


 زمین شناسی یازدهم تجربی فصل پنجم - پرواز - ت ستی

؟دوشیم هعلاطم یکشزپ یسانشنیمز طسوت دروم مادک-1

ناهایگ دشر رب رثؤم لماوعياتیا ياتیا يرامیب یگدنکارپرزخ يایرد یگدولآ ۀلئسم لحناریا رد يور و نهآ یگدنکارپ

؟دراد دوجو کینسرآ رصنع یگىولآ شدالگنب ۀقطنم ياهبآ رد درک تباث یسانش نیمز ملع ۀخاش مادک-2

یمیشوئژیسانشنیمز بآیکشزپ یسانشنیمزتسیزطیحم یسانشنیمز

؟تسا یطیحمتسیز یسانشنیمز ۀخاش رد دروم مادک یسررب-3

كاخ رد نوفدم ياههلابز ياهدمایپناتسوپتخس ضارقنا تلع

یناتسهوک قطانم رد رتاوگ يرامیب عویشلسگ ۀحفص يور اهناتسرامیب ثادحا لحم

؟تسا یکشزپ یسانشنیمز ملع ةدودحم رد دروم مادک-4

بآ هب اهگنس زا رصانع لاقتناناسنا یتمالس رب اهیناک شقنکمن دوبمک ياهيرامیب نامردتاجناخراک ياههدنیالآ تارضم

؟دنوشیم بوسحم یّمس رصنع ناونعهب یهاگ و زاین دروم و یساسا رصنع ناونعهب ندب رد یهاگ ،یئزج رصانع هعومجم مادک-5

میدس ،مینیمولآ ،رفسف ،زنگنم ،میناتیتمیمداک ،برس ،يور ،الط ،سم

میمداک ،میسیلیس ،میناتیت ،میزینم ،برسمیزینم ،میساتپ ،هرقن ،سم ،الط

؟دوشیم هیهت یسانشنیمز ۀخاش مادک ناسانشراک کمک اب هدش صخشم اهنآ رد دازنیمز صاخ ياهيرامیب رطخ لامتحا هک یسانشنیمز ياههشقن-6

یطیحمتسیز یسانشنیمزیکشزپ یسانشنیمزیمیشوئژيژولورتپ

؟تسا اهدرگزیر و رابغ و درگ ياهنافوت بولطمان تارثا زا یکی ،دروم مادک-7

دیشروخ يامرگ باتزاب تلع هب اوه يامد ندمآنییاپنیمز يامرگ باتزاب تلع هب اوه يامد ندمآنییاپ

رفسمتا يزاگ تارذ هب تبسن دماج تارذ رتشیب بذج تلع هب امد نتفر الابّقلعم دماج تارذ طسوت دیشروخ يژرنا باتزاب تلع هب امد نتفر الاب

؟تسا رتشیب »رتاوگ يرامیب« شرتسگ لامتحا ،یناتسهوک ۀیحان مادک رد-8

ایلامیهیکارپلآدنآ

؟دنکیم نایب یتسردهب ریز ِترابع ساسارب ار »ناسنا ندب هب کینیسرآ لاقتنا ریسم نیرتمهم« ،هنیزگ مادک-9

».دندش سردوز گرم راچد ،یبرغ لاگنب رد رفن   دودح ،کینیسرآ اب ناهج تیمومسم نیرتدیدش ریثأت تحت ،شیپ لاس هاجنپ رد«

رصنع نیا هب هدولآ بآ اب جنرب عرازم يرایبآگنسلاغز ترارح اب ییاذغ داوم ندرک کشخ

تیریپ یناک زا ییاههگر اب یبوسر ياههیال دوجواهگنس رد دوجوم ياهیناک ییایمیش یگدزاوه

600000

؟دراد يرتشیب تقباطم رصنع مادک اب ریز ترابع-10

».دوشیم ینوخمک ببس نآ دایز فرصم و تسا ناوارف یکهآ ياهگنس رد«

میزینمروئولفهویجيور

.دشابیم ندب رد .................. تیمها ياراد هک هدوب .................. رصنع کی ..................-11

یساسا ،یعرف ،میمداکیساسا ،یعرف ،رفسفیساسا ،یعرف ،میسلکیساسا ،یلصا ،الط
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زمین شناسى و سالمت



