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وقتي بخش زيرين يك ورقه به زير ورقه اي ديگر مي رود ، فشاري بر  ؟  چين خوردگي ها چگونه ايجاد شده اند؟ مثال بزنيد -11
چين خوردگي هاي هيماليا مثالي از اين نوع ايجاد . كند و به سمت باال مي آورد پوسته  وارد مي شود كه اليه هاي رسوبي را دچار خميدگي مي 

.رشته كوه ها است   

.اگر فشار بر اليه هاي رسوبي به گونه اي باشدكه پوسته را دچار شكستگي كند ، گُسل به وجود مي آيد؟ گُسل چگونه به وجود مي آيد -12  
ت ، مناطقي باالتر از اطراف قرار مي گيرد و مناطقي نيز فرو مي نشيند و در نتيجه كوه يا دره ايجاد در اين صورت با اختالف ارتفاع حاصل از شكس

.مي شود   

و به آن فشار از سمت گوشته به طرف پوسته حركت مي كنند ) ماگما(گاهي مواد مذاب ؟ كوه هاي آتشفشاني چگونه به وجود مي آيند -13
پوسته راهي براي خروج از پوسته پيدا كنند و فوران كنند ، كوه هاي آتشفشاني را به وجود مي آورند اما اگر اگر مواد مذاب از . وارد مي آورند 

.فوران رخ ندهد و اليه ي پوسته باال بيايد ، كوه هاي ُگنبدي ايجاد مي شوند   

  .سايش بادي  ، فرسايش يخچالي هوازدگي ، فرسايش آبي ، فر  ؟عوامل بيروني تغيير چهره ي ناهمواري ها را نام ببريد  -14

انسان همواره براي رفع نيازهاي خود و بهره برداري از محيط طبيعي ، چهره ي  چرا انسان چهره ي ناهمواري ها را تغيير داده است؟ -15
  .ناهمواري ها را تغيير داده است 

  ) كم(                                                                 .است ...................... وسعت خشكي هاي زمين نسبت به آب ها  *-
)71 (                                                                    .درصد سطح زمين را آب تشكيل مي دهد ................ حدود  *-  

)  تبت(  .بلندترين فالت جهان است .............................. فالت  *-  
)جوان(               .است ............................ كوه هاي بسيار مرتفع جزء ناهمواري هاي  *-  

) كوه زايي(   .است ..................................... از جمله نتايج برخورد دو ورقه به يكديگر  *-  

 .را شامل مي شود ....... يعني اقيانوس ها ، درياها ، درياچه ها و رودها و همه آب هاي زمين ؟  شامل چيست؟ )هيدروسفر(آب كره  -1

 ي ، اقيانوس منجمد جنوبي اقيانوس آرام ، اقيانوس هند ، اقيانوس اطلس ، اقيانوس منجمد شمال ؟پنج مجموعه ي بزرگ آبها كدامند -2

متر در نزديكي مجمع الجزاير  11000گودال ماريانا با ژرفاي دراز   ؟عميق ترين جاي جهان كجاست و در كدام اقيانوس قراردارد  -3

 .فيليپين در اقيانوس آرام قرار دارد 

فشار زياد آب ،   ؟ چه عواملي كاوش هاي علمي را در باره ي اقيانوس ها و بستر آنها با دشواري هاي زيادي روبرو مي كند-4
 . تاريكي ، دماي كم در اعماق آب 

در جاهايي كه اقيانوس ها با خشكي تماس دارند ، اغلب ناحيه اي كم عمق با ژرفايي كمتر از  ؟  چيست) ايوان خشكي( فالت قاره  -5

 .مي گويند ) ايوان خشكي ( متر ديده مي شود كه به آن فال ت قاره 200

 .گيري از نظر وجود منابع سرشار نفت و گاز و جزاير ماهي ؟فالت قاره ها از چه نظر اهميت دارند   -6

متري ادامه مي يابد ، به اين بخش شيب قاره 5000تا  2000بعد از فالت قاره ناگهان شيب زياد مي شود و تا عمق   ؟شيب قاره چيست -7

 . مي گويند 

وزش -3تبخيرشديد  -2درمنطقه گرم وخشك واقع شده است  -1 چرا آب درياي احمر بسيار شورتر از آب درياي شمال است؟ -8
 . بادهاي گرم وخشك صحراي افريقا

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده     – متوسطه اول  -نهممطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   
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 عدم.  تاريكي.  آب زياد فشار دليل به ؟به قله هاست؟ چند دليل ذكر كنيد چرا سفر به اعماق اقيانوسها دشوارتر از صعود -9

