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  ::هاها  معرفي نشانهمعرفي نشانه
  ::هر سوال استهر سوال است  آماريآماري  گر اطالعاتگر اطالعاتيانياناست كه باست كه باستفاده شدهاستفاده شدهبه شرح زير به شرح زير   هاييهاييدر شناسنامه هر سوال نشانهدر شناسنامه هر سوال نشانه

  

  ..باشدباشدميمي  شركت كننده در آزمونشركت كننده در آزمون    آموزانآموزان  دانشدانش  ، از كل، از كلسوالسوال    بهبه  مراجعينمراجعين  تعداد تعداد   به معنايبه معناي
  

  

  ..اندانددادهداده  پاسخ صحيح پاسخ صحيح   باشد كه به اين سوالباشد كه به اين سوالكنندگان ميكنندگان ميي از شركتي از شركتبه معناي درصدبه معناي درصد
  

 
  ..باشدباشد  ميميبه معناي تاريخ برگزاري آزمون به معناي تاريخ برگزاري آزمون 

  

  

  ..باشدباشد  ميميكنندگان در آن آزمون كنندگان در آن آزمون   شركتشركت  به معناي جمعيتبه معناي جمعيت
  

  

  
جدول تعداد سؤاالت هر جدول تعداد سؤاالت هر   ايناين  دردر  ..تهيه شده استتهيه شده استمانند نمودار باال مانند نمودار باال ها ها بندي سوالبندي سوالسطحسطح  جدول و نمودارجدول و نمودار  ،،كتابكتاببراي هر مبحث براي هر مبحث 

  ..هاي مراجعه ابتدايي و انتهايي هر سطح مشخص شده استهاي مراجعه ابتدايي و انتهايي هر سطح مشخص شده است  ي سؤاالت و درصدي سؤاالت و درصد  شمارهشماره  ،،))نسبتاً دشوار، دشوار، دشوارترنسبتاً دشوار، دشوار، دشوارتر((سطح سطح 
منطقي منطقي     بديهي است كه اين نمودار بايد شيببديهي است كه اين نمودار بايد شيب. . استاست  ها تنظيم شدهها تنظيم شدهي سوالي سوال  نمودار براساس درصد مراجعه به سوال و شمارهنمودار براساس درصد مراجعه به سوال و شماره

  ..ودودشش  تر ميتر مي  رويم درصد مراجعه در سطح دشوارتر كمرويم درصد مراجعه در سطح دشوارتر كم  داشته باشد و هرچه رو به پايان ميداشته باشد و هرچه رو به پايان مي

هاسطح سوال نسبتاً دشوار: سطح اول  دشوار: سطح دوم   دشوارتر: سطح سوم   
 22 -  28 10 -  21  1 -  9 شماره سوال

 61 - 75 78 - 84 86 - 89 درصد مراجعه
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 هاي نسبتاً دشوار سؤال
 

 

  .سوال پاسخ دهند 5سوال به  10از هر  5500تا  4750آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 7يا  6(سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند 8به بيش از  سوال 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  

آب در كدام آب را در مقابل نور خورشيد بگذاريم  رنگي داراي مقدار برابر هاي در شرايط يكسان اگر ليوان - 1

  شود؟ در مقابل نور خورشيد، زودتر گرم مي زير، ليوان

  793  15/05/95  %59  %89  

  ليوان سفيد رنگ) 1

 ليوان سياه رنگ) 2

  گاي رن ليوان نقره) 3

 ليوان خاكستري رنگ) 4

 ؟شود نميبيني علمي محسوب  زير يك پيش هاي گزينهيك از  كدام - 2

  5098  06/09/94  %40  %89  

  ».شود كنم به زودي خشك مي هاي اين گياه در حال زرد شدن است، فكر مي برگ«: زهرا گفت) 1

    ».ريزد تان ميبه نظر من در فصل پاييز با كم شدن شدت نور خورشيد، برگ درخ«: علي گفت) 2

    .شد ميتري در آب حل  رضا مشاهده كرد كه با هم زدن مخلوط آب و قند، قند بيش) 3

 .شود تري قند در آن حل  به نظر محمد ممكن است با گرم كردن آب، مقدار بيش) 4

  يك تحقيق علمي صحيح است؟ ي روش كدام جمله، درباره - 3

  758  01/05/95  %36  %89  

  .دهند هاي الزم را انجام مي  بيني سپس پيش ،دهند اي را مشاهده كرده و در مورد آن آزمايش انجام مي ديدهدانشمندان ابتدا پ) 1

