




  علوم سوم دبستان

  دبستان غيردولتي ريحانه

 گزينة صحيح را انتخاب كنيد: )1

  »ب«الف) گزينة 
  »ب«ب) گزينة 
  »ج«ج) گزينة 
  »ب«د) گزينة 

 ها ها و سبزي الف) ميوه )2

  ب) ليتر
  ج) چرخة آب

  د) برآمده
  ه) نيرو

  آينة بغل ماشين -ها ي) سر پيچ جاده
كنند و از  اند و به همين دليل به هم نيروي هل دادني وارد مي هم قرار گرفتهنام در مقابل  هاي هم دو آهنربا از طرف قطب )3

 رانند) شوند. (يكديگر را مي هم دور مي

 كنند. ها و مواد موردنياز بدن ما را تامين مي دهند و برخي از ويتامين الف) اين غذاها به بدن ما انرژي مي )4

  ب) هل دادني و كشيدني (و يا هر دو)
  ج) سوزني شكل

  د) دو نوع، ريشة راست و ريشة افشان
  حالت، جامد، مايع و گاز 3و) 

  اي ه) خاك باغچه و خاك ماسه
توان  اهرم نام دارد. به كمك اهرم مي ،كنيد گاه جسمي را بلند مي اي كه با آن و به كمك تكيه ي) تخته، ميله يا هر وسيله

 هاي سنگين را بلند يا جابجا كرد. جسم

 آيد: آب زيرزميني رود به وجود مي ن در زمين فرو ميالف) وقتي آب بارا )5

  ها استفاده كنند: سد بندند تا از آب آن ب) روي آب رودها مي
  كنند: كلر ها استفاده مي كشي آب ج) براي ميكروب

  شود: انجماد ها كمتر مي د) در دماهاي بسيار پايين، فعاليت ميكروب
 كردن مواد غذايي دكمپوت، سرخشك كردن، استفاده از نمك، تهيه مربا و  )6

 كنند. گذاري مي كنند، باله و پولك دارند، در آب تخم كنند، در آب زندگي مي دار هستند، با آبشش تنفس مي مهره )7



گويند. اين نيرو غير  كند كه به اين نيرو كشش زمين مي ها نيرو وارد مي كرة زمين بدون تماس با اجسام به همة آن )8
 تماسي است.

 هاي ما نيز سالم و باز باشد. ط وجود داشته باشد و نور از جسم به چشم ما برسد. چشمنور در محي )9

كنند. سپس آب پاكيزه و سالم  كش هم اضافه مي گيرند و به آن مواد ميكروب والي موجود در آب را مي خانه گل در تصفيه )10
 استفاده كنيم. توانيم از اين آب براي آشاميدن فرستند و ما مي را به شهرها و روستاها مي

توانند تغيير حالت دهند و از شكلي به شكل ديگر تبديل شوند. دما عامل مهمي براي تغيير حالت مواد  خير، مواد مي )11
  كنيد. اي از تغيير حالت مواد را در چرخة آب در طبيعت مشاهده مي است. نمونه
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