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 مانند یخ بستن آب درون یخچال تبدیل یک ماده از حالت مایع به حالت جامد در اثر سرما را انجماد می نامند 

 تبخیر چیست ؟ -17

ا روی مانند تبخیر آب درون کتری یا تبخیر آب درون غذ.را تبخیر می گویند  در اثر گرما تبدیل یک ماده از حالت مایع به حالت گاز

 شعله گاز

 میعان چیست ؟ -18

 مانند تشکیل قطرات آب بر روی پارچ آب سرد.  تبدیل یک ماده از حالت گاز به حالت مایع در اثر سرما را میعان می نامند 
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گر تو دشوار نگیری همه 

 کار آسان است



 

 

 ؟       ماده نام داردبیشتر آنچه که در اطراف ما قرار دارد چه  -1

 جرمو  است ؟     حجم چیزی هر ماده ای که در اطراف ماقرار دارد دارای چه -2
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اگرابرها به .بخار آب هنگام باال رفتن سرد می شود و به ابر تبدیل می شود.گرمای خورشید باعث بخار شدن آب دریاها می شود 

 .به این جریان آب در طبیعت ،چرخه ی آب می گویند. اندازه ی کافی سرد شوند و از آن ها باران و برف ببارد

 

 علت شوری آب دریا ها چیست  ؟ -2

را هم شور می  اگر رود ها هنگام رفتن به دریا از زمین های شور عبور کنند نمک را با خودشان به طرف دریا می برند و آب دریا 

 .کنند 
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 ...برای آشامیدن ، کشاورزی ، شست و شو و  
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 های ابری ؟ چرا ؟ در روز های آفتابی تبخیر آب دریا سریع تر است یا در روز -9

 .در روز های آفتابی سریع تر و بیشتر است،چون گرمای خورشید مستقیما به سطح آب می خورد و باعث تبخیر مستقیم آب می شود

 چند قسمت از آب های روی زمین شیرین هستند ؟ -11

 آب ماده ی با ارزش

 



         صد قسمت کره ی زمینسه قسمت از 

 

  

 

 

 

 چرا ؟ دو پارچه خیس را یکی در جلوی آفتاب و دیگری را در سایه می گذاریم،کدام یک زود تر خشک می شوند ؟ -11

 .پارچه ای که جلوی آفتاب است چون نور خورشید باعث تبخیر آب درون پارچه می شود  

 .از بخار آب ابر درست می شود                                ابر چگونه تشکیل می شود ؟  -12
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 .جامد به صورت یخ و در حالت گاز به صورت بخار است  آب که در حالت

 .انواع ابرها را نام ببرید  – 15

 .ابر پنبه ای که در هوای خوب در آسمان دیده می شود و بارندگی آن به شکل رگبار است 

 . ابر الیه ای که نشان دهنده ی هوای بارانی است

چند راه حل عملی برای صرفه جویی در مصرف آب پیشنهاد دهید ؟ – 16  

 .موقع مسواک زدن شیر آب را باز نگذاریم ( الف

 .هنگام استحمام شیر آب را بطور پیوسته باز نگذاریم ( ب

 .حد امکان از آب آشامیدنی برای آبیاری فضای سبز استفاده نشود( م

 را مرتب کنترل کنید تمام شیلنگ ها، اتصاالت و شیر ها( د

  .نشتی آب جلوگیری شود  از تا 

 .به جای شستن اتومبیل با شیلنک آب ، از سطل آب استفاده کنید ( ه 

 

 

             

 

 .آب های شیرین را می توان در رود خانه ها ، چاه ها و چشمه ها یافت 



 

 

 آیا آب در همه ی خاک ها به یک اندازه فرو می رود ؟ خیر -1

 .همه جا در زمین فرو نمی رود ؟ زیرا جنس خاک در زمین های مختلف با هم فرق می کند «چرا آب -2

 

 .   برسد در همان جا جمع می شود .......................... یا ...................... وقتی آب هنگام فرو رفتن در زمین به  -4