 .دهند هايي را انجام مي بيني آوري كردند، پيش دانشمندان به كمك مشاهدات خود و اطّالعاتي كه جمع) 2

  .ا به دقت و قبل از آن انجام دادبيني خوب، بايد آزمايش ر ي يك پيش در يك روش علمي، براي ارائه) 3

 .شود آوري اطّالعات ثابت مي ي دقيق و جمع بيني با مشاهده درستي پيش) 4



  
  
  
  
  

سطحي هاي سهمجموعه كتاب  10 زنگ علومـ1درسچهارم دبستانعلوم

   بيني است؟ ي زير يك پيش كدام جمله - 4

  758  01/05/95  %33  %89  

  شود يا در آب گرم؟ تر حل مي شكر در آب سرد بيش) 1

  .هواي اتاق خيلي گرم است) 2

  .كرديم هاي مختلف حباب درست مي ي سيم وسيله هامروز در زنگ علوم، ب) 3

 .با توجه به ابري شدن هوا، فردا باران مي بارد) 4

5 - ي هر دو  هاي خود نشسته بودند و فاصله  د هر دو در يك شب بهاري در كنار آتش همراه خانوادهعلي و محم

به نظر شما دليل اين . گرمش نبودكرد اما محمد  بعد از مدتي علي احساس گرما مي. ها از آتش يكسان بود آن

 بوده است؟ يك از موارد زير كدامموضوع 

  758  01/05/95  %43  %88  

  .دماي بدن علي كمتر بوده است) 1

  .تر داشته است هاي علي رنگ تيره لباس ) 2

  .تر داشته است هاي محمد رنگ تيره لباس) 3

 .تر بوده است دماي بدن محمد بيش) 4

عرشيا و  اما امروز آفتابي باشد ،و ديشب برف باريده و بر روي زمين نشسته باشد باشددي ماه  23اگر امروز  -6

هاي زير را پيشنهاد  يك از لباس بازي به پارك بروند؛ شما به او كدام به همراه دوستانش براي برفبخواهد 

 كنيد؟ مي

  770  26/06/95  %63  %87  

  اي لباس سرمه) 1

  لباس زرد) 2

  لباس سفيد) 3

 اس نارنجيلب) 4
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ي سيم را بر  شويي، اگر بخواهيم ثأثير شكل حلقه براي ساختن حباب با استفاده از يك سيم و آب  و مايع دست - 7

 بيني مناسب اين فعاليت باشد؟ تواند پيش يك از موارد زير مي كدامروي شكل حباب بررسي كنيم، 

  3458  24/07/94  %49  %87  

  .كند تغيير دهيم، شكل حباب تغيير ميي قطر يا ضخامت سيم را  اگر اندازه) 1

  .كند ي حباب تغيير مي اگر جنس سيم را تغيير دهيم، اندازه) 2

  .كند ي سيم را عوض كنيم، شكل حباب تغيير نمي اگر شكل حلقه) 3

 .شود تر مي ي حباب بزرگ شويي را بيشتر كنيم، اندازه هرچه مقدار آب و مايع دست) 4

 كدام گزينه صحيح است؟  - 8

  2439  23/07/95  %55  %86  

  )مشاهده. (شود سارا و علي ديدند كه شكر در آب حل مي) 1

  )آزمايش. (شوند با خود فكر كردند كه چرا برخي از مواد در آب حل نميها  آن )2

    )برداري يادداشت. (ها در آب تأثير داشته باشد گفتند كه ممكن است جنس اجسام براي حل شدن آنها  آن )3

 )پرسش. (ي ديگر را در آب قرار دادند چند مادهها  پس آن )4

 .گويند مي .........را  گانه پنج بررسي دقيق با استفاده از حواس - 9

  3458  24/07/94  %50  %86  

  آوري اطّالعات جمع) 1

  رسم جدول) 2

  مشاهده) 3

  حل پيشنهاد راه) 4



  
  
  
  
  

سطحي هاي سهكتاب مجموعه  12 زنگ علومـ1درسعلوم چهارم دبستان

 هاي دشوار سؤال
  

 

  .سوال پاسخ دهند 40سوال به  10از هر  5500تا  4750آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 6يا  5(سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند 7سوال به بيش از  10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
 

 ؟كنند ار را بر اساس چه چيزي رسم مي، جدول و نمودخود هاي دانشمندان در پژوهش - 10

  843  12/06/95  %42  %84  

  انجام آزمايشدست آمده از  نتايج به )2    پرسش مطرح شده) 1

 گيري نتيجه) 4    مشاهده) 3

اند و دو قطعه سيم  شويي، مايع حباب درست كرده ها، با استفاده از آب و مايع دست ي گل آموزان مدرسه دانش - 11

