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 دانش آموز عزيز!  با توجه به جمالت، درست و نادرست بودن آن ها را مشخص کنید.

 نادرست   درست                       دومین مرحله در تحقیق علمی جمع آوری اطالعات است .     .1

 نادرست   درست     است.                   در کره ی زمین وسعت خشکی ها بیشتر از اقیانوسها  .2

 نادرست   درست           المپ یک منبع نور است .                                                               .3

 نادرست   درست     داخل قاشق یک نوع آینه برآمده است.                                                  .4

 نادرست   درست است.                   وقتی نور به سطح صاف برخورد کند، بازتابش آن نامنظم .5

 داخل مربع مشخص کن.× ( دانش آموز عزيز!  پاسخ صحیح را با عالمت ) 

 کدامیک از مواد زیر در همه جای ظرف پخش میشوند ؟ .1
 همه موارد                           گازها                            جامدات                              مایعات  

 مهمترین نکته ای که هنگام خرید مواد غذایی باید به آن توجه کرد کدام است؟ .2
 تاریخ مصرف آن نگذشته باشد   مقدار چربی آن زیاد باش     ارزان باشد   مواد نگه دارنده نداشته باشد 

 حبوبات در کدام گروه قرار میگیرد ؟ .3
 پروتئین ها                          غالت                           چربی ها                          ویتامین ها 

 ؟نوع خاک آب را به راحتی از خود عبور نمیدهدکدام  .4
 شن                                   خاک رس                     خاک باغچه                             ماسه      

 مهمترین وعده ی غذایی در روز کدام است ؟ .5

 میان وعده                           شام                             ناهار                                  صبحانه
 

 دانش آموز عزيز ! در جاهای خالی کلمات مناسب قرار بده .

 مواد اطراف ما سه حالت دارند : ........................ ، ......................... و .......................... . .1

 مقیاس ................................. اندازگیری میکنند .جرم اجسام سبک را با  .2

 د.در بیشتر شهرها و روستاها مردم برای مصارف خانگی و کشاورزی از آب ....................... و ...................... استفاده میکنن .3

 .. است .عامل اصلی در چرخه ی آب .............................................. .4

 .دلیل خشک شدن میوه ها ، سبزی ها و لباسها ، عمل ......................... است  .5
 
 
 
 

 دختر باهوشم ! به سواالت با دقت جواب بده .



 چهار مورد از کاربرد گازها را بنویسید : .1

 
 
 

 جرم را تعریف کنید : .2

 
 
 

 چرخه ی آب را تعریف کنید : .3

 
 
 

 ؟ برای هر کدام سه مورد مثال بزن .چند نوع منبع نور داریم داریم  .4

 
 
 

 . بنویسبرای هرکدام دو ویژگی تصویر هر سه نوع آینه را رسم کن و .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :بازخورد معلم

 

 

 



 آمادگی و دبستان غیردولتی دخترانه روش نوین

دوم دبستان ارزشیابی علوم  

   7931 / 20 /91 :تاریخ                                            .................................... نام و نام خانوادگی:     

 

تعریف کنید . -9  

  ..........................................................................................................................................................................................مشاهده :  -

...................................................................................................................................طوفان : .......................................................... -  

.....................................................................چشمه نور : .................................................................................................................  - 

.....................................................................سوخت : ...................................................................................................................... -  

 

جاهای خالی زیر را کامل کنید . – 0  

باد دارای ................................  و ................................. است . -   

به وسیله ای که جهت وزش باد را نشان می دهد ................................ می گویند . -  

............................  و ............................... روغن خوراکی به دست می آید .از دانه های  -  

از دانه های ........................... و ................................. لوازم آرایشی به دست می آید . -  

ست می آید .از دانه های .............................. نوشیدنی به د -  

دانه های  ............................  و ............................. استفاده دارویی دارند . -  

 

به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید . – 3  

آب در کجا قابل آشامیدن می شود ؟ مراحل آن را توضیح دهید . -   

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................  

زمین چند نوع حرکت دارد؟  توضیح دهید  -

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................  



صدا چگونه ایجاد می شود ؟  -  

................................................................................................................................................................................................................  

مراحل زندگی کرم ابریشم را به ترتیب نام ببرید . -  

...................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

دوره های مختلف زندگی را نام ببرید . -  

.................................................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

موفق باشی گلم ....                                                                                                                                                              
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