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پیشگفتار

به نام خدا

چند سال پيش، تعدادی از معلمان با دغدغه » آموزش استعدادهای درخشـان« ، دورهم جمع شدند و موسسه عالمه 
تهران  درخشان شهر  استعدادهاي  مدارس  دانش آموختگان  از  خودشان  معلم ها – که  اين  کردند.  تأسيس  را  حلي 
می باشند – سال ها در مدارس سمپاد )سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان(، به دنبال پياده سازي روش هاي 
جديد و مؤثر آموزش بوده اند و درنهايت تصميم گرفتند تا نتيجه اين تجربيات را در موسسه عالمه حلي در اختيار 

ديگر فعاالن در عرصه آموزش بگذارند. 
مجموعه کتاب هاي انتشارات عالمه حلی، يکي از محصوالت اين تالش جمعي است. در اين کتاب ها تالش شده 
است تا عالوه بر تأمين محتواي مناسب براي دانش آموزان برتر کشور، روش هاي جديدتر و مؤثرتر آموزشي هم در 
انتقال اين محتوا به کار گرفته شده و پياده سازی شود. در پس اين کتاب ها، ساعت ها کار فکری برای انتخاب ساختار 
و شيوه تدوين صرف شده است.  فعال کردن دانش آموز در روند آموزش و ارجاع او به انجام مشاهدات، فعاليت ها و 
آزمايش هاي مناسب براي انتقال مفاهيم آموزشي و همچنين ترغيب دانش آموز برای مراجعه به منابع گسترده تر چون 
سايت هاي علمي اينترنتي و نرم افزارهاي آموزشي، از ويژگي هاي اين سيستم آموزشي است. عالوه  بر  اين براي کمک 
به فرايند تدريس معلمان عزيز، محصوالت جانبي چون متن راهنماي تدريس کتاب، محتواي الکترونيک و ... در کنار 

هر کتاب توليد شده است.
مجموعه کتاب هاي عالمه حلي، با همکاري جمع زيادي از مؤلفين و معلمان باتجربه مدارس سمپاد – که به دقت 
انتخاب شده اند – تأليف و ويرايش گرديده است؛ اما آرزوي ما در اين مؤسسه اين است که از حضور تمامي معلمان 
دلسوز و باتجربه مدارس سمپاد و ديگر مراکز آموزشي برتر کشور عزيزمان، در تأليف کتاب ها و ديگر محصوالت 
آموزشي، بهره ببريم؛ بنابراين از شما دبيران عزيز خواهشمنديم تجربه هاي خود را درزمينه استفاده از اين کتاب و 
آموزش آن در کالس، براي ما به آدرس الکترونيک: book@mhelli.ir ارسال فرماييد تا ما در چاپ هاي بعدي کتاب، 
از تجربيات، نظرات و حتي تصاوير ارسالي شما  در انجام آزمايش ها، فعاليت ها، بازديدها و ... در کتاب – و البته با ذکر 
نام ارسال کننده – استفاده کنيم. البته دانش آموزان خوب و پرتالش هم مي توانند در اين کار همکاري کنند و با معلمان 

خود در اجراي اين طرح همراه شوند. 
 

عابدی جعفری                                                                                                  
                                                                                          مدير انتشارات عالمه حلی



مقدمۀ مؤلفان

مشاهدۀ دقیق جهاِن شگفت انگیز، و نه تنها نگاه کردن و به سادگی از کنار اين همه شگفتی عبورکردن، بنیاد اساسی علوم تجربی 
است و خود زمینه ساز فرآيند مهم ديگری که زندگی بشر را متحول کرد: »پیدايش فناوری«. فناوری يا همان تکنولوژی را می توان 
به سادگی »کاربرد علوم مختلف در زندگی روزمّره، در جهت سهولت زندگی بشر« تعريف کرد. اين امر مهم، هرگز به  دست نمی آمد، 

اگر به مجموعۀ دانسته های بشر يا همان علوم مختلف، تنها به ديدۀ مجموعه ای از محفوظاِت کتابی نگاه می شد!
مهارت هايی مانند استدالل، طراحی آزمايش، به کار بستن داده های علمی، طبقه بندی آموخته ها و نظاير آن ها، همگی در جهت 

به کار بستِن هرچه بیش تر علم در زندگی انسان، يا به تعبیری »پیش رفت فناوری«، امری ضروری و غیرقابل انکار است.
يادگرفتن و نیز ياد دادن علوم، به هر گروه سنی و در هر سطحی، از کودکان پیش دبستانی گرفته تا پژوهشگران مقطع دکترا، تنها 
جمع آوری و به خاطر سپردِن مشتی داده های حفظی نیست. علم را بايد فهمید، لمس کرد، آن  را در اطراف خود ديد، به کار بست و در 
نهايت از اين همه دانايی و توانايی لذت برد! از اين رو، دغدغۀ بسیاری از دست اندرکاران امر آموزش و پرورش، اين است که علم، در 

خوِر جايگاهش در مقاطع مختلف تحصیلی تدريس شود.
امروزه روش های سنتِی آموزش و آزمون که تنها به حفظ کردن و به معلم پس دادِن يک سری مطالِب خسته کننده و غیر ملموس 
محدود می شدند، ديگر جواب گوی نیاز علمِی عصِر دانش و اطالعات نیست. دانش آموِز امروزی، بايد مطالبی که در کتب درسی خود 
می آموزد را »بفهمد«، در ارتباط با چرايِی پديده ها بتواند »استدالل« و»فرضیه سازی« کند، برای آزمودن صحت فرضیه های خود، 
بايد بتواند به »طراحی آزمايش« بپردازد، داده هايی را که از دنیای بی کران علم به دست می آورد را »دسته بندی« و »تفسیر« کند و در 

نهايت برای اين مطالب علمی »کاربردهايی« در زندگی روزمّره بیابد.
است،  است. زيست شناسي علم شناخت حیات  زيباترين شاخه های علوم، »علم زيست شناسی«  و  از هیجان انگیزترين  يکی 
سرشار از نکات تحسین برانگیز و رمزآلود. امروزه در آموزش زيست شناسي نیز مانند آن چه شرح داديم، هدف اصلی مدرسه و معلم و 

دانش آموز، بايد تبديل سیستم آموزشي سنتی، به سیستمي پويا و خالق که بر پايۀ مشاهده و درک صحیح استوار است، باشد.
از اين رو، در نگارش اين مجموعه سعي کرده ايم محتوايي متنوع، جذاب و خالق براي کتاب هاي زيست شناسی دورۀ اول متوسطه 
ارائه بدهیم. به همین منظور، با استفاده از آزمايش های متنوع و ساده، فعالیت هاي مفهومي، پیشنهادهاي پژوهش و از همه مهم تر، 
انتخاب لحنی ساده، جذاب و دوستانه برای نگارش کتاب، سعی کرده ايم جنبۀ عمیق تري از موارد ذکر شده در کتاب هاي درسی را 

