


/    /تاریخ                                  )ع(امام حسن مجتبی آزمون مداد کاغذی علوم چھارم            دبستان                        

»دانش را از معدن دانش بجویید «                                                            

:نام و نام خانوادگی   

»                                                         عالمت بزنیدپاسخ درست را «      

         

                                                                                        کدام اجزای زیستگاه با بقیھ متفاوت است؟ }1

                               

   گیاه)4                             نور    )3                                    آب       )2                         خاک      )1

                                   

  کدام زیستگاه متفاوت است؟}2

        دریا)4                                 بیابان)3                             پارک)2                              جنگل) 1   

          

را تشکیل می دھد؟ کدام جاندار اولین حلقھ  زنجیره غذایی}3  

خرگ     )4             گیاه             )3                                      روباه)2                                  خرس )1

              

دھد؟کدام جاندار دومین حلقھ یزنجیره غذایی را تشکیل نمی }4  

گاو)4گنجشک                                  )3                                 خرگوش)2                        گرگ)1  

) ازچپ بھ راست(کدام زنجیره غذایی درست است؟}5  

گوسفند -- <گرگ)4    گنجشک  -- <مار-- <جغد )3ک       جلب--<ماھی --<کوسھ)2            موش -- <گربھ--<سگ)1

  

.تمامی زنجیره ی غذایی نابود خواھد شد.............با از بین رفتن}6   

شغال)4 گندم                     )3خرگوش                                )2موش                            )1    

 

ازبین رفتن کدام جاندار کم تری اثر را بر زنجیره غذایی خواھد داشت؟)7   

 

عقاب  )4خرگوش                      )3ملخ                                  )2قورباغھ                            )1  
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Image



 

 جاھای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید

 

.موجودات زنده با یکدیگر وبا موجودات زنده درارتباط ھستند..........................ھردر )1  

.گیاه خوار وھم گوشت خوار است ھم)...........................2  

................................محیط زیست ھمھ ی جانداران یکسان)3  

.می گویند.............................بھ ارتباط بین زنجیره غذایی)4  

 

 

                                                                                  روی کلمات غلط خط بزنید 

                                               

ھستند                                                                                          )مصنوعی- طبیعی(بوستان ھا نوعی زیستگاه }1  

.                                                                                   درحلقھ سوم زنجیره غذایی جای ندارد) روباه- خرگوش(} 2   

.                                                                       وابستھ است )گیاه خواران-گیاھان(جودات زنده بھ زندگی ھمھ ی مو}3  

.است)خورشید-گیاه(چشمھ اصلی انرژی دربدن ھمھ ی جانداران }4  

.بھ راحتی زندگی می کند)مرطوب-خشک(کرم خاکی درخاک }5  

  

 مفاھیم زیر را تعریف کنید

  ... ........................................................................................................................یستگاه ز}1

       

..................  . .................   .................................. ................................................گیاه خوار}2  

  

........................................................................................................................ زنجیره غذایی }3  

 

 

 



»                                          فقط نام ببرید«        

     

:طبیعی عبارتند اززیستگاھای }1       

1 ...............................(2..................................(3 . ........................................(  

:اجزای غیرزنده زیستگاه ھا عبارتند از)2  

1.............................................(2 ..............................................(  

:      سھ مورد از فعالیت ھای انسانی کھ زیستگاه را نابود می کند عبارتند از}3  

1.................................................................(  

 

2............(  . ...................................................   

      

 3...............................................................(  

     

 یک زنجیره غذایی کوھستان ویک زنجیره غذایی جنگل ویک زنجیره غذایی بیابان بنویسید

.گیاه.--- <..............------ <...........................................زنجیره غذایی کوھستان)1  

 

گیاه.----- <..............------ <..............................................زنجیره غذایی جنگل)2  

 

گیاه------ <..............------ <..............................................زنجیره غذایی بیابان)3  

 

 

 



/    /   تاریخ                                         واحد کار درس زیستگاه    

نام ونام                             
خانوادگی

:  

اطالعات زیر درباره ی آن تحقیق حاال با گرداوری .تخریب زیستگا ه ھا توسط انسان را عامل رشد جمعیت   می دانند 

.وجست وجو کنید  

.مدرسھ ی پرجمعیت وکم جمعیت را با ھم مقایسھ وجدول زیر را تکمیل کنید*
 

 مدرسھ ی کم جمعیت                        مدرسھ پرجمیعیت

............................................................فواید########         ...................................................... فواید  

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

 

..............................................................معایب######## :.........................................................معایب   

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

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

 

 درمنطقھ خود تحقیق کنید کھ کدام مدرسھ کم جمعیت وکدام مدرسھ پرجمیت است؟

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

 رشد جمعیت موجب تخریب چھ منابعی در طبیعت می شود؟

 

             

(1

(2

(3

(4

(5

(6

(7

(8

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

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

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

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

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

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

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

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