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  تجربیعلوم سواالت امتحان درس : 

 دوم نیم سالنوبت امتحانی : 

 ....................: .... نام و نام خانوادگی

 04/3/00 تاریخ امتحان : 

 

 بسمه تعالی

 مقام معظم رهبری :

 ا(ه ییها و مانع زدا یبانید،پشتی)سال تول1400سال 

  .................................اداره کل آموزش و پرورش استان 

 ..........................مدیریت آموزش و پرورش شهر

 ........................................دبستان 

 

 ششمپایه : 

 صبح 10ساعت شروع امتحان : 

 دقیقه 90مدت امتحان : 

  3:  تعداد صفحه 
 

 سواالت ردیف  

 

 

 

1 

 خالی را با عبارت های مناسب کامل کنید.جاهای در هرکدام از موارد زیر 

  .....................  است عیاز آب و روغن ما یآهن خیم یچگال (الف

 شود.   یساخت روکش قرص ها استفاده م یبرا ی.................... در داروساز از فلز (ب

 شود. ی.................... م یماریب جادیدر بدن انسان باعث ا میکمبود کلس پ(

 شود. یاستفاده م به عنوان .................... ژنهیکاغذ از آب اکس ی هیدر ته ت(

 کند. یمثل م دیو به روش  .....................  تولاست  اختهیقارچ  ....................  یمخمّر نوع ث( 
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 درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید.

 )......................(     به بلوط وابسته است.                                میمستق ریبه طور غ ییروباه از نظر غذا یزندگ الف(

 )......................(      .             هستند خمیر کرهشوند مربوط به  یآتش فشان خارج م یکه از دهانه  یمواد مذاب ب( 

 )......................(                                           . هواپیمای در حال حرکت فقط نیروی باالبری وارد می شودبه   پ(

 )......................(                                                                       واژه ی سلول به معنی اتاق کوچک است. ت(

 )......................(   کم تراکم و نرم است.  یاز سنگ ها ، بیشترمتراکم و فشرده یدر سنگ ها یسرعت امواج لرزه ا  ث(

 

 

 

 

 

 

3 

 در هر مورد، گزینه ی صحیح را انتخاب نمایید.

 باشد؟ یم رویاز اثرات ن کیکدام  یزند، کار او نشان دهنده  یم یپنالت یضربه  یفوتبال کنیباز یوقت الف(

 تغییر جهت حرکت                  توقف حرکت                ایجاد حرکت                                  تند شدن حرکت        

 خواهد شد؟ لیتبد یبه کدام انرژ ییگرما ی، انرژ میدار یشوفاژ نگه م ی( را روی) فرفره ا یکاغذ چیمارپ  ب(

 انرژی نورانی              انرژی الکتریکی                     انرژی شیمیایی                      یحرکت یانرژ          

 است؟ یتماس یها رویجزء ن ریز یروهایاز ن کی کدامپ(

 الکتریکینیروی  نیروی مغناطیسی                               یگرانش یروین مقاومت هوا                  یروین     

 شود؟ یم دیفتوسنتز کدام گاز تول یط ت(

 نیتروژن                              کربن مونو اکسید               اکسیژن                      کربن دی اکسید         

 ؟باشد ینم کروبیم ریز یها یماریاز ب کی کدام جادیعامل ا ث(  

 آنفلوآنزا                           پیر چشمی                        سالک                               سل               



 

 سواالتادامه ی  ردیف
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 موارد  ستون ) الف ( را به موارد مناسب از ستون ) ب ( وصل کنید. 

 

 ) ب ( ) الف (

 کلروفیل شود.   یکاغذ اضافه م ریجذب جوهر به خم شیافزا یبرا    

 گچ شود. یدر آن انجام م اهیگ یغذا ساز    

 پالستیک برند. یکه در آن هر دو  جاندار سود م ییغذا یرابطه    

 یاریهم برای تهیه ی کاغذ ضد آب به خمیر کاغذ اضافه می شود.      

