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سوم دبستان علوم
انتشارات بات

خودارزیابی 1
1- مراحل جمع آوری اطالعات زیر را مرتب کنید.

ارائه گزارش - مشاهده - طرح سؤال - مرتب سازی اطالعات - نتیجه گیری - جمع آوری اطالعات




پ- .....................  ب- .....................    الف- .....................   
ج- .....................  ث- .....................    ت- .....................   

2- جمالت زیر را به عبارت مناسب وصل کنید.
 حواس 5 گانه      از افراد مطلع درباره سالمتی

 متخصصین تغذیه     یکی از منابع جمع آوری اطالعات
 نتیجه گیری و ارائه گزارش     ....... مشاهده دقیق یعنی به کارگیری

 کتاب های علمی     آخرین مرحله جمع آوری اطالعات
3- برای جمع آوری اطالعات باید از چه منابعی استفاده کنیم؟ 

4- برای جمع آوری اطالعات از چه اشخاصی می توانیم پرسش کنیم؟
5- تفاوت پرسش نامه و مصاحبه را بنویسید.

پاسخ خودارزیابی 1
ب- طرح سوال     1- الف- مشاهده      

ت- مرتب سازی اطالعات        پ- جمع آوری اطالعات     
ج- ارائه گزارش        ث- نتیجه گیری      

-2
 حواس 5 گانه      از افراد مطلع درباره سالمتی

 متخصصین تغذیه     یکی از منابع جمع آوری اطالعات
 نتیجه گیری و ارائه گزارش     ....... مشاهده دقیق یعنی به کارگیری

 کتاب های علمی     آخرین مرحله جمع آوری اطالعات
3- کتاب ها، مجالت، مصاحبه و پرسش نامه ها، منابع معتبر اینترنتی.

4- پزشکان، پدر و مادر، معلم
5- جمع آوری اطالعات درباره یک موضوع به صورت کتبی را پرسش نامه و به صورت شفاهی را مصاحبه 

می گوییم.
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سوم دبستان علوم
انتشارات بات

 تبدیل حاالت ماده
 مواد همیشه به یک حالت باقی نمی مانند و حالت های ماده می توانند به یکدیگر تبدیل شوند.

 ذوب: تبدیل یک ماده از حالت جامد به حالت مایع، ذوب نامیده می شود. مانند: ذوب یخ و کره 
     مواد جامد با دریافت گرمای کافی ذوب می شوند.

 انجماد: تبدیل یک ماده از حالت مایع به حالت جامد، انجماد نامیده می شود. مانند: یخ بستن آب  
     موادمایع اگر به اندازه کافی سرد شوند به حالت جامد تبدیل می شوند.

 تبخیر: تبدیل یک ماده از حالت مایع به حالت گاز، تبخیر نامیده می شود. مانند: تبخیر آب
 مواد مایع اگر به اندازه کافی گرم شوند، بخار شده و به حالت گاز تبدیل می شوند.

 تصعید: تبدیل یک ماده از حالت جامد به حالت گاز، تصعید نامیده می شود. مانند: ناپدید شدن قرص نفتالین

خودارزیابی 3
 الف( جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

1- حباب هایی که با کمک آب و صابون و حلقه ساخته شده اند از ............. پر شده است.
2- در شمع روشن با گذشت زمان، تبدیل حالت ........... مشاهده می شود.

3- برای پختن غذا باید از ............ استفاده شود.
 ب( درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.

4- با سرد کردن، مایعات به حالت جامد تبدیل می شوند.
5- با گرم کردن، مایعات به حالت گاز تبدیل می شوند.

6- با گرم کردن، جامدات به حالت گاز تبدیل می شوند.
 پ( پاسخ درست را از بین کلمات داخل پرانتز انتخاب کنید.

7- هوا به حالت )جامد- گاز( وجود دارد.
8- در خشک شدن لباس، تبدیل حالت )تبخیر- ذوب( اتفاق می افتد.
9- وقتی بستنی را در هوای اتاق قرار دهیم )منجمد- ذوب( می شود.

 ت( به سواالت زیر پاسخ دهید.
10- هر یک از جمالت زیر به کدام حالت ماده اشاره دارد؟

الف( شکل مشخصی ندارد و در همه ظرف پخش می شوند.
ب( شکل مشخصی ندارند و به اندازه مقدارشان به شکل ظرف در می آیند.

