
  

 
 

 76تا  1های صفحه  98فروردین  16پنجم آزمون  سواالت علوم

 سوال

بینی زیر آمده است،  های زیر نتایج و روش آزمایش برای اثبات پیشدر جدول -1

 دهد؟بینی را بهتر نشان میکدام گزینه اثبات درستی این پیش

 «شودمی تر تبخیرتر باشد آب سریعهرچه دمای آب داخل یک ظرف بیش»
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 تواند مفید باشد؟ های انسان در طبیع،  میکدام مورد از دخال، -2

 های مسکونی خیز کشاورزی به شهرکهای حاصل( تبدیل زمین1

 ها ( سدسازی بر روی رودخانه2

 ( حکاکی و نقاشی بر روی درختان 3

 ها ( ریختن فاضالب به رودخانه4

 

 کند؟ بین عمل میکدام مورد زیر مانند ذره -3

 ی شفاف خودکار( لوله2  ( منشور1

 ای پر از آب( لیوان شیشه4  ی تخ،آینه (3

 

دست، تتوان بهندار  چند مورد از اطالعات زیر را میی فسیل یک جااز مطالعه -4

 آورد؟

 هاب( وضعی، خشکی  الف( تغییرات آب و هوا 

های رسوبی د( تعیین سن سنگ  ج( عمق دریاهای گذشته

 مختلف

 3 2 1 ی آزمایششماره

 دمای آب
c

20  c
20 c

20 

    شکل ظرف

 18 دقیقه  20 دقیقه  22 زمان اتمام آب داخل ظرف

 دقیقه 

 3 2 1 ی آزمایششماره

 دمای آب
c

20  c
20 c

20 

    شکل ظرف

 15 دقیقه  30 دقیقه  20 زمان اتمام آب داخل ظرف

 دقیقه 

 3 2 1 ی آزمایششماره

 دمای آب داخل ظرف
c

15  c
35 c

70 

    شکل ظرف

 دقیقه  50 دقیقه  65 دقیقه  90 زمان اتمام آب داخل ظرف

 3 2 1 ی آزمایششماره

c دمای آب داخل ظرف
15  c

15 c
15 

    شکل ظرف

 دقیقه  50 دقیقه  40 دقیقه  30 زمان اتمام آب داخل ظرف
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سازی قطعه نخ  ساق و ران پا را مدل 2قطعه مقوا و  2سهیل با استفاده از  -5

هم متصل نگته داشتته و ی فشاری بهمقوا را توسط یک دکمه 2کرده اس،. او 

« 1»ی اس،. اگر او نتخ شتماره ها متصل کردهها را به آنطبق شکل زیر  نخ

کند. در متدل او  نتخ مقوا کاهش پیدا می 2ی بین را از باال بکشد  زاویه

کننتتد. عنوان .... عمتتل میماننتتد ........... و دکمتته بتته« 2»ی شتتماره

 ها را دارند.(ها نقش ماهیچه)مقواها نقش استخوان و نخ

 ( استخوان ران ت مفصل زانو1

 ی پش، ساق ت مفصل زانو ( ماهیچه2

 ی جلوی ران ت مفصل زانویچه( ماه3

 ی پش، ران ت استخوان ران( ماهیچه4

 

کند و تصویر جسم  در محل مشخص شده بتتر روی شتکل در فردی به جسمی نگاه می -6

 .شودچشم این فرد تشکیل می

ترتیب از ....... و....... عبور کرده و تصویر در چشم این فرد  نور به

 شود. بر روی ........  تشکیل می

 ( عدسی ت قرنیه ت شبکیه 1

 ( قرنیه ت عدسی ت شبکیه 2

 ( مردمک ت عدسی ت عنبیه 3

 ( قرنیه ت شبکیه ت عصب بینایی4

 

به لمس  در نواحی مختلف بدن متفاوت است، دلیتل اصتلی ایتن  پوس،حسّاسی،  -7

 حسّاسی، کدام اس،؟

 های لمسی درنقاط مختلف پوس، بدن ( تفاوت تعداد گیرنده1

 ها در نواحی مختلف پوس، بدن و شکل این گیرنده ( تفاوت اندازه2

 های مختلف پوس، بدنها در الیه( تفاوت محل قرارگیری این گیرنده3

 ( متفاوت بودن رنگ پوس، در نقاط مختلف بدن 4

 

تواند مانند یک اهترم عمتل کنتد. دس، انسان می -8

وقتی بازوی دس، خود را به بدن خود بچسبانیم و 

با تا کردن دست، از آرنتج یتک وزنته را بلنتد 

کنیم  در این صورت  قسمتی از دس، که وزنته را 

 هتای زیترکند  مشابه کدام یتک از اهرمبلند می

عمل خواهد کرد؟ )در هنگام بلند کردن وزنه دس، 

شتود و فقتط ستاعد ما از مچ ثاب، نگه داشته می

 کند.(حرک، می

  ( پنس پزشکی2  ( فرغون1

چشم  یکره  

محل تشکیل 

 تصویر 
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 ( پاروی قایق4  ( انبردس،3

 

دار مختلتف  در های شیببا توجه به شکل داده شده و اطالعات مربوط به سطح  -9

ه نسب، طول به ارتفاع سطح با توجه ب دارهای داده شدهیک از سطح شیبکدام

مک می کنتد؟ )واحتدها شیبدار  ماشین با افزایش نیروی بیشتری بته متا ک

 متر اس،.(برحسب سانتی

  20دار:   طول سطح شیب10دار: ( ارتفاع سطح شیب1

 30دار:   طول سطح شیب10دار:( ارتفاع سطح شیب2

  40دار: شیبسطح  طول 20دار: ( ارتفاع سطح شیب3

 40دار: شیب  طول سطح30دار: شیب ( ارتفاع سطح4

 

