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شْرستاى بْبْاى
دبستاى شاّد اهام کاظن(ع)

تْیِ ٍ تدٍیي :فاطوِ رٍشي بیي
تاریخ 5931/ / :
با سپاس از استاد هسلن طیبی
هدرس کشَری ٍ سرگرٍُ پٌجن

ردیف
1

شرح سَاالت
گسیٌِ ی درست را اًتخاب کٌیذ.
* چشوِ ی ًَر ٍ گرهای زهیي کذام یک هی تاشذ؟
ب) خَرشیذ.
الف)هاُ 
د) هاُ ٍ سیارُ ّا
ج) ستارُ ّا
* ًَر  ..................پس از ترخَرد تا هٌشَر ،تِ رًگ ّای هختلف تجسیِ هی شَد.
ب) آتی
الف) سثس 
د) سفیذ
ج) قرهس 
* ٌّگام غرٍب خَرشیذ ،رًگیي کواى زیثایی در آسواى تشکیل شذُ است .رًگیي کواى را
در کذام جْت جغرافیایی هی تَاى دیذ؟
ب) هغرب.
الف) هشرق 
د) جٌَب.
ج) شوال .
* هاّی قرهس در تٌگ شیشِ ای پر از آب ،تسرگ تر تِ ًظر هی رسذ ،زیرا آب ٍ شیشِ
هاًٌذ یک  .........................رفتار هی کٌٌذ.
ب) ػذسی ّوگرا 
الف)آیٌِ ی فرٍ رفتِ 
د) آیٌِ ی هقؼر
ج) ػذسی ٍاگرا 

 2جاّای خالی را تا ٍاشُ ّای هٌاسة تکویل کٌیذ.
 ررُ تیي ًَر خَرشیذ را در یک ًقطِ تِ ًام ....................................جوغ هی کٌذ.
 ترای خَاًذى ًَشتِ ّای ریس  ،از ........................................استفادُ هی شَد.
 رًگیي کواى از ...........................رًگ زیثا تشکیل شذُ است.
 هؼوَالً تصاٍیراز پشت لیَاى یا درٍى تٌگ ........................ ،از اًذازُ ی ٍاقؼی دیذُ
هی شًَذ.
 در ٌّگام تشکیل رًگیي کواى ً .......................................... ،قش هٌشَر را دارًذ.
 3رٍی ٍاشُ ی غلط را خط تسى.
ّر چِ ضخاهت ػذسی تیش تر تاشذ ،تصاٍیر (تسرگ تر  /کَچک تر )خَاّذ تَد.
در رًگیي کواى ،ررّات ریس تاراىًَ ،ر خَرشیذ را ( تازتاتش  /تجسیِ ) هی کٌٌذ.

ترای تسرگ ًوایی اجسام تسیار دٍر ،از ( تلسکَج  /هیکرٍسکَج ) استفادُ هی شَد.
ررُ تیي یک ًَع ( آیٌِ  /ػذسی ) است.
در آزهایشگاُ  ،تا استفادُ از ٍسیلِ ای تِ ًام ( هٌشَر  /ػذسی ) ًَر را تجسیِ هی کٌٌذ.
 4تصَیر ایي جسن را پس از ػثَر ًَر از ػذسی  ،رسن کٌیذ.

 5چگًَگی تشکیل رًگیي کواى را شرح دّیذ.

ًَ 6ر چیست؟.

 7تازتاب ًَر را تؼریف کٌیذ.

 8در چِ شغل ّایی از ػذسی استفادُ هی شَد؟

سرافراز ٍ سؼادتوٌذ تاشیذ.

آى چِ حفظ شَد ،هی گریسد ٍ آى چِ ًَشتِ شَد ،هحفَظ هی هاًد .اهام علی(ع)
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