
: زنگ علوم گردش در باغ1 فصل

از مطاَدٌ چیست؟َدف -1
خًب بًییدن -5خًب لمس کردن  -4خًب چطیدن -3  خًب ضىیدن  -2خًب دیدن  -1

برای بیان دقیق مطاَدات خًد چٍ کار کىیم؟ -2
یادداضت برداری

گسارش چیست؟-3
َابیان مطاَدات از ريی یادداضت

وتیجٍ مطاَدات خًد را چگًوٍ بیان کىیم؟-4
کردنبا گفته يوًضته يوقاضی 

 .یدَا را وام ببراوًاع حس -5
المسٍ -ضىًایی -بیىایی -چطایی -بًیایی 

فصل دوم:آب و هوای سالن

وباید ًَا را آلًدٌ کىیم؟ چرا -1
پرودگان ومی تًاوىد پرياز کىىد.-زودبٍ گیاَان ي جاوًران صدمٍ می -ًَای آلًدٌ ما را بیمار می کىد

پاکیسٌ وگٍ داریم؟را  تًاویم ًَاَایی میاز چٍ راٌ-2
برای رفت ي آمد از يسایل عمًمی مثل اتًبًس ي متري استفادٌ کىیم -1

کارخاوٍ َا را بیرين ضُر ببریم-4َا را آتص وسویم جىگل -3درخت بکاریم-2

چرا گیاَان ي جاوًران بٍ ًَا احتیاج دارود؟ -3
برای زودٌ ماودن ي رضد کردن

الوی زیر آب ضىا کىیم؟تًاویم مدت زمان طًومی چرا -4
زیرا بٍ ًَا احتیاج داریم.

ًَا از چٍ راَی يارد بدن ما می ضًد؟-5
بیىی

ضًد؟از آب چٍ استفادٌ َایی می -6
ماَی يکطايرزی ي...پريرش-ماَیگیری-کطتی راوی-برای گیاَان ي جاوًران-ضىا کردن-حمام کردن -آضامیدن

2از  1صفحه 

 

 

 

 

بسن اهلل الرحوي الرحین

ًوًَه سؤاالت درس علَمکالس:     ٍمد پایه:ًام ٍ ًام خاًَادگی:



َا آلًدٌ وطًود چٍ کارَایی باید اوجام دَیم؟آب برای ایىکٍ -7
فاضالب را يارد آب آضامیدوی وکىیم. -3مًاد سمی را داخل آب وریسیم  -2در آب آضغال وریسیم  -1

ضًد؟َای آلًدٌ باعث چٍ چیس میمحیط -8
باعث بیماری ي از بیه رفته محیط زیست جاوًران يگیاَان می ضًد.

برای جاوًران ي گیاَان دارد؟ای آب چٍ فایدٌ-9
آب سالم َم برای گیاَان ي َم برای جاوًران مفید استً باعث رضد آن َا می ضًد.

اگر آب وباضد چٍ می ضًد؟-10
ريود.ی مًجًدات زودٌ از بیه میَمٍ

کىىد؟چٍ مًجًداتی در آب زودگی می-11
...َطت پاي –عريس دریایی  -خرچىگ َا -بعضی از گیاَان -َاماَی

کىىد؟میچگًوٍ بعضی از جاوًران زیر خاک زودگی  -12
جاوًراوی ماوىد کرم کٍ در زیر خاک زودگی می کىىد از راٌ پًست خًد وفس می کطىد.
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