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 باسمه تعالي

 نام ونام خانوادگي:                          آزمون علوم       پايه ي چهارم ابتدايي      تاريخ:

  عنـوان سؤال رديف

 سؤاالت صحيح را با (ص) و غلط را با (غ) مشخص كنيد. 1

 (          )الف) همه ي محلول ها مخلوط هستند.

 (          ) و الوند يافت مي شود. ب) سنگ هاي رسوبي در كوه هاي دماوند

 (          ) ج) در آرايشگاه از آينه ي برآمده استفاده مي شود.

 (          ) د) زمين دومين سياره بعد از خورشيد است.

 (          ) ه) قسمت مايع خون پالسما نام دارد.

 (          ) و) قرمزي خون به علت گلبول هاي سفيد است.

 

 

 

 

 ور گزينه ي مناسب خط بكشيد.د 2

 *كار سلول استخوان چيست؟

 ج) حركت                   د) هضم و جذب غذا                       كام                  ب) انتقال پيام عصبيالف) استح

 * ادويه ها بيشتر در چه كشور هايي بدست مي آيد؟

 ج) سرد                        د) الف و ب           الف) گرم                    ب) مرطوب        

 * در سر پيچ جاده از چه آينه اي استفاده مي شود؟

 الف) برآمده              ب) تخت               ج) فرورفته                 د) ب و ج 

 * كدام از گروه كيسه تنان است؟

 ج) هيدر                 د) توتيا     الف) صدف               ب) حلزون             

 * سردترين سياره كدام است؟

 الف) زمين               ب) مريخ                 ج) پلوتو                    د) خورشيد

 * كدام سنگ در اثر گرما و فشار زياد بدست مي آيد؟

 بي              د) الف و ج الف) آذرين                ب) دگرگون                 ج) رسو

 كدام يك وظيفه ي دفاع از بدن را به عهده دارد؟* 

 الف) پالسما                ب) گلبول قرمز               ج) قلب                    د) گلبول هاي سفيد

 * ادرار در كدام اندام جمع مي شود؟

 الف) قلب             ب) شش                   ج) مثانه                د) كليه

 * كدام اندام وظيفه ي تصفيه ي خون را به عهده دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الف) كليه                    ب) قلب                    ج) شش                   د) مثانه

 * كدام يك اكسيژن را به سلول ها مي رساند؟

 نالف)شش               ب) كليه                ج) قلب             د) خو

 جاهاي خالي را با كلمه مناسب پر كنيد. 3

 است. -------يك محلول مايع در جامد و محلول نوشابه يك محلول  --------الف) محلول 

 يافت مي شود. --------و  -------ب) سنگ هاي آذرين در كوه هاي 

 به بيني و دهان مربوط مي شوند. -------قرار دارند و با لوله اي به نام  --------ج) شش ها در داخل 

 مي گويند. -----كه به قلب وارد مي شوند و به رگ هايي  -------رج مي شوند د) به رگ هايي كه از قلب خا

 است. --------از گلبول هاي قرمز سرخرگ وارد مي شود و تعداد گلبول هاي سفيد  -------) به هر كليه ه

 

 

 

 

 

 اصطالحات زير را تعريف كنيد. 4

 بازتابش:                                                                                 

 رسانا:

 انگل:

 

 

 

 

  ( سه مورد)گياهان براي غذاسازي به چه چيزهايي نياز دارند؟ 5

  ذاسازي فعال تر است يا گياه هندوانه؟چرا؟درخت پسته در كار غ 6

  كرم ها به چند گروه تقسيم مي شوند؟ نام ببريد. 7

  آهن رباي الكتريكي چگونه درست مي شود؟ 8

  ؟سنگ هاي آذرين چگونه تشكيل مي شود 9

 

  مواد دفعي سلول ها را نام ببريد. 10

  قسمت هاي مختلف خون را بنويسيد. 11

  (همديگر را جذب مي كنند)هاي ديگر آهنربا را مشخص كنيد. قطب 12

  مسير رسيدن هوا به شش ها را توضيح دهيد. 13

  مدار موازي را توضيح دهيد؟ 14
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