
 محل مهر

 آموزشگاه

 باسمه تعالی دقیقه70وقت آزمون

 شرقیاداره کل آموزش وپرورش آذربایجان 

 اداره سنجش آموزش وپرورش 

 1400دیماه-نوبت اول

  سئواالت درس:

                               نام ونام خانوادگی:         صبح 8:30ساعت برگزاری:

 :آموزشگاهنام  ن: تاریخ امتحا  

 پایه تحصیلی:  سئوال 10تعدادسئوال: صفحه       اد صفحه:دتع

 ردیف  بارم

 گزینه درست را انتخاب نمائید .در سواالت زیر  

                                                                   (کدامیک از مخلوط های زیر یک محلول می باشد ؟1

 آب و شکر د(                      آب و دوغ ج(                       آجیلب(                      آب و روغن  الف( 

 ؟  صدای هواپیما  ، شیشه پنجرها را می لرزاند در این حالت ، انرژی صوتی به کدام شکل از انرژی تبدیل می شود (2

  نورانی د(                        هسته ایج(                   حرکتی ب(               گرماییالف ( 

 ؟                              کار کلید در مدار الکتریکی چیست( 3

    هیچ کدامد(                   قطع و وصل کردنج(              روشن کردنب(                        خاموش کردنالف(

 ؟   گردش خون از چه قسمتهایی درست شده استدستگاه  (4

    قلب ، رگها د(            مویرگج(         سرخرگ       ب(              سیاهرگ الف(

 ؟  کدام یک از موارد زیر موجود غیر زنده است( 5

  کرم خاکیت(                                 فیلج (                 هوا               ب(                               زنبورالف  ( 

1 

 . جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید 

 . لباسهای تیره دیرتر از لباسهای روشن خشک می شوند        

 . پروانه و شته در گروه حشرات طبقه بندی می شوند        

 .  پس از گرده افشانی ، قسمتی از مادگی به میوه تبدیل می شود        

 .   سیاهرگ ها خون بخش های مختلف بدن را وارد شش می کنند         

 .در کره ماه آب و هوا وجود دارد       

2 

 ا

 25/02/1401:تاریخ                                                بنام خدا                                                                                                                                            :   نام و نام خانوادگی

 دقیقه  100مدت آزمون                                                                      دبستان پسرانه فدک نور                                                                              وم                     عل:  آزمون 
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                       .  جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید  

          .یکی از روشهای جداسازی مخلوطها ........................ است         

   . انرژی الکتریکی در ........................ تولید می شود        

  .  همه مواد گرما را به خوبی .................... نمی دهند           

 . .......................... زیاد به حالت مذابندسنگهای درون زمین به دلیل         

 هر آهنربا .................. قطب دارد .      

3 

 به سواالت زیر پاسخ دهید . 

 ؟  در آهنربا قطب های غیر همنام یکدیگر را چکار می کنند      

 .  سیاره را تعریف کنید و برای آن دو مثال بزنید      

 مختلف هر سلول را نام ببرید .بخشهای       

 اجزای یک مدار الکتریکی ساده را نام ببرید .      

 کار کلیه ها را توضیح دهید .      

 زیستگاه را تعریف کنید .      

 زنجیره غذایی ملخ و برگ گیاه را رسم کنید .      

 یک گل از چه قسمتهایی تشکیل شده است ؟      

 ؟بدن هزار پا با خرخاکی چه تفاوتی دارد       

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطوح                                              

 

 مالک های یادگیری

 نیاز به تالش                 قابل قبول خوب      خیلی خوب   

     .به سواالت چهار گزینه ای  می تواند پاسخ مناسب بدهد

     نادرست را تشخیص می دهد .جمالت درست یا 

      جاهای خالی را با کلمات مناسب پر می کند .

     به سواالت تشریحی پاسخ درست می دهد .

 

 بازخورد معلم : 

 

 

 عزیزانم موفق باشید.
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  )آذرشهر(فدك نور علوم چهارم دبستان  نوبت دومپاسخنامه ارزشيابي 

  سامان ملك احمدي: نويسنده
   1سوال 

  :انتخاب گزينه درست

  گزينه د )1
  گزينه ب  )2
  گزينه ج )3
  گزينه د  )4
  گزينه ب )5

  

  2سوال 
  :تعيين درستي يا نادرستي عبارت ها

 نادرست  
 درست  
 درست  
 نادرست  
 نادرست  

  

  3سوال 
  :جاي خاليكلمات مناسب براي 

  بخار كردن(تبخير  –صاف كردن(  
 نيروگاه هاي برق  
 انتقال  
 گرما  
 دو  
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  4سوال 
  :پاسخ به سواالت

 جذب  

 مثل زمين و مريخ. كنند آنها از خود نور ندارند و نور خورشيد را بازتاب مي. گردند سياره ها به دور خورشيد مي.  

 هسته –سيتوپالسم  – ءغشا  

  المپ  –باتري  –سيم  

 آورند كنند و مواد دفعي را به شكل ادرار درمي فيه ميخون را تص.  

 به اين . كند كه براي تغذيه، تنفس، رشد، توليدمثل و حركت كردن او مناسب باشد هر موجود زنده در جايي زندگي مي

  .گويند مكان زيستگاه آن موجود زنده مي

 دهند نشان مي رو به روصورت  گياه با ملخ را به ةرابط. خورد ملخ برگ گياه را مي  :	

 كاسبرگ ـ گلبرگ ـ پرچم ـ مادگي	

 بدن هزارپا بدون پوشش سخت بوده و پاهايش زيادتر از خرخاكي است .	
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