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  7/91/   :   تاریخ                             بسمه تعالی                                                                                   

  :سکال            :                     آموزشگاه                             :                      نام و نام خانوادگی  

  ابتدایی آزمون سه فصل اول علوم ششم

بادکنک ها ا براي اینکه به دیوار آسیب نزنند آنه ،وزان ششم امروز جشنی را در مدرسه برپا کرده انددانش آم  -1
علت  ،اما چندتا از بادکنک ها به دیوار نمی چسبند. را با روش مالش دادن به موي خود به دیوار می چسبانند

  )نمره 1( چیست؟

  

  

  

  )نمره 1.5( سه مورد از روش هاي ثبت اطالعات را در زمان هاي قدیم بنویسید؟  -2

  

  )نمره 0.5( از کدام قسمت درخت نمی توان کاغذ تهیه کرد؟ -3

  تنه درختان تنومند) د         برگ هاي پهن ) شاخه هاي چوبی         ج) ب     ساقه هاي محکم     ) الف

  

  )نمره 0.5( .اب کنیدگزینه صحیح را انتخ -4

  .ی دیگر مصنوعی اندبرخی از کاغذها طبیعی و برخ) الف

  .داروها جزو مواد مصنوعی هستند) ب

  .نه تغییري شیمیایی محسوب می شودبریدن درخت و النتقال آن به کارخا) ج

  .مسیحیان کاغذ را اختراع کردند سال پس از میالد مسیح، 700ر حدود د) د
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  )نمره 2( .ا واژه مناسب پر کنیدجاهاي خالی را ب -5

  .است............................ ماده ي اصلی و اولیه در تهیه کاغذ ) الف

  .است............................ یکی از راه هاي مناسب حفظ منابع طبیعی ) ب

  .است و باید از تماس طوالنی با آن پرهیز کرد.................. سرب  فلز )ج

  .در دارو سازي براي روکش قرص ها استفاده می شود...................... فلز از ) د

  

  )نمره 1.5( هر یک از مشاغل زیر چه استفاده از کاغذ می کنند؟ -6

  ..............................: داروخانه) ج..............................          : میوه فروش) ب          ..............................: خیاط) الف

  )نمره 2( علت استفاده هر یک از مواد زیر را در تهیه کاغذ بنویسید؟ -7

  ..............................................................................: ...........................................................................................نشاسته) الف

  ............................................................................................................: .............................................................پالستیک) ب

  )نمره 1.5( مواد طبیعی را با ذکر مثال  هایی توضیح دهید؟ -8

  

 کارتن ها و جعبه هاي دستمال کاغذي را می توان بازیافت کرد؟ چرا؟ ،آیا کاغذهایی نظیر شانه تخم مرغ -9
  )نمره 1.5(
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  )نمره 2( استفاده می شود؟ایی از کارخانه کاغذسازي از آهن در چه قسمت ه -10

  

  )رهنم 2.5( .جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید -11

  غیر قابل خوراکی  جوهر گوگرد، جوهر نمک  ...............اسیدهاي   
  ویژگی ها و مزه  مثال ها   ***  اسیدها

  ......................و ......................   ......................و ......................   اسیدهاي خوراکی  
  

  )نمره 1.5( سه ویژگی براي فلز آهن نام ببرید؟ -12

  

  )نمره 1( هنگام استفاده از جوهر نمک در خانه باید چه نکاتی را رعایت کرد؟ -13

  

  )نمره 1( چه آسیبی به چرخه روبرو خواهد زد؟، قطع بیش از حد درختان جنگل -14

 

 

  با تشکر، علی ارژنگ
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