
 

 

  

 ةَ ٌام رسا

 دانستنیهای علوم برای آموزگاران پایه چهارم                         
 

 دریای ىسیحصاٌَ اسث  ,وسیع جصیً دریای جِان_ اكیاٌّس آرام اسث  , وسیع جصیً اكیاٌّس جِان  _

 دریاچَ ی رضر ىی ةاصس  وسیع جصیً دریاچَ ی  جِان_ 

 آفصیلاسث وسیع جصیً صدصای جِان , صدصای ةضرگ   -

 ىصجفع جصیً آةضار جِان آةضار آٌجم اسث  -

 طّیم جصیً رود جِان رود ٌیم اسث -

 ةضرگ جصیً كاره جِان, آسیا ىی ةاصس -

 كسیيی جصیً اكیاٌّس غتارت از اكیاٌّس کتیص اسث -

 ىحص در اكیاٌّس کتیص اسث  22011ةضرگ جصیً غيق دریاُا -

 ىحص اسث  0500غيق ىحّسط دریاُا  –

 ىیهیّن کیهّىحص ىکػب اسث2040و کم آب اكیاٌّس ُاخج –

 ىیهیّن کیهّىحص ىصةع اسث  032سطح کهی اكیاٌّس ُا  -

 کیهّىحص ىصةع اسث ىیهیّن 216سطح کهی رضکی ُا  –

 آب اسث  كسيث آن 42كسيث زىیً راك و 16 -

 ىصجتَ ةضرگحص از زىیً اسث 00000رّرصیس  –

 سثرّرصیساز کّچکحصیً سحاره ُای دٌیا – 

کیهّىحصی زىیً اسث ایً غيق یک ىػسن درآفصیلای  022جاکٍّن ةیش جصیً غيلی کَ اٌسان جّاٌسحَ اسث ةصود  -

 جٍّةی اسث 

 ثاٌیَ طّل ىی کضس جا ٌّر رّرصیس ةَ زىیً ةصسس  24دكیلَ و  5 –

رصث در ٌظص ىیهیّن خضصه ی ریض و د100ةصای جزيیً زدن خضصه ُای روی زىیً کافی اسث ةَ ازای ُص اٌسان  -

 ةگیصیو

 از غيص کصه ی زىیً, چِار ىیهیارد و پاٌصس ىیهیّن سال ىی گشرد -



 

 

 ُفحَ اسث 21, یک سال دكیلَ اسث 212300یک سال  -

 ثاٌیَ اسث  02224300یک سال  – 

ن ةَ ىست یک ىیهیّن ىیضان اٌصژی کَ رّرصیس در یک ثاٌیَ جّنیس ىی کٍس, ةصای جّنیس ةصق جيام کضّرُای جِا –

 سال کافی اسث

سال طّل ىی کضس جا از  52ساٌحی ىحص از زىیً را کٍسه و ةَ غيق ةصویو,  00در صّرجی کَ ةحّاٌیو در ُص دكیلَ  -

 طصف دیگص زىیً سص در ةیاوریو

از آب درصس  2فلط  -صیضَ در ظاُص جاىس ةَ ٌظص ىی رسس ونی در واكع ىایػی اسث کَ ةسیار کٍس خصکث ىی کٍس -

 ُای کصه زىیً صیصیً اسث

 صفص 11 و جهّیش 2غسد سحارگان آسيان ىساوی اسث ةا صياره 

 فصٌگی جض ىیّه ُاسث ىّز جض گیاُان غهفی اسث , در خانی کَ گّجَ -

 طّل كس ُص اٌسان سانو ُضث وجب دسث رّد اوسث -

 ةصری از كتیهَ ُای آىصیکای جٍّةی کتاب ىّرچَ اسثغشای ایسه آل  -

 کیهّىحص ةص ساغث اسث  100ث گصد و ةاد سصغ -

 کیهّىحص ةص ساغث اسث 210سصغث آب دُاٌی کَ ٍُگام غطسَ از دُان رارج ىی صّد  –

 داٌضيٍسان دریافحَ اٌس ىّرچَ ُا ىاٌٍس اٌسان ُا صتح ُا ريیازه ىی کضٍس -

 ُضار سال در ةصاةص ججضیَ ىلاوىٍس 20ظصوف پالسحیکی ةَ طّر جلصیتی  -

 روز اسث 354صه ی ىصیذ یک سال ک -

 الیَ ی ازن فلط ةَ اٌسازه دو سکَ روی ُو ضزاىث دارد -

 صِاب سٍگ ةضرگ ةَ زىیً ةصرّرد ىی کٍس 200ُص سال خسود  -

 

 جِیَ و جٍظیو7صِال ةِصوز


