


 زمین شناسی یازدهم تجربی فصل چها م- پرش - تستی

؟دشابیم هزاس ثادحا يارب یبوخ هاگهیکت و یپ یکهآ گنس مادک-1

نتروارتهیال میخض کهآرادهرفح کهآیتسراک کهآ

؟دنریگیم رارق یساسا ةدافتسا دروم یکاخ و ینتب ياهدس ثادحا رد حلاصم مادک-2

درگلیم و هسام ،سردرگلیم و نش ،هسامهسام و سرهسام و نش

؟دهدیم ناشن ماسجا رد ار )کیتسالپ( ناسریمخ راتفر ریز دروم مادک-3

اهلسگ و اههزردیگتسکشهیلوا تلاح هب تشگرباهیگدروخنیچ لیکشت

؟تسا مادک ،ریز لکش رد یگنس ياههیال راتفر و راذگریثأت ياهشنت-4

کیتسالا ،یشربهدننکش ،يراشفهدننکش ،یشربهدننکش ،يراشف

؟تسین حیحص گنس تمواقم دروم رد فیرعت مادک-5

.تسا گنس یگتسکش نودب لمحت لباق شنت رثکادح گنس تمواقم

.دراد سکع تبسن گنس يرادیاپان اب شنت ربارب رد گنس تمواقم

.دراد میقتسم تبسن اههزاس یپ رد گنس يرادیاپان اب ،شنت زا دعب اههزرد دادعت

.تسا رتشیب گنس رد مه تسکش حوطس دادعت ،دشاب رتشیب گنس تمواقم هچره

؟دشاب یفنم و تبثم ریثأت ود ره ياراد دناوتیم ،اههنماد ندرکرادیاپ رد ریز ياهشور زا کیمادک-6

یهایگ ششوپیشکهزلیاح راویدنویباگ

؟تسا تسرد »رتسآ« اب طابترا رد ترابع مادک-7

.تسا هسام و نش زا طقف.تسا مواقم و مکحم ياهیال.دراد ار یشکهز هیال شقن.دراد دربراک يزاسریز رد

؟دوشیم هدافتسا دس گنس یپ تخاس يارب گنس مادک زا-8

ورباگکمن و چگ گنسلیشتسیش

؟تسا هدش دایز اهگنس لالحنا و بآ رارف ثعاب گنس مادک دوجو رال دس نزخم رد-9

تسیشکهآگنسهسامورباگ

؟دشابیمن یسدنهم یسانشنیمز ۀطیح رد ریز دروم مادک-10

صاخ یلحم رد ار هزاس کی تخاس ناکما یسررب

هدراو ياهراشف ربارب رد تمواقم رظن زا نیمز زا یحطس داوم ياهیگژیو و راتفر ۀعلاطم

هزاس تخاس يارب لحم نیرتبسانم باختنا

اهیگتسکش و اهلسگ تکرح رد هتشوگ ةدنزاس داوم ياهیگژیو و راتفر ۀعلاطم
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؟تسا تسردان ترابع مادک-11

.دنراد ندشیتسراک تیلباق یتانبرک ياهگنس.دنتسین مواقم شنت ربارب رد اهلیش

.تسا دس يارب یبوخ یپگنس ورباگ.تسا مواقم لنوتً اعطق ،دشاب يدنبهیال رب دومع لنوت روحم یتقو

.دیآیم تسدهب .................. زا ًالومعم نهآهار طوطخ زاین دروم .................. و یگنس تاعطق-12

یندعم ياهگنس ندرک درخ - تسالابیندعم ياهگنس ندرک درخ - نویباگ

سرتسد رد هضرق حلاصم - تسالابسرتسد رد هضرق حلاصم - رتسآ

؟تسا مادک لیکشت راد تهج و یجیردت و موادم ياهراشف ربارب رد اه گنس لمعلا سکع-13

لسگیگتسکشزردنیچ

؟دوشیم رتشیب اههنماد و اههشنارت رد كاخ شزغل نازیم ،دشاب رتمک هچره اهكاخ یگژیو مادک ،ام روشک رد نیدرورف و دنفسا ياههام رد-14

