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     1. Observă imaginile, apoi completează enunțurile: 

 

 

 
 

a) Mingea de baschet are aceeași formă cu corpul reprezentat de imaginile cu numărul.................................... 

b) Acvariul are un volum mai ...........................................decât paharul cu apă plată. 

c) Dimensiunea cutiei de carton este identică cu dimensiunea............................................................................ 

d) Masa bilei de biliard este mai ........................decât masa mingii de bowling. 

2. Selectează cuvintele din listă și completează enunțurile.  

           În natură, corpurile se deosebesc după starea de agregare în care se află: corpuri ..............................., 

și................................. Termosul, liniarul, scaunul, un cub de zahăr, carioca sunt  corpuri............................... 

pentru că ............. volum propriu și formă proprie. Benzina din rezervor, sucul din cutie, cerneala din stilou 

sunt corpuri ...............................care  au.........................propriu și nu au formă proprie. Ele .................... 

forma vasului în care sunt puse. Aerul dintr-un balon, din sala de clasă, dintr-o minge, gazul din butelie sunt 

corpuri.........................care nu au ......................... proprie si nici volum propriu.  

( lichide, au, solide, volum, gazoase, iau, formă) 

    3. Grupează următoarele corpuri după starea lor de agregare:  

           abur, lapte, aer, piatră, sirop, tablă, oxigen, dulap, suc 

 

Corpuri solide Corpuri lichide Corpuri gazoase 

   

   

   

 

 



      4. Realizează corespondența dintre  metale și utilizarea  lor: 

 

 

 

 

 

5. Scrie A( adevărat ) sau F ( fals) pentru următoarele afirmații:  

           a) Mercurul, numit  și  argint-viu  nu este  singurul  metal  lichid. 

           b) Nichelul,  fierul  și  cobaltul  sunt  atrase  de  către  magnet. 

           c) Aluminiul, aurul  și  cuprul   nu  sunt  atrase  de  către  magnet. 

           d) Capetele  magnetului  se  numesc  poli. 

           e) Busola este un instrument de orientare pe mări, pe uscat și în aer.  

           f) Pământul  nu  este  un  mare  magnet. 

6. Indică forța de atracție / respingere a magneților. Completează explicațiile: 

a)                                                                                

 

 

Magneții se........................................., deoarece ............................................................. 

 

b) 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                  

Magneții se........................................., deoarece ............................................................. 

7.Alege varianta corectă:  

I.Proprietatea unui corp (liniarul  din plastic) de a atrage corpurile asemenea unui magnet se numește: 

a. magnetizare   b. electrizare   c. alunecare 

            II.Forța care se opune mișcării unui corp atunci când două suprafețe ale corpurilor alunecă una peste 

cealaltă se numește: 

a.magnetizare    b. frecare   c. interacțiune  

        III.Forța cu care Pământul (Terra)  acționează  asupra  tuturor  corpurilor  care  

 se  află  pe  suprafața  sa se  numește : 

a.forța gravitațională                 b.electricitate statică    c. frecarea corpurilor 

Aluminiul 

Aurul și argintul 

Cuprul 

Fierul 

confecționarea de bijuteri și medalii 

confecționarea firelor electrice, conducte de apă și cazane 

utilizat în construcția de avioane, jante pentru autoturisme 

fabricarea de piese pentru mașini și unelte   
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