در زیر آوار-5کمک به افراد امدادرسان-4اهدای خون-3وغیرمالی

بستن -3استفاده نکردن از آسانسور-2قطع جریان برق ساختمان-1بعد از زمین لرزه چه نکات ایمکی را باید رعایت ککیم؟-15

 آمادگی داشتن برای پس لرزه ها-5باز نگه داشتن خیابان ها-4شیرگاز االی 
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 19600زلزله طبس باسننال اخیر ایران از ن ر م ر وقوع وخسننارت های وارده را نام ببرید؟ 50مهم ترین زمین لرزه های -16

 نفر کشته 310 با 91نفر کشته و زلزله اهر سال  41000با 69،زلزله رودبار ومکجیر سال 57نفرکشته سال 

ست؟ ساختمان-17 شان چگونه ا ست.یک کوه آتش ف شده ا شکیر  الی ت سمت ا سه ق شان از  مخروط آتش -1هر آتش ف

 دهانه-3مجراها-2فشان

شان اتفاق می افتد؟-18 سطح آن راه پیدا می کککدچه زمانی آتش ف شانی از داخر زمین به  سکر های زمانیکه مواد آتش ف و 

 آورند.آتش فشانی را بوجود می 

 گاز-3مایع-2جامد-1   سه دستهمواد خارج شده از دهانه آتش فشان به چکد دسته تقسیم می شوند؟-19

 خاموش-3نیمه فعال-2  فعال-1سه دسته آتش فشان ها از ن ر فعالیت به چکد دسته تقسیم می شوند؟-20

شود؟-21 شانی فعال گفته می  ضر یابه چه آتش ف شان هایی که در لال لا سال های  به آتش ف شانی اخیر موادر  د آتش ف

 گاز(از دهانه آن ها خارج شده است ،آتش فشان فعال گفته می شود.-مایع-)جامد

 آتش فشانی که فقط گاز از دهانه آن خارج می شود.چه آتش فشانی نیمه فعال است؟-22

 آتش فشان خاموش می گویکد.ه آتش فشانی که هیچ گونه فعالیتی ندارد ،ببه چه آتش فشانی خاموش گفته می شود؟-23

 سهکد وسبالن خاموش،دماوند وتفتان نیمه فعالدو آتش فشان نیمه فعال و دو آتش فشان خاموش در ایران نام برید؟-24

توف آتش فشننانیردر سنناختمان سننازی کاربرد هر یک از سننکر های آتش فشننانی زیر چه کاربردی دارد؟-25

می شننود وهمیکین چون سننبک اسننت در سنناختمان سننازی کاربرد دارد.پوکه معدنیربه عکوان عایق اسننتفاده 

 در لفظ بهداشت از آن استفاده می شود.دارد.سکر پار

 بخار آب وکربن دی اکسیدمهم ترین گازهای خارج شده از دهانه ی آتش فشان چه هستکد؟-26

شان ها را نام ببرید؟-27 شکیر دریاچه-1فواید آتش ف شگری-2ت سعه گرد الخیزایجاد زمین ها-3تو -4ی لا

 تشکیر چشمه های آب گرم-6ی درونی زمین آزاد شدن انرژ-5ه از انرژی گرماییاستفاد

-4ایجاد سونامی-3ریزش باران های اسیدی -2انتشار گازهای سمی-1ضررهای آتش فشان را بیان ککید؟-28

ب و خراب جاری شدن مواد مذا-6پخش شدن مواد شیمیایی در م یط-5ورود خاکستر و گرد وغباربه م یط 

 شدن زمین ها
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شانی چه موارد ایمکی را باید رعایت کککد؟-29 شکدساککان مکاطق آتش ف سریع م ر با به یک -آماده تخلیه 

-فاانننله گرفتن از جاهای گود هکگام فوران مواد مذاب-تمامی درها وپکجره هارا ببکدند-مکان امن پکاه ببرند

 ش فشان تواد شیمیایی موجود در خاکسترهای آلفظ بدن از م


