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

 گویند؟گویند؟ به چه جانورانی گوشت خوار میبه چه جانورانی گیاه خوار می( 1

 

 ت؟ فشانی چیسگرده چیست؟ گرده ا( 2

 

 کند؟تی دارند؟ عنکبوت چگونه شکار میحشرات چه خصوصیا( 3

 

 های محافظت از بوته گل سرخ کدامند؟ چهار مورد را نام ببرید.  راه( 4

 

 های ظاهری چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟مورچه و کرم خاکی از نظر ویژگی( 5

 

 اهرگ و مویرگ را تعریف کنید.  یسرخرگ، س( 6

 

 دم و بازدم را تعریف کنید.  ( 7

 

 وست مرده هستند؟از پهای کدام قسمت لولسلول چیست؟ معموال س( 8
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 بینیم؟ها را هنگام روز در آسمان نمیچرا ستاره( 9

 

 رستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید. ( د10

 درست هستند.  نا ها همیشه فرضیهالف( 

 د.  شونهمیشه از چند ماده جامد تشکیل میها ب( مخلوط

 ند. ها نوعی مخلوط هستمامی محلول ج( ت

 نسان مفید هستند.  ها برای زندگی امخلوطهمه د( 

 های تیره استفاده کنیم. در تابستان بهتر است از لباسه( 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  ( 11

 شود.فته میورانی که ستون مهره ندارند ................................. گالف( به جان

 آید.ط چند زنجیره غذایی .................................... به وجود میاز ارتباب( 

 تواند حل کند. آب ....................... را نمیج( 

بت شده است را ........................... ستی آن ثاهای مختلف در ی که با آزمایشاد( به فرضیه

 گویند.  می

 کند. یژی نورانی تبدیل م ............................. انرژی شیمیایی را به انر ( ه
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 دمای هوا در تابستان بیشتر است یا در زمستان؟ چرا؟ ( 12

 

 چند مورد از خصوصیات موجود زنده را نام ببرید.  ( 13

 

 رود؟چرا در برخی از وسایل بیشتر از یک باتری به کار می( 14

 

 شود؟ید مییکی در کجا تول ( انرژی الکتر15

 

 چرا نباید در گوش کسی داد بزنیم؟( 16

 

 ن را نشان دهید. های مختلف آیک سلول بکشید و قسمت( 17

 

 های مختلف بند پایان را نام ببرید. ( گروه18

 

 کیل شده است؟ نام ببرید. هایی تشچه قسمتل از ( هر گ19
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