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  د خداي مهربانایبا 
  

  درس به درس علوم ششم سواالت  نمونه
  
  

ستان نواندیشان دبفاده دانش آموزان پایه ششم تسبراي ااین دفترچه سواالت 
      گردآوري شده است 

  
  
  

  1401-1402سال تحصیلی 
  

 و نکنید اکتفا سواالت این خواندن به تنها عزیز، آموزان دانش: مهم نکته
  .کنید مطالعه دقت به هم را درس متن حتما

  
  
  
  
  

  زنگ علوم یکدرس 
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  .مراحل روش علمی را نام ببرید-1
 گیريمشاهده، طرح مسئله، فرضیه سازي، طراحی و انجام آزمایش، نتیجه :پاسخ

 
 مشاهده چه تفاوتی با دیدن دارد؟-2

 .باشدآوري اطالعات میبرداري و جمعقت، یادداشتدمشاهده، دیدن همراه با فکرکردن،  :پاسخ
 
تواند نصف آب دریا را با شکر شیرین کند، اگر فکر او قابل که به راحتی میفرض کند رزهرا اگ-3

 اجرا باشد چه نام دارد؟ چرا؟

 .تکردن نیسگرفت. ولی اکنون فرضیه نام ندارد چون قابل آزمایشاگر فکر او قابل اجرا بود فرضیه نام می :پاسخ

  
دگاه دی    ها بات شود. در این نوع فرضیههاي زیاد درستی آنها اثهایی که با انجام آزمایشفرضیه-4

 .نظریه نام دارد :پاسخ       کنیم چه نام دارند؟خود را با نتیجه آزمایش بیان می

  
 سازيفرضیه :پاسخ    هاي کدام روش علمی است؟قابلیت آزمایش کردن از ویژگی-5

 
 .شودگودالی ایجاد نمی :پاسخ  د؟افتکند چه اتفاقی میسنگ در اقیانوس سقوط میهنگامی که یک شهاب-6

 
 سنگ تاثیري بر اندازه گودال خواهد داشت؟آیا اندازه شهاب -7

 .سنگ بزرگتر باشد عمق گودال ایجاد شده بیشتر خواهد بودبله، هرچه اندازه شهاب :پاسخ
 
 تري کسب شود؟شود تا نتایج درستدر هر بررسی علمی چه عاملی باعث می-8

 .آیدتري به دست میی علمی با تکرار کردن آزمایش نتایج درستدر هر بررس :پاسخ
 
 یابد؟شود و چه زمانی پایان مییک کاوش علمی چه زمانی آغاز می-9

دست آمده از شود. و زمانی که اطالعات بهرو شود کاوش آغاز میزمانی که یک محقق با پرسشی روبه :پاسخ
 .یابدنظریه ارائه شود، کاوش پایان می گیري،ها تفسیر شود و پس از نتیجهآزمایش

 
 .باید آزمایش را تکرار کنیم :پاسخ    تر باید چه کاري انجام دهیم؟براي دستیابی به نتایج درست-10

شدن زمین و آلودگی هوا ارتباط وجود دارد) مربوط به کدام رسدکه بین گرممطلب (به نظر می-11
 .کندپاسخ احتمالی فرضیه را بیان می :پاسخ            بخش از روش علمی است؟
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 کشد بیانگر کدام مرحله از حل مسئله است؟عبارت زمین اجسام را به سمت خود می-12

  1گزینه  :پاسخ  آزمایش تکرار) 4		 	 		فرضیه) 3		 		 	مشاهده) 2	 		 		نظریه )1

 
شده جادسنگ با سرعت بیشتري به زمین برخورد کند، قطر دهانه ایمطلب هرچه شهاب-13

     است؟ ايجمله نوع چه 	بزرگتر خواهد بود
  2گزینه  :پاسخ           مشاهده) 4		 		 	نظریه) 3		 		 	بینیپیش) 2		 		 		فرضیه )1

 
 اي از ارتفاع، داخل ظرف پر از گچی رها کنیم، کدام عبارت درست است؟اگر گلوله-14

 .به زمین بیشتر است هرچه فاصله گلوله از گچ کمتر باشد، سرعت برخورد آن -1

 .هرچه فاصله گلوله از گچ بیشتر باشد، سرعت برخورد آن به زمین بیشتر است-2

 .هرچه فاصله گلوله از گچ کمتر باشد، قطر حفره به وجود آمده بیشتر خواهد بود -3

 .هرچه فاصله گلوله از گچ بیشتر باشد، عمق حفره به وجود آمده کمتر خواهد بود -4

  صحیح است.  2گزینه  :پاسخ

 هاعوامل موثر بر عمق و قطر گودال

 
سنگ را در عمق گودال ایجاد شده را بررسی کنیم، در آزمایش اگر بخواهیم تاثیر اندازه شهاب-1

 .دهیماندازه تیله یا سنگ را تغییر می :پاسخ           دهیم؟چه چیزي را تغییر می

 
 سنگ تاثیر دارد؟ده توسط شهابهاي ایجاد شکدام عامل روي عمق و قطر گودال-2

  جنس زمین)(سنگسنگ، محل فرود شهابسنگ، سرعت شهاباندازه شهاب :پاسخ
 
سنگ در اندازه قطر گودال ایجاد شده بر روي زمین را اهیم تاثیر سرعت برخورد شهابواگر بخ-3

 .ها بستگی داردفاع رها شدن تیلهها به ارتاندازه قطر گودال :پاسخ         دهیم؟بررسی کنیم کدام را تغییر می

 
 گیریم؟در آزمایش رها کردن تیله از ارتفاع بر روي ظرف گچ، چه چیزي را اندازه می-4

 .گیریمقطر دهانه گودال ایجاد شده را اندازه می :پاسخ
 
 در یک آزمایش چند عامل را باید به طور همزمان تغییر دهیم؟-5

 .گیریم و بقیه عوامل را باید ثابت نگه داریمیر داده و یک عامل را اندازه میدر یک آزمایش یک عامل را تغی :پاسخ
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 سرگذشت دفترمن 2درس 
 روش ثبت و نگهداري اطالعات توسط گذشتگان و نیاکان مان را بنویسید؟ - 1

 سنگ – چرم – چوب روي – غار دیوار روي: پاسخ

 
 کان می شناسید ؟شما چه روش هاي براي ثبت آثار فرهنگی و هنري نیا - 2

 .نوشتند می ابریشمی ي پارچه روي )3 نوشتند. می سفالی هاي ظرف روي )2 نوشتند. می سنگ روي( 1: پاسخ

 
 .مزایاي ثبت و ذخیره اطالعات روي سنگ و چوب و دیوار غارها را بنویسید - 3

 رود. می بین زا دیرتر طبیعی عوامل اثر بر و ماند می باقی زیادي مدت براي اطالعات این: پاسخ

 
 چه کاربردهاي دیگري از کاغذ در زندگی روزمره ي خود سراغ دارید؟ -4  

 کاردستی براي مقوا )4 صنعتی و خانگی لوازم بندي بسته )3 برق یا آب قبض )2 پرداز خود دستگاه در( 1: پاسخ

 
 ثبت و ذخیره اطالعات بر روي سنگ و چوب و دیوار غارها چه معایبی دارد؟ -  5

 .است سخت مواد این نقل و حمل.     است دشواري کار مواد این روي بر نوشتن: سخپا

 .نیست مقدور اطالعات همه ثبت جمعیت افزایش به توجه با.     نیست دسترس قابل افراد همه براي

 
 از میان اجزاي تشکیل دهنده ي درخت چه قسمت هایی براي تهیه کاغذ مناسب اند؟ - 6

 تنومند درختان چوبی و محکم تنه و ساقه: پاسخ

 
 چرا انسان به فکر روش هاي جدید براي ثبت و ذخیره ي اطالعات افتاد؟ -7

 قدیمی هاي روش و شد زیاد اجتماعی و فرهنگی آثار در اطالعات و یافت افزایش زمین کره جمعیت چون: پاسخ
 .نبود کافی اطالعات ذخیره و ثبت براي

 
 کاغذ خمیر به مختلف شیمیایی مواد افزودن با: پاسخ   ف کاغذ را تهیه کرد؟چگونه می توان انواع مختل - 8

 



                                                تهران 18غیردولتی نواندیشان منطقه دبستان 

5 

 .مواد طبیعی را تعریف کنید -9

 هاآن در زیادي تغییر که این بدون ها انسان و شود یافت طبیعت در که چرم و چوب و سنگ مانند مواردي: پاسخ
 .شود می نامیده طبیعی مواد باشند استفاده قابل کنند ایجاد

 
فرایندي است که طی آن بعضی از مواد دور ریخته شده را دوباره قابل : پاسخ           بازیافت چیست؟  -10

 استفاده می کنند. مانند: کاغذ یا پالستیک

 
 مصنوعی: پاسخ  کنیم طبیعی است یا مصنوعی؟ بیشتر مواد و وسایلی که امروزه از آنها استفاده می  -11

 
هش اثرات قطع بی رویه درختان و تخریب جنگل چه راه هایی پیشنهاد می براي جلوگیري یا کا -12

 کنید؟

 .اسراف از خودداري و کاغذ مصرف در جویی صرفه درخت کاشتن: پاسخ

 .چک و پول جاي به ها بانک عابر مانند جایگزین هاي روش استفاده

 .کاغذ روي بر دستی هاي نامه ارسال جاي به الکترونیکی هاي نامه ارسال براي رایانه از استفاده
 

 به چه موادي مواد مصنوعی می گویند؟  -13

 از را آنها بلکه شود نمی یافت طبیعی طور به و کنیم می استفاده آنها از ما امروزه که وسایلی و مواد بیشتر: پاسخ
 .گویند می مصنوعی مواد این به گیرند می طبیعت در موجود مواد

 
 مداد – کاغذ – پارچه – الستیک – شیمیایی داروهاي: پاسخ   .ببرید چهار ماده مصنوعی را نام -14

 
 .کاربردهاي مختلف کاغذ در زندگی روزمره را بنویسید -15

 بانکی هاي فیش انواع – روزنامه – مواد بندي بسته – عکاسی – دفتر – کتاب – پول همچون: مواردي در: پاسخ

