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 کنید. درهریک ازمواردزیرصحیح وغلط بودن آن هاراباپرکردن فقط یکی ازمربّع ها مشخّص

.ص                     غ                                                                                              انرژی  همان نیرو است 

 .غ                   ص                                                                         فقط اجسام دارای حرکت انرژی دارند                                     

 غ                    ص                                                                     مخلوط هستند.نوعی ی محلول ها  همه         

غ                   ص                                                       بیش تر ازمدارمتوالی است. درمدارموازیالمپ نور 

.غ                    ص                                                    الیه الیه بودن از ویژگی سنگ های دگرگونی است 

غ                     ص                               اتغییرمی کند.ولًمدرمخلوط غیریکنواخت رنگ وبو مزه ی موادمع 
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 هریک ازعبارت های ستون وسط را به پاسخ مناسب آن درستون سمت راست وچپ وصل کنید.

 خالص آب

 نقره

 نارسانای الکتریکی*                           چوب خشک                            *رسانای الکتریکی

 پارچه ی خیس

 مس

                                                                          

 

 آب وخاکشیر

                                                                                     دوغ                                                                                

 مخلوط غیریکنواخت*                        بآسرکه و                              *مخلوط یکنواخت                 

                                                                                        شیر                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     کافوروآب
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 مشخّص کنید. ازمربّع ها ییک فقط  زیرراباپرکردنازسواالت چهارگزینه ای  پاسخ هریک

مخلوط روغن زیتون وآب چیست؟ راه جداسازی آسان ترین 

 د:سرریزکردن                ج:تبخیرکردن               بی حرکت گذاشتن ب:               عبوردادن ازصافی:الف

ترین راه تشخیص محلول ازمخلوط غیریکنواخت چیست؟ آسان 

 د:سرریزکردن                ج:تبخیرکردن                بی حرکت گذاشتنب:              عبوردادن ازصافی :الف

 است؟شبیه بیش ترکدام نوع ازمخلوط های زیربه مخلوط شکروآب 

 د: نوشابه                    ج:گچ وآب                                :الکل وآبب                         الف : نمک وآب

 کدام یک ازموادزیرمی تواندنقش یک کلیددرمداررا داشته باشد؟ 

 د:نیِ پالستیکی       ج:خِالل دندان                                 ب:میخ آهنی                           وب کبریتالف:چ
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بهترین نارسانای گرما دربین موادزیرکدام است؟ 

 د:چوب                                 ج:هوا                              روزنامهب:                                پارچهالف: 

ّرسانای گرما کدام یک ازمواردزیراست؟بهترین فلز 

 د:آهن                               ج: مس                                ب: نقره                             الف : طال        

بهترین رسانای الکتریکی کدام یک ازموادزیراست؟ 

 د:آب                                   ج: مس                               ب:نقره                               الف:طال      

گی های کدام نوع ازسنگ هاست؟الیه الیه بودن ازویژ   

  طال د:سنگ          ج:سنگ های دگرگونی            ب:سنگ های آذرین            الف:سنگ های رسوبی 

دارد؟درآب شکرحل شدن رکدام عامل بیش ترین تاثیرراد 

 د:گرما                          نوع شکر  ج:                 ب:خُردکردن                             زدن الف: به هم 

احتیاج دارد؟ تری کم تری کدام یک ازکارهای زیربه انرژی 

  : وزنه بردارید                          راه رفتن  ج :                         مطالعه  ب :                         الف : خوابیدن 

رژی درروی کره ی زمین کدام مورداست؟پّرمصرف ترین ان 

 گرمایید:                                 ج:صوتی                         ب:الکتریکی                             الف:نورانی 

کدام یک ازسنگ های زیرپس ازدگرگون شدن به سنگ مرمرتبدیل می شود؟ 

   د:سنگ سیمان                     آذرین  ج:سنگ                  ب:سنگ آهک                      الف:سنگ گچ       
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 جاهای خالی راباپاسخ مناسب پرکنید.

.به توانایی انجام دادن کار.................. انرژی می گویند 

نام .................. اندازه می گیرند. ا را با وسیله ای بهـدم 

ما .................... نام دارد. واحداندازه گیری دما درکشور 

 .درمحلول به مادّه ای که حل می کند ................... می گویند                                                                                       

 تولید می شود..................... درماشین بنزینی براثرسوختن بنزین انرژی    

.براثرمالیدن دست ها به یکدیگرانرژی حرکتی به ................... تبدیل می شود                                            

گ ها براثرفشاروگرما ممکن است به سنگ های ..................... تبدیل شوند.انواعی ازسن                                                    

 .............. دارد.لیوان فلزّی درمقایسه با لیوان کاغذی با ضخامت یکسان نسبت به گرما رسانایی .....                                   

 

  .........................دو موردازموارداستفاده انرژی خورشیدی رانام ببرید. ........................ .... 5

  ........ ................... ...........دوموردارمنابع انرژی به غیرازخورشید وسوخت ها نام ببرید. ..... 6

   ........ .............. ............. ......... .......... ...را بنویسید. ......... نام سه مخلوط مضربرای طبیعت 7

  .......................       ...............       ........................  ....    .برید.  ................یک مدارالکتریکی ساده را نام باجزای  8

  .................  ......................  .............چهارموردازاستفاده ی مفیدسنگ ها را بنویسید. .......................  ................ 9

  ................................................چرا دربرخی ازوسایل بیش ازیک باتری به کارمی رود؟  ....................................... 10

  .....................................................کنده شدن سنگ ها اززمین چه ضرری دارد؟ ................................................... 11

  ................................................................چرانبایددرگوش کسی داد بزنیم؟ ........................................................... 12

  ...................................................چرابایددرمصرف سوخت ها صرفه جویی کرد؟ ................................................... 13

14 
 ه سایرانرژی ها دارد؟ب................. چه برتری نسبت زمین چه نام دارد؟ ....... منبع تامین انرژی کره اصلی ترین

.................................................................................................................................................................................. 
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 .....................................آیا وقتی گرسنه ایدمی توانیددرمسابقه ی دو میدانی برنده شوید؟.................چرا؟ .......

................................................................................................................................................................................... 
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 ...................................................تیره زودترازلباس های با رنگ روشن خشک می شوند؟ با رنگ  چرالباس های

................................................................................................................................................................................... 
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 ....................................................................رسانای الکتریکی چیست؟ ..................................................................

................................................................................................................................................................................... 
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 ...................................................................................رسانای گرمایی چیست؟ .......................................................

................................................................................................................................................................................... 
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 ........................................................................................................سنگ های رسوبی چگونه تشکیل می شوند؟

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

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

.................................................................................................................................................................................. 
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 ....................................................................................یکنواخت رابیان کنید.  غیر ا مخلوط ول بتفاوت های محل

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

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

................................................................................................................................................................................... 
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 مدارموازی ومدارمتوالی را بارسم شکل تعریف کنید.

 .................................................................................ی: .............................................................................مدارمواز

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

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

 

 

 

 ..................................................................................مدارمتوالی: ............................................................................

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

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

 

 

 

 

 

                         

 بازخوردآموزگار:........................................................................................


