


 زمین شناسی یازدهم تجربی فصل هفتم ت تی

؟تسا هدش نایب یتسردهب »كراپوئژ« داجیا زا فده هنیزگ مادک رد-1

یلحم ۀعماج يداصتقا قنوریعیبط ياههدیدپ زا يرادربهرهب

یتخانشنیمز ياههدیدپ زا تظافحيرگشدرگ نیمز ياههبذاج یفرعم

؟درک هدهاشم ار کییوزونس ات نیربماکرپ نارود زا ییاهگنس ناوتیم ناریا یتخاسنیمز ۀنهپ مادک رد-2

زربلاغادهپکسرگازيزکرم ناریا

؟تسا ناریا یتخاسنیمز ۀنهپ مادک ياهیگژیو زا بآمک و کشخ ،روانهپ ياهتشد-3

قرش بونج و قرشسراف جیلخ لحاوسيزکرم ناریاغاد هپک

؟دندرکیم هدافتسا تازلف زا شیپ لاس دنچ دودح نایناریا-4

85006007500500

؟دنراد نس لاس نویلیم دنچ ناریا رد هدش تفای ياهگنس نیرتیمیدق-5

60070060010007060060100 ات  ات  ات  ات 

؟تسا هتفرگ ماجنا دادتما مادک رد ناریا يرنرتاوک ةرود یناشفشتآ تیلاعف نیرتشیب-6

نامزب - دنهسدنوامد - نامزبدنوامد - نالبسناتفت - دنوامد

؟دنراد دوجو هنهپ مادک رد گنس لاغز ياههگر-7

ناریا یقرش بونج و قرشسرگاززربلاناجریس - جدننس

؟تسا یبرغ - یقرشً ابیرقت لسگ مادک دادتما-8

نانب هوکسرگازاشمرانا

؟تسا ناریا يرنرتاوک ةرود ناشفشتآ هب طوبرم هنیزگ مادک-9

ناتفتنالبسدنهسدنوامد

؟تسا هنهپ مادک ياهیگژیو زا »يزکرم ناریا ریز هب نیون سیتت شنارورف«-10

يزکرم ناریاناجریس - جدننسغاد هپکنامزب - دنهس

؟دوشیمن هدهاشم یبوسر گنس ،ریز ياههنهپ مادک رد-11

زربلا - سرگاززربلاناجریس - جدننسغادهپک

؟تسا قبطنم نیمز يهرک ناوج ياههوک رب هلزلز دنبرمک مادک-12

سلطا سونایقا ياههتشپسلطا سونایقا يهیشاحایلامیه - پلآنپاژ - نیپیلیف

؟دراد تریاغم »ناریا ياهناشفشتآ« ياهیگژیو اب ترابع مادک-13

.تسا هدروآ دوجوهب ار یناشفشتآ ياهفوت ،قمعمک ییایرد طیحم رد یناشفشتآ ياهرتسکاخ ندش نیشنهت

.دنوشیم لیکشت يراوآ رذآ ياهگنس ،اهنآ ندش تخس و دماج ّداوم ینیشنورف اب

.دوشیم هدهاشم يدرگوگ ياهزاگ جورخ تروصهب ،اهناشفشتآ بلغا ياهتیلاعف راثآ

.دناهتفرگ رارق رتخد - هیمورا راون دادتما رد ،ناوج یناشفشتآ ياهتیلاعف رتشیب
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؟تسا عقاو هنهپ مادک رد هوکناریا  يور و برس ندعم-14

ناجریس - جدننسنامزب - دنهسغاد هپکسرگاز

؟دوشیم هدهاشم یبوسر گنس ،هنیزگ مادک رد-15

سرگازرتخد - هیمورانامزب - دنهسناجریس - جدننس

؟درادن دوجو یسانشنیمز ياههشقن رد دروم مادک-16

اهگنس و اههیال نساهلسگ تیعضویناتساب ياهانبنداعم لحم

؟دوشیم هدید ناریا قرش بونج و قرش ۀنهپ رد ندعم مادک-17

علقتیزینميورنهآ

؟تسا تسرد هنیزگ مادک-18

.تسا هنایم رد ناگراتس ةردراهباچ رد ناشفلگ.تسا نالیگ رد دنوامد ۀلق.تسا زمره رد ناگراتس ةرد