 
 نش ساخت کاغذ دست یافتند؟مسلمانان در چه تاریخی و در کجا به دا -16

 سمرقند در مسیح میالد از پس سال هفتصد: پاسخ

 
 چوب: پاسخ                 ماده اصلی و خام مورد نیاز براي ساخت کاغذ چیست؟ -17
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 پنبه – نیشکر: پاسخ      به غیر از چوب از چه مواد دیگري می توان کاغذ تهیه کرد؟  -18

 
 آب و جنگل مانند – طبیعی منابع حفظ: پاسخ        کاغذ چیست؟ مهمترین فایده بازیافت -19

 
 .مراحل مختلف تبدیل چوب به کاغذ را با ذکر نوع تغییر نام ببرید  -20

 و نکرد خمیر – )فیزیکی( چوب کردن چیپس – (فیزیکی) وستپ کردن جدا – (فیزیکی) درخت بریدن: پاسخ
 )فیزیکی( کاغذ به تبدیل و خمیر کردن خشک – )شیمایی( شیمیایی مواد افزودن

 
 در صنعت کاغذ سازي چگونه رنگ زرد چوب را از بین می برند؟ -21

 اکسیژنه آب یا کلر مانند بر رنگ شیمیایی مواد افزودن با: پاسخ

 
 .هنگام استفاده از آب اکسیژنه باید رعایت کرد را بنویسید که نکات ایمنی  -22

 .دهیم قرار تاریک جاي در را اکسیژنه آب – بپرهیزید تپوس با اکسیژنه آب تماس از: پاسخ

 
 .نام سه ماده سفید کننده و رنگ بر را بنویسید -23

 کننده سفید مایع یا ژاول آب – کلر – اکسیژنه آب: پاسخ
 

 .مراحل مختلف بازیافت کاغذ را نام ببرید -24

 الزم شیمیایی وادم افزودن – کردن خمیر – کردن پرس – بندي بسته – آوري جمع: پاسخ
 

 کارخانه کاغذسازي 3درس 
 جمعیت شدید افزایش: پاسخ        دلیل افزایش مصرف کاغذ در سراسر دنیا چیست؟ -1

 
  آهن: پاسخ    کدام فلز براي ساخت کارخانه ي کاغذ سازي به طور گسترده استفاده می شود؟-2
 
 خیر: پاسخی و دستی امکان پذیر است؟آیا با این میزان مصرف کاغذ تولید آن به روش هاي سنت -3
 
 چه قسمت هایی از کارخانه ي کاغذ سازي از آهن ساخته شده است؟ -4

 ها غلتک )4 سازي خمیر دیگ )3 سرند )2 کن خرد چوب دستگاه( 1: پاسخ



                                                تهران 18غیردولتی نواندیشان منطقه دبستان 

7 

 
 چه نوع مواد و وسایلی در کارخانه کاغذ سازي به کار رفته است؟ -5

  سازي خمیر دیگ – کن خرد چوب دستگاه – سرند – غلتک – رنده – اره : پاسخ
 
 .چهار ویژگی آهن را نام ببرید -6

 در )4 . است محکم و سخت )3 . است زمین دهنده تشکیل مهم مواد از )2 شود. می یافت فراوانی به )1: پاسخ
 .زند می زنگ سریع آزاد هواي و رطوبت

 
      اغلب صنایع بزرگ کاربرد داشته باشد؟کدام ویژگی هاي آهن سبب شده تا این فلز به طور رسمی در  -7

 .است محکم و سخت – است کمتر فلزات سایر از آن استخراج هزینه – آن بودن فراوان: پاسخ

 
براي خشک کردن خمیر کاغذ و تبدیل آن به ورقه هاي نازك کاغذ از غلتک هاي بزرگ آهنی  چرا-8

 استفاده می شود؟

 .شود خارج سفید کاغذ هاي ورقه آب شود می باعث – است مقاوم و سنگین و سخت فلز آهن: پاسخ

 
 دو ماده که در مرحله ي تهیه خمیر کاغذ استفاده می شوند کدام اند؟ -9

 اسید )2          اکسیژنه آب )  1    : پاسخ

 
 اسید ها به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید؟ -10

 صنعتی اسید ) 2          خوراکی اسید )  1         دسته: دو: پاسخ

 
   .سه ویژگی اسیدهاي صنعتی را بیان کنید -11

 .نیستند خوردنی )3 اند لمس قابل غیر )2 اند سمی )1: پاسخ

 
 سرب – جیوه – آلومینیوم – مس – طال – آهن: پاسخ                 .چند فلز را نام ببرید -21

 
    اسید سولفوریک همان یا گوگرد جوهر )2 نمک جوهر )  1    : پاسخ       .دو اسید صنعتی نام ببرید -31
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 .ویژگی هاي عمومی فلزات را بنویسید -14

 لشک به – دهستن گرما رساناي – هستند برق جریان رساناي – هستند جامد فلزات همه جیوه از غیر به: پاسخ
 .کنندش نمی ضربه با – ترند سنگین ادمو سایر از – دارند زیادي درخشندگی – شوند می تبدیل مفتول و ورزق

 
 .اند مزه ترش: پاسخ   اسید هاي خوراکی چه مزه اي دارند؟ -51

 
 آلیاژ چیست؟ -16

 .ویندگ می آلیاژ آن به که کنند می ترکیب دیگر مواد با یا هم با را آنها فلزات بیشتر استحکام براي: پاسخ

 
 .چند اسید خوراکی نام ببرید -17

   کیوي مانند ها میوه برخی در موجود ث ویتامین و آبلیمو ، سرکه: پاسخ
 

 فوالد و چدن چگونه ساخته می شوند؟ -18

 در و کمتر کربن فوالد در آید. می دست به کربن و آهن ترکیب از که هستند آهن آلیاژهاي چدن و فوالد: پاسخ
 .رود می کار به بیشتري کربن چدن

 
 ی شود؟آهن زنگ نزن یا آهن ضد زنگ چگونه ساخته م -19

 .شود می استفاده نیز کروم فلز از کربن و آهن بر عالوه آن در که است آهن از آلیاژي: پاسخ

 
 در کدام سوره ي قرآن ، قدرت و استحکام آهن و فایده ي آن براي انسان بیان شده است؟ -20

 25 ي آیه ، حدید ي سوره: پاسخ

 
 .کنید پرهیز آن به طوالنی تماس از و است سمی سرب فلز: پاسخ      کدام فلز سمی است؟ -12

 
 اگر مقداري سرکه یا آبلیمو را روي موزاییک یا سنگ مرمر بریزید چه اتفاقی می افتد؟ -22

 سنگی هر واقع در اند شده ساخته آهک از مرمر سنگ و موزاییک شود می حل اسید در موزاییک یا مرمر: پاسخ
 .دهد می واکنش اسید با ، باشد داشته آهک
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 در ساخت هر کدام از موارد زیر از چه فلزي استفاده می شود؟ چرا؟ -23

 پذیري انعطاف و زیاد زیبایی و درخشندگی دلیل به – طال از زیورآالت:: پاسخ

 آن بودن محکم و مقاومت دلیل به – آهن از اتومبیل: بدنه

 ديزیا سازگاري خوراکی مواد با و شود می تبدیل نازك هاي ورقه به راحتی به چون – آلومینیوم از قرص: روکش
 دارد

 اقتصادي صرفه و باال رسانایی دلیل به – مس از برق: سیم

 
    خیر: پاسخ      آیا تولید کاغذ مورد نیاز به روش سنتی و دستی امکان پذیر است؟ -42
 

  صنایع در – روزانه زندگی در: پاسخ          اسید در چه جاهایی کاربرد دارد؟ -25
 

 .است خوردن و لمس قابل غیر و قوي صنعتی اسید یک: پاسخ             ر نمک چیست؟جوه -26

 
 .است اسیدها شناسایی وسیله: پاسخ          چیست؟  phکاغذ -27

 
 هنگام استفاده از جوهر نمک در خانه چه نکاتی را باید رعایت کرد؟ -28

 .کنید جلوگیري دست با آن مستقیم تماس از: پاسخ

 .کنیم پرهیز نمک جوهر محلول از ناشی بخار تنفس از

 
اگر سنگ مرمر خرد شده را با جوهر نمک و سرکه و آب در سه لیوان جداگانه مخلوط کنیم چه  -29

 اتفاقی می افتد؟

 نمی حل آب در و شود می حل آن از مقداري فقط سرکه در ولی شود می حل نمک جوهر در مرمر سنگ: پاسخ
 .شود

 
 یاه را به جوهر نمک آغشته کنیم چه اتفاقی می افتد؟اگر برگ یک گ -30

 .رود می بین از برگ سبز رنگ نهایت در و شود می کمرنگ برگ مدتی از بعد: پاسخ

 چرا ورود فاضالب کارخانه ها به رودخانه ها و مزارع به آنها آسیب می رساند؟ -31

 .شود می جانداران مرگ یا دیدن طمهل باعث و دهد می تغییر را آب اسیدي قدرت یا آب ph زیرا: پاسخ
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 تهیه کاغذ از دو روش ساخت با چوب و بازیافت آن چه تاثیري روي موارد زیر دارد؟ -32

 .شود می جویی صرفه برق مصرف در کاغذ بازیافت در برق: مصرف مقدار: پاسخ

 .بدیا می افزایش هوا آلودگی و شود می ها جنگل نابودي باعث درختان قطع هوا: آلودگی

 .است کاغذ بازیافت از بیشتر بسیار چوب از کاغذ تولید هزینه شده: تمام قیمت

 .شود می مصرف تري بیش الکتریکی انرژي بازیافت روش در آب: مصرف مقدار

 سفربه اعماق زمین درس چهارم
 اي هلرز امواج مطالعه: پاسخ       بهترین راه براي به دست آوردن اطالعات از درون زمین چیست؟ -1

  
 اي لرزه امواج: پاسخ      مهمترین روش براي مطالعه ي درون زمین چیست؟ -2

 
 .چند مورد از لرزش اجسام را نام ببرید -3

 عبور اثر بر خانه هاي شیشه لرزش – آن در سنگ انداختن دلیل به آب لرزش – همراه تلفن لرزش: پاسخ
 لدری توسط خیابان کندن اثر بر لرزش ایجاد – برق و درع اثر بر ها شیشه لرزش – خیابان و کوچه از یونکام

