
                   94دي ماه    - ترم اول                                      2دبستان فدك                         اجتماعی پایه ششممطالعات آزمون 

 :.....شماره کالس                     :...............................             نام ونام خانوادگی

 .کنید مشخص را صحیح گزینه-1

 مورد سه هر)د      بخیل)ج     دروغگو )ب     چین سخن )الف-  هستند؟ کسانی چه افراد بدترین)ص(اسالم پیامبر نظر از

 پسته )د                گندم )ج           انار )ب            خرما )الف               است؟ زراعت فعالیت محصول یک کدام

 علمی مراکز )د          نظامیه)ج          رصدخانه )ب         کتابخانه )الف؟        بود ستارگان درباره تحقیق محل یک کدام

 خورشید )د               باد )ج            نفت )ب           آب )الف                        نیست؟ تجدید قابل انرژي کدام

 ج و ب گزینه )د             کود )ج                بذر )ب      آب )الف    نیست؟ کشاورزي در طبیعی عوامل جزو یک کدام

   .است باران پر هاي کشور جزو ما کشور .کنید مشخص را زیر جمالت بودن غلط یا صحیح-2

   .است شده ساخته اتمی نیروگاه برق، تولید براي بوشهر استان در

          . نفت خام پس از استخراج به نقاط مختلف کشور فرستاده می شود 

           .دارد قرار کشور غرب و غربی جنوب در ایران نفتی منابع بیشتر 

 .کنید تکمیل مناسب عبارت با را خالی جاهاي -3

  .بود..............................مسلمانان علمی علت پیشرفت ترین مهم .است اورانیوم معادن داراي........... استان

  .داد ادامه خود فعالیت به ایران به اسالم ورود از پس سال................ تا شاپور جندي دانشگاه

  .باشیم داشته..................دیگران با یعنی.است دیگران تجربیات و فکر از استفاده ، گیري تصمیم در مهم نکات از یکی

  وجودداشت ................و ....................و ................ شهرهاي در فروشی کتاب ي مغازه صدها اسالمی ي دردوره
  .داشت نیز داروخانه که بود کرده بنا...............درشهر...................نام به شخصی را اسالمی ي دوره بیمارستان ترین معروف

 مطالعه و تحصیل مشغول آن در ها سال...............دانشمندمعروف که داشتند عظیمی ي کتابخانه...............شهر در سامانیان
  .آید می دست به ................................... و ......................... از ایران گاز منابع بیشتر                      .بودند

 .باشد می . . ..………… . . کاراستاد که دارد وجود مینیاتوري هاي نقاشی قاپو عالی کاخ هاي واتاق تاالرها در

  :تصمیم گیري      .کنید تعریف -4

 :باغداري



 چرا در یک برنامه ي متعادل ،تفریح وسرگرمی نیز الزم است؟ - 5

 . چهار مرکز علمی جهان اسالم را نام ببرد- 6

  گرفت؟ قرار مسلمانان اختیار در یونان و ایران چون هایی ملّت علمی آثار چگونه- 7

 فرمودند؟ چه علم کسب ي درباره اسالم گرامی پیامبر- 8

 شود؟ می گفته اي نقشه نوع چه به گردشگري نقشه- 9

  پرداخت؟ می کارهایی چه به قاپو عالی کاخ در عباس شاه- 10

 

  ندارد هم عقل ندارد ادب کس هر“ گیریم؟ می اي نتیجه چه آن از و کیست از جمله این- 11

  دهید؟ توضیحگفتند، می ” اروپا تاریکی عصر “ اي دوره چه به- 12

  

  )سه مورد(چه مقرراتی را باید رعایت کرد؟) پارك ها(به هنگام استفاده از بوستان ها - 13

 

 .را با هم مقایسه کنید انرژي خورشیدي و سوخت هاي فسیلی  در جدول زیر- 14

  انرژي خورشیدي    سوخت هاي فسیلی  
      هزینه از نظر

      از نظر آلودگی
      از نظر تمام شدن

 . نشان دهید روي خط زمان  را وآن  خط زمان جاي خالی را کامل کنیدبا توجه به   - 15

 

 

 .....................هجري یعنی   907تاسیس سلسله ي صفویه در : ب ..........................یعنی . آمد هجري به دنیا 370ابن سینا در : الف

 ...............................................................هجري  یعنی  251-313زکریاي رازي : ج

 .......................................................   ...............................یعنی  953-1030شیخ بهایی :د

                                                

            1100            1000             900                 800                 700                 600             500                400                  300              200                                                                                                                  


