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 )سری اول(  ابتدایی ششمعلوم نمونه سوال                              نام و نام خانوادگی:              

 دهد؟ هنگام برخورد شهاب سنگ با زمین چه اتفاقی رخ می( 1

 

 ی اطالعات توسط گذشتگان و نیاکان را بنویسید.  چهار روش ثبت و نگهدار( 2

 

 چهار ماده مصنوعی را نام ببرید. ( 3

 

 ذ در سراسر دنیا چیست؟دلیل افزایش مصرف کاغ( 4

 

 های عمومی فلزات را بنویسید. ویژگی( 5

 

 دهد؟اگر برگ یک گیاه را به جوهر نمک آغشته کنیم چه اتفاقی رخ می( 6

 

 ه دست آوردن اطالعات از درون زمین چیست؟بهترین راه برای ب ( 7

 

 های مختلف زمین چگونه است؟ای از سنگج لرزهسرعت عبور اموا ( 8
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 هایی دارد؟ سنگ کره چه ویژگی( 9

 

 شود؟ هایی میزمین لرزه موجب چه خسارت( 10

 

 لرزه چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟بعد از زمین ( 11

 

 بیان کنید.  و ویژگی هر نیرو را د( 12

 

 شود؟وسیله نقلیه میترمز کردن چگونه سبب کند شدن و توقف سریع ( 13

 

 حرکت موتور الکتریکی به وسیله باتری به چه شکل است؟( 14

 

 چند شکل از انرژی را نام ببرید.  ( 15

 

 شود؟هایی تبدیل میانرژی شیمیایی بیشتر به چه انرژی( 16
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 ز عبارات زیر را مشخص کنید. ( درستی و نادرستی هر یک ا17

 کند.الف( قطب نما به کمک نیروی الکتریکی کار می

 سنگ و چوب از مواد طبیعی هستند.  ب( 

 هیه شده از چوب بیشتر است. مقاومت کاغذ بازیافتی از مقاومت کاغذ تج( 

 جریان برق هستند.  فلزات رسانای خوبی برای د( 

 وردن هستند.  اسیدهای صنعتی قابل خه( 

 ( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  18

............................. تهیه الف(   ............................ و  کاغذ را به غیر از چوب از گیاهانی مانند 

 کنند.  می

هر چه شهاب سنگ با سرعت بیشتری به زمین برخورد کند قطر دهانه گودال ایجاد  ب( 

 ست. ............................ اشده .. 

 دهد. های .............................. است که در کره زمین رخ میزلزله یکی از پدیدهج( 

 شود.شود ...................... ایجاد میوقتی به پوسته زمین نیرو وارد مید( 

 شوند....... تقسیم میاسیدها به دو دسته خوراکی و .........................ه( 

 

 

 

 موفق باشین
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