
 بسمه تعالی

 13/              اترخی:                    /                                       دبستان باهنر شهرستان آرذشهر                                                                                                                                                                انم:                                                                                                              
  علوم  تجربیآبان ماه عملکردی  آزمون                                                                                                                                                                                                                                                                                         انم خانوادگی:                                                                
 

 (مشخص کنید✓جواب صحیح را باعالمت )

 (.درمرغداری چه استفاده هایی ازکاغذ می شود؟1

 ب(.رسید بانکی                      ج(.جعبه تخم مرغ                   د(.چاپ عکس             های شیرینی    الف(.جعبه

 درکدام یک از مراحل زیر تغییر شیمیایی صورت می گیرد؟(.2

 س چوبالف(.کندن پوست درخت              ب(.خرد کردن الوار                ج(.ازبین بردن رنگ چوب         د(.تهیه ی چیپ

 (.کدام یک از مواد زیرر خاصیت رنگبری ندارد؟3

 ج(.کربن دی اکسید                   د(.کلر                    ب(.آب ژاول           الف(.آب اکسیژنه                     

 (.کدام الیه زمین حالت مایع)مذاب( دارد؟4

 خارجی             ج(.گوشته یزیرین                     د(.گوشته ی باالییالف(.هسته ی داخلی                    ب(.هسته ی 

 (.برای بسته بندی ورقه های کپسول های دارویی ازچه فلزی استفاده می کنند؟5

 د(.آهن   ب(.سرب                           ج(آۀومینیوم                                     الف(.مس                         

 (.مقاومت کدام ماده دربرابر ضربه کمتر است؟6

 الف(..پالستیک                          ب(.آهن                               ج(.مس                              د(.چوب

 د؟(.براساس حالت مواد تشکیل دهنده)جامد،مایع وگاز(الیه های زمین به چند دسته تقسیم می شون7

 .      الف(.سه الیه                            ب(.پنج الیه                           ج(.دوالیه                            د(.شش الیه

 جمالت زیرراکامل  کنید
 (.به موادی که آنهاراازمواد موجود درطبیعت می سازند،مواد................می گویند.8

 (.فلزها....................جریان الکتریسیته هستند.9

 (.برای شناسایی اسید هااز......................استفاده می کنند.10

 (.به مجموع پوسته وقسمت جامد باالیی گوشته .....................می گویند.11

 ند.(.به محل آزاد شدن انرژی زمین...................زمین لرزه می گوی12

             مشخص کنید(یا)(✓را باعالمت ) یا نادرست صحیح عبارات

 (.ازمیان همه ی قسمت های درخت فقط ازپوست برای تهیه ی کاغذ استفاده می شود.13

 (.یکی ازمراحل تبدیل درخت به کاغذازبین بردن رنگ زرد چوب است.14

 قطر دهانه گودال ایجادشده کوچکتر خواهد بود. (.هرچه شهاب سنگ با سرعت بیشتری به زمین برخورد کند15

 (.فلز سرب ،سمی است.16

 (.ذخایر نفت،گازوزغال سنگ درداخل گوشته واقع شده اند.17

 

https://t.me/joinchat/AAAAAEQv9S9PMTLoM588zw


 به پرسش های زیر پاسخ دهید:

 مورد 2برای هرکدام(.ازمزایا ومعایب ذخیره اطالعات برروی سنگ ودرختان درگذشته را بنویسید.18

 

 شدن درخت به کاغذ را نام ببرید.(.مراحل تبدیل 19

 

 (.سه ویژگی فلزات را نام ببرید.20

 

 اسید خوراکی دارند را نام ببرید.(.سه میوه که 21

 (.سرعت عبور امواج لرزه ای از سنگ های مختلف زمین چگونه است؟22

 

 شکل زیر الیه های زمین را نشان می دهد.با توجه به شکل.به سواالت زیر پاسخ دهید.(.23

 د.            (.نام الیه های زمین را درجای خالی بنویسیالف

 ب(.جنس هرالیه را درجای خالی بنویسید.  

 
 

 -----------------------------------دانش چراغ راه بشریت است------------------------------

 محسن زاده-موفق وپیروز باشید                                                                                                                              

 جدول خود سنجی           جدول توصیف عملکردی                                                                    

 

 .ازنوشته های خود راضی هستم؟چرا؟1

 

 

 .از این آزمون چه چیزهایی رابیشتریادگرفته ام؟2

 

 

 .برای یادگیری بهتر،چه تالش هایی باید بکنم؟3
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      را می داند.مراحل تولید کاغذ.1

      رامی داند .ویژگی فلزات 2

      را می داند..ویژگی الیه های زمین 3

      (.مزایا ومعایب نوشته های قدیمی4

      رامی داند.(.ویژگی اسید ها5

      را می داند.  (.خاصیت رنگبری مواد6
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