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

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

 شود. ی در باتری ذخیره میانرژی الکتریکالف( 

 . لوط جامد در مایع استآب و نشاسته مخب( 

 ر است. ت سیاهرگ به پوست نزدیکج( 

 یاره به خورشید است. ترین سعطارد نزدیکد( 

 کنند.  هم نام آهنربا یکدیگر را دفع میهای طبقه( 

 ای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  جاه( 2

 رین جانوران بی مهره روی زمین ..................................... هستند.  تفراوانالف( 

 ها همان ........................................... است. ب( محلول 

 های هرز را بین برد .......................... است.  توان علف هایی که میهیکی از راج( 

.................. د(   محلول  محلول  یک  نوشابه  محلول  و  جامد  در  مایع  محلول  یک   ......

 .................... است.  

................................. و به رگهایی که از قلب خارج می ه( به رگ هایی که به قلب شوند 

 شود. شوند............................. گفته میوارد می

 ها را نام ببرید.  شوند؟ آنسیم میها به چند گروه تق کرم( 3
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 های مختلف خون را بنویسید. قسمت ( 4

 ح دهید. ها را توضی مسیر رسیدن هوا به شش( 5

 شود یا در آب گرم؟ چرا؟تر حل میشکر در آب سرد سریع( 6

 

 یک؟ چرا؟ت: چوب یا فلز یا پالستدسته قابلمه کدام بهتر اس  ما برایبه نظر ش  (7

 

 ترتیب نام ببرید. مراحل روش علمی را به ( 8

 

 ی الکتریکی چیست؟نارسا( 9

 

 مثانه چه نقشی در بدن دارد؟( 10

 ت؟نشانه چیس وجود نبض( 11

 ند؟زقلب انسان در هر دقیقه چند بار می( 12

 

 در بدن چیست؟های سفید کار گلبول( 13
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های یم و مدتی تکان دهیم دانهبریز  اگر مقداری ماسه را درون ظرف در بسته(  14

 . چرا؟شوندماسه گرم می 

 انرژی صوتی چیست؟( 15

 

 شود؟انرژی الکتریکی چیست و در کجاها از آن استفاده می( 16

 

 رسانای الکتریکی و نارسانای الکتریکی چیست؟ ( 17

 

 مدار موازی را با رسم شکل تعریف کنید.  ( 18

 

 ابستان بیشتر است یا در زمستان؟ چرا؟ دمای هوا در ت( 19

 

 ( چند نوع مختلف دماسنج نام ببرید. 20

 

 ( آیا گرما و سرما خاصیت انتقالی دارند؟21
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