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 66ظ ٌشفتٝ تٛد.
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 تتیس

 66ظ ................. تالیٕا٘ذٜ دسیای تتیس است.دسیاچٝ  -3

 ٔاص٘ذساٖ )خضس(
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 غشتی آفشیما –ضشلی لاسٜ آٔشیىا 

 وذاْ ٔٛسد سٗ وٕتشی داسد؟ -5
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آ جذا ضذٜ تٝ دٚ لاسٜ ِٛساصیا ٚ لاسٜ پاٍ٘ٝاالسا ٚجٛد داضتٝ سپس آ ٚ دسیای پا٘تاتتذا لاسٜ پاٍ٘ٝ -4ٌضیٙٝ 

 ٞا سا دسیای تتیس فشا ٌشفت.ٙذٚا٘ا تمسیٓ ضذ دس ٟ٘ایت تیٗ آٌٖ



 

 

 63ظ ٞای صیش تخطی اص لاسٜ ِٛساصیا ٘ثٛدٜ است؟وذاْ یه اص سشصٔیٗ -6

 ٞٙذٚستاٖ -4          اسٚپا      -3       آٔشیىای ضٕاِی    -6    آٔشیىای جٙٛتی    -1

 آٔشیىای ضٕاِی -اسٚپا –ا٘ذ ػثاستٙذ اص آسیا اص لاسٜ اِٚیٝ ِٛساصیا حاغُ ضذٜ ٞایی وٝلاسٜ -1 ٌضیٙٝ

ای تیاٖ ای فشضیٝٞا ٚ صٔیٗ ساخت ٚسلٝی اِٚیٗ تاس دس ٔٛسد دس ٔٛسد جذاساصی لاسٜوذاْ دا٘طٕٙذ تشا -7

 64ظ وشد؟

 دٔٛوشیت -4ٌٚٙش                 -3                 داسٚیٗ      -6٘یٛتٗ                   -1

  3ٌضیٙٝ 

 إِٓا٘ی سا تیاٖ وٙیذ؟ (1915دس ساَ ٞا تٛسط آِفشد ٌٚٙش )٘ظشیٝ اضتماق ٚ جاتجایی لاسٜ -8

ٔیّیٖٛ ساَ پیص دس سطح وشٜ صٔیٗ یه خطىی ٚاحذ ٚ تضسٌی ٚجٛد داضتٝ است وٝ  622حذٚد 

 تٛدٜ است.اطشاف آٖ سا یه الیا٘ٛس تضسي تضسي فشا ٌشفتٝ 

ٞا سا دسیای تتیس پش تش تمسیٓ ضذ وٝ تیٗ آٖذ ایٗ خطىی تضسي تٝ دٚ خطىی وٛچهٞا ساَ تؼٔیّیٖٛ

ثذیُ ضذٜ ٚ پس اص تش تطىی ٔزوٛس خٛد ٘یض تٝ لطؼات وٛچهتا ٌزضت صٔاٖ ٞش وذاْ اص دٚ خوشدٜ تٛد 

 ا٘ذ.ی أشٚصی سا تٝ ٚجٛد آٚسدٜٞاجاتٝ جایی لاسٜ

  64ظ ٞا تٙٛیسیذ؟احثات اتػاَ لاسٜسٝ دِیُ تشای  -9

دٜ ٚ سپس ٘سثت تٝ ٞٓ جاتٝ جا ٞا دس ٌزضتٝ تٝ ٞٓ ٔتػُ تٌٛٚٙش چٍٛ٘ٝ احثات وشد٘ذ وٝ لاسٜ ٔٛافماٖ

 ا٘ذ؟ضذٜ

 ٔشیىای جٙٛتی ٚ حاضیٝ غشتی آفشیماا٘طثاق حاضیٝ ضشلی لاسٜ آ -1

 ٞای ٔختّفٞای ٔطاتٝ اص جا٘ذاساٖ دس لاسٜیافتٗ فسیُ -6

  ٞای آٔشیىای جٙٛتی ٚ آفشیماتطاتٝ سًٙ ضٙاسی دس لاسٜ -3

 



