
نام آموزگار: طه زاده 
 دقيقه 90مدت امتحان: 
 1/2/1401زمان امتحان: 

به نام خدا 
دبستان غير انتفاعي ابن سينا 

نام و نام خانوادگي: 
 آزمون درس: علوم تجربي

 

جاهاي خالي را پر كنيد. 
 هر چقدر پهناي بال فرفره كمتر باشد زمان رسيدن آن به زمين ....................... مي شود. •

 سوختن چوب كبريت يك نوع تغيير ..............است. •

 آب و ليوان با هم شبيه ................... عمل مي كنند. •

 ماهيچه هاي معده به .................... غذا كمك مي كنند. •

 در مفصل بين استخوان ها ............... وجود دارد. •

 مغز درون ................. و نخاع درون ..................... قرار دارد. •

 بخش رنگي چشم ............... نام دارد و در وسط آن نيز .................... قرار گرفته است. •

 گيرنده هاي بويايي در قسمت ................. بيني قرار دارند. •

 خاك ................. بهتر در آب حل و هم چنين ته نشين مي شود. •

 روي ريشه تارهاي نازكي وجود دارد كه ...............نام دارد. •

 در برگ هاي گياهان، آوند ........................ نام دارند. •

1 

تغيير فيزيكي را همراه با مثال تعريف كنيد. 
 

 

2 

تغييرات در محيط توسط چه چيزهايي صورت مي گيرد؟ مثال بزنيد. 
 
 

3 

منشور چيست؟ 
 
 

4 

چرا تعداد فسيل هاي حشرات از بقيه ي حيوانات كمتر است؟ 
 
 

5 

انواع ماهيچه را نام برده و براي آن ها مثال بزنيد. 
 
 

6 

وظيفه ي مفصل چيست؟ 
 
 

7 

وظيفه ي مغز و نخاع را بيان كنيد. 
 

8 
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براي اينكه ما صدايي را بشنويم، در گوش ما چه اتفاقي مي افتد؟ 
 
 

9 

وظايف پلك ها را بنويسيد. 
 
 

10 

؟ گيرنده هاي لمسي چه وظايفي دارند
 
 

11 

اهرم از چه قسمت هايي تشكيل شده است؟ 
 
 

12 

تفاوت گوه و سطح شيب دار در چيست؟ 
 
 

13 

چه زماني از قرقره استفاده مي كنيم؟ 
 
 

14 

نحوه ي خرد شدن سنگ ها در مناطق كوهستاني چگونه است؟ 
 
 

15 

 عامل فرسايش خاك را نام ببريد. 3گياخاك چيست؟ 
 
 

16 

وظيفه ي تار كشنده ي ريشه چيست؟ 
 
 

17 

آوند چيست؟ 
 
 

18 

موفق باشيد. 
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 نویسنده پاسخ:

 اسماعیل عنانی 

 به نام خدا

 

  زاده طه نام دبیر:

 دقیقه 09 مدت زمان:  تجربی علوم :درس

 پنجمپایه: 

  :نام مدرسه

 دبستان غیر انتفاعی ابن سینا

 1401/2/1: تاریخ امتحان

 

 3تعداد صفحه: 

 نامه )تشریحی( پاسخ ردیف

 .شود می كمتر زمین به آن رسیدن زمان باشد كمتر فرفره بال پهناي چقدر هر 1

 .استشیمیایی  تغییر نوع یك كبریت چوب سوختن

 .كنند می عمل بین ذره شبیه هم با لیوان و آب

 .كنند می كمك غذاگوارش  به معده يها ماهیچه

 .دارد وجود غضروف ها استخوان بین مفصل در

 .دارد قرار ها ستون مهره درون نخاع و جمجمه درون مغز

 .است گرفته قرار مردمك نیز آن وسط در و دارد نام عنبیه چشم رنگی بخش

 .دارند قرار بینی باالیی قسمت در بویایی يها گیرنده

 .شود می نشین ته چنین هم و حل آب در بهتر تر هاي درشت با ذره خاك

 .دارد نامتارهاي كشنده  كه دارد وجود نازكی تارهاي ریشه روي

 .دارند نامرگبرگ ها، آوند گیاهان، يها برگ در

 یدندوختن لباس، بر ي،كردن نان، حل شدن قند در چا تکّه مانند تا كردن لباس، بافتن شال گردن، ییرهاییدر تغ 2

به  یديجد ي یعنی مادّه؛ كند مین ییريجنس مادّه تغ یكند ول یم ییرمادّه تغ ي شکل و اندازه چوب، كاغذ و خرد كردن

 هستند. یزیکیف ییرها تغییرنوع تغ ین. ایدآ  یوجود نم

مانند  ییاز ابزارها استفاده انسان دخالت دارد. او با ییرهاتغ یناز ا یاست. در برخ ییرهمواره در حال تغ یعتطب 3

. برخی تغییرات دیگر به صورت كند یم یجادا طبیعت در یاديز ییرهايتغ یکیمکان یلكلنگ و ب یل،ب یخ،چکش، م

 ها و ... . ها، رسیدن میوه تغییر فصلگیرند؛ مانند  طبیعی صورت می

هاي گوناگون نور را  كنیم. یعنی به كمك آن رنگ اي است كه در آزمایشگاه به كمك آن نور را تجزیه می منشور وسیله 4

 كنیم. از هم جدا می

كمتر است؛ زیرا بدن  ها خیلی هاي آن ي جانداران است. با این وجود تعداد فسیل ها بیشتر از بقیه دانیم تعداد حشره می 5

