
 

 باسمه تعالی مطالعات نام درس : 

 وزارت آموزش و پرورش

كارشناسي سنجش و ارزشیابی تحصیلی 

 ابتدایی

 مدیریت آموزش و پرورش خراسان شمالی

مدرسه ابتدایی غیر دولتی دخترانه 

 علوم

      تاریخ امتحان :

/   .. / ...1400   
طراح سوال :  خانم 

 سعادتی

مدت پاسخگویي :    

 دقیقه

 پايه و رشته تحصیلی : نام دبیر : خانم سعادتی 

 ششم

 صفحه 2تعداد صفحات :   نام و نام خانوادگی : 

 مهر مدرسه : 17تعداد سواالت: 

 

 سواالت رديف

 .راپرکنید خالی جاهای 1

     ......................    هستندکه کسانی افراد بدترين :فرمايند می پیامبرالف (

 .کنند می

 .گويند می    .............    ديگران وتجربه ازفکر استفاده(  ب

 ، ................ ، .............    اسالمی ی دوره های درکتیبه معموال(  ج

 .نوشتند می خوش راباخط  ................

 .کنید انتخاب را صحیح جواب( ای گزينه۴ سواالت) 

 اثرمیگذارد؟ چیزهای چه در مهم تصمیمات 

-ب                           وآينده تحصیل اخالق،رفتار،سالمتی،وضع-الف

  ومنفی ينده،احساسات،افکارمثبتآ

                                          بینی سالمتی،اخالق،نگرش،مثبت-ج 

  اخالق،رفتار،روان،آينده-د

 .گويند می چه آنها ومشتقات وگاز ،نفت سنگ زغال به 3

                   ای هسته انرژی_ب               نو انرژی_الف

 کدام هیچ_د                 فسیلی های سوخت_ج

 .درکجاقراردارد ايران نفتی منابع بیشتر ۴

- ج           شرقی غربی،جنوب جنوب-ب                      شرق-الف

 مورد هرسه-د               غربی،غرب نوبج

 درنظرگرفت؟ بايد های مالک چه گیری تصمیم هنگام در راه بهترين انتخاب برای 5

 من سالمت به-ب                   کند ايجاد مشکل ديگران برای-الف

  زند؟ می لطمه ياديگران

   وج ب گزينه-د                    است؟ دينی دستورهای برخالف-ج

 تاچین شويد مجبور اگر حتی برويد علم کسب دنبال به}    ازکیست؟ سخن اين 6

 { .برويد

 امام -ج        (   ص)پیامبراسالم-ب           (  ع)محمدباقر امام-الف

    کدام هیچ-د                   (  ع)صادق جعفر

 

 بودن جمالت را مشخص کنید . غلطيا  صحیح  7

   غلط          صحیح    .بود صفويه زمان در شهراصفهان شکوفايی اوج -1 



 

 باسمه تعالی مطالعات نام درس : 

 وزارت آموزش و پرورش

كارشناسي سنجش و ارزشیابی تحصیلی 

 ابتدایی

 مدیریت آموزش و پرورش خراسان شمالی

مدرسه ابتدایی غیر دولتی دخترانه 

 علوم

      تاریخ امتحان :

/   .. / ...1400   
طراح سوال :  خانم 

 سعادتی

مدت پاسخگویي :    

 دقیقه

 پايه و رشته تحصیلی : نام دبیر : خانم سعادتی 

 ششم

 صفحه 2تعداد صفحات :   نام و نام خانوادگی : 

 مهر مدرسه : 17تعداد سواالت: 

 درغرب ها مانندعثمانی دشمنان  کنند راسرکوب خود مخالفان توانستند صفويان-۲

   غلط         صحیح .نیزجنگیدند درشرق وازبکان

   

 .بدهید کامل جواب 

 رانام شد صفويه ی دوره در ومعماری هنر گسترش باعث که عواملی 8

 (مورد۴)ببريد؟

 

 

 بنويسید؟ کامل گرفت می انجام مراسماتی چه قاپو عالی درکاخ 9

 

