
1 
 

 

 جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید .

 خورشید و هر چیزی که به دور آن کی گردد.....................نامیده می شود.-1

 حدود................هفته طول می کشد که به آن ...............می گویند .گردش ماه به دور زمین در -2

 نام کهکشانی که ما در آن زندگی می کنیم .....................می گویند .-3

 سیاره ی ..................به سیاره سرخ معروف است .-4
 

 هر جمله را به کلمه ی مناسب خودش وصل کنید .

 نزدیک ترین همسایه زمین است .                                              ناهید -1

 سومین سیاره منظومه شمسی است .                                           نپتون-2

 سردترین سیاره ی منظومه شمسی است.                                        ماه-3

 لوع خورشید در آسمان دیده می شود .                        زمین گاهی قبل از ط-4
 

 گزینه های درست را انتخاب کنید .

 کدام سیاره از گاز تشکیل شده است .-1

 نپتون                                 زهره                             عطارد                                   مریخ     

 اگر زمین به دور خورشید نمی چرخید :-2

 سال به وجود نمی آمد    شبانه روز به وجود نمی آمد     ماه دیده نمی شد      همیشه یک طرف زمین روز بود 

 در اطراف کدام سیاره حلقه های زیبایی وجود دارد ؟-3

 بهرام                                کیوان     زهره                                نیر                               
 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید .

 تفاوت ستاره و سیاره را بنویسید.-1

 

 کدام سیاره برای زندگی موجودات مناسب است ؟چرا؟-2

 

 مریخ از زمین گرم تر است یا سردتر ؟به چه دلیل ؟-3

 

 تقویم کشور ما بر چه اساسی تنظیم شده است ؟-4

 

 

 نام خالق زیبایی هاه ب

 نام ونام خانوادگی : آزمون علوم پایه چهارم دبستان 

 تاریخ: هدف:آسمان در شب 
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به یک اندازه به نظر می "خورشید از ماه بزرگتر است ،ولی وقتی از زمین به آن نگاه می کنیم ،آن ها تقریبا-5 

 رسند دلیل آن چیست ؟

 چرا ستاره هارا در روز نمی بینیم ؟-6

 

 د خانه در کجا ساخته شد ؟اولین سفر انسان به فضا به کجا بوده است ؟صاولین ر-7

 

 از زمین چیست ؟شهم شما در حفاظت -7
 

 مقیاس اندازه گیری  توصیف مقیاس 

تسلط دارد"کامال به همه ی سوال ها جواب درست داده است   

سوال جواب درست داده است  3به بیش از   یادگیری در حد خوبی انجام گرفته است  

سوال جواب درست داده است   3به   یادگیری در حد قابل قبولی انجام گرفته است  

 نیاز به اصالح دارد  به هیچ کدام از سوال ها جواب درست نداده است 

 

 : خودسنجی

 ؟ گرفتیم یاد بهتر را چیزهایی چه درس این در

 ؟ بگیریم یاد بیشتر راباید چیزهایی چه خودم و معلم نظر به

 ؟ دهم انجام باید کارهایی چه بگیریم یاد بیشتر اینکه برای
 
 

 