قطعه کرد؟ تر قطعهتوان یک تکه چوب را راح،های زیر میبا کدام یک ازگوه -10

 متر اس،()س م: مخّفف سانتی

1 )     2  )

 

3 ) 4 )

 

 :پاسخ

 کتاب درسی( 6تا  2های )صفحه -« 3»ی گزینه -1

در یک کاوشگری  برای اثبات اثر یک عامل بر روی عوامل دیگر  تنها باید عامل 

مورد آزمایش را تغییر داد و بقیه عوامل را ثاب، نگه داش، در این آزمایش با 

گیریم و بقیه می تغییر دمای آب داخل ظرف  زمان اتمام آب داخل آن را اندازه

 داریم. محیط و ... را ثاب، نگه می عوامل مثل شکل ظرف  جریان هوای محل  دمای

 

 کتاب درسی( 15ی صفحه) -« 2»ی گزینه -2

توان شود و آب زیادی را میها جلوگیری میبا ساخ، سد از هدر رفتن آب رودخانه

های سدها از بروز خطرات ها در پش، دیوارهذخیره کرد. همچنین با جمع شدن سیالب

های مسکونی  حکّاکی و ای کشاورزی به شهرکهکنند. تبدیل زمینها جلوگیری میآن

های غیر مفید ها از دخال،نّقاشی بر روی درختان و ریختن فاضالب به رودخانه

ها باعث نابودی جانوران باشد. ریختن فاضالب در رودخانهها در طبیع، میانسان

 شود.ها میداخل رودخانه  از جمله ماهی

 

 «کتاب درسی( 20و  19های )صفحه -« 4»ی گزینه -3
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دهد در حالی که منشور و تر نشان میای پر از آب  جسم را بزرگلیوان شیشه

ی تخ، فقط نور را باز کنند. آینهی شفاف خودکار نور سفید را تجزیه میلوله

 تابد. می

 

 کتاب درسی( 34ی صفحه) -« 4»ی گزینه -4

ی جانوران و گیاهان قدیمی  محل زندگی ها دربارهی فسیلدانشمندان با مطالعه

ها  ی فسیلآورند  و نیزمطالعهها  نوع غذایشان و ... اطالعاتی را به دس، میآن

ی زمین در ها و دریاهای تغییرات آب و هوا  شکل و وضعی، خشکیاطالعاتی درباره

های رسوبی توانند سن سنگها میی فسیلمطالعه دهند. همچنین باگذشته به ما می

 مختلف را تعیین کنند. 

 

 کتاب درسی( 40و  38تا  36 يهاصفحه) -« 3»ی گزینه -5

کنند  مقوا که به عنوان استخوان عمل می 2ی شود  زاویهکوتاه می« 1»وقتی نخ 

پا از زانو  شودی پش، ران که سبب مید ماهیچهمانن« 1»شود. بنابراین نخ کم می

ی جلوی ران عمل مانند ماهیچه 2کند. از طرفی نخ به سم، عقب تا شود  عمل می

 کند.می

کند. زیرا مفصل محل عنوان مفصل زانو عمل می ی فشاری نیز در مدل سهیل بهدکمه

ها را باشد و حرک، استخواناتصال دو استخوان )در اینجا دو قطعه مقوا( می

 کند. پذیر میامکان

 کتاب درسی( 47و  46 يهاصفحه) -« 2»ی گزینه -6

سپس از مردمک و بعد  از عدسی  شود ابتدا از قرنیه  نوری که وارد چشم می

 شود. رسد و تصویر اجسام بر روی شبکیه تشکیل میکند و به شبکیه میعبور می

 

 کتاب درسی( 60تا  58ی هاصفحه) -« 1»ی گزینه -7

های بدن بیشتر از جاهای دیگر اس،. هر های لمسی در برخی از بخشتعداد گیرنده

تر اس،. بنابراین ها بیشتر باشند  پوس، آن قسم، حساسجا که تعداد این گیرنده

ها در های مختلف پوس،  تفاوت تعداد این گیرندهعامل اصلی تفاوت حساسی، قسم،

 نقاط مختلف بدن اس،. 

 

 کتاب درسی( 66ی )صفحه -« 2»ی گزینه -8

وقتی بازوی دس، خود را به بدنمان بچسبانیم و با تا کردن آن از آرنج یک 

گاه بوده و نیرو به صورت آرنج ما مانند تکیهوزنه را بلند کنیم  در این

گاه قرار دارددر شود و بنابراین نیرو بین جسم و تکیهاستخوان ساعد وارد می

 گاه قرار دارد. سم و تکیهپنس پزشکی نیز نیرو بین ج
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 کتاب درسی( 70ی صفحه) -« 2»ی گزینه -9

تر از ارتفاع اس،. بنابراین  هر چه طول دار  همواره طول آن بیشدر سطوح شیب

تر خواهد   افزایش نیرو بیشدار کمتر باشدتر و ارتفاع سطح شیبدار بیشسطح شیب

بود. یعنی نسب، 
طول 

فاع  ارت
 را باید افزایش داد.  

تر از بقیه موارد بیش« 2»ی دار به ارتفاع آن در گزینهنسب، طول سطح شیب

 باشد.می

 

 کتاب درسی( 72ی صفحه) -« 3»ی گزینه -10

دار هستند  یعنی دارای ارتفاع و طول سطح ها شبیه سطح شیبگوه

ها که همان ضخام، قسم، انتهای دار هستند. هر چه ارتفاع در گوهشیب

دار گوه اس،  کمتر و هر چه طول گوه که مشابه همان طول سطح شیب

 تر اس،. قطعه کردن جسم با آن راح،اس، بیشتر باشد  قطعه


