
  چهارمکالس                                   نام و نام خانوادگی:                  
  ...................           دبستان                                             کالس:                                 

الف

  

.دیمشخص کن)  X (را با عالمتحیصحنهیگز

   ؟جزو دستگاه تنفس نمی باشدکدام یک-1
  کیسه هاي هوایید)                    بینیج)              قلبب)         ناي) الف

  ؟کدام یک مانند تلمبه خون را با فشار داخل رگ ها می فرستد-2
  قلبد)                      مريج)                   معدهب)              شش هاالف)

. حرکت می کند-3    ؟وجود نبض نشان می دهد که خون در ..................
  قلبد)                   مویرگ هاج)          سرخرگ هاب)               سیاهرگ هاالف)

   ؟ادرار در کجا جمع می شود-4
  مريد)                معده )ج                          روده ي بزرگب)                  مثانه)الف

 ؟کدام یک جزو بی مهره ها نیست-5
  مارد)                    پشهج)                     کرمکب)                   زالوالف) 

زمین کدام یک هستند ؟فراوان ترین جانوران روي-6
  هزارپایاند)                   سخت پوستانج)      حشرات  ب)      گرم هاالف) 

  کدام یک در گروه (بندپایان) قرار ندارند ؟-7
  کرم هاد)  حشرات      ج)      سخت پوستان  ب)  عنکبوتیان    الف) 

کدام یک از جانوران زیر از شیره ي گیاهان استفاده می کند و به آنها آسیب می رساند ؟-8
  عنکبوتد)    شته                 ج)          کفشدوزك  ب)  کرم خاکی            الف)

  ص                  غ                                                                  بودن جمالت زیر را مشخص کنید .صحیح یا غلط  ب

                                                            سرخ رگ ها خون را از قلب خارج می کنند .-1
هر چه فعالیت بدن بیشتر باشد ، سلول ها به اکسیژن بیشتري نیاز دارند-2
تعداد نبض افراد مختلف یکسان است .-3
همه ي حشرات بال دارند .-4
خرخاکی از گروه سخت پوستان است .-5
  بدن بعضی از بی مهره ها پوشش سختی دارد .-6
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  جاهاي خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید ؟  ج

. جریان دارد .خون-1 در سراسر بدن در لوله هایی به نام ........................
. می گویند-2  .به عملی که از طریق آن هوا از بدن خارج می شود ..........................

.  نام دارد-3  .کرم کوچکی که در روده ي انسان زندگی می کند ..............................

. قسمت است وبدن عنکبوت-4   پاي بند بند دارد. 8........................

  به سواالت زیر پاسخ کامل دهید ؟  د

  وظیفه ي سرخرگ در بدن چیست ؟  1

  هاي قرمز خون چیست ؟کار گلبول  2

  به چه جانورانی مهره دار می گویند ؟ مثال بزنید  3

  هزارپایان در کجا زندگی می کنند ؟  4

  مورد) 3چه ویژگی هایی دارند ؟ (بدن حشرات  5

    
  

  نظر معلم :
  

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

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

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

....................................................
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 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/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
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