
 

 

 های درست پر کنید.آ( جاهای خالی را با واژه  

 تشکیل می شود. ) پوسته ی جدید / سنگ کره ی جدید(در محل ورقه های دور شونده ، مرتباً ..................... -1

 به قسمت های خمیری گوشته ....................... می گویند. -2

 کف اقیانوس ها هستند. سنگ های قاره ها .................... ) جوان تر / قدیمی تر( از سنگ های -3

به پایین رفته و ذوب می شود )ورقه ی اقیانوسی / ورقه ی قاره ای (......... نوسی به قاره ای ...اقیا ی در برخورد ورقه -4

 زیرا ................. آن کم است.

  دهد.  تر در ..................... رخ میحرکت امتداد لغز بیش  -5
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چهارگزینه ای زیر پاسخ دهید؟( به پرسش های ب 

 کدام پدیده ی زمین شناسی در حاشیه ی تمام ورقه های سازنده ی سنگ کره ی زمین به وجود می آید؟ -1

            زلزلهب(                                       آتشفشانالف( 

    اقیانوسیجزایر د(                             کوه میان اقیانوسیج(  

 پدیده زیر نه پوسته ی جدیدی به وجود می آید و نه ورقه ای تخریب می شود؟کدام در  -2

                          برخورد دو ورقه ی اقیانوسی به همب(                   دور شدن دو ورقه از همالف( 

   شدن دو ورقه به همنزدیک د(                     لغزیدن دو ورقه کنار همج( 

 .  استداشته  وجود ..............به نام بزرگ اقیانوسو یک  ........به نام  بزرگسال پیش یک خشکی  میلیون 252حدود -3

   لورازیا ـ تتیس( ب                    آ ـ پانتاالساپانگه( الف

  لورازیاتتیس ـ ( د                   آپانتاالسا ـ پانگه( ج

 کره، کدام یک از موارد زیر است؟ی سنگدهندهی تشکیلترین ورقهبزرگ -4

         ی اقیانوسی آرامب( ورقه                     ی آسیای قارهالف( ورقه

 ی اقیانوس اطلسد( ورقه                   ی اروپای قارهج( ورقه

 در کدام قسمت قرار دارد؟ و علت به وجود آمدن آن چیست؟خیز جهان ترین کمربند لرزهمهم -5

 های اطراف آنهای قارهی اقیانوس آرام با ورقهالف( اقیانوس آرام، برخورد ورقه

 ی اقیانوس آرامی اروپا با ورقهی قارهی اروپا، برخورد ورقهب( قاره

 اقیانوس آرامی ی آمریکا با ورقهی قارهج( اقیانوس آرام، برخورد ورقه

 ی اقیانوس آرامی آمریکا با ورقهی قارهی آمریکا، برخورد ورقهد( قاره

 های لورازیا و گندوانا به وجود آمد، چه نام داشت؟دریایی که بین خشکی-6

 د( دریای سرخ ج( دریای پانتاالسا ب( دریای مدیترانه الف( دریای تتیس
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  ( مشخص کنید. عبارت صحیح آن رایادداشت کنید.×(وجمله های نادرست راباعالمت )√عالمت)ج(جمله های درست را با 

 .بوددر خشکی لورازیا قرار گرفته ورقه آمریکای شمالی در گذشته  -1

 ورقه های سنگ کره در محلی که جریان رو به باال باشد به هم نزدیک می شوند. -2

1 

پاسخ های تشریحی دهید؟د ) 

 مورد از دالیل وگنر در رابطه با جابه جایی قاره ها را بنویسید؟ 4 -1

 

 

2 

 عامل اصلی حرکت ورقه های سنگ کره چیست؟   -2

 

 

1 

 در محل ورقه های که کنار هم می لغزند ، اگر زلزله های کوچک بیاید بهتر است. دلیل آن چیست؟ -3

 

1 

    چرا؟کنید؟کره را مشخص های زیر نوع حرکات سنگبا توجه به شکل -4

  ب(  الف(

1 

 تر از دیگری است؟یک بیشرا نام ببرید و بگویید ضخامت و چگالی کدام کرههای سنگورقهانواع  -5

 

2 

 1 روند؟یک به زیر دیگری فرو نمیای هیچچرا در برخورد دو ورقه قاره -6

   شود. ها ایجاد میشناسی مانند تشکیل رشته کوههای زمینکره، پدیدههای سنگدر اثر حرکت ورقه -7

  وجود آمده است؟الف( رشته کوه زاگرس چگونه به

 کند؟شناسی را همچنان ایجاد میها چه پدیده زمینب( ادامه حرکت این ورقه
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 5/1 .درزه و گسل را تعریف کنید -8

 را نام برده و پدیده های زمین شناسی هر یک را بنویسید؟ ورقه هاانواع حرکت  -9
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