
                تاریخ:                                                                               پنجم                                                      :                                   نام و نام خانوادگی

 (43تا  2صفحه )علوم                                                                               دقیقه 00زمان:                                    

 ؟شودنمیکدام یک از تغییرات زیر شیمیایی است و با دخالت انسان انجام  -1

 ها                        ج( یخ زدن آب                        د( درست کردن غذاب( تغییر فصل               ها         الف( سنگ نوشته

 کدام جمله درست است؟ -2

 الف( طبیعت همواره در حال تغییر است.                                            ب( انسان در تمام تغییرات طبیعت دخالت دارد.

 کند.ها دخالت دارد.                                              د( هیچ چیز در طبیعت تغییر نمینسان در تغییر فصلج( ا

 شود؟کمان در آسمان چه وقت تشکیل میرنگین -3

 د( در هوای بارانی بالفاصله پس از بارانالف( در هوای آفتابی                ب( در هوای بارانی                ج( در هوای برفی                

 کانون عدسی ایجاد کنیم؟ توانیمنمیبا کدام وسیله  -4

 الف( تلسکوپ                        ب(میکروسکوپ                        ج( عینک                        د( منشور

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کن: -5



کند........................... نور خورشید را تجزیه می
 

کنند.شناسان برای جست و جوی آثار به جا مانده از جانوران گذشته، .......................... را مطالعه میزمین 

نند.کها با هم مانند .......................... عمل میریزیم، آنای میوقتی آب را درون لیوان شیشه 

های باالیی ..........................تر هستند.های پایینی از الیههای رسوبی، الیهی الیهدر مطالعه 

 کنند؟ها چه اطالعاتی کسب میی فسیلدانشمندان با مطالعه -6

 

 فسیل چیست؟ -7

 

 .خیلی کمتر است. علت را توضیح بدهها حشرههای ی جانداران است. با وجود این، تعداد فسیلها بیشتر از بقیهتعداد حشره -8

 

 تغییر شیمیایی را تعریف کن. -9

 

 فهمیم؟ی این منطقه چه میی گذشتهی این فسیل دربارهای فسیل گیاه سرخس پیدا شده است. با مطالعهدر منطقه -11



 

 شود؟کمان چگونه تشکیل میرنگین -11

 

 گویند؟بین، عدسی هم میچرا به ذره -12

 

 ت پاسخ دهید.با توجه به شکل، به سواال  -13
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