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 ( م سو)سری  علوم پنجم ابتدایینمونه سوال                           نام و نام خانوادگی:              

ها را نام ببرید.  به طور کلی چند مفصل داریم؟ آن( 1  

 

 ریز را درشت کنیم؟جسام توانیم اچگونه می( 2

 

 آید؟جود میرعد و برق چگونه به و( 3

 

 های محافظت از گوش را بنویسید.  راه( 4

 

 ید.  فه ماهیچه قلب را بنویسوظی ( 5

 

ح(  6 تعداد  اینکه  به  توجه  بیششرهبا  فسیل  ها  چرا  است  جانوران  سایر  از  تر 

 ران است؟ حشرات کمتر از بقیه جاندا

 

شود کدام بخش  کاریم اولین قسمتی که از آن خارج میای را میکه دانهی ( زمان7

 گیاه است؟
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 کود چه تاثیری بر رشد گیاه دارد؟ ( 8

 

 خ و محور را تعریف کنید.  چر( 9

 

 شود؟پشت پرده گوش چه چیزی دیده می( 10

 

 مفصل چیست؟( 11

 

 کنند؟ها ما مراقبت میها چگونه از چشمپلک( 12

 

 نون عدسی را تعریف کنید.  کا( 13

 

 شود؟تغییرات آب و هوا چگونه موجب تشکیل خاک می( 14

 

 دو عامل فرسایش خاک را بنویسید.( 15
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 ( تغییر شیمیایی را تعریف کنید و یک مثال بزنید. 16

 

 ای دارد؟ آوند چیست و چه وظیفه( 17

 

 ات زیر را مشخص کنید. و نادرستی هر یک از عبار( درستی 18

 یک تغییر فیزیکی کند است. دار الف( تهیه دوغ گاز

 مواره در حال تغییر است.  طبیعت هب( 

 تعداد فسیل حشرات بسیار زیاد است. ج( 

 شود. یل بهتری تشکیل مید( از بدن بی مهرگان فس

 ف دریا همیشه برابر نیستند. های رسوبی کضخامت الیهه( 

 ت مناسب پر کنید.  ( جاهای خالی را با کلما19

 رسد. تری دارد ................................. به زمین میای که بال پهنفرفرهالف( 

 تبدیل انگور به سرکه یک تغییر .................................. است.  ب( 

 . کنند ها نور را به وسیله ............................... تجزیه میدر آزمایشگاهج( 

 سازند.  بین را به شکل ..................................... میذرهد( 

 توانند مثل ............................ عمل کنند.  قطرات آب معلق در هوا بعد از باران میه( 
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 سه ماشین ساده نام ببرید. ( 20

 

 هایی تشکیل شده است؟( پوست بدن ما از چه قسمت 21

 

 ه شرط الزم برای دیدن را بنویسید. س( 22

 

 کار پلک چشم چیست؟( 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشین
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