
9

9

9

9

9

فــــهرست مطالــــب

علـــوم ســـوم ابتدایــــی

8

56

106

120

146

درسنامه

سؤاالت تشریحی

پاسخنامۀ سؤاالت تشریحی

سؤاالت تستی

پاسخنامۀ سؤاالت تستی



درسنـــامــــه
درس اول: زنگ علوم

درس دوم: خوراکی ها

درس سوم: مواّد اطراف ما

درس چهارم: اندازه گیری مواد

درس پنجم: آب ماّده ی باارزش

درس ششم: زندگی ما و آب

درس هفتم: نور و مشاهده ی اجسام

درس هشتم: جست وجو کنیم و بسازیم

درس نهم:نیرو، همه جا )1(

درس دهم:نیرو، همه جا )2(

درس یازدهم:بکارید و ببینید

درس دوازدهم:هر کدام جای خود )1(

درس سیزدهم:هر کدام جای خود )2(

درس چهاردهم:از گذشته تا آینده

 

8

9

13

16

18

22

26

31

32

34

38

43

48

53

مجموعـــهکتابهـــای



8

سیر تا پیاز علوم سوم ابتدایی

را
ی 
ماد
 و
مو 
کا
  

کم

برای این که بتوانیم با دنیای اطراف خود بهتر و بیشتر آشنا شویم باید کنجکاو باشیم و با تالش به کشف پدیده ها و حقایق این جهان بپردازیم.   
الزم نیست حتماً یک آزمایشگاه خیلی پیچیده یا بزرگ داشته باشیم. با امکانات بسیار ساده هم می توان دست به کشف پدیده ها زد و یا برای 

پرسش های ذهنمان پاسخی پیدا کرد. برای این کار مراحل زیر را اجرا کنید.

مشاهده کنید.
به کمک حواس پنج گانه به اطراف خود توجه کنید.

اطالعات جمع آوری کنید.
برای این که پاسخ سؤال خود را پیدا کنید از راه های مختلف اطالعات جمع آوری کنید. کتاب، اینترنت، 
می توانید  باشند.  اطالعات  جمع آوری  برای  خوبی  منبع  می توانند  کارشناس  افراد  و  معلم  مقاله، 

پرسش نامه تهیه کنید و از افراد مختلف اطالعات کسب کنید.

نتیجه گیری کنید.
با توجه به اطالعاتی که جمع کرده اید و یا آزمایش هایی که انجام داده اید پاسخ درست سؤال خود را 

مشخص کنید.

سؤال بپرسید.
بعد از مشاهده ی دقیق حتماً سؤاالت خوبی به ذهنتان خواهد رسید. پرسش های خوب باعث 

کشف اطالعات خوبی می شود.

آزمایش کنید.
گر برایتان امکان داشت حدس هایی را که برای پاسخ به سؤالتان می زنید، آزمایش کنید. ا

1

2

3

4

5

به روش تحقیق یک گروه از دانش آموزان کالس سومی توجه کنید:  
مشاهده: دانش آموزان مشاهده کرده بودند که هم کالسی هایشان که دچار اضافه وزن هستند از شرکت در فعالیت های بدنی دوری می کنند.

سؤال: آن ها این سؤال برایشان پیش آمد که: چه ارتباطی بین چاقی و مقدار حرکت و فعالیت این افراد وجود دارد؟ 
جمع آوری اطالعات: دانش آموزان شروع کردند به جمع آوری اطالعات؛

1 در مورد علت چاقی و اثرات آن کتاب خواندند. 
2 پرسشنامه هایی تهیه کردند و در مورد میزان عالقه ی دانش آموزان دارای اضافه وزن به ورزش اطالعات به دست آوردند.

3 به دقت رفتارهای این دسته از دانش آموزان را در زنگ تفریح یا زنگ ورزش مشاهده کردند و مشاهدات خود را ثبت کردند.
 در پایان آن ها به این نتیجه رسیدند که بیشتر کسانی که دچار اضافه وزن هستند، عالقه ای به شرکت در فعالیت های ورزشی و حرکتی ندارند.

