
 تغوِ تعالی
 آسهَى ارسؽیاتی ًَتت دٍم درط علَم پایِ چْارم دتغتاى                        ...................ًام خاًَادگی : ........................................... ًام ٍ

  هؾخـ کٌیذ.× الف(پاعخ فحیح را تا عالهت 
 (دهای کذام یک اس عیارات سیز تیؾتز اعت؟1

 د(سّزُ               ج( اٍراًَط                               ب( سحل                    الف(هؾتزی       

 دقیقِ طَل تکؾذ ،تا یک علَل تقغین ؽذُ ٍ تِ دٍ علَل تثذیل ؽَد،پظ اس گذؽت یک عاعت چٌذ علَل حافل هی ؽَد؟22(اگز 2

 15د(                               12ج(                                    8ب(                              6الف(

 خَردى کذام هادُ غذایی تزای قلة هفیذ اعت؟ (3

 د(ّزعِ هَرد                          ج( هیَُ                               ب( سیتَى                  الف(گزدٍ      

 تِ فَرت اًگل در رٍدُ اًغاى سًذگی هی کٌذ؟(کذام یک 4

 د(کٌِ                        ج(کزهک                      ب(کزم خاکی                          الف(سالَ    

 (کذام یک اس گیاّاى سیز تِ ٍعیلِ ّاگ تَلیذ هثل هی کٌذ؟5

 د( لَتیا                      ج( تاقال                              ب( عزخظ                          الف(کاج    

 ؟د(ّز سًجیزُ غذایی ّویؾِ، تا کذام جاًذار ؽزٍع هی ؽ6َ

 الف(یک علف خَار         ب(یک گَؽت خَار              ج(حؾزُ گیاُ خَار            د(گیاُ عثش

 ب(جاّای خالی را تا عثارات هٌاعة پز کٌیذ.
 (گزها ّویؾِ اس جای گزم تز تِ جای ....................... هٌتقل هی ؽَد.7

 (ٍقتی تا عین ٍتاطزی الهپی را رٍؽي کٌیذ، یک .................. تؾکیل دادُ ایذ.8

 (خَرؽیذ ٍ ّز چیشی کِ تِ دٍر آى هی گزدد، ...................... ًاهیذُ هی ؽَد.9

 .......... ًام دارد......... ، (پزدُ دٍر علَل12

 ج(جوالت فحیح را تا )ؿ( ٍ جوالت غلط را تا )غ( ًؾاى دّیذ.
 (        تیؼ تز اس َّای دم اعت. )      ،(اکغیضى َّای تاسدم11

 (           (ّوِ ی تی هْزُ ّا در آب سًذگی هی کٌٌذ. )  12

 (        (تا رؽذ گیاُ، گلثزگ ّا تثذیل تِ هیَُ هی ؽًَذ. )    13

 ؽکل ٍ اًذاسُ عٌگ ّا هتفاٍت اعت. )            ((14

 ت(تِ عَاالت سیز پاعخ دّیذ.

 (رٍػ ّای جذا عاسی هخلَط ّا را ًام تثزیذ ٍ تزای ّز کذام هثال تشًیذ.15

 

 

 (آیا تزای اًجام ّوِ ی کارّا تِ یک اًذاسُ ،اًزصی ًیاس دارین؟تا هثال تَضیح دّیذ.16

 

 

 ٍتغیار هحکن اعت، دلیل اعتحکام ایي عٌگ چیغت؟(هزهز عٌگی گزاى تْا 17

 

 

 



 ٌّی اس تقیِ ستالِ ّا اس چِ رٍؽی اعتفادُ هی ؽَد؟آ(در کارخاًِ تاسیافت ستالِ،تزای جذا کزدى اجغام 18

 

 

 (اگز هاُ اس خَد ًَری ًذارد،پظ چزا ؽة ّا رٍؽي ٍ درخؾاى اعت؟19

 

 

 .ًام تثزیذ(یک علَل را رعن کٌیذ ٍ تخؼ ّای هختلف آى را 22

 

 

 

 (یک حؾزُ هفیذ ٍ یک حؾزُ سیاى آٍر را ًام تثزیذ.21

 

 (گیاُ رٍ تِ رٍ چِ ًام دارد؟در چِ جاّایی رؽذ هیکٌذ؟ٍچگًَِ تَلیذ هثل هی کٌذ؟22

 
 

 

 (در سیغتگاُ سیز، چٌذ سًجیزُ غذایی ٍجَد دارد؟23

 

 موفق باشید


