
.                   به نام خالق بی  همتا                                    نام و نام خانوادگی: ................

 تجربیابتدایی                        درس علوم پنجم یپایه                                                                            

 3تا   7درس                    نام مدرسه:                                   نام آموزگار : 

 پیامبر اکرم )ص(: خوشا آنکه به علم خود عمل کند. ردیف

مشخص کنید.  *پاسخ صحیح را با علامت  6

 ؟زیر در اثر سازگاری با محیط قوی تر شده استدر افراد نابینا کدام یک از اندام های حسی . 6

 □ گوش و لامسهد(         □ گوش و بینیج(               □ زبان و لامسهب(         □ زبان و بینیالف( 

  ؟ مورد متفاوت عمل می کند. کدام 2

 □گوهد(           □ قرقرهج(     □ میخ کشب(               □ کلنگالف( 

 ؟ اهرم از نظر قرار گرفتن محل تکیه گاه با بقیه متفاوت استکدام نوع . 9

 □ یخ گیرد(                        کلنگ □الاج(                                 □ سیم چینب(                             □ قیچیالف( 

 *در جای خالی کلمه یا عبارت مناسب بنویسید.  2

. میی آن از لبه. به وسایلی که یک لبه6  مثل .................گویند.ی دیگر نازک تر است، ..............................

 . گیرنده های بویایی در بخش ............................ بینی قرار دارد. 2

ارتفاع زیادی بالا ببریم، از رسد، برای آن که بتوانیم اجسام را تا های بالا می. وقتی کار ساختمان سازی به طبقه9

 کنیم. .................................. استفاده می

 صحیح       غلط                  های صحیح و غلط را مشخص کنید.                                                    *عبارت 9

 □            □             ر از جاهای دیگر است.       های بدن بیشتهای لمسی در برخی از بخش. تعداد گیرنده6

 □            □                    شود.                                             ی عرق باعث چرب شدن پوست ما می. غده2

 □            □                   با افزایش ارتفاع سطح شیب دار می توان نیروی کمتری به کار برد.                   . 9

 ؟ ما چگونه بوی یک عطر را احساس می کنیم 4

 

 

 

 

 مزه ی اصلی را نام ببرید و جای آن را روی زبان مشخص کنید.4 5

 

 

 

 

 



 2صفحه  

سطل آب را روی شانه های خود حمل کند.محل قرار گرفتن سطل ها را جوری تعیین کنید تا تعادل  این مرد می خواهد دو 5

 . برقرار باشد

 

 

 

 دارد؟  وظایفی بر عهدهچه  پوست  1

 

 

 

 ؟مثال بزنید 2 اهرم نوع دوم را رسم کنید و برای آنشکل  7

 

 

 

 ؟ چه ارتباطی میان ارتفاع گوه و میزان نیرو وجود دارد 8

 

 

 

 های زیر را در سه گروه طبقه بندی کنید. اهرم 3

 در بازکن  انبر دست – منگنه – گردو شکن – انبر – قیچی –           

 تکیه گاه بین جسم و نیرو  جسم بین تکیه گاه نیرو  نیرو بین جسم و تکیه گاه 

   

 

 مورد4گویند؟ به چه وسایلی ماشین ساده می 61

 

 

 . مهربان موفق و سربلند باشیددر پناه خداوند 



 

 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/

