
 سبحانه و تعالی

 دوم ابتداییعلوم پایانی  مون آز   ادگی : نام و نام خانو

 اهواز –دبستان پسرانه رهنما    29اردیبهشت 

 

 ، به زندگی جانوران و گیاهان آسیب می رساند؟کدام گزینه 1) 

 ه ج( هوای آلود                 ب( هوای پاکیزه               الف( آب سالم و پاکیزه  

         

 ( چه موقع از شبانه روز ، هوا سردتر است؟9

 ج( شب                              ب( ظهر                            الف( صبح 

 

 ؟غلط است رد استفاده های باد ام گزینه درموکد( 3

 ج( حرکت ماشین                ب ( حرکت قایق بادی             خشک کردن لباسالف( 

 

 ( در اثر لرزش چیزها ، .............تولید می شود.4

 ج(صدا                               ب( نور                             الف( هوا 

 

 ( کدام صدا آزار دهنده است؟5

 ج( هواپیما                             ب( باران                            الف(پرنده

 

 (صدای کدام یک نازک است؟6

 ج( شیر                                 ب( بز                           الف( گاو 

 

 (کدام یک چشمه ی نور است ؟7

 ج( چراغ مطالعه                              ب( توپ                       کتاب الف ( 

 

 ( نور کدام چشمه ی نور ، از همه قوی تر است؟8

 ج( مهتابی                          ب( خورشید                         الف( آتش

 

 ( در پشت کدام یک سایه درست نمی شود؟2

 ج( عروسک                            ب( پنجره                         الف( مداد
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 ( اتومبیل ها برای حرکت کردن ، از کدام سوخت استفاده می کنند؟11

 ج( زغال سنگ                             بنزین ب(                        الف( نفت

 

 دانه در کدام قسمت گیاه ، نگه داری می شود؟ (11

 ج( گلبرگ                              ب( برگ                       الف( میوه

 

 دانه های کدام میوه بیش تر است؟( تعداد 19

 ج( گالبی                             ب( سیب                  الف( هندوانه 

 

 ( از کدام گیاه نان درست میکنند؟13

 ج( انگور                              ب( گندم                     الف( ذرت

 

 ( کدام یک از جانوران زیر برای خود النه می سازد؟14

 ج( گنجشک                            ب( شتر                     الف( اسب

 

 ان زیر وقتی به دنیا می آید شبیه مادرش نیست؟( کدام یک از جانور15

 ج(شیر                           ب( گوسفند              الف( قورباغه

 

 ین النه سازی می کند؟( کدام جانور در زیر زم16

 ج( مگس                          ب( مورچه              الف( عنکبوت

 

 ( کرم ابریشم از کدام یک تغذیه می کند؟17

 ج( برگ انگور                       ب( برگ توت           هویجبرگ الف(

 

 (خوردن کدام خوراکی در زنگ تفریح ، به رشد دندان های ما کمک می کند؟18

 ج(شیرینی                             ب( شیر                  پفک الف(

 

 (بعد از خوردن شیرینی و شکالت از کدام استفاده می کنیم؟12

 ج( مسواک                              شانهب(               الف( عینک
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 ( خوردن غذا در کدام وعده ، اهمّیت زیادی دارد؟91

 ج( شام                            ب( ناهار            الف( صبحانه

 

 ( کدام یک از خوراکی های زیر مایع است؟91

 ( پرتقالج                             ب(شیر             الف( بستنی 

 

 یک با گرم شدن از جامد به مایع تبدیل می شود؟کدام ( 99

 ج( کتاب                             چوب ب(              الف( شمع

 

 جامد را به مایع تبدیل کرد؟ توان ( چگونه می93

 ج( هیچکدام                       گرما دادنب(       سرما دادنالف( 

 

 ( کدام جانور در باغ وحش جای بیش تری می گیرد؟94

 ج( موش                         ب( خرگوش             فیلالف( 

 

 ( در کدام ظرف آب کمتری جا میگیرد؟95

 ج( پارچ آب                            ب( لیوان        الف( استکان

 

 ( کدام یک باید در جای سرد نگه داری شود؟96

 بستنی ج(                      ب(  بسکویت             الف(نان

 

 کردند؟کدام وسیله گندم را آرد می در زمان های قدیم با   (97

 ج( کمباین                      ب( ترازو       آسیاب بادیالف(

 

 به ترتیب کدام است؟ازی نان ه و آماده سمراحل تهیّ ( 98

 ج( هیچکدام          تنور  –خمیر  –آسیاب  –ب( گندم       خمیر -گندم -آسیاب -الف( تنور

 

 ( بازیافت یعنی چه؟92

 ج( هیچکدام    تفاده کنیمور ریختنی را دوباره برای مصرف اسب( چیزهای د      چیزهای دور ریختنی را استفاده نکنیمالف( 
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 (چیزهای اطراف ما چه نام دارند؟31

 ج( مایع               ب( ماّده                الف( جامد

 

 

 باشی موفق من گل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظر آموزگار: 
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