
 
 

 

 

  علوم 5درسنامه درس  : درس کاربرگ   نام و نام خانوادگی:

  1395تاریخ : آذر سال    رشیدی : آموزگار   چهارم:  یپایه

 تاری

 
 ساده ترین راه برای اندازه گیری دما چیست ؟ استفاده از المسه – 1

 نواری  –دیواری  –پزشکی  –انواع دماسنج را نام ببرید . دیجیتالی  – 2

 واحد اندازه گیری دما چیست ؟ درجه ی سیلسیوس  – 3

 هند کهه بهه آن هاد، گرما را به خوبی از خود عبور می  ، آهن و آلومینیوم بعضی از مواد مانند مسرسانای گرما چیست ؟  – 4

 .  رسانای گرما می گویند

 مانند قبلمه های فلزی و چدنی 

ن ها نارسهانای آبهه . کهه  بعضی از مواد مانند چوب و پالستیک، گرما را به خوبی عبور نمی دهنهدنارسانای گرما چیست ؟  – 5

 .  گرما می گویند

 مانند قاشق چوبی و لیوان یکبار مصرف 

اعث پختهه بنتقل کنند و مقابلمه ها را از ظروف فلزی می سازند تا گرما را ب تر چرا قابلمه ها را از مواد فلزی می سازند ؟  – 6

 . شدن غذا شوند

 برای صرفه جویی در مصرف انرژی چه کارهایی می توان انجام داد ؟ – 7

 . ، پنجره ها را باز نگذاریم هنگامی که بخاری و وسایل گرمایی روشن است

 . ، از درزگیر استفاده کنیم برای پوشاندن فاصله درها و پنجره ها

 . در روزهای سرد از پرده های ضخیم برای پوشاندن پنجره ها استفاده کنیم

 . مانند بخاری وسایلی که استفاده نمی کنیم را خاموش کنیم

 . ، از پنجره های دوجداره استفاده کنیم برای اینکه گرمای محیط داخل از بین نرود

 دمای هوا در تابستان بیشتر است پس هوای تابستان گرم است .  – 8

 دمای هوا در زمستان کمتر است پس هوای زمستان سرد است .  – 9

 ت طهوالنی تهریچگونه می توانیم آب را برای مدتی سرد یا گرم نگه داریم ؟ فالسک ظرفی است که مایع ها را برای مد – 10

 گرم یا سرد نگه می دارد . 
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