
  

 .دینادرست را مشخص کن ایجمله درست  1
 

   .گیری استنتیجهک روش علمی اولین گام در ی

   کند که به آن نیرویی وارد شود. حرکت جسم زمانی تغییر می 

   ، هسته درونی است.الیه زمینترین ترین و داغنازک 

   اند. سنگ در داخل گوشته واقع شدهنفت، گاز و زغال ریذخا

    تراکم است. در اجسام متراکم تندتر از اجسام کم یاسرعت امواج لرزه

2 
 

 پاسخ صحیح را مشخّص کنید. 

 ی کاغذ چیست؟علّت استفاده از »گچ« در تهیه _
 کاغذ ردنک سفید (د                       کردن کاغذج( ضد آب                                  کاغذ ب( استحکام                              کاغذمات کردن الف( 

 

 کند؟یهنگام به او کمک م نیدر ا ییروی. چه نکندیترمز م یدر مواجه شدن با مانع به راحت یموقع رانندگ برزی در فرپ _
 ب( نیروی مغناطیسی                           ج( نیروی رانش                             د( نیروی اصطکاک الف( نیروی جاذبه                                 

 

 شود؟ی م یقلب سمیرومات یماری باعث بروز ب یماریدرمان نشدن کدام ب _
 ج( آنفلوآنزا                                 د( سل                         گلو درد چرکی        ا خوردگی                             ب( الف( سرم

 

 است؟  یشامل چه جانداران ییغذا یره یزنج یحلقه نیآخر _
 ن                             د( گوشتخوارانراخواکنندگان                                 ج( گیاهکنندگان                          ب( تولیدف( تجزیهال
 

 ؟ ستی ن یازین ریز یها نهیزاز گ کیعمل فتوسنتز به کدام  یبرا _
 کلروفیل د(                                        آب ج(                               کربن  دیاکس  یدب(                                     ژنیاکسالف( 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید 3
 . شودیم دهی....... نام.......................... ............  شود،یم خچالیکه سبب بسته شدن در  ییروینالف( 

 . باشد موجود می................................. ی گیاه در بیشترین مقدار سبزینه ب( 

 . کندی را .............................. م گریجسم وارد شود. همد کیو در جهت مخالف بر  یمساو رویهرگاه دو نج( 

 .شودی.................. استفاده م.........از .......... دیاس ییشناسا یبراد( 

 مفاهیم زیر را تعریف کنید.  4
 مواد مصنوعی:  ( الف

 ( درخت بومی:ب

 ( بیماری واگیر: ج

 ( فتوسنتز: د

 بنویسید. خود مناسب  در کادر را ی غذایی زیر، هر یک از جانداران داده شده در شبکه 5
 ، گیاه ، عقاب مار، موش

.............................. .............................. .............................. ..............................
 

 پاسخ کوتاه بدهید.  6
 های خفیف چه اهمیتی دارند؟ لرزهوقوع زمین الف( 

 افتد؟ آبی« چه تبدیالت انرژی اتفاق میدر »نیروگاه برق ب( 

 بهتر از درمان است؟  یریشگیچرا پج( 

 

                                                                                                               

 

 بسمه تعالی 

 

 

   00:8: برگزاری آزمون ساعت  

دقیقه  90: برگزاری آزمون  مدت    

ریاضی نام درس:   

 آموزش و پرورش استان بوشهر 
42/02/1140:   برگزاری آزمون   تاریخ  نام:   

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کنگان 

 آزمون نهایی پایه ششم 

1400- 1140صیلی  سال تح 3: تعداد صفحات     

نام خانوادگی:    

: پدرنام    

 ردیف  سوال 

 نادرست  درست 
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 بشان وصل کنید.سی غذایی مناهریک از جانداران زیر را به رابطه 7
   شیر و کرکس
 مگس و اسب 
 مورچه و شته 

 برند. میهر دو موجود سود 
 دو موجود کنار هم یکی سود کرده و دیگری ضرر 

  کند و نه زیان برد و دیگری نه سود میدو موجود کنار هم، که یکی سود می
 بندی نمایید. طبقه  8

 . ( بی توجّهی به عالئم راهنمایی و رانندگی1
 های تازه. ( خوردن میوه و سبزی2
 ( مسواک زدن.3
 های خطرناک. ( شوخی4

 عادت و رفتارهای نادرست عادت و رفتارهای درست 

  

   
 

 توانید استفاده کنید؟های خود از چه چیزهایی میاگر موتورهای الکتریکی نداشته باشید برای به حرکت در آوردن وسیله 9

 تفاوت محیط طبیعی و مصنوعی را با ذکر یک مثال توضیح دهید.  10

 فواید و ضررهای استفاده از رایانه را بنویسید.  11
 ( ......................................... 2 ( ............................................ 1فواید: 

  ......................................... ( 2 ( ......................................... 1ضررها: 

 برند؟ ها را از بین میهای سفید چگونه میکروب گلبول  12

 نیروهای وارد بر هواپیما را بنویس. )هر نیرو در کادر مربوط به خود نوشته شود.(  13
 

 

 کنند؟ با توجه به پیشرفت تکنولوژی، نسل آینده چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار می ،به نظر شما 14

  

 
  

 ""موفق و سربلند باشی فرزندم""
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 کلید سوال  

