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  علوم پنجم دبستانسؤاالت
  ) 24تا 1هايصفحه(آبان17آزمون

ها به زمين، كدام يك از  ي رسيدن آن ي چرخان در يك اتاق و مقايسه لحظه ها زمان فرفره در كاوشگري رها كردن هم  - 1
 ؟نداردمتغيرهاي زير تأثيري 

  ها  ارتفاع رها شدن فرفره) 2  .شود زماني از روز كه كاوشگري انجام مي) 1
   جنس فرفره ها ) 4    ها  پهناي بال فرفره) 3

ي كامالً يكسان  ها از دو برگه هر كدام از آن. انجام دهند را گرفتند فرفره درست كنند و آزمايشي  تصميمليال و مريم  - 2
 .گيره به دم آن متصل است 3متر است و  سانتي 7ي ليال  طول بال فرفره. هايي درست كردند استفاده كرده و فرفره

ها يكسان است و  هاي آن طول دم و پهناي بال فرفره. تگيره به آن متصل اس 4متر و  سانتي 7ي مريم  طول بال فرفره
گرفتند كدام   ها به زمين را اندازه هاي خود را رها كردند و زمان رسيدن آن آنها در يك مكان از ارتفاع يكساني فرفره

 .)يكسان است ها ها با هم برابر و شرايط انجام آزمايش جرم گيره(رسد؟  فرفره زودتر به زمين مي

  ي مريم  فرفره) 1

      ي ليال  فرفره) 3
 . رسد يك زودتر به زمين مي توان مشخص كرد كدام با اين اطالعات نمي) 4

بيني زير آمده است، كدام گزينه اثبات درستي اين  آزمايش براي اثبات پيشانجام هاي زير نتايج و روش  جدولدر  - 3
 دهد؟ ميبيني را بهتر نشان  پيش

 »شود تر تبخير مي تر باشد آب سريع هرچه دماي آب داخل يك ظرف بيش«
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  3 2 1 ي آزمايش شماره  
  c20 c20 c20 دماي آب
    شكل ظرف

  دقيقه 18 دقيقه20 دقيقه22 زمان اتمام آب داخل ظرف

  3 2 1 ي آزمايش شماره
  c20 c20 c20 دماي آب
    شكل ظرف

  دقيقه 15 دقيقه30 دقيقه20 زمان اتمام آب داخل ظرف

  3 2 1 ي آزمايش شماره
  c15 c35 c70 دماي آب داخل ظرف

    شكل ظرف
 دقيقه 40 دقيقه65 دقيقه90 زمان اتمام آب داخل ظرف

  3 2 1 ي آزمايش شماره
  c15 c15 c15 دماي آب داخل ظرف

    شكل ظرف
 دقيقه 50 دقيقه40 دقيقه30 زمان اتمام آب داخل ظرف

    
2) با هم به زمين مي رسند  
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  علوم پنجم دبستانسؤاالت
  ) 24تا 1هايصفحه(آبان17آزمون

 كدام گزينه هر دو تغيير از نظر فيزيكي يا شيميايي بودن يكسان هستند؟ در   - 4

  حل شدن شكر در آب گرم ـ سوختن گاز در اجاق ) 1

  بطري آب يخپختن گوشت ـ تشكيل قطرات آب روي ) 2

  فاسد شدن مواد غذايي ـ زنگ زدن آهن) 3

 يخ زدن آب در فريزر ـ كپك زدن نان ) 4

 تري دارد؟ تغيير ذكر شده در كدام گزينه، از نظر سرعت انجام واكنش، با بقيه تفاوت بيش   - 5

