
           

  

 

 درست را عالمت بزن زینه یگ

 اولین مرحله ی کار پژوهشگر کدام است؟-1

 طرح پرسش                نتیجه گیری               مرتب کردن اطالعات               جمع آوری اطالعات  

 به جمع آوری اطالعات ازراه حواس پنج گانه مثل بویایی،شنوایی،بینایی،چشایی والمسه چه می گویند؟ -2

 هر سه گزینه              مصاحبه          مشاهده               پرسش نامه     

 رشته  و نخود در کدام گروه مواد غذایی قرار دارند؟ -3

 هاین ئپروت –سبزی میوه و            ها  ین پروتئ –نان وغالت                  ها  ین پروتئ –چربی ها            وغالتنان  –ین ها پروتئ

 ؟نداردوجود ماده نگهدارنده  ،در آنکدام ماده غذایی-4

 رب گوجه                 درست کرده      کمپوت گالبی که مامان                        کیک های بسته بندی شده                          کنسرو ماهی    

 کدام گروه از مواد غذایی برای رشد بدن ما الزمند؟ -5

 چربی ها                                میوه وسبزیجات                              ین ها ئپروت                      نان وغالت  

 ؟تش نشانی استفاده می شودآکپسول  راز گاز .....د-6

 اکسیژن                             دی اکسید کربن                            هلیم                         متان

 ؟تکدام یک از آبهای زیر آب زیر زمینی اس -7

 رودخانه                     اقیانوس                      دریا                         چشمه

  را نشان می دهد؟کدام عمل انجماد -8

 بخار شدن اب رودخانه                  یخ بستن شربت                          اب شدن یخ                        خشک شدن سبزی ها 

 جرم طال وبرنج را با کدام واحدها اندازه می گیرند؟ -9

 گرم -کیلوگرک                 لیتر  –گرم               گرم  –لیتر                  کیلوگرم –گرم 

 جرم کدام ماده از همه بیشتر است؟ -10 

 گرم سبزی 4500                گرم برنج   300سه کیلوگرم و              گرم پنیر          350گرم سیب                      2000

 خالی را با کلمه مناسب پر کن.چاهای 

 .می گویند................جسم تشکیل دهنده هر  مقدار ماده یبه  -11

 جابه جا می شوند..........ابرها توسط -12

 

 زیبایی ها خداوند   نام  به

 96علوم دیماه                                                                                                                                             دبستان                                                                   : نام نام خانوادگی



 

 

 پوشانده است............................بیشتر کره ی زمین را  -13

 می گویند........................دریا های بسیار بزرگ را -14

 .تشکیل شده اند.............ابرها از -15

 را مشخص کن صحیح یا غلط بودن جمله ها را 

 آبهای شیرین روی زمین بیشتر از آبهای شور هستند.-16

 به آن گاز اکسیژن می زنند. از بین بردن میکروبهای آببرای -17
 

 برای فرستادن آب به تصفیه خانه اول آب را پشت سد جمع -18

 می کنند.

 مواد همیشه به یک حالت باقی نمی مانند.-19

 

 به سواالت پاسخ کامل بده.

 گروه مواد غذایی را بنویس وبرای هر کدام مثال بزن. رچها-20

 

 

 تعریف کن. -21

 ............................................................................................................................................................................................................:انجماد

 ........................................................................................:................................................................................................. آبهای زیر زمینی :

:..................................................................................................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................................................................: مواد نگهدارنده:

 مراحل تصفیه آب را کامل توضیح بده. -22

 

 ی در مصرف آب را بنویس.دو راه صرفه جوی-23
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