
رت دوستضبه نام ح

علوم اول دبستان همراه با پاسخ10نمونه سواالت پیشنهادی فصل 

در اطراف ما چه چیزی وجود دارد؟

از طریق چه چیزهایی می توانیم بفهمیم در اطراف ما وجود دارد؟ از تکان خوردن 

و از این که ما  ، از تکان خوردن برگ درختان پرچم، وقتی بادبزن را تکان می دهیم

.نفس می کشیم

هوا در انجام چه کارهایی به ما کمک می کند؟ در تولید برق ، چرخاندن توربین ها ، 

رکت هواپیما ح رکت قایق ها، روشن کردن آتش ، باد کردن چرخ ماشین ها ،ح

در آسمان، خشک شدن لباسهای خیس

مک می کند تا راحت تر آیا هوا به جانوران هم کمک می کند؟ بله به پرندگان ک

پرواز کنند

آیا می دانی جارو برقی چگونه کار می کند؟در جاروبرقی موتوری وجود دارد که با برق 

کار می کند و وقتی آن را روشن می کنیم هوا را با شدت به سمت داخل می 

کشد و همراه خود آشغالها را داخل مخزن جاروبرقی می کند.

س جارو برقی با بیرون فرستادن هوا به ما کمک می کنند. چند وسیله نام ببر که بر عک

پنکه ، کولر، سشوار

چرا هوا باید تمیز باشد؟ زیرا زندگی همه ی انسانها و حتی حیوانات و ماهی ها به هوا 

بستگی دارد و اگر هوا آلوده و کثیف باشد باعث بیماری می شود.و کم کم هیچ 

موجود زنده ای نمی تواند زنده بماند.

چه چیز هایی هوا را آلوده می کند؟ دود کارخانه ها، ماشین ها ، بخاری ها، 

سوزاندن چوب و الستیک ها ، افرادی که آب دهان و بینی خود را روی زمین 

می اندازند و یا هنگام سرفه و عطسه جلو دهان خود را نمی گیرند.



د بیمار موقع عطسه و چگونه بعضی از بیماری ها از طریق هوا منتقل می شود؟ وقتی فر

سرفه جلو دهان خود را نگیرد میکروب ها را در هوا پخش می کند و میکروب ها از 

طریق نفس کشیدن وارد بدن افراد سالم می شود.