 انسان حنجره در صوتی تارهاي لرزیدن – صنعتی

 
سرعت عبور امواج لرزه اي درون زمین ، از سنگ هاي سخت و متراکم و نرم و کم تراکم چگونه  -4

 است؟

 لرزش تراکم مک و نرم هاي سنگ در و سریعتر لرزش عبور سرعت متراکم و سخت هاي سنگ در: پاسخ
 .کند می عبور تر آهسته

 
 .امواج لرزه اي را تعریف کنید -5

 یم اي لرزه شوند می ایجاد لرزه زمین اثر در زمین درون هاي سنگ ناگهانی شکستن اثر در که امواجی به: پاسخ
 .کند

 
 دانشمندان چگونه ویژگی هاي الیه هاي درونی زمین را مشخص نموده اند؟ -6

  نزمی درون مختلف هاي بخش در اي لرزه امواج سرعت تغییرات بررسی از استفاده با: پاسخ
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 آیا می دانید امواج لرزه اي چگونه از سنگ هاي مختلف عبور می کنند؟ -7

 با ها آن جنس و ها سنگ نوع به توجه با و هست انرژي داراي که دارند ارتعاشی حرکت اي لرزه امواج: پاسخ
 .کنند می عبور زمین درون هاي سنگ از مختلف هاي سرعت

 
 ساسی دانشمندان ساختمان درونی زمین را به سه الیه تقسیم بندي کرده اند؟بر چه ا -8

 زمین هاي الیه ي دهنده تشکیل مواد جنس و شیمیایی ترکیب: پاسخ

 
 سرعت عبور امواج لرزه اي از سنگ هاي مختلف زمین چگونه است؟ -9

 عبور کمتر تراکم کم و نرم هاي گسن از و تندتر متراکم و سخت هاي سنگ از زمین درون اي لرزه امواج: پاسخ
 .کند می

 
 حالت هسته خارجی و داخلی زمین چگونه است ؟ -10

  .است جامد داخلی ي هسته و مایع خارجی هسته: پاسخ
 

اگر درون تشتی آب بریزیم و دو تکّه یونولیت روي آب قرار دهیم و زیر آن شعله ي آتش قرار  -11
 دهیم ، چه مشاهده می کنیم ؟

 گرم سبب آتش گرماي واقع در شوند. می دور هم از و کنند می حرکت به شروع تکه دو زمان گذشت با: پاسخ
 توسط نیز دارند قرار آب روي که ها یونولیت و یابند می بیشتري جنبش آب مولکولهاي شود می آب شدن

 .کنند می حرکت آب جریان

 
 مواد تشکیل دهنده زمین به چه حالتی هستند؟ -12

 .دارد خمیري حالت جاها بعضی در و شکننده حالت ها قسمت از رخیب در: پاسخ

 
 کدام قسمت زمین گرماي بیشتري دارد (داغ تر است)؟ -13

 .است هسته زمین قسمت ترین داغ شود. می بیشتري گرما شویم نزدیک هسته به چه هر: پاسخ

 
 .از نظر ترکیب شیمیایی نام ببریدالیه هاي زمین را  -14

 هسته – گوشته – پوسته: پاسخ
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 دانشمندان چگونه درباره ي درون زمین اطالعات به دست می آورند؟ -15

 گرم آب هاي چشمه ترکیب )3 شوند می خارج آتشفشان ي دهانه از که مذابی مواد )2 اي لرزه امواج( 1: پاسخ

 
 الیه هاي زمین بر اساس حالت مواد تشکیل دهنده به چند بخش تقسیم می شود؟-16

 داخلی هسته – خارجی هسته – زیرین گوشته – کره خمیر – کره سنگ: پاسخ

 
 مواد مذابی که به سطح زمین می ریزد بیش تر از کدام الیه است؟ -17

 کره خمیر: پاسخ

 
 سنگ کره چه ویژگی هایی دارد؟ -18

 روي و است کیلومتر 100 حدود بخش این است، گوشته باالیی جامد قسمت و پوسته شامل بخش این: پاسخ
 .کند می حرکت کره خمیر قسمت

 
 

 .ویژگی هاي خمیر کره را بیان کنید  -19

 بیشتر دارد. ادامه کیلومتري 350 عمق تا و شود می شروع کره سنگ از و دارد خمیري حالت بخش این: پاسخ
  .است قسمت این به مربوط ها لرزه زمین و ها آتشفشان

 
 ته خارجی مایع و هسته ي داخلی جامد است ؟دانشمندان چگونه دریافته اند که هس -20

 (جامد زمین ي هسته دهنده تشکیل مواد مختلف هاي حالت در اي لرزه امواج سرعت اختالف از استفاده با: پاسخ
  .است جامد داخلی ي هسته اما ، دارد مایع حالت زمین خارجی ي هسته که دریافتند مایع) و
 

 خصوصیات گوشته زیرین چیست؟ -21

  .دارد ادامه خارجی هسته ابتداي تا کره خمیر زیر از دارد جامد حالت که بخش این: پاسخ
 

 پوسته ي زمین با گوشته چه تفاوتی دارد ؟  -22

 و مذاب حالت به گوشته در ها سنگ دارد. پوسته از زیادتري بسیار گرماي گوشته و است تر نازك پوسته: پاسخ
  .هستند خمیري
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 ورت است؟هسته داخلی به چه ص -23

 .دهد می تشکیل را زمین مرکز و دارد جامد حالت: پاسخ

 
 

 سنگ کره در قسمت خشکی ضخیم تر است یا قسمت دریاها؟ -24

  ها خشکی در: پاسخ
 

 حرکت قطعات سنگ کره برروي خمیر کره باعث پیدایش کدام پدیده ها میشود؟ -25

 جزیره پیدایش – گودال و دره ایشپید – کوه پیدایش – جدید پوسته – آتشفشان – زلزله: پاسخ
 

  زمین پویادرس پنجم 
 زمین لرزه باعث چه خسارت هایی می شود؟ -1

 مالی و جانی هاي خسارت: پاسخ
 
 شود؟ زمین لرزه باعث چه چیزي می -2

 .شود می زمین درونی انرژي شدن آزاد باعث لرزه زمین وقوع: پاسخ

 چه زمانی زمین لرزه اتفاق می افتد؟ -3

 .شکند می زمین درون از حاصل نیروهاي اثر در زمین کره سنگ که زمانی: پاسخ

 
 زمین لرزه چگونه باعث تغییر در سطح زمین می شود؟ -4

 و رسند می آن سطح به زمین داخل از اي لرزه امواج صورت به زمین هکر سنگ شکستن از حاصل انرژي: پاسخ
 .شود می زمین سطح در تغییراتی باعث

 
 زمین لرزه خفیف یعنی چه؟ -5

 کم قدرت با لرزه زمین یعنی: پاسخ

 



                                                تهران 18غیردولتی نواندیشان منطقه دبستان 

14 

 ساالنه چند زمین لرزه خفیف در کشور رخ می دهد؟ -6

 خفیف لرزه زمین 10000 حدود: پاسخ

 
 رزه هاي خفیف را حس نمی کنند؟چرا مردم زمین ل -7

 .شود می ثبت نگارها لرزه توسط فقط و است کم بسیار آنها قدرت چون: پاسخ

 
 اثرات بهداشتی حاصل از زمین لرزه چیست؟ -8

 سطح در زباله شدن جمع – واگیردار هاي بیماري شیوع – غذایی مواد برخی آلودگی – ها آب آلودگی: پاسخ
 بیماري کننده منتقل جانوران شدن زیاد – شهر

 
 .آثار ساختمانی حاصل از زمین لرزه را بیان کنید -9

 – برق تیرهاي افتادن – سدها شکستن – ها شیشه شکستن – آوار ریزش با ها ساختمان شدن خراب: پاسخ
 ها پله و آسانسورها شدن خراب

 اثرات اجتماعی حاصل از زمین لرزه چیست؟ -10

 ها بیمارستان و ادارات تخریب – تاریخی هاي مکان شدن خراب – بیکاري – عزیزان دادن دست از: پاسخ

 
 چرا هرچه زمین لرزه هاي خفیف بیشتر داشته باشیم بهتر است؟ -11

 .شود می بزرگتر هاي لرزه زمین وقوع از جلوگیري و زمین درونی انرژي شدن آزاد باعث لرزه زمین: پاسخ

 
 وقوع زمین لرزه بیشتر است؟در چه جاهایی از کره زمین احتمال  -12

 .است شکستگی داراي زمین پوسته که جاهایی: پاسخ

 
 .فعالیت هاي انسان دوستانه بعد از وقوع زمین لرزه را نام ببرید -13

 پیدا – انرس امداد افراد به کمک – خون اهداي – مالی غیر و مالی هاي کمک ارسال – مصدومین به کمک: پاسخ
 آوار زیر در مانده راداف به کردن کمک و کردن

 
 بعد از زمین لرزه چه نکات ایمنی را باید رعایت کنیم؟ -14

 ها خیابان داشتن نگه باز – اصلی گاز شیر بستن – آسانسور از نکردن استفاده – ساختمان برق جریان قطع: پاسخ
 ها لرزه پس براي داشتن آمادگی –
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 .ز نظر محل وقوع و خسارت هاي وارده را نام ببریدسال اخیر ایران ا 50مهمترین زمین لرزه هاي  -15

 – کشته 35000 با 69 سال منجیل و رودبار زلزله – کشته نفر 600 و هزار 19 با 57 سال طبس زلزله: پاسخ
 کشته نفر هزار 41 با 82 سال بم زلزله

 
 ازچه قسمت هایی ساخته شده است؟ کوه آتشفشان 16

 دهانه – مجراها – آتشفشان مخروط است: شده تشکیل اصلی قسمت سه از آتشفشان هر: پاسخ

 
 چه زمانی آتشفشان اتفاق می افتد؟ -17

 وجود به را آتشفشانی هاي سنگ و کنند می پیدا راه آن سطح به زمین داخل از آتشفشانی مواد که زمانی: پاسخ
 .آورند می

 
 موارد خارج شده از دهانه آتشفشان به چند دسته تقسیم می شود؟ -18

 گاز – مایع – جامد دسته: سه: پاسخ

 
 آتشفشان ها از نظر فعالیت به چند دسته تقسیم می شوند؟ -19

 خاموش – فعال نیمه – فعال دسته: سه: پاسخ

 
 به چه آتشفشانی فعال گفته می شود؟ -20

 است. شده خارج آنها دهانه از آتشفشانی مواد اخیر هاي سال در را حاضر حال در که هایی آتشفشان به: پاسخ
 .شود می گفته فعال آتشفشان

