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 پاسخنامه آزمون پایانی علوم پایه چهارم دبستان کیمیای دانش 

 

 1سوال  

 : یا نادرستی عبارت هاتعیین درستی 

 درست  •

 ست در •

 ست در •

 نادرست •

 ستنادر •

 

 2سوال  

 کلمات مناسب برای جای خالی: 

 سیاهرگ •

 قطب •

 کرمک •

 زحل  •

 میکروسکوپ  •

 

 3سوال  

 تعیین گزینه صحیح: 

 شده( گون گزینه د )دگر •

 گزینه ج )الکل در آب( •

 گزینه ب )فرضیه سازی(  •

 ها( گزینه الف )سرخس  •

 گزینه ج )خرخاکی و هزارپا(  •
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  4سوال  

مدتی  می شوند و بعد از  ذره های قند به آرامی از هم جدا، مو آن را هم می زنی موقتی قند را در آب می اندازی محلول:  ✓

واخت است. به این نوع مخلوط، محلول نمی گوییم مخلوط یک نواخت در آب پراکنده می شوند. در این حالت، به طور یک

 . ویندگمی

کند در اصل   المپ را روشن اند یکبتو  های بسازیم کوسیلههنگامی که بتوانیم به کمک سیم و باتری  : مدار الکتریکی  ✓

کند  شود و المپ را روشن میالکتریسیته )برق( به وسیله سیم از باتری جاری میدر اصل ایم. ساخته یک مدار الکتریکی

 . دالکتریکی می گوین دد. به تشکیل چنین حالتی مداررگبرمی باتری به دیگر سیم و پس از آن به وسیله

 .  گویندغذایی می ارتباط غذایی موجودات زنده، زنجیره به جیره غذایی: زن  ✓

 

  5سوال  

 پاسخ کوتاه: 

 حدود چهار هفته •

 هسته  –سیتوپالسم   – ءسه قسمت؛ غشا •

 نمک غذا، دستگیره های در و ... ساخت پنجره های فلزی،  •

 پشت شکم و کنار ستون فقرات  •

 وا، خاک نور، هآب،  •

 

 6  سوال

 مدت زیادی بسته بمانند؟   های کالس نبایدچرا در و پنجره ✓

نجره ها را باز  پ چون بر اثر تنفّس دانش آموزان اکسیژن هوا کم می شود و دی اکسید کربن زیاد می شود پس باید پاسخ:   ✓

 د.  گذاشت تا هوای تازه سرشار از اکسیژن وارد کالس شو

 

 هایی بستگی دارد؟ ه چیزقدرت آهنربای الکتریکی به چ ✓

 بستگی دارد.   نآ به شدت جریان الکتریسیته و دور سیم پیچ  یکیپاسخ: قدرت آهنربای الکتر ✓
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 کار کلیه چیست؟ ✓

 . آورندکنند و مواد دفعی را به شکل ادرار درمیها خون را تصفیه میکلیهپاسخ:   ✓

 

 شکل یک تقسیم سلولی را رسم کنید.   ✓

   : دهدسیم سلولی را نشان قمقابل تپاسخ: تصویر  ✓

  

 

 ست؟اره چیفرق بین ستاره و سیّ ✓

 مثل مریخ.   کند و تنها نور خورشید را بازتاب می داردولی سیاره از خود نوری ن شیدمثل خور از خود نور دارد پاسخ: ستاره ✓

 

 چهار مورد از ویژگی های موجودات زنده را بنویسید.   ✓

توانند موجوداتی شبیه خود را می  -5خورند  غذا می  -4کشند  نفس می  -3  کنندحرکت می  -2کنند  رشد می  -1پاسخ:   ✓

 .  تولید کنند

 

 غذایی را نام ببرید. دو زنجیره ، بر روی تمامی عامل های دیگر تاثیر دارد؟ کدام عامل این شبکه غذایی  ✓

 غذای سایر جانداران هستند.  و ملخ است و آنها هم پاسخ: گندم؛ زیرا غذای کرم، گوسفند  ✓

 گرگ      گنجشک     ملخ               گندم                 و                      عقاب                 کبوتر       رم       ک         گندم
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