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

 توضیح دهید. ؟شودبه چه افرادی نزدیک بین گفته می( 1

 

 ها را بنویسید. سه مورد از کاربرد عدسی ( 2

 

 دو تغییر شیمیایی بنویسید.  ( 3

 

 شود؟هایی از چرخ محور در زندگی انسان می چه استفاده( 4

 

 گیاه خاک چیست؟( 5

 

 شود ساده و روان بنویسید. رنگین کمان چگونه درست می( 6

 

 چشم دارد؟ یبرا یچه خطرات دینور شد( 7

 

 ؟ستیدر آسمان ن شهیکمان هم نیچرا رنگ( 8
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 دارد؟ چرا؟کدام خاک آب بیشتری در خود نگه می( 9

 

 طالعاتی دست پیدا کنند؟ وانند به چه اتدانشمندان از طریق فسیل می( 10

 

 شود؟به چه افرادی نزدیک بین گفته می( 11

 

 از وظایف پوست چیست؟( 12

 

 فسیل را تعریف کنید.  ( 13

 

 شود؟ تولید می گاز کربن دی اکسید چگونه( 14

 

 رسد؟های مختلف گیاه می ( آب الزم برای غذاسازی چگونه به قسمت 15

 

 ه چیست؟تارهای کشند( 16
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 کار ساقه چیست؟ آوند چیست؟ ( 17

 

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

 .شود جا کردن اجسام استفاده میبهاز سطح شیب دار برای جاالف( 

 .ربه را داردبر ضپلک نقش محافظت از چشم در براب( 

 تعداد فسیل حشرات بسیار زیاد است. ج( 

 شود.ن موجودات زنده فقط از جانوران فسیل تشکیل میاز بید( 

 شود.سیل فقط در دریاها تشکیل میفه( 

 نید.  جاهای خالی را با کلمات مناسب پر ک ( 19

 الف( تعداد .......................... بیشتر از بقیه جانداران است. 

 .................. است.  ب( امکان تشکیل فسیل یک ملخ نسبت به یک صدف .............. 

 ها با ................................... به هم وصل هستند. استخوانج( 

 مغز درون ............................. و نخاع درون ............................. قرار دارد. د( 

 در انتهای مجرای شنوایی کدام قسمت از گوش قرار دارد؟( 20

 

 های خود مراقب کنیم؟توانیم از چشمما چگونه می (21
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 توان نوشیدنی گازدار تهیه کرد؟چگونه می( 22

 

 د؟ سازنتانی را مارپیچ میهای کوهسچرا جاده( 23

 

 شود چه فوایدی دارد؟ای که به وسیله مجرای گوش ترشح می ماده ( 24

 

 مراحل شنیدن صدا را توضیح دهید. ( 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفق باشی   م
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