
 

 

 

 

 

 
 غ          ص               های زیر را مشخص کنید.یا نادرست بودن هر یک از جملهدرست   الف(                    

 کسب شود. درستی شود تا نتایجدر هر بررسی علمی، تکرار آزمایش سبب می -1

 شوند.مییافت  طبیعیکنیم به طور بیشتر مواد و وسایلی که امروزه ما از آنها استفاده می -2

 هستند. سمیی اسیدها همه -3

   .قرار دارند گوشتهذخایر نفت ، گاز و زغال سنگ در داخل   -4 

 .کندحتماً جسم حرکت میهنگامی که بر جسمی نیرویی وارد شود،  -5

 .مشخص کنید   در داخل       ×ال را با گذاشتن عالمت هر سؤ پاسخ صحیحب( 

           گاز کلر و بخار آب ب(         کربن دی اکسید و اکسیژن الف(    فشان کدام هستند؟گازهای آتش مهمترین -6

 کربن دی اکسید و بخار آبد(                     اکسیژن و بخار آب     ج(

 وقوع زلزله است؟اجتماعی  موارد زیر از اثراتکدام یک از  -7

 ها                    د( کمبود داروآلودگی آب ج(       ریزش آوار         ب(     از دست دادن عزیزان            الف(

 .......................... است. ،ی کاغذدر تهیهی خام و اصلی ماده -8

 برگ درختان د(                        چوب ج(                      ب( پنبه               الف( نشاسته              

 شود.آن، سبب ..................................... شدن حرکت آن می جهت حرکتبه جسم در وارد کردن نیرو  -9

 د( تغییر جهت                        ج( کند                            ب( تند                               متوقف الف(

 شود؟می شدیدتریسنگ مرمر در کنار کدام ماده دچار تغییرات  -10

 د( آب                ج( هوا                           ب( جوهر نمک                                           سرکهالف( 

 (چند کلمه اضافی هستند)کامل کنید.داده شده جاهای خالی را  با کلماتج( 

 (دو -جیوه  –نیکل  –تندتر –بیشتر  –طبیعی  -آب  –مصنوعی  –کاغذ پی اچ  –آهن  –فیزیکی  –شیمیایی  – سه)

 است. ........................................ و ....های هسته بیشتر از  ...جنس سنگ -11

 باشد عمق گودال ایجاد شده توسط آن .................... است. بیشترهر چه فاصله شهاب سنگ از زمین  -12

 ی ................................ است.مادهنوع کاغذ یک  -13

 شود.برای شناسایی اسیدها از ................................ استفاده می -14

تراکم، های نرم و کمهای سخت و متراکم، ................... و از سنگزمین از سنگای درون امواج لرزه -15

 کند...................... عبور می

 برای اینکه نیرو به وجود بیاید، باید حداقل ......................... جسم وجود داشته باشد.  -16

 به نام خدا

                                              مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سردشت                                :                                 نام

 آموزشگاه ابتدایی آزادگان                                            نام خانوادگی:                                       

  علوم تجربیآزمون نوبت اول                   ی ششم ابتدایی                      پایه                                                        دقیقه           60 مدت امتحان:

  98دی ماه                                                                              احمد ماوت   :   طراح

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



 د( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
     جدول زیر را کامل کنید. -17

 اثرات بهداشتی زمین لرزه انواع نیرو آتش فشان نیمه فعال مواد طبیعی لهاقدام قبل از وقوع زلز   اسید خوراکی 

      

      

                                                                                                                                                             .و جاهای خالی را کامل کنید جدول -18

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 های زیر سؤاالت را جواب دهید:شکلبا توجه به  -19 

  د کرد؟ندر کدام جهت حرکت خواه هاجسمهر کدام از الف( 

 نیروی خالص وارد شده به جسم )الف( چقدر است؟ ب( 

                                     جسم حرکت نکند؟جسم چقدر باید باشد تا  دو طرفدر شکل )ب( نیروهای وارد بر  ج(

 نیوتون 40نیوتون                    25              وتون                          نی15        نیوتون           15  
                                                                          

 )ب(                                                                                   )الف(                    

 درس را به طور خالصه شرح دهید. 6این  یکی از آزمایشات انجام شده در -20
 

 

 

 
 بازخورد آموزگار:

 

 

 بازخورد والدین:

 

داست    دها دست  خ  ن  است  که کلی  ، مهم ای  ست  ل ها دست  کی  ف  ست  که ق  ی   مهم ن 

).............................(سنگ کره

....................
(مذاب)

مراحل تبدیل چوب به 
کاغذ

خشک کردن 
خمیر و تهیه ی 

کاغذ

حمل به 
کارخانه


