
 بنام خدای بی همتا

 جم شهدای پتروشیمیدخترانه مدرسه 

 3 تا 1درس سواالت علوم 

 )زنگ علوم( 1درس  1

(تهیه 4(مرتب کردن اطالعات 3ی اطالعات ر(جمع آو2(طرح پرسش 1  مراحل کار پژوهشگر را به ترتیب بنویسید .

 گزارش

 اولین مرحله ی کار پژوهشگر چیست ؟ طرح پرسش 2

تعداد پرسشها باید مناسب (2باید بتواند مارا به جواب مسئله نزدیک کند.  ( هرپرسش1ها باید چگونه باشند ؟  پرسش 3

 باشد.

4 
پژوهشگران پس از جمع آوری اطالعات چه کاری انجام می دهند ؟ با یادداشت کردن اطالعات به صورت دقیق و 

 مرتب ورسم جدول های مناسب به آنها نظم می دهند

5 
مربی بهداشت ، متخصص از چه منابعی برای جمع آوری اطالعات استفاده می کنند ؟  (شاگردان)پژوهش گران

 تغذیه،همساالن،

ی توان استفاده کرد ؟ پرسش نامه ، مشاهده ، مصاحبه، مراجعه به مبرای جمع آوری اطالعات  روش هاییاز چه  6

 کتابخانه

1 
 (ها)خوراکی  2درس 

 شام و ناهار، وعده غذا مصرف می کنیم ؟ سه وعده . صبحانه در یک روز چند 

2 
زیرا پس از مدت طوالنی غذا نمی خوریم و ازطرفی برای انجام  . مهمترین وعده غذایی کدام است ؟ چرا؟ صبحانه

 کارهای روزانه به انرژی زیادی نیاز داریم

3 
 برنج ،ماکارونی ، می شوند ؟ گروه اول نان و غالتخوراکی هایی که در طول روز استفاده می کنیم به چند گروه تقسیم 

گروه دوم انواع میوه ها وسبزی ها مثل انگور خرما و... گروه سوم گوشت قرمز، ماهی، تخم -، سیب زمینی، آرد وذرت 

 مرغ، حبوبات ولبنیات)پروتئین ها( گروه چهارم انواع چربی ها ی گیاهی و حیوانی

 

4 
 بدن آسیب میرسانداستفاده زیاد از شکر و نمک به 

5 
مواد نگهدارنده در خوراکی ها چه نقشی دارند ؟ باعث ماندگاری بیشتر مواد غذایی می شوند و ازفاسد شدن آنها 

 جلوگیری می کند

6 
 انواع کنسروها و آبمیوه ها وشیرهای مدت دار دارای مواد نگهدارنده هستند
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7 
 را به بدن می رسانند و به رشد بدن کمک می کنندم برآورده می کنند ؟ مواد الزگروه پروتئین ها چه نیازهایی از بدن مار ار 

8 
 برای محکم کردن دندان ها باید ...........................................مصرف کرد )لبنیات(

 

9 
  درهنگام خرید مواد غذایی باید به تاریخ مصرف و تاریخ انقضا ء توجه کرد

11 
 ؟ از هر چهار گروهکدام گروه مواد غذایی می توان استفاده کرد برای ناهار از

11 
 برای شام باید از غذاهای .....................استفاده کرد )  کم حجم و ساده (

12 
 بهترین روش برای نگهداری مواد غذایی چیست ؟ خشک کردن )سبزیجات(و فریز کردن

13 
 میوه و سبزیجات ونوشیدن مایعاتآب بدن چگونه تامین می شود ؟ با خوردن 

14 
 مصرف کدامیک از مواد غذایی کار روده ها را آسان می کند ؟ میوه ها

15 
𝟐چه مقدار از بدن ما را آب تشکیل می دهد ؟ میزان بسیار زیادی از بدن مارا آب تشکیل می دهد یعنی 

𝟑
 

16 
 دارند ؟ پروتئین هابچه های در حال رشد به کدام گروه مواد غذایی بیشتر نیاز 

17 
 ضروری ترین ماده برای بدن هوا است و بعد از آن آب ضروری ترین ماده برای بدن است

18 
 چربی ها انرژی ذخیره شده ی بدن ما هستند 

19 
 ویتامین ها و مواد معدنی تنظیم کارهای مختلف بدن را بر عهده دارند

21 
 های خشک وآجیل برای بدن مفید هستند میان وعده ی خوب مثل شیر ،میوه تازه ،میوه

21 
در استفاده از مواد غذایی نان وغالت بیشتر ازهمه و مصرف قند وچربی ها کمتر ازهمه است و میوه ها و سبزیجات را 

 به مقدار الزم باید مصرف کنیم

1 
 مواد اطراف ما 3درس 

 ماده چند حالت دارد ؟ جامد ، مایع و گاز

2 
 )گاز(هوا ماده ای است که حالت ............................دارد 



 بنام خدای بی همتا

 جم شهدای پتروشیمیدخترانه مدرسه 

3 
 (هوا مانند صابون و آب یک ....................است )ماده

4 
 (مایع  –صابون حالت ....................... و آب حالت ..................دارد )جامد 

5 
به چه موادی مایع می گویند ؟ به موادی که به اندازه مقدارشان در ظرف پخش می شوند مایع می گویند . مانند آب و 

 شیر

6 
 ه چه موادی گاز می گویند ؟ به موادی که در همه جای ظرف پخش می شوند گاز می گویند . مانند هوا و بخار آبب

7 
فرق بین مایعات و گازها چیست ؟ گازها در همه جای ظرفی که در آن قرار می گیرند پخش می شوند اما مایعات به 

 اندازه مقدارشان در ظرفشان پخش می شوند

8 
تنفس کردن -3کپسول اکسیژن برای تنفس بیماران -2باد کردن بادکنک  -1رد گازها را بنویسید . چهار مورد از کارب

 کپسول آتش نشانی برای خاموش کردن آتش-4غواسان در زیر دریا 

9 
 برای زنده ماندن به .......................نیاز دارند . )هوا(انسانها و همه گیاهان و جانوران 

11 
 ب می گویند وتبدیل یک ماده از حالت جامد به مایع را ذذوب را تعریف کنید . 

 

11 
 گرمای کافی(کردن مواد جامد به مایع به ..............................نیاز داریم ) لبرای تبدی

12 
 تبدیل یک ماده از حالت مایع به جامد را انجماد می گویندانجماد را تعریف کنید . 

13 
اگر شربت آبلیمو را در فریزر قرار دهیم بعد از گذشت چند  یک آزمایش بنویسید که انجماد مواد را نشان می دهد .

 ساعت شاهد یخ زدن آن خواهیم بود این اتفاق انجماد را نشان می دهد

14 
  ( تبدیل یک ماده از حالت مایع به گاز را تبخیر می گوییم )تبخیر را تعریف کنید .

15 
ون غذا بر اثر حرارت ، انداختن لباسهای خیس در . بخار شدن آب در نشان دهدرا یک آزمایش را بنویسید که تبخیر 

 . به این تغییر حالت مایع به بخار تبخیر می گویند  حیاط و خشک شدن آنها بعد از چند ساعت

16 
 گرمای نور خورشید های روی کره زمین چیست ؟  دلیل تبخیر آب

17 
ماده ی مایعی را با حرارت دادن به گاز تبدیل کرد ویا ماده می توان می مانند ؟ خیر  آیا مواد همیشه به یک حالت باقی

 جامدی را با حرارت دادن به مایع تبدیل کردی 

 


