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 ( جم پن)سری  ابتدایی ششمعلوم نمونه سوال                        نام و نام خانوادگی:              

 کند؟چه نیرویی هواپیما را به سمت باال هدایت می( 1

 

 یک بیماری غیر واگیر دار را شرح دهید. ( 2

 

 ذ را بنویسید.  ( مراحل تهیه کاغ 3

 

 ها چه گروهی از جانداران هستند؟قارچ ( 4

 

 های فلز آهن را بنویسید. ویژگی( 5

 

 کنند؟های هواپیما را چگونه طراحی میبال ( 6

 

 هید.  را به طور کامل توضیح دین رپوسته و گوشته زی( 7

 

 شود؟فتوسنتز به چه عملی گفته می( 8
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 اند؟ نام ببرید و راه شناسایی هر کدام را بنویسید. هها چند دستاسید( 9

 برای به دست آوردن اطالعات از درون زمین چیست؟بهترین راه ( 10

 کنند؟ر میهای مختلف عبوای چگونه از سنگلرزهامواج ( 11

 را نام ببرید.  سه الیه زمین ( 12

 را بیان کنید.   های خمیر کرهویژگی( 13

ها حرکات قطعات سنگ کره بر روی خمیر کره موجب پیدایش کدام پدیده (  14

 ود؟ شمی

 دهد؟چه زمانی زمین لرزه رخ می( 15

 شود؟آتشفشان از نظر فعالیت به چند دسته تقسیم می( 16

 از دهانه آتشفشان چیست؟ترین گازهای خارج شده مهم ( 17
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 یک از عبارات زیر را مشخص کنید. ( درستی و نادرستی هر 18

 مام زندگی ما حضور دارند.نیروها در تالف( 

 های خاموش است.  ب( دماوند جزو آتشفشان

 ها الکل است. وسیله شناسایی نشاسته در برگج( 

 کنند. گیری میژی را با واحدی به نام نیوتن اندازهانرد( 

 کم است. های کاج تنوع گیاهان در جنگل( ه

 ای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  ( جاه19

 علت سبز بودن رنگ برگ گیاهان ............................. است.   الف(

 نفت و زغال سنگ، سوخت ................................... هستند.  ب(

صورت ...............................   سازند بهانرژی نورانی خورشید در غذاهایی که گیاهان می  ج(

 شود.ذخیره می

 کنند. ای موجودات زنده را تجزیه مینامند زیرا بقایها را ............................. مید( قارچ

 آیند.  ............................ به وجود نمیهای غیر واگیر در اثر ه( بیماری

  

 

 

 موفق باشین

https://harfeakhar.com/

