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99-99سال تحصیلی   

 سواالت درس ششم

کند ؟   یاستفاده م یا لهیراننده ها از چه وس ییراهنما یخلوت برا یها ابانیدر خ سیپل -1  

چرا؟راننده ها استفاده کند ؟   ییراهنما یتواند از سوت برا یم سیشلوغ پل یها  ابانیدر خ ایآ -2    

کند ؟   یاستفاده م یا لهیراننده ها از چه وس ییراهنما یشلوغ برا یها ابانیدر خ سیپل -3  

دهد ؟ یرا به راننده ها م یامینور چراغ راهنما چه پ هر -4       

.؟   ستیما چ ی فهیقرمز است ، وظ ادهیچراغ مخصوص عابر پ یوقت -5    

.اجسام ....... الزم است دنید یبرا -6    

؟ میکن یم یینور چه استفاده ها از -7    

؟دهد  ینام ببر که نور م زچی چند -8      

.؟ ستینور چ ی چشمه -9    

  د؟ینور نام ببر ی چشمه چند -11 .

.؟ مینور دار یچند نوع چشمه  -11    

چه ؟ یعنی یعینور طب ی چشمه -12    

–چه ؟ یعنی  ینورمصنوع ی چشمه -13     

.؟   مینیبب میتوان یم ستند،یدر روز روشن که المپ ها روشن ن چرا -14   

.کند ؟   یاجسام عبور م ینور از همه  ایآ -15    

؟کند ینام ببر که نور از آنها عبور م زچی چند -16  

کند ؟   ینام ببر که نور از آنها عبور نم زچی چند-17    

؟ ندیگو یکند چه م یکه نور از آنها عبور م یاجسام به -18    

؟ ندیگو یکند چه م یکه نور از آنها عبور نم یاجسام به -19    

.شود ؟ یم لیچگونه تشک هیسا -21    

   چرا؟دارند ؟  هیسا ،اجسام شفاف اآی -21 

.است ؟ رهی، مثل هم ت میده یکه در مقابل نور قرار م یتمام اجسام ی هیسا اآی -22   
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.؟ چگونه ؟ دیببر نیخودتان را از ب ی هیسا دیتوان یم یدر روز آفتاب ایآ -23   

.کردند یم نییآن تع یکردند و زمان را از رو ی........... درست م هیگذشته با استفاده از سا در -24    

.شده است ؟ یچگونه انجام م امپی انتقال گذشته در-25     

؟است شتریدر کدام ب امیانتقال پ سرعت -62    

شود ؟ یم هایی استفاده چه نور و صدا از امروزه -72      

.؟   دیهشدار دهنده با نور نام ببر ی لهوسی چند -82   

 سواالت درس هفتم

.انسان ....... است یبوق خودرو ها برا یدود و صدا یبو -1    

در روستا ها ؟ ایدر شهر  ایحرکت خودروها در جاده ها شلوغ تر است  ریمس -2    

.دارد ؟   ییها انیخودروها چه ز دود -3    

.؟ ستیچ سوخت  4  

.؟ دیمهم را نام ببر هایسوخت  -5      

شود ؟  یم ییچه استفاده ها سوختاز  -6  

وجود دارد؟ ییسوخت چه سوخت ها گاهجای در -7     

.آمد ؟ یم شیپ مشکالتی چه نبودند ها سوخت اگر -8     

.م؟یاز سوخت ها استفاده کن میخواه یهر چه م میما حق دار اآی -9     

.؟ میکن ییدر مصرف سوخت ها صرفه جو میتوان یم چگونه -11  

.ست؟یچ مایسوخت هواپ -11    

.؟ ستیخودرو ها  چ سوخت -21    

.؟ ستیچ ونیکام سوخت -31    

.دارند؟ ازین یزیحرکت به چه چ یبرا هینقل لیوسا ی همه -41    

چرا ؟   ؟  میپختن غذا از چوب استفاده کن یکه برا دیموافق ایآ -51  
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.شود یبرق  استفاده م دیگرم کردن آب  و پختن غذا و تول یبرا........ از کشور ها از...  یدر بعض امروزه -61  

؟ میاستفاده کنباد  و دیخورش یسوخت ها از نور و گرما یبهتر است  به جا چرا -71    

شود ؟ یتمام م میاستفاده کن ادیرا اگر ز کی کدام -81    

نفت باد                                         دیخورشی گرما       

شود ؟ یباعث هدر نرفتن سوخت ها م کیکردن کدام  مصرف -19    

نینفت                  گاز                بنز                   باد     

  شود ؟ یهوا م یباعث آلودگ کیمصرف کردن کدام  -12

گاز          باد          دیخورش یگرما                    

؟شود یم ییچه استفاده ها دیخورش ینور و گرما از -12    

   

؟کردند یاستفاده م یزیپختن غذا و گرم کردن خانه ها از چه چ یرایگذشته  یزمان ها در -22    

  

  
  


