Παράρτημα
Τα φύλλα αξιολόγησης

1ο φύλλο αξιολόγησης
Το ανθρώπινο σώμα
Ια. Αντιστοίχισε τα είδη των μυών του μυϊκού συστήματος του ανθρώπου με
τις λειτουργίες που κάνουν.
Είδη μυών

Λειτουργίες που κάνουν

μυοκάρδιο

Συνδε'ονται με τα οστά και κινούν τα διάφορα
με'ρη του σώματος.

γραμμωτοί μύες
λείοι μύες

Με τη βοήθεια τους κινούνται διάφορα όργανα του
σώματος (π.χ. το στομάχι).
• Βοηθάει στη λειτουργία της καρδιάς.

1 β. Ποιοι από τους παραπάνω μύες κινούνται με τη θέληση μας και ποιοι
χωρίς αυτή;
Οι γραμμωτοί μύες που κινούν τα διάφορα μέρη του σώματος λειτουργούν
με τη θέληση μας, αντίθετα οι λείοι μύες και το μυοκάρδιο λειτουργούν
χωρίς τη θέληση μας.

2.

Βάλε στη σειρά τις παρακάτω φράσεις έτσι ώστε να περιγράφεται η
λειτουργία της αναπνοής του ανθρώπου. Σημείωσε στα κενά 1, 2, 3...

3.

5.

1.
4.

2.

Φτάνει στις κυψελίδες όπου το οξυγόνο που περιέχει
εισέρχεται στο αίμα και μεταφέρεται σε όλο το σώμα.
Το διάφραγμα επανέρχεται στη φυσική του κατάσταση και
ο αέρας που υπάρχει στις κυψελίδες των πνευμόνων
εκπνέεται από τη στοματική κοιλότητα ή τη μύτη.
Κατά την εισπνοή το διάφραγμα εξογκώνεται προς τα
κάτω και ο ατμοσφαιρικός αέρας μπαίνει από τη μύτη ή από
τη στοματική κοιλότητα.
Ταυτόχρονα, το διοξείδιο του άνθρακα που μεταφέρει το
αίμα από όλο το σώμα εξέρχεται στις κυψελίδες.
Μέσω της τραχείας ο αέρας οδηγείται στους δύο
πνεύμονες.
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3.3. Περιέγραψε τη μικρή (πνευμονική) και τη μεγάλη κυκλοφορία του
αίματος στο ανθρώπινο σώμα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις λέξεις 
κλειδιά που γράφονται στα αντίστοιχα πλαίσια.
Η μικρή (πνευμονική) κυκλοφορία

Η μεγάλη κυκλοφορία

αίμα, δεξιά κοιλία της καρδιάς,
πνεύμονες, αριστερός κόλπος της
καρδιάς, πνεύμονες, διοξείδιο του
άνθρακα, οξυγόνο

αίμα, αριστερή κοιλία της
καρδιάς, οξυγόνο, θρεπτικές
ουσίες, διοξείδιο του άνθρακα,
δεξιός κόλπος της καρδιάς

Στη μικρή κυκλοφορία το
εμπλουτισμένο με διοξείδιο του
άνθρακα αίμα "ταξιδεύει" από τη
δεξιά κοιλία της καρδιάς στους
πνεύμονες. Εκεί γίνεται ανταλλαγή
αερίων και το αίμα εμπλουτίζεται με
οξυγόνο. Στη συνέχεια επιστρέφει
στον αριστερό κόλπο της καρδιάς.

Κατά τη μεγάλη κυκλοφορία το
εμπλουτισμένο με οξυγόνο αίμα
"ταξιδεύει" από την αριστερή κοιλία
της καρδιάς προς όλα τα μέρη του
σώματος. Στη συνέχεια επιστρέφει
στον δεξιό κόλπο της καρδιάς μετα
φέροντας διοξείδιο του άνθρακα,

4. Λύσε το παρακάτω σταυρόλεξο το οποίο περιλαμβάνει λέξει ς που
αφορούν το κυκλοφορικό σύστημα του ανθρώπου.
ΚΑΘΕΤΑ
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Υπάρχουν στφ αίμα και βοηθούν
στην πήξη του αίματος και στο να
επουλώνονται οι πληγές

Ν

1. Μ' αυτό μεταφέρονται ουσίες σ' όλο
το σώμα μας.

