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 درست        نادرست                                            جمله های درست ونادرست را مشخص کنید.-الف

 

 دو قطب هم نام آهنربا همدیگر را جذب می کنند.-1

 نیرویی که از طرف زمین بر جرم جسم وارد می شود نیروی تماسی است.-2

 گیاه دو لپه ای ریشه ای راست دارد -3

 ی افشان دارد.گیاهی با برگ دراز وباریک ، ریشه ا -4

 

 جاهای خالی را با واژه های مناسب پر کنید.-ب

 

 بعضی از گیاهان مثل ................گلدار نیستند و به جای گل و میوه ، ..................دارند.-1

 بدن اغلب ماهی ها را .................پوشانده است.-2

 در ...................رشد می کند. وزغ در ................رشد می کندو بچه وزغتخم -3

 مار دست وپا ندارد و روی زمین ..................... -4

 

 گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.-ج

 مارمولک جزء کدام گروه از مهره دارن می باشند؟ -1

 الف( دوزیستان                ب( پستانداران                       ج( مارها                     د( خزندگان  

 مورد مشترک ماهی ها و خزندگان چیست؟ -2

 الف( ستون مهره ها                    ب( آبشش                   ج( شش                 د( همه ی موارد   

 ک از پرندگان زیر ، نمی تواند پرواز کند؟ کدام ی-3

 الف( کبوتر                    ب( کالغ                         ج(خفاش                           د( شتر مرغ 



 به 

 ویژگی خاص پستانداران چیست؟ -4

 الف( بدن آن ها از پر پوشیده شده است .                                 ب( به بچه ی خود شیر می دهند.   

 ج( هنگام راه رفتن شکم خود را روی زمین می کشند.                  د( آبشش دارند.   

 کدام یک از جانوران دریایی زیر با شش تنفس می کنند؟  -5

 پشت دریایی                                        ب( دلفین ونهنگ  الف( وال و الک    

 ج( کوسه و ارّه ماهی                                                  د( ستاره ی دریایی و الک پشت     

  

 . زیر واژه ی صحیح خط بکشید-د

 الزم است. دور( باشد نیروی بیشتری –در استفاده از اهرم وقتی نیرو به تکیه گاه )نزدیک  -1

 دور( باشد نیروی کمتری الزم است. –در استفاده از اهرم وقتی جسم به تکیه گاه )نزدیک -2

 کشیدن( استفاده می شود. –هنگام باد کردن بادکنک از نیروی )هل دادن -3

 می شود. هم هل دادن و هم کشیدن ( استفاده    -در پوشیدن جوراب از نیروی ) کشیدن -4

 

 به سواالت زیر پاسخ دهید.-هـ 

 مورد (3ه ی بالغ را نام ببرید . )  ورباغقتفاوت های  ماهی و -1

 

 دوزیست یعنی چه ؟  دو جاندار نام ببرید که دوزیست هستند.-2

 

 پرنده نام ببرید( 2ویژگی پرندگان را نام ببرید.) -3

 

 

 بنویسید )دانه، ریشه ، برگ ، رگ برگ ، تعداد گلبرگ(در مورد دانه ی لوبیا هر چه می دانید -4

 



  علوم سوم دبستان

  غيردولتي نور فلق تبريز

  هاي درست و نادرست را مشخص كنيد.جمله - الف

 نادرست - 1

 نادرست - 2

 درست - 3

 درست - 4

  هاي مناسب پر كنيد.جاهاي خالي را با واژه - ب

 مخروط –كاج / سرو  - 1

 پولك - 2

 آب –آب  - 3

 خزدمي - 4

  گزينة صحيح را انتخاب كنيد. - ج

 خزندگان :»د«گزينة  - 1

 هاستون مهره :»الف«گزينة  - 2

 شترمرغ :»د«گزينة  - 3

 دهند.هاي خود شير ميبه بچه :»ب«گزينة  - 4

 كنند.پشت دريايي، دلفين و نهنگ همگي با شش تنفس ميهاب الف و ب/ وال، الكگزينه - 5

  زير واژة صحيح خط بكشيد. - د

 نزديك - 1

 نزديك - 2

 هل دادن - 3

 كشيدن - 4

  به سواالت زير پاسخ دهيد. - ه

كند. ماهي باله ولي قورباغة بالغ دست و پا دارد. ماهي در آب ولي بالغ با شش تنفس ميماهي با آبشش و قورباغة  - 1
 كند.قورباغة بالغ در خشكي و در نزديكي آب زندگي مي



كنند و باله و آبشش دارند ولي پس از بلوغ در خشكي ها كه دوره نوزادي را در آب زندگي ميآن مانندقورباغه و جانوراني  - 2
 و دست و پا و شش دارند دوزيست نام دارند. قورباغه و وزغ از دوزيستان هستند. كنندزندگي مي

مرغ و خروس خانگي از  ،پنگوئن ،كنند. عقابگذار هستند و با شش تنفس ميبدن پرندگان از پر پوشيده شده، تخم - 3
 پرندگان هستند.

هاي اين گياه منشعب است و تعداد برگ. رگهاي پهن دارددانة لوبيا دوقسمتي است. ريشه اين گياه راست بوده و برگ - 4
  عدد است.  5يا  4هاي هر گل گلبرگ
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