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دقیقه06مدت پاسخگویی: 2دبستان گلشیرازی یــان ارثــ: آقای کی 3کالس ششم 

جاهای خالی را با کلمات و عبارات مناسب کامل کن

است و نمی تواند تنها زندگی کند.انسان موجودی ..........................  .1

.است، ....................................... یریگ میتصم در مرحله نیآخر .2

ما بخش عمده ای از غذای خود را از راه ............................... به دست می آوریم. .3

بیشترین انرژی ای که ما از آن استفاده می کنیم، ................... است. .4

کشور ما از بزرگترین دارندگان منابع .................... و ...................... در جهان است. .5

ند.یگوی م بار اوج ای.…………………  شب، 11 تا 7 ساعت به .0

دین اسالم از سرزمین .......................... طلوع کرد. .7

مسلمانان فن کاغذ سازی را از .......................... آموخته اند. .9

در دوره اسالمی به دانشمندان، ....................... می گفتند. .8

انسان ها .......................است.مهمترین منبع غذایی  .16
_________________________________________________________________________________________________

به پرسش های چهار گزینه ای زیر پاسخ دهید.

م؟یکن یخوددار یکسان چه با یدوست از تا کنند یم هیتوص ینید بزرگ انیشوایپ .11

د( افراد دانا  ج( افراد با ایمان ب( افراد دروغگو افراد عاقلالف( 

کدام یک از عوامل طبیعی در کشاورزی است؟  .12

د( سَم  ج( آب و هوا ب( مواد  الف( نیروی کار

کدام یک از فعالیت های زیر، باغداری است؟ .13

محصوالت جالیزی د(  درختان میوهج(  ب( حبوبات  غالتالف( 

؟نمی باشدکدامیک از انرژی های زیر انرژی نو   .14

آب د( بادج(   گازب(  خورشیدیالف( 

ال های را قرن اول هجری می گویند؟چه س .15

166تا  51 د( 56تا  1ج(   266تا  161ب(  166تا  1الف( 

دانشگاه جندی شاپور در شهر ................ و در زمان ................تأسیس شد؟ .10

ساسانیان –د( اهواز  ساسانیان –ج( اصفهان  صفویه –ب( اهواز  صفویه –الف( اصفهان 

پیامبر اسالم )ص( چه زمانی حکومت اسالمی تشکیل دادند؟ .17

ب( پس از هجرت از مدینه به کربال الف( پس از هجرت از مدینه به مکّه

کربالد( پس از هجرت از مکّه به  ج( پس از هجرت ار مکّه به مدینه
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باشیدموفق 

فرزند گلم، به پرسش های زیر پاسخ بده

است؟ یمهم موضوع کی دوست انتخاب چرا .19

مورد( 4) عوامل انسانی مؤثر در کشاورزی را نام ببرید؟ .18

بزنیدباغداری چیست؟ چند مثال  .26

انرژی هسته ای چگونه پدید می آید؟ .21

خط زمان نشان دهنده ی پیست؟ .22

دو تن از امامان که کالس درس داشتند و شاگردان زیادی را پرورش دادند را نام ببرید؟ .23

؟نظامیه های معرف را نام ببریدو  نظامیه چگونه مدارسی بودند. .24

این افراد در چه زمانی زندگی می کردند؟ موارد زیر را روی خط زمان نشان دهید و بگویید هریک از .25

................................... -...................................    هجری  302 – 446ابو ریحان بیرونی 

................................... -...................................    هجری  251 – 313زکریای رازی 

 ................................... -...................................    هجری  428 – 517خیام 

 ........................................................................ بازخورد معلم:

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

............................................................................................................................................................................................بازخورد دانش آموز:

سطح عملکرد 

مالک و شواهد
تسلط 

کافی

تسلط 

 خوب
خیلی کم کم  متوسط 

دوستی و تصمیم گیری

عوامل کشاورزی و منابع انرژی در ایران

اسالمی د دوره درک و فهم علوم و فنون
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خیام

جاهای خالی را با کلمات و عبارات مناسب کامل کن

انتخاب بهترین راه .2اجتماعی .1

برق .4کشاورزی .3

ساعت پیک .0نفت و گاز .5

چینی ها .9عربستان .7

غالت .16حکیم .8

گزینه صحیح را انتخاب کن

ج .17 د .10 الف .15 ب .14 ج .13 ج .12 ب .11

فرزند گلم، به پرسش های زیر پاسخ بده

.میدار یراتیتاث خود دوستان یرو بر زین ما و گذاردی م ریتاث ما در دوستان اخالق و رفتار چون .19

مواد –سرمایه  –ابزار و وسایل  -نیروی کار .18

.انار و پرتقال خرما، درخت مانند دهند؛یم محصول سال چند ای کی گذشت از بعد که است درختان نهال پرورش و کشت ،یباغدار .26

.دیآی م دیپد ومیاوران مثل عناصر یبعض یهام ات یه هست شکافتن از یها هست یانرژ .21

.است افتاده اتفّاق یزمان چه در واقعه هر که دهدی م نشان زمان خطّ  .22

امام محمد باقر)ع( و امام جعفر صادق )ع( .23

خرج حکومت، و زندگی می کردند جان هما و آموختندی م علم آنها در افراد از یزیاد یهعدّ که نظامیه ها مدارسی بودند .24

 .داد می را آنها زندگی و تحصیل

.بودند معروف و بغداد نیشابور ینظامیه ها

25. .
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