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 عملکرد  سؤاالتشرح  ردیف 

 
 
 

 سؤاالت  3 از  1  صفحه

 ی درست را در هر سؤال مشخص کنید. گزینه الف

 ؟ جمله زیر بیانگر کدام مرحله علمی است -1
 ؟نیستهای ایجاد شده در برخورد شهاب سنگ یکسان چرا قطر و عمق گودال

  )سازیفرضیه الف   )آزمایش ب   )طرح سوال ج   )نظریهد 

 کنند.صنعت دوچرخه سازی از فلز .......................... استفاده میهای دارو و برای ساخت پوشش ورقه -2

  )آلومینیوم الف   )مس ب   )قلع ج   )آهن د 

 های زمین است؟ها در کدام یک از الیهمنشاء زلزله و آتشفشان -3

  )هسته بیرونیالف   )هسته درونی ب   )گوشته زیرین ج   )خمیرکرهد 

 ............................. جسم باید بر هم اثر کند تا نیرو ظاهر شود؟حداقل  -4

  )یکالف   )دو ب   )سهج   )بیش از سه موردد  

اسباب  -5 ماشین  که  میهنگامی  کوک  را  عروسکی  یا  وسیلهبازی  این  در  شده  ذخیره  انرژی  انرژیی کنید.  چه  به  ها 

 شود.تبدیل می

  )انرژی شیمیایی الف   )الکتریسیته ب   )ای ذخیرهج   )حرکتی د 

 شود. در فتوسنتز عالوه بر غذا ........................... نیز تولید می -6

  )دی اکسید کربن الف   )اکسیژن ب   )یدروژنئج   )همه مواردد   

 

 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید.  ب

 نادرست   درست  شود.ی آن خارج میدماوند و تفتان، گاز از دهانههای خاموش مانند در آتشفشان -1

  نادرست  درست  باشد. کندائسور یکی از اجزای میکروسکوپ است که متراکم کننده نور می -2

  نادرست  درست  برد و دیگری ضرر. در رابطه غذایی پرنده و تمساح یکی سود می -3

  نادرست  درست  های آتشفشانی است که در سائیدن سطوح مختلف کاربرد دارد. سنگ پا یکی از  در سنگ  -4

 

 در جاهای خالی کلمه یا عدد مناسب بنویسید. ج

 شود.های خمیرسازی کاغذ از فلز ............................... استفاده میدر ساخت دیگ  -1

 شود ................................ نام دارد. لرزه ایجاد میدرون زمین در اثر زمینهای امواجی که در اثر شکستن ناگهانی سنگ  -2

بقایای موجودات زنده را تجزیه می  -3 از جانداران که  ها  ی آندهشوند که مواد تشکیل دهن کنند و سبب میگروهی 

 دوباره به طبیعت برگردد ............................. نام دارد. 

 کند. هرگاه دو نیرو مساوی و در جهت مخالف بر یک جسم وارد شود. همدیگر را .............................. می -4

 شود.کند ................................... نامیده میای که زمین به هر جسم وارد میجاذبهنیروی  -5

   هستند. های ...............................مخمرها از قارچ -6

 

 هم وصل کنید. موارد مرتبط در سمت راست و چپ را به د

 الف( تولید کاغذ رنگی    نشاسته  -1

 از بین رفتن رنگ زرد چوب ب(    رنگ -2

 ج( مات کردن کاغذ    کلر  -3

 د( تولید کاغذ ضد آب    گچ  -4

  هـ( استحکام کاغذ      پالستیک -5
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 سؤاالت   3 از  2  صفحه

 دهید.کامل زیر پاسخ  به سؤاالت هـ 

 با توجه به کلمات داخل کادر جاهای خالی را پر کنید.  -1

 نرمی استخوان  -فشار خون و چربی  -سل -آنفوالنزا  -میکروب گلو درد چرکی -دیابت

 ها: الف( تخریب شش

 : شودب( میکروب با تولید سم سبب آسیب رساندن به قلب می

 : همراه استج( این بیماری با تب، سرفه و بدن درد 

 کند: های بدن اختالل ایجاد میگاهد( در کار دست

 :دارمصرف نکردن غذاهای کلسیمهـ(  

 :ر( استفاده از غذاهای پر نک و چرب

 جدول زیر را کامل کنید. -2

 ضررهای آتشفشان   فواید آتشفشان 
      

   
      

