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 جاهای خالی راباکلمات مناسب پرکنید. -1

 ..........................خمیرمیشود.نیرودرپهن کردن خمیرباعث الف(

 درگذشته برای نگهداری موادغذایی ازروشهای .........و...........استفاده میشدب(

 خشک کردن موادغذایی به دوروش .................و............انجام میشود.ج(

درفوت کردن فرفره کاغذی نیرو به صورت ..........ونیرودربستن درماشین د(

 است.ازداخل به صورت...........

 تبدیل یک ماده ازحالت مایع به گازرا دراثر...........را.........می گویند.ه(

 ر(روی بدن خزندگان را.....پوشانده است

 ز(بدن پرندگان از............پوشیده شده است.

 س(تصویردرآینه ی...........کوچکترازاندازه ی جسم است

 تنفس استفاده میکنند واز ........درآب برای ...دارندش(ماهی ها ..........

 خ( مقداری ازآب باران وبرف درزمین فرو میرود وقتی این آب به .......و........... 

 برسد درباالی آن جمع میشود این آب را آب های زیرزمینی می نامند.

                                                                        درست یا نادرست بودن جمالت زیررا مشخص کنید. -2

 ).....(دانه های ماسه ازدانه ها ی خاک رس درشت تراست  الف(

 ).......(قورباغه بالغبا آبشش تنفس میکند  ب(

 )......(آهنربا سه قطب دارد  ج(

 ).....(بعضی ازگیاهان به جای گل ومیوه قسمت هایی به نام مخروط دارند  د(

 )......(دو زیستان فقط در خشکی زندگی میکنند  ه(

 ر( بزرگترین منبع نور ،خورشیداست)..........(

 



 

 موردنظرخودش وصل کنید.هرجمله رابه کلمه  -3

 

 در دندان پزشکی ازین آینه استفاده میشود                                   دوزیستان

 

 پستانداری که پرواز می کند و به نوزادخود شیر میدهد                    ماهی بالی 

 

 باباله های خود مدتی در هوا میپرد وبه آب باز میگردد                 آینه ی فرو رفته

 

 اهرم                   وسیله ای که میتوان کارها را با نیروی کمتری انجام داد

 

 کنید. جرم راتعریف-4

 

 جانوران مهره دار به چند گروه طبقه بندی میشوند؟-5

 

 مورد( 4خصوصیات خزندگان رانام ببرید) -6

 

 نیرو چیست واثرهای نیروبراجسام را نام ببرید-7

 

 

 توضیح دهیدچرخه ی آب را بارسم یک شکل -8

 

 

 بازتابش منظم راتعریف کنید -9

 

 برگی -باقرزادهان پایه سوم:دبیر      باآرزوی سربلندی شما                     



  علوم سوم دبستان

 تغيير شكل -الف )1

  استفاده از نمك  -ب) خشك كردن
  صنعتي -ج) خانگي

  كشيدن -د) هل دادن
  تبخير -ه) گرما
  هاي سخت ر) پولك

  ز) پر
  س) برآمده

  آبشش -ش) باله
  خاك رس -خ) سنگ

 الف) درست )2

  ب) نادرست
  ج) نادرست
  د) درست
  ه) نادرست
  ر) درست

 شود: آينة فرورفته استفاده ميپزشكي از اين آينه  در دندان )3

  دهد: خفاش (البته در صورت سوال اين مورد جا افتاده و ذكر نشده) كند و به نوزاد خود شير مي پستانداري كه پرواز مي
  گردد: ماهي بالي پرد و به آب بازمي هاي خود مدتي در هوا مي با باله
  انجام داد: اهرم توان به كمك آن كارها را با نيروي كمتري اي كه مي وسيله

 نامند. اند. مقدار مادة تشكيل دهندة هر جسم را جرم جسم مي همة اجسام از ماده تشكيل شده )4

 ها، دوزيستان، خزندگان، پرندگان، پستانداران) گروه (ماهي 5 )5

 گذار هستند. ، تخمكنند مينفس تهاي سخت پوشيده شده. با شش  ها از پولك دار هستند، بدن آن مهره )6

دهيم به آن نيرو وارد  كشيم يا هل مي توانيم اجسام را جابجا كنيم. هنگامي كه جسمي را مي با هل دادن يا كشيدن مي )7
 كنيم.  مي

  اثرهاي نيرو: به حركت درآوردن اجسام ساكن، توقف اجسام در حال حركت، تغيير مسير حركت جسم، تغيير شكل جسم
افتد چرخة آب  اي و پيوسته اتفاق مي و گاز كه در طبيعت به صورت چرخهبه تغيير حالت دائم آب از مايع به جامد  )8

 گويند. مي

 



گردند. به  كند، پرتوهاي آن به طور منظم از سطح جسم برمي وقتي نور به سطوح صاف و صيقلي مانند آينه برخورد مي )9
  گويند. اين پديده بازتابش منظم مي
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