 

 

 وٙٙذ.ٞای سًٙ وشٜ تش سٚی خٕیش وشٜ حشوت ٔیٚسلٝ .ٚالغ ضذٜ است .............. سًٙ وشٜ تش سٚی -12

 وشٜ خٕیش

 65ظ ای سا تٝ اختػاس تٛضیح دٞیذ؟صٔیٗ ساخت ٚسلٝ -11

ٞا تش سٚی لسٕت خٕیشی ایٗ تىٝصٔیٗ )سًٙ وشٜ( یىپاسچٝ ٘یست تّىٝ تىٝ تىٝ است ٚ الیٝ تیشٚ٘ی 

 ضٛد.ٞستٙذ تٝ ٞش تىٝ یه ٚسلٝ ٌفتٝ ٔیٌٛضتٝ دس حاَ حشوت 

ضٛ٘ذ ٚ دس ضٛ٘ذ دس جاٞایی اص ٞٓ دٚس ٔیتٝ ٞٓ ٘ضدیه ٔیٞا ٘سثت تٝ ٞٓ حشوت داس٘ذ ٌاٞی ایٗ ٚسلٝ

 ِغض٘ذ.تؼضی جاٞا وٙاس ٞٓ ٔی

 65ظ .......... است وٝ اص ................... پٛضیذٜ ضذٜ است.ٚسلٝ سًٙ وشٜ ٚسلٝ ..........تشیٗ ضسيت -16

 آب –الیا٘ٛس آساْ 

 ضى65ُظ ٞای سًٙ وشٜ سا ٘سثت تٝ ٞٓ ٘اْ تثشیذ؟ا٘ٛاع حشوت ٚسلٝ -13

 أتذاد ِغض )ِغض٘ذٜ( –٘ضدیه ضٛ٘ذٜ )ٍٕٞشا(  –دٚس ضٛ٘ذٜ )ٚاٌشا( 

 1س66ظ تاضذ......................... ٔی ٚسلٝ سًٙ وشٜ تش سٚی خٕیش وشٜػّت حشوت  -14

 جشیاٖ ٕٞشفتی خٕیش وشٜ 

 66ظ جشیاٖ ٕٞشفتی سا تؼشیف وٙیذ؟ -15

تش سا ٞا تا ٔٛاد اطشاف خٙها٘تماَ ٌشٔا تٝ سٚش حشوت ٔٛاد سیاَ ٌشْ تٝ سٕت تاال ٚ جایٍضیٗ ضذٖ آٖ

 ٌٛیٙذ.جشیاٖ ٕٞشفتی ٔی

 ضٛد؟ا٘شطی آٖ اص وجا تأیٗ ٔی اغّی حشوت سًٙ وشٜ چیست؟ ٚ ٔٙطاػأُ  -16

 ا٘شطی ٌشٔایی دسٖٚ صٔیٗ –جشیاٖ ٕٞشفتی خٕیش وشٜ 



 

 

تش تٝ تشتیة ................. ٚ ٞای سطحیتش ٌٛضتٝ ٘سثت تٝ لسٕتٞای ػٕیكلسٕتدٔا ٚ چٍاِی  -17

 ..................... است.

 وٕتش –تیطتش 

 66ظ ٕٞشفتی دس خٕیش وشٜ سا تٛضیح دٞیذ؟جشیاٖ  -18

ٞای رسات چٍاِی ٔادٜ ٛ٘ذ تٝ دِیُ افضایص فاغّٝ ِٔٛىَٛضوشٜ ٌشْ ٔیتش خٕیشٞای ػٕیكٚلتی لسٕت

ٌیش٘ذ تش جای آٖ ٔادٜ سا ٔیٞای خٙهسٚد ٚ لسٕتدس ٘تیجٝ سثه ضذٜ تٝ طشف تاال ٔیضٛد ٚ وٕتش ٔی

