


 سواالت تستی علوم تجربی نهم فصل ششم(پرواز)

با توّجه به نظریۀ «زمین ساخت ورقه اي» در کدام محل، فعالیت هاي آتشفشانی دیده نمی شود؟ - 1

دور شدن دو ورقه از هم رانده شدن یک ورقه به زیر ورقۀ دیگر

برخورد دو ورقه با هم در امتداد لغزیدن دو ورقه از کنار هم  

در کدام یک از حالت هاي ورقه هاي سازندة زمین، فوران آتشفشان نداریم و بیش تر زمین لرزه رخ می دهد؟  - 2

مرز نزدیک شوندة دو ورقۀ اقیانوسی و قاره اي مرز ورقه هاي دورشونده

مرز ورقه هاي امتداد لغزنده مرز نزدیک شوندة دو ورقۀ اقیانوسی

کدام خشکی زمانی جزو قارة بزرگ لورازیا بوده  است؟ - 3

هندوستان آمریکاي جنوبی  گرینلند آفریقا

کدام گزینه تفاوت درزه ها و گسل ها را بهتر بیان می کند؟  - 4

طول و عمق شکستگی فرسایش سنگ ها در دو طرف شکستگی

امتداد شکستگی سنگ ها جابه جا شدن سنگ ها در محّل شکستگی

کدام گزینۀ زیر تفاوت درزه و گسل را به درستی بیان کرده است؟  - 5

جابه جایی درزه در سطح قائم است. عدم جابه جایی درزه ها

جابه جایی درزه در سطح افق است. جابه جایی درزه در سطح مایل است.

چگونه ورقۀ جدیدي ایجاد می شود؟ - 6

وقتی ورقه هاي سنگ کره به هم نزدیک می شوند.

وقتی پوستۀ زمین از بین می رود.

در محل دور شدن ورقه  هاي سنگ کره از هم، مواد مذاب گوشته باال می آیند و ورقۀ جدید ایجاد می شود.

وقتی الیه هاي زمین از بین بروند، ورقه جدید ایجاد می شود.

به نظر وگنر عامل جابه جایی قاره ها، کدام یک از موارد زیر بود؟ - 7

نیروي جاذبۀ زمین جریان همرفتی گسترش بستر اقیانوس ها چرخش زمین

کدام یک از گزینه هاي زیر نام اقیانوسی را که در حدود  میلیون سال پیش روي کره زمین وجود داشته را به درستی نشان می دهد؟ - 8

تتیس اوراسیا   پانتاالسا   لورازیا

200

کدام یک از دریاهاي زیر از بقایاي دریاي تتیس نیست؟ - 9

دریاي مدیترانه دریاي سیاه دریاي سرخ   دریاچۀ خزر

کدام یک از سرزمین هاي امروزي در گذشته، جزء خشکی گندوانا بوده است؟ - 10

گرینلند هندوستان آمریکاي شمالی اروپا

علت حرکت ورقه هاي سازندة سنگ کره، کدام یک از موارد زیر است؟ - 11

وجود جریان هاي همرفتی در هستۀ خارجی وجود جریان هاي همرفتی در پوسته

وجود جریان هاي همرفتی در هستۀ داخلی وجود جریان هاي همرفتی در گوشته
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در کدام یک از حالت هاي زیر و در اثر حرکت ورقه هاي سازندة سنگ کره، پوستۀ جدید به وجود می آید؟ - 12

حرکت ورقۀ قاره اي به طرف ورقۀ اقیانوسی حرکت ورقۀ اقیانوسی به طرف ورقۀ قاره اي

فاصله گرفتن دو ورقۀ اقیانوسی و دور  شدن آن ها از یکدیگر حرکت دو ورقۀ قاره اي و نزدیک شدن آن ها به یکدیگر

کدام یک از پدیده هاي زمین شناسی زیر را نمی توان به کمک نظریۀ زمین ساخت ورقه اي، توضیح و تفسیر کرد؟ - 13

