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 زنگ علوم

 است؟ درست گزینه کدام -1

  قابل آزمایش هستند.تمامی فرضیه ها (ب             همه فرضیه ها به نظریه تبدیل می شوند.(الف

 (فرضیه های علمی همیشه درست هستند.د  یک نظریه علمی ممکن است در آینده مردود شود.(ج

 این جمله بیانگر کدام مرحله از مراحل روش علمی است؟.« جسمی پس از رها شدن به سمت زمین حرکت می کند»-2

 بیان نظریهد(   انجام آزمایشج(   فرضیهب(  مشاهدهالف(

م کدا درسااین جمله ی «هر چه سطح یک جسم بزرگتر باشد، دیرتر به زمین می رسدبه نظر من، »می گوید: درسا-3

 مرحله از روش علمی نشان می دهد؟ 

 آزمایش د(   مشاهدهج(   نظریهب(  فرضیه الف(

 لمی را نشان می دهد؟را حس کرد.این کار کدام مرحله ی روش ع آلومینیومدر هنگام آزمایش، بوی سوختن فلز  احمد-4

 مشاهدهد(                           طرح پرسشج(   فرضیهب(  آزمایشالف(
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 این جمله مربوط به کدام مرحله ی یک تحقیق علمی است؟« می شود. خشکاگر نور کافی به این گیاه نرسد، گیاه »-5

 نظریهد(   آزمایشج(   مشاهدهب(  فرضیهالف(

  مساله چند فرضیه ارائه دادیم نوبت به کدام مرحله می رسد؟بعد از اینکه درباره یک -6

 آزمایشد(           تفسیرج(  پیش بینی کردنب(  فرضیهالف(

 به فرضیه ای که پس از چندین بار آزمایش به یک نتیجه ی درست می انجامد ....................... گفته می شود.-7

 آزموند(  اولیهفرضیه های ج(   نظریهب(  پیش بینیالف(

 فردی نابینا است.او برای شروع تحقیق علمی خود باید با .......................... تحقیق خودش را شروع کند.-8

 مشاهدهد(   طرح مسئلهج(   فرضیهب(  آزمایشالف(

 است؟ وابسته عامل گزینه کدام «شود می ها آن بیشتر رشد باعث مرغ به هورمونی داروهای کردن اضافه»-9

 میزان غذا(د      رشد مرغ(ج   ( دارو هورمونیب        (مدت زمانالف

 

 سرگذشت دفتر من

 کدامیک از موارد زیر جزو مواد مصنوعی هست؟-11

 آهند(   سنگ آهنج(   ماسهب(  پنبهالف(

 در کدام مرحله تولید کاغذ از چوب درختان، تغییر شیمیایی رخ می دهد؟-11

 کندن پوست د(  خشک کردن خمیرج(  بین بردن رنگاز ب(  چیپس چوبالف(

 تبدیل چوب به تکه های ریز، چه نامیده می شود؟-12

 الوارد(   پاک سازی ج(   چیپس چوبب( برش مقطعی الف(

 کدامیک از مواد زیر جزو رنگ برها محسوب می شوند؟-13

 سرکهد(   دی کروماتج(   آب ژاولب(  آب مقطرالف(
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 وسایل آزمایشگاهی زیر، برداشتن حجم مشخصی از مایع می باشد؟ وظیفه کدامیک از-14

 استوانه مدرجد(  لوله آزمایشگاهیج(   ارلنب(  قاشقکالف(

 نقش کدامیک از مواد زیر در آزمایش رنگ بری کاغذ، پایداری محلول می باشد؟-15

 وایتکسد(   آب لیموج(  سرکهب(  الکلالف(

 کدام وسیله یا ماده زیر استفاده نکردیم؟در آزمایش رنگ بری کاغذ از -16

 پرمنگنات سدیمد(  بشرج(  پتاسیم پرمنگناتب(  قاشقکالف(

 در یک برگه، کلمات نوشته شده صفحه قبل مشخص است. در خمیر کاغذ این برگه، چه ماده ای کمتر استفاده شده است؟-17

 سرکهد(   گچج(   نشاستهب(   کلرالف(

 کاغذی به نظر شما از کدام ماده می بایست در خمیر کاغذ بیشتر استفاده کرد؟برای ساخت لیوان های -18

 رنگد(   نشاستهج(   پالستیکب(   گچالف(

برگی داشته باشیم. حساب  511دفتر  411درخت قطع کرد. اگر بخواهیم  3هزار برگ کاغذ باید  111برای تهیه -19

 کنید به چند درخت نیاز است؟

 11د(    8ج(    6ب(   5الف(

 مشکل بازیافت کدام یک از مواد زیر، چرب بودن کاغذ آن می باشد؟-21

 شانه تخم مرغد(  کاغذ رنگیج(  دستمال کاغذیب(  جعبه پیتزاالف(

 آب اکسیژنه می بایست در چه نوع ظرف و محیطی نگهداری شود؟-21

 تاریک-فلزید(  تاریک-پالستیکیج(  روشن-فلزیب(  روشن-پالستیکیالف(

 این ماده شیمیایی جامد رنگ با بلورهای بنفش رنگ است. اسم این ماده چیست؟-22

 دی کرومات آمونیومد( سدیم سولفاتج(  پتاسیم پرمنگناتب(  سدیم هیدروکسیدالف(