 ٌٛیٙذ.تش احش ٌشٔا سا جشیاٖ ٕٞشفتی ٔی ایٗ حشوت ا٘تماِی رسات

 ٞای خٕیشی ٌٛضتٝ چیست؟اغّی جشیاٖ ٕٞشفتی دس لسٕتػٛأُ  -19

 اختالف دٔا ٚ چٍاِی             -6                                    فطاس ٚ دٔا    -1

 اختالف سٗ ٚ سختی -4                اختالف چٍاِی ٚ سختی       -3

  6ٌضیٙٝ 

 ٞای سًٙ وشٜ تٝ چٙذ غٛست ٚجٛد داسد؟ٚسلٝ -62

 ایٚسلٝ لاسٜ -6                      ٚسلٝ الیا٘ٛسی -1

 66ظ ٚسلٝ الیا٘ٛسی سا تؼشیف وٙیذ؟ -61

 ٘أٙذ.فتٝ تاضذ آٖ سا ٚسلٝ الیا٘ٛسی ٔیاٌش ٚسلٝ سًٙ وشٜ دس صیش الیا٘ٛس لشاس ٌش

  66ظ سا تؼشیف وٙیذ؟ ایلاسٜٚسلٝ  -66

 ٘أٙذ.ای ٔیٞا تاضذ آٖ سا ٚسلٝ لاسٜدس ٔحُ لاسٜاٌش ٚسلٝ سًٙ وشٜ 

 66ظ تاضذ......... ٔی................... ٚ ، .................ای .......ٚ سٗ ٚسلٝ الیا٘ٛسی اص ٚسلٝ لاسٜ، چٍاِی تٝ تشتیة ضخأت -63

 تشوٓ –تش تیص –وٕتش 



 

 

 است؟تش ضخأت سًٙ وشٜ دس وذاْ لسٕت وٓ -64

 دضت -4                 وٜٛ     -3                ساحُ     -6            وٛٞپایٝ       -1

ٞا سٛاحُ یٗ ٔمذاس خٛد است تا تٛجٝ تٝ ٌضیٙٝ، دس وٕتشٞاوشٜ دس وف الیا٘ٛسضخأت سًٙ -6 ٌضیٙٝ

 ٞا داس٘ذ.استفاع سا تٝ الیا٘ٛستشیٗ ٘ضدیه

 66ضٛد. ظای ٚ الیا٘ٛسی ٔؼٕٛال ٚسلٝ ..................... تٝ صیش ٚسلٝ ................... سا٘ذٜ ٔیلاسٜٞای ٘ضدیه ضٛ٘ذٜ ٚسلٝدس  -65

 ایلاسٜ –الیا٘ٛسی 

 66سٚد؟ چشا؟ ظصیش دیٍشی ٔیوٙٙذ وذاْ الیٝ تٝ ای تا ٞٓ تشخٛسد ٔیٍأی وٝ دٚ ٚسلٝ الیا٘ٛسی ٚ لاسٜٞٙ -66

  ای است.سلٝ الیا٘ٛسی تیطتش اص ٚسلٝ لاسٜسٚد صیشا چٍاِی ٚای ٔیٚسلٝ الیا٘ٛسی تٝ صیش ٚسلٝ لاسٜ

 ٞا سا تٙٛیسیذ؟فشضیٝ ٌستشش تستش الیا٘ٛس -67

وٙٙذ ٚ پس اص ا٘جٕاد ٚسلٝ ٞا تٝ تستش الیا٘ٛس غؼٛد ٔیا ٔٛاد ٔزاب دس لسٕت ٚسط الیا٘ٛساتتذ

-ٚسط الیا٘ٛس تٝ سٕت ساحُ حشوت ٔیٚ ایٗ ٚسلٝ ایجاد ضذٜ اص  آٚس٘ذ.الیا٘ٛسی جذیذ سا تٝ ٚجٛد ٔی

ٚسلٝ الیا٘ٛسی تٝ صیش  وٙذ دس ادأٝ ایٗ حشوتای تشخٛسد ٔیس اص سسیذٖ تٝ ساحُ تا ٚسلٝ لاسٜوٙذ ٚ پ

