
 

  دقيقه 90زمان :          25/9/93  :تاريخ برگزاري
  منصور مختاريمولف: 

  (مرحله اول) ششم ابتداييهاي علوم  پرسش

  زمان  فضاي خالي  بارم  

 سوال

  ي مناسب را انتخاب كنيد. در هر مورد گزينه -1
  آ) براي حل يك مشكل ابتدا بايد كدام كار انجام شود؟

  حل راهپيشنهاد ) 2  مشاهده دقيق) 1

  ب) يك فلز سمي است كه نبايد مدت زيادي با آن تماس داشت؟
  ) سرب2  ) آلومينيم1

  كنند. هاي مختلف عبور مي اي .............. از سنگ پ) امواج لرزه
  توانند ) نمي2  توانند ) مي1

  فشان خاموش است. ت) ............... يك آتش
  ) تفتان2  ) سهند1

  دقيقه 8  الزم ندارد  2

 سخپا

  )5/0( ي دقيق ه مشاهدآ)  -1
  )5/0( ب) سرب
  )5/0( توانند پ) مي

  )5/0( ت) سهند
  زمان  فضاي خالي  بارم  

 سوال

  هاي زير را كامل كنيد. ي مناسب جمله با انتخاب كلمه -2
اليـه   پنج) – سهبه ( جنس مواد تشكيل دهندهآ) ساختمان دروني زمين بر اساس 

  شود. پنج) بخش تقسيم مي -سهدهنده آن به (  مواد تشكيل حالتاساس و بر 
سـركه) يـك    –شوند (جوهرنمـك   طور كلي به دو دسته تقسيم مي ب) اسيدها به

  خوراكي) است. –اسيد صنعتي و آب ليمو يك اسيد (صنعتي 

  دقيقه 4  الزم ندارد.  1

  )5/0( پنج ،سهآ)  -2 پاسخ
  )5/0( نمك ، خوراكي ب) جوهر

  زمان  فضاي خالي  بارم  

 سوال

  هاي زير پاسخ كوتاه بدهيد. به هر يك از پرسش -3
  لرزه يعني چه؟ آ) كانون زمين

  دانند؟ ب) در علوم چه چيز را معادل اعمال نيرو مي
  پردازند؟ پ) دانشمندان چگونه به مايع بودن هسته خارجي مي
  ت) يك راه مناسب براي حفظ منابع طبيعي چيست؟

  چيست؟ي كاغذ  ي خام براي تهيه ث) ماده
  ي سفيدكننده و رنگبر نام ببريد. ج) دو ماده

  دقيقه 12  6  3



 

 پاسخ

  )5/0( شود. آ) به محل آزاد شدن انرژي زمين گفته مي
  )5/0( ب) هل دادن و كشيدن

  )5/0( لرزه پ) با استفاده از اختالف سرعت امواج زمين
  )5/0( ت) بازيافت
  )5/0( ث) چوب

  )5/0( ج) كلر ، آب ژاول
  زمان  خالي فضاي  بارم  

 سوال

 در جدول زير طبيعي و مصنوعي بودن هر ماده را با گذاشتن عالمت مشخص كنيد. - 4
  مصنوعي  طبيعي  ماده
      چوب

      الستيك
      پشم
        كاغذ

  دقيقه 5  الزم ندارد.  1

  )25/0( / كاغذ: مصنوعي) 25/0( پشم: طبيعي / ) 25/0( / الستيك: مصنوعي  )25/0(  چوب: طبيعي پاسخ
  زمان  فضاي خالي  بارم  

 سوال

  هر يك از جمالت ستون (آ) را به يكي از كلمات ستون (ب) ارتباط دهيد. -5
  

  ب  آ
  آهن  ماند روي آب شناور مي

  ي داخلي هسته  ي زمين  ترين قسمت كره خارجي
  چوب  سازد مركز زمين را مي

   پوسته  رساناي خوب گرماست

  دقيقه 5  الزم ندارد.  1

  )25/0(سازد  مركز زمين را مي ي داخلي  هسته / )25/0( رساناي خوب گرماستآهن پاسخ
  )25/0( ي زمين ترين قسمت كره خارجي / پوسته )25/0( ماند. روي آب شناور مي چوب

