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

 درستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید. ( 1

 .الف( گرما بر حل شدن مواد در آب اثر دارد

 های تیره استفاده کنیم. ب( بهتر است در تابستان از لباس

 توان از هم جدا کرد.ها را میزای همه محلولج( اج

 ابع انرژی نیستند.  ها جز مند( سوخت

 است. ترین منبع انرژیه( خورشید بزرگ

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.( 2

 .شودبدیل میشار به سنگ ...................................... تد از گرما و فسنگ آهک بعالف( 

 کند............................ کرمی است که از خون جانوران دیگر تغذیه میب( 

 ند .............................. نام دارند.  گردان هایی که خون را به قلب برمیرگج( 

ها نزدیک محل طلوع و غروب خورشید ها و عصرتوان صبح........... را می( سیاره .............د

 دید.

 ن را بر عهده دارند.  ................................ اندامی هستند که وظیفه تصفیه کردن خوه( 

 شوند؟های دگرگون شده چگونه تشکیل میسنگ( 3

 

 عریف کنید.  شبکه غذایی را ت ( 4
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 زیر پاسخ دهید.   به سواالت( 5

 وجود در خون را بنویسید. دو سلول م الف( نام 

 ب( شبکه غذایی را تعریف کنید.

 ج( مهتاب چیست؟

 د( آوند را تعریف کنید. 

 ها را تعریف کنید.  ه( محلول

 ها را بنویسید.  ها و کانیهای سنگدو مورد از فایده( 6

 

 گویند؟ دو جسم نارسانا نام ببرید. انا می به چه اجسامی نارس( 7

 

 کشد؟یک بار گردش ماه به دور زمین چه مدت طول می( 8

 

 ها محیط مناسبی است؟ها و مرجانچرا دریا برای زندگی اسفنج( 9

 

 زیستگاه موجود زنده را تعریف کنید. ( 10

 

 چگونه نفس میکشیم؟ به طور کامل توضیح دهید.  ( 11
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 کنند؟ورشید در منظومه شمسی به هم برخورد نمیها و خیارهچرا س( 12

 ه و کهکشان را تعریف کنید.  یار، سستاره( 13

 ران است؟اهان و جانوچرا زمین مکان مناسبی برای زندگی گی( 14

 های کدام قسمت از پوست مرده هستند؟معموال سلول( 15

 ند؟ژن نیاز دارها به آب و اکسیچرا سلول( 16

 های تنفسی را نام ببرید.  اندام ( 17

 های قرمز خون چیست؟ کار گلبول( 18

 . ها را نام ببریدچند نوع رگ در بدن وجود دارد؟ آن( 19

 چه موادی برای قلب و رگ ما مفید هستند؟( 20

 ی روده باریک چیست؟ها( کار سلول21
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