؟دنشاب رصانع مادک هب طوبرم دنناوتیم بیترتهب و  ،ریز لودج هب هجوتاب-12

رصنع مانرصانع يدنبهقبط

یلصا

یئزج

یعرف

زنگنم - يور - نژیسکاالط - رفسف - نهآبرس - هرقن - نهآرفسف - زنگنم - میزینم

y, xz

X

y

Z

؟دنشابیم یعرف و یئزج ،یلصا ،بیترتهب ،ریز رصانع زا کیمادک-13

میمداک ،سم ،رفسفيور ،رفسف ،نهآسم ،زنگنم ،میساتپرفسف ،يور ،میزینم

؟دوشیم تفای كرتشم روطهب ،نیمز ۀتسوپ ةدنهدلیکشت یلصا رصانع زا کیمادک کهآ گنس و تینارگ گنس بیکرت رد-14

موینیمولآمیسیلیسنژیسکانبرک

؟دوش داجیا دناوتیم لماع مادک طسوت ،نسم نانز زا یخرب رد ناوختسا لکشرییغت-15

تیروئولف يواح ياهگنس یگدزاوه و هیزجتگنسلاغز ترارح اب ترذ ندرککشخ

مرگبآ ۀمشچ زا هدافتسا و یناشفشتآ ياهتیلاعفيزرواشک عرازم رد يور يواح ياهدوک زا هدافتسا

.تسا توافتم هیقب هب تبسن  ..................  یناک دربراک-16

تیروئولفاکیمکلاتزوسن ۀبنپ

؟تسا تسرد يور رصنع اب هطبار رد دروم مادک-17

.دراد دازنیمز ءاشنم و تسا یساسا و یئزج رصانع زا

.دوشیم ناسنا ندب دراو بآ ندیماشآ طسوت رتشیب هک تسا یّمس یعرف رصانع زا

.دوشیم ناسنا ندب دراو سفنت و اوه قیرط زا رتشیب و تسا یساسا و یلصا رصانع زا

.دوشیم ناسنا ندب دراو هتسب ياضف رد گنسلاغز ندنازوس قیرط زا و تسا یساسا و یعرف رصانع زا

رصانع ءزج هدنز تادوجوم ندب رد تیمها رظن زا و یعرف رصانع ءزج نیمز ۀتسوپ رد تظلغ رظن زا رصانع يدنبهقبط رد ریز رصانع زا کیمادک-18

؟تسا یساسا

زنگنممیمداکسممیزینم

..................یئزج رصانع-19

.دننکیم تیمس داجیا نارادناج ندب رد هراومه.دنوشیم بوسحم یساسا رصنع ناونعهب ،ندب رد

.دنراد دوجو يدایز رادقم هب ندب ملاس ياهتفاب مامت رد.دنتسه نیمز ۀتسوپ رد دصرد  زا رتمک تظلغ ياراد 0٫1

؟تسا رتشیب ،يرامیب مادک عویش لامتحا و رصنع مادک تبثم يراجنهیب ،يور و برس نداعم کیدزن قطانم رد-20

ینهذ یگداتفا بقع ،کینسرآتسوپ ناطرس ،هویجيویلک يرامیب ،میمداکیشراوگ هاگتسد بیسآ ،مینلس

؟دراددوجو يرامیب مادک زورب لامتحا ،يور و برس نداعم جارختسا اب نامزمه-21

یشراوگ هاگتسد بیسآتسوپ ناطرسهیلک ییاسرانیبصع هاگتسد بیسآ

..................،دشاب نییاپ یناشفشتآ ةزادگ کی نایرج تعرس رگا-22

.دشابیم مک ناشفشتآ طورخم بیش.تسا دایز یناشفشتآ ةزادگ سیلیس نازیم

.دراد يدبنگ لکش ناشفشتآ.تسا مک ناشفشتآ طورخم عافترا

؟تسا دصرد  ات  نیب نیمز ۀتسوپ رد ریز رصانع زا کیمادک تظلغ-23

میزینمرفسفسمالط

10٫1
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؟دنوشیم بوسحم یّمس رصنع ناونعهب یهاگ و زاین دروم و یساسا رصنع ناونعهب ندب رد یهاگ ،یئزج رصانع هعومجم مادک-24