0
*

κ

Α

2. Μεταφέρεται με το αίμα από τους
πνεύμονες σε όλο το σώμα.
3. Τα αιμοσφαίρια αυτά μεταφέρουν το
οξυγόνο σ7 όλο το σώμα και το διο
ξείδιο του άνθρακα στους πνεύμονες.
4. Χωρίς αυτό το όργανο δεν θα κυ
κλοφορούσε το αίμα στο σώμα μας.

Ι Α

5. Τα λευκά αιμοσφαίρια που υπάρχουν
στο αίμα μας προστατεύουν από
αυτά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

391

2ο φύλλο αξιολόγησης
Η ομιλία και n ακοή
1. Η εκδρομή στο δάσος των μαθητών της Στ' τάξης είχε ως στόχο να
μαγνητοφωνήσουν διάφορους ήχους και μετά να τους ταξινομήσουν με
βάση τα χαρακτηριστικά τους.
Ακουσαν το σιγανό θρόισμα των φύλλων, το βαρύ ήχο του
τσεκουρ ι ου του ξυλοκόπου, το οξύ κελάηδημα τ ου αηδονι ου και τη
δυνατή φωνή του βοσκού. Ταξινόμησε τους ήχους με βάση την
ακουστότητα και το ύψος τους.

Ακ ουσ τ ότ ητ α

Ύ ψο ς

Η δυνατή φωνή του βοσκού

Ο βαρύς ήχος του τσεκουριού του
ξυλοκόπου

Το σιγανό θρόισμα των φύλλων

Το οξύ κελάηδημα του αηδονιού

2. Συμττλήρωσε το παρακάτω διάγραμμα με τις κατάλληλες λε'ξεις.

ηχητική πηγή

Μικρό
πλάτος της
παλμικής

Χαμηλή
ένταση
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Υψηλή
ένταση
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3. Περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο παράγεται η ανθρώπινη φωνή.

Ο αέρας της εκπνοής θέτει σε παλμική κίνηση τις φωνητικές χορδές που
υπάρχουν στο λάρυγγα του ανθρώπου. Με αυτόν τον τρόπο παράγεται η
ανθρώπινη φωνή.

4. Ένωσε με βέλη τους κύκλους ώστε να φαίνεται το "ταξίδι" του ήχου στο
ανθρώπινο αυτί.

Οι παλμικές
κινήσεις
μεταδίδονται με τα
ακουστικά οστάρια
στο υγρό του
σπειροειδή

Ο ήχος ενισχύεται
στο πτερύγιο του
αυτιού

Ειδικά ακουστικά
νεύρα μεταφέρουν
το ηχητικό μήνυμα
στον εγκέφαλο.

«Ταξιδεύει» μέσα
στον ακουστικό
πόρο και θέτει σε
παλμική κίνηση το
τύμπανο
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3ο φύλλο αξιολόγησης
Οι καθρέφτες και οι φακοί
1. Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα ώστε να προκύψει η κατηγορία του
υλικού που απορροφά όλο το φως όταν πέσει πάνω του.
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Α
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7

Ν

ΕΥΤΩΝΑΣ

8
9

Ε

ΙΔΩΛΟ

Σ

ΥΓΚΛΙΝΟΝΤΑΣ

1. Έτσι λέγεται το φαινόμενο κατά το οποίο το φως αλλάζει πορεία όταν
στην πορεία του συναντήσει λείες και στιλπνές επιφάνειες .
2. Σ' αυτό το φαινόμενο στηρίζεται η λειτουργία των φακών.
3. Τα 7 χρώματα στα οποία αναλύεται το λευκό φως και αποτελούν τα 7
χρώματα της .

4. Αυτό συμβαίνει στο φως όταν συναντήσει ένα αδιαφανές σώμα.
5. Αποτελούν μέρος του μικροσκόπιου.(πληθυντικός αριθμός)

6. Συμβαίνει στο φως όταν περνάει μέσα από ένα πρίσμα.
7. Ανακάλυψε πρώτος το φάσμα του λευκού φωτός .
8. Έτσι λέγεται η εικόνα που σχηματίζεται σε ένα κάτοπτρο.
9. Τέτοιο είδος φακού είναι ο μεγεθυντικός φακός.
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2. Αντιστοίχισε τα παρακάτω φαινόμενα του φωτός με τα μέσα που
προκαλούν:

