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 «. کندمیما را ترسیم  یآینده زانداچشمدست توانای معلم است که » 

 «مقام معظم رهبری »                                                                           

 مقدمه:

مجازی جایگزین  هایآموزشدر سال تحصیلی گذشته ، در پی شیوع کرونا ، 

 نیز برخی معلمان  بین این در حضوری مدارس شد. هایآموزش

و برقراری ارتباط هر چه بیشتر مجازی  آموزش امر، با ابتکار و خالقیت ، سعی در تداوم 

 آموزان داشتند.  بادانش

گفتنی است تعدادی از دانش آموزان به دلیل عدم دسترسی به تلفن همراه هوشمند یا 

مجازی محروم شدندکه برای تحقق عدالت آموزشی به  هایآموزشاینترنت از 

درسنامه  تألیف، تولید و  هاشیوهشدند. یکی از این  مندبهرهدیگر ، از آموزش  هایشیوه

 برای این دسته از دانش آموزان بود.

در این روزهای کرونایی مصمم شدیم تا با تولید درسنامه دروس دوره اول و دوم 

را برای آموزش  هاخانوادهاز دلواپسی  ایگوشهی جدید ، متوسطه برای سال تحصیل

حضوری در  هایآموزشفرزندانشان کاهش دهیم و امیدواریم که در ادامه نیز در کنار 

 مدارس ، این نوع درسنامه ها برای یادگیری بهتر مطالب به دانش آموزان کمک کند .

کردن ویروس کرونا  گیرزمین امید است با یاری خداوند متعال ، همگی عزممان را برای

 از وظایف شغلی خود غافل نشویم. حالدرعینجزم کرده و 

 به امید روزهای بهتر و سرشار از سالمتی 
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 زمین تکوین و کیهان آفرینش :اوّل فصل

 
 :کیهان در متنوع هایپدیده

 .دارد وجود ... و سیّارها ،هاستاره ،هامنظومه ،هاکهکشانمانند  متنوعی هایپدیده کیهان، در

 سیارات                                                                                                             

  )خورشید(ستاره       شمسی شیری                   منظومۀ کیهان                    کهکشان راه

 هاشهاباجرام آسمانی دیگر مثل                                                                                                             

 و است گسترش حال در کیهان دهد کهمینشان  :کیهان مورد در نجومی هایگیریاندازه نتیجه

 .هستند یکدیگر از شدن دورحال  در هاکهکشان

و  غبار از گاز، ایتوده ،هاکهکشان.دارد وجود کهکشان میلیارد صدها کیهان، در :تعریف کهکشان

 انفجاری طی که هستند ... و ایستاره فضای بین ،هاسیاره ،هاستاره شامل آسمانی جرم میلیاردها

 نیروهای تأثیر تحتمختلف، اجرام از تعدادی کهکشان، هر در (.بانگ نظریۀ مه)اندشدهتشکیل بزرگ

 .اندساخته را هامنظومه و شده جمع هم ،کنارگرانش متقابل

 شمسی منظومۀ
 .دارد قرار آن بازوهای از یکی لبۀ در ما، منظومۀ شمسی که دارد مارپیچی شکلی ،شیری راه کهکشان
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 مانند زمین سیارات

 یدشمانند خور  ستاره

 شهابها دیگر مثلاجرام آسمانی 
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  است؛ غرب به شرق از خورشید حرکت ظاهری نکته:                       

 :استاجرام در منظومه حرکت در مورد  شدهمطرح نظریه دو                           

 اجرام و دارد قرار عالم مرکز در زمین           بطلمیوس                               :مرکزی زمین نظریه -1

 شد، گذارینام مرکزی زمین نظریۀ که نظریه، این اساس بر  .گردندمی آن دور دیگر به آسمانی

 شناختهسیارۀ  و پنج خورشید و ماه و است زمین،ثابت

 و مشتری ،مریخ ،زهره ،عطارد یعنی روزگار، آن شده

 .گردندمی زمین دور به ایدایره مدارهایی در ،زحل

 و سجزی ابوسعیدمرکزی در ایران :   زمین نظریه مخالفان

 طوسی نصیرالدینخواجه

کوپرنیک                         نیکوالس                      :مرکزی خورشید نظریۀ -2

