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 درس نهم : سنگ ها

 رسوبي ، سنگ هاي آذرين ، سنگ هاي دگرگون شده   سنگ هايانواع سنگ ها را نام ببريد ؟  – 1

نقاط گوناگون كنده شده و در محلي بر اثر جريان آب ، مقداري مواد مختلف از   مراحل ايجاد سنگ رسوبي را بيان كنيد ؟ -2

كه آب آرام مي گيرد ته نشين مي شوند و به دليل سنگيني كم كم سخت و فشرده مي شوند و پس از سخت شدن سنگ هاي 

 رسوبي را ايجاد مي كنند . ) سنگ هاي رسوبي به صورت ورقه ، ورقه روي هم انباشته مي شوند . (

خير ، ممكن است از نظر جنس يا رنگ و شكل با هم فرق داشته باشند و   هم هستند ؟آيا همه ي سنگ هاي رسوبي مثل    - 3

 حتي گاهي در يك سنگ رسوبي هر اليه اي با اليه ي ديگر فرق مي كند .

 كوه هاي رشته كوه البرز و زاگرس  سنگ كدام يك از كوه هاي ايران از جنس سنگ هاي رسوبي است ؟  نوع – 4

بر اثر بيرون ريختن مواد مذاب از دهانه ي آتشفشان ها ، مواد   مراحل به وجود آمدن سنگ هاي آذرين را بيان كنيد ؟  - 5

مي گويند و اگر در داخل زمين سرد شوند  مذاب سرد شده و به صورت سنگ در مي آيند كه به آن ها سنگ هاي آذرين بيروني

 ي آذرين از بلور هاي ريز و درشت است . () جنس سنگ ها  آذرين دروني گفته مي شوند .

 كوه هاي الوند و دماوندسنگ كدام يك از كوه هاي ايران از جنس سنگ هاي آذرين است ؟   نوع  - 6

 . به جايي كه در آن مواد كاني به صورت خالص و نا خالص وجود داردكان يا معدن به كجا مي گويند ؟   - 7

 گچ ، نمك و ذغال مداد  نام ببريد كه به راحتي در دسترس مي باشد ؟آيا مي توانيد چند كاني را   - 8

 و هنر و . . .  در صنعت و ساختمان سازيكاريرد مواد مختلف معدني را نام ببريد ؟   - 9

گرما ، فشار و محلول هاي فعال از لحاظ   سنگ هايي كه بر اثرسنگ هاي دگرگون شده چگونه به وجود مي آيند ؟   - 11

بيشتري از زمين قرار داشته باشند   سنگ هاي دگرگون شده نام دارند . ) هرچه در عمق  به وجود مي آيند يي و زمان شيميا

گرما و فشار بيشتري تحمل مي كنند . البته گرما طوري بايد باشد كه مواد به وجود آورنده ي سنگ ذوب نشوند . در صورتي كه 

 ن سنگ آذرين مي گويند . (ذوب شوند نوع سنگ تغيير مي كند،كه به آ

 سنگ مرمريك نوع سنگ دگرگون شده نام ببريد ؟   -11

 . به وجود مي آيد  خاك   مرور زمان  سنگ ها بر اثر  از خرد شدن و تجزيه ي  خاك چگونه به وجود مي آيد ؟  - 12

 گياهان وجانوران خاك است .منبع اصلي غذاي همه ي خاك در تهيه ي غذاي جانوران و گياهان چه نقشي دارد ؟   - 13
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ابتدا سنگ ها را خرد كرده و در كوره هاي   براي به دست آوردن فلزات از سنگ هاي معادن چه كار بايد كرد ؟ – 14

 مخصوص حرارت زيادي مي دهند تا ذوب شوند سپس فلزات را از آن جدا مي كنند .

 درس دهم : زمين و همسايه هاي آن

 خورشيد ثابت است و زمين به دور آن مي چرخد .شيد مي چرخد يا خورشيد به دور زمين ؟ آيا زمين به دور خور  - 1

 دو حركت ، حركت وضعي و حركت انتقالي  زمين داراي چند حركت مي باشد ؟  - 2

وضعي   طول مي كشد را حركت ساعت  24زمين به دور خودش كه  حركت   است ؟ صورتي  به چه  وضعي زمين  حركت   - 3

 گويند .مي 

زمين به دور خورشيد كه يك سال طول مي كشد را حركت انتقالي زمين   حركتحركت انتقالي زمين به چه صورتي است ؟   -4

 مي گويند .

