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 ردشوانسبتاً  هاي سؤال
 

 

  .سوال پاسخ دهند 5سوال به  10از هر  5500تا  4750آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 7يا  6(سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند 8به بيش از سوال  10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

هر چه تابش «شود و احتمال داد  هاي شسته شده زودتر از زمستان خشك مي مريم متوجه شد در تابستان لباس - 1
 ي او به كدام مورد مربوط است؟ به نظر شما اين گفته» شود ها ديرتر خشك مي تر باشد، لباس آفتاب مايل

  
  
  گيري نتيجه) 2    شاهدهم) 1
  آوري اطالعات جمع) 4    بيني پيش) 3

 . باشد به ساير عوامل وابسته مي............. هاي كاغذي از يك ارتفاع معين، عامل  در كاوشگري رها كردن فرفره - 2

  
  پهناي بال ) 2  زمان سقوط) 1
  ها  اب فرفرهارتفاع پرت) 4  ها  طول دم فرفره) 3

خواهد تأثير شكل ظرف در سرعت تبخير آب را بررسي كند، او براي انجام اين كار آزمايشي  آموزي مي دانش - 3
  او براي انجام اين آزمايش به ترتيب چه چيزي را بايد اندازه  .كند كند و آزمايش خود را دنبال مي طراحي مي

 و چه چيزي بايد تغيير دهد؟ بگيرد

  
  شكل ظرف –سرعت تبخير آب از ظرف ) 2 جنس ظرف –دهد  مقدار گرمايي كه به ظرف مي) 1
  شكل ظرف  –دهد  دماي اتاقي كه در آن آزمايش انجام مي) 4 جنس ظرف –سرعت تبخير آب از ظرف ) 3

ها ديرتر  كه برخي از فرفره هاي چرخان شركت كردند و متوجه شدند ي فرفره هايش در مسابقه مبين و همكالسي - 4
تر باشد، فرفره ديرتر به  هاي چرخان بيش هرچه طول بال فرفره«: بيني كردند كه ها پيش رسند، آن به زمين مي
بيني چه چيزي را بايد تغيير دهند و چه چيزي را بايد اندازه  كردن اين پيش بررسيها براي  آن ».رسد زمين مي
 )چپ ترتيب از راست به به(بگيرند؟ 

  
  .كنيم ها را رها مي ارتفاعي كه از آن فرفره –پهناي بال فرفره ) 1
  زمان رسيدن فرفره به زمين –طول بال فرفره ) 2
  زمان رسيدن فرفره به زمين –پهناي بال فرفره ) 3
  .كنيم ها را رها مي ارتفاعي كه از آن فرفره –طول بال فرفره ) 4
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 كند؟ تغيير  بايد كدام مورد ،خواهيم اثر سرعت باد بر زمان فرود آمدن فرفره را اندازه بگيريم مي - 5

  
  سرعت باد) 2    طول بال فرفره) 1
 پهناي بال فرفره) 4  زمان فرود آمدن فرفره) 3

 دهند؟ غيير ميچه چيزي را ت» رشد گياهان چگونگي نور خورشيد برمدت زمان تابش تأثير «در بررسي  -6

  
  نور خورشيد مدت زمان تابش) 4    مقدار آب) 3  جنس خاك) 2  مقدار خاك) 1

ها پراكنده شوند، باد، يكي از عومل موثر در  هاي آن هاي انتشار و زياد شدن گياهان اين است كه دانه يكي از راه - 7
ماند و تا  تري را در هوا مي هاي زير مدت زمان بيش ام يك از دانهباشد، به نظر شما كد ها مي پراكندگي دانه

 .)فرض كنيديكسان را ها  جرم تمام دانه(تواند جا به جا شود؟  فواصل دورتري از گياه اصلي مي

 

1(    2 (  

3    (   4 (  

 تمام شهرهاي زيراگر در . شود دنش به زمين ميمرطوب بودن كاغذ فرفره باعث سنگين شدن آن و زودتر رسي - 8
يك از  بتواند رطوبت هوا را جذب كند به نظر شما در كدام  ي يكسان استفاده كنيم و كاغذ فرفره از يك فرفره