Φ αινόμενα

Ανάλυση

TQ

Μέσα

Πρίσμα

Αποκλίνοντας
φακός
Σύνθεση

Συγκλίνοντας
φακός

Ανάκλαση

Κάτοπτρο
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3. Στα παρακάτω σχέδια φαίνεται η πορεία των ακτίνων μιας δέσμης φωτό<
καθώς περνά από δύο διαφορετικά είδη φακών. Σημείωσε με Χ τα σχέδια ποι
παριστάνουν τη σωστή πορεία της δέσμης του φωτός.
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4ο φύλλο αξιολόγησης
Η όραση
1. Περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα σώματα που
υπάρχουν γύρω μας.

Τα αυτόφωτα
Οι ακτίνες φωτός από ένα αυτόφωτο σώμα φτάνουν κατευθείαν στο μάτι
μας, σχηματίζεται το είδωλο του σώματος πάνω στον αμφιβληστροειδή
χιτώνα και έτσι το βλέπουμε.
Τα ετερόφω τα
Οι ακτίνες φωτός μιας φωτεινής πηγής πέφτουν πάνω στο σώμα και
ανακλούνται.
Ο; ανακλώμενες ακτίνες φτάνουν στο μάτι μας, σχηματίζεται το είδωλο του
σώματος πάνω στον αμφιβλιστροειδή χιτώνα και έτσι το βλέπουμε.
2. Πώς ερμηνεύεις τα διαφορετικά χρώματα που φαίνεται να έχει ο
χαρταετός.

Μαύρο:
Φαίνεται μαύρο γιατί απορροφά
όλες τις ακτινοβολίες (χρώματα)
του λευκού φωτός του Ήλιου.
Κίτρινο:
Φαίνεται κίτρινο γιατί ανακλά μόνο
την κίτρινη ακτινοβολία (χρώμα)
και απορροφά όλες τις άλλες
ακτινοβολίες του λευκού φωτός
του Ήλιου.
Λευκό:
Φαίνεται λευκό γιατί ανακλά όλες
τ;ς ακτινοβολίες (χρώματα) του
λευκού φωτός του Ήλιου.
Κόκκινο:
Φ αίνεται κόκκινο γιατί ανακλά
μόνο την κόκκινη ακτινοβολία
(χρώμα) και απο ρροφ ά όλες τις
άλλες ακτινοβολίες του λευκού
φωτός του Ήλιου.
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4. Περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ανθρώπινο μάτι.
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις λέξεις  κλειδιά που υπάρχουν στο
παρακάτω πλαίσιο.

αμφιβληστροειδής χιτώνας, εγκέφαλος, κόρη, οπτικό νεύρο, ίριδα

(Βλέπε σελίδα 726 στο βιβλίο του μαθητή).
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5ο φύλλο αξιολόγησης
Τα μείγματα και τα
διαλύματα
1 .α. Ταξινόμησε τα σώματα του διπλανού
πίνακα ανάλογα με το αν είναι
μείγματα ή διαλύματα.
Μείγματα : αλατοπίπερο, αμμοχάλικο
Διαλύματα: αλατόνερο, ζαχαρόνερο

•
•
•
•

αλατόνερο
αλατοπίπερο
ζαχαρόνερο
αμμοχάλικο

1.β. Με ποιο κριτήριο ταξινόμησες τα παραπάνω σώματα σε μείγματα και
διαλύματα;
• το αλατόνερο κα; το ζαχαρόνερο είναι διαλύματα γιατί τα συστατικά τους
φαίνονται ως ένα σώμα.
• Το αλατοπίπερο και το αμμοχάλικο είναι μείγματα γιατί τα συστατικά
τους διακρίνονται ή διαφορετικά δε φαίνονται σαν ένα σώμα.
2. Αντιστοίχισε κάθε μείγμα και κάθε διάλυμα της πρώτης στήλης του
πίνακα που ακολουθεί με την πιο κατάλληλη μέθοδο διαχωρισμού των
συστατικών του.

