
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون:

تاریخ برگزاری: 1401/08/05

مدت زمان آزمون: --

دبیرستان فرزانگان

بوشهر

کدام مورد ویژگی کهکشان راه شیری را به درستی بیان می کند؟ 1

گزینه 4 پاسخ:

در شب های صاف و بدون ابر، در مکانی که آلودگی نوری ندارد، در آسمان نواری مه مانند و کم نور، شامل انبوهی از اجرام می بینیم که این نوار

کهکشان راه شیری نام دارد و یکی از بزرگ ترین کهکشان های شناخته شده است. کهکشان راه شیری، شکلی مارپیچی دارد که منظومه شمسی

ما، در لبه یکی از بازوهای آن تشکیل شده است.

(1
بزرگ ترین کهکشان شناخته شده در

کیهان                                                                                                                                    

دارای سیاهچاله مرکزی و قطری حدود ده هزارسال نوری2)

قرارداشتن منظومه شمسی در مرکز بازوهای مارپیچی آن3)

نواری مه مانند و کم نور و شامل انبوهی از اجرام در شب های صاف4)

اختالف در کدام مورد را، علت اصلی مهاجرت ثانویه نفت می دانند؟ 2

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

در داخل سنگ مخزن، به دلیل اختالف چگالی، آب شور، نفت و گاز از هم جدا می شوند که به این جدایش مهاجرت ثانویه نفت می گویند

چگالی مواد سیال با سنگ مخزن2)چگالی مواد سیال با یکدیگر1)

نیروی گرانش وارد بر سنگ مادر و سنگ مخزن4)میزان نفوذپذیری سنگ مادر با سنگ مخزن3)



کدام یک از مراحل شکل زیر، نشان دهنده تشکیل کهکشان راه شیری است؟

 

3

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»                                                           

با توجه به شکل صفحه 8 کتاب درسی داریم:

 

B نشان دهنده تشکیل کهکشان راه شیری است.

(1A

(2B

(3C

(4D

اولین شخصی که نظریه خوردشید مرکزی را ارائه داد، برای حرکت زمین و سایر سیارات چگونه مداری و با کدام جهت را نسبت به حرکت

عقربه های ساعت در نظر گرفت؟

4

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

درمورد جایگاه زمین در فضا، نیکوالس کوپرنیک نظریه خورشید مرکزی را ارائه داد. طبق این نظریه مدار گردش سیارات به دور زمین دایره ای

شکل و جهت چرخش پادساعتگرد تصور می شد.

دایره ای، مخالف1)

دایره ای، موافق2)

بیضوی، مخالف3)

بیضوی، موافق4)



ترکیب تشکیل انواع سنگ های کره زمین از قدیم به جدید، کدام است؟ 5

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

حدود 4 میلیارد سال قبل، سنگ های آذرین به عنوان نخستین اجزای سنگ کره تشکیل شدند؛ به وجود آمدن چرخۀ آب، باعث فرسایش

سنگ ها، تشکیل رسوبات و سنگ های رسوبی گردید در ادامه، با حرکت ورقه های سنگ کره وایجاد فشار و گرمای زیاد در مناطق مختلف،

سنگ های دگرگونی به وجود آمدند.

رسوبی، دگرگونی، آذرین2)رسوبی، آذرین، دگرگونی1)

آذرین، دگرگونی، رسوبی4)آذرین، رسوبی، دگرگونی 3)

کدام ویژگی مهم، عناصر پرتوزا را برای تع�ن سن مطلق برخی وقایع گذشته زمین، مناسب کرده است؟ 6

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

عناصر رادیواکتیو(پرتوزا) به علت نیمه عمر ثابت در شرایط متفاوت در عمرسنجی و تع�ن وقایع گذشته زمین مورد استفاده قرار می گیرند.

فراوانی نسبی در همه انواع سنگ ها2)پایداری مواد تولید شده به علت جامد بودن1)

سرعت ثابت واپاشی4)نیمه عمر ثابت تشکل شدن3)

شکل،زیر، قسمتی از اقیانوس آرام است. این قسمت، کدام پدیده زمین شناسی راکم دارد؟ 7

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

حاصل فرورانش پوسته اقیانوسی به زیر پوسته اقیانوسی دیگر ایجاد دراز گودال و جزایر قوسی است. درزاگودال در تصویر مشخص است ولی

جزایرقوسی که حاصل باال آمدن مواد مذاب از پوسته اقیانوسی مقابل هستند در تصویر نشان داده نشده است.

درازگودال1)

جزایر قوسی2)

کوه چین خورده3)

پشته میان اقیانوسی4)



کدام مورد، می تواند علت ایجاد اختالف مدت زمان روز و شب در عرض های جغرافیایی مختلف باشد؟ 8

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

انحراف 23/5 درجه محور زمین، نسبت به خط عمود بر سطح مدار گردش زمین به دور خورشید، سبب ایجاد اختالف مدت زمان روز و شب در

عرض های جغرافیایی مختلف می شود.

اختالف سرعت زاویه ای زمین به علت اختالف فاصله استوا تا قطب با خورشید1)

زاویه بین محور زمین و خط عمود بر سطح مدار گردش زمین به دور خورشید2)

زاویه بین دایره عظیم روشنایی و خط عمود بر سطح مدار گردش زمین به دور خورشید3)

اختالف فاصله استوا و قطب و به علت شکل کروی زمین و کم و زیاد شدن فاصله زمین از خورشید4)

شکل زیر در ایجاد کدام پدیده مؤثر نبوده است؟ 9

گزینه 2 پاسخ:

گزينة «2»

شکل مربوط به مرحلة گسترش از چرخة ویلسون است. در این مرحله، مواد مذاب سست کره در محل شکاف ایجاد شده به بستر اقیانوس

رسیده و پشته های میان اقیانوسی تشکیل می شوند و پوستة جدید ایجاد شده به طرفین حرکت کرده و باعث گسترش بستر اقیانوس می

شود مانند بستر اقیانوس اطلس (دور شدن آمریکای جنوبی از افریقا) و دریای سرخ (دور شدن عربستان از افریقا).

