
 بو ًام خدا

 /       /         آهىزش و پرورش شهرستاى                                                               تاریخ آزهىى:                  م و ًام خاًىادگی:                          ًا     

 دقیقو         ى                                                 هدت زهاى:       دبستا                       ام پدر:                                        ً      

 1 صفحو    2ت :   پایو :  ششن           تعداد صفحا           4تا  1هاه  درس علىم  آباى اهتحاى :                         ًام هعلن:                                        

   

 

 گضیٌِ ی كطیص سا هـخق کٌیذ. -الف    

 اٍلیي هشضلِ ، کِ داًـوٌذاى دس سٍؽ ػلوی اًدام هی دٌّذ زیؼت؟     -1

 آصهایؾ -فشضیِ                 د    -هـاّذُ             ج  -ًتیدِ گیشی                  ب–الف      

 خٌغ غلتک ّای تضسگ هخلَف خـک کشدى کاغز اص زیؼت؟ -2       

 الف( سٍی                     ب( هغ                        ج(آّي                          د( عال      

 ػال پیؾ اص هیالد هؼیص دس ػشصهیي .......... کاغز سا ػاختٌذ. 711هؼلواًاى دس ضذٍد   -3       

 ّیر کذام  –ّوذاى                     د   -اكفْاى              ج  –ػوشقٌذ                 ب  –الف      

 دس خای خالی کلوِ ی هٌاػة قشاس دّیذ.-ب     

 .................   اػت .        هادُ ی اكلی ٍ خام هَسد ًیاص تشای ػاخت کاغز ،   -4    

 .............  ..   اػتفادُ هی کٌٌذ.        تشای ػفیذ کشدى کاغز اص  - 5   

 ػوی اػت .                       فلض – 6   

 ..............  اػت .                    ساُ تـخیق اػیذّا   اػتفاد اص  -7   

 دس گزؿتِ ، هشدم آثاس خَد سا سٍی زِ  زیضّایی هی ًَؿتٌذ؟) زْاس هَسد(  -8   

 

   
 زٌذ ًَع کاغز هی ؿٌاػیذ؟ ًام تثشیذ.)زْاس هَسد(  – 9

 

........... 

.تِ ػَاالت صیش پاػخ كطیص دّیذ –ج 
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 دقیقو         هدت زهاى:                                دبستاى                                                                                               ام پدر:                                        ً      

 2 صفحو    2پایو :  ششن           تعداد صفحات :              4تا  1علىم  آباى هاه  درس اهتحاى :                         ًام هعلن:                                        

 ًِ تِ سٍدخاًِ ّا ، هضاسع ٍ ... تِ آًْا آػیة هی سػاًذ؟زشا ٍسٍد فاضالب کاسخا  -11    

 

 دس صًذگی سٍصهشُ ، تشای زِ کاسّایی اص خَّش ًوک اػتفادُ هی کٌین ؟ دٍ هَسد ًام تثشیذ.  -11.   

 

 اهَاج لشصُ ای زیؼت ؟ - 12      

 

 الیِ ّای دسًٍی صهیي  تش اػاع ضالت هَاد تـکیل دٌّذُ )خاهذ ، هایغ ، خویشی ( تِ زٌذ تخؾ تقؼین   -13     

 تٌذی هی ؿًَذ ؟                   

 

 ضشکات قغؼات ػٌگ کشُ تش سٍی خویش کشُ تاػث پیذایؾ کذام پذیذُ ّا هی ؿَد؟  -  14     

 

 ٍیظگی  ػوَهی  فلضات سا تٌَیؼیذ.   -15    1

 

 اػیذ ّا تِ زٌذ دػتِ تقؼین هی ؿًَذ ؟ًام تثشیذ ٍ تشای ّش کذام هثالی تضًیذ. -16     

 تِ ًظش ؿوا تاصیافت زِ فایذُ ای داسد ؟ – 17      
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