
                           

 

 

 به نام خدا
ارزشیابی نیمسال اول  –دبستان یاس 

 نام و نام خانوادگی دانش آموز:  1400-1401

 نام درس: علوم  

 زهرا منصوری  :آموزگارنام 

 جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید. -1

 

 قرار می گیرند. ----------گوشت مرغ و گوسفند جزء دسته ی  •

 می نامند. ----------تبدیل جامد به مایع را  •

 سریع تر فرو می رود. ----------خاک آب در  •

 می گویند. ----------به دریا های بسیار بزرگ  •

 است. ----------واحد اندازه گیری شیر و آب میوه ها  •

 ر آب وجود دارد.مقداری بخا ----------همیشه در  •

 درست و نادرست را در جمالت زیر مشخص کنید. -2

 نادرست  درست  

   تحقیق علمی جمع آوری اطالعات است.اولین مرحله در  •

   حبوبات در گروه نان و غالت است. •

   برای تبدیل جامد به مایع گرما الزم است.   •

   به چاه های بزرگ قنات می گوییم.  •

 

 دختر گلم گزینه ی مناسب را انتخاب کن. -3

 کدام گروه از مواد غذایی را باید کمتر استفاده کنیم؟  ֎

 الف( نان و غالت                 ب( چربی ها                        ج( میوه و سبزیجات                  د( لبنیات  

 بیان می کنند. -------و  -------مقدار جرم مواد را با واحد  ֎

 لیتر  و د( متر              الف( متر و سانتی متر          ب( کیلومتر و متر                ج( کیلوگرم و گرم        

 کدام ماده در طبیعت به هر سه حالت جامد ، مایع و گاز دیده می شود؟  ֎

 الف( اکسیژن                    ب( هوا                           ج( آب                            د( هر سه مورد 

 

 پروتئین ها  – ماسه   –ذوب  –اقیانوس   –هوا  –لیتر 



                           

 

 

 به نام خدا
ارزشیابی نیمسال اول  –دبستان یاس 

 نام و نام خانوادگی دانش آموز:  1400-1401

 نام درس: علوم  

 زهرا منصوری  :آموزگارنام 

 هنگام خرید مواد غذایی باید به چه چیزی توجه کنیم؟  ֎

 تاریخ مصرف                   ب( رنگ                    ج( نوع بسته بندی                   د( جرم  الف(

 اگر یک کیلوگرم قند را بکوبیم و آن را پودر کنیم، جرم قند چه تغییری می کند؟  ֎

 توان اندازه گیری کردری نمی کند        د( نمی یالف( کم می شود         ب( زیاد می شود        ج( تغی

 تعریف کنید. -4

 . -------------------------------------------------------------------تبخیر :  ⸙

 ---------------------------------------------------------- آب های زیر زمینی:  ⸙

------------------------------------------------------------------------ . 

 . ---------------------------------------------------------------------رود: ⸙

 به پرسش های زیر پاسخ تشریحی و کامل بدهید. -5

 چند روش نگهداری طوالنی مدت مواد غذایی را نام ببرید. ❖

 ------- ------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------- 

 کشاورزان مناطق خشک از آب های زیرزمینی چه استفاده هایی میکنند؟ ❖

------------------------ -------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------- 

 موفق باشید دختران عزیزم

------------------------------------------------------------------  بازخورد آموزگار:

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

- 


