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تاریخ:    /     /     پنجم                  نام و نام خانوادگی:                  آزمون : علوم

دانشمندان برای بررسی های علمی چه کار میکنند ؟-1 الف  

کاوشگر برای رسیدن به پاسخ سوال های خود از چه استفاده میکند؟-2  

مراحل روش کاوشگری چیست؟-3  

برای رفع نیاز خود چه تغییراتی  ما در زندگی روزانه با تغییر مواد مختلف روبه رو هستیم-4 ب

 در مواد ایجاد میکنیم؟

چه تغییراتی به نفع ما هستند؟-5  

چه تغییراتی به ضرر ما هستند؟-6  

انواع تغییرات در مواد مختلف را نام ببرید؟-7  

بزنید؟تغییر فیزیکی چیست؟ مثال -8

تغییر شیمیایی چیست؟ مثال بزنید؟-9  

در سوختن حبه ی قند در لوله ی آزمایش چه تغییری اتفاق می افتد؟-11  

آیا انسان در تغییر در طبیعت نقش دارد؟-11  

چرخه ی آب در طبیعت چه نوع تغییری است؟-12  

وقتی با تخم مرغ غذا میپزیم چه تغییراتی وجود دارد؟-13  

ای یک تغییر شیمیایی چیست؟نشانه ه-14  

سرعت در تغییرات چگونه است؟-15  

در سرعت انجام دادن تغییرات را نام ببریید؟ عوامل موثر-16
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رنگین کمان از چه رنگ هایی درست شده است؟-17 پ  

رنگین کمان چگونه تشکیل می شود؟-18  

منشور چیست؟-19  

نقش منشور دارد؟در تشکیل رنگین کمان چه چیزی -21

ذره بین یا عدسی چیست؟-21  

کانون عدسی چیست؟-22  

کانون چیست؟-23  

کاربردهای عدسی را نام ببرید؟-24  

فسیل چیست؟-25 ت  

فسیل چگونه تشکیل می شود؟-26  

زمین شناسان چگونه اطالعاتی درباره ی گذشته ی زمین بدست آورده اند؟-27  

جانداران آبزی در کجا دیده می شود؟جسد -28  

کاربرد فسیل چیست؟-29  

شرایط الزم برای ایجاد فسیل چیست؟-31  
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 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
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