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

 نیروهای غیر تماسی را نام ببرید و یکی را به دلخواه توضیح دهید. ( 1

 

 یح دهید.  نیروی اصطکاک را توض( 2

 

 نیروی گرانشی را تعریف کنید.  ( 3

 

 نیروی الکتریکی را تعریف کنید.  ( 4

 

از س(  5 نمونه  میکروبدو  با ورود  مقابله  برای  بدن  دفاعی  توضیح  دهای  را  ها 

 دهید.

 

 شود؟نیرو موجب ایجاد چه تغییراتی در جسم می ( 6

 

خانه(  7 شیروانی  سقف  شدن  کنده  هنگامعلت  قدیمی  شدید   های  طوفان 

 چیست؟
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 د و راه شناسایی هر کدام را بنویسید.  ها را نام ببریاند؟ آناسیدها چند دسته(  8

 

 دو سد دفاعی بدن کدامند؟ هر یک را به طور مختصر توضیح دهید. ( 9

 

 دیل درخت به کاغذ را به ترتیب بنویسید.  مراحل تب( 10

 

 نیروی مقاومت هوا را تعریف کنید.  ( 11

 

 ای را تعریف کنید.  امواج لرزه( 12

 

 بازیافت را تعریف کنید. ( 13

 

 شخص کنید.  یک زنجیره غذایی را رسم کنید و تولید کننده را م( 14

 

 های آب اکسیژنه را بنویسید. یژگیو( 15
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 خص کنید. درستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر را مش( 16

 ند.  اران تک سلولی هستمی از جاندفقط تعداد کالف( 

 شود. بدیل میدیگر تانرژی دائما از شکلی به شکل ب( 

 شود.  در المپ انرژی الکتریکی به انرژی نورانی تبدیل میج( 

 ند.شومخمرها از طریق جوانه زدن تکثیر مید( 

 سیب زمینی یک میوه نشاسته دار است.  ه( 

 نید.  ( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر ک 17

 کنند. نامند زیرا بقایای موجودات زنده را تجزیه میها را ................................. میالف( قارچ

 آیند. های غیر واگیر در اثر .............................. به وجود نمیب( بیماری

.................... جسم نامیده ..........  کندای که زمین به یک جسم وارد مینیروی جاذبهج(  

 شود.می

سنگ ............................  د( جنس  از  بیشتر  هسته  تشکیهای   .............................. شده و  ل 

 است. 

یک  ه(   که  میآهن نیرویی  وارد  دیگر  آهنربای  به  نامیده  ربا   ........................... نیروی  کند 

 شود.  می

 

 

 موفق باشین
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