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 اداره آموزش پرورش منطقه مهربان

 امتحانات هماهنگ پایه ششم ابتدایی

 پاسخنامه آزمون علوم تجربی
 غلط – 4صحیح               – 3غلط             – 2صحیح                    – 1 

 ، خمیرکره جگزینه ی  – 6، آهن                           الفگزینه ی  – 5 

  د، فشار خون گزینه ی – 8                            گزینه ی ب، برگ – 7

 خوراکی، صنعتی – 9  

بیکاری، خراب شدن مکان های تاریخی، از دست دادن عزیزان، از بین رفتن نظم و  – 11

 )یک مورد کافی است.(افزایش هرج و مرج ...

 هسته خارجی – 13ژول                    – 12نیروی مغناطیسی                  – 11

 برای صاف شدن سطح کاغذ و افزایش استحکام آن – 14 

 نیرو وارد شود وقتی به آن – 15

 بررسی و مطالعه ی امواج لرزه ای – 16

 رابرت هوک – 17

رسانای خوبی برای جریان برق هستند. سطح براقی دارند. با ضربه نمی شکنند.  – 18 

 سخت و محکم هستند.

 ( هسته داخلی5(هسته خارجی 4(گوشته زیرین 3(خمیر کره 2:(سنگ کره 1پنج دسته – 19

ایجاد  –تشکیل چشمه های آبگرم  –تشکیل دریاچه  –آزاد شدن انرژی درونی زمین  -21

 توسعه گردشگری –زمین های کشاورزی حاصل خیز 

 می خود طرف به را آنها و کند می وارد نیرو خود اطراف اجسام ی همه به زمین  -21

 .شود می نامیده زمین ی جاذبه نیروی یا گرانشی نیروی نیرو، این. کشد

 رگب های روزنه از اکسیژن این. شود می تولید نیز اکسیژن غذا، بر علوه فتوسنتز در - 22

موجودات زنده برای تنفس به اکسیژن نیاز دارند. اکسیژن تولید . شود می اطراف هوای وارد

مورد استفاده قرار می گیرد. فتوسنتز با تولید  تنفس موجوداتشده به وسیله ی فتوسنتز در 

 نیز کمک می کند. کاهش آلودگی هوااکسیژن به 

 

 )نظر آموزگار محترم است.( روباه             سنجاب            بلوط – 23
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سركه و جوش شيرين – سركه را روي جوش شيرين ريخته و خروج گازهاي اتش نشان را مشاهده ميكنيم 
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 سبب به ها بیماری این. آیند نمی وجود به ها میکروب اثر در غیرواگیر های بیماری - 24

شود. نوع تغذیه در ایجاد بعضی از بیماری های  می ایجاد بدن های دستگاه کار در لاختال

 می فراوان روغن با شده  سرخ و نمک پر غذاهای که افرادی غیرواگیر نقش دارد. مثال 

 .دارند قرار خون فشار بیماری خطر معرض در خورند
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( بعضی گلبول های سفید به میکروب ها حمله می کنند و آن ها را می خورند. به 1 – 26

گلبول های سفید موادی به نام ( بعضی 2نیز می گویند.  گلبول های سفید بیگانه خواراین 

 ترشح می کنند. پادتن میکروب ها را غیرفعال می کند.  پادتن

 

 نیروی مقاومت هوا

 نیروی باالبری

 وزن

 رانشنیروی 

 نظر آموزگار در تصحیح برگه محترم است.




