


 زمین شناسی یازدهم تجربی فصل پنجم تشری ی

.دیهد بسانم خساپ ریز ياهشسرپ هب يور رصنع اب طابترا رد-1

؟يزلف ریغ  ای تسا يزلف يور .آ

؟یساسا ای تسا یئزج .ب

؟ییاوه ای تسا ینیمز أشنم .پ

؟دوشیم ندب دراو هنوگچ .ت

.دیهد حرش ؟تسیچ »رتاوگ دنبرمک« زا روظنم-2

.دیسیونب ار يزاسوراد رد اهسر فرصم دروم ود-3

.دیسیونب يزاسوراد رد ار ریز ياهیناک دربراک کی-4

اکیم .پ                زتراوک .ب                  تیروئولف .آ

.دیسیونب ار اهدرگزیر و رابغ و درگ ياهنافوت تارثا-5

؟دراد یضراوع هچ يور فرصم رد يورهدایز و يور دوبمک-6

؟تسا هدش اهناسنا رد يرامیب ثعاب دی دوبمک ،قطانم مادک رد هزورما-7

.دیسیونب ار روئولف زا یشان ررض کی و هدیاف کی-8

.دینک باختنا ار بسانم هملک زتنارپ لخاد تاملک نایم زا-9

.دشاب )تارتین - يور( رصنع يواح ياهدوک رد دناوتیم میمداک .آ

.تسا ندب رد )یئزج - یساسا( رصنع کی ،روئولف .ب

؟دنتسه میمداک رصنع رطخ ضرعم رد ندب ياضعا مادک-10

.دیسیونب ار میمداک ياهیگژیو زا دروم ود-11

ندب درکلمع

فلا

ب
ج

؟تسا مادک ج ،ب ،فلا ةدودحم ،ناسنا تمالس رب رصانع ریثأت يدرکلمع رادومن  رد-12

؟تسیچ یمیشوئژ ملع درکراک-13

.تسا .................. هخاش عوضوم ،دزادرپب ناسنا یتمالس رب رصانع شقن هب یتقو یسانش نیمز ملع-14

؟دوشیم ندب زاین دروم مینلس نیمأت ببس ،ناهایگ مادک ییاذغ هتخودنا زا هدافتسا-15

؟دنکیم زکرمتم دوخ ندب رد ار يرصانع هچ یهام هک دینک یسررب-16

.دننک زکرمتم دوخ رد ار یصاخ رصانع دنناوتیم هک دینک یفرعم ار یناهایگ--17

.تسا .................. هقطنم یسانش نیمز اب یندیماشآ بآ یتخس-18

؟تسیچ کینسرآ لاقتنا ریسم نیرتمهم-19

.تسا .................. و یّمس يرصنع هویج-20

؟دازاوه ای تسا داز نیمز کینسرآ أشنم-21
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.دینک لماک ار ریز لودج-22

دربراکیناک مان

هچبردوپ)آ(

نادندریمخ)ب(

کیتویبیتنآ)پ(

یشیارآ عیانصاهسر و )ت(

.دیسیونب يزاسوراد رد ار اهسر دربراک زا دروم ود-23

.دیهد بسانم خساپ ریز ياه شسرپ هب وبوتانیپ ناشفشتآ اب طابترا رد-24

؟تسا هدوب زور دنچ یط رد ناشفشتآ نیا تیلاعف .آ

؟درک نیمز دراو ار رصنع مادک زا نت نویلیم  ناشفشتآ نیا .ب

؟دوب نت نویلیم  دودح رصنع مادک دیسکايد .پ

؟دش تارییغت شوختسد لاس دنچ تدم هب ناهج میلقا .ت

.دیسیونب ار دندش نیمز دراو تیلاعف نیا ۀلیسو هب هک يرصنع راهچ .ث
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؟دنوشیم هدروآ نیمز حطس هب هنوگچ يزلف رصانع-25

