


 زمین شناسی یازدهم تجربی فصل پنجم - پر  - تستی

؟دنکیم کمک ام هب بآ و كاخ ،اهگنس ییایمیش بیکرت یسررب اب ملع مادک-1

یمیشوئژکیزیفوئژیکشزپ یسانش نیمزیسانش گنس

؟تسا ناوارف ییاهگنس هچ رد يور رصنع-2

ینوگرگد - یبوسریناشفشتآ - یکهآینوگرگد - یکهآیناشفشتآ - ینوگرگد

؟دوشیم اهناسنا يارب لکشم مادک داجیا ببس ،دیارولف زاجم ّدح زا شیب فرصم-3

ینمیا متسیس رد لالتخایبصع هاگتسد رد لالتخا

یگدیسوپ ربارب رد اهنادند تمواقم شهاکفورضغ و ناوختسا یکشخ

؟دنکیم يریگشیپ ناطرس عوقو زا اهدیسکارپوس ندرب نیب زا اب ،ندب ياهمیزنآ قیرط زا رصنع مادک-4

میساتپمینلسمیتیلدی

.دوشیم ندب دراو .................. هار زا رصنع نیا و تسا .................. رصنع يدایز رادقم يواح ،هایس ياکیم-5

بآ - روئولفناهایگ - روئولفبآ - يورناهایگ - يور

؟دوشیم يرامیب عون هچ داجیا ببس عرازم رد راديور ياهدوک زا هدافتسا-6

نسم نانز رد ناوختسا لکش رییغت و یمرناهفورضغ و ناوختسا یکشخ

یبصع و شراوگ ياههاگتسد هب بیسآاپ و تسد فک ندشیخاش

؟دوشیم هضراع مادک ثعاب دیارولف دح زا شیب فرصم-7

.دوشیم اهناوختسا لکش رییغت ثعاب.دباییم شیازفا نادند یگدیسوپ

.ددرگیم اهفورضغ یکشخ ثعاب.دوشیم رتمکحتسم نادند يرولب راتخاس

؟تسا دروم مادک نسم نانز رد ناوختسا یمرن تلع-8

هویج اب الط ندرکهمقلميزرواشکرد يور ياهدوک زا هدافتسا

میسلک زاجم دح زا شیب فرصمگنسلاغز اب لفلف ندرک کشخ

.دراد مان  ..................  دوشیم ناطرس داجیا عنام ندب رد یمیزنآ شقن اب هک يرصنع-9

کینسرآمینلسيورمیمداک

.تسا .................. و .................. بیترتهب ناسنا ندب هب مینلس دورو ریسم و یلصا أشنم-10

كاخ - یندیماشآ بآ یندیماشآ بآ - ناشفشتآ ناهایگ - كاخ كاخ - هرکاوه

؟دوشیمن یسررب ناسانشنیمز طسوت اهدرگزیر و رابغ و درگ تاعلاطم رد دروم مادک-11

رابغ و درگ تعسو و داجیا نامز ینیبشیپرابغ و درگ عوقو ناکم ینیبشیپ

اهنآ تارثا شهاک روظنم هب راکهار نتفایاهنآ لاقتنا ةوحن و اهدرگزیر ۀمشچرس

؟دنرادن يدیفلوس أشنم ریز رصانع زا کیمادک-12

يورمیمداکمینلسروئولف
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.ددرگیم  ..................  داجیا ثعاب  .................. دح زا شیب ریداقم فرصم-13

یسفنت ياهيرامیب – میزینم و میسلکرتاوگ يرامیب – دی

تباید – کینسرآتسوپ ناطرس – مینلس

؟دراد دوجو ریز يرامیب مادک زورب لامتحا ،هتسب طیحم رد گنسلاغز ندنازوس اب-14

اهاپ و تسد فک ندشیخاشیشراوگ تالالتخاینمیا هاگتسد تالکشماههثل يرامیب

؟دشابیمن اهدرگزیر و رابغ و درگ ياهنافوت تارثا زا دروم مادک-15

یسفنت هاگتسد ياهيرامیبازيرامیب ياهيرتکاب لاقتنااوه تیفیک شهاکيرفسمتا ياوه ندشمرگ

؟تسا هدش ناونع رتاوگ دنبرمک رد دی دوبمک یتخانشنیمز لیلد دروم مادک-16

هلدتعم قطانم رد ناوارف ياهشراباهدور فارطا رد كاخ شیاسرف

نیمز لخاد هب بآ ذوفن و اهلاچخی ندشبآینالوط نادنبخی ياهرصع

.دراد دربراک ..................  و ..................  یناک بیترتهب اهکیتویبیتنآ و هچب ردوپ ۀیهت رد لومعم روطهب-17

زتراوک – تیروئولفبرس – یسر ياهیناکیسر ياهیناک – کلاتاکیم – زتراوک

.تسا هدش  ..................  ناشفشتآ فارطا رد هنایمرواخ ییامرگ نیمز هاگورین نیلوا-18