 دهید؟ کامل راتوضیح گلخانه کشت 10

 

 (مورد۴)ببريد؟ رانام اسالم جهان علمی مراکز 11

 کنید؟ اشاره( مورد۴) به حداقل.بدهید کامل توضیح  اسطرالب مورد در 1۲

 

 دهید؟ راتوضیح نو انرژی 13

 

 دهید؟ توضیح کامل دارند قرار درکجا ايران گاز منابع 1۴

 

 دهید؟ توضیح دلخواه رابه يکی آبی برق يا حرراتی برق 15

 

 دهید؟ توضیح دلخواه رابه يکی هستند چی مهم فعالیت دو زراعت و باغداری 16

 

 ببريد؟ رانام درکشاورزی موثر انسانی عوامل 17

 

 ��باشید وسربلند پايدار



 

 باسمه تعالی مطالعات نام درس : 

 وزارت آموزش و پرورش

كارشناسي سنجش و ارزشیابی تحصیلی 

 ابتدایی

 مدیریت آموزش و پرورش خراسان شمالی

مدرسه ابتدایی غیر دولتی دخترانه 

 علوم

      تاریخ امتحان :

/   .. / ...1400   
طراح سوال :  خانم 

 سعادتی

مدت پاسخگویي :    

 دقیقه

 پايه و رشته تحصیلی : نام دبیر : خانم سعادتی 

 ششم

 صفحه 2تعداد صفحات :   نام و نام خانوادگی : 

 مهر مدرسه : 17تعداد سواالت: 

 

 سواالت رديف

 .راپرکنید خالی جاهای 1

 .کنند می    سخن چینی    هستندکه کسانی افراد بدترين :فرمايند می پیامبرالف (

 .گويند می    مشورت   ديگران وتجربه ازفکر استفاده(  ب

 نام امامان بزرگوار  ، دعا  ، آيات قرآن     اسالمی ی دوره های درکتیبه معموال(  ج

 .نوشتند می خوش راباخط

 .کنید انتخاب را صحیح جواب( ای گزينه۴ سواالت) 

 اثرمیگذارد؟ چیزهای چه در مهم تصمیمات 

-ب                          وآينده تحصیل اخالق،رفتار،سالمتی،وضع-الف

  ومنفی ينده،احساسات،افکارمثبتآ

                                          بینی سالمتی،اخالق،نگرش،مثبت-ج 

  اخالق،رفتار،روان،آينده-د

 .گويند می چه آنها ومشتقات وگاز ،نفت سنگ زغال به 3

                   ای هسته انرژی_ب               نو انرژی_الف

 کدام هیچ_ د              فسیلی های سوخت_ج

 .درکجاقراردارد ايران نفتی منابع بیشتر ۴

- ج           شرقی غربی،جنوب جنوب-ب                      شرق-الف

 مورد هرسه-د               غربی،غرب نوبج

 درنظرگرفت؟ بايد های مالک چه گیری تصمیم هنگام در راه بهترين انتخاب برای 5

 من سالمت به-ب                   کند ايجاد مشکل ديگران برای-الف

  زند؟ می لطمه ياديگران

   وج ب گزينه-د                    است؟ دينی دستورهای برخالف-ج

 تاچین شويد مجبور اگر حتی برويد علم کسب دنبال به}    ازکیست؟ سخن اين 6

 { .برويد

 امام -ج        (   ص)پیامبراسالم-ب           (  ع)محمدباقر امام-الف

    کدام هیچ-د                   (  ع)صادق جعفر

 

 بودن جمالت را مشخص کنید . غلطيا  صحیح  7

   غلط          صحیح    .بود صفويه زمان در شهراصفهان شکوفايی اوج -1 



 

 باسمه تعالی مطالعات نام درس : 

 وزارت آموزش و پرورش

كارشناسي سنجش و ارزشیابی تحصیلی 

 ابتدایی

 مدیریت آموزش و پرورش خراسان شمالی

مدرسه ابتدایی غیر دولتی دخترانه 

 علوم

      تاریخ امتحان :

