
 درسنامه ی کامل

 بیـش از 1000 پرسش چهارگزینه ای  )شـامل سـؤاالت تألیـفی،

    سؤاالت  آزمون های ورودی مدارس تیزهوشان و  نمونه  دولتی، 

    آزمون های علمی و تیمز و آزمون های جامع و...(

 پاسخ نامة تشریحی به همراه نکته های کلیدی در مورد مفاهیم علوم ششم

رقیه قاسمی مرزبالی

انش آموزان کوفایی  شد و  رجع  د: ش ر مرشد م
ویژه دانش آموزان ممتاز و داوطلبان شرکت در مسابقات

 و آزمون هاي ورودي مدارس تیزهوشان و برتر

از مجموعه مرشد





به نام خداوند جان و خرد 

کزين برتر انديشه برنگذرد



فهرست

مقدمه

انتشارات 
مبتکران

وند جان   و  خرد هب انم خدا          
کزین   ربرت   اندیشه   رب  نگذرد                 

مرشد  کتاب های  مجموعه  از  دبستان«،  ششم  علوم  »مسابقات  عنوان  با  شماست  روی  پیش  هم اکنون  که  کتابی 
می باشد که مجموعه ای از پرسش های چهارگزینه ای علوم ششم ابتدایی است و از سؤاالت آزمون های تیزهوشان 
)استعدادهای درخشان( و نمونه دولتی سی و یک استان که در سال های اخیر برگزار گردیده و هم چنین المپیادهای 

علمی، تیمز، آینده سازان و... گردآوری شده است.
مؤلف، عالوه بر گنجاندن درسنامه ی کامل و جمع آوری مجموعه سؤاالت، سعی در انسجام بخشی به آموخته های 
دانش آموزان و ایجاد نظم و توالی مفاهیم را در سراسر کتاب داشته است؛ بدین  صورت که سؤاالت را به صورت 

درس به درس تفکیک نموده و هر پرسش را متناسب با مفاهیم آن درس، در درس مربوط قرار داده است.
در پاسخ نامه ی تشریحی، به تمام پرسش ها، پاسخ جامع داده شده است و به فراخور نیاز دانش آموزان به نکته های 

مهم برخی از پرسش ها به طور مفّصل پرداخته شده است.
در  موفقیت  برای  ابتدایی،  ششم  پایه ی  دانش آموزان  استفاده ی  برای  مهمی  مرجع  عنوان  به  می تواند  کتاب  این 

آزمون های مدارس استعدادهای درخشان، نمونه دولتی یا مدارس برتر قرار گیرد.
باشد که این مجموعه سبب ارتقای سطح یادگیری و کسب موفقیت  نهایی دانش آموزان عزیز میهنمان واقع شود.

خانم ها:  نیز  و  مجموعه  محترم  دبیر  و  مرزبالی  قاسمی  رقیه  خانم  محترم  مؤلف  از  می دانیم  الزم  جا  این  در 
سکینه مظاهری )حروف چین(، سمیرا عاشورلو)صفحه آرایی(، ملیحه محمدی،معصومه لطفی مقدم و بهاره خدامی 
)گرافیست ها(، طراح جلد )مینا هرمزی( و طوبی عینی پور )نمونه خوان( که در به ثمر رساندن این مجموعه زحمات 

زیادی متحّمل شده اند، قدردانی کنیم. 
امیدواریم معّلمان گرامی، دانش آموزان و اولیای محترم با ارائه ی نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود، ما را در رفع 

اشکاالت احتمالی این مجموعه و تقویت نقاط قوت آن یاری فرمایند. 



فهرست

درس 1 : زنگ علوم     
 

7 درس نامه: 
10 سؤاالت درس 1  
23 پاسخ نامه درس 1 

درس 2: سرگذشت دفتر من 
31 درس نامه:    
35 سؤاالت درس 2    
48 پاسخ نامه درس 2   

درس 3: کارخانه ی کاغذسازی
61 درس نامه:    
67 سؤاالت درس 3    
82 پاسخ نامه درس 3    

درس 4: سفر به اعماق زمین  
93 درس نامه:    
98 سؤاالت درس 4    

111 پاسخ نامه درس 4    

درس 5: زمین پویا 
121 درس نامه:    
124 سؤاالت درس 5    
133 پاسخ نامه درس 5    

درس 6  و 7: ورزش و نیرو )1(  و )2( 
139 درس نامه:    
147 سؤاالت درس 6 و 7   
173 پاسخ نامه درس 6 و 7   

درس 8: طّراحی کنیم و بسازیم
191 درس نامه:    
193 سؤاالت درس 8    
195 پاسخ نامه درس 8    

صفحه عنوان         



فهرست

درس 9: سفر انرژی
197 درس نامه:   
202 سؤاالت درس 9   
219 پاسخ نامه درس 9   

درس 10: خیلی کوچک، خیلی بزرگ 
233 درس نامه:   
237 سؤاالت درس 10   
244 پاسخ نامه درس 10   

درس 11: شگفتی های برگ  
درس نامه:    249
254 سؤاالت درس 11   
266 پاسخ نامه درس 11   

درس 12: جنگل برای کیست؟  
273 درس نامه:   
277 سؤاالت درس 12   
288 پاسخ نامه درس 12   

درس 13: سالم بمانیم  
295 درس نامه:   
299 سؤاالت درس 13   
312 پاسخ نامه درس 13   

درس 14: از گذشته تا آینده 
323 سؤاالت درس 14   
325 پاسخ نامه درس 14  

327 سؤاالت آزمون  ورودی مدارس تیزهوشان برای سال تحصیلی  96-97   
330 پاسخ آزمون  ورودی مدارس تیزهوشان برای سال تحصیلی  96-97   

صفحه عنوان         
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زنگ علوم 1

محققانبرایرسیدنبهپاسخپرسشهایخوددنبالراهحلهایمنطقیمیگردند.
حسکنجکاویوارضایاینحسدرتمامانسانهاوجوددارد.ولیهمانطورکهمیدانیدهمهیانسانها،محققیاکاوشگرنیستند.

تفاوتبینفردعادیبایکفردمحققدرنحوهیبرخوردآنهابامسایلزندگیاست.
دانشمندانبراییافتنراهحلوپاسخپرسشهایخودبهروشعلمیویاکاوشگریعملمیکنند.