تارذ ةزادناتبوطر نازیمندوب يریمخ ۀجردهدشدراو شنارگ يورین

؟دشاب اهشنت لصاح دناوتیمن دروم مادک-15

كاخ یقدنخ شیاسرفیسونایقا ياهلادوگ و هتشپیگتسویپان و زردسیدوان و سیدقات

؟تسا ریز دروم مادک ینارمع ةژورپ ۀیلوا تاعلاطم يارب هلحرم نیلوا-16

گنس تمواقم یسرربنیمز بیش يریگهزادناکیراب و قیمع ياهلاچهشنارت

؟دراد رارق گنس یپ مادک يور رب ریبکریما دس-17

زوکرآورباگسلفنروهتینارگ

؟دوشیم ماجنا كاخ و گنس ياههاگشیامزآ رد تاعلاطم زا کیمادک-18

یگدشعابشا دصرديریذپذوفن رادقمتابوسر مجحلخلخت عون

؟دراذگیم دس رب يرثا هچ جیردت هب دنوشیم لمح اهدس نزخم هب هناخدور قیرط زا هک یتابوسر-19

.دنهاکیم نزخم دیفم تیفرظ زا.دنیازفایم دس نزخم دیفم تیفرظ هب

.دنوشیم بآ عافترا شیازفا ببس.دنیازفایم دس ییاراک هب

؟تسا یسدنهم رد كاخ يدنبهقبط يانبم هنیزگ مادک-20

يریذپذوفن و یلآ داوم رادقميدنبهناد و یگدزاوه رادقم

تارذ ذفانم ةزادنا و ندوب يریمخ ۀجرديدنبهناد و یلآ داوم رادقم

..................،اریز تسین بسانم هیلقن لیاسو دمآ و تفر يارب نیمز حطس-21

.دناسریم بیسآ اهوردوخ کیتسال هب و هدش هتخاس زیر تشرد ياهگنسهولق زا

.دراد یبوخ يریذپذوفن و لخلخت و هدشنتلافسآ

.دوشیم اهوردوخ ددرت رثا رد ناوارف كاخ و درگ لیکشت بجوم

.درادن یفاک تمواقم اهوردوخ خرچ زا هدراو ياهورین و يّوج لماوع لباقم رد

؟تسا تسرد ،نآ زا هدافتسا لیلد و »یکاخ ّدس« رد هتفر راکهب حلاصم عون اب طابترا رد ،ترابع مادک-22

.تسا ریذپانذوفن ۀیال يارب ،یبسانم شکهز  گنسهولق و نش زا هدافتسا

.دوشیم رادروخرب ییالاب تمواقم زا هزاس  دس یپ رد ینامیس ۀتسه ثادحا

.دنکیم يریگولج بآ تکرح زا ریذپانذوفن ۀیال  دس ۀندب رد یسر ۀتسه ثادحا

.دوشیم بآ تیاده ببس ،اههناد ةزادنا و يریذپذوفن  گنسهولق و سر كاخ زا هدافتسا

←

←

←

←
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؟تسا یتانبرک ياهگنس یگژیو دروم مادک-23

.دنتسه رادهزرد بلغا هک هدش نوگرگد ياهگنس.دنشاب یتانبرک ياهیناک اهنآ دصرد  زا شیب هک ییاهگنس

.دنشابیم اههزاس ثادحا يارب یبوخ هاگهیکت و یپ هک نیرذآ ياهگنس.دنتسه مکارتم و تخس یبوسر ياهگنس
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؟دریگیمن رارق یسدنهم یسانشنیمز ۀخاش ةدودحم رد دروم مادک-24

صاخ یلحم رد هزاس کی تخاس ناکما یسررب

هدراو ياهراشف ربارب رد تمواقم رظن زا نیمز یحطس داوم ياهیگژیو و راتفر ۀعلاطم

هزاس تخاس يارب لحم نیرت بسانم باختنا

اهیگتسکش و اهلسگ تکرح تلع ۀعلاطم

..................زجهب ،تسا يرورض ریز دراوم ۀمه هب هجوت ییایرد ياههزاس یبایناکم رد-25

