
 
  دبستان غيردولتي ره آورد حويق        

                    1400 - 1401سال تحصيلي          

  مداد كاغذي   : نوع آزمون  

  علوم  : نام آزمون  

  :آزمونساعت شروع 

  

  :مدت زمان آزمون

  دقيقه 45

  چهارم:پايه                  2/10/1400   : تاريخ آزمون       سيده فاطمه موسوي  :  نام و نام خانوادگي آموزگار  :و نام خانوادگي نام        

   )ص(حضرت رسول اكرم . همانا خداوند علم آموزان را دوست دارد . آموختن علم بر هر انساني واجب است 

 

 

  

  . كنيد مشخص را زير جمالت  بودن نادرست يا درست _1     

  .زعفران دم كرده يك مخلوط يكنواخت است ) الف      

  .نفت يك منبع انرژي پايان ناپذير است ) ب      

  .الكتريسيته از همه ي مواد عبور مي كند ) ج      

  . كنيد پر مناسب كلمات با را خالي جاهاي  _  2    

  .تبديل مي كند ..............................................  اتو انرژي الكتريكي را به انرژي ) الف       

   .است ................................  روغن در آب يك مخلوط) ب      

  . ظرفي است كه  مايع ها را براي مدت طوالني تري گرم يا سرد نگه مي دارد   ..................................   )ج       

  .مفاهيم زير را تعريف كنيد  _ 3    

   :  نارساناي گرما) الف         

   : انرژي) ب         

  :  محلول) ج          

  .دهيد  وتاه به سواالت زير پاسخ ك _ 4        

  ؟  مواد را به چند روش مي توان از هم جدا كرد ) الف         

  ؟ مهم ترين منبع براي توليد انرژي الكتريكي چيست ) ب        

  ؟  سه نوع دماسنج نام ببريد  ) ج         

     

  .به سواالت زير پاسخ كامل دهيد   _ 5     

  

  ؟  چرا در برخي وسايل بيشتر از يك باتري به كار مي رود ) الف      

  

  روكش سيم هاي برق را از چه جنسي مي سازند ؟ چرا ؟ ) ب     

  

 



 
 

  

       

  

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نياز به تالش   متوسط  خوب  خيلي خوب  انتظارات
  بيشتر 

          .دهد مي تشخيص درستي به را نادرست و درست عبارت

          . كند مي پر مناسب واژه با را خالي جاهاي

          .دهد  يپاسخ م يداده  شده را به درست ميمفاه

          . داده شده پاسخ صحيح مي دهد  كوتاه و تشريحي  به سواالت

  : آموزگار بازخورد              

  

  

                

  

  

  

  