روشعلمیپنجمرحلهدارد:
1-مشاهدهوطرحپرسش

2-فرضیهسازی
3-آزمایشوتکرارآن

4-تفسیریافتههاونتیجهگیری
5-بیاننظریه

مشاهده دقیق:استفادهازحواسپنجگانهبرایجمعآوریاطالعاتازمحیطاطرافرامشاهدهمیگویند.
یکپژوهشگرویکمحقق،یکمشاهدهگرخوباست.هرچهمشاهدهدقیقترباشداحتمالطرحپرسشهایخوببیشترمیشود.
وقتیپرسشیطرحمیشودراهیبرایرسیدنبهپاسخآنپرسشوکشفحقایقبازمیشود.مثاًلوقتیدانشآموزانگزارشهمکالسی
خودراشنیدندمبنیبراینکهدراثربرخوردشهابسنگبهزمینگودالیبهقطر1200متروعـمق200متردرزمینایجادشدهاست،
اینپرسشبهذهنآنهامیرسدکههنگامبرخوردشهابسنگچهاتفاقیمیافتد؟وچراقطروعمقگودالهایایجادشده
یکساننسیت؟قطعًااینپرسشحاصلمشاهدهتفاوتهاوشباهتهایبرخوردشهابسنگهابهزمینمیباشدوهردانشآموزی

عالقمنداستبهپاسخپرسشخودبرسد.

1نکته شهاب سنگ یک سنگ آسمانی است که به زمین افتاده است. اگر اجرام آسمانی در مسیر حرکت خود 

در فضا، با جّو زمین برخورد کنند، بین آن ها و جّو زمین اصطکاک به وجود می آید. اگر مقدار اصطکاک زیاد باشد 
این سنگ ها می سوزند؛ به نور حاصل از سوختن این سنگ ها، شهاب می گویند؛ ولی اگر این اجرام بتوانند از جّو زمین 
عبور کنند، بر روی زمین افتاده و سرد می شوند که به آنها شهاب سنگ می گویند. دست کم هر سال 100 شهاب 

سنگ با زمین برخورد می کنند که بیشتراین شهاب سنگ ها بسیار کوچک هستند.

وقتیمشاهدهدقیقصورتمیگیرد،پرسشیطرحمیشودوکاوشگریآغازمیشود.
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فرضیه سازی پاسخاحتمالیبهپرسش)قابلتوجهدانشآموزان:درکتابعلومششمفرضیههمانپیشبینیدرنظرگرفتهشدهاست(

وقتیپاسخهایفرضیواحتمالیبرپایهاطالعاتجمعآوریشدهبهپرسشطرحشدهمیدهید،فرضیهساختهاید.
 فرضیهبایددوویژگیمهمداشتهباشد:

2-منطقیوقابلآزمایشباشد. 1-برمبنایمشاهدهباشد.
فرضیهممکناستدرستیانادرستباشد.

دانشآمــوزانعوامــلگوناگونــیراکــهبــررویعمــقوقطــرگودالهــایایجــادشــدهتوســطشهابســنگتأثیرگــذار
اســترابیــانمیکننــد.بیــانایــننظــراتبایــدبراســاسمشــاهداتآنهــاماننــدانــدازهشهابســنگ،جــرم؛ســرعت،

ارتفاعــیکــهازآنرهــامیشــود
وهمچنیننوعخاِکزمینیکهشهابسنگدرآنقسمتمیافتدباشد.برایاینکاردانشآموزانبایدآزمایشهاییراشبیهسازیکنند:

برخیازفرضیاتکهدرموردعواملمؤثربرایجادقطرگودالوعمقیکهشهابسنگدرزمینایجادمیکندعبارتانداز:
بهنظرمنهرچهاندازهیشهابسنگبزرگترباشد،گودالایجادشدهعمیقترخواهدبود.

 اگرسرعتشهابسنگهابیشترشود،قطردهانهگودالایجادشدهبزرگترمیشود.
اگرشهابسنگدراقیانوسسقوطکندگودالیایجادنمیکند.

بهنظرمنشهابسنگدرزمینیکهخاکنرمتریدارد،گودالعمیقتریایجادمیکند.
اگرشهابسنگازارتفاعبیشتریبهسطحزمینبرخوردکند،گودالعمیقتریبهوجودمیآورد.

اگرجرمشهابسنگکمترباشد،گودالایجادشدهعمقکمتروقطردهانهگودالایجادشدهکمتراست.

آزمایش

برایرسیدنبهپاسخپرسشبایدفرضیهراآزمایشکنیمتادرستیونادرستیفرضیهتوسطآزمایشاثباتشود.
در مرحله ی آزمایش تقریبًا از همه ی مهارت های خود استفاده می کنیم.

 درهنگامانجامآزمایشاتمقایسهای،دودستهمتغیرمستقلومتغیروابستهداریمکهدرآزمایشبایدمتغیرمستقلراتغییرداد
تااثرآنرابرمتغیروابستهبررسیکرد.مثلتأثیرارتفاعبررویقطردهانهیگودالایجادشدهتوسطشهابسنگها؛بنابراینارتفاع،

متغیر مستقلوقطردهانهیگودال،متغیر وابستهمیباشد.
جرم اثر میخواهند گروهی مثاًل دارد. بستگی کرده ارائه که فرضیهای و کاوشگر بهنظر بررسی، مورد مستقل متغیر انتخاب   
شهابسنگرابرقطردهانهگودالایجادشدهتوسطشهابسنگهابررویزمینآزمایشکنند.برایاینآزمایشبایدهمهیشرایط
رایکسانفرضکردهوفقطجرمشهابسنگهارامتفاوتدرنظربگیرد.)متغیروابستهقطردهانهگودال،متغیرمستقلمقدارجرم(

  برایآنکهدرهرآزمایشمشخصشودچهعاملیباعثتغییرمتغیروابستهشده،بایدآزمایشمقایسهایباشد.
آزمایشمقایسهایآزمایشیاستکهتمامعواملمؤثربرنتیجهیآزمایش)عواملمؤثربرمتغیروابسته(دردوگروهیکساناستبه

جزعاملیکههدفماازانجامآزمایشآنبودهاست.
گروهشاهد 

 برایاینکاردوگروهانتخابمیکنیم:
گروهآزمایش 



ایندوگروهدرتمامعواملمؤثربرانجامآزمایشیکسانهستندوفقطدرعاملموردآزمایشباهمتفاوتدارند.
مثال:)مسئله(سرعتبرخوردشهابسنگچهاثریرویقطردهانهیگودالدارد.

فرضیه:فکرمیکنمهرچهشهابسنگباسرعتبیشتریبهزمینبرخوردکند،قطردهانهیگودالایجادشدهبزرگتراست.
آزمایششبیهسازیبرایبررسیدرستییانادرستیفرضیه:بهجایشهابسنگازتیلهیفلزیاستفادهمیکنیم.

ارتفاعیکهتیلههاازآنجارهامیشود. چیزیکهبایدتغییرکند
قطرگودالایجادشدهبررویخاک چهچیزیرااندازهبگیرم
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نوعخاک،جرمواندازهوجنستیلهها چهچیزهاییراثابتنگهدارم
)اندازههادرآزمایشفرضیهستند(

باتوجهبهاندازهگیریهایحاصلازآزمایشات،نموداریرارسممیکنیم:
بررسییادداشتهایحاصلازآزمایشاتنشانمیدهدکههرچهفاصـلهی
تیلههایفلزیازسطحزمینبیشترشود)ارتفاعبیشترشود(سـرعتبرخـورد
گلولهباسطحزمینبیشترشدهوقطردهانهیگودالایجادشدهبیشترمیشود.