 فتوسنتز مگس و اسب وجود دارد. نیکه ب  ییغذا یرابطه     

 انگلی شود. یگفته م دیبا استفاده از نور خورش اهانیگ یبه غذاساز    
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  .دیپاسخ کوتاه دهدر جدول  داده شده  یبه پرسش ها

 پاسخ پرسش  

  ؟شود ینوشته م چه چیزیبر حسب  ییموادّ غذا یرو یانرژ یکای
  برای اندازه گیری وزن اجسام از چه وسیله ای استفاده می شود؟

  دارد؟ یشتریب یسخت کیکدام  یو قاشق آهن یقاشق چوب نیاز ب
  چیست؟ شود یم نیزم یباران رو یکه باعث فرود آمدن قطره ها ییروین

  ؟برای شناسایی وجود نشاسته در گیاهان از چه ماده ای استفاده می شود
  چیست؟خودرو ها  کیساخت الست ی هیاول یماده 
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 توجه به شکل های آزمایش زیر به پرسش ها پاسخ دهید.با 

 سرعت انجام واکنش در کدام ظرف بیشتر است؟ چرا؟(  الف

 واکنش چه گازی تولید می شود؟ در حین انجام( ب
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 شبکه ی غذایی را با استفاده از جانداران داده شده کامل کنید. 

 پروانه ( –عقاب  –گوسفند  –گرگ  –) گیاه  

 

 سنگ مرمر سنگ مرمر سنگ مرمر

 3شکل  2شکل  1شکل 

 ؟

 ؟

 ؟ مار سنجاب

 موش

 انسان

 ؟

 قورباغه

 ؟



 

 

 

 سواالت یادامه  فیرد
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       باتوجه به شکل :

 ؟ستیچ 1علّت خاموش شدن شمع در شکل شماره الف(  

  ؟ستیچ 3علّت پژمرده نشدن گل  در شکل شماره ب(   
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 د.نامگذاری کن ،است  تقسیم بندی الیه های زمین بر اساس حالت موادزیر را که مربوط به  شکل
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 به هر کدام از پرسش های داده شده  پاسخ دهید.

 .دیسیرا بنو دیجد یارتباط لیاستفاده از وسا بیمورد از معا سه الف(

 ) از هر کدام دو مورد(اثرات بهداشتی  و اجتماعی حاصل از زمین لرزه را بنویسید. ب(

 )به طور کامل توضیح دهید.( کنند؟ یکه وارد بدن شده اند مقابله م ییها کروبیبا م چگونه دیسف یگلبول ها پ(

 شده توسط شهاب سنگ مؤثر هستند؟ جادیبر عمق و قطر گودال ا یچه عوامل ت(

 چه؟ یعنیدو جسم است،  نیاثر متقابل ب روینث( 

 

 

 

 

 

                                                                              باز خورد توصیفی: 

 موفق باشید 

 

 ( پ )

 (الف  )

 
 (ب  )

 (ت  )
 (ث  )



 . 

  تجربیعلوم سواالت امتحان درس : 

 دوم نیم سالنوبت امتحانی : 

 ....................: .... نام و نام خانوادگی

 04/3/00تاریخ امتحان : 

 

 بسمه تعالی

 مقام معظم رهبری :

 ا(ه ییها و مانع زدا یبانید،پشتی)سال تول1400سال 

  ...................................اداره کل آموزش و پرورش استان 

 ................................مدیریت آموزش و پرورش 

 ...........................................دبستان 

 

 ششمپایه : 

 صبح 10ساعت شروع امتحان : 

 دقیقه 90مدت امتحان : 

  3:  تعداد صفحه 
 

 سواالتپاسخنامه ی  ردیف  

 

 

 

1 

 جاهای خالی را با عبارت های مناسب کامل کنید.در هرکدام از موارد زیر 

  .است بیشتر عیاز آب و روغن ما یآهن خیم یچگال (الف

 شود.   یساخت روکش قرص ها استفاده م یبرا یدر داروساز مآلومینی از فلز (ب

 شود. یم نرمی استخوان یماریب جادیدر بدن انسان باعث ا میکمبود کلس پ(

 شود. یاستفاده م رنگبربه عنوان  ژنهیکاغذ از آب اکس ی هیدر ته ت(

 کند. یمثل م دیتول جوانه زدن و به روشاست  اختهی تکقارچ  یمخمّر نوع ث( 
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 درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید.

