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  ::هاها  معرفي نشانهمعرفي نشانه
  ::هر سوال استهر سوال است  آماريآماري  گر اطالعاتگر اطالعاتبيانبيان  است كهاست كهاستفاده شدهاستفاده شدهبه شرح زير به شرح زير   هاييهاييدر شناسنامه هر سوال نشانهدر شناسنامه هر سوال نشانه

  

  ..باشدباشدميمي  شركت كننده در آزمونشركت كننده در آزمون    آموزانآموزان  دانشدانش  ، از كل، از كلسوالسوال    بهبه  مراجعينمراجعين  تعداد تعداد   به معنايبه معناي
  

  

  ..اندانددادهداده  پاسخ صحيح پاسخ صحيح   باشد كه به اين سوالباشد كه به اين سوالكنندگان ميكنندگان ميي از شركتي از شركتبه معناي درصدبه معناي درصد
  

 
  ..باشدباشد  ميميبه معناي تاريخ برگزاري آزمون به معناي تاريخ برگزاري آزمون 

  

  

  ..باشدباشد  ميميكنندگان در آن آزمون كنندگان در آن آزمون   يت شركتيت شركتبه معناي جمعبه معناي جمع
  

  

  
جدول تعداد سؤاالت هر جدول تعداد سؤاالت هر   ايناين  دردر  ..تهيه شده استتهيه شده استمانند نمودار باال مانند نمودار باال ها ها بندي سوالبندي سوالسطحسطح  جدول و نمودارجدول و نمودار  ،،كتابكتاببراي هر مبحث براي هر مبحث 

  ..هاي مراجعه ابتدايي و انتهايي هر سطح مشخص شده استهاي مراجعه ابتدايي و انتهايي هر سطح مشخص شده است  ي سؤاالت و درصدي سؤاالت و درصد  شمارهشماره  ،،))نسبتاً دشوار، دشوار، دشوارترنسبتاً دشوار، دشوار، دشوارتر((سطح سطح 
منطقي منطقي     بديهي است كه اين نمودار بايد شيببديهي است كه اين نمودار بايد شيب. . استاست  ها تنظيم شدهها تنظيم شدهي سوالي سوال  نمودار براساس درصد مراجعه به سوال و شمارهنمودار براساس درصد مراجعه به سوال و شماره

  ..ودودشش  تر ميتر مي  رويم درصد مراجعه در سطح دشوارتر كمرويم درصد مراجعه در سطح دشوارتر كم  داشته باشد و هرچه رو به پايان ميداشته باشد و هرچه رو به پايان مي

هاسطح سوال   نسبتاً دشوار: سطح اول دشوار: سطح دوم   دشوارتر: سطح سوم   
1- 5 شماره سوال  11 -6  15 -12  

 درصد مراجعه 89 -90   77 -88  59 -70  
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 5462: كد كتاب زنگ علوم -ادرس   ششمسال  علومهاي سه سطحيمجموعه كتاب

  

هاي نسبتاً دشوار  سؤال
 

 

  .سوال پاسخ دهند 5سوال به  10از هر  5500تا  4750آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 7يا  6(سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند 8ل به بيش از سوا 10به باال از هر  6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  

از » ب«ي  گلوله. ايم زمان رها كرده طور هم را از ارتفاع يكسان به» ب«و » آ«جنس  دو گلوله هم شكل و هم - 1

تواند صحيح  از برخورد اين دو گلوله به زمين كدام مورد مي به نظر شما پس. تر است بزرگ» آ«ي  گلوله

 .)دو گلوله يكسان است شرايط انجام آزمايش براي هر(باشد؟ 

  

  .تر است بيش» ب«از » آ« ي عمق گودال ايجاد شده براي گلوله) 1

 .قطر گودال ايجاد شده براي هر دو گلوله يكسان است) 2

  . تر است بيش» ب« ي قطر گودال ايجاد شده براي گلوله) 3

  .له برابر استعمق گودال ايجاد شده براي هر دو گلو) 4

مادرش هر . ها و مقدار خاك دو گلدان يكسان بود گلدان .فرهاد در خانه خودشان دو گياه شمعداني داشت - 2

ها به مقدار مساوي  بار به آن ها را در مقابل يك پنجره قرار داده بود و به طور مرتب هر دو روز يك آن يدو

بيني كرد كه خاك گلدان در رشد  ود، فرهاد پيشتر از ديگري ب ها رشدش بيش داد ولي يكي از آن آب مي

به نظر شما با توجه به . بيني خود آزمايشي طراحي كرد بنابراين براي اثبات پيش. گياه شمعداني اثر دارد

 عوامل ذكر شده، او براي اين كار چه چيزي را بايد تغيير دهد؟

  