هاي حاصل  حبابهاي ايجاد شده را بكشيد،  اگر بخواهيد شكل حباب. اند و مربع ساخته نازك را به شكل مثلث

 ؟بود نداز اين دو قطعه سيم به ترتيب چه شكلي خواه

  837  29/05/95  %56  %83  

  دايره -دايره) 1

  مربع -مثلث) 2

  مثلث -مربع) 3

 مربع -مربع) 4

آيا شكل يك ظرف در سرعت بخار «: ه پرسيده بودندي پرسش ديروز آقاي معلم ك من درباره«: گويد سهيل مي - 12

. ي جواب آن مشورت كردم ، خيلي فكر كردم، با پدر و مادرم هم درباره»رف اثر دارد؟ظشدن آب درون آن 

ي گشادتري دارند، آب  هايي كه دهانه به نظر من در ظرف. در يك مجله علمي نيز در اين باره مطالبي خواندم

 ي آخر سهيل بيانگر كدام گزينه است؟ جمله» .شود سريع تر بخار مي

  3458  24/07/94  %33  %83  

  آوري اطّالعات جمع) 2    مشاهده  ) 1

 طرح پرسش) 4    بيني پيش) 3
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به نظر  و آفتاب آن شديد است ي زمين قرار دارد از كره ي گرمي كه كشور عربستان در منطقه با توجه به اين - 13

 هايي با كدام رنگ بپوشند؟  تابستان لباس شما بهتر است مردم اين كشور در فصل

  4975  22/08/94  %67  %82  

    هاي سفيد لباس) 1

  هاي مشكي لباس) 2

    اي هاي قهوه لباس) 3

 هاي سبز لباس) 4

كنيد كدام مورد  بيني مي پيش. كند هاي زير استفاده مي هاي رنگي از قالب مادر سروش براي درست كردن ژله - 14

  81%  64%  15/05/95  793  دهد؟ ها را نشان مي به ترتيب شكل درست ژله

1 (  

2 (   

3 (  

4 ( 

ها به  آن. آموزان كالس چهارم همراه معلّم خود در يك روز صاف و آفتابي به گردش علمي رفتند دانش - 15

احساس گرماي  با تابش آفتاب آموزان در حين گردش علمي تعدادي از دانش. ي طبيعت پرداختند مطالعه

تواند دليل اين اتفاق  كدام عامل مي. گفتند زياد گرمشان نيست ردند، در حالي كه تعدادي ميك تري مي بيش

  80%  60%  23/07/95  2439  باشد؟

  .آموزاني كه گرمشان شده لباس سفيد رنگ پوشيده باشند ممكن است دانش) 1

  .آموزاني كه گرمشان شده لباس تيره رنگ پوشيده باشند ممكن است دانش) 2

  .يرون گرم بوده استهواي ب) 3

 .اند آموزان عينك دودي به چشم داشته تعدادي از دانش) 4



  
  
  
  
  

سطحي هاي سهكتاب مجموعه  14 زنگ علومـ1درسعلوم چهارم دبستان

ها به مقدار  ها سه ليوان يكسان برداشته و درون آن آن. خواهند آب را گرم كنند شهاب، مهدي و محمد مي -16

رشيد قرار هايي پوشاندند و مقابل نور خو هايشان را با ورقه كشي ريختند و هر يك دور ليوان مساوي آب لوله

اي رنگ و محمد با دو ورق  مهدي با دو ورق نازك نقره  شهاب دور ليوانش را با دو ورق نازك سياه رنگ،. دادند

 شود؟ تر مي به نظر شما آب درون ليوان كدام فرد گرم. نازك سفيد رنگ پوشاند

  837  29/05/95  %55  %79  

  محمد) 1

  شهاب) 2

  مهدي) 3

 .شود با اين شرايط آب گرم نمي) 4

بهترين گزينه را (كنند؟  هايي مي بيني هاي گوناگون پيش ي پاسخ پرسش دانشمندان به كمك كدام مورد درباره - 17

 .)انتخاب كنيد

  4996  09/11/94  %52  %79  

  ها در آن اطّالعاتبا استفاده از رسم جدول و ثبت ) 1

  آوري اطّالعات كمك مشاهدات و جمعبه ) 2

  هاي گوناگون با طرح پرسش) 3

 به كمك حدس و پيشنهادهاي گوناگون) 4

ها در  آموزان كالس چهارم ابتدايي همراه معلّم خود آزمايشي را انجام دادند، با توجه به شكل زير، آن دانش - 18

