


 زمین شناسی یازدهم تجربی فصل ششم -  رش - تستی

.................. جاوما   .................. جاوما-1

.دنتسه یحطس عون زا - دننامه.دننکیم روبع دماج زا طقف - دننامه

.دنرادن یشخرچ ییاجهباج - فالخرب.دنرادن مئاق روحم رد ییاجهباج - فالخرب

PS

؟تسا حیحص هزرلنیمز جاوما ۀسیاقم دروم رد هنیزگ مادک-2

.دنوشیم دیلوت یحطس زکرم رد ینورد جاوما دننامه یحطس جاوما.دنوشیم داجیا هزرلنیمز نوناک رد  جاوما دننامه  جاوما

.دننکیم روبع عیام ياهطیحم زا طقف  جاوما فالخرب  جاوما.دوشیم رثا مک قمع هب حطس زا یلیر جاوما تکرح

SL

SP

؟دهدیم ناشن ار ياهزرل جاوما تعرس زا یتسرد ۀسیاقم ،هنیزگ مادک-3

R < L < SS < L < PS < P < RP < R < L

؟دنوشیم اجهباج جوم راشتنا تهج رد تارذ ،هلزلز جاوما مادک رد-4

SRLP

؟درب راک هب ناشف شتآ کی ي هناهد زا هدش جراخ ياه بمب و اه گنس هعطق يارب ناوت یم ار اه یگژیو مادک-5

توافتم لکش ،ناسکیً ابیرقت هزادنايریمخ بمب یلو هباشم هزادنا و لکش

رت گرزب ،راجفنا زا لبق بمب ،توافتم لکشرت گرزب یلیخ گنس هعطق ،توافتم لکش

؟دوشیم لسگ و ناوارف ۀلزلز ثعابً اتدمع ياهقرو تکرح عون مادک-6

ياهراق يارگاویسونایقا ــ ياهراق يارگمهياهراق ای یسونایقا يارگاوسونایقا ای هراق رد زغلدادتما

؟دشابیم تسرد یگژیو مادک ،ریز لکش رد هدش هداد شیامن ياهزرل جوم دروم رد-7

.دننکیم تکرح مئاق تهج رد جاوما و ترارح جوم شیامن

.تسا ایرد جاوما دننام تارذ شاعترا

.تسا یضرع جوم شیامن

.دنکیم روبع داوم مامت زا

؟تسا ناسآ هزرل نیمز یحطس زکرم ندرک ادیپ ،راگنهزرل هاگتسد هب هزرل نیمز جاوما مادک ندیسر نامز فالتخا نتشاد اب-8

یلیر و والیلوط و یلیریلیر و یضرعیضرع و یلوط

؟دنجنسیم دروم مادک يریگهزادنا ساسارب ار هزرلنیمز یگرزب-9

نوناکهنمادتدشزکرم لحم

.دوریم  ..................  هراویدورف هب تبسن هراویدارف ،دشاب  ..................  عون زا شنت هاگره-10

رتالاب - یشربرتنییاپ - یششکرتنییاپ - يراشفرتالاب - یششک
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؟دنتسه هنیزگ مادک اب قباطم ،اههزاس یبارخ نازیم رظن زا  و  ،، ياهرهش ،دشاب يرتشیر  هزرلنیمز نوناک  هاگره-11 n4٫8ABCD

B > A

A > B

D < C

A > D

؟تسا مادک هزرلنیمز  جاوما لیکشت هار-12

قفا كرتشم لصف اب یحطس جاوما دروخربنیمز حطس اب  و  جاوما باتزاب

نیمز حطس رد اههیال كرتشم لصف اب ینورد جاوما دروخربایرد جاوما شخرچ ياتسار رد تکرح

R

PS

؟دنمادک بیترتهب ،هدیدپ نیا عوقو زا شیپ اهگنس راتفر و هزرلنیمز یلصا تلع-13

ناسشک - هرکگنس ياههقرو ییاجهباجيژرنا ندشدازآ - ياهزرل جاوما تعرس

یگتسکش - هرکگنس ياههقرو تکرحياهزرل جاوما دیلوت - يژرنا يواسمان عیزوت

؟تسا مادک يراوآ رذآ ياه گنس يدنب هتسد كالم-14

تارذ ي هزادنارولب ي هزادناییایمیش بیکرتگنر

؟دنتسه اه یگژیو مادک ياراد ًالومعم ،يراوآ رذآ ياه گنس-15

نیرولب ،فیعض یگدشروجبوخ یگدشدرگ ،هیال هیالرولبتمریغ ،هیال هیالرولبتم ،هیال هیال

؟دنکیم یفرعم رتهب ار »هزرلنیمز زکرم« ترابع مادک-16

.دوشیم دازآ نآ زا يژرنا رابنیلوا هک یضرف ياهطقن.دنکیم تفایرد ار هلزلز جاوما هک نیمز يور رب ياهطقن نیلوا

