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پوسته زمین را در طول میلیون ها سال به بهترین شکل توصیف می کند؟ةکدام گزینه حرکت صفحه هاي سازند. 1
.آنها میلیون ها سال حرکت کرده اند، اما در حال حاضر متوقف شده اند) الف
می کنندآنها میلیون ها سال ساکن بوده اند، اما اکنون حرکت) ب
آنها همچنان به حرکت خود ادامه می دهند) ج
آنها هیچ گاه حرکت نکرده اند ) د
براي جابه جایی قاره ها چه بود؟دالیل وگنر. 2

تشابه شکل کناره هاي دو قاره، تشابه فسیلی و تشابه جانداران قاره ها) الف
ارتفاع کوه ها، وقوع زلزله هاي شدیدگسترش بستر اقیانوس ها، افزایش) ب
تشابه فسیلی، تشابه شکل کناره هاي قاره ها، تشابه برخی از سنگ ها ي قاره ها با هم) ج
عدم گسترش سطح زمین علی رغم گسترش بستر اقیانوس ها ) د
جود می آید؟ سنگ کره زمین به وةورقه هاي سازندۀزمین شناسی در تمام حاشیةکدام پدید. 3

جزایر قوسی ) دکوه میان اقیانوسی) جزلزله) بآتش فشان ) الف
جدید تشکیل می شود؟ ةورقه ها، سنگ کرحرکتدر کدام . 4

قاره ايۀاقیانوسی با ورقۀبرخورد ورق) بورقه هاي دور شونده) الف
اقیانوسیۀبرخورد دو ورق) دقاره اي ۀورقوبرخورد د) ج
؟ اي که در آن جابجایی رخ نداده باشد، چه نام داردشکستگی سنگ کره. 5

رشته کوه) دسونامی) جدرزه) بگسل) الف
.شودگسترش بستر این دریا منجر به حرکت ورقۀ عربستان به سمت ایران می. 6

دریاي مدیترانه) ددریاي سرخ) جدریاي عمان      ) بلیج فارس      خ) الف
منظور از زمین ساخت ورقه اي چیست و توسط چه کسی عنوان شد؟. 7

توسط وگنر کیلومتري ادامه دارند و آزادانه و مستقل از هم حرکت می کنند و150تا 20سنگ کره از قطعاتی ساخته شده که عمق حدود ) الف
عنوان شد

.عنوان شدهري هستوسط . زمین در حال یکپارچه شدن می باشندةسنگ کرةورقه هاي تشکیل دهند) ب
و کیلومتري ادامه دارند، آزادانه150تا 20سنگ کره از قطعاتی ساخته شده که در زیر قاره ها، اقیانوس ها یا هر دوي آنها است که تا عمق ) ج

.عنوان شدهري هستوسط . مستقل از هم حرکت می کنند
. توسط وگنر عنوان شد. ورقه هاي تشکیل دهنده سنگ کره زمین در حال یکپارچه شدن می باشند) د
؟نمی کنندورقه ها نسبت به هم به کدام شکل زیر حرکت . 8

لغزیدن ) دباالآمدن) جنزدیک شدن) بدور شدن ) الف
؟داندعامل را منشأ ایجاد ورقۀ جدید اقیانوسی میگسترش بستر اقیانوس ها کدامفرضیۀ. 9

هاي رسوبیوارد شدن فشار به الیه) بخمیر کرهیهمرفتهاي جریان) الف
کره خمیرکاهش دما و فشار در بخش هایی از ) دصعود مواد مذاب خمیر کره به بستر اقیانوس ها) ج

در چه محلی قرار دارد؟کره و گسترش موضعی وسعت زمین بیشترخمیرمواد مذابمحل خروج–10
در بستر اقیانوس ها) بقاره ايۀدر محل تالقی دو ورق)الف

اقیانوسی ۀاي با یک ورقورقه قارهدر محل برخورد) داقیانوسیۀدر محل برخورد دو ورق) ج
اي می شود؟ادامۀ حرکت ورقۀ عربستان به سمت ایران باعث ایجاد چه پدیده–11
ب ایرانایجاد زمین لرزه در نواحی غرب و جنوب غر) بهاي جدید      تشکیل رشته کوه) الف

ایجاد سونامی در خلیج فارس) دهاي ایران         فعال شدن آتشفشان) ج
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؟نمی آیدزیر به وجود ۀدر محل دور شدن ورقه کدام گزین–12
زمین لرزه ) دتشکیل ورقۀ جدید)جآتش فشان )برشته کوه)الف
؟نمی شوددر کدام یک از موارد زیر آتش فشان ایجاد –13
قاره اي با اقیانوسی ۀبرخورد ورق) داقیانوسی ۀبرخورد دو ورق) جقاره ايۀبرخورد دو ورق) بامتداد لغزورقه هاي ) الف
.استورقه ها.......تالف م به دلیل اخورقه ها به هز نزدیک شدنپدیده هاي حاصل ا–14
چگالی) دخصوصیات شیمیایی ) جخصوصیات فیزیکی) بخصوصیات فیزیکی و شیمیایی) الف

خصوصیات فیزیکی مانند چگالی، اصطکاك و آزاد شدن انرژي
؟ شودزیادي میهايدهد و باعث ایجاد زمین لرزهها رخ میاین نوع حرکت بیشتر در بستر اقیانوس–15
هاي نزدیک شوندهورقه)بورقه هاي دور شونده ) الف

قاره ايۀاقیانوسی با یک ورقۀبرخورد یک ورق) دهاي امتداد لغزورقه) ج
؟ترین ورقۀ سنگ کره کدام استبزرگ-16
ورقۀ اقیانوس آرام) درقۀ آمریکا              و) جورقۀ آفریقا         ) بورقۀ اوراسیا) الف
؟هاي قدیمی استهاي خشکیآمریکاي جنوبی جزو کدام یک از قاره–17
تتیس) دپانتاالسا                            ) جلورازیا        ) بگندوانا) الف
کدام یک از جمالت زیر بهترین توصیف براي سطح زمین طی میلیاردها سال است؟ –18
ز کوه پوشیده سطح هموار زمین به تدریج به طرف باال فشرده شده است و به کوه هاي بلند و بلندتر تبدیل شده تا این که سطح زمین ا) الف

.شده است
کوه هاي بلند به تدریج فرسایش پیدا کرده اند، به گونه اي که بیشتر سطح زمین هم سطح دریا شده است) ب
.در حین شکل گیري مداوم کوه هاي جدید، کوه هاي بلند به تدریج فرسایش پیدا کرده اند) ج
. ی اندك کنار کنار یکدیگر وجود داشته اندکوه هاي بلند و دشت هاي مسطح میلیاردها سال به تغییرات) د

کنند؟به سمت ساحل حرکت می)حدود(هاي اقیانوسی جدید با چه سرعتیورقه–19
متر در سالکیلو5) دمتر در سال   5) جمتر در سال  سانتی5) بمتر در سال    میلی5) الف

زمین چیست؟ ۀدر قسمت هاي خمیري گوشت) همرفتی(علت اصلی برقراري جریان –20
وچگالی زیادآتش فشان) بسختی سنگ کره و ایجاد اختالف چگالی) الف

دما، فشار و ایجاد اختالف چگالی) ددما، وقوع زلزله و اختالف چگالی) ج
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