


سواالت تستی علوم تجربی نهم فصل ششم (پرش)

کدام گزینه تفاوت ورقه هاي اقیانوسی و قاره اي را به درستی نشان می دهد؟ - 1

سن ورقه هاي قاره اي کمتر از ورقه هاي اقیانوسی است. ضخامت ورقه هاي اقیانوسی بیشتر از قاره اي است. 

سن ورقه هاي اقیانوسی بیشتر از ورقه هاي قاره اي است. ضخامت و سن ورقۀ قاره اي بیشتر از اقیانوسی است. 

براساس نظریۀ وگنر (جابه جایی قاره ها) حاشیه کدام قاره ها انطباق بیشتري دارند؟ - 2

حاشیۀ غربی آمریکاي جنوبی و حاشیۀ شرقی آفریقا  حاشیۀ شرقی آمریکاي جنوبی و حاشیۀ غربی آفریقا 

حاشیۀ غربی آمریکاي جنوبی و حاشیۀ غربی آفریقا  حاشیۀ شرقی آمریکاي جنوبی و حاشیۀ شرقی آفریقا 

پیدایش دریاي سرخ با کدام یک از موارد زیر در ارتباط است؟ - 3

پیدایش رشته کوه البرز  پیدایش رشته کوه هیمالیا پیدایش رشته کوه زاگرس پیدایش دریاي مازندران  

در کدام نوع از حرکات ورقه هاي زیر، پوستۀ جدیدي شکل می گیرد؟ - 4

نزدیک شونده (یک ورقۀ قاره اي و یک ورقۀ اقیانوسی) نزدیک شونده (دو ورقۀ اقیانوسی) 

امتداد لغز دورشونده 

کدام یک از گزینه هاي زیر مسیر جریان همرفتی در ورقه هاي دورشونده را به خوبی نشان می دهد؟ - 5

شکل روبه رو نوعی حرکت ورقه ها را نشان می دهد. این نوع حرکت بیشتر در .................. رخ می دهد و باعث ایجاد .................. می شود. - 6

وسط قاّره ها – زمین لرزه

بستر اقیانوس ها – زمین لرزه

بستر اقیانوس – آتشفشان  

وسط قاّره ها – آتشفشان

در اثر برخورد ورقۀ عربستان با ورقۀ ایران و دور شدن ورقۀ عربستان از آفریقا به ترتیب کدام پدیدة زمین شناسی ایجاد می شود؟ - 7

دریاي سرخ – رشته کوه زاگرس رشته کوه زاگرس – دریاي سرخ دریاي عمان – رشته کوه زاگرس رشته کوه زاگرس – دریاي عمان

علت شکستگی هاي موجود در سنگ هاي پوستۀ زمین، کدام یک از موارد زیر است؟ - 8

افزایش فشار در اعماق زمین افزایش دما در اعماق زمین  حرکت گوشتۀ زمین حرکت ورقۀ سنگ کره

کدام یک از دانشمندان زیر فرضیۀ گسترش بستر اقیانوس ها را مطرح کرد؟ - 9

هري هس آلفرد وگنر هولمز   توزو ویلسون

مهم ترین منطقۀ زلزله خیز کرة زمین کجاست و علت آن چه می باشد؟  - 10

اقیانوس هند - برخورد ورقۀ اقیانوس هند با ورقۀ قاره اي عربستان اقیانوس آرام - برخورد ورقۀ قاره اي عربستان با ورقۀ اقیانوس آرام

اقیانوس آرام - برخورد ورقۀ اقیانوس آرام با ورقۀ قاره اي اقیانوس اطلس - برخورد ورقۀ اقیانوس اطلس با ورقۀ قاره اي عربستان

اّولین خشکی و اّولین اقیانوس روي زمین به ترتیب کدام است؟ - 11

پانگه آ – پانتاالسا گندوانا – لورازیا پانگه آ – تتیس لورازیا – گندوانا
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زمین ساخت ورقه ای



خمیر کره
سنگ کره

سنگ کره

در برخی از نواحی کرة زمین، ورقه هاي سنگ  کرة زمین در کنار هم می لغزند. این نوع حرکت بیش تر در .................. رخ می دهد و باعث ایجاد - 12
.................. می شود.