 .دینادرست را مشخص کن ایجمله درست  1
 

   .گیری استنتیجهک روش علمی اولین گام در ی

   کند که به آن نیرویی وارد شود. حرکت جسم زمانی تغییر می 

   ، هسته درونی است.الیه زمینترین ترین و داغنازک 

   اند. سنگ در داخل گوشته واقع شدهنفت، گاز و زغال ریذخا

    تراکم است. در اجسام متراکم تندتر از اجسام کم یاسرعت امواج لرزه

2 
 

 پاسخ صحیح را مشخّص کنید. 
 ی کاغذ چیست؟علّت استفاده از »گچ« در تهیه _

 کاغذ ردنک سفید (د                       کردن کاغذج( ضد آب                                  کاغذ ب( استحکام                              کاغذمات کردن الف( 
 

 کند؟یهنگام به او کمک م نیدر ا ییروی. چه نکندیترمز م یدر مواجه شدن با مانع به راحت یموقع رانندگ برزی در فرپ _
 ب( نیروی مغناطیسی                           ج( نیروی رانش                             د( نیروی اصطکاک الف( نیروی جاذبه                                 

 

 شود؟ی م یقلب سمیرومات یماری باعث بروز ب یماریدرمان نشدن کدام ب _
 ج( آنفلوآنزا                                 د( سل                         گلو درد چرکی        ا خوردگی                             ب( الف( سرم

 

 است؟  یشامل چه جانداران ییغذا یره یزنج یحلقه نیآخر _
 خوانان                             د( گوشتخوارانف( تجزیه کنندگان                          ب( تولید کنندگان                                 ج( گیاهال
 

 . ستی ن یازین ریز یها نهیاز گر کیعمل فتوسنتز به کدام  یبرا _
 کلروفیل د(                                        آب ج(                               کربن  دیاکس  یدب(                                     ژنیاکسالف( 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید 3
 مغناطیسی الف( 

 برگب( 

 خنثیج( 

 کاغذ پی اچ د( 

 مفاهیم زیر را تعریف کنید.  4
 .شودیاستفاده م عتیآنها از مواد موجود در طب هیته یوجود ندارد اما برا تیکه در طب یموادمواد مصنوعی: ( الف

 در همان منطقه وجود دارد.  یعیکاشت که به طور طب  دیبا یمعتقدند که در هر منطقه درخت شناسانست یز ( درخت بومی:ب

 منتقل شوند.  گریبه فرد د یاز فرد تواندیکه م ییهای ماری به ب ( بیماری واگیر:ج

 فتوسنتز نام دارد.  دینور خورش  یبا استفاده از انرژ اهانیگ یغذاساز ( فتوسنتز:د

 ی غذایی زیر، هر یک از جانداران داده شده در کادر، را در جای مناسب بنویسید. در شبکه 5
 ، گیاه ، عقاب مار، موش

.............................. .............................. .............................. ..............................
 

 پاسخ کوتاه بدهید.  6
 ع زمین لرزه های بزرگ می شود.اد شدن انرژی درونی زمین و جلوگیری از وقوباعث آزالف( 

 تیآب روی توربین : ذخیره ای به حرک آبشار و ریختنسرازیر شدن آب از ب( 

 و هزینه دارد و .... پیش گیری درد و رنج و هزینه ندارد اما درمان درد و رنجج( 

 بشان وصل کنید.سی غذایی مناهریک از جانداران زیر را به رابطه 7
   شیر و کرکس
 مگس و اسب 
 مورچه و شته 

 برند. میهر دو موجود سود 
 دو موجود کنار هم یکی سود کرده و دیگری ضرر 

  کند و نه زیان برد و دیگری نه سود میدو موجود کنار هم، که یکی سود می

 نادرست  درست 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 عقاب  مار  موش  گیاه 
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 بندی نمایید. طبقه  8
 ( بی توجّهی به عالئم راهنمایی و رانندگی1
 های تازه. ( خوردن میوه و سبزی2
 ( مسواک زدن.3
 های خطرناک. ( شوخی4

 عادت و رفتارهای نادرست عادت و رفتارهای درست 

 بی توجّهی به عالئم راهنمایی و رانندگی  های تازه.خوردن میوه و سبزی 

  های خطرناک. شوخی  مسواک زدن. 
 

 گر ید حیو هر مورد صح یسیمغناط یرویربا و نآهن   -یگرانش یروی ن -ی دیآب، باد و خورش یانرژ -طناب -نخ -قرقره -چرخ و محور 9

  ...جنگل، کوه و ا،یمثل در یوجود آمدن آن دخالتوجود دارد و انسان در به یعیبه طور طب یعی طب طیمح 10
 پارک -انسان ساخته شده است. مثل باغ یله یاست که بوس یطیمح یمصنوع طیمح

  ...یو درس یاطالعات علم یجمع آور -قبوض ینترنتیآموزان، پرداخت انام دانشمانند ثبت یشخص یاز کارها یاریانجام بس -: تبادل اطالعاتد یفوا 11
و هدر  یلیو نادرست از آن باعث افت تحص ادیز یاستفاده -شودیم یو روان یروح یماریب جادیباعث ا یاانهیرا یهایو باز نترنتیاز ا  ادیز ی : عادت به استفادهضررها

 شود یرفتن وقت ما م

 هاکروبیکردن م رفعالی( ترشح پادتن و غ2( یخوارگانهیها )بو خوردن آن هاکروبی( حمله به م1 12

 نیروهای وارد بر هواپیما را بنویس. )هر نیرو در کادر مربوط به خود نوشته شود.(  13 
 

 
 ده است شبا توجه به نگرش و خالقیت ذهنی دانش آموز طراحی  14همکار محترم سوال  14

 

 نیروی باالبری 

 رانشی نیروی 

 وزن

 مقومت هوا
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