Μείγματα και διαλύματα

Μέθοδοι διαχωρισμού
των συστατικών τους

• ρινίσματα σιδήρου και ζάχαρη

απόσταξη

• αλατόνερο

διήθηση

• φακές και φασόλια

διαλογή με το χέρι
διαχωρισμός με μαγνήτη
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3. Ο Πέτρος ήθελε να διαχωρίσει τα συστατικά ενός μείγματος αλα
τοπίπερου. Πρόσθεσε νερό στο μείγμα και διαπίστωσε ότι το αλάτι δια
λύθηκε στο νερό, ενώ το πιπέρι παρέμεινε αδιάλυτο. Σκεφτόταν πώς να
συνεχίσει το διαχωρισμό του μείγματος αλατόνερου και πιπεριού που
προέκυψε.
Ποιες ενέργειες θα πρότεινες να εφαρμόσει ο Πέτρος ώστε να δια
χωρίσει τελικά το αλάτι από το πιπέρι;

Μπορείς αρχικά να διηθήσεις το μείγμα αλατόνερου και πιπεριού
χρησιμοποιώντας διηθητικό χαρτί. Με αυτό τον τρόπο θα διαχωρίσεις το
πιπέρι από το αλατόνερο. Στη συνέχεια μπορείς να κάνεις απόσταξη του
διαλύματος του αλατόνερου χρησιμοποιώντας τη συσκευή της απόσταξης.
Έτσι θα διαχωρίσεις το αλάτι από το νερό.

4. Υπέθεσε ότι έχεις στη διάθεση σου ένα κορεσμένο διάλυμα αλατόνερου.
Περιέγραψε δύο τρόπους που θα εφάρμοζες προκειμένου το κορεσμένο
διάλυμα αλατόνερου να γίνει ακόρεστο.

• Μπορούμε να αυξήσουμε την ποσότητα του διαλύτη (δηλαδή να προ
σθέσουμε νερό).
• Μπορούμε να αυξήσουμε τη θερμοκρασία του διαλύματος (δηλαδή να
θερμάνουμε το αλατόνερο).
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6ο φύλλο αξιολόγησης
Τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα
1. Να συμπληρώσεις τα κενά.

Ουσίες που αλλάζουν

Ουσίες που δεν αλλάζουν

το χρώμα του βάμματος του ηλιοτροπίου

το χρώμα των δεικτών

από μενεξεδί σε

χαρακτηρίζονται

(ουδέτερα σώματα)
κόκκινο

(μπλε)
χαρακτηρίζονται

(οξέα)

βάσεις

2. Οι μαθητές προσπαθούν να κατατάξουν διάφορα υλικά που χρη
σιμοποιούν καθημερινά σε οξέα ή σε βάσεις. Ακολουθώντας προσεκτικά
τις οδηγίες του δασκάλου προσθέτουν λίγες σταγόνες βάμματος του
ηλιοτροπίου στα σώματα (ή σε διαλύματα αυτών) και καταγράφουν σε
πίνακα το χρώμα που παίρνει ο δείκτης. Έπειτα χαρακτηρίζουν τα
σώματα οξέα ή βάσεις. Το κουδούνι χτύπησε και οι μαθητές δεν πρό
λαβαν να συμπληρώσουν όλα τον πίνακα.
Α) Μπορείς να χαρακτηρίσεις τα υπόλοιπα σώματα ως οξέα και ως βάσεις;
Β) Μπορείς να προβλέψεις το χρώμα που θα εμφανίσει ο δείκτης
φαινολοφθαλεΐνη αν λίγες σταγόνες από αυτόν προστεθούν στα ίδια
υλικά;

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

401

Σώματα

Οξύ ή
Χρώμα δείκτη
Βάμμα ηλιοτροπίου Βάση;

