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بلکه کمبود  تفاوت بین یک آدم موفق با دیگران کمبود استعداد، یا اطالعات نیست

 ت!              اراده اس

مشخص کن. × عالمت  با گزینه صحیح را

محلّ تشکیل سنگ های رسوبی کجاست؟*

(اعماق زمین4(آتش فشان ها      3     (دریاها 2(کوه ها       1

برای حلّ سریع نبات در آب کدام مورد بهتر است؟*

(محلول را هم بزنیم. 2(آب را گرم کنیم.                   1

(همه ی موارد صحیح است.4(نبات را خرد کنیم .                 3

اگر تکه ای یخ را دردست بگیرید ،آن گاه :*

(یخ شروع به آب شدن می کند.2دست شما پایین می آید.   (دمای 1

( هر سه مورد.4(گرماازدست شما به یخ منتقل می شود.         3

.عبارت های زیر را ادامه بده

د.می نامن-------تمام موادّی که الکتریسیته از آن ها عبور می کند را *

بهترین راه برای جداسازی نمک از آب دریا است.----------* 

می توان به درستی فرضیه ی خود پی برد.----------با انجام * 

شود. موجب لرزش اجسام می--------*انرژی

است.-------*واحد اندازه گیری دماسنج بر حسب 

کامل پاسخ دهید. به سواالت زیر با دقت و

چه راه هایی برای حفاظت انرژی گرمایی خانه ی خود پیشنهاد می کنید؟*

.    -----------------------------------الف(

.  ---------------------------------------ب(

 تفاوت سنگ ها در چه مواردی است؟

چگونه بدون مزه کردن می توان فهمید که کدام یک مخلوط وکدام یک 

نشاسته              شکر                     محلول است؟

 فواید انرژی خورشید چیست؟

-----------مدار روبه رو چه نوع مداری است؟

 اگر یکی از المپ ها بسوزد ،آیا برای بقیه ی المپ ها اتفاقی می افتد؟

نظر آموزگار:خ خ         خ           ق ق          ن

 نظرولی محترم پس از بررسی وتصحیح :

http://moalemdehati.blogfa.com/
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