 خاک رس –سنگ ها    

 آب های زیر زمینی چگونه تشکیل می شود ؟  -5

این آب . اک رس برسد در همان جا جمع می شود وقتی این آب به سنگ ها و خ. مقداری از آب باران و برف در زمین فرو می رود 

 .ها را آب های زیر زمینی می نا مند 

 از چشمه و قنات که در شهر و روستا ها وجود دارد چه ا ستفاده هایی می شود ؟  -6

 . شست وشو استفاده می شود  –آشامیدن  –تامین آب دام ها  –برای آبیاری زمین های کشاورزی 

 از اندازه از آب های زیر زمینی استفاده کرد ؟چرا نباید بیش  -7

  .یا کم شدن آب آن ها می شود  زیرا این کار باعث خشک شدن بیشتر چاه ها و 

 

 

 

 

 آلودگی آب های زیر زمینی می شود ؟ چه چیز های دیگری باعث -9

 ورود کودهای شیمیایی –نفت  –تخلیه ی فاضالب های صنعتی  

 

 ؟آب در کدام خاک بیشتر فرو می رود  -3

 .آب بیشتر در ماسه ی نرم فرو می رود

دلیل آلوده شدن آب بعضی از چاه ها چیست ؟ آب بعضی از چاه ها به  -8

 . دلیل نزدیکی به فاضالب آلوده می شود 

 

 

 زندگی ما و آب

 



 رود چگونه به وجود می آید ؟  -11

ابتدا جوی های کوچک و سپس رود را به وجود می « آبی که از باران و ذوب برف به وجود می آید در سرازیری ها به راه می افتد 

 . آورد 

 جوی های کوچک –نهر ها .           به وجود می آید ..................... و ............... رود بزرگ از متصل شدن  -11

 آب لوله کشی خانه ها چگونه تهیه و قابل آشامیدن می شود ؟  -12

به « سپس آب سالم و پاکیزه . فرستند  آب رود ها را در پشت سد یا استخر های بزرگ جمع می کنند و بعد آن را به تصفیه خانه می

 . وسیله ی لوله به شهر ها و روستا ها فرستاده می شود 

 در تصفیه خانه چه کاری انجام می شود ؟  -13

 . گل و الی موجود در آب را می گیرند و به آن مواد میکروب کش اضافه می کنند 

 چه نوع آبی قابل آشامیدن است ؟ -14

 . بی رنگ باشد  –بی مزه  –بی بو  –شده باشد آبی که ضد عفونی  

 چرا روی آب ها سد می بندند ؟ -15

 .تا بتوانند آب ها را در یک جا جمع کنند  

 مواد میکروب کش در چه مرحله ای به آب اضافه می شود ؟  -16

 . وقتی آب را به تصفیه خانه انتقال دادند و گل و الی مواد اضافی آن را گرفتند به آن مواد میکروب کش اضافه می کنند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دختر گلم 

با سعی و تالش پله های ترقی را یکی پس از دیگری پشت سر 
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 یر آب به چه چیزی نیاز دارند ؟             کپسول اکسیژنانسان ها برای تنفس در ز -4

 انواع جانوران را نام ببرید ؟  -5

 بی مهرگان ( ب  –مهره داران ( الف     

 گروه  5مهره داران به چند گروه تقسیم می شوند ؟ نام ببرید ؟   -6

 پستانداران –پرندگان  –خزندگان  –دوزیستان  –ماهی ها 

 جای شش چه چیزی دارند ؟ و از چه چیزی تنفس می کنند ؟ ماهی ها به -7

 .ماهی ها به جای شش آبشش دارند و از هوای درون آب تنفس می کنند  

 انواع ماهی ها در کجا زندگی می کنند ؟ -8

 .در رود خانه ها ، دریاها ، اقیانوس ها و حتی یک تنگ کوچک آب زندگی می کنند  

 مشخصات ماهی ها را بنویسید ؟  -9

دم . ماهی ها با باله هایشان در آب شنا می کنند . پولک از بدن ماهی مواظبت می کند . بدن اغلب ماهی ها را پولک پوشانده است 

. کممک می کند لغزنده بودن روی بدن ماهی به حرکت آن . ماهی ، باله ی بزرگی است که با حرکت خود جانور را به جلو می راند 