 
 چه آتشفشانی، نیمه فعال است؟ -21

 .شود می خارج آن دهانه از گاز فقط که آتشفشانی: پاسخ

 
 به چه آتشفشانی خاموش گفته می شود؟ -22

 .گویند می خاموش آتشفشان ندارد. فعالیتی هیچگونه که آتشفشانی به: پاسخ
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 .و آتشفشان خاموش در ایران نام ببریددو آتشفشان نیمه فعال و د -23

 فعال نیمه : تفتان و دماوند / خامورش : سبالن و سهند: پاسخ

 
 هر یک از سنگ هاي آتشفشانی زیر چه کاربردي دارد؟ -24

 .دارد کاربرد سازي ساختمان در فشانی: آتش توف: پاسخ

 .دارد کاربرد سازي ساختمان در تاس سبک چون همچنین و شود می استفاده عایق عنوان به معدنی: پوکه

 .شود می استفاده آن از بهداشت حفظ در پا: سنگ

 
 مهمترین گازهاي خارج شده از دهانه آتشفشان چه هستند؟ -25

 اکسید دي کربن و آب بخار: پاسخ

 
 .فواید آتش فشان ها را بیان کنید -26

 دنش آزاد – گرمایی انرژي از استفاده – زحاصلخی هاي زمین ایجاد – گردشگري توسعه – دریاچه تشکیل: پاسخ
 گرم آب هاي چشمه تشکیل – زمین درونی انرژي

 
 .ضرر هاي آتشفشان ها را بیان کنید -27

 – محیط به غبار و گرد و خاکستر ورود – سونامی ایجاد – اسیدي هاي باران ریزش – سمی گازهاي انتشار: پاسخ
 ها زمین شدن خراب و مذاب مواد شدن جاري – محیط در میاییشی مواد شدن پخش

 
 ساکنان مناطق آتشفشانی چه موارد ایمنی را باید رعایت کنند؟ -28

 – دببندن را ها پنجره و درها تمامی – ببرند پناه امن مکان یک به – باشند محل سریع شدن تخلیه آماده: پاسخ
 خاکسترهاي در موجود شیمیایی دموا از بدن حفظ – مذاب ادمو فوران هنگام گود جاهاي از گرفتن فاصله

 آتشفشان

 
 	طبیعیپاسخ:                                      .است .............			زمین لرزه یکی از پدیده هاي  -29

 

 1ورزش و نیرو درس ششم 
  .است هم بر جسم دو متقابل اثر: پاسخ      نیرو حاصل چیست؟ -1
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  خودش وزن برابر هزار یکصد از بیش: پاسخ   تواند بکشد؟یک کک چند برابر وزن خودش را می  -2
 
 آیا یک جسم به تنهایی می تواند نیرو وارد کند؟ -3

 .دارید نیاز جسم دو به حداقل نیرو ایجاد براي – خیر: پاسخ
  

  ندازها – جهت: پاسخ      .دو ویژگی نیرو را بیان کنید -4
  
 سنج نیرو: پاسخ       می شود؟مقدار نیرو با چه وسیله اي اندازه گیري  -5

  
 چرا وقتی الستیک یا کش را بیش از اندازه بکشیم پاره می شود؟ -6

 .گردد می آن شدن پاره باعث و است بیشتر الستیک نیروي از ما دست نیروي زیرا: پاسخ

  
 .تاس نیرو اعمال یا نیرو کردن وارد معادل: پاسخ    در علوم کشیدن یا هل دادن معادل چیست؟ -7

  
 از نیرو چه استفاده هایی می شود؟ -8

 حرکت شدن تند یا شدن کند – جسم توقف – جسم حرکت – نیرو شکل تغییر – نیرو جهت تغییر: پاسخ

 
 جسم وارد میشود جسم حرکت نمی کند؟ نیروچرا گاهی با وجود اینکه بر -9

 .است مساوي طرف دو از شده وارد نیروي زیرا: پاسخ

  
 کند؟وجود وارد شدن نیرو از دو طرف جسم به یک طرف حرکت میچه زمانی با  -10

 .است بیشتر طرف یک از شده وارد نیروي که وقتی: پاسخ

  
 چه زمانی نیروها همدیگر را خنثی می کنند؟ -11

 باشد. برابر باهم آنها اندازه وشود وارد هم مخالف جهت در نیروها که زمانی: پاسخ
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 نیروي خالص چیست؟ -12

 .آورد می در حرکت به را جسم که نیرویی: پاسخ

  
 منظور از نیروهاي تماسی چیست؟ -13

 .گویند یم تماسی نیروهاي نیروها این به کند. پیدا تماس جسم با باید کند اثر اینکه براي نیروها از بعضی: پاسخ
 

 2ورزش و نیرو درس هفتم 
 دو جسم چگونه به هم نیرو وارد می کنند؟-1

 .کنند می وارد نیرو هم به یکدیگر با ستما اثر در: پاسخ

 
 .آیا امکان دارد که دو جسم بدون تماس با هم به یکدیگر نیرو وارد کنند؟ مثال بزنید -2

 اجسام بر زمین جاذبه نیروي – هم به باآهنر همنام قطب دو تاثیر – بله: پاسخ

  
 چرا اجسام به سمت زمین سقوط می کنند؟ -3

 .شود می وارد آنها به زمین طرف زا که نیرویی علت به: پاسخ

  
 نیروي گرانشی چیست؟ -4

 .کشد می خود طرف به را آنها و کند می وارد خود نزدیک اجسام همه به زمین که است نیرویی: پاسخ

  
 .وزن را تعریف کنید -5

 .شود می نامیده وزن کند. می وارد جسم یک به نزمی که اي جاذبه نیروي: پاسخ

  
  یله اي اندازه گیري می شود و واحد آن چیست؟وزن جسم باچه وس-6

  واحد آن نیوتن است. –پاسخ: با نیروسنج 
  
  جرم چیست؟ -7
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  به مقدار ماده ي تشکیل دهنده هرجسم جرم گفته می شود.پاسخ: 
  
 جرم اجسام با چه وسیله اي اندازه گیري می شود و واحد آن چیست؟ -8

 .است کیلوگرم آن واحد – ترازو با: پاسخ

  
 چرا زمین و سیاره ها به دور خورشید می چرخند؟ -9

 گرانشی نیروي اثر در: پاسخ

  
 نیروي مغناطیسی چیست؟ -10

  .کند می وارد دیگر رباي آهن به ربا آهن که نیرویی: پاسخ
  

 نیروي الکتریکی چیست؟ -11

 .شود می آنها دفع یا جذب سبب هم به جسم دو مالش از بعد که نیرویی: پاسخ

  
 .نیروي الکتریکی مثال بزنیدبراي  -12

 شانه لوله مالش – سر موي به پالستیکی لوله دو مالش – پشمی پارچه به بادکنک دو جداگانه دادن مالش: پاسخ
  کاغذ هاي تیکه به آنها کردن نزدیک و سر موي به پالستیکی

  
 ترمز کردن چگونه سبب کند شدن و توقف سریع وسیله نقلیه می شود؟ -13

 .دارد وجود زمین و چرخ بین اصطکاکی همچنین و ترمز لنت و چرخ بین اصطکاك نیروي راث در: پاسخ

  
 وقتی توپی در حال حرکت است چرا پس از طی مسیر کوتاهی از حرکت باز می ایستد؟ -14

 .دارد وجود زمین و توپ بین اصطکاك نیروي اثر در: پاسخ

  
 چرا راه رفتن بر سطح یخ و برف دشوار است؟ -15

 .دارد وجود کفش کف و یخ بین کمی بسیار اصطکاك و است صاف برف و یخ سطح چون: پاسخ
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 .نیروي اصطکاك را تعریف کنید -16

  .شود جسم حرکت شدن کند سبب که نیرویی: پاسخ

  
 جهت نیروي اصطکاك چگونه است؟ -17

 حرکت را سمت به جسم یک اگر یعنی است، جسم حرکت جهت خالف در همیشه اصطکاك نیروي جهت: پاسخ
 .کند می وارد نیرو چپ جهت در اصطکاك نیروي کنند، می

  
 در حال حرکت باشیم و نیروي اصطکاك نباشد چه اتفاقی می افتد؟ -18

 .شد ثابت جا یک در توان نمی: پاسخ

  
 چه زمانی نیروي اصطکاك بیشتر است؟ -19

 .شد اهدخو بیشتر اصطکاك باشد اشتهد بیشتري بلندي پس و ناهمواري جسم دو بین تماس سطح چه هر: پاسخ

  
 .سه مورد از فایده هاي اصطکاك را بیان کنید -20

  .رفتن راه براي زمین و کفش بین صطکاكا )1: پاسخ
  .آن شدن روشن براي کبریت ي بدنه و کبریت چوب اصطکاك )2
  .نقلیه وسیله توقف براي زمین چرخ و لنت بین اصطکاك )3
  

 مضر باشد؟ آیا اصطکاك می تواند  -21

 یضتعو به نیاز و شده ساییده مدتی از بعد دارند رخوردب هم با مرتب جسم دو که سطوح بعضی در – بله: پاسخ
 اتومبیل – کولر دینام ي تسمه – فلزي هاي دنده چرخ مانند است. آنها

  
 امروز براي کم کردن اصطکاك از چه راه هایی استفاده می شود؟ -22

 چرخ از فادهاست – کاري روغن: پاسخ

  
 در قدیم براي جا به جایی اجسام سنگین و کاهش اصطکاك از چه روشی استفاده می کردند؟ -23

  .دادند می هل عقب جلو به را جسم و دادند می قرار جسم زیر را درخت هاي تنه: پاسخ
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  .نیروي مقاومت هوا را تعریف کنید -24

  .کند می جلوگیري اهو در جسم یک حرکت از که است مقاومی نیروي: پاسخ
  

 ایرودینامیک یعنی چه؟ -25

 تا کنیم طراحی اي گونه به را آنها شکل باید کنند، حرکت هوا در راحتی به بتوانند اجسام که آن براي: پاسخ
 .گویند می ایرودینامیک اجسامی چنین به برسد ممکن مقدار کمترین به آنها بر وارد هوا مقاومت نیروي

