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 امضاء آموزگار:نام و 

 

  عملکرد سواالت ردیف

 درست یا نادرست بودن هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید. 1

 نادرست          درست             برای حفظ محیط زیست می توانیم زباله ها را بازیافت کنیم.              -

 درست                 نادرست                                          همه ی بی مهره ها در آب زندگی می کنند.   -

 درست                 نادرست               ( قطب جنوب را نشان می دهد.S( قطب شمال و )Nدر آهنربا )-

 درست                  نادرست               خون را به قلب باز می گردانند سرخرگ نام دارند.رگ های که -

 ن ق ق خ خ خ

    

 

  با توجه به عبارات کلمات مناسب را انتخاب کنید. 2

 زودتر حل می شود. گرم( –)سرد شکر در آب -

 می گویند. نارسانای گرما( –)نارسانای گرما به موادی مانند فلزها که گرما را از خود عبور می دهند -

 خون را تصفیه می کنند و مواد دفعی را به شکل ادرار در می آورند. معده( –)کلیه -

 تارهای چسپناکی دارند و با آن ها شکار خود را به دام می اندازند. عنکبوت( –)مورچه -

 ن ق ق خ خ خ

    

 

 گزینه درست را انتخاب کنید. 3

 کدام مخلوط زیر محلول مایع در مایع است؟-

 نوشابه گازدار -4       الکل و آب           -3آب و شکر                 -2           آب و اکسیژن       -1

 بزرگترین منبع انرژی کدام است؟-

 سوخت ها-4           خورشید         -3        باد                      -2                آب                  -1

 برای اندازه گیری دما از چه واحدی استفاده می کنند؟-

 درجه سلسیوس-4          سانتی متر       -3           کیلوگرم           -2             لیتر                    -1

 کدام جانوران در جاهای تاریک و مرطوب زندگی می کنند؟-

 عنکبوت و مورچه-4           خرخاکی و هزارپا-3عنکبوت و هزارپا         -2    مورچه و خرخاکی     -1

 فراوانترین جانوران روی زمین چه نام دارند؟-

 سخت پوستان-4هزارپایان                   -3حشرات                       -2عنکبوتیان                      -1

 ن ق ق خ خخ 

    

 

 در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید. 4

 نزدیکترین سیاره به خورشید ................. و دورترین سیاره به خورشید .............. است.-

 سنگ های که در اثر ته نشین شدن مواد داخل آب بوجود می آیند ................. می گویند-

 گرده از پرچم  به روی مادگی ...................... می گویند.به انتقال دانه ی -

 گیاهان بدون دانه با .................... تولید مثل می کنند-

 ن ق ق خ خ خ

    

 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 5

 مرکز فرماندهی سلول  است؟ .............................-

 شمسی است؟ .............................بزرگترین سیاره منظومه -

 این حشره شیره ای را که شته می مکد  می خورد؟ ............................-

 محله هایی مانند دریا و جنگل که در آن موجودادت زنده و غیر زنده وجود دارد؟............................-

 ن ق ق خ خ خ

    

 

 صفحه بعد ادامه سواالت در 




