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 52تا  1صفحات   بهمن ماه  5آزمون سؤاالت علوم 

ترتيب  در هر آزمايش به. خواهند عوامل مؤثر در سرعت كپك زدن نان را بررسي كنند آموزان كالس پنجم مي دانش - 1
  توانند تغيير دهند؟ دارند و چه عواملي را مي چه عواملي را بايد ثابت نگه 

  رطوبت و دماي محيط –ي نان  نوع و اندازه) 1
  داري در شرايط آزمايش و دماي محيط مدت زمان نگه –ي نان  نوع و اندازه) 2
  رطوبت  –داري در شرايط آزمايش  ي نان و مدت زمان نگه نوع، اندازه) 3
  ي نان داري در شرايط آزمايش، نوع و اندازه مدت زمان نگه –رطوبت و دماي محيط ) 4

 .وجود دارد............ مورد تغيير ....... .....كدام گزينه درست است؟ از ميان موارد زير - 2

 –زنـگ زدن آهـن    –آب شـدن يـخ    –خشك كردن نـان   –ذوب كردن كره  –خرد كردن گوشت  –گرفتن ناخن «
  »درست كردن مربا

  شيميايي  – 2) 2    فيزيكي -4) 1
  شيميايي -5) 4    فيزيكي  -2) 3

 تواند مفيد باشد؟  در طبيعت، مي انسانهاي  كدام مورد از دخالت - 3

  هاي مسكوني  خيز كشاورزي به شهرك هاي حاصل تبديل زمين) 1
  ها  سدسازي بر روي رودخانه) 2
  حكاكي و نقاشي بر روي درختان ) 3
  ها  ريختن فاضالب به رودخانه) 4

تشكيل شـود، كـدام عبـارت در    ي واضح روي كاغذ  بين، تصوير جا كردن ذره در شكل زير، اگر تالش كنيم تا با جابه - 4
 مورد آن درست است؟

  . شود ي شمع روي كاغذ هرگز تشكيل نمي تصوير شعله )1
  .شود صورت وارونه روي كاغذ مشاهده مي ي شمع به تصوير شعله) 2
  .شود تر از شعله ديده مي ي خود شمع و مستقيم و بزرگ تصوير شعله روي كاغذ مثل شعله )3
 .شود طور مستقيم ديده مي تر از شعله و به شود ولي خيلي كوچك تشكيل ميتصوير روي كاغذ ) 4

 در كدام وسيله از عدسي استفاده نشده است؟  - 5

    ميكروسكوپ) 1
  تلسكوپ) 2
    هاي فرورفته آينه  )3
  هاي تصويري در باز كن) 4
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 52تا  1صفحات   بهمن ماه  5آزمون سؤاالت علوم 

كـدام مـورد را بـا    . اسـت ميليون سال پيش پيدا شده  5اي در خشكي فسيل يك صدف دريايي متعلق به  در منطقه - 6
 توان نتيجه گرفت؟ اطمينان بيشتر مي

 .جانداري با خود، اين صدف را به اين منطقه آورده است) 1

  . اين منطقه زماني در زير آب و به صورت دريا بوده است) 2
 .فشان به اين منطقه آورده شده است ي مواد مذاب آتش فسيل صدف به وسيله) 3

 . باشد خشكي بيشتر از دريا مي امكان تشكيل فسيل در) 4

و فسـيل   2ميليون سال پيش را در اليـه شـماره    50هاي رسوبي زير، فسيل يك گياه متعلق به  فسيل شناسان دراليه - 7
احتمال پيدا شدن فسيل يـك دايناسـور   . اند پيدا كرده 4شماره  ي هدر الي ميليون سال پيش را 7يك ماهي متعلق به 
 ؟دارد در كدام اليه وجود

  3اليه شماره ) 2     5ي شماره  اليه) 1
  1ي شماره  اليه) 4    4اليه شماره ) 3

  …توان گفت  با توجه به تصوير زير مي - 8
هـا   دهد كه در سراسـر بـدن و انـدام    اي را نشان مي هاي ماهيچه اين تصوير سلول) 1

  .اند پراكنده شده
  .هاي دراز هستند ها هسته ندارند و داراي رشته اين سلول) 2
هـا را بـه    برنـد و برخـي پاسـخ    ها را به مركز عصبي مي ها، پيام برخي از اين رشته) 3

  .برند ها مي اندام
  .ها با برخي از نقاط بدن ارتباط ندارند اين رشته) 4

ي چشـم   متري از چشم يك فرد سالم قرار دارد، در انتهاي كـره  سانتي 30ي  تصوير توپي به شكل زير كه در فاصله  - 9
 شود؟ تشكيل مي وي چگونه

  