 (درست  )     به بلوط وابسته است.                                میمستق ریبه طور غ ییروباه از نظر غذا یزندگ الف(

 (درست  )      .             هستند خمیر کرهشوند مربوط به  یآتش فشان خارج م یکه از دهانه  یمواد مذاب ب( 

 (نادرست )                                           . به هواپیمای در حال حرکت فقط نیروی باالبری وارد می شود  پ(

 ) درست (                                                                       واژه ی سلول به معنی اتاق کوچک است. ت(

 ) درست (   کم تراکم و نرم است.  یاز سنگ ها ، بیشترمتراکم و فشرده یدر سنگ ها یسرعت امواج لرزه ا  ث(

 

 

 

 

 

 

3 

 در هر مورد، گزینه ی صحیح را انتخاب نمایید.

 باشد؟ یم رویاز اثرات ن کیکدام  یزند، کار او نشان دهنده  یم یپنالت یضربه  یفوتبال کنیباز یوقت الف(

 تغییر جهت حرکت                  توقف حرکت                ایجاد حرکت                                  تند شدن حرکت        

 خواهد شد؟ لیتبد یبه کدام انرژ ییگرما ی، انرژ میدار یشوفاژ نگه م ی( را روی) فرفره ا یکاغذ چیمارپ  ب(

 انرژی نورانی              انرژی الکتریکی                     انرژی شیمیایی                      یحرکت یانرژ          

 است؟ یتماس یها رویجزء ن ریز یروهایاز ن کی کدامپ(

 نیروی الکتریکی نیروی مغناطیسی                               یگرانش یروین مقاومت هوا                  یروین     

 شود؟ یم دیفتوسنتز کدام گاز تول یط ت(

 نیتروژن                              کربن مونو اکسید               اکسیژن                      کربن دی اکسید         

 ؟باشد ینم کروبیم ریز یها یماریاز ب کی کدام جادیعامل ا ث(  

 آنفلوآنزا                           پیر چشمی                        سالک                               سل               



 

 سواالتادامه ی  یپاسخنامه  ردیف
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 موارد  ستون ) الف ( را به موارد مناسب از ستون ) ب ( وصل کنید. 

 

 ) ب ( ) الف (

 کلروفیل شود.   یکاغذ اضافه م ریجذب جوهر به خم شیافزا یبرا    

 گچ شود. یدر آن انجام م اهیگ یغذا ساز    

 پالستیک برند. یکه در آن هر دو  جاندار سود م ییغذا یرابطه    

 یاریهم برای تهیه ی کاغذ ضد آب به خمیر کاغذ اضافه می شود.      

 فتوسنتز مگس و اسب وجود دارد. نیکه ب  ییغذا یرابطه     

 انگلی شود. یگفته م دیبا استفاده از نور خورش اهانیگ یبه غذاساز    
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  .دیپاسخ کوتاه دهدر جدول  داده شده  یبه پرسش ها

 پاسخ پرسش  

 کیلو کالری ؟شود ینوشته م چه چیزیبر حسب  ییموادّ غذا یرو یانرژ یکای

 نیروسنج برای اندازه گیری وزن اجسام از چه وسیله ای استفاده می شود؟

 قاشق آهنی دارد؟ یشتریب یسخت کیکدام  یو قاشق آهن یقاشق چوب نیباز 

 نیروی گرانشی چیست؟ شود یم نیزم یباران رو یکه باعث فرود آمدن قطره ها ییروین

 محلول ید ؟برای شناسایی وجود نشاسته در گیاهان از چه ماده ای استفاده می شود

 نفت خام چیست؟خودرو ها  کیساخت الست ی هیاول یماده 
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 با توجه به شکل های آزمایش زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

 سرعت انجام واکنش در کدام ظرف بیشتر است؟ چرا؟(  الف

 واکنش چه گازی تولید می شود؟ در حین انجام( ب

 یصنعت دیاس کی نمک جوهر چون – 3 یظرف شماره  الف(

 کند. یم هیاست و سنگ مرمر را به سرعت تجز یقو اریبس 
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 شبکه ی غذایی را با استفاده از جانداران داده شده کامل کنید. 

