


 زمین شناسی یازدهم تجربی فصل چها م - پرواز - تستی

؟تسا تسردان ریز ترابع مادک-1

.دنتسه تلافسآ ةدنزاس هدام هس ریق و هسام ،نش.دنوریم راک هب حلاصم ناونعهب ینتب ياهدس رد نش

.تساههشنارت يزاسرادیاپ بسانم ياهشور زا یبوکخیم زا هدافتسا.دنوشیم ییاسانش اهلسگ راگنهزرل ياههاگتسد زا هدافتسا اب

؟دنریگیم رارق هدافتسا دروم یکاخ و ینتب ياهدس رد كرتشم روطهب ریز حلاصم زا کیمادک-2

نامیس و سر كاخسر كاخ و درگلیمهسام و نشهسام و گنسهولق

؟دنتسه بسانم اههزاس تخاس تهج ریز ینوگرگد ياهگنس زا کی مادک-3

گنسهسامسلفنروهورباگاهتسیش

؟دوشیم ماجنا رتعیرس اهگنس مادک رد ندشیتسراک-4

سلفنروهتیمولودورباگاهگنسهسام

؟دنمادک بوطرم قطانم رد اههشنارت و اههنماد رد اهكاخ شزغل رب راذگریثأت لماوع نیرتمهم-5

هنادزیر ياهكاخ تبوطر شیازفایگدش ناور رادقم شهاک

هنادتشرد ياهكاخ تبوطر شیازفاهنادزیر ياهكاخ رد یلآ داوم نازیم

.دهدیم خر .................. شیازفا زا یشان .................. ياهكاخ رد شزغل ةدیدپ-6

تبوطر - زیریلآ داوم - زیريریمخ ۀجرد - طسوتمتبوطر - تشرد

؟تسا تسردان ریز دراوم زا کیمادک-7

.دنرترادیاپ ،دنریگ یم رارق یباتسیا حطس ریز هک ییاهلنوت

.دنرثؤم ییایرد ياههزاس ینمیا رب ینیمزریز ياهبآ دوجو

.دوشیم هدیشوپ حلاصم ریاس ای نتب اب لنوت فقس و هراوید ،بآ تشن زا يریگولج يارب

.تسا مهم رایسب اهدس ثادحا يارب ینیمزریز بآ نایرج لرتنک نازیم و دروآرب

؟دوشب اهبیش کت لیکشت هب رجنم دناوتیم گنس راتفر رد يرییغت عون هچ-8

هدننکشناسریمخکیتسالاناسشک

؟دشابیم اههنماد يزاسرادیاپ رد یهایگ ششوپ یفنم تارثا زا ریز دروم مادک-9

كاخ تارذ یگتسویپاهفاکش ناهایگ ۀشیر دشركاخ تبوطر شهاکكاخ ندرک حطسم

؟تسا تسرد ترابع مادک ،ریز لکش دروم رد-10

.تسا رتهب مئاق بیش رد بآ عمجت اریز ،تسا بسانم دس

.تسا اههیال اب يزاوم دس روحم اریز ،تسا بسانم دس

.تسا اههیال دادتما رب دومع دس روحم اریز ،تسا بسانمان دس

.تسا دایز ،دس رتسب ریز اههیال تماخض اریز ،تسا بسانمان دس
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؟تسا هنیزگ مادک ،دس ۀندب يرادیاپ نیرتمک-11

