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

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

 دند. کرآسیاب آبی استفاده میکردن غالت از های گذشته برای آرد در زمانالف( 

 ترین منبع انرژی است.  خورشید بزرگب( 

 ع انرژی نیستند.  ها جزء مناب سوختج( 

 شود.می استفادههای فلزی ی پختن غذا از قابلمهمعموال برا د( 

 ها مخلوط نیز هستند.  همه محلوله( 

 سب پر کنید.  جاهای خالی را با کلمات منا( 2

 شود.  گیری دما از درجه .............................. استفاده میدماسنج پزشکی برای اندازهالف( در  

 شود. دیل میدر المپ انرژی الکتریکی به انرژی .................................. تبب( 

 شود. ....................... به خانه منتقل می انرژی الکتریکی از راه ........................ و ...ج( 

 شود.  لید میانرژی الکتریکی در ................................... تود( 

 ات ................................. جریان الکتریسیته هستند.  ه( همه فلز

 شود؟ها وجود دارد چه نامیده می پوششی که در اطراف سلول( 3

 

 که سلول را فرا گرفته است چه نام دارد؟ غلیظی مایع (4
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 که مصرف دارویی و رنگرزی دارند؟ شناسیدمیرا  گیاهانیچه ( 5

 ها را بنویسید.  های سلولها و تفاوتتشباه( 6

 

 هایی دارد؟شخم زدن چه فایده  (7

 

 فایده کرم خاکی را بنویسید.  ( 8

 

 اورزی را به ترتیب بنویسید. مراحل کار کش( 9

 

 ( بازتابش را تعریف کنید.  10

 

 شوند؟ نام ببرید. یم میها به چند دسته تقس( سنگ 11

 

 ها را بنویسید.  ( کاربرد کانی 12

 

 ( منظومه شمسی چیست؟13
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 برای غذاسازی گیاهان چه چیزهایی الزم است؟ ( 14

 

 تر است؟ چرا؟ذسازی فعال یا درخت سیب در کاغ گیاه گوجه فرنگی( 15

 

 ترین و سردترین سیاره منظومه شمسی را نام ببرید. گرم( 16

 

 ها را بنویسید.  کار کلیه( 17

 

 گویند؟ توضیح دهید. خلوط میآب روغن مچرا به آب نمک محلول و به ( 18

 

 دوره زندگی کرم کدوی گاوی را به طور کامل توضیح دهید.( 19

 

 د. نام ببریغذاسازی به چه چیزهایی نیاز دارد؟ سه مورد گیاه برای ( 20

 

 یسید. های مختلف خون را بنوقسمت ( 21

 موفق باشین
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