
 

 

 باسمه تعالی علوم  نام درس : 

 وزارت آموزش و پرورش

كارشناسي سنجش و ارزشیابی 

 ابتداییتحصیلی 

مدیریت آموزش و پرورش 

 خراسان شمالی

غیر دولتی  مدرسه ابتدایی

 دخترانه علوم

 : تاریخ امتحان

07/10 /1400   
خانم طراح سوال :  

 آگاهی

  مدت پاسخگویي : 

 دقیقه 50

   نام دبیر :  

  خانم آگاهی

  پايه و رشته تحصیلی :

 2 ششم

نام و نام 

 خانوادگی : 

 2تعداد صفحات : 

 صفحه

 مهر مدرسه : 22تعداد سواالت: 

 سواالت رديف

 را باشد  ما سوال پاسخ شايد دهیم، می ارائه هايی حل  راه که ای مرحله مسئله حل برای -1
 .گويیم می .......................

 اطالعات آوری جمع)ج            سازی فرضیه )ب       نظريه)الف

                 آزمايش )د   

 ، ........... از توان می را کاغذ هرچند  است، ......... کاغذ، ساخت برای نیاز مورد خام و اصلی ی ماده 2

 .کرد  تهیه  غیره و ...........

-پنبه-چوب)د      1 چوب-نیشکر-پنبه)ج       پنبه-چوب-نیشکر)ب      پنبه-نیشکر-چوب)الف
  ارچهپ

 ساخت دانش به ....................... نام به سرزمینی در مسلمانان مسیح، میالد از پس سال  077 حدود در -3
 .يافتند دست کاغذ

     سمرقند )د        قندهار)ج       بخارا )ب        بلخ)الف

 .شوند می نامیده ..................... سازند، می  طبیعت در موجود مواد از که وسايلی و مواد 4

  هیچکدام )د      بازيافتی)ج     طبیعی  )ب      مصنوعی )الف

 کرد؟ تهیه را کاغذها از مختلفی انواع توان می چگونه 5

 خمیرهای انواع تولید با )ب         کاغذ خمیر به مختلف شیمیايی مواد افزودن با)الف
     کاغذ مختلف

 اولیه موارد از استفاده با)د        کاغذ  خمیر  به متفاوت گرمای و  فشار  کردن وارد با )ج
     متفاوت

 هستند؟ کننده سفید و رنگبر زير مايعات از کدام 6

   ج و  ب گزينه )د             کلر  )ج       اکسیژنه آب)ب       کلريد سديم)الف

 کردند؟  می ثبت چگونه را خود اجتماعی و فرهنگی و علمی آثار گذشته مردمان و ما نیاکان 7

       چرم مقوا، درخت،)ج       سنگ غار، ديوار چوب،)ب        کاغذ ديوار، پوست،)الف

   کدام هیچ)د

 باشد؟ می اکسیژنه آب احتیاطی موارد جز مورد کدام 8

 در استفاده عدم)ج        تاريک  جای در نگهداری)ب              پوست  با تماس عدم )الف
   مورد سه هر)د          بسته فضای

9 
 

 دارد؟ کاربرد کاغذسازی صنعت نیز و بزرگ صنايع اغلب در فراوان طور به فلز کدام



 آهن)ج                        طال)ب               مس)الف

                      آلومینیم)د   

 اند؟ مناسب کاغذ ی تهیه برای هايی قسمت چه درخت ی دهنده تشکیل اجزای میان از 10

  ها برگ)ج                       تنه)ب                            محکم ساقه)الف
                      ب  و الف های گزينه)د 

 چیست؟ بازيافت 11

 سطح در زباله کاهش)ب             طبیعی منابع حفظ های راه از يکی)الف
   موارد همه)د          مواد نگهداری)ج              شهر

 است؟ مصنوعی کدام زير مواد 12

  پوست)د                     کاغذ)ج              چرم )ب             سنگ  )الف

 شود؟ می استفاده گسترده طور به کاغذسازی ی کارخانه ساخت برای فلز کدام 13

                 آهن)ج                   طال)ب                      مس)الف
   آلومینیم)د

 است؟ شده ساخته آهن از کاغذسازی ی کارخانه از هايی قسمت چه 14

  ها غلتک و خمیرسازی ديگ  )ج        سرند)ب            کن خرد چوب دستگاه)الف

               موارد همه )د   

 است؟ آهن ويژگی از کدام 15

 زنگ سريع آزاد هوای و رطوبت در )ج   است محکم و سخت )ب     شود می يافت فراوانی به)الف

  موارد همه )د     زند  می

 چیست؟ فلزات مشترک های ويژگی از 16

  شکنند نمی ضربه با)ب              هستند برق برای  خوبی رسانای)الف

  موارد همه)د                  آيند  می در ورقه بصورت و است براق آنها تازه سطح)ج

 اند؟  کدام شوند می استفاده کاغذ خمیر ی تهیّه ی مرحله در که ماده دو 17

 و اسید)ج           سیمان و اکسیژنه آب)ب            اسید و اکسیژنه آب)الف

     کدام هیچ )د            سیمان

 .کنید  تعريف را سنگکره 18
 

 

 است چندکیلومتر ان ارتفاع است هايی قسمت چه شامل پوسته 19
 

 مورد4 ببريد نام را فلزات عمومی ويژگی 20

 

 

 مثال با ببريد نام را اسیدها 21
 

 .ببريد نام فیزيکی نظر از زمین های اليه  22

 



 

 موفق باشید .
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 کیلومتر است و جامد است . 100پوسته + قسمت بااليی گوشته که جامد است . اليه 
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 خوراکی : آب میوه نارنج   .   صنعتی جوهرنمک 
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 سنگ کره   ، خمیر کره ؛ گوشته زيرين ، هسته خارجی ،  هسته خارجی

 

 موفق باشید .


