
 

  
 

 بسمه تعالی                  
 
 اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن 

 اداره آموزش و پرورش رحیم آباد      
 نوبت اول                 

  1396-97سال تحصیلی       

 
 بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.*درست یا نادرست *                            

 
 نادرست    درست                                                                     الستیک یک ماده طبیعی است.-۱
 درست       نادرست                   استحکام ساختمان ها،در خرابی های حاصل از زمین لرزه دخالت دارد.-۲
 درست       نادرست           مقاومت کاغذ در مقابل پارگی و تاخوردن از نشاسته استفاده می شود. برای-۳
      درست       نادرست          محسوب می شود.پرتاب موشک به فضا از نظر تعریف نیرو، نوعی ُهل دادن -۴

                                                
 *مشخص کنید(x)با عالمت  جواب صحیح را *                                       

 
 نیروی جاذبه ای که زمین به یک جسم وارد می کند،چه نامیده می شود؟-۱

 د(مغناطیس                    کاکج(اصط            ب(وزن                       الف(جرم         
 کدام قسمت برای تهیه کاغذ به کار می رود؟-۲

 د(ریشه                            ج(گل          ب(پوست درخت         ی درخت      الف(تنه
  ................است.ها..وسیله ی شناسایی اسید -۳

 د(کلر                         سرکهج(            ب(کاغذ پی اچ            جوهرنمک    الف(
 جنس هسته ی زمین از چیست؟-۴

 د(روی و نیکل               ج(آهن و نیکل        مآلومینیونیکل و ب(         الف(آهن و آلومینیوم
 متقابل دو جسم بر یکدیگر را چه می نامند؟تاثیر -۵

 د(انرژی                          ج(توان                       ب(کار                      الف(نیرو
 ؟از اثرات اجتماعی وقوع زلزله به شمار می رود یک از موارد زیرکدام -۶

 د(آلودگی آب                       ج(نا امنی              ریزش آوارب(              الف(کمبود دارو

 

 
 *وصل کنید          با عالمت ۱ انتخاب کرده و به عبارت مربوط به ستون ۲ اسخ مناسب را از ستونپ*
 

 (۱ستون) (۱ن)ستو

 هسته داخلی .نازک ترین الیه ی زمین است
 سنگ کره

 آب اکسیژنه .و رنگبر است یکی از مواد سفیدکننده
 پرمنگناتپتاسیم 

امواج لرزه ای از سنگ های متراکم چگونه عبور 
 می کند؟

 تندتر
 کندتر

 ککانیروی اصط .نیرویی که سبب کند شدن حرکت می شود
  نیروی الکتریکی

 
 فحهادامه پشت ص                                                       

 نام:

 نام خانوادگی:

  نام آموزگار:

شهید نام آموزشگاه: دبستان 

 محمد حسینی

 

 آزمون: علوم تجربی

 کالس: ششم

 ۲۳/10/96تاریخ:

 دقیقه 50مدت آزمون: 



 
  *جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید*                                       

 
 ......است.جوهر نمک یک اسید..........-۱
 بیش تر است. ....................احتمال وقوع معموال در جاهایی که پوسته زمین دارای شکستگی است ،-۲
 می گویند که حالتی جامد دارد...................پوسته. ی به همراهبه قسمتی از گوشته ی باالی-۳
 وقتی دو نیروی مساوی در دو جهت مخالف وارد شوند، اثر یکدیگر را .......................... می کنند.-۴
 ..جهت حرکت جسم بر آن اثر میگذاردکاک  همواره ......................نیروی اصط-۵
 

 *دهید کوتاه پاسخ*                                                     
 
 ...........-۲.............-۱کدام پدیده ها می شود؟)دو مورد( حرکت سنگ کره بر روی خمیر کره باعث پیداش -۱
 
 ..............................۲............................۱اند؟مهمترین گاز های خارج شده از دهانه آتشفشان کدام -۲
 
 برای ساخت فرغون از کدام فلز استفاده میکنند؟به چه دلیل؟  -۳

 ..........................نام فلز.....................دلیل.......................
 ؟مثال بزنیدک با توجه به اثرات نیرو،برای )تغییر جهت حرکت جسم( ی-۴

 .............................مثال....................
 یک اثر بهداشتی زمین لرزه را نام ببرید؟.................................-۵
 

 *پاسخ کامل دهید*                                                       
 کاغذ(را به ترتیب بنویسید؟مراحل تبدیل کاغذ )از درخت تا -۱
 
 
 
 
 سه ویژگی آهن را بنویسید؟-۲

 الف.........................

 ب...........................

 ج...........................
 
 آتشفشان ها را از نظر فعالیت به چند دسته تقسیم میکنند؟نام برده و توضیح دهید.-۳
 
 
 
 
 کنید؟امواج لرزه ای را تعریف -۴
 
 
 
 در هر یک از فعالیت های زیر، نیروی اصطکاک بیشتر باشد بهتر است یا کمتر ؟ چرا؟ -۵

 ..............................................الف(هنگام ترمز کردن اتومبیل  ..........               دلیل..........
 

 دلیل.........................................................         ...........                   ب(باال رفتن از کوه
 

 موفق باشید                                                         

 ازخورد معلم:ب


