
ت زنده و غیر زندهاموجودات روی زمین به چند گروه تقسیم می شوند؟ موجود

رت دوستضبه نام ح

علوم اول دبستان همراه با پاسخ 4نمونه سواالت پیشنهادی فصل 

چند موجود زنده نام ببر. حیوانات ، انسان ها ، گیاهان

ن، عروسکچند موجود بی جان نام ببر. ساعت ، ماشی

سان ها و حیوانات چرا حرکت می کنند؟ برای به دست آوردن غذا و نجاندارانی مانند ا

فرار از خطر

      رکت می کنند؟ بعضی پرواز می کنند، راه می روند، می دوند، حجانوران به چند شکل 

می جهند، می خزند ، شنا می کنند.

نجشک، طوطیجانور که می پرند؟ کالغ ، عقاب، گچند 

چند پرنده که نمی تواند پرواز کند نام ببر. مرغ ، خروس، بوقلمون و شتر مرغ که بزرگترین 

پرنده است

چند جانور که شنا می کند؟ ماهی ، نهنگ، هشت پا، مارماهی

جهد؟ قورباغه ، خرگوش، کانگورو چند جانور که می

به جانورانی که یا دست و پا ندارند و یا اگر دارند دست و به چه جانورانی خزنده می گویند؟

پایشان کوتاه است و موقع راه رفتن شکمشان به زمین کشیده می شود

،مارمولک،الک پشتچند جانور که می خزد؟ مار ،کرم،تمساح

پلنگور که می دود؟ شیر ،ببر، چند جان

چند جانور گوشت خوار؟ شیر ، پلنگ ، روباه، گربه

چند جانور گیاه خوار؟ خرگوش، زرافه، گوسفند، گاو

چند جانور همه چیز خوار؟ خرس، کالغ،خوک

چند جانور تخم گذار نام ببر. مرغ ، پرستو، زنبور، مورچه ، الک پشت،



چند جانور بچه زانام ببر. آهو، گوسفند، خفاش، خرس

پنگوئن،گورخرچند جانور که به صورت گروهی زندگی می کنند؟ زنبور، مورچه، شیر، 

مل زندگی ، پوشش تفاوت دارند؟ از نظر شکل ، اندازه، نوع غذا، جانوران از چه نظر باهم 
بدن، محل زندگی و.....

چند جانور مفید برای انسان ها؟ گاو)شیر،گوشت، پوست..( ،زنبور)عسل(، مرغ )تخم مرغ، 

گوشت، پر( ، ماهی) گوشت( و...

، مگسعقرب، مار،ملخ ؟موش، سوسک،برای انسان چند جانور غیر مفید

سوسک و پشه ومگس چه خطری برای مادارند؟ آنها هم باعث بیماری جانوران غیر مفید مانند 

می شوند و هم به محصوالت کشاورزی آسیب می رسانند

چند جانور که بدنشان پوشیده شده از پر می باشد؟ گنجشک ، عقاب، شتر مرغ، قناری

بز، اسب ،  خرسده؟ چند جانور که بدنشان از مو پوشیده ش

ماهی ، مار، الک پشت ده؟پوشیده ش پولکچند جانور که بدنشان از 

به چه جانورانی اهلی می گویند؟ به جانورانی که می توانند در کنار انسان ها زندگی کنند مانند 

اسب ، گاو ، گوسفند ،مرغ و...

چگونه می توان از حیواناتی که با ما زندگی می کنند مراقبت کرد؟ به آن ها غذای سالم 

عه کنیم.ل زندگی آنها را تمیز نگه داریم و اگر بیمار شدند به دامپزشک مراجحبدهیم، م

 ،جانورانی که بودنشان در کنار انسان خطر دارد مانند شیربه چه جانورانی وحشی می گویند؟

روباه ،گرگ

ار دارند؟ ماهی گیری، مرغداری، گاو داری، چه شغل هایی می شناسی که با جانوران سر و ک

باغ وحش ئولپرورش زنبور عسل ، دامپزشک ، مس

زباله ها را داخل سطل زباله بریزیم ،  م دور باشیم؟حچگونه می توانیم از  وجودجانوران مزا

نظافت را رعایت کنیم ، جلو پنجره ها توری بگیریم.


