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 صبح 8ساعت امتحان:                        وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران                                                                     علومنام درس:  

 دقیقه 60مدت امتحان:              بناب                  اداره آموزش و پرورش شهرستان نام و نام خانوادگی:                                                                         

 آموزگار مربوطه: خانم سریری                                        صبر                          دبستان                      پایه: پنجم ابتدایی                                                                           

 ردیف ســــــواالت

 .گزینه صحیح را انتخاب کنید

 باید چه چیزی را تغییر دهیم؟ "گیاه با آب چشمه بهتر رشد می کند یا با آب مقطر "برای اینکه بدانیم  .1

 د( مقدار آب                               دمای آبج(                           تعداد دفعات آبدهیب(             نوع آب                     الف( 

 نقش قطرات آب در تشکیل رنگین کمان چیست؟ .2

 جذب نورد(                                بازتاب نورج(                                  جمع کردن نور ب(                      تجزیه نور       الف( 

 طبقه کدام یک از ماشین های زیر مناسب تر است؟ 3سنگین به باالی پشت بام یک ساختمان  برای باال بردن یک جسم .3

 گوهد(                           سطح شیب دارج(                                                 قرقرهب(                           اهرم            الف(

 ؟گیاه یکسان کاشتیم. گیاه کاشته شده در کدام خاک بهتر رشد می کنددر چهار نوع خاک، چهار  .4

 خاک باغچه د(                        خاک شنی ج(                                    خاک ماسه ایب(                          خاک رسی الف(

1 

  جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 است.  شیمیاییانگور یک تغییر    تهیه سرکه از  .1

 جمع می کند. کانونذره بین نور خورشید را در نقطه ای به نام   .2

 درون آن قرار دارد.  نخاعآید که وجود میای بهاز روی هم قرار گرفتن مهره ها، لوله .3

 در ارتباط نزدیک با هم قرار دارند. چشاییحس بویایی و حس  .4

                               می گویند. چرخ و محور به ماشین ساده ای که از یک میله و چرخی که به دور آن می چرخد درست شده باشد،  .5

2 

 درست                         نادرست                                                                     درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

 مواد با سرعت یکسان تغییر می کنند. .1

  از بدن مهره داران، فسیل بهتری نسبت به برخی بی مهرگان تشکیل می شود. .2

 دارند.در بدن انسان ها، مفصل ها نقش تکیه گاه را  .3

 قرنیه، نورِ وارد شده به چشم را کنترل می کند. .4

  سرعت نفوذ آب در همه خاک ها یکسان است. .5
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