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                      دقیقه 60زمان پاسخگویی :                                                                                                          خانوادگی :نام 

  1 : تعداد برگ                                     پایه ی ششم         علوم تجربینام پدر :                                                         آزمون 

 ان :                                                                      نوبت دوم دبست
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 . درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید –الف                   

                                                                .  است دار نشاسته ی دانه ینیزم بیس 

                                                                                                                       جیوه فلزی مایع است . 

                                                                             کره است .سنگ منشا بیشتر زمین لرزه ها و آتشفشان ها 

                                                                                                                     دیابت و فشارخون از جمله بیماریهای غیر واگیر هستند.                 
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                                       شتریب تالش به ازین              قبول قابل             خوب             خوب یلیخ:  غلط حیصح سواالت یابیارز

  پ وصل کنید. هر یک از جمالت سمت راست را با توجه به مفهوم آن به عبارت های سمت چب(  
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                                        شتریب تالش به ازین               قبول قابل              خوب            خوب یلیخ:  جور کردنی  سواالت یابیارز

 .دیکن مشخص ×عالمت با را حیصح ی نهیگز و دیبخوان را ریز سواالت ج( 

 ؟ شود یم افزوده رکاغذیخم به(  کاغذ)  استحکام یبرا ریز مواد از کی کدام  - 1    1

 نشاسته( د                   گچ( ج                             کلر( ب                          کیپالست(  الف

 ؟ است تر سبک ریز ی ماده کدام 2

 یفلز ی قطعه( د                           روغن( ج                       آب( ب                پنبه چوب( الف

 ؟ شود یم آن حرکت شدن کند باعث...............................  یروین مایهواپ پرواز هنگام 3

 وزن( د                          یباالبر( ج                         هوا مقاومت( ب                        گرانش(الف

 کدام یک به ترتیب دانه ی نشاسته دار و دانه ی روغن دار است؟ 4

 گندم  -سیب زمینی(د       آفتابگردان  –گندم (ج         گندم -لوبیا ( ب      لوبیا -گندم( الف

                    نادرست      درست 

 می باشد. از فواید آتش فشان هایکی 

  است . نمونه ای از این نیرو نیروی مغناطیسی 

 در هنگام کا ر با میکروسکوپ اول این عدسی را در مسیر نور قرار می دهیم 

 این میکروب به دستگاه عصبی  آسیب می رساند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیروی تماسی نوعی 

 میکروب فلج اطفال

 تشکیل دریا چه 

 نیروی غیر تماسی نوعی 

 عدسی با بزرگنمایی کم

 عدسی با بزرگنمایی متوسط 

 میکروب آنفلوانزا 



   شتریب تالش به ازین         قبول قابل             خوب              خوب یلیخ:  چهار گزینه ای  سواالت یابیارز 

           دیده قرار مناسب عبارات و کلمات یخال یجاها در -د 

 .شودیم لیتبد......................  به ییایمیش یانرژ ، تاب شب کرم در 1

 .ندیگو یم................  ییغذا ی رهیزنج چند نیب ییغذا ارتباط به 2

 است..... .........................یماریب ناقل سگ و.....................  یماریب ناقل موش 3

 در تهیه ی سیم برق از فلز...................... استفاده می شود.   4

    شتریب الشت به ازین       قبول قابل           خوب              خوب یلیخ:   کامل کردنی  سواالت یابیارز  

 ارزیابی  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید .  -و 

1  

  مورد از وسایل برقراری ارتباط انسانها در گذشته را نام ببرید.سه 

 خیلی خوب

 خوب

 قابل قبول

 نیازبه تالش

 خوب یلیخ دو مورد از مواد تولید شده در فر آیند فتوسنتز رانام ببرید ؟ 2

 خوب

 قبول قابل

تالش ازبهین  

 ؟ کمتر ای است بهتر باشد شتریب اصطکاک یروین دیکن مشخص ریز یتهایفعال در 3

 طناب زدن گره                                                            خی یرو یاسک

            

 کوه از باالرفتن                                     دوچرخه یاجزا نیب اصطکاک 

 خوب یلیخ

 خوب

 قبول قابل

تالش ازبهین  

  به سواالت زیر پاسخ کامل دهید . -ز 

 

 خوب یلیخ .دیده شرح ، کندیم رها را آن سپس کشدو یم را کمان و ریت که یورزشکار یبرا را یانرژ سفر 4

 خوب

 قبول قابل

تالش ازبهین  

 ؟ افتد یم برگ یبرا یاتفاق چه دی کردن فهاضا با ،برگ یرو دی ختنیر شیآزما در   5

 

 ؟ دیریگ یم یا جهینت چه شیآزما نیازا

 

 خوب یلیخ

 خوب

 ل قبو قابل

 تالش ازبهین

 40 دفتر 5000 ی هیته یبرا شود قطع درخت اصله 3 دیبا کاغذ برگ100000 ی هیته یبرا میدان یم 6

 ؟ شود یم قطع درخت اصله چند برگ

 

خوب یلیخ  

 خوب

لقبو قابل  

تالش  ازبهین  

    شتریب تالش به ازین          قبول قابل              خوب                خوب یلیخ:   نهایی یابیارز 

 

 

 


