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 سنگ کره را با آب کره مقایسه کنید؟   .1

ی آن را که حالت جامد دارد و از سنگ و خاک تشکیل ارجی کرۀ زمین یا پوستهجواب: بخش خ

 ها، دریاها، کره )هیدروسفر( شامل اقیانوسشده است، سنگ کره )لیتوسفر( گویند ولی آب

  باشد.ها و نزوالت جوّی میهای زیر زمینی، یخچالهای سطحی، آبها، رودها و بقیۀ آبدریاچه

 چیست؟ منظور از »هواکره«   .2

هواکره )اتمسفر( شامل گازهایی است که دورتا دور کرۀ زمین را فرا گرفته اند. این سه محیط 

کره، هواکره« با هم سیارۀ زمین را برای زندگی انسان و دیگر موجودات زنده یعنی کره، آب»سنگ

 اند.زیست کره )بیوسفر( فراهم کرده

 ی کنید.های روی کرۀ زمین را بررسها و خشکیوسعت آب   .3

 ( خشکی است.%29سطح زمین، اب و بقیۀ آن ) %71حدود 

 کرۀ شمالی و جنوبی زمین را از نظر وسعت آب و خشکی با هم مقایسه کنید.دو نیم   .4

 خشکی %40آب و  %60کرۀ شمالی: نیم

 آب  %82خشکی و  %18کرۀ جنوبی: نیم

 دهند؟رنگی نشان میها را با چه هایی هستند؟ و روی نقشه آنها چگونه سرزمینفالت   .5

های کم ارتفاع و پست های نسبتاً هموار امّا مرتفعی هستند که از اطراف به سرزمینها سرزمینفالت

 ای.رنگ زرد و قهوه –شوند منتهی می

 بلندترین فالت جهان را نام ببرید؟ .6

 فالت تبّت. 

 هایی دارند؟های جوان چه ویژگیوهک    .7

های ها شیب تندی دارند ودرّههای جوان هستند. دامنۀ این کوههای بسیار مرتفع جزء ناهواریکوه

 هستند.  Vبین آن تنگ و به شکل 

 های پیر را ذکر کنید؟های کوهویژگی    .8

ی اند، شیب دامنهارتفاع هستند و با گذشت زمان و فرسایش به شکل گنبدی درآمدهها کماین کوه

 دارند.  Uهای باز و به شکل ها مالیم است و درهآن

 باشند.ترین نقاط زمین به ترتیب ........................ و ............................ میترین و مرتفععمیق    .9

 ی اورستقلّه –درازگودال ماریانا 

 است؟ توضیح دهید. هایی تقسیم شدهطبق نظر دانشمندان پوستۀ زمین به چه قسمت .10

ها هایی از قارّههای بزرگی تقسیم شده است که بخشیا ورقهها پوستۀ زمین به قطعات طبق نظر آن

 گیرند.ها را در بر میتا کف اقیانوس
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 های .......................... هستند.های بسیار مرتفع جزء ناهواریکوه .11

 جوان . 

 ها را بنویسید؟نتایج حرکت ورقه .12

 .فشانیای آتشهها( و کوهها )گسلکوه، شکستها، رشتهخوردگیایجاد چین

 شوند؟ها میبه طور کلّی چه عواملی باعث پیدایش و تغییر شکل ناهمواری .13

 عوامل طبیعی و عوامل انسانی

 ها را نام ببرید؟ناهمواریعوامل بیرونی تغییر شکل .14

  هوازدگی، فرسایش آبی، فرسایش یخچالی، فرسایش بادی.

 گیرند........................ تا ............................ را در بر میهایی از .......ها )پوسته و گوشه فوقانی( بخشورقه .15

 ها کف اقیانوس –ها قاره

 ها بر روی بخش خمیری شکل گوشته را شرح دهید؟حرکت ورقه .16

کنند، از هم دور یا به هم ها روی بخش خمیری شکل گوشته یا نرم کره به آرامی حرکت میورقه

ها بسیار کُند حرکت لغزند، البته ورقهکنند یا در امتداد هم میهم برخورد میشوند، به نزدیک می

جایی و حرکت طی بهشوند. اما این جاجا میبهکنند و در هر سال، فقط چند سانتی متر جامی

 آورد.ها بوجود میها سال تغییرات زیادی در ناهمواریمیلیون

 شوند؟ها مییها چگونه باعث تغییر شکل ناهموارانسان  .17

ها دارد. انسان های انسان نیز نقش مهمی در تغییر شکل ناهمواریبر عوامل طبیعی، فعالیّتعالوه

ها را تغییر داده ی ناهمواریبرداری از محیط طبیعی، چهرههمواره برای رفع نیازهای خود و بهره

 است.