  اي شكستن ليوان شيشه) 2    درست كردن ماست) 1

 زا  انفجار مواد آتش) 4    سوختن گاز در اجاق) 3

 رود؟  كدام يك از تغييرهاي زير، يك تغيير فيزيكي مفيد براي انسان به شمار مي  - 6

  فرو ريختن ديوار منازل در اثر زلزله ) 2  تغيير رنگ فرش در اثر تابش نور خورشيد) 1

 تشكيل برف) 4  ها بر روي درختان   رسيدن ميوه) 3

خواهند در هوا رنگين كمان ايجاد كنند و پس از ديدن آن  ميپاش  ي يك آب در يك روز آفتابي علي و سعيد به وسيله - 7

تواند  دليل اين اتفاق كدام گزينه مي. شود كمان مي  را نقاشي كنند، اما در هر بار آزمايش فقط علي موفق به ديدن رنگين

 باشد؟

 . تواند رنگين كمان را ببيند تر است و نمي قد سعيد از علي كوتاه) 1

 . هاي رنگين كمان تجزيه شود تواند به تمام رنگ م عبور از قطرات آب، نمينور خورشيد هنگا) 2

 . روند تعداد قطرات آب براي تشكيل رنگين كمان كم است و خيلي زود از بين مي) 3

  . تواند رنگين كمان را ببيند اند و به همين علت سعيد نمي روي هم ايستاده علي و سعيد روبه) 4

 بين عمل كند؟ تواند مانند ذره نميچند مورد از موارد زير   - 8

 ي تخت  آينه/ ي صاف پنجره شيشه/ ي شبنم روي برگ درختان قطره/ اي پر از آب ليوان صاف شيشه

 چهار) 4  سه) 3  دو) 2      يك) 1
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  علوم پنجم دبستانسؤاالت
  ) 24تا 1هايصفحه(آبان17آزمون

ايم و ساعت  اي قرار داده متر و در مقابل يك ساعت روميزي عقربه سانتي 15تا  10ي  يك ليوان پر از آب را در فاصله - 9

 زمان واقعي اين ساعت كدام است؟  شود، ي ليوان مشاهده مي دقيقه از بدنه 45و  3

    دقيقه 15و  3) 2      دقيقه 45و  15) 1

  دقيقه 45و  3) 4      دقيقه 15و  8) 3

 ؟ شود نميدر كدام يك از موارد زير از عدسي استفاده   - 10

  ي اتومبيل آينه) 2    دوربين عكاسي ) 1

 طالفروشي ) 4    سازي ساعت) 3
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  علوم پنجم دبستانپاسخ سؤاالت
  ) 24تا 1هايصفحه(آبان17آزمون

 )كتاب درسي 6تا  2ي  ها صفحه( -»1«ي  گزينه - 1

، )ارتفاع رهـا شـدن  (ي فرفره تا زمين  ها، به عواملي مانند فاصله ي اين زمان در فرفره مدت زمان رسيدن فرفره به زمين و مقايسه
شوند پس زمان رهـا شـدن بـراي     زمان رها مي ها هم كه فرفره اما با توجه به اين. بستگي دارد.... پهناي بال فرفره، جنس فرفره و 

  . ها به زمين ندارد از طرفي ساعت و زمان انجام كاوشگري هيچ تأثيري بر زمان رسيدن فرفره. ستيكسان ا  هر سه فرفره

  
  )كتاب درسي 6تا  2هاي  صفحه( - » 1«ي  گزينه - 2

. اند ها در اين آزمايش تعداد گيره را متفاوت در نظر گرفته آن. ي چرخان فقط بايد يك عامل را تغيير داد ها در كاوشگري فرفره
 زودتر به زمينتر بوده و  و در نتيجه سنگين تري داشته جرم بيشتري داشته باشد،  ي بيش اي كه تعداد گيره بنابراين هر فرفره