نیمز نورد رد هزرلنیمز جاوما هاگتساخ.دراد ار اهیبارخ نیرتشیب هک ینوکسم ياهقطنم

؟دریگیمن تروص یمئاق ییاجهباج هنوگ چیه یلو ،تسا جوم راشتنا تهج رب دومع تارذ شاعترا هلزلز جاوما مادک رد-17

یلیروال SP

؟تسا رتشیر  یگرزب اب ياهلزلز جاوما يهنماد ربارب دنچ ،رتشیر  یگرزب اب ياهلزلز جاوما يهنماد -18 42

21020100

:تفگ ناوتیم ورهبور لکش دروم رد-19

.دوشیم داجیا هچایرد.دنک داجیا ار اقیرفآ ناشفشتآدناوتیم

.دوشیم داجیا یگدروخ نیچ.تسا هدش داجیا ارگاو ياهراشف طسوت

؟تسا مادک ،ریز لکش رد شنت عون-20

یششکیشرب

یشیاسرفيراشف

؟تسا هدرک رثا اهنآ رب هلزلز جوم مادک .دناهدرک ادیپ بیرخت و هدش شیپ و سپ ،قفا دادتما رد نهآهار لیر طوطخ-21

RSPL

.دشابیم  ..................  نآ رد رثؤم شنت عون و  ..................  ریز لکش رد لسگ عون-22

یشرب - لیامیشرب - زغلدادتما

يراشف - سوکعمیششک - يداع
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؟تسا هلزلز  جاوما تایصوصخ زا ،کیمادک-23

.دسریم راگنهزرل هاگتسیا هب هک یجوم نیلوا.دنکیمن روبع نیمز عیام یجراخ يهتسه زا

.دنکیم روبع تاعیام زا طقف.تسا شاعترا تهج يزاوم شراشتنا تهج

S

؟تسا ،ریز ِترابع يارب یبسانم لیلد ،هنیزگ مادک-24

».دنکیم تکرح فارطا هب ياهزرل جاوما تروصهب و دوشیم دازآ یناهگان روطهب ،اهگنس رد هدشهتشابنا يژرنا زا يرادقم«

اهگنس تمواقم شهاکاهگنس کیتسالا راتفر

هرکگنس ةدنزاس ياهگنس یگتسکشهرکگنس ياههقرو تکرح

360

؟دوشیم هدهاشم لسگ عون مادک لباقم لکش رد-25

يداعسوکعم

يدادتمارادبیش

.دنراد توافت .................. رد یناشفشتآ بمب اب گنس هعطق-26

یلاگچلکشمرجگنر

:زج ،دنتسه یسونایقا نایم ياههوک هتشر ینایم روحم زا باذم داوم جورخ ۀجیتن دراوم ۀمه-27

فوت مان هب ییاهگنس لیکشتیسونایقا دیدج ۀتسوپ لیکشت

یسونایقا ياهلادوگ لحم رد مه هب هرکگنس ياههقرو دروخربنیمز رد يراذگبوسر و شیاسرف موادت

؟تسا »اهنادکیزیفوئژ« طسوت »نیمز ِسیطانغم« یسررب يارب یبسانم لیلد ،هنیزگ مادک-28

ینارمع ياههژورپ ثادحا )فلا

نیمز ینورد راتخاس ۀعلاطم )ب

نیمز ۀتسوپ ياهگنس شنارگ تدش يریگهزادنا )ج

ینیمزریز نداعم ییاسانش )د

د و بج و بد و فلاج و فلا

؟دنهدیم ناشن ار ياهزرل نیمز جاوما تاکرح زا عون مادک ریز لکش-29

RS

PL

.دش دهاوخ هدید  ..................  دشاب  ..................  عون زا گنس رب هدش دراو شنت هاگره-30

.دنوریم رتالاب هراویدارف يور اهگنس - یششک.دنوریم رتالاب هراویدورف رد اهگنس - يراشف

.دننکیم تکرح لسگ طخ اب يزاوم اهلسگ و اهزرد - يدادتما.دنوشیم اجباج لسگ حطس دادتما رد گنس تاعطق - یشرب