مطرح کنیم.
در فصل »با هم زيستن« نهايت سعی  مان را به کار برديم که دانش  آموزان را با بوم  سازگان  ها و گونه  های بومی کشورمان آشنا کنیم، 
تالش کرديم از آخرين پژوهش  ها بهره بگیريم و در اين راه از کمک  بزرگواران بسیاری بهره برديم که بر خود الزم می  دانیم نهايت 
تشکر و قدردانی را از آن  ها به عمل آوريم: جناب آقای دکتر حسین آخانی، جناب آقای دکتر حسن رحیمیان، جناب آقای مهندس 

امیرحسین خالقی، جناب آقای مهندس طاهر سعدی  زاده، سرکار خانم آذر کردبچه دانش جوی دکترای تکامل و اکولوژی.
همچنین از سرمحیط بان پارک ملی گلستان قاسم سعدی زاده به دلیل عکس  های پارک ملی گلستان کمال تشکر را داريم. برخی 
عکس  ها نیز از آرشیو خانم آرزو میرزايی انتخاب شده  اند که  طبیعت  گردی خوش ذوق بود و دغدغۀ معرفی تنوع زيستی را داشت. از 

خانوادۀ محترم ايشان سپاسگزاريم.
تیم تألیف کتاب وظیفۀ خود می  داند تا از تمامی همکاران انتشارات که نهايت همکاری را با اين تیم داشتند به ويژه مدير انتشارات، آقای 
عابدی، مدير مؤسسۀ عالمه حلی، آقای انصاری و سرگروه آموزشی مؤسسه، آقای حنیفی تشکر و قدردانی نمايد. همچنین اگر زحمات 
خانم ها راضیه فرهانیان، الهه شرفی، شیوا دلوچی، آزاده مهری و آقای صفدريان که برای تايپ، صفحه آرايی، تصويرسازی، هماهنگی 

چاپ و ديگر مراحل تولید اين اثر تالش کردند، نبود؛ محتوای اين کتاب هرگز بر روی کاغذ ماندگار نمی شد.   
گروه مؤلفان



قبل از شروع به مطالعۀ کتاب این قسمت را بخوانید:

وقتی شروع به خواندن اين کتاب کنید با بخش های مختلفی مواجه می شويد که غالباً يک الک پشت متفاوت در اول هرکدام وجود 
دارد. برای هرکدام از اين بخش ها از شما انتظار داريم کار متفاوتی انجام دهید. اين قسمت ها بر اساس تئوری های نوين آموزش و 

تجارب موفق تدريس برای آموزش دانش آموزان مستعد طراحی شده است. اين بخش ها شامل:

درخت دانش: در صفحه دوم هر فصل، نمودار دايره ای شکلی کشیده شده که به ما کمک می کند بفهمیم در آن فصل مطالب 
علمی چطوری تقسیم بندی شده و ارتباط آن ها با هم چیست. درواقع اين بخش نقشه ای است برای گم نشدن در موضوعات علمی.

اهداف رفتاری: زير هر درخت دانش، چند جمله نوشته شده که از اول کار معلوم کند که اين فصل را می خوانیم که چه بشود. خوب 
است در آخر فصل هم برگرديم و ببینیم که می توانیم کارهايی را که در اين بخش گفته انجام دهیم يا نه.

پاسخگو باش: در اين قسمت بايد پاسخگو باشیم. پاسخگوی سؤالی که پرسیده شده و انتظار می رود بعد از خواندن درس تا آن 
قسمت، بتوانیم باکمی فکر کردن به آن جواب دهیم.

فسفر بسوزان: شايد الزم باشد مقدار بیشتری از مغز خودمان استفاده کنیم و قدری از فسفرهای ذخیره شده را بسوزانیم! سؤاالتی 
که در بخش فسفر بسوزان مطرح می شود فقط با خواندن مطالب درسی قابل پاسخگويی نیست و بايد کمی بیش از معمول درباره 

آن ها فکر کنیم.

کنکاش کن: همه يادگرفتن در زمان کالس اتفاق نمی افتد. گاهی الزم است راجع به يک موضوعی بعداً تحقیق کنیم و نتیجه آن را 
در کالس ارائه کنیم. موضوعاتی برای تحقیق که به يادگیری ما می تواند کمک زيادی کند در بخش کنکاش کن آورده شده است.

دست به کار شو: در موضوعات علمی مخصوصاً علوم تجربی، يادگیری باکیفیت بدون انجام آزمايش، مشاهده میدانی و ساخت وسايل 
علمی امکان  پذير نیست. در قسمت دست به کار شو نحوه انجام آزمايش، دستورالعمل ساخت وسیله و يا نوع مشاهده توضیح داده شده 

و انتظار می رود تا آن ها را مثل متن درسی جدی بگیريم.

جالب است بدانی: برای افرادی که دوست دارند بیشتر از سطح استاندارد با موضوعات آشنا شوند اين قسمت توصیه می شود. در 
جالب است بدانی مطالبی آورده شده است که خواندن و يادگرفتن آن الزامی نیست ولی آن قدر جذاب است که نشود به راحتی بی خیال 

خواندن آن شد. ديده شده بعضی از افراد فقط همین قسمت های کتاب را می خوانند!

جمع بندی کن: در انتهای فصل برای يک جمع بندی سريع می توان از اين قسمت کمک گرفت. البته هیچ چیز جای جمع بندی 
شخصی شما را نمی گیرد و توصیه می شود در کنار اين بخش خودتان نیز در انتهای فصل در يک صفحه جمع بندی کنید.

شهرفرنگ: همه چیز که کتاب و کالس نیست. تقريباً همه ما ساعت هايی از روز را در اينترنت سر می کنیم و می شود عالوه بر ساير 
کارها، به سايت های علمی و جذاب هم سر زد. در بخش شهرفرنگ سايتی مربوط به موضوع فصل معرفی شده که توصیه مؤلفان 

بازديد از آن سايت است.

پیشنهاد بازدید: خیلی جاها و مکان ها وجود دارد که می شود رفت ديد و چیز ياد گرفت. در فصل هايی که به نظر مؤلفان جای مناسب 
و مرتبط با موضوع فصل وجود داشته )با معرفی مختصری از آن مکان( در بخش پیشنهاد بازديد معرفی شده است. اگر جايی مربوط به 
موضوع درس در شهر و منطقه شما وجود دارد می توانید معرفی کنید تا در ويرايش بعدی کتاب و يا در سايت به اسم شما آورده شود.

لغت نامه: ما دانش آموزان مستعد و متفاوت )!( دوست داريم بتوانیم عالوه بر مطالب درسی، جستجويی هم بکنیم و ببینیم در دنیا 
درباره موضع درسی ما چه چیزی وجود دارد. برای همین در پايان هر فصل لغات مهم فصل با معادل انگلیسی آن آورده شده است.

