ارزشیابی پیشرفت تحصیلی،پایه ی پنجم دبستان ،بهمن 95

هب انمخدا وند جان و خرد

نام:

درس :علوم

استان:

نام خانوادگی:

نوع آزمون :ارزشیابی بهمن ماه

شهرستان:

پایه :پنجم

زمان آزمون 50 :دقیقه

آموزشگاه:

الف) پاسخ مناسب را با عالمت (  )مشخص کنید.

درست

1

سلول های گیرنده ی شنوایی روی پرده ی گوش قرار دارند.

2

ماهیچه ی معده از ماهیچه های غیر ارادی است.

3

به وسیله ی عدسی در آزمایشگاه ،نور سفید را تجزیه می کنند.

4

ذوب شدن یخ تغییری فیزیکی است.

نادرست

ب)گزینه ی مناسب را انتخاب کنید .

5

کدام دو حس بدن ما ارتباط نزدیک تری با یکدیگر دارند؟
بینایی و شنوایی

6

همه شیمیایی 

بیشتر تغییرات فیزیکی 

بیشتر تغییرات شیمیایی

چه چیزی مانع سائیده شدن استخوانها می شود؟
مفصل

8

چشایی و بویایی

در چرخه ی آب طبیعت ،چه نوع تغییر یا تغییراتی صورت می گیرد؟
همه فیزیکی 

7

المسه و چشایی

بویایی و بساوایی

ستوه مهره

ماهیچه

غضروف

در پشت پرده ی گوش کدام قسمت وجود دارد که لرزش پرده ی گوش را انتقال می دهد؟
بخش حلزونی

استخوانهای کوچک

گیرنده های شنوایی

مجرای شنوایی

پ) جاهای خالی را با عبارت های مناسب پُـرکنید .

9

افراد کم شنوا برای بهتر شنیدن صداها باید از  .........................استفاده کنند.

10

مغز درون  ........................و نخاع درون  ..............................قرار دارد.

11

ساعت سازان و جواهر سازان جسم را بین  ............و  ............قرار می دهند تا آن را بزرگ و مستقیم ببیند.

12

درآزمایش فرفره های چرخان،هرچه بال فرفره پهن تر باشدزمان رسیدنش به سطح زمین  ...........می شود.

ادامه ی سواالت در پشت برگه

ت) کوتاه پاسخ دهید.

13

غدّه های چربی و غدّه های عرق ،پوست هر کدام به ترتیب چه کاری انجام می دهند؟

14

مفصل چیست؟

15
16

وقتی به محیط تاریکی می رویم مردمک چشم ما تغییری می کند؟ چرا؟
رنگهای رنگین کمان را از باال به پایین نام ببرید.
ت) پاسخ کامل بدهید.

17

نام قسمت های مشخص شده ی تصویر مقابل را بنویسید و
سپس مورد شماره ی ( ) 3را توضیح دهید.

18

عصب چیست وچه کاری انجام می دهد؟

19

تغییر شیمیایی چیست؟ دو مثال بنویسید.

20

پوست بدن ما چه کارهایی انجام می دهد؟

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نیازبه تالش بیشتر

ارزیابی آموزگار.............................................................................................................................. :
....................................................................................................................................................