زنگ علوم
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 مواد گازی: فاصله ی بین ذرات گازها بسیار زیاد است. ذرات گاز آزاد هستند به هر طرف 

کنده می شوند. آن ها هر کجا باشند تمام فضا را پر  بروند در نتیجه به راحتی پخش و پرا
آب،  بخار  ندارند.  ثابت  و  و حجم مشخص  گازها شکل  بگوییم  می کنند. پس می توانیم 
کسید، دود ماشین، هوای درون بادکنک، دود اسفند، رطوبت هوا و بوی  کسیژن، کربن دی ا ا

غذا همگی گاز هستند.

بنی مولکول های گاز نیروی ربایشی بسیار اندک است؛ در نتیجه آن ها می توانند کامالً آزادانه به همه طرف حرکت  کنند.

گاهی می توانیم هر سه حالت ماده را هم زمان ببینیم. در تصویر روبه رو می توانید هر سه حالت ماده را ببینید.  
1 مرغ داخل ظرف و خود ظرف از نوع جامد هستند.

2 آب درون غذا مایع است.
3 بخار آب تولید شده، گاز می باشد.

 آب در طبیعت: در طبیعت آب را می توان در هر سه حالت جامد )برف و یخ(، مایع 

)آب رودخانه و دریا( و گاز )ابر( یافت.

 تبدیل مواد، مهم و ضروری!  
مواد می توانند به حالت های مختلف وجود داشته باشند. به تصویر زیر دقت کنید.  

گرما می  تواند باعث تبدیل مواد به حالت های دیگر شود.

مولکول های گاز از یکدیگر فاصله دارند 
و آزادانه به هر طرف می روند.
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گر به مواد جامد  گرما دهیم؛ از حالت جامد به مایع تبدیل می شوند. به این تغییر حالت ذوب می گوییم. وقتی کره یا شکالت، مایع می شود ذوب  ا  

اتفاق می افتد. یخ و برف نیز در اثر گرمای خورشید ذوب می شوند.

گر از آب  گر آن را گرم کنیم به گاز تبدیل می شود یعنی به بخار آب. به این تبدیل حالت تبخیر می گوییم. ا در دمای معمولی، آب مایع است. ا  

گرما بگیریم و آن را کامالً سرد کنیم، تبدیل به جامد می شود یعنی تبدیل به یخ. به این تغییر حالت انجماد می گوییم.

 اگر بخار آب یا هر گاز دیگری را سرد کنیم دوباره مولکول ها به هم نزدیک می شوند و تبدیل به مایع می گردند. به این تغییر حالت میعان 
می گویند. مانند وقتی که بخار آب به باران تبدیل می شود. اگر مواد جامد بدون این که به مایع تبدیل شوند مستقیماً به گاز تبدیل شوند به آن 

تصعید می گویند. مانند بخار شدن نفتالنی های جامد.
 اگر گازها در سرمای شدید و ناگهانی قرار بگیرند، بدون مایع شدن تبدیل به جامد می شوند که به آن چگالش می گویند، مانند تشکیل برف.
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گذراندن زندگی بدون اندازه گیری امکان پذیر نیست.  

تمام خرید و فروش ها، غذا پختن ها، ساخت و سازها، عمل های جّراحی، ساخت دارو و ... نیاز به انجام اندازه گیری دارند. فرض کنید می خواهیم   

باک ماشین را پر از بنزین کنیم و یا وزن 100 جعبه را بدانیم. از اندازه گیری استفاده می کنیم.

 چه چیزی را می توان اندازه گرفت؟ می دانیم که مواد دارای جرم و حجم هستند. مواد روی کره ی زمین وزن دارند، ممکن است دارای 
طول و عرض و ارتفاع باشند و تمام این موارد قابل اندازه گیری هستند.

 حجم: مقدار فضایی که یک ماده می گیرد، حجم ماده نام دارد. 

به تصویر نگاه کنید. هر کدام چه مقدار فضا را روی میز اشغال کرده اند؟

گر ماده یک جامد با شکل منظم، مثالً   اندازه گیری حجم ماده: ا

گر جسم  مکعب، باشد محاسبه ی حجم آن خیلی ساده است. اما ا

ما شکل مشخصی نداشته باشد از روش های مختلفی استفاده می کنیم.

برای اندازه گیری حجم یک تکه سنگ آن را در یک ظرف آب   

درجه بندی شده می اندازند. با توجه به تغییر سطح مایع، حجم 

سنگ  به دست می آید.