تمرین ها: در آخر هر فصل تمرين های مرتبط با آن آورده شده است. ازآنجايی که مؤلفان کتاب از دبیران باسابقه هستند پس تعداد 
تمرين ها، وقت الزم برای انجام آن ها، تعداد سؤاالت سخت و آسان و نوع سؤاالت با برنامه و محاسبه تعیین شده است. پس خیالتان راحت 
باشد که همه تمرين ها را در طول سال می شود انجام داد. تمرين ها بر اساس موضوعات هر فصل بخش بندی شده، بنابراين الزم نیست 
برای تمرين منتظر پايان فصل باشید؛ در پايان هر مبحث می توانید به بخش تمرين ها مراجعه کنید و تمرين های همان مبحث را حل کنید.

سؤاالت  است.  شده  گنجانده  کتاب  از  ويرايش  اين  در  نیز  تست  همان  يا  چهارگزينه ای  سؤاالت  پرسش های چهارگزینه ای: 
چهارگزينه ای با اين پیش فرض طراحی شده است که شما اگر نکات مربوط به سؤال را بلد باشید حداکثر در ٢ دقیقه می توانید به آن 

جواب دهید.



زمینساختورقهای
فصل1

قله اورست به عنوان مرتفع  ترین نقطه از سطح دریا، طبق آخرین اندازه گیری 8848 متر ارتفاع دارد. آرزوی رسیدن 
به باالترین نقطه زمین، انگیزه تالش و حتی جان سپردن در این مسیر شده است؛ اما این قله هنوز در حال قد کشیدن 
است، البته با سرعتی بسیار آهسته، حدوداً 4 میلی متر در سال. به نظر شما چگونه این اتفاق می  افتد؟ اصاًل قله به 

این بلندی چگونه شکل گرفته است؟
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اگر 
این 

فصل 
را به 

خوبی 

مطالعه کنی و کارهای خواسته شده را به دقت انجام دهی: 

می توانی نظریه  های مطرح در ارتباط با حرکت ورقه های زمین را بدانی. {
قادری علت حرکت و انواع حرکت ورقه های زمین را توضیح بدهی. {
مثال های متعددی را در ارتباط با حرکت ورقه های زمین در طول تاریخ می دانی. {
پدیده  های مختلف مرتبط با حرکت ورقه  های زمین را یاد می گیری. {

اگر این فصل را به خوبی مطالعه کنی و کارهای خواسته شده را به دقت انجام دهی: 

نظریه  های مطرح در ارتباط با حرکت ورقه های زمین را می دانی. {
می توانی علت حرکت و انواع حرکت ورقه های زمین را توضیح بدهی. {
مثال های متعددی را در ارتباط با حرکت ورقه های زمین در طول تاریخ می توانی بیان کنی. {
پدیده  های مختلف مرتبط با حرکت ورقه  های زمین را یاد می گیری. {
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داستان زمین:

حدود 4.5 میلیارد سال پیش، کره زمین از متراکم شدن غبارهای کیهانی شروع 
نیروی  براثر  شکل گیری،  طی  در  باال،  چگالی  با  عناصر  کرد.  شکل گیری  به 
گرانش در هسته متمرکز شدند و به همین ترتیب الیه های مختلف زمین ایجاد 
شد. در ابتدا، سطح زمین از شدت حرارت مذاب بوده که با دور شدن از خورشید 

سرد و سطح آن برای تشکیل حیات آماده گشت. 

با الیه های مختلف زمین در علوم هشتم آشنا شده اید. خارجی ترین الیه زمین 
پوسته نام دارد که ضخامت و ترکیب مواد آن در بخش های مختلف متفاوت 
است. ضخامت متوسط پوسته در قاره ها بین 20 تا 60 کیلومتر و در اقیانوس ها 
بین 8 تا 12 کیلومتر است. زیر پوسته، بخش سنگی گوشته باالیی قرار دارد 
که به همراه پوسته، سنگ کره )لیتوسفر( را تشکیل می دهد؛ اما درست در زیر 
این الیه سنگی که حیات بر سطح آن جریان دارد الیه ای قرار گرفته که مواد 
آن به نقطه ذوب خود نزدیک اند و تا حدی سختی خود را از دست داده اند. به 
همین علت به آن خمیرکره )استنوسفر( گفته می شود. بااینکه ما روی سطح 
زمین زندگی می کنیم و به ظاهر حرارت خمیرکره به ما نمی رسد؛ اما باید بدانیم 
بسیاری از تغییراتی که بر سطح زمین رخ می دهد در اثر همین طبقه زیرین نرم 

و خمیری است. 

در علوم هشتم با پدیده ای که سبب تغییر سطح زمین می شود آشنا شدی. نام آن پدیده چه بود و چه عواملی 
در ایجاد آن نقش داشتند؟

پاسخگوباش

همان طور که در شکل دیدید خارجی ترین الیه زمین پوسته نام دارد؛ اما این الیه به صورت یک تکه نبوده و مانند 
تکه های کنار هم قرارگرفته یک پازل است. از طرفی آموختیم که درست زیر سخت کره، یک الیه خمیر مانند 
قرار دارد. صفحات پوسته با سرعت بسیار کمی بر روی آن شناورند و عوامل مهمی در حرکت صفحات نقش دارد 
که در ادامه با آن ها آشنا می شویم؛ اما برای اینکه مفهوم تکه تکه بودن سطح زمین را بهتر درک کنید آزمایش 

زیر را انجام دهید.

پوستهتکهتکه
به  آزمایش  این  برای  کن  دقت  بجوشان.  دقیقه   10 تا   7 بین  را  تخم مرغی 
از  بعد  داری.  احتیاج  باشد  گرم  هم  کمی  و  نرم  سفیده اش  که  عسلی  تخم مرغ 
سپری شدن زمان الزم، تخم مرغ را در ظرف آب سردی به مدت 5 دقیقه قرار بده 
تا خنک شود. سپس با ته قاشق به تخم مرغ ضربه بزن تا پوست آن از جاهای 
مختلف ترک بخورد. دقت کن شدت ضربه ها در حدی باشد که ترک های بزرگی 
روی پوست تخم مرغ ایجاد شود. حاال با دو انگشت قسمت پایین تخم مرغ را 

فشار بده و حرکت تکه های ایجادشده را روی سفیده نرم بررسی کن. 

دستبهکار
شو

تخم مرغ ترک خورده

زمین در 4.5 میلیارد سال پیشزمین در عصر حاضر

پوستۀ
 اقیانوس

سطح دریا
سخت کرهپوستۀ قاره ای گوشته
پوسته

گوشتۀ باالیی

گوشتۀ 
پایینی

هستۀ 
خارجی

هستۀ داخلی 

}

}
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تکه تکه بودن سطح کره زمین

سطح زمین از تکه های مختلفی تشکیل شده است که به آن ورقه یا صفحه گفته می شود. بعضی از صفحات بزرگ 
و بعضی از صفحات کوچک اند. این که پوسته از چند صفحه تشکیل شده است و یا اینکه خانه ما روی کدام صفحه 
قرار دارد خیلی مهم نیست. مهم متحرک بودن صفحات کره زمین و اتفاقاتی است که به واسطه این حرکات از 

ابتدای پیدایش کره زمین و تا امروز رخ داده است و هنوز ادامه دارد. 
از چند قرن پیش تعدادی از دانشمندان زمین شناس، متوجه پویا بودن 
سطح کره زمین شده اند؛ اما در این میان، یک دانشمند هواشناس 
و زمین شناس آلمانی به نام آلفرد ِوگنر حدود یک قرن پیش )سال 
1915( با شجاعت اعالم می کند که قاره های کره زمین از گذشته تا 
به امروز جابه جا شده اند؛ البته در آن زمان حرفش خیلی مورد قبول 
قرار نگرفت. در حدود 50 سال بعد، یعنی سال 1968 ، زمانی که 
38 سال از مرگ ِوگنر گذشته بود، درستی ادعای وگنر اثبات شد. اما 
ِوگنر از روی چه شواهدی قبل از همه متوجه جابه جا شدن قاره ها 

شده بود؟ بیایید کمی بیشتر فکر کنیم.

