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

 لمات مناسب پر کنید. جاهای خالی را با ک( 1

 .................... دارند.  کنند ................... حرکت میالف( همه اجسامی که 

 شود.  ها از ..................................... استفاده میبرای دیدن سلولب( 

 ترین ستاره به زمین ................................... است.  نزدیکج( 

 شود............. تبدیل میها به یکدیگر انرژی حرکتی به ..................... یدن دستد( بر اثر مال

به سنگ   و  فشار  اثر  ها برسنگ  از   یانواعه(   تبد  یها گرما ممکن است   لی..................... 

 شوند.

 نید. ( درستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر را مشخص ک2

 کردند. ته برای آرد کردن غالت از آسیاب آبی استفاده میهای گذش الف( در زمان

 ترین منبع انرژی است.  خورشید بزرگب( 

 ها مخلوط نیز هستند.  حلولهمه م ج( 

 را ذوب کند. ها تواند سنگگرمای زمین نمید( 

 تر است. حکمشت از آجر م خه( 

 .دیکن  انیب زنده را موجود اتیخصوص از مورد چند( 3

 

 ویند؟گ( به چه جانورانی گیاه خوار و به چه جانورانی گوشت خوار می4
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 کند؟ چرا؟ کرم خاکی در کجا زندگی می ( 5

 

 شود؟یلپه گفته م دو یاهانیبه چه گ تک لپه و یاهانیبه چه گ( 6

 

 گرده چیست؟ گرده افشانی چیست؟ ( 7

 

 ؟شودای استفاده می لول از چه وسیلهن سبرای دید( 8

 

 ها را نام ببرید.  هر سلول دارای چند قسمت است؟ آن( 9

 

 ی دیگر به جز شکل گرد درست کرد؟ چگونه؟ ا شکلهایی بتوان حبابآیا می (  10

 

 مخلوط یکنواخت چیست؟ سه ویژگی آن را بیان کنید. ( 11

 

 نام ببرید. مضر هستند را  طبیعتسه مخلوط که برای جانداران و  ( 12
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 انرژی چیست؟ چند نوع انرژی نام ببرید. ( 13

 

می(  14 استفاده  گرمایی  انرژی  از  کارهایی  نام  در چه  انرژی  منبع  کنیم؟ چند 

 د.ببری

 

 د؟ شوهایی میانرژی صوتی چیست؟ از انرژی نورانی چه استفاده( 15

 

 ر الکتریکی چیست؟ اجزای یک مدار الکتریکی ساده را نام ببرید.  مدا( 16

 

 جویی کرد؟چرا باید در مصرف سوخت صرفه( 17

 

 را نام ببرید. چند نوع مختلف دماسنج ( 18

 

 ها را نام ببرید. شوند؟ آنها به چند دسته تقسیم میسنگ ( 19

 

 ها از کوه و زمین چه ضرری دارد؟کندن سنگ( 20

 موفق باشین
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