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.مفاهیم زیر را تعریف کنید-1  

.....................................................................................................................................فرضیه سازی:-  

........................................................................................................................................مواد طبیعی:-  

................................................................................................................................................سختی:-  

....................................................................................................................................امواج لرزه ای:-  

...................................................................................................................................آتشفشان فعال:-  

اهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.ج-2  

در هر بررسی علمی .......................... سبب می شود تا نتایج درست تری کسب شود.-  

مسلمانان در سرزمینی به نام ..............به دانش ساخت کاغذ ...... سال پس از میالد در حدود .............-

 دست یافتند.

دارند. آب اکسیژنه را در جای ................. نگه می-  

...................... وسیله ی شناسایی اسیدها است.-  

در حالت های مختلف مواد تشکیل دهنده ی هسته ی  ..............دانشمندان با استفاده از .....................-

 زمین دریافتند هسته ی خارجی زمین حالت ....................... دارد.

 

نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید. (درستی یا3  

)..............(.جسم باید برهم اثر کنند تا نیرو ظاهر شود 3حد اقل --  

)...................(همه ی فلزات،جامد هستند.-  

 بسمه تعالی

دبستان شهید مال باقری شهرستان ملکان 2کالس ششم  69علوم تجربی در دی ماه  آزمون  

 طراح سواالت:رحمان آقائی                 نام خانوادگی:...................  نام:...................
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(مراحل مختلف تبدیل چوب به کاغذ را با ذکر نوع تغییر نام ببرید.5  

 

 

 422ود.دریک مدرسه اصله درخت قطع ش 3برگی به طور متوسط باید  522جلد کتاب یا دفتر  222برای تهیه ی  (9

برگی مصرف  122دفتر  12دانش آموز تحصیل می کنند.اگر به طور متوسط تا پایان سال تحصیلی هر دانش آموز 

 کند.برای تامین دفاتر این دانش آموزان تقریبا چند درخت باید قطع گردد؟)با نوشتن راه حل(

 

 

 

دلیل استفاده از هر کدام از مواد زیر را در تهیه ی کاغذ بنویسید. (7  

ج:نشاسته:........................................      ......ب:گاز کلر:......................     ...............الف(پالستیک:..................  

مورد را نام ببرید. 4از ویژگی های عمومی فلزات (8  

 

 

 

ها از کدام فلزات استفاده می شود؟)با ذکر دلیل((برای ساختن روکش قرص و سیم پیچ 6  

 

 

 

 

( اگر سنگ مرمر را در داخل یک لیوان جوهر نمک بیاندازیم چه اتفاقی می افتد؟12  
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اسید ها به چند دسته تقسیم می شوند،نام برده و از هر کدام دو مورد را بنویسید (11  

 

 

 

نام ببرید.از نظر حالت مواد تشکیل دهنده  را (الیه های درونی زمین12  

 

 

جدول زیر را کامل کنید.(13  

 اقدامات قبل از وقوع زمین لرزه اقدامات هنگام وقوع زمین لرزه اقدامات بعد از وقوع زمین لرزه

   

   
 

مورد را نام ببرید 3 هر کدام از از فواید و ضرر های آتشفشان(41  

..............................، ..................................................فواید:.......................................... ،........-  

..............................، ............................................................................................ ،........ضررها:-  

 

مورد را نام برده و برای هرکدام یک مثال بزنید. 4(از اثرات نیرو 15  

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

 در سایه ی تالش های فراوان موفقیت ها به دست می آیند، پر تالش باشید.

ئیرحمان آقا  


