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تعداد پرسش  8 :سئوال

رديف

متن پرسش

1

دستور کار  :گزینه ی درست را با رنگ دلخواه مشخص کن.

 با کدام وسیله بهتر مي توان نور را تجزيه کرد و رنگ هاي مختلف نور را نشان داد؟
الف ) میکروسکوپ

ب ) ذره بین

ت ) تلسکوپ

پ ) منشور

 رنگین کمان درآسمان چه وقت تشکیل مي شود؟
الف ) در هوای آفتابی

ب) در هوای بارانی

پ) در هوای برفی

ت) آفتابی بلفاصله پس از باران

 کدام ماده اگر در کنار آب قرار بگیرد ؛ تغییر شیمیايي ايجاد مي شود ؟
الف ) شکر



ب) آهن

پ ) کاغذ

ل

کدام تغییر تفاوت بیشتري با بقیه دارد؟

الف ) سوختن چوب

ب) پوسیدن پارچه

پ ) پاره کردن کاغذ

ت ) پختن غذا

دستور کار  :جاهای خالي را با یکي از کلمات مناسبِ زیر  ،کامل کن.
2
( فیزیکی– میکروسکوپ – کُندتر – شیمیایی – ذره بین -تُندتر )

 ترکيب جوش شيرين و سرکه يک تغيير ---------------را ايجاد مي کند.
 رطوبت  ,سرعتِ تغييرات را  ------------مي کند.

 برای خواندن نوشته های ريز مي توانيم از  -------------استفاده مي کنيم.

سه کلمه اضافی است.

دستور کار  :به پرسش ها ی زیرپاسخ کامل بده.
3

4

نمودار زير را با دقت کامل کن.

5

عدسي در چه وسايلي کاربُرد دارد؟

6



قطع شاخه ی خُشکِ درخت با تبر چه نوع تغييری است؟ -----------



دليل ات را بنويس.

7

نيما با دوستانش به گردش رفته ا ست مي خواهد برای دوستانش چای مماده کند همه ی وسايل لزم مثل کتری  ،قوری
و استکان  ،چای خشک و مب مورده اند  ،اما متوجه مي شوند که کبريت و فندک نياورده اند ....
برای روشن کردن متش برای تهيه ی م ب داغ و چای برای نيما و دوستانش چه پيشنهاداتي داری ؟ بنويس.

8



زنگ زدن درها و پنجره های مهني چه نوع تغييری است؟ ---------



برای جلوگيری از زنگ زدن درها و پنجره های مهني دو راهکار بنويس.

بازخورد آموزگار :