  زمان  فضاي خالي  بارم  

 سوال

  شود.مرتب براي هر مرحله شماره بزنيد تا مراحل تهيه كاغذ  -6
  (  ) تبديل چيپس چوب به خمير

  (  ) كندن پوست تنه درخت  
  (  ) خشك كردن خمير

  هاي ريز (  ) تبديل تنه درخت به تكه

  دقيقه 4  الزم ندارد  2

  ) 2) / (4) / (1) / (3( پاسخ



 

  زمان  فضاي خالي  بارم  

 سوال
  توان فهميد كه: چگونه مي -7

  ا رساناي خوبي براي جريان برق هستند؟هآ) فلز
  پذير هستند؟ ا سخت و ضربههب) فلز

  دقيقه 6  سطر 2  2

  )1(هاي برق  ا در سيمهآ) استفاده از فلز پاسخ
  )1(  .شكنند ا نميهب) بر اثر ضربه زدن فلز

  زمان  فضاي خالي  بارم  
  دقيقه 4  سطر 2  1  ي خارجي و داخلي زمين چيست؟ هستهتفاوت  -8 سوال
  دهد. ي داخلي جامد است و مركز زمين را تشكيل مي كه هسته ي خارجي حالت مايع دارد در حالي هسته پاسخ

  زمان  فضاي خالي  بارم  

 سوال

  زير پاسخ دهيد: هاي شسپرلرزه به  ي وقوع زمين درباره -9
  شود؟ ميآ) وقوع آن باعث چه چيزي 

  افتد؟ ب) چه موقع اتفاق مي
  هاي داراي خسارت را بنويسيد. لرزه اثر بهداشتي زمين يك اثر اجتماعي و يكپ) 

  شوند؟ ها حس مي لرزه ي زمين ت) آيا همه

  دقيقه 12  سطر 2  2

 پاسخ

  )5/0(  آ) آزاد شدن انرژي دروني زمين
  )5/0( شكند. ميكره در اثر نيروهاي حاصل از درون زمين  كه سنگ ب) وقتي

  )25/0(، آلودگي محيط )25/0(  پ) بيكاري
  )5/0(  ت) خير

  زمان  فضاي خالي  بارم  

 سوال

  .هاي زير پاسخ دهيد با توجه به تصوير زير به پرسش -10

 
  

  دهد؟ آ) اين شكل چه چيزي را نشان مي
  فشاني را روي شكل نشان دهيد. ب) جريان گدازه و مواد جامد آتش

  فشان را بنويسيد. ي آتش فايده يكپ) 

  دقيقه 12  سطر 2  1



 

 پاسخ

 )25/0فشان ( آ) مخروط آتش
  )5/0ب) (

  
  )25/0( خيز و ...هاي حاصللرزهي گردشگري، ايجاد زمين) تشكيل درياچه، توسعهپ

  زمان  فضاي خالي  بارم 

 سوال

  زير يك مثال بزنيد. هاير يك از موردبراي ه -11
  شود: تغيير جهت حركت مي) نيرو باعث الف

  شود: ب) نيرو باعث تغيير شكل يك جسم مي
  شود: ميپ) نيرو باعث حركت جسم 

 شود:ميت) نيرو باعث كند شدن حركت جسم

  دقيقه 10  سطر 2  2

 پاسخ

 )5/0() ضربه زدن به توپ واليبال يا فوتبال يا ...الف
  )5/0( ب) خمير بازي و ...

  )5/0( ... حركت آن ويك جسم پ) هل دادن 
 )5/0(ت) ترمز گرفتن ماشين يا ...

  زمان  فضاي خالي  بارم 

 سوال
  كنند: نيرو وارد مي يزدو نفر با هم به يك م -12

  كند؟حركت  زميممكن است الف) در چه حالتي 
 حركت نكند؟يزب) در چه حالتي ممكن است م

  دقيقه 8  سطر 2  2

 پاسخ
تـر   نيروي يكي بـيش در خالف جهت هم نيرو وارد كنند اما يا() در حالتي كه هر دو نفر در يك جهت نيرو وارد كنندالف

  )1) (از ديگري باشد.
  )1(جهت هم وارد كنند.خالفكه هر دو نيروي يكسان و در ب) در حالتي

  