تشکیل یخچال هاي طبیعی  گودال هاي عمیق اقیانوسی  کوه هاي مرتفع زمین لرزه فراوان 

رشته کوه هاي اقیانوسی عظیم ترین و طوالنی ترین کوه هاي جهان هستند و از طرف دیگر از ساده ترین و یکنواخت ترین ساختمان برخوردارند. در این - 14
کوه ها اثري از چین خوردگی و دیگر ساختارهاي حاصل از فشار دیده نمی شود. این کوه ها داراي تقارن جانبی هستند و فشردگی ندارند. عامل اصلی

شکل گیري این ساختمان هاي زیر دریایی کدام است؟

خروج تدریجی مواد مذاب  فشردگی رسوبات اقیانوسی و تشکیل رشته کوه 

گسترش تدریجی بستر اقیانوس ها و خروج تدریجی مواد مذاب  ذوب سنگ کره، ایجاد ماگما و خروج تدریجی مواد مذاب 

در کدام نوع از حرکت ورقه هاي زیر فعالیت هاي آتشفشانی دیده نمی شود؟ - 15

ورقۀ اقیانوسی و قاره اي نزدیک شونده دو ورقۀ اقیانوسی دورشونده

دو ورقۀ قاره اي نزدیک شونده دو ورقۀ اقیانوسی نزدیک شونده  

کدام یک از نمودارهاي زیر می تواند رابطۀ بین انرژي امواج سونامی و عمق آب دریا را به درستی نشان دهد؟ - 16

انرژي امواج سونامی

عمق آب دریا

انرژي امواج سونامی

عمق آب دریا

انرژي امواج سونامی

عمق آب دریا

انرژي امواج سونامی

عمق آب دریا

علت آنکه کمربند لرزه خیز اطراف اقیانوس آرام یکی از مهم ترین نواحی لرزه خیز جهان می باشد، کدام است؟ - 17

دور شدن ورقه هاي اقیانوسی از ورقه هاي قاره اي برخورد ورقۀ اقیانوسی – اقیانوسی

حرکت امتداد لغز ورقه هاي اقیانوسی برخورد ورقۀ اقیانوسی – قاره اي

هر یک از گزینه هاي زیر از فصل «زمین ساخت ورقه اي» انتخاب شده اند؛ آن ها را به دقت بخوانید؛ چند گزینه درست بیان شده است؟  - 18
الف) در حرکت دورشونده، ورقۀ جدیدي ساخته می شود. 

ب) در نواحی که ورقه هاي سنگ کره از هم دور می شوند، آتشفشان ها و زمین لرزه هاي متعددي رخ می دهد. 
ج) حرکت امتداد لغز بیشتر در بستر اقیانوس ها رخ می دهد و باعث ایجاد زمین لرزه هاي زیادي می شود. 

د) ضخامت ورقۀ قاره اي بیشتر از ورقۀ اقیانوسی است.

چهار گزینه سه گزینه دو گزینه یک گزینه

چرا در اثر برخورد دو ورقۀ قاره اي هیچ کدام از ورقه ها به زیر دیگري فرو نمی رود؟ - 19

چگالی هر دو ورقه زیاد و تقریبًا مساوي است. چگالی هر دو ورقه کم و تقریبًا مساوي است.

وجود کوه ها در محل برخورد، مانع از فرو رفتن یکی بر زیر دیگري می شود. فشار وارد شده بر ورقه ها از هر دو طرف یکسان است.
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کدام ویژگی ها در مورد ورقۀ اقیانوسی، صحیح می باشند؟ - 20

ضخامت کم – سّن کم – چگالی زیاد ضخامت زیاد – سّن زیاد – چگالی کم

ضخامت زیاد – سّن کم – چگالی کم ضخامت کم – سّن زیاد – چگالی زیاد

کدام سرزمین امروزي بخشی از خشکی گندوانا بوده است؟  - 21

آمریکاي شمالی گرینلند روسیه ایران

کدام گزینه مطابق نظریه وگنر نیست؟ - 22

شباهت فراوان میان دو حاشیۀ شرقی آمریکاي جنوبی و حاشیۀ غربی آفریقا  احاطه شدن قارة پانگه آ توسط اقیانوسی به پانتاالسا

تقسیم باقی مانده اقیانوس پانتاالسا است. تقسیم شدن لورازیا به بخش هاي جنوبی امروزي کره زمین

هنگامی که در بستر اقیانوس ها،  .................. رخ می دهد ممکن است آبتاز (سونامی) ایجاد گردد، که انرژي و سرعت آبتاز با عمق آب اقیانوس رابطۀ - 23
.................. دارد.

