
harfeakhar.com                                                      اییچهارم ابتدنمونه سوال علوم  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  

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

 ز عبارات زیر را مشخص کنید. ستی هر یک اتی و نادردرس( 1

 شود. استفاده می از آهنربا در ساخت قطب نماالف( 

 یاره نپتون از سنگ است. ب( جنس س

 چرخد.  کهکشان راه شیری به دور خورشید میج( 

 شود.تری انرژی الکتریکی تولید مید( در با

 . تر استه( قطب شمال آهنربا از قطب جنوب آن ضعیف

 پر کنید.   ( جاهای خالی را با کلمات مناسب2

 .............................. جریان الکتریسیته هستند.  ... همه فلزات الف( 

 شود.  گرما موجب افزایش ........................... می ب(

 شود.  انرژی الکتریکی در ................................ تولید میج( 

 شود. .. و ................................ به خانه منتقل میانرژی الکتریکی از راه ............................... د( 

دو مورد بنویسید که به انرژی خیلی زیاد و دو مورد را نام ببرید که به انرژی  ( 3

 کم نیاز دارد.

 

 مخلوط یکنواخت چه تفاوتی با مخلوط غیر یکنواخت دارد؟( 4
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 ؟ شودتولید میگاز کربن دی اکسید چگونه ( 5

 

 گویند؟ مثال بزنید.به چه جانورانی بی مهره می (6

 

 شوند؟ نام ببرید.  ها به چند گروه تقسیم میکرم( 7

 

 د.  بریها را نام بمواد دفعی سلول( 8

 

 زی را توضیح دهید.  مداری موا( 9

 

 ها را توضیح دهید. وا به ششمسیر رسیدن ه( 10

 

 شوند؟های آذرین چگونه تشکیل میسنگ ( 11

 

 شود؟ل میانرژی الکتریکی چگونه منتق( 12
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 ( انواع مختلف دماسنج را نام ببرید.  13

 

 ها را نام ببرید.  انواع سنگ( 14

 

 مفاهیم زیر را تعریف کنید.  ( 15

 ( آوند:الف

 ب( محلول: 

 ج( سلول: 

 چرا؟ هایی استفاده کنیم؟در فصل تابستان بهتر است از چه رنگ لباس( 16

 

 چند نوع انرژی نام ببرید. نرژی چیست؟  ا( 17

 

 چند نوع منبع انرژی نام ببرید.  ( 18

 

 شود؟هایی می نورانی چه استفاده  از انرژی( 19

 

 هایی تشکیل شده است؟ نام ببرید. از چه قسمتهر گل ( 20
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