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 ضزیف سَال همیاس

  

عثاضت ّای ظیط ضا هطرع وٌیس.زضستی ٍ ًازضستی   1-   

□غ      □ ظ  خاهس ّستٌس ٍ ضىل هعیي ٍ ثاتتی زاضًس .             وٌدس ٍگطزٍ  ( ضىط،فلا  

              □   ظ                                 ب( ضوع زض اثط گطها اظ خاهس تِ هایع تثسیل هی ضَز .    □غ   

 

هطرع وٌیس.)×( گعیٌِ ی غحیح ضا تا عالهت -2  

  اظ وسام  زاًِ ضٍغي تْیِ هی ضَز؟الف(

□  گٌسم                         □وٌدس                     □تِ                                            □ ذاوطیط      

 

؟وسام حیَاى تِ تچِ ی ذَز ضیط هی زّسب(  

□ّیچ وسام              □ذطگَش               □چطخ ضیسه                      □الن پطت 

 

.خاّای ذالی ضا واهل وٌیس-3  

س.ٌ................. ٍ .................. ٍ................... تِ پطاوٌسُ ضسى زاًِ ّا ووه هی وٌ الف(  

زضٍى آب هی گصضاًٌس.ب( ......................... ٍ ................................ زٍضاى ًَظازی ذَز ضا   

هعیٌی ًساضًس ٍ ضىل ظطفی زض هی آیٌس وِ زض آى . ضىل ج(..................... ٍ .................... ٍ....................

 ضیرتِ هی ضًَس.

                                                                             ِ ی ًاى است.یز( ............................ اٍلیي هطحلِ ی تْ 

                          
تِ سَاالت ظیط پاسد وَتاُ زّیس. -4   

.(تطای ظتالِ ی تط یه هثال تعىالف  

  ب(ضٍش ّای آسیاب وطزى ضا ًام تثط. ) سِ هَضز(

 ج( تِ تعضي ضسى هَخَزات ظًسُ چِ هی گَیٌس؟

 

 

 یاززاضت هعلن:

 
 

تَغیفی : واض ذیلی ذَب است ٍ ّیچ ًیاظی تِ ًظاضت ًساضز) خ خ( واض ذَب است ٍ تِ ًسضت ًیاظ تِ ًظاضت زاضز. )  –همیاس ًگاضُ ای 

ها احتایح تِ  ًظاضت زاضز. ) خ  ق(خ ى( واض ذَب است  گاُ گاُ ًیاظ تِ ًظاضت زاضز)خ ي( واض لاتل لثَل  است  ا  

 

 



هَضز(                2اوٌَى چِ واضّایی ضا هی تَاًیس اًدام زّیس وِ زض زٍضُ ی ًَظازی ًوی تَاًستیس؟ ) -5

           

 

 

 

ّط وسام اظ تغییط حالت ّای هازُ ضا زض خای هٌاسة ذَز لطاض تسُ . -6                                                  

آب -تثسیل ضیط تِ تستٌی –تراض ضسى آب وتطی  –ید تستي آب  –ضسى وطُ ًطم  –ذطه ضسى لثاس 

 ضسى ضىالت

 

 

 تثریط
    

 اًدواز
 

              شٍب          

 
 

  

 
 

  

 

ضا تِ تطتیة ًام تثطیس.  اتطیطن هطاحل ظًسگی وط م-7  
 
 

 

 

تطای واّص همساض ضایعات ًاى چِ ضاُ حل ّایی ضا پیطٌْاز هی وٌیس؟ ) زٍ هَضز( -8  

  

 

 
 

 

 

ضٍش ّای ذویط وطزى آضز ضا ًام تثطیس.-9  

 

 

 

 

. 

 

 

 

 دخترای نازم موفّق باشید
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 دوم دبستاى                                                                           پیش دبستانی و دبستاى غیر دولتی خوارزهی

    آزمون علوم   پاسخنامه      هعلن هربوطه:   انسیه یوسفی 

 الف( صحیح                                 ب( صحیح   -1

 

 ب( خشگَش  -کٌجذ   الف( -2

 

                -     پطت دسیایی  الک -ب( قَسباغِ     - جاًَساى  –اًساى  –آب  –الف( باد  -3

 غ، آب        د( کاضت گٌذمدٍ ج( ًَضابِ ،

 

 

 ، آسیاب بشقیادیبسیاب ، آب( آسیاب آبی  -   ی غزا ٍ پَست هیَُ  الف( باقی هاًذُ -4

 ج ( سضذ – 

 

 خَاًذى  –ًَضتي  -5

 

 ب ٍ تبذیل ضیش بِ بستٌی اًجواد * آب ضذى ضکالت ٍ ًشم ضذى کشُ رٍب * یخ بستي آ -6

 بخاس ضذى آب کتشی ٍ خطک ضذى لباس تبخیش

 

سٍی  –کشم ابشیطن بشگ ّای دسخت تَت سا هی خَسد -کشم ابشیطن اص تخن بیشٍى هیآیذ -7

 شٍاًِ اص پیلِ خاسج هی ضَد پ -کٌذ ست هیضاخِ پیلِ دس

 

 کیفیت آسد سا باال ببشین –پخت ًاى سا باال ببشین ت کیفی –ی ًیاص خَدهاى ًاى بخشین  بِ اًذاصُ-8

 

 بِ سٍش دستی ٍ هخلَط کي بشقی-9


	علوم خوارزمی بهشهر
	پاسخ علوم خوارزمی بهشهر

