دبستان دخترانه ی شهید علائیان کاشان
نام ونام خانوادگی ....................................:آزمون علوم کلاس پنجم –نوبت دوم

1

خرداد59

کدام گزینه نشانه ی یک تغییر فیزیکی است؟
الف) کپک زدن نان  ب) خراب شدن دیوار  ج) پختن نان  د) سوختن چوب 

2

تُنگ ماهی پراز آب شبیه کدام مورد زیر عمل می کند؟
الف) آینه 

3

ب) منشور 
ب) کبوتر 
ب) مری 

ج) زبان 

ب) فرمان اتومبیل 
ب) آب 

ج) هوا 

د) کود

ب) ریشه  ،استحکام گیاه در خاک 

ج) ریشه ،گرفتن آب و املاح از خاک 

د) برگ  ،کمک به غذاسازی 

درکدام نوع خاک احتمال جاری شدن سیل بیش تراست ؟
الف) رسی 

9

ج) پروانه ی پنکه 

د) نردبان 

تارهای کشنده در کدام قسمت گیاه قرار دارند وچه وظیفه ای دارند؟
الف) ساقه  ،هدایت آب و املاح 

8

د) قلب 

برای جذب مواد معدنی خاک  ،گیاه به  ...................نیاز دارد.
الف) اکسیژن 

7

ج) عروس دریایی 

درکدام ماشین سطح شیب دار به کار رفته است؟
الف) دستگیره ی در 

6

د) زالو

کدام ماهیچه ی اندام ما ارادی است؟
الف) معده 

5

ج)عدسی 

کدام جاندار شرایط بهتری برای فسیل شدن دارد؟
الف) ماهی 

4

د) هیچ کدام 

ب) ماسه ای 

ج) شنی 

د) مخلوطی از تمام خاک ها 

اگر تارهای کشنده ی ریشه آسیب ببیند چه اتفاقی برای گیاه می افتد؟

 11درشکل زیر چهار عامل فرسایش خاک را که می بینی بنویس .
-1
-2
-3
-4

 11سه قسمت اهرم را درشکل های زیر مشخص کنید.

 12نحوه ی تشکیل رنگین کمان را بنویسید.

 13جمله های درست نادرست را مشخص کنید.
الف)نوک انگشتان دست نسبت به سایر قسمت های دست گیرنده های بیشتری دارند)...........( .

ب) خارجی ترین لایه ی چشم عنبیه است)............(.
ج) استخوان جمجمه از مغز محافظت می کند)...............(.
د) هرچه شیب سطح شیب داربیش تر باشدبالارفتن از آن آسان تراست)...............(.
 14گیا خاک چیست ؟

 15طرز کار گوش را به طور خلاصه بنویسید.

 16برای سلامت چشم چه کارهایی بایدانجام دهیم؟(3مورد)

 17به پرسش های زیر پاسخ های کوتاه بدهید.
الف) جایی که دواستخوان به هم وصل شده اند چه نام دارد؟..................
ب) به آثار به جا مانده از بدن جانداران قدیمی روی سنگ ها چه می گویند؟ .................
ج) نور خورشید را با چه وسیله ای می توان تجزیه کرد؟......................
د) اولین قسمتی که پس ازجوانه زدن دانه ها از آن خارج می شود چیست؟......................
 18اگر پشت و روی برگ را وازلین بمالیم چه اتفاقی برای گیاه می افتد چرا؟

 19این تصویر چه چیزی را نشان می دهد ؟ بنویس.

سنگ
 21برای شکل روبه رو یک تغییر فیزیکی ویک تغییر شیمیایی بنویس.

 21به چه روشی می توانیم گل سفید را تبدیل به گل رنگی کنیم؟
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