گسترش بستر اقیانوس اطلس1)

ایجاد رشته کوه هیمالیا2)

تشکیل دریای سرخ3)

ایجاد پشتة میان اقیانوسی4)

در تاریخ تکوین زمین، کدام مورد قبل از فوران آتشفشان ها و خارج شدن گازهای مختلف از داخل زمین اتفاق افتاده است؟ 10

گزینه 1 پاسخ:

گزینة «1»                 

حدود 6 میلیارد سال قبل، با نخستین تجّمعات ذّرات کیهانی، شکل گیری منظومة شمسی آغاز شد و در حدود 4/6 میلیارد سال قبل، سیارة

زمین به صورت کره ای مذاب، تشکیل شد و در مدار خود قرار گرفت. با گذشت زمان و سرد شدن این گوی مذاب، حدود 4 میلیارد سال قبل،

سنگ های آذرین به عنوان نخستین اجزای سنگ کره تشکیل شدند. سپس، با فوران آتشفشان های متعدد و خروج گازها از داخل زمین،

هواکره به وجود آمد.

تشکیل آب کره2)تشکیل سنگ های آذرین1)

حرکت ورقه های سنگ کره4)تشکیل سنگ های رسوبی3)



با توجه به تاریخچة تکوین زمین، چند مورد از عبارت های زیر نادرست هستند؟

الف) زیست کره با به وجود آمدن جانداران تک سلولی در دریاهای عمیق به وجود آمد.

ب) فوران آتش فشان ها، هواکره را به وجود آورد.

پ) سنگ های رسوبی قبل از تشکیل آب کره تشکیل شدند.

ت) ابتدا هواکره و سپس سنگ کره و آب کره در روی کرة زمین تشکیل شدند.

ث) با حرکت ورقه های سنگ کره، سنگ های رسوبی و دگرگونی ایجاد شدند.
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گزینه 3 پاسخ:

گزینة «3»             

به جز عبارت «ب» سایر موارد نادرست هستند. با فوران آتشفشان های متعدد و خروج گازهای خارج شده از داخل زمین، هواکره تشکیل شد.

با تشکیل اقیانوس ها و تحت تأثیر انرژی خورشید، شرایط برای تشکیل زیست کره فراهم شد و زندگی انواع تک یاخته ها در دریاهای کم عمق

آغاز شد. (نادرستی الف). به وجود آمدن چرخة آب، باعث فرسایش سنگ ها، تشکیل رسوبات و سنگ های رسوبی گردید (نادرستی پ). ابتدا

سنگ کره و سپس هواکره و آب کره تشکیل شدند (نادرستی ت). با حرکت ورقه های سنگ کره و ایجاد فشار و گرمای زیاد در مناطق مختلف،

سنگ های دگرگونی به وجود آمدند (نادرستی ث).

(12(23

(34(45

با توجه به عبارت های زیر، کدام مورد نادرست است؟ 12

گزینه 3 پاسخ:

گزینة «3»                       

در نظریة خورشید مرکزی، حرکت روزانة خورشید در آسمان، ظاهری و نتیجة چرخش زمین به دور محور خود (و نه خورشید) است.

در نظریة زمین مرکزی، خورشید بین مدار گردش مریخ و زهره قرار گرفته است.1)

در نظریة خورشید مرکزی، مدار چرخش سیارات دایره ای می باشد و حرکت آن ها در جهت خالف عقربه های ساعت است.2)

در نظریة خورشید مرکزی، حرکت روزانة خورشید در آسمان ظاهری و نتیجة چرخش زمین به دور محور خورشید است.3)

کپلر مدار چرخش سیارات به دور خورشید را بیضوی در نظر گرفت.4)



در یک نمونه سنگی میزان اورانیم 235 ،   میزان اولیة آن می باشد. از سن سنگ چند میلیون سال می گذرد؟ (نیم عمر تقریبی اورانیم

235برابر 713 میلیون سال می باشد.)
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گزینه 4 پاسخ:

گزینة «4»   

در صورتی که  مقدار اورانیم 235 در نمونة سنگ باقی مانده باشد، تعداد نیم عمر نمونه برابر با 4 خواهد بود. سن نمونه را می توان از طریق

حاصل ضرب تعداد نیم عمر در نیم عمر مورد قبول برای یک مادة رادیواکتیو، به دست آورد:  

 

نیم عمر × تعداد نیم عمر = سن نمونه 

تعداد نیم عمر = 4 

میلیون سال  2852 = 713 × 4 : سن نمونه 

1
16

(111408(25704

(345632(42852

1
16

1→ → → →1
2

1
4

1
8

1
16

در شکل زیر، سن نسبی کدام یک از بقیه بیشتر است؟ 14

گزینه 3 پاسخ:

گزینة «3»                   

سن نسبی پدیده های موجود در شکل (از قدیم به جدید): 1- قطعه سنگ گرانیتی 2- رسوب گذاری سنگ آهک 3- رسوب گذاری الیة ُرسی 4-

گسل خوردگی 5- فرسایش

نکته: اگر یک قطعه سنگ آذرین در داخل الیه های رسوبی قرار داشته باشد، از نظر سنی قدیمی تر از الیه های رسوبی می باشد.

گسل2)رس1)

سنگ آهک 4)گرانیت3)



کدام عبارت زیر نادرست است؟ 15

گزینه 2 پاسخ:

گزینة «2»                   

همة گزینه ها صحیح هستند به جز گزینة «2»، جهت سایه در نیمکرة شمالی در مدارهای باالتر از رأس السرطان به سمت شمال است. مدار

رأس الجدی بر روی عرض جغرافیایی 23/5 درجة جنوبی واقع شده است.  

زمانی که خورشید به استوا عمود می تابد، طول شب و روز با یکدیگر برابر است.1)

جهت سایه در نیمکرة شمالی در مدارهای باالتر از رأس الجدی به سمت شمال است.2)

در طول تابستان، تابش خورشید بر عرض های جغرافیایی کمتر از 5/23 درجة شمالی قائم است.3)

نتیجة حرکت انتقالی زمین و انحراف 5/23 درجه ای محور زمین، پیدایش فصل ها است.4)

کدام گزینه، دلیل مناسبی برای عبارت زیر می باشد؟

«خورشید در اول تیرماه بر مدار رأس السرطان، تابش قائم دارد.»
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گزینه 1 پاسخ:

گزینة «1»                             

به دلیل کروی بودن زمین، زاویة تابش خورشید در عرض های جغرافیایی مختلف، در یک زمان متفاوت است. همچنین به علت حرکت زمین و

انحراف محور زمین، زوایای تابش خورشید در یک عرض جغرافیایی در طول سال تفاوت دارد. این تفاوت زاویه، سبب ایجاد فصل ها در نقاط

مختلف کرة زمین شده است.

