
سال تحصیلی:  علوم :آزمون درس

             1 چهارم :کالس 

اسمه تعالیب  

ام ونام خانوادگی:ن اداره آموزش و پرورش  

:معلمنام   

 ردیف امتیاز

5 

:جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید 

. مناسب است الف( در تابستان .پوشیدن لباس های ..........

. و ............................... برای جانداران و طب یرخبب(  . پس باید مضرّند عتیمخلوط ها مانند ..............................

 از آنها به درستی استفاده کنیم .

.ندیگو ینواخت ........................ م کیبه مخلوط های ج( 

. در می آید. در ساخت حباب شکل سیماگر د(   به صورت ستاره باشد حباب به شکل ..........

1 

2 

 2 مخلوط چیست ؟

2 

عالمت بزنید محلول است ؟ ریاز مخلوط های ز کیکدام 

                   ج( آب و نبات                       ب( دوغ                    خاک شیر ( آب والف
3 

2 

 کدام یک از مخلوط های زیر جامد در مایع نیست ؟ عالمت بزنید

 الف ( آب و شکر                                ب( آب و لیمو                             ح( آب و نمک 
4 

3 

توان استفاده کرد ؟ یاز چه روش های برای جداکردن مخلوط ها م 5 

3 

رار دهید .مناسب را از داخل کمان انتخاب کنید و در جای خالی قپاسخ 

( لمحلو مخلوط – )اطراف ما ................................. هستند .  اییمواد در دن شتریبالف( 

( درشت – ب( هر چه مواد ............. باشند به مدت زمان کمتری برای حل شدن احتیاج دارند. ) ریز

. برای حل شدن مواد در آن الزم است. )کمترج(   یشتر (ب– هر چه آب گرم تر باشد ، مدت زمان ..............
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 7 مورد ( ) 2 ؟  دیده یانجام م ییشما برای استفاده درست از مخلوط ها چه کارها
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