


 زمین شناسی یازدهم تجربی فصل چها م تشریحی

فلتخم لحارم رد ار نآ لکش رییغت .دیهد شیازفا جیردت هب ار نآ تبوطر و دیزیرب بآ نآ يور جیردت هب و دیهد رارق یفاص حطس يور ار خولک کی-1

.دینک هدهاشم

؟دینکیم داهنشیپ هناخدور يور رب لپ کی تخاس يارب ار لحم مادک ،هقطنم يژولوفروم هب هجوت اب-2

؟تسا تیمها زئاح يزیچ هچ اههزاس يرادهگن و تخاس رد-3

؟دوشیم يدنب هقبط ییاهانبم هچ رب كاخ ،كاخ یسدنهم رد-4

)دروم راهچ( ؟درک رادیاپ ار اههشنارت و اههنماد ناوتیم ییاهشور هچ زا-5

؟دنتسه رادروخرب يرتشیب يرادیاپ زا لنوت عون مادک-6

؟تسیچ رال دس زا بآ رارف هدیدپ تلع-7

.دیهد حرش ؟دزاسیم مهارف ار یتالکشم هچ هزاس ثادحا لحم رد يریخبت ياهگنس روضح-8

.دیسیونب ار نآ تلع ؟تسین بسانم هزاس تخاس يارب یکهآ گنس عون هچ-9

؟دشاب یبسانم هاگ هیکت ،هزاس تخاس يارب دناوتیم کهآ گنس ینامز هچ رد-10

.دیسیونب ار اهراغ لیکشت ةوحن-11

؟تسیچ هتانبرک گنس زا روظنم-12

؟دراد یبسانم ماکحتسا ،اههزاس تخاس ربارب رد یبوسر ياهگنس مادک-13

.دیهد خساپ ریز ياهشسرپ هب هدراو ياهشنت ربارب رد تمواقم و اهگنس عاونا دروم رد-14

؟تسا هزاس تخاس يارب یبسانم هاگهیکت ،کیمادک یبوسر و نیرذآ ياهگنس نایم زا .آ

.تسا بسانم نیگنس ياههزاس يارب هک دیربب مان نوگرگد گنس دروم هس .ب

؟تسا هدش داجیا یگنس عون هچ يور رب ریبکریما دس .پ

؟دنتسین مواقم شنت ربارب رد یبوسر ياهگنس مادک .ت

؟دهدیم خر یقافتا هچ ،دوش رتشیب اهگنس تمواقم دح زا شنت نازیم رگا-15

.دیربب مان ار تعیبط رد لکش رییغت عاونا-16

.دراد یگتسب شنت ربارب رد گنس ..................  هب هدش داجیا لکش رییغت-17

؟تسیچ اههزاس ثادحا لحم رد )اهیگتسکش( ياههزرد شقن-18

؟دریذپیم تروص ییاهتیلاعف هچ ،هزاس کی رد اهگنس تمواقم نازیم نییعت يارب-19

؟دوشیم ییاههدیدپ هچ زورب ببس ،اهشنت ربارب رد گنس تمواقم شهاک-20

.دیربب مان ار نآ عاونا ؟تسیچ شنت زا روظنم-21

.دیربب مان ؟دوشیم دراو ورین ییاهشخب هچ زا دس تشپ رد-22

)دروم راهچ( ؟ددرگ یسررب دیاب يدراوم هچ اههزاس تخاس يارب بسانم ناکم نتفای يارب هعلاطم رد-23

.دیربب مان ار تسا هدنام رادیاپ زورما هب ات هتشذگ زا هک یناتساب يانب دنچ-24

.دیسیونب ار اههزاس اب طابترا رد یسانش نیمز مهم ۀفیظو ود-25
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؟ارچ ؟یکهآ ای درک هدافتسا دیاب نیرذآ گنس زا هاگدورف دناب تخاس يارب-26