تفاوت زاویة تابش خورشید بر عرض های جغرافیایی2)حرکت زمین و زاویة انحراف محور آن1)

تابش قائم خورشید بر مدار 23/5 درجة شمالی در تابستان4)یکسان نبودن فاصلة زمین نسبت به خورشید در طول سال3)



زمانی که موقعیت سّیارة زمین نسبت به خورشید در حالت حضیض خورشیدی قرار دارد (براساس نیمکرة شمالی) ... 17

گزینه 2 پاسخ:

گزینة «2»                                  

حضیض خورشیدی زمانی است که خورشید دارای کمترین فاصله از زمین است. (حدود 147 میلیون کیلومتر). این موقعیت اول دی ماه را

نشان می دهد. خورشید در اول دی ماه بر مدار رأس الجدی تابش قائم دارد.  

خورشید بر مدار رأس السرطان عمود می تابد.1)

خورشید بر مدار رأس الجدی عمود می تابد.2)

خورشید بر مدار استوا عمود می تابد.3)

به دلیل انحراف 23/5 درجه ای محور زمین، موقعیت خورشید مشخص نیست.4)

نتیجه حرکات کدام ورقه ها، ایجاد رشته کوه هیمالیا است؟ 18

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

هنگام برخورد دو ورقه قاره ای به یکدیگر، هیچ یک به زیر دیگری فرونمی رود. در این حالت رسوبات فشرده می شوند و کوه ایجاد می شود.

هندوستان – آسیا: رشته کوه هیمالیا/ عربستان – ایران: رشته کوه زاگرس

آفریقا – آسیا4)ایران – عربستان3)عربستان – هندوستان2)آسیا – هندوستان1)



در صورتی که زمان گردش دو دور سیاره ای به دور خورشید برابر با 16 سال زمینی باشد، فاصله این سیاره از خورشید چند واحد نجومی

خواهد بود؟
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گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

بر طبق قانون سوم کپلر، بین زمان گردش یک دور سیاره به دور خورشید  و فاصله آن از خورشید  رابطه مقابل برقرار است:     

زمان گردش یک دور سیاره به دور خورشید برابر با 8 سال زمینی است. مجذور زمان گردش یک دور سیاره برابر با 64 خواهد شد، در این

صورت داریم:

 

(13(28(34(42

(p)(d)=p2 d3

∝ ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ d = 4p2 d3 (8)2 d3 ( )23 2 d3 ( )22 3 d3

کدام عبارت زیر نادرست است؟ 20

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

هنگام حرکت سیاره به دور خورشید، هرچه سیاره به خورشید نزدیک تر باشد، مدار گردش آن به دور خورشید کوچک تر است و سیاره فاصله

موجود را با سرعت بیش تری طی می کند. در نتیجه مدت زمان کم تری طول می کشد تا یک بار به دور خورشید بچرخد.

طبق قانون دوم کپلر، اول دی ماه حضیض خورشیدی است.1)

نور خورشید حدود 8/3 دقیقه نوری طول می کشد تا به زمین برسد.2)

هنگام چرخش سیاره به دور خورشید، هرچه سیاره به خورشید نزدیک تر باشد، سرعت چرخش آن به دور خورشید کم تر است.3)

هر یک واحد نجومی میانگین فاصله خورشید از زمین است که معادل 150 میلیون کیلومتر می باشد.4)



شکل زیر نمایشی از موقعیت فرضی تابش عمود نور خورشید نسبت به مدارهای مختلف زمین در نیمکرة شمالی را نشان می دهد. کدام

موارد صحیح هستند؟

آ) در نقاط A و E، طول مدت شب و روز با هم برابر است.        

ب) در نقطة E، اختالف طول مدت شب و روز بیش تر از نقطة D است.

پ) در نقطة D، فاصلة خورشید از زمین به کم ترین مقدار خود در سال می رسد.

ت) در نقطة D، طول مدت شبانه روز بیش تر از نقاط A و B می باشد.

21

گزینه 3 پاسخ:

گزینة «3»

موارد (آ) و (پ) صحیح هستند: در نقاط A و E (اول بهار)، طول مدت شب و روز با هم برابر است (آ). در نقطة D (اول زمستان)، فاصلة

خورشید از زمین به کم ترین مقدار خود (147 میلیون کیلومتر) در سال می رسد.

بررسی سایر موارد:

(ب): در نقطة E، اختالف طول مدت شب و روز کم تر از نقطة D است.

(ت): طول مدت شبانه روز ثابت است و فرقی بین نقطة D با A و B در این مورد وجود ندارد.

ب و ت2)آ و ب1)

پ و ت4)آ و پ3)



کدام عبارت، جمله زیر را به درستی کامل می کند؟

« براثر گسترش بستر اقیانوس ها وسعت سطح زمین ...........»

22

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

با وجود گسترش بستر اقیانوس ها، وسعت سطح زمین افزایش نمی یابد و مقدار آن ثابت است؛ زیرا در مناطقی از زمین (مانند محل برخورد

ورقه های نزدیک شونده)، بخشی از سنگ کره از بین می رود.

افزایش نمی یابد، زیرا در محل برخورد ورقه های دور شونده، هیچ قسمتی از سنگ کره جدید تشکیل نمی شود.1)

افزایش می یابد، زیرا در محل ورقه های دورشونده، سنگ کره جدید تشکیل می شود.2)

ثابت می ماند، زیرا در محل برخورد ورقه های نزدیک شونده، قسمتی از سنگ کره از بین می رود.3)

کاهش می یابد، زیرا در محل برخورد ورقه های نزدیک شونده، رسوبات فشرده می شوند.4)

کدام عبارت با توجه به «حرکت ظاهری خورشید در آسمان»، درست است؟ 23

گزینه 4 پاسخ:

گزینه ی «4»

بر اساس نظریه خورشید مرکزی، که توسط کوپرنیک مطرح گردید، حرکت روزانه خورشید در آسمان، ظاهری و نتیجه چرخش زمین به دور

محور خود است. هر سیاره در مداری بیضوی، چنان به دور خورشید می گردد که خورشید همواره، در یکی از دو کانون آن قرار دارد.