  
 .را تعریف کنیدنیروي باالبري  -26

 د.ش بال پایین هواي به نسبت بیشتري سرعت داراي بال باالي هواي است. حرکت حال در هواپیما وقتی: پاسخ
 .شود می باال طرف به خالص نیروي یک ایجاد و بال یک سوي دوي در فشار اختالف سبب امر همین

  
 .چه نیروهایی به یک هواپیما در حال حرکت وارد می شود -26

 باالبري نیروي – رانش نیروي – وزن – هوا مقاومت نیروي: پاسخ

  
 .با توجه به نیروي گرانشی ،هواپیما چگونه پرواز میکند و به باال می رود -27

 رانشیگ نیروي به هوا مقاومت نیروي به نسبت بیشتري قدرت باالبري نیروي و رانشی نیروي هواپیما در: پاسخ
 .دارند زمین

  
 حال حرکت است چرا پس از طی مسیر کوتاهی از حرکت باز می ایستد؟وقتی توپی در  -28

 .دارد وجود زمین و توپ بین که اصطکاکی نیروي اثر در: پاسخ

 
 چه نیروهایی به یک هواپیماي در حال حرکت وارد می شود ؟ -29

 حرکت الفخ جهت در و شود می حرکت شدن کند سبب و بوده اصطکاك همان که: هوا مقاومت نیروي)1: پاسخ
  شود می وارد هواپیما
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 شود می پایین به هواپیما کشش باعث و است زمین گرانشی نیروي همان که: وزن  )2

 کند می وارد آن رفتن جلو براي هواپیما موتور که است نیرویی : رانش نیروي )3

 شود می ماهواپی رفتن باال سبب و بوده بال سمت دو در فشار اختالف همان که : بري باال نیروي )4
 
 

 طراحی کنیم و بسازیمدرس هشتم 
 آیا تا به حال از موتور الکتریکی استفاده کرده اید؟ )1

 ها بازي اسباب در بله: پاسخ
 
 حرکت موتور الکتریکی به وسیله باتري به چه شکل است؟ )2

 چرخد می خود دور: پاسخ

  
 چگونه می توان با استفاده از یک موتور الکتریکی و یک باتري، کاردستی هاي حرکت کننده ساخت؟ )3

 .کنیم می وصل ها چرخ میله یا چرخ به کش یا تسمه را الکتریکی موتور: پاسخ

  
 اگر موتور الکتریکی نداشته باشید از چه چیزهایی میتوانیم استفاده کنیم؟ )4

 آب و باد نیروي – فنر – نخ – ارب آهن از استفاده با: پاسخ

  
 .یک وسیله نام ببرید که انرژي الکتریکی را به انرژي حرکتی تبدیل کند )5

 آرمیچر: پاسخ

  
 .چند وسیله نام ببرید که در آن موتور الکتریکی به کار رفته است )6

 بازي اسباب – کولر – پنکه: پاسخ

  
 ي گرمایی شده است؟در چه وسیله اي انرژي الکتریکی تبدیل به انرژ )7

 برقی آبگرمکن – اتو – برقی سماور – برقی بخاري: پاسخ
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 در کدام وسیله انرژي الکتریکی تبدیل به انرژي نورانی شده است؟ )8

 المپ: پاسخ

  
 .موتور الکتریکی چیست دو وسیله در منزل که موتور الکتریکی داشته باشد نام ببرید )9

 .دارد نام الکتریکی موتور کند می تبدیل مکانیکی انرژي به را یالکتریک انرژي که اي وسیله: پاسخ

 گیري آبمیوه – گوشت چرخ – لباسشویی ماشین

  
 آرمیچر چیست؟ آیا میتوان در ساخت کاردستی از آن استفاده کرد؟ )10

 .خاندچر می را کوچکی پروانه کنیم وصل باتري به را آن اگر که است ساده الکتریکی موتور یک آرمیچر: پاسخ

 
 		نورانی	انرژیپ:  .است شده تبدیل به		الکتریکی	هنگامی که با یک باتري المپی را روشن کرده ایم، انرژي )11

 		صوتی		انرژی پ: .اید کرده تبدیل ........براي ساختن رادیو به عنوان یک کاردستی شما انرژي الکتریکی را به )12

 		الکتریکی موتور پ: .دارد نام ........	کانیکی تبدیل می کندوسیله اي که انرژي الکتریکی را به انرژي م )13

 		تسمھ پ .شود می استفاده 		........براي انتقال حرکت از موتور الکتریکی به چرخ دنده یا پروانه از )14

 	پیچ گوشتی پ:   .اده می کنیماستف ........		براي باز کردن و بستن پیچ از )15

 	آداپتور ، ترانس ، شارژرپ:   .دارد نام ........	به برق باطري تبدیل می کند وسیله اي که برق شهري را )16

  
 .کاربرد هریک از وسایل زیر را جلوي آن بنویسید )17

 گرفتن یا خم کردن یا قطع کردن: : پاسخ                     انبردست )1

 یزي را قفل می کندر: پاسخ  گیره مانند قفلی انبر )2

 امتحان وجود برق در سیم:  پاسخ                        فازمتر )3

 قطع کردن سیم:  پاسخ                   چین سیم )4

 گرفتن چیز هاي ریز:  پاسخ                   باریک دم)5

 شل و سفت کردن پیج:  پاسخ               گوشتی پیچ )6

 ضربه زدن: پاسخ                       چکش )7

 کشیدن میخ: پاسخ                   کش میخ )8

 ریدنب: پاسخ                             اره )9

 شل و سفت کردن مهره و پیج:  پاسخ                       :آچار )10
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 اتصال ورق هاي مختلف: : پاسخ             پرچ دستگاه )11

 سوراخ کردن: : پاسخ                         دریل )12

 بریدن ورق فلزي با پالستیکی: : پاسخ                        قیچی )31

 اتصال سیم یا ورق:  پاسخ   کاري لحیم دستگاه )14

 سفرانرژيدرس نهم 
     براي انجام چه کارهایی به انرژي نیاز دارید؟ )1

 کاري هر انجام براي – کردن ورزش – برداشتن – رفتن راه: پاسخ
 
 
 ر انرژي انجام می شود؟دست هاي خود را به هم مالش دهید تا احساس گرما کنیم ،چه تغیی )2

 .شود می تبدیل گرما به اصطکاك نیروي اثر بر ما دست هاي ماهیچه حرکتی انرژي: پاسخ

  
فرفره کاغذي را باالي منبع گرما یا بخاري قرار دهید تا به چرخش در آید، چه تغییر انرژي انجام می ) 3

 .شود می تبدیل فرفره در حرکتی انرژي به بخاري گرمایی انرژي: پاسخ      شود؟
  
 با مداد بر لبه ي لیوان ضربه بزنید تا صدا تولید شود چه تغییر انرژي انجام می شود؟ ) 4

 .گردد می تبدیل صوتی انرژي به و شود می منتقل وسیله به ما دست حرکتی انرژي: پاسخ

  
د، چه تغییر انرژي توپی را پرتاب کرده تا با اسباب بازي ها برخورد کرده و آنها را به حرکت در آور )5

 انجام می شود؟

 زيبا اسباب با توپ برخورد در و آورد می در حرکت به را توپ و شود می منتقل توپ به ما دست حرکتی انرژي: پاسخ
 .شود می منتقل ها بازي اسباب به توپ از حرکتی انرژي این ها

  
جاد سته طبل صداي محکمی ایبر روي طبل پالستیکی چند دانه برنج بریزید و سپس در نزدیکی پو  )6

 حرکتی به حرکتی و حرکتی به صوتی: پاسخ            کنید، چه تغییر انرژي انجام می شود؟
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      .چند شکل از انرژي را نام ببرید )7
 الکتریکی و شیمیایی – اي هسته – صوتی – نورانی – گرمایی – حرکتی: پاسخ

  
 د؟انرژي مواد خوراکی از کجا به دست می آی )8

 .شود می ذخیره آنها در و شود می ساخته غذا سبز گیاهان در که است خورشید نور از: پاسخ

  
 شیمیایی انرژي: پاسخ     انرژي نورانی خورشید به چه شکلی در گیاهان ذخیره می شود؟) 9

  
     انرژي شیمیایی چیست؟ )10

 انرژي را چوب و طبیعی گاز نفت، سنگ، زغال مانند هایی سوخت و ها میوه و گیاهان در شده ذخیره انرژي: پاسخ
 .گویند می شیمیایی

  
 انرژي شیمیایی بیشتر به چه انرژي هایی تبدیل می شود؟ )11

 ايه شکل به نفت و سنگ زغال مانند هایی سوخت سوختن هنگام به یا ما بدن در ساز و سوخت اثر در انرژي این: پاسخ
 .شود یم تبدیل حرکت و گرما مانند ما نیاز مورد

  
 چه چیزهایی می توانند انرژي ذخیره کنند؟ )12

 منفجره مواد – باتري – فسیلی هاي سوخت – ها میوه و گیاهان: پاسخ

  
 وقتی چراغ قوه یا اسباب بازي متحرك را به کار می اندازید انرژي چگونه تغییر می کند؟ )13

 ازيب اسباب در و شود می تبدیل نورانی انرژي به يباتر در شده ذخیره شیمیایی پتانسیل انرژي قوه چراغ در: پاسخ
 .شود می تبدیل حرکتی انرژي به انرژي این حرکتی

  
 آیا باال بردن سنگ باعث ذخیره شدن انرژي در آن می شود؟ )14

 .شود می ذخیره آن در بیشتري انرژي .ببرید باالتر را سنگ چه هر – بله: پاسخ
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 ي باال رفتن باعث ذخیره شدن انرژي می شود؟در چه نوع فعالیت ها و ورزش ها )15

 شیرجه – باري چتر – پرشی اسکی – برداري وزنه: پاسخ

  
 ژول نام به واحدي: پاسخ      انرژي با چه واحدي اندازه گیري می شود؟) 16

  
 .است کالري کیلو یا کالري حسب بر: پاسخ     واحد انرژي مواد غذایی بر حسب چیست؟) 17

   
 .است ژول 4000 معادل تقریبی طور به: پاسخ           کالري چند ژول است؟ هر کیلو) 18

  
 تغییرات		این و شود تبدیل ما نیاز مورد .......... 		و .......... 	و .......... 		انرژي الکتریکی می تواند به انرژي هاي) 19