؟تسا تسرد هنیزگ مادک-19

.تسا رتناوج ایلارتسا زا ناریا نیمزرس.تسا هداس ناریا نیوکت خیرات

.تسا هدوب نامز کی رد سرگاز و زربلا لیکشت.دیدرگ داجیا نهک سیتت ،نیمرپ لیاوا رد

؟تسا هتفرگ رارق هزرل نیمز لاعف دنبرمک مادک يور ام روشک-20

اپورا - ایسآ يهقروایساروا - ناتسبرعسرگاز - زربلاایلامیه - پلآ

؟دنهدیم لیکشت ینوگرگد و یبوسر ،نیرذآ ياهگنس بیترتهب ار ناریا یتخاسنیمز ياههنهپ مادک یلصا ياهگنس-21

)ناجریس - جدننس( ،)رتخد - هیمورا( ،زربلا)نامزب - دنهس( ،زربلا ،)ناجریس - جدننس(

)ناجریس - جدننس( ،سرگاز ،)رتخد - هیمورا()رتخد - هیمورا( ،يزکرم ناریا ،)ناجریس - جدننس(

؟دنامادک ناریا ینبرکوردیه داوم نزخم گنس نیرتهدمع و یقرش لامش يزاگ نادیم نیرتگرزب ،یبرغ بونج یتفن نادیم نیرتگرزب بیترتهب-22

کهآ گنس ،سخرس ،یبونج سراپچگ گنس ،ناریگناخ ،ناراسچگکهآ گنس ،نوتفن ،زاوهاکهآ گنس ،ناریگناخ ،زاوها

؟تسا توافتم هیقب اب لسگ مادک دادتما-23

ناراوزبسنورزاکدنبیانهنورد

؟دراد دوجو اهسیدوان و اهسیدقات رد زاگ و تفن ریاخذ ،ریز ۀنهپ مادک رد-24

غاد هپکسرگازيزکرم ناریازربلا

.درک هدهاشم .................. اب ناوتیم ار دنوامد هوک تیلاعف-25

هزادگ جورخدرگوگ جورخدرس بآ ياههمشچامگام جورخ

؟دراد هنیزگ مادک هب هراشا »هقطنم کی رد یتخانش نیمز ياههدیدپ ینوگانوگ نازیم یسررب و تخانش« ۀلمج-26

تسیز طیحم یسانش نیمزكراپوئژمسیروتوئژيداّدش

؟دنراد دوجو گنس مادک رد ناریا تفن ریاخذ-27

گنس هسزمرق لیشترچکهآ گنس

.دنتشاد يدایز هبرجت .................. نداعم يرادرب هرهب و فاشتکا رد نایناریا-28

هویجمینیمولآعلقنهآ

؟دوشیم هدهاشم نیرذآ گنس اههنهپ مادک رد-29

غاد هپکناجریس - جدننسيزکرم ناریاسرگاز
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؟دنراد كارتشا هنیزگ مادک رد زربلا و سرگاز ۀنهپ-30

گنس عوننسکینوتکتنداعم

. .................. ،ناریا قرش بونج و قرش ۀنهپ رد-31

.تسا هدش داجیا يزکرم ناریا ریز هب نیون سیتت شنارورف.تسا زاگ میظع ریاخذ

.دراد ینوگرگد گنس.تسا ناریا ریز هب شنارورف لاح رد نامع يایرد یسونایقا ۀتسوپ

؟تسا تسرد سرگاز ۀنهپ اب طابترا رد هنیزگ مادک-32

.تسا یگنس هورگ هس ره زا نآ بلاغ ياهگنس.دوشیم هدهاشم يور و برس نداعم نآ رد

.دوشیم هدهاشم نهآ و يور نداعم نآ رد.دراد یلاوتم ياهسیدوان و اهسیدقات

؟تسین رارقرب یتسرد طابترا هنیزگ مادک رد-33

.تسا هدش هتخاس نیرذآ ياهگنس زا نامزب - دنهس.دوشیم هدید یقرش بونج - برغ لامش شخب ود ،زربلا ۀنهپ رد