اطراف اقیانوس ها - آتشفشان هاي متعدد

بستر اقیانوس ها - زمین لرزه هاي متعدد

وسط ورقۀ قاره اي - زمین لرزه هاي زیاد

حاشیۀ ورقۀ قاره اي - چین خوردگی

- در محل حرکت ورقه هاي مقابل کدام یک از پدیده هاي زیر رخ می دهد؟ 13

زمین لرزه  آتشفشان  

همۀ موارد کوه 

کدام گزینه نظریۀ هري هس می  باشد؟ - 14

انطباق حاشیۀ قاره ها جابه جایی قاره ها   زمین ساخت ورقه اي گسترش بستر اقیانوس ها

کدام یک علت اصلی جریان همرفتی در قسمت هاي خمیري گوشتۀ زمین است؟ - 15

سختی سنگ کره و اختالف چگالی اختالف دما و فشار  دما و اختالف چگالی چگالی زیاد  

علت فرورانش ورقۀ اقیانوسی به زیر ورقۀ قاره اي چیست؟ - 16

ضخامت کم تر ورقۀ اقیانوسی چگالی بیش تر ورقۀ اقیانوسی وزن زیاد ورقۀ اقیانوسی چگالی بیش تر ورقۀ قاره اي  

1
2

4

3
در شکل داده شده، جدیدترین سنگ ها را در کدام منطقه می توان یافت؟ - 17

منطقۀ  منطقۀ 

منطقۀ  منطقۀ 

12
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عامل حرکت ورقه هاي سنگ کره، کدام گزینه می باشد؟ - 18

اختالف دما بین نرم کره و سنگ کره جریان هاي دریایی اختالف چگالی در نرم کره جریان همرفتی سنگ کره

در اثر حرکات ورقه هاي سنگ کره، کدام پدیده را نمی توان توجیه کرد؟ - 19

تشکیل آبتازهایی با قدرت تخریب شدید ایجاد اقیانوس جدید در طی میلیون ها سال

ایجاد آتشفشان هاي فعال تشکیل سنگ هاي رسوبی جدید و تغییر در جنس الیه ها

زمین لرزه هایی که در مناطق جنوب و جنوب غرب ایران اتّفاق می افتند، در اثر چه پدیده اي ایجاد می  شوند؟ - 20

فشاري که ورقۀ عربستان از ورقۀ اقیانوس آرام دریافت می کند و به ورقۀ ایران منتقل می نماید.

فشار ورقۀ عربستان به ورقۀ ایران به دلیل جریان همرفتی زیر آن.

دور شدن ورقۀ عربستان از ورقۀ ایران به دلیل جریان همرفتی زیر آن.

دور شدن ورقۀ اقیانوس آرام از ورقۀ ایران به دلیل جریان همرفتی. 

چند مورد از گزاره هاي زیر صحیح است؟  - 21
الف) حرکت ورقه هاي امتداد لغز بیش تر در بستر اقیانوس ها اتفاق می افتد. 

ب) رشته کوه زاگرس در اثر برخورد ورقۀ عربستان با آفریقا بوجود آمده است. 
پ) اگر سنگ هاي دو طرف شکستگی نسبت به هم جابه جا شده باشند، آن را درزه می گویند. 

ت) عمق اقیانوس رابطۀ مستقیمی با انرژي آبتاز (سونامی) دارد.

چهار مورد سه مورد  دو مورد  یک مورد 
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در منطقۀ کوهستانی شکسته شدن سنگ هاي پوستۀ زمین موجب از بین رفتن بخشی از جاده شده است و الیۀ زیرین با الیۀ جوان هم سطح شده است. - 22
این تغییر به وجود آمده، کدام پدیده هاي زیر را نشان می دهد؟

آتشفشان – درزه آتشفشان – گسل زمین لرزه – گسل زمین لرزه – درزه

بزرگ ترین ورقۀ سنگ کره کدام است؟ - 23

نازکا آمریکاي شمالی اقیانوس آرام   اوراسیا 

جوان ترین سنگ ها در کدام یک از مناطق زیر یافت می شوند؟ - 24

محل برخورد ورقه آمریکاي جنوبی با ورقه آفریقا حاشیۀ ورقه هاي قاره ها

محل برخورد دو ورقۀ قاره اي شکاف میانه اقیانوس اطلس 

تشکیل رشته کوه هاي آند (آمریکاي جنوبی) نتیجۀ کدام نوع از حرکت ورقه هاي زیر است؟ - 25

