
 :طراح سوال           علوم سوم ابتدایی 7نمونه سواالت درسی       به نام خدای مهربان                         

 

 .الزم است........ برای دیدن اجسام ،  -1

 نور

 منبع نور چیست؟ -2

 .به اجسامی که نور تولید می کنند ،منبع نور می گویند

 .ببریدچند منبع نور را نام -3

 چراغ مطالعه –چراغ قوه  –شمع روشن  –آتش  –چراغ روشن  –ماه –ستاره  –خورشید 

 باز تابش نور چیست؟-4

 .وقتی نور خورشید یا چراغ قوه به آینه می تابد،از آن برمیگردد به این پدیده بازتابش نور می گویند

 در چه سطحی نور به طور منظم بازتابش می یابد؟-5

 آینه: مثل  صیقلیدر سطح صاف و 

 در چه سطحی نور به طور نامنظم بازتابش می یابد؟-6

 مثل کاغذ آلومینیومی چروک  در سطح ناصاف و غیر صیقلی

 .انواع آینه ها را نام ببرید-7

 آینه ی فرو رفته –آینه ی برآمده  –( معمولی)آینه ی تخت

 را بگویید؟( معمولی)ویژگی های آینه های تخت -8

تصویر در آینه ی تخت،برگردان جانبی (ب. دازه ی جسم رو به روی آینه برابر استنی تخت،اندازه ی تصویر با ا در آینه(الف

. یعنی وقتی رو به روی آینه،دست چپ خود را بلند می کنیم ، تصویر ما در آینه،دست راست خود را بلند کرده است. است 

 .دور شویم،تصویر ما هم دور می شودو اگر از آینه  اگر به آینه نزدیک شویم،تصویر ما هم نزدیک می شود(ج

 ؟تخت در چه جاهایی استفاده می شوداز آینه ی  -9

 دستشویی ها –آرایشگاه ها 

 ویژگی های آینه های برآمده را بگویید؟-11

 .در آینه ی برآمده،تصویر کوچک تر از جسم است

 از آینه ی برآمده در چه جاهایی استفاده می شود؟-11

 پیچ جاده ها و آینه ی اتومبیل هاسر 

 ویژگی های آینه های فرو رفته را بگویید؟-12

 .در آینه ی فرو رفته تصویر بزرگتر از جسم دیده می شود

 از آینه های فرو رفته در چه جاهایی استفاده می شود؟-13

 درآینه های دندان پزشکی



 ما چگونه اجسام را می بینیم؟-14

 .باز باشدچشم های ما سالم و (الف

 .نور کافی در محیط و اطرافمان باشد(ب

 .نور به جسم بتابد و بازتاب آن به چشم ما برسد(ج

 .در مسیر رسیدن بازتاب نور به چشم ما،مانعی وجود نداشته باشد(د
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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