
  تاریخ امتحان:                         بسمه تعالی                                                                                                                   

 ساعت امتحان:                                                                                                                                نام و نام خانوادگی:

 دقیقه51 مدت امتحان:                 وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران                                                       چهارم پایه:

 مربوطه:  آموزگار                                                                           علوم نام درس:

نظردانش آموز:                                                                                         نظرکلی آموزگار: 

 ردیف سواالت

 گزینه درست را عالمت بزنید. 

 ؟نیستکدام روش زیر برای جمع آوری اطالعات مناسب  

 الف( مشاهده                       ب( پرسیدن                              ج( استفاده از کتابها                      د( آزمایش 

 در تابستان و زمستان به ترتیب پوشیدن چه لباسهایی مناسب است؟ 

 سیاه                        د( هیچکدام-( سفیدسفید                 ج-سفید                      ب( زرد-الف( سیاه 

 کدامیک از گزینه های زیر مخلوط نیست؟ 

 الف( شن و ماسه                       ب( آجیل                        ج( آب نمک                             د(آب و روغن 

 زودتر حل می شود؟ کدامیکشکر در  

 ب( آب سرد                        ج( آب لیمو                      د( هیچکدام                چای     الف(  

 

 

5 

 جاهای خالی را با کلمه مناسب پرکنید. 

 الف( درزیر آفتاب لباس های ........................ زودتر خشک می شوند. 

. است.   ب( تحقیق یکی از روش های .........................

 مخلوط شربت خاکشیر یک مخلوط ......................... است.ج(  

 د( مخلوط آب و نمک یک مخلوط ........................ است. 

 

0 

گزینه مناسب را انتخاب کنید   

درست                نادرست        الف( شکر در آب سرد سریعتر حل می شود.                                                          

نادرست   درست                                         ب( مخلوط زعفران دم کرده یک مخلوط غیر یکنواخت است.           

درست                نادرست                                       ج( منظور از مشاهده یعنی استفاده از تمام حواس                  

نادرست      درست                                          د( شکل حباب ها با تغییر شکل سیم تغییر می کند.                     

9 

  مخلوط چیست؟  
5 

 روش های جداسازی انواع محلول ها را نام ببرید؟ 
1 

برای تهیه سریع یک لیوان شیر عسل خنک چه کاری می توانیم انجام دهیم؟   
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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