
هوازدگی: 13فصل  |تم شنمونه سوال علوم تجربی پایه ه

نام ونام خانوادگی:

کالس:

 آموزشگاه:

طراح سوال:

نوع آزمون:

زمان آزمون:

( مشخص کنید.پاسخ صحیح را با عالمت )
؟دهدها در اثر یخ زدن آب را درست نشان میکدام گزینه مراحل هوازدگی سنگ -1

 خرد شدن سنگ-زدگی و افزایش حجمیخ-ذوب شدن یخ-زدگی و افزایش حجمیخ الف(

  خرد شدن سنگ-زدگی و افزایش حجمیخ-ذوب شدن یخ ب(

 خرد شدن سنگ-افزایش حجم  -زدگیذوب شدن یخ و یخ-هاتغییرات دمای درون سنگج( 

  خرد شدن سنگ-افزایش حجمزدگی و یخ-قعات درشت تر به قطعات ریزتربرخورد د(

؟آید کدام مورد در اثر هوازدگی از نوع شیمیایی به وجود می -2

 ورقه ورقه شدن سنگ ها ب( یخ زدگی و خرد شدن سنگ الف(

        ته نشین شدن ذرات د(تبدیل سنگ به خاک         ج( 

؟ها هستندیک از رسوبات زیر یخچالکدام عامل حمل  -3

 های رسوبیسنگ د( سنگ های آهکی ج(  دارسنگ زاویه ب(   سنگ گرد الف(

؟نداردعامل در هوازدگی فیزیکی نقشی کدام  -4

 ریزش سنگ از کوه د( کربن دی اکسیدج(   فشار الیه های باالیی ب(  انجماد آب الف(

مشخص کنید. ()جمالت درست یا نادرست را با عالمت 

نادرست            شوند.                  درست  رات رس در آب دریاها، دیرتر ته نشین میذذرات شن نسبت به  -5

نادرست            درست                               .شودپر باران خاک بیشتری تشکیل  میدر مناطق مرطوب و  -6

به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید.

دهد.نمودار شکل زیر چرخه سنگ را نشان می -7

های رسوبی را سنگالف( سه مرحله تبدیل سنگ های سطح زمین به 

 گذاری کنید.در شکل مشخص و نام

ب( نوع سنگ های نامعلوم در چرخه را مشخص کنید.

 ج( نام فرآیندهای نامعلوم را بنویسید. 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



هوازدگی: 13فصل  |تم شنمونه سوال علوم تجربی پایه ه

نام ونام خانوادگی:

کالس:

 آموزشگاه:

طراح سوال:

نوع آزمون:

زمان آزمون:

عوامل زیر را در دو دستۀ هوازدگی فیزیکی و شیمیایی دسته بندی کنید. -8

باد  اکسیدکربن دی  هیدروکلریک اسید ریشه گیاهان  برخورد سنگ ها

سنگ را تعریف کنید؟ هوازدگی و چرخۀ -9

های رسوبی الیه های زیرین در مناطقی از کشورمان چیست؟دلیل ورقه ورقه شدن سنگ -10

علت ریز و  گرد بودن ذرات شنی بستر رودخانه ها چیست؟ -11

شیمیایی فیزیکی

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



هوازدگی: 13فصل  |تم شجربی پایه هنمونه سوال علوم ت

نام ونام خانوادگی:

کالس:

 آموزشگاه:

طراح سوال:

نوع آزمون:

زمان آزمون:

مشخص کنید. (پاسخ صحیح را با عالمت )
؟دهدها در اثر یخ زدن آب را درست نشان میکدام گزینه مراحل هوازدگی سنگ -1

 خرد شدن سنگ-زدگی و افزایش حجمیخ-ذوب شدن یخ-زدگی و افزایش حجمیخ (الف

  خرد شدن سنگ-زدگی و افزایش حجمیخ-ذوب شدن یخ ب(

 خرد شدن سنگ-افزایش حجم  -زدگیذوب شدن یخ و یخ-هاتغییرات دمای درون سنگج( 

  خرد شدن سنگ-افزایش حجمزدگی و یخ-قعات درشت تر به قطعات ریزتربرخورد د(

؟آید کدام مورد در اثر هوازدگی از نوع شیمیایی به وجود می -2

 ورقه ورقه شدن سنگ ها ب( یخ زدگی و خرد شدن سنگ الف(

        ته نشین شدن ذرات د(         تبدیل سنگ به خاکج( 

؟ها هستندیک از رسوبات زیر یخچالکدام عامل حمل  -3

 های رسوبیسنگ د( سنگ های آهکی ج(  دارسنگ زاویه ب(   سنگ گرد الف(

؟نداردعامل در هوازدگی فیزیکی نقشی کدام  -4

 ریزش سنگ از کوه د( کربن دی اکسیدج(   فشار الیه های باالیی ب(  انجماد آب الف(

مشخص کنید. ()جمالت درست یا نادرست را با عالمت 

 نادرست            شوند.                  درست  رات رس در آب دریاها، دیرتر ته نشین میذذرات شن نسبت به  -5

نادرست              درست                             .شودپر باران خاک بیشتری تشکیل  میدر مناطق مرطوب و  -6

به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید.

دهد.نمودار شکل زیر چرخه سنگ را نشان می -7

های رسوبی را سنگالف( سه مرحله تبدیل سنگ های سطح زمین به 

 گذاری کنید.در شکل مشخص و نام

ب( نوع سنگ های نامعلوم در چرخه را مشخص کنید.

 ج( نام فرآیندهای نامعلوم را بنویسید. 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



هوازدگی: 13فصل  |تم شجربی پایه هنمونه سوال علوم ت

نام ونام خانوادگی:

کالس:

 آموزشگاه:

طراح سوال:

نوع آزمون:

زمان آزمون:

عوامل زیر را در دو دستۀ هوازدگی فیزیکی و شیمیایی دسته بندی کنید. -8

باد  اکسیدکربن دی  هیدروکلریک اسید ریشه گیاهان  برخورد سنگ ها

سنگ را تعریف کنید؟ هوازدگی و چرخۀ -9

 گویند.اید، هوازدگی میها به وجود میهوازدگی: به تغییراتی که در اثر عوامل فیزیکی و شیمیایی در سنگ
 دگرگونی را وهای موجود در کرۀ زمین در اثر فرآیندهای مختلف مانند هوازدگی، انجماد مواد مذاب چرخه سنگ: تغییرات سنگ

 چرخۀ سنگ گویند.

های رسوبی الیه های زیرین در مناطقی از کشورمان چیست؟دلیل ورقه ورقه شدن سنگ -10

های زیرین به دلیل های زیرین برداشته شود، سنگهای رسوبی، فشار از روی الیهاگر در اثر فرسایش یکی از الیه های سنگ
 شوند.یاز از هم جدا میشوند و شبیه پوست پانبساط ورقه ورقه می

علت ریز و  گرد بودن ذرات شنی بستر رودخانه ها چیست؟ -11

تر تبدیل کاند، در مسیر حمل در اثر برخورد به همدیگر به قطعات کوچچون از فاصله بسایر دوری مثل قله کوهها حمل شده
 اندهای تیز خود را نیز از دست دادهاند و لبهشده

شیمیایی

کربن دی اکسید-هیدروکلریک 

فیزیکی

باد-ریشه گیاهان-برخورد سنگها
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