 . هوا تا ترند نزديك بهم مايع مولكولهاي چون،   هوا تا رهت سخت درآب حركت.  كافي تجهيزات

. اين پهنه هاي آبي امكان حمل و نقل كم هزينه تر ميليون ها ُتن بار را با كشتي ها فراهم مي آورند ؟   دارنداقيانوس ها چه فوايدي  -10
 .اقيانوس ها همچنين به طور غير مستقيم منبع تأمين آب شيرين براي ساكنان جهان اند 

زباله هاي سمي كارخانه ها ، پالستيك و مواد تجزيه  ساليانه چند ميليون تُن ؟ امروزه اقيانوس ها با چه مشكالتي روبه رو هستند -11
 .برخي كشورها از شيوه ي دفن زباله هاي اتمي در اعماق اقيانوس ها استفاده مي كنند . نشدني به اقيانوس ها ريخته مي شود 

كيلومتري اطراف سياره ي زمين را در بر  10000هوا كره اليه اي از گاز است كه از سطح زمين تا ارتفاع  ؟   ساختار هوا كره چيست -12
 .گرفته است 

و ساير گازها مانند % ) 21(اكسيژن % ) 78(هوا كره مخلوطي از گازهاي مختلف نيتروژن  ؟ هوا كره مخلوطي از چه گازهايي است -13
 .دي اكسيد كربن و بخار آب است 

تشكيل ابرها و بسياري از تغييرات آب و . است تروپوسفر نام دارد  پايين ترين اليه ، كه به سطح  زمين نزديك؟ تروپوسفر چيست  -14
 .هوايي در اين اليه صورت مي گيرد  

در يك محل و در مدت زماني كوتاه است ) اتمسفر(وضعيت گذرا و موقتي هوا كره  هواهوا  و  آب وهوا  چه تفاوتي با يكديگر دارند ؟  -15

در يك ناحيه در مدت ) اتمسفر (وضعيت هوا كره  آب و هوا اما . براي مثال مي گوييم امروز هوا آفتابي يا ابري يا باراني است و يا باد مي وزد
 . شهر آب و هواي گرم و شرجي دارد  زماني نسبتاً طوالني است براي مثال مي گوييم استان بو

 –دوري و نزديكي به اقيانوس ها و درياها  –زاويه تابش خورشيد و عرض جغرافيايي عوامل موثر بر آب و هواي جهان را نام ببريد؟  -16
 . فشار هوا و جريان باد  –ارتفاع از سطح زمين 

منطقه  -1 آورد آنها را بنويسيد ؟ قه را در روي زمين پديد ميطور كلي يكسان نتابيدن خورشيد به سطح زمين ، سه منطبه -17

 . منطقه ي سرد در مجاورت قطب ها  -3منطقه ي معتدل شمالي و جنوبي  -2گرم در دو طرف استوا تا مدارهاي رأس السرطان و رأس الجدي 

خشكي ها زودتر   و تابستان مي شوند؟ به چه دليل اقيانوس ها و درياها موجب اعتدال دماي نواحي مجاور خود در زمستان -18

 . آب ها بيشتر از خشكي ها گرما را در خود ذخيره مي كنند . از آب ها گرم مي شوند و سريع تر گرماي خود را از دست مي دهند 

   عبور جريان هاي دريايي آب گرم از كناره ي كشور ها موجب  نقش جريان هاي دريايي آب گرم و سرد در آب و هوا چيست؟  -19
به عكس عبور جريان هاي آب سرد موجب بروز سرماي شديد در كناره ها مي شود مانند . مي شود كه سرماي در زمستان كاهش پيدا مي كند 

 .جريان آب سرد گرينلند كه از كناره هاي كانادا عبور مي كند 
هواي گرم سبك است و به . زيرا منبسط مي شود و مولكول ها ي آن از هم فاصله مي گيرند  ؟ چرا هواي گرم فشار كمتري دارد    -20

  . سمت باال صعود مي كند 
هواي سرد سنگين است و به . زيرا سرما موجب تراكم و فشردگي بيشتر مولكول ها مي شود ؟  چرا هواي سرد فشار بيشتري  دارد   -21

 .سمت پايين و سطح زمين فرود مي آيد 
به همين دليل ، فشار هوا در سطح . هر چه از سطح زمين باالتر برويم ، فشار هوا كم مي شود ؟ رابطه ي فشار و ارتفاع چگونه است  -22

 .درياها زياد و در ارتفاعات و كوهستان ها كم است 

هوا هميشه از جايي كه فشار بيشتري دارد به سمت جايي كه فشار كمتري وجود دارد جريان مي يابد و به   ؟باد چگونه به وجود مي آيد -23
 . اين ترتيب باد به وجود مي آيد 

