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 ( ششم)سری  علوم پنجم ابتدایینمونه سوال                         نام و نام خانوادگی:              

 دو راه مراقبت از گوش را بنویسید.  ( 1

 

 شوند؟ها در دریا چگونه تشکیل میفسیل( 2

 

 عصب چیست؟ عصب چه کاربردی در بدن دارد؟( 3

 

 به خاطر وجود چه چیزی است؟شکل بدن ما ( 4

 

 چهار راه مراقبت از چشم را بنویسید. ( 5

 

 چرا رنگین کمان همیشه در آسمان نیست؟( 6

 

 کانون عدسی را تعریف کنید.  ( 7

 

 شود؟( چرا از حشرات و گیاهان در طبیعت فسیل یافت نمی8
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 شنویم؟چگونه صداها را می (9

 

 کنند؟خواندن از سر انگشتان خود استفاده میچرا افراد نابینا برای ( 10

 

 های یک اهرم را نام ببرید.  قسمت ( 11

 

 چرخ و محور را تعریف کنید.  ( 12

 

 فرسایش خاک چیست؟( 13

 

 های جلوگیری از فرسایش خاک در یک منطقه را بنویسید. راه( 14

 

 موارد موثر در رشد گیاهان را نام ببرید. ( 15

 

 منظور از خاک مناسب چیست؟( 16

 

 کنند؟چرا به مخلوط رس و کود مقداری ماسه اضافه می ( 17
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 دهد؟ چرا؟ اگر پشت و روی برگ را وازلین بزنیم چه اتفاقی برای گیاه رخ می(  18

 

 ها عدسی به کار رفته باشد. سه وسیله نام ببرید که در ساختمان آن( 19

 

 های غیر ارادی دو مثال بنویسید.  برای ماهیچه( 20

 

 وظیفه تارهای کشنده ریشه چیست؟( 21

 

 های هرز چه ضرری برای کشاورزی دارد؟رشد علف( 22

 

 آیا نوشابه یک مخلوط است؟ توضیح دهید.( 23

 

 گویند؟جانورانی بی مهره میبه چه ( 24

 

 عوامل تشکیل خاک را بنویسید.  ( 25
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 بین فیل و دلفین کدام یک شرایط بهتری برای فسیل شدن دارند؟ چرا؟( 26

 

 درستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید. ( 27

 شود.برای ساختن دوربین عکاسی از منشور استفاده میالف( 

 عدسی چشم پشت مردمک چشم قرار دارد. ب(

 کند. در تغییرات شیمیایی جنس ماده تغییر می ج(

 شبکیه در عقب کره چشم قرار دارد.   د(

 تعداد فسیل حشرات بسیار زیاد است.  ه(

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  ( 28

 کند......................... و .............................. به ما کمک میالف( سطوح شیب دار با 

 کند. نردبان مانند یک .................................. عمل می ب(

 خاک باغچه مواد مورد نیاز برای رشد گیاه را ........................................ ج(

 سازد.  ................. و .............................. النه میجانوران برای ............  د(

 شود.  های خاک ...................... باشد زودتر در آب ته نشین میهر چقدر ذرهه( 

 

 

 موفق باشین
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