
 سواالت

باشند همدیگر را جذب می کنند؟ ----------اگر دوقطب آهن ربا 
 الف(غیرهمنام           ب(همنام               ج(نازک                 د(محکم

؟کدام یک از مواد زیر جزء کانی ها به حساب نمی آید

 الف(فلز           ب(نمک               ج(گوگرد                 د(نفت

است. -------------دارد و شبیه سیاره ی گازی شکل  -------------سیاره نپتون 
است. --------------محلول الکل در آب ، یک محلول 

؟حرکت انتقالی چیست

؟سیارات داخلی را توضیح دهید

؟کهکشان چیست  

؟به چند روش می توان آهن ربا درست کرد

؟سنگ آهن چیست  

؟کانی ها دارای چند شرط هستند 

؟ سنگ های رسوبی چگونه تشکیل می شوند
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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  :          

: 

 

<<ادامه سواالت در صفحه دوم>>                      13:تعداد سواالت 



 ادامه سواالت

ببرید و توضیح دهید؟انواع کانی ها را نام 

؟فیوز چیست  

؟قسمت های اصلی یک باتری را نام ببرید

 وظیفه ی سلول کبد و وظیفه ی سلول دیواره ی روده باریک را بنویسید.

؟در مورد بافت توضیح دهید

؟ورمهتاب چیستن  

 تقسیم سلولی چیست؟

:سوال پیشرفته
کار رفته است؟ در کدام یک آهن ربای موقت به

الف(درب یخچال                       ب(کارت هوشمند    
 ج(جرثقیل                                د(آهن ربای پشت تخته پاکن وایت برد

 بازخورد آموزگارت در مورد آزمون :

   کارهایخوب،کارهای بد را ازبین می برد.)سوره ی هود(
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      .      موفق و سربلند باشید                17:تعداد 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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https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
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