درهربررسیعلمی،تکرارآزمایشسببمیشودتااحتمالخطاکمترونتایجمطمئنتریکسبشود.زیراعواملمختلفینظیر
شرایطمحیطی،خطایابزاروخطایآزمایشگرمیتواندنتیجهآزمایشرادچاراشتباهکند.

 دراندازهگیریطولیکجسم،طولجسمراچندینباراندازهمیگیریموسپسازاندازهگیریهایمعقولونزدیکبههممیانگین
میگیریم.

درحینانجامآزمایش،یکیازمهمترینکارهایادداشتبرداریوثبتاطالعاتاست.براینظمبخشیبهاطالعاتبهدستآمدهو
درنتیجهتفسیربهترآنها،اطالعاترادرجدولهاییثبتویابهشکلنمودارنشانمیدهیم.

2نکته هرگاه نوشته های خود را به صورت شفاهی و یا کتبی در قالب نمودار، جـــدول و... برای دیگـــران بیان 

می کنیم، در حال برقراری ارتباط هستیم.



تفسیر یافته ها )نتیجه گیری(

درمرحلهیآزمایشوتکرارآناطالعاتیراثبتمیکنیمسپساطالعاتحاصلازآزمایشاتگوناگونرادرکنارهمقراردادهوآنها
راتجزیهوتحلیلمیکنیمتابهیکنتیجهمنطقیدستپیداکنیم.

بیان نظریه

هرگاهبعدازتفسیریافتههایحاصلازآزمایشاتبهیکنتیجهمنطقیرسیدیمآننتیجهرابهصورتیکنظریهبیانمیکنیم.
نظریهیعنیفرضیهایکهدرستیآنباآزمایشاتگوناگوناثباتشدهباشد.

یکنظریهتازمانیدرستاستکه:
1-پاسخگوپرسشهایماباشد
2-خالفآنثابتنشدهباشد.

 یکی از مهارت هایی که یک کاوشگر یا محقق دارد، مهارت تفسیر کردن است.
تفسیر کردن:  هرگاه نظر خود را در مورد علت بروز یک پدیده یا موضوع بیان می کنیم، عمل تفسیر کردن صورت می گیرد.

1-دمایکرهیزمینبهعلتوجودافزایشکربندیاکسیددرهوا،زیادشدهاست. 
مثال

2-علتبروزپدیدهزمینلرزه،حرکتورقههایسنگکرهاست. 

قطر دهانه گودال ایجاد شده متغیر مستقل )ارتفاع(

0/2 متر ارتفاع 1 متری

0/7 متر ارتفاع 3 متری

1 متر ارتفاع 5 متری
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زنگ علوم

سؤاالت 1 

مهارت های یادگیری و اصول روش علمی   

1. عده ای از دانش آموزان پایه ی ششم، با وسایل دور ریختنی قایقی ساختند و در درون حوض قرار دادند. آن ها قرار است بدون 

دست زدن به قایق آن را به حرکت درآورند. آن ها می گویند با قرار دادن یک شمع در درون قایق و روشن کردن آن می توان 
باعث حرکت قایق شد. این عمل آنها در کدام یک از مراحل روش علمی قرار می گیرد؟

مشاهده 4 آزمایش 3 فرضیه 2  نتیجهگیری 1 

2 . مریم مقداری از مایعات مختلف را تهیه کرد و با قطره چکان، از هریک به اندازه ی یک قطره بر روی شیشه تخت ریخت. 

بر روی  قرار گرفتن جیوه  او طرز  بود.  قرار گرفته  به شکل خاصی  بر روی شیشه  را جلب کرد. جیوه  او  نظر  یک مورد 
 شیشه را نّقاشی کرد. مریم در گزارش خود نوشت: »سطح جیوه بر روی شیشه به شکل کروی درآمده است« این عبارت او 

به کدام یک از مراحل روش علمی اشاره کرده است؟
آزمایش 2  فرضیه 1 
مشاهده 4  نظریه 3 

3 . با توجه به متن سؤال 2، مریم در هنگام عملکرد خود مقدار زیادی اطالعات کسب کرد. او برای راحتی و پیشرفت سریع کار 

خود به شباهت ها و تفاوت شکل مایعات دّقت نمود. او اولین گامی که باید بردارد:
اطالعاتراطبقهبندیکند. 2  فرضیهسازیکند. 1 

نظریهمناسبارائهدهد. 4 بهآزمایشاتخودادامهدهد. 3 

4 . کدام یک از گزینه های زیر مرحله ی قبل از نتیجه گیری را به نمایش گذاشته است؟

لیالگزارشکارخودرابرایدانشآموزاندرکالسخواند. 1 
علینتایجکارخودرابهصورتنموداردرتابلویکالسبهنمایشگذاشت. 2 
سحرقبلازاستفادهیآباکسیژنهدرموردآناطالعاتجمعآوریمیکند. 3 

سارابرایشفافیّتبیشترمحلولپتاسیمپرمنگناتباآباکسیژنهبهآنسرکهمیافزاید. 4 

)آزمون سنجش عملکرد مازندران(  دانش آموزان محترم، متن زیر را به خوبی مطالعه نمایید. 
»باعرضسالم،بهاطالعهماستانیهایمحترممیرسانم،آسمانمازندرانتاپایانهفتهیجاری،ابریوهمراهبابارشبارانخواهد
بود.لذا...«»مهدیه«همانطورکهبهاینخبرگوشمیدادازپشتپنجرهیاتاقشبهبارشبارانخیرهشدهبودکهقطرههایآنبر
همهجامیباریدوگاهیجاریگشتهوگاهیهمدرزمیننفوذمیکرد.اینمشاهدهباعثشدتاسؤالیدرذهن»مهدیه«ایجادگردد.

