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35 تا20هايصفحه:4 و3درسعلوم

تهيه -11 ي درختـان اسـتفادهدر صورت بازيافت كاغذهاي باطلـه، نـسبت بـه حـالتي كـه از تنـهو تن كاغذ،ي دبراي 

 تـن كاغـذ از درختـان1يميزان برق الزم براي تهيه(شود؟جويي ميشود، چند درصد در مصرف برق صرفهمي

تهيه1400 .) كيلووات ساعت است840 تن كاغذ از طريق بازيافت1ي كيلووات ساعت و جهت 

1(602( 503(454(40

كدام صحيح است؟ -12

كامًال متفاوت استي داخلي زمين با تركيب شيميايي هسته تركيب شيميايي هسته)1  .ي خارجي 

 .ي خارجي استتر از هسته كيلومتر بيش600، حدودضخامت گوشته)2

 . كيلومتر است6000ي زمين، شعاع كره)3

اصًال نداردكره در همه جا به صورت يكدست رويسنگ)4  . خميركره قرار گرفته و امكان پيشروي به داخل آن را 

؟نداردپنبه است، از چه نظر با آن تفاوتي چوباندازه با يك تكهشكل و همي پالستيكي كه هميك قطعه -13

ي فلزوسيلهميزان ساييده شدن به )2جرم )1

شناور بودن بر روي آب)4ميزان تغيير شكل با زدن چكش بر آن)3

گيرد؟زدگي قرار ميها در معرض زنگتر از ساير قسمتي آهني بيشي توليد كاغذ كدام قطعهدر يك كارخانه -14

 غلتك صاف كردن خمير كاغذ)2مخزن توليد خمير كاغذ)1

هاچوب)اره(دستگاه برش)4 دستگاه چوب خردكن)3

ي زيـرين قـرار دارد، طبـق كتـاب درسـي از كـدام حالـت زيـر كيلومتر كه باالي گوشـته250اي به ضخامتاليه -15

برخوردار است؟

حالت مايع)2حالت خميري)1

حالت گاز)4حالت جامد)3
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ز نظـربنـدي ابر اساس تقسيم(هاي دروني زمينترين ضخامت مربوط به اليهترين و كم به ترتيب بيش… و… -16
 .را دارند)فيزيكي

–)2 خميركره-ي خارجيهسته)1 ي داخلي هستهخميركره
–گوشته)3 –هسته)4كره سنگي زيرين كره سنگي خارجي

 :كندي زير را كامل ميهاي كدام گزينه دو جملهعبارت -17

……حالت«… …در پوسته.دهد را تشكيل مي دارد و … ضخيمي زمين بخش  ».ست اتر از بخش
–سنگ)1 –كره – مذاب قاره مركز زمين  –  اقيانوسياي
2(– –خميركره – پوسته مذاب –ي زمين قاره اقيانوسي اي 
–هسته)3 –ي داخلي – جامد قاره مركز زمين  –  اقيانوسياي
–سنگ)4 –كره – پوسته جامد –ي زمين قاره اقيانوسي اي 

؟نيستكدام گزينه صحيح -18
 .م استفاده از جوهرنمك الزم است از ماسك و دستكش استفاده شوددر هنگا)1
 .آورداچ را به رنگ قرمز در ميپرتقال كاغذ پي)2

 .شودي خمير كاغذ از اسيد هم استفاده ميدر تهيه)3
 .داراي اسيد است)به علت رنگش(انگور زرد فاقد اسيد است و انگور قرمز)4

كدام گزينه صحيح است؟ -19
 .مس سمي استفلز)1
 .ماندپنبه بر روي آب شناور مييك گلوله از جنس مس مانند چوب)2
 .سرب رساناي گرما است)3
 .آلومينيم رساناي جريان برق نيست)4

سـان بـودنبا فرض يـك (اند؟ به ترتيب از راست به چپ مرتب شدهجرمدر كدام گزينه، مواد بر اساس افزايش -20
)حجم تمام اين مواد

–-  آب-نبهپچوب)1 –- روغن- آهنييميله)2 آهنيي ميله روغن پنبه چوب آب
–چوب)3 –يميله)4آهنيي ميله- آب- روغنپنبه روغن–پنبهچوب–آب آهني



پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
دبستـانششم
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علوم

 )  كتاب درسي27يصفحه (-»4«يگزينه-11

تهيه  2 ×1400 =2800 تن كاغذ از درختان، كيلووات ساعت     2يميزان برق مصرفي براي 

تهيه  2 ×840 =1680از طريق بازيافت، كيلووات ساعت      تن كاغذ2يميزان برق مصرفي براي 

? ?    
11202800 1680 1120 402800 100

تهيه تهيهدر   .شودجويي مي درصد در مصرف برق صرفه40ي كاغذ از چوب درختان،ي كاغذ به روش بازيافت، نسبت به 

 ) كتاب درسي33 و32ي هاصفحه (-»2«يگزينه-12

 كتـاب32يطبـق شـكل صـفحه(كره به داخل خميركـره امكـان پيـشروي داردسنگ.لومتر است كي6400ي زمين حدودشعاع كره

 حدودضخامت گوشته.ها هسته استشود كه يكي از آنساختمان دروني زمين بر اساس تركيب شيميايي به سه اليه تقسيم مي).درسي

 .ي خارجي استتر از هسته كيلومتر بيش600

 ) كتاب درسي24 و23ي   هاصفحه  (-»4«يگزينه-13

 .مانندهر دو بر روي آب شناور مي

 )  كتاب درسي22 و14،21هايصفحه (-»1«يگزينه-14

چنين رطوبت و آب كافي در خميـر وجـودشوند و همكه در مخزن توليد خمير كاغذ مواد شيميايي به خمير اضافه ميبه دليل اين

 .ا در معرض زنگ زدن قرار خواهد داشتهتر از ساير قسمتدارد، اين مخزن بيش

 ) كتاب درسي33 و32هايصفحه (-»1«يگزينه-15

 .ي زيرين قرار دارد همان خميركره است كه حالت خميري دارد كيلومتر كه باالي گوشته250اي به ضخامتاليه
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 ) كتاب درسي32يصفحه (-»3«يگزينه-16

 .را دارند) كيلومتر100(ترين ضخامتكره كمو سنگ)ومتر كيل2550(ترين ضخامتي زيرين بيشگوشته

 ) كتاب درسي33 و32ي هاصفحه (-»3«يگزينه-17

توجه به شكل صفحه.دهدي داخلي حالت جامد دارد و مركز زمين را تشكيل ميهسته ي زمـين، در كتاب درسي، پوسـته33يبا 

قاره  .تر از بخش اقيانوسي استاي ضخيمبخش 

 ) كتاب درسي26يصفحه (-»4«ي هگزين-18

 .كنداچ را قرمز ميداراي اسيد خوراكي است و كاغذ پي)زرد يا قرمز(انگور

 ) كتاب درسي25يصفحه (-»3«يگزينه-19

 .سرب فلزي سمي است.رودي مسي به ته ظرف آب مييك گلوله.آلومينيم و سرب رساناي جريان برق و گرما هستند

 ) كتاب درسي23يصفحه (-»3«يگزينه-20

 :ها به صورت زير استسان بودن حجم آنترتيب افزايش جرم اين مواد با فرض يك

ي آهني ميله< آب< روغن<پنبهچوب
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