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 11نمونه سواال علوم فصل 

  مگر و دسر ينیاد

 .  تابد می شیدرخو که جایی و گرما در د؟شو می آب ترزود کجا در یخی مکآد - 1

 .ستا تر خنک اهو نچو سایه در ؟ اچر دشو می آب تر یرد کجا در یخی مکآد - 2

 نچو زكنا و سفید سلبا ا؟چر پوشید باید را لباسی عنو چه نتابستا فصلدر - 3

 .  دگیر نمی دخو به را شیدرخو يگرما

 نچو هتیرو پشمیو ضخیم سلبا ا؟چر پوشید باید را لباسی عنو چه نمستاز فصلدر - 4

 .  شوند می مگر ترزود و دمیگیر دخو به را شیدرخو يگرما متما

 و پشم یا مو که نیراجانو ؟ کنند ندگیز ننداتو می تر دسر يجاها در نیراجانو چه - 5

 هم و تر کلفت پشم هم که کوهانه دو شتر مانند باشند شتهدا دخو نبد در يبیشتر چربی

 .  کند ندگیز تر دسر يجا در بهتر نداتو می و دارد کوهانش در يبیشتر چربی

 مینز در را یخ دممر سرما فصل در و گذشته در ؟ چیست لیخچا یا یخ رنباا - 6

 ها محل ینا به کنند دهستفاا آن از نتابستا يگرما در تا نددکر می جمع و رنباا مینز

 .  گفتند می لیخچا یا یخ رنباا

 و مگر یرترد بعضی و ترزود بعضی.  خیر ؟ شوند می مگر ازهندا یک به چیزها همه یاآ - 7

 .  شوند می دسر
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 مناطق در ؟ ستا تردسر اهو کجا در و تر مگر انیرا ما عزیز رکشو يکجا - 8

 مانند کوهستانی غیر مناطق و ها نبیابا در و تر دسر اهو ردبا می دیاز فبر که کوهستانی

 .  ستا مگر ربسیا اهو روز لطو رد مخصوصا ها کویر

  -زيگا ريبخا ؟کنند می دهستفاا هایی سیلهو چه از دخو خانه دنکر مگر ايبر - 9

 ...  و ژشوفا - برقی ريبخا

 تش                   آ مثل گرما ؟یمدار جحتیاا چیزهایی چه به اغذ پختن ايبر - 11

  شیدرخو از ؟چیست از مینز رنو و گرما - 11

 د؟شو می مگر ترزود امکد ،یما داده ارقر شیدرخورنو یرز در سفیدو هسیا جسم دو - 12

 . دگیر می دخو به را گرماو ستا هتیر نچو ه،سیا جسم ا؟چر

 پشتو بندیم می را هادر ؟کنید می چه خانهدر گرما فتنررهد از يجلوگیر ايبر - 13

 تر کم دسر ايهو تا بگیریم را کولر ي هپنجر يجلو نمستاز در. نیمز می دهپر را ها هپنجر

 .  دشو خانه وارد

 – خانه دنکر مگرو اغذ تهیه ايبر ؟کنیم می هایی دهستفاا چه تشآ یا گرما از - 14

 – يپز شیرینی – يگر شیشه -يپز رهکو مانند ها شغل از ريبسیا و آب دنکر مگر

  نهایشا رکامنجاا ايبر هنآ ذوب مانند هایی خانهرکاو زيسا طال.  ها رانستور ییانانو

 . نددار زنیا گرما به
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  ورسما – کن خسر – پز پلو- توا- ريبخا ؟نددار گرما فقط که سیلهو دنچ - 15

 – دنبو شنرو نماز نتلویزیو – المپ- هقو اغچر ؟نددار رنو فقط که سیلهو دنچ - 16

  هما رنو ها شب

  شنرو شمع – شیدرخو - تشآ ؟ گرما هم و نددار رنو هم که سیلهو چند – 17

 خلدا از که اي نوشابه یا شربت ؟ ببرید منا را دسر نوشیدنی و کیراخو رچها - 18

  یخ, دهفالو، بستنی،یما آورده ونبیر لیخچا

 بسته در محیط در مناسب کش دود ونبد نفتی و زيگا ريبخا از دهستفاا اچر - 21

 سمی زگا یک تشآ سوختن ثردرا زدسو می ريبخا قتیو نچو ؟ ستا كنا خطر

  ريبخا مناسب کش دود قتیو و دشو می تولید ستا کربن زگا نهما که كخطرنا

 باعث که دشو می دیاز اهو در سمی زگا ینا باشد بسته محیط ايهو و باشد شتهاند

 .دشو می هندز داتموجو گمر و هوشی بی – گیدلوآ ابخو

 پسر گلم موفق باشی

 