یک نقشه جهان پیدا کن. شکل قاره ها به نظرت کمی عجیب نیست. مخصوصاً 
را  زمین  کره  روی  خشکی های  کمی  ذهنت  در  آفریقا.  و  جنوبی  آمریکای  قاره 
نتیجه  و  کن  را تصور  متفاوتی  کره جغرافیایی  و  بزن  کنار  را  آب ها  کن،  جابه جا 
تصوراتت را رسم کن و در ادامه فصل ببین چه قدر تصوراتت به واقعیت نزدیک 

بوده است.

فسفـر
بسوزان

 نظریه جابه جایی قاره های آلفرد ِوگنر

ِوگنر از روی شواهد متعددی که نقطه شروع آن شکل حاشیه قاره های مختلف بود، نظریه جابه جایی قاره ها 
را مطرح کرد. مثاًل شکل قاره های آمریکای جنوبی و آفریقا، مثل دو تکه پازل هستند که اگر اقیانوس اطلس را 
حذف کنیم در هم فرو می روند. البته دانشمندان زیادی قبل از وگنر به ویژگی پازل بودن حاشیه قاره ها اشاره کرده 
بودند. درواقع اولین بار که نقشه خشکی های کره زمین مشابه نقشه های امروزی ترسیم شد، این موضوع توسط 
طراح آن یعنی آبراهام اورتلیوس هلندی مطرح شد؛ اما ِوگنر اولین کسی بود که به دنبال شواهد دیگری برای 
این منظور گشت و به همین دلیل نام ِوگنر در کنار نظریه جابه جایی قاره ها در تاریخ زمین شناسی ثبت شده است.

اولین نقشه مدرن جهان – 1564    
وضعیت حاشیه قاره های آفریقا و آمریکای جنوبی

آخرین تصویر از آلفرد ِوگنر)چپ( هواشناس و زمین شناسی آلمانی در گرینلند )1930-1880(

 آبراهام اورتلیوس هلندی 
)1527-1598(

آمریکای جنوبی آفریقا
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ِوگنر به این فکر کرده بود که در گذشته دور، خشکی های کره زمین به صورت یک ابرقاره بزرگ به هم چسبیده 
بودند و در طول میلیون ها سال به شکل امروزی درآمده اند. وی برای اثبات ادعایش شواهد مختلف زمین شناسی، 
هواشناسی و دیرین شناسی را جمع آوری نمود و در نهایت نظریه جابه جایی قاره ها را در سال 1915 مطرح کرد. 
در این نظریه، ابرقاره فرضی پانگه آ به معنی »همه زمین« نامیده می شود که اطراف آن با اقیانوس پانتاالسا به 
معنی »همه اقیانوس« احاطه شده است. در حدود 200 میلیون سال قبل، پانگه آ شروع به قطعه قطعه شدن کرده و 
ابتدا به دو قاره بزرگ لورازیا )شامل آمریکای شمالی و بیشتر قسمت های آسیا و اروپای امروزی( و گندوا )شامل 

آمریکای جنوبی، آفریقا، قطب جنوب، هندوستان و استرالیای امروزی( تقسیم شد. 
فاصله بین این دو قاره با دریایی به نام تتیس پرشده بود که وگنر دریای مدیترانه، خزر و سیاه را به عنوان بازمانده 
آن فرض کرد. در نظریه وگنر، سرنوشت هر یک از خشکی های فعلی بر اساس جابه جایی خشکی ها توضیح داده 
می شود. به عنوان نمونه هند از ابتدا جز قاره آسیا نبوده و در طول میلیون ها سال از گندوا جدا و به آسیا پیوسته 

است. نتیجه حرکت و برخورد هندوستان ایجاد رشته کوه هیمالیا است. 

هند

200 میلیون سال قبل

20 میلیون سال قبل

50 میلیون سال قبل

150 میلیون سال قبل

در حال حاضر

90 میلیون سال قبل

دریای 
پانـگــــــــه آتتیس

هند

هند

هند

موقعیت قاره ها از 200 میلیون سال قبل

به نظرت وگنر برای اثبات ادعایش از چه شواهدی استفاده کرد؟ و یا برای یافتن آن ها به کجاها باید سر می زد؟
فسفربسوزان

سرنخ های وگنر از جابه جایی قاره ها
ِوگنر حدس زده بود درصورتی که فرضیه جابه جایی قاره ها درست باشد باید بین جاهایی که قباًل به هم چسبیده 
بوده اند و امروز هزاران کیلومتر از یکدیگر فاصله دارند شباهت هایی وجود داشته باشد. او برای اثبات ادعایش به 
جمع آوری سنگ ها، فسیل ها و شواهد هواشناسی مناطق مشکوک پرداخت و به نتایجی رسید که از آن ها برای 
اثبات نظریه اش استفاده کرد. ِوگنر برای یافتن این شواهد به مناطق مختلفی از کره زمین سفر کرد و بخش زیادی 
از عمرش را در این راه سپری نمود. در ادامه با تعدادی از شواهدی که وگنر از نقاط مختلف موفق به یافتن آن ها 

شد آشنا می شوید.
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شواهد سنگی: وگنر فرض کرد در زمان جدایی پانگه آ باید ساختارهای مختلفی نظیر کوه ها در مرز جدایی شکسته 
شده باشند. پس به عنوان نمونه الیه های سنگی مشابهی در دو سمت اقیانوس اطلس باید وجود داشته باشند. وگنر 
موفق شد سنگ های مشابهی ازنظر سن و جنس با قدمت 200 میلیون سال در نقاط مختلفی نظیر قاره های اروپا 

و آمریکای شمالی بیابد.

آفریقا

آفریقا

اروپا

آمریکای اروپا
شمالی

آمریکای 
شمالی

آمریکای 
جنوبی

آمریکای جنوبی

شباهت سنگ های رشته کوه های 
آمریکای شمالی و اروپا

شواهد فسیلی: وگنر موفق شد فسیل های مشابه زیادی از قاره های مختلف پیدا کند. از بین فسیل های پیدا شده آن هایی 
که مربوط به حیوانات خشکی زی که شناگرهای ماهری نیستند برای اثبات نظریه وگنر کمک مهم تری بودند. عالوه بر خود 

فسیل ها، سن تخمین زده شده برای آن ها نیز با زمان فرضی جدایی قاره ها مطابق بود.