 پروانه ( –عقاب  –گوسفند  –گرگ  –) گیاه  

 

 سنگ مرمر سنگ مرمر سنگ مرمر

 3شکل  2شکل  1شکل 

 گیاه

 پروانه

 عقاب مار سنجاب

 موش

 انسان

 گوسفند

 قورباغه

 گرگ

 کربن دی اکسید



 

 سواالت یادامه  یپاسخنامه  فیرد
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       باتوجه به شکل :

 ؟ستیچ 1علّت خاموش شدن شمع در شکل شماره الف(  

گاز کربن  دی. تولشود یبه شمع م ژنیاکس دنیبشر مانع رس یشود.از طرف یم دیتول دیاکس یاز سوختن شمع گاز کربن د

 شود که شمع کم کم خاموش شود. یبه شمع هر دو سبب م ژنیاکس دنیو نرس دیاکس ید

  ؟ستیچ 3علّت پژمرده نشدن گل  در شکل شماره ب(   

 دیتول ژنیفتوسنتز استفاده و اکس یبرا دیاکس یکربن د نیاز ا اهیشود . گ یم دیتول دیاکس یکربن دبا سوختن شمع ،

 یو هم شمع روشن  مشود  یپژمرده نم اهیهم گ نیکند . بنابرا یشده به سوختن شمع کمک م دیتول ژنی. اکسکند یم

 ماند.
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 د.نامگذاری کن ،است  تقسیم بندی الیه های زمین بر اساس حالت موادزیر را که مربوط به  شکل
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 به هر کدام از پرسش های داده شده  پاسخ دهید.

 .دیسیرا بنو دیجد یارتباط لیاستفاده از وسا بیمورد از معا سه الف(

 اطالعات و عدم نظارت بر انتشار آن ینادرست بودن برخ (1

 افرد یبه اطالعات محرمانه و شخص یدسترس امکان (2

 آور  انیفرد با امواج ز یسالمت جسم دیتهد (3

 یورزش یها نیتمردست دادن فرصت انجام  از (4

 ) از هر کدام دو مورد( اثرات بهداشتی  و اجتماعی حاصل از زمین لرزه را بنویسید. ب(

 یدارو و مراکز بهداشت کمبود        ییمواد غذا یآلودگ            ریواگ یها یماریب وعیش         آب ها  یآلودگ

 ) اثرات بهداشتی (         یمراکز درمان کمبود        یماریجانوران ناقل ب شیافزا            زباله شیافزا

 کار افتادن کارخانه ها ازی   و نگران اضطراب     سرپرست شدن کودکان یبی      کاریب       زانیاز دست دادن عز

 ( اجتماعی) اثرات                                      امکانات حمل و نقل کمبود                مردم مهاجرت

 

 زیرین گوشته ی

 سنگ کره 

 
 خمیر کره

 هسته ی داخلی 

 هسته ی خارجی



 

 

 

 سواالت یادامه  یپاسخنامه 
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 .(دیهد حی)به طور کامل توض کنند؟ یکه وارد بدن شده اند مقابله م ییها کروبیچگونه با م دیسف یگلبول هاپ( 

 کنند : یها مقابله م کروبیخون به دو روش با م دیسف یگلبول ها

 .کروبیکردن م رفعالیترشح پادتن و غ (2                           گانهیب یها  کروبیحمله به م (1 

 یعضشوند. ب یروبه رو م دیسف ی) گلبول ( ها چهیگو یعنیبدن  یبها از سدّ اول عبور کنند با سدّ دوم دفاع کرویاگر م

. ندیگو یم زیخوار ن گانهیب  دیسف یها چهیگو نیخورند! به ا یکنند و آنها را م یبها حمله م کرویبه م دیسف یها چهیگو

 دیسف یها چهیکند. گو یم رفعّالیبها را غ کرویکنند. پادتن م یترشح م نبه نام پادت یموادّ دیسف یها چهیگو یبعض

عبور کنند بدن انسان  یدفاع یسدها نیها از ا کروبیخورند. اگر م یرا راحت تر م رفعّالیغ یبها کرویم نیخوار ا گانهیب

 شود. یم یماریدچار ب

 

 شده توسط شهاب سنگ مؤثر هستند؟ جادیبر عمق و قطر گودال ا یچه عوامل( ت

 جنس زمینی که شهاب سنگ به آن برخورد می کند. –سرعت شهاب سنگ  –اندازه ی شهاب سنگ 

 

 چه؟ یعنیدو جسم است،  نیاثر متقابل ب روین( ث

 باشد.    یم یکند وجود حداقل دو جسم ضرور دایپ یمعن روین نکهیا یندارد و برا یمعن رویجسم ن کیفقط با وجود  یعنی


