
     دبستان                 آزمون علوم پایه ششم ابتدایی                                                                    

 1398/  /  تاریخ:                  tizhoshansheshom_saveh  نام و نام خانوادگی:                                       

 الف( درست یا نادرست بودن عبارات را مشخص کنید.

 درست          نادرست    دست یافتند.سال پیش در سرزمینی به نام سمرقند به دانش ساخت کاغذ  700مسلمانان  -1

 درست          نادرست                  .شود می استفاده کاغذ ی تهیه برای پوست از گیاه های قسمت ی همه میان از -2

 نادرست        جامد بودن از ویژگی های عمومی تمام فلزات است.                                                   درست    -3

 اسید بسیار قوی است.                                                               درست           نادرست 14phماده ای با   -4

 ب( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 ............................. است.روکش های پشت قرص ها از فلز  -1

 ترکیب پتاسیم پرمنگنات با سرکه و آب به رنگ ............................ در می آید.  -2

 در کابل های برق از فلز ........................... استفاده می شود. -3

 ........................ می شناسند.اسید های خوراکی را با مزه  -4

 ج( پاسخ صحیح را عالمت بزنید.

 ؟دست می آید با مخلوط کدام مواد با آهن آن زنگ نزن به -1

 ( نفتت( کروم                       پالف( مس                       ب( نقره                             

 کاغذ، تغییر شیمیایی رخ می دهد؟در کدام مرحله تولید  -2

 الف( خرد کردن چوب و خمیر کردن آن با آّب                         ب( اضافه کردن مواد سفیدکننده به خمیر

 پ( ورقه کردن خمیرکاغذ روی غلتک های بزرگ و خشک کردن آن        ت( اضافه کردن نشاسته به خمیر کاغذ

 ترک است؟کدام ویژگی در همه فلزات مش -3

 شکننده بودن                  ت( سنگین بودنالف( جامد بودن                  ب( رسانا بودن                  پ( 

 سنگ مرمر در کدام یک از مواد زیر به آهستگی حل می شود؟ -4

 الف و پ صحیح است.الف( جوهر نمک                ب( سرکه                    پ( آب                 ت( 

 د( به سواالت زیر پاسخ دهید.

 جدول زیر را کامل کنید. -1

 علت استفاده ماده ی به کار رفته در تولید کاغذ

  

  

 



 

 چند ماده رنگ بر نام ببرید. -2

 

 چرا ورود فاضالب کارخانه ها به محیط زیست آسیب می رساند؟ -3

 

 

 دو کنند؟ می استفاده آهنی بزرگ های غلتک از کاغذ نازک های ورقه به آن تبدیل و کاغذ خمیر کردن خشک برای چرا -4

 .بیاورید دلیل

 

 

 

 انواع مواد را نام برده ، توضیح دهید و مثال بزنید. -5

 

 

 

 

 کنند؟ می درست تر ضخیم را بازیافتی موادّ از شده تهیه نایلونی های کیسه چرا -6

 

 

 برده، ویژگی های هر کدام را بیان کرده و برای هر کدام مثال بزنید.انواع اسیدها را نام  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشید                                                                                                                                   

tizhoshansheshom_saveh 


