
 به نام خدا
تاريخ آزمون:........../........../...........                                                 آزمون كتبي عملكردي علوم     

دقيقه 20مدت زمان آزمون:             نام و نام خانوادگي:.....................................                                          

.امروز آن ها تصميم دارند براي تهيه گزارش از محل كار پدرشان  به جايگاه چي جايگاه سوخت است پدر علي و رضا پمپ
سوخت بروند.آن ها در راه وسايل حمل و نقل زيادي مي بينند. علي به رضا مي گويد بهتر است براي شروع گزارشِ خود ، اين 

و گروه قرار دهيم.علي نام وسيله را مي گويد و رضا آن را در گروه مناسب قرار ميدهد.وسايل را در د  
،كالسكه بچه،سبد چرخدار خريد دوچرخه ،موتور سيكلت ،تاكسي،اتوبوسعلي:   

 
براي حركت نياز به سوخت 

 ندارند
براي حركت نياز به سوخت 

 دارند

  

 
اما  از سوخت ها مي توانيم براي به حركت در آوردن خودرو ها استفاده كنيم.آن ها به جايگاه سوخت رسيدند .علي مي گويد 

.رضا مي گويد: سوخت ها استفاده هاي ديگري هم دارند.به آن ها كمك كن جدول زير را كامل كنند  
 

 مثال نام سوخت
خودروهاآوردن حركت به  -1 بنزين ،گاز ،گازوييل  

  

  

  

 
 

مقداري از بنزين ها را روي زمين مي ريزند.آن ها تصميم گرفتند سوخت گيري  هنگاممي ديدند بعضي از افراد  علي و رضا 
اما قبل از آن بايد راه حل هايي را براي  پيامي براي صرفه جويي در مصرف سوخت بنويسند و در ورودي جايگاه نصب نمايند.

ادي مي  دهند.هر كدام پيشنهصرفه جويي در مصرف سوخت ارائه دهند.  
 
 

 



رضا                                                                                              علي                                                                                         
 
 

 
 

راه حل براي صرفه جويي در مصرف سوخت پيشنهاد بده:  چندتو هم نظر تو چيست؟
.............................................................................................  

............................................................................................. 
.ن پيام خود را بنويسندحاال به آن ها كمك ك  

 
 
 
 

 
 

 راهنماي توصيف عملكرد:
 مالك ها يادگيري نياز به اصالح يادگيري قابل قبول يادگيري كامل

 طبقه بندي وسايل را به درستي انجام داده است   
 فهرستي از كاربرد سوخت ها تهيه كرده است   
 راه حل هايي براي صرفه جويي در مصرف سوخت ارائه داده است   
داشته است در نوشتن پيام خالقيت     

 بازخورد توصيفي:
 

 
 خودسنجي:

ت بردم؟از انجام اين فعاليت لذّّآيا -1  
بنويس.به نظر معلم و خودم در اين درس چه چيزهايي را بيشتر ياد گرفتم؟-2  

 
بنويس. به نظر معلم و خودم براي يادگيري چه چيزهايي بايد بيشتر تالش كنم؟-3  

 
بنويس. كارهايي بايد انجام دهم؟براي اينكه بيشتر يادبگيرم چه -4  

 

 

من فكر ميكنم بهتر است به جاي استفاده از خودرو 

هاي شخصي از وسايل نقليه عمومي مثل اتوبوس 

.استفاده كنيم  

مي توانيم  به جاي باال بردن درجه بخاري ،لباس 

.گرمتري بپوشيم و درجه بخاري را كمتر كنيم  

 

......................................................................... 

......................................................................... 

........................................................................ 


