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 1401-1400  آزمون نیمسال اول                  به نام خالق بی همتا                                                    نام و نام خانوادگی:                                      

 نام معلم: الهام حیدری                               دبستان دخترانه دین و دانش                                                          پنجم            علومدرس: 

 دانش مثل گنج و کلید آن پرسش است.پیامبر اکرم )ص( : 

 درست یا نادرست بود جمالت زیر را مشخص کنید.

 کند.ماهیچه قلب با اراده ما کار می -2 به بخش رنگی چشم مردمک گفته می شود.-1

هر چه زمان را دقیق تر اندازه گیری کنید، مشاهده شما دقیق تر  -3

 خواهد بود.

انجام  به کندیبرخی از تغییرها، مانند سوختن گاز در اجاق -4

 می شود.

نور در طبیعت هنگام عبور از یک قطره ی آب، به رنگ همیشه -5

 های گوناگون تجزیه می شود.

آن با  سخت بدنهای وقتی جانداری می میرد، قسمت -6

 گذشت زمان از بین می رود.

 قرار دارد. بخش حلزونیبعد از مجرای شنوایی، -8 استخوان زنده است و از مواد محکمی ساخته شده است.-7

 

 جاهای خالی را با نوشتن کلمه های مناسب پر کنید.  

 به مغز می رسانند.............. پیام هایی را از قسمت های مختلف بدن مثل چشم و گوش   -9

 ذرّه بین نور خورشید را در یک نقطه به نام ............. جمع می کند. -10

 باشد زمان رسیدن آن به سطح زمین ............. می شود. تر پهنهر چه بال فرفره  -11

 در تغییر ..............، ماده اوّلیه به ماده جدیدی تبدیل می شود. -12

 درون لیوان می ریزیم آب و لیوان  با هم مانند ............ عمل می کنند.وقتی آب را  -13

 ... درونی بدن ما را تشکیل می دهند....مجموعه استخوان ها، ...... -14

 .. اطالعات بیشتری از گذشته زمین به دست می آورند......زمین شناسان با مطالعه سنگ های  .....-15

 استخوان ها را امکان پذیر می کند................. حرکت -16

 با توجه به پرسش های زیر، مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید.

 تصویر اجسام روی پرده شبکیه به صورت ...... و ......... تشکیل می شود. -17

 د( کوچکتر و مستقیم  ج(کوچکتر و وارونه  ب( بزرگتر و وارونه  الف( بزرگتر و مستقیم

 است؟ شیمیاییکدام یک از تغییرات زیر، یک تغییر  -18

 خشک شدن ناند(   حل کردن شکر در چایج(   ترش شدن شیرب(   جوشاندن شیرالف( 

 کدام گزینه باعث ایجاد تغییر شیمیایی نمی شود؟ -19

 د( مخلوط کردن  ج( نور آفتاب                 ب( گرما  الف( انجماد



 ؟در کدام بخش قرار دارندسلول های گیرنده نور -20

 عصب بینایید(       شبکیهج(          عدسیب(    مردمکالف( 

  زمایشگاه برای تجزیه نور به کار می رود چه نام دارد؟آوسیله ای که در  -21

 ترازود(   میکروسکوپج(   عدسیب(    منشورالف( 

 شود؟ ار تغییرات شیمیایی میچکدام ماده اگر در کنار آب بماند د -22

 نمکد(   شکرج(    آهنب(     طالالف( 

 به جایی که دو استخوان به هم وصل می شوند، چه می گویند؟-23

 د( رشته   ج(مفصل  ب( ماهیچه   الف( استخوان

 ، کدام ماهیچه کوتاه می شود؟ وقتی ساعد را به سمت باال خم می کنیم -24

 د( هیچ کدام   ج(هردو ماهیچه  ب( ماهیچه ی روی بازو  الف( ماهیچه ی پشت بازو

 چه چیزی را تغییر می دهیم و چه چیزی را اندازه گیری می کنیم؟ به ترتیب "در رشد گیاه خورشید تاثیر نور "در آزمایش  -25

     میزان نور دریافتی-ب( میزان رشد گیاه  میزان آب دریافتی-الف( میزان نور دریافتی

 رشد گیاه -د( نوع گیاه                    رشد گیاه–ج(میزان نور دریافتی 

 دهید.کوتاه  زیر پاسخ  تبه سواال

 تکرار کرد ؟ چرا؟هر آزمایش را چند بار باید -26

 در صورت آسیب رسیدن به کدام بخش گوش، فرد شنوایی خود را از دست می دهد؟-27

 تغییر فیزیکی ایجاد کرد؟هم تغییر شیمیایی و هم چگونه می توان در یک تکّه چوب -28

 می بیند چشمش چگونه است؟ و چه باید بکند؟  دوررا بهتر از اجسام  نزدیک شخصی که اجسام-29

 پرسش های زیر پاسخ دهید.به 

 روش(3به چه روش هایی می توان نور را تجزیه کرد؟ ) -31

 

 قسمت های مختلف گوش را به ترتیب نام ببرید.-32

 ستون مهره چیست و از چه چیزی محافظت می کند؟-33

 مراحل تشکیل فسیل را توضیح دهید. -34

 گوش چه فایده ای دارد و چه زمانی گوش را شستشو می دهند؟ماده چربی درون  -35

 عزیزانم سربلند و پیروز باشید                                                                                                                                                                    



CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k



