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 خامًش -عّال ویمٍ ف -فعّال  اوًاع کًٌ آتشفشان:-91

 در ایزان،آتشفشان فعال يجًد وذارد.در کشًرَای آتشفشاوی است کٍ در حال حاضز یا در سال َای اخیز مًادّ آتشفشاوی اس دَاوٍ ی آن خارج شذٌ است.الف(فعّال:

 گاس خارج می شًد.ماوىذ دمايوذ،تفتان يتشمانآتشفشاوی است کٍ اس دَاوٍ ی آن فقط ب(ویمٍ فعّال:جىًب شزقی آسیا يشزق آسیا ماوىذ صاپه،فیلیپیه ي...دیذٌ می شًد

 يسثالنآتشفشاوی است کٍ َیچ گًوٍ فعالیتی وذارد.ماوىذ : سُىذ ج(خامًش:

 

 در تعضی اس آتشفشان َا مًاد مذاب،آران اس دَاوٍ تیزين يجاری می شًوذ يدر تعضی دیگز مًاد مذاب حالت اوفجاری داروذ يفًران می کىىذ.-19

 فًایذ آتشفشان َا:-11

تشکیل جشایز در اقیاوًس َا -6آب گزم تشکیل چشمٍ َای -5تشکیل معادن -4ایجاد سمیه َای حاصلخیش کشايرسی -3تًسعٍ ی گزدشگزی  -9تشکیل دریاچٍ -9

 يدریاَا

 ضزرَای آتشفشان َا:-13

 اوتشار گاسَای سمّی-9

 ریشش تاران َای اسیذی يخاکستز -1 

 اس تیه رفته سوذگی جاوذاران يآسیة سیست محیطی-3 

 تغییزات آب يًَایی  -4 
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 پزسص

 . کٌیس هطرص  × عالهت ثب را زرست گشیٌِ ( الف

 ؟ ّستٌس سهیي ي الیِ کسام ثِ هزثَط ضًَس هی ذبرج آتطفطبى زّبًِ اس کِ هذاثی هَاز(1

 □کزُ سٌگ ز(                               □ کزُ ًزمج(                            □  ج ذبرجی ّستِ ة(                        □ زاذلی ّستِ الف(

 . ضَز هی گفتِ ضَز هی ذبرج آى ي زّبًِ اس گبس فمط کِ ّبیی فطبى آتص ثِ (2

 □فعبلز(                                     غیزفعبل ج(                                       □ فعبل ًیوِة(                                □   ذبهَش الف(

 ؟ افتس هی اتفبلی چِ ، ضکٌس هی سهیي زرٍى اس حبصل ًیزٍّبي اثز زر سهیي ي ُ کز سٌگ ٍلتی(3

 □لزسُ سهیيز(                                      آتطفطبىج(                                       کَُ تطکیل ة(            □ ضَز هی ًَ کزُ سٌگالف(

 ؟ رسس هی آى سطح ثِ سهیي زاذل اس صَرت چِ ثِ سهیي ي ُ کز سٌگ ضکستي اس حبصل اًزصي(4

 □آتطفطبىز(                   □ سیزسهیٌی چطوِ ج(                                □ لزسّبي اهَاجة(                    □ ًفت چبّْبي گبسالف(

 ؟ ثبضس هی چِ ّب آتطفطبى زّبًِ اس ضسُ تَلیس گبسّبي هْوتزیي(5

 □ئیسرصى ٍ هٌَاکسیسکزثي ز(               □ ًیتزٍصى ٍ آة ثربر ج(   □اکسیس زي کزثي ٍ ثربرآة (ة              □ است ٍ اکسیس زي کزثي الف(

 ؟ زارز هشیتی چِ ضٌبسی سهیي ًظز اس ذفیف ّبي لزسُ سهیي ٍلَع(6

 □آة گزم ّبي چطوِ ضسى ًوبیبىز(  □ سهیي ذزاة هٌبطك ضسى هطرص ج( هسئَلیي ٍ هززم ثِ ّطسار ة( □ ثشرگتز ّبي لزسُ سهیي ٍلَع اس جلَگیزيالف(

