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 چهارم دبستان علـوم

 

  
  دماسنج .1
   2ي  نقطه .2
در تابستان بیشتر و در زمستان کمتر است زیرادر تابستان خورشید عمود  .3

تر است اما در زمستان خورشید به صورت مایل  تابد و روزها طوالنی می
  تر است.  تابد و روزها کوتاه می

  ترتیب از راست به چپ: دیجیتالی ـ نواري ـ پزشکی ـ دیواري به .4
شود. لیوان  بعد از ظهر سریعتر ذوب می 1یخ در لیوان فلزي در زمان  .5

بعدازظهر گرمترین دما  1فلزي رساناي خوبی براي گرما است و ساعت 
 11اي  بعد از ظهر ـ لیوان شیشه 1اي  ـ لیوان شیشه در روز را دارد. 

 شب  8بعد از ظهر ـ لیوان سرامیکی  5صبح ـ لیوان پالستیکی 
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  زي گرم ـ قابلمه گرم ـ کاسه پالستیکی سرد ـ در قابلمه گرم قاشق فل .1

یابد و از غذاي گرم داخل قابلمه به  گرما از قابلمه به در قابلمه انتقال می
  شود.  قاشق فلزي منتقل می

درجه  70گراد و دماسنج دوم دماي  درجه سانتی 30دماسنج اول دماي  .2
درجه  30بیشتر و دماي  درجه 70دهد پس دماي  گراد را نشان می سانتی

  باشد.  کمتر می

  
  تغییر حالت مواد ـ افزایش دما ـ افزایش حجم ـ افزایش طول  .1
 ب) تغییر     الف) ذوب  .2

  ت) حجم     پ) تبخیر
  کند ب) درست پ) دماسنج الف) به طرف پایین حرکت می .3
  ذوب شدن .4
  انرژي گرمایی  .5
 گراد یا سلسیوس است.  ي سانتی درجه .6
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(تبخیر) ـ کره در دماي محیط (ذوب) ـ درست کردن خشک شدن لباس  .7
  بستنی (انجماد)

  تغییر حالت مانند بخارشدن آب ـ تغییر حجم مانند سررفتن شیر .8
  نامند.  انتقال گرما از طریق ماده را رسانایی گرما می .9
  نقره .10
شود  هاي هوا در شیر می وجود آمدن حباب انرژي گرمایی باعث به .11

ها افزایش یافته و  رسد تعداد حباب ي جوش می هنگامی که شیر به نقطه
  شود.  باعث سررفتن شیر می

  درجه  5/36باالي  .12
شود و  قاشق چوبی نارسانا است بنابراین در برابر حرارت داغ نمی .13

  رساند.  دست آسیب نمی به
که رساناي گرمایی بهتري هستند زیرا غذا گرماي بیشتري  هایی ظرف .14

  شود مانند ظروف فلزي دریافت کرده و زودتر آماده می
  دهد.  ـ زیرا نارسانا بوده و گرما را از خود عبور نمی پالستیک .15
  4گزینه  .16
  3گزینه  .17
   1گزینه  .18
  4 گزینه .19


