
 

 

 

 جمله های درست و نادرست را مشخص کنید ؟

 نادرست  درست                                           قطب جنوب را نشان می دهد .  S، قطب شمال و  Nدر آهن ربا (  1

 نادرستدرست                                                                 .     ( بزرگترین گروه بند پایان عنکبوت ها هستند 2

 نادرست درست                                                    ( هر زنجیره ی غذایی با یک گیاه خوار شروع می شود .    3

 نادرست درست                                                       . گیاهان تک لپه ریشه افشان و برگ های باریک دارند  ( 4

 نادرست درست                                          ( گلبول قرمز فقط وظیفه ی جابه جایی اکسیژن را بر عهده دارد   5

 جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید ؟

 ( سنگ هایی که در نتیجه ته نشین شدن مواد داخل آب به وجود می آیند ....................... نام دارد .  6

 ............... است .نام دیگر مخلوط یکنواخت  ................(  7

 ......... می گویند ........رتباط غذایی که میان موجودات زنده در یک زیستگاه برقرار است  .......( به ا 8

 می گویند . .......... ............. ( به انتقال دانه ای گرده از پرچم بر روی مادگی  9

 .تبدیل می شود ....................تولید می شود و سپس این انرژی  ......در خودرو بنزین می سوزد و انرژی .............. ( 11

 گزینه درست را انتخاب کنید ؟ 

 ؟کدام یک از اعضای بدن وظیفه ی پاکیزه کردن خون را بر عهده دارد (  11

  سرخرگقلب                    ج ( شش ها                  د ( ب (                    الف ( کلیه ها 

 ؟ مایع غلیظ اطراف سلول چه نام دارد (  12

 د ( پوشش اطراف سلول               ج ( هسته             ب ( سیتوپلاسم              الف ( پوسته 

 ؟ کدام سنگ از بقیه سفت تر و محکم تر است (  13

 د ( رسوبی                   الف ( آذرین                  ب ( گرانیت                    ج ( دگرکونی 
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 ؟ ( اندام اصلی تنفس کدام است 14

 د ( شش                   الف ( کیسه های هوایی            ب ( نای                   ج ( بینی 

 ؟ ( کدام یک از مواد زیر محلول جامد در مایع است 15

 د ( شیر در آب             ج ( الکل در آب               ب ( شکر در آب            الف ( جوهر در آب

 لغت های زیر را تعریف کنید : 

 ( نارسانا : 16

 ( منظومه شمسی : 17

 ( سلول : 18

 دهید .به سوال های زیر به صورت کوتاه پاسخ 

 ؟ ( دستگاه گردش خون با کدام دستگاه ها ارتباط دارد 19

 ( یک ماده سمی است که اگر زیاد در بدن بماند ما را مسموم می کند ؟ 21

 ( این حشره شیره ای را که شته می مکد می خورد ؟  21

 بزرگترین سیاره شمسی کدام است ؟(  22

 دارند ؟( گیاهان برای رشد به چه چیزهایی نیاز  23

  پاسخ دهید :کامل  به سوالات زیر به صورت

 

 

 ( ویژگی های موجودات زنده را بیان کنید . 25

 

 ردن آهن ربای الکتریکی بنویسید .( دو روش برای قوی تر ک 26

 

 چه نوع مداری است آن را تعریف کنید : روبه رو( مدار  24
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 شکل یک تقسیم سلولی را رسم کنید .(  27

 

 بی مهره ها به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید و برای هر کدام مثال بزنید .(  28

 

 

 ( دو مورد از تفاوت های گیاه سوسن و کدو را توضیح دهید . 29

 

 

 شبکه غذایی داده شده را تکمیل کنید .(  31

 

 

 

 

 

 

 

 

 زیر را بنویسید . ( نام دیگر سیاره های 31
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«  خدادادی» موفق و پیروز باشید   
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زگامانيت يدولت ريغ مدرسهپاسخنامه آزمون پاياني علوم پايه چهارم   

سامان ملك احمدي: نويسنده 	

  

	:تعيين درستي يا نادرستي عبارت ها

  درست )1
  نادرست )2
  نادرست )3
  درست )4
  نادرست )5

  

  :كلمات مناسب براي جاي خالي
  سنگ هاي رسوبي )6
  محلول )7
  زنجيره غذايي )8
  گرده افشاني )9

  به انرژي حركتي –گرمايي  )10

  

  :انتخاب گزينه درست
  گزينه الف )11
  گزينه ب )12
  گزينه ج )13
  گزينه د )14
  گزينه ب )15
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  :تعاريف

ها  به اين جسم .دهند ستيك و شيشه، الكتريسيته را از خود عبور نميالها مانند چوب، پ بعضي از جسم :نارسانا )16
  .گويند نارساناي الكتريكي مي

  . شود ناميده مي) منظومه شمسي(گردد، منظومه خورشيدي  خورشيد و هر چيزي كه به دور آن مي :منظومه شمسي )17

سلول واحد ساختماني . بدن ما و همه موجودات زنده از واحدهاي بسيار كوچكي به نام سلول ساخته شده است :سلول )18
  .بدن است

  

  :پاسخ كوتاه
  دستگاه تنفسي )19
  اوره )20
  مورچه )21
  مشتري )22
	آب، نور، هوا، خاك )23

	

  :پاسخ كامل
يك هم وصل كنيم به به طور متوالي و دنبال هم يعني پشت سر هم  را بههرگاه در يك مدار المپ ها ؛ )سري(مدار متوالي ) 24

مي آيد همه آنها روشن مي  به طرف المپ ها ريتهنگامي كه مدار بسته است و جريان از بادر اين نوع مدار . ايم مدار متوالي ساخته
  . از كار مي افتند باقي المپ ها نيزخاموش شود  خراب شود يا ها شوند و وقتي يكي از اين المپ

  .توانند موجوداتي شبيه خود را توليد كنند مي -5خورند  غذا مي - 4كشند  نفس مي -3كنند  حركت مي -2كنند  رشد مي -1) 25

  آهنربا جريان الكتريسيته و دور سيم پيچافزايش شدت ) 26

  : دهد تصوير مقابل شكل يك تقسيم سلولي را نشان مي) 27

  

 - 3حشرات مثل پروانه  -2كرم ها مثل كرم خاكي  - 1: دسته تقسيم مي شوند 5مطابق كتاب درسي بي مهره ها به ) 28
  هزارپايان مثل هزارپا  -5سخت پوستان مثل خرخاكي  -4عنكبوتيان مثل عنكبوت 

  . سوسن برگ هاي دراز و باريك و كدو برگ هاي پهن دارد –افشان دارد سوسن ريشه راست و كدو ريشه ) 29
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