؟تسیچ رابغ و درگ ياهنافوت تارثا-26

؟دوشیم ماجنا ناسانش نیمز طسوت اهرابغ اب طابترا رد یتاعلاطم هنوگچ-27

؟ددرگیم بجوم ار يرامیب هچ و دوشیم ندب دراو هنوگچ رابغ-28

؟تسیچ تلع ،تسا )یلحم ای یناهج( ياهدیدپ رابغ-29

؟دراد طابترا يرامیب مادک اب بآ یتخس نازیم-30

.تسا .................. ،فلتخم قطانم رد یندیماشآ بآ یتخس-31

؟دهدیم خر یتاقافتا هچ ندب رد يور دایدزا تروص رد-32

؟تسیچ ندب رد يور دوبمک ضراوع-33

؟دوشیم هدهاشم اهگنس عون مادک رد يور رصنع-34

.دیهد حرش ؟دراد دوجو دی دوبمک هدحتم تلایا یلامش شخب رد ارچ-35

؟تسیچ تلع ؟دوشیم هدهاشم دی دوبمک قطانم مادک رد-36

.دیهد بسانم خساپ ریز ياهشسرپ هب مینلس اب طابترا رد-37

؟یساسا ای تسا یّمس يرصنع مینلس .آ

.دیربب مان ار دشاب هتشاد دوجو اجنآ رد دناوتیم مینلس هک ییاهناکم زا دروم راهچ .ب

؟دوشیم ندب دراو هنوگچ مینلس .پ

؟دوشیم ندب رد يرامیب زورب ببس روئولف نازیم ینامز هچ رد-38

؟درک دیاب هچ ندب رد روئولف دوبمک ةدهاشم اب-39

؟تسیچ نادندریمخ لخاد رد روئولف زا هدافتسا تلع-40

.دیسیونب ار روئولف تارضم و دئاوف-41

.دیهد خساپ ریز ياهشسرپ هب روئولف اب طابترارد-42

؟یساسا ای تسا یّمس يرصنع روئولف .آ

؟دوشیم ندب دراو هنوگچ .ب

؟دراد دوجو گنس و یناک مادک لخاد رد .پ

)دروم هس( .دیسیونب ار هویج زا یشان ياهيرامیب-43
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.دیهد حرش ؟دوشیم هدرتسگ ياهیگدولآ ببس هویج یناسنا تیلاعف مادک رد-44

؟تسیچ هویج أشنم-45

.دیهد بسانم خساپ ریز ياهشسرپ هب میمداک اب طابترا رد-46

؟یّمس ریغ ای تسا یّمس .آ

؟دوش یم هدهاشم اهگنسناک مادک رد .ب

؟دراد دوجو ناوارف رادقم هب اجک رد .پ

؟تسیچ ندب هب دورو هار .ت

؟دوشیم ییاذغ عبانم دراو گنس لاغز زا کینسرآ ،روشک مادک رد و هنوگچ ،دیهد حرش-47

؟دوشیم لح و هدیسکا یگدزاوه ضرعم رد و تسا کینسرآ يدایز ریداقم يواح گنس مادک-48

)درومراهچ( .دیسیونب ار ندب هب کینسرآ دورو زا لصاح ياهيرامیب-49

؟دوشیم تفای یسانش نیمز قطانم مادک رد کینسرآ-50

؟تسا مادک ندب هب یئزج رصانع دورو هار-51

؟دننک ییاسانش ،دراد دوجو نآ رد يرامیب دادخر لامتحا هک ار یقطانم دنناوتیم هنوگچ ناسانش نیمز-52

؟تسا هدش هیهت رصنع مادک ییایمیشوئژ ۀشقن دئوس روشک رد-53

.دیهد حرش ؟دوش ناهایگ دراو دناوتیم رصانع زا ییالاب نازیم هنوگچ-54

ت

فلا

پ

ب

.دیسیونب بسانم ترابع ت ،پ ،ب ،فلا فورح ياج هب ورهبور لکش رد-55

.دینک باختنا ار زتنارپ لخاد حیحص ۀملک-56

»یعرف - دصرد  زا رتمک - دصرد  زا رتشیب - یئزج - نهآ - سم - رفسف«

.تسا یلصا و یساسا رصانع زا یکی ،)میسلک - نهآ( رصنع .آ

.تسا )یئزج - ناوارف( رصانع زا الط .ب

.تسا دصرد کی زا )رتشیب - رتمک( میسلک رادقم .پ

.تسا یساسا و یعرف )رفسف - يور( رصنع .ت
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؟دناهدش هتخاس يرصانع هچ زا ریز ياهگنس زا مادک ره-57

کهآ .ب                     تینارگ .آ

؟دنکیم ام هب یکمک هنوگچ یمیشوئژ ملع-58

.دیسیونب ینیمز رصانع ریثأت تحت ار تادوجوم ریاس و ناسنا تمالس هطبار-59

.دیهد بسانم خساپ ریز ياهشسرپ هب یکشزپ یسانش نیمز اب طابترا رد-60

؟یصیخشت ای تسا ینامرد ،هتشر نیا .آ

.دیسیونب ارنآ دربراک .ب

.دیربب مان ؟دراد طابترا رگید ياههتشر زا کیمادک اب هتشر نیا .پ

؟دزادرپیم مه دنامسپ عفد هویش هب ایآ .ت

؟دراد ياهطبار هچ یبلق يرامیب اب بآ یتخس .آ-61

؟دنوشیم ناسنا رد ییاهيرامیب هچ لیکشت ببس ياهدرگزیر .ب

.دیربب مان ار دنوشیم شخپ هقطنم رد یناشفشتآ تیلاعف قیرط زا هک كانرطخ رصنع راهچ .پ
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.دینک باختنا ار بسانم هملک ،زتنارپ لخاد تاملک نایم زا-62

)هویج - نهآ( اب الط بیکرت ینعی ندرک همقلم .آ

.دناسرب بیسآ )یبصع هاگتسد - نوخ شدرگ( هب دناوتیم هویج ضرعم رد نتفرگ رارق .ب

.دوشب )مک - دایز( رایسب رادقم هب هویم شخپ ثعاب دناوتیم شدوخ گنسناک زا الط يزاسادج .پ
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