
   پنجم علوم نوبت دوم امتحان سواالتنمونه 

 نام ونام خانوادگی:
 

   

 

 مشخّص کنید. پاسخ درست را با عالمت 

 کند؟ ک از اجسام زیر شبیه عدسی عمل میکدام ی -1

 د( بشفاب چینی   ج( سطح آب  ب( آینه جلوی اتومبیل  الف( تنگ شیشه ای آب

 تری دارند؟ ها با هم ارتباط نزدیک کدام حس -2

 شنوایی و چشایید(   بویایی و چشاییج(   چشایی و بیناییب(   بویایی و شنواییالف( 

 دهد؟ تر تشخیص می سریعی کدام ماده را  زبان مزه -3

 قرصد(    بیسکوییتج(     نانب(    آب میوهالف( 

 ی آن منطقه است؟ ی آب و هوای گرمسیری در گذشته کشف کدام مورد در یک منطقه نشان دهنده -4

 برگ خرماد(    برگ زیتونج(    برگ گردوب(    برگ سروالف( 

 گیرد؟ گاه در کجا قرار می برای بلند کردن یک جسم سنگین با یک اهرم، تکیه -5

 نزدیک جسم یا نزدیک نیرود(   وسط اهرمج(   نزدیک محل نیروب(   نزدیک جسم سنگینالف( 

 کدام نوع آب برای رشد گیاهان مناسب است؟ -6

 آب بدون امالحد(   آب قناتج(    آب مقطرب(    آب دریاالف( 

. ی مناسب کامل کنیدجای خالی را با کلمه

 شود. باشدف رشد گیاه بیشتر می هر چه شدت نور ........................ -1

 آورند. هایی که به برگ وارد می شوند با خود ................................. را می برگ رگ -2

 ای است. های ماسه های رسی ............................ از خاک سرعت نفوذ آب در خاک -3

 ............................... تشکیل شده است.های  ی بیرونی پوست از سلول الیه -4

 بیند که تصویر بر روی ................................. تشکیل شود. چشم زمانی اجسام را واضح می -5

 در زمان خرید مواد غذایی باید به .................................... آن توجه کرد. -6

. مشخص کنید و جمالت نادرست را با عالمت  جمالت درست را با عالمت 

   . تر است حسی نوک انگشتان از کف دست بیش های تعداد گیرنده -1

       کنند. گیاهان با ریشه تنفس می -2

   دار و چرخ و محور استفاده شده است. در قیچی از اهرم، سطح شیب -3

     یابند. های حسی زبان کاهش می در پیری گیرنده -4

      مسئول کارهای ارادی بدن، نخاع است. -5

  تر هستند. های زیرین قدیمی باالیی از الیههای رسوبی، الیه های  در سنگ -6

. مفاهیم زیر را تعریف کنید
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   پنجم علوم نوبت دوم امتحان سواالتنمونه 

 نام ونام خانوادگی:
 

   

 

 .........................................................................................................................................................................................های عصبی:  رشته -2

 ............................................................................................................................................................................................. تارهای کشنده: -3

. به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید

 برای اینکه اثر دما را در فاسد شدن سیب بررسی کنید به سواالت زیر پاسخ دهید. -1

 ........................................................................................................................................................................دهید؟   چه چیزی را تغییر می

 ...............................................................................................................................................................کنید؟  گیری می چه چیزی را اندازه

 ..........................................................................................................................................دارید؟  چه چیزهایی را در آزمایش ثابت نگه می

 هر یک از تغییرات زیر را در محل مناسب در نمودار درختی بنویسید. -2

     سوختن نفت       زنگ زدن آهن      حل شدن نمک در آب      ها در طبیعت خرد شدن سنگ

 پختن تخم مرغ     ذوب شدن شمع       سوختن شمع      پوسیدن برگ 
 

 
 کجاست؟ذره بین چیست؟ کانون عدسی  -3

 

 گیاهاک چیست و چه اهمیتی در کشاورزی دارد؟ -4

 

 هر یک از تصاویر زیر یادآور چه روشی برای جلوگیری از فرسایش خاک است؟ -5

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

 در هر یک از وسایل زیر از چه نوع ماشینی استفاده شده است؟ -6

 سه مورد از کارهای اسکلت را بدن انسان نام ببرید؟ -7

 تغییرات

 فیزیکی
 تند

 کند

 شیمیایی
 تند

 کند
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   پنجم علوم نوبت دوم امتحان سواالتنمونه 

 نام ونام خانوادگی:
 

   

 

 

 

 هایی از پوست هستند؟ بر عهده ی چه قسمتچرب و مرطوب نگه داشتن پوست  -8

 

 محل جسم، نیرو و تکیه گاه را مشخص کنید. برای هر مورد مثال دیگری بنویسید.در کدام یک از وسایل زیر  -9

 

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

 ها را نشان دهد؟ ها در برگ آزمایشی را طراحی کنید که وجود روزنه -11

 

 

 در هر یک از شرایط زیر برای رشد بهتر گیاه چه باید کرد؟ -11

 ....................................................................................................................................................................الف( آب این منطقه شور است: 

 ................................................................................................................................................................ب( خاک زمین بسیار سفت است: 

 ..................................................................................................................................................... ج( گیاه در اتاق تاریکی قرار گرفته است:

. کوتاه بدهید به سواالت زیر پاسخ

 .......................................................................................................... رسد؟ ی گوش به کدام قسمت می لرزش هوا پس از برخورد به پرده -1

