
؟ ای داردچه فایده جانورانالنه سازی برای : 1سوال   

 

جاهای خالی را پر کنید.: 2سوال  

کند. ................... تغذیه میالف( کرم ابریشم از برگ درخت   

کنند. داری میهایشان را در ................. درون خاک نگهها بچّهب( خرگوش  

دارد.اش را .............................. نگه میج( کانگورو بچّه  

بافد. د( ........................ برای خود النه می  

؟ سازندجانوران زیر برای خود النه می کدام یک از: 3سوال  

 

 

 

  

است؟  مراحل زندگی قورباغه چگونه: 4سوال  

 

  

ست؟ منظور از رشد کردن چی: 5سوال  

  

خوردن لبنیات چه کمکی برای رشد بدن میکند؟ : 6سوال  

  

 

ابتداییعلوم دوم آزمون   

(11و10درس)  

 دبستان:

 کالس:

 نام و نام خانوادگی:

        تاریخ:   

 مدت آزمون:

 

 بسمه تعالی

 

  



؟ درست در بیاید و خوب رشد کند دان های همیشگی چه کنیم تا دن :7سوال  

 

  ؟گزینه های صحیح و غلط را در گزینه های زیر مشخص کنید :8سوال 

گویند آید شیری میهایی که بعد از هفت سالگی در میالف( به دندان  

های غذایی استفاده کنیمی گروهما باید روزانه از همهب(   

توان استفاده کردج( بستنی را به جای لبنیات می  

شود د( تفزایش قد و وزن در کارت مراقبت نوشته می  

 

  

ابتداییعلوم دوم آزمون   

(11و10درس)  

 دبستان:

 کالس:

 نام و نام خانوادگی:

        تاریخ:   

 مدت آزمون:

 

 بسمه تعالی

 



 تخم گذاشتن و پرورش جوجه –در امان ماندن در برابر دشمن  –حفظ شدن در برابر سرما و گرما : 1سوال 

اش             د( چرخ ریسکالف( توت           ب( النه              ج( دورن کیسه :2سوال  

کالغ -مورچه  –زنبور : 3سوال  

تواند از آب خارج شودو در خشکی شود میرشدش کامل می گذراند و وقتیقورباغه دوران بچگی خود را در آب می : 4سوال

 زندگی کند.

گویند .تر شدن بدن رشد کردن میتر و سنگینبه بزرگ: 5سوال  

ات بسته بندی یما باید لبن. خوردن لبنیات کمک می کند تا دندانها و استخوان بندی ما خوب رشد کند و محکم باشد  :6سوال 

  . شده و سالم مصرف کنیم

های شیری مواظبت کنیم و شیر و لبنیات استفاده کنیم.باید از دندان :7سوال  

الف( غلط           ب( صحیح              ج( غلط              د( صحیح: 8سوال   

 

 

ابتداییعلوم دوم آزمون   

(11و10درس)  

 بسمه تعالی

 پاسخنــــــــامه

 