در اين كاوشگري به (؟ رسد ي چرخان نسبت به بقيه شهرهاي ذكر شده زودتر به زمين مي شهرهاي زير، فرفره
 .)داريم ش بقيه عوامل را ثابت نگه ميجز عامل مورد آزماي

 
  اراك) 4  يزد  )3  تهران) 2  كيش) 1

 ؟ باشد نميگذار  در زمان فرود آمدن دو فرفره از يك ارتفاع يكسان، چه عاملي تأثير - 9

 
 ها تا زمين  فاصله فرفره) 4    اغذ فرفره جنس ك )3 طول بال فرفره ) 2  طول دم فرفره  )1

 بيني كدام است؟  در مراحل كاوشگري علمي، اولين مرحله بعد از مرحله پيش - 10

 
 يادداشت برداري ) 4  آزمايش انجام  )3  گيري  نتيجه) 2  مشاهده  )1
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 ؟ باشد نميط فرفره به كدام مورد وابسته زمان سقو  هاي كاغذي، در آزمايش مربوط به رها كردن فرفره - 11

 
  سرعت وزش باد   )2    ارتفاع رها كردن  )1
  جهت تابش نور خورشيد ) 4    رطوبت هوا   )3

مهتاب به جز پهناي (ها به زمين تهيه كرده است  هايش و زمان رسيدن آن هاي فرفره ل مهتاب جدولي از پهناي با - 12
ها را از يك ارتفاع  ي فرفره ساير عوامل مؤثر بر زمان رسيدن فرفره به زمين را ثابت نگه داشته است و همهبال 

 ؟ توان قرار داد  به جاي عالمت سوال كدام گزينه را مي.) رها كرده است

 
رسيدن به زمينزمانفرفرهپهناي بالشماره فرفره

1

2 

3 

مترسانتي10

متر سانتي 3  

متر سانتي 5  

ثانيه 20

ثانيه 11  

 ؟

  ثانيه 14) 4  ثانيه  11  )3  ثانيه  23) 2  ثانيه  10) 1

 تواند داشته باشد؟ ترين تأثير را بر مدت زمان رسيدن فرفره به زمين مي كدام عامل كم - 13

  
  رطوبت زياد هوا) 2    وزش باد) 1
 ارتفاع رها كردن فرفره ) 4    دت گرما ش) 3

هاي  ها بر زمان فرود آمدن فرفره آموزان براي بررسي اثر سنگيني فرفره هاي چرخان دانش در آزمايش فرفره - 14
» شود فرفره زودتر به زمين برسد تر باشد باعث مي سنگين  هر چه فرفره«بيني كردند كه  مشابه و يكسان، پيش

بيني چه چيزي را  بيني را بررسي كردند، براي بررسي اين پيش رده و اين پيشها آزمايشي را طراحي ك آن
 ؟توانند تغيير دهند مي

 
  ارتفاع فرفره تا زمين ) 2    طول بال فرفره ) 1
  ي متصل به دم فرفره تعداد گيره) 4    پهناي بال فرفره) 3
 

بررسي  داران بر ميزان رشد جانرا  نور خورشيد مدت زمان تابش تأثير يمخواه مي اي، آزمايش مقايسه يك در - 15
 ؟باشدثابت  بايد يك كند و كدام تغيير  بايد كدام مورد ترتيب به .كنيم

  
  نور خورشيد مدت زمان تابش –ران دا رشد جان) 2  غذاي مناسب –داران جان رشد) 1
  راندا رشد جان –نور خورشيد شدت  مدت زمان تابش) 4 آب مصرفي –نور خورشيد شدت  مدت زمان تابش) 3
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 ردشوا هاي سؤال
  

 

  .سوال پاسخ دهند 4سوال به  10از هر  5500تا  4750آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .پاسخ دهندسوال ) 6يا  5(سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند 7سوال به بيش از  10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

يرتر از گروه ي چرخان گروه مريم د ي چرخان را انجام دادند و فرفره گروه مريم و گروه زهرا كاوشگري فرفره -16

غذي گروه مريم نسبت به گروه زهرا كدام هاي كا علت ديرتر به زمين رسيدن فرفره. درس زهرا به زمين مي

 تواند باشد؟  مورد مي

 

  رها شدن از ارتفاع كمتر ) 2    پهناي بال بيشتر  )1
 هاي وصل شده به دم فرفره تعداد بيشتر گيره) 4  ها دقت بيشتر در رها كردن فرفره )3