.دراد دوجو روانهپ ياهتشد ،ناریا قرش ۀنهپ رد.دراد دوجو زاگ و تفن ریاخذ سرگاز ۀنهپ رد

؟دراد طابترا غاد هپک هب هنیزگ مادک-34

.تسا هدش لیکشت نآ رد تفن ریاخذ.دراد نیرذآ طقف

.دوشیم هدید نآ رد نهآ نداعم.دراد مظنم یلاوت اب یبوسر ياهگنس

؟تسا تسردان هنیزگ مادک-35

.مینکیم يدنبهنهپ ار نآ تسا هتشذگ نیمز رب ناریا رد یتوافتم تشذگرس هک اجنآ زا

.تسا هدش ناریا ياهیگتسجرب لیکشت ثعاب ینورد ياهدنیارف طقف

.درک میسقت هناگادج شخب دنچ هب ار ناریا ،نیلکوتشا

.دراد دوجو ،ناریا رد نیرذآ و یبوسر ،ییامگام ياهدنیارف

؟دراد رارق هزرل نیمز لاعف دنبرمک مادک يور رب ام روشک-36

سرگاز - ناتسبرعایساروا - ناتسبرعایلامیه - پلآسرگاز - زربلا

؟تسا مادک »ایلامیه - پلآ« ياهلزلز دنبرمک یگژیو نیرتمهم-37

یسونایقا يهقرو هب ياهراق يهقرو دروخربقیمع رایسب نوناک اب ییاههلزلز

اههلزلز يالاب تدش و مک یناوارفناوج ياههوک رب قابطنا

؟دراد تریاغم »ناریا یتفن ریاخذ« لیکشت دنیآرف اب ،ترابع مادک-38

.دناهتفرگ رارق ،کهآ گنس ياههیال ردً اتدمع

.دنراد دوجو نیمز رد ،دماج همین و عیام تروصهب

.دناهدروآ دوجوهب ار یعیبط ریق ریاخذ ،نیمز حطس هب نتفای هار اب

.دناهدمآ دوجوهب ردام گنس رد ،ایرد روش بآ و هدشهیزجت یلآ داوم ةریخذ زا

؟دراد قابطنا هدشهداد ترابع اب »نآ جارختسا لحم و ندعم ای رصنع مان« هنیزگ مادک رد-39

؟دیآیم رامشهب زتراوک عاونا زا و دراد ییابیز شفنب گنر هک تسا يرهاوج«

دورهاش ناتسرهش ،تسیتمآروباشین ناتسرهش ،زیاوکروتزیربت ناتسرهش ،مودنرکتفریج ناتسرهش ،دجربز

؟دنکیم نایب ،»ناهج یحاون زا یخرب« اب ار »ناریا فلتخم قطانم ياهگنس ّنس« ۀسیاقم زا یتسرد موهفم ،هطبار مادک-40

یلامش ياکیرمآ زا رتشیب و اقیرفآ زا رتناوجدنه زا رتناوج و ایلارتسا زا رتمک

يربیس زا رتشیب و یبونج ياکیرمآ زا رتناوجناتسبرع زا رتمک و يربیس زا رتشیب
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؟دراد يرتشیب تقباطم »زربلا هوکهتشر« رد »گنسلاغز ياههگر يریگلکش« دنیآرف اب هنیزگ مادک-41

ایسآ هب ناتسبرع ۀقرو دروخربسیتت سونایقا ندشهتسبدنه سونایقا شنار ورفاناودنگ ةراق ندشزاب

؟تسا طبترم هدیدپ مادک هب هقطنم نیا ياههلزلز .دنک یم تبث سرگاز یگدروخنیچ يور رب هلزلز کی زور ره طسوتم روطهب ،راگنهزرل هاگتسد-42

سرافجیلخ ندش زاب

خرس يایرد ندش زاب

ایسآ ـ اپورا يهقرو زا ناتسبرع يهقرو ندش رود

هایس يایرد ات دنه سونایقا زا ایسآ يهراق ندش زاب
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