
  . جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید- 
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  .ی گویندم

7 
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  . به سواالت زیر پاسخ کامل دهید- 

  دراتی ایران را نام ببرید؟ا محصوالت کشاورزي ص- 9

 سه گروه عمده ي انرژي را نام ببرید و بگویید بیشترین انرژي مورد نیاز ما از کدام گروه به -10

  دست می آید؟

   از انرژي باد در چه جاهایی و براي چه منظوري استفاده می شود؟-11

   گفتند؟ چرا در دوره ي اسالمی به دانشمندان حکیم می-12

  .مشخص کنید  گزینه هاي صحیح را با عالمت

1 

  اصفهان  )4                                                             خوزستان )3

   قابل تجدید هستند؟ کدام یک از انرژي ها- 2

   انرژي هسته اي )2                                                             انرژي گاز)1

   معروف ترین نیروگاه بادي ایران در کجا قرار دارد؟- 3

   شیراز )                    4 یزد )3

   مسلمانان تحت تأثیر کدام مورد پیشرفت کردند؟- 4

   آن اخالق و قر)2                         آموزه هاي دینی و اخالقی اسالمی)1

 

شود.  

- به زغال سنگ ، نفت ، گاز و مشتقات آن ها نظیر گازوئیل و بنزین        

- انرژي هسته اي از شکافتن هسته ي اتم هاي بعضی عناصر مثل   پدید می آید.  

- دین اسالم از سرزمین    طلوع کرد.  

                                 هوالعلیم                                     کالس  :  ششم  

« مطالعات اجتماعی »                                                                                        « درس 6  تا  9 »  

- کدام استان تولید کننده ي برنج نیست؟  

1) یزد                                                            2) فارس   

3) انرژي خورشیدي                                           4) انرژي نفت و گازوئیل   

1) منجیل 2) دهلران   

  3) حضور اندیشمندان ایرانی                                  4) قرآن و تعالیم دینی اسالم   

  96/9/                                        دبستان غیردولتی بحرالعلوم          : 
- بخشی از میوه هاي سردسیري و هسته دار به صورت   به خارج از کشور صادر می 



  . جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید- 

 به خارج از کشور صادر می  خکشبار  بخشی از میوه هاي سردسیري و هسته دار به صورت - 5

  .شود

 سوخت هاي فسیلی       به زغال سنگ ، نفت ، گاز و مشتقات آن ها نظیر گازوئیل و بنزین - 6

  .ی گویندم

  . پدید می آید اورانیوم   هاي بعضی عناصر مثلانرژي هسته اي از شکافتن هسته ي اتم - 7

  . طلوع کرد عربستان  دین اسالم از سرزمین - 8

  . به سواالت زیر پاسخ کامل دهید- 

  دراتی ایران را نام ببرید؟ا محصوالت کشاورزي ص- 9

  هلو ، زردآلو ، آلو ، گوجه و آلبالو به صورت خشکبار:  میوه هاي سردسیري و هسته دار مانند -1

  حصوالت گرمسیري مانند خرما و پسته م-2

 سه گروه عمده ي انرژي را نام ببرید و بگویید بیشترین انرژي مورد نیاز ما از کدام گروه به -10

  دست می آید؟

   انرژي هسته اي-3 انرژي هاي نو یا قابل تجدید     -2     سوخت هاي فسیلی -1

  .لی بدست می آیدبیش ترین انرژي مورد نیاز ما از سوخت هاي فسی

   از انرژي باد در چه جاهایی و براي چه منظوري استفاده می شود؟-11

از انرژي باد در جاهایی که در بیش تر اوقات سال باد می وزد ، براي به حرکت درآوردن 

  .توربین ها و تولید انرژي الکتریکی استفاده می شود 

   گفتند؟ چرا در دوره ي اسالمی به دانشمندان حکیم می-12

  .چون آن ها علوم مختلف را می دانستند و در چند علم استاد بودند 

  ششم  :  کالس                                     هوالعلیم                         پاسخنامه          

   »9  تا  6 درس «                                                                                        »مطالعات اجتماعی « 
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   انرژي هسته اي )2                                                             انرژي گاز)1

  گازوئیل   انرژي نفت و)4                                           انرژي خورشیدي )3

   معروف ترین نیروگاه بادي ایران در کجا قرار دارد؟- 3
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                                       دبستان غیردولتی بحرالعلوم       تکلیف هدیه و مطالعات : 96/9/13  