می توان  مدرج  ظرف های  از  مایعات  حجم  اندازه گیری  برای   

استفاده کرد. واحد اندازه گیری مایعات لیتر است. از واحد سی سی 

نیز برای مقدارهای کم تر از لیتر استفاده می کنند. مانند 3 لیتر 

روغن و یا 3 لیتر بنزین، 20 سی سی شربت ضدسرفه و... . هر 

لیتر معادل 1000 سی سی است.

واحدهای مختلفی برای اندازه گیری حجم وجود دارد. از جمله   

قطره، پیمانه، بشکه، گالون، لیتر، سانتی متر مکعب و ...

گر نتوانیم حجم را محاسبه کنیم چه می شود؟ مثالً فرض کنید ندانیم حجم باک ماشینمان چه قدر است. در این صورت یا بسیار کم   ا
آن را از بنزین پر می کنیم و یا آن قدر پر می کنیم که از باک بیرون می ریزد.

دیو  یایم  ااداز  میره  واد
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 نفوذپذیری خاک: نفوذ کردن آب به درون خاک چند فایده ی مهم دارد:

1 نفوذ آب باعث می شود ریشه ی گیاهان بتوانند از آب استفاده کنند.

2 نفوذ آب به درون خاک و نفوذ به الیه های زیرین، آب های زیرزمینی را ایجاد می کند.

3 نفوذ آب به درون خاک از شسته شدن خاک و یا ایجاد سیل جلوگیری می کند.

 چه عواملی باعث می شود آب بیشتری در خاک نفوذ کند؟
 به تصویرهای زیر توجه کنید. این تصویرها اندازه ی ذرات 3 نوع خاک را نشان می دهد.  فاصله ی بین ذرات ریگ خیلی زیاد است. در نتیجه فضای 

خالی بین ذرات نیز بیشتر است و آب بهتر و سریع تر در خاک نفوذ می کند. در خاک های رسی آب گرفتگی و یا سیل بیشتر اتفاق می افتد زیرا آب  به 

سختی و دیر در خاک نفوذ می کند.

ریگماسهرس

 به نظر شما در کدام تصویر سرعت حرکت آب های جاری بیشتر می شود؟ - هر چه شیب زمین بیشتر باشد آب سریع تر به روی زمین 
جاری می شود و آب کمتری به درون زمین نفوذ می کند.

الف( شیب کم       ب( شیب زیاد 

 رود چگونه تشکیل می شود؟ رودها آب های شیرین و جاری سطح زمین هستند که از یک منطقه ی بلند مانند کوه شروع می شوند. 
رودها در طول مسیر خود به نهرهای مختلف می پیوندند و آب بیشتری به دست می آورند. این آب ها در مسیر خود مواد مختلفی را حمل می کنند 

و به دریاها می ریزند.

منطقه ی کوهستانی و تشکیل رود
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 منابع مهم زیرزمینی: بخش مهمی از آب شیرین در زیرزمین ذخیره می شود. بیشتر از 80 درصد آب آشامیدنی مردم جهان از آب های 

زیرزمینی تأمین می شود. وقتی آب های جاری به درون زمین نفوذ می کنند تا جایی که بتوانند پایین می روند. در نهایت به منطقه ی سنگی 

می رسند که غیرقابل نفوذ است و آب بر روی همین بخش جمع می شود.

 استفاده ی بیش از حد از آب

امروزه بسیاری از آب های زیرزمینی ما خشک شده و بی آب هستند. دالیل   

خشک و کم آب شدن آن ها یا طبیعی است که به دلیل بارش کم و خشکسالی 

ایجاد می شود و یا توسط انسان با استفاده بیش از حد از آب زیرزمینی برای 

کشاورزی یا مصرف شهری و خانگی ایجاد می شود.

 چگونه از آب زیرزمینی استفاده می کنیم؟ یکی از راه هایی که انسان ها 
از هزاران سال پیش تاکنون از آن استفاده می کرده اند کندن چاه بوده است. گاهی اوقات 

هم آب زیرزمینی از طریق شکاف ها راهی به سطح زمین پیدا می کند و به شکل 

چشمه از زمین بیرون می ریزد. در مناطقی که رود یا رودخانه نباشد برای کشاورزی 

یا آشامیدن از آب های زیرزمینی استفاده می کنند.  