زمین لرزه، مستقیم زمین لرزه یا آتشفشان، مستقیم زمین لرزه، معکوس زمین لرزه یا آتشفشان، معکوس

کدام یک عامل جابه جایی ورقه هاي سنگ کره است؟ - 24

زیرا ورقه هاي اقیانوسی، به دلیل وجود آب توانایی حرکت آزادانه دارند. 

چرخش زمین به دور محور خود 

تفاوت چگالی در قسمت هاي مختلف الیۀ خمیري شکل، باعث حرکت ورقه هاي سنگ کره می شود.

تفاوت دما در قسمت هاي مختلف گوشتۀ زمین، سبب حرکت ورقه هاي سنگ کره می شود.

کدام نوع از حرکت ورقه هاي سنگ ُکره نقشی در ایجاد آبتاز (سونامی) ندارد؟ - 25

برخورد دو ورقۀ اقیانوسی حرکت واگراي ورقه هاي اقیانوسی

برخورد ورقه هاي قاره اي به اقیانوسی   برخورد دو ورقۀ قاره اي  

کدام یک مهم ترین وجه تمایز درزه و گسل است؟ - 26

طول و عمق شکستگی فرسایش سنگ ها در محل شکستگی

جابه جایی سنگ ها در محل شکستگی  راستاي شکستگی سنگ ها

کدام جمله نادرست است؟ - 27

ورقۀ اقیانوسی مرتبًا در حال تجدید شدن است. ورقۀ قاره اي جوان تر از ورقۀ اقیانوسی است. 

همیشه ورقۀ اقیانوسی دچار فرورانش می شود. چگالی ورقۀ قاره اي کمتر از ورقۀ اقیانوسی است. 

احتمال به وجود آمدن یک اقیانوس جدید در محل کدام دریا بیش تر است؟ - 28

دریاي مدیترانه دریاي عمان دریاي سرخ دریاي سیاه

دستگاه لرزه نگار، به طور متوسط هر روز یک زمین لرزه بر روي چین خوردگی زاگرس ثبت می کند. زمین لرزه هاي این منطقه با کدام یک از - 29
پدیده هاي زیر ارتباط دارد؟

دور شدن قارة آسیا از اقیانوس هند باز شدن دریاي سرخ 

دور شدن ورقۀ عربستان از ورقۀ اروپا - آسیا باز شدن خلیج فارس
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شکل زیر برش عرضی از سنگ هاي بستر اقیانوس اطلس را نشان می دهد، کدام نمودار ارتباط سّن نسبی سنگ هاي بستر اقیانوس را از  تا  - 30
به درستی نشان می دهد؟

AE

کدام عبارت نادرست است؟ - 31

وسعت زمین دائمًا در حال کاهش است. 

محل وقوع زلزله ها بیشتر در حاشیۀ ورقه هاي سنگ کره است. 

در محل ورقه هاي دورشونده، مرتبًا سنگ کرة جدید تشکیل می شود.

رشته کوه هاي زاگرس، در اثر برخورد ورقۀ عربستان به آسیا تشکیل شده است. 

کدام ویژگی زیر مربوط به انجماد مواد مذاب خارج شده از خمیرکره (پوسته اقیانوسی جدید)، در بستر اقیانوس ها می باشد؟ - 32

ضخامت کم – سّن کم – چگالی کم ضخامت کم – سّن کم – چگالی زیاد

ضخامت زیاد – سّن زیاد – چگالی کم ضخامت زیاد – سّن کم – چگالی کم

کدام گزینه نادرست است؟ - 33

در مورد ورقه هاي سازنده زمین، همیشه ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره اي فرورانش دارد. 

