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22/2/1400تاریخ :                                                                                      :کالس نام  

درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید. -1  

رست      نادرست د          هایشان در آب شنا می کنند.             الف(ماهی ها به کمک پولک  

نادرست درست                     تر مانند یکدیگر است.                  خفاش و کبو  ب(پوشش بدن  

ادرست درست      ن                            ردن تخته نیرو از نوع هل دادن است.نگام پاک کج(ه  

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.-2  

می کند. کمک  آنزنده بودن ماهی به ..................الف(لیز و  لغ  

دارای ریشه های .................. هستند. ب(گیاهانی که برگ های پهن دارند  

زمین نیروی گرانشی ............. به آن وارد می کند.  باشد بیشترج(هرچقدر جرم یک جسم   

د. برخورد می کند به صورت .............. بازتاب می کند(وقتی نور به سطح تخته وایت برد   

.دیکلمه ها و جمالت مناسب را به هم وصل کن -3  

خفاش                                                .می جهد و بچه می زاید ار استجانوری گیاه خو(الف  

نهنگ                  خشکی می گذراندب و دوره بلوغ را در گی اش را داخل آد یک دوره از زنب(  

      غوز                                                                       ت کندی داردپاها کوتاه اند و حرکج(

الک پشت                        اما بدنش از مو پوشیده شده استدگی می کند مانند ماهی در آب زن د(  

کانگورو                                                                                      پستانداری پرنده استه(  

حلزون                                                                                                                          

 

 



گزینه ی درست را مشخص کنید.  -4  

فاوت دانه ی لوبیا و گندم چیست؟ ترین ت ا مهم الف(به نظر شم  

(تک قسمتی و دو قسمتی بودن4(شکل                   3      (اندازه         2              (رنگ    1  

و هل دادن است؟ نو به هر دو صورت کشیداز موارد زیر نیر ب(در کدام یک  

(شوت کردن توپ 4         جره(بستن پن3(یویو بازی کردن       2(باز کردن کشوی میز      1  

 ج(قورباغه جز کدام گروه است؟

(ماهی ها 4          (پستانداران3(خزندگان                  2(دوزیستان                  1  

دهید.  لسخ کامبه سواالت زیر پا-5  

رسم کن. و نامنظم را برای سینی فلزی و چوبالف(بازتاب منظم   

   ی دارد؟یده اخوراکی چه فاب(کنسرو کردن مواد 

 ج(شرایط الزم برای دیدن اجسام رو بنویسید.

. نام ببرید را  که در اطراف می بینیدد(اهرم چیست؟چند اهرم   

 موفق باشید     


