
 

 

  

 جاّای خالی سا پش کٌیذ . -1

 ........................................است .دّاًِ ی گَدال ایجاد شذُ  الف ( ّش چِ شْاب سٌگ تا سشعت تیشتشی تِ صهیي تشخَسد کٌذ قطش

 کاغز یکی اص هَاد ..............................................است .  ب(

 ج( فلض سشب یک فلض .....................................است اص تواس طَالًی هذت تا آى پشّیض کٌیذ . 

 شَد . د( دس اثش شکستي ًاگْاًی سٌگْای دسٍى صهیي ......................................ایجاد هی

 ُ( صهیي لشصُ یک پذیذُ ی .....................................است.

 

 کذام جولِ طحیح است کذام غلط . -2

 الف( ّش چِ شْاب سٌگ تضسگتش قطش گَدال ایجاد شذُ تضسگتش است.                             ص / غ    

 ص / غ                                                 ب( هادُ ی اطلی ٍ هَسد ًیاص ساخت کاغز چَب است .      

 ج( تشای تشخیض اسیذ تَدى هَاد هیتَاى آًْا سا هضُ کشد .                                          ص / غ  

 غ        ص /                             د.               ٍ صغال سٌگ سٍی پَستِ قشاس ًذاس د( رخایش ًفت ٍ گاص

 ُ ( هَاد تشکیل دٌّذُ دس تعضی اص قسوتْا هاًٌذ پَستِ حالت شکٌٌذُ داسًذ .                  ص / غ   

 جذٍل ّای صیش سا پش کٌیذ .   -3

 اثشات اجتواعی صهیي لشصُ اثشات ساختواًی صهیي لشصُ اثشات تْذاشتی صهیي لشصُ

   

   

   

  

 ضشسّای آتشفشاى فَایذ آتشفشاى

  

  

 

 تِ ًام خذا

 دقیقه  60آزمون:  مدت                «دبستان غیر دولتی دخترانه نسیم  »         »

                      1400/   10  /    5   : تاریخ                                                      توصیفی  –ارزشیابی کیفی                            

 

 نام :

 نام خانوادگی :

 ششم   پایه :



 

 اقذاهات الصم تعذ اص ٍقَع صلضلِ اقذاهات الصم ٌّگام ٍقَع صلضلِ اقذاهات الصم قثل اص ٍقَع صلضلِ

   

   

   
 

 علت استفادُ هادُ ی تِ کاس سفتِ دس خویش کاغز

  سًگ

  پالستیک
 

 کذام هادُ هظٌَعی ٍ کذام هادُ طثیعی است.  -4

 گاصٍئیل                               ج( هذاد                          د( پٌثِ  ب(         الف( آّي                        

 دٍ تا اص هعایة ثثت اطالعات دس صهاًْای قذین سا ًام تثشیذ. -5

 ِ هَادی است؟جٌس سٌگْای ّستِ تیشتش اص چ -6

 

 غلتکْای آٌّی دس کاسخاًِ ی کاغزساصی سا تٌَیسیذ ؟دٍ دلیل استفادُ اص  -7

 

 دٍ آتشفشاى خاهَش سا ًام تثشیذ ؟  -8

 هَاد خاسج شذُ اص دّاًِ ی آتشفشاى فعال سا ًام تثشیذ ؟ -9

 الیِ ّای صهیي سا اص ًظش تشکیة شیویایی ًام تثشیذ؟ -10

 

 سا ًام تثشیذ .ٍیژگی عوَهی فلضات  4 -11

 

طفحِ ای تِ  600جلذ کتاب  10000اطلِ دسخت ًیاص تاشذ، تشای تْیِ ی  3تشگی تِ  200دفتش  500چٌاًچِ تشای تْیِ  -12

 چٌذ اطلِ دسخت ًیاص است؟

 

 


