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   1ی  صفحه

 سـواالت ردیف

 الف
 

 نادرست         درست          مشخص کنید .                                                                 ×گزینه های زیر را با عالمت درست یا نادرست بودن 

                               .                         خوردن نوعی مخلوط جامد در جامد استسبزی -1

                           . اگر آب دریا را از صافی رد کنیم ، می توانیم آب آشامیدنی به دست آوریم-2

                          . شود ، بقیه ی المپ ها روشن می مانند ر موازی اگر یکی از المپ ها خاموشدر یک مدا -3

                          . فلزات نسبت به سایر اجسام ، رسانای گرمایی بهتری هستند -4

                          . اگر جنس دسته ی قابلمه ، از پالستیک باشد ؛ دست شما نمی سوزد -5

 ب

 . مشخص کنید ×گزینه درست را با عالمت 

 ؟است  های زیر مخلوطشربت خاکشیر شبیه به کدام یک از -1

   آب گل آلودد(                  آب رنگیج(                        آب و نمکب(                           آب و گالبالف( 

 آب شور چه نوع مخلوطی است ؟ -2

  هیچکدام د(             مایع در مایعج(                       گاز در مایعب(                       مایع در جامد الف( 

 ؟ انرژی الکتریکی در کدام وسیله ی زیر به انرژی حرکتی تبدیل می شود  -3

                                                        اتود(                       المپ ج(                                  ب( پنکه                                    سماورالف( 

 وقتی دو دست خود را روی هم مالش می دهید ، کدام تبدیل انرژی صورت می گیرد ؟ -4

 د(شیمیایی به گرمایی      ماهیچه ای به صوتیج(         شیمیایی به حرکتیب(         حرکتی به گرماییالف( 

 ؟ اگر در یک مدار متوالی ، یکی از المپ ها بسوزد ، المپ های  دیگر چه می شوند -5

                                                 پر نورتر می شوند د(             خاموش می شوند( ج            می سوزندب(                    روشن می مانندالف( 

 ؟ کدام یک از مواد زیر رسانای گرماست  -6

  شیشه د(                            پالستیک ج(                         چوبب(                                   روی الف(  

 ج

 جاهای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید .

 . رنگ مناسب لباس ها در فصل تابستان ، رنگ های ........................ است  الف(

 . رنگ ، بو و مزه ی هر یک از مواد پس از مخلوط شدن تغییر ............................ب( 

 . توانایی انجام کار را ...................... می گویندپ( 

 . ی شود زیرا جسمی ................... است خط کش پالستیکی موجب برق گرفتگی نمت( 

 .......................... می باشد .. قاشق چوبی ، منتقل کننده ی خوبی برای گرماستث( 

 . واحد اندازه گیری دما ........................ می باشدج( 

 ..................... تبدیل می شود.چ( در هنگام استفاده از رادیو انرژی ................... به 



 ادامه سواالت  

 2ی  صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 د

 . به پرسش های زیر پاسخ تشریحی دهید

 محلول را تعریف کنید .-1

 

مریم برای گلو دردش یک شیشه نشاسته و یک شیشه نمک در اختیار دارد ، می خواهد بدون مزه کردن از یکی از  -2

 نمک و کدام نشاسته است ؟آنها استفاده کند ، چطور باید تشخیص دهد کدام 

 

 

 ویژگی های منبع انرژی خورشیدی را بیان کنید . -3

 مورد ( 5انواع دماسنج ها را نام ببرید .)  -4

 

 رسانای الکتریکی را تعریف کنید . ) مثال بزنید ( –5

 ویژگی های منبع انرژی خورشید را بیان کنید . -6

 

 

 رسانای گرما را تعریف کنید . -7

 

 

 مورد ( 2سهم شما در حفاظت از انرژی گرمایی چیست ؟)  -8

 

 

 

 

 

 


