
 

 

 

 

 * سواالت علوم  *

 یک پیش بینی ................ -31

 الف( تعیین می کند در هنگام طراحی ازمایش چه متغیر در نظر گرفته می شود

 ب( شامل بخشی از نتایجی است که از ازمایش به دست می اید

 ج( مرحله ای است که یک مشاهده را مفید می سازد

 ز انچه رخ داده است.د( حدسی است ا

دانش اموزی در حین شانه کردن مو های خود متوجه شد با نزدیک شدن شانه به مو ، موها جذب شانه  -32

 می شود. جمله بیان شده گدام یک از مراحل روش علمی است ؟

 د(  پیش بینی                  حلیلج( ت            ب( مشاهده               آزمایش   الف(

 له بر روی زمین کدام دو متغیر با یکدیگر رابطه ی عکس دارند ؟در ازمایش رها کردن گلو -33

 سر عت برخورد با زمین –ب( ارتغاع رها کردن گلوله         عمق گودال       –الف( ارتفاع رها کردن گلوله 

 عمق گودال –استحکام زمین   د(           عمق گودال      –ج( سر عت برخورد با زمین 

درخت قطع شود. در یک کدرسه  تنه 13به طور تقریبی باید  برگی 500جلد کتاب یا دفتر  200برای تهیه  -34

 برگی 100دفتر  10دانش اموز تحصیل میکنند اگر به طور متوسط تا پایان سال تحصیلی هر دانش اموز  400

 مصرف کند برای تامین دفتر ها چند تنه درخت باید قطع گردد ؟

 اصله درخت  12د(           اصله درخت  19ج(       اصله درخت    106ب(        اصله درخت   1 3الف( 

 از مخلوط کردن کدام یک از موارد زیر گاز کلر تولید میشود ؟ -35

 د( اسید نیتریک و اسید سولفریک     ژاول    ب(  سرکه و خون   ج( صابون و وایتکس الف( جوهر نمک و اب

ت کاغذ به بت مخلوطی از کدام دو ماده در ساختولیدی در برابر پارگی و رطوبرای افزایش مقاومت کاغذ  -36

 کار می رود ؟

 د( گچ و پالستیک         ج( نشاسته و رنگ           ب( پالستیک و نشاسته        الف( نشاسته و گچ  

 ................ نقش رنگ بری دارد ؟ -37

 د( کلر                   ج( اب اکسیژنه                  ب( اسید                      الف( پتاسیم پرمنگنات



 

 

 

به  "ی مایعات چگالی کمتری نسبت به مواد جامد ئ چگالی بیشتری نسبت به گاز ها دارند. ه هم "جمله -38

 وسیله ی یک دانش اموز کالس ششم بیان شده ، کدام گزینه باعث میشود جمله مذکور اشتباه شود ؟

 د( هلیم                ج( آهن                 ب( چوب                 یوه الف( ج

 ان با عدد صفر فاصله ی بیشتری دارد ؟  PHهر چه یک محلول اسیدی ............باشد  -39

 د( رقیق تر مساوی         بیشتر    –ج( غلیظ تر      کمتر    –ب( رقیق تر      کمتر   –الف(  غلیظ تر 

 محلول ..................   .  PHآب ژاول یک باز است . اگر مقداری آب ژاول را به اب اضافه کنیم  -40

 د( خنثی می شود .         ج( تغییری نمی کند .      ب( کاهش می یابد             الف( افزایش می یابد .  

 سازی نیست ؟کدام یک از موارد زیر از اثرات فاضالب کارخانه های کاغذ  -41

 د( الودگی هوا        ج( الودگی حرارتی             ب( الودگی شیمیایی          اب و خاک    PH الف( تغییر 

ز سمت دیگر خارج شویم چند بار از الیه هایی عبور خواهیم فری تحلیلی از زمین عبور کنیم و ااگر در س -42

 کرد که جامد هستند ؟

 بار 8د(                      بار  4ج(                   بار 6ب(                  بار  5الف( 

 ن میشود ؟کدام یک از الیه های زمین تامیشیشه و اهن ربا به ترتیب از  ، مواد الزم برای ساخت سنگ پا -43

 هست–هسته  -ب( سنگ کره                          هسته   –هسته  -پوستهالف( 

 هسته–هسته –د( گوشته                           هسته –هسته  –ج( پوسته    

 کدام گزینه درست است ؟ -44

 ب( بخشی از پوسته ، بخشی از سنگ کره است.        الف( بخشی از سنگ  کره ، بخشی از گوشته است  .  

 بخشی از سنگ کره است .د( گوشته              ج( بخشی از سنگ کره بخشی از پوسته است .    

 الیه های مختلف زمین به درستی نشان داده است ؟ زینه سرعت حرکت امواج لرزه ای بیندر کدام گ -45

 نرم کره   <هسته خارجی   <الف( هسته ی داخلی 

 هسته خارجی  <گوشته ی میانی  <ب( هسته ی داخلی 

 گوشته <هسته ی خارجی  <ج( گوشته زیرین 

 نرم کره <سنگ کره  > د( هسته ی خارجی
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