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زیـرا احتمـال   . اسـت  نامیـده » شهري در انتظار مـرگ «پایتخت ژاپن را    » توکیو«اخیراً دانشمندي    -503
 توانـد  نمـی ي زیـر   کدام گزینه. بدهد بار و ویرانگر در این شهر رخ اي بسیار زیان لرزه نرود زمی  می

 بینی باشد؟ دلیل این پیش

  تراکم باالي جمعیت در توکیو) 1  
  ي زمین قرارداشتن توکیو در محل برخورد سه صفحه از صفحات پوسته) 2  
   تاکنون1923گر ي ویران اي بزرگ در توکیو پس از زلزله ندادن زلزله رخ) 3  
  ي کوچک در این شهر در چند سال اخیر دادن چندین زلزله رخ) 4  

زمینی موردنیاز کل مردم  ي امریکا، حدود نیمی از غالت و سیب      هاي غربی ایاالت متحده     در بخش  -504
 بررسی است؟ گیري منطقی و قابل شود؛ بر این اساس کدام نتیجه جهان تولید می

  .اند ها قرار داشته  روزگار درازي این مناطق در زیر آب اقیانوس)1  
  .اند هاي دائمی پنهان بوده روزگار درازي این مناطق در زیر یخچال) 2  
  .است داده هاي عظیمی که در این مناطق رخ  آتشفشان )3  
  .است داده هاي عظیمی که در این مناطق رخ لرزه زمین) 4  

 تري دارند؟ هاي زیر نقش کم  پدیدهیک از ها در کدام آتشفشان -505

  پیدایش دریاچه) 2    فرسایش خاك) 1  
  سونامی) 4    پیدایش کوه) 3  

 ي دیگر یکسان نیست؟ ي زیر با سه پدیده علت کدام پدیده -506

  ي اخیر شدن تدریجی دماي سطح زمین در سده گرم) 1  
2/افزایش ساالنه ) 2     یانوس اطلس در هر سالمتر بر عرض اق  سانتی5
  ها لرزه زمین) 3  
  ها پیدایش جزایر در اقیانوس) 4  

 تواند باشد؟  چه می داران فراوان شدند، که پس از نابودي دایناسورها، پستان علت اصلی این -507

  .تر در اختیار این دسته از جانوران قرار گرفت زیست راحت غذا و محیط) 1  
  .ایی سرشاري را براي پستانداران فراهم کردبقایاي بدن دایناسورها منبع غذ) 2  
  .ها و مراتع شد خیزي خاك جنگل ي بدن دایناسورها باعث حاصل  تجزیه )3  
  .داران با جمعیت بسیار و اتحاد خود توانستند دایناسورها را نابود کنند پستان) 4  

 هاي دیگر بعید است؟  کدام سنگ در کنار سنگزمان  همپیداشدن -508

  پا  سنگ )4  سنگ توف) 3  ي معدنی پوکه) 2  سنگ رسوبی) 1  
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 میلیون سال 65ي وسیعی ازسرزمین هند در  ریزي مواد مذاب داخل زمین در گستره  برون احتماالً -509
نظرشما کدام عامل در این بین چندان مؤثر  به. ي آمریکا شد پیش، باعث نابودي دایناسورها در قاره

 است؟ نبوده

  ورود گازهاي سمی به جو زمین) 2    ها  جریان عظیم گدازه)1  
  هاي اسیدي باران) 4  شدن آسمان با خاکسترِ آتشفشانی پوشیده) 3  

گـروه اول بـراي یـافتن شـواهد     . اند شاگردان یک کالس براي سفر علمی به دو گروه تقسیم شده     -510
انـد و گـروه دوم بـه     فتـه  ر- نزدیک شهرستان آمل-»پاشوره«نام  شناسی به اطراف کوهی به  زمین

گیري  بودن کدام نتیجه  احتمال درست هاي این دو گروه، با توجه به یافته. ي توچال تهران اطراف قله
 تر است؟ بیش

  پا تعداد زیادي سنگ: هاي گروه اول یافته -
  ي شبیه به برگ ي شبیه به ماهی و یک سنگواره دو سنگواره: هاي گروه دوم یافته -  
  .هاي رسوبی کف اقیانوس خوردگی الیه وهی آتشفشانی است و توچال حاصل از چینپاشوره ک) 1  
  .هاي رسوبی است و توچال حاصل آتشفشان خوردگی الیه  پاشوره حاصل چین )2  
  . هردو کوه آتشفشانی هستند )3  
  .هاي باستانی هستند هاي رسوبی کف اقیانوس خوردگی الیه هردو کوه حاصل چین) 4  


