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 ی صحیح سا اًتخاب کٌیذ:گضیٌِ -1

 

است دیرتر به سطح زمین میای که ..............فرفره .  رسد.....

 ترتر دارد                     د( سنگینالف( بال بلندتر دارد                     ب( در ارتفاع کمتر                     ج( بال کوتاه

 

 ؟ًیستکذاهیک تغییش فیضیکی 

  ضذى ٍسقِ کاغز دس اثش حشاستسیاُ ب(   تْیِ خاک اسُ اص چَبالف( 
  هخلَط خاک سس ٍ آبد(   خن ضذى چَب خیسج( 

 


................ دس کٌاس آب تغییش ضیویایی پیذا هی کٌذ.
 

 د( آسد    ج( ضکش    ب( ًوک    الف( آّي 
 

اًذ؟ تشیي سًگ تِ تشتیة کذام کواى، تاالتشیي ٍ پاییيّای سًگیي دس سًگ 

 تٌفص  -د( قشهض  قشهض   -ج( ًیلی  قشهض -ب( تٌفص     ًاسًجی   -الف( سثض
 

ًَِس یعٌی ....................  . یتجضی 

 د( تطکیل تصَیش   تطکیل کاًَىج(  ّای هختلف ًَس سا اص ّن جذا کٌین.سًگب(   استفادُ اص هٌطَسالف( 
 

 کٌیذ. ی هٌاسة سا اص داخل پشاًتض اًتخاب دس ّش یک اص سَاالت صیش، گضیٌِ -2

کٌٌذ.تجضیِ( هی -.......... )تاص تاتصًَس خَسضیذ سا .............. ،کواى رسات سیض تاساىدس سًگیي 



. )اًذاصُ  دس تغییش فیضیکی .......................
 کٌذ. تَی( هادُ تغییش هی - ی

 .............................. گیشًذ. هصٌَعی( صَست هی -)طثیعی تشخی اص تغییشات، تذٍى دخالت اًساى تِ طَس 

 کٌذ( است. -ضیویایی( است کِ سشعت آى ........................... )تٌذ -سَختي ًفت یک تغییش ....................... )فیضیکی 

 ؟ر شیمیایی در یک ماده را بنویسیدهای تغیینشانه -3

 

 

 



 ضَد؟کواى چگًَِ تطکیل هیسًگیي -4

 

 

 

 تٌذی ًواییذ.صیش سا دس جذٍل طثقِتغییشات  -5

 تشضیذُ ضذى ضیش -تْیِ داسٍ  - ضَس ضذى آب - پَسیذى تشگ دسختاى - پَسیذى صتالِ - تشش ضذى خویش
 تغییش سًگ پاسچِ - تخاس ضذى آب دسیا - رٍب کشدى آّي - ضذى تشفرٍب  -پختي هشتا  - غزاساصی گیاّاى

 تغییشات هصٌَعی تغییشات طثیعی 

   فیضیکیتغییشات 

   تغییشات ضیویایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هَفق تاضیذ



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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