


 

 

 

 .کنید مشخص( غ) با را غلط سواالت و(  ص) با را  صحیح سواالت .1

  .کرد نگهداری یخچال مثل مناسب جاهای در را ها آن باید غذایی، مواد ماندن سالم برای( الف

   .گویند می گاز شوند، می پخش جا همه در که هوا مانند موادی به(  ب

   . ندارند نیاز هوا به ماندن زنده برای جانوران و گیاهان( ج

   . داریم نیاز سرما به جامد به مایع تبدیل برای(  د

   . کنند می گیری اندازه ترازو نام به ای وسیله با را اجسام جرم(  ه

   . است تن سنگین بسیار اجسام گیری اندازه واحد( و

   . نامند می اقیانوس چه را بزرگ بسیار دریاهای(  ز

   . شود می درست ابر آب شدن بخار از(  ر

   . رود می فرو اندازه یک به ها خاک ی همه در آب(  م

   . راست ی ریشه و افشان ی ریشه هستند نوع دو ها ریشه( خ

 .کنند می بندی طبقه خزندگان گروه در را عقاب دانشمندان( ح

 جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید .. 2

بعضی از ساقه ها مانند ساقه ی درختان کلفت و چوبی اند و بعضی از ساقه ها مانند ساقه ی لوبیا ........... الف( 

 هستند .

 دو سر آهنربای غیر هم نام همدیگر را ........................... می کنند .ب( 

 د( مار دست و پا ندارد و روی زمین می خزد. مار از گروه ........................... است .

 ه(  ماهی به جای شش ...................... دارد .
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.بدهید کوتاه پاسخ سواالت به. 4

 کنیم؟ می استفاده غذا عنوان به گیاهانی چه برگ از( الف

دارد؟ نیاز هوا کپسول به به آب زیر در غواص چرا( ب

 کنند؟ می زندگی کجا در ها ماهی( ج

  آوریم؟ می دست به جانوران کدام از را شیر( د

 

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب

    

 موفق و سربلند باشید
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