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 ها )علوم تجربی(درس ششم: سنگ                                   نام و نام خانوادگی:

 تاری

 
 ی اجزای تشکیل دهندهرنگ، زبری، صافی، سختی، نوع و اندازه اند؟هم متفاوت ها از چه نظر باسنگ -1

کند. جا میآورد و جابهها را به حرکت در میشود، در مسیر خود سنگوقتی رود از کوه جاری می -2

 ها تغییر کند.اندازه و شکل آن ،ممکن است رنگ کنند؟سنگ ها در مسیر حرکت خود چه تغییری می

 رسوبی، سنگ آذرین، سنگ دگرگونی سنگ .ببرید نام را سنگ انواع -3

های ریز و درشت ها و ذرّهرودها هنگام سرازیر شدن از کوه، سنگ شود؟ می تشکیل چگونه رسوبی سنگ -4

کنند تا وارد دریا و دریاچه شوند. الی، همراه رود حرکت میوهای ریزتر و گلآورد. سنگرا با خود به حرکت در می

س ها پاین الیه .گیرندالیه روی هم قرار می شوند و الیهنشین میها پس از وارد شدن به دریا و دریاچه، تهاین ذرّه

 های رسوبی را تشکیل می دهند.شوند و سنگهای طوالنی سخت میاز گذشت سال

 بودن الیه الیه ؟چیست رسوبی سنگ اصلی ویژگی -5

ها در درون زمین به دلیل گرمای درون زمین بسیار داغ است. سنگ شود؟می تشکیل چگونه آذرین سنگ  -6

 دهند.های آذرین را تشکیل میاند. این موادّ مذاب پس از سرد شدن سنگزیاد به حالت مذاب

ها مانند کره و شکالت در اثر بله، سنگ شوند؟ها هم مانند کره و شکالت در اثر گرما ذوب میآیا سنگ -7

 آیند.د و پس از سرد شدن دوباره به حالت جامد در میشونگرما ذوب می

 تغییر زمین اعماق در زیاد فشار و گرما اثر بر هاسنگ از رخیب شود؟می تشکیل چگونه دگرگونی سنگ -8

 د.دهنمی تشکیل را دگرگونی هایسنگ کنند ومی

 ک، سنگ مرمرآه سنگ .بزنید مثال نمونه دو دگرگونی سنگ برای -9

 سازی، صنعت، پزشکی، هنر، خوراکیساختمان شود؟هایی میها چه استفادهسنگاز  -10

پایهی: چهارم   آموزگار:  خانم خزائی  تاریخ: --/--/  
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 ها )علوم تجربی(درس ششم: سنگ                                   نام و نام خانوادگی:

  1396/--/--تاریخ:   خانم خزائی  آموزگار:   چهارمی: پایه

 تاری

 
 شود.در همه جا یافت نمی کنند. این سنگنوعی سنگ است که از آن، آهن تهیه می سنگ آهن چیست؟ -11

 آورند.فلز آهن را از سنگ آهن به دست می ،آهنی ذوبدر کارخانه آید؟فلز آهن چگونه به دست می -12

( در طبیعت 2های فلزی را در طبیعت رها نکنیم. ( زباله1 داری کنیم؟چگونه از منابع خدادادی نگه -13

 کنند.ها زندگی میجا نکنیم چون برخی جانوران کوچک زیر سنگها را جابهسنگ

 


