
 

  5تا 1پاسخ  سواالت دروس 

 

 پاسخ ها :

 

 

 پاسخ های درس اول    

باید مشاهده ی دقیق داشته باشیم.-1  

 -( دنی)د یینایب -)بو کردن(  ییایبو -المسه )لمس کردن(   -)مزه کردن(  ییچشا -2

.(دنی)شن ییشنوا  

برای اینکه بتوانیم مشاهدات دقیق تری داشته باشیم یادداشت برداری می کنیم. -3  

مشاهده یعنی استفاده از حواس پنج گانه. -4  

 

درس دوم  پاسخ های   

با ساختن  -یو نفت یگاز یها یبا استفاده نادرست از بخار - نیاز ماش ادیبا استفاده ز

-1  .شهر ها کیکارخانه ها نزد  

 یحمل و نقل عموم لیرفت و آمد از وسا یبرا -میکارخانه ها را از شهرها دور بساز - 2

.میبکار یادیدرختان ز -میمثل اتوبوس استفاده کن  

بروند.  نیشود آنها از ب یباعث م -3  

آب.-4  
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برای پختن غذا و  -شستن لباس و ظرف -شستن ماشین -وضو -برای شستشو )حمام-5

و کشاورزی. برای خوردن  

مثال  کنند. یکردن غذا از آب استفاده م دایخوردن و بهداشت و شنا کردن و پ یبرا -6

ی.آورند، مثل مرغاب یخود را از آب به دست م یجانوران غذا یبعض  

.روند یم نیجانداران از ب یهمه  -7  

بیمار میشوند.–می میرند -8  

شلنگ از  یبه جا مییشو یم نیماش یوقت - میباز نگذار ادیهنگام حمام کردن آب را ز -9

 ظرف و زدن مسواک هنگام -.  میهنگام ظهر آب نده اهانیبه گ   -  میسطل استفاده کن

   .منگذاری باز را آب شستن

به  یمثل فاضالب کارخانه ها و مواد سم فیکث یبا فرستادن آبها -آشغال   ختنیبا ر -11

   .داخل رودخانه ها

 یدهند ومواد اضاف یمخصوص عبور م یها یخانه ها ابتدا آب را از صاف هیدر تصف -11

.شود دنیو قابل آشام زیتا تم زنندیم شک کروبیو بعد به آب مواد م رندیگیآب را م  

درس سومپاسخ های   

.دیآ یچرخش روز و شب به وجود م نیچرخد و در اثر ا یبه دور خود م نیزم -1  

که رو به  نیآن طرف زم کند . یرا روشن م نیطرف زم کی شهیهم دیخورش نورتوجه: 

بار به  کی ،ساعت 24 در هر نیزم. استهم شب  گریروز است . طرف د ،است دیخورش

.چرخد یدور خود م    

.از دماسنج -2  
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شود. یآرام آرام گرم م ،ریخ -3  

شود. یآرام آرام سرد م ،ریخ -4  

.کند یرا گرم و روشن م نیشود.  زم یو جانوران م اهانیباعث رشد گ -5  

.دو نوع -6    

.( دیآ یچرخد .)که شب و روز به وجود م یبه دور خود م نیزم -1     

.(دیآ یچرخد .) که فصل ها به وجود م یم دیبه دور خورش نیزم -2  

.تر از شب ها  است. معموال روزها گرم ریخ -7  

.ندیگو یهوا دما م یو سرد یگرم یبه درجه  -8  

.باال -9  

پایین.-11  

نقاط  یبه همه  یبه طور مساو دیخورش یشود تا نور و گرما یباعث م نیحرکات زم -11

.نرسد نیزم  

د.با گرما و نور خو -12  

گرما و نور.-13  

.رنددا ازین دیبه نور خورش یرشد و غذاساز یبرا اهانیگ -14  

.جغد و خفاش -15  
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 پاسخ های درس چهارم

.شودمی ها فصل جادیباعث ا دیبه دور خورش نیچرخش زم-1  

.زمستان – زییپا -تابستان  -بهار  -2  

بتابد ،  لیبه طورما  یبه محل دینور خورش اگرو  شود یآن محل گرمتر م -3

.شود یآن محل سرد م  

.تابد یبه طور راست م دیدر تابستان . چون خورش -4  

مایل. –راست  -5  

.دیآ یگرم باد به وجود م یسرد و هوا یهوا ییاز جابه جا -6  

.از محل سرد به طرف محل گرم  است شهیهم -7  

.بادنما -8  

. جهت حرکت پرچم مدرسه یاز رو -جهت حرکت برگها   یرو از بله -9  

سرعت. –جهت  -11  

.است ادیسرعت باد ز یعنیاگر فرفره تند بچرخد  بله . -11  

.ندیگو یطوفان م دیشد یبه بادها -12  

به ساختمان ها  -می آوردبزرگ به وجود  اریبس یموج ها ،ها ایدر در -13

شود . یها م یسبب غرق شدن کشت -کند  یخسارت وارد م  

   یماسه ا یتپه ها -14
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روستا   ای یکشاورز یها نیزم ایجاده ها   یرو یماسه ا یتپه ها یگاه -15

.دنپوشان یها را م  

کند و موج  یاز آب را جابه جا م یهرگاه باد بر سطح آب بوزد  توده ا -16

.کند یم دیتول  

برق  دیتول - سیخ یخشک کردن لباس ها - یبادبان یها یحرکت کشت -17

.کردن گندم ابیآس -  

 

درس پنجمپاسخ های   

.دیآ یبر اثر لرزش اجسام صدا به وجود م -1  

صدا.-نور-2  

همراه. تلفن– ورادی – ونیزتلوی – انهیرا -3    

.آهسته -بلند -کلفت – نازک -4  

صدای گنجشک. -صدای جیغ بچه ها -5  

صدای طبل. –صدای مرد ها -6  

( اجسام . عیبا لرزش تند) سر  -لرزد کوتاه باشد یکه م یجسم -7  

با لرزش کند ) آرام ( اجسام .    -دتر باشدنلرزد بل یکه م یجسم -8   

صدای اذان. -موبایلزنگ -   آمبوالنس صدای - در زنگ-بوق قطار   -زنگ ساعت  -9 

.رسان امیپ -11  
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.کند یجا مه ب جا یشتریب یصدا ،چون با لرزش -11  

صدا. –نور -12  

.نور چراغ گردان آمبوالنس دنیبا د -13  

.آمبوالنس ریآژ یصدا دنیبا شن -14  

.آمبوالنس کنار برود و راه را باز کند ریاز مس -15  

 –دهد.  یوقت نماز را به مردم اطالع م ،اذان مسجد یصدا -فروش وهیم -16

.فروش سبزی  

 -ابانخی آسفالت کندن حال در–زدن  غیج یصدا   لتیکموتور س یصدا -17

صدای مته. -صدای هواپیما  

صدای اذان –صدای آهنگ مالیم  - صدای باران -ایدر یپرندگان   صدا یصدا -18   

 
 