 . زّیس لزار هٌبست ّبي کلوِ ذبلی جبّبي زر ( ة

 . ضَز هی سهیي ....................................... ضسى آساز ثبعث لزسُ سهیي ٍلَع(1

 . است ثیطتز ....................................... احتوبل است، ضکستگی زاراي سهیي ي پَستِ کِ جبّبیی زر هعوَالً (2

 . ضَز هی ذبرج آى ي زّبًِ اس .................................... فمط بل،فعّ ًیوِ ّبي فطبى آتص زر (3

 . ّستٌس ذبهَش آتطفطبى زٍ .................................... ٍ سجالى (4

 . ثبضس هی ّب آتطفطبى زّبًِ اس ضسُ تَلیس گبسّبي هْوتزیي اس .................................... ٍ آة ثربر (5
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 است کیلَهتز .................................... کٌٌس حفبري اًس اًستَِت اًسبًْب کِ چبّی تزیي عویك (6

  

  هطرّص کٌیس.ًبزرست را  ٍ  زرست ّبي  جولِ ( ج

 . کٌٌس ًوی حس را آى هززم کِ زّس هی رخ کطَر زر ذفیف ي لزسُ سهیي 11111 حسٍز سبالًِ (1

 . است هب کطَر فعبل ًیوِ آتطفطبى زٍ ثشهبى ٍ تفتبى (2

 . ضَز هی ذبرج آى ي زّبًِ اس گبس فمط بل،فعّ غیز ّبي فطبى آتص زر (3

 . است حبصلریش کطبٍرسي ّبي سهیي ایجبز ّب آتطفطبى فَایس اس یکی(4

 . ضًَس هی گفتِ ذبهَش فطبى آتص ًسارًس، تیبلیّفعّ گًَِ ّیچ کِ ّبیی فطبى آتص ثِ (5

 . است ضسُ زرست ًیکل ًبم ثِ زیگزي فلش ٍ آّي اس سهیي ي پَستِ(6

 . زّیس کبهل پبسد سیز ّبي سَال ثِ ( ز

 ؟ افتس هی اتفّبق سهبًی چِ لزسُ سهیي(1

 ؟ افتس هی اتفّبلی چِ ضکٌس هی ( کزُ سٌگ ) سهیي سطح ّبي سٌک کِ سهبًی (2

 چزا؟ ضًَس؟ هی سهیي سطح زر ذزاثی ثبعث ّب لزسُ سهیي ي ّوِ آیب(3

 زٍثبرُ ثبسیکي، ایي پبي ّوبى اگز ضوب ًظز ثِ .گززز ثزهی فَتجبل ثبسي ثِ زرهبى، اس پس ضکٌس، هی پبیص سبق هسبثمِ زر فَتجبلیستْب، اس یکی(4

 است؟ تز ثیص لسوت کسام زر اٍ پبي ضکستگی احتوبل ثجیٌس، آسیت

 .ثجزیس ًبم را کطَرهبى ذبهَش فطبى آتص زٍ ٍ بلفعّ ًیوِ فطبى آتص زٍ(5

 زارًس؟ کبرثززي چِ سیز فطبًی آتص ّبي سٌگ اس یک ّز(6

  : فشانی آتش توف

  : معدنی پوکه

  : پا سنگ
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 ؟ افتس هی اتّفبق سهبًی چِ فطبى آتص(7

 . ثجزیس ًبم ؟ ضًَس هی تمسین زستِ چٌس ثِ ّب فطبى آتص ي زّبًِ اس ضسُ هَازذبرج(8

 . ثجزیس ًبم ؟ ضًَس هی تمسین زستِ چٌس ثِ تبلیّفعّ ًظز اس ّب فطبى آتص(9

 .ثشًیس هثبل ًوًَِ زٍ ؟ ضَز هی گفتِ فعبل ّبیی فطبى آتص چِ ثِ(11

 . ثشًیس هثبل ًوًَِ زٍ ّزکسام اس ؟ ضَز هی گفتِ ذبهَش ّبیی فطبى آتص چِ ثِ ٍ فعبل ًیوِ ّبیی فطبى آتص چِ ثِ (11

