
رت دوستضبه نام ح

علوم اول دبستان همراه با پاسخ12نمونه سواالت پیشنهادی فصل 

حرکت یعنی چه؟ یعنی جابجا شدن

آیا همه ی چیزها حرکت دارند؟خیر

چند چیز که در اطراف ما حرکت می کند نام ببر. ماشین ها ، آدم ها ، 

حیوانات ، پرندگان ، هواپیما ، دوچرخه

لیوانندلی ، صچند چیز نام ببر که حرکت نمی کند. درخت ، میز ، 

؟، سرازیری ، راه صاف ییسرباالت تر است؟ححرکت در کدام مسیر را

 صافراه 

سرازیریتر است؟ سریعحرکت در کدام مسیر 

رباالییستر است؟ سخت حرکت در کدام مسیر 

اجسام سنگین تر راحت تر حرکت می کنند  یا اجسام سبک تر؟ سبک تر

چه چیزی حرکت وسایل را راحت تر می کند؟ چرخ

چند وسیله ی چرخ دار نام ببر . ماشین،موتور ، دوچرخه ، کیف چرخ دار ، چمدان 

، سطل زباله ی چرخ دار ، ویلچر ،فرغون ، هواپیما

پیاده ، با سرویس ، چه راه هایی  میروند؟از دانش آموزان برای رفتن به مدرسه 

در راه صاف ، جاده های کوهستانی ، از رودخانه با قایق

آدم ها و ماشین ها روی برف و یخ سر نخورند چه باید بکنند؟ آدم ها برای اینکه 

کفشی بپوشند که کف آن صاف نباشد و ماشین ها زنجیر چرخ ببندند

چرا کشیدن کتاب ها روی مدادها راحت تر است ؟ چون مداد ها مثل چرخ 

عمل می کنند.

دوچرخهاستفاده از کدام یک هوا را آلوده نمی کند؟ موتور یا دوچرخه؟ 



که با حرکت کردن زندگی ما را راحت تر می کند نام ببر. پنکه ، چند وسیله  

و هواپیماها چرخ خیاطی ، ماشین ها جرثقیل ،

از گذشته تا حاال حرکت انسان ها چه تغییری کرده است؟

ی در خشکی ابتدا با اسب بعد با درشکه بعد ماشین های ساده بعد ماشین ها-

پیشرفته

در آسمان ابتدا بالن بعد هواپیمای ساده بعد هواپیمای پیشرفته و باالخره -

موشک

در آب ابتدا روی چوب های به هم چسبیده بعد قایق پارویی بعد قایق -

های بادبانی و باالخره کشتی

چند کار نام ببر که در آن ها جهت حرکت رو به سمت جلو 

ر ، شوت کردن توپاست. هل دادن ماشین، هل دادن ویلچ

 

 


