
 
 

  ؟از سنگ های زیر قرار می گیردگروه  کدام در ، سنگ مرمر.1

               گزینه الف و ب صحیح است( د                  دگرگون شده( ج              وبی              ـرس( ب    آذرین             ( الف  

........................................................................................................................................................................................................................... 
   که قبالً در داخل زمین بوده اند ، به وجود می آیند که به  بسیار داغ و مذابی  بعضی از سنگ ها براثر سرد شدن مواد. 2

 .گفته می شود................. ...........................سنگ ها   این
 

 خشت( د                     دگرگون شده( ج      رسـوبی              ( ب                         آذرین( لف ا       
 

........................................................................................................................................................................................................................... 
 های رسوبی کدام است؟         ترین ویژگی سنگ مهم .3

 داشتن بلور درشت( د          تحمل گرما و فشار زیاد    ( ج     الیه الیه بودن         (ب   سخت و محکم بودن           (الف

........................................................................................................................................................................................................................... 
 

 ؟ بر اثر حرارت زودتر گرم می شود کدام یک. 4

      خط کش ژله ای (د                   خط کش فلزی (ج                 خط کش پالستیکی (ب                 خط کش چوبی  (الف  

........................................................................................................................................................................................................................... 

  

 

 
   .شود استفاده می ......................................به نام ی ابرای اندازه گیری دمای یک جسم از وسیله . 5

 

........................................................................................................................................................................................................................... 
 

 .می گویند..............................نها سنگ آو گرمای زیاد تغییر می کنند که به  فشار ها بر اثر بعضی از سنگ. 6
 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 .گویند می .......................................هند دمانند فلزات که گرما را از خود عبور می  به موادی. 7

 

 

 

 علوم: نام درس     

 :نام و نام خانوادگي     

 :نام پدر   

 باسمه تعالي

 قشمآموزش و پرورش شهرستان  اداره ی

 درگهان حضرت مهدی دبستان

 .من یاد مي گیرم تا بهتر زندگي کنم                     

 (سنگ ها)و  (گرما و ماده )درس 

 دقیقه 54: زمان 

 12/21/49: تاریخ  

 :شماره دانش آموزی

 .مشخص کن    ×    گزینه ی صحیح را با عالمت

 .جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کن

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



 
 

 سنگ های رسوبی چگونه تشکیل می شوند؟. 8

 

 

 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 
   سنگ ها از چه نظر با هم تفاوت دارند؟. 9

 

........................................................................................................................................................................................................................... 
 (دو مورد) چه پیشنهادهایی دارید؟ ( گرمایی و سرمایی) برای جلوگیری از به هدر رفتن انژری . 11

 

 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 
 لطغ            صحیح               .مشخص کنید( ×)را با گذشتن عالمت  طجمله های صحیح و غل.11

                     

 .دــــــنـنـی کـــــــر مـــــیــیــغـــت ر رود ـــیــا در مســــــــه گــنــس  -

 .ودــــــــــش یـــا مــــــن دمــــتــــاال رفـــــــب بـــــوجـــــا مــــــرمــگ  -

 .با استفاده از حس المسه ، می توان دمای دقیق یک جسم را تعیین کرد  -

  .تــان اسـا روش تشکیل آن ها یکسـون اند، امــوناگـــا گــــگ هـــــسن  -

          

 

                                                                                                    

 .همیشه پیروز و سربلند باشید                                                                                                        

 میالد دریانورد                                                                                    

 

 

 .به سواالت زیر با دقت پاسخ دهید