هنگامی که ورقه ها در کنار هم می لغزند، آتشفشان ایجاد می شود.

ورقه هاي دورشونده، پوستۀ جدید اقیانوسی را می سازند.

ضخامت ورقۀ قاره اي بیشتر از ورقۀ اقیانوسی است. 

کدام جمله در رابطه با شکستگی ها نادرست است؟ - 34

اگر سنگ هاي دو طرف شکستگی، نسبت به هم جابه جا شده باشند، آن را درزه گویند. 

اگر سنگ هاي دو طرف شکستگی، نسبت به هم جابه جا نشده باشند، آن را درزه گویند. 

اگر سنگ هاي دو طرف شکستگی، نسبت به هم جابه جا شده باشند، آن را گسل گویند. 

شکستگی از نوع درزه می تواند به شکل هاي افقی، قائم و مایل تشکیل شود. 

کشور شیلی در قسمت غرب آمریکاي جنوبی قرار دارد. این کشور بر روي یک کمربند زلزله و آتشفشانی قرار گرفته است که شدیدترین زلزله ها و - 35
مهیب ترین آتشفشان ها در این منطقه رخ می دهد. علت بیشتر این پدیده ها به کدام یک از موارد زیر مربوط است؟

برخورد ورقۀ آمریکاي جنوبی با آمریکاي شمالی جدا شدن دو ورقۀ آمریکاي جنوبی و آفریقا از هم

برخورد ورقۀ نازکا با ورقۀ آمریکاي جنوبی برخورد ورقۀ اقیانوس آرام با آمریکا

در اثر فرورانش ورقۀ اقیانوسی به زیر ورقۀ قاره اي، کدام یک از پدیده هاي زیر ایجاد می شود؟ - 36

سونامی و گودال هاي عمیق اقیانوسی سنگ ُکرة جدید اقیانوسی 

رشته کوه هاي اقیانوسی  جزایر آتشفشانی 

در کدام نوع از حرکت ورقه هاي زیر، جزایر آتشفشانی در بستر دریا ایجاد می شود؟ - 37

برخورد دو ورقۀ قاره اي ورقه هاي واگرا

برخورد ورقۀ اقیانوسی به ورقۀ قاره اي برخورد دو ورقۀ اقیانوسی 
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منظور از ورقه  یا سنگ کره قاره اي کدام یک از بخش هاي زیر است؟ - 38

مجموع پوسته و قسمت  جامد باالیی گوشته مجموع پوسته و گوشتۀ زمین

پوستۀ زمین گوشتۀ جامد باالیی به همراه نرم کره  

ورقۀ نازکا در قسمت غرب چه نوع حرکتی دارد؟ - 39

دورشونده و امتداد لغز امتداد لغز نزدیک شونده دورشونده

* * * * ***
*****

******

*******************

**************

☼

*

☼☼☼☼☼

☼☼☼☼☼☼

☼☼☼☼☼☼☼

☼☼☼☼

☼☼☼

☼☼☼☼

ABD

C

کدام یک از موارد زیر، پدیده هاي زمین شناسی را به درستی بیان می کند؟  - 40

 گسل و رگۀ  از رگۀ  جوان تر است.

 درزه و رگۀ  از رگۀ  جوان تر است.

 گسل و رگۀ  از رگۀ  جوان تر است.

 درزه و رگۀ  از رگۀ  جوان تر است.

ADC

ADC

BCD

BCD

کدام گزینه درست است؟ - 41

سرعت و انرژي سونامی، با عمق آب اقیانوس رابطۀ مستقیم دارد.   فقط وقتی در بستر اقیانوس زمین لرزه رخ دهد، سونامی ایجاد شود.  

گسل برخالف درزه، ممکن نیست در ورقۀ قاره اي ایجاد شود.   حرکت ورقه هاي سنگ کره، همواره نزدیک شونده یا همگرا است. 

با ادامۀ حرکت ورقۀ عربستان و آفریقا، وضعیت خلیج فارس در میلیون ها سال دیگر چگونه خواهد شد؟ - 42

عمیق تر می شود.   