اوبرایپاسخدادنبهسؤالخودپسازمشورتبامعلموهمکالسیهایخودآزمایشزیرراطراحینمود.
سهکاسهییکبارمصرف،اماقابلتجزیهیکوتاهمدتدرطبیعت،انتخابنمودودرانتهایآنهایکسوراخهماندازهایجادکرد.
سپسبهترتیبدریکیازآنهاخاکرس،دردیگریشندریاییودرظرفآخرهمسنگریزهریخت.آنگاهازفاصلهایمشخص
رویهرکدامازآنهابالیوانهایهماندازهآبریختوزمانخروجاولینقطرههایآبراازهرکداماندازهگرفت.اواینآزمایش
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رادوباردیگرهمانجامدادومشاهداتخودراثبتوپسازآننتیجهگیرینمود.«

  حاال با توجه به متن باال به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

5 . کدام سؤال زیر می توانست در ذهن »مهدیه« ایجاد شده باشد که باعث انجام آزمایش فوق گردد؟

چرادرمازندرانبیشازسایرمناطقایرانبارانمیبارد؟ 1 
چراآببارانبهرنگدیگرینیست؟ 2 

سرعتنفوذآبباراندرخاکهایمختلفچگونهاست؟ 3 
چهنوعظرفهاییبرایپرورشگلهامناسبترهستند؟ 4 

6 . در آزمایش »مهدیه«، کدام یک از گزینه های زیر ثابت نبوده و تغییر می کند؟

جنسخاکهایداخلظرفها 2  ظرفهایحاویخاکها 1 
مقدارآبداخللیوانها 4  سوراخهایانتهایظرفها 3 

7 . چرا »مهدیه« این آزمایش را چند بار تکرار کرده است؟

اواشتباهکردهاست؛یکبارهمکافیبود. 1 
زیرااواصاًلبهصرفهجوییوبازیافتاهمیتنمیداد. 2 

بهدلیلآنکهدرمازندرانساالنهچندینباربارانمیبارد. 3 
تانتایجقابلاطمینانتریبهدستآورد. 4 

8 . نمودار زیر نتایج مشاهدات یکی از آزمایش های »مهدیه« و دوستانش است. کدام یک از گزینه های زیر با این نمودار هم خوانی 

دارد؟

بهترینخاکبرایمجسمهسازی،شندریاییاست. 1 
سرعتنفوذآبازخاکرسزودترازسنگریزهاست. 2 

قدرتنگهداریآبدرسطحسنگریزهبیشترازشندریاییاست. 3 
احتمالوقوعسیلدرخاکهایرسیبیشتراست. 4 

9 . »مهدیه« در هنگام هم فکری با دوستانش با سؤال دیگری مواجه شد که »مبینا« یکی از دوستانش آن را مطرح ساخت: »چرا در 

برخی مناطق با وجود بارش اندک باران، ناگهان سیل جاری می شود؟« آن ها با ایجاد کدام یک از تغییرات زیر در آزمایش 
قبلی می توانند پاسخ این پرسش را پیدا کنند؟

سوراخانتهایظرفهارابستهوبهمقدارکافیآبدرهرکدامبریزندوزمانپرشدنرامقایسهکنند. 1 
آبکمتریدرظرفهابریزندوازظرفهایسفالیاستفادهنمایندوزمانگیریکنند. 2 

ظرفهاراکوچکترکنندودمایآبراتاحدممکنپایینبیاورندوازثانیهشماراستفادهکنند. 3 
دماراتغییردهندولیازظرفهایبزرگتریاستفادهکردهوزمانرابسنجند. 4 
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)تیزهوشان گلستان( 10 . مراحل روش علمی در درس علوم تجربی به ترتیب کدام یک از موارد زیر می باشد؟ 

طرحمسئله،مشاهده،ارائهیفرضیه،آزمایش،نتیجهگیری 1 
مشاهده،طرحمسئله،ارائهیفرضیه،آزمایش،نتیجهگیری 2 
ارائهیفرضیه،مشاهده،طرحمسئله،آزمایش،نتیجهگیری 3 
مشاهده،ارائهیفرضیه،طرحمسئله،آزمایش،نتیجهگیری 4 

)نمونه دولتی کردستان( 11 . مراحل یک تحقیق علمی عبارت اند از: 

مشاهده،جمعآوریاطاّلعاتویادداشتبرداری،مسئلهسازی،فرضیهسازی،آزمایش،نتیجهگیری 1 
مسئلهسازی،مشاهده،جمعآوریاطاّلعاتویادداشتبرداری،فرضیهسازی،آزمایش،نتیجهگیری 2 
مسئلهسازی،مشاهده،جمعآوریاطاّلعاتویادداشتبرداری،آزمایش،فرضیهسازی،نتیجهگیری 3 

مسئلهسازی،جمعآوریاطاّلعاتویادداشتبرداری،مشاهدهوفرضیه،آزمایش،نتیجهگیری 4 

)تیزهوشان کردستان( 12 . »زمین اجسام را به سمت خود می کشد« این جمله بیانگر کدام مرحله از مراحل روش علمی است؟ 

بیاننظریه 4   انجامآزمایش 3 فرضیهسازی 2 مشاهده 1 

13 . در آزمایش شبیه سازی برخورد شهاب سنگ به زمین، تیله های فلزی را از فاصله های مختلف بر روی خاک رها می کنیم که 

نتایج آن به شکل نمودار رسم شده است. کدام جمله درست است؟
قطرگودالمتغیروابستهوقطرگودالبافاصلهرابطهیمستقیمدارد. 1 
قطرگودالمتغیرمستقلوقطرگودالبافاصلهرابطهیعکسدارد. 2 
قطرگودالمتغیروابستهوقطرگودالرابطهیعکسبافاصلهدارد. 3 
قطرگودالمتغیرمستقلوقطرگودالبافاصلهرابطهیمستقیمدارد. 4 

14 . به نظر سحر، برای بی رنگ کردن پتاسیم پرمنگنات به وسیله ی آب اکسیژنه، اگر سرکه به آن محلول اضافه شود، سرعت انجام 

)تیزهوشان کرمان( واکنش بیشترمی شود. این مرحله کدام یک از مراحل روش علمی را بیان می کند؟ 
نظریه 4   فرضیه 3 آزمایش 2 طرحمسئله 1 

15 . دانش آموزان پایه ی ششم، پس از انجام آزمایش در دفتر آزمایشگاه خود نوشتند: »پس از اضافه کردن محلول ید به برگ سبز، 

رنگ سبز برگ از آن خارج شده و رنگ آبی تیره ظاهر شد.« این نوشته کدام مرحله از روش علمی است؟

)نمونه دولتی خراسان جنوبی(  
نتیجهگیری 4 مشاهده 3 انجامآزمایش 2 فرضیهسازی 1 

16 . »اگر نور کافی به گیاه نرسد، پژمرده می شود.« این جمله مربوط به کدام مرحله ی یک تحقیق علمی است؟

)نمونه دولتی سمنان(   
نظریه 4 فرضیهسازی 3 مشاهده 2 آزمایش 1 

17 . زهرا می  گوید: »به نظر من اگر مقداری آب اکسیژنه به مخلوط کاغذ رنگی و آب اضافه کنیم، رنگ کاغذ تغییر می کند.« این 

جمله ی زهرا کدام مرحله از روش علمی را نشان می دهد؟   )تیزهوشان همدان و لرستان(
فرضیه 4 مشاهده 3 نظریه 2 آزمایش 1 
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18 . الکساندر فلمینگ متوّجه شد که در ظرفی که کپک رشد کرده باشد، باکتری ها رشد نمی کنند. او در گزارش آزمایش خود چنین 