 		گرمایی			-						حرکتی		-				صوتیپ:                                            .کند می پیدا ادامه دائماً		انرژي

  
 		حرکتی	انرژي پ :                    .شود می تبدیل.......... در پنکه ي برقی انرژي الکتریکی به  )20

   گرمایی انرژي   پ :                        .شود می تبدیل .......... به		الکتریکی		در اتوي برقی انرژي) 21

 	ذخیره اي	انرژي  پ :                         .است .......... ه در باالي سرسره قرار دارد دارايفردي ک )22

 		ذخیره اي	انرژي  پ :                                     .شود می  .......... داراي  فنري که کشیده می شود )23

 	شیمیایی    -  گرمایی  پ :                            .کند می تولید.......... 		انرژي و.......... 			خورشید انرژي )24

 	اي ذخیره	پ :  انرژي      .باشد می..........  نوع از که است 		انرژي موجود در حبه ي قند انرژي) 25

  
 تفاوت المپ و بخاري از نظر تبدیل انرژي چیست ؟ )26

  .کند می تولید گرمایی انرژي فقط بخاري ولی کند می تولید گرمایی انرژي و نورانی انرژي المپ: پاسخ
  

 چرا انرژي الکتریکی در زندگی روزمره بیش ترین استفاده را دارد؟ )27

  .شود می تبدیل انرژي دیگر هاي صورت به آسانی به و شده منتقل راحتی به انرژي این زیرا: پاسخ
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 د؟انرژي شیمیایی سوخت به چه صورت هاي می تواند تبدیل شو )28

 رکتح و گرما ایجاد باعث سوزد می سوخت وقتی واقع در شود تبدیل گرمایی انرژي یا حرکتی انرژي به تواند می: پاسخ
 .شود می

  
 ..…و رادیو و ساعت و همراه تلفن: پاسخ   کدام وسایل را می شناسید که به کمک باتري کار می کند؟ )29

  
 بله: سخپا     آیا باتري هم انرژي ذخیره می کند؟ )30

  
 وقتی چراغ قوه یا اسباب بازي متحرك را به کار می اندازید، چه تغییرات انرژي را مشاهده می کنید؟ )31

 انرژي به باتري شده ذخیره انرژي ، متحرك بازي اسباب در و نور به باتري شده ذخیره انرژي ، قوه چراغ در: پاسخ
 .شود می تبدیل حرکتی

  
 ذخیره می شود؟ مثال بزنید؟ آیا در اجسام نیز انرژي )32

 .هستند انرژي داراي دارد، قرار زمین سطح از باالتر که جسمی و شده فشرده فنر سد، یک پشت آب بله،: پاسخ

  
 چگونه از انرژي ذخیره اي در پشت آب یک سد ، انرژي الکتریکی حاصل می شود؟ )33

 روي بر آب وقتی سپس شود، می تبدیل حرکتی انرژي به تدریج به آن انرژي ریزد می فرو آبشار از آب وقتی: پاسخ
 برق به را حرکتی انرژي مولد و دهد می حرکت را مولد دستگاه توربین دهد. می حرکت را آن شود می ریخته توربین
 .کند می تبدیل

  
 هنگام افتادن یک جسم از ارتفاع چه تبدیل انرژي انجام می شود؟ )34

 .شود می تبدیل ) (جنبشی حرکتی انرژي به گرانشی) (پتانسیل شده ذخیره انرژي: پاسخ

 

 خیلی کوچک خیلی بزرگدرس دهم 
  میکروسکوپ: پاسخ       ؟ل ها چه وسیله اي استفاده می شودبراي دیدن سلو )1
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  سلول: پاسخ    به کوچکترین واحد ساختمانی بدن موجودات زنده که حیات دارند چه می گویند؟ )2
  
  پیش سال 400 حدود هوك رابرت: پاسخ   چه کسی و در چه سالی ساخت؟ اولین میکروسکوپ را) 3
 
  جلبک: پاسخ رشته هاي باریک و بلند و سبز رنگی که در آب برکه ها و دریا ها دیده می شود چه نام دارد؟ )4
 
  ها باکتري – ها قارچ – ها جلبک: پاسخ      جانداران ساده شامل کدام دسته از موجودات هستند؟ )5
 
  سلول میلیون میلیون 75 تا 50: پاسخ    در بدن انسان چند سلول وجود دارد؟ )6
 
  یسلول کت: پاسخ   تک سلولی هستند یا پرسلولی؟شتر جانداران روي کره زمین بی )7
 
  بین ذره چند دادن قرار هم کنار از: پاسخ   اولین میکروسکوپ ها چگونه ساخته شده اند؟ )8
 
  سیتوپالسم: پاسخ      لول قرار دارد؟هسته در کدام قسمت س )9
 

  الکترونی: اسخپ   میکروسکوپ هاي نوري قویتر است یا میکروسکوپ هاي الکترونی؟ )10
 

 میکروسکوپ چیست و چه کاري انجام می دهد؟ )11

  .شود می استفاده میکروسکوپ از سلولی تک جانداران و ها سلول بیشتر مشاهده براي: پاسخ
 

 ف کنید و بگویید از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟سلول را تعری )12

 تههس و سیتوپالسمی غشاي سیتوپالسم، از که دنگوی می سلول را زنده موجودات بدن زنده واحد کوچکترین: پاسخ
 .است شده تشکیل

 
 چرا بعضی از موجودات زنده موجودات ذره بینی می گویند؟ )13

  .گردد می استفاده میکروسکوپ و بین ذره از آنها دیدن براي و دشون نمی دیده مسلح غیر چشم با چون: پاسخ
 

 مخمرها جزو کدام گروه از جانداران هستند و چگونه زیاد می شود؟ )14

  .شوند می زیاد زدن جوانه با و هستند سلولی تک هاي قارچ از مخمرها: پاسخ
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 .تفاوت سلول هاي گیاهی و جانوري را نام ببرید )15

  .کوچکترند گیاهان به نسبت و ندارند سلولی دیواره و اند منظم و شکل بدون جانوري هاي سلول: پاسخ
 

  هزار دوپ :  .دهند نشان بزرگتر		برابر ........		پیشرفته ترین میکروسکوپ هاي نوري می توانند نمونه را تا )16
 		بین ذره :پ     .کردند می استفاده   .........		در گذشته دور براي دیدن اجسام ریز از )17

  		20   -  		10پ :      .کند می بزرگ برابر	  .........تا  .........		ذره بین اجسام را )18
  	شیئی -   		چشمیپ :  .دارد وجود   .........	عدسی و   .........		در میکروسکوپ دو عدسی به نام هاي عدسی )19
  		اي گلخانه گیاهان	یا تره پ :   .کرد استفاده  .........براي مشاهده سلول هاي گیاهی می توان از برگ تازه )20

 
  هسته    -	غشا  -   سیتوپالسمپ :      .است شده تشکیل ......... و  .........	و .........هر سلول از  )21
 ارقر		ورن		این است که باید همیشه عدسی شیئی با بزرگنمایی کم را در مسیر .........  یکی از موارد مهم کار با )22

  میکروسکوپپ :    .دهیم
  75 تا 50پ :     .دارد		سلول		میلیون .........در بدن انسان  )23
  سلولی تک	قارچپ :       .است 	.........مخمر نوعی )24
 		هوك رابرتپ :      .میکروسکوپ را ساخت اولین  .........		فردي به نام )25

  	هستهپ :     .است ..........		ایت می نمایدمرکز فرماندهی سلول که همه کارهاي سلول را هد )26
 

 وظیفه ي سلول هاي نگه دارنده روزنه (سلول نگهبان روزنه) در برگ گیاهان چیست؟ )27
  .دارد عهده بر را برگ هوایی هاي روزنه داشتن نگه بسته و باز: پاسخ

 
  .است کوچک اتاق معناي به سلول: پاسخ         اصطالح (سلول) به چه معناست؟ )28

 
 نقش سیتوپالسم در سلول چیست؟ )29

  .دهد می جاي خود در را سلول هاي بخش همه که دهد می تشکیل را سلول اي ژله بخش و داشته قرار غشاء درون: پاسخ
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 شگفتی هاي برگ 11درس 
 سبزینه در کجا قرار دارد و چه می کند؟ )1

 دارد، سبزینھ انرژی نور خورشید را جذب می کندبرگ، رنگیزه ھای سبزی بھ نام سبزینھ یا کلروفیل : پاسخ
 
  غذا ساختن براي: پاسخ     گیاهان از انرژي نور خورشید چه استفاده اي می کنند؟ )2
 
 همه موجودات زنده از چه چیزي تغذیه می کنند؟ )3

  .سازند می گیاهان که غذایی از مستقیم غیر یا مستقیم طور به: پاسخ
 
 نیز غذاسازي می کنند؟ آیا ساقه هاي گیاهان )4

  .کنند می غذاسازي دارند که لوبیا ساقه مانند گیاهان رنگ سبز هاي ساقه اما خیر: پاسخ
  
  برگ: پاسخ  محل اصلی غذاسازي گیاهان کجاست؟ )5
 
 اکسیژن مورد نیاز جانداران چگونه ساخته می شود؟ )6

  .شود می اطراف هواي وارد برگ هاي روزنه از اکسیژن ینا شود، می تولید نیز اکسیژن غذا، بر عالوه فتوسنتز در: پاسخ
 
 سه کاري که در فتوسنتز اتفاق می افتد چیست؟ )7

  هوا آلودگی برن بین از – جانداران نیاز مورد اکسیژن تولید – غذاسازي: پاسخ
 
  		ها برگپ:      .است شده ذخیره ................		بیشترین مقدار سبزینه در )8
  		برگ پ:        .است 	................ ازي گیاهمحل غذا س )9

  	فتوسنتز پ:        .نامند می................ 		عمل غذا سازي در گیاهان را )10
 

  روزنه: پاسخ سوراخ هاي بسیار ریزي که در پوسته نازك پوشاننده و روي برگ ها است چه نام دارد؟ )11
 

 )چهار مورد(ن را نام ببرید. مواد مورد نیاز براي غذا سازي گیاها )12

  خاك – نور – کربن اکسید دي – آب: پاسخ
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  ها آوند: پاسخ آب چگونه به قسمت هاي مختلف گیاه می رسد؟ )13
 

