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

 ها را بیان کنید. شانآتشف  فواید( 1

 

 شود؟ از اندازه بکشیم پاره میچرا وقتی الستیک یا کش را بیش ( 2

 

 کنند؟خنثی می  ر راچه زمانی نیروها یکدیگ( 3

 

 کنند؟چرا اجسام به سمت زمین سقوط می( 4

 

 ود؟شلیه میترمز کردن چگونه سبب کند شدن و توقف سریع وسیله نق ( 5

 

 نیروی اصطکاک را تعریف کنید.  ( 6

 

 کنید.  های اصطکاک را بیان سه مورد از فایده ( 7

 

 نیروی مقاومت هوا را تعریف کنید.  ( 8
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 چند وسیله نام ببرید که در آن موتور الکتریکی به کار رفته است؟( 9

 

 ژی را نام ببرید.  نر چند شکل از ا( 10

 

 شود؟دیل میهای تبژیانرژی شیمیایی بیشتر به چه انر ( 11

 

 شود؟گیری میانرژی با چه واحدی اندازه( 12

 

 های قدیمی و امروزی را با یکدیگر مقایسه کنید.  میکروسکوپ( 13

 

 توان تهیه کرد؟مخمر را چگونه می( 14

 

 دهد؟میکروسکوپ چیست؟ چه کاری انجام می ( 15

 

اولین میکروسکوپ را چه کسی و در چه سالی ساخت و با آن چه چیزی را  (  16

 مشاهده کرد؟ 
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 ت زیر را مشخص کنید. درستی و نادرستی هر یک از عبارا  (17

 خرد کردن چوب تغییر فیزیکی است.الف( 

 شود. نیروی اصطکاک همواره خالف جهت حرکت جسم وارد می ب(

 در یک زنجیره غذایی حداقل یک مصرف کننده وجود دارد.   ج(

 سیب زمینی و سویا دو منبع غنی از نشاسته هستند. د(

 شود.بیشتر مین ما شویم وزهر چه از کره زمین دور میه( 

 ( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  18

های هسته بیشتر از ............................. و ................................. تشکیل شده  الف( جنس سنگ

 است. 

 شود.  سازند ذخیره میهایی که گیاهان میانرژی ............................. در غذاب( 

کند ...................................... جسم نامیده ای که زمین به یک جسم وارد می نیروی جاذبه(  ج

 شود.می

 کنند. نامند زیرا بقایای موجودات زنده را تجزیه میها را ........................... میقارچد( 

 آیند. ......... به وجود نمیهای غیر واگیر در اثر ........................بیماریه( 

 

 

 موفق باشین
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