
 به نام خدا

.                  ىام و ىام خاىَادگی  علَم فصل شيگ ٌای      : ...............................

کدام شيگ در اثر گرنا و فشار زياد ةدشث نی آيد؟- 1

آذريو( الف

دگرگَن( ب

رشَةی ( ج

الف و ج ( د

. درون زنيو- 2 اشث...............
. ةصيار شرد (الف

ةصيار گرم (ب

گرم (ج

ٌم دنای شطح زنيو  (د

. ةرخی از شيگ ٌا ىيز ةر اثر گرنا و فشار زياد جغيير نی کييد؛ ةً ٌهيو شتب ةً آىٍا شيگ ٌای - 3 نی ..............

گَييد

آٌک  (الف

دگرگَىی  (ب

نرنر  (ج

آذيو  (د

شيگ زير چً ىَع شيگی اشث ؟- 4

شيگ نرنر (الف

شيگ آذيو (ب

شيگ آٌک (ج

شيگ رشَةی (د



. شيگ-  5 .، ىَعی شيگ اشث کً از آن، آٌو جٍيً نی کييد ايو شيگ در ٌهً جا يافث ىهی شَد............

نرنر (الف

آذيو (ب

آٌو (ج

دگرگَىی (د

نٍم جريو عانل در دگرگَن شدن شيگ ٌا چيصث ؟ - 6

فشار و جيس شيگ  (الف 

گرنا و فشار   (ب 

گرنا و اىدازه ی شيگ   (ج 

 دنای زياد و جيس شيگ  (د 

نرنر از اىَاع کدام يک از شيگ ٌای زير اشث ؟ - 7

شيگ نرنر (الف

شيگ آذيو (ب

شيگ آٌک (ج

 شيگ رشَةی (د

 

کدام يک جزء شيگ ٌای دگرگَىی اشث ؟ -  8

ناشً شيگ   (الف 

نرنر  (ب 

شيگ ىهک   (ج 

شيگ پا   (د 

 خسته نباشید گلن 
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