ایرد بآ ییایمیش ياهیگژیوهزاس ثادحا عافتراییایرد ياهنایرجایرد بآ یکیزیف ياهیگژیو

؟تسا یسدنهم یسانشنیمز ملع ةدهعرب شسرپ مادک هب خساپ-26

؟تسا هنوگچ دس کی ياههیاپ ماکحتسا رادقم؟تسا ردقهچ ،دس کی هب هدش دراو ياهدور یبد رادقم

؟تسا دصرد دنچ ندعم رد ینوگرگد ياهگنس سیلیس نازیم؟تسا ردقهچ دس کی نتب دصرد و حلاصم عون

؟دنراد ار گرزب ياههزاس هاگهیکت يارب مزال ماکحتسا ،یبوسر ياهگنس مادک-27

یلالحنا ياههرفح دقاف ۀیال میخض چگ و کهآ گنس

یلالحنا ياههرفح دقاف ۀیال میخض کهآ گنس ،گنسهسام

مکارتم چگ گنس ،یلالحنا ياههرفح دقاف ۀیال میخض ياهگنسهسام

.دنشاب هدش لیکشت گنسهسام و ورباگ ،تیزتراوک زا نآ تاعطق هک ییاهارمولگنک

؟دنکیم نایب ار شنت موهفم ریز ۀنیزگ مادک-28

.تساهگنس رد کیتسالپ سپس و کیتسالا راتفر داجیا شنت لصاح

.دوشیم هدننکش راتفر ثعاب یناهگان روطهب و نیمز حطس رد شنت

.تسا کیتسالپ راتفر لصاح گنس ياههزرد

.دوشیم يریمخ هب دماج زا تلاح رییغت زورب ثعاب هک گنس رد یلخاد ياهورین

؟تسا تسرد ترابع مادک-29

.درک یسررب ار هداد خر ياههزرل ناوتیم اهلسگ زا یخیرات تاعالطا و يراگنهزرل ياههداد اب

.درک نییعت ار اههزاس رد هدافتسا لباق حلاصم ناوتیم ،ییاوه ياهسکع هدهاشم اب

.دشاب هدش رفح یباتسیا حطس ریز هک تسا رادیاپ یلنوت

.داد شهاک ار یهایگ ياهششوپ دیاب اههنماد رد يرادیاپ داجیا يارب

؟دیآیمن رامشهب »اههزاس ِهاگتخاس یبایناکم« رد مهم لماوع زا ،دروم مادک-30

شزیر ربارب رد اههنماد يرادیاپدس ِیپ ياهتفربآ تمواقم

هزاس ثادحا ّلحم ياهيدنلب و یتسپ تیعضودس ِیپ ياهگنس رب هدراو ياهشنت عون

؟دنکیم نایب یتسردهب ،ار اهگنس تیعضو ،ریز ریوصت هب هجوت اب ،ترابع مادک-31

.ددرگیم زاب هیلوا تلاح هب ،شنت عفر اب

.دنیآیم دوجوهب اههزرد ،یگتسکش داجیا اب

.دباییمن رییغت گنس تمواقم ،شنت ندش مک اب

.ددرگیمن زاب هیلوا تلاح هب لماک روطهب ،شنت عفر زا سپ
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؟دراد ناوارف تیمها یگژیو مادک ،دس يریگبآ زا سپ-32

دس ياههاگهیکتدس گنرفک يریذپ ذوفننزخم لکش

.تسا .................. و .................. نآ ثادحا لحم و دس عون نییعت رد لماع نیرتمهم-33