؟میربب راک هب میناوتیمن ار ترابع مادک ،نش دروم رد-12

.تسا تلافسآ ءازجا زا یکی.تسا رتمیلیم  زا رتگرزب نآ تارذ ةزادنا

.دوریم راک هب حلاصم ناونعهب یکاخ ياهدس رد.دراد اهسر لثم يدایز يریذپذوفن و لخلخت

0٫075

؟ب ای تسا رتبسانم فلا لکش رد لنوت ثادحا-13

مواقم ياههیال زا روبع - فلا

اههیال دادتما رب دومع لنوت روحم - فلا

فقس رد اهگنس بوخ عونت - ب

هقطنم رد يداع لسگ روضح - ب

..................  اریز ،دشابیم  ..................  ياهدس هورگ رد ،رال دس-14

.تسا نتب عون زا دس حلاصم - بولطم.تسا هدش هتخاس ریذپانذوفن لیش يور رب - بولطم

.تسا یکاخ عون زا دس ۀندب - بولطمان.تسا یتسراک کهآ نآ نزخم گنس - بولطمان

؟تسا هدوب مهارف طیحم رد طیارش مادک لباقم تخاس لیکشت رد-15

يراشف شنت ،رادبآ گنس ،نیمز قامعا ،جیردت هب شنت ،دایز يامد

يراشف شنت ،کشخ گنس ،نیمز حطس ،جیردت هب شنت ،دایز يامد

یششک شنت ،رادبآ گنس ،نیمز قامعا ،یناهگان شنت ،مک يامد

یششک شنت ،کشخ گنس ،نیمز حطس ،یناهگان شنت ،مک يامد

؟تسا رتدیدج لکش رد شنت مادک-16

یششکيراشف

یشیاسرفیشرب

؟دینادیم بولطم ،دس ثادحا يارب ار هنیزگ مادک-17

.دریگب رارق دومع دس روحم اب اههیال دادتما.دشاب هیال دادتما اب يزاوم اههیال بیش

.دشاب يزاوم دس روحم اب اههیال دادتما.دشاب اههاگهیکت تمس هب اههیال بیش

؟تسا حیحص هشنارت يارب فیرعت مادک-18

ازارد  انهپ  قمعازارد  انهپ  قمعازارد  انهپ  قمعازارد  قمع  انهپ <<>><<<>
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؟دنامادک بیترتهب ت ،پ ،ب ،فلا لباقم لکش هب هجوتاب-19

)ب)فلا

)ت)پ

یسیدقات يدنبهیال ،دس روحم دومع يدنبهیال ،دس روحم يزاوم يدنبهیال ،سیدوان

سیدقات ،دس روحم يزاوم يدنبهیال ،دس روحم دومع يدنبهیال ،سیدوان

یسیدوان يدنبهیال ،دس روحم دومع يدنبهیال ،دس روحم يزاوم يدنبهیال ،سیدقات

سیدوان ،دس روحم يزاوم يدنبهیال ،دس روحم دومع يدنبهیال ،سیدقات

؟دهدیم ناشن ار هدیدپ مادک لباقم لکش-20

هدش یتسراک کهآنیرذآ گنس یگدزاوه

ورباگ گنس لالحناکمن گنس رد یگتسکش

.دراد ریثأت .................. لیکشت رد يراشف شنت و .................. لیکشت رد یششک شنت-21

وراجنامیلک هوک ،سرگاز هوکخرس يایرد ،سرگاز هوکسرگاز هوک ،سلطا سونایقاخرس يایرد ،اینک هوک

.تسا اههزاس ثادحا يارب  ..................  هاگهیکت ،هزرد نودب و هیال میخض کهآ گنس  ..................  سلفنروه گنس-22

بسانمان - فالخرببسانم - فالخرببسانمان - دننامهبسانم - دننامه

؟تسا هدش ورهبور لکش لیکشت ببس ،طیارش مادک-23

مارآ رادتهج راشف ،يراشف شنت ،یبوسر يدنبهیالمک قمع ،یناهگان شنت ،کشخ گنس

دایز قمع ،یششک شنت ،اههیال ندوب سیخیناهگان و یشرب شنت ،یبوسر ياههیال

؟تسا هدش نایب تسرد دس ثادحا يارب دروم مادک لباقم لکش هب هجوتاب-24

)ب)فلا

)ت)پ

بولطمان ت - بولطم فلابولطم ب - بولطمان پبولطم ت - بولطمان فلابولطم ت - بولطم ب

هچایرد

؟دناهتشاد تلاخد یجراخ ياهورین و اهشنت مادک بیترتهب ریز لکش رد هدش هداد ناشن ۀچایرد لیکشت رد-25

یشنارگ ،یشربیشنارگ ،یششک

یشنار ،یگدنبسچیشنارگ ،یشنار
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؟دنامادک دیدج هب میدق زا بیترتهب نآ لیکشت يارب یلصا راذگریثأت ياهشنت عون ،دهدیم ناشن ار هداج کی رانک رد یهوک شرب ریز لکش-26

