FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ

6. SINIF 8. ÜNĐTE
YER KABUĞU NELERDEN OLUŞUR?

KONU : KAYAÇLARI SINIFLANDIRALIM

ÇÖZÜMLÜ ÇALIŞMA YAPRAĞI
FĐGEN HASRET

1.

Kayacın tanımını yapınız.

Kayaçlar su, gaz ve organik varlıkların
dışında yerkabuğunu meydana getiren
unsurlardır.

2.
Kayaçlar kökenlerine göre kaç ana gruba ayrılır? Bunlar nelerdir?
Kayaçlar kökenlerine göre üç ana grup altında toplanırlar:
Magmatik kayaçlar
Tortul kayaçlar
Başkalaşım kayaçlar
3.
Magmatik kayaç nasıl oluşur?
Yerin derinliklerindeki eriyik halde maddelerden oluşan mağmanın
bulunduğu yerden hareket ederek yeryüzüne veya yeryüzüne yakın çeşitli
yerlerine sokulup soğuyarak katılaşması sonucu oluşur
4. Dış püskürük taşlar nasıl oluşur ve özellikleri nelerdir?

5.

Đç püskürük taşlar nasıl oluşur ve özellikleri nelerdir?

ĐÇ PÜSKÜRÜK TAŞLAR
GRANĐT

DĐYORĐT

SĐYENĐT

GABRO

- Yerkabuğu içindeki mağmanın
yeryüzüne çıkmadan katılaşması
ile oluşur.
- Ağır ağır katılaştıklarından
içindeki minareller iri billuridir.
- En güzel örneği Granittir.
Ayrıca siyenit, diyorit, gabro
- Yeraltında olmalarına karşın dış
kuvvetlerin aşındırmasıyla
yeryüzüne de çıkabilirler.
6.
Tortul taşlar kaç gruba
ayrılır? Örneklerle açıklayınız.








 Bunların kaynağıda
mağmadır ancak mağmatik
taşlar yeryüzüne ulaşınca güneşlenme, akarsu ve rüzgar aşındırması gibi
çeşitli dış olaylarla karşılaşır
Bunun sonucunda denizlerde göllerde akarsu boylarında çöllerde
tortulanma yolu ile kat kat birikmiş yada çökeltilerle oluşmuş taşlardır.
ÖZELLĐKLERĐ
Yapıları kristalli taneli değildir
Đçlerinde fosil bulunabilir
Tabakalı bir yapıdadırlar
Asitten etkilenirler

7.Aşağıdaki olayları kısaca açıklayınız.
KALKER

MERMER

TAŞKÖMÜRÜ

ELMAS

GRANĐT

GNAYS

KUMTAŞI

KUVARSĐT

KĐLTAŞI

MĐKAŞĐST

Katılaşım ve tortul kayaların yüksek sıcaklık ve basınç altında kalarak
başkalaşmasıyla oluşan kayaçlardır.
Basınç ve sıcaklığın etkisiyle taşların fiziksel ve kimyasal yapıları değişir
sertleşir ve renkleri koyulaşır.
8. Kayaç döngüsünü açıklayınız.

1.

3 tane maden örneği hakkında kısaca bilgi veriniz.
Gümüş’ün tüketildiği alanları sıralayacak
olursak;
Fotoğraf sanayi, elektronik, para imali, süs
eşyası ve takı yapımı, alaşımlar, dişçiliktir.
Ayrıca, yapay yağmur yağdırmakta, ayna
sırlarının
yapımında,
bilgisayar
röle
kontaklarında,
pil
yapımında
da
kullanılmaktadır.

Boksit
endüstride
değişik
alanlarda
kullanılmaktadır. Aşağıda belirtilen kullanım
alanları kimyasal bileşimine bağlıdır.
1. Alümina ve alüminyum üretiminde % 90
oranında kullanılmaktadır. Boksitten metalik
alüminyumun yanında bazen galyum ve vanadyum
gibi yan ürünler de elde edilmektedir
Çinko en çok
galvanizlemede kullanılmaktadır. Đnşaat
sektöründeki galvanizli saçlar ve konstrüksiyon
malzemeleri ile elektrik ve diğer havai hat
direkleri galvanizlemenin en çok kullanıldığı
alanlardır. Pirinç alaşımı ile bilhassa otomotiv
sanayinde döküm kalıpları yapımında kullanılan
çinko alaşımları çinko’nun kullanıldığı diğer
önemli alanlardır.