روشک ۀجدوب و هقطنم یسانشنیمز طیارشسرتسد رد ۀضرق حلاصم و هقطنم یسانشنیمز طیارش

سرتسد رد ۀجدوب و هقطنم يژولوفرومسرتسد رد ۀضرق حلاصم و هقطنم لکش

؟تسا بولطم ریز گنس مادک يور رب هزاس ثادحا-34

گنسهسامکمنچگلیش

؟تسا هنوگچ راتخاس نیا داجیا طیارش و یگنس ياههیال راتفر ،ریز لکش هب هجوت اب-35

قامعا دایز راشف و امرگ ،کیتسالا راتفریناهگان شنت ،کیتسالپ راتفر

نیمز قامعا رد شنت ،کیتسالپ راتفریناهگان روط هب شنت ،کیتسالا راتفر

؟تسا تسردان يزاسهار رد كاخ حلاصم دربراک اب هطبار رد ترابع مادک-36

.دنکیم لمع بآ ریذپذوفن ۀیال ناونعهب ساسا ۀیال.تسا هتسکش ندعم گنس نامه تسالاب

.تسا هتسکش گنس لماش ساساریز ۀیال.تسا ریق و هسام ،نش لماش هیور ۀیال

؟تساهتفر راکهب دابآرهم هاگدورف دناب يزاسریز رد ریز حلاصم زا کیمادک-37

نش و هسامنتبسرتلافسآ

؟تسا ریز لکش مادک یبآ نزاخم و دس تخاس يارب دروم نیرتبولطمان-38

؟تسا تسرد دس ثادحا رد هنیزگ مادک-39

.دوشیم دراو هاگهیکت هب اهگنس فرط زا يدایز راشف دس کی تشپ رد

.دننکیمن دراو بآ هب يدایز راشف و دنرادن يدایز نزو دس یپ ياهگنس ای اهتفربآ

.تسا هدراو ياهورین ربارب رد اهنآ یپ نیمز تمواقم ،اههزاس یبایناکم رد مهم لماوع زا یکی

.دنوشیم تشن و یگتخیسگ راچد دس نزو زا یشان ياهشنت ربارب رد دس یپ ياهگنس

:زجهب ،دننکیم نایب یتسردهب ار »تسالاب« زا هدافتسا لیلد ،ریز ریوصت هب هجوت اب اه هنیزگ ۀمه-40

.دنکیم رتشیب ار يزاسریز ماکحتسا ،یگدنراب زا لصاح ياهباناور یشکهز اب

.دهدیم شیازفا ار هنادزیر ياهكاخ يرادیاپ ،تبوطر لرتنک اب

.دنکیم لرتنک ار كاخ يریذپذوفن ،بسانم ،يدنبهناد اب

.دنکیم رتشیب ار نیمز حطس يرادیاپ ،اهلیر يرادهگن اب

؟تسیچ یکاخ ياهدس تخاس رد یسر ۀتسه زا هدافتسا لیلد-41

مک یتخسمک لخلختدایز تمواقممک يریذپذوفن
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..................  اریز ،دوشیم هدافتسا  ..................  زا یکاخ ياهدس تخاس رد-42

.دوشیم بآ روبع عنام ،نامیس يرادقم اب ــ هسام.دهدیم ناشن يریذپانذوفن تیصاخ ،بآ بذج و راشف یمک اب ــ سر

.دراد ییالاب يریذپذوفن هدام ود نیا طالتخا ــ هسام و سر.دراد يدایز یشکهز ــ نش

؟تسا مادک شنت ربارب رد اه گنس شنکاو نیرت ییادتبا-43

يا هقرو ياه یناک ندش فیدرناسریمخ لکش رییغتیکیتسالا لکش رییغتاه یناک یگدش نهپ

؟درادن یشقن دروم مادک هزاس تخاس ماگنه رد-44

لحم عافترانیمز مکارتنیمز ماکحتساكاخایگ رادقم

؟دشابیمن حیحص »تسالاب« اب طابترا رد ترابع مادک-45

.دوشیم داجیا اهگنسناک ندرک درخ زا.دراد دربراک يزاسور شخب رد

.تسا یگنس حلاصم زا یعون.دراد شقن نهآ ياهلیر يرادهگن رد

..................سانشنیمز مهم فیاظو زا یکی-46

.تسا اهنآ اب هلباقم ياهشور ۀئارا و برخم ياهدنیارف عوقو لامتحا صیخشت

.دنوش يزاسزاب و تمرم اههزاس هک يوحن هب تسا رطخ اب هلباقم ياهشور ۀئارا

.تسا ینارمع ياههزاس و تاسیسأت زا تظافح

.دشابیم برخم ياهدنیارف عوقو یمتح صیخشت

؟دنتسه هدهاشم لباق اهشخب مادک ،حطس هب قمع زا بیترتهب ،زاسیسدنهم ةداج کی زا یضرع شرب رد-47

هیور ،ساسا ،ساساریز ،تسالابهیور ،رتسآ ،ساسا ،ساساریزریق ،هسام ،نش ،زیرگنسریق ،هسام ،تسالاب ،ساسا

