سَاالت هتي كظل ّلت:
آثاری از گذشته زمین
 -1داًشوٌذاى ػلت اًقشاع دایٌاسَسّا سا چِ هیداًٌذ؟ ششح دّیذ .ص77جوغ اطالػات
تشخَسد یک شْاب سٌگ تضسگ تِ قسوتی اص صهیي ٍ تلٌذ شذى گشد ٍ ؿثاس صیادی دس َّا کِ هاًغ سسیذى ًَس
خَسشیذ تِ سطح صهیي شذ ٍ دس ًتیجِ َّای سطح صهیي سشد شذُ ٍ گیاّاى اص تیي سكتٌذ تِ هشٍس جاًذاساى
دیگش اص تیي سكتٌذ ٍ تاػج شذ ایي ػظش تِ ػظش یخثٌذاى هشَْس شَد.
 -7دٍ خظَطیت هْن سٌگّای سسَتی  ................... ٍ .....................است کِ تاػج اّویت ٍ کاستشد آىّا دس
هطالؼِ تاسیخچِ صهیي هیتاشٌذ .ص77س9
الیِ الیِ تَدى – داشتي كسیل
 -3كسیل چیست؟ ص77س11
آحاس ٍ تقایای جاًذاساى قذیوی دس تیي هَاد پَستِ صهیي كسیل ًام داسًذ.
 -4هْنتشیي ػاهل تشکیل كسیل چیست؟ ص73س4
دٍس هاًذى اجساد جاًذاساى اص كاسذ شذى كَسی هْنتشیي ػاهل تشکیل كسیل است.
 -5اکسیژى َّا سطَتت ٍ تاکتشیّا هاًغ ایجاد كسیل اص تذى جاًذاس هیشًَذ .ص73

ص

ؽ

دسست
 -6یک جاًذاس پس اص هشگ تایذ دٍس اص چِ ػَاهلی قشاس تگیشد تا تثذیل تِ كسیل شَد (سِ هَسد ًام تثشیذ) ص73
اکسیژى – سطَتت – تاکتشی تجضیِ کٌٌذُ
 -7چشا تؼذاد كسیلّای دسیایی تیشتش اص سایش كسیلّاست؟ ص73كکش کٌیذ
صیشا ششایط كسیل شذى تشای جاًذاساى دسیایی تیشتش هْیا است( .تٌَع جاًذاساى – سسَتگزاسی شذیذ)

 -8اص تذى کذام هَجَد كسیل کوتشی تشکیل هیشَد؟ ص74
 -1شاخّای گَصى

 -7طذف حلضٍى

 -3استخَاى هاّی

گضیٌِ  -1اص تذى جاًَساى خشکیصی كسیل کوتشی تشکیل هیشَد.
 -9تْتشیي هکاى تشای تشکیل كسیلّای قسوتّای سخت جاًذاساى  .........................است .ص74
سسَتات دسیایی
ً -11ام چٌذ هحیط ؿیشدسیایی کِ كسیل تشکیل هیشَد سا تٌَیسیذ .ص74س3
ًوک صاس – قیش – یخچالّای قطثی ٍ کَّستاى – خاکستشیّای آتش كشاى – طوؾ دسختاى
 -11تْتشیي ششایط كسیل شذى تشای حششات  ............................است .ص75س3
طوؾ دسختاى
 -17سِ هکاى تٌَیسیذ کِ اهکاى تشکیل كسیل کاهل سا داسد؟
طوؾ دسختاى – یخچالّای طثیؼی – ًوکصاسّا
ّ -13ش گاُ اجساد دس الیِّای سسَتی دكي شًَذ ٌّگام ًلَر آبّای صیشصهیٌی هَلکَلّایی اص  ........................هَجَد دس
آب صیشصهیٌی جایگضیي آى هیشَد ٍ طی ایي ػول هَادی اص تشکیثات  .................... ٍ ....................دس قسوتّای سخت
جاًذاس سسَب کشدُ ٍ تشکیة شیویایی هَاد ػَع هیشَد .ص75

هَادهؼذًی – آّک – سیلیسی
 -14اًَاع كسیلّای سٌگی سا تِ طَس هختظش تٌَیسیذ .ص76 ٍ 75
آ) كسیلّایی کِ اص قسوتّای سخت هاًٌذ استخَاى ،دًذاى ،شاخ ٍ  ...تشکیل هیشَد.
ب) كسیلّایی اص آحاس كؼالیتّای صیستی جاًذاساى هاًٌذ شَاّذی اص ساُ سكتي ،خضیذى ،سدپا ٍ  ...کِ تش جای هاًذُاًذ.