 سٚد.ای فشٚ ٔیٚسلٝ لاسٜ

 67ظ ٞای ٚاٌشا سًٙ وشٜ دائٕا دس حاَ ..................... است.ٔحُ ٚسلٝدس  -68

 تطىیُ

 67ظ سًٙ وشٜ ................تشیٗ لسٕت جٛاٖ -69

 تاضذ.ای ٔیای حاغُ اص تشخٛسد دٚ پٛستٝ لاسٜٞٔحُ  تٝ ٚجٛد آٔذٖ سضتٝ وٜٛ -1

 تاضذ.ای ٔیٞای لاسٜالیا٘ٛسی تٝ صیش پٛستٝٔحُ پاییٗ سفتٗ پٛستٝ  -6

 ٔحُ جذا ضذٖ دٚ پٛستٝ الیا٘ٛسی -3

 3ٌضیٙٝ                                                                                       3ٚ  1ٌضیٙٝ  -4



 

 

 دٞذ.ٞای الیا٘ٛسی ٘سثت تٝ ٞٓ سخ ٕ٘یٞای صیش تٝ دِیُ جاتٝ جایی ٚسلٝوذاْ یه اص پذیذٜ -32

 فطا٘ید جضایش آتصفطاٖ ٚ ایجاصِضِٝ ٚ آتص -6                 ٞا  افضایص ٔساحت وف الیا٘ٛس -1

 تخشیة پٛستٝ ٚ واٞص سطح وشٜ صٔیٗ -4      ٞا          ایجاد سضتٝ وٜٛ دس وف الیا٘ٛس -3

 ، پٛستٝ دس حاَ تطىیُ ٚ اضافٝ ضذٖ است.ٞای الیا٘ٛسیدس ٔحُ ٚسلٝ -4ٌضیٙٝ 

 دٞذ؟ٞا سخ ٔیذاْ پذیذٜ تیطتش دس تستش الیا٘ٛسو -31

 3ٚ  6ٌضیٙٝ  -4            ٞای ٚاٌشا    ٚسلٝ -3         ٞای ِغض٘ذٜ      ٚسلٝ -6          ٞای ٍٕٞشا    ٚسلٝ -1

 3ٌضیٙٝ 

ی طٛال٘ی تش ٚسؼت ٞاوشٜ دس حاَ تطىیُ است پس طی ساَ ٞای دٚس ضٛ٘ذٜ ٔشتثا سًٙدس ٔحُ ٚسلٝ -36

 67ضٛد آیا تٝ ٘ظش ضٕا ایٗ جّٕٝ غحیح است تٛضیح دٞیذ؟ ظصٔیٗ افضٚدٜ ٔی

 ٞای ٍٕٞشا( پٛستٝ دس حاَ تخشیة استٞا )ٚسلٝٞا ٚ الیا٘ٛسدسست است صیشا دس ٔحُ حاضیٝ لاسٜجّٕٝ ٘اایٗ 

-ضٛد دس ٔحُ ٚسلٝضٛد ٚ تش ٚسؼت سًٙ وشٜ افضٚدٜ ٔیای جذیذ ساختٝ پس اٌش دس ٔحُ وف الیا٘ٛس پٛستٝ

  ٔا٘ذ.تٝ واستٝ ضذٜ ٚ سطح صٔیٗ حاتت ٔیٞای ٍٕٞشا پٛس

 ِشصٜ خیض اطشاف الیا٘ٛس آساْ چیست؟ػّت وٕشتٙذ  -33

ای اطشاف آٖ است دس احش ایٗ تشخٛسد ٚسلٝ الیا٘ٛسی تٝ صیش ٞای لاسٜخٛسد ٚسلٝ الیا٘ٛسی آساْ تا ٚسلٝػّت آٖ تش

ٞای تضسي ٚ ضىٙٙذ ٚ تاػج سخ دادٖ صٔیٗ ِشصٜٞا ٔیضٛد دس احش فشٚسا٘ص ٚسلٝای فشٚ سا٘ذٜ ٔیاسٜٚسلٝ ل

