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 89/...  /...  :آزمون تاریخ                          اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان                         علوم تجربی        : درس نام

 دقیقه 54 مدت آزمون:                                  آموزشگاه شهید گل محمدی                                                     ششم : پایه       

   صفحه 2  د صفحات:تعدا                                      کاغذی -آزمون مداد                                                5الی  3 فصل  حجم:     
 

 کالس:                                               نام خانوادگی:            نام:                                             
 

 
 

 نادرست            درست                         یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید. الف(درستی
 

    .بهترین راه برای بدست آوردن اطالعات از درون زمین مطالعه امواج لرزه ای است. 1

  .در سرکه به رنگ قرمز تغییر رنگ می دهد PHکاغذ . 2

  .است Km343ضخامت سنگ کره حدود . 3

 زند.آهن در مجاورت هوا سریع زنگ می. 5

  .ی کاغذ در دنیا افزایش یافته استبا افزایش جمعیت، مصرف ساالنه. 4

 ب( جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
 

 .سمی هستند........... ......... همه ی اسید های   .1

 ............... استجنس غلتک های بزرگ مخصوص خشک کردن کاغذ از فلز . 2

 جنس هسته زمین بیشتر از دو فلز ...................... و ........................ است.. 3

 .می سازند... ..................... سیم های برق را از فلز. 5

  .آن ها شناسایی می کنند.......... ........  اسیدهای خوراکی را با. 4

 انتخاب کنید.پ( گزینه صحیح را 
 

 ؟کدام بخش از الیه های زمین بر روی خمیر کره حرکت می کند. 1

 □هسته داخلی                              □سنگ کره                          □ هسته خارجی                              □ گوشته زیرین  

 ؟زمین به وجود می آیندبیشتر آتش فشان ها و زمین لرزه ها در کدام الیه . 2

 □سنگ کره                                    □خمیرکره                           □ هسته داخلی                                □ هسته خارجی

 ؟استفاده می کنندبرای پاک کردن جرم سطوح کاشی ها و سرامیک ها از اسید ............... به نام ................. . 3

 □جوهرنمک -خوراکی                    □ جوهر نمک –صنعتی        □جوهر لیمو -خوراکی             □جوهر لیمو –صنعتی 

 ؟آهن زنگ نزن از مخلوط کدام فلز با آهن به دست می آید. 5

 □نیکل                                           □کروم                                    □سرب                                                            □روی
 ؟کدام الیه زمین حالت مایع دارد. 4

 □خارجیهسته                              □ گوشته زیرین                       □خمیرکره                                           □ سنگ کره

 ؟فلز سمی است و از تماس طوالنی با آن باید پرهیز شودکدام . 6

 □نقـره                                          □سرب                                     □مس                                                           □روی 

                                                            .است  اندیشه    بخش   روشنی دانش 

 «امام علی )ع(»
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 بدهید.ت( به سواالت زیر پاسخ کوتاه 
 

 ؟ذخایر نفت و گاز، معادن زغال سنگ در کدام الیه زمین قرار دارد. 1
 

 منظور از گوشته ی باالیی کدام الیه ها است؟. 2
 

 ؟امواج لرزه ای چیست. 3
 

 ؟کانون زمین لرزه چیست. 5

 ث( به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید.

 

 داخلی زمین پی بردند؟ نه به جامد و مایع بودن هستهدانشمندان چگو. 1

  

 

 در صورت تماس اسیدهای صنعتی با پوست بالفاصله چه کار باید کرد؟. 2

 

 

 را نام ببرید. سه مورد از ویژگی عمومی فلزها. 3

 

 

 ؟ن ها آسیب می زندآورود فاضالب کارخانه ها به رودخانه ها و مزارع به . چرا 5

 

 

 را نام گذاری کنید.. با توجه به تصویر زیر الیه های زمین 4

 

 طراح: احمدی                                                                                                                             عزتمند باشید.            
 

 بازخورد آموزگار:


