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

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

 ترین منبع انرژی است.  خورشید بزرگالف( 

 . های تیره استفاده کنیمدر زمستان بهتر است از لباس( ب

 شود. خالص یافت می  نمک به صورتج( 

 ها یکسان است.  د( روش تشکیل سنگ

 شفاف بودن است.  هاهای اصلی محلوله( از ویژگی

 .د( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنی2

 شود.............. و ............................. یافت میهای ............های آذرین در کوهسنگالف( 

 رساند.  میها ژن را به سلول............................. اکسیب( 

 شود.  از انرژی آب جاری ............................... تولید میج( 

 ز داریم.برای انجام کارها به ................................... نیاد( 

 شود.  ه( انرژی از شکلی به شکل دیگر ................................... می

 ها چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟هنگام استفاده از مخلوط( 3

  

ب ه اجسام تیره گرما را بیشتر جذآزمایشی طراحی کنید و توضیح دهید ک(  4

 کنند. می
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 حکم است. دلیل استحکام این سنگ چیست؟مرمر سنگی گران بها و بسیار م  (5

 

 برید.  یک حشره مفید و یک حشره زیان آور را نام ب ( 6

 

 شود؟هایی می از انرژی نورانی چه استفاده( 7

 

 و مثال بزنید. و نارسانا را تعریف کنید و برای هر کدام د انارس( 8

 

 توان آهنربای الکتریکی ساده ساخت؟ ونه میچگ( 9

 

 ها را نام ببرید. شوند؟ آنها به چند دسته تقسیم میسنگ  (10

 

 ای؟ چرا؟یشهماند یا در لیوان شتر میدر لیوان فلزی چای گرم( 11

 

 مدار الکتریکی چیست؟( 12
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 ترین منبع انرژی چه نام دارد؟ بزرگ( 13

 های مختلف یک سلول را با شکل نشان دهید.قسمت ( 14

 

 ها را نام ببرید.  دگرگونی سنگ دو عامل مهم( 15

 

 مراحل روش علمی را به ترتیب نام ببرید. ( 16

 

 شوند؟ نام ببرید.  ها به چند گروه تقسیم میکرم ( 17

 

 هید.  مدار موازی را توضیح د( 18

 

 شود؟حباب چگونه تشکیل می( 19

 

 مخلوط چیست؟ ( 20

 

 را؟ها قدرت یکسانی دارند؟ چآیا آهنربا (21
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