
 دانابه نام ایزد 

 ناحیه یک شیراز پرورش واداره آموزش 

 امام رضا )ع(مجتمع آموزشی فرهنگی غیر دولتی هوشمند 

 دوره ابتدایی پسرانه

 97/ 1/  .........تاریخ :        : شعبه  چهارمایه (پتکلیف عیدانه )علوم تجربی       نام خانوادگی :             نام و

 گازدار به کدامیک از گزینه های زیر بیشتر شبیه است ؟نوشابه -1

 سس مایونز  -د    آب آشامیدنی شهری      -روغن درآب             ج -ب     شربت پرتقال             -الف

 الکتریسته درکدام وسیله الکتریکی متفاوت عمل می کند ؟-2

 زنگ اخبار  -د            هویه برقی           -ج                  جارو برقی       -ب                  دریل         -الف

 کدام مورد تفاوت آهنربای دائمی و الکتریکی رابیان می کند ؟-3

 نوع مواد جذب شده  -داشتن میدان آهنربایی          د -قابل تعویض بودن قطب ها     ج -داشتن دو قطب     ب -الف

 رودخانه به دریاها ، کدام مورد دیرتر از بقیه رسوبات ته نشین می شود ؟با رسیدن رسوبات -4

 ماسه  -د                     آهک        -ج     قلوه سنگ            -ب                   رس        -الف

 در روز اول ماه قمری ، شکل ماه به چه صورت دیده می شود؟-5

  -به هیچ وجه دیده نمی شود               د -ج                                     -ب                        -الف

 درهنگام بازدم ، پرده ی دیافراگم و حجم قفسه ی سینه به ترتیب چگونه است ؟-6

 باال ، زیاد  -د                                     باال، کم       -پائین ، زیاد            ج -پائین ، کم           ب -الف

 هادر سطح پوست قرار می گیرند ؟در کدام نقطه بدن سرخرگ -7

 بازو و گردن  -مچ دست و گردن               د -گردن و ران              ج -مچ دست و سینه           ب -الف

 کنم ، کدامیک حالل است ؟لیتر الکل حل می  5لیتر آب را با  5وقتی -8

 الکل چون سبکتر است . -آب چون معروف تر است  .              ب -الف

 آب چون سبکتر است  . -الکل چون معروف تر است    .               د -ج



 انتقال گرما در فلزات و خورشید به ترتیب به چه روشی است ؟-9

 رسانایی ، تابشی  -تابش ، تابش                د -سانایی             جرسانایی ، ر -تابش، همرفت           ب -الف

 در صورت خوردن گوشت خام ، کرم کدو را به چه صورتی دریافت می کنیم ؟-10

 کرم و تخم -کرم بالغ               د -ج                        کرم نوزاد           -تخم                    ب -الف

 چه اتفاقی می افتد ؟ 4و  2ا توجه به شکل با خاموش شدن المپ های ب-11

  ( خاموش می شود .3المپ ) -الف

 ( خاموش می شوند . 5(و )1المپ های ) -ب

 همه ی المپ ها خاموش می شوند . -ج

 ( روشن می مانند .3( و )1( خاموش شده و المپ های )5فقط المپ ) -د

 کدام ایجاد می شود؟در اثر دگرگونی ماسه سنگ -12

 گرانیت  -د           کوارتزیت              -کنگلومرا             ج -ب                        مرمر          -الف

 کدامیک ستاره است ؟-13

 زحل  -د                       خورشید          -ج     زهره                 -ب                    ماه              -الف

 تعداد حرکات تنفسی به کدام مورد زیربستگی ندارد ؟-14

 جنسیت فرد  -میزان فعالیت های بدنی          د-ج            جثه                -ب                 سن           -الف

 ک است ؟زدر بدن ما دیواره ی کدام قسمت جهت انتقال مواد بسیار نا-15

 همه ی موارد  -د            روده ی باریک           -کیسه های هوایی            ج -ب        رگ          موی -الف

 زغال سنگ نوعی سنگ ................. محسوب می شود .-16

 آذرین بیرونی  -د           آذرین درونی               -دگرگونی                    ج -ب    رسوبی               -الف
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 برای روشن کردن یک المپ حداقل چند رشته سیم نیازاست ؟-17

 بدون سیم هم می توان المپ را روشن کرد . -یک رشته               د -سه رشته        ج -ب  دو رشته       -الف

 روش جداسازی کدام مخلوط با بقیه متفاوت است ؟-18

 آب گل آلود -د              آب ونشاسته          -ج          آب وشن         -آب و شکر             ب -الف

 ساده ترین بی مهره چه نام دارد ؟-19

 کرم پهن  -د                 هشت پا               -ج              اسفنج           -ب              انگل        -الف

 کدام نرم تن به دو کفه ای مشهور است ؟-20

 ه یسل -د                 عروس دریایی           -ج                    صدف            -حلزون          ب -الف

 *پسرم خوبم : امیدوارم سال جدید را باشادی و سالمتی به همراه خانواده ی گرامی آغاز کنید* 

 *باتشکر *

 

 


