
 

 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                         

 دور زده و مسیری را طی  0000متر است  چرخ های این دوچرخه  3/0شعاع چرخ در چرخه ای  – 1

 . طول این مسیر را پیدا کنید . کرده است 

 محیط چرخ = قطر   11/3مسافت                              = تعداد دور  محیط                

 قطر=   331/1                          7/0  =0  3/0 0000=  3673طول مسیر  

 محیط =   7/0 11/3=  331/1متر                                                                       

 . حاصل عبارت های زیر را به دست آورید  – 0

  9/10  =10  09/1  ( =000  00/0 ) (09/1 – 13/0( )الف 

10/7  =01/0  3 ( =01/0  +0 ) 3 (ب 

 . پیدا کنید ( مرکز تقارن)در صفحه ی شطرنجی ، قرینه ی شکل را نسبت به نقطه ی داده شده  – 3

             

             

             

             

             

             

             

             

 .قرینه ی شکل روی خودش منطبق شود ، به این نقطه مرکز تفارن می گویند درجه بچرخانیم و  130اگر شکل را حول نقطه ای  – 1

       فارسی                                                                                                                              . مخفف کلمه های داده شده را بنویسید  – 1

 کنون: اکنون                     پُر زِ : از پُر                     گه:  گاه                      چو: چون 

 .  با توجه به شعر به سوال های زیر پاسخ دهید  – 0

 «شهدا خورشیدند/ نظر ما این است / بچه ها گوش کنید »

 شهدا مشبه  تشبیه کدام است ؟(  مشبه)رکن اول ( الف

 خورشید  به  مشبه   .تشبیه را در عبارت بنویسید ( مشبه به)دوم رکن ( ب

 .روشنایی بخش هستند    خورشید          مانند         شهدا    .تشبیه فوق را به گونه ای بازنویسی کنید که دارای هر چهار رکن تشبیه باشد ( ج

 وجه شبه   ادات تشبیه     مشبه به       مشبه                                                                                                 

 کنایه از چیست؟ « گل یکی دو پیرهن بیشتر ز غنچه پاره کرده است»  - 3

 . او بزرگ تر است از  –ی بیشتری دارد تجربه  –جهان دیده تر است . کنایه از این است که او بیشتر عمر کرده است 
 

 به نام خدا

 دی ماه  چهارم مرور درس ها در هفته  پاسخ

  پایه ششم   : کالس                                     : نام و نام خانوادگی   

 ریاضی



 .دور کلمه ی درست خط بکشید  – 1

بهمنیار به دلیل سرمای شدید حاضر . آب کرد ( درخواست –درخاست )بوعلی از خواب بیدار شد ( صحر – سحر)نزدیک 

بهمنیار آماده ی نماز . به گوش رسید ( اذان -ازان )در همین موقع صدای . آب را از بیرون بیاورد ( ضرف – ظرف)نشد که 

 .حرفم در تو اثر نداشت( توءم - توام)اینکه من سال هاست استاد با . گفتار پیامبر را ببین ( نفوذ -نفوض : )بوعلی گفت . شد 

 علوم                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 .است  انرژی الکتریکی پر مصرف ترین صورت انرژی در دنیای کنونی – 1

 چگونه انرژی ذخیره شده در آب پشت سد به انرژی الکتریکی تبدیل می شود؟ – 0

انرژی حرکتی توربین هم باعث تولید . شود  زیر شدن به انرژی حرکتی تبدیل و باعث حرکت توربین ها میآب پشت سد دارای انرژی ذخیره ای است و هنگام سرا

 . انرژی حرکت در دستگاه مولد می شود و سپس انرژی حرکتی دستگاه مولد به انرژی الکتریکی تبدیل شده است 

 انرژی ذخیره آب انرژی حرکتی  انرژی الکتریکی   ...سایر انرژی ها مثل گرما و 

 .شکل های مناسب را به جمله ی مربوط به خود وصل کنید  – 3

   .می تواند انرژی حرکتی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل کند( الف
 

   .شیمیایی را به انرژی حرکتی تبدیل کند می تواند انرژی ( ب
 

   . می تواند انرژی نورانی را به انرژی الکتریکی تبدیل کند( ج
 

 بادیتوربین 

   
 

 یتوربین آب
                                           

 جتماعیا مطالعات                                                                                                                                                                                                                                                                          

 . واژه های مربوط را به مطلب زیر وصل کنید  – 1

 
 

 

 

 

 فواید نمودار زمانی چیست ؟ – 0

 . ی شود هر کاری در موقع خود انجام م

 . استان هایی را که منابع نفتی ایران در آن واقع شده اند به تصویر وصل کن  – 3

 استان قم    استان تهران

 استان کرمان   استان هرمزگان

 استان خوزستان   استان آذربایجان شرقی

 استان زنجان   استان کرمانشاه

    استان همدان
 

 امضا عنوان امضا عنوان

  بررسی نهایی  اولیا  اولیه اولیابررسی 

  بررسی نهایی  معلم  بررسی اولیه معلم

 

 .انرژی هایی که تمام نمی شوند و همواره می توان از آن ها استفاده کرد 

 باد نفت گاز آب زغال سنگ خورشید