هاي متفاوت را ريختند و آن را  ولي با رنگ جامد از يك نوع ماده مساوي اي، مقداري چهار ظرف مشابه شيشه

تر نرم  ي داخل كدام ظرف كم شوند؛ به نظر شما ماده اين مواد با جذب گرما نرم مي. دنددر مقابل آفتاب قرار دا

 شود؟ مي

  5331  25/10/94  %46  %79 

  )1(ظرف ) 1

 )2(ظرف ) 2

  )3(ظرف ) 3

 )4(ظرف ) 4

 )4(ظرف )3(ظرف  )2(ظرف  )1(ظرف 
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 بيني چيست؟ ترين ويژگي پيش مهم - 19

  843  12/06/95  %34  %79  

  .بيني تصادفي است پيش) 1

  .مايش نيستبيني قابل آز پيش) 2

  .شود ارائه مي حدس و گمانبر اساس  بيني پيش) 3

 .ها انجام شده است بيني بر اساس آزمايش پيش) 4

 .........هاي گوناگون  ي پاسخ پرسش ، درباره .........با توجه به متن كتاب درسي دانشمندان با استفاده از  - 20

 .كنند مي

  3458  24/07/94  %31  %79  

    بيني، مشاهده پيش) 1

  برداري اطّالعات، يادداشت آوري جمع و مشاهده) 2

  بيني پيش آوري اطالعات، و جمع مشاهده) 3

 آوري اطّالعات بيني، جمع پيش) 4

از » 2«را در مقابل نور آفتاب قرار داديم؛ اما در آخر مشاهده شد كه آب ليوان » 2«و » 1«هاي  دو ليوان با شماره - 21

 است؟ نادرستهاي زير  از علت يك كدام. تر است گرم» 1«آب ليوان 

  2439  23/07/95  %36  %78  

  .تري در برابر نور آفتاب قرار گرفته باشد به مدت بيش، »2«ي  ممكن است ليوان شماره) 1

  .باشد» 1«تر از ليوان  كم» 2«ممكن است مقدار آب موجود در ليوان  )2

    .باشد» 2«تر از ليوان  تيره» 1«ممكن است رنگ ليوان  )3

» 1«ي آب ليـوان   تـر از دمـاي اوليـه    بـيش » 2«ي آب ليـوان   ، ممكن است دماي اوليهي شرايط با يكسان در نظر گرفتن بقيه )4

  .باشد



  
  
  
سطحي هاي سهمجموعه كتاب    16 زنگ علومـ1درسعلوم چهارم دبستان

 هاي دشوارتر سؤال
   

 

  .سوال پاسخ دهند 3سوال به  10از هر  5500تا  4750آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 5يا  4(سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند 6 سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
 

خمير ): 1(دماسنج : هاي زير را با كمي خمير بازي به ترتيب زير پوشاندند آموز قسمت انتهايي دماسنج دو دانش - 22

ها را در مقابل نور  خمير سفيد و آن): 4(خمير سياه و دماسنج ): 3(اي، دماسنج  خمير قهوه): 2(ج سبز، دماسن

 . .........ها پس از مدتي مشاهده كردند كه  آن. خورشيد قرار دادند

  758  01/05/95  %28  %75  

  .تر است دهد از همه بيش نشان مي» 4«ي  دمايي كه دماسنج شماره) 1

  .تر است دهد از همه كم نشان مي» 2«ي  نج شمارهدمايي كه دماس) 2

  .است» 1«ي  تراز دماسنج  شماره دهد كم نشان مي» 4«ي  دمايي كه دماسنج شماره) 3

 .است» 1«ي  تراز دماسنج  شماره دهد كم نشان مي» 3«ي  دمايي كه دماسنج شماره) 4

  است؟ تنادرسي علمي  كدام گزينه در رابطه با تحقيق در مورد يك مسأله - 23

  793  15/05/95  %30  %72  

  .ي خوب از مسأله است كند، يك مشاهده ي علمي اولين قدم كه ما را به پاسخ مناسب نزديك مي در يك مسأله) 1

  .بيني خود بهتر است آزمايش را چند بار تكرار كنيم براي اطمينان از درستي يا نادرستي پيش) 2

را در شـرايط  شـود، بايـد دو آزمـايش     انجـام مـي   ك عامل بر روي عامـل ديگـر  تأثير يي  در آزمايشي كه براي مقايسه) 3