؟دنامادک ،دنکیم تفایرد هزرل نیمز کی زا میقتسم روطهب راگنهزرل هاگتسد کی هک یجوم نیرخآ و نیلوا ،بیترتهب-31

PSPLPRRL و  و  و  و 

؟دنرادن مئاق ییاجهباج و هدش داجیا نیمز ياههیال كرتشم لصف هب دروخرب اب ياهزرل جاوما زا کیمادک-32

PLRS

؟تسا هرکگنس ياههقرو ۀیشاح عون مادک ياهیگژیو زا ررکم ياههلزلز و ددعتم ياهلسگ-33

ياهراق– یسونایقا يارگمهياهراق زغل دادتمایسونایقا - یسونایقا يارگاوياهراق يارگاو
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؟دنهدیم شیامن ار هزرلنیمز جاوما تاکرح زا عون مادک بیترتهب و  ياهلکش-34 AB

P − S

S − P

L − P

L − R

؟دنوشیم يدنبهتسد یگژیو مادک ساسا رب يراوآ رذآ ياهگنس-35

تارذ لکشییایمیش ياهبیکرتتارذ يهزادنارولب يهزادنا

هاگتسیا  هلزلز یحطس زکرم زا هلصاف  ؟دشابیم ناسکی هاگتسیا ود ره رد دروم مادک ،تسا هدش تبث ریز هاگتسیا  رد ياهزرلنیمز-36

یلاکرمرتشیر

جوم شاعتراجوم ناسون

2

150kmA

100kmB

؟دنراد يرت قیمع نوناک اه هزرل نیمز ،هقطنم مادک رد-37

رگید کی زا هدنوش رود ي هقرو ود دادتما ردرواجم ي هقرو ود ندیزغل مه رانک رد ي هدودحم رد

رگید ي هقرو ریز هب هقرو کی شنارورف يهدودحممه اب يا هراق ي هقرو ود دروخرب لحم فرط ود

؟دهدیم ناشن ار  جوم تکرح يهوحن لکش مادک-38 S

؟دراد تیمها ینیمزریز بآ عمجت رد هدیدپ مادک-39

سیدوانسیدقاتلادوگهزرد

؟زجهب ،دنتسه تسرد دراوم مامت ،ياهزرل جاوما دروم رد-40

.دننکیم تکرح رتعیرس هیلوا جاوما ،دشاب رتشیب یگنس یگدرشف هچره.دنوشیم رشتنم نیمز لخاد رد ینورد جاوما

.دوشیم داجیا  اب  جاوما یقالت زا  جوم.تسا رتشیب یلیر جاوما تعرس زا وال جاوما تعرس LSP

؟دراد شاعترا ریز لکش مادک قبط ،دسریم راگنهزرل هاگتسد هب هک یجوم نیرخآ-41
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؟دننکیم تبث ار هزرلنیمز کی هب طوبرم تاعالطا مادک ًالومعم ،يراگنهزرل ياههاگتسیا-42

عوقو نامز ،یحطس زکرم ،یبارخ نازیمیبارخ نازیم ،نوناک قمع ،نوناک

نوناک قمع ،عوقو نامز ،یحطس زکرمنیمز ییاجهباج رادقم ،اههزرل سپ دادعت ،اههزرلشیپ دادعت

