
                                                                  به نام خالق زیبایی ها                                                                         

 7تا1علوم فصل آزمون                                      دبستان پسرانه شیخ انصاری                                              نام و نام خانوادگی :                    

 59ماه فروردین                                                پایه ششم                                                                                                                      

مشخص کن× ( هر یک از جمالت صحیح یا غلط را با )  دستور کار الف:  

غ            ص            استحکام ساختمان ها در خرابی حاصل از زمین لرزه دخالت دارد.                                          -1  

غ                    ص                                                                                           پوسته ی زمین از آهن است .جنس -2  

غ              ص                                                               فلزات رسانای خوبی برای گرما هستند.                            -3  

ص                       غ                            از فلز آلومینیوم برای روکش کردن انواع قرص و کپسول استفاده می شود.-4  

ص                      غ         از پالستیک جهت سفید کردن کاغذ استفاده می شود.                                                    -9  

   غ  امواج لرزه ای از سنگ های کم تراکم تندتر عبور می کنند.                                                   ص                    -6

 

.مشخص کن)×( دستور کار ب: پاسخ صحیح را با   

. اسیدها را در چه ظروفی نگهداری نمی کنند؟-7  

کریستال                           پالستیکی                       فلزی                    شیشه ای   

.کار تهیه ی کاغذ از چه مرحله ای آغاز می شود؟-8  

 خمیر کردن                         سفید گری                      بریدن چوب                    ورقه کردن خمیر 

ی می کنند.و گروه ................... تقسیم  بنداسیدها را به د -5  

یف و قوی                      جامد و مایعمفید و مضر                       ضع                     خوراکی ، صنعتی          

منشا بیشتر آتش فشان ها و زمین لرزه ها مربوط به کدام قسمت زمین است؟ -11  

 گوشته                               پوسته                      خمیر کره                       هسته داخلی

.یا در سالهای اخیر مواد آتش فشانی از دهانه ی آن ها خارج شده ......... می گویند به آتشفشان هایی که در حال حاضر-11  

 نیمه فعال                          فعال                        غیر فعال                         خاموش

.نیرو از نوع......... می باشد.هر گاه دوجسم براثر تماس با یکدیگر به هم نیرو وارد کنند می گوییم این -12  

  جاذبه                        اصطکاک                            تماسی                           غیر تماسی

 



.دستور کار)  ج (: جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید  

.اثبات برساندعملی است که می تواند درستی یا نادرستی یک فرضیه را به ......................-13  

.استفاده مجدد از مواد مصرف شده پس از ایجاد تغییرات را ..................... می گویند-14  

.مخلوطی از دو یا چند فلز و گاهی نافلز را ............................. می گویند -19  

. می باشد.کانون زمین لرزه محل .............................................  -16  

وقتی مواد آتش فشانی از داخل زمین به سطح آن راه پیدا می کنند ................................ اتفاق می افتد.-17  

.وارد کردن نیرو بر جسم باعث ............................. یا .............................. حرکت آن می شود-18  

.زمین بر یک جسم وارد می کند ............................ نامیده می شود.نیروی جاذبه ای که -15  

 

.:به سواالت به درستی پاسخ بدهد (   )  دستور کار  

 11مخلوط کرده  ، سپس  میلی لیتر آب  91یک بشر )ظرف شیشه ای( خرد کرده  و با حسین مقداری کاغذ رنگی را در  -12

اضافه کرده است .میلی لیتر آب اکسیژنه به آن   

 *چه اتفاقی می افتد؟

 *چه نتیجه ای می توان از این آزمایش گرفت؟ 

 

 

محمد و علی روبروی هم قرار گرفته اند و یکدیگر را هل می دهند . چه حالت هایی ممکن است اتفاق بیفتد؟-21  

 

 

نیاکان ما آثار خود را روی چه موادی می نوشتند؟-22  

 

 

تشخیص  رضا می خواهد بداند بین لیمو ترش و جوش شیرین کدام اسید و کدامیک باز می باشند . از چه ماده ای برای-23

 استفاده کند؟..................................... 

 حاال تو بنویس، هر کدام چه خاصیتی دارد؟

 

 



می شود ؟حرکت قطعات سنگ کره و  خمیر کره باعث پیدایش کدام پدیده -24  

 

 

آتشفشان ها به چند دسته تقسیم می شوند؟ .......................... نام ببرید. -29  

 

 

هر کدام چه کاربردی دارند؟ و پوکه معدنی سنگ پا توف آتشفشانی  ،  -26  

 

 

 

توضیح دهید؛  -27  

چه پیشنهادی دارید؟را کم کنیم اصطکاک  اینکه بتوانیمالف(برای    

 

آن کمبود ا صطکاک مفید باشد.ب(یک فعالیت نام ببرید که در   

 

 

 

 

موفق باشید.                                                                                                                               

 

 


