
 8تا  1فصل  علومآزمون تراكمي 

  10/94تاريخ امتحان :  / 

 اعظم عابدينيآموزگار:  

  به نام خالق هستي

  اداره آموزش و پروش منطقه زواره 

 دبستان شهيد مهدي حاج كتابي 

  نام و نام خانوادگي : 

  نام پدر: 

 پايه : چهارم 

   ز گهواره تا گور دانش بجو 

  گزينه درست را انتخاب كن . 

  كدام يك از مخلوط هاي زير يكنواخت است ؟

  oد) دوغ               oج) شيركاكائو              oب) گالب و آب      oالف) روغن مايع و آب

  به چه روشي مي توان مخلوط گچ و آب را از هم جدا كرد .

   oد) جوشاندن         oج) بي حركت گذاشتن        oب) از صافي عبور دادن         oالف) سر ريز كردن

  الكتريسيته به چه وسيله اي از باطري جاري مي شود .

  oد) المپ             oج) پيچ                 oب) سيم            oالف) كليد 

لرزش دانه هاي برنج قرار گرفته بر روي يك برگه كاغذ در نزديكي راديويي كه در حال پخش سرود است 

  صورت ديگر تبديل مي كند  كدام صورت انرژي را به

    oب) انرژي صوتي به حركتي و لرزشي                          oالف) انرژي صوتي به الكتريكي 

  oد) انرژي نوراني به الكتريكي                oج) انرژي گرمايي به حركتي و لرزشي  

  كدام يك از خصوصيات سنگ هاي دگرگوني مي باشد .

  oب) در اثر گرما و فشار زياد به وجود آمده اند                  oهستند  الف) به حالت مذاب

  oد) از بلورهاي ريز يا درشت ساخته شده اند                                  oج) اليه اليه هستند 

  كدام قسمت آهن ربا نيروي جذب بيشتري دارد 

  S oد) قطب                    oج) دو سر آهن ربا                 oب) وسط آهن ربا             N  oالف) قطب 

1 

  جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كن 

  آب در نفت ، مخلوط مايع در ............................ است  - 

  ام دارد ظرفي كه مايع ها را براي مدت طوالني تري سرد يا گرم نگه مي دارد ....................... ن - 

  براي جدا سازي براده آهن از خاك بهترين راه استفاده از ....................... است  - 

  المپ ها در چراغاني خيابان ها در مراسم عيد به طور ......................... بسته مي شوند  - 

  مي شود .در پنكه انرژي ....................... به ...................... تبديل  - 

  براي بازيافت فلزها و جمع آوري آن ها بين زباله ها از ........................ استفاده مي كنند  - 

  

2 



           نادرست           درست                                    مشخص كنيد  þدرست يا نادرست بودن عبارات زير را با عالمت  

  o           o                                                                               مس يك نوع نارساناي گراما است      - 

  o           o                                              در يك مخلوط هر ماده خاصيت هاي خود را حفظ مي كند  - 

  o           o       ريكي هر چه تعداد ميخ ها افزايش يابد قدرت آهن ربا بيشتر مي شود در آهن رباي الكت - 

  o           o                                                                           سنگ مرمر يك نوع سنگ رسوبي است  - 

  o           o                       اني تبديل مي شود هنگام رعد و برق انرژي الكتريكي به انرژي صوتي و نور - 

3 

  به سواالت زير پاسخ كوتاه بده  

  ..........................2................................ 1دو رساناي گرما را نام ببريد  - 

  ..................................................سنگ ها از چه نظر با هم تفاوت دارند ؟  - 

  در هنگام ماليدن كف دو دست چه انرژي هايي به يكديگر تبديل مي شوند ..........................  - 

  براي جدا سازي نشاسته از آب از كدام روش استفاده مي كنيم ؟ ..................................... - 

  غير هم نام آهن ربا بر يكديگر چگونه است ؟........................................اثر قطب هاي  - 

4 

  نوع مدار الكتريكي شكل هاي روبه رو را مشخص كن  

  در كدام نوع مدار نور المپ ها بيشتر است ؟

  

  

  ................................  ......................  

5 

شكل زير با هم گفتگو مي كنند به نظر شما شكل زير يك محلول را نشان مي دهد ( رضا و مريم در مورد  

  توضيح دهيد )

  

  

  

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  با دقت در شكل ظاهري سنگ هاي زير آن ها را در سه گروه اصلي سنگ ها طبقه بندي كن .

  دو مورد از كاربردهاي سنگ ها را بنويس.

1...................................   

2....................................  ...................  ..................  .................  

7 



  با توجه به تصوير به سواالت زير پاسخ دهيد . 

  الف) كدام منبع انرژي هوا را آلوده مي كند...................

  انرژي پايان ناپذير است ..........................ب) كدام منبع 

  ج) دو راه صرفه جويي در مصرف انرژي را بنويسيد

1 ...................................................2 ............................  

  د) چهار منبع انرژي را نام ببريد ....................................

  

8 

مي خواهد آهن رباي الكتريكي قوي تري بسازد فعاليتي را طراحي كن كه به وسيله ي آن رضا بتواند اين  رضا 

  كار را انجام بدهد .

  

  

9 

  دو مورد را ذكر كنيد . بازيافت زباله چه فوايد و مزيايي دارد ؟ 

1 .....................................................................................  

  

2......................................................................................  
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  ن . ت  قق .   خ  خ . خ  اهداف  و انتظارات آموزشي ( مالك ارزيابي )رديف 

          ويژگي هاي مخلوط و محلول را  مي داند   1

          راه هاي جدا سازي مخلوط ها را تشخيص مي دهد   2

          انواع انرژي ها و تبديل آن ها به يكديگر را مي شناسد   3

          را ه هاي صرفه جويي در مصرف انرژي را بيان مي كند   4

          خصوصيات سنگ ها و انواع آن ها را مي داند   5

انواع مدارهاي الكتريكي را مي شناسد و ويژگي آن ها را   6

  بيان مي كند 

        

          رساناي برق و رساناي گرما را تشخيص مي دهد   7

قطب هاي هم نام و نا هم نام آهن ربا را به همراه ويژگي   8

  هاي آن ها مي شناسد 

        

توانا يي طراحي يك آزمايش جهت ساخت آهن رباي   9

  الكتريكي را دارد 

        

 

 

 

  بازخورد توصيفي آموزگار :  

  

 

 

  خودسنجي :  

  از پاسخ گويي خودم به سواالت راضي هستم ؟  - 1

  به نظر معلم و خودم چه مطالبي را به خوبي ياد گرفته ام ؟ - 2

  به نظر معلم و خودم در يادگيري چه مطالبي به تالش بيشتري نياز دارم ؟  - 3

  براي اينكه بيشتر ياد بگيرم چه كارهايي بايد انجام بدهم ؟ - 4

  از اين آزمون و نوشته هاي خودم چه چيزهاي جديدي را آموختم ؟ - 5

  

  :ارزيابي والدين 

  
  

  

 

 