.دیهد خساپ ریز ياهشسرپ هب تسالاب اب طابترا رد-27

)دروم هس( .دیسیونب ار تسالاب .آ

؟تساجک زا تسالاب نیمأت لحم .ب

.دیهد خساپ ریز ياهشسرپ هب يزاسور اب طابترا رد-28

؟تسا شخب دنچ لماش .آ

؟دشاب مواقم دیاب شخب مادک .ب

؟دوشیم لیکشت يداوم هچ زا روکذم شخب .پ

.دیهد خساپ ریز ياهشسرپ هب يزاس ریز اب طابترا رد-29

؟تسا ییاهشخب هچ لماش .آ

؟دراد ار یشکهز شقن شخب مادک .ب

؟تسا هدش لیکشت يداوم هچ زا شخب نیا .پ

؟درک دیاب هچ ،هیلقن لیاسو دمآ و تفر يارب نیمز یعیبط حطس صقن نتخاس فرطرب يارب-30

.دیهد حرش ار تلع .تسین بسانم هیلقن لیاسو دمآ و تفر يارب نیمز یعیبط حطس-31

؟دهدیم خر ياهدیدپ هچ ،دوش رتشیب يدح زا هنادزیر ياهكاخ رد تبوطر هچنانچ-32

؟دراد یگتسب یلماع هچ هب هنادزیر ياهكاخ يرادیاپ-33

)درومر اهچ( .دیسیونب اههزاس رد ار تشرد و زیر ياهكاخ دربراک-34

؟تسا رتم  یلیم کی اههناد ةزادنا كاخ عون مادک رد .آ-35

؟دوشیم يال لماش كاخ عون مادک .ب

؟دوشیم صخشم اجک رد هزاس ره زاین دروم داوم ياهیگژیو نییعت-36

)دروم ود( ؟دومن هدافتسا ناوتیم نیمز داوم مادک زا اههزاس تخاس يارب-37

؟تسیچ نویباگ-38

؟تفرگ رظن رد ار یلماوع هچ دیاب هزاس ثادحا لحم يرادیاپ ۀعلاطم يارب .آ-39

)دروم ود( ؟دروآ تسد هب ناوتیم اهلسگ اب طابترا رد یتاعالطا هچ یسانش نیمز تاعلاطم زا هدافتسا اب .ب

؟دومن صخشم ار تسا لسگ کی يور هک ییاههزرل نیمز ناوتیم هنوگچ-40

؟درک هجوت دیاب یتاکن هچ هب ییایرد ياههزاس یبای ناکم رد-41

)دروم راهچ( ؟دنتسه ثادحا يارب یبای ناکم دنمزاین ییایرد ياههزاس مادک-42

؟درک دیاب هچ ،دنشاب هتشادن یبولطم تیعضو يرادیاپ رظن زا لنوت لخاد ياهگنس رگا-43

؟دوشیم ینیمزریز ياهاضف و اهلنوت يرادیاپان ببس یلماوع هچ-44

؟دراد ینیمزریز ياضف هب زاین اهتیلاعف مادک-45

.دیهد خساپ راغم و لنوت اب طابترا رد ریز ياهشسرپ هب-46

؟دراد يرتگرزب ینیمزریز ياضف کیمادک .آ

؟ دوشیم هدافتسا بآ لاقتنا يارب کی مادک .ب

؟ دوشیم هدافتسا هاگورین داجیا رد کی مادک .پ

؟دوشیم رفح یگنس ای یتفربآ طیحم رد کیمادک .ت

؟درک دیاب هچ دس نزخم زا بآ رارف زا يریگولج يارب-47

؟مینکیم يدنبمیسقت ییاههورگ هچ هب ار اهدس ینامتخاس حلاصم يانبم رب-48

؟درک يدنب میسقت ینتب و یکاخ هب ار اهدس ناوتیم ییانبم هچ رب-49
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)دروم جنپ( .دیسیونب ار دس ياهدربراک-50