كدام يك از . كنيم زمان رها مي متري هم 15و  10، 5هاي  از ارتفاع جنس را ي فلزي يكسان مشابه و هم سه گلوله - 17

 هاي زير صحيح است؟ عبارت

  
  . رسند زمان به سطح زمين مي هر سه گلوله هم) 1
  . رسد تر به زمين مي متري رها شده است، با سرعت بيش 15اي كه از ارتفاع  گلوله) 2
اي كه از ارتفاع  شود، از سرعت رسيدن به زمين گلوله متري رها مي 10اي كه از ارتفاع  به زمين گلوله سرعت رسيدن) 3
  .تر است شود كم متري رها مي 5
  .سرعت رسيدن هر سه گلوله به زمين يكسان است) 4

 است؟ نادرستكدام عبارت  - 18

  

  .رسد ديرتر به زمين ميتر باشد،  هرچه بال فرفره پهن) 1
  .تواند در هوا بماند تري مي تر باشد، زمان كم هرچه بال فرفره باريك) 2
  .تر خواهد بود تر باشد، مشاهده نيز دقيق گيري زمان دقيق ي چرخان، هر چه اندازه در آزمايش فرفره) 3
  .تواند در هوا پرواز كند مي ريت نسبت به عقاب مدت زمان بيشكبوتر ي بال باشد،  اگر مالك پرواز اندازه) 4
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 ؟گيرد هاي دانشمندان در كدام مرحله صورت مي طور معمول كاوش به - 19

  
  .هاي اطراف خود هستند ي پديده وقتي در حال مشاهده )1
  .ها ايجاد شود كه پرسش در ذهن آن قبل از آن) 2
  و تكرار آن و قبل از بررسي نتايج آن بعد از انجام آزمايش )3
  .ها ايجاد شود ها، پرسش در ذهن آن ي توجه به پديده كه در نتيجه بعد از آن) 4

يكي از آنها را در زير سايه يك . ايم فرض كنيد كه يك نوع دانه را در دو گلدان هم اندازه با يك نوع خاك كاشته - 20
پس از مدتي مشاهده . دهيم در آن خوب است، قرار مي آالچيق  و ديگري را وسط باغچه كه تابش آفتاب

درون گلداني كه وسط باغچه قرار داديم نسبت به گياه درون گلدان زير آالچيق بهتر رشد كرده  كنيم كه گياه مي
  ايم؟ ما در اين آزمايش تأثير چه عاملي را بر رشد گياه بررسي كرده. است

  
  تأثير ميزان نور خورشيد ) 4    تأثير نوع نور ) 3  دهي  ميزان آب) 2  ان كنترل هوا ميز )1

ي كامالً  ها از دو برگه هر كدام از آن. گرفتند فرفره درست كنند و آزمايشي انجام دهند  ليال و مريم تصميم - 21
گيره به دم آن  3ست و متر ا سانتي 7ي ليال  طول بال فرفره. هايي درست كردند يكسان استفاده كرده و فرفره
هاي  طول دم و پهناي بال فرفره. گيره به آن متصل است 4متر و  سانتي 7ي مريم  متصل است و طول بال فرفره

گرفتند به نظر شما   هاي خود را رها كردند و زمان را اندازه ها يكسان است و آنها از ارتفاع يكساني فرفره آن
 .)ها با هم برابراست جرم گيره(رسد؟  كدام فرفره زودتر به زمين مي

 
      ي مريم  فرفره) 1
  رسند با هم به زمين مي) 2
      ي ليال  فرفره) 3
 . رسد يك زودتر به زمين مي كدام. توان مشخص كرد با اين اطالعات نمي) 4

 رد را بايد تغيير دهيم؟ تأثير دما بر سرعت تبخير مايع را بررسي كنيم، كدام مو اگر بخواهيم - 22

  
  جنس ظرف حاوي مايع ) 4    دماي محيط) 3  مقدار مايع ) 2  نوع مايع  )1
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 :آموزان به اين نتيجه رسيدند ي چرخان وقتي دانش  در آزمايش فرفره - 23

  » رسد ي چرخان بيشتر باشد، فرفره زودتر به زمين مي هر چه طول دم فرفره«
  بار آزمايش تغيير داده بودند؟ چه چيزي را در هر