دنوامددنهسنالبسناتفت

؟دوشیم اهناسنا يارب لکشم مادک داجیا ببس ،دیارولف زاجم ّدح زا شیب فرصم-19

ندب ینمیا شهاکفورضغ و ناوختسا یکشخیسفنت متسیس رد لالتخانوخ شدرگ هاگتسد رد لالتخا

؟دریگیم رارق یسررب دروم یمیشوئژ ملع رد عوضوم مادک-20

اهيرامیب نامرد رد رثؤم یتخانشنیمز لماوعهدنز تادوجوم ندب هب دازنیمز رصانع دورو هار

دازنیمز ياهيرامیب رد اهیناک و اهگنس شقننیمز ۀتسوپ رد رصانع تخاونکیریغ شخپ تلع

؟دزادرپیم اههدنیالآ لاقتنا و عفر ياههویش ۀعلاطم هب یسانشنیمز ملع زا هخاش مادک-21

یطیحمتسیز یسانشنیمزیسدنهم یسانشنیمزيژولوئژوردیهکینوتکت

؟تسا مادک تلع .دنتسه ناطرس داجیا لماع اهدیسکا رپوس-22

يدیفلوس ياهیناک رد یناوارفیمس رصانع اب بیکرت تردقمینلس رصنع اب یهارمهرگشنکاو ياهناینب لیکشت

.دنیوگیم یئزج رصانع ،  ..................  هک يرصانع هب-23

.دشاب دصرد مهد کی زا رتمک ،نیمز ۀتسوپ رد اهنآ تظلغ.دشاب دصرد کی زا رتمک ،ياهتسوپ ياهگنس رد اهنآ تظلغ

.دنراد نارادناج ندب رد ار یساسا رصنع شقن.دنوش ناسنا ندب رد تیمس ثعاب

.دراد مان  ..................  ،دشابیم اهیساسا ءزج تادوجوم ندب رد نآ تیمها اما ،تسا یعرف رصانع ءزج نیمز ۀتسوپ رد تظلغ رظن زا هک يرصنع-24

رفسفمیزینمالطمیسلک

؟دنراد رارق یلصا ،یعرف ،یئزج شقن اب بیترتهب رصانع هنیزگ مادک رد-25

میزینم ــ رفسف ــ میسلکمیساتپ ــ زنگنم ــ برسمیسلک ــ میزس ــ نژیسکاسم ــ الط ــ هرقن

؟تسا مادک يور رصنع مک فرصم ضراوع-26

هثل يرامیبناطرسینوخمکدق یهاتوک

)پچ هب تسار زا( ؟تسا ندب رد رصانع مادک ضراوع زا بیترت هب تسوپ ندش یخاش و ینوخمک-27

Hg − FeMn − CuAs − ZnPb − Cd
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.دوش .................. هب رجنم دناوتیم يور دح زا شیب فرصم-28

يویلک یتحاراندق یهاتوکدیدش ینوخمکیشراوگ ياهبیسآ

؟دوشیم هدهاشم اهناسنا رد هضراع مادک ،یندیماشآ بآ رد کینسرآ شیازفا اب-29

ینوخمکتیمومسمنادند ياههکلتباید

؟تسا رتشیب لحم مادک رد اپ و تسد فک تسوپ ندشیخاش-30

رادتیریپ ياهگنسناشفشتآ فارطاایرد زا رود یناتسهوکیکهآ قطانم

؟تسا هدوب نپاژ رد ياتیاياتیا ثعاب دروم مادک-31

همقلم شور اب الط جارختسایناشفشتآ ياهتیلاعف

يزرواشک ياهكاخ دیدش شیاسرفيور يواح ياهدوک ندرب راک هب

؟درک ناربج ناکدوک رد ار دق یهاتوک مئالع ناوتیم هنوگچ-32

روئولف زا هدافتسا شهاکیساسا و یلصا رصانع فرصميور ياهلمکم فرصممینلس  فرصم شهاک

.دوشیم يرامیب ببس .................. رصنع دوبمک-33

مینلسهویجمیمداککینسرآ

؟تسا تسردان هنیزگ مادک-34

.دوشیم رتاوگ يرامیب بجوم دی دوبمک.دوشیم ياتیا ياتیا يرامیب بجوم گنس لاغز

.دوشیم تیمومسم بجوم روئولف ةزادنا زا شیب فرصم.تسا دازنیمزً امامت نارادناج ندب رد هدنزاس رصانع

؟تسا تسرد یکشزپ یسانشنیمز اب طابترا رد ترابع مادک-35

.دزادرپیم دازنیمز ياهيرامیب لماوع یسررب هب.تسا یسانشنیمز یلصا ياههخاش زا

.دنکیم یسررب ار ناسنا اب نداعم هطبار.دراد طابترا یکشزپ و کیزیف ،یسانشتسیز ياههتشر اب