 .ماهی ها با آبشش تنفس می کنند و تخم گذار هستند 

 

 

 

 ماهی ها چه غذاهایی می خورند ؟ -11

 2و  1هر کدام جای خود 

 



بعضی از ماهی ها گیاه خوار و بعضی دیگر . تغذیه می کنند ... از گیاهان و موادی که در دریا وجود دارد ، جلبک ، تخم قورباغه و  

 .گوشت خوار هستند 

 تعریف کنید ؟دوزیستان را  -11

 .به جانورانی که در نوزادی درون آب و در بزرگسالی در خشکی زندگی می کنند دو زیست می گویند  

می ..................... نوعی ماهی در آبهای جنوب کشورمان زندگی می کند که می تواند بر روی آب مسافتی را بپرد ، به این ماهی  -12

 اهی بالیم.                   گویند 

 مشخصات دو زیستان را نام ببرید ؟  -13

ی نوزادی درون آب و در  این جانوران در دوره.دوزیستان در جاهای مرطوب زندگی می کنند تا پوستشان همیشه مرطوب بماند 

است و دارای  بدن دوزیستان برهنه و لخت. در آب تخم گذاری می کنند .بزرگسالی در خشکی و در کنار آب زندگی می کنند 

 .دوزیستان از جانداران کوچک آب و حشرات تغذیه می کنند . پوشش نیست 

 

 

 

 سمندر –وزغ  –انواع دو زیستان را نام ببرید ؟ قورباغه  --14

 . مراحل رشد قورباغه را بنویس   -15

وقتی بزرگ می شود به . آب زندگی می کند  نوزاد قورباغه مانند ماهی آبشش و باله دارد و در. قورباغه ها در آب تخم می گذارند 

 .در این زمان می تواند در خشکی زندگی کند . جای باله و دم دست و پا در می آورد و آبشش به شش تبدیل می شود 

 شباهت نوزاد قورباغه با ماهی را بنویسید ؟ -16

 .اله دارند هر دو دم و ب.نوزادقورباغه مانند ماهی آبشش دارد و در آب زندگی می کند 

 .پولک برای بدن ماهی چه فایده ای دارد ؟ از بدنش محافظت می کند  -17

 چرا بدن ماهی لغزنده است ؟  -18

 .تا راحت تر شنا کند و از دست دشمنان فرار کند 

 مهره داران را تعریف کنید ؟  -19

 .گویند به جانورانی که در بدن خود اسکلت و یا ستون مهره دارند مهره داران می 

 

 



 ستون مهره در بدن جانوران چه کمکی به آنها می کند ؟ -21

 .بدن را محکم می کند و به بدن شکل می دهد  

 خصوصیات خزندگان را بنویسید ؟ -21

بعضی از خزندگان هم دست و پای کوچکی دارند و هنگام حرکت شکم . بعضی از خزندگان دست و پا ندارند و روی زمین می خزند 

 .بدن خزندگان از پولک سخت پوشیده شده ، با شش تنفس می کنند و تخم گذارند . را روی زمین می کشند خود 

 خزندگان تخم های خود را چه می کنند ؟ -22

 بعضی از خزندگان تخم های خود را زیر شن و ماسه دفن می کنند و

 ودتا نوزاد ها به دنیا بیایند و بعضی از مارها هم روی تخم های خ

 .حلقه می زنند  

 ...سوسمار و  –مار مولک  –الک پشت   -انواع خزندگان را نام ببرید ؟         مار  -23

 خصوصیات پرندگان را بنویسید ؟ -24

روی تخم های خود . با شش تنفس می کنند و تخم گذارند . بدن پرندگان از پر پوشیده شده است . بیشتر پرندگان پرواز می کنند 

 .وابند و چنگال و منقار دارند می خ

 منقار .                    بستگی دارد .......................... غذای پرندگان به  -25

 گوشت خوار و گیاه خوار .          هستند ................... و بعضی دیگر ....................... بعضی از پرندگان  -26

