
  

 

 ارزیابی )رتبه( آزمون 

 نیاز به تالش بیشتر  قابل قبول   خوب  خیلی خوب

 کردند؟مردم در روزگاران گذشته چگونه اطالعات خود را ثبت و نگهداری می  -1

 
 مرحله(؟ 6مراحل تولید کاغذ از جنگل تا مصرف را بنویسید ) -2

 
 ویژگی عمومی فلزات را بنویسید )حداقل دو مورد(؟ -3

 
 الیه های زمین از لحاظ ترکیب شیمیایی به چند قسمت تقسیم می شوند نام ببرید؟ -4

 
 کانون زمین لرزه را تعریف کنید؟ -5

 
 رخ می دهند؟بر اثر حرکت قطعات سنگ چه پدیده هایی  -6

 
 گاز هایی که از دهانه آتشفشان خارج می شوند کدام اند؟ -7

 ؟با رسم شکل کوه آتشفشان بخش های مختلف آن را نام ببرید -8

 

 
 

 کاغذ پی اچ به چه منظوری استفاده می شود؟ -9

 

 می شناسند.آنها  اسید های خوراکی را با .............................  -10

 

 ان ........................ و ............................... را نام برد.از جمله سنگ های آتشفشانی می تو -11

 

 هسته داخلی زمین حالت ........................ دارد. -12

 

 بیشتر منابع نفت و گاز و زغال سنگ در الیه ........................ زمین قرار دارند. -13

 

 قرار دارند.سفره های آب زیر زمینی در کدام الیه زمین  -14

 جبه -د  پوسته  -ج  هسته –ب   گوشته -الف

 

 هر چه اندازه شهاب سنگ بزرگ تر باشد ، قطر گودال تشکیل شده........................... است؟-15

 گودالی وجود ندارد -د  مساوی -ج  بزرگ تر –ب   کمتر -الف
 

 به آن می افزایند؟برای براق تر کردن کاغذ در مراحل ساخت کدام ماده را  -16

 گچ -د   شیشه -ج  نمک – ب  التکس -الف

              

 موفق و پیروز باشید           

 بسمه تعالی

            علوم درس آزمون

 ششم پایه         نام و نام خانوادگی:



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/

