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S2     زمـــان       :           S 6                                        S 5                                     S 2                     
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 وایت بردتخته پاک کن    ( نیرودر شکل مقابل نیروهای وارد بر تخته پاک کـن را رسم کنید . ) دو  14

 وایت برد مغناطیسی است . 
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 با توجه به شکل به سواالت پاسخ دهید : 
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 آ (  گسل  و درزه را روی شکل نشان دهید .  

 با ورقه ایـران رشته کوه زاگـرس   -----------ب( در اثر برخورد ورقه   

 بوجود می آید . 

 دانشمندان با استفاده از فسیل ها ، به چه نکته ای در آفرینش جهان پـی برده اند ؟  18

 
 

 مورد ( 2فسیل راهنما باید دارای چه ویژگی هایی باشد ؟ )  19
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