 ایدایره مدار در هاسیاره دیگر مانند ماه، با همراه زمین

 دور خورشید به ساعت هایعقربه حرکت مخالف و

 و ظاهری آسمان، در خورشید روزانۀ و حرکت گرددمی

 .است خود محور دور به زمین چرخش نتیجۀ

 اصالح و تکمیل نظریه خورشید مرکزینس کپلر                      یوها                  

 قوانین کپلر:

 دور به چنان بیضوی، مداری در سیاره هر  :اول قانون

 . دارد قرار آن کانون دو از دریکی همواره، خورشید کهگرددمی خورشید 

 یادآوری

 فاصله متوسط برسد زمین به تا کشدمی طول نوری دقیقه 3/8حدود خورشید نور اینکه، به توجه با

دقیقه داریم  8/3ثانیه است در مسئله  برحسبمول رزمان  در فاست؟  کیلومتر چند خورشید تا زمین

    849 =60×3/8(s)                                                                                   .باید ثانیه را به دست آوریم

                             150000000  ∞149400000=498 ×300000                  X=Vt       سرعت نور 

 شودمیگفته  شناسی ستاره واحد یک یایک واحد نجومی  شناسیستاره اصطالح در فاصله این به

 قانون دوم کپلر: 
 دور به چنان سیاره، هر

 که گرددمی خورشید

 را سیاره که فرضی خط

 وصل خورشید به

مدت در،کندمی

 مساوی، یهاانزم

 مساوی های مساحت

 .کندمی ایجاد
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 :سوم قانون
 ،یابدمی افزایش( dخورشید) از فاصله افزایش با(، p)خورشید دور به سیاره دور یک گردش زمان

است.  خورشید تا سیاره آن فاصله مکعب معادل خورشید، دور به سیاره گردش مربع زمان کهطوریبه

((𝑃2 = 𝑑3 

 :رابطه این در                   

p                    زمینی سال برحسب 

d                   نجومی واحد برحسب 

سال زمینی  هرچند، این سیاره باشدمیواحد نجو 4تا خورشید معادل  ایسیاره: اگر فاصله مثال

 ؟ کندمیبه دور خورشید گردش  باریک

𝑷𝟐 = 𝒅𝟑 → (𝑷𝟐 = 𝟒𝟑) → (𝑷𝟐 = 𝟔𝟒) → 𝑷 = 𝟖 
   با ریاضی پیوند     

600فاصله  در ایسیاره مدار اگر  ×  دور به آن گردش زمان باشد، داشته قرار خورشید کیلومتری 106

 است؟  سال چند خورشید

150"000"000 𝑘𝑚 →     یک  واحد نجومی

600 × 106𝑘𝑚      →    x                                                                                                    

𝑥 =
600×106

150"000"000
 =

600

150
= 4 → 𝑥 = 4  → 𝑑 =      واحد  نجومی4

𝑷𝟐 = 𝒅𝟑 → (𝑷𝟐 = 𝟒𝟑) → (𝑷𝟐 = 𝟔𝟒) → 𝑷 = 𝟖 

 زمین حرکات
   در چرخش ین. اگویندمی وضعی حرکت را محورش دور به زمین چرخش               حرکت وضعی:         

                      .شودمی انجام ساعت ٢٤ حدود زمانمدت در و است ساعت هایعقربهحرکت  خالف جهت          

  انتقالی  حرکت خورشید، دور به بیضوی مدار روی برزمین گردش به                :انتقالی حرکت           

 .شودمی انجام ساعت هایعقربه حرکت خالف جهت در که شودمی گفته           

                    هافصل پیدایش               انتقالی: اثر حرکت پیدایش شب و روز                      اثر حرکت وضعی:

 خط به نسبت زمین، محور ایدرجه 5/٢3اثر انحراف 

 خورشید: دور زمین به گردش مدار سطح بر عمود

 در شب و روز زمانمدت اختالف ایجاد سبب الف:

 .شودمی مختلف جغرافیایی هایعرض

 مدت  تمام در روز و شب مدت استوا طول درمثال : 

