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

کند؟و چه می سبزینه در کجا قرار دارد( 1  

 

؟کنندازی میهای گیاهان غذاسآیا ساقه ( 2  

 

شود؟ ژن مورد نیاز جانداران چگونه ساخته مییاکس( 3  

 

ها در چه جایی از زنجیره غذایی قرار دارند؟قارچ ( 4  

 

منظور از درخت بومی چیست؟( 5  

 

رابطه غذایی بین مورچه و شته چگونه است؟( 6  

 

یک زنجیره غذایی ساده نام ببرید. ( 7  

 

ال دارد؟سرعت برخورد شهاب سنگ چه اثری روی قطر دهانه گود( 8  
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های جدید برای ثبت و ذخیره اطالعات افتاد؟چرا انسان به فکر روش( 9  

 

گویند؟دی مواد مصنوعی میبه چه موا( 10  

 

ماده اصلی و خام مورد نیاز برای ساخت کاغذ چیست؟( 11  

 

های آهن را نام ببرید. برخی از ویژگی( 12  

 

شوند؟فوالد و چدن چگونه ساخته می( 13  

 

نعتی را نام ببرید. ه ویژگی اسیدهای صس( 14  

 

ای دارند؟اسیدهای خوراکی چه مزه( 51  

 

دهد؟چه اتفاقی رخ میاگر برگ یک گیاه را به جوهر نمک آغشته کنیم ( 61  
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( درستی و نادرستی هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید. 17  

 شود.  نیرویی وارد نمی یزان از سقف هیچه المپ آوبالف( 

 آورد.  حرکت در مینیرو فقط جسم ساکن را به ب( 

 کند. قطب نما به کمک نیروی الکتریکی کار میج( 

 شود.دیل میاها در بدن ما به انرژی شیمیایی تبانرژی موجود در غذ( د

 جوهر نمک بر روی سنگ مرمر اثر خوردگی دارد.ه( 

 ت مناسب پر کنید.  جاهای خالی را با کلما( 18

 کند که به آن ............................. وارد شود.زمانی حرکت جسم تغییر می الف( 

 گذارد.آن اثر می نیروی اصطکاک همواره .............................. جهت حرکت جسم بر ب( 

 مختلف دارد. فلز ............................... بیشترین کاربرد را در صنایعج( 

 الیه ............................... هستند.  ها مربوط به ها و آتشفشانبیشتر زمین لرزهد( 

 .برای حرکت دادن هر جسم باید آن را ..................... یا ......................... دهیمه( 

 

 

 

 

 موفق باشین
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