   

 شوند، با رسم شکل زمین به چند بخش تقسیم میهای درونی بر اساس حالت مواد تشکیل دهنده الیه -3

 

 

 مورد(  2کنند؟ )هایی استفاده میامروزه برای کم کردن اصطکاک از چه راه -4

 

توانید استفاده  های خود از چه چیزهایی میاگر موتورهای الکتریکی نداشته باشید برای به حرکت در آوردن وسیله  -5

 کنید؟ 

 

 مورد(  2دنیایی امروزی چیست؟ )نقش میکروسکوپ در   -6

 

 باشند. با شرح یک آزمایش نشان دهید که گیاهان دارای نشاسته می -7

 

 های طبیعی از بین رفته است؟ چرا محیط -8

 

 مورد(  2شناسید. )های واگیر میهایی برای پیشگیری از بیماریچه راه -9

 

  مورد( 2دارند. )ای ها چه فایدهوسایل ارتباط امروزی انسان -10
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 ؤاالتــکلید س

 جنوبی  خراساناستان  اداره کل آموزش و پرورش 

 شهرستان...آموزش و پرورش 

 پایه ششم ریاضیامتحان هماهنگ 

 
 

 عملکرد  سؤاالتشرح  ردیف 

 
 
 

 سؤاالت   3 از  3  صفحه

  د  -5 ب  -4 د  -3 الف  -2 ج  -1 الف

  درست  -4 نادرست  -3 درست  -2 نادرست  -1 ب

  ای تک یاخته -6 گرانشی  -5 خنثی  -4 ها قارچ -3 ای امواج لرزه -2 آهن -1 ج

  د  -5 ج  -4 ب  -3 الف  -2 هـ -1 د

   -1 هـ 

 د( دیابت  ج( آنفوالنزا  ب( میکروب گلو درد چرکی  الف( سل

 ر( فشار خون و چربی هـ( نرمی استخوان 

 های اسیدی انتشار گازهای سمی، ریزش بارانضررها:  -فواید: تشکیل دریاچه، توسعه گردشگری -2

 شوند.های درونی زمین به پنج بخش تقسیم میبراساس حالت مواد تشکیل دهنده )جامد، مایع، خمیری( الیه -3

 سنگ کره، خمیرکره، گوشته زیرین، هسته خارجی و هسته داخلی

 دیگر دار و هر مورد صحیح شیبسطح -گریس -روغن  -از چرخ و غلتک -4

ربا و نیروی مغناطیسی و هر  آهن  -نیروی گرانشی   -انرژی آب، باد و خورشیدی  -طناب   -نخ   -قرقره  -چرخ و محور  -5

 مورد صحیح دیگر 

 لوژی و هر مورد صحیح دیگرپیشرفت در علوم و فنون و تکنو -6

ند. حال این بشر را در یک بشر  برگی را در یک بشر کوچ بگذارید و آن قدر الکل روی آن بریزید تا روی آن را بپوشا  -7

تر بگذارید که تا نیمه از آب پر شده است. این بشر را آن قدر حرارت دهید که تمام رنگ سبز از یرگ خارج شود و  بزرگ

شما آن را در بشر کوچک ببینید. بر را با احتیاط از بشر خارج کنید و آن را با آب بشویید؛ سپس برگ را در یک بشقاب  

بینید که رنگ برگ به طور کامل عوض شده است با این آزمایش نتیجه  حلول ید را روی آن بریزید. حال میبگذارید و م

 گیریم که برگ دارای نشاسته است.می

 ها برای ساخت جاده، راه، ساختمان، کارخانه و دیگر موارد صحیح بخاطر دخالت انسان -8

، استراحت کافی، رژیم غذایی سالم، ورزش کردن و هر مورد  ایل شخصیبهداشت فردی مانند استفاده از وس  رعایت   -9

 صحیح دیگر 

  های ارتباطی و...صرف وقت کم برای دسترسی سریع به اطالعات، ثبت اطالعات زیاد، کاهش هزینه -10
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