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  95آبان ماه     علوم ششم                   شماره کالسی :            4تا  1هاي  آزمون درس                                                      :و نام خانوادکی نام

 

   1ي   صفحه

 غ×       یا   ص  :  

  )         .( تراکم همه ي الیه هاي زمین یکسان است )1

  )      .(   تر عبور می کنند امواج لرزه اي درون زمین ، از سنگ هاي سخت و متراکم تند )2
  (         ) . کاغذ از آهن استجنس دیگ هاي خمیرسازي ) 3

  )       . (  سال پس از میالد مسیح به دانش ساخت کاغذ دست یافتند  700مسلمانان در حدود  )4

   )       (   استفاده می کنند . مسبراي ساختن سیم هاي برق از فلز  )5
  دارو و مواد رنگی از مواد طبیعی تهیه می شوند . (        )) 6

  غلتک آهنی    هاي مناسب را به گزینه هاي مربوط به آن وصل کنید .کلمه 

  سرب        .  ماده اي است که خاصیت رنگبري دارد )1

  نشاسته  شناسایی اسید هاوسیله ي  )2
  وایتکس  وسیله ي تبدیل خمیر کاغذ به ورقه هاي نازك )3

    کاغذ پی اچ  فلزي سمی که باید از تماس طوالنی با آن پرهیز نمود .) 4

  کامل کردنی:
  آب به آن ، یک تغییر .................. است .مراحل تبدیل چوب به کاغذ ، نرم شدن کاغذ در اثر اضافه شدن در  )1

  . طالي زینتی که در طال فروشی وجود دارد نوعی ماده ي ................ است )2

  .کی از راه هاي مناسب براي حفظ محیط زیست و منابع طبیعی ، ................... است ی )3
  .حرکت قطعات سنگ کره بر روي .................... سبب ایجاد پدیده هایی مثل آتش فشان و زمین لرزه می شود  )4

  پرسش هاي چهارگزینه اي :

  ؟ در حل مساله ، کدام گزینه زیر می باشد  احتمالی پیشنهاد راه حل هاي)1

         فرضیهد)                                  آزمایشج)                                         مشاهدهب)                                            نظریهالف)  

؟    این جمله به کدام یک از مراحل روش علمی اشاره دارد» زهرا با چشمان بسته محتویات داخل یک جعبه را لمس می کند . ) « 2

     تفسیر کردند)                                 زمایشج) آ                                 فرضیه سازيب)                                         مشاهدهالف) 

  ؟ براي تهیه ي روکش بسته ي قرص هاي دارو از چه فلزي استفاده می شود) 3

     آهند)                               آلومینیومج)                                               مسب)                                          سرب الف) 

     نفتد)                              طالج)                       کاغذب)                  چوب؟ الف) کدام گزینه یک ماده ي مصنوعی است ) 4

  ؟ کدام گزینه یک ماده ي رنگ بر است) 5

      همه ي مواردد)                                  جوهر نمکج)                                      آب ژاولب)                                آب اکسیژنهالف) 

  ؟ کدام گزینه بیا نگر خصوصیات فلزات است) 6

               شتر آن ها در حالت طبیعی جامدند. بیب)                                                                       رساناي جریان الکتریسیته اند.الف) 

     هر سه گزینه صحیح است.د)                                      .اصیت مفتول شدن و ورقه شدن دارندبیشتر آن ها خج)   

  ؟ کدام یک از مراحل تولید کاغذ ، شیمیایی است) 7

               از بین بردن رنگ زرد چوبب)                                                                                                   خرد کردن الوارالف) 

    برگ درختانبریدن شاخ و د)                                                                                                کندن پوست درختانج) 

  د) نارگیل         ج) موز          ب) لیمو ترش            الف) خیار  ؟ ماده به رنگ قرمز درمی آید) در کدام PHکاغذ پی اچ ()8



  ادامه سواالت    

 ٢ی   صفحھ

  ؟ خصوصیات فیزیکی اعماق زمین پرداختبا استفاده از کدام گزینه می توان به مطالعه ي ) 9

     حفاري هاي بسیار عمیقد)             امواج لرزه ايج)              چشمه هاي آب گرمب)             مواد مذاب آتش فشا نیالف) 

  پرسش هاي تشریحی :

  )جدول زیر را کامل کنید .14

  

 )  شکل زیر را کامل کنید .2

  

  قطع بیش از حد درختان ، کدام چرخه ها را دچار اختالل می نماید ؟ توضیح دهید .) 3

  چهار ویژگی عمومی فلزها را نام ببرید .) 4

  مورد ) 4(  هنگام استفاده از جوهر نمک در خانه چه نکاتی را باید رعایت کرد ؟) 5

  مورد ) 4حرکت قطعات سنگ کره بر روي خمیر کره باعث پیدایش کدام پدیده ها می شود ؟ ( ) امواج لرزه اي چیست ؟ 6  

    

 


