
 
 

 

 (سرگذشت دفتر من  ) دوم درس دبستان ششم علوم تجربیارزشیابی 

 زمان آزمون:                       ................................ طراح آزمون:            .......................................................نام و نام خانوادگی:  .
1 

 
 درستنا  درست    شوند ینم افتی یعیطب به طور م،یکن یم استفاده آن ها از امروزه که یلیوسا و مواد شتریب 

                       نادرست درست                                         کنند یم دیتول دیاکسی د کربن یغذاساز هنگام اهانیگ 

 
 .است ............................................ کاغذ، ساخت یبرا ازین مورد خام ازین مورد خام و یاصل ی ماده 

 .ندیگو یم ......................................... مواد سازند، یم عتیطب در موجود مواد از را آنها که یمواد به 

 .است( یکیزیف – ییایمی)ش ......................................... رییتغ کی چوب، ریخم زرد رنگِ بردن نیب از 

 
 ست؟ین یعیطب ریز مواد از کیکدام 

 شند(                                 پشم  ج(                               پارچهب(                         چرم  الف (

 گردد؟ یم اضافه کاغذ ریخم به ضدآب، کاغذ دیتول یبرا ر،یز مواد از کیکدام 

 نشاسته د(            پالستیک                ج(                                  کلر ب(                           گج الف(

 
 د؟یشناس یم اکانین یهنر و یفرهنگ آثار ثبت یبرا ییها روش چه شما 

 د؟یدار سراغ خود ی روزمره یزندگ در کاغذ از یگرید یکاربردها چه 

 قرار می گیرند. دسته کدام جزو مواد کدام دیده حیتوض مثال ذکر با .شوندیم میتقس« طبیعی و مصنوعی » مواد به دو دسته ی  

 اند؟ مناسب کاغذ ی هیّته یبرا ییها قسمت چه درخت ی دهنده لیتشک یاجزا انیم از 

 کرد؟ هیته را کاغذ انواع توان یم چگونه 

 ست؟یچ افتیباز 

 .دیسیبنو را دور یها گذشته در اطالعات ی رهیذخ و ثبت یها روش بیمعا از یکی و ایمزا از یکی 

 .دیبزن مثال کی کدام هر یبرا دارد؟ وجود یمصنوع ی ماده و یعیطب ی ماده نیب یتفاوت چه 

 .دیسیبنو را کاغذ مهم کاربرد چهار 

 افتند؟ی دست کاغذ ساخت دانش به بار نیاول یبرا ینیسرزم چه در و یکسان چه 

 

 

.جمله های درست و نادرست را مشخص کنید

.جاهای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید

.گزینه  درست را در هر مورد انتخاب کنید

.به سواالت زیر پاسخ دهید
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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