زمین به حول محور خود در قطبین، حرکت گردشی دارد.1)

همه اجرام منظومه شمسی، به دور سیاره زمین می چرخند.2)

محور زمین، نسبت به مدار بیضوی حرکت آن به دور خورشید، تمایل دارد.3)

خورشید، همواره در یکی از دو کانون مدار بیضوی حرکت انتقالی زمین، قرار دارد.4)



شکل زیر مرحله ای از چرخه ویلسون را نشان می دهد. این مرحله تحت تأثیر چه نیرو یا نیروهایی صورت گرفته است؟
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گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

در مرحله بازشدگی چرخه ویلسون، بخشی از پوسته قاره ای تحت تأثیر جریان های همرفتی سست کره شکافته می شود و مواد مذاب خمیرکره

صعود نموده و به سطح زمین می رسند.

زلزله های مکرر در محل حاشیه ورقه های سنگ کره1)

نفوذ آب در محل شکافته شده پوسته قاره ای2)

حرکت مواد مذاب در بخش خارجی هسته3)

جریان های همرفتی سست کره4)

کدام یک از شکل های زیر، نشان دهنده آخرین مرحله از تشکیل یک اقیانوس جدید است؟ 25

گزینه 4 پاسخ:

گزینه ی «4»

مراحل تشکیل اقیانوس جدید به صورت زیر می باشد:

(1  (2  (3  (4  



زمین بین سیارکی و خورشید در یک راستا قرار گرفته است. در این حالت سیارک 2 واحد نجومی با زمین فاصله دارد. حرکت انتقالی این

سیارک تقریبًا چند سال است؟

26

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

(11/6(22/8(33(42/5

خورشید
  

واحد نجومی 1

زمین
  

واحد نجومی 2

سیارک

= → = → p ≃ 5/2p2 d3 p2 (3)3

سن نسبی سنگ های شکل زیر از قدیم به جدید، کدام است؟ 27

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

پدیده های زمین شناسی شکل به ترتیب از قدیم به جدید:

1- رسوب گذاری الیه ماسه سنگی

2- رسوب گذاری الیه سنگ آهکی

3- نفوذ توده

(بخاطر اینکه توده را قطع کرده جدیدتر است.) نفوذ توده 

، ماسه سنگ، سنگ آهک، نفوذی1) BAنفوذی 

، نفوذی2) ABماسه سنگ، سنگ آهک نفوذی 

BAماسه سنگ، نفوذی ، سنگ آهک، نفوذی3)

، نفوذی4) BAماسه سنگ، سنگ آهک، نفوذی 

A

BA

کدام عبارت را درست تر می دانید؟ 28

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3» 

افزایش می یابد، به طوری که مربع زمان گردش ، با افزایش فاصله از خورشید قانون سوم کپلر: زمان گردش یک دور سیاره به دور خورشید

سیاره به دور خورشید، معادل مکعب فاصله بین آن سیاره تا خورشید است. 

حرکت روزانه خورشید در آسمان ظاهری و نتیجة گردش زمین به درو خورشید است.1)

هرچه فاصلة زمین تا خورشید کمتر شود، سرعت حرکت انتقالی زمین هم کمتر می شود.2)

بین زمان گردش زمین به دور خورشید و فاصلة زمین تا خورشید رابطه ای ریاضی برقرار است.3)

زمین همراه با ماه در مدار دایره ای و مخالف حرکت عقربه های ساعت به دور خورشید می گردد. 4)

(p)(d)

×p3 d3



نور خورشید حدود 8 دقیقه طول می کشد تا به زمین برسد. نور خورشید حدود چند دقیقه طول می کشد تا به سیارکی که هر 8 سال یکبار

دور خورشید می چرخد، برسد؟

29

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

واحد نجومی

8 دقیقه طول می کشد         1 واحد نجومی              : زمین 

32 دقیقه طول می کشد       4 واحد نجومی  :  سیاره مورد نظر  

(164(232(322/6(416

= → = → d = 4p2 d3 ( )23 2 d3

در شکل زیر، سن نسبی کدام یک از بقیه بیشتر است؟ 30

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

زمانی که قطعه سنگی در یک توده سنگی قرار گرفته باشد آن قطعه سنگ از تودة سنگی که آن را در بر گرفته قدیمی تر است. در واقع این قطعه

سنگ باقی مانده، سنگ قدیمی تر است که هضم شده و ذوب شده و فقط بخشی از آن باقی مانده است.  ترتیب رویداد از قدیم به جدید به

شکل:

گسل →  رس →  سنگ آهک →  سنگ گرانیت 

 

رس1)

گسل2)

گرانیت3)

سنگ آهک4)



کدام گزینه، زمان نسبِی پدیده های زمین شناسی شکل زیر را از قدیم به جدید درست تر نشان می دهد؟ 31

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

با توجه به شکل ابتدا رسوب گذاری صورت می گیرد سپس تاقدیس تحت تأثیر تنش فشاری تشکیل شده است و در نهایت با توجه به حرکت

رو به باال فرا دیواره نسبت به فرو دیواره گسل معکوس تحت تنش فشاری تشکیل شده است. (آهک 2 و 3 هم سن و قدیمی تر هستند.)

رسوب گذاری هم زمان آهک 2 و 3، تنش فشاری، تنش فشاری1)

رسوب گذاری هم زمان آهک 2 و 3، تنش فشاری، تنش کششی2)

رسوب گذاری هم زمان آهک 2 و 1، تنش فشاری، تنش فشاری3)

رسوب گذاری هم زمان آهک 2 و 1، تنش کششی، تنش کششی4)

کدام عبارت ها در رابطه با پیامدهای حاصل از مراحل مختلف چرخه ویلسون درست هستند؟

الف) فرورانش یک ورقه اقیانوسی به زیر یک ورقه اقیانوسی دیگر و تشکیل جزایر قوسی در اقیانوس آرام

ب) برخورد ورقه های عربستان و ایران تشکیل رشته کوه های هیمالیا

ج) راه یافتن مواد مذاب سست کره به بستر اقیانوس و تشکیل پشته های میان اقیانوسی

د) فرورانش ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره ای مجاور خود و تشکیل پوسته جدید در بستر اقیانوس

32

گزینه 1 پاسخ:

گزینه 1

بررسی همه موارد:

الف) در برخی اقیانوس ها مانند اقیانوس آرام در بخشی از آن، ورقه اقیانوسی به زیر ورقه اقیانوسی دیگر فرورانده شده و منجر به تشکیل جزایر

قوسی می شود.

