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 اداره کل آموزش و پرورش            

 

 

         آموزگار:                  علوم چهارم ابتداییآزمون مدادکاغذی                   ادگی:            نام و نام خانو

با گذاشتن عالمت  در جای مناسب درستی یا نادرستی جمالت را مشخص کنید( 1

 درست                 نادرست                                            شود. یتواند باعث لرزش اجسام م یم یصوت یانرژ *

 درست                 نادرست                                           .شوندمیتشکیلجامدیمادهچندازهمیشههامخلوط *

 درست                 نادرستخورشید یک چشمه ی نور است .                                                                         *

 درست                 نادرستسنگ مرمر یک سنگ رسوبی است .                                                                      *
  

 .( گزینه ی درست را انتخاب کنید2

 ؟درست می شوند را چه می گویندسنگ هایی که از سرد شدن مواد مذاب آتش فشان ها *

 هرسه گزینهد(                          دگرگونیج(                         رسوبیب(                    آذرینالف( 

 

 ؟برای مدتی طوالنی ثابت نگه می داردوسیله ای که دمای آب را *

 پارچ(د                       فالسک             ج(                             وانلیب(                        دماسنجالف(

 

 کدام وسیله می تواند جایگزین کلید در مدار الکتریکی باشد؟ *

                        نوار چسبد(                         گوش پاک کنج(                    پالستیکب(                      میخالف( 

 

هالباسکدامشمانظربهداد،قرارخورشیدنورمقابلدرحیاطدرراشدهشستههایلباسعباس،مادر*

شوند؟میخشکزودتر

            باشندتیره هکهاییلباس (ب                     اشندبنروش هکهاییلباس (الف

                              کدام هیچ (د                                                  هالباسهمه(  ج

 

 *کدام یک از مخلوط های زیر محلول است؟

شربت خاکشیرد(                  آب و روغنج(                         آب و نمکب(                 دوغالف( 

 (جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید.3

. م کیبه مخلوط های  *  .ندیگو ینواخت .......................

. استفاده می شود.برای اندازه گیری  *  دما از درجه ی .........................

. تولید می شوداز سوختن سوخت ها انرژی  * ........................... 

 .                       .کنندمیتهیهآهنآن،ازکهاستسنگنوعی،.................سنگ  *



:شنهادیارائه بازخود، راهکار و پ

"است اتیدقّت و توجّه به جزئ ت،یرمز موفق"

دیموفق باش                                                                                         

 با گذاشتن عالمتی مشخص کنید()جدول را کامل کنید.(4

 
 

 نارسانای گرمایی رسانای گرمایی نام وسیله

   چوب

   فلز

   پالستیک

 
 ( به سواالت پاسخ دهید؟5

 مورد( 2نام ببرید.)؟چه وسایلی نا رسانای الکتریکی اند* 

 

 پیش بینی کرد؟چگونه می توان پاسخ یک پرسش را *

 

 چگونه به وجود می آید؟ رسوبیسنگ *

 

 ؟بزرگ ترین منبع انرژی چیست و چه ویژگی هایی دارد*

 

 مورد(2؟)انواع دما سنج را نام ببرید*

 

 مورد(2راه های جدا سازی مواد را نام ببرید)*
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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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