/   .. / ...1400   
طراح سوال :  خانم 

 سعادتی

مدت پاسخگویي :    

 دقیقه

 پايه و رشته تحصیلی : نام دبیر : خانم سعادتی 

 ششم

 صفحه 2تعداد صفحات :   نام و نام خانوادگی : 

 مهر مدرسه : 17تعداد سواالت: 

 درغرب ها مانندعثمانی دشمنان  کنند راسرکوب خود مخالفان توانستند صفويان-۲

   غلط         صحیح .نیزجنگیدند درشرق وازبکان

   

 .بدهید کامل جواب 

 رانام شد صفويه ی دوره در ومعماری هنر گسترش باعث که عواملی 8

 (مورد۴)ببريد؟

حکومت قدرتمند و يکپارچه .  رونق تجارت . برقراری امنیت در راه ها و شهر 

 حمايت از هنرمندان ها .

 –جشن های بزرگ  بنويسید؟ کامل گرفت می انجام مراسماتی چه قاپو عالی درکاخ 9

 در میدان امام تماشا می کردند . –چوگان بازی _ رژه سربازان 

يکی از روش های نو در کشاورزی ايجاد  دهید؟ کامل راتوضیح گلخانه کشت 10

 است .گلخانه يا محیط مصنوعی برای کشت گیاهان 

هر محصولی را در هر منطقه آب و هوايی ودر همه ی فصول سال کشت کنیم . گرما 

 نور و رطوبت را با دستگاه تنظیم می کنیم .

 –نظامیه  –دانشگاه و کتاب خانه (مورد۴)ببريد؟ رانام اسالم جهان علمی مراکز 11

 بیمارستان  –رصد خانه 

وسیله ای کنید؟ اشاره( مورد۴) به حداقل.بدهید کامل توضیح  اسطرالب مورد در 1۲

رصد –که در گذشته از آن برای نشان دادن جهت قبله ، طلوع و غروب خورشید 

 ستاره گان .

آن دسته از منابع انرژی هستند که تمام نمی شود .  دهید؟ راتوضیح نو انرژی 13

 و همواره می توان از آن ها استفاده کرد مانند : انرژی خورشیدی و آب 

در جنوب و شمال شرقی  دهید؟ توضیح کامل دارند قرار درکجا ايران گاز منابع 1۴

. 

خانگیران سرخس در استان           -منابع گاز عسلويه  –خوزستان در جنوب :

 خراسان رضوی

با بستن سد روی رود های دهید؟  توضیح  دلخواه  رابه  يکی  آبی  برق  يا  حرراتی  برق 15

 ربین ها به حرکت در می آيند .پر آب و با استفاده از فشار آب ذخیره شده تو



 

 باسمه تعالی مطالعات نام درس : 

 وزارت آموزش و پرورش

كارشناسي سنجش و ارزشیابی تحصیلی 

 ابتدایی

 مدیریت آموزش و پرورش خراسان شمالی

مدرسه ابتدایی غیر دولتی دخترانه 

 علوم

      تاریخ امتحان :

/   .. / ...1400   
طراح سوال :  خانم 

 سعادتی

مدت پاسخگویي :    

 دقیقه

 پايه و رشته تحصیلی : نام دبیر : خانم سعادتی 

 ششم

 صفحه 2تعداد صفحات :   نام و نام خانوادگی : 

 مهر مدرسه : 17تعداد سواالت: 

دو  دهید؟ توضیح دلخواه رابه يکی هستند چی مهم فعالیت دو زراعت و باغداری 16

 فعالیت مهم کشاورزی ، 

زراعت يعنی کشت و پرورش گیاهانی که بعد از کاشتن دانه حداکثر تا يکسال 

 جو -محصول می دهند مانند : گندم 

نیروی کار ، ابزار و وسايل ،  ببريد؟ رانام درکشاورزی موثر انسانی عوامل 17

 سرمايه و مواد 

 

 ��باشید وسربلند پايدار


