


 ًام ًٍام خاًَادگي:

ًام پدر:                                                                                                  

 ًام كالس:

          ًام آهَزگار:  ًساجي                                                                                                          

 باسوِ تعالي

 ادارُ كل آهَزش ٍ پرٍرش استاى اصفهاى

 ادارُ آهَزش ٍپرٍرش هٌطقِ زٍارُ

 دبستاى دختراًِ ام البٌیي

              ًام درس: علَم

 تاريخ آزهَى:                                                                                                 پٌجن           پايِ:

 هدت آزهَى:

   ضزیف

 زض زاذل هطتغ هطرع کٌیس   جوالت غحیح یا غلط ضا تا ػالهت  1

 ؽ   ظ                    الف( ّط چِ تال فطفطُ پْي تط تاضس ظٍزتط تِ سطح ظهیي هی ضسس 

 ؽ   ظ                                  ب( تِ قسوت ّای ًطم ظیط پَست هاّیچِ گفتِ هی ضَز 

 ؽ   ظ                              ج( افطاز ًعزیک تیي اجسام زٍض ضا تِ طَض ٍاضح ًوی تیٌٌس 

 ؽ   ظ           ز( زضب ٍ زّاًِ ی یک تططی آب هؼسًی هثل پیچ ٍ هْطُ ػول هی کٌس 

 ؽ   ظ                            ّـ( سلَل ّای گیطًسُ ی تَ زض قسوت پائیٌی تیٌی قطاض زاضًس 

 

 زض جاّای ذالی کلوات هٌاسة تٌَیسیس  2

 الف( فسیل ...................... زض کَُ ّا ًطاًِ ٍجَز زضیا زض گصضتِ تَزُ است 

 ب( پیام ضٌَایی اظ ططیق .................. تِ سوت هغع فطستازُ هی ضَز 

 ج( سطػت ًفَش آب زض ذاک ................... تسیاض کن است 

 .................... است  ز( اٍلیي ترطی کِ پس اظ جَاًِ ظزى اظ زاًِ ذاضج هی ضَز

 

 ( هطرع کٌیس  زض زاذل هطتغ )  پاسد غحیح ضا تا ػالهت  3

 ؟کساهیک اظ تغییطات ظیط تفاٍت تیطتطی تا تقیِ زاضز  -1

  ز( کپک ظزى هیَُ    ج( سَذتي کاغص     ب( کپک ظزى ًاى      الف( تطاضیسى هساز

 ؟ضوا چگًَِ هی تیٌیستػَیط هاّی قطهع زضٍى تٌگ ضیطِ ای ضا  -2

 ز( ٍاضًٍِ                    ج( ّن اًساظُ              ب( تعضگتط      الف( کَچکتط

 ؟زض کسام گطٍُ اظ هاضیي ّای ظیط اظ چطخ ٍ هحَض استفازُ ضسُ است  -3

 ب( زستگیطُ زض ، فطقاى ، تثط             ، قیچی فلعتطیالف( قطقطُ پطچن ، چطخ چاُ 

 ز( جطثقیل ، االکلٌگ،ًطزتاى   زستی ، فطهاى اتَهثیل          ج( چطخ ٍ فلک ، ّن ظزى 

 ؟ضٍظًِ ّای تیطتط زض کسام قسوت گیاُ ٍجَز زاضز  -4

 ز( تطگ           ج( گل              ب( ساقِ              الف(ضیطِ 

 ؟کسام اًسم اظ لحاظ احساس ضثیِ تِ ّن ػول هی کٌٌس  -5

     ز( گَش ٍ ظتاى         ج( تیٌی ٍ چطن        ب( ظتاى ٍ تیٌی       لف( گَش ٍ تیٌی ا

    

 



 

 ّط یک اظ ػثاضت ّای ظیط ضا تِ کلوِ ی هٌاسة ٍغل کٌیس .                  غضطٍف 4

 آًٍسپطزُ ی ضفافی کِ ضٍی ػٌثیِ ضا هی پَضاًس                                        -1

 افطاز ًاتیٌا قازض تِ ذَاًسى ایي ًَع ذط ّستٌس                                    قطًیِ -2

 حطکت استرَاى ّا ضا زض هحل هفػل آساى هی کٌس                         تطیل -3

 لَلِ ّای اًتقال هَاز زض ساقِ هی تاضٌس                                             ضثکیِ     -4

 

 تِ پطسص ّای ظیط پاسد کَتاُ زّیس  5

 ؟تِ آثاض تاقیواًسُ اظ جاًساضاى تسیاض قسیوی ضٍی سٌگ ّا چِ هی گَیٌس -1

 

 ؟ٌس تِ ّط ٍسیلِ ای کِ کاضّا ضا آساى تط هی کٌس چِ هی گَی -2

 

 ؟ٍسایلی کِ تطای کٌسى ، تطیسى ٍ قطؼِ کطزى اجسام تِ کاض هی ضٍز چِ هی گَیٌس -3

 

 ؟اظ ذطز ضسى سٌگْا چِ چیعی تِ ٍجَز هی آیس  -4

 

 تِ سَاالت پاسد کاهل زّیس  6

 ُ چطتی کِ گَضت تطضح هی کٌس چیست؟ًقص هاز-1

 

 زض االکلٌگ ضٍتِ ضٍ فاطوِ تایس چٌس کیلَگطم تاضس تا تتَاًس تا ّاًیِ تاظی کٌس  -2

 

 

 ؟ػَاهل هَثط زض فطسایص ذاک ضا تَضیح زّیس  -3
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 ؟ضطایط الظم تطای ضضس یک زاًِ ضا ًام تثطیس  -4

 

 ؟اگط ظیط ٍ ضٍی تطگ گیاُ ضوؼساًی ضا ٍاظلیي توالین تؼس اظ یک ضٍظ چِ اتفاقی هی افتس  -5

 

 ؟زض کسام حالت هاّیچِ ضٍی تاظٍ کَتاُ ٍ تطجستِ هی ضَز  -6

 

 ؟گیاذاک چیست  -7

 

 ؟اجعاء تطکیل زٌّسُ ی ذاک تاغچِ ضا ًام تثطیس  -8

 

هٌطقِ ای هاًٌس ضْط ظٍاضُ کِ هیعاى تاضًسگی کن است تِ ًظط ضوا چِ گیاّی تایس کاضت تا  -9

 هحػَل تیطتطی تسّس .

 
  



 

 *بازخَرد آهَزگار:

 تسلط کن تسلط هتَسط تسلط خَب تسلط کاهل جذٍل تَصیف عولکرد

 هعیار ّای ارزشیابی

     کاٍشگری ّذایت شذُ

     تغییرات هادُ

     رًگیي کواى

     برگی از تاریخ زهاى

     حرکت بذى

     چِ خبر؟

     کارّا آساى هی شَد

     ارزشخاک با 

     بکاریذ ، بخَریذ

     از ریشِ تا برگ

 

 بازخَرد اٍلیای هحترم:*/

 

 *خَد سٌجی

 خَد راضی ّستن؟ چراآیا از آزهَى -1

 بِ ًظر هعلن ٍ خَدم در ایي درس چِ چیس ّایی را بیشتر یاد گرفتن؟ -2

 چِ چیس ّایی، بایذ بیشتر تالش کٌن؟ بِ ًظر هعلن ٍ خَدم برای یادگیری -3

 برای ایي کِ بیشتر یاد بگیرم چِ کارّایی بایذ اًجام دّن؟ -4

 یذی یاد گرفتن؟از ایي آزهَى ٍ ًَشتِ ّای خَدم چِ چیس ّای جذ -5