 -15كسیل قالة خاسجی چیست؟ ص76
اگش كقط آحاس ٍ شکل تشجستگی ٍ اجضای سطح خاسجی طذف یا اسکلت جاًذاس دس سسَتات تش جای تواًذ ٍ تِ
كسیل تثذیل شَد قالة خاسجی تشکیل شذُ است.
 -16كسیلّای ساٌّوا سا تؼشیق کٌیذ .ص77
كسیلّایی کِ تشای هطالؼِ گزشتِ صهیي هٌاسة ّستٌذ سا كسیلّای ساٌّوا هیگَیٌذ.
 -17چْاس هَسد اص ٍیژگیّای كسیلّای ساٌّوا سا تٌَیسیذ .ص77س7
ّ -1وِ جا پیذا هیشًَذ.

 -7تشخیض آىّا آساى است.

ً -3وًَِّای هَجَد آى كشاٍاى ّستٌذ

 -4هتؼلق تِ جاًذاساى سادُاًذ.
 -18پٌج هَسد اص کاستشدّای كسیل سا تٌَیسیذ .ص78 ٍ 77
 -7احثات جاتِ جایی قاسُّا

 -1یاكتي سَختّای كسیلی
 -4تؼییي ًَع آب ٍ َّای گزشتِ

 -3تؼییي سي الیِّای تشکیل دٌّذُ پَستِ

 -5آشٌایی تا هسیش تکاهل جاًذاساى ٍ ًظن حاکن تش خلقت

 -19تا استلادُ اص شثاّت دٍ حاشیِ  ٍ ........................ ٍ ......................یاكتي كسیلّای هشاتِ دس سٌگّای سسَتی
آىّا هیتَاى حاتت کشد کِ اتتذا ایي دٍ قاسُ پیَستِ ٍ تِ ّن چسثیذُ تَدًذ .ص78
ؿشتی آكشیقا – ششقی آهشیکای جٌَتی
 -71الیِّای سسَتی هؼوَال تِ طَست  ........................ ٍ ......................تِ ًشیي هیشًَذ .ص79
اكقی – الیِ الیِ
 -71الیِّای سسَتی کِ اص حالت اكقی خاسج شذُ تاشذ ًشاى دٌّذُ تـییش الیِّا دس صهاى  ........................اص
سسَبگزاسی است .ص79
تؼذ
 -77تشای تخویي سي الیِّای صهیي تِ چِ هَاسدی دس الیِّای سٌگّای سسَتی تَجِ هیکٌٌذ؟ ص79
 -1تشتیة قذهت الیِّا

 -7اكقی تَدى الیِّا

 -3حال کلیذی تشای گزشتِ است.

 -73دس چٌذیي الیِ سسَتی هؼوَال .....................
 -1الیِّای تاالیی اص الیِّای پاییٌی قذیویتشًذ.
 -7كسیلّای الیِ پاییٌی اص الیِّای تاالیی قذیویتشًذ.
 -3الیِّای تاالیی كاقذ كسیل ّستٌذ.
 -4الیِّای سسَتی ػویقتش صهیي كسیلّای قسوتّای سخت ًذاسد.
گضیٌِ 7
 -74تا تَجِ تِ شکل سي الیِّا سا اص کن تِ صیاد اص سوت ساست تِ چپ تٌَیسیذ؟

F-A-B-C-D-E
 -75صؿال سٌگ دس ٍاقغ كسیل چِ جاًذاسی است ٍ ًشاى دٌّذُ چِ ًَع آب ٍ َّایی دس گزشتِ هیتاشذ؟
ص81س6

گیاّاى – گشم ٍ هشطَب
 -76اص سٍی كسیلّا هیتَاى تِ ًَع جاًذاساى ،هکاى خشکیّا ٍ دسیاّاًَ ،ع آب ٍ َّای هٌاطق هختلق ٍ حتی
حَادث طثیؼی هاًٌذ سیل ،صلضلِ ٍ ػظش یخثٌذاى ٍ  ...پی تشد .ص81

ص

ؽ

دسست
ٍ -77جَد كسیل هشجاى دس یک الیِ سسَتی ًشاى دٌّذُ هحیط  ........................دس گزشتِ آى هٌطقِ تَدُ است.
ص81گلتگَ

گشم ٍ کن ػوق

 -78داًشوٌذاى اص سٍی كسیلّا دسیاكتٌذ دس آكشیٌش جْاى اتتذا جاًذاساى اٍلیِ تا ساختواى تذًی  ٍ ................دس
اداهِ هَجَداتی تا ساختواى تذًی  ......................آكشیذُ شذُ است .ص81
سادُتش – پیچیذُتش
 -79کذام جاًَس تا هحلی کِ تشای صًذگی آى تیاى شذُ هطاتقت ًذاسد؟
 -1هاهَت دس هٌاطق سشد ٍ قطثی
 -7هشجاىّا دس آبّای گشم ٍ شَس ٍ کن ػوق
 -3خضُ آب ٍ َّای گشم ٍ خشک
 -4كسیل سٌگی اًساىّای دسٍى ؿاس کٌاس آتشكشاى
گضیٌِ  -3خضُ دس آب ٍ َّای گشم ٍ هشطَب سشذ

تهیه کننده؛ موالئی جمعه  92بهمن  5921ناحیه سه تبریز

