
 __________________نام و نام خانوادگی   آموزشگاه امید انقالب         3شماره        94 دیماه آزمون علوم تجربی ششم ابتدایی           به نام خدا

  .جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید) الف

 .می گویند ___________________به موادي مانند کاغذ که از مواد موجود در طبیعت تهیه می کنند،  -1

 .اصله درخت قطع می شود_________برگی به طور تقریبی  500جلد کتاب یا دفتر  1000براي تهیه  -2

 .می باشد_________________ یکی از راه هاي کاهش آلودگی هوا ،  -3

 .در طبیعت می شود__ _______________قطع بیش از حد درختان جنگل ، باعث افزایش ماده اي به نام   -4

 .معادل وارد کردن یا اعمال نیرو است ___________و یا  ___________در علوم  -5

 .است _________________ منشأ بیش تر آتش فشان ها و زمین لرزه ها مربوط به قسمت  -6

 .رخ می دهد_________________ زمین لرزه یکی از پدیده هاي طبیعی است که در کره ي  -7

 .است  ___________________معموالً در جاهایی که پوسته ي زمین داراي شکستگی است ، احتمال  -8

 زمین لرزه ي خفیف در کشور ما توسط لرزه نگارها ثبت می شود؟______________ ساالنه حدود  -9

  .دارند__________ و در بعضی جاهاي گوشته حالت __________ مواد تشکیل دهنده ي زمین در برخی از قسمت ها مانند پوسته ، حالت  -10

 .است______________ » سفر به مرکز زمین«نویسنده ي داستان تخیلی  -11

 .به حالت هاي مختلف مواد تشکیل دهنده زمین پی می برند________________________ دانشمندان با استفاده از   -12

 . ______________________وقتی حرکت جسم تغییر می کند که به آن  -13

 .عبور می کند _________و از سنگ هاي نرم   _________امواج لرزه اي درون زمین از سنگ هاي سخت و متراکم   -14

 .تهیه کرد ________و   ________ است هرچند کاغذ را می توان از ________ماده ي اصلی و خام مورد نیاز براي ساخت کاغذ -15

 .براي تهیه ي کاغذ مناسب است ______________و  ______________و  ____________از میان اجزاي تشکیل دهنده ي درخت ، فقط  – 16

 .یافتندبه دانش ساخت کاغذ دست  ____________مسلمانان در سرزمینی به نام   ____________سال  ____________در حدود  -17

 .هستند  ____________رنگ بر و   ____________ مانند ____________ و  ____________ -18

 .تقسیم بندي می شوند  ________و   ________به سه الیه ي پوسته ،    ____________و   _____________ساختمان درونی زمین ، براساس   -19

 .، مجموعاً گوشته ي باالیی گفته می شود   ____________و    ____________به   -20
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 .به سواالت زیر پاسخ دهید) ب

 علّت این که  دو تا از بادکنک ها به دیوار نچسبیدند چه بود؟ -21

 

  نیاکان ما جهت ثبت و نگهداري اطالعات خود ، از چه چیزهایی استفاده می کردند؟  -22

 

 ؟آهن استفاده می شوددر چه قسمت هایی از کارخانه کاغذسازي از  -23
 

 مراحل تبدیل درخت به کاغذ را بنویسید؟  -24
 

 

 بازیافت چیست؟ -25

 

  ؟آهن زنگ نزن چیست -26
 

  ؟چیست PHکاغذ پی اچ  -27

 

  امواج زمین لرزه چیست؟ -28

 

   .اثرات نیرو را بنویسید -29
 

 

 .بدهیداسیدها به چند دسته دسته بندي می شوند در باره هر کدام توضیح  -30
 

 کانون زمین لرزه چیست؟  -31
 

 

  آتش فشان فعال چیست؟  -32
 

 .ویژگی هاي فلزات را بنویسید -33

 دانش
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 .جدول زیر را کامل کنید -34

 اثرات حاصل از زمین لرزه
 اجتماعی ساختمانی بهداشتی

   
   

 

 .جدول را کامل کنید -35

 ضررهاي آتش فشان فواید آتش فشان ها د
  

  

  

 .جدول زیر را کامل کنید -36

 علت استفاده ماده ي به کار رفته در تهیه ي کاغذ
  رنگ

  گچ

  پالستیک

  کلر

  نشاسته
 

 مواد طببیعی چیست؟ -37
 

 )نام ، اندازه و حالت مواد مورد نظر است( . شکل نشان دهید با رسممختلف زمین را  الیه هاي -38

 

 

 

 

 

 علی اکبر ادهم ماراللو: طراح          .موفق باشید
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