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

 یک بیماری غیر واگیردار را شرح دهید. ( 1

 

 کنند؟های هواپیما را چگونه طراحی میبال ( 2

 

 های فلز آهن را بنویسید.  د از ویژگیسه مور( 3

 

 ل تهیه کاغذ را بنویسید.  مراح( 4

 

 ک مورد را به دلخواه شرح دهید. سدهای دفاعی بدن کدامند؟ ی( 5

 

 درختان بومی چه نوع درختانی هستند؟ مثال بزنید.( 6

 

 ؟علت تولید نیروی باالبری در هواپیما چیست( 7

 

 ها دارد؟در برقراری ارتباط بین انسانهایی اینترنت چه خوبی( 8
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 عی حاصل از زمین لرزه چیست؟ دو مورد از اثرات اجتما( 9

 

 نیروی مقاومت هوا را تعریف کنید.  ( 10

 

 دو مزیت استفاده از اینترنت را بنویسید.( 11

 

 گویند؟چرا به برخی از موجودات زنده موجودات ذره بینی می( 12

 

 ز میکروسکوپ چه نکات ایمنی را باید رعایت کرد؟در هنگام استفاده ا( 13

 

 قطعات میکروسکوپ را نام برده و کار هر یک را به طور مختصر شرح دهید.  (  14

 

 های گیاهی و جانوری چیست؟تفاوت سلول( 15

 

 کنند؟ برای ساختن غذا استفاده می گیاهان چگونه از انرژی نور خورشید ( 16
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 ص کنید. یک از عبارات زیر را مشخ درستی و نادرستی هر( 17

 نیرو اثر متقابل بین دو جسم است. الف( 

 هنگام باال رفتن از کوه بهتر است نیروی اصطکاک کمتر باشد. ب( 

 کند. مای در حال پرواز اثر نمینیروی اصطکاک بر هواپیج( 

 . کندموتور الکتریکی نیروی الکتریکی تولید مید( 

 گذارد.صطکاک در جهت حرکت بر جسم اثر می معموال نیروی اه( 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  ( 18

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

   شود. شود ........................ ایجاد میوقتی به پوسته زمین نیرو وارد می ب(

ها .............................. و .......................... ترین گازهای خارج شده از دهانه آتشفشانمهم  ج(

 هستند.  

های آتشفشانی است که از آن در صنایع چوب بری ................................ یکی از سنگ   د(

 .  شوداستفاده می

 ........................... یا ......................... دهیمن هر جسم باید ان را دادبرای حرکت ه( 

 

 

 

 موفق باشین 
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