     نوع آب) 1

  ميزان نور) 2

    دماي اتاق) 3

  نوع خاك) 4

31928  21/08/95  %74  %90  

25478  07/08/95  %74  %89  



 

10 
 سطحي هاي سهمجموعه كتابزنگ علوم-ادرس  ششمسال  علوم

، يك قايق كوچك ساختند و آن را درون تشت آب قرار  ي ششم براي شركت در مسابقه آموزان پايه دانش - 3

حركت  ها بدون دست زدن به قايق و فوت كردن آن در درون تشت آب، آن را به قرار است آن. دادند

پشت (شويي را در آب بريزيم  ره مايع ظرفها گفت كه اگر، چند قط به همين دليل يكي از آن. درآورند

 .شود محسوب مي......... ها در واقع  قايق به حركت درخواهد آمد، كار آن) قايق

  

    گيري نتيجه) 1

  مشاهده) 2

    حل پيشنهاد راه) 3

 طرح مسئله) 4

هر چه «شود و احتمال داد  مستان خشك ميهاي شسته شده زودتر از ز مريم متوجه شد در تابستان لباس - 4

ي او به كدام مورد مربوط  به نظر شما اين گفته» شود ها ديرتر خشك مي تر باشد، لباس تابش آفتاب مايل

 است؟

  

    مشاهده) 1

  گيري نتيجه) 2

    بيني پيش) 3

 آوري اطالعات جمع) 4

چه تعداد . شود متر ايجاد مي سانتي 5متري بر روي ماسه، گودالي به عمق  3ع با رها كردن يك جسم از ارتفا - 5

 تواند بر روي عمق گودال ايجاد شده مؤثر باشد؟ عوامل زير مي

  

  سطح جسم) ب    ارتفاع رها شدن) الف

  شكل جسم) د  نوع خاك محل برخورد) ج

  چهار) 2    يك ) 1

  دو) 4    سه ) 3

  

31005  06/09/94  %64  %89  

18279  23/07/95  %50  %89  

18279  23/07/95  %23  %89  
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 5462: كد كتاب زنگ علوم -ادرس   ششمسال  علومهاي سه سطحيمجموعه كتاب

  

هاي دشوار  سؤال
  

 

  .سوال پاسخ دهند 4سوال به  10از هر  5500تا  4750آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 6يا  5(سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند 7بيش از  سوال به 10به باال از هر  6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  

ي يك كتري آب در حال جوش قرار داد و مشاهده كرد كه بخار آب بعد  پويا يك قاشق فلزي را باالي لوله -6

هاي معلم  پويا اين فعاليت را براي بررسي گفته. شود از برخورد با قاشق فلزي به قطرات آب تبديل مي

 كه پويا انجام داد، از نظر علمي چه نام دارد؟ عملي. هاي مختلف آب انجام داد ي حالت درباره

  

 گيري نتيجه) 4  آزمايش) 3  برداري يادداشت) 2  بيني پيش) 1

 دهند؟ چه كارهايي را انجام مي ترتيب بهي خود  هاي بعد از مشاهده دانشمندان براي پاسخ به پرسش - 7

  

  گيري نتيجه –آزمايش  –بيني  پيش –طرح مسئله ) 1

  مقايسه –گيري  نتيجه –طراحي و انجام آزمايش  –طرح مسئله ) 2

  گيري نتيجه –مقايسه و طرح مسئله ) 3

  گيري نتيجه –بيني  پيش –انجام آزمايش  –طرح مسئله ) 4

. تر از دومي است رد كه اولي سنگيني هم اندازه دا تيله 2او . خواهد يك آزمايش علمي انجام دهد شهاب مي - 8

را  ي گودال ايجاد شده  كند و قطر دهانه تيله را از ارتفاع يكسان بر روي ظرفي پر از خاك رها مي 2او اين 

چند مورد از عوامل زير را ي درست  دست آوردن نتيجه براي بهشهاب در اين كاوشگري . گيرد اندازه مي

  ثابت نگه داشته است؟

  ها زمان رها كردن تيله) د  نوع خاك) ج  ها  تيله  ي اندازه) ب  ها  لهجرم تي) الف

  ها ارتفاع رها كردن تيله) و

  

23986  08/08/94  %75  %88  

19385  24/07/94  %66  %88  

18279  23/07/95  %28  %87  



 

12 
 يهاي سه سطحمجموعه كتابزنگ علوم-ادرس  ششمسال  علوم

1 (1  2 (3  3 (4  4 (5  

به همين . هاي خاك را بر ميزان نفوذ آب در خاك بررسي كند ي دانه خواهد تأثير اندازه آموزي مي دانش - 9

 به نظر شما او براي اين كار كدام مورد را بايد تغيير دهد؟. كند راحي ميعلت آزمايشي را ط

  

