نام :
نام خانوادگي
:
كالس :دوم

نوع
چه
به
1ـ
آشامیدنی می گویند؟

تاریخ 92/11/28:
امتحان نوبت اول
علوم

آبی

اتومبیل
چراغهای
کدام
آب 5ـ
برای پیام دادن به دیگران
است؟

2ـ دو صدای هشدار دهنده و دو  6ـ دو نمونه از
صدای آزار دهنده را نام طوفان را نام ببرید.
ببرید.

ضررهای

3ـ جاهای خالی را با کلمات  -7چهار نمونه از کارهایی که
به حفظ پاکیزگی هوا کمک می
مناسب پر کنید.
وقتی جسمی را می بینیم که کند را نام ببرید؟
. ............به آن بتابد و
باز تابش آن به چشم ما برسد.
از جابه جا شدن هوای گرم و
سرد...........
به
وجود  -8آیا ماه چشمه نور است.
می آید.
چرا؟
هر چه طول تاری که می لرزد
کمتر باشد صدا نازکتر یا
............است.
وقتی به دماسنج به صورت راست 9ـ آهسته یا بلند بودن صدا
بتابانیم
نور
دمای به کدام بستگی دارد؟
.............نشان می دهد.
شدت ضربه
ناشنوایان از
 ............فاصله تار
ماشین آمبوالنس متوجه می شوند لرزش اجسام
که راه را برای آن باز کنند.
صدای
چه
آب
از
حیوانات
..............و 11ـ
..............جزء
صداهای استفاده هایی می کنند؟
پیام رسان عمومی می باشد
آشامیدن
شستشو
4ـ کدام حرکت زمین یک سال مسابقه شنا
طول می کشد؟
حرکت زمین به دور خودش
حرکت زمین به دور خورشید
حرکت زمین به دور ماه
1

 -11برای دیدن اجسام به کدام
مورد نیاز است؟
نور
شمع
آتش
 -12برای بیان دقیق مشاهدات
خود می توان ............
با دیگران مشورت کرد
از دیگران سوال کرد
از یادداشت برداری استفاده
کرد
 13ـ باد در کدام
مناطق زیر تغییرات
ایجاد می کند؟
جنگل
بیابان
شهرها

انتظارات
 -1انواع صداهارا شناخته
و نمونه های از آن را
مثال می زند
-2چگونگی تولید صدا را
میداند.
 -3با رمزهای نور آشنایی
دارد
 -4معنی چشمه نور را
میداند و با انواع آن
آشنایی دارد .
 -5عواملی که به محیط
زیست کمک می کند را می
داند
-6تفاوت بادهای تند و
کند و آثار آنها را می
داند

یک از
بیشتری

 14ـ کدام گزینه درست و کدام
گزینه نادرست است؟
بیشتر جانداران در شب فعالیت
می کنند.
گیاهان با استفاده از نور
خورشید غذاسازی می کنند.
طوفان نمی تواند در دریاها
موجهای بسیار بزرگ به وجود
آورد.
جاهای مختلف زمین سردی و
گرمی یکسانی دارند.
 -15چه موقع از روز
خورشید بیشتر است.چرا؟
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