
به نام خدا :  خانوادگی نام و نام  

کالس :چهارم                    مدیریت آموزش و پرورش منطق                                     سال تحصیل                 

:علوم:آزمون 

مخلوط ومحلول 

مخلوط داراي چه ویژگی هایی است؟ -1

1-
2-

 -3      :ویژگی هاي مخلوط
4-

:از موارد زیر مخلوط نیست با توجه به ویژگیهایی که در باال ثبت کردید مشخص کنید کدام یک-2

   رنگ_      خون_      دود_      هوا_ 

 آب پرتقال_      شکر_      شیر_      نمک_ 

 است...........نام دیگر مخلوط یک نواخت -  3

اگر مقداري نمک و خاك را روي هم بریزیم و هم بزنیم چه نوع مخلوط است حاصل می شود ؟-4



 :انواع مخلوط

.حل کنید مقداري نمک را در آب-1
 .مشاهدات خود را بنویسید  _

.توضیح دهیدچه تفاوت یا تفاوتهایی بین مخلوط آب نمک و آجیل می بینید؟-2

.جاهاي خالی را با کلمات مناسب پرنمایید-3

1-..................... 

2-...................... 



ماده ي دیگري مانند آهک را در آب حل می کردیم به همان میزان نمک در  فکر می کنید اگر به جاي نمک_٤
  آب حل می شد؟

 :محلول

.در قسمتهاي قبل با تعریف مخلوط همگن آشنا شدید-1
 به نظر شما در مخلوط آب نمک کدام ماده در دیگري حل شده؟_
  .مناسب قرار دهید خالی  هر کدام از آب یا نمک را در جاي_

 ......:حالل        ....:حل شونده 

.براي انواع دیگري از محلولها را که می شناسید مثال بزنید -2

:جاهاي حالی را با کلمات مناسب پر کنید-3



 :جداسازي اجزاي یک مخلوطچگونگی 

به کالس پیشنهاد  دانستیم راه هاي متفاوتی براي جدا سازي اجزاي یک مخلوط وجود دارد،شما چه راهکاري را-
 .)اید کمک بگیرید ازنمونه هایی که در اطراف دیده.(می دهید

 فکر کنید
  هن که همراهشان بود پاره شد و آزهرا و مریم از روي دوچرخه افتادند و کیسه پر از نمک وبراده 

 .سه ریختهن ونمکهاي روي زمین را همراه ماسه و برگهاي درخت جمع کردند و همه را در کیآ آنها براده
 .ماده را از هم مانند مورد اول در جدول بنویسید 4در جدول وسایل جدا سازي این 

 دلیل  شرح کار  مرحله

 جداسازي برگها  عبور مخلوط از توري  1

2 

3 

4 

5 



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 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

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
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