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4درس

چیست؟ (توسفریسنگ کره )ل-1

بخش شامل قاره ها و  نیشده است. ا لیاست که حالت جامد دارد و از سنگ و خاک تشک نیزم یسنگ کره بخش خارج

 هاست. انوسیو اق اهایکف و بستر در

رانام ببرید. نیو عمده سطح زم یاصل یچهار ناهموار-2

تپه -رشته کوه -کوه -فالت

ست؟یفالت چ-3

تند به  بیآن ها با ش یهستند که در کوهستان ها محصور بوده و کناره ها یمرتفع و نسبتاً هموار یها نیفالت ها، سرزم

 کم وسعت اند. یو برخ عیفالت ها وس یشود. برخ یپست متصل م ینواح

را تعریف کنید. کوه و رشته کوه-4

از کوه ها که به شکل  یتند و قله برجسته دارد. مجموعه ا یاست که معموالً دامنه ها یبرجسته و مرتفع یکوه ناهموار

آلپ،  ،یندها، راکآ ا،یمالیه میعظ یآورند؛ مانند رشته کوه ها یدر کنارهم قرار گرفته اند، رشته کوه را به وجود م ینوار

 البرز و زاگرس.
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کنید. سهیمقا را باهم فالت وکوه -5

شود اما فالت  یتر م کیبار م،یرو یقله است و هرچه به سمت نوک آن م یفالت ها و کوه ها هر دو مرتفع اند اما کوه دارا

 مرتفع ونسبتاً مسطح است.

 تپه را تعریف کنید.-6

.خود بلندترند رامونیپ یدارند اما از نواح یتپه ها نسبت به کوه ها ارتفاع کم تر

را توضیح دهید. محاسبه ارتفاع کوه ها و تپه ها یچگونگ-7

کنند. یآزاد( محاسبه م ی)سطح متوسط آب ها ایرا نسبت به سطح در نیعوارض سطح زم ریارتفاع کوه ها و تپه ها و سا

 را بنویسید. ارتفاع کوه ها و تپه ها زانیم-8

متر در نظر گرفته شده است. در 600پا( و تپه ها کمتر از  200متر)حدود  600تر از   شیمنابع، ارتفاع کوه ها ب یدر برخ

 متر ذکر شده است.300تا  200ارتفاع تپه ها   گر،یمنابع د یبرخ

 دشت را تعریف  کنید.-9

فالت ها و کف دره ها  انیم ایدرکنار سواحل و  ایکوه ها  انیپست و نسبتاًهموارند که در م ییها نیدشت ها سرزم

 قرارگرفته اند.

 اهمیت دشت را بنویسید.-10

دهند. یم لیانسان ها را تشک تیو فعال یعمده سکونت، زندگ ینواحدشت ها

د؟یآ یم دیپد نیدر سطح زم یچرا اشکال مختلف ناهموار-11

بیرونی که دراثرآن ناهواری ها دچارفرسایش می شوند.عوامل درونی که موجب پیدایش کوه ها می شوند و عوامل 

 ی کوه ها چگونه ایجاد شده اند؟صفحه ا ای یساخت ورقه ا نیزم هینظر رطبقب-12

شکل گوشته  یریبخش خم ی( رویورقه ها )پوسته و گوشته فوقان نیشده است. ا میتقس یبه قطعات بزرگ نیپوسته زم

 .کنند یحرکت م یبه آرام
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ورقه  نیحرکت ا جیلغزند. نتا یدر امتداد هم م ایکنند و  یشوند، به هم برخورد م یم کیبه هم نزد ایها از هم دور  ورقه

 یکوه ها شیدایها، رشته کوه ها، شکست ها )گسلها وشکاف ها( و پ یخوردگ نیچ جادیهاسال، ا ونیلیم یها ط

 است. یآتشفشان

 

 چیست؟مهم ترین عوامل تغییرچهره زمین -13

 شیو فرسا یهوازدگ

 ی را تعریف کنید.هوازدگ -14

 شوند. یم هیو تجز یآن، سنگ ها خرد و متالش یکه ط یندیعبارت است از فرا یهوازدگ 

 یی را تعریف کنید.ایمیش یهوازدگ -15

 ی کند.م رییتغ زیسنگ ها ن ییایمیش بیها و ترک یساختمان کان ،ییایمیش یدر هوازدگ

 یی را نام ببرید.ایمیش یهوازدگعوامل مهم  -16

 ورطوبت ژنیاکس

 ی را تعریف کنید.ستیز یهوازدگ -17

مثال،  یشود؛ برا یدر سنگ ها م ییایمیو ش یکیزیف راتییو جانوران، موجب تغ اهانیگ یعنیموجودات زنده،  یها تیفعال

ها، باعث خردشدن سنگ  انهیتوسط جانداران حفار، مانند موش هاو مور ینیرزمیز یها جادحفرهیا ایدرختان  شهیرشد ر

 شود. یها م

 به چه عواملی بستگی دارد؟ در سنگ ها یسرعت هوازدگ -18

 جنس سنگ ها، نوع آب و هوا و زمان
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 را تعریف کنید. شیفرسا -19