 عرض افزایش با است، ساعت١٢ و برابر باهم سال

 .شودمی بیشتر ساعت اختالف این جغرافیایی
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زاویة  ،زمین بودن کروی علت به ،هافصل پیدایش ب:

 در مختلف، جغرافیایی هایعرض در خورشید تابش

 انحراف علت به است. همچنین متفاوت ،زمانیک

عرض  یک در خورشید تابش زوایای زمین، محور

 تفاوت ایند. دار تفاوت سال طول در نیز جغرافیایی

 زمینه کر مختلف نقاط در هافصل ایجاد سبب زاویه،

 است. شده

 آن محور زاویة انحراف و زمین حرکت نکته:

 را خورشید موقعیت توانمی که است ایگونهبه

 عمود استوا برمدار خورشید بهار، ابتدای در شکل اساس برد. کر تصوّر مقابل شکل صورتبه زمین به نسبت

 آخر در ،کهطوریبه تابدمی عمود شمالینیمکرة  در باالتر جغرافیایی هایعرض بر بهار طول در و تابدمی

 از کمتر بر مدارهای تابستان طول در سپس د.دار قائم تابش ،السرطانرأس برمدار حداکثر تیرماه اول و خرداد

 هایعرض بر سال، دوم ماه شش در ادامه در و استوا بر پاییز اول مجدداً و است قائم شمالی، درجه ٢3/5

 .تابدمی قائم جنوبیدرجه  5/٢3 صفرتاجغرافیایی 

 تحقیق کنید

 گرمای علت ،ماهدی اول در فاصلةحداقلی و تیر اول در خورشید تا زمین حداکثر فاصله به توجه با

 چیست؟ ماهدی سرمای و تیرماه

انرژی بیشتری از  درنتیجهروز نیز بلندتر است  طولزاویه تابش عمود و  تیرماه دراست که  آنعلت  

 . کندمیخورشید دریافت 

 را بیازمایید خود

 .کنید مقایسه را جنوبی و نیمکرة شمالی در هافصل وضعیت -١

در  هستشمالی فصل تابستان  نیمکره دردرزمانی که یعنی  اندقرینهدر دو نیمکره شمالی و جنوبی  هافصل

 .نیمکره جنوبی فصل زمستان است 

 دارد؟ تفاوتی چه جنوبی و شمالی نیمکره در سایه، تشکیل جهت -٢

جنوبی جهت سایه  نیمکره در زمانهمشمال است و  طرفبهظهردرنیمکره شمالی  هنگام درجهت سایه 

 جنوب است یعنی عکس نیمکره شمالی طرفبهشاخص 

 ؟تابدمی عمود استوا بر روزهایی چه در خورشید سال، یک طول در -3

که  یعنی اول فروردین و اول مهرماه تابدمیعمود  بر استواروز خورشید  دو شکل پایین فقط در طبق بر

 .شودمیاعتدالین هم گفته 

                                                                     ها در کره زمین کدام است؟عامل ایجاد فصل -٤

  ⧠ دوری و نزدیکی زمین به خورشیدب(    ⧠الف(حرکت زمین به دور خودش و حرکت ظاهری زمین 

  ⧠ روز زاویه تابش خورشید در یک شبانهد(   ⧠ و انحراف محور زمین خورشیدچرخش زمین به دور  ج(    
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 آن در زندگی آغاز و زمین تکوین
    سیاره زمین)کره                       منظومه شمسی          کیهان          کهکشان ترتیب تشکیل:           

   کرهزیست           کرهآبهوا کره                      کرهسنگمذاب(           

 تا ساده از را جانداران سپس و مهیا را زیست محیط شرایط ابتدا جهان، آفرینش در خداوند

 .است آفریده پیچیده

 :                                                                      زمین کره درعلل ظهورو انقراض جانداران 

و  اندداشتهمحیط زیست تغییرات فراوانی  وی وهوایآبتغییرات شرایط  مختلف هایدر دوران    

، مثالعنوانبه. اندشدهمنقرضمختلف جانداران در سطح زمین ظاهر و  هایگونهبر این اساس 

میلیون سال، جثه آنها بزرگ شد و در 70 -80، ظاهر و در طیدر اوایل دوره کربونیفر خزندگان

 کره زمین گسترش یافتند.

