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 .درست یا ًادرست تَدى ػثارات سیز را هطخع کٌیذ

سزػت تزخَرد ضْاب سٌگ ّا تاثیزی تز اًذاسُ ی قطز گَدال ایجاد ضذُ تز رٍی سطح سهیي ًذارد. 

سفزُ ّای آب سیزسهیٌی در گَضتِ قزار دارد. 

در جاّایی کِ پَستِ سهیي ضکستگی دارد، احتوال ٍقَع سهیي لزسُ کن است. 

سهیي لزسُ ّا تاػث آساد ضذى اًزصی درًٍی سهیي هی ضًَذ.  
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 .لطفاً گشیٌِ غحیح را ػالهت تشًیذ

تِ پاسخ ّای احتوالی ٍ قاتل آسهایص تِ پزسص ّای ػلوی چِ گفتِ هی ضَد؟ 

      فزضیِ     هطاّذُ     ًظزیِآسهایص

ضخاهت پَستِ ی سهیي در کجا، اس تقیِّ تیص تز است؟  

       دریاّا      دضت ّا      کَُ ّااقیاًَس ّا

 اهَاج لزسُ ای درٍى سهیي اس کذام ًَع سٌگ ّا کٌذتز ػثَر هی کٌذ؟ 

     سٌگ ّای ضکٌٌذُ    سٌگ ّای سخت ٍ هتزاکن     سٌگ ّای ًزم ٍ کن تزاکنسٌگ ّای ًزم

هٌطأ تیطتز آتطفطاى ّا ٍ سهیي لزسُ ّا هزتَط تِ کذام قسوت سهیي است؟  

      ّستِ    پَستِ      سٌگ کزُخویزکزُ

کذام گشیٌِ آتطفطاى ّای خاهَش است ؟ 

       سثالى ٍ دهاًٍذ     سٌْذ ٍ تفتاى     سٌْذ ٍ سثالىتفتاى ٍ دهاًٍذ

کذام یک اس سٌگ ّای آتطفطاًی است کِ تِ ػٌَاى ػایق در ساختواى ساسی استفادُ هی ضَد؟  

        پَکِ هؼذًی        سٌگ آّک      هاسِ سٌگسٌگ پا 
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 .کاهل کٌیذ

 ًاهیذُ هی ضَد...............................  استفادُ اس اًذام ّای حسی تِ هٌظَر جوغ آٍری اطالػات. 

 ِتقسین هی ضًَذ......................... ٍ ........................ اسیذّا تِ دٍ دست. 

 است....................... ٍ ..................... جٌس سٌگ ّای ّستِ تیطتز اس. 

 هی تاضذ......................... ٍ ....................... اس هْن تزیي گاسّای خارج ضذُ اس آتطفطاى ّا. 
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 .هزاحل تَلیذ کاغذ اس درخت را تا هطخع ًوَدى ًَع تغییز تیاى کٌیذ
 

1- 2- 

3- 4- 

5- 6- 
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 .الیِ ّای درًٍی سهیي را تز اساس خَاظ فیشیکی ٍ تزکیة ضیویایی آى ّا هقایسِ کٌیذ
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 6 .سِ هَرد اس ػَاهل هَثز تز هیشاى خزاتی ّای ًاضی اس سهیي لزسُ را تٌَیسیذ

 چگًَِ هی تَاًیذ یکی اس گاسّای آتطفطاًی را تَلیذ کٌیذ؟
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 .کاهل کٌیذ

  اثزات حاغل اس سهیي لزسُ 

  تْذاضتی   ساختواًی   اجتواػی  
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 ...هي یاد گزفتن

 تسلط کافی تسلط خَب هتَسط کن خیلی کن
 سطَح ػولکزد

 هالک ٍ ضَاّذ

 هزاحل کاٍضگزی ػلوی     

  تَلیذ کاغذ اس درختهزاحل      ...اها یاد ًگزفتن

 الیِ ّای درًٍی سهیي     

 ػَاهل هَثز تز خزاتی سهیي لزسُ     

 تَلیذ گاس آتطفطاًی      ...تزای ایٌکِ تْتز یاد تگیزم تایذ

 اثزات سهیي لزسُ     

 فَایذ ٍ ضزرّای آتطفطاى     
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