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 سواالت درس نهم                                                     

 میوه ی درخت قبال چه شکلی بوده است ؟ -1

 چه قسمتی از گیاه تبدیل به میوه می شود ؟   -2

 گل بعد از تبدیل شدن به میوه چه تغییری می کند ؟   -3

دانه ها از لحاظ تعداد به چند نوع می باشند؟ -4     

 دانه ها در کجا قرار دارند ؟ -5

 کار دانه چیست ؟ -6

 دانه ها از چه لحاظ با هم تفاوت دارند ؟ -7

 یک مثال برای دانه ی نرم بزنید ؟ -8

 زنید ؟یک مثال برای دانه ی سفت ب -9

 ؟چند دانه ی خوراکی نام ببرید -11

 چند دانه ی غیر خوراکی نام ببرید ؟ -11

 دانه ها از لحاظ قسمت چند نوع هستند ؟ -12

 چند دانه نام ببر که از آنها روغن خوراکی به دست می آید ؟ -13

 چند دانه نام ببر که از آنها لوازم آرایشی  به دست می آید ؟ -14

 ببر که از آن نوشیدنی به دست می آید؟   یک دانه نام -15

 چند دانه نام ببر که استفاده ی دارویی دارد ؟ -16

 قسمت های مختلف دانه که در همه ی دانه ها وجود دارد کدامند ؟   -17

 کدام جانوران را می شناسید که غذای آن ها میوه یا دانه است ؟ -18

 چرا دانه های گیاهان باید پراکنده شوند ؟   -19



                    سواالت علوم دوم دبستان                                                                                                          99-99سال تحصیلی                  01و 9دروس 

 

 دانه ها چگونه پراکنده می شوند ؟ -21

 انسان و جانوران چگونه به پراکنده شدن دانه ها کمک می کنند ؟ -21

 آیا دانه ها در هر جایی می توانند رشد کنند ؟ -22

 

    گیاهان چگونه به وجود می آیند ؟ -23

 قلمه چیست ؟ -24

 ه نام ببر که از راه قلمه زدن زیاد می شوند ؟چند گیا -25

 آیا همه ی میوه ها خوراکی هستند ؟ -26

 چگونه گیاهان به ما و جانوران کمک می کنند ؟ -27

 

 سواالت درس دهم                                                         

 چرا چرخ ریسک به این نام خوانده می شود ؟ -1

 از چه چیزهایی برای ساختن آشیانه اش استفاده می کند ؟ چرخ ریسک -2

 چرخ ریسک چگونه شاخه ها و برگ های گیاهان را به هم می بافد ؟   -3

 چرخ ریسک درون آشیانه ی خود را با چه چیز هایی پر می کند ؟ -4

 چرا چرخ ریسک درون آشیانه ی خود را با چیزهای نرم پر می کند ؟ -5

 ریسک این توانایی را داده است ؟ چه کسی به چرخ -6

 درباره آشیانه سازی یک جانور اطالعات  جمع آوری کنید ؟   -7

 چرا جانوران برای خود النه می سازند؟ -8

 سه جانور نام ببر که برای خود النه می سازند؟   -9

 آیا همه ی جانوران برای خود النه می سازند؟ -11
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 نه نمی سازند ؟ چرا جانوران بزرگ برای خود ال -11

 چند جانور نام ببر که نیازی به النه سازی ندارند ؟   -12

 النه برای جانوران چه فایده ای دارد ؟ -13

 دو جانور نام ببر که زیر خاک النه می سازند ؟ -14

 آیا مورچه برای خود النه می سازد ؟ -15

 

 مورچه ها چه می خورند ؟ -16

 کدام جانوران ممکن است مورچه ها را شکار کنند ؟   -17

 آیا خرگوش برای خود النه می سازد ؟ -18

 بچه ی خرگوش چه غذایی می خورد ؟ -19

 خرگوش چگونه از بچه های خود مراقبت می کند ؟   -21

 کدام جانوران ممکن است خرگوش را شکار کنند ؟ -21

 مراقبت می کنند ؟کانگورو ها در کجا از بچه ی خود  -22

 بچه کانگوروها چه چیزی می خورند ؟ -23

 دو جانور نام ببر که به صورت دسته جمعی زندگی می کنند ؟   -24

 ما از چه راههایی می توانیم به جانوران کمک کنیم تا سالم بمانند ؟ -25

 مراحل زندگی کرم ابریشم را به ترتیب نام ببرید ؟ -26

 .......   آغاز می شود. زندگی کرم ابریشم از -27

کرم ابریشم درون ............ به پروانه تبدیل می شود. -28  

مراحل زندگی قورباغه را به ترتیب نام ببرید ؟ -29  
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قورباغه ها در کجا تخم می گذارند ؟   -31  

مراحل زندگی الک پشت را به ترتیب نام ببرید ؟ -31     

کدام جانور درون پیله رشد می کند؟-32  

نوزاد کدام جانور بعد از مدتی دم خود را از دست می دهد و دست و پاهایش رشد می کند ؟  -33  

کدام جانور ابتدا در آب و سپس در خشکی زندگی می کند ؟  -34     

 