عدم سازگاری دایناسورها با و نامساعدشدن شرایط محیط زیست با علل انقراض دایناسورها : 

پیش منقرض میلیون سال 6٥حدود، این موجودات تغییرات محیطی

 شدند.

 :کنید تفسیر

 و کرهزیست ،کرهسنگ ،رهک هوا تشکیل ترتیب زیر، شکل به توجه با

 . کنید ذکر جدید به قدیم از را کرهآب

 کرهزیست -4  کرهآب -3ابتدایی هواکره -2  کرهسنگ -1

 

 سن زمین

 بررسی تاریخچه زمین                                         
 موجود در زمین منابع و، اکتشاف ذخایر ازنظر      هاسنگاهمیت تعیین سن 

 حوادث احتمالی آینده بینیپیش                                                

 :شناسیزمین در هاسنگتعیین سن  هایروش

.      شودمینسبت به یکدیگر مشخص  هاپدیدهترتیب تقدم و تأخر وقوع                     سن نسبی      

 گیریاندازه پرتوزا عناصر از استفاده با هانمونه واقعی سن                     (پرتوسنجیمطلق ) سن

 .شودمی
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 ایند. هستن حال واپاشی در ثابت سرعت با مداوم، طوربهاین عناصر                       پرتوزا عناصر

 .شوندمی تبدیل پایدار عنصر به واپاشی از پس عناصر

 را، شودمی پایدار تبدیل عنصر به پرتوزا عنصر یک از نیمی که زمانیمدت                     عمرنیمه

 .گویندمی عنصر آن عمرنیمه

 مانند هایینمونه مطلق سن توانمی زیر رابطۀ از استفاده با مطلق سن تعیین درنکته                     

 .کرد ینعیت را )...و استخوان سنگ،چوب،(

   نمونه سن  =عمرنیمه تعداد ×عمرنیمه                                                          

است، سن مطلق سنگ را  ماندهباقیدرصد اورانیم  2٥، تنها 238از یک سنگ حاوی اورانیم مثال: 

𝟏  .                                   (تمیلیارد سال اس ٥/4، 238 اورانیم عمرنیمهمحاسبه کنید)  →
𝟏

𝟐
→

𝟏

𝟒
 

سنگ                 سن = 2 × ٥/4 = 9 میلیارد سال         

              سنگ سن  =عمرنیمه تعداد ×عمرنیمه

   یادآوری
 آشنا آن اصول و نسبی سن تعیین روش با نهم علوم کتاب در

از  را وقایع ترتیب ،روروبه شکل در ،آن توجه به با. شدید

 .کنید یگذارشماره جدید به میقد

١-A   ٢-B   3-C   ٤-D  5-E  6- F   7-G   

 فرسایش -١١( Xتوده نفوذی) -١0گسل معکوس   -9 خوردگیچین -8

 ریاضی با پیوند

 از استفاده با.است شدهداده نشان هاآن از حاصل پایدار عنصر و پرتوزا عناصر از برخی عمرنیم زیر، جدول در

 :دهید پاسخ زیر هایپرسش به ،آن در موجود اطالعات
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 عنصر پرتوزا، استفاده از کدام اندشدهتشکیلکه در کره زمین   هاییسنگبرای تعیین سن نخستین  -١

 است؟ چرا؟ ترمناسب

میلیارد  ٤زمین دهندهیلتشک هایسنگو نخستین  زمین یکسان است. باسن آن عمریمهنزیرا ٢38اورانیوم  

 سن دارند.

 توضیح را آن دلیل. شودمی استفاده ١٤ کربن از اولیه، انسان جمجمه یا و ماموت فسیل سن تعیین برای-٢

 ١٢و مثل کربن  دهدیم تشکیل دیاکسیدو کربن  شدهبیترکدر جو با اکسیژن  موجود ١٤کربن  .دهید

اما بعد از مرگ جذب هر دو متوقف و  ،این نسبت ثابتجانداران  بودنزنده تا زمانو  توسط جانداران جذب

که از این طریق مقدار  شودمی ١٤چون ناپایدار است شروع به تجزیه شدن و تبدیل به نیتروژن  ١٤کربن 

