
 بسمه تعالی

 تاریخ:  علوم 4آزمون تستی فصل 

 نام طراح:                      نام و نام خانوداگی:

 

 *گزینه درست را انتخاب کنید.

  سنگ ها باقی مانده چه می گویند؟ در قدیمیـ به آثاری که از جانداران بسیار 3

  د( اثر   ج( ردپا  ب( فسیل  الف( دایناسور

    ر کدام سنگ ها فسیل یافت می شود؟ـ معموال د2

  د( مرمر  ج( دگرگون شده  آذرینب(   الف( رسوبی

    ردپای یه جاندار قدیمی می توان: ـ با اندازه گیری1

  ان از روی رد پا به گذشته پی بردب( نمی تو  آب و هوای گذشته را تعیین کرد الف(

   صحیح است 1و3د( گزینه ی  یدا کردج( حجم بدن جاندار و اندازه آن را پ

     است؟شتر مربوط به کدام قسمت بدن ـ فسیل بی4

   ناخن-دندان-ب( مو   صدف-استخوان-الف( دندان

   ناخن-استخوان-د( ماهیچه   ناخن-فصد-نب( استخوا

      ـ در جا فسیل بهتری تهیه می شود؟5

   د( دشت   ج( دریا  ب( جنگل  ابانالف( بی

     از موجودات زیر فسیل کمتری دارد؟ـ کدام یک 9

   د( پروانه  (الک پشت  رب(دایناسو  الف(نهنگ

    ای زمین شناسان دارای اهمیت است؟ـ مطالعه فسیل ها از چه نظر بر7

       الف( کسب اطالعات درباره محل دریاها و دریاچه ها و...

        ب( کسب اطالعات درباره آب و هوای گذشته زمین

       ج( کسب اطالعات درباره گیاهان و جانوران قدیم

         ینه ها درست استد( همه ی گز

        ـ کدام عبارت نادرست است؟8

       الف( فسیل ها در میان سنگ ها هم پیدا می شوند

       ب( فسیل بیشتر در ته آب دریاها تشکیل می شود

      ج( از قسمت های نرم بدن جانداران فسیل بهتری تشکیل می شود



    یل می شود( از بدن جانوران ساکن خشکی خیلی کم فسیل تشکد

 *به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

 ـ مراحل تشکیل فسیل را توضیح بدهید.0

 

 

 

 

 

 ـ ویژگی های سنگ های رسوبی را بنویسید.39

 

 

 

 

 

 ـ مراحل تشکیل سنگ های رسوبی را توضیح دهید.33
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