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 6علوم درس : درس کاربرگ    نام و نام خانوادگی:

 1395ماه دی تاریخ:   رشیدی آموزگار:    چهارم ی:پایه

 تاری

 
 سنگ ها چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند ؟ – 1

 .  ندمتفاوت هست دهندهی تشکیلاندازهو  نرمی،  سختی،  زبری،  صافی،  رنگ،  اندازهها از نظر سنگ

 انواع سنگ را نام ببرید .  – 2

 سنگ دگرگونی –سنگ آذرین  –سنگ رسوبی 

 سنگ رسوبی چگونه تشکیل می شود ؟ – 3

 .  دهدی آنها را تغییر میآورد و اندازهها را به حرکت درمی، سنگ رود 

  . دهندل میها سنگ رسوبی را تشکیپس از سالشده نشین شده توسط رود که در دریا و دریاچه تهذرات ریزِ تشکیل

 رسوب چیست ؟ – 4

-ردتر میگ، ریزتر و  وند، هرچه بیشتر حمل ش . ذرات دهدی آنها را تغییر میآورد و اندازهها را به حرکت درمیسنگ،  رود

 .  شوند

 .  نام دارد رسوب،  شوندنشین میشده توسط رود که در دریا و دریاچه تهذرات ریزِ تشکیل

 ویژگی اصلی سنگ رسوبی چیست ؟ الیه الیه بودن – 5

 ذرین چگونه تشکیل می شود ؟سنگ آ – 6

 .  دآین، به وجود می اندهای آذرین بر اثر سرد شدنِ مواد بسیار داغی که قبالً در داخل زمین بودهسنگ

 سنگ گرانیت –برای سنگ آذرین دو نمونه مثال بزنید . سنگ پا  – 7

 سنگ دگرگونی چگونه تشکیل می شود ؟ – 8

ا دگرگونی ر نگ هایسعماق زمین تغییر شکل داده اند ، بر اثر گرما و فشار زیاد در ابعضی از سنگ های رسوبی و آذرین که 

 تشکیل می دهند . 

 سنگ مرمر –برای سنگ دگرگونی دو نمونه مثال بزنید . سنگ آهک  – 9

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
WwW.MoallemYar.IR
________________
WwW.MoallemYar.IR
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 6علوم درس : درس کاربرگ    نام و نام خانوادگی:

 1395ماه دی تاریخ:   رشیدی آموزگار:    چهارم ی:پایه

 تاری

 
 خوراکی  -هنر  -پزشکی  -صنعت  -سازی ساختمان از سنگ ها چه استفاده هایی می شود ؟ – 10

 ل سنگ رسوبی را توضیح دهید  .مراحل تشکی – 11

 . برندد میو قطعات سنگ را به همراه خو  ، ماسه ، خاک روندها به سوی دریا میهایی که از کوهرودخانه .1

  شوندنشین میروند و در آب تهدر دریا این مواد سنگین در آب فرو می .2

 . شده، رسوب استنشیننام این موادِ ته . .3

 . دهندی زیرین را تشکیل می، الیه ترندهایی که سنگینها و شنسنگ، قلوه های بزرگسنگ .4

 . نشیندشود و گِل روی آن مینشین میسپس ماسه ته .5

 . شودهای مختلفی تشکیل می، الیه بدین ترتیب در کف دریا .6

 . شوندهای قدیم تشکیل می، روی الیه های جدید رسوبهر سال الیه .7

 کشد .  این کار چند هزار سال طول می .8

 . دهدهای زیرین را فشار می، الیه ها و آبوزن بسیار زیاد الیه .9

 . آورندهای رسوبی را به وجود میشوند و سنگها سخت میاین الیه .10

 را توضیح دهید .  دگرگونیمراحل تشکیل سنگ  – 12

 . شوندیل میدیگری تبد آیند و سپس به نوعبه وجود میآذرین یا  رسوبیهای دگرگونی ابتدا به صورت سنگ سنگ .1

 . کند، شکل و رنگ آنها فرق می هاهای قدیم نیستند و بیشتر وقتهای جدید شبیه سنگسنگ .2

 . آیدجود می، این تغییرات به و های باالیی باشند، یا تحت فشار وزن الیه ها بسیار داغ شوندوقتی سنگ .3

 سنگ ها چگونه تغییر می کنند .  – 13

 کنند، آب و هوا و .... تغییر می ی زمینزمین، بر اثر عواملی مانند جاذبههای سطح سنگ . 

 اند های کوچک تبدیل شدهها جدا شده و در اثر غلتیدن، به تکهها از صخرهگاهی قسمتی از سنگ. 

 اندها داشتهگیاهان و جانوران نیز نقش مؤثری در خرد کردن سنگ . 

 مواد اصلی های بزرگ به قطعات کوچک سنگ و در پایان بهصخره در اثر عوامل موثر بر تغییر شکل سنگ ها ،  – 14

 .می شوند ی خاک تجزیه دهندهتشکیل