.دیربب مان اههشارت و اههنماد ندرک رادیاپ تهج شور ود .آ-51

؟دوشیم یسررب يدراوم هچ دس یسانش نیمز تاعلاطم رد .ب

؟تسین بسانم هیلقن لیاسو دمآ و تفر يارب نیمز یعیبط حطس تلع هچ هب .آ-52

؟دننکیم هچ لکشم نیا عفر يارب .ب

؟دنراد يدربراک هچ دروم نیا رد یگنس درخ حلاصم .پ

.دیهد حیضوت ؟دراد یگتسب یلماوع هچ هب زیر هناد ياهكاخ يرادیاپ-53

؟دنکیم يریگولج دس نزخم زا بآ رارف زا يدراوم هچ دس ثادحا زا سپ .آ-54

؟دراد ییاهیگژیو هچ دس یپ ثادحا يارب بوخ نیمز کی .ب

.دیهد خساپ ریز ياهشسرپ هب-55

.دیهد حیضوت ار اههزاس هاگ هیکت تخاس يارب ینوگرگد ياهگنس تیفیک .آ

؟تسیچ نآ ثادحا لحم و دس عون نییعت رد لماع نیرتمهم .ب

؟تسا تسردان ترابع مادک و تسرد ترابع مادک-56

.ددرگیمرب هیلّوا تلاح هب شنت نایاپ زا دعب گنس ،کیتسالا لمعلا سکع رد

.دنشاب اههزاس يراذگراب يارب یبوخ هاگ هیکت دنناوتیم تسیش دننام ینوگرگد ياهگنس

.دنوشیم میسقت ینتب و یکاخ ِیلصا يهتسد ود هب ینامتخاس حلاصم رظن زا اهدس

.درک يزاسدس ناوتیم هرفح زا يراع و هیال میخض ياهکهآ گنس يور رب

؟دوشیم هدافتسا یکاخ ياهدس تخاس يارب یسر هتسه زا لیلد هچ هب-57

یبوک خیم هب بیش يزاس رادیاپ

سالک رد اهشور نیا دروم رد .تسا هدش هداد ناشن ریز لکش رد هک تسا )( یبوکخیم ،اههشنارت و اه هنماد يزاسرادیاپ ياهشور زا یکی-58

.دینک ثحب

nailing

؟تسا هنوگچ اههنماد يزاس رادیاپ رد ،یهایگ ششوپ یفنم و تبثم تارثا-59

.دینک یسررب ار یباتسیا حطس ریز رد لنوت يرادیاپان لیلد-60

.دینک نایب ار دوخ لیلد ؟تسا رتبسانم مادک رد لنوت ثادحا ،ورهبور ياهلکش هب هجوت اب-61

يدنب هیال رب دومع لنوت روحم )بيدنب هیال اب يزاوم لنوت روحم )فلا

.دیهد هئارا سالک رد و دینک يروآعمج تاعالطا رال دس نزخم زا بآ رارف تلع دروم رد-62

نتفرگ رظن رد اب .تسا هدش هداد شیامن ریز لکش رد ،دس هاگتخاس يارب یباختنا تیعقوم و یگنس ياههیال دادتما و بیش تیعضو زا یفلتخم طیارش-63

.دینک صخشم دس ثادحا يارب ار بولطمان تلاح و بولطم تلاح ،دس هندب يرادیاپ و بآ رارف

؟دشاب دیاب هنوگچ فک و هراوید ،دس نزخم زا بآ رارف زا يریگولج يارب-64
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؟راغُم ای تسا لنوت هب طوبرم ریز تالمج زا مادک ره-65

.دنتسه يرتگرزب ینیمزریز ياهاضف .آ

.دنوشیم هدافتسا اههاگورین دننام ینیمزریز تاسیسأت داجیا يارب .ب

.دینک باختنا ار بسانم ۀملک زتنارپ لخاد تاملک نایم زا-66

.درک ادیپ ار بآ تشن )رثکادح - لقادح( اب یقطانم دیاب ینیمزریز ياهاضف و لنوت تخاس يارب .آ

.تسا یندعم و ینارمع ياههژورپ تالکشم نیرتگرزب زا یکی )ینیمزریز بآ - یگتسکش( اب دروخرب .ب
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