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 31/31/74تاریخ :   :                                                    به نام خدا                                                      نام و نام خانوادگی

 دقیقه 23زمان:                               آمادگی و دبستان غیر دولتی دخترانه هوشمند مه چهرگان                               پنجم  پایه : 

 علوم نام درس:                                                   اول تارزشیابی نوب                                            01تعداد سوال:   

 

 خ خ   ق  نخ
الف(عثاستْای صحیح یا غلط سا هشخص کٌیذ .  غ ص

3- ٍسایل آٌّی دس َّای هشطَب دیشتش صًگ هیصًٌذ. 

0- ّشچِ پٌْای تال فشفشُ کوتش تاشذ صٍدتش تِ صهیي هیسسذ . 

1- تِ رسُتیي عذسی ًیض هیگَیٌذ . 

2- فسیل دس خشکی تیشتش تشکیل هیشَد . 

ب( دس جای خالی عثاسات هٌاسة تٌَیسیذ . 

3- هغض دسٍى .................. ٍ ًخاع دسٍى....................... قشاس داسد . 

4- ٍقتی دس خَاب ّستین ............................. فعالیت قسوتّای گًَاگَى تذًواى سا کٌتشل هیکٌذ . 

5- چشن ها صهاًی یک جسن سا تِ طَس ٍاضح هیتیٌذ کِ تصَیش آى سٍی ........................ تشکیل شَد . 

6- سًگ چشن افشاد هشتَط تِ ................................ است . 

ج( گضیٌِ دسست سا اًتخاب کٌیذ . 

7- کذام یک اص تغییشات صیش شیویایی است . 

الف( خشد کشدى کاغز           ب( تْیِ آسد             ج( تْیِ سشکِ             د( تشاشیذى هذاد 

31- دس آصهایشگاُ ًَس سا تا چِ ٍسیلِی تجضیِ هیکٌین ؟ 

الف( رسُتیي                      ب( آیٌِ                   ج( هٌشَس                  د( هیکشٍسکَج   

33- تعذاد فسیل کذام جاًَس کوتش است؟ 

الف( هلخ                          ب( گٌجشک             ج( گَسفٌذ                 د( خشس    

30- کذام یک اص هاّیچِّای صیش اسادی است؟ 

الف( هعذُ                        ب( قلة                    ج( سٍدُ                   د( صَست  

31- هاچگًَِ صذاّا سا هیشٌَین ) تَضیح دّیذ (  



 

 

 کٌذ )سسن کٌیذ (صیش سا اص پشت یک لیَاى پش آب تثیٌین تصَیش چِ تغییشی هیاگش تصَیش  -35

 

 

 دس ٍسایل صیش تاص تاتش سا سسن کٌیذ . -36

 

 

 دّذ؟چِ چیضی شکل تذى ها سا تشکیل هی -37

 

 دس شکل صیش ًقاط خَاستِ شذُ چِ ًام داسد؟ -01

 

 

 

 

 

 خ  خ  ق   نخ 

 منشور عدسی

 تالش بیشترنیاز به  خوب قابل قبول خیلی خوب ارزشیابی نهایی 

32- گضیٌِ ّای هشتثط تِ ّن سا ٍصل کٌیذ .      *قسوت سًگی چشن                                    * عذسی 

                                                            * تٌظین هیضاى ًَس                                      *عٌثیِ 

                                                         *پشدُی شفاف تش سٍی عٌثیِ                            *قشًیِ 

                                          *تِ کوک آى تصَیش اجسام سٍی پشدُ شثکیِ تشکیل هیشَد                 *شثکیِ 

33- هفاّین صیش سا تعشیف کٌیذ . 

- کاًَى عذسی : 

- تغییش فیضیکی : 

34- تشخی اص افشاد ًویتَاًٌذ اجسام دٍس سا تِ خَتی تثیٌٌذ ٍلی اجسام ًضدیک سا خَب هیتیٌٌذ دلیل آى چیست ؟  

تشای حل هشکل ایي افشاد چِ ساُ حلی ٍجَد داسد ؟ 