میمداک ،میسیلیس ،میناتیتمیزینم ،میساتپ ،هرقنمیدس ،مینیمولآ ،رفسفمیمداک ،برس ،سم

؟ددرگ دازنیمز ياهيرامیب زا کیمادک زورب ببس تسا نکمم هقطنم کی رد گنسلاغز ناوارف ندنازوس-25

نادند یگدیسوپ ،یتسوپ ياههکل داجیاینمیا متسیس رد لالتخا ،تباید

تسوپ ناطرس ،اهفورضغ یکشخشراوگ هاگتسد رد لالتخا ،ینهذ ياهبیسآ

؟درادن قابطنا مهاب ،نآ زا لصاح دازنیمز رصنع مادک تبثم يراجنهیب و يرامیب عون نیب طابترا-26

ناوختسا یکشخ ،روئولفياتیاياتیا ،میمداکتسوپ ندش یخاش ،کینسرآدق یهاتوک ،يور

؟دنتسه یساسا مه و یلصا مه ریز ياههنیزگ زا کیمادک رد هدشرکذ رصانع هعومجم-27

میزینم و میسلک ،میدسمیدس و زنگنم ،میساتپ رفسف ،نهآ ،میسلکالط و نهآ ،میسلک

؟دنوشیم تفای يدیفلوس ياهیناک رد کیمادک ،هدشرکذ رصانع هعومجم زا-28

يور - میمداک - مینلس میتیل - هرقن - مینلسهویج - يور - میزینمروئولف - دی - میسلک

؟تسا حیحص کینسرآ صوصخ رد هنیزگ مادک-29

.تسا رصنع نیا هب هدولآ بآ هار زا ،ناسنا هب نآ لاقتنا ریسم و هدوب کینسرآ تبثم يراجنهیب ياراد ،یناشفشتآ ياهگنس

.تسا رصنع نیا هب هدولآ ناهایگ هار زا ناسنا هب نیمز زا نآ لاقتنا ریسم نیرتمهم .تسا یّمس و یساسا رصنع کی ،کینسرآ

.تسا کینسرآ تبثم يراجنهیب ياراد ،یبوسر ياهگنس دننام اهگنس یخرب .تسا یّمسریغ و يرورض رصنع کی ،کینسرآ

.تسا گنسلاغز ندنازوس اب ناسنا هب نآ لاقتنا هار .تسا یّمسریغ و يرورض رصنع کی ،کینسرآ

؟دشاب دروم مادک ۀجیتن دناوتیم میمداکرصنع تبثم يراجنهیب-30

گنس لاغز اب ییاذغداوم ندرک کشخيزرواشک شخب رد يور ياهدوک زا هدافتسا

الط يواح يدیفلوس ياهیناکفارطا ياهكاخ رب رثا و یناشفشتآ ناروف

.دنیآیم باسح هب یئزج رصانع  ..................  و  ..................  ،نیمز ۀتسوپ رد دوجوم رصانع يدنبهقبط رد-31

زنگنم ،هرقنمیدس ،میتیلهرقن ،برسمیمداک ،میسلک

.دوشیم يدنبهقبط  ..................  و  ..................  رصانع هورگ رد هک تفگ ناوتیم  ..................  رصنع دروم رد-32

یمس - یلصا - برسیمس - یعرف - زنگنمیساسا - یلصا - میساتپیساسا - یعرف - الط

؟دنتسه یعرف و یئزج بیترتهب رصانع مادک نیمز ۀتسوپ رد-33

يور - برسمیساتپ - میدسزنگنم - میمداکمیزینم -رفسف

؟دهدیم شیامن ار یئزج تظلغ اب رصانعً افرص ،هنیزگ مادک-34

نژیسکا - میمداک - میدس - الط - يورمیدس - میسلک - مینیمولآ - میمداک - میناتیت

میمداک - سم - يور - الط - برسزنگنم - میسیلیس - میساتپ - هرقن - میزینم

يدنبمیسقترصانع

رصنع

یعرففلا

یلصاب

یئزجج

)ج ،ب ،فلا بیترتهب( ؟تسا اههنیزگ مادک اب قباطم ریز لودج-35

يور - میسلک - زنگنممینیمولآ - میسیلیس - نژیسکايور - هرقن - الط

کینسرآ - برس - رفسف

.تسا دصرد  ات  نیب  ..................  رصنع تظلغ نیمز ۀتسوپ رد-36

الطمربمیزینمزنگنم

10٫1
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؟تسا دصرد  زا رتمک هراومه ،نیمز ۀتسوپ رد ریز رصانع هعومجم مادک تظلغ-37

