
 
4 

 

 ارديبهشت 20پنجم دبستان آزمونسواالت علوم

  كتاب درسي 98تا  53هاي  صفحه  : سؤال

  ترين فرسايش را داشته باشند؟  هاي با شيب زياد را چگونه بايد شخم زد تا كم زمين - 1
  زمين  موازي با شيب) 2  درجه نسبت به خط افقي 80ي  با زاويه) 1

   عمود بر شيب زمين) 4  درجه نسبت به خط افقي 20با زاويه ) 3

  ي غذاست؟  كدام مورد زير در بدن انسان، مسئول تشخيص مزه - 2
  هاي زبان برجستگي) 2    چشاييعصب ) 1

  مغز) 4    بزاق دهان) 3

  . شوند استفاده مي............................ هستند و براي .................... ها شبيه  گُوِه - 3
  دار ـ قطعه قطعه كردن و بريدن اجسام  سطح شيب) 2  ها ـ بلند كردن اجسام سنگين قرقره) 1

  اهرم ـ بلند كردن و بريدن اجسام) 4  نگينچرخ و محور ـ انتقال اجسام س) 3

نوع آب متفاوت آبياري كرده است كدام  3گلدان مشابه، روزانه با  3ي عدس را در  سعيد سه گياه مشابه و هم اندازه - 4

ساير شرايط يكسان و مناسب رشد گياه در نظر گرفته (دهد؟  موارد وضعيت گياهان را در روز دهم به درستي نشان مي

 .)شود مي

  آبياري با آب مقطر=  1گلدان 

  آبياري با آب شور= 2گلدان 

  آبياري با آب معمولي= 3گلدان 

1 (  2 (  

3 (  4 (  
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 ارديبهشت 20پنجم دبستان آزمونسواالت علوم

را برداشته و به هر كدام به   اندازه هستند هاي متفاوت كه هر كدام حاوي گياه عدس هم گلدان مشابه و داراي خاك 3اگر  - 5
هاي گياه عدس در روز دهم با  نمودار زير، ارتباط ميانگين طول ساقه مقدار مساوي و هر سه روز يكبار آب دهيم، كدام

  .) ساير شرايط آزمايش براي هر سه گلدان يكسان است(دهد؟ نوع خاك را به درستي نشان مي

1 (  2 (  

3 (  4 (  
 

  ؟ نيستكدام جمله در مورد خاك صحيح  - 6
  .سال زمان الزم است 200متر خاك  براي تشكيل يك سانتي) 1
  . شوند نشين مي هاي خاك ريزتر باشند آب در آن ديرتر ته هر چه ذره) 2
  . كند  ها از فرسايش خاك جلوگيري مي دام  رويه چراي بي) 3
  .ها، تغيير دما است يكي از عوامل تشكيل خاك در كوهستان) 4

كن وجود  هاي درون آن و جرم پاك اي بين جرم ظرف و گيره چه رابطه. در حالت تعادل قرار گرفته است زيراهرم   - 7
  .)نظر شود از جرم اهرم صرف(دارد؟ 

  .هاي درون آن برابر است و گيره  كن با جرم ظرف جرم پاك) 1
  .هاي درون آن است و گيره  كن، نصف جرم ظرف جرم پاك) 2

1كن،  جرم پاك) 3
  .هاي درون آن است جرم ظرف و گيره 4

  .كن است هاي درون آن، نصف جرم پاك جرم ظرف و گيره) 4
  باشد؟ شكل داده شده، مربوط به كدام اهرم مي - 8

  شكن فندق) 1

  گير يخ) 2

    انبردست) 3

  منگنه) 4
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ايم، با قرار دادن يك سر تخته بر روي كدام  ي يك تخته و يك نردبان ساخته داري، به وسيله ، سطح شيبمطابق شكل - 9

  شود؟  تر مي ي نردبان، باال بردن اجسام بر روي اين سطح شيبدار سخت پله
1 (1     

2 (2  

3 (3    

4 (4 

اي را به طور كامل پر از آب كرده و در آن را با سرپوش محكم ببنديم، و آن را در فريزر قرار  اگر يك بطري شيشه - 10

  دهيم، و مشاهده كنيم كه بطري پس از يخ زدن، خواهد تركيد، به نظر شما علت اصلي آن چيست؟ 
  اختالف دماي بيرون و داخل فريزر) 2  مقاومت كم بطري در برابر سرما) 1