 ها بسیار كم است. ها نرم تشکیل شده است و امکان تشکیل فسیل از این قسمت ها از قسمت حشره
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 نویسنده پاسخ:

 اسماعیل عنانی 

 به نام خدا

 

  زاده طه نام دبیر:

 دقیقه 09 مدت زمان:  تجربی علوم :درس

 پنجمپایه: 

  :نام مدرسه

 دبستان غیر انتفاعی ابن سینا

 1401/2/1: تاریخ امتحان

 

 3تعداد صفحه: 

 نامه )تشریحی( پاسخ ردیف

 بندي كرد: ها را در دو دسته تقسیم توان ماهیچه می 6

 هاي دست و پا كنند: مانند ماهیچه ي ما كار می ها با اراده این ماهیچههاي ارادي،  ي اول: ماهیچه  دسته

 و معده ها قلب كنند: مانند ماهیچه ي ما كار می ها بدون اراده این ماهیچههاي غیر ارادي،  ي دوم: ماهیچه ستهد

. ییمگو یاند، مَفصل م شده كه دو استخوان به هم وصل ییاند. به جا محکم به هم وصل شده ییها ها با رشته استخوان 7

 .كند یم یرپذ ها را امکان مفصل حركت استخوان

 يها قسمت یتمغز فعّال هستیم، در خواب یوقت یبدن ماست. حتّ يكارها ي كارها و همه ینمغز مسئول و فرمانده ا 8

 كند. یبدن به مغز كمك م يها یتدر كنترل فعّال یزن نخاع كند. یها را كنترل م گوناگون بدنمان مثل قلب و شش

كوچك پشت آن  یاربس يها استخوان لرزد، پرده می یلرزاند. وقت كند، آن را می گوش برخورد می ي صدا به پرده یوقت 9

عصب  یقگوش از طر یشود. بخش حلزون گوش منتقل می حلزونی ها به بخش استخوان ینلرزند. لرزش ا می یزن

 .یمشنو ها را می ما صدا یب،ترت ینفرستد و به ا یام میبه مغز پ ییشنوا

 ياشك رو یم،زن میپلك  وقتی كنند. می یريو از ورود گرد و خاك به آن جلوگپوشانند  میچشم را  ي كره يرو ها پلك 10

 ماند. میمرطوب  و شود میكار، سطح آن خشك ن ینشود؛ با ا میچشم پخش 

كنند.  میو تماس آگاه  لمس ، مغز را از وجود سرما، گرما،ها یرندهگ ینقرار دارند. ا یگوناگون يها یرندهدر پوست گ 11

فرستند و ما را از وجود آن  می یامپوست به مغز پ يها گیرنده كند، میپوست ما حركت  يرو اي هحشر یقتمثال، و يبرا

 كنند. میآگاه 

 شده است: یلهر اهرم از سه قسمت تشک 11

 یرومحلّ وارد شدن ن یك:

 محلّ قرار گرفتن جسم دو:

 گاه یهمحلّ تک سه:
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 نویسنده پاسخ:

 اسماعیل عنانی 

 به نام خدا

 

  زاده طه نام دبیر:

 دقیقه 09 مدت زمان:  تجربی علوم :درس

 پنجمپایه: 

  :نام مدرسه

 دبستان غیر انتفاعی ابن سینا

 1401/2/1: تاریخ امتحان

 

 3تعداد صفحه: 

 نامه )تشریحی( پاسخ ردیف

 

كنند.  میتر  كارها را آسان ین وسایل. ایندگو مینازك تر است، گُوِه  یگرشاند ي آنها از لبه ي لبه یككه  یلیبه وسا 13

و  یدنكَندن، بر يبرا ها دار تفاوت دارد. از گُوِه یبدهند، با سطح ش می كه انجام يدارند امّا كار یبسطح ش یهشب ها گُوِه

 رود. میجا كردن اجسام به كار  جابه يدار برا یبسطح ش یشود ول میاستفاده  اجسام قطعه قطعه كردن

باال  یاديارتفاع ز تا اجسام را یمتوان مین دار شیباستفاده از سطح  با رسد، میباال  يها به طبقه يساز كار ساختمان یوقت 11

گیري و  همچنین از قرقره در برافراشتن پرچم، باال كشیدن تور ماهی .یمكن می استفاده كار از قرقره ینا ي. برایمببر

 شود. جا كردن اجسام سنگین استفاده می االبردن و جابهب

آب وجود  ها سنگ شکاف كه اگر درون يشود. به طور میكم  یارهوا بس يبه هنگام شب دما ی،كوهستان يدر جاها 11

به دو طرف سنگ فشار وارد  ین،هم يكند؛ برا می اشغال را یشتريب ينسبت به آب فضا یخزند.  می یخداشته باشد، 

 شکند. میكند و آن را  می

 یرهمخلوط ت یجه،پوسد. درنت می كند و می ییربا گذشت زمان تغ یرد،گ میدرون خاك قرار  یاهانگ ي مانده یباق یوقت 11

 .یندگو می یاخاككه به آن گ یدآ میبه دست  یرنگ

 باشند. ها، قطع درختان و شخم زدن از عوامل فرسایش خاك می چراي بیش از حد دام

و در  یرندگ میخاك را  در تارها آب و موادّ محلول موجود ینتار كشنده وجود دارد. ا یاهانگ ي همه ي یشهر يرو 11

 گذارند. می یاهگ یاراخت

 برند. می برگ، ساقه و یعنی یاه،گ يباال يها به قسمت یشههستند كه آب را از ر یکیبار يها آوندها لوله 11
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