  
 

  پهناي بال فرفره ) 2    طول دم فرفره  )1
 جنس فرفره ) 4    طول بال فرفره )3

 باشد؟  هاي يك كاوش علمي مي يك از مرحله طرح يك پيشنهاد احتمالي براي يك مسأله جزء كدام - 24

 
 آزمايش ) 4    بيني  پيش )3  آوري اطالعات  جمع) 2  شاهدهم )1

تري  تر آب بدهيم، محصول بيش فرنگي بيش هاي گوجه اگر به بوته«: كنند بيني مي علي و دوستانش پيش - 25
تغيير دهند، چه چيزي را بايد ترتيب چه چيزي را  فرنگي، به هاي گوجه ها براي بوته مشخص كنيد آن» .دهند مي

 ؟تغيير دهند نبايد را و چه چيزي اندازه بگيرند

  
  مقدار نور خورشيد –مقدار محصول  –دهي  مقدار آب) 1
  مقدار نور خورشيد –دهي  مقدار آب –مقدار محصول ) 2
  دهي مقدار آب –مقدار محصول  –مقدار نور خورشيد ) 3
 حصولمقدار م –مقدار نور خورشيد  –دهي  مقدار آب) 4

در هر آزمايش . خواهند عوامل مؤثر در سرعت كپك زدن نان را بررسي كنند آموزان كالس پنجم مي دانش - 26
 توانند تغيير دهند؟ دارند و چه عواملي را مي ترتيب چه عواملي را بايد ثابت نگه  به

  
  رطوبت و دماي محيط –ي نان  نوع و اندازه) 1
  داري در شرايط آزمايش و دماي محيط مدت زمان نگه –ي نان  ع و اندازهنو) 2
  رطوبت  –داري در شرايط آزمايش  ي نان، مدت زمان نگه نوع و اندازه) 3
  ي نان داري در شرايط آزمايش، نوع و اندازه مدت زمان نگه –رطوبت و دماي محيط ) 4

د معدني موجود در خاك را بر ميزان رشد گياه مورد آزمايش خواهند تأثير موا مهسا با چند تا از دوستان خود مي - 27
 يك از عوامل زير بايد در آزمايش تغيير كند؟ به نظر شما كدام. قرار دهند

 
  ميزان آبياري گياه) 4     ميزان نوردهي )3  نوع خاك) 2   نوع گياه )1
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 ي افزايش طول بال فرفره را دارد؟   با نتيجه مشابهاي  كدام كاوشگري نتيجه - 28

 
  )زودتر. (پهناي بال فرفره را كم كنيم) 1
  )زودتر. (ي متصل به دم را زياد كنيم تعداد گيره) 2
  )ديرتر.  (ي متصل به آن را كم كنيم طول دم يا تعداد گيره) 3
 ) زودتر. (تر كنيم طول دم فرفره را بيش) 4

 ؟باشد نميبيني، در يك كاوش علمي، صحيح  كدام جمله در مورد پيش - 29

  
  .گيري ارائه شود بيني بايد بعد از نتيجه پيش) 1
  . آوري اطالعات مطرح شود بيني بايد براساس مشاهدات و جمع پيش) 2
  . توان اطمينان داشت  بيني نمي در مورد درستي پيش) 3
  . بيني بايد قابل آزمايش باشد يشپ) 4
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سطحي هاي سهمجموعه كتاب  زنگ علومـ1درس علوم پنجم دبستان 16 

رتر دشوا هاي سؤال
   

 

  .سوال پاسخ دهند 3سوال به  10از هر  5500تا  4750آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 5يا (4سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند 6سوال به بيش از 10به باال از هر   6250زان ترازهاي آمو انتظار داريم دانش

هاي سفيد يا  شوند يا لباس هاي سياه زودتر خشك مي اگر بخواهيم آزمايش كنيم كه در مقابل آفتاب لباس - 30

 ) زمان محاسبه شده تقريبي است(ي درست را نشان داده است؟  كدام جدول نتيجه ،رنگي

 

   )3(لباس   ) 2(لباس   )1(لباس     )1
  سياه  رنگي  سفيد  رنگ لباس
  جوراب  شلوار  شرت تي  نوع لباس

