
 
 
 

 

 3علوم درس : درس کاربرگ        نام و نام خانوادگی:

  خانم بیاتآموزگار:    سوم ابتداییی: پایه

   

 تاری

 

 

 1سوال 

 دارند؟ حالت چند مادّه

 گاز و مایع جامد،– حالت سه

 2سوال 

 بزنید گویند؟مثال می مایع موادّی چه به

 .شیر و آب: مانند.گویند می مایع شوند می پخش ظرف در اندازه مقدارشان به که موادّی به.

 3سوال 

 گویند؟ می گاز موادّی چه به .

 می گویند. گاز شوند می پخش ظرف جای در همه که موادّی به

 

 آب بخار هواو ..ها گازباشد آن حالت که بنویسید مادّه دو

 4سوال 

 .بنویسید را گازها کاربرد از مورد چند

 نشانی آتش وکپسول دریا زیر در غوّاصان کردن تنفّس -بیماران تنفّس برای اکسیژن کپسول -بادکنک کردن باد

 .آتش کردن خاموش برای

 5سوال 

 گازهاچیست؟ و مایعات بین فرق

 پخش ظرف در مقدارشان اندازه به مایعات امّا. شوند می پخش گیرند می قرار درآن که ظرفی جای همه در گازها 

 هستند دیدن قابل مایعات ولی نیستند دیدن قابل گازها.گیرند می را ظرف شکل و شوند می

 6سوال 

 .کنید تعریف را انجماد

 گویند می انجماد را جامد به مایع حالت از مادّه یک تبدیل 

 

 

 7سوال 
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 نامنیکدبستان غیردولتی هوشمند 
 
 
 

 

 3علوم درس : درس کاربرگ        نام و نام خانوادگی:

  خانم بیاتآموزگار:    سوم ابتداییی: پایه

   

 تاری

 

 .کنید تعریف را تبخیر

 گویند می تبخیر را گاز به مایع حالت از مادّه یک تبدیل

 8سوال 

 چیست؟ زمین روی های آب تبخیر دلیل

 .خورشید نور گرمای

 9سوال 

 .بیاورید دلیل خود پاسخ مانند؟برای می باقی حالت یک به همیشه مواد آیا

 مایع به دادن حرارت با را جامدی ی مادّه یا و کرد تبدیل گاز به دادن حرارت با را مایعی ی مادّه توان می – خیر.

 .....کردو تبدیل

 11سوال 

 .دهد نشان را تبخیر که بنویسید ازمایش کی

 .گویند می بخار،تبخیر به مایع حالت تغییرِ این حرارت،به اثر غذابر درون آب شدن بخار

 11سوال 

 چیست؟ شود نمی دیده و ندارد بو و رنگ و ماست اطراف در که  گازی مهمترین

 هوا

 12سوال

  :کاربرد چند گاز

 اکسید دی گاز از آتش کردن خاموش برای ، اکسیژن گاز از بیمارستان در بیماران تنفس و زیرآب در غواصی برای

 .شود می روشن متان گاز کمک با گاز اجاق و شود می استفادهکربن 

 13سوال 

 داریم نیاز سرما به جامد به مایع تبدیل برای و گرما به مایع به جامد تبدیل برای

 

tg://resolve?domain=Moallemyarir3