؟تسا يرتشیر  يهلزلز کی ربارب دنچ ،يرتشیر  يهلزلز کی رد جاوما يهنماد-43 63

281001000

؟دهدیم ناشن ار هزرل نیمز جاوما مادک تکرح يهوحن ،وربور لکش-44

LP

RS

؟تسا هدش ناریو هلزلز طسوت اهراب هقطنم مادک-45

سلطازیربتناتسبرعهیسور

؟تسا مادک هلزلز  جاوما تایصوصخ زا-46

.دنرذگیمن هتسه یجراخ رشق نورد زا

.دنوشیمن تفایرد هلزلز کی یحطس زکرم هب تبسن هجرد  ات  يهلصاف رد

.تسا جوم راشتنا دادتما اب يزاوم ،تارذ شاعترا تهج

.دنراد يرتمک تعرس هلزلز جاوما ریاس هب تبسن

P

103163

؟دوشیم هدید یلسگ عون هچ ریز لکش رد-47

يداعهدنار

زغل بیشهدنارور

؟تسا تسردان ،لباقم ياهزرل جوم دروم رد ،هنیزگ مادک-48

.دوشیم رتشیب جوم نیا تعرس ،دشاب رتشیب مکارت هچره.تسا یشیازفا نآ رثا قمع

.تسا راگنهزرل طسوت هدش تبث جوم نیرخآ.تسا مئاق روحم رد نآ تکرح تهج

؟تسا هدش دیلوت هنوگچ جوم نیا ،دهدیم ناشن ار هلزلز جاوما زا یکی يهوحن ،ریز لکش-49

ایرد حطس اب یحطس جاوما دروخرب رثا رب

يژرنا ندش دازآ رثا رب ،ینوریب زکرم رد

يدنبهیال حطس اب ،ینورد جاوما دروخرب

اهگنس ییاجهباج رثا رب ،هزرل نیمز نوناک رد

A
B

C

x

یگرزب و اهیبارخ نازیم دروم رد هنیزگ مادک .تسا هدش صخشم راگنهزرل ياههاگتسد طسوت و تسا هلزلز یحطس زکرم  ،لباقم لکش رد-50

؟تسا حیحص هزرلنیمز

.تسا رادقم نیرتشیب یگرزب و نیرتمک اهیبارخ نازیم  رهش رد

.تسا رادقم نیرتمک یگرزب و اهیبارخ نازیم  رهش رد

.تسا رادقم نیرتشیب  رهش رد یگرزب ربارب رهش هس ره رد اهیبارخ نازیم

.تسا ربارب رهش هس ره رد یگرزب و نیرتشیب  رهش رد اهیبارخ نازیم

X

C

A

B

B
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؟دننکیم يدنبهتسد اهنآ یگژیو مادک يور زا ار يراوآ رذآ ياهگنس-51

ریگنورد ياهگنس هب تبسن لکشاهرولب هزادناتارذ هزادناییایمیش بیکرت

؟دنکیم یفرعم رتهب ار هزرل نیمز کی یحطس زکرم ،ترابع مادک-52

.دنراد ار هنماد نیرتگرزب هزرل نیمز جاوما هک نوناک ریز رد ياهطقن

.دنریگیم رظن رد هطقن کی تروصهب ار نآ راک یناسآ يارب هک ياهزرل جاوما هاگتساخ

.دوشیم عورش هطقن نآ زا يژرنا ندش دازآ هک نوناک يالاب و نیمز يور رد ياهطقن

.دنسریم اجنآ هب طاقن هیقب زا رتدوز هزرل نیمز زا لصاح جاوما هک نیمز يور رد ياهطقن

؟دننکیم مسر هزرل نیمز کی يارب دروم مادک یناسمه ساسا رب دهدیم ناشن ار یبارخ رادقم هک ییاهینحنم-53

شزرل نامز تدمجاوما يهنماد متیراگلهدش دازآ يژرناتدش

.دشابیم ..................  عون زا شنت و هدوب ..................  تکرح سوکعم لسگ رد-54

یشرب – الاب تمس هب هراویدورف هب تبسن هراویدارفيراشف – نییاپ تمس هب هراویدورف هب تبسن هراویدارف

يراشف – الاب تمس هب هراویدورف هب تبسن هراویدارفیششک – الاب تمس هب هراویدورف هب تبسن هراویدارف

؟دوشیم هدید یلسگ عون هچ ،ریز لکش رد-55

يداع

سوکعم

زغل بیش

زغل دادتما

؟دنکیم رییغت هجرد دنچ هلزلز یگرزب ،دبای شیازفا ربارب  ياهلزلز جاوما يهنماد رگا-56 10

1001021

.تسا یلورموف ۀلحرم رد .................. ناشفشتآ هوک-57

دنوامداینکووزونالبس

؟تسا هتشاد دوجو طیارش مادک زربلا زبس يراوآرذآ ياهگنس لیکشت يارب-58

قمعمک ياهایرد هب اهناشفشتآ گنر زبس ةزادگ ياهنایرج دورو

ناوارف رتسکاخ اب ییایردریز ياهناشفشتآ تیلاعف ،قمعمک ییایرد

ناوارف ةدننکزتنسوتف نارادناج اب قیمع ییایرد ،ییایردریز ياهناشفشتآ تیلاعف

.دناهدش ایرد دراو هک ییاهدور هب نآ یجورخ داوم ندشدراو و دنوامد ناشفشتآ تیلاعف

؟دراد ناگدنزخ هیبش یتکرح ياهزرل جوم مادک-59

PLRS

.دنک کمک ام هب هداد خر هک ياهلزلز ..................  دروآرب رد دناوتیمن یسانشهزرل هاگتسیا دنچ زا لصاح ياههتفای-60

هقطنم کی ياهیبارخ نازیمنوناک یعقاو قمععوقو قیقد نامزیحطس زکرم
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