
 به نام خداوند مهربانی های بی پایان

  علوم ارزشیابی ماهانه

                                                                                            آموزگار :                                                                          نام و نام خانوادگی:

 کالس پنجم 

 جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 1

. نام دارد .عبور  اولین الیه ی شفاف چشم که نور از آن-1 می کند .......................

.قرار دارد.در پشت مردمک چشم -2 ......................

.......تشکیل می شود...........در افرادی که چشم سالم دارند تصویر اجسام روی .......-3

.نام دارد.-4 بخش رنگی چشم .....................

 

 .جمله های درست و نادرست را مشخص کن 2

کره چشم درون استخوان جمجمه قرار دارد.-1

گیرنده شنوایی در پرده گوش قرار دارد.سلول های -2

ماده چرب گوش ، پرده گوش را نرم نگه می دارد.-3

تصویر اجسام بر روی عدسی تشکیل می شود.-4

 

 گزینه ی درست را عالمت بزن. 3

سلول های گیرنده نور  در کدام قسمت از چشم قرار دارند؟-1

 الف(عنبیه                                           ب(شبکیه 

 ج(قرنیه                                              د(مردمک

تصویری که از یک جسم در چشم تشکیل می شود  چگونه است؟-2

 مستقیم -هم اندازهمستقیم                               ب(-الف(بزرگتر

 مستقیم -وارونه                                  د(کوچکتر-کوچکتر(ج

 جهت صدا کدام بخش گوش به مت کمک می کند؟برای تشخیص  -3

 پرده                  ب(الله گوش        ج(مجرای گوش            د(بخش حلزونیالف(

 کدام صدا  می تواند به گوش آسیب برساند؟-4

 ب(صدای هواپیما                           صدای پرندگان  الف(

 ج(صدای بچه های مدرسه                     د( صدای زنگ در منزل



 چرا مردمک چشم سیاه به نظر می رسد؟ 4

 

 

 از بیماری های چشم دوربینی و نزدیک بینی را توضیح دهید. 5

 

 دوربینی:

 

 

 نزدیک بینی:

 

 

 

 چه فایده ای دارد؟ چشم کار پلک چیست و اشک 6

 

 

 

 بنویسیدهای مراقبت از چشم را  هرا 7

 

 

 

 راه های مراقبت از از گوش را بنویسید. 8

 

 

 

 

سربلند و پیروز باشید 



 

 

 

 

 

 

 

امضا ولی دانش آموز                                        امضا آموزگار                                                    

ارزشیابی 
خیلی 

 خوب

قابل  خوب

 قبول

نیاز به آموزش 

 و تالش بیشتر

    متن کتاب درسی را با دقت می خواند

     .چشم در بدن را می داندمحل کره 

     محل سلول های گیرنده شنوایی را می داند.

     وظایف جانبی ماده چرب در گش را می داند.

     می شود.ایجاد می داند در چشم تصویر بر روی کدام نقطه 

     محل سلول های بینایی را در چشم می داند.

     .ونه ایجاد می شودگمی داند تصویر در چشم چ

     وظیفه الله گوش را می داند.

     صدا های خطرناک برای گوش را می شناسد.

     علت سیاه بودن مردمک چشم را می داند.

     دوربینی را توضیح می دهد

     نزدیک بینی را توضیح می دهد.

     وظیفه پلک ها و اشک را میداند.

     .راه های مراقبت از چشم را می داند 

     راه های مراقبت از گوش را می داند.
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 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
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