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

 ه سواالت زیر پاسخ دهید. ب( 1

 ید.کند را نام ببرای که به افراد کم شنوا کمک میالف( وسیله

 تر است؟ب( کدام خاک برای کشاورزی مناسب

 دو راه مراقبت از گوش را بنویسید.  ( 2

 

 تغییر فیزیکی و کانون عدسی را تعریف کنید.  ( 3

 

 ر ارادی است؟های قلب غیچرا حرکت ماهیچه( 4

 

 آورند؟ها چه اطالعاتی به دست می دانشمندان با مطالعه فسیل( 5

 

 شود؟تشکیل می کانون عدسی چگونه( 6

 

 آید؟ می  استخوان ساعد چگونه به حرکت در( 7
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 دیل کرد؟ توان گل سفید را به گل رنگی تب( چگونه می8

 

اند بعد از مدتی ب شده های رو به آفتاب نصهایی که جلوی پنجرهچرا پرده(  9

 شوند؟رنگ پریده می

 

 گیری از فرسایش خاک را بنویسید.  دو راه جلو( 10

 

 دهد؟ چرا؟ اگر پشت و روی برگ را وازلین بمالیم چه اتفاقی برای گیاه رخ می(  11

 

 ن مشخص کنید.  یک قیچی بکشید و سه قسمت اهرم را روی آ( 12

 

 ها عدسی به کار رفته باشد. چند وسیله نام ببرید که در ساختمان آن( 13

 

 هایی تشکیل شده است؟دستگاه عصبی از چه قسمت( 14

 

 شود؟دام قسمت بدن جانوران فسیل تشکیل میاز ک( 15
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 شود؟تغییرات آب و هوا چگونه موجب تشکیل خاک می( 16

 

 کنند؟ های حسی شبیه به هم عمل می( کدام گروه از اندام17

 ج( زبان و گوش         د( بینی و گوش    ب( چشم و گوش         الف( زبان و بینی   

 های زیر نوعی سطح شیب دار است؟ینکدام یک از ماش ( 18

 الف( آرمیچر            ب( قرقره             ج( سرسره             د( ترازو 

 ا نوشابه یک مخلوط است؟ توضیح دهید.آی( 19

 

 تفاوتی با مخلوط غیر یکنواخت دارد؟ واخت چهن( مخلوط یک20

 

 نام ببرید. گویند؟ چند مورد را به چه جانورانی بی مهره می( 21

 

 شود؟ بن دی اکسید چگونه تولید میز کرگا( 22

 

 بین فیل و دلفین کدام یک شرایط بهتری برای فسیل شدن دارد؟ چرا؟( 23

 

 ( نحوه تشکیل رنگین کمان در آسمان را توضیح دهید. 24
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 د. ص کنی( درستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر را مشخ25

 .غییر فیزیکی استالف( پختن غذا یک نوع ت

 بینند.  ب( افراد دوربین اجسام نزدیک را واضح می

 دی دارند فرسایش خاک بیشتر است.  اهایی که شیب زیدر کوهج( 

 د( در تلسکوپ از عدسی استفاده شده است. 

 کنند. ه( قطرات آب همیشه نور را تجزیه نمی

 ی خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  جاها( 26

 کنند. ف( جانوران برای ........................... و ............................. حرکت میال

 دهند. به ساقه و برگ انتقال می................................ آب را از ریشه ب( 

 ل هستند.ها با ................................ به هم وص استخوانج( 

 ت ............................. قرار دارد.  د( عدسی چشم پش

 برد.  ه( عصب شنوایی از بخش ................................ گوش به مغز پیام می

 

 

 

 

 موفق باشین
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