 روزنه: پاسخ  برگ ها از چه راهی دي اکسید کربن هوا را جذب می کنند؟ )14

  
 چرا برگ ها مکان اصلی عمل فتوسنتز محسوب می شوند؟ )15

  .هستند برگ رگ و روزنه و فراوان سبزینه داراي ازیر: پاسخ
 

 سبزینه چیست؟ وظیفه آن را بنویسید؟ )16

  .است اکسید دي کربن و آب و خورشید نور وسیله به سازي غذا اش وظیفه – است برگ سبز قسمت: پاسخ
 

  .دگوین می فتوسنتز را خورشید نور وسیله به گیاهان سازي غذا: پاسخ    ت؟فتوسنتز چیس )17
 

  .است نور معنی به: پاسخ  فتو چیست؟ )18
 

  .است ساختن معنی به: پاسخ    سنتز چیست؟ )19
 

 آیا گیاهان در زمستان هم می توانند غذا سازي کنند؟ چرا؟ )20

 . است مک خورشید تابش قدرت یعنی باشد نمی موجود فتوسنتز براي کافی ي اندازه به خورشید نور زمستان در زیرا خیر،: پاسخ
  

 باید از قرار دادن الکل به طور مستقیم روي حرارت جلوگیري کرد؟ چرا؟ )21

  .است گیر آتش بسیار الکل زیرا: پاسخ
 

  اهی می تواند غذا سازي کند؟ چرا؟یساقه ي سبز چه گ )22
  .دارد زیادي کلروفیل لوبیا ي ساقه زیرا ، لوبیا: پاسخ

 
 دیگري نیز دارد؟آیا برگ گیاهان عالوه بر فتوسنتز کاربرد  )23

  .کند شکار را کوچک جانوران حتی و حشرات تواند می و آمده در تله شکل به برخی برگ: پاسخ
 

 چرا گیاهان به آب نیاز دارند؟ )24
 .کند استفاده آن از بتواند گیاه تا کند می حل خود در گیرد می خاك از  گیاه که را نیازي مورد مواد آب: پاسخ



                                                تهران 18غیردولتی نواندیشان منطقه دبستان 

32 

 
 زیتون و نارگیل: پاسخ   دار را نام ببرید؟دو میوه ي روغن  )25

 سویا: پاسخ  دانه اي نام ببرید که هم روغنی است هم پروتئین دارد؟ )26
 
 

 جنگل براي کیست؟ 12درس 
     زنجیره غذایی چیست؟ -1

 .شود می گفته کننده مصرف چند و کننده تولید یک غذایی رابطه به: پاسخ

 
 .شود می فتهگ یکدیگر با غذایی زنجیره چند غذایی ارتباط به: پاسخ  .شبکه غذایی را تعریف کنید -2

 قارچ ها در چه جاهایی از زنجیره غذایی قرار دارند؟  -3

 .هستند کننده تجزیه آنها: پاسخ

 جانوران و گیاهان بدن بقایاي تجزیه با: پاسخ   قارچ ها چگونه باعث بهبود و تقویت خاك می شود؟ -4

  
 .د ندارد نام ببریدچند جانور و گیاهی را که در گذشته وجود داشتند اما در حال حاضر وجو -5

 تنومند بسیار درختان گیاهان:                          دایناسورها جانوران:: پاسخ

  
 .مثالی براي نابودي برخی جانوران توسط انسان در کشورمان بیان کنید  -6

 دادن دست از و نانسا توسط شکار علت به اما داشت وجود ایران از هایی بخش در پیش سال 70 حدود ایرانی شیر: پاسخ
 .رفت بین از زیستگاهش

  
 منظور از درخت بومی چیست؟  -7

 .گویند می بومی درخت کنند می رشد طبیعی طور به منطقه یک در که درختانی به: پاسخ

  
 چرا تنوع گیاهان در جنگل هاي کاج کم است؟  -8

 .شود می جلوگیري گیاهان از بسیاري رشد از که کند می ترشح خاك در خود ریشه از يمواد کاج درخت زیرا: پاسخ
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 با قطع بی رویه درختان با گذشت زمان چه تغییري در جنگلهاي کره زمین ایجاد می شود؟ -9

 .شود می زیست محیط و جانوران نابودي باعث: پاسخ

  
 رابطه غذایی کرکس و شیر ها چگونه است؟  -10

 .خوارند مرده ها کرکس       .خورد می را شیرها شکار ي مانده ته ها کرکس است. همسفرگی صورت به: پاسخ

  
 بلوط – سنجاب – روباه: پاسخ      .یک زنجیره غذایی ساده نام ببرید  -11

  
 قارچ ها مواد مورد نیاز خود را چگونه بدست می آورند؟  -12

 .شود می فراهم شده خورده موجودات بدن بقایاي تجزیهاز را مواد این که دارند نیاز رطوبت و مواد به رشد براي: پاسخ

  
 .قارچ هاي تک سلولی و پر سلولی را نام ببرید  -13

 ها کپک یا مخمر مانند سلولی تک هاي قارچ و سمی یا خوراکی چتري هاي قارچ مانند پرسلولی هاي قارچ: پاسخ

 همزیستی چیست؟  -14

 ،  رقابت ،  همیاري گی،همسفر صورت به غذا تامین رايب که شود می گفته زنده موجودات میان غذایی هاي ارتباط انواع به: پاسخ
 .است شکارچی و شکار حتی و انگلی

  
 زندگی همسفرگی چیست؟ -15

 ماهی کوسه و دار بادکش ماهی زیان نه و برد می سود نه دیگري و برد می سود موجود یک همسفرگی زندگی در: پاسخ

  
 مورچه و هشت مانند برند می سود موجود دو ره یزندگ این در: پاسخ       زندگی همیاري چیست؟  -16

  
 زندگی رقابتی چیست؟  -17

 .کنند می استفاده خورشید نور از بیشتر بلند قد گیاهان مثال دارد. وجود رقابت زندگی نوع این در: پاسخ

  
 زندگی شکار و شکارچی چیست؟  -18

 عقاب و گنجشک مانند ورد.خ می و کند می شکار را دیگر موجود موجودي زندگی این در: پاسخ
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 چه شغل هایی در ارتباط با محیط هاي طبیعی وجود دارد؟  -19

 .زیست محیط حفاظت سازمان کارکنان جنگلبانی: پاسخ

  
 رابطه ي غذایی انگلی چگونه است؟  -20

 حیوان دنب درون را خود نیش هک ها پشه مانند کند می استفاده غذایی منبع عنوان به میزبان از انگل موجود انگلی زندگی در: پاسخ
 شپش ، زالو ، کدو کرم.مکند می را ها آن خون و برند می فرو دیگري

  
 قارچ ها در چه جاهایی رشد می کنند؟  -23

 ايبقای که سمی و خوراکی هاي قارچ برخی کنند می رشد بارانی و جنگلی مناطق در و برند می سر به آب و خاك در ها قارچ: پاسخ
 مخمر نام به قارچ از دیگر اي .گونه آورند می وجود به را زیادي هاي بیماري ها قارچ برخی کنند می تجزیه را وريجان و گیاهی
 .هستند

 هب دیگر برخی و شوند می بیماري موجب قارچ دیگر هاي گونه و شود می حمام هاي کاشی رنگ شدن سیاه باعث دیگر اي گونه
 کپک دمانن سلولی تک هاي قارچ شوند. می گیاه ي دوباره رویش یا چوب پوسیدگی اعثب نیز بعضی و شوند می مصرف دارو عنوان

 .کنند می رشد خراب هاي میوه محل در میوه

  
 موجودات زنده ي زمین از نظر نقش خود در محیط به چند گروه تقسیم می شوند ؟  -24

 :گیرند می رارق زیر گروه سه در محیط در خود نقش نظر از زمین ي زنده موجودات: پاسخ

 می مانجا سازي غذا و کنند می فتوسنتز خورشید نور با – تولیدکننده (گیاهان کننده تجزیه -3 کننده مصرف -2 کننده تولید- 1
 (اند کننده تجزیه ها میکروب – هستند کننده مصرف جانوران – دهند

  
 رابطه ي غذایی بین مورچه و شته چگونه است؟ -25

 گیاه جوان هاي بخش به را ها شته ها مورچه برند می سود یکدیگر از موجود دو هر و کنند می زندگی همیاري صورت به: پاسخ
 .کند می مصرف را شته از شده خارج شهد مورچه و کند می تغذیه خود خرطوم ي وسیله به گیاه ي شیره از شته رسانند می
 
 

 سالم بمانیم 13درس 
 بیماري واگیردار چیست؟ -1

 .شود منتقل دیگر فرد به فردي از دتوان می که هایی بیماري: پاسخ
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 چه عاملی باعث بیماري هاي واگیردار می شود؟ -2

 زا بیماري مختلف هاي میکروب: پاسخ

  
 .یدچند میکروب بیماري زا نام ببر  -3

 ها قارچ – ها باکتري – ها ویروس: پاسخ

  
 چرا به عوامل بیماري زا میکروب می گویند؟  -4

 .است پذیر امکان میکروسکوپ با فقط آنها دیدن و هستند ریز بسیار چون: پاسخ

  
 ناقل چیست؟  -5

  .کنند می زندگی آنها بدن در ها میکروب که جانورانی: پاسخ
 
 .ا نام ببریدچند جاندار ناقل بیماري ر -6

  -.است ماالریا بیماري ناقل انوفل پشه – هاري بیماري ناقل سگ – طاعون بیماري ناقل موش: پاسخ

  
 تفاوت سرماخوردگی و آنفوالنزا را بنویسید؟ -7

 می ساکن ها شش هاي سلول در آنفوالنزا ویروس که حالی در گیرد می قرار بینی مخاط سلول در خوردگی سرما ویروس: پاسخ
 .است سرفه و درد بدن تب، همراه معموالً آنفوالنزا وندش
 
 میکروب ها تقریباً همه جا هستند ولی ما فقط بعضی وقت ها مریض می شویم. چرا؟  -8

 شدر براي شرایط و شوند می بدن وارد وقتی اما کنند می جلوگیري ها میکروب فعالیت و ورود از بدن ایمنی دستگاه زیرا: پاسخ
  .شود می بیمار ما باشد آنها