)تیمز( نوشت: »کپک احتماالً ماده ای تولید می کند که باکتری ها را می کشد.« این عبارت مثال مناسبی است برای یک: 
نتیجهگیری 4 تعمیم 3 فرضیه 2 مشاهده 1 

19 . مریم گاز متصاعد شده از یک تّکه زغال گداخته را جمع کرد و سپس آن را وارد مقدار کمی آب آهک بی رنگ نمود. او 

در قسمتی از گزارش خود نوشت: »بعد از وارد کردن گاز به ظرف محتوی آب آهک، رنگ آب آهک به تدریج شیر ی رنگ 
)تمیز( شد.« این عبارت یک: 

فرضیهاست. 4   تعمیماست. 3 نتیجهگیریاست. 2 مشاهدهاست. 1 

20 . معّلم مینا از او خواسته بود چند تّکه یخ برای آزمایش به مدرسه ببرد. او با خود گفت: »برای آن که بتوانم ماندگاری یخ را 

طوالنی تر کنم، بهتر است تعداد کیسه ها را بیشترکنم.« این گفته ی مینا کدام یک از موارد زیر را نشان می دهد؟ 

)تیزهوشان فارس و کهگیلویه و بویراحمد(   
تحلیلونتیجهگیری 4   پیشنهادراهحل 3 طرحمسئله 2 مشاهده 1 

دیوار  به  موهای سر، خوب  به  مالش  از  بعد  بادکنک ها  از  »بعضی  که:  متوّجه شدند  در جشن کالس خود  دانش آموزان   . 21

نمی چسبند و به زمین می افتند.« محمد گفت: علت، جنس بادکنک  ها است. و رضا هم گفت: بادکنک ها به اندازه ی کافی با 
موی سر مالش داده نشده اند. کدام عبارت را می توان برای گفته های محمد و رضا مطرح کرد؟  
)تیزهوشان مازندران و سمنان(   

هردونتیجهگیریکردهاند. 2  هردوتفسیرکردهاند. 1 
محمدفرضیهساختهورضاتفسیرکردهاست. 4  هردوفرضیهساختهاند. 3 

22 . علی دانش آموز کالس ششم است. او پس از چند بار آزمایش به این نتیجه رسید که اگر خودکار خود را به موهایش مالش 

)نمونه دولتی البرز ـ ایالم( دهد، تکه های کاغذ را می رباید. این نتیجه یک ............ است. 
نظریه 4 مشاهده 3 حدس 2 فرضیه 1 

)نمونه دولتی اصفهان( 23 . جمله ی زیر کدام مرحله از روش علمی را نشان می دهد؟ 

»اگردرهوایخشک،بادکنکرامالشدهیمبهدیوارمیچسبد.«
آزمونفرضیه 4 جمعآوریاطاّلعات 3 فرضیه 2 طرحمسئله 1 

24 . علی رضا می خواست دو بطری آب را برای خنک شدن در یخچال قرار دهد، او یکی از بطری ها را به حالت ایستاده و دیگری 

را به طور خوابیده در یکی از طبقات یخچال کنارهم قرار داد. بعد از مدتی با مراجعه به یخچال دید بطری خوابیده کمی یخ 
بسته و بطری ایستاده فقط خنک شده و حالت یخ زدگی ندارد، تعجب کرد. در این لحظه علی رضا در کدام مرحله از روش 
)نمونه دولتی شهرستان های استان تهران( علمی قرار دارد؟ 

آزمایش 4 مشاهده 3 فرضیهسازی 2 رویاروییبامسئله 1 

25 . احمد به محسن می گوید: »زمانی که سرما می خوریم، مّزه ی غذاها را به خوبی حس نمی کنیم. فکر می کنم دلیلش این باشد که حّس 

)نمونه ولتی زنجان( بویایی به حّس چشایی کمک می کند.« مطلب فوق نشان دهنده ی کدام یک از مراحل یک تحقیق علمی است؟ 
تفسیرکردن 4 طرحمسئله 3 فرضیهسازی 2 نظریهسازی 1 
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)نمونه دولتی گیالن( 26 . در کدام مرحله از فعالیت های علمی، تقریبًا تمام مهارت های قبلی خود را به کار می بریم؟ 

مشاهده 4 فرضیهسازی 3 آزمایش 2 برقراریارتباط 1 

)نمونه دولتی خوزستان( 27 . هدف از انجام آزمایش کدام مورد زیر است؟ 

اطمینانازمشاهدهخود 2 اطمینانازدرستییانادرستیفرضیه 1 
اطمینانازطبقهبندیصحیح 4 اطمینانازجمعآوریاطالعات 3 

)نمونه دولتی بوشهر ـ فارس( 28 . کدام یک از جمله های زیر نادرست است؟ 

مشاهدههمیشهبایددقیقباشد. 1 
فرضیههماننظریهایاستکهاثباتشدهاست. 2 

برایمطمئنشدنازدرستییانادرستیفرضیه،بایدآزمایشهاتکرارشوند. 3 
استفادهازاندامهایحّسیمختلفرامشاهدهمیگویند. 4 

29 . زهرا برای رسیدن به پاسخ سؤاالتش، آزمایشی را طراحی کرد. بهترین پیشنهاد برای اطمینان از درستی آزمایش کدام است؟  

)نمونه دولتی خراسان رضوی(  
اودرانجامآزمایشدقّتبیشتریداشتهباشد. 2 یادداشتهایشرادوبارهمطالعهکند. 1 

بهتراستآزمایشراتکرارکند. 4 ازابزارهایمناسبیاستفادهکند. 3 

30 . هدف اصلی درس اّول علوم تجربی پایه ششم که برخورد شهاب سنگ با زمین و ایجاد گودال در زمین در آن مطرح شده 

)تیزهوشان یزد با کمی تغییر( است، چیست؟ 
آمادهکردنکالسششمبرایشروعسالتحصیلیجدید 1 

چگونگیایجادگودالتوسطشهابسنگدراثربرخوردبازمین 2 
شناختمسائلومشکالتزندگیوچگونگیحلآنها 3 
آزمایشکردنفرضیهبرایرسیدنبهنتیجهوبیاننظریه 4 

31 . کدام یک از گزینه ها، مراحل تحقیق علمی را کامل می کند؟ )مشاهده ـ فرضیه ـ ............. ـ نتیجه گیری(

)تیزهوشان خراسان رضوی(   
پزشکبرایاطمینانازتشخیصخود،آزمایشخونبیماررابررسیمیکند. 1 

محمدانشایخودرادرموردروزطبیعتبرایبچههاخواند. 2 
دانشآموزانگزارشبازدیدازموزهیحیاتوحشرابهکالسارائهکردند. 3 