  افزايش حجم شيشه در اثر سرما) 4  تر توسط يخ نسبت به آب اشغال فضاي بيش) 3
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  : پاسخ
    )كتاب درسي 84ي  صفحه –خاك با ارزش( - » 4«ي گزينه - 1

  طور عمود بر شيب زمين شخم زد تا از فرسايش خاك جلوگيري شود هاي با شيب زياد را بايد به زمين

    )كتاب درسي 55ي  صفحه –)2(چه خبر؟ ( - » 4«ي گزينه - 2
  . گيرد ي غذا در مغز صورت مي د تشخيص مزهنفرست هاي زبان، مزه غذا را دريافت كرده و از طريق عصب چشايي به مغز پيام مي برجستگي

    )كتاب درسي 72ي  صفحه –) 2(شود  مي كارها آسان( - » 2«ي  گزينه - 3
  . شود دار است و براي بريدن و قطعه قطعه كردن اجسام استفاده مي گُوِه شبيه سطح شيب

    )كتاب درسي 89تا  87ي  ها  صفحه –بكاريد و بخوريد( - » 1«ي گزينه - 4
رشد . ودش ها بسيار كند مي ها را با آب شور آبياري كنيم رشد آن توانند رشد كنند، بنابراين اگر آن اكثر گياهان در آب شور نمي

باشد كه براي رشد گياه  زيرا آب معمولي حاوي امالح و مواد معدني مي. تر است گياهان آبياري شده با آب معمولي از آب مقطر بيش
  . مفيد است، ولي آب مقطر فاقد اين مواد است

    )كتاب درسي 91و  90ي  ها صفحه –بكاريد و بخوريد( - » 3«ي گزينه - 5
تري  تواند آب بيش كند، گياه در خاك رس كه مي خاك باغچه بهترين نوع خاك در بين اين سه نوع است و گياه در آن بهتر رشد مي

  . تر خواهد بود تري خواهد داشت در ماسه به دليل خروج سريع آب از آن رشد گياه كم در خود نگه دارد، رشد بيش

    )كتاب درسي 84و  82تا  78ي  ها صفحه –خاك با ارزش( - » 3«ي گزينه - 6
برند بنابراين مقدار  پوشش گياهي را از بين مي  ها با چراي خود، دام  شود، ها باعث افزايش فرسايش خاك مي رويه دام چراي بي

  . گيرد تري خاك در معرض عوامل فرسايش مثل آب و باد قرار مي بيش

     ) كتاب درسي 65 و 64 يها    صفحهـ ) 1(شود  كارها آسان مي( -»4« ي گزينه - 7
  هاي درون آن  ها و گيره جرم ظرف گيره× گاه  ها از تكيه ي ظرف گيره فاصله= كن  جرم پاك× گاه  ي پاكن از تكيه  فاصله

  هاي درون آن گيره وظرف جرم ×  30= كن  پاكجرم ×  15    

كن   ها به جرم پاك نسبت جرم ظرف و گيره  
15 جرم ظرف و گيره هــاي درون آن 1

30 ــاك كــن2     جرم پ

     ) كتاب درسي 66و  65 ي  صفحه -) 1(شود  ها آسان مي كار( -»3« ي گزينه  - 8
  .گاه بين نيرو و جسم قرار دارد در انبردست هم تكيه. گاه بين جسم و نيرو قرار دارد در اهرم نشان داده شده، تكيه

 )كتاب درسي 70 ي  صفحه –) 2(شود  مي كارها آسان( - » 4«ي گزينه - 9

چون . تر خواهد شد تر باشد، باال بردن اجسام بر روي آن سخت ي سطح شيبدار با زمين بيش يا زاويه  دار قدر ارتفاع سطح شيب هر 
  . شود تر مي دار بر روي آن، باال بردن اجسام سخت در باالترين ارتفاع قرار دارد، با قرار دادن سطح شيب» 4«ي  پله

    )كتاب درسي 80ي  صفحه –خاك با ارزش ( - » 3«ي گزينه - 10

اين افزايش حجم، سبب وارد شدن فشار بر . كند تري را اشغال مي يابد و فضاي بيش  اي است كه با يخ زدن، حجم آن افزايش مي آب ماده
  . شود ي بطري و شكستن آن مي ديواره