ب) تشکیل رشته کوه هیمالیا: برخورد هندوستان به آسیا

ج) در مرحله گسترش مواد مذاب سست کره به بستر اقیانوس رسیده و پشته های میان اقیانوسی تشکیل می شود.

د) تشکیل پوسته جدید در بستر اقیانوس: پوسته جدید ایجاد شده به طرفین حرکت کرده و باعث گسترش بستر اقیانوس می شود.

ب و د4)ب و ج3)الف و د2)الف و ج1)



تصویر زیر، فرایند تشکیل کدام پدیده را بیان می کند؟                                                                                                          

الف) جزایر قوسی                     ب) اقیانوس جدید            

ج) درازگودال اقیانوسی               د) جزایر آتشفشانی
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گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

در تصویر مرحله بسته شدن چرخه ویلسون را داریم، که هنگامی که یک ورقه اقیانوسی با یک ورقه قاره ای برخورد می کند ورقه اقیانوسی از

حاشیه به زیر ورقه قاره ای فرورانده می شود و درازگودال اقیانوسی ایجاد می شود. هنگامی که دو ورقه اقیانوسی به هم برخورد کنند ورقه

اقیانوسی به زیر ورقه اقیانوسی دیگر فرورانده می شود و منجر به تشکیل درازگودال اقیانوسی و تشکیل جزایر قوسی می شود.

الف و د2)الف و ج1)

ب و د4)ب و ج3)

سن یک نمونه فسیل جانوری توسط ایزوتوپ کربن 14 برابر با 28650 سال تع�ن شده است. چند نیم عمر از سن نمونه مذکور گذشته

است؟ (نیم عمر (تقریبی) کربن 14= 5730 سال)

34

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

نیم عمر  × تعداد نیم عمر= سن نمونه

x = 28650 × 5730

x = 5

(13(25(32/5(44



کدام عامل در مرحله بازشدگی چرخه ویلسون تأثیر بیش تری دارد؟ 35

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

مرحله بازشدگی چرخه  ویلسون: تحت تأثیر جریان های همرفتی سست کره، بخشی از پوسته قاره ای شکافته می شود و مواد مذاب سست کره

صعود نموده و به سطح زمین می رسند.

جریان های همرفتی2)دورشدن قاره ها1)

فرورانش سنگ  کره  اقیانوسی4)رسوبات اقیانوسی3)

شکل زیر در تشکیل کدام پدیده مؤثر بوده است؟ 36

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

شکل مربوط به مرحله گسترش چرخه ویلسون است. در این مرحله، مواد مذاب سست کره در محل شکاف ایجاد شده به بستر اقیانوس رسیده

و پشته های میان اقیانوسی تشکیل می شوند و پوسته جدید ایجاد شده به طرفین حرکت کرده و باعث گسترش بستر اقیانوس می شود مانند

بستر اقیانوس اطلس و دریای سرخ.

بسته شدن اقیانوس تتیس1)

ایجاد رشته کوه زاگرس2)

ایجاد دریای سرخ3)

باز شدگی پوسته قاره ای شرق آفریقا4)



با توجه به شکل زیر، جدیدترین پدیده کدام است؟ 37

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

با توجه به اصول سن نسبی الیه ها، در ابتدا الیه های رسوبی تشکیل و از حالت افقی خارج شده اند سپس الیه C روی آن ها قرار گرفته است و

پس از آن توده A به داخل الیه ها نفوذ کرده است و در نهایت، نفوذ توده B صورت گرفته که جوان ترین پدیده می باشد.

(1A

(2B

(3C

(4D

تصویر زیر، فرایند تشکیل کدام پدیده را بیان می کند؟

الف) جزایر قوسی           ب) اقیانوس جدید            ج) دراز گودال اقیانوسی           د) جزایر آتشفشانی
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گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

تصویر مربوط به مرحله بسته شدن چرخه ویلسون می باشد. در این مرحله، بر اثر فرورانش ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره ای یا فرورانش ورقه

اقیانوسی به زیر ورقه اقیانوسی دیگر، دراز گودال اقیانوسی و جزایر قوسی تشکیل می شوند.

الف و ج1)

الف و د2)

ب و ج3)

ب و د4)



در کدام گزینه، توالی سن نسبی برای شکل زیر از جدید به قدیم به درستی رعایت شده است؟ (از راست به چپ) 39

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

ترتیب سن نسبی به صورت زیر است:

     

(جدید)  (قدیم)

(1C − H − F − A

(2F − H − C − B

(3D − A − B − C

(4E − G − B − C

O→ D→ A→ F → H → C → B→ G→ E

− →−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

در کدام یک از حالت های زیر، خورشید به صورت عمود نمی تابد؟ 40

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

با توجه به شکل زیر می توان گفت:

1 – در اول بهار و اول پا�ز، خورشید بر مدار استوا عمود می تابد.

2 – در اول تابستان خورشید بر مدار رأس السرطان عمود می تابد.

3 – در اول زمستان (اول دی) خورشید بر مدار رأس الجدی عمود می تابد. (نادرستی گزینه «4»)

31 خرداد در مدار رأس السرطان2)اول فروردین در مدار استوا  1)

30 دی در مدار رأس الجدی4)اول پا�ز در مدار استوا3)



کدام عبارت را می توان در دو نظریه زمین مرکزی و خورشید مرکزی به کار برد؟ 41

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

مدار گردش سیارات در نظریه های زمین  مرکزی و خورشید مرکزی دایره ای شکل است.

