
 بسمه تعالی

:نام ونام خانوادگی  وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران  

 دبیر مربوطه:

 ردیف سواالت

جاهای خالی رابا کلمات داده شده پرکنید.   

 (ماسه  -ترازو شوری – گرما – -باد بخارآب – ذوب – آب – گرم – رس –خاک  )لبینات –  

. درست می شود. ابر هابه و....الف( ابر از ..........  . جا ب....سیله  .............. جا می شوند. ه..............

. استفاده می شود......ب( برای اندازه گیری جرم مواد از وسیله ای به نام .......  ............

. پوشانده است............ج( بیشتر سطح زمین را .......  ........

. نیاز داریم..............د( برای تبخیر یک ماده به .......  .........

. می شود............مدت طوالنی بیرون از یخچال باشد ... هه( اگر یخ ، ب  ...........

. برای کشاورزی مناسب نیستند..................و( آب دریاهابه علت .....  ....

. اندازه می گیرند..........ز( جرم های کوچک را با واحد ......  ...........

. بیش تر فرو می رود و ..........م( آب در .....  . آب را بیشتردر باالی سطح خود نگه می ........... دارد.......

....................... قراردارند......ت( شیروماست درگروه موادغذایی ..... 

1 

درست   نادرست                                                             درستی ونادرستی عبارات رامشخص کنید.  

های شور هستند. های شیرین روی زمین بیشتر از آب الف( آب  

های آب به آن گاز اکسیژن می زنند. ب( برای از بین بردن میکروب 

برای فرستادن آب به تصفیه خانه اول آب را پشت سد جمع می کنند.ج(    

د( مواد همیشه به یک حالت باقی نمی مانند.   

2 

اولین مرحله ی کار پژوهشگر کدام است؟   

طرح پرسش            نتیجه گیری               مرتب کردن اطالعات             جمع آوری اطالعات  
3 

ند؟به جمع آوری اطالعات ازراه حواس پنج گانه مثل بویایی،شنوایی،بینایی،چشایی والمسه چه می گوی  

هر سه گزینه                    مصاحبه                          مشاهده                        پرسش نامه   
4 

رشته و نخود در کدام گروه مواد غذایی قرار دارند؟    

                                                           پروتئین ها چربی ها –                                        نان وغالت  پروتئین ها– 

پروتئین ها میوه وسبزی –                                       پروتئین ها  نان وغالت –  

5 

کدام گروه از مواد غذایی برای رشد بدن ما الزمند؟    

چربی                     میوه وسبزیجات                           پروتئین ها                     نان وغالت 
6 



در کپسول آتش نشانی استفاده می شود؟..............از گاز ....  

اکسیژن                    دی اکسید کربن                          هلیم                            متان   
7 

کدام یک از آبهای زیر آب زیر زمینی است؟   

رودخانه                       اقیانوس                         دریا                       چشمه   
8 

کدام عمل انجمادرا نشان می دهد؟   

                                                                                  شدن یخ  آب                                 خشک شدن سبزی ها  

بخار شدن اب رودخانه                                            یخ بستن شربت 

9 

جرم طال وبرنج را با کدام واحدها اندازه می گیرند؟ 

گرم -مکیلوگر                   لیتر گرم –                     گرم لیتر –                   کیلوگرم –گرم 
01  

کدام یک از گازهای زیر برای خاموش کردن آتش کاربرد دارد ؟   

گاز شهری                  گاز کربن دی اکسید                            گاز هلیم                گاز اکسیژن   
11  

.یدوبرای هر کدام مثال بزندیچهار گروه مواد غذایی را بنویس 

12 

در محل زندگی ما چگونه آب تصفیه شده هدر می رود ؟   

13 

چرخه آب را توضیح دهید ؟   

14 

انجمادراتعریف کنیدومثال بزنید؟   
15 

کدانشمندکوچ  

زباشیموفق وپیرو   


