
 

 

 95/  8/       :تاریخ برگزاری آزمون

 (درس اول 3)    2 :تعداد صفحات

 

  پایه ششم ماهمداد کاغذی آبان  آزمون

 95-96سال تحصیلی 

 علوم تجربی: نام درس

 ..............................       :نام

 ...........................  :نام خانوادگی

 سواالت تستی
 دارد؟  بار منفیدر اتم کدامیک  .1

 هر سه مورد  (د                     لکترون ا   (ج                        نوترون (ب                      روتونپ   (الف

 ؟یادگیری علوم به کار برده می شود مهارتدر کدام مرحله از یک کاوشگری، تعداد زیادی . 2

  آزمایش (د                        مشاهده (ج                     تفسیر (ب                    فرضیه سازی (الف

 استفاده می شود؟ پالستیکچرا در تولید کاغذ از . 3

 د آب شدن کاغذ ض   (د          مات کردن کاغذ (ج           جذب جوهر روی کاغذ  (ب          مقاومت کاغذ (الف

 وجود دارد، کدام مورد زیر است؟ مایعتنها فلزی که به شکل . 4

 نیکل  (د                        جیوه  (ج                      مس  (ب                      س رب  (الف

 ؟چه گازی آزاد می شود جوهر نمک با سنگ مرمراز واکنش . 5

لر (د                     بخار آب (ج                      اکسیژن (ب                   کربن دی اکسید (الف   ک 

 ؟را در آب می ریزیم، کدام ماده در باالی همه قرار می گیرد آهنو  چوب،  روغن مایع: سه ماده ی. 6

  آهن (د                         آب (ج                       چوب (ب               روغن مایع (الف

      کرد؟ بازیافتکدام کاغذ را می توان . 7

  کاغذ رنگی (د                کاغذ روغنی(ج                 ساندویچکاغذ  (ب                کاغذ تحریر (الف

 سواالت تکمیل کردنی

 .است................. مرحله ی کاوشگری  اولین.1

 .می گویند ...................استفاده از اندام های حسی به منظور جمع آوری اطالعات را مهارت  . 2

 .هستند............... ....ماده ی   2 مُرواریدو  نقره .3

 . است ................. در دمای اتاق، پتاسیم پرمنگناترنگ . 4

 .تجزیه می شود.................   و................ در مقابل نور و گرما به  آب اکسیژنه. 5

 .  می شناسیم ..................را با مزه ی  بازهاو  ....................را با مزه ی  اسیدها . 6

 .استفاده می شود ..................از فلز  سیم های برقدر . 7

 صحیح و غلط  سواالت

 غ                         ص                    .              یک ماده ی طبیعی است کاغذ. 1

 غ                         ص                   .          یک اسید خوراکی است جوهر نمک. 2

بیشتر نیاز به تالش               قابل قبول               خوب                خیلی خوب    
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 عزیزانم موفق و موید باشید
 

 وصل کردنی
 . را به هم وصل نمائید گزینه های صحیحبرای ساختن هر یک از وسایل  زیر از چه فلزی استفاده می کنند،  -

 آهن     .                                   .قرص های روکش دار      

 آلومینیوم     .                                  .انگشتر                              

 طال      .                                   .خودروها                                                                   

 کوتاه پاسخ
 را نام ببرید؟ اسید خوراکیو یک نمونه  اسید صنعتینمونه  یک. 1

 ........................................... :اسید خوراکی .....................................                  :اسید صنعتی

 (مورد 2)چرا برای خشک کردن خمیر کاغذ و تبدیل به ورقه های نازک از َغلتک های بزرگ آهنی استفاده می کنند؟. 2

 ...............................................................................................   (الف

 ............  .................................................................................... ( ب

  (مورد 2)رعایت کنیم؟هنگام استفاده از جوهر نمک چه نکاتی را باید . 3

 ................................................................. ( ب      ....................................................................... (الف

 (کامل پاسخ دهید)تشریحی  
 هر چه می دانید، بنویسید؟( PH) درباره ی کاغذ  پی اچ . 1

 

 

 به آن ها آسیب می رساند؟... چرا ورود فاضالب کارخانه ها به رودخانه ها و مزارع و . 2

 

 

 ......... به نظر شما آیا می توان امروزه از روش های قدیمی ثبت اطالعات استفاده کرد؟ . 3

 ...........................................................................................................................(          یک دلیل بیاورید)
 

 (نتایج حاصله را بیان کنید ، یکی از ویژگی های آهن را نشان دهد:  ) طراحی آزمایش. 4
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