
        11/3/98: آزمون تاریخ                                   « بسمه تعالی»                          نام:  . . . . . . . . . . .              

 صبح 10ساعت آزمون:                 تبریز نواحی پنجگانه.       آموزش و پرورش نام خانوادگی: . . . . . . . . . . . . . .  

 دقیقه 60مدت امتحان:                            98آزمون علوم ششم خرداد ماه              شماره ی دانش آموزی: . . . . . . 

 با عالمت )ص( مشخص کنید.                                                         الف: پاسخ صحیح را 

 کاغذرا می توان از نیشکر و پنبه هم درست کرد.                                                    -ا

 جوهر نمک اسید صنعتی است که می توان آن را لمس و بو کرد.                                -2

                                موش ناقل بیماری طاعون است.                                         -3

 انرژی را با واحدی به نام نیوتن اندازه گیری می کنند.                                              -4

 تشفشان هاو زمین لرزه ها مربوط به الیه ی سنگ کره می باشد.               آ منشاء بیشتر  -5

 الکل است.                                                     وسیله ی شناسایی نشاسته در برگها  -6

 یاهان در جنگلهای کاج کم است.                                                              تنوع گ -7

  متراکم کننده ی نور در میکروسکوب می باشد. ،کندانسور -8

  

                                                                        ب: گزینه ی درست را انتخاب کنید.    

 کدام یک از موارد زیر تغییر شیمیایی است؟                                                           -1

              الف( چیپس کردن چوب                           ب( حمل الوار                          

 ج( افزودن آب اکسیژنه به خمیر کاغذ                              د( خشک کردن خمیر کاغذ   

 واحد اندازه گیری جرم کدام است؟                                                                      -2

 ج( نیوتن                      د( نیرو         الف( ژول                 ب( کیلو گرم               

 در رابطه ی غذایی بین کرکس و شیر کدام جانور سود می برد؟                                     -3

 الف( شیر                ب( کرکس                ج( هردو                 د( هیچکدام             

 از تماس طوالنی با کدام فلز باید پرهیز کرد؟                                                           -4

                 الف( آهن           ب( آلومینیم                  ج( سرب                     د( مس



 شته باشید که مواردی اضافه می باشد(.ج: جوابها را از بین موارد داده شده انتخاب کنید.)توجه دا

 

 

  

 در علوم هل دادن و کشیدن معادل چیست؟                                                       -1

 آلودگی آبها کدام اثر زمین لرزه است؟                                                               -2

                                غذا سازی گیاهان به کمک نور خورشید چه نام دارد؟              -3

 ی می باشد؟                                                       ژآب پشت سد دارای چه نوع انر -4

 برای سفید کردن کاغذ از کدام ماده استفاده می شود؟                                            -5

 یا یک مشکل چه نام دارد؟   والنه برای حل یک مسئله وپیشنهاد راه حلهای احتمالی معق -6

 د: در جاهای خالی جوابهای مناسب بنویسید.                                                               

 یکی از راه های حفظ منابع طبیعی  ...................................... است.                                  -1

 ویروس آنفلوآنزا در سلولهای ..............................ساکن می شود.                                      -2

 ....................................................... می گویند.                    به رابطه ی غذایی بین جانداران   -3

 در گذشته های دور برای رساندن پیام از دستگاهی به نام .............................. استفاده می شد. -4

 .............. نامیده می شود.             نیرویی که زمین به جسم وارد می کند ................................ -5

به این گویچه های سفید  و آنها را می خورند بعضی از گویچه های سفید به میکروبها حمله می کنند -6

 می گویند. ..............................  .................

 

                                                   ه: به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید.                          

 راه های پیشگیری از بیماری ها را نام ببرید و برای هر کدام یک مثال بزنید.                     -1

 

 از فواید آتشفشانها دو مورد را نام ببرید.      -2

                                                            

 –نشاسته  –آب اکسیژنه   –ساختمانی  –حرکتی  –برگ  –نیرو  –مشاهده  –سنگ کره 

 نیوتن  –بهداشتی  –ذخیره ای  –فتو سنتز  –فرضیه 



 دو مورد از راه های کاهش اصطکاک را بنویسید.                                                         -3

 

 دو مورد را با دلیل بنوبسید.                                چه کاغذ هایی را نمی توان بازیافت کرد؟ -4

 

 ؟برای هر کدام یک مورد مثال بزنید.    وسایل برقراری ارتباط امروزی چه فایده و ضرری دارند -5

 

 منظور از درختان بومی چیست، بنویسید.                                                                 -6

 

 یک زنجیره ی غذایی مثال بزنید و نمودار آن را رسم کنید.                                           -7

 

                        ساده ای از هواپیما انواع نیروهای وارد بر آن را مشخص کنید. با رسم شکل -8

 

 موفق و پایدار باشید 

 

 

 آمد رمضان و تا خدا ما را برد                  تا چشمه روشن دعا ما را برد 
 را بردها ، ما ما را ز لباس عافیت عریان کرد                   تا سبزترین ِ سجده


