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

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

 سان است. ها یکشکیل آنلی شکل تها گوناگون هستند وسنگالف( 

 آید.  ها در طول سالیان بسیار زیاد به دست میاز خرد شدن سنگ خاکب( 

 ها همیشه یکسان نیست.  های رسوبی جنس الیهدر سنگج( 

 های رسوبی تاثیر دارد.  تشکیل سنگگرما و فشار زمین در د( 

 شود. خالص یافت نمی نمک به صورت ه( 

 را با کلمات مناسب پر کنید.   جاهای خالی( 2

 گویند. ....................................... میالف( به مخلوط یکنواخت 

 کنند انرژی .................................. دارند. هایی که حرکت میب( همه چیز

 د.  کننگیاهان بدون دانه با ................................ تولید مثل میج( 

 ترین ستاره به زمین ................................ است. د( نزدیک

 گویند.  ها به دور خورشید .......................................... میبه مسیر حرکت سیارهه( 

 هایی تشکیل شده است؟ ( یک گل از چه قسمت 3

 

 در  یگرده افشان  از پس    کند؟می زنبور عسل چگونه به گرده افشانی کمک  (  4

 افتد؟ یم یها چه اتفاقگل
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 انرژی چیست؟ چند نوع انرژی نام ببرید. ( 5

 

 حفاظت از انرژی گرمایی چیست؟سهم شما در ( 6

 

 ند؟کنای آهنربا را چگونه نام گذاری میهقطب ( 7

 

 هایی دارد؟ باله چه فایده بازیافت ز( 8

 

 ست؟ترین تاره به زمین کدام انزدیک فرق ستاره با سیاره چیست؟( 9

 

 شود؟ ای استفاده میسلول چیست؟ برای دیدن سلول از چه وسیله( 10

 

 ف کنید.  م و بازدم را تعری( د11

 

نام ببرید و هر کدام را تعریف  ( چند نوع رگ در بدن وجود دارد؟ آن12 ها را 

 د.کنی
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 های زیر محلول مایع در مایع است؟ کدام یک از مخلوط( 13

 آب و نشاسته            ج( آجیل           د( آب و سرکه  لف( آب و روغن          ب( ا

 ک مثال حالل و حل شونده را توضیح دهید. با ی( 14

 

 انواع مدار را با رسم شکل مشخص کنید.  ( 15

 

 شوند؟های رسوبی چگونه تشکیل میسنگ ( 16

 

 نارسای گرما را با مثال تعریف کنید.  ( 17

 

 ها چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟طدر استفاده صحیح از مخلو( 18

 

 شود؟ گاز کربن دی اکسید چگونه تشکیل می( 19

 

 آیا نوشابه یک مخلوط است؟ توضیح دهید.( 20

 موفق باشین
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