يراشف ،یششک

یششک ،یشرب

یشرب ،یششک

یششک ،يراشف

؟بولطمان ای تسا بولطم لباقم دس ایآ-27

.تسا عونتم رایسب دس نزخم یپ ياههیال اریز ،بولطم

.تسا يزاوم اههیال دادتما رب دس روحم اریز ،بولطم

.تسا دومع اههیال دادتما رب دس روحم اریز ،بولطمان

.تسا هدش ثادحا ریذپذوفن ياهگنس يور رب دس اریز ،بولطمان

؟تسا تسرد هنیزگ مادک ،هدش ثادحا دس دروم رد-28

.دنوشیم بآ ناسآ جورخ ثعاب یقفا ياههیال.دوشیم بآ رارف عنام ،دس نزخم رتسب ياههیال بیش

.دنراد یمک تمواقم ،دس یپ ياهگنس.تسا دس روحم رب دومع اههیال دادتما

x

..................رگا ،تسا بسانم  ۀیال رد لنوت ثادحا-29

.دشاب دایز  ۀیال لخلخت و يریذپذوفن

.دشاب هتفرگ رارق یباتسیا حطس ریز رد لنوت ۀناهد

.دشاب مک یگدشدرخ اب و مواقم یگنس  ۀیال

.دنشاب هتشاد يرتشیب تمدق ، فارطا ياههیال

x

x

x

x

؟تسا حیحص لباقم لکش دروم رد هنیزگ مادک-30

لنوت رفح بسانمان )ب - لنوت رفح بسانم )فلا

يدنبهیال اب يزاوم لنوت روحم )ب - يدنبهیال هب دومع لنوت روحم )فلا

لنوت رفح بسانم )ب - لنوت رفح بسانمان )فلا

راغم رفح بسانم )ب - لنوت رفح بسانم )فلا

؟تسین بسانم اههزاس گنس یپ تخاس يارب گنس مادک-31

تسیشگنسهسامسینگتیزتراوک

؟دنتسه رادروخرب يرتشیب يرادیاپ زا اهلنوت دروم مادک رد-32

.دشاب عابشا ۀقطنم رد لنوت.دشاب هدش رفح یلیش ۀیال رد لنوت

.دوش رفح یباتسیا حطس ریز رد لنوت.دشاب هدش رفح تیزتراوک ۀیال رد لنوت
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؟دنراد هیقب هب تبسن يرتمک بآ رارف ریز ياهدس زا کیمادک -33

ب ،فلا

پ ،فلا

ت ،ب

پ ،ب

؟تسا رتبسانم ،ریز تاصخشم مادک اب ییاههیال لخاد رد لنوت ثادحا-34

یباتسیا حطس نییاپ رد میسلکتانبرک گنسیباتسیا حطس يالاب رد هدزاوه ورباگ

یباتسیا حطس يالاب رد زبس ياهلیشناوخبآ زا رتالاب ياههیال رد نیرذآ ياهگنس

؟تسا گنس تمواقم زا شیب شنت رگنایب ریوصت مادک-35

؟تسا هنیزگ مادک اب طابترا رد ریز لکش-36

هدنوش کیدزن هقرو ودهدنوش رود هقرو ود

یششک شنتیشرب شنت

N

بیش قفا حطس

؟دوب دهاوخ تمس مادک هب هیال بیش تهج دشاب  هیال دادتما رگا ،ریز لکش هب هجوت اب-37 NW

SWNW

NESE

؟دنبسانم راغم و لنوت ثادحا يارب اهنیمز مادک-38

بآ تشن ای یگدزاوه ،یگدشدرخ نیرتشیب اب مواقمبآ تشن ای یگدزاوه ،یگدشدرخ نیرتمک اب مواقم

بآ تشن ای یگدزاوه ،یگدشدرخ نیرتشیب اب تسسبآ تشن ای یگدزاوه ،یگدشدرخ نیرتمک اب تسس

لیش

گنس هسام

ییاتسیا حطس

D

B A

C

؟تسا رتبسانم لحم مادک رد لنوت ثادحا ،ریز لکش هب هجوت اب-39

A

B

C

D

کهآ

لفنروه
س لیش

هسام

xy

.دشاب .................. لنوت يرادیاپان و .................. لنوت يرادیاپ هب رجنم دناوتیم  و  لنوت ود ثادحا-40

