
 ارزشیابی درس:علوم : نام و نام خانوادگی

 خانم شیرازىنام معلم

دبستان دخترانه غیر دولتی لوح زرین            
:تاریخکالس : ششم          

1- کدامیک از موارد زیر جزو مواد مصنوعی است؟

د -  چرمج -  کاغذب -  چوبالف   پنبه

2- مردمان گذشته از کدامیک از روشهای زیر برای ثبت اطالعات استفاده نمیکردند؟

ب -  نوشتن روی کاغذالف   نقاشی روی دیوار غار

د -  نوشتن روی چرمج -  نوشتن روی چوب

3- از کدامیک از موارد زیر میتوان کاغذ تهیه نمود؟

ب -  ریشهی درختانالف   تنهی درختان

د -  پوست درختانج -  برگ درختان

4- مسلمانان در سرزمینی به نام ........................ به دانش ساخت کاغذ دست یافتند؟

د -  سمرقندج -  بغدادب -  اصفهانالف   همدان

5- چرا کیسههای نایلونی تهیه شده از مواد بازیافتی را ضخیمتر درست میکنند؟

6- معایب استفاده از روشهای مردمان گذشته برای ثبت اطالعات را بنویسید.

7- چگونه میتوان انواع مختلف کاغذ تهیه نمود؟

8- ویژگی اصلی آب اکسیژنه چیست؟

9- بازیافت کاغذ چگونه سبب حفظ محیطزیست میشود؟

10- در هر بررسی علمی تکرار آزمایش چه فایدهای دارد؟

11- چه کارهایی را برای بازیافت کاغذ در خانه پیشنهاد میکنید؟



بسمه تعالی  

پاسخنــــــــامه  
 آزمون علوم تجربی ششم ابتدایی 

درس( 1و2)

1- گزینهی  ج  درست است.

2- گزینهی  ب  درست است.

3- گزینهی  الف  درست است.

4- گزینهی  د  درست است.

5- چون مواد بازیافتی نسبت به مواد اولیه مقاومت کمتری دارد و ممکن است کیسههای نایلونی بازیافتی پاره شود.

6-  فضای زیادی را اشغال میکنند. زمان زیادی برای نوشتن صرف میشد. جابجایی آنها غیرممکن و یا مشکل بود. اطالعات کمی را میتوان روی آنها

نوشت.

7- با افزودن مواد شیمیایی مختلف به خمیر کاغذ میتوان انواع مختلف کاغذ تهیه نمود.

8- رنگبری و سفیدکنندگی

9- بازیافت کاغذ از قطع درختان بیشتر جلوگیری میکند. باعث صرفه جویی در مصرف آب و انرژی در تهیهی کاغذ از چوب میشود.

10- تکرار آزمایش سبب میشود تا احتمال رسیدن به پاسخ درست بیشتر شود.

11- کاغذهای باطله را در محل جداگانه جمعآوری نموده و به ماموران شهرداری تحویل میدهیم.