روز داشته باشد را سال كبيسه   366) سالي كه   روز طول مي كشد  365  مي كشد ؟  طول  چند روز  انتقالي زمين  حركت  - 5

 مي گويند . (

در حركت وضعي زمين به دور خودش ، نيمي از زمين كه به طرف خورشيد است   شب و روز چگونه به وجود مي آيد ؟ – 6

 و نيمي از آن كه پشت به خورشيد است ، شب خواهد بود .  روز

 ماه و ستارگان  شب در آسمان چه مي بينيم ؟  - 7

 گرد و كروي شكل است .زمين به چه شكلي است ؟  – 8

  

 تلسكوپه وسيله اي كه با آن ماه و ستارگان را به را حتي مي توان مشاهده كرد چه مي گويند ؟ ب  - 9

 بار نرمغسنگ و پوشش سطح ماه از چيست ؟   - 11

 خير ، به علت عدم وجود آب و هوا ) اكسيژن الزم ( زندگي ميسر نيست .هم وجود دارد ؟  هآيا در ماه موجود زند  - 11

ماه از خود نوري ندارد . و نوري را كه ما زميني ها مشاهده مي كنيم انعكاس نور خورشيد بر ماه   نور ماه از كجاست ؟  - 12

 است كه به آن مهتاب مي گويند . ) ماه نور خورشيد را بازتاب مي كند . (

 ال هاي دايره شكلكوه هاي بلند ، دشت هاي وسيع و گود  در روي ماه چه چيزهايي مشاهده مي شود ؟  - 13
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مي چرخند ، منظومه ي شمسي   كه به دور آن  همه ي سياره هايي  خورشيد و  به مجموعه ي  منظومه ي شمسي چيست ؟  - 14

 خورشيد در وسط منظومه ي شمسي قرار دارد . (  گفته مي شود . )

لي سيارات به دور خورشيد در حال حركت ستاره ها ثابت هستند و حركت نمي كنند وفرق بين سياره و ستاره چيست ؟   - 15

 سياره ها از خود نور ندارند و نور خورشيد را بازتاب مي كنند در صورتي كه ستاره ها از خودشان نور دارند.  هستند .

 ستارهخورشيد ستاره است يا سياره ؟   - 16

 سياره 9  دور خورشيد چند سياره در حال گردش هستند ؟  - 17

،   ، اورانوس  ، زحل  ، مشتري  ، مريخ  ، زمين  ، زهره  عطارد  سياره هاي منظومه ي شمسي را به ترتيب نام ببريد ؟  – 18

 ننپتون و پلوتو

 عطارد  نزديك ترين سياره به خورشيد كدام سياره است ؟    - 19

 نپلوتو  دور ترين سياره به خورشيد كدام سياره است ؟   - 21

 به دور خورشيد مي گردد .  روز يك بار 88  هر  سياره ي عطارد در چه مدتي يك بار به دور خورشيد مي گردد ؟   - 21

 عطارد به علت نزديكي به خورشيد .چرا ؟   گرم ترين سياره ي منظومه ي شمسي كدام سياره است ؟  - 22

 وي آن دره ها و كوه هاي خشك ديده مي شود .در ر  ،  خيرآيا در سياره ي عطارد موجود زنده وجود دارد ؟   - 23

 بعد از غروب آفتاب و قبل از طلوع خورشيد.  چه موقع در طول روز مي توان سياره ي زهره را به راحتي مشاهده كرد ؟  - 24

 سومين سياره ي منظومه ي شمسي است .زمين چندمين سياره ي منظومه ي شمسي است ؟   - 25

 روز ها بسيار گرم و شب ها بسيار سرد است .وز ها وشب ها چگونه است ؟ در سياره ي مريخ ر  - 26

 هر دو سال يك بار به دور خورشيد مي گردد .در چه مدتي يك بار به دور خورشيد مي گردد ؟   سياره ي مريخ  - 27

 مشتريبزرگ ترين سياره ي منظومه ي شمسي كدام است ؟   - 28

 عطاردكوچك ترين سياره ي منظومه ي شمسي كدام است ؟   - 29

 برابر زمين است . 1411حدود   زمين است ؟  سياره ي مشتري چند برابر  - 31

 سال يك بار به دور خورشيد مي گردد . 12هر در چه مدتي يك بار به دور خورشيد مي گردد ؟   سياره ي مشتري   - 31
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 ، چون در اطرافش حلقه هاي روشن زيادي وجود دارد .  زحل  ي شمسي كدام است ؟ چرا ؟ زيبا ترين سياره ي منظومه   - 32

 سال يك بار به دور خورشيد مي گردد . 29هر سياره ي زحل در چه مدتي يك بار به دور خورشيد مي گردد ؟   - 33

 بار به دور خورشيد مي گردد . سال يك 248هر در چه مدتي يك بار به دور خورشيد مي گردد ؟  نسياره ي پلوتو  - 34

 ؟ به علت دوري از خورشيد . بسيار سرد است نچرا سياره ي پلوتو   - 35

، و هواي الزم براي زنده ماندن در   چون نه گرم است و نه سرد  چرا زمين براي رشد گياهان و جانوران مناسب است ؟  - 36

 آن وجود دارد .

نور خورشيد به ماه مي تابد و كره ي ماه آن را به زمين بازتاب مي كند و اين انعكاس  مهتاب چگونه به وجود مي آيد ؟  - 37

 نور را مهتاب مي گويند .

 گازجنس سياره هاي زحل و مشتري از چيست ؟  -38
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