پ( شکل و حجم مشخصی دارند.

دود - الکل - خودکار - هوا - سرکه - لباس





11- مواد زیر را در سه گروه زیر گروه بندی کنید.      

گازمایعجامد
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آب  ریختن  باران،  بارش  جمله:  از  می کند  کمک  ما  به  کارها  از  بسیاری  در  زمین  کشش  نیروی   

لیوان و ... 

 جهت نیروی کشش زمین به سمت پایین ) ↓ ( است.

 هر چقدر جسمی سنگین تر باشد و جرم بیشتری داشته باشد نیروی کشش زمین بر آن بیشتر است.

برای انجام بعضی کارها به نیروی کمی نیاز است اما برای انجام دادن بعضی کارها نیروی بیشتری الزم 

است، مثاًل بلند کردن یک جسم سنگین

 برای انجام دادن بعضی کارها که نیروی کافی نداریم، از ماشین ها استفاده می کنیم.

 اَهرم
 َاهرم یک ماشین ساده است. 

 تخته، میله یا هر وسیله ای که با آن و به کمک تکیه گاه جسمی را بلند می کنیم، َاهرم نامیده می شود. 

به کمک َاهرم می توان چیزهای سنگین را جابه جا و بلند کرد. 

 اجزای َاهرم

1- تکیه گاه و میله   2- قسمتی که به آن نیرو وارد می کنیم.       3- قسمتی که جسم قرار دارد. 

 هر چقدر جسم به تکیه گاه نزدیکتر باشد، برای بلند کردن جسم، به نیروی کمتری نیاز است. 

 َاهرم ها فقط به شکل میله نیستند، آن ها کاربردهای گوناگونی در زندگی روزمره دارند. 

 مثال هایی از ماشین هایی که مانند َاهرم عمل می کنند: االکلنگ- انبردست- قیچی

 خودارزیابی 10
 الف( در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید. 

1- دو قطب شمال و جنوب آهنربا به یکدیگر نیروی ............... وارد می کنند. 

2- .............. از یک میله و تکیه گاه تشکیل شده است. 

3- جهت نیروی جاذبه زمین به سمت ............. است. 

4- هر چقدر در اَهرم جسم به تکیه گاه نزدیکتر باشد، برای بلند کردن جسم به نیروی ............. نیاز است.
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پاسخ سواالت 
نیمسال اول

آزمون
انتشارات بات

4- انقضاء 3- طبقه بندی    2- طبیعی    1- آب  

8- درست 7- نادرست    6- نادرست    5- درست   

10- پ( ماسه- خاک رس 9- ت( دوغ      

12- الف( ذوب- تبخیر 11- پ( گرم     

16- گاز شهری 15- چشمه    14- دوغ    13- پروتئین  

18- آینه فرورفته و برآمده 17- آینه تخت     

20- آینه برآمده 19- آینه فرورفته     

21- به تبدیل یک ماده از حالت مایع به جامد، انجماد گفته می شود. 

22- آب هایی که از بارش برف و باران به وجود می آیند در سرازیری ها به راه می افتند و ابتدا جوی های 
        کوچک و سپس رود را به وجود می آورند.

برنج: گروه غالت و نشاسته 23- باقاال: پروتئین    
سبزی: گروه سبزی و میوه          گوشت: پروتئین   

24- 500  گرمی

25- شکل مشخصی ندارد و به شکل ظرف در می آید و حجم معینی دارد.

4( ضدعفونی شده 3( بی مزه   2( بی بو   26- 1( بی رنگ  

3( پزشکان 2( معلم   27- 1( پدر و مادر  

28- وقتی بخار آب موجود در هوا سرد می شود، ابر به وجود می آید.

29- با تبخیر آب دریاها و اقیانوس و فشرده شدن آنها در ارتفاعات ابر تشکیل می شود و اگر ابرها به 
اندازه کافی سرد شوند باران و برف می بارد و به این گردش مداوم آب در طبیعت چرخه آب می گوییم.

ب( آب شیرین در دسترس 30- الف( آب شیرین روی زمین    
         پ( میزان آب روی کره زمین        

دوم


