
 

 نام خانوادگی : 
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 باسمه تعالی 

 شهر تهران  2آموزش و پرورش منطقه 

 پایه ششم  علوم درس امتحان هماهنگی 
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 دقیقه  60زمان : 

 مشخص کنید .× الف : گزینه  صحیح را با عالمت را با عالمت 

 کدامیک از الیه زیر منشا بیشتر آتشفشان ها و زمین لرزه ها می باشد .  -1

 هسته داخلی د (                 سنگ کره ج (                          پوسته ب ( خمیر کره                             الف ( 

 برای ساختن پوشش دارو از چه فلزی استفاده می شود ؟  -2

 سرب  د (  مس                     ج (                       آلومینیوم ب (  آهن                                   الف (

 نیرویی که از طرف به همه ی اجسام نزدیک خود وارد می شود و آنها را به طرف خود می کشد چه نام دارد ؟  -3

 باالبری  د ( جاذبه                 ج (  الکتریکی                           (ب  مغناطیس                       الف (

 در کدام یک از موارد زیر اگر اصطکاک بیشتر باشد بهتر است ؟  -4

 کشیدن میز د (        هنگام ترمز گرفتن اتومبیل    ج (     هل دادن جسم سنگین     ب ( اسکی روی یخ                الف (

 کدامیک از موارد طبیعی است ؟  -5

 پالستیک د ( ج ( صندلی                                میز                      (  ب  نفت خام                           الف (

 کدامیک از بیماریهای زیر واگیر دار است ؟  -6

 آنفلونزاد (  سکته قلبی                ج ( فشار خون                      ب ( دیابت                               الف (

 ب : جا های خالی را با کلمات  مناسب پر کنید . 

 اولین سد دفاعی بدن ....................... است .  -7

 مقدار ماده تشکیل دهنده یک جسم را ...................... می نامند .  -8

 واحد اندازه گیری انرژی ........................... است .  -9

 محل اصلی غذاسازی گیاهان .................  می باشد .  -10

 به آتشفشا ن هایی که از دهانه ی آنها فقط گاز خارج می شود ......................... می گویند .  -11

 در مسابقه ی طناب کشی از نیروی ........................... استفاده می شود .  -12
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