
 :ی نام خانوادگنام و 

 دقیقه  60 آزمون:  مدت

 تاریخ آزمون:  

 خراسان جنوبی   استان اداره کل آموزش و پرورش

 ...شهرستان  آموزش و پرورش
 پایه ششم  علوم تجربی درس امتحان هماهنگ 

 ....... شیفت 

 
 

 عملکرد  سؤاالتشرح  ردیف

 
 

 

 سؤاالت  4 از  1  صفحه

 ( انتخاب کن. ی صحیح را با عالمت )گزینه الف

 نزن به دست آورد؟ توان آهن زنگ با مخلوط کردن کدام ماده با آهن، می( 1

 د( سرب  ج( نقره   ب( مس  الف( کروم 
 

 ای کدام ماده با بقیه متفاوت است؟ ( نوع مواد ذخیره2

 د( نارگیل  ج( موز   زمینی ب( سیب الف( گندم 
 

 گیرند؟ های بدن قرار می( عامل بیماری سل، سرماخوردگی، آنفلوآنزا، به ترتیب در کدام سلو3

 د( شش، شش، بینی   ج( بینی، شش، شش  ب( شش، بینی، شش   الف( گلو، شش، بینی 
 

 جاندارانی است؟ ی غذایی شامل چه ی زنجیره( آخرین حلقه4

 د( گوشتخواران   ج( گیاهخواران   ب( تولید کنندگان   کنندگان الف( تجزیه
 

 شود؟ کشی از چه نیرویی استفاده میاندازی یا طنابی مچ( در مسابقه5

 د( نیروی گرانشی  ج( نیروی غیرتماسی   ب( نیروی تماسی   الف( نیروی مغناطیسی 
 

 کند؟ تر عبور میهای زیر آرامای درون زمین از کدام یک از سنگ لرزه( امواج 6

  د( نرم و متراکم   تراکم  ج( سخت و کم تراکم ب( نرم و کم الف( سخت و متراکم  

 

 جمالت درست و نادرست را مشخص کن. ب

 نادرست        درست   ( هر بیماری، واکسن مخصوص به خود را دارد. 7

 نادرست        درست   . نیست( عملکرد گاز کلر و آب ژاول مانند آب اکسیژنه 8

 نادرست        درست   . شودنمی( انرژی ثابت است و از شکلی به شکل دیگر تبدیل 9

 نادرست        درست   شود.کند که به آن نیرو وارد می( وقتی حرکت جسم تغییر می10
 

 

 عبارت مناسب کامل کن. جاهای خالی را با  ج

 تواند یک ............................. را به چرخش در آورد. کند و می( موتور الکتریکی با ............................ کار می11

 های ................................... هستند.فشانفشانی، جزء آتش( دماوند و تفتان از نظر فعالیت آتش12

 کنند. آورند و انرژی ............................... تولید میها با چرخش خود، دستگاه مولد برق را به حرکت در میوربین( ت13

 ( محل اصلی غذاسازی ......................................... است. 14

 کنند.( مخمرها از راه ................................... تولیدمثل می15
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 عملکرد  سؤاالتشرح  ردیف

 
 

 

 سؤاالت   4 از  2  صفحه

 تعریف کن.  د

 .................................................................................................................................................. ( فتوسنتز: 16

 ...........................................................................................................................................( ناقل بیماری: 17

 .........................................ای: .................................................................................................( امواج لرزه18

 

 پاسخ کوتاه بده.  ذ

 گویند؟ ی مجدد از مواد دورریختنی چه می( به استفاده19

 گیری انرژی چیست؟( واحد اندازه20

 کنند؟( برگ گیاهان، انرژی نور خورشید را در کجا ذخیره می21

 

 ها، به صورت تشریحی پاسخ بده. به پرسش ر

 برند؟ ها را از بین میهای سفید چگونه میکروبگلبول( 22

 

 برند؟های درون زمین پی میهای الیه( دانشمندان چگونه به ویژگی23

 

 ی همزیستی میان مورچه و شته را توضیح بده. ( رابطه24

 