..................:زا دنترابع اههزاسیپ يارب بسانم گنس راهچ-48

ورباگ - گنسهسام - تسیش - سلفنروهسلفنروه - تیزتراوک - ورباگ - گنسهسام

کهآ گنس - چگ گنس - سلفنروه - ورباگسلفنروه - تیزتراوک - لیش - ورباگ

؟تسا ریز ترابع يارب یبسانم لیلد ،هنیزگ مادک-49

».دنشاب هتشاد نامروشک ینارمع ياههژورپ تیاده رد یمهم شقن دنناوتیم ،یسدنهم ِیسانشنیمز ِنیصصختم«

نیمز ۀتسوپ رد رصانع یگدنکارپ ۀعلاطمنیمز یحطس ّداوم تمواقم یسررب

گنس عاونا هب تابوسر لیدبت و یشیاسرف ياهدنیارف یسررباهگنس یکیرتکلا تمواقم و نیمز سیطانغم ۀعلاطم

؟درادن دوجو یتانبرک ياهگنس رد یگژیو مادک-50

.دناسپیژ یناک.دنتسه یبوسر.تسا یتانبرک یناک اهنآ .دنراد هزرد بلغا 50%

،دنتسه ینیمزریز ياهاضف ثادحا رد ،یگدزاوه نیرتمک اب یقطانم« ییاسانش رد ،ناسانشنیمز تاعلاطم زکرمت يارب یبسانم لیلد ،اهترابع ۀمه-51

:زجهب

.تسا اهلنوت يرادیاپان مهم لماوع زا ،ینیمزریز بآ راشف

.دراد يدایز تیمها اههشنارت رد ،ینیمزریز بآ نایرج لرتنک

.دراد تیمها رایسب ینیمزریز ياههزاس زا ،بآ رارف رد اههیال سنج

.دراد ریثأت ینیمزریز بآ تیفیک رب نیمز نیریز ياههیال رد ،يریخبت ياهگنس نتفرگ رارق

؟تسا ياهنماد تکرح یعون ریز دراوم زا کیمادک-52

شزغلششکشنتشرب
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؟دوشیم هدافتسا اهلسگ ییاسانش يارب دروم مادک هدش نایب ياهشور نایم زا-53

ییارحص تادهاشمندعم زا يرادربهنومناههزاس بیرخت هچخیراتییایفارغج ياههشقن

؟تسین تسرد شنت ربارب رد اهگنس تمواقم دروم رد هتفرگتروص ۀسیاقم مادک-54

سلفنروه > لیشلیش > تیزتراوکچگ گنس > گنس هساملیش > ورباگ

؟تسا رتبسانمان هقطنم مادک رد دس بآ تیفیک-55

لیشچگ گنسکهآ گنسگنسهسام

؟تسا يرورض ،یکشخ يور ياههزاس هب تبسن ياهژیو تاعلاطم هچ ،ییایردریز ياهلنوت تخاس رد-56

اهنآ تمواقمحلاصم تیعضو

ایرد بآ ییایمیش و یکیزیف ياهیگژیوهقطنم ییاوهو بآ طیارش

؟دنمادک یناجرم ياهفیر یگژیو ود-57

دایز يریذپذوفن - دایز لخلختمک يریذپذوفن - مک لخلختدایز يریذپذوفن - مک لخلختمک يریذپذوفن - دایز لخلخت

؟تسا رتبسانم دس ثادحا يارب هقطنم دچ ریز لودج رد-58
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..................هداج ثادحا يارب-59

.دوشیم هدافتسا يزاسریز رد طقف كاخ حلاصم زا.دوشیم هدافتسا يزاسور و يزاسریز شخب رد كاخ حلاصم زا

.دوشیم هدافتسا يزاسریز شخب رد ینتب و یتعنص حلاصم زا.دوشیم هدافتسا يزاسور و يزاسریز شخب رد ینتب و یگنس حلاصم زا

.دهدیم خر .................. شیازفا رثا رب .................. تارذ ةزادنا اب ياهكاخ رد شزغل ةدیدپ-60

تبوطر ،نورکیم  زا رتگرزبتبوطر ،رتمیلیم زا رتکچوک

یلآ داوم ،رتمیلیم  زا رتکچوکشکهز ،هسام و نش
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