جدا شدن و جابه جایی قاره ها تا مکانی که امروزه قرار دارند 
که  اولیه  اتفاقات  اما  افتاده؛  اتفاق  سال  میلیون ها  طول  در 
سبب  است  بوده  عظیمی  آتش فشان های  و  زلزله  با  همراه 
انقراض بسیاری از حیوانات و موجودات آن زمان شده است. 
در قسمت چهارم انیمیشن عصر یخبندان با عنوان »انشقاق 
قهرمانان  و  است  کشیده شده  تصویر  به  زمان  این  قاره ای« 
حیوانات  و  قاره ها  شدن  جدا  مهلکه  از  را  خود  باید  داستان 
ماقبل تاریخ بدجنس نجات دهند. با توجه به دانسته هایی که 
این  می آوری  به دست  علومت  کتاب  زمین شناسی  بخش  در 

انیمیشن را از نظر علمی نقد کن.

فسفـر
بسوزان

شرایط  مورد  در  مهمی  سرنخ های  به  تحقیق  زمان  در  بود،  هواشناس  وگنر  آنجایی که  از  آب وهوایی:  شواهد 
را  )گلوسوپتِریس(  سرخس  نوعی  فسیل  وگنر  برد.  پی  داشت  وجود  فسیل ها  تشکیل  زمان  در  که  آب وهوایی 
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در مناطق مختلفی نظیر آمریکای جنوبی، قطب جنوب و هند پیدا کرد. مناطق دور از همی که امروزه از نظر 
آب وهوایی بسیار از هم متفاوت اند؛ و از آنجایی که سرخس ها در آب  و هوای گرم و مرطوب دیده می شوند به نظر 
می رسید که آب وهوای مناطقی که فسیل از آنجا پیدا شده نزدیک خط استوا بوده اند و بر این اساس سنگ هایی 

که این فسیل در آن ها دیده شده است روزی به هم متصل بوده اند.

لیتروزاروس

مزوزاروسگلوسوپتریس

فسیل خزنده قدیمی مزوزاروسشواهد فسیلی تائید کننده نظریه ِوگنر

یک بخش دیگر از شواهد آب وهوایی مربوط به شواهدی است که نشان دهنده آثار یخچال در بخش هایی از 
آفریقا، هند، آمریکای جنوبی و استرالیا است. الیه های رسوبی تشکیل شده نشان می دهد که زمانی این مناطق 
بسیار گرم امروزی، کاماًل از برف و یخ پوشیده شده بودند. مانند چیزی که امروزه در قطب جنوب مشاهده می شود. 
بنابراین وگنر پیشنهاد داد که احتمااًل این مناطق زمانی نزدیک قطب جنوب بوده اند و به  مرور از آن جدا شده اند.

استرالیااسترالیا

قطب جنوب

آفریقاآفریقا

آمریکای
جنوبی

آمریکای
جنوبی

هند
هند

قطب جنوب

                                                شواهد آب و هوایی

علی رغم زحماتی که وگنر در راه اثبات ادعایش کشید، در زمان حیاتش نتوانست ادعایش را ثابت کند. چرا که 
نظریه جابه جایی قاره های وگنر توضیح نمی دهد که چه عاملی نیروی کافی برای حرکت قاره ها را در این فواصل 
طوالنی فراهم کرده است. وگنر چرخش زمین و حتی نیروی حاصل از جذر و مد را به عنوان عامل محرک مطرح 

کرده بود که فیزیکدانان نشان دادند که این نیروها کفاف حرکت قاره ها را نمی دهد.

از اقیانوس بپرس

تا قبل از 1900 تصور می شد قاره ها تکه های بزرگ سنگی هستند که در بستر ثابت و بدون حرکت اقیانوس ها 
فرو رفته اند. همچنین تصور می شد قدمت بستر اقیانوس ها از قاره ها بیشتر بوده و سطح آن کاماًل صاف و هموار 
است. درحالی که پیشرفت های فّناوری در زمینه نقشه برداری از کف اقیانوس در دهه 50 میالدی، نشان داد که 

این تصورات غلط بوده .

 فسیل سرخس گلوسوپتریس
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رابطۀبینعمقاقیانوسوصدا!
از روش های مختلفی برای بررسی کف اقیانوس ها )عمق چند صد کیلومتر( استفاده می شود. یکی 
از شناخته شده ترین روش ها استفاده از امواج صوتی است. در این روش کشتی حامل منبع امواج 
صوتی از محدوده مورد نظر عبور کرده و امواج را به داخل آب می فرستد و با اندازه گیری زمانی که 
طول می کشد موج صوتی از کشتی به بستر دریا رسیده و برگردد، عمق هر منطقه بر اساس فرمول 
ساده زیر محاسبه می شود. الزم به ذکر است سرعت صوت در آب حدود 1500 متر بر ثانیه است.

1 = عمق
2  )1500 m

s    )زمان سپری شده برای برگشت موج ×
سطح دریا

امواج فرستاده 
شده

امواج برگشتی

نقشه های خیس
به جواب  داشت  وجود  قاره ها  جابه جایی  مورد  در  که  از سؤال هایی  بسیاری  اقیانوس،  نقشه های کف  ترسیم  با 
خود نزدیک شدند. ترسیم نقشه کف اقیانوس ها با استفاده از روش های مختلفی نظیر نقشه برداری با استفاده از 
بلکه دارای پستی وبلندی های  اقیانوس ها صاف نیست  امواج صوتی صورت گرفت. برخالف تصور قدیمی کف 
نام پشته های اقیانوسی وجود دارد که به  موازات ساحل دو  اقیانوس ها رشته کوه هایی به  زیادی است. در کف 
طرف امتداد یافته اند. طول بعضی از این رشته کوه ها تا چندین هزار کیلومتر می رسد که از بلندترین رشته کوه های 
خشکی طوالنی تر است. از طرفی مشخص شده بسیاری از زمین لرزه ها و آتش فشان ها در امتداد همین پشته های 
اقیانوسی به وقوع می پیوندد. به  غیراز رشته کوه ها، گودال های عمیق و طوالنی )دراز گودال( در نزدیکی ساحل 
اقیانوس ها وجود دارد. عمیق ترین گودال اقیانوسی به نام گودال ماریانس در اقیانوس آرام 11 کیلومتر عمق دارد. 
برای درک عمق این گودال تصور کنید کوه اورست که بلندترین قله از سطح زمین است در این گودال به راحتی 

جا می شود به صورتی که هنوز برای 5 عدد برج میالد )435 متر( نیز جای کافی باقی می ماند.

در وسط اقیانوس ها رشته کوه های طوالنی و در نزدیکی ساحل گودال های عمیقی وجود دارد. 