 آنها توسط عوامل مختلف چون آب و باد ییعبارت است از جدا شدن ذرات سنگ و خاک از بستر خود و جابه جا شیفرسا

 سه مرحله فرسایش را نام ببرید.-20

 گرید یانباشته شدن مواد در مکان ها ای یــ رسوب گذار3ــ انتقال و 2خود )حفر،(  یــ کنده شدن مواد از جا1

 عوامل فرسایش را نام ببرید.-21

 انسان-امواج دریا-باد-یخچال ها-آب های جاری

 را بنویسید. کوه ها وتغییر شیدایعوامل پ -22

 یریباال آمدن مواد مذاب و شکل گ ایها، گسل ها  یخوردگ نیچ جادیا قیاز طر یورقه ا کیمربوط به تکتون یها تیفعال

 دهند. یرمییکوه ها را تغ شیو فرسا یآورند. سپس، هوازدگ یآتش فشان، کوه ها را به وجود م

 را بنویسید. درکوهستان ها یکیزیف یعوامل مهم هوازدگ -24

 بستن آب در شکاف ها و درزها خیشب و روز و  یدما راتییتغ

 را بنویسید. درکوهستان ها شیدوعامل مهم فرسا -25

 ها خچالیو  یجار یها آب

 چیست؟ شکلV یدره ها -26

نام Vکه آن ها را با حرف   نیو علت ا رندیگ یشکل م ،یآب شیآب رودها و فرسا انیشکل معموالً بر اثر جرV یدره ها

 دارند. بیتنگ و پرش یاست که دامنه ها نیکرده اندا یگذار
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 ی را بنویسید.کوهستان یها خچالی شیداینحوه پ -27

 یذوب آن در سال باشد، برف ها زانیاز م شیبارش برف ب یوجود دارد. وقت یدائم خیکوهستان ها برف و  یدر برخ

 آورند. یم دیها را پد خچالیو ابدی یم شیشوند و ضخامت آنها افزا یدراز انباشته و متراکم م انیسال یط یاضاف

 را تعریف کنید. رفت خی ایمورن  -28

 .ندیگو یم« ُرفت خی ایمورن »کنند،  یها با خود حمل م خچالیکه  یبه سنگ ها و رسوبات

 

 چیست؟ شکلU یره هاد لیعلل تشک -29

 آمده اند. دیهزاران سال پد یط یخچالی شیشکل معموالً بر اثر فرساU یدره ها

 چیست؟ (Karstic) «یکارست»اشکال  -30

آن،  ریو نظا یآهک یحل شدن در آب را داشته باشند، مانند سنگ ها تیکه سنگ ها قابل یا یکوهستان ینواح یدر برخ

چون  یشیفرسا یها دهیدرزها و شکاف ها و حل کردن سنگ ها در خود، پد قیاز طر نیرزمیبا نفوذ به ز یجار یآب ها

 شود. ی(گفته مKarstic) «یکارست»َ آورند که در اصطالح به آنها اشکال  یم دیپد یآهک یو چشمه ها یعیطب یغارها

 

 را توضیح دهید. سنگ ها یکارست و نقش آن درانحالل بعض یمعن -31



25 

 یم بیو هوا ترک دکربنیاکس یکه با د ییاست. آب ها یآهک یو انحالل سنگ ها یخوردگ دهیپد« کارست» ،یطورکل

 و انحالل سنگ ها شوند. یتوانند موجب خوردگ یکنند و با حل کردن آهک و گچ در خودم یم دیتول کیدکربنیشوند، اس

 را نام ببرید.  رانیدرا یاشکال کارست مهمترین-32

.صدر همدان و کَتله خور زنجان یعل یغارهاو همچنین است  ادیزاگرس ز یدر کوه ها ژهیبه و یاشکال کارست

است. ی...........ابانیدر مناطق خشک و ب شیعامل مهم فرسا -33

باد

را بنویسید. ها ابانیدر ب یباد شیفرسا علل شدید بودن-34

یاهینرم و فقر پوشش گ یوجود خاک ها د،یشد یخشک، وزش بادها ییآب و هوا

است................و............... ندیاز دو فرا یها، ناش ابانیدر ب شیاشکال فرسا -35

 «یتراکم»و«یکاوش»

 ی چیست؟اشکال کاوش-36

است. گرید یمکان و انتقال آنها به مکان ها کیحاصل کنده شدن ذرات از  شتریب شینوع فرسا نیا

فرش بیابان چیست؟ یا سنگ )رگ( یگیدشت ر-37

برد، در  یرا با خود م زیر یو درشت، باد ماسه ها زیر یشن و سنگ ها ز،یر یاز ماسه ها دهیپوش یها نیدر زم یوقت

آورند که به آن سنگ فرش  یپر از قلوه سنگ هابه وجود م یمانند و سطوح یم یدرشت بر جا یطول زمان، سنگ ها