 .ضٛدٞایی ٔیآتطفطاٖ

 68ظ ٞای ٍٕٞشا سا تٙٛیسیذ.سٝ ٔٛسد اص خػٛغیت ٚسلٝ -34

 سٚد.صیش ٚسلٝ دیٍشی ٔی یه ٚسلٝ تٝ -6                         سًٙ وشٜ دسحاَ تخشیة است. -1

 ضٛ٘ذ.ٞای ا٘فجاسی ایجاد ٔیآتص فطاٖ -3

 68تشیٗ ٘ٛاحی صِضِٝ خیض جٟاٖ وجاست؟ ظٟٔٓ -35

 دٞٙذ.ٞا لشاس داس٘ذ سخ ٔیٔٙاطمی وٝ دس حاضیٝ ٚسلٝتش دس ٞا تیصصٔیٗ ِشصٜ



 

 

 ...... ٘اْ داسد............ ضٛ٘ذثت تٝ ٞٓ دٚس ٚ یا ٘ضدیه ٕ٘یٞای سًٙ وشٜ وٝ ٘سحشوتی اص ٚسلٝ -36

 12س68ظ

 أتذاد ِغض

 وٙذ؟ تغییشی دس سطح پٛستٝ ایجاد ٕ٘یوذاْ حشوت صیش ٔؼٕٛال -37

 حشوت ٘ضدیه ضٛ٘ذٜ -4     حشوت أتذاد ِغض     -3حشوت ٍٕٞشا           -6    حشوت ٚاٌشا        -1

 دٞذ.ٞای صیادی سخ ٔیٔتؼذدی ٚجٛد داسد ٚ صٔیٗ ِشصٜٞای ٞای أتذاد ِغض ٌسُدس ٔحُ ٚسلٝ -3

 69ٚ  68ٞای سًٙ وشٜ سا ٘اْ تثشیذ؟ ظچٟاس ٔٛسد اص پیأذٞای حشوت ٚسلٝ -38

 سضتٝ وٜٛ –ٌسُ  –فطاٖ آتص –صِضِٝ 

 ٞا اتفاق افتادٜ است؟ٙیذ وذاْ ٘ٛع حشوت دس حاضیٝ ٚسلٝٞای صیش ٔطخع وتا تٛجٝ تٝ جّٕٝ -39

 آ( ساختٝ ضذٖ پٛستٝ جذیذ                  

 ٞای ػٕیك الیا٘ٛسیٞای ا٘فجاسی ٚ ٌٛداَب( آتص فطاٖ

 ج( ٌسُ ٚ دسصٜ                                

 ت( صِضِٝ

 افتذ.       ٞا اتفاق ٔیٞا ٚ الیا٘ٛسس حاضیٝ لاسٜث( ٔؼٕٛال د

 ٞا ج( ٌستشش تستش الیا٘ٛس

  ٞای ٍٕٞشاب( ٚسلٝ                                       ٞای ٚاٌشاٚسلٝ آ(

 ٞات( حاضیٝ ٕٞٝ ٚسلٝ                                 حشوت أتذاد ِغض  ج(

 ٞای ٚاٌشاج( ٚسلٝ                                  ٞای ٍٕٞشاث( ٚسلٝ

 



 

 

 69ظ چیٗ خٛسدٌی سا تؼشیف وٙیذ؟ -42

سج وشٜ اص حاِت افمی خاٞا دس احش ٘یشٚی خٕیش٘طیٗ ضذٖ دس تستش الیا٘ٛسٞش ٌاٜ سسٛتات تؼذ اص تٝ 

 آیٙذ.ضٛ٘ذ تٝ حاِت چیٗ خٛسدٜ دس ٔی

 69ظ ضٛ٘ذ سا تٙٛیسیذ.دسیای سشخ ایجاد ٔی ٔزاب دس تستشٞایی وٝ اص خشٚج ٔٛاد پذیذٜ -41

 صٔیٗ ِشصٜ –سضتٝ وٜٛ  –آتص فطاٖ 

 69ظ ..... تٝ ٚجٛد آٔذٜ است..................دس احش تشخٛسد دٚ ٚسلٝ ػشتستاٖ ٚ ایشاٖ  -46

