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 1:ي صفحه

  
 برداري كنيم؟ چرا بايد از مشاهدات خود يادداشت -1

  شود؟ چه چيزهايي باعث آلوده شدن آب درياها و رودها مي -2

 تر از روز است؟ ا در شب خنكچرا هو -3

 شود؟ چه كارهايي باعث آلوده شدن هواي سالم مي -4

 آيد؟ وجود مي روز و شب چگونه به -5

 شوند؟ هاي گياهان با چه روش هايي پراكنده مي دانه -6
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 2:ي صفحه

  شود؟ چگونه يك كرم ابريشم  به پروانه تبديل مي -7

 . سال را نام ببريد2ي رشد، در كودكان زير  سه نشانه -8

 داري مواد، چه اثري دارد؟ آب بر روي نگه -9

 .ترتيب بگوييد ي نان را به مراحل تهيه -10

 .ي دانه را نام ببريد دهنده هاي تشكيل قسمت -11

  .ها ميوه است  دو جانور را نام ببريد كه غذاي آن -12

  كنند؟ ها در چه شرايطي رويش مي دانه -13

 .ها از گياهان را نام ببريد هاي انسان چند مورد از استفاده -14
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 3:ي صفحه

 .رساني كرد توان پيام مي  . . .  و . . .  هاي مختلف بر اساس ويژگي -15

16- ست؟يچ هماد  

17- ديببر نام دارد؟ حالت چند هماد.  

  .باشند محكم و كنند رشد خوب ما . . . و . . . تا كند يم كمك اتيلبن خوردن -18

  .ديببر نام را اند آمده دست به جانوران از كه غذا نوع سه -19
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  »»نمونه سؤاالت امتحانينمونه سؤاالت امتحاني««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
   دبستـانم دو

 1:ي صفحه

 
چـه رخ     شود در هنگام گزارش و يا رجوع به خاطرات شخـصي بتـوانيم آن               ثبت مشاهدات و يادداشت برداري موجب مي       -1

 اسـتفاده  ها به عنوان اسناد و مدارك براي تجزيـه و تحليـل، مـورد    در بسياري از موارد يادداشت. داده، درست بيان كنيم   
 .گيرد قرار مي

  ها مانند فاضالب و زباله. كند برخي از كارهاي انسان، آب رودخانه را آلوده مي -2
 .كند، اين كاهش تا كمي پس از طلوع خورشيد ادامه دارد در طول شب، دماي هوا كاهش پيدا مي -3

 .شود  آلوده شدن هوا ميهاي فسيلي باعث ها و سوخت ي نادرست از سوخت ها، خودروها، استفاده وجود كارخانه -4

ي زمـين بـه طـرف خورشـيد قـرار       هميشه نيمـي از كـره  . آورد وجود مي حركت زمين به دور محور خود، شب و روز را به  -5
 .دهد ي ديگر آن كه تاريك است، شب را تشكيل مي شود و نيمه گيرد كه در اين حالت، روز تشكيل مي مي

 . كنند  ميها كمك باد ،آب، جانوران و انسان به پراكنده شدن دانه -6

 پيلـه  از پروانـه  مـدتي  از پـس ؛ كنـد  مي درست پيله شاخه يك روي بعد و خورد  ميرا توت هاي برگ مدتي ابريشم كرم -7

  .شود  ميخارج

8- راه رفتن بدون كمك ديگران  ، در آمدن دندان،لين كلمهگفتن او  

 . داري كرد توان اين مواد را سالم نگه  ميتري گذارد و زمان كم  مياد اثرآب بر روي بعضي مو -9

10- 1:  ي اصلي دارد مرحلهچهار  ،ي نان هتهي-2ي گندم  ه  تهي-3ي آرد  ه تهي-4ي خمير  ه تهي-ي نان   ه تهي 

 .ي دانه هستند دهنده هاي تشكيل پوسته، اندوخته و گياهك قسمت -11

 خرگوش، سنجاب و ميمون -12

 .كنند گيرند، رويش مي هاي رسيده در معرض رطوبت، اكسيژن و دماي مناسب قرار   دانهوقتي -13

 .شود هاي بادام، صابون و كرم تهيه مي ي پنبه، پارچه و از دانه هاي دانه ، روغن خوراكي، از كرك گردان ي آفتاب از دانه -14

 .رساني كرد توان پيام  مينور و صداهاي مختلف  بر اساس ويژگي  -15

  .  نديگو يم »هماد« ،دارند وجود ما اطرافدر  كهيي زهايچ امتم به -16
    گاز و عيما جامد، حالت، سه -17
  . باشند محكم و كنند رشد خوب ما يها استخوان و ها دندان تا كند يم كمك اتيلبن خوردن -18
   گوشت و ماست ر،يش -19
  . شود جامد تا ميكن سرد را عيما شكالت ديبا -20
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