 .ندیگو یم زین یابانیب

 به وجود می آیند؟چاله های بادی چگونه دربیابان ها -38

حفره  جیکند و به تدر یبادذرات را از محل خود جابه جا م ،یاهیفاقد پوشش گ ژهیو به و ز،یر یماسه ها یدارا یدر نواح

 آورد. یم دیپد عیوس ییچاله ها ایها 

فرسایش بادی چگونه کند و یا متوقف می شود؟-39
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کُندو سپس متوقف  یباد شیفرسا د،یایدر دانه ها به وجود ب یرطوبت و چسبندگ ،ینیرزمیز یاگر در اثر برخورد با آب ها

 شود. یم

چیست؟ (اردانگیکلوت )-40

 یمواز ییارهایها سال، باد ش ونیلیم ی. طدیآ یم دیپد میقد یها اچهیدر رسوبات نرم به جامانده از در اردانگی ایکلوت 

 کند. یم جادیرسوبات ا نیشکل در اUو  

 هستند...........ــ ....... شیکلوت ها که حاصل فرسا-41

یآب -یباد

درکدام کشورها کلوت ها وجوددارند؟-42

 رانیو ا نیمصر، چ کا،یمتحده امر االتیا

ی چیست؟سنگ یو ستون ها ویگرزد -43

 یبرد و بخش ها یکند و با خود م یم بیلبه تخته سنگ ها قرار گرفته اند، تخر ای ریراکه در ز یباد مواد نرم یگاه

که به آنها  ندیآ یاشکال به وجود م ریسا ایبه شکل قارچ  یسنگ ییستون ها جه،یگذارد. در نت یم یسخت و مقاوم را باق

 ند.یگو یدودکش جن م و،یگرزد

 ی دربیابان ها چیست؟اشکال تراکم -44

مکان است. کیحاصل انباشته شدن ذرات توسط باد در  شیفرسا نیا
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نحوه تشکیل تلماسه ها را بنویسید.-50

باد در  لهیکه به وس ییماسه ها ند،یآ یم دیتلماسه بر اثر وزش باد و جابه جاشدن ماسه و شن پد ای یماسه ا یتپه ها

آن برخورد کنند و متوقف  ریقطعات سنگ و نظا ایخار  یو بوته ها اهانیمثل گ یکنند، اگر به موانع یحرکت م نیسطح زم

را  یماسه ا یتپه ها ایشوند و سرانجام تلماسه ها  یهم انباشته م یرو ابد،یباد در منطقه کاهش  رعتس ایشوند 

 دهند. یم لیتشک

تلماسه ها چگونه حرکت می کنند؟-51

متر در جهت وزش باد حرکت کنند. با وزش باد، ماسه  رو به باد به 20تا10سال   کی یتوانند ط یتلماسه ها م یبرخ

 شوند. یو همان جا انباشته م ندیآ یفرود م یبه قله، در دامنه پشت دنیشوند و پس از رس یطرف باال رانده م

 برخان چیست؟-52

از برخان  یبعض یبازو در جهت باد دارند. بلند ایهستند که دو زائده  یشکل و منفرد یهالل یماسه ا یبرخان ها تپه ها

 رسد. یم زیمتر ن40ها در دشت لوت به  

 را بنویسید. ساحل فیتعر -53 

.استیو در یکرانه، منطقه تماس خشک ایساحل 

را نام ببرید. انواع ساحل -54
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یو سواحل صخره ا یسواحل پست و ماسه ا

بنویسید.ی را درمناطق ساحل شیعوامل فرسا -55

.رندیگ یجزر و مد و باد قرار م ا،یامواج در ریبه طور مداوم تحت تأث یمناطق ساحل

ی چگونه انجام می شود؟سنگ ها درمناطق ساحل شیفرسا -56

 یتوفان ایکه در یزمان ژهیامواج، به و یروین آورند. یوزند، امواج را به وجود م یم اهایها و در انوسیکه بر سطح اق ییبادها

نوع  نیا یو نفوذ آب به شکاف ها و درزها ایسواحل درآب در یآهک یاست.عالوه بر امواج، انحالل سنگ ها ادیباشد، ز

 آورند. یم دیرا در سواحل پد یشوند و اشکال خاص یم شیسنگ ها موجب فرسا

را نام ببرید. ایدر یدرسواحل صخره ا یکاوش شیاشکال فرسا -57

 ییایدر یغارها و طاق ها ،ییایدر یسنگ یستون ها

ی درسواحل را نام ببرید.تراکم یشیشکال فرسامهمترین ا -58

یدماغه ماسه ا ایباتالق هاو زبانه  ،یمرجان ریآب سنگ ها و جزا

5درس

 راتعریف کنید.(ستمیبوم سازگان )اکوس -1

کنند، در ارتباط و تعامل اند. یم یکه درآن زندگ یطیو با مح گریکدیاز موجودات زنده که با  یمجموعه ا

 را نام ببرید. دو بخش بوم سازگان -2

 گوشتخواران ، -خواران اهیگ- (اهانیگ )دکنندگانیتولشامل  بخش زنده

 ها و ( یکنندگان)باکتر هیتجز


