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

 ثبت و ذخیره اطالعات بر روی سنگ، چوب و دیوار غارها چه معایبی دارد؟( 1

 

 در زندگی روزمره را بنویسید.  کاربردهای مختلف کاغذ ( 2

 

 مراحل مختلف تبدیل چوب به کاغذ را با ذکر نوع تغییر نام ببرید.  ( 3

 

 مراحل مختلف بازیافت کاغذ را نام ببرید.( 4

 

به کار رفته است؟ جنس وسایل ( چه نوع مواد و وسایلی در کارخانه کاغذسازی  5

 به کار رفته از چیست؟

 

 هن را نام ببرید.  های آ( برخی از ویژگی6

 

 شوند؟اسیدها به چند دسته تقسیم می( 7
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 هنگام استفاده از جوهر نمک در خانه چه نکاتی را باید رعایت کرد؟ ( 8

 

 ای را تعریف کنید.  امواج لرزه( 9

 

حال( الیه10 اساس  بر  زمین  ت های  بخش  چند  به  دهنده  تشکیل  مواد  م  قسیت 

 شوند؟ می

 

 شود؟ موجب تغییر در سطح زمین مینه زمین لرزه چگو( 11

 

 شود؟شفشان از نظر فعالیت به چند دسته تقسیم میآت( 12

 

 شود؟ گیری میای اندازهمقدار نیرو با چه وسیله( 13

 

 چرخند؟ها به دور خورشید می یارهچرا زمین و س( 14

 

 های اصطکاک را بیان کنید.  سه مورد از فایده( 15
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 نادرستی هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید.  درستی و( 16

 کیلومتر است. 100خامت سنگ کره الف( ض

 اسیدهای صنعتی قابل خوردن هستند.  ب( 

 فلزات رسانای خوبی برای جریان برق هستند.ج( 

 شود.زمین لرزه موجب آزاد شدن انرژی درونی زمین مید( 

 نیرو اثر متقابل بین دو جسم است. ه( 

 ی خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  ( جاها17

 گویند.  به محل آزاد شدن انرژی زمین ............................... میالف( 

 شود.شود ............................ ایجاد میزمانی که به پوسته زمین نیرو وارد میب( 

 .......... هستند.  های ........................... دماوند و تفتان جز آتشفشانج( 

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

شدین  رتمهمه(   خارج  .............................. گازهای  و   ....................... آتشفشان  دهانه  از  ه 

 هستند.  

 

 

 

 موفق باشین 
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