.تسا هدش رفح ریذپذوفن گنس رد  اریز ، - 

.تسا هدش ثادحا مواقم گنس رد  اریز ، - 

.تسا هدش ثادحا سیدقات گنس رد  اریز ، - 

.تسا هدش رفح سیدوان رد  اریز ، - 

xy

xyx

yxy

xyx

yxy
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؟دنراد مه هب يرتشیب تهابش دروم مادک رد ،يا هراق ي هقرو ود و یسونایقا ي هقرو ود ییارگمه زا لصاح ياه هدیدپ-41

هلزلزیناشف شتآقیمع لادوگیگدروخ نیچ

؟درادن ار گنس رد هدهاشم تیلباق شنت ربارب رد اهگنس شنکاو مادک-42

کیتسالا لمعلاسکعیگدشریمخشُربیگدروخنیچ

.................. اریز ،دشابیم .................. دس نیا ثادحا-43

.تسا دومع دس روحم رب اههیال دادتما - بسانمان.تسا دایز روکذم دس رد بآ رارف - بسانمان

.تسا دس نزخم جراخ فرط هب اههیال بیش - بسانم.تسا يزاوم دس روحم اب اههیال دادتما - بسانم

A B C

..................رگا ،تسا بسانم لنوت يارب  ۀیال-44

.دشاب هتشاد ار هزرد نیرتشیب  ۀیال

.دشاب رتالاب لنوت ۀناهد یباتسیا حطس

.دشاب هتشاد دایز تمواقم و مک یگدزاوه ، ۀیال

.دشاب لیش سنج زا  ياههیال

B

B

B

B

؟دنامادک بیترتهب  و  ، ، ، لباقم لکش رد-45

تسار هاگهیکت ،پچ هاگهیکت ،دس یپ ،دس ۀندب ،دس نزخم

تسار هاگهیکت ،پچ هاگهیکت ،دس نزخم ،دس ۀندب ،دس یپ

پچ هاگهیکت ،تسار هاگهیکت ،دس یپ ،دس ۀندب ،دس نزخم

پچ هاگهیکت ،تسار هاگهیکت ،دس ۀندب ،دس نزخم ،دس یپ

ABCDE

؟تسا مادک دس ثادحا يارب تلاح نیرتبولطمان ریز ياهلکش رد-46

..................  اریز ،تسا بسانم لکش  ..................  ةرد ،لپ ثادحا يارب-47

.تسا رتشیب يروبع بآ مجح اریز- .دراد مواقم ةراوید اریز- 

.دوبدهاوخ رتشیب دور بآ قمع اریز- .دراد مواقم ةراوید اریز- 

VV

UU

سر

یتسراک کهآ

سلفنروه

x
؟تسا ثادحا يارب یبسانم ةزاس ، لنوت ایآ-48

.تسا نیمز کیدزن اریز - ریخ.تسا یکچوک ةزاس اریز - هلب

.تسا سیدقات رد اریز - ریخ.تسا مواقم گنس رد اریز - هلب

X
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؟دینادیم بسانم دس ثادحا يارب ار هنیزگ مادک-49

سلفن لیشروه

تیزتراوک

A

؟تسا هدش داجیا شنت عون مادک طسوت ریگتفن-50

یشربیششک

يراشفشیاسرف

A

؟تسا مادک ریز لکش رد اهشنت عون ،دیدج هب میدق زا-51

یششک - يراشفيراشف - یششک

یشرب - يراشفيراشف - یشرب

.دراد دوجو .................. شنت و .................. عون زا لسگ .................. لقادح لامتحا ،تسا هدش داجیا هچایرد کی ياهقطنم رد-52

یشرب - زغل دادتما - يراشف - سوکعم - یشرب - يداع - یششک - يداع -  2412

.دنشاب  ..................  رطق ياراد نآ تارذ هک میتسه یهوک ۀنماد رد اهكاخ شزغل و شزیر دهاش هامنمهب رد-53

mm0٫7cm0٫1cm1mm0٫05

..................هک تسا بولطم یتقو دس ثادحا-54

.دشاب یباتسیا حطس زا رتنییاپ.دنشاب اههیال بیش اب تهج فالخ رد اههیال

.دشاب هیال كزان رادهزرد کهآ يور رب.دشاب یسیدوان يور و رگیدکی تمس هب اههیال بیش
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