 . را بنویسید  خصوصیات پستانداران -27

بچه به دنیا می آورند و به بچه هایشان شیر می دهند و با شش تنفس . این گروه از جانوران بدنشان از مو یا پشم پوشیده شده است 

 .می کنند 

 . انواع حرکت پستانداران را بنویسید  -28

شنا می کنند مانند وال ، نهنگ و ( د  –پرواز می کنند مانند خفاش ( ج  –می جهند مانند خرگوش ( ب  –می دوند مانند ببر ( الف 

 دلفین

 . از پستانداران چند مورد نام ببرید  -29

 –خفاش  –وال  –کانگرو  –فک  –خرگوش  –ببر  –شیر 

 ...سگ و  –گربه  –اسب  –بز  –گوسفند  –گاو  

باشد به تمام آن  هر کس جوینده ی چیزی

 .از آن می رسد یا قسمتی

 ( ع ) حضرت علی  

 



 

 

 

 در زمان های قدیم برای نگهداری مواد غذایی و جلوگیری از فاسد شدن آنها از چه روش هایی استفاده می کردند ؟ -1

جاهای  گوشت را در سبد های توری در. بعضی از مواد غذایی را داخل نمک یا آب نمک قرار می دادند و یا آنها را خشک می کردند 

 .سایه آویزان می کردند تا خنک بماند و فاسد نشود 

 .برخی از راه های نگه داری مواد غذایی را نام ببرید  -2

 فریز کردن –ترشی درست کردن  –خشک کردن  –مربا کردن  –نمک زدن 

 از کدام روش های نگه داری مواد غذایی هم در کار خانه و هم در خانه ها استفاده می شود ؟ -3

 فریز کردن و خشک کردن –ترشی کردن  –مربا کردن  –نمک زدن 

 از کدام روش ها هنوز هم برای نگه داری مواد غذایی در شهر و روستا استفاده می شود ؟ -4

ه می برای نگهداری مواد گوشتی و غذایی آن ها را در یخچال نگ(  2. با استفاده از شکر غلیظ مواد را مثل مربا درست می کنند (  1

 .انجیر و انگور را خشک می کنند (  3. دارند 

 .تفاوت خشک کردن مواد به روش سنتی و صنعتی را بنویسید  -5

اما . برای خشک کردن مواد در روش سنتی از گرمای خورشید استفاده می شود و رنگ و عطر مواد به صورت طبیعی حفظ می شود 

شود و به خاطر سرعت باال در خشک کردن ، ویتامین های مواد غذایی از بین می رود و در روش صنعتی این کار با دستگاه انجام می 

 .مواد نگهدارنده هم اضافه می شود که برای سالمتی ضرر دارد 

 با گذشت زمان روش های خشک کردن مواد غذایی چه تغییراتی پیدا کرده است ؟ -6

 .ماهای متفاوت و با سرعت بیشتری خشک می کنند امروزه با دستگاه های اتو ماتیک مواد غذایی را در د

 چرا با گذشت زمان روش های پختن مواد غذایی تغییر پیدا کرده اند ؟ -7

 .با افزایش جمعیت و نیاز انسان ها به مواد غذایی باعث شد که به روش های پخت صنعتی روی بیاورند 

 با گذشت زمان یخچال ها چه تغییراتی کرده اند ؟ -8

 .فضاهای درونی آن ها تغییر کرده است و از برفک های درون یخچال ها خبری نیست مصرف برق آن ها مرتبا کم و کمتر شده است 

 .روش های پخت نان از قدیم تا به امروز را مقایسه کنید  -9

 از گذشته تا آينده 



 ای اتوماتیک استفاده می شوددر قدیم نان را در تنور های خانگی می پختند ولی با گذشت زمان و زیاد شدن جمعیت از دستگاه ه

 .و نان های فانتزی هم مورد استفاده قرار می گیرد  

 چرا پنیر را در آب و نمک قرار می دهند ؟  -11

 .چون نمک از فاسد شدن و خرابی پنیر جلو گیری می کند 

 گذاشتن آنها در جاهای سرد و یا کنار یخ        .   است .............................. یکی دیگر از راه های نگه داری مواد غذایی  -11
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