 قنات: نام دیگر قنات، کاریز است. برای ساخت قنات چند چاه را به طور موازی می َکنند. این چاه ها از زیرزمین به هم راه دارند به این ترتیب 

آب در یک کانال قرار می گیرد و وارد مسیر خروجی قنات می شود و به صورت پیوسته از قنات خارج می شود.

 آلودگی آب زیرزمینی

فعالیت ها و دخالت های انسان در محیط باعث آلودگی آب های زیرزمینی شده است. 

1  گاهی فاضالب های شهری مستقیماً وارد زمین می شود و به آب های زیرزمینی 

می رسند.

2 فاضال ب های صنعتی کارخانه ها نیز وقتی به درون زمین نفوذ می کنند، آلودگی 

آب ها را ایجاد می کنند.

3 سم پاشی کردن زمین های کشاورزی و حل شدن این سم ها در آب، گاهی به 

منابع آب زیرزمینی آسیب می رساند.

قابل استفاده نیستند زیرا  یا رودها مستقیماً   تصفیه ی آب: آب رودخانه ها 

از  یا مواد سمی شیمیایی هستند. پس قبل  آلودگی های میکروبی و  دارای 

باید تصفیه شوند. امروزه  از آن برای پخت و پز حتماً  آشامیدن یا استفاده 

آب رودها را در پشت سدها جمع می کنند. در نزدیکی سدها تصفیه خانه های 

بزرگی نیز ساخته می شود.
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ه   به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.
برای هر تصویر بنویسید کدام یک هل دادن و کدام یک کشیدن است؟( 12

دو تصویر ساده از »ُهل دادن« یا »کشیدن« بکشید.( 13

جدول را کامل کنید.( 14

نوع نیرونوع تغییر در جسمفعالیت

کشیدن   هل دادن  الف( ورز دادن خمیر

کشیدن   هل دادن  ب( کشیدن طناب در مسابقه طناب کشی

کشیدن   هل دادن  ج( فوت کردن فرفره

به نظر شما وقتی توپ را به زمین می زنیم، توپ به زمین نیرو وارد می کند یا زمین به توپ؟ توضیح دهید.( 15
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در هر شکل جهت وارد شدن نیرو را به کمک فلش  نشان دهید.( 16

برای هر کدام از اثرات نیرو که در زیر آمده است یک مثال بزنید.( 17

ب( تغییر جهت حرکت جسم:   الف( تغییر شکل جسم:    

با توجه به تصویر زیر بگویید در کدام حالت ممکن است سنگ حرکت کند؟ دلیل خود را توضیح دهید. )هر دو نیروی برابر وارد می کنند(( 18

)1(  )2(  

چه چیزی باعث می شود قایق های بادبانی بدون دخالت انسان حرکت کنند؟ چه چیزی ( 19
جهت حرکت قایق بادبانی را تعیین می کند؟

نیروی الزم برای انجام فعالیت های زیر از کجا تأمین می شود؟( 20

الف( ورز دادن خمیر نانوایی:  

ب( حرکت آسیاب بادی:  
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الف  جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید. 
نیرویی که بین دو آهنربا ایجاد می شود .......................... نام دارد. ( 1

تخته، میله یا هر وسیله ای که با آن و به کمک تکیه گاه جسمی را بلند می کنید .......................... می نامند.( 2

نیرویی که از طرف زمین به اجسام وارد می شود .......................... نام دارد. ( 3

ب  درستی  یا نادرستی  جمالت زیر را مشخص کنید.

نیرویی که باعث ماندن هوا اطراف کره ی زمین می شود نیروی مغناطیسی است.  ( 4

زمین اجسام سنگین تر را با نیروی بیشتری به طرف خود می کشد.  ( 5

آهن رباها بدون تماس مستقیم می توانند نیرو وارد کنند.  ( 6

ج  پاسخ درست را با عالمت  مشخص کنید. 