 و ماموت فسیل)مثل بقایای جاندارانی ییهانمونهمشخص و سپس سن سال  5730برابر با  کهآن عمرمهین

 .شودمیکه قدمت زیادی ندارند محاسبه ( اولیه انسان جمجمه یا

حدود  قدیمی استخوان نمونة یک در ماندهیباق ١٤ کربن مقدار اگر -3
1

8
 باشد، سن استخوان آن اولیه مقدار 

→                                                                                     .کنید محاسبه را
𝟏

𝟖
   𝟏 →

𝟏

𝟐
→

𝟏

𝟒
  

 سنگ سن  =عمرنیمه تعداد ×عمرنیمهسنگ                 سن = 3 × 5730 = ١7١90سال 

 شناسیزمین در زمان

 مختلف زمان: هایمقیاس

برد کار مختلفی هایمقیاس در زمان مفهوم

 دقیقه، ثانیه، د:مانن زمان واحدهای. دارد

 سده دهه، سال، ماه، هفته، ،روزشبانه ساعت،

 اما، د؛نهست آشنا برای ما هزاره و )قرن(

 در که دارند وجود نیز زمان تربزرگ واحدهای

که به ترتیب از . اندمهم بسیار زمین علوم

 :باشندمیزیر  صورتبهبزرگ به کوچک 

              دوره             عهد               

 واحدهای:              ائون              دوران 

 شناسیزمینزمانی 

ی واحدهای زمان بندیتقسیم معیار

  :شناسیزمین

  گونه انقراض یا پیدایش همچون مهمی حوادث

 یا کوهزایی، پیشروی حوادث جانداران، از خاصی

  .باشدمییخبندان  عصرهای دریاها، جهانی پسروی
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سنگی،  الیهیکنادر می ایخزندهاستخوان : مثال

میلیون  75 عمرنیمهبه  رادیواکتیوی ایمادهحاوی 

است اگر  پیداشدهسال 
𝟏𝟓

𝟏𝟔
 ویواکتیراداین ماده  

باشد، خزنده در چه دورانی زندگی  شدهبیتخر

 است؟ کردهیم
𝟏𝟔

𝟏𝟔
→

𝟖

𝟏𝟔
→

𝟒

𝟏𝟔
→

𝟐

𝟏𝟔
→

𝟏

𝟏𝟔
 

 سن سنگ  =عمرنیمه تعداد ×عمرنیمه      

 کردهمیدر دوران پالئوزوئیک زندگی  شودمیپس نتیجه گرفته  سنگ سن = ٤ × 75 = 300میلیون سال      

 است.

 

                  هااقیانوس پیدایش

      ایقاره                                             

         کرهسنگ هایورقهانواع     

                اقیانوسی                                            

و  (ایقارهخشکی)از  هاییقسمتبزرگ،  هایورقهبقیه  استورقه اقیانوس آرام ورقه لیتوسفری  ترینبزرگ 

                                      مثل ورقه هند. شوندمیشامل  باهمرا دریا )اقیانوسی(

 جنس، چگالی،  ازنظر ایقاره هایورقه نکته:

 .اندمتفاوتاقیانوسی  هایورقهضخامت و سن با 

 یادآوری 

 در نهم، علوم کتاب ایورقه ساختزمین فصل در

 :دهید پاسخ زیر هایپرسش به بارهد. دراینآموختی مطالبی آن پیامدهای و کرهسنگ هایورقه حرکت مورد

، اختالف دما بین نقاط مختلف گوشته کرهسنگدلیل حرکت  چیست؟ کرهسنگ هایورقه حرکت علت -١

باالیی و پایینی نرم کره و جریانی به نام همرفتی در نرم  هایقسمتزمین است که باعث اختالف چگالی در 

 .هاستورقه جاییجابه، همین جریان همرفتی علت شودمیکره 

  .کنید بیان را هاورقه حرکت انواع-٢

 امتدادلغز -3نزدیک شونده)همگرا(    -٢دور شونده)واگرا(   -١    

 ایهکوهرشتهایجاد  –جدید  هایاقیانوسو  دریاهاتشکیل . کنید ذکر را هاورقه حرکت از حاصل پیامدهای-3

 تشکیل جزایر  – فشانآتش –زلزله  -گسل خوردگی –جدید 

 ویلسون چرخۀ
به نام چرخه  ایچرخهرا کشف کرد و در قالب  هااقیانوسپیدایش  و هاورقهحرکت توزو ویلسون رابطه بین 

 مرحله بازشدگی -1                     ویلسون مطرح کرد.

