
 98مورخ:     /      /   نام و نام خانوادگی:

 کالس: اوّلپایه: 

  سالم به من نگاه کن!: فصل دوم دبستان غیر دولتی فرهنگ تکلیف سایت علوم

 را رنگ کن. بینی؟ داخل با کدام عضو می  -1

    
 

     
 رساند؟نگاه کردن به کدام یک، به چشم ما آسیب می -2

  
  

    
 توانی تشخیص دهی؟گرما و سرما را با کدام یک بهتر می -3

 
 

  
    

 تری دارد؟کنی کدام جانور حسّ بویایی قویفکر می -4

  
 

 
    

 تر است؟کدام یک نرم -5

  
  

    



 دهی؟ها را تشخیص میبا کدام یک، مزه -6

   
 

    
 شنوی؟با کدام عضو صداها را می -7

   
 

 
     

 در کدام شکل، استفاده از حس چشایی، اهمیت زیادی دارد؟ -8

    
    

 کند؟برای استفاده از کدام وسیله هم گوش و هم چشم کار می -9

   
   

  

   

 

 



 پژوهش:            

بویایی و شنوایی بعضی حیوانات بسیار قوی است. از والدین خود در این باره سؤال کن و به صورت  یک گزارش 

 باشد.(  A4ی تصویری در کالس به دوستانت بگو. )تصاویر در قالب برگه

 

 ای؟آیا مرا تا حاال به دقت مشاهده کرده          

 بین، نمکریالی، لیوان، سرکه، ذره 1151ریالی یا  1111ی مواد الزم: سکه •

 روش کار:  •

 جا بنویسد.قبل از اینکه به من نگاه کنی بگو پشت و روی من چه شکلی است تا بزرگتر تو در این -1

............................................................................................................................................ 

 ها پاسخ بده.حاال یک دقیقه مرا خوب مشاهده کن و به این پرسش -2

 هستم. یا نرم  ( من زبر 1سؤال 

 هستم. یا چند رنگ  ( من یک رنگ 2سؤال 

 یا بو ندارم.  ( من بو دارم 3سؤال 

 شنوی.می یا صدای کوتاه  ( از برخورد من با زمین صدای بلند 4سؤال 

 خیر  ( آیا حق داری مرا بچشی؟ بلی 5سؤال 

 5( حاال در یک لیوان کمی سرکه و یک قاشق چای خوری نمک اضافه کن. مرا در لیوان بیانداز و بعد از 6سؤال 

 را بازگو کن.دقیقه بیرون بیاور و مشاهده کن چه تفاوتی کردم. آن 

............................................................................................................................................................................ 

 کنی؟بین نگاه کن. چه چیز دیگری مشاهده می( مرا با ذره7سؤال 

............................................................................................................................................................................ 

 


