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 سواالت فصل اول

اًجام دّین ؟بشای پاسخ دادى بِ سَاالت خَد بایذ چِ کاسی -1  

بشای یافتي پاسخ سَاالتواى ابتذا بایذ پیش بیٌی کٌین ٍ سپس بشای بشسسی بایذ کاٍش کٌین .    

لبل اص ساختي یک ٍسیلِ الصم است چِ کاسّایی اًجام دّین ؟ -2  

جوع آٍسی اطالعات ٍ بشسسی آى ّا  -2هطالعِ ٍ تحمیك -1  

...... دلیك اًجام شَد .    ج :  اًذاصُ گیشی ............دس ّش آصهایش بایذ بشای سسیذى بِ ًتایج دسست  -3  

..... ها دلیك تش خَاّذ بَد .      ج : هشاّذُ ی ذاصُ گیشی کٌین ، ..............ّش چِ صهاى سا دلیك تش اً -4  

ّش چِ پٌْای بال فشفشُ چشخاى باشذ فشفشُ دیشتش بِ صهیي هی سسذ .      ج: بیش تش  -5  

فشفشُ ی چشخاى کَتاُ تش باشذ ، فشفشُ ...................... بِ صهیي هی سسذ      ج : صٍدتش ّش چِ بال -6  

چِ عَاهلی بش صهاى فشٍد آهذى فشفشُ تاثیش داسًذ ؟ پٌْای بال فشفشُ ، طَل یال فشفشُ ، طَل دم  -7

 فشفشُ ، جٌس کاغز ٍ استفاعی کِ اص آى فشفشُ سا سّا هی کٌین.

َجِ بِ پذیذُ ّای اطشاف خَد ، پشسش ّایی دس رٌّشاى ایجاد هی شَد . آى ّا داشوٌذاى با ت -8

بشای یافتي پاسخ ایي پشسش ّا چِ کاسی اًجام هی دٌّذ ؟ کاٍش هی کٌٌذ ، یعٌی آصهایشی طشاحی 

هی کٌٌذ ٍ عَال هَثش بش هَضَع هَسد بشسسی سا هشخص هی کٌٌذ . آًگاُ عَاهلی کِ بایذ ثابت ًگِ 

ا تغییش کٌٌذ  ساتعییي هی کٌٌذ ٍ سپس آصهایش سا چٌذ باس اًجام هی دٌّذ ٍ دس پایاى اص داشتِ شًَذ ی

 یافتِ ّای آصهایش ًتیجِ گیشی هی کٌٌذ ٍ پاسخ پشسش خَد سا هی یابٌذ . 

 

 

 

 



 

 

 فصل دوم

تغییش فیضیکی ٍ تغییش شیویایی  –تغییشات دس هَاد بِ چٌذ شکل است ؟ دٍ شکل -1  

چِ چیض ّایی تغییش هی کٌذ ؟ شکل ، اًذاصُ ٍ حالت هادُ تغییش هی کٌذ اها دس تغییشات فیضیکی  -2

 جٌس هادُ تغییشی ًوی کٌذ .

چٌذ ًوًَِ اص تغییشات فیضیکی سا ًام ببشیذ ؟ تا کشدى لباس ، بافتي شال گشدى اص ًخ کاهَا ، تکِ  -3

یش آب  ٍ......کشدى ًاى ، دٍختي لباس ، بشیذى کاغز ، خشد کشدى چَب ، یخ صدى آب ، تبخ  

بِ چِ تغییشاتی تغییشات شیویایی هی گَیٌذ ؟   بِ تغییشاتی کِ طی آى ّا یک هادُ بِ هادُ ی  -4

 دیگشی تبذیل هی شَد ٍ سًگ ٍ بَ ٍ هضُ آى تغییش هی کٌذ .

چٌذ ًوًَِ اص تغییشات شیویایی سا ًام ببشیذ ؟ سَصاًذى لٌذ ، پختي تخن هشغ ٍ غزا ، تبذیل اًگَس  -5

شکِ ، تغییش سًگ لباس ، تْیِ هشبا ٍ ششبت ، پَسیذى پاسچِ ، فاسذ شذى هیَُ ، تشش شذى شیش بِ س

 ، صًگ صدى آّي ، تبذیل شیش بِ هاست ٍ ....

چشا تبخیش )بخاس شذى ( آب یک تغییش فیضیکی است ؟  صیشا دس ایي تغییش ، فمط شکل ٍ حالت  -6

ِ هادُ ی جذیذی تبذیل ًوی شَد .هادُ عَض هی شَد ٍلی جٌس آى تغییش ًوی کٌذ ٍ ب  

سَختي چَب کبشیت یک تغییش ........ است .    ج : شویایی -7  

چَى ٍلتی آّي صًگ هی صًذ ، هی  –صًگ صدى آّي چِ ًَع تغییشی است ؟چشا؟ تغییش شیویایی  -8

.پَسذ ٍ هماٍهتش کن هی شَد یعٌی جٌس هادُ تغییش هی کٌذ ٍ بِ هادُ ی جذیذ ی تبذیل هی شَد   

دٍ تغییش ًام ببشیذ کِ بِ سشعت اًجام هی شًَذ . سَختي گاص دس اجاق ٍ سَختي چَب کبشیت  -9  

دٍ تغییش ًام ببشیذ کِ بِ کٌذی صَست هی گیشد . دسست کشدى هاست با دٍغ  - -11  

ٍسایل آٌّی دس َّای ............. سشیع تش صًگ هی صًٌذ .    ج : هشطَب -11  

... ّوَاسُ دس حال تغییش است .           ج : طبیعت .................. -12  