ورقۀ نزدیک شوندة اقیانوسی به قاره اي دو ورقۀ نزدیک شوندة قاره اي

حرکت واگرا یا دورشونده دو ورقۀ نزدیک شوندة اقیانوسی

کدام پدیده در تمام انواع حرکت ورقه هاي سنگ کره می تواند وجود داشته باشد؟ - 26

گودال اقیانوسی  زمین لرزه رشته کوه هاي آتشفشانی  چین خوردگی

در کدام یک از حالت هاي زیر گودال عمیق اقیانوسی به وجود می آید؟ - 27

برخورد ورقۀ اقیانوسی با ورقۀ قاره اي   دور شدن دو ورقۀ اقیانوسی  

لغزش دو ورقۀ اقیانوسی در کنار هم  برخورد دو ورقۀ قاره اي

کدام یک از خشکی هاي زیر، حاصل تقسیم شدن خشکی بزرگ گندوانا است؟  - 28

آمریکاي جنوبی - هند - قطب جنوب آمریکاي شمالی - اوراسیا - گرینلند

آمریکاي جنوبی - شمال آسیا - گرینلند آمریکاي شمالی - هند - قطب شمال

احتمال وقوع کدام پدیده در موقع حرکت ورقه هاي سنگ کره در کنار یکدیگر بیشتر است؟ - 29

زمین لرزه  درازگودال  آتشفشان   ایجاد کوه  

در صورتی که ورقۀ اقیانوسی به ورقۀ قاره اي برخورد کند، .................. - 30

رشته کوه هاي جدیدي در بستر اقیانوس تشکیل می شود. در محل برخورد ورقه ها، اقیانوس جدیدي شکل می گیرد.

در اثر فرورانش ورقۀ قاره اي، فعالیت هاي آتشفشانی رخ می دهد. زمین لرزه هاي مکرر در امتداد منطقه برخورد رخ می  دهد.

میزان فعالیت جریان همرفتی در محل ورقه هاي دورشونده حدوداً چقدر است؟ - 31

چند سانتی متر در ماه چند متر در سال چند سانتی متر در سال چند میلی متر در سال

در کدام یک از موارد زیر، پدیده هاي حاصل از برخورد ورقه هاي سنگ کره، درست است؟ - 32

تشکیل کوه هاي آتشفشانی روي قاره ها در محل برخورد ورقۀ اقیانوسی با ورقۀ قاره اي.

تشکیل رشته کوه هاي میان اقیانوسی در محل برخورد ورقۀ اقیانوسی با ورقۀ قاره اي.

تشکیل کوه هاي آتشفشانی روي قاره ها در محل برخورد دو ورقۀ قاره اي.

تشکیل گودال عمیق در محل برخورد دو ورقۀ قاره اي.

در اثر برخورد دو ورقه اقیانوسی، کدام یک از پدیده هاي زیر ایجاد نمی شود؟ - 33

درازگودال زمین لرزه کوه هاي میان اقیانوسی جزایر آتشفشانی  

هر ساله فاصلۀ ورقۀ عربستان نسبت به ورقۀ ایران، .................. شده و نسبت به ورقۀ آفریقا .................. می شود. - 34

دور – دور نزدیک – نزدیک نزدیک – دور   دور – نزدیک  
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کدام پدیده حاصل دورشدن ورقه هاي سنگ کره نیست؟ - 35

خروج مواد مذاب از شکاف میان ورقه ها تشکیل سنگ کره جوان اقیانوسی 

درازگودال هاي اقیانوسی  تشکیل کوه هاي میان اقیانوسی مرتفع 

در کدام نوع از حرکت ورقه هاي زیر، رشته کوه ایجاد نمی شود؟ - 36

لغزیدن ورقه ها در کنار هم برخورد دو ورقۀ قاره اي    دور شدن ورقه هاي اقیانوسی  نزدیک شدن ورقه  هاي اقیانوسی  

شکل مقابل بیانگر کدام یک از شواهد وگنر براي اثبات نظریه جابه جایی قاره ها است؟ - 37

تشابه فسیل جانداران در قاره هاي مختلف  

انطباق حاشیۀ قارة آمریکاي جنوبی با حاشیۀ غربی آفریقا  

تشابه سنگ شناسی در قاره هاي آفریقا و آمریکاي جنوبی  

شرایط آب و هوایی یکسان در گذشته

در شکل زیر به ترتیب بخش هاي  و  کدام اند؟ - 38

بخش جامد باالیی گوشته - پوسته قاره اي پوسته قاره اي - گوشته  

سنگ کره - گوشته   گوشته - پوسته اقیانوسی 

AB

کدام یک از دالیل زیر موجب مطرح شدن نظریۀ زمین ساخت ورقه اي شد؟ - 39

مطالعه بر روي بستر اقیانوس ها شواهد آب و هوایی گذشتۀ زمین تشابه قاره ها تشابه فسیل ها  