سیارات در مدارهایی بیضوی به دور مرکز می چرخند.2)زهره همیشه بین زمین و خورشید قرار می گیرد.1)

مدار گردش سیارات دایره ای شکل است.4)فاصله سیارات تا مرکز دائم در حال تغ�ر است.3)

در کدام زمان، آتشفشان های فعال، در زمین فراوانی بیشتری داشته اند؟ 42

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1» 

بعد از تشکیل سنگ کره فوران آتشفشان های متعدد صورت گرفت و بعد از آن با خروج گازهای مختلف از زمین هواکره تشکیل شد.

فاصله تشکیل هوا کره و آب  کره2)بعد از تشکیل سنگ کره1)

شروع برخورد ورقه های سنگ کره به هم4)شروع جدایی قطعات سنگ کره از هم3)

رویدادهای انقراض گروهی و پیدایش اولین پستانداران به ترتیب مربوط به کدام یک از دوره های زمین شناسی می باشند؟ 43

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

انقراض گروهی در دوره پرمین و پیدایش اولین پستانداران در دوره تریاس رخ داده است.

پرمین – تریاس2)دونین – پرمین1)

پرمین - ژوراسیک4)دونین – کربونیفر3)

عامل اصلی ایجاد پشته های میان اقیانوسی ................... بوده که در مرحله ................... چرخه ویلسون رخ می دهد. 44

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

در مرحله گسترش، در محل شکاف ایجاد شده، مواد مذاب سست کره به بستر اقیانوس رسیده و پشته های میان اقیانوسی تشکیل می شوند.

مواد مذاب سست کره – گسترش2)جریان های همرفتی – بسته شدن1)

فرورانش ورقه اقیانوسی – بسته شدن4)جریان های همرفتی – بازشدگی3)



اگر مقدار کربن 14 تخریب شده در یک نمونه فسیل استخوان، 75 درصد مقدار اولیه آن باشد، سن نمونه چند سال خواهد بود؟ (نیم عمر

کربن 14 برابر 5730 سال است.)

45

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

مقدار اولیه 

دو نیم عمر از سن سنگ گذشته است.     

تعداد نیم عمر=سن نمونه نیم  عمر

=سن نمونه =سن نمونه سال

(117190(211460(35730(422920

100 − 75 = 25 

1→ →1
2

1
4

×

114602 × 5730 ⇒

بیش ترین اختالف مدت شبانه روز را در فاصله کدام یک از مدارها می توان مشاهده کرد؟ 46

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

با افزایش عرض جغرافیایی، اختالف طول مدت روز و شب بیش تر می شود. (در مناطق استوایی، طول مدت روز و شب در تمام مدت سال با

هم برابر است.)

استوا تا رأس الجدی2)صفر تا 12/5 درجه1)

استوا تا رأس السرطان4)23/5 تا 66/5 درجه3)

بررسی کدام یک از موضوعات زیر در حیطه شاخه دیرینه شناسی قرار نمی گیرد؟ 47

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

دیرینه شناسی شاخه ای از علم زمین شناسی است که به بررسی آثار و بقایای موجودات گذشته در زمین و الیه های رسوبی پرداخته و بر پایه

مطالعه فسیل ها، پیدایش و نابودی آن ها می توان به سن نسبی الیه های زمین و محیط زندگی موجودات در گذشته پی برد.

تع�ن سن مطلق الیه های رسوبی1)

ظهور و انقراض گونه های فسیلی2)

محیط زندگی موجودات گذشته زمین3)

آثار و بقایای موجودات در سنگ های رسوبی4)



شکل زیر با کدام توضیح داده شده مطابقت دارد؟ 48

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

شکل نشان دهنده ایجاد و گسترش پوسته اقیانوسی است که در مرحله گسترش رخ می دهد. در این مرحله، در محل شکاف ایجاد شده، مواد

مذاب خمیرکره به بستراقیانوس رسیده و پشته های اقیانوسی تشکیل می شوند و پوسته جدید ایجاد شده به طرفین حرکت کرده و باعث

گسترش بستر اقیانوس می شود مانند بستر اقیانوس اطلس (دور شدن آمریکای جنوبی از افریقا) و دریای سرخ (دور شدن عربستان از افریقا)

نشان دهنده مرحله بازشدگی است.1)

دورشدن ورقه عربستان از آفریقا را نشان می دهد.2)

نشان دهنده بسته شدن اقیانوس تتیس است.3)

برخورد ورقه عربستان به آسیا را نشان می دهد.4)

، بیش تر است؟ چرا اختالف طول مدت شبانه روز در مدار در مقایسه با مدار 49

گزینه 2 پاسخ:

انحراف 23/5 درجه ای محور زمین، نسبت به سطح مدار گردش زمین به دور خورشید سبب ایجاد اختالف مدت زمان روز و شب در عرض های

جغرافیایی مختلف می شود و با افزایش عرض جغرافیایی این اختالف بیش تر می شود.

60 ∘

N10 ∘

N

تمایل 23/5 درجه ای محور زمین نسبت به سطح مدار گردش آن2)چرخش زمین به دور محورش در جهت خالف عقربه های ساعت1)

(3
برابر بودن طول مدت شبانه روز در تمام مدت سال در مدار صفر

درجه
(4

گردش زمین بر روی مدار بیضوی، به دور خورشید در جهت

خالف حرکت عقربه های ساعت



کدام مورد را می توان نمونه ای برای چهارمین مرحله از چرخه ویلسون درنظر گرفت؟ 50

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»          

چهارمین مرحله چرخه ویلسون، مرحله برخورد است که در آن با بسته شدن اقیانوس و برخورد ورقه ها، رسوبات فشرده شده و رشته کوه هایی

مانند هیمالیا و زاگرس تشکیل می شوند.

هیمالیا: برخورد هندوستان به آسیا

زاگرس: برخورد عربستان به آسیا

تشکیل دریای سرخ با دورشدن عربستان از آفریقا1)

برخورد ورقه های هندوستان به آسیا و تشکیل رشته کوه هیمالیا2)

تشکیل درازگودال  اقیانوسی و جزایر قوسی در اقیانوس آرام3)

فرایند فرورانش و نهایتًا بسته شدن اقیانوس تتیس4)

1

51

نخستین . . . .  در . . . . ظهور پیدا کرده اند.

پیدایش اولین پستانداران در دورة تریاس (اوایل مزوزو�ک) رخ داده است.