در اطراف این مناطق زلزله و آتش فشان های زیادی صورت می گیرد.
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اقیانوس ها، اطالعات مهمی را مشخص کرد. دو  عالوه بر نقشه برداری، بررسی بر روی نمونه های سنگی کف 
نتیجه مهم از این بررسی ها به دست آمد. اول این که سن سنگ های تشکیل دهنده کف اقیانوس متفاوت بوده و این 
تفاوت قابل پیش بینی و کاماًل منظم است؛ به صورتی که سن نمونه های سنگی که از نواحی نزدیک رشته کوه های 
اقیانوسی به دست آمده از سنگ های نزدیک گودال ها کمتر است. این نشان می داد که سن پوسته اقیانوسی با دور 
شدن از پشته ها زیاد می شود. همچنین دانشمندان متوجه شدند که قدیمی ترین بخش پوسته ازنظر زمین شناسی 
جوان است چرا که قدمت آن حداکثر به 200 میلیون سال پیش می رسد؛ درحالی که بعضی از سنگ ها در پوسته 
قاره ای تا 3/8 میلیارد سال نیز قدمت دارد. نتیجه آن که پوسته اقیانوسی نسبت به قاره ای جوان تر است؛ اما سؤال 

مهم این است که پس پوسته اقیانوسی قدیمی کجاست و چه اتفاقی برای آن افتاده؟
آفریقااروپا

سن میلیون سال قبل

آسیا
آمریکای 

شمالی

آمریکای 
جنوبی استرالیا

نقشه جهان به همراه بستر دریاها که در آن سن بستر اقیانوس با رنگ نمایش داده شده است. 

نظریه گسترش بستر اقیانوس ها
با استفاده از نتایج نقشه برداری و بررسی الیه های رسوبی، هری ِهس نظریه گسترش بستر اقیانوس ها را در سال 
1962 پیشنهاد داد. این نظریه توضیح می دهد که چگونه پوسته جدید اقیانوسی در محل پشته ها تشکیل شده 
و چگونه پوسته های قدیمی در محل گودال ها نابود می شود. هری ِهس برای توضیح نظریه اش عالوه بر شواهد 
ذکر شده، از نظریه جریان همرفتی در گوشته استفاده کرد. چه قدر جریان همرفتی را می شناسید؟ فکر می کنید 

چه ارتباطی با زمین دارد؟

هری ِهس ، زمین شناس آمریکایی )1906 -1969( ، وی در جنگ 
آمریکا سفرهای  ارتش  دریایی  نیروی  افسر  به عنوان  جهانی دوم 

دریایی زیادی به اقصی نقاط دنیا نمود.

جریان همرفتی
در جریان همرفتی، مولکول های سیال )مایع یا گاز( که در منطقه گرم قرار دارند، گرم شده و چگالی آن ها نسبت 
به همان مولکول ها در منطقه سرد کمتر می شود. این بخش از مایع یا گاز به باالی ظرف رفته و جایگزین بخش 
سرد سیال می شود و بعد از مدتی گرمای خود را از دست داده، سرد شده و به علت زیاد شدن چگالی به پایین 



زیست
نهـم

16

ظرف سقوط می کند و این حلقه تا زمانی که دمای کل ظرف یکسان شود تکرار می شود. به این نوع جابه جایی 
سیال که سبب انتقال گرما نیز می شود همرفت می گویند. برای یادآوری بیشتر، به صفحه 165کتاب فیزیک هفتم 

از همین مجموعه کتاب مراجعه کنید.

در تصاویر زیر جریان همرفتی شبیه سازی شده است و جهت حرکت جوهر، جهت جریان را نشان می دهد. بر 
این اساس به سؤال های زیر پاسخ بده.

عامل حرکت جوهر چیست؟. 1
به نظر تو مدل حرکت جوهر در ظرف، بدون عامل سرمایش و گرمایش چگونه است؟. 2
فکر می کنی تا چه زمانی حرکت جوهر ادامه پیدا می کند؟ چگونه می توان این زمان را طوالنی تر نمود؟. 3

قالب 
یخ

قطره رنگ جریان همرفتی

نمایش جریان همرفتی، الیه های باالی آب با یخ سرد شده درحالی که الیه های پایین از طریق شعله گرم می شود. این دو عامل 
باعث ایجاد جریان همرفتی داخل ظرف شده است که با دنبال کردن حرکت قطره رنگ در طول زمان قابل مشاهده است. 

فسفـر
بسوزان

جریان همرفتی در گوشته:
نزدیک  در  که  خمیرکره  از  بخشی  است.  خمیرکره  در  همرفتی  جریان  زمین،  سطح  ورقه های  محرک  نیروی 
می رود.  فرو  زمین  مرکز  نزدیک  و  پایین تر  الیه های  به  آرامی  به  و  سرد شده  است،  زمین  سطح  ورقه های 
درحالی که موادی که در الیه های زیرین قرار دارند گرم تر و  دارای چگالی کمتری هستند و به الیه های باالتر نفوذ 
می کنند. این نقل و انتقاالت، باعث انتقال انرژی داخل زمین به نزدیکی سطح آن می شود و در بعضی موارد فوران 

مواد مذاب از بخش های ضعیف سنگ کره نظیر شکاف ها و بخش های با ضخامت کمتر را نیز موجب می گردد.

هستۀ خارجی

گوشته جریان همرفتی

پوسته

جریان همرفتی در داخل گوشته زمین، این جریان باعث حرکت ورقه های سنگ کره می شود.

منشأجریانهمرفتیدرگوشته
به نظرت عامل مهم در ایجاد جریان همرفتی در گوشته چیست؟ باال آمدن مواد داغ و یا پایین رفتن مواد سرد؟ 
از طرفی می دانیم که گرمای خمیرکره سبب ایجاد جریان همرفتی در این الیه از کره زمین می شود. تحقق کن 

چرا این الیه از بخش های دیگر گوشته داغ تر است.
کنکاشکن
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پدیده های مرتبط با جابه جایی ورق ها
غیره رخ می دهد.  و  آبتاز  زلزله،  آتشفشان،  نظیر   ................. نزدیکی  در  زمین شناسی  پدیده های مختلف  ورقه های سنگ کره،  اثر حرکت  در 
شکستگی های پوسته زمین )ناشی از جابه جایی ورقه ها( به دو دسته ......... و .......... تقسیم می شوند. درزه به نوعی از شکستگی گفته می شود 
که سنگ های دو طرف آن نسبت به هم ...............، درحالی که در گسل، سنگ های دو طرف محل شکسته نسبت به هم ........... پیدا کرده اند.

نظریه وگنر
ِوگنر از روی شواهد متعددی که نقطه شروع آن شکل حاشیه قاره های 
مختلف بود، نظریه جابه جایی قاره ها را مطرح کرد. در این نظریه، ابرقاره 
شده  احاطه   .............. اقیانوس  با  آن  اطراف  که   .............. فرضی 
قطعه قطعه  به  شروع  پانگه آ  قبل،  سال  میلیون   200 حدود  در  است. 
شدن کرده و ابتدا به دو قاره بزرگ لورازیا و گندوا تقسیم شد. این نظریه 
توضیح نمی دهد که چه عاملی نیروی کافی برای حرکت قاره ها را در 

این فواصل طوالنی فراهم کرده است.

