




 

 1041ریز بارم سواالت هماهنگ علوم تجربی پایه ششم در نوبت خرداد 

            برگ  – 4                 سونامی – 3                 الستیک   – 2                      آب اکسیژنه  –1 الف

 بومی – 4میکروب                – 3       سبزینه یا کلروفیل– 2           مس  – 1 ب

 درست - 4نادرست                     – 3نادرست                           – 2درست                            -ا ت

 نظر همکاران محترم است  ث

 ) هرمورد درست دیگر(

 

 
 

 اجتماعی بهداشتی 

 آلودگی آب ها

 شیوع بیماری های واگیر

 از دست دادن عزیزان

 بیکاری 

                       هسته -گوشته  –پوسته   - 1 ج

 رسانای جریان برق و گرما -جامد -3                     سرفه-بدن درد  –تب   – 2

موادی هستند که به طور طبیعی یافت نمی شوند ؛ بلکه آنها را از موادّ موجود در طبیعت می سازند. الستیک  – 1 چ

 ، کاغذ ) هرمورد درست دیگر(

نیروی رو به باالیی نیز وارد می شود به هواپیمای در حال حرکت عالوه بر نیروی جاذبه زمین و مقاومت هوا،   – 2

 که اصطالحاً به آن نیروی باالبری گفته می شود.

به  درخت کاج موادی از ریشه ی خود در خاک ترشح می کند که مانع رشد بسیاری از انواع گیاهان می شود.  – 3

 همین علت تنوع گیاهان در جنگل های کاج کم است.

 موجب کاهش آلودگی هوا می شوند. تولید اکسیژنبا مصرف کربن دی اکسید و  – 4

 خاموش - نیمه فعال –فعال  – 5

آتش فشان فعال: به آتش فشان هایی که در حال حاضر یا در سال های اخیر مواد آتش فشانی )جامد، مایع و گاز( 

 از دهانه ی آنها خارج شده است آتش فشان فعال گفته می شود.

 فشان های نیمه فعال مانند دماوند و تفتان، فقط گاز از دهانه ی آن خارج می شود.در آتش آتش فشان نیمه فعال: 

به آتش فشان هایی که هیچ گونه ماده ای از دهانه ی آنها خارج نمی شود، آتش فشان آتش فشان خاموش: 

 خاموش گفته می شود؛ مانند سهند و سبالن

 خوردن غذای کافی و متنوع –ورزش کردن  -6

 

 شادی و کامیابی به  همکاران گرامی ، در اصالح برگ های امتحانی و پاسخ سواالت نظر همکاران قابل احترام می باشد.با آرزوی 

 


