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نام و نام خانوادگی:

نمونه سوال علوم پنجم ابتدایی (سری پنجم)

 )1پلکها چگونه از چشمها ما مراقبت میکنند؟

 )2راههای محافظت از گوش را بنویسید.

 )3فسیل را تعریف کنید.

 )4به چه افرادی نزدیک بین گفته میشود؟ توضیح دهید.

 )5سه مورد از کاربرد عدسیها را بنویسید.

 )6زمین شناسی در یک بیابان فسیل پیدا میکند .به نظر شما زمین شناس به
چه نکتهای درباره گذشته آن منطقه میتوان پی ببرد.

 )7گوش بیرونی شامل چه بخشهایی است؟ نام ببرید.

 )8کار مردمک چشم چیست؟
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 )9کانون عدسی چیست و چگونه تشکیل میشود؟

 )10دو راه مراقبت از گوش را بنویسید.

 )11چرا میگوییم حرکت ماهیچه قلب غیر ارادی است؟

 )12دانشمندان با مطالعه فسیل چه اطالعاتی به دست میآورند؟  4مورد نام
ببرید.

 )13استخوان ساعد چگونه به حرکت در میآید؟

 )14با استفاده از آب پاش و پارچه مشکلی نحوه تشکیل رنگین کمان را توضیح
دهید.

 )15آب چگونه میتواند سنگ را به خاک تبدیل کند؟

 )16طرز کار گوش را به صورت خالصه بنویسید.
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 )17چرا کشاورزان باید برای رشد گیاه آب مناسب تهیه کنند؟

 )18فسیل را تعریف کنید.

 )19تغییرات آب و هوا چگونه موجب تشکیل خاک میشود؟

 )20روزنه چیست؟

 )21خاک باغچه مخلوطی از چه مواد است؟

 )22چرا مزه قاشق را در دهان حس نمیکنیم؟

 )23مدل مولکول آب را رسم کنید.

 )24کار ساقه چیست؟ آوند چیست؟
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 )25درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.
الف) تبدیل شیر به ماست به کندی انجام میشود.
ب) اولین مرحله در روش کاوشگری مشاهده دقیق است.
ج) در انتهای مجرای گوش ،بخش حلزونی شکل قرار دارد.
د) درست کردن سرکه یک تغییر شیمیایی کند است.
ه) عدسی چشم پشت مردمک چشم قرار دارد.
 )26جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف) بیشتر فسیلها البهالی سنگهای  ............................به وجود میآیند.
ب) از جسد جانداران ساکن  ......................................فسیل بهتری تشکیل میشود.
ج) ماهیچهها به  ..............................وصل هستند.
د) عصب شنوایی از بخش  ...........................گوش به مغز پیام میبرد.
ه) بینی در جانوران مشابه  ..............................در گیاهان است.

موفق باشی

