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 محمد امین دواساز                                             بخش زمین شناسی                                                                          
 8فصل 

 47فعالیت صفحه 
 پ: به دلیل فرسایش، رسوب گذاری               شرق آمریکای جنوبی و غرب آفریقا   ب:               الف: بله 

 نکته: دانش آموزان می توانند ابتدا نقشۀ قاره ها را روی کاغذ و سپس روی یونولیت اجرا کنند.
 47زمایید صفحه اخود را بی

 آمریکای شمالی، کانادا و سیبری امروزی: اروپا، گریتلند،لورازیا شامل سرزمین های 
 گندوانا شامل: استرالیا )اقیانوسیه(، آفریقا، قاره جنوبگان، هندوستان، آمریکای جنوبی، ایران

 47آزمایش کنید صفحه 
وی آن است. در این آزمایش هدف از آزمایش نشان دادن جریان همرفتی است که سبب حرکت مواد خمیری و در نتیجه جابجا شدن صفحات ر

کند و در عوض آب سرد که چگالی بیشتری دارد به سمت به سمت باال حرکت باعث می شود شده و  شمع سبب کمتر شدن چگالی آب گرمگرمای 
 پایین حرکت می کند.

 78خود را بیازمایید صفحه 
 شود.به زیر ورقۀ آمریکای شمالی فرو رانده می 

 78فکر کنید صفحه 
بیشتر زمین لرزه ها و آتشفشان ها در حاشیۀ ورقه های سنگ کره )مخصوصاً در محل برخورد ورقه اقیانوسی با قاره ای( بوجود  08با توجه به شکل 

 می آید.
 78مقایسه کنید صفحه 

باشد بنابراین انرژی آبتاز )سونامی( در سواحل اقیانوس هند متر می  08متر ولی در خلیج فارس حداکثر  0888عمق آب در اقیانوس هند حدوداً 
 بیشتر و خطرناک تر است.

 9پاسخ فصل 
 77جمع آوری اطالعات صفحه 

 علت اصلی انقراض تصادم سیارکی )برخورد سیارک با زمین( می باشد ولی علت های دیگری نیز ذکر شده است. –بر عهده دانش آموز می باشد 
 77خود را بیازمایید صفحه 

چون امکان ایجاد فسیل در سنگ های رسوبی بیشتر است زیرا بدن جانداران در میان الیه های رسوبی می توانند مدفون  –سنگ های الف  در
 شوند و تبدیل به فسیل شوند.

 77فکر کنید صفحه 
توسط رسوباتی که در دریا ته نشین می شود پوشیده  انثانی بدن جانداردر  –اوالً تنوع جانوری در محیط دریایی بیشتر است  –در محیط دریایی 

 می شوند و از تجزیه دور می مانند )ولی در محیط بیابان به دلیل آب و هوای گرم و خشک تجزیه می شوند(
 77مقایسه کنید صفحه 

 ارد بخش های سلولزی درختوقتی تنۀ درخت بصورت فسیل در می آید مواد محلولی مثل سیلیس، کلسیم کربنات و غیره بصورت جانشینی و
 شده و درخت فسیل شده از نظر شکل ظاهری با حالت اولیه تفاوت ندارد و فقط جنس آن عوض می شود.

 77جمع آوری اطالعات صفحه 
 مربوط به دانش آموزان است.

 70صفحه فعالیت 
 مربوط به دانش آموزان است.

 نکته: قالب داخلی درون صدف و قالب خارجی بیرون صدف .
 00مقایسه کنید صفحه 

 میلیون سال می باشد. 888کمتر از  Eسن الیۀ  - میلیون سال است 888و بیشتر از  المیلیون س 878کمتر از Cالیۀ سن الف: 

@nohomi9



 قطع می دیالیه ها که الیه های دیگر را بطور عموهمۀ الیه ها را قطع کرده بنابراین جوانتر از الیه های دیگر است. به این نوع از  Fب: چون الیۀ 
 کنند دایک می گویند.

 08فکر کنید صفحه 
 م، سمنان.خشک تشکیل می شوند. مثل منطقه ق سنگ های تبخیری مثل سنگ گچ و نمک در آب و هوای گرم و

 08جمع آوری اطالعات صفحه 
 جزیره کیش، قشم و خلیج فارسدرجه سانتی گراد زندگی می کنند مانند  57تا  87قسمت اول: مرجان ها در آب های گرم و کم عمق و در دمای 

ده شقسمت دوم: نشان دهندۀ این است که قبالً در این منطقه دریای گرم و کم عمق بوده است و بر اثر فعالیت های کوه زایی منطقه از آب خارج 
 است.

 01پاسخ فصل 
 07فعالیت صفحه 

 بر عهده دانش اموز می باشد.
 04فکر کنید صفحه 

 و از اثرات مخرب آن مانند خشکسالی، سرطان پوست و ... -چرخۀ آب، انرژی خورشیدی –فتوسنتز –در بدن می شود  سبب تولید ویتامین 
 07فعالیت صفحه 

 دانش آموزان می توانند در شب هایی که آسمان صاف است این فعالیت را انجام دهند.
 

 
 

 07فعالیت صفحه 
متری را در صبح زود در مکانی بطور عمودی نصب می کنیم. سپس دایره ای به شعاع  7/8ک میلۀ به این روش دایره هندی نیز می گویند. ابتدا ی

( 0یک متر )قطر دو متر( رسم می کنیم. هنگامی که طول سایه بر یکی از خط دایره ها )شعاع( منطبق شد آن قسمت را عالمت می زنیم )نقطۀ 
 (8دوباره روی سمت مقابل دایره منطبق شود. )نقطۀ  یر سایه اش تغییر می کندسپس منتظر می مانیم تا بعد از ظهر که نور آفتاب مس

 
 

 (را به هم متصل کرده و فاصلۀ بین این دو نقطه را پیدا می کنیم. )نقطۀ  8و  0سپس نقطۀ 
را نشان می دهد زیرا ما در نیمکره شمالی هستیم و در سمت مخالف آن خط سمت  می کنیم. آن سمت شمال وصلرا به میلۀ وسط  سپس نقطۀ 
جنوب است.

 
 
 
 

 00فعالیت صفحه 
 ق ایران(ربیشترین: بند عباس، زاهدان )جنوب و جنوب ش       کمترین: ارومیه )غرب(  -0
 درجه 50هر استان متفاوت است مثالً گیالن برای  -8
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