 
  سفید هاي گلبول دوم و پوست اول: پاسخ    .دو عامل دفاعی مهم بدن را نام ببرید -9
 

وقتی نفس می کشیم، میکروب ها وارد بینی می شوند اما چرا نمی توانند به راحتی وارد شش ها  -10
  .راند می بیرون را آنها بینی داخل هاي مژك و بینی مخاط زیر: پاسخ     شوند؟

 



                                                تهران 18غیردولتی نواندیشان منطقه دبستان 

36 

  پادتن ترشح – خواري بیگانه: پاسخ     گلبول هاي سفید چگونه میکروب ها را از بین می برند؟ -11
  

 میکروب گلودرد چرکی چگونه به بدن آسیب می رساند؟ -12
  .ساندر می آسیب آن به و رود می قلب به خود جریان با که کند می تولید سمی و است باکتري نوعی بیماري این میکروب: پاسخ

 
 علت ایجاد بیماري هاي غیر واگیر چیست؟ -13

  .شود می ایجاد بدن هاي دستگاه کار در اختالل دلیل به ها بیماري این: پاسخ
 

  		طاعونپ:                .بود ..........		مهمترین بیماري واگیردار خطرناك هفت قرن پیش -14
 

ن یا روبوسی با دیگران پرهیز کند اما چرا پزشک به فرد سرما خورده توصیه می کند از دست داد -15
 کند؟ نمی دارد قندي) (بیماري دیابت که فردي براي اي توصیه چنین

 یگراند به و نیست واگیر قندي بیماري اما کند می سرایت دیگران به اش بیماري و است واگیر بیماري خوردگی سرما زیرا: پاسخ
 .کند نمی سرایت

  
 مناسب تر است ؟چه راه هایی براي پیشگیري  -16

  و... کافی استراحت و خواب ، مناسب تغذیه ،  ورزش  ،  واکسن  ،  بدن متمقاو بردن البا  : پاسخ
 

 چرا پیشگیري بهتر از درمان است؟ -17
 رد پیشگیري اما دارد زیادي ي هزینه درمان – کند می ایجاد نشاط تواند می پیشگیري اما است کننده ناراحت درمان زیرا: پاسخ
 ستا شخص اختیار در زمان پیشگیري در ولی شود می وقت رفتن بین از باعث ندرما. کند می هزینه کمی مبلغ طوالنی زمانی

 چند بلمقا در بدن پیشگیري در ولی رساند می آسیب دیگر هاي قسمت در بدن به و است بیماري یک درمان براي دارو از استفاده
   …و شود می محافظت بیماري

 
 ي چه نشانه هایی می تواند داشته باشد؟بیمار -18

   …و ادرار سوزش و ها ماهیچه درد ،  دهان بد بوي ،  رنگ پریدگی ،  تهوع حالت ،  سرگیجه  ،  شکم درد ، لرز تب: پاسخ
 

 عواملی مانند ویروس باکتري یا قارچ چه بیماریهایی به وجود می آورند؟ -19

 ویروسی بیماریهایی خوردگی سرما و هاري  ، مرغان آبله ،  سرخجه  ،ایدز ،  هپاتیت ،  آنفلوآنزا ،  اطفال فلج: پاسخ
 .هستند
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 .اند باکتریایی بیماري سل و مالت تب  ، سرفه سیاه ، دیفتري ،کزاز ، چرکی گلودرد

  .شوند می محسوب قارچی بیماریهاي از پوستی قارچ و دهان برفک  کچلی
 

 ماري هاي واگیر می شود؟محیط هاي آلوده چگونه سبب گسترش بی -20

 اعثب نیز هوا جریان شوند می بیماري گسترش باعث که است سگ یا گربه موش مانند جانورانی زندگی محل ها محیط این: پاسخ
  .گردد می آلودگی گسترش

 
 میکروب سرماخوردگی از چه راهی وارد بدن ما می شود؟ -21

 ها ویروس دارند. مهمی نقش هم دستها آلودگی بین این در اما است بینی یا دهان بدن به سرماخوردگی ویروس ورود راه: پاسخ
 اند هبود ویروس به آلوده که اشیایی با دستها تماس طریق از و شوند می پخش هوا در زدن حرف حتی یا و عطسه سرفه دنبال به

 .بدیا می انتقال سرماخوردگی ویروس کند پیدا تماس بینی یا دهان ها چشم با آلوده دستهاي اگر باشد می انتقال قابل نیز

 انجام چه کارهایی می تواند به سالمت روح و روان ما کمک کند؟ -24

 مکک ما روان و روح سالمت به اطرافیان با محترمانه و درست رفتار داشتن و رویی خوش مهربانی، دیگران، به کردن کمک: پاسخ
  .کنند می
 

 سید؟مواردي از بیماري غیر واگیر را بنوی -25

 بهضر کمترین با و بمانند نرم هایمان استخوان است ممکن نکنیم، مصرف دار کلسیم هاي غذا کافی ي اندازه به اگر( 1: پاسخ
 .شوند شکسته

 .برد می باال را خون فشار بیماري به ابتال فراوان روغن با شده سرخ و نمک پر غذاي خوردن( 2

 حد از نشود مصرف بدن هاي سلول ي وسیله به خون قند اگر ولی دارند قند دخو خون در طبیعی طور به ها انسان ي همه( 3
 .گردد می عارض دیابت یا قند بیماري و رفته تر باال طبیعی

  .است بزرگ ي روده سرطان پیدایش در دخیل عوامل از گوسفند و گوساله گوشت مانند قرمز گوشت زیاد مصرف( 4
 

 فایده ي ورزش کردن چیست؟ -26
  .شود می بدن در نشاط احساس و قلب و ها ماهیچه تقویت سبب کردن رزشو: پاسخ

 
اگر پزشک براي بهبود بیماري ما آنتی بیوتیک تجویز کرده باشد، چرا آن را در همان ساعت هایی  -27

 که پزشک گفته است و به همان تعداد باید بخریم؟

 آنها نتواند دارو نتیجه در و کنند مقاوم بیوتیک آنتی برابر در را خود تا دهیم می فرصت ها باکتري به نکنیم را کار این اگر: پاسخ
  .ببرد بین از را
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 آیا همه ي باکتري ها زیان آور و بیماري زا هستند؟ توضیح دهید؟ -28

 کنند می تولید ویتامین که دارد وجود هایی باکتري ما ي روده در )1 – خیر: پاسخ

 برند می بین از را آور زیان هاي باکتري که کنند یم زندگی ما پوست در هایی باکتري( 2

 استفاده زسب هاي فضا و درختان آبیاري براي آن از و کنند می ضرر بی و تصفیه خاصی هاي باکتري با را فاضالب جاها بعضی در( 3
  کنند می
 

 مهمترین بیماري واگیر خطرناك هفت قرن پیش قاره ي اروپا چه بوده است؟ -29

  .باختند جان زیادي مردم سال سه حدود در که طاعون: پاسخ
  

 دو سد دفاعی بدن که میکروب ها براي بیمار کردن ما باید از آن عبور کنند کدام اند؟ -30

 میکروب راه آن از شود ایجاد پوست در خراشی یا زخم اگر اما کند می جلوگیري ها میکروب ورود از بدن پوست اول: سد: پاسخ
  .شود بدن وارد

  
وقتی نفس می کشیم میکروب ها وارد بینی می شوند اما چرا نمی توانند به راحتی پایین تر بروند و   -31

  .رانند می بیرون به را آنها بینی داخل هاي مژك و بینی مخاط: پاسخ              وارد شش ها شوند؟
 

 گلبول هاي سفید چگونه میکروب ها را از بین می برند؟  -32

 :کنند می مبارزه ها میکروب با راه دو از ها گلبول: پاسخ

 خوار گانهبی سفید هاي گلبول این به خورند می را آنها و کنند می حمله ها میکروب به سفید هاي گلبول :بعضی خواري بیگانه( 1
 .گویند می نیز

 هاي لبولگ کند؛ می غیرفعال را ها میکروب پادتن کنند می ترشح پادتن نام به موادي سفید هاي گلبول بعضی پادتن: ترشح( 2
 .خورند می تر راحت را غیرفعال هاي میکروب این خوار بیگانه سفید

 .کنید مطالعه دقت به هم را درس متن حتما و نکنید اکتفا سواالت این خواندن به تنها عزیز، آموزان دانش: مهم نکته
 
 

 علوم ششم 14سواالت درس 
 .آموزان را بیان کنیدمضرات برخی وسایل ارتباط شخصی دانش  -1

 .را انجام ندھیم و ناراحتی و مشکالت روحی و روانی برای ما ایجاد شودباعث می شود کھ کارھای دیگر: پاسخ
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 .مواردي از وسایل ارتباط شخصی را در گذشته بیان کنید -2

  تلگراف – تندرو هاي اسب از استفاده – صدا انتقال – ارتفاعات در مشعل: پاسخ
 
 ایل ارتباط شخصی با گذشت زمان تغییر کرده اند؟چرا وس -3

  بهتر خدمات – اطالعات سریعتر انتقال – بهتر و تر راحت ارتباط براي: پاسخ
 
 چرا انسان از وسایل ارتباط شخصی استفاده می کند؟ -4

  .برساند دیگران به را خود پیام بتواند تا کند می استفاده ارتباط برقراري براي اي وسیله از همیشه انسان: پاسخ
 
 .درباره ي نقاط ضعف و قوت هر یک از وسایل زیر مواردي را بیان کنید -5

 :تلفن: پاسخ

 ممکن زمان کمترین در دیگران با ارتباط برقراري امکان : قوت

 .برویم دیگر یک دیدن به کمتر که شود می :باعث ضعف

 :همراه تلفن

  …و پیامک ارسال روز شبانه از لحظه ره در و مکان هر در ارتباط برقراري امکان : قوت

 است مضر انسان براي آن امواج : ضعف

 :رایانه

  …و اینترنتی خرید اطالعات آوري جمع ها پرداخت مانند شخصی هاي کار از بسیاري انجام اطالعات تبادل : قوت

   .شود می انیرو و روحی بیماریهاي ایجاد باعث اي رایانه هاي بازي و اینترنت به کردن عادت : ضعف
 

 و نکنید اکتفا سواالت این خواندن به تنها عزیز، آموزان دانش: مهم نکته
 .کنید مطالعه دقت به هم را درس متن حتما

 
 

 