به اقیانوس تبدیل خواهد شد.

تبدیل به دریاچه می شود. (کوچکتر می شود)

عریض تر می شود.

آتش فشان هاي قاّرة آفریقا حاصل کدام گزینه است؟ - 43

لغزش دو ورقۀ تکتونیکی برخورد دو ورقۀ اقیانوسی و قاّره اي برخورد دو ورقۀ قاّره اي با هم دور شدن دو ورقۀ سنگ کره

چند مورد از عبارات زیر صحیح است؟  - 44
الف) جابه جا شدن سنگ ها در محل شکستگی ، عامل تفاوت گسل با درزه است. 
ب) هر چه عمق آب اقیانوس ها بیشتر باشد، سرعت و انرژي آبتاز بیشتر است. 

ج) رشته کوه زاگرس، در اثر برخورد ورقۀ عربستان با آفریقا به وجود آمده است. 
د) حرکت ورقه هاي امتداد لغز بیشتر در قاره ها اتّفاق می افتد.

یک مورد  چهار مورد   سه مورد  دو مورد 

کدام پدیده هاي زمین شناسی، نمی تواند حاصل برخورد دو ورقۀ سنگ کره باشد؟  - 45

رشته کوه میان اقیانوسی - آبتاز جزیره - چین خوردگی زلزله - فوران آتشفشان گسل - گودال عمیق

کدام یک از پدیده هاي زیر در اثر فرورانش یک ورقه به زیر ورقۀ دیگر رخ می دهد؟  - 46
الف) انواع شکستگی (درزه و گسل) 

ب) ذوب شدن سنگ ها و تشکیل ماگما 
پ) آزاد شدن امواج لرزه اي و وقوع زمین لرزه

فقط (ب) و (پ)  فقط (الف) و (پ) فقط (ب) (الف)، (ب) و (پ)
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کدام یک از پیامدهاي زیر تأیید بهتري براي فرضیۀ گسترش بستر اقیانوس ها است؟ - 47

دور شدن ورقه هاي آفریقا و عربستان از هم  برخورد ورقۀ اقیانوس آرام با ورقه هاي اطرافش 

تشکیل دریاي تتیس و خشکی گندوانا تشکیل رشته کوه زاگرس در اثر برخورد ورقۀ ایران و عربستان

در محل برخورد ورقۀ اقیانوسی با ورقۀ قاره اي، کدام مورد زیر حاصل می شود؟ - 48

گودال هاي اقیانوسی و جزایر قوسی سنگ هاي آذرین درونی و رشته کوه هاي زیر اقیانوس 

گسل و گودال هاي اقیانوسی زلزله هاي مکرر و جزایر قوسی

کدام  یک منشأ اصلی حرکت ورقه هاي سنگ کره است؟ - 49

جریان همرفتی خمیرکره  انرژي مغناطیسی  انرژي مواد پرتوزا انرژي زمین گرمایی

اگر طی میلیون ها سال آینده، اقیانوسی به اقیانوس فعلی کرة زمین افزوده شود، محل احتمالی آن بین کدام یک از خشکی هاي زیر خواهد بود؟ - 50

آفریقا و اروپا عربستان و آفریقا ایران و عربستان   هند و آسیا  

، کدام یک از گزینه هاي زیر مقایسۀ این دو ورقه را به درستی نشان می دهد؟ با توجه به قاره اي بودن ورقۀ  و اقیانوسی بودن ورقۀ  - 51

چگالی:  ضخامت:  وسعت:  سن: 

AB

A<BA=BA>BA>B

در اثر کدام نوع از حرکات ورقه هاي سنگ ُکره فقط زمین لرزه رخ می دهد؟ - 52

ورقه هاي دورشونده ورقه هاي نزدیک شوندة اقیانوسی - قاره اي

ورقه هاي نزدیک شوندة قاره اي - قاره اي ورقه هاي امتداد لغز

قدیمی ترین سنگ هاي شناخته شده بستر اقیانوس ها حداکثر مربوط به چند میلیون سال قبل است؟ - 53

100200250300
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