قدمت کدام مورد از بقیه کم تر است؟ 52

گزینه 2 پاسخ:

اولین گیاهان گلدار در دوره کرتاسه به وجود آمدند و بقیه گزینه ها قبل از این دوره است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «1»: دونین

گزینه «3»: ژوراسیک

گزینه «4»: ژوراسیک

اولین گیاهان گلدار2)اولین دوزیستان 1)

اولین پستانداران4)اولین پرندگان 3)

1

53

مدت زمان گردش زمین به دور خورشید، بر اساس قانون کپلر، در چه زمانی از سال نسبت به بقیه کمتر است؟

کمترین فاصلة خورشید از زمین در اول دی ماه (حضیض خورشیدی) و بیشترین فاصلة آن ها در اول تیرماه (اوج خورشیدی) می باشد. 



1

54

اگر در یک نمونه سنگ آذرین،    از مقدار اورانیوم 235 تجزیه شده باشد، حدودًا چند میلیارد سال از عمر این نمونه سنگ گذشته است؟

(نیمه عمر اورانیوم 235 را 713 میلیون سال در نظر بگیرید.)

در صورتی که  از مقدار اورانیوم 235 تجزیه شده باشد،  مقدار آن در نمونه باقی مانده است، که تعداد نیمه عمر نمونه 3 خواهد بود. سن

نمونه را می توان از طریق حاصلضرب تعداد نیمه عمر در نیمه عمر مورد قبول برای یک مادة رادیواکتیو، به دست آورد، به عبارت دیگر داریم:

سه نیمه عمر از سن سنگ گذشته است.

: سن نمونه                                                                        

                                                                          

7
8

7
8

1
8

− =8
8

7
8

1
8

1→ → →1
2

1
4

1
8

3 × 713 × ≃ 2/110 −3

در مراحل تکوین زمین، کدام یک از موارد زیر عامل اصلی تشکیل سنگ های رسوبی است؟ 55

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»                                                               

به وجود آمدن چرخه آب، باعث فرسایش سنگ ها، تشکیل رسوبات و سنگ های رسوبی شده است.

تشکیل آب کره2)چرخه آب1)

تشکیل اقیانوس ها و تأثیر رسوبات موجود در آن ها4)جداشدن ورقه های سنگ کره از یکدیگر3)

انقراض گروهی جانوران در چه زمانی صورت گرفته است؟ 56

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»                                                           

انقراض گروهی در اواخر پرمین انجام شده است. پرمین دوره ای بین کربونیفر و تریاس است.

اواخر کرتاسه2)بین کربونیفر و تریاس1)

قبل از پرمین4)570 میلیون سال پیش3)



خورشید به کدام مدار تقریبًا عمود بتابد، در شهر شما، طول مدت شب و روز، بیش ترین اختالف را خواهند داشت؟ 57

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»                                                             

انحراف23/5 درجه ای محور زمین نسبت به سطح مدار گردش زمین به دور خورشید سبب ایجاد اختالف مدت زمان روز و شب در عرض های

جغرافیایی مختلف می شود. در استوا طول مدت روز و شب با هم برابر است و با افزایش عرض جغرافیایی این اختالف بیشتر می شود.

هنگامی که خورشید به مدار رأس الجدی عمود می تابد در نیمکره شمالی اول زمستان است و بلندترین شب و کوتاه ترین روز را شاهد هستیم.

رأس الجدی2)کمی شمال استوا1)

استوا4)کمی جنوب استوا3)

وجه تمایز سنگ کره  اقیانوسی نسبت به سنگ کره قاره ای چیست؟ 58

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»                                                                

سنگ کره اقیانوسی نسبت به سنگ کره  قاره ای ضخامت کم تر و چگالی بیش تری دارد.

ضخامت بیش تر و چگالی کم تر2)ضخامت کم تر و چگالی کم تر1)

ضخامت بیش تر و چگالی بیش تر4)ضخامت کم تر و چگالی بیش تر3)

با توجه به چرخه ویلسون، کدام مورد را می توان مرحله گسترش درنظر گرفت؟ 59

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»                                                                

در مرحله گسترش،  در محل شکاف ایجاد شده،  مواد مذاب خیمرکره به بستر اقیانوس رسیده و پشته های اقیانوسی تشکیل می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه های «2» و «4»: ایجاد جزایر قوسی و درازگودال های اقیانوسی مربوط به مرحله بسته شدن می باشد.

گزینه «3»: مربوط به مرحله بازشدگی

ایجاد جزایر قوسی2)تشکیل پشته های اقیانوسی1)

به وجود آمدن درازگودال های اقیانوسی4)صعود مواد مذاب خمیرکره به سطح زمین3)



در سنگی،  مقدار اولیه توریم به سرب 208 تبدیل شده است. سن این سنگ چه قدر است؟

میلیون سال) (نیمه عمر توریم 

60

گزینه 1 پاسخ:

گزينة «1»                                                                 

 به سرب 208 تبدیل شده و  توریم 232 اولیه در سنگ باقی مانده است.

دو نیمه عمر از توریم موجود در این سنگ می گذرد.

سن سنگ: میلیون سال

3
4

14/1 = 232

42/3 میلیون سال2)28/2 میلیون سال1)

282 میلیون سال4)14/1 میلیون سال3)

3
4

1
4

1→ → ⇒1
2

1
4

2 × 14/1 = 28/2

اگر در یک نمونه سنگ آذرین،    از مقدار اورانیوم 235 تجزیه شده باشد، حدودًا چند میلیارد سال از عمر این نمونه سنگ گذشته است؟

(نیمه عمر اورانیوم 235 را 713 میلیون سال در نظر بگیرید.)
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گزینه 4 پاسخ:

در صورتی که  از مقدار اورانیوم 235 تجزیه شده باشد،  مقدار آن در نمونه باقی مانده است، که تعداد نیمه عمر نمونه 3 خواهد بود. سن

نمونه را می توان از طریق حاصلضرب تعداد نیمه عمر در نیمه عمر مورد قبول برای یک ماده رادیواکتیو، به دست آورد، به عبارت دیگر داریم:

سه نیمه عمر از سن سنگ گذشته است.