بچههابرایاطمینانازسالمبودنالمپ،آنرادرمدارقراردادند. 4 

)تیزهوشان 94( 32 . نوع پاسخ گویی به کدام مسأله با بقیّه تفاوت دارد؟ 

چرابرخیازبادکنکهاپسازمالشباموهایسربهدیوارنچسبیدند؟ 1 
بااضافهکردنمقداریاسیدبهمحلولموردنظر،چهتغییراتیرخمیدهد؟ 2 

علتتأخیریکدانشآموزبرایحضوردرکالسدرسدریکماهاخیرچیست؟ 3 
چرابااضافهکردنباتریبهمدار،نورالمپبیشترشد؟ 4 
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33 . رضا می خواهد رابطه ی بین رشد گیاه و میزان آب مصرفی آن را بسنجد؛ برای این کار، او باید کدام عامل را تغییر دهد؟   

)نمونه دولتی اردبیل(  
نوعخاک 4 مقدارآب 3 نورگیاه 2 شدتنور 1 

34 . دانش آموزی معتقد است گیاهان برای رشد مناسب به مواد معدنی احتیاج دارند.او گلدانی را مانند شکل روبه رو 

در نورخورشید گذاشت. برای اینکه بتواند این عقیده را آزمایش کند، به گیاهان دیگری نیز احتیاج دارد. او برای 
این منظور باید از کدام یک از گیاهان زیر استفاده کند؟                                          )تیمز(

 4   3   2   1

)نمونه دولتی اصفهان( 35 . در مورد آزمایش مقابل، کدام عامل اندازه گیری می شود؟ »آیا نوع خاک در رشد گیاه اثر دارد.« 

مقدارخاک 4   نوعگیاه 3 رشدگیاه 2 نوعخاک 1 

)تیمز( 36 . هنگامی که دانشمندان کمیتی را با دّقت و برای دفعات متعدد اندازه  می گیرند، انتظار دارند که:  

همهیاندازهگیریهادقیقًامثلهمباشد. 1 
تنهادواندازهگیریدقیقًامثلهمباشد. 2 

بهاستثناییکمورد،تماماندازهگیریهامثلهمباشد. 3 
اکثراندازهگیریهابههمنزدیکباشند،ولیعینًامثلهمنباشند. 4 

37 . شکل های زیر، آزمایش های مختلفی را نشان می دهد که علی آن ها را با استفاده از چهار چرخه های کوچکی که اندازه ی 

چرخ های آن ها متفاوت بود، انجام داد. او چهارچرخه ها را از ارتفاعات مختلفی رها کرد و وزنه هایی را که در آن ها گذاشت، 
جرم یکسانی داشتند.

او می خواهد این نظر را آزمایش کند که: هر قدر چهارچرخه ها سنگین تر باشد، سرعت آن در انتهای سطح شیبدار بیشتراست.   
)تیمز( او باید کدام یک از سه آزمایش زیر را با هم مقایسه کند؟  

1و5و8 1 

2و5و9 2 

4و5و6 3 

4و7و8 4 
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)نمونه دولتی گلستان( 38 . کدام عبارت با مفهوم علمی مربوط به خود همخوانی ندارد؟ 

پیشنهادراهحلقابلآزمایشدربارهییکمسئلهیااتفاق)فرضیهسازی( 1 
اگرَدربیککتریرویاجاقگازراببندیم،زودترجوشخواهدآمد.)فرضیه( 2 

فکرمیکنمچندساعتدیگربارانمفّصلیخواهدبارید.)فرضیه( 3 
دانشآموزیبادکنکرابرایچسباندنبهدیواربهموهایسرشمیمالدودانشآموزدیگریبادکنـکراباپارچـهیپشـمی 4 

مالشمیدهد.)نظریه(

39 . در بین عبارت های بیان شده چند جمله بیانگر یک مشاهده علمی هستند

الف- در هنگام انجام آزمایش با زیاد کردن تعداد باتری در مدار نور المپ افزایش یافته است.  

ب- گل داخل گلدان در حال خشک شدن است فکر می کنم باید خاک آن را عوض کنم.  

پ- در شهرهای بزرگ استفاده از وسیله نقلیه عمومی از میزان ترافیک جاده ها می کاهد.  

ت- در بهار سال 1398 مقدار بارش باران در ایران نسبت به سال قبل بسیار افزایش داشته است.   
عبارت)پ-ت( 4 عبارت)فقطت( 3 عبارت)الف-پ-ت( 2 عبارت)الفوت( 1 

40 . دو بطری َدرباز، یکی پر از سرکه و دیگری پر از روغن زیتون، روی لبه ی پنجره مقابل آفتاب قرار داده شد. چند روز بعد مشاهده 

)تیمز( شد که بطری ها دیگر پر نیستند. از این مشاهده چه نتیجه ای می توان گرفت؟ 
روغنزیتونسریعترازسرکهتبخیرمیشود. 2 سرکهسریعترازروغنزیتونتبخیرمیشود. 1 

نورمستقیمخورشیدبرایتبخیرشدنالزماست. 4 سرکهوروغنزیتونهردوتبخیرمیشوند.  3 

)المپیاد علمی( 41 . کدام یک از جمله های زیر می تواند پیشنهاد راه حل )فرضیه( باشد؟ 

بادکنکهارابهموهابمالیموبهدیواربچسبانیم. 2 چرابعضیازبادکنکهابهدیوارنمیچسبند؟ 1 
دوتاازبادکنکهاپسازمالشبهموها،بهدیوارنمیچسبند. 4 چگونهبادکنکهارابهدیواربچسبانیمکهدیوارآسیبنبیند؟ 3 

42 . کدام یک از فّعالیّت های دانش آموزان می تواند زمینه الزم برای محّقق شدن یک دانش آموز را بیشترفراهم کند؟

انجامفّعالیّتهایگروهی 2 مشاهدهدقیقویادداشتبرداری 1 
مطالعهینظریاتدانشمندانگذشته 4 مطالعهیدقیقتروکسبرتبههایدرسیباال 3 

43 . در زیر، چهار جمله آمده است, کدام جمله با بقیّه تفاوت دارد؟

عکسرادیولوژیشما،مشکلیرانشاننمیدهد. 2 بهنظرمعدسیکهضخیمتراستکاغذرازودترآتشمیزند. 1 
وقتیبهدیوارمشتمیزنیم،دستماندردمیگیرد. 4 برگهایایندرختچهرنگهایزیباییدارد. 3 

از  کدام یک  دارد.  نام  علمی  تحقیق  مراحل  که  می دهند  انجام  را  مراحلی  علمی،  مسائل  و حل  بررسی  برای  دانشمندان   .  44

گزینه های زیر در مراحل تحقیق نادرست است؟
یکتحقیقعلمینمیتواندادامهیتحقیقاتانجامشدهیدیگرانباشد. 1 

