
harfeakhar.com                                                    نمونه سوال علوم پنجم ابتدایی 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  

          

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

 های هرز چه ضرری برای کشاورزی دارد؟رشد علف( 1

 

 شود؟جانورانی بی مهره گفته میبه چه ( 2

 

 آیا نوشابه یک مخلوط است؟ توضیح دهید.( 3

 

م که به انرژی ک  دو مورد بنویسید که به انرژی خیلی زیاد و دو مورد بنویسید(  4

 نیاز داشته باشد؟ 

 

 عوامل تشکیل خاک را بنویسید.  ( 5

 

 برد دارد؟چرخ و محور در چه وسایلی کار( 6

 

 د؟ سازنذره بین را معموال از چه جنسی می( 7

 

 شنویم؟چگونه ما صدایی را می( 8
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 آورند؟ها چه اطالعاتی به دست می سیلدانشمندان با مطالعه ف( 9

 

 کنیم؟چرا مزه قاشق را در دهان حس نمی( 10

 

 برای کشاورزی در مناطق کم باران چه خاکی مناسبی است؟( 11

 

 ( کاربرد قرقره چیست؟12

 

 م؟کنیم نیرو وارد می( چه زمانی به یک جس13

 

 .کول آب را رسم کنید( مدل مول14

 

 شود؟( خاک به چند صورت تشکیل می15

 

 ( عصب چیست؟ وظیفه آن در بدن را بنویسید.  16
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 های نور را نام ببرید و مثال بزنید. انواع چشمه( 17

 

 ها شرح دهید.( یک آزمایش در مورد ربایش مولکول18

 

 د.  ریف کنیزیر را تعحات ( اصطال19

 عدسی: الف( 

 ب( مفصل: 

 ج( غضروف: 

 د( رباط:

 بینیم؟ چگونه یک جسم را می( 20

 

م ساعد خود را خم کنیم دستور کوتاه شدن چگونه گیریکه تصمیم میزمانی (  21

 رسد؟به ماهیچه می

 

 جام دهیم؟( برای رسیدن به موفقیت باید چه کارهایی ان22

 

 ای دارد؟اده چرب داخل مجرای شنوایی چه فایده ( م23
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 تی هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید. ( درستی و نادرس 24

 تعداد فسیل حشرات بسیار زیاد است. الف( 

 رود.  زیه شده و از بین میب( در خشکی جسد جاندار زودتر تج

 ج( درست کردن ماست یک تغییر شیمیایی کند است. 

 شود.روی قرنیه چشم تشکیل می د( تصویر بر

 های حسی بیشتر است.  وست تعداد گیرندهه( در جاهای حساس پ

 د.  سب پر کنیجاهای خالی را با کلمات منا( 25

 کند. نردبان مانند یک ............................ عمل میالف( 

 کند. ..................... به ما کمک میب( سطح شیب دار با ............................. و .......... 

 شود. تر باشد ................................... ته نشین می شتهای خاک درهر چه ذرهج( 

 د. سازننه مید( جانوران برای ........................... و .............................. ال

 

 

 

 

 

 موفق باشی   
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