
 
 

  

 

 

 

 ی پروانه های قشنگ به نام خدا نوادگی : نام و نام خا
  علومارزشیابی 

 پایه سوم بهار 

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

 آموزگار: خانم معصومه رمضان پور

 ؟ دارند؟ برای هر کدام مثال بزنید مواد اطراف ما چند حالت -1

 --------------------------------------------- مثال :           -----------------الف :   

 --------------------------------------------- مثال :            ----------------- ب :   

 ---------------------------------------------- مثال :                -----------------ج :   

 

 هنگامی که آب در اثر سرما به یخ تبدیل می شود چه حالتی رخ می دهد؟ -2

 تبخیر           ذوب                                    انجماد                         

 

 وسعت کدام یک در کره ی زمین بیشتر است؟ -3

 بیابان                                  اقیانوس                                کوه ها 

 

 استفاده می کنیم ؟ ------------ نام  برای اندازه گیری مایعات از واحدی به -4

 

 ---------------  جرم جسم را با چه چیزی اندازه می گیرند ؟  -5

 چرخه ی آب چیست ؟ -6

 

 ابزار های مهم جمع آوری اطالعات چیست؟ -7

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



 
 

  

 

 

 

 ی پروانه های قشنگ به نام خدا نوادگی : نام و نام خا
  علومارزشیابی 

 پایه سوم بهار 

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

 آموزگار: خانم معصومه رمضان پور

 ذایی را نام ببرید؟)هرم غذایی (انواع گروه ها مواد غ-8

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

 

 چهار خوراکی غیر مفید را نام ببرید؟ -9

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

 

 -------------------- مه ی گروه مواد غذایی را داشته باشد چیست؟  یک نوع غذای ایرانی که ه-10

 

 می گویند.   ------------- تبدیل یک ماده از حالت گاز به حالت مایع در اثرسرما  -11

 

 جرم چیست ؟  -13

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

 

 منبع نور چیست ؟یک مثال بزن -14

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

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

 

 ند. می گوی ----------------نور به آینه می تابد از آن بر می گردد به این عمل   هنگامی که نور از منبع-15

 



 
 

  

 

 

 

 ی پروانه های قشنگ به نام خدا نوادگی : نام و نام خا
  علومارزشیابی 

 پایه سوم بهار 

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

 آموزگار: خانم معصومه رمضان پور

  انواع آینه را نام ببرید ؟-16

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

 

 چه چیزهایی باعث آلودگی آبهای زیر زمیی می شود؟ -17

 

 

 ود. برسد در همان جا جمع می ش  ------------یا    ----------فرو رفتن در زمین به  وقتی آب هنگام  -18

 

 ----------------- ماده ای را نام ببرید که در طبیعت  به سه حالت دیده می شود؟-19

 

 آب های زیر زمینی چگونه تشکیل می شود ؟ -20

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

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

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

 



 
 

  
 

 

 

 