در کدام نوع از حرکت ورقه هاي سنگ ُکرة، فرورانش اتفاق نمی افتد؟ - 40

ورقه هاي امتداد لغز  برخورد دو ورقۀ قاره اي  

موارد  و  12برخورد ورقۀ اقیانوسی با ورقه قاره اي

کدام یک از گزینه هاي زیر، علت وقوع متفاوتی با سایر گزینه ها دارد؟ - 41

جابه جایی قاره ها زمین لرزه

جزر و مد  ایجاد گودال هاي عمیق در اقیانوس ها  

چگونه آتشفشان هایی در بستر اقیانوس ایجاد می شود؟ - 42

وقتی دو ورقۀ اقیانوسی از هم دور  شوند.  وقتی دو ورقۀ اقیانوسی به هم نزدیک  شوند. 

بر اثر گرماي زیاد در سطح ورقه هاي اقیانوسی ایجاد می شوند. فرورانش ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره اي

چند مورد از گزاره هاي زیر به درستی بیان شده است؟  - 43

الف) حدود  میلیون سال قبل خشکی عظیمی به نام پانتاالسا وجود داشته است. 
ب) دریاچۀ خزر و مدیترانه بازماند ه هاي دریاي قدیمی تتیس هستند. 

پ) هندوستان یکی از بخش هاي لورازیا بوده است. 
ت) عربستان در گذشته بخشی از قارة گندوانا بوده است.

همۀ موارد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 
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الف

ب

در پی حرکت ورقه هاي قاره اي مشخص شده در تصویر روبه رو، انتظار شکل گیري کدام پدیدة زمین شناسی را دارد؟ - 44

الف: آبتاز (سونامی)  ب: فوران آتشفشان 

الف: اقیانوس  ب: رشته کوه 

الف: زمین لرزه  ب: ایجاد گسل 

الف: رشته کوه  ب: فوران آتشفشان 

گودال هاي عمیق اقیانوسی حاصل کدام نوع از حرکت ورقه ها و در مجاورت کدام منطقه هستند؟ (به ترتیب از راست به چپ) - 45

حرکت واگرا - حاشیه قاره ها حرکت همگرا - حاشیه قاره ها حرکت واگرا - شکاف اقیانوسی حرکت همگرا - شکاف اقیانوسی

مواد موجود در خمیرکره در کجا به سطح زمین نزدیک تر است؟ - 46

رشته کوه هاي میان اقیانوسی گودال هاي اقیانوسی جزایر قوسی چین خوردگی هاي بزرگ

رشته کوه هاي زاگرس و دریاي سرخ هر کدام به ترتیب چگونه تشکیل شده اند؟ - 47

نزدیک شدن ورقۀ عربستان به ورقۀ ایران – نزدیک شدن ورقۀ عربستان به ورقۀ آفریقا

در کنار هم لغزیدن ورقۀ ایران و عربستان – دور شدن ورقۀ عربستان و ورقۀ آفریقا

برخورد ورقۀ عربستان به ورقۀ ایران – دور شدن ورقۀ عربستان از ورقۀ آفریقا

دور شدن ورقۀ عربستان از ورقۀ آفریقا – برخورد ورقۀ عربستان با ورقۀ ایران

باتوّجه به نظریه جابه جایی قاّره ها، حرکت شبه قاّرة هند از  میلیون سال قبل تاکنون به چه صورت بوده است؟ - 48

از نیمکرة جنوبی به طرف نیمکرة شمالی از نیمکرة شمالی به طرف نیمکرة جنوبی

از غرب به شرق  از شرق به غرب

80

چند مورد از گزاره هاي زیر صحیح است؟  - 49
الف) آتشفشان هاي فعال، غالبًا بر مناطق لرزه خیز جهان منطبق هستند. 

ب) پوستۀ قاره اي جوان تر از پوستۀ اقیانوسی است. 
پ) مهم ترین دلیل حرکت ورقه هاي سنگ ُکره، اختالف چگالی در بخش هاي خمیرکره است. 

ت) ورقه اقیانوسی چگالی بیشتري از ورقه قاره اي دارد.

همۀ موارد فوق صحیح است. سه مورد  دو مورد  یک مورد 

کدام منطقه پیامد حرکت روبه باالي مواد نیمه مذاب خمیر کره است؟ - 50

گودال هاي عمیق اقیانوسی دور شدن تدریجی دو ورقۀ اقیانوسی 

در تمام انواع حرکت ورقه ها برخورد دو ورقۀ قاره اي با یکدیگر 
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ش)
ت تستی علوم تجربی نهم فصل ششم (پر

سواال
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