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 نام و نام خانوادگی:

 26/09/98تاریخ:

 دقیقه 40مدت آزمون:

 98آزمون مطالعات آذر  باسمه تعالی

 کالس:ششم

 دبستان عبدالخانی

a 

 در هر مورد گزینه مناسب را مشخص کنید: 1

 چون ایران یک کشور....... است میوه های آن خوشمزه است. .1

 برفی□ سردی       □ بارانی       □ آفتابی       □        

 ؟تاریخمسلمانانجهانچیستءمبدا .2

 □ بعثتپیامبر )ص(       □ تولدپیامبر )ص(       □ رحلتپیامبر )ص(       □ هجرتپیامبر)ص( بهمدینه       

 «برویدبه دنبال کسب علم باشید،حتی اگر مجبور باشید تا چین »این سخن از کیست؟ .3

 امام محمد باقر )ع(□ حضرت علی )ع(      □ امام حسین)ع(       □ پیامبر)ص(      □        

 کاشف الکل کدام یک از دانشمندان زیر است؟ .4

 جابر بن حیان□ رازی               □خیام       □ خوارزمی       □        

 می شود؟بیشترین انرژی مورد نیاز ما،از کدام گروه انرژی تامین  .5

 انرژی آبی□ انرژی بادی              □انرژی حاصل از سوخت های فسیلی      □ انرژی هسته ای      □       

 جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید: 2

 اولین چاه نفت ایران در ................... حفر شد .1

 است.................. می نامند.خطی که نشان می دهد هر واقعه در چه زمانی اتفاق افتاده  .2

مسلمانان تحت تاثیر .................. و .................... که به تفکر و علم اموزی اهمیت زیادی میداد، در  .3

 زمینه های مختلف پیشرفت کردند.

 مسلمانان فن کاغذسازی را از ................... آموختند. .4

 .................... بود که مدارس نظامیه را تاسیس کرد.از وزیران معروف ایرانی  .5

 جمالت صحیح را با )ص( و جمالت غلط را با )غ( مشخص کنید: 3

 نخستین بیمارستانی که اطالعی از آن در دسترس است،بیمارستان عضدالدوله دیلمی است. .1

 کود،بذر و سم جز مواد مورد نیاز کشاورزی هستند. .2

 یم گیری انجام می دهیم انتخاب بهترین راه است.اولین کاری که در تصم .3

 یک قرن شامل صد سال است. .4

 معادن اورانیوم ایران در شهر اصفهان است. .5

 هر یک از موارد زیر را نام ببرید 4

 مراحل عمده ی کشاورزی را نام ببرید. .1

 

 مراکز علمی جهان اسالم را نام ببرید. .2

 



 

 

 دوره اسالمی شد؟چه عواملی موجب پیشرفت علوم و فنون در  .3

 

 از انرژی های نو سه مورد نام ببرید. .4

 

 عوامل طبیعی موثر در کشاورزی را نام ببرید. .5

 

 به سواالت زیر پاسخ تشریحی و کامل بدهید: 5

 

 نظامیه ها چگونه مدارسی بودند؟ .1

 

 

 تجارت و بازرگانی چگونه موجب پیشرفت مسلمانان شد؟ .2

 

 

 انرژی هسته ای چیست؟ .3

 

 

 قابل تجدید را توضیح دهیدنرژی های ا .4

 

 

 برق آبی چگونه تولید می شود .5

 

 

 زراعت چیست؟ .6

 

 

 مشورت چیست؟ .7

 

 

 تووووووجه:از سواالت باال دو مورد به صورت اختیاری است.
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