
 

 

  سواالت فصل دوم علوم

  .هوا چيست؟ هوا در همه جا هست و در اطراف ما نيز هوا وجود دارد - ١

  براي نفس كشيدن   جانوران از هوا چه استفاده اي مي كنند ؟- 2

 .چراهواديده نمي شود؟چون رنگ ندارد  -3 

  انسان وهمه جانوران وگياهان براي زنده ماندن به چه چيزي احتياج دارند؟  - 4

 ) .آن ها بدون هوا چند ثانيه اي بيشتر زنده نمي مانند( تغذيه ي مناسب  ب و هواي سالم وآ  

 براي انجام دادن چه كارهايي هواالزم است؟ - 5 

   باد كردن الستيك اتومبيل ودوچرخه -خشك كردن سبزي  -خشك شدن لباس خيس 

. حركت قايق باد باني و  - پروازهواپيما وپرندگان  . . . . . .  

 آلوده مي شود؟هواچگونه   -6

 گرد و خاك, دود خانه ها , آتش زدن زباله ها  ، دود كارخانه ها، اشين ها م دود  

 -  هواي آلوده چه ضرري براي ماوزندگي جانوران و گياهان دارد؟  7 

بيماري انسان و جانوران و خشك . (باعث مي شود كه سالمتي ما و همه ي موجودات زنده به خطر بيفتد  
 )شدن گياهان

  كنيم؟ چگونه مي توانيم به پاكيزه ماندن هواكمك   -8 

, كاشتن درخت    استفاده ازوسايل حمل و نقل عمومي يا دوچرخه . انتقال كارخانه ها به بيرون از شهر 

,در ظرف هاي درب دار زباله هاقرار دادن ,پياده روي  مسير هاي كوتاه ودر   هارسيدگي به موتور ماشين  



 

 

حمل و , كشاورزي , توليد برق , شستشو , تفاده هاي مي كند ؟ براي آشاميدن انسان از آب چه اس9 –
  نقل

,  استفاده در كارخانه ها, .... )ماهي ميگو و( به دست آوردن غذا ,  )...و شنا و قايق راني(  گردش و تفريح 

 ريختن زباله ها, فاضالب خانه ها و كارخانه ها  آب هاي سالم چگونه آلوده مي شوند؟ –10

  جانوران وگياهان از آب چه استفاده هايي مي كند ؟ –11

  شست و شو, آبزي و گياهان محل زندگي جانوران , براي رشد و زنده ماندن 

 چگونه مي توانيم در مصرف آب صرفه جويي كنيم ؟ –12

   درست مصرف كردن و رسيدگي به لوله و شير هاي آب

 - براي جانداراني كه در آن رودخانه و اطراف آن زندگي  ,اگر آب رودخانه اي خشك شود  13
  مي كند چه اتفاقي مي افتد؟

 . تمامي جانوران و گياهاني كه داخل رودخانه و اطرافĤن زندگي مي كنند از بين مي روند 

 )گياهان خشك مي شوند و جانوران بايد مهاجرت كند و گرنه از بين مي روند ( 

 -     حفظ محيط زيست و زندگي جانوران كمك كنيم ؟ما چگونه مي توانيم به  14

از ظروف يك بار مصرف كمتر  –توليد كمتر زباله  –درختكاري ومحافظت از جنگل ها و گياهان  -
 استفاده كنيم

  .فاضالب ها را وارد رودخانه ها و درياچه ها نكنيم  -جمع آوري زباله ها و دفع صحيح آن ها

   
  


