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 جدیدترین نمونه سواالت امتحانی و کاربرگ های آموزشی 

 

 
 ناهید؛ به دلیل نزدیک تر بودن به خورشید. دلیل؟ چه به مشتری؟ یا است ترگرم ناهید یسیّاره 

 چرخد و از خود نور ندارد.چون به دور خورشید می است؟ سیّاره یک زهره، چرا 

 خورشید را  فاصله آن با خورشید  و زمین کم است و نورچون  دلیل؟ چه به شود؛می دیده نور پر آسمان در زهره یسیّاره

 دهد.بازتاب می

 

 
 .دهید گزارش کالس به را نتیجه و کنید گو و گفت خود گروه در زیر هایپرسش یدرباره

 ها در روز نیز در آسمان هستند. به خاطر ستاره  کنیم؟ مشاهده را هاآن توانیمنمی روز در چرا و هستند کجا روز در هاستاره

 نیم.ها را در روز ببتوانیم دیگر ستارهبه زمین و زیاد بودن نور آن ما نمینزدیک بودن ستاره خورشید 
 

 
 سیر مشخص به خاطر اینکه با نظم خاصی هر کدام در یک م کنند؟ینم برخورد هم به هاسیّاره خورشیدی یمنظومه در چرا

 کنند بنابراین امکان برخورد آنها وجود ندارد.حرکت می

 

 
 چرا؟ است؟ تر طوالنی بقیه از خورشیدی یمنظومه یسیّاره کدام سال 

 کشد تا به دور خورشید بچرخد.که دورترین سیاره به خورشید است و مدت زمان بیشتری طول میبه خاطر این -نپتون

 
 .نیدک رسم زیر جدول در را آن شکل و کنید مشاهده آسمان در را ماه شب هر قمری، ماه یک اوّل از هفته 2 مدّت به

 (7)شب  (6)شب  (5)شب  (4)شب  (3)شب  (2)شب  (1)شب 

       
 (14)شب  (13)شب  (12)شب  (11)شب  (10)شب  (9)شب  (8)شب 

       
 

 

 

 67صفحه   |  فعالیت 

 66 صفحه  |  فکر کنید       

 64صفحه   |  فعالیت 

 64صفحه   |گفت و گو 

 64 صفحه  |  فکر کنید       
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 جدیدترین نمونه سواالت امتحانی و کاربرگ های آموزشی 

 

 
 .دهید گزارش کالس به و کنید رسم را آن شکل بینید؟می آسمان در را ماه آیا. کنید مشاهده روز در را آسمان هفته، 2 مدّت

 ی سوم )روزهای بیست و یکم و بیست و دوم ماه( در آسمان دیدهی اول )روزهای هفتم و هشتم ماه( و آخر هفتهآخر هفته

 شود.می

 67 صفحه  |  جمع آوری اطالعات
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