
 

 سواالت درس اول

؟ میکن دیچه با میاطراف را بهتر بشناس طیمح نکهیا یراب   1-    

  د؟یحواس پنجگانه را نام ببر -2  

از یادداشت برداری چه استفاده هایی میکنیم؟ -3  

مشاهده یعنی چه؟-4   

 

  

 سواالت درس دوم

کند ؟   یانسان چگونه هوا را آلوده م -1    

.؟   میسالم داشته باش ییهوا میتوان یچگونه م -2   

دارد؟  اهانیجانوران و گ یبر زندگ یآلوده چه اثرات یهوا -3    

دارند.  ازیسالم به ...آب......  ن یزندگ یهمه جانداران برا -4    

؟  کندیم ییانسان از آب چه استفاده ها -5   

.کنند؟یم ییاز آب چه استفاده ها اهانیجانوران و گ -6    

که درآن رودخانه و اطراف آن  یجانداران یاگر آب رودخانه خشک شود ، برا -7 

؟  افتد یم یجه اتفاق کنندیم یزندگ  
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.......و کنند ، . یم ین زندگآکه در  یجانداران شود، فیاگر آب رودخانه ها  کث -9  

شوند.  ی.... م...  

  ؟دیدر مصرف آب نام ببر ییصرفه جو یچند راه برا -9  

کند ؟  یانسان چگونه آب را آلوده م -01  

شود ؟ و چگونه ؟ یم دنیآب در کجا قابل آشام -11  

   

 سواالت درس سوم

    ؟ندیآ یروز و شب چگونه به وجود م -1 

کنند ؟  یاستفاده م یزیاز چه چ یو گرم یسرد یریاندازه گ یبرا -2  

شود ؟  یگرم م یبه طور ناگهان نیزم، کند یطلوع م دیصبح که خورش ایآ -3    

شود؟  یسرد م یبه طور ناگهان نیکنند زم یغروب م دیعصرکه خورش ایآ -4    

.دارد ؟   یجانداران چه اثر ریما و سا یبر زندگ دینور خورش -5     

چند نوع حرکت دارد ؟   نیزم -6  

است ؟ کسانیساعت ها   یدر همه  نیزم یگرما ایآ -7    

؟ ستیچ دما -9    

.رود یدرون دماسنج .......... م عیگرم ، ما یهوا در  9-   

.رود یدرون دماسنج .......... م عیسرد، ما یهوا در -01   

با هم تفاوت دارد ؟ نینقاط مختلف زم یدما چرا -11   



 

کند ؟   یرا گرم م نیچگونه زم  دیخورش -21    

.دارند ازین دیجانداران به ... ...... و ...... خورش ی همه -31    

دارند ؟ ازین دیبه نور خورش اهانیگ چرا -41   

کنند؟ یم تیجانداران در شب ها فعال کدام-51   

است و از  دیمف یکند .جغد پرنده ا یم تیاست که شب ها فعال یتوجه :  جغد پرنده ا

 زیت ییچنگال ها یبزرگ دارد و دارا ییچشم ها و پاها ،کند.جغد یم هیانواع موش ها تغذ

.کنند یآرام پرواز م یلیاست.جغد ها خ یو قو     

.کنند یاز رانندگان شب ها کار م ی: پزشکان و پرستاران و آتش نشان ها و بعض توجه  

 

 سواالت درس چهارم

شوند ؟ یم جادیها چگونه ا فصل -1    

؟ دینام ببر بیها را به ترت فصل -2    

چه میشود؟به طور راست بتابد   یبه محل دی: اگر نور خورش توجه -3    

تابستان ؟ ایرسد  یبه داخل اتاق م یشتریزمستان نور ب در -4   

 یم  ..............و در زمستان به صورت   ..........به صورت دیتابستان نور خورش در -5 .

  تابد

شود ؟ یچگونه تشکل م باد -6    

وزش باد چگونه است ؟ جهت -7    



 

دهد چه نام دارد ؟   یکه جهت وزش باد را نشان م یا لهیوس -9    

.؟ دیشناس ینشان دادن جهت وزش باد م یبرا یگرید یراهها ایآ -9   

........ و ......... است یدارا باد -10    

کم ؟   ایاست  ادیسرعت باد ز دیتوان فهم یبا فرفره م ایآ -11    

؟ ستیچ طوفان -12   

کند ؟ یوارد م ییها انیچه ز طوفان -13   

.آورد یجا کردن ماسه ها......... را به وجود مبه  با جا باد  14-   

شوند ؟ یچگونه باعث خسارت م یماسه ا یها تپه -15    

؟ دیآ یچگونه به وجود م موج -16    

کند ؟ یم ییاز باد چه استفاده ها انسان -17  

    

 سواالت درس پنجم

.شود ؟ یم دیچگونه تول صدا -1   

.شود یها استفاده م امیپ افتیارسال و در یاز . .. ..... و .......... برا شتریب -2    

صدا هستند ؟ اینور  ینام ببر که دارا لهیوس چند -3   

    گوناگون را نام ببر ؟ های صدا -4  

نازک مثال بزن ؟   صدای دو -5 .  

کلفت مثال بزن ؟ صدای دو -6     



 

؟ میکن دینازک تول یصدا میتوان یم چگونه -7      

؟ میکن دیکلفت تول یصدا میتوان یم چگونه -9     

     د؟یرسان نام ببر امیپ صدای چند -9

...........است یاز صدا یحرم امام رضا )ع( مثال(  در پوریزدن )ش نقاره -10   

کند ؟  یم دیتول یبلند تر یتر بلرزد صدا عیسر ایهر چه جسم بزرگتر باشد و  چرا -11    

.کند یبا کمک ... ... و ....... راه را باز م آمبوالنس -12   

شود ؟  یشدن آمبوالنس م کیراننده ناشنوا باشد چگونه متوجه نزد اگر -13  

شود ؟ یشدن آمبوالنس م کیچگونه متوجه نزد نایناب عابر -14    

؟ ستیشدن آمبوالنس چ کیراننده هنگام نزد ی فهیوظ -15   

دهند ؟   یرا به مردم اطالع م ییها امیصدا چه پ ی لهیشما به وس یدر محل زندگ -16    

شما آزار دهنده هستند ؟ برای ها صدا کدام -17    

هستند ؟  ندیشما خوش آ برای ها صدا کدام -19  

 

 

 

 

 

 