بین آهنربا و یک میخ آهنی نیروی .......................... به وجود می آید. ( 7
 1( گرانشی  2( جاذبه  3( آهنربایی  4( کشش زمین

علت کدام پدیده نیروی تماسی است؟ ( 8
 1( بلند کردن جسم  2( افتادن برگ از درخت  3( بارش باران  4( کشش میخ توسط آهنربا

اثر کدام نیرو با زیاد شدن فاصله کم تر می شود؟ ( 9
 1( نیروی جاذبه ی زمین  2( نیروی مغناطیسی  3( مورد 1 و2  4( هیچکدام

برای انجام کدام کار به ماشین نیاز داریم؟( 10

 )4   )3   )2   )1  

در کدام تصویر نیرو بدون تماس می تواند به جسم وارد شود؟ ( 11

 )4   )3   )2   )1  

د  به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.
نیروی گرانشی به انجام کدام پدیده کمک می کند؟ توضیح دهید.( 12
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درکدامتصویرمیزانآبهایجاریبیشترمیشود؟  5

 )2   )1 

 )4   )3 

احتمالسیلدرکدامزمینبیشتراست؟  6

 1( خاک های رسی   2( زمین هایی پوشیده از گیاه
 3( خاک های نفوذپذیر   4( خاک های دانه درشت

کدام یک نمیتواندباعثآلودگیآبهایجاریشود؟  7

 1( نفت کش ها  2( برف  3( فاضالب صنعتی  4( کیسه های پالستیکی

آبیکهازذوبشدنبرفهاازکوهسرازیرمیشود،درابتداکدام یک رابهوجودمیآورد؟  8

 1( دریاچه  2( دریا  3( اقیانوس  4( رود

کدامجملهدرارتباطباآبپشتسددرستاست؟  9

 1( این آب ها قابل آشامیدن نیستند.  2( این آب ها مانند آب دریا شور هستند.
 3( این آب ها پاک و تصفیه شده هستند.  4( این آب ها جزء منابع زیرزمینی هستند.

تصویرروبهروکدامنوعآبرانشانمیدهد؟ 10

 1( رودخانه
 2( دریاچه
 3( چشمه
 4( مرداب

درارتباطباتصویرمقابلکدامعبارتدرستاست؟ 11

 1( زیاد شدن مقدار آب های زیرزمینی
 2( پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی

 3( به وجود آمدن آب های زیرزمینی
 4( به وجود آمدن چشمه

مردمبعضیمناطقاعالمکردهاندکهآبچاههایشانشورشدهاست.بهنظرشماکدامعبارتمیتوانددلیلآنباشد؟ 12

 1( در اثر افزایش آب های سطحی زمین
 2( در اثر افزایش میزان بارندگی

 3( در اثر کم شدن حجم آب و حل شدن مواد معدنی خاک ها در آب
 4( در اثر افزایش میزان برف و باران

بآ   ام  زددزی ما   رد
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کدام عبارت درست نیست؟  13

 1( هر چه شیب زمین بیشتر باشد، آب سریع تر جاری می شود. 
 2( هر چه از کوه دور می شویم، آب آلوده تر می شود.

 3( جاری شدن سیل برای طبیعت مفید است. 
 4( از بین بردن پوشش گیاهی باعث بروز سیل می شود.

هر چه فشردگی ذرات خاک بیشتر باشد، ...............  14

 1( آب های زیرزمینی را به راحتی عبور می دهند.  2( ذرات خاک از هم بیشتر فاصله دارند.
 3( آب بیشتری را از خود عبور می دهند.  4( آب کمتری را در خود جای می دهند.

کدام عامل ممکن است باعث آلودگی آب ها نشود؟  15

 )4   )3   )2   )1 

آب در کدام مرحله ی تصفیه قابل آشامیدن است؟  16

 1( پس از عبور از صافی   2( بعد از گرفتن گل و الی 
 3( قبل از ضدعفونی   4( بعد از کلرزنی

کدام مورد راهی مناسب برای صرفه جویی در مصرف آب نیست؟  17

 1( کاشت گیاهانی که به کم آبی عادت دارند.  2( کاشت گیاهان که آب زیادی نیاز دارند.
 3( تعویض شیرهای فرسوده   4( استفاده ی مجدد از آب

در کدام نوع خاک احتمال بروز سیل از همه بیشتر است؟  18

 )4   )3   )2   )1 

کدام مورد نشان دهنده ی استفاده ی مجدد از آب استفاده شده نیست؟  19

 1( ریختن آبی که با آن سبزی شسته ایم در گلدان  2( تصفیه ی فاضالب های غیرسمی
 3( شستن ماشین با آب لوله کشی  4( جوشاندن آبی که یک بار استفاده شده

کدام تصویر نشان دهنده ی منطقه ی پرباران است؟  20

)3()1( )2(

 1( تصویر 1  2( تصویر 3  3( تصویر 2  4( تصویر 2 و 3


