
 

یربکا )یلعدنهس  لوا هرود   ) بآودنایم یتشهب  دیهش  ناشخرد  یاهدادعتسا  ناتسریبد 

اهاه گنس   گنس لصف  1212   لصف متشه  -   متشه یسانش   یسانش نیمز   نیمز ناحتما   ناحتما

ورباگ تلازاب   رمرم   کهآ   گنس   

چگ تیفارگ   تیریپوکلاک   زتراوک    

رگيدکي اب  اهنآ  طابترا   ۀوحن  اهرولب و  لکش  هزادنا و  هب   
نآ یاهرولب  لکش  هزادنا و  هب   

نآ ندوب   رولب  تشرد  رولبزیر و   
نآ هیّلوا  لیکشت  لحم  گنس ، ندوب  رولبزیر  ای  تشرد   

دنا میناروا  یواح  اه  تینارگ  زا  یخرب   
 . تسا مک  تینارگ  یندعم  عبانم   

 . دنرادن ار  مزال  یتخس   
.تسین ینیئزت  گنس   

ییایمیش یاهشنکاو  ماجنا   
اه هناخدور یشیاسرف  داوم  یراذگ  بوسر   

هدرم نارادناج  یایاقب  عمجت   
اه هچایرد بآ  ریخبت   

؟     1. تسا هدش  لصاح  تدم   ینالوط  دایز و  ترارح  راشف و  رثا  رد  گنس  مادک 

؟ 2. تسا ینوگرگد  عون  زا  یناک  مادک 

دراد3. یگتسب  گنس ..........................  کی  تفاب 

.دوش4. هدافتسا  اهانب  یلخاد  یامن  هژیو  هب  نامتخاس  یامن  رد  دیابن  تینارگ  زا  دندقتعم  ناسانش  گنس 
؟ تسیچ تلع 

.دنتسه5. یراوآ  یبوسر  یاه  گنس  اهنآ ، نیرت  مهم  زا  یکی   . دننک یم یدنب  هقبط لیکشت  زرط  ساسا  رب  ار  یبوسر  یاه  گنس ناسانش  نیمز
؟ دهد یم ناشن  ار  اه  گنس  لیکشت  زرط  هنیزگ  مادک 
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یکینوتکت یاهورین   
یراذگ وسر ب   

لایس نایرج  تعرس   
امگام یامرگ   

ندوب هقرو  هقرو  ندوب   حطسم  ییابیز   دایز   ماکحتسا   

سینگ رمرم   کهآ   گنس  تینارگ    

تسا6. ...................درکلمع  ةجیتن   اه  گنسرد  یگدروخ  لسگ  یگدروخ و  نیچ  ندمآ  دیدپ 

؟7. دهد یم  ناشن  ار  یبوسر  گنس  یگژیو  مادک  لکش 

؟8. تسا مادک  گنس  مان 
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نالبس دنهس   دنوامد   دنولا    

؟ 9. تسا یناشفشتآ  هوک  مادک  ریوصت 
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ینوگرگد نیرذآ و  یبوسر   ینوگرگد   نیرذآ    

؟ 10. تسا هوک  عون  مادک  ریوصت  امش  رظن  هب 
؟  تسا هدش  لیکشت  ییاه  گنس  عون  هچ  زا  روظنم 
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	امتحان زمین شناسی هشتم - فصل 12 سنگ ها



