
 7تا  1علوم درس  آزمون                                   فالورجان شهرستان پرورش و آموزش مديريت:                                                                      نام

 13/89/ 03  تاريخ آزمون                                                                    شاهد طالقاني دبستان       :                                                            خانوادگي نام

 دقیقه 54مدت آزمون :  پايه ی ششم طراح : صادقي

 مشخص كنید .×   و نادرست بودن عبارات را با عالمت √الف( عبارات درست را با عالمت 

 را تغییر مي دهیم .                                                                                                سرعت سنگشهاب سنگ بر قطر و عمق گودال ،  سرعتـ  دركاوشگری به منظور بررسي تاثیر 1

                                        .   و كدر كنندگي استفاده مي شود ـ از نشاسته به منظور يکنواختي 2

      . در بازيافت كاغذ الودگي بیشتری نسبت به تهیه ی كاغذ از چوب درختان ايجاد مي شود.ـ   0

                                             .سنگ كره شامل پوسته وقسمت جامد باالی گوشته استـ  5

 مشخص كنید.× ب( پاسخ صحیح تر را با عالمت 

 زمین لرزه است ؟ بهداشتيـ كدام گزينه از اثرات  1

 ب( ريزش آوار                                  ج( بیکاری                         د( شیوع بیماريهای واگیر دار                    شکستن سدالف ( 

 ؟ ـ كدام گزينه آتش فشان خاموش است 2

 ( هاواييد                      ج(تفتان                       ب( دماوند               الف( سبالن

 تماسي است  ؟غیر ـ  كدام گزينه نیروی 0

 د( نیروی مقاومت آب ب(نیروی اصطکاک                         ج( نیروی الکتريکي                                     الف(نیروی مقاومت هوا

 ؟بیشتر باشد بهتر استنیروی اصطکاک  فعالیت در كدام ـ 5

 بازی اسکیتد(            هل دادن اتومبیل ج(                   ترمز كردن اتومبیلب(                اسکي روی يخ  الف (

 ج( جاهای خالي را باكلمات مناسب پر كنید.

 نیاز در تهیه ی كاغذ ........... است. ماده ی خام و اصلي موردـ  1

 مي شود.هواپیما نیروی ................... سبب كند شدن حركت  ـ هنگام پرواز هواپیما 2

 .اسید های خوراكي را با ................ آنها مي شناسیم ـ 0

 .ـ نیروها را نمي توانیم ببینیم اما مي توانیم آنها را ......... كنیم 5

 سواالت زير پاسخ كوتاه دهید. د( به

 نام ببريد. حالتـ اليه های زمین را از نظر  1
 

 ـ چه كاغذ هايي را نمي توان باز يافت كرد؟ 2
 

 دارد؟ جوهر نمک چه تاثیری روی  سنگ مرمرـ  0
 

 ؟در چه حالتي نیرو ها اثر همديگر را خنثي مي كنندـ  5
 

 هـ( به سواالت زير پاسخ كامل دهید.

 هواپیما چگونه پرواز مي كند؟ توضیح دهیدـ  1

 

 

 

 

 



 ـ الف ( اعمال نیرو به چه معنا است؟2

 ب( نتیجه اعمال نیرو به چه شکلهايي ظاهر مي شود با مثال توضیح هید.

  

 

 

 

 

 ؟ (زمین لرزه چگونه اتفاق مي افتدـ الف  0

 

 ب(خرابیهای ناشي از زمین لرزه به چه عواملي بستگي دارد؟ 

 

 وقوع زمین لرزه های خفیف از چه نظر اهمیت دارد؟ج( 

 

 

 چگونه ؟)توضیح كامل( ؟ـ دانشمندان  برای مطالعه ی اليه های زمین  از چه چیزی كمک مي گیرند 5

 

 

 

 

 مورد(5الف( ويژگي های فلزات را بنويسید.)ـ  4

 
 ب(يک آزمايش طراحي كنید كه در آن سخت بودن فلز آهن اثبات شود.

 

 

 

 

 ـ الف (جرم چیست ؟ وسیله ی اندازه گیری  و واحد اندازه گیری آن را بنويسید. 6 

 

 ب ( وزن با كدام نیرو ارتباط دارد؟)تعريف و توضیح وزن و  نیرو، واحد اندازه گیری و وسیله ی اندازه گیری آن(

 

 

 

 

 خود ارزیابی دانش آموز ارزیابی معلم  عملکرد ردیف

   سواالتپاسخ صحیح به همه ی  1

   پاسخ صحیح به اکثر سواالت 2

   پاسخ صحیح به نیمی از سواالت  3

   پاسخ صحیح به تعداد کمی از سواالت 4

   پاسخ صحیح به هیچ یک از سواالت 5