Χρώμα δείκτη
Φαινολοφθαλεΐνη

Οδοντότταστα

Μττλε

Βάση

Κόκκινο

Χυμός λεμονιού

Κόκκινο

Οξύ

Άχρωμο

Χυμός πορτοκαλιού

Κόκκινο

Οξύ

Άχρωμο

Μπλε

Βάση

Κόκκινο

Ξύδι

Κόκκινο

Οξύ

Άχρωμο

Ντοματοχυμός

Κόκκινο

Οξύ

Άχρωμο

Μπλε

Βάση

Κόκκινο

Αμμωνία

Καθαριστικό τζαμιών

3. Το δηλητήριο της μέλισσας περιέχει ένα οξύ που ονομάζεται μυρμηγκικό
οξύ επειδή βρέθηκε ότι υπάρχει και στα μυρμήγκια. Αν σε τσιμπήσει
μέλισσα τι θα χρησιμοποιήσεις για να εξουδετερώσεις τον πόνο που
προκαλεί το τσίμπημα; (Να κυκλώσεις τη σωστή απάντηση).
α) ξύδι
β) λεμόνι
γ)αμμωνία
δ) νερό
Να εξηγήσεις την απάντηση σου.
Η αμμωνία είναι βάση και επομένως εξουδετερώνει το μυρμηγκικό οξύ που
περιέχεται στο δηλητήριο της μέλισσας.
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4. Η μαμά σου χρησιμοποιεί αρκετές φορές ακουαφόρτε (στη γλώσσα της
Χημείας υδροχλωρικό οξύ) για να καθαρίσει επιφάνειες από άλατα. Αν
πέσει στο χέρι της ακουαφόρτε τι θα τις συμβούλευες να κάνει; (να
κυκλώσεις το ΝΑΙ ή το ΟΧΙ)

(ΝΑΙ)

ΟΧΙ

Να ξεπλύνει το χέρι της με άφθονο ξύδι

ΝΑΙ

(όχι)

Γ.

Να ξεπλύνει το χέρι της με άφθονο νερό

(ΝΑΙ)

ΟΧΙ

Δ.

Να ξεπλύνει με αμμωνία

(ΝΑΙ)

ΟΧΙ

Α

Να καλέσει το γιατρό

Β.

5. Τι προκαλεί η όξινη βροχή;
Α) στα μάρμαρα του Παρθενώνα;
Τα μάρμαρα διαβρώνονται (καταστρέφονται) από τα οξέα που περιέχονται
στην όξινη βροχή.
Β) στα δάση;
Με την όξινη βροχή είτε ξεραίνονται κάποια φύλλα και κλαδιά δέντρων είτε
ολόκληρο το δέντρο.
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7ο φύλλο αξιολόγησης
Το νερό και το περιβάλλον
1. Συμττλήρωσε το παρακάτω διάγραμμα ώστε να φαίνεται η
διαδικασία που υφίσταται το φυσικό νερό για να γίνει πόσιμο.
Φυσικό
νερό

συγκεντρώνεται

Που και
πως
συμβαίνει;

στα φράγματα

Για ποιο λόγο γίνονται
αυτές οι διαδικασίες

διηθείται

Στο διυλιστήριο
νερού
υπάρχουν
ειδικές
δεξαμενές
με φίλτρα
χαλικιού και
άμμου

Για να
απομακρυνθεί
το
χώμα και οι
άλλες
ουσίες που
είναι
διαλυμένες στο
φυσικό νερό.
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χλωριώνεται

Στο διυλιστήριο
νερού
υπάρχουν
ειδικές
δεξαμενές
χλωρίωσης
όπου
προστίθεται
στο νερό
χλώριο.

Για να
καταστραφούν
οι
μικροοργανισμ
οί.

404

2. Πού υπάρχει νερό στη φύση;
Νερό στη φύση υπάρχει: στους ωκεανούς, στις θάλασσες, στα ποτάμια,
στις λίμνες, στις υπόγειες λίμνες και τα υπόγεια νερά, στους παγετώνες και
τους πολικούς πάγους.