؟تسا تسردان رصانع اب طابترا رد هلمج مادک-36

.دنراد ندب رد یساسا تیمها ،یلصا رصانع.تسا دصرد  ات  یئزج رصانع تظلغ

.تسا ندب يارب یساسا و یعرف رصانع عاونا زا زنگنم.دنشاب یساسا ای یّمس دنناوتیم ،یئزج رصانع
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؟تسا تسرد کینسرآ اب طابترا رد هنیزگ مادک-37

.دوشیم ندب دراو هدولآ كاخ هار زا.تسا یّمس و يزلف يرصنع

.دراد ار کینسرآ هب هدولآ دارفا نیرتشیب هسنارف.دوشیم تباید بجوم

؟تسا توافتم هیقب اب ندب هب رصنع مادک دورو هار-38

کینسرآروئولفمیمداکمینلس

؟درادن دوجو مرگ بآ ياههمشچ و یناشفشتآ ياهگنس رد رصنع مادک-39

مینلسدیکینسرآهویج

؟دوشیم هدهاشم يدیفلوس ياهیناک رد هنیزگ مادک-40

کینسرآ و روئولفيور و دیکینسرآ و يورروئولف و مینلس

؟دوشیم هدید هرقن و الط نداعم رد رصنع مادک-41

يورهویجمیمداکمینلس
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؟تسا تسردان هنیزگ مادک-42

.تسا رتمک یبلق ياهيرامیب ،دشاب رتشیب بآ یتخس نازیم هچره.دوشیم داجیا ،يور مک فرصم اب ندب ینمیا متسیس رد لالتخا

.ددرگیم ینوخمک بجوم يور یناوارف.دوشیم ندب دراو اوه قیرط زا يور

؟تسین اهرابغ اب طابترا رد ناسانشنیمز تاعلاطم لوصحم هنیزگ مادک-43

اهدرگزیر لاقتنا ةوحن یسررباهدرگزیر زا یشان ياهيرامیب عاونا نامرد

اهدرگزیر شهاک هاراهنآ سفنت زا لصاح ياهدمایپ

؟تسا هتشادن یشقن ،رصنع مادک شیازفا رد وبوتانیپ ناروف-44

سمهویجنوداردی

؟تسین يور دایدزا ای دوبمک زا لصاحيرامیب مادک-45

ندب ینمیا متسیس رد لالتخاینوخمکتبایددق یهاتوک

؟دوشیم تفای یکهآ ياهگنس رد رصنع مادک-46

يورهویجمیمداکدی

؟دوشیم ندب دراو ناهایگ ۀلیسو هب رصانع مادک-47

کینسرآ - میمداکمینلس - يورروئولف - مینلسکینسرآ - يور

؟دنشابیم دروم مادک لصاح یسفنت  و يویر ياهيرامیب داجیا-48

سیلیس رابغ ،مینلس دوبمککینسرآ یناوارف ،دازنیمز ياهرابغ

هویج ینوزف ،گنس لاغز رابغدازنیمز ياهرابغ ،گنس لاغز

؟تسا يور دوبمک ضراوع زا هنیزگ مادک-49

نزو شهاکدق شیازفادق یهاتوکیبصع متسیس رد لالتخا

؟دشاب دناوتیم یّمس مه و یساسا مه ندب رد رصنع مادک-50

يورنهآزنگنمنژیسکا

؟دشابیم ندب رد رصنع مادک شیازفا رثا رب اپ و تسد فک ندش یخاش و ندش تخس يرامیب-51

هویجکینسرآمیمداکروئولف

؟دراد دوجو يدایز رادقم هب هایس ياکیم و یسر ياهیناک بیکرت رد ریز رصنع مادک-52

هرقنکینسرآهویجروئولف

؟دوشیم ام ندب رد یناوختسا ضراوع داجیا ثعاب روئولف رصنع زاجم دح ربارب دنچ فرصم-53

102020401040515 اتاتاتات 

؟دراد هطبار يرامیب مادک اب بآ یتخس-54

یسفنت يرامیبیبصع يرامیبینوخ يرامیبيویلک يرامیب

؟تسا تسردان یکشزپ یسانشنیمز دروم رد هلمج مادک-55

.دنتسه دازنیمز رصانع نیا یترابع هب .تسا نیمز زا نارادناج ریاس و ناسنا ندب ةدنزاس رصانع ۀمه أشنم

.دنکیم هعلاطم ار دنوشیم هدنز تادوجوم رگید و ناسنا ندب دراو بآ ،اوه قیرط زا هک رصانع شقن یکشزپ یسانشنیمز

.تسا دازنیمز ياهيرامیب نامرد لابند هب و تسا ینامرد ملع کی یکشزپ یسانشنیمز

.دراد یمیش و یسانشتسیز اب یکیدزن طابترا یکشزپ یسانشنیمز
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