
ّا                                 زتستاى:

تِ ًام ذالق توام هَجَزات                   ًام ٍ ًام ذاًَازگی :                ی زٍم علَم پایِ  

تارید :     زرٍى آضیاًِ  01فصل   

س آهَذتی هزاحل سًسگی قَرتاغِ را ضوارُ گذاری کي ٍ تزای ّز هزحلِ یک جولِ ًاسًیي تَاًا ٍ زقیق تا تَجِّ تِ هطالثی کِ زر کال

 تٌَیس .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی ذَزش ٍصل کي . زاًطوٌس کَچک ، ّز جاًَر را تِ گشیٌِ  

کاًگَرٍ *              *           تافس                      اش را هی ای است کِ الًِ پزًسُ  

پزٍاًِ*                       *             زارز اش ًگِ هی را زر کیسِ حیَاًی کِ ًَسازش  

قَرتاغِ *                       *          ساسز گذارز ٍ سیز سهیي الًِ هی جاًَری کِ ترن هی  

چزخ ریسک *                       *                             کٌس رٍی ضاذِ پیلِ زرست هی  

هَرچِ *                       *            گذراًس را زر آب هی اش زحلِ اس سًسگیچٌس ه  

 جاّای ذالی را تا کلوات هٌاسة پز کي . اس کتاب علَم کوک تگیز .

ریسک ............... سَراخ تزای ............... ٍ ................ پزًسُ زارز . ی چزخ آضیاًِ  

................... ٍ ............................... ّستٌس .ّا غذای ......... ذزگَش  

زٌّس . آٍرًس تِ ًَساز ذَز ........................... هی حیَاًاتی کِ تچِ تِ زًیا هی  

ذَرز . آیس هستی ............................................. هی کزم اتزیطن ٍقتی اس ترن تیزٍى هی  

کٌٌس . ٌس تِ طزف ............................... حزکت هیآی ّا ٍقتی اس ترن تیزٍى هی پطت تچِ الک  

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
کانال معلم يار
🆔 @Moallemyarir
سايت معلم يار
🌐 Site : http://MoallemYar.IR



جاًَر را ًام تثز کِ اًساى

زّس . قزار است تاتستاى اهسال ، هسعَز تِ پسرش زر  پسر هسعَز کَچَلَ ، کزم اتزیطن پزٍرش هی  

یس ّز هزحلِ راکارّا کوک کٌس . پس تایس هزاحل سًسگی کزم اتزیطن را تِ ذَتی تساًس تزای ّویي تا  

ی ذَزش ٍصل کٌس . زٍست زاری کوکص کٌی؟ پس زست تِ کار ضَ ! تِ ضوارُ   

 

 

 

 

 

 

 

 

ّا را تٌَیس . تا اس آى 3ضٌاسی کِ تا حیَاًات سزٍ کار زارًس ؟  ّایی را هی هززِ فززا چِ ضغل  

.................................. ٍ ................................................................................. ٍ ..........  

تز زٍست زاری ؟ ................................................ کسام حیَاى را اس ّوِ تیص  

............................................چزا ؟ .........................................................................................................  

کٌٌس تا اس هحصَالت استفازُ کٌٌس ٍ ًام هحصَالتطاى را تٌَیس. زاری هی ّا ًگِ ّا اس آى  3  

 ًام حیَاى هحصَالت

  

  

  

 ًظز آهَسگار:
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