
 علومآزمون دی ماه 

 دقیقه ۴۰زمان پاسخگویی 

سومپایه 

 به نام خداوند جهان آفرین

 

 

 دانش آموز....................

 آموزگار

درست و نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید.               
 

 
درست         نادرست          مواد نگه دارنده باعث می شوند مواد غذایی دیرتر فاسد شوند.   -

درست         نادرست                                         آب دریا ، آب شیرین است.            -

 نادرست      درست    در زمین هایی که خاک رس دارند آب کمتر فرو می رود                  -

نادرست        درست                                      .        بخار آب و آب هر دو مایع هستند-

 درست         نادرست                                    .ما باید از شکر و نمک کمتر استفاده کنیم-

۱

  جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

به دریاهای بسیار بزرگ ، ............... می گوییم.-

.در هوا همیشه مقداری ................. وجود دارد-

. اندازه - .میگیرندمقدار مایعات را با واحدی به نام ...............

.بیشتر آب های سطح زمین ........... هستند به همین علت قابل آشامیدن نیستند-

. شوند به باران تبدیل می شوند- .اگر ابرها به اندازه کافی .........

جرم هر جسم را به وسیله ی .............. اندازه می گیریم.-

۲

 گزینه درست را عالمت بزنید.
 

؟کدام یک از منابع زیر برای کشاورزی مناسب نیست آب-

 قنات –د          دریا –ج           رودخانه  -بچاه           –الف 

یک کیلوگرم برابر است با...-

 گرم ۵۰۰۰ –د           گرم ۵۰۰ –ج            گرم ۱۰۰ -ب            گرم ۱۰۰۰ –الف 

؟زیر زمینی می توان استفاده کردبه چه طریقی از آب های -

 کندن چاه –د            ایجاد غار –ج            ایجاد استخر –ب            ختن سداس –الف 

؟پدیده عمل ذوب را نشان می دهدکدام -

 سفت شدن روغن –د    یخ بستن آب       -ج آب شدن شکالت         –ب           بارش برف –الف 

. می گوییم.به همه - چیزهایی که در اطراف خود می بینیم ..........

گاز –د مایع             –ج         ماده –ب          جامد –الف 

۳

۰ 



 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

 مواد در طبیعت به چند حالت هستند؟ نام ببرید. – ۱

................................................................................................................... 

 

 ؟اگر یک بیسکویت را خرد کنیم ، جرم آن چه تغییری می کند – ۲

......................................................................................... 

 

 برای هر یک از گروه های مواد غذایی دو مثال بنویسید. – ۳

 

 غالت : ................. و .................           ویتامین ها : ............... و ................

. و   .................پروتئین ها : .............. و ...............          چربی ها : .............

 

 چرخه ی آب چیست؟ – ۴

..............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

 دو مثال بزنید. ؟ ذوب چیست – ۵

................................................................................................................... 

 

 آب های زیرزمینی چگونه به وجود می آیند؟  – ۶

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

۴ 

 خیلی خوب                خوب                قابل قبول             نیاز به تالش بیشتر
 

................................................................................................................................ 


