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 صفحه طراحی شده است. سوال در دو 01 ردیف
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 ؟ است ییگرما نارساناي مواد، از کی کدام

 چوب □ ومینیآلوم □ آب □آهن □

 ؟ شوند یم لیتشک ادیز وفشار گرما اثر بر ها سنگ از کی کدام

 نیآذر □ یرسوب □ یدگرگون □ کدام چیه □

 ؟ کنند رهیذخ را یکیالکتر انرژي توانند یم ریز لیوسا از کی کدام

 میس □ المپ □ برق دیکل □ باتري □

 ؟ است کنواختی مخلوط ، مخلوطها از کی کدام

 وشکر آب □ ووروغن آب □ دوغ □ ریوخاکش آب □

 ؟ دیکن یم مصرف شتريیب انرژي کارها از کی کدام انجام براي

 دنیپوش لباس □ کردن ورزش □ خواندن درس □ پله از باالرفتن □

 ؟ مضرند عتیوطب جانداران براي ریز هاي مخلوط از کی کدام

 ها ورنگ ها ندهیشو □ داروها □ یخوراک مواد □ ها هیادو □

 ؟ است انرژي کدام جهان در انرژي نیتر پرمصرف

 سوخت انرژي □ باد انرژي □ دیخورش انرژي □ یکیالکتر انرژي □
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 شوند یم لیتشک ...................... هاي سنگ مذاب مواد شدن ازسرد . 

 شود یم استفاده .................. درجه از دما ريیگ اندازه براي . 

 شوند یم حل آب در تر عیسر باشند ................. مواد هاي ذره چه هر . 

 یحرکت رژينا به انرژي نیا کندکه یم دیتول ......................و سوزد یم نی،بنز ها خودرو در 

 . شود یم لیتبد

 شود یم استفاده ....................... از مدار در تهیسیالکتر انیجر ووصل قطع براي . 

 شود یم خاموش هم گرید المپ میکن باز را ها المپ از یکی اگر...................... مدار کی در . 

 چه نام دارد؟بزرگترین منبع انرژي  3

 خداوند مهربان تر از مادربه نام 

 

         نام و نام خانوادگی:

                                                                         تاریخ امتحان:       علوم تجربی                 مدت امتحان:
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 ؟ شوند یم لیتبد هم به ییها انرژي چه دست دو کف دنیمال هنگام در 4
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 ؟ دیکن یم شنهاديیپ چه ونمک وآب شن مخلوط جداسازي براي
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 ؟گویندمی جریان الکتریکی انرژي الکتریکی چیست و به چه اجسامی رساناي
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 آیند؟سنگ هاي رسوبی چگونه به وجود می

8 
 ؟چرا؟ماند یا در لیوان شیشه ايدر لیوان فلزي چاي گرم تر می
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 . دیببر نام مورد دو شود؟ یم ییها استفاده چه جاري آب انرژي از
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 الکتریکی از چیست؟مدار 

 

 