    .انجام دهيم يكسان

 . بيني نمود ي علمي پيش توان در مورد مسأله آوري اطّالعات، مي به كمك مشاهده و جمع) 4

ها پس  آن .دان ايليا و امير براي انجام آزمايش تشكيل حباب دو سيم نازك را به شكل مثلث و مربع درست كرده - 24

ها به چه شكلي خواهد بود؟  به نظر شما حباب آن .ها را بر روي دفتر خود كشيدند از انجام آزمايش شكل حباب

  70%  37%  01/05/95  758  )به ترتيب از راست به چپ(

 مربع -مثلث) 4  دايره -دايره) 3  مستطيل -مثلث) 2  مثلث -مربع) 1

»1« »2« »3« »4« 
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با   به مقدار مساوي محلول يكسان آب) 3(و ) 2(، )1(هاي  از ظرفدرون هركدام . جدول زير را در نظر بگيريد - 25

و هر سه . ي آب هر سه ظرف كمي شور است ايم به طوري كه مزه گراد و نمك ريخته ي سانتي درجه 10دماي 

با توجه به اطّالعاتي كه از جدول زير به . دهيم هاي متفاوت قرار مي هاي اجاق گاز با حرارت ظرف را روي شعله

 ها براي بيان اين نتايج كدام است؟ بيني ترين پيش آيد، صحيح دست مي

  4975  22/08/94  %19  %70 

  

  )3( و) 2(، )1(هاي  بيني پيش) 1

    )1(بيني  فقط پيش) 2

  )2(و ) 1(هاي  بيني پيش) 3

 )3(و ) 2(هاي  بيني پيش) 4

ها را در دو مكان  ريزيم و آن يط يكسان ميمتر آب با شرا سانتي 20اي رو باز تا ارتفاع  ي شيشه در دو لوله - 26

با توجه به اطّالعات به دست آمده از جدول، كدام گزينه . دهيم مختلف كه در جدول زير ذكر شده است قرار مي

 شود؟ بيني صحيحي براي اين آزمايش در دو حالت گفته شده، محسوب مي پيش

  5098  06/09/94  %22  %67  

  زير نور خوشيد  ي روشن هگاز با شعل باالي اجاق  مكان

  12  8  )متر سانتي(ارتفاع آب درون لوله پس از چند دقيقه 
  

  .  شود تر مي با افزايش گرماي داده شده به آب، ارتفاع آن در لوله بيش) 1

    .شود كاهش ارتفاع آب باعث افزايش دماي آن مي) 2

  .كند ايجاد نمي مقدار گرماي داده شده به آب، در ارتفاع آب درون لوله تغييري) 3

 .شود تر مي با افزايش گرماي داده شده به آب، ارتفاع آن در لوله كم) 4

  ي ظرف شماره
     

  گراد سانتيي  درجه 45  گراد ي سانتي درجه 30  گراد ي سانتي درجه 20  دماي حرارت شعله

ي آب درون ظرف  بيني مزه پيش
  پس از چند ساعت

  شور خيلي) 3(  شور )2(  تغيير بدون) 1(
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سطحي هاي سهمجموعه كتاب    18 زنگ علومـ1درسعلوم چهارم دبستان

 ها، چه بايد كرد؟ بيني براي اطمينان از درستي يا نادرستي پيش - 27

  758  01/05/95  %33  %66  

  .پيشنهادهاي متنوعي ارائه داد) 1

  .ها، آزمايشي طراحي كرد بيني براي پيش) 2

  .گيري كرد ش، نتيجهبدون انجام آزماي) 3

 .ها را با هم مقايسه كرد بيني پيش) 4

را براي  ها هاي مختلف مقدار مساوي آب ريختند و آن با رنگ يكسان ولي هايي آموز در داخل ليوان دو دانش - 28

ي آزمايش خود را در جدول زير يادداشت كردند ت يك ساعت در برابر آفتاب قرار دادند و نتيجهمد .ه با توج

 تر است؟ كدام گزينه مناسب» 1«ي  ول زير به جاي شمارهبه جد

  758  01/05/95  %27  %61  

  3  2  1  رنگ ليوان

  معمولي  معمولي  معمولي  آب داخل ليوان در ابتدا دماي

آب داخل ليوان پس از قرار گرفتن در  دماي
  آفتاب در مدت يك ساعت

  ولرم  ولرم  خيلي گرم

  

  اي نقره) 1

  صورتي) 2

  سفيد) 3

 ي مشك) 4

  




