
 آزمون علوم 
  خیامی -  1398دبستان شهید ذوالفقاری            دی ماه                                                                                                                     نام و نام خانوادگی :                    

 .   گزینه صحیح را مشخص کنید          1

 دخالت انسان است .کدام یک از تغییرات زیر بدون  -

 الف ( ساختن سد                ب ( کندن زمین              ج ( تغییر فصل            د ( بریدن چوب 

 فسیل کدام جانور کمتر دیده می شود . -

 الف ( ماهی                     ب ( صدف                     ج ( دایناسور              د ( پروانه 

 ز ماهیچه های زیر با اراده ی انسان کار نمی کند .کدام یک ا -

 الف ( ماهیچه قلب             ب ( ماهیچه پا                  ج ( ماهیچه شانه            د ( ماهیچه دست 

 کدام ماده در سالمت وحفاظت ازاستخوان ها نقش مهمی دارد.  -

 پروتئین ها  ( لبنیات            د  (چربی ها                ج (حبوبات                        ب  (الف                  

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید . 2

 دهد قبال آن منطقه  ................... بوده است .در یک منطقه نشان می ماهی پیدا شدن فسیل  -

 در تغییر ..........................  جنس ماده تغییر نمی کند .  -

 برای ساختن عینک از ........................ استفاده می شود . -

 حرکت استخوان ها توسط ............................ امکان پذیر است . -

 توسط .................................... به همه بدن انتقال پیدا می کند .  پیام مغز و نخاع -

 در فضای لوله ای شکل درون ستون مهره ها ................................ وجود دارد . -

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید . 3

 دیده می شود .معموال رنگین کمان در روزهای برفی در آسمان  -

 ترش شدن ماست و سوختن غذا  تغییر شیمایی هستند  -

 ذره های ریز آب می توانند مانند منشور نور را تجزیه کند  -

 کار ماهیچه معده گردش خون می باشد . -

 هر جمله را به کلمه مربوط به خودش وصل کنید . 4

 مسئول وفرمانده تمام کارهای بدن                             نخاع 

 درون ستون مهره ها قرار دارد                                   قرنیه 

 در عقب کره چشم قرار دارد                                     مغز  

 شبکیه    پرده ای شفاف روی عنبیه است                             

 به سواالت پاسخ کوتاه دهید  5

 استخوانی که مغز درون آن قرار گرفته است ........................ -

 نام بخش رنگی چشم :............................. -

 وسیله ای که نور را در آزمایشگاه تجزیه می کند ............................ -

 :.....................................................کار مردمک   -

 اولین مرحله از تحقیق علمی :................................. -

 ماده ی نرمی که بین مهره ها وجود دارد .................................... -

-  



 عریف کنید ت 

 ...........................................................................................................................................تغییر شیمیایی : ............

 

 ....................................................................................................................................کانون عدسی : ..................

 

 ...................................................................................................................................................... مفصل :

 

 پاسخ کامل بدهید  7
 وظیفه سلول عصبی چیست ؟  -

 

 بنویسید . چشم راه برای حفاظت از سه  -

 

 
 مورد(3برای سالمت استخوان ها چه کارهایی باید انجام دهیم ) -

 
 
 زمین شناسان از مطالعه فسیل چه اطالعاتی به دست می اورند ؟ -

 

 
 .عامل که باعث ایجاد تغییرات شیمیایی می شود بنویسید  دو -
 

 آزمایش ها   8

مریم ومینا دو فرفره ساختند . فرفره مینا ، بالهای پهن وفرفره مریم بال های باریک داشت . اگر هر دو از یک ارتفاع رها کنند کدام  – الف

 فرفره زودتر به زمین می رسد چرا ؟

 

 شنهادی دارید ؟دانش اموزی می خواهد نوشته های ریز یک روزنامه را بخواند اما ذره بین ندارد . برای کمک به او چه پی –ب

 

 کاغذ ( –) شمع ساخت ؟چگونه می توان به کمک وسایل داده شده  یک تغییر شیمیایی و فیزیکی  -ج

 تغییرشیمیایی :                                                            تغییر فیزیکی :  

 
 موفق باشید و پرتوان

6 


