
 دانابه نام ایزد 

 ناحیه یک شیراز پرورش واداره آموزش 

 امام رضا )ع(مجتمع آموزشی فرهنگی غیر دولتی هوشمند 

 دوره ابتدایی پسرانه

 97/ 1/  .........تاریخ :                : شعبه  پنجم ایه (پ علوم تجربیتکلیف عیدانه )       نام خانوادگی :             نام و

 مشاهده چیست ؟-1

 

 دو ویژگی یک فرضیه ی خوب نام ببرید ؟-2

 

 اگر فرفره ای کاغذی برروی سطح ماه رها کنیم هرگز ................. زیرا ................... هوا به آن وارد نمی شود.-3

 د ؟تغییر فیزیکی و یا شیمیایی می شوبه چه دالیلی یک -4

 

 فیزیکی و هم تغییر شیمیایی روی می دهد نام ببرید ؟در سوختن شمع هم تغییر -5

 

 درکدام یک از تغییرات زیر نوع مولکول ها تغییر می کند ؟-6

 همه موارد  -پرده ی اتاق           د نپوسیده شد -پخته شدن کباب         ج -رنگ زدن آهن           ب -الف

 یکی از آنها را توضیح دهید؟و؛ چهار مورد با چه وسایلی می توانیم رنگین کمان درست کنیم -7

 

 شکست نور چگونه اتفاق می افتد؟-8

 

 از ترکیب سه نور اصلی قرمز و آبی و سبز چه نوری به دست می آید؟-9

 بنفش  -د                    سفید             -ج            رنگ تیره             -ب                زرد           -الف

 د ؟یل یا سنگواره چگونه تشکیل می شوفس-10

 



 چهار ویژگی سنگهای رسوبی را بنویسید؟-11

 

 اگر در خشکی فسیل پیدا شده توضیح دهیدوچرا در خشکی فسیل کمتری پیدا می شود؟-12

 

 وصل می کند ............... استخوان ها را به هم وصل می کند و ..................... استخوان را به ماهیچه -13

 چهار وظیفه ی اسکلت را بنویسید.-14

 

 کار غضروف و نخاع وستون مهره ها و قفسه ی در بدن ما چیست ؟-15

 

 کدامیک حفظ تعادل بدن را به عهده دارد؟-16

 دستگاه  عصبی  -مخچه                 د -ساقه مغز              ج -مخ               ب -الف

 ها .......................... می گویند.بزرگترین بخش مغز ...................... نام دارد وبه محل اتصال استخوان -17

 ساختمان چشم و گوش را نام ببرید؟-18

 

 نام دو سلول گیرندهای نور در چشم و کارشان را بنویسید؟-19

 

 کوچک گوش جزء گوش ...................... و بخش حلزونی سه استخوانپرده صماخ جزء گوش ....................... و-20

 گوش جزء گوش ..................... است.

 توضیح دهید که چرا بعضی نزدیک بین و بعضی ها دوربین هستند ؟-21

 

 



 شود ؟برای سالمتی چشم تنگ و گشاد موظیفه دارد که درنورزیاد وک-22

 عدسیه  -عنیبه               د -ج               قرینه              -ب                      مردمک             -الف

 وظیفه آن یکسان کردن فشار هوا در دو طرف پرده صماخ است ؟-23

 مجاری نیم دایره -عصب شنوایی             د -شیپور اُستاش          ج -بخش حلزونی گوش              ب -الف

 سه وظیفه ی زبان رابنویسید .-24

 

 حس بویایی با کدام یک از حس های زیر در ارتباط می باشد ؟-25

 هرسه مورد  -حس چشایی                  د -حس المسه             ج -ب         حس شنوایی             -الف

 برجستگی ها ی روی زبان چه کاری برای ما انجام می دهد ؟-26

 

 بینی چگونه هوای پاک و سالم را به درون بدن ما می فرستد؟-27

 

 کدام بخش دست ما حساس تر است و چرا ؟-28

 

 کدام نوع اهرم کار ما را سخت می کند نام ببرید ؟ )بارسم شکل (-29

 

 

 اهرم های نوع سوم چگونه به ما کمک می کنند ؟-30

 

 



 چرا االکلنگ یک اهرم است ؟-31

 

 ایل زیر چه نوع اهرم یا ماشینی هستند ؟هر یک از وس-32

 ...........تبر : ........................              دستگیره درب : ...................        پلکان برقی فروشگاه ها : ................

 ماشین دوخت ) منگنه ( : ...........................  انبردست : .........................      میخ کش : ..........................     

 .....قرقره ثابت : ........................        قاشق غذاخوری : .......................  جاده های مارپیچ ........................

 پیچ: ................................

 است ؟کدام تصویر ترازوی دو کفه ای -33

 -د                                    -ج                                             -ب                                          -الف 

 فرق بین قرقره ثابت و متحرک چیست ؟-34

 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید .-35

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

 ...........................:  ..........................................................................................................................ماشین  -ب

 ..........................: ...........................................................................................................................چرخ ومحور -ج

 ................................................................................................: ..................................................سطح شیب دار -د

 ..........................: ...........................................................................................................................اهرم -ه 

 تنها ماشینی که خودش حرکت نمی کند ؟-36

 قرقره  -سطح شیب دار                   د -چرخ ومحور                ج -پیچ            ب -الف

 



 سه کاربرد گوه و دو کاربرد سطح شیب دار و یک کاربرد قرقره بنویسید .-37

 

 می کند ؟ تر چه پیچی کار ما را آسان-38

 

 دوست داشتی خودت سه سوال از بخش کارها آسان می شود بنویس.پسرم : اگر -39

 

 

 

 *پر از برکت و سالمتی برای خودت و والدین گرامیت باشد  ی سال خوبشا ء اهلل پسرم : سال نو مبارک ان*

 * درخش -*باتشکر

 


