به نام خدا
درس علوم
نام و نام خانوادگی :

پایه ششم

کالس :

الف) پاسخ صحیح را با عالمت (×) مشخص کنید .
1

معروف ترین بیمارستان دوره اسالمی توسط چه کسی بنا شد ؟
الف) خواجه نظام الملک
ج)

2

خواجه نصیر توسی
ب)

خاک

ج) آب و هوا

د)

آب

جشن نوروز را در کدام کشور عالم افروز می نامند ؟
الف) ترکیه
ج)

4

د)

زکریای رازی

کدام مورد از عوامل انسانی کشاورزی می باشد ؟
الف) سرمایه

3

ب)

عضد الدوله دیلمی

پاکستان

ب)

ترکمنستان

د)

افغانستان

بیش ترین منابع نفتی جنوب غربی ایران در کدام استان ذخیره شده است ؟
الف) خوزستان

ب)

ایالم

ج) بوشهر

د)

کرمانشاه

ب) در جاهای خالی کلمه های مناسب بنویسید .
1

در تصمیم گیری ها استفاده از فکر و تجربه دیگران را  ................................می گویند .

2

مسجد  ...........................گنبد بسیار زیبایی دارد که بر روی آن کاشی کاری های بی نظیری دیده می شود .

3

لباس های گروه های اجتماعی بسته به  ...............................و نقش آن ها در اجتماع متفاوت است .

4

گودال های پر از آبی که به اقیانوس ها راه دارند  ..................................نامیده می شوند.

پ) جمله های درست را با (د) و جمله های نادرست را با (ن) مشخص کنید .
1

وابستگی زیاد از حد به دوست آرامش روحی افراد را بر هم می زند )....... ( .

2

پوشاک مردم ایران در دوره های مختلف تاریخی هیچ تغییری نکرده است )....... ( .

3

در یک برنامه ی نا متعادل به بعضی از بخش های زندگی  ،کمتر یا بیشتر از حد الزم توجه می شود )....... ( .

4

ساحل دریای عمان از بندرعباس تا بندر بوشهر امتداد دارد )....... ( .

ت) به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید .
1

مهمترین علت پیشرفت علمی مسلمانان چه بود ؟

2

برای این که یک فرد از کشور خارج شود به چه چیز نیاز دارد ؟

3

گوتنبرگ چه وسیله ای را اختراع کرد ؟

4

به دلیل وجود منابع سرشار نفت و گاز در خلیج فارس به این منطقه چه می گویند ؟

ث) کدام یک از ویژگی های زیر مربوط به سوخت های فسیلی و کدام مربوط به انرژی خورشید است ( .عالمت × بزنید)
سوخت های فسیلی

ویژگی

انرژی خورشیدی

 – 1هزینه ی تحقیقات و وسایل آن گران است .
 – 2ذخیره آن تمام می شود و غیر قابل تجدید است .
 – 3تمام نمی شود و قابل تجدید است .
 - 4استفاده از آن ارزان است .
ج) به سواالت پاسخ کامل دهید .
1

زهرا با مادرش برای خرید لباس به بازار رفته است  .او هنگام خرید لباس باید به چه مواردی توجه کند ؟ (سه مورد)

2

کشورها برای تعیین مرز چه می کنند .

3

به چه کشوری استعمارگر می گویند ؟

4

جنگ تحمیلی در چه سالی و چگونه به پایان رسید ؟

5

با توجه به نقشه زیر به سواالت پاسخ دهید .
 – 1نام کشور همسایه :
 – 2نام رود :
 – 3نام رود :
 – 4نام کشور همسایه :

 - 4کشور

 - 1کشور

 - 1رود

 - 3رود