 نوع ورقه ضخامت چگالی سن

 اقیانوسی کم زیاد میلیون ٢00

 ایقاره زیاد کم میلیارد 8/3
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 مرحله گسترش -2       ویلسون چرخۀ مراحل              
 مرحله بسته شدن -3                                              

  مرحله برخورد -4                                              

 ،کرهسست همرفتی هایجریان تأثیر تحتمرحله بازشدگی: -1

 ،کرهسست مذاب مواد و شودمی شکافته ایقاره پوستة از بخشی

 افریقا در شرق آن از اینمونه. رسندمی زمین سطح به و صعود

 است. کلیمانجاروکنیا و  کوههای تشکیل آنکه نتیجه  ایجادشده

 .آیدمیبه وجود از نوع عادی  هاییگسلدر این مرحله همچنین 

 ،ایجادشده شکاف محل در مرحله، این درمرحله گسترش: -2

 هایپشته و رسیده بستر اقیانوسبه  کرهسست مذاب مواد

ین طرفبه ایجادشده جدید پوسته و شوندمی تشکیل اقیانوسیمیان

 بستر مانند شودمی اقیانوس بستر گسترش باعث و کرده حرکت

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

 به حاشیه از اقیانوسی ورقه مرحله، این در مرحله بسته شدن:-3

( و اقیانوسی گودال دراز) شودمی فرورانده خود مجاور ایقاره ورقة زیر

 اقیانوس شدن بسته)شودمی بسته اقیانوس درنهایت  فرورانش ادامه با

 ،آن از بخشی در آرام اقیانوس مانند هااقیانوس از برخی در(. تتیس

 به منجر و شده فرورانده دیگر اقیانوسی ورقه زیر به اقیانوسی ورقه

کشور ژاپن بر همین اساس بوده  گیریشکل .شودمیمثل ژاپن  قوسی جزایر و اقیانوسی گودال دراز تشکیل

 است.

 مانند هاییکوهرشته و شدهفشرده رسوبات ،هاورقه برخورد و اقیانوس شدن بسته با مرحله برخورد: -4

 .آورندمی وجود به را ... و (ایران به عربستان برخورد)زاگرس ،(آسیا به هندوستان برخورد) هیمالیا

 علم،زندگی،کارآفرینی

 هایدر الیه زمین گذشته موجودات بقایای و آثار بررسی به که شناسیزمین علم از ایشاخه : شناسیدیرینه

 محیط و زمین هایالیه نسبی سن به توانمی آنها نابودی و پیدایش ،هافسیل مطالعه پایه بر. پردازدمی رسوبی

 .برد پی درگذشته موجودات زندگی

 سطح عوارض از اطالعات آوریجمع فن و علم :ازدورسنجش

 شامل ازدورسنجش .است آنها با تماس فیزیکی بدون زمین،

 جوّ پیرامون و زمین سطح از بازتابی انرژی ثبت و گیریاندازه

 پرتوهایت. اس زمین سطح از باالتر در مناسب نقطه یک از ،آن

 توانندمی هستند، الکترومغناطیسامواج  نوع از که بازتابی

 به .باشند مصنوعی پرتوهای حتی یا اجسام پرتوهای حرارتی خورشیدی، پرتوهای مانند گوناگونی منابع دارای

 هاییبخش از ،هاآن فراز از اخذشده تصاویر از استفاده با سطح دریاها، و زمین سطح از اطالعات آوردن دست
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 انرژی از ،ازدورسنجش .شودمی انجام ،اندشده بازتابیده یا تابیده زمین سطح از که الکترومغناطیس طیف از

انرژی  که است خورشید انرژی، این تولیدکننده منبع ترینقوی. گیردمی الکترومغناطیسی بهره

