
 سواالت

؟توضیح دهیدانواع سنگ ها را نام ببرید و یکی از آنها 

؟در مورد سخت پوستان توضیح دهید

؟ در مورد تصفیه خون توضیح دهید

؟سال خورشیدی چگونه به وجود می آید

 روز و شب چگونه به وجود می آید؟

؟مخلوط چیست  

؟سیارات داخلی چیست

؟دماسنج چیست  

 انواع مدار را نام ببرید؟

؟تفاوت مخلوط یکنواخت وغیریکنواخت را بنویسید
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 کالس چهارم ابتدایی            یران         وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ا                              بسمه تعالی       

 :آزمون تاریخ                           علوم تجربی                          نام درس:  

دقیقه 55:آزمونمدت                                نام و نام خانوادگی  :                  

  

                   

: 

نام آزمون                       :    

< <ادامه سواالت در صفحه دوم  >>          21:تعداد سواالت 



 ادامه سواالت

؟چگونه مواد الزم به سلول های بدن می رسند

؟عمل دم و بازدم را تعریف کنید

؟دوره زندگی کرم کدو را شرح دهید

؟زالو چیست  
 

سوال پیشرفته:
 وجود کدام یک از فلزات زیر سبب قرمز بودن رنگ خون می باشد؟

ب(نقره             ج(روی             د(آهن        الف(مس     

به قلب می رسد؟ --------------دارویی که توسط پزشک یا به دستور او تجویز می گردد، از طریق 

 الف(پوست           ب(مویرگ             ج(سیاهرگ            د(سرخرگ

 بازخورد آموزگارت در مورد آزمون :

   کارهایخوب،کارهای بد را ازبین می برد.)سوره ی هود(
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نام آموزگار:              آینده سازانبا آرزوی موفقیت شما          41تعداد سواالت :



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
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