


  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علومآزمون تستی  نام قشنگت:  به نام خدای دوست داشتنی

 برای استفاده از کدام وسیله نیاز به چشم داریم؟

 میزلیوان                         روزنامه                          چادر                                 

 مزه ی کدام یک ترش است؟

 مربّا                           دارو                            آب                           لیمو      

 اگر کسی بیمار شود از کدام یک می توان کمک گرفت؟

 هالل احمر                   اورژانس                      آتش نشانی                   پلیس          

 کدام خوراکی برای محکم شدن دندان ها واستخوان ها مفید است؟

 نوشابه                         بستنی                         شیر                            شکالت      

 کدام یک از وسایل شخصی نیست؟

 لیوان                          حوله                          مسواک   صندلی                           

 از دانه ی کدام یک روغن تهیه می شود؟

 گل آفتاب گردان                هندوانه                      گیالس                     پرتقال      

 کدام جانور هم می جهد هم شنا می کند؟

 کانگورو                      مرغابی                       قورباغه                         ماهی       

 کدام خوراکی از جانوران به دست نمی آید؟

 تخم مرغ                    کاهو                          شیر                            عسل      

 جانور با بقیه متفاوت است؟حرکت کدام 

 پلنگ                         شیر                           یوزپلنگ                       فیل                
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 در کدام قسمت گیاه غذای گیاه درست می شود؟

 ریشه                       برگ                        ساقه                              گل       

 کدام خانه محکم تر است؟

 آجریخانه ی                       خانه ی گلی               خانه ی چوبی             خانه ی سنگی       

 

 سنگ های صاف و گرد پیدا کرد؟ توان در کجای کره ی زمین می

 جنگل ها                         رودخانه هان ها                    بیابا               کوهستان ها     

 در ارتباط است؟ کدام شغل با آب 

 آتش نشان                         دکتر                         اشنقّ                     اسعکّ     

 کدام یک از وسایل زیر برای کار کردن نیاز به آب ندارد؟

 ماورس       اجاق گاز                                    لباس شویی                کولر           

 

 کدام یک از وسایل زیر از ابزار کار یک آرایشگر نیست؟

        شانه                            سوزن                     قیچی                        سشوار     

 ام یک از استفاده های آب دریاست؟کد

 کشتی رانی                       تهیه نمک              آب آشامیدنی             ماهی گیری      

 ریشه                       برگ                        ساقه                              گل       

 کدام یک از خرد شدن سنگ ها به وجود می آید؟

           خاک                             چوب                    پارچه                    آهن          

 شده است؟اختن کدام وسیله از خاک استفاده برای س

        فترد  صندلی                    کوزه                          چتر                                  

 شخم زدن به چه معنی است؟ 

زیر و رو کردن              آب دادن به خاک          خاک صاف کردن       ن به خاککود داد     

        خاک



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کدام فصل سال از فصل های دیگر گرم تر است؟

        زمستان                               پاییز                         تابستان                     بهار        

 کدام وسیله به کمک هوا کار نمی کند؟

 کولر                                پنکه                         جاروبرقی                      اتو        

 کدام یک باعث پاکیزگی هوا می شود؟

 رود خانه                         درخت                         کارخانه                    جاروبرقی     

        

 آهن ربا از پشت کدام یک سوزن را جذب می کند؟

        کتاب                            سنگ                          کاغذ                      دیوار       

 ت؟در کدام وسیله آهن ربا استفاده نشده اس

        جارو برقی                      المپ                         قطب نما                    یخچال      

 است؟ طرفزنیم جهت حرکت از کدام وقتی با چکش روی میخ ضربه می 

       راست به چپ             باال به پایین                   چپ به راست              ایین به باال  پ     

 کدام ورزش به حرکت کمتری نیاز دارد؟

        شطرنج                         فوتبال                         والیبال                    شنا         

 برای حرکت دادن کدام وسیله نیروی کمتری الزم است؟

        کمد                             میز                         دلی صن                 کتاب        

 ؟ونور ندارد فقط گرما دارد یککدام 

  المپ                            آتش                           وات                     خورشید      

 کدام شغل به گرما نیاز ندارد؟

        نانوا                            رفتگر                      آشپز                        قنّاد         



  
 به کسی که چیزی را اختراع می کند چه می گویند؟

  پزشک                       مخترع                           نویسنده                    شاعر         

 م را جذب می کند؟اجساآهن ربا کدام 

     پالستیکی                       شیشه ای                        چوبی                    آهنی        

 مکان حرکت کدام وسیله نقلیه با بقیه فرق دارد؟

        قایق                              موتور                      دوچرخه                   ماشین       

 چه ماده ای ساخته می شود؟شمع با 

        شیشه                           پارافین                         پالستیک                چوب       

 چه رنگ لباسی برای فصل زمستان مناسب است؟

        آبی                                 سفید                      زرد                     سیاه         

 :تعداد پاسخ های درست

 :شتباهتعداد پاسخ های ا

 ........................................................................................................................................................................................نظر آموزگار:

 تقدیم به فرزند پر تالشم