هرقن - الط - نهآبرس - نژیسکا - میسلکيور - زنگنم - میناتیتمیمداک - برس - سم

0٫1

عون زا نارادناج ندب رد شقن رظن زا و هدوب  ..................  عون زا   .................. رصنع ،یکشزپ یسانشنیمز ملع هب هتسباو رصانع يدنبهقبط رد-38

.دشابیم..................

يرورضریغ - یئزج - میسلکيرورض - یئزج - برسیساسا - یعرف - رفسفیساسا - یلصا - زنگنم

.تسا عیاش .................. يرامیب يور و برس نداعم فارطا رد-39

یبصع ياهبیسآیمومع فعضاههیلک راک رد لالتخاندب ینمیا رد لالتخا

.دراد نیمز ۀتسوپ رد دصرد  ات  نیب تظلغ .................. رصنع-40 10٫1

ZnMnFeNa

؟تسا ریز دروم مادک ندب ینمیا متسیس رد دیدش لالتخا داجیا لماع-41

روئولف یناوارفمیسلک دوبمکيور دوبمکمینلس یناوارف

؟دباییم شیازفا رصانع مادک روضح ناکما هتسب ياضف رد گنسلاغز ندنازوس اب-42

برس - هویجمینلس - کینسرآکینسرآ - روئولفمیسلک - يور

؟دراد دوجو ،دناهدش کشخ گنسلاغز دود و ترارح طسوت هک ییاهترذ فرصم اب دروم مادک زورب لامتحا-43

ینهذدنکینوخمکتبایدرتاوگ

؟تسا هدش نایب یتسرد هب »تینارگ گنس« ِیلصا رصانع ییایمیش بیکرت ،هنیزگ مادک رد-44

، ، ، ، O2NaAlSiKCaSiMg

؟دوشیم »انورک سوریو« لباقم رد ندب ینمیا متسیس فیعضت ببس رصانع مادک يواح ییاذغ داوم فرصم ،رادومن ساسارب-45

Ca

Se

Cd

Zn

؟دوش هقطنم نآ كاخ و بآ رد ازيرامیب رصانع مادک تبثم يراجنهیب ببس تسا نکمم هقطنم کی رد يدیفلوس ياهیناک ياههگر دوجو-46

روئولف ،میلیرب ،میمداک ،مینلسمیلیرب ،دی ،هویج ،روئولفمیمداک ،کینسرآ ،مینلس ،يوردی ،يور ،کینسرآ ،هویج

؟دننک داجیا يویلک یتحاران دنناوتیم رصانع مادک-47

مینلس - هویجمیسلک - میمداکمینلس - روئولفمیمداک - دی

؟تسا اهناوخبآ فارطا رد یناک مادک شیازفا ضراوع زا اپ و تسد فک ندشیخاش و ندشتخس-48

نامیپراهویجتیلاهمیمداک

..................  و  ..................  رصانع ءزج بیترتهب ار نیمز ۀتسوپ رد برس و نهآ رصانع  ..................  ملع ،یسانشنیمز ملع ياههخاش زا-49

.دنکیم يدنبمیسقت

یعرف - یلصا - کیزیفوئژیئزج - یلصا - یمیشوئژ

یساسا - یمس - یکشزپ یسانشنیمزیئزج - یعرف - یسانشگنس
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؟دوش يریگهجیتن مادک هب رجنم دناوتیم نآ نانکاس نیب رد ینوخمک تلع يور رب یکشزپ یسانشنیمز ياهیسررب ياهقطنم رد-50

.تسا هدوب الاب يور رصنع نیشناج ،يدیفلوس ياهگنس رد.تسا ناوارف هایس ياکیم و یناشفشتآ ياهگنس

.تسا تخس عون زا هقطنم نیا بآ.دوشیم ماجنا هویج اب همقلم شور اب الط جارختسا
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