


 1396تاریخ : دی ماه       ( ناحیه یک اردبیل (( 1( دبستان افسرصادقی)2علوم نوبت اوّل کالس چهارم ) سطح آسان ))آزمون        بسمه تعالی

 طرّاح : سهراب شکرانه ننه کران                                 نام ونام خانوادگی : ..............................                                           6تاآخردرس1درس

 

 

1 
 درآب دارد؟، بیش ترین تاثیر را درحل شدن قند کدام یک ازعوامِلِ زیر

            د : نوع قند         ج: به هم زدن                ب : داغ بودن آب                                      الف : خُرد کردن               
 

2 
 استفاده ازکدام یک ازمنابعِ انرژی نام بُرده شده درزیر،گران تمام می شود؟

 د : سوخت ها            : خورشید                      ج                 ب : باد                                       الف : آب                          
 

3 
 )سرکه وآب( به کدام  یک از مَواردِ نوشته  شده در زیر،شبیه است؟محلول 

 د : روغن وآب                       ج : نمک وآب                 ب : کافور وآب                        الف : اَلکل وآب                  
 

4 
 واحداندازه گیری رایج دمادرکشورما چه نام دارد؟

 د: پیکسل                          ج: سلسیوس              ب: لیتر                                    ارنهایت                       الف: ف
 

5 
 سانای گرمایی  وهم نارسانای الکتریکی خوبی است؟ردام یک ازموادزیرهم ناک

                                                                  د: شیشه ی رنگی                                                                                                                                           سیم مسیج:          ب:چوب خشک                          سیم نقره ای                 الف : 
 

6 
 کدام نوع دیواردوجداره برای جلوگیری ازعبورگرما وسرما مناسب تراست؟

 د: بتونی           ج :مُقّوایی                               ب:آهنی                                               الف:سنگی                    
 

7 
 نظورعبورسریع گرما کدام مادّه مناسب تراست؟برای ساخت تابه به م

 د:مس                ج:شیشه                                          ب:آهن                                                            الف: سُفال 
 

8 
 بهترین رسانای الکتریکی وگرمایی کدام یک ازموادزیراست؟

  د:آب    ج: مس                                               ب:نقره                                        الف:طال                           
 

9 
 آسان ترین راه تشخیص محلول ازمخلوط غیریکنواخت چیست؟

 د:سرریزکردن              کردن             ج:بخار         ب:بی حرکت گذاشتن               الف:عبوردادن ازصافی             
 

10 
 زیربیش ترشبیه است؟وارد شکروآب به کدام نوع ازم حلولم

  د: نوشابه          ج:گچ وآب                           ب:الکل وآب                              الف : نمک وآب                     
 

11 
 کدام یک ازموادزیرمی تواندنقش یک کلیددرمدار را داشته باشد؟

  د:نیِ پالستیکی          ج:ِخالل دندان                       ب:میخ آهنی                              الف:چوب کبریت                   
 

12 
 بهترین نارسانای گرما دربین موادزیرکدام است؟

  د:چوب           ج:هوا                                          ب:روزنامه                            الف: پارچه                             
 

13 
 پُرمصرف ترین انرژی بر روی کره ی زمین کدام مورداست؟

 ج:صوتی                                 د:گرمایی                     ب:الکتریکی                    الف:نورانی                            
 

14 
 احتیاج دارد؟ ازکارهای زیربه انرژی کم تری کدام یک

 د: وزنه برداری       ج : راه رفتن                                     ب : مطالعه                                    الف : خوابیدن              
 





 1396تاریخ : دی ماه       ( ناحیه یک اردبیل (( 1( دبستان افسرصادقی)2علوم نوبت اوّل کالس چهارم ) سطح آسان ))آزمون        بسمه تعالی

 طرّاح : سهراب شکرانه ننه کران                                 نام ونام خانوادگی : ..............................                                           6تاآخردرس1درس

 

 

1 
 درآب دارد؟، بیش ترین تاثیر را درحل شدن  قندکدام یک ازعوامِلِ زیر

             د : نوع قند         ج: به هم زدن                ب : داغ بودن آب                                      الف : خُرد کردن               
 

2 
 استفاده ازکدام یک ازمنابعِ انرژی نام بُرده شده درزیر،گران تمام می شود؟

 د : سوخت ها            : خورشید                      ج                 ب : باد                                       الف : آب                          
 

3 
 محلول )سرکه وآب( به کدام  یک از مَواردِ نوشته  شده در زیر،شبیه است؟

 د : روغن وآب                       ج : نمک وآب                 ب : کافور وآب                        الف : اَلکل وآب                  
 

4 
 رایج دمادرکشورما چه نام دارد؟واحداندازه گیری 

 د: پیکسل                          ج: سلسیوس              ب: لیتر                                    ارنهایت                       الف: ف
 

5 
 سانای گرمایی  وهم نارسانای الکتریکی خوبی است؟ردام یک ازموادزیرهم ناک

                                                                  د: شیشه ی رنگی                                                                                                                                           سیم مسیج:          ب:چوب خشک                          سیم نقره ای                 الف : 
 

6 
 برای جلوگیری ازعبورگرما وسرما مناسب تراست؟با ضخامت یکسان ، کدام نوع دیواردوجداره 

 د: بتونی           ج :مُقّوایی                               ب:آهنی                                               الف:سنگی                    
 

7 
 برای ساخت تابه به منظورعبورسریع گرما کدام مادّه مناسب تراست؟

 د:مس                ج:شیشه                                          ب:آهن                                                            الف: سُفال 
 

8 
 بهترین رسانای الکتریکی وگرمایی کدام یک ازموادزیراست؟

  د:آب    ج: مس                                               ب:نقره                                        الف:طال                           
 

9 
 ازمخلوط غیریکنواخت چیست؟آسان ترین راه تشخیص محلول 

 د:سرریزکردن              کردن             ج:بخار         ب:بی حرکت گذاشتن               الف:عبوردادن ازصافی             
 

10 
 زیربیش ترشبیه است؟وارد شکروآب به کدام نوع ازم حلولم

  د: نوشابه          ج:گچ وآب                           ب:الکل وآب                              الف : نمک وآب                     
 

11 
 کدام یک ازموادزیرمی تواندنقش یک کلیددرمدار را داشته باشد؟

  د:نیِ پالستیکی          ج:ِخالل دندان                       ب:میخ آهنی                              الف:چوب کبریت                   
 

12 
 بهترین نارسانای گرما دربین موادزیرکدام است؟

  د:چوب           ج:هوا                                          ب:روزنامه                            الف: پارچه                             
 

13 
 پُرمصرف ترین انرژی بر روی کره ی زمین کدام مورداست؟

 ج:صوتی                                 د:گرمایی                     ب:الکتریکی                    الف:نورانی                            
 

14 
 احتیاج دارد؟ تری ازکارهای زیربه انرژی کم کدام یک

 د: وزنه برداری       ج : راه رفتن                                     ب : مطالعه                                    الف : خوابیدن              
 




