
 

 

شدش صهیي(گ)صًذگی ها ٍ 4سَاالت علَم دٍم اتتذایی تخص   

چشا صهیي دس صهستاى ّا سشد است ؟خَسضیذ دسآسواى دیذُ هی ضَد، پس دس صهستاى ّن هاًٌذ تاتستاى  -1  

چَى ًَس خَسضیذ تِ صهیي ساست ًوی تاتذ ٍهذّت صهاى تاتص ًَس خَسضیذ ّن ووتش است .جَاب :    

هی ضَد؟ چِ صهاًی یه هحل گشم تش -2  

  صهاًی وِ ًَس خَسضیذ تِ هحلّی تِ طَس ساست هی تاتذ.جَاب : 

چِ صهاًی یه هحل ون تش گشم هی ضَد؟ -3  

.صهاًی وِ ًَس خَسضیذتِ هحلّی تِ طَس هایل هی تاتذجَاب :   

تاد داسای .............. ٍ ............. است. -4  

جْت ٍ سشعتجَاب :   

تاد ًوا چیست ؟ -5  

تاد سا تِ ها ًطاى هی دّذ. ٍصش وا ٍسیلِ ای است وِ جْتجَاب : تادً  

چگًَِ تا فشفشُ هی تَاى فْویذ وِ سشعت تاد صیاد است یا ون؟ -6  

 جَاب : تا دلّت وشدى دس سشعت چشخیذى فشفشُ

طَفاى چیست؟ -7  

 جَاب : تادّای ضذیذ سا طَفاى هی گَیٌذ.

طَ فاى چگًَِ تِ ٍجَد هی آیذ؟ -8  

تِ  لذستی هٌطمِ تاد تسیاس پش 2ی ًضدیه ّن یىی خیلی گشم ضَد ٍ دیگشی خیلی سشد ضَد.تیي ایي  هٌطمِ 2جَاب: اگش 

 ٍجَد هی آیذ وِ تِ آى طَفاى هی گَیٌذ.



 

 

طَفاى چِ صیاًی داسد؟ -9  

تسیاس تضسي تِ ٍجَد آٍسد  طَفاى هی تَاًذ خساست ّای صیادی تِ ساختواى ّا ٍاسد وٌذٍ هی تَاًذ هَج ّایجَاب: 

 ٍسثة غشق ضذى وطتی ّا ضَد.

تاد چِ چیض ّائی سا هی تَاًذ جا تِ جا وٌذ؟ -11  

تاد هی تَاًذ چیضّای سثه هاًٌذ گشد ٍغثاس ٍداًِ ّای هاسِ سا جاتِ جا وٌذ.جَاب:   

رسّات حول وشدُ سا سٍی صهیي هی گزاسد؟ تاد چِ هَلع -11  

.جَاب: ٍلتی سشعت تاد ون هی ضَد  

  چِ چیضی تپِّ ّای هاسِ ای  سا تِ ٍجَد هی آٍسد؟ -12

: تادجَاب  

ٍاسد هی وٌذ؟ یدسست ضذى تپِّ ّای هاسِ ای تِ ٍسیلِ ی تاد چِ خساستی تِ آده-13  

جَاب : گاّی ایي تپِّ ّا سٍی جادُ ّا یا صهیي ّای وطاٍسصی ٍحتّی سٍستاّا سا هی پَضاًذ ٍسثة خساست تِ آدهی 

 هی ضَد.

ِ هی تَاًین اص جاتِ جا ضذى خان جلَگیشی وٌین ؟چگًَ -14  

 جَاب: تا واضتي گیاّاى هٌاسة

تاد تیاتاى ّا سا تیص تش تغییش هی دّذیاجٌگل ّا سا ؟ -15  

اّا سجَاب: تیاتاى   

اص تاد چِ استفادُ ّائی هی وٌین؟ -16  

...جَاب: تَلیذ تشق ، حشوت لایك ّای تاد تاًی ، خطه ضذى لثاس خیس ٍ  



 

 

ساست گشهای تیص تشی داسد یا ًَس هایل؟ ًَس -17  

 جَاب : ًَس ساست

چِ چیضی تاعث تِ ٍجَد آهذى فصل ّا هی ضَد؟ -18  

 حشوت صهیي تِ دٍس خَسضیذ

 

 