3. Πώς σχηματίζονται τα υπόγεια νερά και οι πηγές;
Το νερό της βροχής μέσα στο υπέδαφος συναντάει διάφορα είδη
πετρωμάτων. Μερικά πετρώματα επιτρέπουν στο νερό να περάσει από
μέσα τους (υδατοπερατά πετρώματα) ενώ άλλα, τα υδατοστεγή, δεν
αφήνουν το νερό να περάσει. Έτσι σχηματίζονται υπόγειες λίμνες. Όταν τα
υπόγεια νερά βρουν κάποια διέξοδο στην επιφάνεια της γης σχηματίζουν
πηγές.
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8ο φύλλο αξιολόγησης
Η ενέργεια
1. Γράψε τρεις προτάσεις που να φαίνεται το σώμα που δίνει ενέργεια και
το σώμα που παίρνει ενέργεια.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
(Ο ήλιος δίνει ενέργεια και ένα μέρος της την παίρνει η Γη).
(Το κρέας δίνει ενέργεια και την παίρνει ο άνθρωπος όταν το τρώει).
( Η βενζίνη δίνει ενέργεια όταν καίγεται και κινεί το αυτοκίνητο).
2. Περιέγραψε τον τρόπο λειτουργίας ενός υδροηλεκτρικού εργοστασίου.
Ανέφερε τις μετατροπές ενέργειας που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας του. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις λέξεις:
(υδατοφράγματα, υδροστρόβιλος, γεννήτρια).
(Το νερό συγκεντρώνεται σε υδατοφράγματα που λόγω του ύψους του έχει
δυναμική ενέργεια. Στη συνέχεια το νερό πέφτει και κινεί τον υδροστρόβιλο.
Έτσι η δυναμική ενέργεια του νερού μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια του
υδροστροβίλου. Ο υδροστρόβιλος κινεί τη γεννήτρια και δημιουργείται
ηλεκτρικό ρεύμα.
Η κινητική ενέργεια του υδροστροβίλου μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια
της γεννήτριας.
Η κινητική ενέργεια της γεννήτριας μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια).
3. Ανέφερε παραδείγματα στα οποία :
α) η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική
π.χ. (Το νερό που ζεσταίνεται στο μάτι της ηλεκτρικής κουζίνας).
β) η αιολική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική
π.χ. ( Η ανεμογεννήτρια δίνει ηλεκτρικό ρεύμα).
γ) η ηλεκτρική ενέργεια σε κινητική
π.χ. ( Ο ανεμιστήρας που λειτουργεί).
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δ) η χημική ενέργεια σε θερμική
π .χ. (Το νερό που ζεσταίνεται σε γκαζάκι).
ε) η δυναμική ενέργεια σε κινητική
π.χ. (Η μπάλα όταν πέφτει από ένα ύψος).
4. Ένας παίχτης του τένις χτύπησε με τη ρακέτα του το μπαλάκι και αυτό
κινήθηκε προς τον άλλο παίχτη. Περιέγραψε τις μετατροπές της
ενέργειας που συμβαίνουν και το μπαλάκι του τένις κινήθηκε προς τον
άλλο παίχτη.
Ηλιακή ενέργεια του Ήλιου

Χημική ενέργεια στα φυτά

Χημική ενέργεια στον άνθρωπο

Μυϊκή ενέργεια του ανθρώπου

Κινητική ενέργεια στο μπαλάκι
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9ο φύλλο αξιολόγησης
Η θερμοκρασία και n
θερμότητα
1. Αντιστοίχισε τις παρακάτω προτάσεις με την έννοια της θερμότητας και
της θερμοκρασίας.
Ένα παιδί 1 0 ετών
χρειάζεται περίπου
2.500 θερμίδες
ημερησίως

Για να γίνει πάγος το
νερό χρειάζεται
ενέργεια.

Θερμότητα

Τα ψάρια είναι
ποικιλόθερμα ενώ ο
άνθρωπος είναι
ομοιόθερμος
οργανισμός.

Θερμοκρασία

Τα πουπουλένια
παπλώματα είναι
θερμομονωτικά
σώματα.

Ο υδράργυρος θα
φτάσει στους 30° C.
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2. Συμπλήρωσε τα διαγράμματα έτσι ώστε να φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο
διαδίδεται η θερμότητα από το ένα σώμα στο άλλο.

Σώματα

Τρόποι διάδοσης
της θερμότητας

μάτι κουζίνας
Με αγωγή

κατσαρόλα

Με ρεύματα

γάλα

Ήλιος
Με ακτινοβολία
Σελήνη

Καλοριφέρ
Με ρεύματα

Αέρας του δωματίου
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3α. Τι σημαίνει η φράση "τα στερεά διαστέλλονται" ;
Όταν τα στερεά θερμαίνονται αυξάνονται οι διαστάσεις τους ή διαφορετικά
αυξάνεται ο όγκος τους.

3β. Τι σημαίνει η φράση " τα στερεά συστέλλονται" ;
Όταν τα στερεά ψύχονται μικραίνουν οι διαστάσεις τους ή διαφορετικά
ελαττώνεται ο όγκος τους.