 .کندمی تابش ،هاموجطول تمام را در الکترومغناطیس

 خودآزمایی

 ؟نیست شناسیدیرینهکدام یک در حیطه 

 ⧠محیط زندگی موجودات  -ب                   ⧠  هاالیهتعیین سن نسبی  -الف

 ⧠پیدایش جانداران قدیمی  -د           ⧠آذرین قدیمی  هایسنگجنس  -ج

 

 پایان فصلتستی  سؤاالتنمونه                                        

دور گردش این سیارک  یکآنتا خورشید باشد، زم برابر فاصله زمین ٢اگر فاصله یک سیارک تا خورشید  -١

 به دور خورشید چند سال است؟

با  شناسیستارهواحد  ٢5که حدود  اندیافتهسیاره جدیدی در منظومه شمسی  تازگیبهستاره شناسان  -٢

 دور خورشید را طی کند؟ باریکخورشید فاصله دارد، این سیاره چند سال زمینی باید گردش کند تا 

به دور  باریکسال زمینی  هرچندمیلیون کیلومتر باشد، این سیاره  ٤50تا زمین برابر  ایسیارهاگر فاصله  -3

 ؟کندمیخورشید گردش 

 باشد، سن این جسم را محاسبه کنید. ماندهباقیگرمی  ٢جسمی عتیقه  ١٤کربن گرم  ١6از اگر  -٤

 است؟ ماندهباقیروز  3 عمرنیمهروز چه کسری از ماده رادیواکتیوی با  9پس از  -5

 اولین مرحله در چرخه ویلسون کدام است؟  -6

 تشکیل جزایر قوسی  ب(                         به باال               مواد مذاب  صعودالف(

 فشرده شدن رسوبات  د(                                ایقارهه قج(همگرایی سریع دو ور

 است؟ ایجادشدههیمالیا چگونه  کوهرشته -7

 شدن دو ورقه اقیانوسی  ب( باز                 ای                      الف( برخورد دو ورقه قاره

 ها د( گسترش اقیانوس             ها                             ج( بسته شدن اقیانوس

 ترتیب واحدهای زمانی در کدام گزینه صحیح است؟ -8

 دوره -دور -ائون (ب                 دوره                             -دور -دوران (الف

 ائون -دوره –دوران  (د                  دوره                            -دوران –ائون  (ج

 ؟نیست« ازدورسنجش»کدام گزینه از وظایف متخصصان علم  -9

 اطالعات از عوارض سطح زمین آوریجمع (ب         اکتشافی           هایپروژهبه  بخشیکیفیت (الف 

 بررسی پرتوهای حرارتی سطح دریاها (د                                بررسی فرایندهای دگرگونی (ج 

 است؟ دادهرختشکیل دریای سرخ در کدام مرحله از چرخه ویلسون  -١0

 بسته شدن (د    ب(بازشدگی                    ج(گسترش                      برخورد                    (الف

 نخستین جانداران زمین ........... سلولی بودند و در دریاهای ......................... تشکیل شدند. -١١

 عمقکم -پر (عمیق                      د -پر (ج             عمقکم–تک  (ب عمیق                 -تک (الف
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 ؟ماندیمروز باقی  ٤ عمرمهینبا   ویواکتیرادروز حدوداً چه مقدار از ماده  ١٢پس از  -١٢

 06٢/0د(                          ١٢5/0ج(                          ٢5/0ب(                        03١/0الف( 

چند روز  آنباشد، سن  ماندهباقیگرم  ٢روز،  80 عمرنیمهاز یک ماده رادیواکتیو با گرم  6٤اگر از   -١3

 560 (د                           ٤80 (ج                         ٤00(ب             3٢0 (الف      است؟

 ؟شودمیی اقیانوسی دارای فرورانش کرهی ویلسون سنگدر کدام مرحله از چرخه -١٤

 د( برخورد                    ج( بسته شدن                   ب( گسترش                     الف( بازشدگی 

 درست آمده است؟ کرهآب -٤ کرهزیست -3 کرهسنگ -٢هواکره  -١کدام گزینه ترتیب تشکیل  -١5

  3-١-٢-٤د(                      ٢-3-١-٤ج(                  3-١-٤-٢ب(                     3-٤-١-٢الف( 


