
رت دوستضبه نام ح

علوم اول دبستان همراه با پاسخ11نمونه سواالت پیشنهادی فصل 

وقتی خورشید در آسمان است هوا چگونه است؟ گرم

یخچال بگذاریم چه می شود؟ یخ می زند.اگر آب را در جایخی 

آدم برفی و آدمک یخی در کجا دیرتر آب می شوند؟ در سایه چون خنک تر 

است.

آدم برفی و آدمک یخی در کجا زودتر آب می شوند؟در جایی که نور خورشید 

باشد چون گرم تر است.

در آفتاب پارچه ی سفید زودتر گرم می شود یا پارچه تیره؟ پارچه تیره

در فصل تابستان چه لباسهایی باید بپوشیم؟ لباسهای رنگ روشن و نازک و نخی 

تا نور خورشید را کم تر به خود جذب کند .

در فصل زمستان چه لباسهایی باید بپوشیم؟لباسهای رنگ تیره و ضخیم تا گرما 

رابیشتر به خود جذب کند.

انی که هم پشم بیشتری جانورچه جانورانی در جای سردتر می توانند زندگی کنند؟

دارند هم پوست ضخیم تر و هم در بدنشان چربی بیشتری دارند 

چند خوراکی و نوشیدنی گرم را نام ببر. چای ، قهوه ، آش ، سوپ 

،فالوده،یخچند خوراکی و نوشیدنی سرد را نام ببر.بستنی ، شربت ، آبمیوه ، الویه

، سماور ، پلو پزشوفاژچند وسیله نام ببر که فقط گرما دارند. اتو ، 

چند وسیله نام ببر که فقط نور دارند. تلوزیون ، چراغ قوه، ماه

چند وسیله نام ببر که هم نور دارند هم گرما .بخاری المپ ، خورشید ، شمع 

برای صاف کردن چروک لباسها از چه وسیله ای استفاده می کنند؟ اتو



چه وسیله ای استفاده       در زمان قدیم برای صاف کردن چروک لباسها از 

می کردند؟اتوی زغالی

برای گرم کردن خانه از چه وسایلی استفاده می کنند؟ بخاری شوفاژ، شومینه

برای هدر نرفتن گرمای خانه چه کاری می توان انجام داد؟ در ها و پنجره ها را 

ی می بندیم، پرده ضخیم آویزان می کنیم، لباس ًخیم می پوشیم و شعله ی بخار

.، دریچه ی کولر را می بندیم را کم می کنیم

از گرما چه استفاده هایی می شود؟ برای پختن غذا، گرم کردن خودمان ، 

درست کردن شیشه ، جوش دادن آهن ، کوره های آجرپزی، قنادی ها ، 

نانوایی ها ، کارخانه ها

پرنورترین و گرم ترین چیزی که می شناسید چیست؟ خورشید