 . ثجزیس ًبم را ّب فطبى آتص ي زّبًِ اس ضسُ ذبرج گبسّبي تزیي هْن(12

 ؟ کٌٌس رعبیت ثبیس را ایوٌی هَارز چِ فطبًی آتص هٌبطك سبکٌبى (13

 . زّیس ًطبى ضکل رٍي را آتطفطبى یک ّبي لسوت(6

  

 

 

 . کٌیس تکویل را سیز جسٍل زّیس؟ اًجبم ثبیس را کبرّبیی چِ لزسُ سهیي ٍلَع اس ثعس زاًیس هی آیب(15

 رعبیت ًکبت ایوٌی فعبلیّت ّبي اًسبى زٍستبًِ
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 .کٌیس تکویل را سیز جسٍل ؟ زارز ضزرّبیی چِ ٍ فَایس چِ آتطفطبى(16

 ضزرّبي آتطفطبى ّب فَایس آتطفطبى ّب

  

  

  

  

  

  

 

 .کٌیس تکویل سیزرا جسٍل ضًَس، هی سًسگی هحیط زر ّبیی ذسبرت ثبعث کِ ّبیی لزسُ سهیي اس حبصل اثزات ثِ ِتَجّ ثب(17

 ذسبرت ّبي اجتوبعی ذسبرت ّبي سبذتوبًی ذسبرت ّبي ثْساضتی

   

   

   

   

   

   

   

 را ثٌَیسیس.ٍارزُ   ّبي ذسبرت ٍ ٍلَع هحلّ ًظز اس ایزاى اذیز سبل 51 ّبي لزسُ سهیي تزیي هْن(18
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 ّب آسهبیص

 ایس کززُ لوس را آى ّن ثبس کٌیس هیل تب ایس ُ کٌس را آى رٍي پَست کِ سهبًی . ایس کززُ لوس پَست رٍي اس را پش آة هزغ ترن حبل ثِ تب ضوب(1

 . ثٌَیسیس سطز زٍ را ذَزتبى تَضیحبت؟ ثیٌیس هی ًزهی ٍ سرتی ًظز اس سهیي ّبي الیِ ٍ زٍ ایي ثیي ضجبّتی چِ .

 

 الیِ ٍ هزغ ترن پَستِ ٍ سرزُ،سفیسُ ثیي ضجبّتی چِ . ایس زیسُ را آى ّبي الیِ ٍ ایس کززُ تمسین لسوت زٍ ثِ ٍسط اس را پش آة هزغ ترن حتوب(2

 . ثٌَیسیس سطز زٍ را ذَزتبى تَضیحبت ؟ زارز ٍجَز سهیي ّبي

 

 چَة ضکستي ثب کِ کٌٌس هی ّبحس ثچِ .ضکٌٌس هی ذَز زست زٍ ثب را چَة لطعِ یک کسام ّز ّب ثچِ اس تب زٍ زارین ذطک چَة لطعِ چٌس(3

 . ثٌَیسیس سطز زٍ زر را زٍ ّز ي ًتیجِ ٍ کززُ همبیسِ سهیي سٌگْبي ضسى ضکستِ ثب را آسهبیص ایي . ضس آساز آى زرٍى اًزصي

 

 ؟ ضَز هی ذبرج ظزف اس گبسي چِ ؟ افتس هی اتفبلی چِ ریشین هی سزکِ همساري آى رٍي ٍ ریشین هی ظزفی زاذل را ضیزیي جَش کِ سهبًی(4

 . ثٌَیسیس سطز زٍ را ذَزتبى تَضیحبت

 

***************************** 

 پبیبى