1 (  2 (  3 (  4 (  
 .شود مي ..........مناسب باشد و سبب  .......... سمعك - 10

  تقويت صدا -تواند   براي همه افراد مي) 1
  ضعيف شدن صداهاي بلند و قوي شدن صداهاي آرام  -تواند   براي همه افراد مي) 2
  تقويت صدا -تواند  فقط براي افراد كم شنوا مي) 3
  ضعيف شدن صداهاي بلند و قوي شدن صداهاي آرام  -تواند   فقط براي افراد نا شنوا مي) 4



   
 
 

        ١٨ 
 

 52تا  1صفحات   بهمن ماه  5آزمون پاسخ علوم 

 ) درسيكتاب  5و  2ي  ها صفحهزنگ علوم ـ ( -»3« ي گزينه - 1

يك عامـل تغييـر داده   » 3«ي  فقط در گزينه. ي عوامل بايد ثابت باشند بقيهدر آزمايش فقط يك عامل را بايد تغيير داد و 
  .ها بيش از يك عامل در هر آزمايش تغيير داده شده بود ي گزينه شده بود، در بقيه

 )كتاب درسي 12تا  8هاي صفحه -كند  ماده تغيير مي( -» 2«ي  گزينه - 2

، آب شدن يخ، گرفتن ناخن، ذوب كردن كـره  اننخشك كردن زنگ زدن آهن و درست كردن مربا، تغييرهاي شيميايي و 
 . شوند و خرد كردن گوشت تغييرهاي فيزيكي محسوب مي

 )كتاب درسي 15ي  صفحه –كند  ماده تغيير مي( -» 2«ي  گزينه - 3

شـدن  همچنين با جمـع  . توان ذخيره كرد شود و آب زيادي را مي ها جلوگيري مي با ساخت سد از هدر رفتن آب رودخانه
هـاي   هاي كشاورزي به شهرك تبديل زمين. كنند ها جلوگيري مي هاي سدها  از بروز خطرات آن ها در پشت ديواره سيالب

هـا در طبيعـت    هاي غير مفيد انسـان  ها از دخالت مسكوني، حكّاكي و نقّاشي بر روي درختان و ريختن فاضالب به رودخانه
 .شود ها مي نابودي جانوران داخل رودخانه، از جمله ماهي ها باعث ريختن فاضالب در رودخانه. باشد مي

  ) كتاب درسي 23و  22ي ها  صفحهرنگين كمان ـ ( -» 2«ي  گزينه - 4
  .باشد صورت وارونه مي شود، اين تصوير نسبت به خود شعله به بين، تصوير شمع روي كاغذ تشكيل مي جا كردن ذره با جابه

 )كتاب درسي 24ي  صفحه -كمان رنگين( -» 3«ي  گزينه - 5

 . كنند ها نور را بازتاب مي كار نرفته است، آينه هاي فرو رفته عدسي به در آينه

  )كتاب درسي 29تا  26هاي   صفحه -برگي از تاريخ زمين ( -» 2«ي  گزينه - 6
دريـا  هـاي رسـوبي در ايـن دريـا،      توان نتيجه گرفت كه اين منطقه زماني دريا بوده و پس از تشكيل صدف در زير اليه مي

چنين امكان تشـكيل فسـيل در درياهـا     هم. اند  هاي داراي فسيل از دريا بيرون آمده ي عواملي اليه وسيله خشك شده يا به
  .ها است تر از خشكي بيش

  )كتاب درسي 30و  29هاي   برگي از تاريخ زمين ـ صفحه( -» 4«ي  گزينه - 7
  . اند زيسته ميميليون سال پيش درزمين  65دايناسورها خزندگاني هستند كه 

ي يـك داراي قـدمت    بنـابراين اليـه  . تـر هسـتند    تـر قـديمي   عمق  هاي رسوبي كم تر، نسبت به اليه هاي رسوبي عميق اليه
ي  پس احتمال پيدا كردن فسيل دايناسور در اليه) ميليون سال سن دارد 50ي دو،  اليه(ي دو است  بيشتري از اليه شماره

  . يك وجود دارد
 )كتاب درسي 43ي  حركت بدن ـ صفحه( -» 3«ي  گزينه - 8

هـاي دراز هسـتند كـه برخـي از      ها داراي هسته و رشته اين سلول. دهد تصوير صورت سؤال يك سلول عصبي را نشان مي
 .دهد ها انتقال مي ها را از مغز به اندام برد و برخي پاسخ ها پيام عصبي را به مركز عصبي مي آن

 ) كتاب درسي 47ي    فحهص -) 1(چه خبر ( -» 2«ي  گزينه - 9

تر  صورت وارونه و كوچك ي چشم به كتاب درسي تصوير اجسام بر روي شبكيه 47ي  با توجه به تصوير گفت و گوي صفحه
 . شود از جسم تشكيل مي

 )كتاب درسي 51ي  صفحه –) 1(چه خبر ( -» 3«ي  گزينه - 10

و سـبب تقويـت صـدا    ) براي افراد ناشنوا يا سالم مناسـب نيسـت  (تواند مناسب باشد  شنوا مي  سمعك فقط براي افراد كم
  . شود مي


