
 نام نام خانوادگی:

 نام پدر:

 نام آموزگار:

 دقیقه 70 مدت آزمون:

   2 تعداد صفحه:

 به نام خالق زیبایی ها

 اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان

 شچاداره آموزش و پرورش منطقه مو

 دبستان شهید مدرس نجف آباد

 (95)خردادماه  دوم ابتدایی نوبت پنجمامتحان درس علوم  پایه 

  03/95/         متحان:اتاریخ 

 03/95/         تاریخ تصحیح:

 ن ق ق خ خ خ عملکرد

     

 امضاء آموزگار:نام و 

 

 عملکرد  سواالت ردیف

 درست یا نادرست بودن هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید. 1

 نادرست  درست         هر چه پهنای بال فرفره ی چرخان بیشتر باشد فرفره دیرتر به زمین می رسد.-

 نادرست  جایی را که دو استخوان به هم وصل شده اند، غضروف می گویند                     درست        -

 نادرست درست                                 از سطح شیب دار برای جابه جا کردن اجسام استفاده می شود.-

 نادرستدرست                                                  پلک نقش محافظت از چشم ، در برابر ضربه را دارد. -

 ن ق ق خ خ خ

    

 

  با توجه به عبارات کلمات مناسب را انتخاب کنید. 2

 استفاده می کنند.تلسکوپ(  –)میکرسکوپ برای دیدن ستاره ها از -

 است. ساقه( –)ریشه اولین قسمتی که پس از جوانه زدن دانه ها از آن خارج می شود، -

 د.نخون را در رگ ها به حرکت در می آور معده( –)قلب ماهیچه های -

  می توانیم تصویر اجسام  را روی یک صفحه نشان دهیم. عدسی( –)منشور به کمک -

 ن ق ق خ خ خ

    

 

 انتخاب کنید.گزینه درست را  3

 ؟بخش رنگی چشم چه نام دارد-

 قرنیه -4                              عنبیه-3              مردمک            -2                         شبکیه-1

 تغییر فصل ها یک تغییر ....................... است و ........................... صورت می گیرد.-

                             بدون دخالت انسان-فیزیکی-2 با دخالت انسان                                               -شیمیایی-1

 بدون دخالت انسان-شیمیایی-4                                   با دخالت انسان              -فیزیکی-3

 ؟قسمت به مغز پیام می فرستدبخش حلزونی گوش از طریق کدام -

 مجرای شنوایی-4                  الله گوش-3                 عصب شنوایی-2   پرده گوش             -1

 ؟گیاهان برای ادامه زندگی به کدام موارد احتیاج دارند-

 هر سه مورد-4                             نور-3                              خاک-2                            آب-1

 ؟ در رنگین کمان ،قطرات باران مانند ....................... عمل می کنند-

 منشور-4                         میکرسکوپ-3                            زره بین-2                          آینه-1

 ن ق ق خ خ خ

    

 

 در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید. 4

 با زنگ زدن آهن استحکام آن .......................... می شود.-

 .روی ریشه تارهای نازکی وجود دارند که به آن ها .................................... می گویند-

 ............ و ............................. است.خاک باغچه مخلوطی از ......................... و ...............-

 به آثار و بقایای به جای مانده از گیاهان و جانوران پس از گذشت سال ها، .............................. می گویند.-

 ن ق ق خ خ خ

    

 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 5

 ؟ .............................کندوسیله ای که به افراد کم شنوا کمک می -

 ؟ .............................به افرادی که اجسام دور را به خوبی نمی بینند-

 ............................ این خاک برای کشاورزی مناسب تر است؟-

 ..............؟..............خاک در سطح زمین تشکیل شود سانتی متر 1 مدت زمانی که طول می کشد تا-

 ن ق ق خ خ خ

    

 

 ادامه سواالت در صفحه بعد 
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 نام نام خانوادگی:

 نام پدر:

 نام آموزگار:

 دقیقه 70 مدت آزمون:

 2 تعداد صفحه:

 به نام خالق زیبایی ها

 اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان

 شچاداره آموزش و پرورش منطقه مو

 دبستان شهید مدرس نجف آباد

 (95 خردادماه) دوم ابتدایی نوبتپنجم امتحان درس علوم  پایه 

 03/95/       تاریخ امتحان:

 03/95/        تاریخ تصحیح:

 ن ق ق خ خ خ عملکرد

  
 

  

 نام و امضاء آموزگار:

 

 عملکرد سواالت ردیف

 اصطالحات زیر را تعریف کنید.  6

 گیا خاک:-

 تغییر فیزیکی:-

 ن ق ق خ خ خ

    

 

 وقتی نور خورشید به زره بین می تابد چه اتفاقی می افتد؟ توضیح دهید. 7

 ...............................................................جواب:........................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

 ن ق ق خ خ خ

    
 

 مورد( 3)عوامل تشکیل خاک را بنویسید. 

1.............................. :............................... ........                            2................... :............................................ 

                                            3.................... :.....................................                                                    ......................  

 ن ق ق خ خ خ

    

 

 کاربرد هر یک از دستگاهای زیر را بنویسید.  9

 ..................................................................................................................................................................آوند: -

 ................................................................................................................................................................ قرقره:-

 ن ق ق خ خ خ

    

 

 قسمت های آن را   روبرواهرم   با توجه به 10

   .بنویسید شده در کادر داده

 

 ن ق ق خ خ خ

    
 

11  

 

 

 

 

 ن ق ق خ خ خ

    
 

 

 

 مورد( 4کاربرد دارد؟)چرخ و محور در چه وسایلی   12

 

 

 ن ق ق خ خ خ

    
 

 فرسایش خاک را بنویسید. مورد از عوامل انسانی 2 و از عوامل طبیعی مورد 2 13

 

 

  

 عوامل انسانی عوامل طبیعی

............................................ 

............................................ 

.............................................. 

............................................. 

 ن ق ق خ خ خ

    
 

 جود دارد چه مزایا و معایبی دارد؟ماده ی چربی که در مجرای شنوایی گوش و  

 .................................................................................................................................مزایا: ....................................................

 ................................................................................................................معایب: ..................................................................

 ن ق ق خ خ خ

    
 

 

 

 (2شماره)                     (                                      1شماره)                                                            نحوه شخم در کدام تصویر مناسب تر است؟ چرا؟ 15

 ....................................شماره: 

 ....................................................................زیرا:جواب: 

............................................................................................................................................ 

 ن ق ق خ خ خ

    
 

 

 طراح: شحاع حیاتی.موفق و سربلند باشید.                                                                                                                                                                                                    
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