 ( چرا تنوع گیاهان کاج کم است؟25

 

 ( سه مورد از فواید فتوسنتز را بنویس.26

 

 دهد؟ کندانسور چه کاری را در میکروسکوپ انجام می( 27

 

 ( چهار مورد از وسایل ارتباطی در زمان گذشته را نام ببرد. 28

 

 

 های مناسب را به هم وصل کن. عبارت  ز

 دهد. *مرکز زمین را تشکیل می

 های اسیدی * ریز باران

 حالت مایع دارد * 

 تشکیل دریاچه * 

 ی خارجی * هسته

 فشان آتش* فواید 

 ی داخلی * هسته

 فشان * ضررهای آتش
 

 

Hamyar.in همیار



 :ی نام خانوادگنام و 

 دقیقه  60 آزمون:  مدت

 تاریخ آزمون:  

 خراسان جنوبی   استان اداره کل آموزش و پرورش

 ...شهرستان  آموزش و پرورش
 پایه ششم  علوم تجربی درس امتحان هماهنگ 

 ....... شیفت 

 
 

 عملکرد  سؤاالتشرح  ردیف

 
 

 

 سؤاالت  4 از  3  صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ی غذایی رسم کن.با استفاده از تصویر داده شده، یک زنجیره و یک شبکه 30

 

 

 نیروهای وارد بر هواپیما را بنویس. )هر نیرو در کادر مربوط به خود نوشته شود.( 31
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 عملکرد  سؤاالتشرح  ردیف

 
 

 

 سؤاالت  4 از  4  صفحه

 

  پاسخنامه 

  ( ب 6( ب    5( الف    4( ب    3( د    2( الف    1 الف

 ( درست  10 ( نادرست  9 ( نادرست  8 ( درست  7 ب
 

 

  ( جوانه زدن 15( برگ   14( الکتریکی    13( نیمه فعال    12ملخ یا پروانه     –( انرژی الکتریکی 11 ج

 فتوسنتز: غذاسازی گیاهان با استفاده از نور خورشید، فتوسنتز نام دارد. ( 16 د

 گویند. میکنند، به این جانوران ناقل بیماری ها در بدن جانوران زندگی میناقل بیماری: بعضی میکروب( 17

 گویند.ای میشود، امواج لرزهلرزه ایجاد میهای درون زمین بر اثر زمینای: به امواجی که در اثر شکستن ناگهانی سنگامواج لرزه(  18

 

 ( در مواد غذایی  21 ( ژول  20 ( بازیافت  19 ذ
 

 

 ها پادتن و غیرفعال کردن میکروب( ترشح  2خواری( ها )بیگانهها و خوردن آن( حمله به میکروب1( 22 ر

 های مختلف زمین ای هنگام عبور از بخش( از طریق تغییرات سرعت امواج لرزه23

ی شیرینی را  برند تا مادهها را با خودشان به النه میها شتهبرند. مورچهی همیاری برقرار است و هر دو سود می( رابطه24

 ها در امان است. ی مورچه از شکارچیا نیز در النههکند را بخورند و شتهکه شته تولید می

 شود. کنند که مانع رشد گیاهان می( زیرا درخت کاج مواد ترشح می25

 ( کاهش آلودگی هوا3( تولید اکسیژن برای تنفس جانداران 2ی جانوران زنده و گیاه ( تأمین غذا برای همه1( 26

 ی نور است.( متراکم کننده27

 استفاده از آینه.  - استفاده از دود - استفاده از طبل و شیپور -ی آتش ( شعله28

 

 ی داخلی دهد: هستهمرکز زمین را تشکیل می 29

 فشان. های اسیدی: ضررهای آتشریزش باران

 ی خارجی حالت مایع دارد: هسته

 فشانتشکیل دریاچه: فواید آتش
 

 

  ص     یف  هص:ذر، م  غر ی  30

  دغع  ید:ذر، م یخ ق

   
 م 

 

 

31 

ذقی، 

 غص  ص

   

،       و 
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