
: ارزشیابی درس:  نام و نام خانوادگی

 دبستان دخترانه غیر دولتی لوح زرین

:تاریخ:            کالس:            نام هعلن

و ساقه ج) ساقه و تنه ي محکم و شاخه ها        د) برگ ب)برگ        الف)ریشه 
کرد؟ 2.به غیر از چوب، به وسیله ي چه مواد دیگري می توان کاغذ تهیه

نشاسته د) برگ درختان ج) ب) نیشکر و پنبه الف) پالستیک
3.کدام یک از فلزات زیر سمی است؟

آلومینیم ب) د)آهنالف) سرب مس ج)
*در جاي خالی کلمه یا عبارت مناسب بنویسید. 2

........................ نام دارد.1.وسیله ي شناسایی اسید ها 
 ............................. وجود دارد.2.در خمیر کاغذ عالوه بر آب اکسیژنه 

و..................... تشکیل شده است.3.جنس سنگ هاي هسته بیشتر از  ....................
 ................... 4.در کره ي زمین منشأ بیشتر آتشفشان ها و زمین لرزه ها مربوط به قسمت

است.
غلط صحیح     *عبارت هاي صحیح و غلط را مشخص کنید.              3

1.در بررسی هاي علمی تکرار آزمایش سبب کسب نتایج درست تر می شود.
2.جنس غلتک هاي مخصوص خشک کردن کاغذ، از آلومینیم است. 

تغییر شیمیایی رخ می دهد. 3.در تشکیل چیپس چوب،
دو مورد از ویژگی هاي فلز ها را بنویسید. 4

*پاسخ صحیح را با عالمت مشخص کنید.  1
1.از میان اجزاي تشکیل دهنده ي درخت،کدام قسمت براي تشکیل کاغذ مناسب است؟

*در جاي خالی کلمه یا عبارت مناسب بنویسید. 2

دو مورد از ویژگی هاي فلز ها را بنویسید. 4



الیه هاي درونی زمین را از نظر ترکیب شیمیایی و حالت مواد بنویسید. 6
ترکیب شیمیایی:..................................................................................................................
..حالت مواد:..........................................................................................................................

عبور از سنگ هاي نرم وکم تراکم  عبور امواج لرزه اي از سنگ هاي سخت و متراکم را با 7
مقایسه کنید.

مفاهیم زیر را تعریف کنید و براي هرکدام مثال بزنید: 8
...مواد طبیعی:.........................................................................................................................

.مواد مصنوعی:........................................................................................................................

9

جدول زیر را کامل کنید. 10
علت استفاده ماده ي به کار رفته در تهیه ي کاغذ

کاغذ............................... سفید کردن
............................................نشاسته

.............................................گچ
تولید کاغذ هاي رنگی.....................................

..........................................پالستیک

قطع بیش از حد درختان جنگل چه آسیبی به چرخه ي روبه رو می زند؟ براي جلوگیري از 
این آسیب چه راهی را پیشنهاد می کنید؟

اسید هاي خوراکی و صنعتی را بایکدیگر مقایسه کنید. 5

الیه هاي درونی زمین را از نظر ترکیب شیمیایی و حالت مواد بنویسید. 6

عبور از سنگ هاي نرم وکم تراکم  عبور امواج لرزه اي از سنگ هاي سخت و متراکم را با 7
مقایسه کنید.

مفاهیم زیر را تعریف کنید و براي هرکدام مثال بزنید: 8

جدول زیر را کامل کنید. 10
علت استفاده ماده ي به کار رفته در تهیه ي کاغذ