: سن نمونه                                                                        

                                                                          

7
8

(12/8(22852(32139(42/1

7
8

1
8

− =8
8

7
8

1
8

1→ → →1
2

1
4

1
8

3 × 713 × ≃ 2/110 −3

کدام ترتیب سن نسبی را نمی توانیم برای شکل زیر به کار ببریم؟ 62

گزینه 2 پاسخ:

ترتیب نسبی الیه ها در شکل به ترتیب به صورت زیر است:

رسوبگذاری، چین خوردگی، شکستگی، نفوذ ماگما و فرسایش

رسوب گذاری، چین خوردگی، شکستگی1)

رسوب گذاری، شکستگی، نفوذ ماگما2)

چین خوردگی، شکستگی، نفوذ ماگما3)

شکستگی، نفوذ ماگما، فرسایش4)



پس از 16 روز چه کسری از ماده رادیواکتیویته با نیمه عمر 4 روز باقی می ماند؟ 63

گزینه 3 پاسخ:

سن پدیده تعداد نیمه عمر طول نیمه عمر

تعداد نیمه عمر

   

(11
4

(21
8

(31
16

(41
32

×=

16 = x × 4 ⇒ x = = 416
4

1→ → → →1
2

1
4

1
8

1
16

در شکل زیر از زمان پیدایش نخستین تریلوبیت تا پیدایش اولین گیاهان گلدار شاهد چند وقفه در توالی رسوبی هستیم؟ 64

گزینه 2 پاسخ:

نخستین تریلوبیت ها، در دوره کامبرین و اولین گیاهان گلدار در دوره کرتاسه به وجود آمده اند. این زمان ها را به صورت زیر مرتب می کنیم:

کامبرین – اردویسین – سیلورین – دونین – کربونیفر – پرمین – تریاس ژوراسیک – کرتاسه – ترشیاری

درنتیجه شاهد هستیم که رسوبات دوره دونین، پرمین و ژوراسیک تحت تأثیر فرسایش از بین رفته اند. پس شاهد 3 وقفه در توالی رسوبی

هستیم:

1- بین سیلورین و کربونیفر

2- بین کربونیفر و تریاس

3- بین تریاس و کرتاسه

(14

(23

(32

(45

عامل تشکیل رشته کوه ها در چرخه ویلسون کدام یک از موارد زیر است؟ 65

گزینه 1 پاسخ:

در آخرین مرحله چرخه ویلسون (مرحله برخورد)، با بسته شدن اقیانوس و برخورد ورقه ها، رسوبات اقیانوسی، رشته کوه ها را به وجود می آورند.

مواد مذاب خمیرکره4)سنگ کره اقیانوسی3)گودال های اقیانوسی2)رسوبات اقیانوسی1)



، 16 واحد نجومی با خورشید فاصله دارد. ، 25 واحد نجومی و سیارة  ، پی بردند که سیارة  ستاره شناسان با بررسی دو سیارة  و 

یک دور به دور خورشید بچرخد، سیارة  پس از چند سال، دومین دور خود را تکمیل می کند؟ هنگامی که سیارة 

66

گزینه 1 پاسخ:

سیارة سال زمینی

سیارة  سال زمینی

سیارة  هر 125 سال یک بار به دور خورشید می چرخد. سیارة  نیز هر 64 سال. سیارة  پس از 128 سال دومین دور خود را به دور خورشید

می زند. یعنی 3 سال پس از گردش سیارة  به دور خورشید.

ABAB

AB

(13(261(39(42

⇒ d = 25 = ⇒ p = 125− →−−

=p2 d3

( )52 3 p2A

⇒ d = 16 = ⇒ p = 64− →−−

=p2 d3

( )42 3 p2B

ABB

A

128 − 125 = 3

شکل مقابل مرحله ای از چرخة ویلسون را نشان می دهد. این مرحله تحت تأثیر چه نیرو یا نیروهایی صورت گرفته است؟
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گزینه 4 پاسخ:

در مرحلة بازشدگی چرخة ویلسون، بخشی از پوستة قاره ای تحت تأثیر جریان های همرفتی خمیرکره شکافته می شود و مواد مذاب خمیرکره

صعود نموده و به سطح زمین می رسند.

 

زلزله های مکرر در محل حاشیة ورقه های سنگ کره1)

نفوذ آب در محل شکافته شده پوستة قاره ای2)

حرکت مواد مذاب در بخش خارجی هسته3)

جریان های همرفتی خمیرکره4)



نماد گسل و توده نفوذی با توجه به شکل زیر، کدام یک از ترتیب وقایع گفته شده، صحیح است؟ (از راست به چپ و از قدیم به جدید.

است.)
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گزینه 4 پاسخ:

با توجه به شکل ترتیب وقایع به صورت زیر است: (از قدیم به جدید و از راست به چپ) 

FE

(1F < E < B < A

(2 F < E < C < A

(3F < E < C < B

(4E < F < D < B

E < F < D < C < B < A

درکدام زمان، سنگ های کره ی زمین شروع به دگرگون شدگی کرده اند؟ 69

گزینه 2 پاسخ:

گزینه 2

با توجه به متن کتاب، با حرکت ورقه های سنگ کره و ایجاد فشار و گرمای زیاد سنگ های دگرگونی تشکلیل می شود که برخورد ورقه ها امکان

این گرما و فشار را فراهم می آورد.

برخورد ورقه های سنگ کره به هم2)پس از تشکیل سنگ کره1)

فوران اولین آتشفشان ها بر روی زمین4)جدا شدن ورقه های سنگ کره از هم3)



شهابی تقریبًا هر 8 سال یک بار به دور خورشید می گردد. وقتی این شهاب، زمین و خورشید در یک راستا قرار می گیرند، شهاب و زمین،

حدود چند واحد نجومی از یکدیگر فاصله دارند؟
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گزینه 1 پاسخ:

گزینۀ 1

فاصله از خورشید 

فاصله خورشید از زمین - فاصله خورشید از شهاب

(13(24(35(423

= d = 4p2 d3
−→−

p=8

= 4 − 1 = 3

بر اثر فروپاشی کربن رادیواکتیو، کدام ماده پایدار حاصل می شود؟ 71

گزینه 1 پاسخ:

گزینۀ 1

عنصر پایدار حاصل از کربن رادیواکتیو، نیتروژن می باشد.

 کربن دی اکسید4)کربن معمولی3)اکسیژن2)نیتروژن1)