3γ. Ανέφερε δύο περιπτώσεις της καθημερινής ζωής όπου ο άνθρωπος
πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τη διαστολή και τη συστολή των
στερεών.
Α' περίπτωση: Για παράδειγμα στην κατασκευή των σιδηροτροχιών οι
κατασκευαστές πρέπει να αφήνουν διάκενα για να μη σπάζουν οι
ράγες λόγω της απότομης διαστολής ή συστολής τους.
Β' περίπτωση: Για παράδειγμα στην κατασκευή μεταλλικών γεφυρών οι
κατασκευαστές χρησιμοποιούν στο ένα άκρο της γέφυρας ρουλεμάν για
να μπορεί να κινείται όταν διαστέλλεται ή συστέλλεται ανάλογα με τη
θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
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10ο φύλλο αξιολόγησης
Ο ηλεκτρομαγνητισμός
1. Πώς δικαιολογείς το ότι η σύνδεση του ηλεκτρικού κυκλώματος του
σπιτιού σου είναι παράλληλη;
Αν καεί μία λάμπα φωτισμού ή για κάποιο λόγο σταματήσει να λειτουργεί
μία ηλεκτρική συσκευή οι υπόλοιπες λάμπες ή συσκευές συνεχίζουν να
φωτίζουν ή να λειτουργούν αντίστοιχα, γεγονός που συμβαίνει μόνο όταν η
σύνδεση είναι παράλληλη.
2. Το παρακάτω σχεδιάγραμμα περιλαμβάνει τις σημειώσεις των μαθητών
της Στ' τάξης που αφορούσαν το πείραμα τους για τη συμπεριφορά
ενός αγωγού όταν αυτός διαρρέεται ή όταν δε διαρρε'εται από ρεύμα.
Α) Συμπλήρωσε το σχεδιάγραμμα.

Διαρρέεται ή δε
διαρρέεται από ρεύμα;

Κλειστό
κύκλωμα

Ανοιχτό
κύκλωμα

Συμπεριφορά της
μαγνητικής βελόνας

Διαρρέται
από ρεύμα

μαγνητι
κή
βελόνα

αποκλίνει

Δε
διαρρέται
από ρεύμα

μαγνητι
κή
βελόνα

δεν
αποκλίνει

Β. Σε ποιο συμπε'ρασμα πιστεύεις ότι κατέληξαν οι μαθητές;
ίνας αγωγός όταν διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα συμπεριφέρεται όπως
και ένας μαγνήτης π.χ. αποκλίνει η μαγνητική βελόνα.
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3. Οι ίδιοι μαθητές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Η κάθε ομάδα
κατασκεύασε δύο διαφορετικούς ηλεκτρομαγνήτες.

1 η ομάδα

Α

Β

Ηλεκτρικό κύκλωμα που
περιελάμβανε μία μπ αταρία
9 V, έναν ηλεκτρομαγνήτη με 90
σπείρες και μία καρφοβελόνα
ως πυρήνα.

Ηλεκτρικό κύκλωμα που
περιελάμβανε μία μπαταρία
9V, έναν ηλεκτρομαγνήτη με
90 σπείρες και ένα πλαστικό
στυλό ίδιου πάχους με την
καρφοβελόνα ως πυρήνα.

Σε ποια περίπτωση η ελκτική δύναμη του ηλεκτρομαγνήτη ήταν
μεγαλύτερη;. Α...
Από τι εξαρτάται σε αυτή την περίπτωση η ελκτική δύναμη του
ηλεκτρομαγνήτη;
Η ελκτική δύναμη του ηλεκτρομαγνήτη εξαρτάται από το είδος του πυρήνα.

2η ομάδα

Α
Ηλεκτρικό κύκλωμα που
περιελάμβανε μία μπαταρία
9V, έναν ηλεκτρομαγνήτη με 40
σπείρες και μία καρφοβελόνα
ως πυρήνα.
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Β
Ηλεκτρικό κύκλωμα που
περιελάμβανε μία μπαταρία
9 V, έναν ηλεκτρομαγνήτη με
120 σπείρες και μία ίδια
καρφοβελόνα ως πυρήνα.
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Σε ποια περίπτωση η ελκτική δύναμη του ηλεκτρομαγνήτη ήταν
μεγαλύτερη;..?. ...
Από τι εξαρτάται σε αυτή την περίπτωση η ελκτική δύναμη του
ηλεκτρομαγνήτη;
Η ελκτική δύναμη του ηλεκτρομαγνήτη εξαρτάται από τον αριθμό των
σπειρών.

