
زمین ساخت ورقه اي: 8فصل |نهم علومنمونه سواالت
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

:طراح سوال
:نوع آزمون

:زمان آزمون

.در هر یک از سواالت زیر گزینه درست را انتخا کنید
ترین دلیل براي حرکت ورقه هاي سنگ کره چیست؟ مهم -1

اختالف چگا لی  داختالف دماجي دریایی جریان هاجریان هاي همرفتیالف
: کره عبارتند از خمیردو عامل خمیري بودن -2

فشار و حرکت  ددما و فشارجدما و چگالیدما وحرکتالف
کوه هاي آتشفشانی بر روي قاره ها بر اثر کدام پدیده ي زیر بوجود می آید؟ -3

برخورد دو ورقه قاره اياقیانوسیورقۀبرخورد دو الف
رقه ها ي اقیانوسی با قاره اي وبرخورد  دلغزیدن ورقه ها کنار همج
. و ورقه از یکدیگر بر اثر دور شدن تدریجی د-4 .بوجود می آید.........

چین خوردگی درشته کوه جورقۀ جدیدگودال عمیقالف
می آید؟ زمین به وجودیه هاي ورقه هاي سازنده سنگ کرکدام پدیده زمین شناسی در تمام حاش-5

درزه دزلزلهجگسلآتشفشانالف
در اثر حرکت کدام یک از ورقه هاي زیر نه پوسته ي جدید به وجود می آید و نه ورقه اي تخریب می شود؟ -6

ورقه هاي نزدیک شوندهورقه هاي دور شوندهالف
. ورقه هایی که در اقیانوس ها وجود دارند دورقه هایی که در کنار هم می لغزندج

. مشخص کنیدغو جمله هاي غلط را با صجمله هاي صحیح را با 
. به وجود آمده اندگي امروزي از یک خشکی بزراره هاهمه ي ق-7
. یکسان استخمیر کرهقسمت هاي ۀدما در هم-8
. ورقه هاي نزدیک شونده باعث افزایش وسعت اقیانوس ها می شوند-9

. سنگ کره زمین یک تکه است،زمین ساخت ورقه ايۀبر اساس نظری-10
. چگالی کمتري نسبت به قسمت هاي رویی دارند،قسمت هاي زیرین سنگ کره-11

.جاهاي خالی را با کلمۀ مناسب کامل کنید
. ، طبق نظریه ي زمین ساخت ورقه اي-12 . شده استتشکیلمجزا از هم از تعدادي ورقه هاي کوچک و بزرگزمین .........................
. .انطباق دارد..............حاشیۀ شرقی قار آمریکاي جنوبی با حاشیۀ غربی قار -13
. از قسمت هاي رویی است..............زیرین ، در قسمت هاي خمیر کرهدماي -14
.در ایران باقیماند دریاي تتیس است................دریاي -15
ها ذو یابد و سنگدما افزایش میاصطکاك|هاي همرفتیجریان.......................اي به دلیل در برخورد ورقۀ اقیانوسی با ورقۀ قاره-16
.آورندرا به وجود میگسل|آتشفشان....................شود و می
به نظر شما دلیل چیست؟ . گفته می شود که هر چه تعداد زلزله هاي کوچک در یک منطقه بیشتر باشد بهتر است-17

، کدام پدیده زمین شناسی به وجود می آید؟ در محل برخورد دو ورقه ي قاره اي-18
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پانگه آ، لورازیل، گندوانا و هايموقعیت خشکی. دهندمیلیون سال پیش نشان می160و 200هاي زیر، نقشۀ کره زمین را در شکل-19
.اقیانوس پانتاالسا و دریاي تتیس را روي نقشه ها مشخص کنید

شود؟ چرا؟کدام ورقه به زیر ورقۀ دیگر رانده میقاره اي ۀاقیانوسی با ورقۀدر برخورد ورق-20

سه مورد به یکدیگر متصل بوده اند؟ شواهدي را بنویسید که نشان دهد قاره ها قبالً-21

بر اثر دور شدن دو ورقه از هم وسعت اقیانوس ها چه تغییري می کند؟ چرا؟ -22

هاي متعدد در اطراف اقیانوس آرام چیست؟علت بروز زمین لرزه-23

این پدیده چگونه به وجود آمده است؟دهد؟  زمین شناسی را نشان میچه پدیدشکل زیر -24

شود؟اي میمنجر به چه پدیدهدهد و بیشتر در چه مناطقی رخ میها حرکت امتداد لغز ورقه-25

هایی به وجود آمده است؟ رشته کوه زاگرس در اثر برخورد چه ورقه-26
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شود؟هاي بزرگ میاي منجر به بروز زمین لرزهچگونه برخورد ورقۀ اقیانوسی با ورقۀ قاره-27

جدید تشکیل می شود ، پس وسعت زمین هم اکنون در حال سنگ کرچون در محل ورقه هاي دور شونده مرتباً: زهرا می گوید -28
. یاوریدآیا شما با نظر زهرا موافقید؟ براي پاسخ خود دلیل ب. افزایش است

هاي زیر بیانگر چه نوع شکستگی در پوستۀ زمین است؟هر یک از شکل-29
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