  .رسد ي ليال به زمين مي ي مريم زودتر از فرفره بنابراين فرفره. رسد مي

  
     )كتاب درسي 6تا  2هاي   صفحه( - » 3«ي  گزينه - 3

در يك كاوشگري، براي بررسي اثر يك عامل بر روي عوامل ديگر، تنها بايد عامل مورد آزمـايش را تغييـر داد و بقيـه عوامـل را     
ي عوامل مثل  گيريم و بقيه مي  خل ظرف، زمان اتمام آب داخل آن را اندازهدر اين آزمايش با تغيير دماي آب دا. ثابت نگه داشت

  . دهيم داريم و فقط دماي آب را تغيير مي را ثابت نگه مي... شكل ظرف، جريان هواي محل، دماي محيط و 

  
  ) كتاب درسي 12تا  10 يها هصفح( - » 3«ي  گزينه - 4

  . هر دو تغيير از نوع تغيير شيميايي هستند» 3«ي  در گزينه
  : ها بررسي گزينه

  . شيميايي است يفيزيكي ولي سوختن گاز تغيير يحل شدن شكر در آب گرم تغيير: »1«ي   گزينه
  . فيزيكي است يشيميايي اما تشكيل قطرات آب روي بطري آب يخ، تغيير يپختن گوشت تغيير: »2«ي  گزينه
  . باشد فيزيكي مي يكپك زدن نان يك تغيير شيميايي است در حالي كه يخ زدن آب تغيير: »4«ي  گزينه

  
              )كتاب درسي 13ي  صفحه( -»1« ي گزينه - 5

  . شوند گيرد، در صورتي كه تغييرات ذكر شده در ساير گزينه ها به سرعت انجام مي درست كردن ماست به كندي صورت مي

  
  ) كتاب درسي 15 ي  هصفح( - » 4«ي  گزينه - 6

  . تشكيل برف يك تغيير فيزيكي مفيد است
  : ها بررسي ساير گزينه

  . تغيير رنگ فرش در اثر تابش نور خورشيد، تغيير شيميايي مضر است: »1«ي  گزينه
  . فرور ريختن ديوار منازل در اثر زلزله، يك تغيير فيزيكي مضر است: »2«ي  گزينه
  . تغيير شيميايي مفيد استيك ها بر روي درختان،  رسيدن ميوه: »3« ي گزينه
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  علوم پنجم دبستانپاسخ سؤاالت
  ) 24تا 1هايصفحه(آبان17آزمون

  )كتاب درسي 19و  18هاي  صفحه( - » 4«ي  گزينه - 7

اما اگر سعيد روبروي علي ايستاده . كمان را ببيند به اين علت است كه پشت به آفتاب ايستاده است تواند رنگين اگر علي مي

 .تواند رنگين كمان را توسط آب پاشيده شده به هوا ببيند و نمي باشد بدين ترتيب او رو به آفتاب است

  

  )كتاب درسي 21و  20هاي   صفحه( -»2« ي گزينه - 8

  .كنند بين عمل  توانند مانند ذره ي تخت، نمي شيشه صاف پنجره و آينه

   )كتاب درسي 23ي  صفحه( - » 3«ي  گزينه - 9

هاي آن برعكس ديده  متري يك ساعت بگيريم، عقربه سانتي 15تا  10ي  هر وقت يك ليوان پر از آب را در فاصله: روش اول

  . دهد نشان مي 9را به صورت ساعت  3دهد و ساعت  نشان مي 10را به صورت ساعت  2مثال ساعت . شود مي

  : روش اول

  

11ساعت يا  12ا از اگر زمان ساعت درون ليوان پر از آب ر:  روش دوم 60:   .آيد كم كنيم زمان واقعي به دست مي '

:                                                                                                                    روش دوم
: ' : '

: ' : '

: '

  
12 00 11 60
3 45 3 45

8 15
  

  
  ) كتاب درسي 24 ي  هصفح( - » 2«ي  گزينه - 10

ي اتومبيل از عدسي  اما در آينه. بين وجود دارد شود و در دوربين عكاسي هم ذره بين استفاده مي سازي و طال فروشي از ذره در ساعت

  . شود استفاده نمي