زمان خشك 
  شدن

 2حدود 
  ساعت

 1حدود 
  ساعت

حدود نيم 
  ساعت

   )3(لباس   ) 2(لباس   )1(لباس     ) 2
  سياه  رنگي  سفيد  رنگ لباس
  جوراب  جوراب  جوراب  نوع لباس

زمان خشك 
  شدن

 1د حدو
  ساعت

 1حدود 
  ساعت

 20حدود 
  دقيقه

3(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )3(لباس   ) 2(لباس   )1(لباس   
  سياه  رنگي  سفيد  رنگ لباس
  جوراب  شلوار  بلوز  نوع لباس

زمان خشك 
  شدن

 40حدود 
  دقيقه

 30حدود 
  دقيقه

 1حدود 
  ساعت

   )3(لباس   ) 2(لباس   )1(لباس     ) 4
  سياه  رنگي  سفيد  رنگ لباس

  كت  بلوز  شلوار  اسنوع لب
زمان خشك 

  شدن
 1حدود 
  ساعت

 1حدود 
  ساعت

 1حدود 
  ساعت

 است؟ درستكدام رديف با توجه به جدول زير، . خاك را بر رشد گياه بررسي كنيم نوعخواهيم تأثير  مي - 31

  

  چيزهايي را كه نبايد تغيير داد  فتچيزي را كه بايد اندازه گر  چيزي را كه بايد تغيير داد  رديف
  ي گلدان دهي، مقدار نور، اندازه مقدار آب  رشد گياه  مقدار خاك  1
  …دهي، مقدار خاك، نور و  مقدار آب  رشد گياه  نوع خاك  2
  …دهي، نور و  مقدار آب  رشد گياه  مقدار و نوع خاك  3
  …ي گلدان و   هدهي، نور، انداز مقدار آب  رشد گياه  مقدار خاك و جنس گلدان  4

  
  )1(رديف ) 2    )2(رديف ) 1
 )3(رديف ) 4    )4(رديف ) 3

1999  26/06/95 %39 %75 
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 علوم پنجم دبستانسطحيهاي سهمجموعه كتاب 5473:كد كتاب  17 زنگ علومـ  1درس 

هاي زير، پاسخ  ؟ با كدام يك از طرح»زند با چه ميزان رطوبت، يك دانه بهتر جوانه مي«بفهمد  خواهد مهسا مي - 32

 يابد؟ قابل اعتمادتري مي

 

 . هاي مختلف با رطوبت مختلف قرار دهد ر مكانچند دانه از انواع گياهان را د )1

  . هاي يكسان قرار دهد چند دانه از انواع گياهان را در يك مكان با رطوبت) 2
 . هاي مختلف قرار دهد هاي مختلف با رطوبت چند دانه از يك گياه را درمكان )3

 .هاي مختلف قرار دهد چند دانه از يك گياه را در يك مكان با  رطوبت) 4

هاي مختلف  آيا سرعت نفوذ آب در خاك«خواهد آزمايشي طراحي كنند تا ببينند  آموزان مي موزگار از دانشآ - 33

 ترتيب، چه چيزهايي را بايد ثابت نگه دارند و چه چيزهايي را بايد تغيير دهند؟ آموزان به دانش. »متفاوت است يا نه؟

  

  مقدار آب و مقدار خاك متغير –خاك ثابت نوع ابعاد ظرف و ) 1
  مقدار آب و نوع خاك متغير –مقدار خاك ثابت  ابعاد ظرف و) 2
  نوع خاك متغير –و مقدار آب ثابت  ابعاد ظرفمقدار خاك، ) 3
  مقدار آب متغير –نوع خاك و مقدار خاك ثابت ابعاد ظرف، ) 4

زمان رها  ي خود را هم او در هر آزمايش دو فرفره. كرده استشهاب آزمايشي طراحي كرده است و آن را سه بار تكرار  - 34

  با توجه به اين جدول كدام گزينه. ي خود به زمين تهيه كرده است كرده است و جدولي از زمان رسيدن دو فرفره

 .)ي عوامل را ثابت در نظر بگيريد در هرگزينه به جز عامل ذكر شده بقيه(تواند درست باشد؟  مي

 