نظریه گسترش بستر اقیانوس ها
..............  ،.................... بررسی  .............. و  نتایج  از  استفاده  با 
نظریه گسترش بستر اقیانوس ها را در سال 1962 پیشنهاد داد. این 
اقیانوسی در محل  نظریه توضیح می دهد که چگونه .................. 
 .............. محل  در   .............. چگونه  و  شده  تشکیل   ..............
نابود می شود. هری ِهس برای توضیح نظریه اش عالوه بر شواهد ذکر 

شده، از نظریه جریان همرفتی در گوشته استفاده کرد.

الیه های زمین 
خارجی ترین الیه زمین .............. نام دارد که ضخامت و ترکیب مواد 
سنگی  بخش  پوسته،  زیر  است.  متفاوت  مختلف  بخش های  در  آن 
 ......................... پوسته،  همراه  به  که  دارد  قرار  باالیی   ..............
را تشکیل می دهد. در زیر این الیه، الیه ای قرار گرفته که مواد آن به 
................... خود نزدیک اند و تا حدی سختی خود را از دست داده اند 

که به آن ........................ گفته می شود.

نظریه زمین ساخت ورقه ای
این نظریه بیان می کند ................... از چندین .............. تشکیل 
شده است که بر روی .............. قرار دارند. همچنین در این نظریه 
تکه ها یا ورقه ها نسبت به هم درحرکت اند. با توجه به نوع حرکت 
.............. شناسایی  .............. و   ،.............. ورقه ها سه نوع مرز 
شده است. مرز واگرا مربوط به ورقه هایی است که از هم .............. 
می شوند. در .............. دو ورقه در حال به هم نزدیک شدن هستند 
و مرزهای .............. در جاهایی اتفاق می افتد که دو ورقه به صورت 

.............. نسبت به هم جابه جا می شوند.

واژهعلمیترجمه

Subductionفرورانش

-Convergent boundمرز همگرا
ary

-Divergent boundمرز واگرا
ary

-Transform boundمرز امتدادلغز
ary

Plate tectonicزمین ساخت ورقه ای

Faultگسل

jointدرزه

Volcanoآتش فشان

earthquakeزمین لرزه

واژهعلمیترجمه

Convection currentجریان همرفتی

Continental driftرانش قاره ای

Glossopterisنوعی سرخس قدیمی

fernسرخس

geophysicsژئوفیزیک

mantleگوشته

mid ocean ridgeپشته اقیانوسی

trenchدرازگودال

magmaمواد مذاب

asthenosphereخمیرکره

lithosphereنرم کره

لغتنامــــه

جمعبندیکن
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       پرسشهایچهارگزینهای

11 اولین سرنخی که جرقه  احتمال اتصال قاره ها در گذشته را در ذهن دانشمندان ایجاد کرد چه بود؟.
4( مکان قاره قطب جنوب 3( اندازه قاره ها  2( شکل حاشیه قاره ها  1( عمق اقیانوس ها  

21 کدام یک نظریه وگنر است؟.
4( فرورانش ورقه ها 3( رانش قاره ها  2( زمین ساخت ورقه ای  1( گسترش بستر اقیانوس ها 

با توجه به شکل زیر به سؤال 3 و 4 پاسخ دهید.

31 در این شکل کدام مرز نشان داده شده است؟.
4( مرز قاره ای- قاره ای 3( مرز اقیانوسی- قاره ای  2( امتدادلغز  1( واگرا 

41 چه نوع پدیده زمین شناسی در امتداد این مرز ایجاد می شود؟.
4( جزیره وسط اقیانوس 3( کوه های چین خورده  2( درازگودال  1( پشته اقیانوسی 

51 کدام یک مرزهای زیر منطقه فرورانش ندارند؟.
4( امتداد لغز 3( واگرا  2( اقیانوسی – قاره ای  1( اقیانوسی- اقیانوسی 

61 سن پوسته اقیانوسی چه قدر است؟.
1( به  اندازه سن پوسته قاره ای  

2( کمتر از سن پوسته قاره ای
3( بیشتر از سن پوسته قاره ای  
4( سن آن مشخص نشده است.

71 سرعت حرکت ورقه های تشکیل دهنده سطح زمین نسبت به هم چه قدر است؟.
1( چند سانتی متر در ماه 
2( چند میلی متر در سال
3( چند میلی متر در ماه 

4( چند سانتی متر در سال

81 چه فرایندی سبب ایجاد درازگودال های اقیانوسی می شود؟.
1( فرورانش 

2( دور شدن ورقه ها از یکدیگر
3( زمین لرزه 

4( حرکت ورقه ها افقی ورقه ها نسبت به یکدیگر



28

    تمرینها

الیه های کره زمین و نظریه جابه جایی ِوگنر و ِهس

11 نام قاره و اقیانوس اولیه که در حدود 200 میلیون سال پیش وجود داشت؟.

21 با توجه به نمودار زیر به این سؤاالت پاسخ دهید..
الف- ضخامت پوسته اقیانوسی که تازه تشکیل شده است را تخمین بزنید.

ب- ضخامت پوسته اقیانوسی که 60 میلیون قدمت دارد چه قدر است؟
ت- توضیح دهید که چه ارتباطی بین ضخامت پوسته اقیانوسی و سن آن وجود دارد؟

سن )میلیون سال(

)k
m

ق )
عم

31 علت جریان های همرفتی در خمیرکره چیست؟.

41 نظریه جابه جایی قاره های ِوگنر را توضیح دهید..

51 شواهدی که جابه جایی قاره ها را در طول میلیون ها سال تائید می کند چیست؟ آن ها را در نمودار زیر بنویسید..

جابه جایی قاره ها

شواهد

شکل حاشیه قاره ها

61 شواهدی که گسترش بستر اقیانوس ها را در طول میلیون ها سال تائید می کند چیست؟ آن ها را در نمودار زیر بنویسید؟.

شواهد

جابه جایی بستر اقیانوس

71 چه شواهدی نشان می دهد که آمریکای جنوبی و آفریقا زمانی به هم متصل بوده اند؟.

81 در تصویر ساده ای نظریه گسترش بستر اقیانوس را رسم کنید و ارتباط آن را با پشته های اقیانوسی و درازگودال ها را توضیح دهید..

زمین ساخت ورقه ای و انواع مرزها

91 فرآیندی که در آن ورقه های سازنده سطح زمین به داخل گوشته فرو می روند..

