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 نام معلم:                       آسمان در شب 8درس                                        نام کالس:

 ست؟یشوند، چ یم دهیکه در آسمان شب د ینوران ینقطه ها-1

شوند؟ یم دهیتر د یستاره ها نوران یچرا برخ-2

چهنام دارد؟ م،یکن یم یکه ما در آن زندگ یکهکشان-3

ند؟یگو یستاره م دیچرا به خورش-4

چه نام دارد؟ نیستاره به زم نیکترینزد-5

ست؟یچ یدیخورش یمنظومه -6

 .دینام ببر دیبه خورش ارهیس نیکتریاز نزد بیرا به ترت یدیمنظومه خورش ی ارهیس-7

 

 م؟یدر آسمان مشاهده کن  میتوان یرا چه موقع م دیناه ی ارهیس-8

ست؟یجنس آن از چ شود؟یم دهید یچگونه و به چه رنگ نیزم ی( از روخیبهرام)مر-9

 

ست؟یچه نام دارد و جنس آن چ یشمس یمنظومه  ی ارهیس نیدورتر-10

 

 .دیکن فیمدار را تعر-11

جانوران و انسان هاست؟ اهانیگ یزندگ یبرا یمناسب یجا نیچرا زم-12

 شود؟ یم دهیاز فضا چگونه د نیزم ی ارهیس-13

د؟یآ یسال چگونه به وجود م-14

حدود چند شبانه روز است؟ نیسال زم کی-15

شده است؟ میتنظ یکشور ما بر چه اساس میتقو16 -

ست؟یمهتاب چ-17

ماه چگونه است؟ یکره -18

 .دیکن فیرا تعر یماه قمر-19

شود؟ یدهنمیشکل د کیبه  شهیچرا ماه هم-20

و در کجا ساخته شد؟ شیحدود چندسال پ رانیرصد خانه در ا نیاول-21



کنند. یها از خود ........... ندارند و نور ....................... را بازتاب م ارهیس-22

است. کترینزد نیها و ستاره ها به زم ارهیس ی........................ از همه -23

سفر انسان به فضا، سفر به ................. بوده است. نیاول-24

 .......................... است یشمس یمنظومه  ی ارهیس نیبزرگتر-25

 .شوندیم دهید نی.............. و ....................... از زم یها ارهیس26 -

؟چرا؟یمشتر  ایگرم تر است  دیناه ی ارهیس-27

است؟ ارهیس کیچرا زهره -28

شود؛ چرا؟ یم دهیزهره در آسمان پر نور د ی ارهیس-29
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