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  .مشخص کنید× ـ گزینه ي صحیح را با عالمت 

   دوره ي صفویه کدام بنا ساخته شد ؟هجري در  1020   در سال- 1
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  کاخ عالی قاپو )4                ...مسجدشیخ لطف ا )3

  براي استفاده ي درست از اوقات، کدام مورد الزم است؟ - 2

  برنامه ي نامتعادل )4                 زمان الزم )3

  بیش تر  بازي هاي گروهی گذشته چه جنبه اي داشته اند؟ - 3

  گروهی ـ قدرتی )4              حرکتی ـ سرعتی) 3

  ؟کند نمیه نظر فرق  از چپوشاك مردم در نواحی مختلف - 4

              جنس )2                شکل )1

   

   

  .ـ جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

5 

6 

7 
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  .ـ به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

  در زمان صفویه کارونسراها چگونه محل هایی بودند؟ - 9

  در برنامه اي متعادل چه مواردي باید وجود داشته باشد؟ -10

  اوقات فراغت را تعریف کنید؟ -11

  .چند نمونه از اقوام ایرانی را که لباس هاي مخصوص به خود دارند را نام ببرید -12
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                                                           هوالعلیم                                       کالس : ششم  

- مؤسس سلسله ي صفویه  بود.  

-   و    روي سالمتی جسم و روان ما تأثیرات بدي به جاي  میگذارد .  

- امروزه بازي هاي    در بین بچه ها رواج پیدا کرده است.  

- گروه هاي مختلف    و    نیز لباس هاي به خصوص به تن می کنند.  

1) داشتن برنامه ي متعادل                 2) استراحت و تفریح             

1) مسجد امام  

1) قدرتی ـ سرعتی              2) حرکتی ـ قدرتی                      

3) اندازه                4) رنگ  
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  .مشخص کنید× ـ گزینه ي صحیح را با عالمت 

   دوره ي صفویه کدام بنا ساخته شد ؟هجري در  1020   در سال- 1

  میدان نقش جهان )2                  مسجد امام  )1

  کاخ عالی قاپو )4                ...مسجدشیخ لطف ا )3

  براي استفاده ي درست از اوقات، کدام مورد الزم است؟ - 2

             استراحت و تفریح )2                 داشتن برنامه ي متعادل )1

  برنامه ي نامتعادل )4                 زمان الزم )3

  بیش تر  بازي هاي گروهی گذشته چه جنبه اي داشته اند؟ - 3

                      حرکتی ـ قدرتی )2              قدرتی ـ سرعتی )1

  گروهی ـ قدرتی )4              حرکتی ـ سرعتی) 3

  ؟کند نمیه نظر فرق  از چپوشاك مردم در نواحی مختلف - 4

              جنس )2                شکل )1
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  ششم: کالس                                        هوالعلیم                                                           

  .ـ جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

  . بود شاه اسماعیل صفوي مؤسس سلسله ي صفویه  - 5

  .گذارد  ما تأثیرات بدي به جاي می  روي سالمتی جسم و روان کم خوابی و   دیر خوابیدن  - 6

  . در بین بچه ها رواج پیدا کرده است رایانه اي امروزه بازي هاي  - 7

  .کنند نیز لباس هاي به خصوص به تن می شغلی   و  اجتماعی لف گروه هاي مخت - 8

  .ـ به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

  در زمان صفویه کارونسراها چگونه محل هایی بودند؟ - 9

پایانی بود که  کاروانسراها محل استراحت و تامین آذوقه ي مسافران و چهار

  .دند راه هاي طوالنی را از شهري به شهر دیگر طی می کر

  در برنامه اي متعادل چه مواردي باید وجود داشته باشد؟ -10

   درس خواندن-2 استراحت و خواب کافی             -1

              تفریح و سرگرمی به اندازه کافی-4                      عبادت کردن     -3

  اوقات فراغت را تعریف کنید؟ -11

فی که  انجام کار یا تحصیل یا وظایف و تکالیانسان ها اغلب اوقات خود را براي

، به اوقاتی که فرد از این کارها فارغ یا آسوده بر عهده دارند صرف می کنند 

  .می گویند ، اوقات فراغت است 

  .چند نمونه از اقوام ایرانی را که لباس هاي مخصوص به خود دارند را نام ببرید -12

  ...وچ و فارس ، ترك ، لُر ، گیلک ، کُرد ، بل
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