


 

 

 96/ 11/11: تاریخ برگزاری آزمون

                        2 :تعداد صفحات

  (75تا آخر صفحه ی )

 

 ششم مداد کاغذی علوم تجربیامتحان 

(96 دیماه)نوبت اول      

 ..............................     :نام

 .........................  :نام خانوادگی

  (:ع) امیرالمومنین

از نافرمانی خدا در خلوت ها بپرهیزید، زیرا » 

 «.همان که شاهد است، داوری می کند

                                     سواالت تستی (                                               پاریاد) اهپایه ششم کرمانش

 الف * در کدام گزینه مراحل روش علمی  به ترتیب آمده است ؟

 * برای مات کردن کاغذ چه ماده ای را به خمیر کاغذ اضافه می کنند؟

گچ  – 4               گاز کلر                      – 3              پالستیک                        – 2                نشاسته                      –1  

آهن زنگ نزن از ترکیب فلز آهن و کربن با چه فلزی ساخته می شود ؟*   

سرب - 4                            کروم             – 3               آلومینیوم                        – 2                  نیکل                        –1  

 * نوع فعالیت کدام کوه آشتفشانی درست بیان شده است ؟

.استفاده می شود ................................... برای شناسایی اسید ها از وسیله ای به نام  

.ندیگو یم  ...................................................... ن،یزم یانرژ شدن آزاد محلِّ به   

.یک آتشفشان را به نمایش گذاشت ................... .............................در آزمایشگاه می توان با سوختن  ماده ای به نام   

.کنندمی ................ .....................وقتی دو نیروی مساوی در دو جهت مخالف وارد شوند، اثر یکدیگر را    

.میکن یم استفاده ................................. وسیله ای به نام از ها جسم جرم یریگ اندازه یبرا   

.شود یم دهینام .................................. ،روینیا واحد اندازه گیری  کای  

 ب

 1ص 

1 

سواالت تکمیل کردنی 

 حدس هوشمندانه ای که هنوز درستی آن به اثبات نرسیده باشد را .................................... می نامند.

 * تاثیر متقابل دو جسم بریکدیگر را چه می نامند؟

1– توان                                   2– وزن                                       3– نیرو                                    4– گزینه ی 1 و 3 درست است 

 1–  دماوند : فعال                         2 –  تفتان : خاموش                        3 –  سبالن: نیمه فعال                       4 –سهند : خاموش 

 * مهمترین گازهای خارج شده از دهانه ی آتش فشان ها، ............................... و ................................. است.

 1 – اکسیژن و کربن دی اکسید                                                2- هیدروژن و بخار آب

 3– کربن دی اکسید  و بخار آب                                               4 – اکسیژن و هیدروژن

 1 – مشاهده، طرح پرسش، فرضیه، نظریه، آزمایش                                2 – طرح پرسش، مشاهده، فرضیه، آزمایش، نظریه

 3 – طرح پرسش، مشاهده، آزمایش، فرضیه، نظریه                               4 – مشاهده، طرح پرسش، فرضیه، آزمایش، نظریه

http://www.babak91.blogfa.com/
tg://join?invite=AAAAAEQv9S9PMTLoM588zw
tg://join?invite=AAAAAEQv9S9PMTLoM588zw