اگردربررسییکفرضیه،آزمایشانجامشدهنتواندفرضیهرااثباتکند،آزمایشغلطبودهاست. 2 
درانجامآزمایش،باتکرارآزمایشبایدجوابهایکاماًلیکسانبهدستآیدتافرضیهموردپذیرشقرارگیرد. 3 

همهیگزینههادرمراحلتحقیقعلمینادرستبیانشدهاست.  4 
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45 . کدام جمله نمی تواند یک فرضیه باشد؟

اززخمدستشما،خونمیآید. 1 
احتماالًباافتادنشهابسنگدراقیانوسگودالایجادنمیشود.  2 

گیاهانفقطدرطولروزفتوسنتزمیکنند. 3 
ممکناستتاصبحفردابارشبارانقطعشود. 4 

46 . لویی پاستور در بررسی مرگ دسته جمعی کرم ابریشم نوشت: »احتمااًل یک بیماری مسّری شیوع پیدا کرده است«. این جمله 

یک ................. است. 
نظریه 4   نتیجهگیری 3 مشاهده 2 فرضیه 1 

47 . در صورتی می توان یک حدس یا پاسخ را فرضیه نامید که، ............... باشد.

گزینههای1و2 4 درست 3 قابلآزمایش 2 منطقی 1 

48 . حسن و حسین برای بررسی حل شدن مواد در آب، مقداری مساوی از نمک و شکر آماده کردند و شکر و نمک را در دو 

لیوان جداگانه با مقداری آب یکسان و دمای یکسان حل کردند. ولی در ظرف نمک مقداری نمک در ته ظرف باقی ماند. 
آن ها نوشتند: »شکر بهتر از نمک در آب حل می شود.« جمله او یک:

بیانفرضیهاست. 4   پرسشعلمیاست. 3 مشاهدهکردناست 2 تفسیرکردناست 1 

49 . علی دانش آموز کالس ششم ابتدایی است. او در سال های گذشته در درس علوم یاد گرفت که از رشد دانه گیاه به وجود 

می آیند. او دو دانه ی درخت بلوط را انتخاب کرد، یکی را در حیاط خانه در گلدان و دیگری را در گلدان داخل اطاق قرار 
داد تا ببیند کدام یک سریع تر جوانه می زنند. کار علی در مراحل روش علمی، کدام مرحله است؟

جمعآوریاطاّلعات 4   آزمایش 3 مشاهده 2 فرضیه 1 

50 . هنگامی که یک محّقق بخواهد ............... یک آزمایش را چندین بار تکرار می کند.

اندازهگیریهایآزمایشقابلاطمینانترباشد. 2 هیچخطاییدرآزمایشاونباشد. 1 
مورد1و3 4 اندزاهگیریهادقیقًاتکرارشوند. 3 

51 . در شکل های زیر، در ظرف مایع آب و الکل قرار داده ایم؛ از مقایسه ی کدام ظرف ها می توان به ترتیب اثر سطح تماس و 

اثر نوع حالل در تبخیر شدن را مقایسه کرد؟ )اندازه ظرف های 1 با 3 و ظرف 2 با 4 برابر است و ارتفاع مایع در هر چهار 
ظرف یکسان است(.





ظرف1و3وظرف1و4 2  ظرف1و2وظرف3و4 1 
ظرف3و4وظرف1و3 4  ظرف2و3وظرف1و4  3 

20C 20Cآب 20Cآب 20Cالکل الکل 
ظرف)4(ظرف)3(ظرف)2(ظرف)1( 
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52 . جمله ی مقابل .................. است: »هر ساعت 3600 ثانیه است.« 

تفسیر 4 نظریه 3 فرضیه 2 مشاهده 1 

53 . وجه اشتراک کار معاینه ی یک بیمار توسط یک پزشک و انجام آزمایش توسط یک آزمایش گر، در کدام عبارت است؟

نظریهپردازی 4   مشاهدهکردن 3 تفسیرکردن 2 فرضیهسازی  1 

54 . دانش آموزان برای برپایی جشن شروع سال تحصیلی تصمیم دارند تعدادی بادکنک را در فضای کالس آویزان کنند. کدام 

مورد با توجه به توضیح داده شده نادرست است؟
مشاهده:بررسیفضایداخلکالسازنظراندازهورنگ  1 

پرسش:چگونگیوصلکردنبادکنکبهدیوارکالس  2 
نظریه:بادکنکهارافقطبامالشبهمویسرمیتوانبهدیوارچسباند.  3 

آزمایش:چندبادکنکراانتخابوبعضیرابامالشوبعضیبدونمالشسعیمیکنندبهدیواربچسبانند.  4 

55 . جوش شیرین ماده جامد و سفیدرنگی است که در نانوایی استفاده می شد )در گذشته( و سرکه اسید ضعیفی است که به عنوان 

یک اسید آلی قابل مصرف است. علی مقداری سرکه را به ظرف دارای جوش شیرین اضافه کرد که به سرعت کف می کند. 
علی در گزارش خود نوشت چون در محیط، گاز تولید شده به سرعت کف می کند. گزارش علی یک ................. است.

فرضیه  4 مشاهده  3 آزمایش  2 نتیجهگیری  1 

56 . علی و سجاد که در مدرسه والیت که در خیابان والیت قرار دارد درس می خوانند. این خیابان به علت داشتن بازار روز، از 

ساعت 8 صبح تا 2 بعدازظهر ترافیک سنگینی دارد و آن ها مجبورند صبح زود به مدرسه بیایند. در یکی از روزها در زنگ 
اّول سجاد غایب بود و معلم از علی پرسید که چرا سجاد نیامده است و علی گفت: »احتمااًل به علت ترافیک، سجاد زنگ 

اّول به کالس درس نمی رسد و غایب خواهد بود«. گفته علی یک:
مشاهدهاست  2  فرضیهاست  1 
نظریهاست  4  تفسیرکردناست  3 

درماههایسردسالبهعلتتابشکمنورخورشید)مایل(هوایسطحزمینسردباقیمیماندوباهوایگرمباالیزمینجابهجا  
نمیشود.اینپدیدهوارونگیهوانامداردوآلودگیهایمربوطبهخودروهادرهوایاطرافزمینباقیمیماند.

با توجه به متن به سؤال 57 و 58 پاسخ دهید:

57 . در کدام فصل سال انتظار داریم هوای سطح زمین دارای آلودگی بیش تری باشد؟

بهمنواسفند  2  بهاروتابستان  1 
زمستان  4  پاییز  3 

58 . پدیده ی وارونگی را می توان مربوط به ................ دانست.