    نوع خاك ) 1

    خلوص آب ) 2

  زمان عبور آب از خاك ) 3

   مقدار خاك ) 4

كدام . نيمك زمان رها مي متري هم 15و  10، 5هاي  جنس را از ارتفاع ي فلزي يكسان و مشابه و هم سه گلوله - 10

 هاي زير صحيح است؟ يك از عبارت

  

  . رسند زمان به سطح زمين مي هر سه گلوله هم) 1

  . رسد تر به زمين مي متري رها شده است، با سرعت بيش 15اي كه از ارتفاع  گلوله) 2

اي كـه از   شود، از سرعت رسـيدن بـه زمـين گلولـه     متري رها مي 10اي كه از ارتفاع  سرعت رسيدن به زمين گلوله) 3

  .تر است شود كم متري رها مي 5ارتفاع 

  .سرعت رسيدن هر سه گلوله به زمين يكسان است) 4

يك از عوامل  به نظر شما كدام. به عوامل مختلفي بستگي دارد با زمين عمق ايجاد شده از برخورد يك جسم - 11

 ؟شود نميتر در زمين  هاي عميق گودال زير در صورت زياد بودن حتماً باعث ايجاد

  

  جرم) 1

  ارتفاع رها شدن) 2

  سرعت) 3

 سطح جسم) 4

  

18279  23/07/95  %66  %85  

18279  23/07/95  %55  %81  

18279  23/07/95  %35  %77  
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 5462: كد كتاب زنگ علوم -ادرس   ششمسال  علومهاي سه سطحيمجموعه كتاب

  

هاي دشوارتر  سؤال
   

 

  .سوال پاسخ دهند 3سوال به  10از هر  5500تا  4750آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 5يا  4(سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند 6 سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش
  

آزمايشي را طراحي كردند و در  ها با خاك كاوشگري برخورد تيله علي به همراه دوستش امير در ارتباط با - 12

ها چند آزمايش را انجام دادند و در هر آزمايش يك مورد را  آن. ك نرم ريختنديك ظرف مقداري خا

هاي مختلف را از ارتفاع يكسان يك متري رها  جنس با اندازه هاي همها تيله در اين آزمايش. بررسي كردند

يش آنها ي حاصل از آزمابه نظر شما كدام نتيجه. ها به معلم خود نتايج زير را ارائه دادندآن. كردند

 باشد؟مي نادرست

  

    .كنند ي بيشتر ايجاد مي هايي با قطر دهانه تر، گودال هاي سنگين تيله ،جنس هاي هم در بين تيله) 1

    .كنند تر هيچ تغييري در سطح خاك ايجاد نميهاي كوچكتيله ،در اين آزمايش) 2

    .كنندتر ايجاد ميبا عمق كم هاييتر، گودالهاي سبكتيله) 3

 .كنند تري ايجاد مي عمق هاي كم تر گودال هاي بزرگ تر نسبت به تيله هاي كوچك جنس، تيله هاي هم در تيله) 4

ي گودال ايجاد شده را  قطر دهانه. متري زمين بر روي خاك رها كرد 7 ارتفاع ي خود را بار اول از فريد تيله - 13

ي گودال  متري رها كرد و قطر دهانه 2ي خود را از ارتفاع  دفعه دوم، او تيله. متر اندازه گرفت سانتي 6

متري رها كند قطر  4ي خود را از ارتفاع  اگر فريد اين بار تيله. متر اندازه گرفت سانتي 3ايجاد شده را 

 تواند باشد؟ ي گودال ايجاد شده از آن، كدام گزينه مي دهانه

  

1 (8    

2 (4  

3(2    

4 (12  

25478  07/08/95  %54  %70  

18279  23/07/95  %42  %68  



 

14 
 هاي سه سطحيمجموعه كتابزنگ علوم-ادرس  ششمسال  معلو

ي گودال ايجاد شده را به درستي نشان  خاك و قطر دهانه ي بين گلوله از ي فاصله كدام نمودار رابطه - 14

 دهد؟ مي

  

1 (  2 (  
  

3 (  4 (  

ي يك تكه  ا به وسيلهبازي چترباز به اين صورت است كه سار. خواهد بازي چترباز را انجام دهد سارا مي - 15

كند، سپس عروسك را از ارتفاعي رها  پارچه براي عروسك كوچك خود چتري مانند چتر نجات درست مي

به نظر شما سارا كدام يك از قطعات . كند كند به اين شكل عروسك به آرامي به سمت زمين حركت مي مي

تر به كار ببرد تا سرعت برخورد هاي زير نشان داده شده است را براي ساخت چ پارچه كه در گزينه

 ترين مقدار باشد؟  عروسك به زمين كم

  

1(  2 (

  
  

3 (  4 ( 

  

18279  23/07/95  %42  %66  

18279  23/07/95  %21  %59  




