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 سواالت طحیح  را تا )ص(  و سواالت غلط را تا )غ( مشخض کنیذ. 1
 غ ص سواالت

   تایذ آى ّا را در جاّای هٌاسة هثل یخچال ًگْذاری کزد.الف( تزای سالن هاًذى هَاد غذایی، 

   .گاس هی گَیٌذ ،تِ هَادی هاًٌذ َّا کِ در ّوِ جا پخش هی شًَذ ب( 

   . ذارًذًًیاس  َّا هاًذى تِگیاّاى ٍ جاًَراى تزای سًذُ ج( 

   . ًیاس دارین سزهاتزای تثذیل هایع تِ جاهذ تِ  د( 

   . اًذاسُ گیزی هی کٌٌذ جزم اجسام را تا ٍسیلِ ای تِ ًام تزاسٍ ُ( 

   . است تيٍاحذ اًذاسُ گیزی اجسام تسیار سٌگیي ٍ( 

   .هٌذ ًا یهاقیاًَس تشرگ را چِ  یارتس یاّایدر س( 

   . شَد هی درست اتز آب تخار شذى اس ر( 

   . رٍد هی فزٍ اًذاسُ یک تِ ّا خاک ی ّوِ در آب م( 

   ( ریشِ ّا دٍ ًَع ّستٌذ ریشِ ی افشاى ٍ ریشِ ی راست .خ

   داًشوٌذاى عقاب را در گزٍُ خشًذگاى طثقِ تٌذی هی کٌٌذ .ح( 
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 جاهای خالی را تا کلمه های مناسة پر کنیذ .

 تعضی اس ساقِ ّا هاًٌذ ساقِ ی درختاى کلفت ٍ چَتی اًذ ٍ تعضی اس ساقِ ّا هاًٌذ ساقِ ی لَتیا ........... ّستٌذ .الف( 

  ............... هی کٌٌذ .دٍ سز آٌّزتای غیز ّن ًام ّوذیگز را ............ب( 

 پا ًذارد ٍ رٍی سهیي هی خشد. هار اس گزٍُ ........................... است . هار دست ٍد( 

 د ............ دارهاّی تِ جای شش ........... ُ( 

 س( تخن قَرتاغِ در آب رشذ هی کٌذ ٍ تِ ................................... تثذیل هی شَد .
 

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://WwW.MoallemYar.IR



 

 

 

 

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب

    

 

 گسینه ی درست را انتخاب کنیذ . 3

 آیٌِ ی فزٍرفتِ          آیٌِ ی تخت                            آیٌِ ی هعوَلی را آیٌِ ی ....................... هی گَیٌذ.الف( 

 ًَر                       گزها      اجساهی کِ اس خَد ًَر دارًذ ، هٌثع ...................  هی گَیین .                           ب( 

 ًیزٍ                      قذرت            را هی کشین یا ّل هی دّین، تِ آى ............. ٍارد هی کٌین .گاهی کِ جسوی ٌّ ج(

 ّل دادى      کشیذى                                               ٌّگام در آٍردى جَراب چِ ًیزٍیی تِ آى ٍارد هی کٌین . د(

 ٍسى تَج   یزٍی کشش سهیي           ً شَد .                         چِ ًیزٍیی تاعث تزگشت تَج اس َّا تِ سهیي هیُ( 

 ًیزٍی                     ّزما           ٍقتی ًیزٍ کافی ًثاشذ تزای جاتِ جایی اجسام سٌگیي تِ ................ ًیاس دارین .        س( 

 سِ قسوتی           دٍقسوتی        داًِ ّا تِ داًِ ّای یک قسوتی ٍ ............... تقسین هی شًَذ .                           ر( 

 تالِ ّا     پَلک                                                               هاّی تا ....................... در آب شٌا هی کٌذ .م( 

 خشًذگاى    پستاًذاراى                  .. طثقِ تٌذی کی کٌٌذ .داًشوٌذاى گَسفٌذ ، تش ، گاٍ ٍ شتز را در گزٍُ ...................ى( 
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 ته سواالت پاسخ کوتاه تذهیذ.

 ...................................اس تزگ چِ گیاّاًی تِ عٌَاى غذا استفادُ هی کٌین؟ ...........................................................( الف

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

 .................. .چزا غَاص در سیز آب تِ تِ کپسَل َّا ًیاس دارد؟ ...............................................................................ب( 

 .. ..........................هاّی ّا در کجا سًذگی هی کٌٌذ؟ ...............................................................................................ج( 

 ..........................د( شیز را اس کذام جاًَراى تِ دست هی آٍرین؟ ..................................................................................

............................................................................................... ............................................................................ 
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 موفق و سرتلنذ تاشیذ
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