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هادار آزمونسؤاالت چالشي و دام
 2و 1درس

اكسيژنه چيست؟نام ديگر آب -1
مايع سفيدكننده )2ژاولآب )1
داراكسيژنآب )4پراكسيدهيدروژن )3

مدرج را نشان ميكدام شكل يك استوانه -2 دهد؟ي 

1( 2(

3( 4(
 ؟نيستهاي زير، از مراحل بازيافت كاغذيك از گزينهكدام-3

جوهرزدايي )2ي چيپس چوبتهيه)1
گيريآب)4ي خميرتهيه )3

تـري آزمايشگاهي راحـتاكسيژنه به محلول پتاسيم پرمنگنات از كدام وسيلهميلي ليتر آب 5براي اضافه كردن -4
توان استفاده كرد؟مي

ليوان پالستيكي)2ليتريميلي150بشر)1
مدرجاستوانه )3 قاشقك )4ليتريميلي50ي 

پتاسـيم پرمنگنـاتآب و چنـد دانـه بلـورليتـرميلي50اكسيژنه و در بشر ديگرليتر آبميلي100در يك بشر-5
ريزيم، اگر در بشر اول مقداري كاغذ رنگي خرد شده و در بشر دوم مقداري كاغذ سفيد خـرد شـده بريـزيم،مي

دهد؟چه اتفاقي در بشرها رخ مي
–ون تغيير باقي ميدر بشر اول، كاغذها بد)1  .شوندرنگ ميدر بشر دوم، كاغذها بيمانند
–در بشر اول، رنگ كاغذها از بين مي)2  .افتددر بشر دوم، هيچ تغييري اتفاق نميرود
–در بشر اول، رنگ كاغذها از بين مي)3  .گيرنددر بشر دوم، كاغذها رنگ ميرود
–در بشر اول، كاغذها بدون تغيير باقي مي)4  .افتددر بشر دوم، هيچ تغييري اتفاق نميمانند
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هاي زير صحيح است؟يك از گزينهكدام-6

 .هيچ ضرري ندارداكسيژنهتماس پوست با آب)1

 .اكسيژنه نيازي به محيط تاريك نيستبراي نگهداري آب)2

 .در فضاي بسته استفاده كردبايدراژاولآب)3

 .شودو از بين بردن طعم و بوي بد آب استفاده مياكسيژنه براي گندزدايياز آب)4

حّل -7 يك مسئله چيست؟اولين قدم در 

يادداشت برداري)2سازيفرضيه)1

اّطجمعمشاهده و)3 يش كردنآزما)4العاتآوري 

رمرحله بوده كه تغييرهاي انجام شـده د…مراحل تبديل درخت به كاغذ كه در كتاب درسي آورده شده است، -8

…مرحله ي چهار،

 .ي دو، فيزيكي استبرخالف مرحله–هفت )2.ي يك، شيميايي استهمانند مرحله–شش )1

 .ي پنج، فيزيكي استبرخالف مرحله–شش)4 .ي هفت، فيزيكي استهمانند مرحله–هفت)3

 .است…شود، كاغذ حاصلترتيب، كلر و پالستيك استفاده مياز چوب بهي يك نوع كاغذدر تهيه-9

كاغذ ضدآب)2كاغذ رنگي ضدآب با سطحي صاف)1

كاغذ رنگي ضدآب با سطحي غيرصاف)4كاغذ رنگي)3

ماده -10  ؟استفاده كردتواننميبراي از بين بردن رنگ زرد چوب از كدام 

كلر)2ژاولآب)1

آب نمك)4آب اكسيژنه)3

علوم
، سرگذشت دفتر من)هامسائل زندگي روزانه و حل آن(زنگ علوم

19تا8يصفحه



پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
 )تيزهوشان(دبستـانششم
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علوم
 )كتاب درسي16و15هايصفحه( -»3«يگزينه-1

 .اكسيژنه، هيدروژن پراكسيد استنام ديگر آب

 )كتاب درسي15يصفحه( -»4«يگزينه-2

مدرج شامل يك پايه،يك استوانه  .دباشمي)»2«يشماره(ي ساده،بندي شدهي درجهو يك لوله)»1«يشماره(ي 

 )كتاب درسي18و14ي هاصفحه( -»1«يگزينه-3

 .شود و جزو مراحل بازيافت كاغذ نيستتوليد كاغذ تهيه مي» 4«يچيپس چوب در مرحله

 )كتاب درسي15يصفحه( -»3«يگزينه-4

مدرج استفادهليتر از استوانهميلي 5براي مايعات با حجم كم مثل  .شودميي 

 )كتاب درسي16و15يهاصفحه( -»3«يگزينه-5

رنگ شدن كاغذهاي رنگي شده و محلول پتاسيم پرمنگنات باعث كمي بنفش رنگ شـدن كاغـذهاي سـفيداكسيژنه باعث بيآب

 .خواهد شد



حيحيپاسخ تشريپاسخ تشري
 )تيزهوشان(دبستـانششم
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 )كتاب درسي16يصفحه( -»4«يگزينه-6

تمـاس پوسـت بـا .شـودي آب نيز استفاده ميبري به عنوان گندزدا در تصفيهخاصيت سفيدكنندگي و رنگاكسيژنه عالوه برآب

ژاول نيـز نبايـد درآب اكسيژنه را بايد در جاي تاريـك نگهـداري كـرد و از آب.اكسيژنه مي تواند باعث آسيب پوست شودآب

 .فضاي بسته استفاده كرد

 )كتاب درسي 8يصفحه) (75(%گوييدرصد پاسخ -»3«يگزينه-7

اّطجمعمشاهده و ،مسالهاولين قدم در حل يك  .هاي مختلف استوشالعات با استفاده از رآوري 

 )كتاب درسي14يصفحه( -»4«يگزينه-8

ايمراحل تبديل درخت به كاغذ، كه در كتاب درسي آورده شده است، شش مرحله است كه در مراحل يك، دو و چهـار، تغييرهـ

 .دهدي پنج، تغيير شيميايي رخ ميفيزيكي و در مرحله

 )كتاب درسي17و16ي هاصفحه( -»2«يگزينه-9

 .دهدبرد و پالستيك به كاغذ خاصيت ضدآب ميبري دارد و رنگ زرد چوب را از بين ميكلر خاصيت رنگ

 )كتاب درسي16و15ي هاصفحه( -»4«يگزينه-10

 .توان استفاده كردبراي از بين بردن رنگ زرد چوب از آب نمك، نمي
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