جابهجاشدنهوایگرمسطحزمینباهوایباالیزمین  1 
زیادشدنشدتتابشخورشیدبهزمین  2 

عدمجابهجاییمولکولهوایباالوپایینیزمین  3 
مورد1و2  4 
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59 . کدام عبارت نادرست است؟

دیدن،یکمشاهدهاستکهبهکمکآنفقطمیتوانبهرنگیکجسمپیبُرد. 1 
تقریبًاتمامآزمایشاتباخطاهمراههستند. 2 

نظریه،یکفرضیهاثباتشدهاست. 3 
فرضیه،برپایهمشاهدهصورتمیگیرد. 4 

60 . کدام یک از گزینه های زیر با بقیّه تفاوت دارد؟

سال1394،سالتحصیلیموفقیتآمیزیبرایمدرسهفرزانگانبود.  1 
دراینآزمایش،گازیکهازمخلوطکردنجوششیرینوسرکهتولیدشده،آتشراخاموشمیکند. 2 

دانشآموزانبرایتولیدحبابگاز،جوششیرینوسرکهراباهممخلوطکردند. 3 
صبحامروزباسردردشدیدیازخواببیدارشدم. 4 

61 . کدام عبارت زیر نادرست است؟

اساسیترینقدمدرمراحلروشعلمی،انجامدقیقآزمایشاتاست. 1 
فرضیهحتمًابایدبرمبنایمشاهدهباشد. 2 

آزمایشهمیشهبرایاطمینانازدرستییانادرستیفرضیههاانجاممیشود. 3 
درمرحلهیآزمایش،تقریبًاازهمهیمهارتهایعلمیخوداستفادهمیکنیم. 4 

62 . اگر بخواهیم در یک آزمایش، تأثیر رطوبت را بر رشد نوعی قارچ بررسی کنیم، متغیر وابسته و مستقل کدام اند؟

)البتهتوجهداشتهباشیدکهدررشدقارچعواملیمانندتاریکی،غذاودمایمناسبهمتأثیرگذارهستند.(
رطوبتمتغیرمستقلورشدقارچمتغیروابسته 1 
رشدقارچمتغیرمستقلورطوبتمتغیروابسته 2 

رشدقارچمتغیرمستقلوعواملیدیگرغیرازرطوبتمتغیروابستهمیباشند.  3 
عواملدیگرغیرازرطوبتمتغیرمستقلورشدقارچمتغیریوابسته 4 

63 . تعدادی از دانش آموزان، هر کدام با مالش یک بادکنک به موهای خود، قرار است بادکنک ها را به دیوار بچسبانند. بعضی از 

بادکنک ها به دیوار چسبیدند. اما چند تا از بادکنک ها به دیوار نچسبیدند در این صورت .................... .

نشانمیدهدکهجنسهمهیبادکنکهایکساننیست. 1 
مسئلهجدیدیرامطرحمیکنند. 2 

نشانمیدهدبعضیازدانشآموزان،کارمالشرابهخوبیانجامندادهاند. 3 
فرضیهیچسبیدنبادکنکبهدیواربراثرمالشموراَردمیکنند.  4 

64 . کدام جمله می تواند بیانگر یک فرضیه باشد؟

گیاهمندرکنارپنجرهبهتررشدمیکند. 1 
بااضافهکردنآباکسیژنهبهیکمحلولرنگی،رنگمحلولبهتدریجازبینرفتهاست. 2 

گیاهان،کربندیاکسیدراازهواجذبمیکنند. 3 
بررسیهانشاندادهکهبامصرفبیشترغذاهایفستفود،آمارسرطانافزایشیافتهاست. 4 
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با توجه به متن، به سؤال 65 پاسخ دهید.
محمدمهدیدانشآموزکالسپنجمبرایانجامپژوهشکالسی،دربارهی)نیروهایمغناطیسی(بهسراغاینترنترفتواینعنوان،نظر
اوراجلبکرد:»دریاچهارومیه،دریاچهایکهنمیتواندرآنغرقشد«اوبراییافتندلیلاینموضوعدوتخممرغ،یکیدرلیوانآب
معمولیودیگریرادرداخللیوانیازآبونمکفراوانقراردادومتوجهشدتخممرغدرمحلول»آبونمک«رویآبمیماند.

اوگزارشخودراازوضعیتقرارگرفتنتخممرغدردولیواننوشتودرکالسبرایدوستانشخواند.«

65 . با توجه به مراحل پژوهش علمی، کدام گزینه صحیح نیست؟

اوبامقایسهیوضعیتتخممرغدردونوعآب،نظرخودرابیانکرد.)تفسیرکردن(  1 
محّمدمهدییافتههایکارخودرابرایدوستانشخواندوتوضیحداد.)برقراریارتباط(  2 

اگرمیزاننمکآبرابیشترکنیم،تخممرغتهظرفنمیرود.)مشاهده(  3 
محّمدمهدیتخممرغهارادردولیونآبباویژگیهایمتفاوتگذاشت.)اندازهگیری(  4 

66 . دانش آموزی پودر پتاسیم پرمنگنات را داخل لیوان آب حل کرد. سپس به محلول چند قطره آب لیمو اضافه کرد. او در 

گزارش خود نوشت: »بعد از افزودن آبلیمو به محلول پتاسیم پرمنگنات، رنگ آن تغییر کرد.« این جمله به کدام مرحله ی 
تحقیق علمی اشاره می کند؟

نظریه  1 نتیجهگیری  3 فرضیه  2 مشاهده  1 

67 . تعدادی از دانش آموزان پایه ی ششم می خواهند اثر سطح تماس آب با محیط را بر سرعت تبخیر، آزمایش 

کنند. آن ها در یک روز تابستانی در ظرف شیشه ای مطابق شکل در ارتفاع 20 سانتی متر آب ریخته و در 
25C قرار داده اند. این دانش آموزان کدام یک از ظرف های زیر را باید برای آزمایش انتخاب کنند؟  دمای
25C است(. )نوع مایع در همه ی ظروف آب می باشد.( 18C و دمای بیرون از اتاق )دمای داخل اتاق

 
  4     3    2    1 

68 . وقتی مشاهده ی دقیقی صورت گرفته و پرسشی طرح شود ....................... .

بهدنبالآنآزمایشیانجاممیشود.  1 
اطالعاتجمعآوریمیشود.  2 
 کاوشگریآغازمیشود.  3 

نظریهبیانمیشود.  4 

69 . کدام گزینه بیانگر یک مشاهده است؟

هرچهسرعتشهابسنگبیشترباشد،قطردهانهیگودالایجادشدهبیشتراست.  1 
احتماالًشهابسنگهادراثرافتادندرآباقیانوس،گودالایجادنمیکنند.  2 

اگرفاصلهیشهابسنگازسطحزمینبیشترشود،قطرگودالایجادشدهبیشترمیشود.  3 
شهابسنگدربرخوردبازمینگودالیبهعمق200مترایجادکردهاست.  4 


