
 

 به نام خدا   

       فجر  پسرانه  مدرسه ابتداییپایه سوم       وزارت آموزش و پرورش

 دقیقه 54مدت                       1397 اسفند  11تا  9  علوم درس:آزمون                                                             

 جاهای خالی رابا کلمات مناسب بنویس. 

 الف( ّز چِ جزم جسن بیشتز باشذ ، ًیزٍی کشش سهیي بز آى جسن ......................است .

 ب(جْت ًیزٍی کشش سهیي بِ سوت ........................است .

 ج(دٍ سز هخالف آٌّزبا بِ ّن ًشدیک شًَذ ّوذیگز را ...............هی کٌٌذ 

  شَد. ..هاشیي هی...............د(ًیزٍی تزهش هاشیي باعث..............
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 2 ( مشخض کنیذ .xگسینه طحیح را با عالمت )

 عبارت طحیح را با نشانه ) ص ( و عبارت غلط را با نشانه ) غ ( مشخض کنیذ.  

 (    الف( بزای پَشیذى جَراب اس ًیزٍی کشیذى استفادُ هی کٌین . )   

 (    . )     بِ سوت پاییي است ب( جْت ًیزٍی سهیي

 بِ سدى بِ تَپ در باسی تٌیس باعث تغییز جْت حزکت  جسن هی شَد )        (ج( ضز

 (      د(ًیزٍ فقط باعث تغییز جْت جسن هی شَد . )    
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 مربوط به هر کلمه را با خط به هم وطل کنیذ.  عبارت  

 ّل دادى                            الف( اسکیت باسی 

 ّن کشیذى ٍ ّن  ّل دادى               ب(ًَشتي با هذاد  یا خَدکار

 کشیذى                                     ج( فشزدى سًگ

 د(بزداشتي کیف 
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 پاسخ کامل دهیذ . 

 ببزیذ؟قسوت اصلی آى را ًام  3الف( اّزم را تعزیف ٍ 
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الف- سهیي کذام یک را بیشتز بِ سوت خَد هی کشذ ؟    سٌگ            کاغذ             پز 

ب- در کذاهیک اس هَارد سیز ًیزٍ شکل جسن را تغییز ًوی دّذ ؟ 

دٍچزخِ سَاری            خویز باسی            باد کزدى بادکٌک 

ج- در کذاهیک اس هَارد ًیزٍ بِ ّز دٍ صَرت کشیذى ٍ ّل دادى است ؟ 

یَیَ باسی کزدى       تزاشیذى هذاد           بستي پٌجزُ 

د-در کذاهیک اس کارّای سیز بِ ًیزٍی بیشتزی ًیاس داریذ ؟  

ّل دادى هاشیي             شَت کزدى تَپ            بلٌذ کزدى ظزف 



 

 ب( تفاٍت ساقِ ّا را تَضیح دّیذ؟ 

 

 

 

 ج( گیاّاى هخزٍط دار را تعزیف کٌیذ ؟

 

 

 

 هَرد ًام ببزیذ 4د(اس بزگ چِ گیاّاًی بِ عٌَاى غذا استفادُ هی کٌین ؟ 

 

 

 

 ُ( اًَاع ریشِ را ًام ببزیذ ٍ بزای ّزکذام یک هثال بٌَیسیذ .

 

 

 ی(جذٍل سیز را کاهل کٌیذ. 

 -2 -1 داًِ ی یک قسوتیهثال  بزای  

 -2 -1 داًِ ی دٍ قسوتی هثال بزای  
 

 

 لطفا چیسی در این قسمت ننویسیذ. 

 سبذ آرسٍّایتاى پز اس گل باد. هسعَد پیزٍسارجوٌذی بازخورد آموزگار:

 

 

 

 

 