3η ομάδα

Α
Ηλεκτρικό κύκλωμα που
περιελάμβανε μία μπαταρία 9
V, έναν ηλεκτρομαγνήτη με 90
σπείρες και μία καρφοβελόνα
ως πυρήνα.

Β

Ηλ εκ τ ρ ικ ό κ ύκ λ ω μ α που
περιελάμβανε τρεις μπαταρίες
9 V συνδεδεμένες σε σειρά, έναν
ηλεκτρομαγνήτη με 90 σπείρες
και μία ίδια καρφ οβελόνα ως
πυρήνα.

Σε ποια περίπτωση η ελκτική δύναμη του ηλεκτρομαγνήτη ήταν
μεγαλύτερη; Β
Από τι εξαρτάται σε αυτή την περίπτωση η ελκτική δύναμη του
ηλεκτρομαγνήτη;
Η ελκτική δύναμη του ηλεκτρομαγνήτη εξαρτάται από την τάση της πηγής.
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11ο φύλλο αξιολόγησης
Το σύμπαν
1. Πώς ερμηνεύεις ότι η στολή του αστροναύτη :
Α) έχει λευκό χρώμα;
Τα σώματα που φαίνονται λευκά ανακλούν όλες τνς ακτινοβολίες (χρώμα)
του φωτός του Ήλιου και συνεπώς δε θερμαίνονται όσο άλλα σώματα που
έχουν διαφορετικό χρώμα. Για το λόγο αυτό η στολή του αστροναύτη είναι
λευκή.
Β) είναι κατασκευασμένη από θερμομονωτικά υλικά;
Όταν ο αστροναύτης βρίσκεται έξω από την ατμόσφαιρα της Γης το σώμα
του εκτίθεται σε πολύ υψηλές και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Τα
θερμομονωτικά υλικά της στολής του διατηρούν τη θερμοκρασία του
σώματος του σταθερή.
Γ) περιλαμβάνει ειδική συσκευή για να ετΠκοινωνούν οι αστροναύτες μεταξύ
τους;
Στη Σελήνη δεν υπάρχει ατμοσφαιρικός αέρας και συνεπώς ο ήχος δεν
μπορεί να διαδοθεί.
2. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα φαίνονται οι πλανήτες του ηλιακού μας
συστήματος. Συμπλήρωσε τα ονόματα τους.

Ήλιος, Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδώνας,
Πλούτωνας.
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3. Πώς ερμ ην εύεις ότι τ α ίχν η τω ν ασ τρ ον αυτ ών σ την επιφάν εια τ ης
σελήνης παραμένουν για πάντα;
Στη Σελήνη δεν υπάρχει ατμ οσφαιρικός αέρας και συνεπώς δε
δημιουργούνται καιρικά φαινόμενα π.χ. βροχή, άνεμοι. Έτσι τα ίχνη
παραμένουν για πάντα εκτός βέβαια αν κάποιος μετεωρίτης πέσει στην
επιφάνεια της Σελήνης.
4. Συμπλήρωσε την ακροστοιχίδα ώστε να προκύψει το
οποίο παρατηρούν οι αστρονόμοι το διάστημα .

Τ

ΕΡΕΣΚΟΒΑ

Η

ΛΙΟΣ

3
4

Λ

ΕΟΦΩΡΕΙΟ

Ε

ΡΜΗΣ

5
6

Σ

ΕΛΗΝΗ

Κ

ΡΟΝΟΣ

7

Ο

ΥΡΑΝΟΣ

8

Π

ΥΡΑΥΛΟΣ

9

ι

ΟΤΗΝΧΕΤ

10

Ο

ΞΥΓΟΝΟ

1
2

όργανο με το

1. Η πρώτη γυναίκα στο διάστημα.
2. Το πιο κοντινό αστέρι στη Γη.
3. Είδος διαστημικού οχήματος.
4. Ο κοντινότερος πλανήτης στον Ήλιο.
5. Φυσικός δορυφόρος της Γης.∙
6. Ο πλανήτης που είναι γνωστός για τους δακτυλίους του.
7. Ο πλανήτης που αποτελείται από νερό και σύννεφα.
8. Με τη βοήθεια του μεταφέρονται τα διαστημικά οχήματα.
9. Υπάρχουν και τέτοιοι δορυφόροι (αντίστροφα).
10. Ένα από τα υγρά καύσιμα του πυραύλου.
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