يكي از علل مهم افزايش دما ، زياد شدن خودروها و افزايش فعاليت هاي  ؟يكي ازعلل مهم افزايش دما در كره ي زمين چيست   -24
 .ز سوخت هاي فسيلي استفاده مي كننداست كه ا صنعتي 
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ذوب شدن يخ هاي قطبي ، باال آمدن آب دريا ، به زير آب رفتن نواحي   ؟گرم شدن كره ي زمين چه پيامدهاي ناخوشايندي دارد  -25

 .و مواردي از اين قبيل ساحلي و جزيره ها يا وقوع خشكسالي در نواحي گرم و خشك 

 –در ارتفاعات باال ، تراكم هوا تغيير مي كند  زياد ممكن است با مشكالت تنفسي روبه رو شوند؟چرا كوهنوردان در ارتفاعات  -26
در قله كوه اورست ، بيش از . هواي رقيق به همان اندازه هواي بسيار فشرده و متراكم سطح دريا غني از اكسيژن نمي باشد. هوا رقيق مي شود

 .سوم فشار اتمسفري سطح درياست متر باالي سطح دريا ، فشار اتمسفري يك 8840
به علت تغيير  شود؟ استفاده از ماسك اكسيژن به مسافران آموزش داده مي ي چرا در هواپيما، قبل از شروع پرواز، نحوه  -27

 . فشار هوا در ارتفاعات باال

 :نكات مهم 

 .پوسته ي زمين در كف اقيانوس ها و درياها امتداد دارد  الف-

 .و درياها همانند خشكي ها ناهمواري هاي فراوان دارد  كف اقيانوس ها ب-
 .فشار هوا در يك مكان متغير است و زياد يا كم مي شود  ج-

  )آرام( 0 است.......................... پهناورترين اقيانوس كره ي زمين  اقيانوس   *-

 ) اقيانوس ها (     .هستند ................................ يكي از منابع مهم تأمين غذا براي انسان   *-
 ) فشار سنج (   .اندازه گيري مي كنند ................................ فشار هوا را با دستگاه هاي  *-

)  كم (        .مي شود ............................. هرچه از سطح زمين باالتر برويم فشار هوا  *-

) 6(      .درجه سانتي گراد كاهش مي يابد ................. متر ارتفاع ، دما 1000به ازاي هر   *-

 )تروپوسفر(    .نام دارد ................................... پايين ترين اليه ، كه نزديك به سطح زمين است  *-

 ) مايل تر(    .                           مي شود ...................... هر چه از استوا به طرف قطب ها پيش مي رويم تابش خورشيد  *-

 )كاهش( .           مي يابد ...................... هر چه از مدار استوا به سمت عرض هاي جغرافيايي باالتر حركت كنيم دماي هوا  *-

رافيايي است كه در آن ، انواع خاصي از گياهان و جانوران زندگي مي كنند و زيست بوم  يك ناحيه ي جغ؟    چيست) بيوم(زيست بوم  -1
 .ناحيه ي مشخصي را به وجود مي آورد 

آب و هوا ، ؟  )تنوع زيست بوم ها به چه عواملي بستگي دارد؟(وجود هر زيست بوم در يك ناحيه به چه عواملي بستگي دارد؟ -2
 .جنس خاك شكل ناهمواري ها ، ميزان ارتفاع زمين و 

تابستان هاي كوتاه و  -2درجه زير صفر  34زمستان هاي طوالني و سرماي شديد  -1 ؟  ناحيه ي توندرا چه ويژگي هايي دارد  -3
بزرگ  -5در توندرا فقط گياهاني چون خزه و گلسنگ مي رويد   -4زمين هاي توندرا پوشيده از يخ و برف    -3درجه    12ميانگين دما حداكثر 

 .ترين جانور توندرا خرس قطبي است جثه 

ميلي  500تا  250بارندگي بين  -2ماه ازسال ميانگين دما كمتر از صفر درجه است  شش -1  ؟ ناحيه ي تايگا چه ويژگي هايي دارد  -4
ن اين ناحيه مانند درختا -4ناحيه ي تايگا به  داشتن جنگل هاي مخروطيان و سوزني برگ معروف است  -3متر و زمين هميشه مرطوب است  

 .تقريباً تمام جنگل هاي كشور كانادا از نوع تايگاست  -5كاج و سرو هميشه سبزند و برگ ريزان ندارند 

 . اين زيست بوم در مجاورت خط استوا در چند قاره گسترده شده است ؟  جنگل هاي باراني استوايي در كجا گسترده شده است -5

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده             – متوسطه اول نهم -مطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   
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