) 2( ي فرفره)1( ي فرفرهشماره آزمايش

)1( ثانيه  30  ثانيه  45   

)2( ثانيه  25  ثانيه 47   

)3( ثانيه 27  ثانيه 44   

  .رها شده است) 1(ي  تري نسبت به فرفره از ارتفاع كم) 2(ي  فرفره) 1
  . است) 2(ي  تر از فرفره بيش) 1(ي  طول دم فرفره) 2
  .  است  )1(ي  تر از فرفره سنگين) 2(ي   فرفره) 3
 .است) 1(ي  تر از فرفره بيش) 2(ي  هاي متصل به دم فرفره تعداد گيره) 4
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سطحي هاي سهمجموعه كتاب  زنگ علومـ1درس علوم پنجم دبستان 18 

خواهد درباره مقدار كپك در انواع مواد غذايي مطالعه و آزمايش كند، كدام آزمايش براي   آموزي مي دانش - 35

 هدف او مناسب است؟ 

 

1(  
  

 3ظرف 2ظرف  1ظرف 
 عسل نان  پنير
 تاريكي تاريكي  نور 

c30  c30 c30 
 داخل كابينت داخل كابينت داخل كابينت

2( 
  

  3ظرف   2ظرف   1ظرف 
  عسل  نان  پنير

  تاريكي  تاريكي  تاريكي 
c30  c30  c30  

  داخل كابينت  داخل كابينت  داخل كابينت

3 (  
 3ظرف 2ظرف  1ظرف   

 عسل نان  پنير
 نور تاريكي  نور 

c10  c10 c10 
 داخل يخچال ل يخچالداخ داخل يخچال

4( 
  

  3ظرف   2ظرف   1ظرف 
  عسل  نان  پنير

  تاريكي  تاريكي    تاريكي
c10  c10  c10  

  داخل يخچال  داخل يخچال  كابينتداخل 

او گلدان گل شمعداني خود را در . مواد معدني نياز دارندمعتقد است گياهان براي رشد مناسب به امالح و  مريم - 36

يك  به نظر شما او از كدام. اش نياز به يك گياه ديگر نيز دارد مريم براي اثبات فرضيه. زير نور خورشيد گذاشت

 ؟تواند استفاده كند از گياهان زير مي

  

  .و دور از آفتاب قرار گرفته است ن آب وجود دارد و محيط بستهگلداني كامالً مشابه كه در آ )1
  .گلداني كه فقط در آن شن وجود دارد و در محيط بسته قرار گرفته است )2
  .گلداني كامالً مشابه كه در آن فقط شن وجود دارد و در محيط باز قرار گرفته است ) 3
  .ر محيط بسته قرار گرفته استگلداني كه در آن امالح و مواد معدني وجود دارد و د) 4

به ترتيب كدام مورد را بايد » .رسد تر باشد زودتر به زمين مي احتماالً هر چه يك جسم سنگين«بيني  در پيش - 37

 تغيير داد و كدام مورد را بايد اندازه گرفت؟ 

 

  زمان سقوط  –جرم جسم ) 2  ي جسم  اندازه –زمان سقوط  )1
  جرم جسم –فاصله جسم تا زمين ) 4  فاصله جسم تا زمين  –زمان سقوط  )3
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 علوم پنجم دبستانسطحيهاي سهمجموعه كتاب 5473:كد كتاب  19 زنگ علومـ  1درس 

تر باشد  ي ظرف بيش هر چه قطر دهانه«شود،  هر گاه در ظرفي مقداري آب بريزيم، پس از مدتي تبخير مي - 38

و بيني آزمايشي را طراحي كرده است، ا زهرا با توجه به اين پيش. »تر است ميزان سرعت تبخير آب از آن بيش

 بيني به ترتيب چه چيزي را بايد تغيير دهد و چه چيزي را اندازه بگيرد؟  با توجه به اين پيش

 

    ي ظرف  دماي محيط ـ قطر دهانه) 1
  مدت زمان الزم براي تبخير و تمام شدن آب در ظرف -ي ظرف  قطر دهانه) 2
    تبخير و تمام شدن آب در ظرف  مدت زمان الزم براي -دماي محيط ) 3
  دماي محيط  -مقدار آب داخل ظرف ) 4