101 مرزی که در آن دو صفحه به سمت هم حرکت می کنید..
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اقیانوسی  پوسته  قدمت  متوجه می شویم هر چه قدر  نمودار  به  توجه  با   .2
بیشتر باشد، از ضخامت آن کاسته می شود. دلیل کاهش ضخامت فرسایش 
و  جدید  پوسته  بین  ضخامت  اختالف  می دهد.  رخ  آب  زیر  در  که  است 

پوسته ای با قدمت 60 میلیون سال حدود 4 کیلومتر است. 
4. متن کتاب صفحه 10

6 . افزایش قدمت پوسته اقیانوسی با دور شدن از پشته ها، جوان تر بودن ورقه های 
اقیانوسی نسبت به قاره ای

8 . شبیه تصویر صفحه 17 کتاب حلی باید ترسیم کنید.
10. مرز همگرا

12. گسترش بستر اقیانوس
بوده  آمریکای جنوبی  به  آفریقا متصل  قاره  ازآنجایی که در گذشته های دور   .14

است، انتظار می رود در جنوب این قاره مخزن دیگری با همین قدمت یافت شود.
16. گودال های اقیانوسی دره  های عمیقی است که در نزدیکی سواحل و یا در میان  

اقیانوس ها و در محل های فرورانش پوسته اقیانوسی به وقوع می پیوندد.
18. همگرا، واگرا و امتداد لغز ) صفحه 18 تا 20( 

20. بخش هایی از پوسته زمین که به صورت تکه تکه وجود دارند.

سؤاالت	چهارگزینه	ای	
11 گزینه »2« .

آلفرد ِوگنر بر اساس شباهت شکل حاشیه قاره های آمریکای جنوبی و آفریقا فرضیه 
جابه جایی قاره ها را مطرح کرد و برای اثبات آن شواهد دیگری را ارائه نمود. 

21 گزینه »3« .
ورقه    ای شکل  زمین ساخت  که  است  قاره   ها  رانش  یا  جابه جایی  وگنر  نظریه 

کامل تر این نظریه است. 
31 گزینه »4« .

همان طور که در شکل مشخص شده است دو مرز قاره ای به    صورت هم گرا به 
هم نزدیک شده اند.

41 گزینه»3« .
مهم ترین پدیده در مرز هم گرای بین دو ورقه قاره ای تشکیل کوه های چین    

 خورده است.
51 گزینه »3« .

در محل مرز واگرا تشکیل پوسته اتفاق می افتد، البته حرکت ایجاد شده از این 
جابه جایی منجر به حذف بخشی از ورقه اقیانوسی خواهد شد.

61 گزینه»2«.
71  پوسته اقیانوسی در محل مرزهای واگرا به صورت مداوم تشکیل می شود و در محل .

از  آن  سن  دلیل  همین  به  می گردد.  حذف  قاره ای  و  اقیانوسی  ورقه های  با  برخورد 
ورقه های قاره ای کمتر است.

81 گزینه »4« .
سرعت حرکت ورقه ها به اندازه سرعت رشد ناخن انسان و به مقدار چند سانتی 

متر در سال است. 
91 گزینه »1« .

اقیانوس به علت فرو رانده شدن ورقه با چگالی  در محل برخورد ورقه ها در 
کمتر، درازگودال هایی تا عمق 11 کیلومتر وجود دارد. 

گزینه »3« .101
با توجه به شکل و راهنمای حرکت ورقه ها، ورقه نازکا که یک ورقه اقیانوسی 

است، در حال فرو رفتن زیر ورقه آمریکای جنوبی است.
111 گزینه »1«.

 پیدا شدن رسوبات یخچالی در نقاط خاصی از چند قاره، که بعضا امروزه از نظر 
آب و هوا جزء مناطق گرمسیری محسوب می شوند از شواهد مهم جابه جایی 

قاره ها محصوب می شود.
گزینه »4«.121

از  امریکا  و  اروپا  قاره های  از  به خصوصی  مناطق  در  سنگ ها  سن  شباهت   
شواهدی بود که وگنر در سفرهای خود به آن ها دست پیدا کرد.

گزینه »3«.131
گزینه »2«.141
گزینه »3«.151
گزینه »3«.161
گزینه »4« .171

اقیانوسی آتش فشان  از برخورد دو ورقه  در نزدیکی محل فرو رانش حاصل 
صورت می گیرد که گدازه  های حاصل از آن، جزایری را شکل می دهند.

گزینه »4«.181
گزینه »3«.191

 طبق تعریف سخت کره به الیه باالیی گوشته و پوسته گفته می شود.
گزینه »1«.201
گزینه »1«.211
گزینه »2«.221

																																										
ج( غلط  ب( صحیح  2. الف( صحیح 

       د( صحیح    ر( صحیح  ز( غلط             
ش( صحیح      س( صحیح 

4. عمومًا هنگام رسوب گذاری اگر جانداری مرده باشد، در البه الی رسوبات مدفون 
می شود که با از بین رفتن بخش های نرِم آن در رسوبات، قطعات سخِت آن )صدف 
یک  بقایای  موارد  بیش تر  در  می شود.  تبدیل  فسیل  به  و  باقی مانده  استخوان(  یا 
جاندار در طول زمان به صورت بخش های تغییر یافته به فسیل تبدیل می شوند و 
آثار  از فسیل ها شامل  باقی می مانند. بخشی  تغییر  بقایا بدون  این  نیز  در مواردی 

به جامانده از موجوداتی است که در گذشته زندگی می کردند.
به صورت  زمان  طول  در  جانداران  پیکر  ماندة  باقی  قطعات  مواقع  اغلب  در   .  6

بخش های تغییریافته به فسیل تبدیل می شوند.
8 . دفن سریع، نبودن اکسیژن و جانداران تجزیه کننده

10. زیرا پیکر عروس دریایی فاقد بخش های سخت است.
12. در همه جا پیدا مي شود. تشخیص آن آسان است. نمونه هاي موجود آن فراوان است 

و از گسترش جغرافیایی قابل توجه ای برخورداراست و متعلق به جانداران ساده است.
14. ُرسی، آهکی و ماسه ای )ماسه سنگی(

16. الف( A - قالب خارجی، B – قرارگیری در صمغ یا کهربا، C – جایگزینی، 
D – قرار گرفتن در قیر، E- قالب داخلی

 ب( نمونه B و D، زیرا هر دو حشره هستند و بر اساس تقسیم بندی مرسوم در شاخه 
بی مهره ها و در تقسیم بندی علمی تر در شاخه بندپایان قرار می گیرند.

E و A )د                                   C ج( نمونه 
18. کم تراکم بودن استخوان ماموت می تواند به دلیل قرار گرفتن این جانور در 
این  که استخوان  اما  باشد؛  D کم تر  نورتر )سیبری( و دریافت ویتامین  مناطق کم 
ماموت چرا به صورت سنگ در نیامده می تواند مربوط به زمان کوتاه تر برای تشکیل 

فسیل از آن باشد زیرا فرصت الزم برای جایگزینی با مواد دیگر را نداشته است.
C )ب                 A, B, E, F, H )20. الف

22. زیرا آسیب نبیند و یا تخریب و تجزیه نشود.
24. الف( سرزمینی مرطوب بوده و در آب وجود داشته است و گرم بوده یا حداقل 

در مدت زمانی گرم بوده است. 

پاسخنامه	تشریحی 

زمین ی	 گذشته	 از	 فصل2:آثاری	 زوج	 تمرین	های	

ورقه	ای ساخت	 زمین	 	: فصل1	 زوج	 تمرین	های	