  سضتٝ وٜٛ صاٌشس

 سضتٝ وٜٛ صاٌشٚس چٍٛ٘ٝ ایجاد ضذٜ است؟ -43

تٝ ایٗ تشتیة وٝ اص  ایشاٖ سضتٝ وٜٛ صاٌشٚس تٝ ٚجٛد آٔذٜ است.دس احش تشخٛسد ٚسلٝ ػشتستاٖ تا ٚسلٝ 

ذ ٚ ایٗ ساص٘آیٙذ ٚ پٛستٝ جذیذ سا ٔیٔزاب خٕیشوشٜ تٝ تستش ایٗ دسیا تاال ٔیٚسط دسیای سشخ ٔٛاد 

 وٙذ.پٛستٝ تٝ دٚ طشف حشوت ٔی

 ....................... ٘اْ داس٘ذ. ضٛ٘ذٞا ایجاد ٔیفطاٖ دس وف الیا٘ٛسد ٌسُ یا آتصٞای تضسي وٝ اص ایجأٛج -44

 72ظ

 آتتاص یا سٛ٘أی

 72ظ آتتاص )سٛ٘أی( سا تؼشیف وٙیذ؟ -45

ا٘ذ ِشصٜ دس وف الیا٘ٛس تٝ ٚجٛد آٔذٜفطاٖ یا صٔیٗ ٞا وٝ تش احش آتصٞای تضسي آب دس الیا٘ٛستٝ ٔٛج

 ٌٛیٙذ.آتتاص )سٛ٘أی( ٔی

 72ظ ٌسُ سا تؼشیف وٙیذ؟ -46

 آٚس٘ذ.جا ضٛ٘ذ ٌسُ سا تٝ ٚجٛد ٔیطشف ضىستٍی ٘سثت تٝ ٞٓ جاتٝ ٞای دٚاٌش سًٙ

 



 

 

 72ظ ٌسُ چیست؟ -47

 جا ضٛد.سٚی سًٙ وشٜ وٝ ٘سثت تٝ ٞٓ جاتٝ تشن -1

 ٞای سٚی پٛستٝتشن -6

 ٞای سٚی سًٙ وشٜ الیا٘ٛسیتشن -3

 1ٌضیٙٝ 

 آٚس٘ذ.................. سا تٝ ٚجٛد ٔیٞای دٚ طشف ضىستٍی ٘سثت تٝ ٞٓ جاتٝ جا ٘طٛ٘ذ ..اٌش سًٙ -48

 72ظ

 دسصٜ

 72ظ دسصٜ سا تؼشیف وٙیذ؟ -49

 آیذ.جا ٘طذٜ تاضذ دسصٜ تٝ ٚجٛد ٔیٞای دٚ طشف ضىستٍی جاتٝاٌش سًٙ

 72ظ تفاٚت دسصٜ ٚ ٌسُ سا تٙٛیسیذ. -52

ی دٚ ٞاسًٙضٛ٘ذ دس حاِی وٝ دس ٌسُ جا ٕ٘یٞای دٚ طشف ضىستٍی ٘سثت تٝ ٞٓ جاتٝدس دسصٜ سًٙ

 ضٛ٘ذ.جا ٔیطشف ضىستٍی ٘سثت تٝ ٞٓ جاتٝ

 ضٛد؟ٞا دیذٜ ٔیٞا ٚ حاضیٝ ٚسلٝذٜ صٔیٗ ضٙاسی دس تٕاْ جاتٝ جاییوذاْ پذی -51

 ٌسُ -4           ساخت پٛستٝ جذیذ  -3            صِضِٝ       -6         آتص فطاٖ    -1

 6ٌضیٙٝ 

 

 ٘احیٝ سٝ تثشیض –دتیشستاٖ دٚس اَٚ ضٟیذ فتح اِٝ پٛس  –تٟیٝ ٚ تٙظیٓ: ٔٛالئی 