ي متفاوت انجام داده است با توجه به اطالعات آزمايش او كدام  آموزي سه آزمايش را با سه فرفره دانش - 39
 .)به جز مورد آزمايش بقيه عوامل را ثابت در نظر بگيريد(  ؟گيري درست است نتيجه

  . شود رها مي متر   2دارد و از ارتفاع  متر  سانتي 2رفره طول بال ف: »1«ي  ي شماره فرفره
  . شود رها مي متر   2دارد و از ارتفاع  متر  سانتي 4فرفره طول بال : »2«ي  ي شماره فرفره
  . شود رها مي متر   2دارد و از ارتفاع  متر  سانتي 7فرفره طول بال : »3«ي  ي شماره فرفره

  
  . رسد به زمين مي» 2«زودتر از » 3«ي  فرفره) 1
  . رسد به زمين مي» 3«ديرتر از » 1«ي  فرفره) 2
  . رسد به زمين مي» 3«زودتر از » 2«ي  فرفره) 3
 . رسد به زمين مي» 2«ي  ديرتر از فرفره» 1«ي  فرفره) 4

متر است و  سانتي 5ها  ي آن متر و طول دم فرفره نتيسا 6ها  ي آن طول بال فرفره. علي و امير دو فرفره ساختند - 40

. رها كردند از سطح زمين متري 4هاي خود را از ارتفاع  آن دو فرفره .به دم آن تعدادي گيره آويزان كردند

اگر تفاوت . ثانيه بود 25امير  ي براي فرفره ثانيه و 35ي علي به زمين برسد،  مدت زماني كه طول كشيد تا فرفره

 ؟ي علي باشد دليل دير رسيدن فرفره تواند نميها باشد، كدام عامل  فره در پهناي بال و تعداد و وزن گيرهدو فر

 .)ي شرايط يكسان هستند در هر مورد بقيه(

  

  .ي امير بوده است تر از فرفره ي علي كم پهناي بال فرفره) 1
  .تر بوده است لي كمي ع ها در فرفره تعداد گيره) 2
  . تر بوده است ي علي كم  وزن فرفره) 3
  .اند تر بوده ي علي سبك كار رفته در فرفره هاي به گيره) 4
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بيني زير آمده است، كدام گزينه اثبات درستي اين  هاي زير نتايج و روش آزمايش براي اثبات پيش در جدول - 41

 دهد؟ بيني را بهتر نشان مي پيش

  »شود تر تبخير مي تر باشد آب سريع يك ظرف بيش هرچه دماي آب داخل«
  

  
1 (  
  
  
  

  
2 (  
  
  

  

3 (  
  
  
  
  
  
4 (  
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  3  2  1  ي آزمايش شماره
  c20 c20 c20  دماي آب
        شكل ظرف

  قيقه د 18 دقيقه  20 دقيقه  22 زمان اتمام آب داخل ظرف

  3  2  1  ي آزمايش شماره
  c20 c20 c20  دماي آب
        شكل ظرف

  دقيقه  15 دقيقه  30 دقيقه  20 زمان اتمام آب داخل ظرف

  3  2  1  ي آزمايش شماره
  c15 c35 c70  دماي آب داخل ظرف

        شكل ظرف
 دقيقه  50 دقيقه  65 دقيقه  90 زمان اتمام آب داخل ظرف

  3  2  1  ي آزمايش شماره
  c15 c15 c15  دماي آب داخل ظرف

        شكل ظرف
 دقيقه  50 دقيقه  40 دقيقه  30 زمان اتمام آب داخل ظرف



 
  
  
  

 

 علوم پنجم دبستانسطحيهاي سهمجموعه كتاب 5473:كد كتاب  21 زنگ علومـ  1درس 

ي يك تكه پارچه  بازي چترباز به اين صورت است كه سارا به وسيله. خواهد بازي چترباز را انجام دهد سارا مي - 42

كند به  ، سپس عروسك را از ارتفاعي رها ميكند براي عروسك كوچك خود چتري مانند چتر نجات درست مي

به نظر شما سارا كدام يك از قطعات پارچه كه در . كند اين شكل عروسك به آرامي به سمت زمين حركت مي

هاي زير نشان داده شده است را براي ساخت چتر به كار ببرد تا سرعت برخورد عروسك به زمين  گزينه

 ترين مقدار باشد؟  كم

  

1(  2 (  

3 (  4 ( 
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