
شود؟مواد جدیدی تشکیل می ،تغییردر کدام  -1

آب شدن بستنی د(     حل شدن نمک در آب     کبریت             ج(سوختن چوب  الف( تبخیر آب                   ب(   

کند؟ببریم کدام یک از خاصیت های آن تغییر میاگر یک پارچه را با قیچی  -2

بو د(                    رنگ                 ج(                           اندازه          ب(      جنس                     الف(   

شود؟کدام یک از تغییرهای زیر سریع تر از بقیه انجام می-3

فرسایش خاک د(            ج( زنگ زدن آهن                        سوختن بنزین           ب(             سوختن چوب الف(   

 4- در کدام دسته از تغییرات زیر جنس ماده تغییری نمیکند؟

  دوغ از ماستی هیته - ترش شدن ماست - تهیه ماست ب(          فاسد شدن غذا              - سوختن غذا - پختن غذا الف(   

نرم شدن شکالت– حل شدن شکر در چای - بافتن کاله د(         پوسیدن چوب            - سوختن چوب - بریدن چوب ج(   

.زیر را مشخص کنیدفیزیکی یا شمیایی بودن تغییرهای  -5

)                     ( دهدمی یگوشت فاسد می شود و بوی بد

)                      ( داردسنگ ها ترک بر می ،ها در اثر انجماد آب در شکاف سنگ

)                      ( زندبدنه ی دو چرخه زنگ می

)                         ( شودلباس در اثر اتو کشیدن با اتوی داغ زرد می

        .کنیدجاهای خالی را با کلمه های مناسب پر -6

جنس ماده تغییر ..................................................... ، در تغییر فیزیکیالف( 

.به سرعت انجام می شوند بعضی از تغییرها مانند ......................................................ب( 

.شوند بدون دخالت انسان انجام می ...................................................... بعضی از تغییرها مانندج( 

تغییر فیزیکی چیست؟ -7  

تغییر شیمیایی چیست؟ -8  

.یک تغییر شیمیایی مفید و یک تغییر شیمیایی زیان آور نام ببرید-9

هم تغییر فیزیکی را نشان داد؟ توانید با یک برگ کاغذ هم تغییر شیمیایی وچگونه می -10

       بر تغییرات شیمیایی را بنویسید. رسه عامل موّث -11

                                                                                                             موفق باشید                                      

 تاریخ:            علوم پنجم آموخته ایم 2آنچه از درس                                               نام و نام خانوادگی:              «هب انم خدا » 



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/