 .......................................سازند؟  ها را به چه شکلی می های کوهستانی حرکت کنند، جاده برای اینکه خودروها با نیروی کمتری در جاده -2

 ............................................................................................................................................تصویر اجسام پشت یک عدسی، چگونه است؟  -3

 ...............................................................................................................................................های رسوبی چیست؟  مهمترین ویژگی سنگ -4

 .......................................................................................................................................................های چشم را نام ببرید.  دو مورد از عیب -5

 ........................................................................................................................................... ادی را نام ببرید.های غیرار سه مورد از ماهیچه -6

 ..................................................................................... شود؟ برای جابجایی اجسام از پایین به باال و برعکس از چه ماشینی استفاده می -7

 ............................................................................................................................................. ها با هم تفاوت دارد؟ هایی از خاک چه ویژگی -8
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 نام آموزگار : رقیه امیر خانلو                       دبستان پنجم علوم دوم نوبت امتحان سواالت نمونه پاسخ

 .کنید مشخّص عالمت با را درست پاسخ

 ج        6-الف         5- د         4- الف       3- ج       2- الف 1-

 کنید کامل مناسب کلمهی با را خالی جای

 مصرف تاریخ        6  -شبکیه پردهی -       5 مرده       4  -کمتر -       3 موادمعدنی و آب      2- بیشترـ 1

 کنید مشخص عالمت با را نادرست جمالت و عالمت با را درست جمالت

       ـ           6ـ             5ـ             4ـ          3ـ              2ـ 1

 .کنید تعریف را زیر مفاهیم

 میسازند را کمان رنگین مانند مختلفی نورهای و شده تجزیه منشور به برخورد از پس سفید نور پرتوهای  :نور تجزیهی 1- 

 میرسانند اندامها به مغز از را فرمانها و میرسانند مغز به اندامها از را پیامها و هستند بدن سراسر در رشتهها این  :عصبی رشتههای  2-

 .میدهند قرار گیاه اختیار در و میگیرند را آب در محلول مواد و آب و دارند وجود ریشه روی که ظریفی تارهای  :کشنده تارهای 3 - 

 .بدهید کامل پاسخ زیر سواالت به

 میدهیم قرار ) سایه و یخچال آفتاب، مانند( مختلف نقاط در را سیبها میدهید؟ تغییر را چیزی چه 1-

 سیب رنگ تغییر یا گندیدگی و شدن فاسد میزان میکنید؟ اندازهگیری را چیزی چه

 سیب کیفیت و نوع اندازه، میدارید؟ نگه ثابت آزمایش در را چیزهایی چه

 طبیعت در سنگها شدن خرد :کند فیزیکی                        شمع شدن ذوب آب، در نمک شدن حل :تند فیزیکی 2-

 برگ پوسیدن آهن، زدن زنگ :کند شیمیایی                      مرغ تخم پختن شمع، نفت،سوختن سوختن :تند شیمیایی

 پرتوهای عدسی .شود می شاخته )ضخیم وسط و نازک لبهها( عدس شکل به که است پالستیک یا شیشه جنس از وسیلهای عدسی- 3

 .میکند جمع کانون نام به داغ نقطه یک در را نور

 مواد گیاخاک .میکنند ایجاد تیرهای خاک و میپوسند ذرهبینی، جانداران تجزیه و رطوبت دما، اثر در که گیاهان بقایای و برگها 4-

 .است مؤثر گیاه رشد در و میکند تامین را خاک معدنی

 :چپ به راست از ترتیب به 5-

 مراتع در دام رویه بی چرای از جلوگیری - قطرهای آبیاری - ها زمین در گیاهی پوشش افزایش - زمین شیب بر عمود شخم

 :چپ به راست از ترتیب به 6-

 اهرم گوه                    ومحور چرخ                     پیچ شیبدار                    سطح                  اهرم و گوه

 .میکند محافظت بدن داخلی بافتهای از – میشود حرکت موجب ماهیچهها کمک با – میدهد فرم و شکل بدن، به 7-

 .میشود پوست شدن مرطوب باعث عرق غدهی و شدن چرب باعث چربی ی غده 8-

 ( : جسم3) شماره – گاه تکیه (2) : شماره        نیرو  (1)  شماره  9-
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 آن از نازک الیهای و بشکنید پشت از مایل صورت به را تره گیاه برگ .گرفت کمک تره گیاه از توان می برگ، روزنههای دیدن برای 10-

 .کرد خواهید مشاهده میکروسکوپ زیر را روزنهها .دهید قرار میکروسکوپ روی را

 .شود استفاده آب تصفیه از یا هستند مقاوم شور آب به که شود کاشت گیاهانی )الف 11-

 .شود بیشتر آن در آب نفوذپذیری مقداری تا شود مخلوط ماسه مقداری با و شود شخم خاک )ب

 گیرد قرار خورشید نور جلوی مدتی روز هر یا شود استفاده آن برای مصنوعی نور از )ج

 .بدهید کوتاه پاسخ زیر سواالت به

 روده معده قلب، -6 نزدیکبینی و دوربینی -5 فسیل داشتن -4 وارونه و تر بزرگ -3 مارپیچی -2 کوچک استخوانهای 1-

 ذرّات زبری و نرمی ذرات، ی اندازه بو، رنگ، جنس، -8 شیبدار سطح 7-
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