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 )سری اول(  ابتدایی  چهارمعلوم نمونه سوال                          نام و نام خانوادگی:              

 م؟ چرا؟ در فصل تابستان بهتر است از چه رنگ لباسی استفاده کنی( 1

 

 بیان  را  آن  ویژگی  سه   ؟چیست  همگن  نا  مخلوط  یا  کنواختی  غیر  مخلوط(  2

 کنید.  

 

زها  مخلوط(  3 کاربردر  و  استفاده  ما چه  بیان ندگی  را  مورد  دارد؟ سه  دهایی 

 کنید.  

 

 د.  بریچند منبع انرژی را نام ب( 4

 

برای صرفه5 که  کارهایی  از  نمونه  انجام ( سه  انرژی  منابع  از  و حفاظت  جویی 

 د.  ن کنیدهید بیامی

 

 ود؟شانرژی الکتریکی چیست و در کجا از آن استفاده می( 6

 

 ترین منابع تولید جریان الکتریسیته چه نام دارد؟ مهم( 7
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 درستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید. ( 8

 ل هستند. الف( تمامی حشرات دارای با

 کند.انوران دیگر تغذیه میب( زالو از خون ج

 عنکبوت شکارچی جانوران کوچک است.  ج( 

 ها است. هیارد( دمای سیاره زحل بیشتر از سایر س

 کنند. یکدیگر را جذب می آهنربا نام ی همهاه( قطب

 ( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  9

 شود................................ گفته می دهندگرما را عبور مید فلز که ف( به موادی ماننال

 .کندنسان زندگی می....................................... به صورت انگل در روده اب( 

 شود.  ه می................................. گفت رانی که ستون مهره ندارندنوبه جاج( 

 ترین ستاره به زمین است. .................................... نزدیکد( 

 د.  یابمیها .................................... با رشد بدن تعداد سلوله( 

 ا نام ببرید.  های تنفسی راندام( 10

 

 چند نوع مختلف دماسنج نام ببرید.  ( 11
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 ؟شوندگونه تشکیل میی رسوبی چهاسنگ ( 12

 

 نرباها قدرت یکسانی دارند؟ چرا؟آیا تمامی آه( 13

 

 یاره منظومه شمسی چه نام دارد؟ زیباترین س( 14

 

 ترین واحد ساختمانی بدن چه نام دارد؟کوچک ( 15

 ها به چه چیزهایی بستگی دارد؟گنجایش شش( 16

 

 ها را نام ببرید.  ؟ آنود داردچند نوع رگ در بدن وج( 17

 

 شود؟فته میبه چه جانورانی بی مهره گ( 18

 

 شود؟به چه گیاهانی تک لپه و به چه جانورانی دو لپه گفته می( 19

 

 شود؟ه چه جانورانی دانه دار گفته میب( 20

 موفق باشین
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