
 10/1400خ:     /نام ونام خانوادگی:                   آزمون مطالعات                      پایه :ششم                دبستان معلم             تاری 

 گزینه درست را انتخاب کنید 

 چه کسی نخستین بیمارستان دوره ی اسالمی را بنا کرد؟ -

 د(خواجه نصیرالدین        ج(عضدالدوله                   ب(خواجه نظام الملک             الف(عضدالملک      

 در کشور ما ،کدام شهر معادن اورانیوم دارد؟   -2

 الف(اصفهان             ب(خانگیران              ج( بوشهر                   د(یزد 

 جز منابع قابل تجدید می باشد؟   گزینه  کدام-3

 انرژی باد            د(  گزینه ی الف وج ج(             هسته ای ب(سوخت های                  الف(انرژی آب  

 کدامیک از محصوالت زیر جز غالت می باشد؟ -4

 الف(گوجه فرنگی            ب(لوبیا                       ج(برنج             د(سیب زمینی 

 د؟ اولین چاه نفت ایران در کدام شهر حفر ش-5

 الف(مسجد سلیمان               ب(آبادان             ج(اهواز             د(کرمانشاه  

 جاهای خالی را کلمات وعبارات مناسب پر کنید 

 د. یکی از نکات مهم در تصمیم گیری ها این است که از فکر وتجربه ی دیگران استفاده کنیم وبه این کار ..........................می گوین   -1

 ما بخش عمده ای از غذای خود را از راه ...............................بدست می آوریم. -2

 محصوالت گرمسیری مانند .....................و...................... به دلیل مرغوب بودن صادر می شوند. -3

 .....................................می گویند. به زغال سنگ ونفت وگاز ومشتقات آن نظیر گازوییل وبنزین -4

 انرژی هسته ای از شکافتن هسته ی اتم های برخی عناصر مثل .....................پدید می آید. -5

 ..............می گوییم. زندگی انسان به ثانیه ها ،روزها،هفته ها وسال ها تقسیم شده است که در اصطالح به آن ..........................یا......... -6

 عبارات صحیح وغلط را مشخص کنید. 

 در برنامه ی متعادل به درس خواندن بیشتر ازحد کافی توجه می شود -1

 شاه اسماعیل صفوی در اوایل قرن دهم هجری سلسله ی صفویه را تاسیس کرد.  -2

 دشمنان صفویان در غرب ازبکان بودند. -3

 



 )یک کلمه در سمت چپ اضافه است( ه یا عبارتی که در سمت راست مربوط است وصل کنید کلمات وعبارات سمت چپ را به کلم

 مشهورترین پادشاه صفوی                                                      ابن سینا                

 شاه عباس صفوی              نظامیه را تاسیس کرد 

 در زمان سامانیان در بخارا مشغول به تحقیق بود                      خواجه نظام الملک

 رصدخانهمی                                          نخستین بیمارستان دوره ی اسال

 شاه اسماعیل صفوی                                             محل  تحقیق درباره ستارگان

 جندی شاپور            

 به سواالت پاسخ مناسب دهید 

 برنامه ی متعادل ونامتعادل را مقایسه کنید؟ -1

 

 فهمیم چه کاری را بیشتر یا کمتر ازحد انجام می دهیم چیست؟ بهترین راه برای اینکه ب-2

 

 نقشه گردشگری چیست؟ -3

 

 برق حرارتی چیست؟  -4

 

 مورد 2برای صرفه جویی در مصرف برق چه نکاتی را رعایت کنیم؟  -5

 

 تفاوت انرژی نو با سوخت های فسیلی چیست؟ -6

 

 در هنگام نه گفتن چه مواردی را باید رعایت کنیم؟   -7

 

 االهای صادراتی ایران در زمان صفویه چه چیز هایی بود؟ ک-8

 


