نام و نام خانوادگی:

آمادگی و دبستان دخترانه غیردولتی

ارزشیابی و مرور آموخته ها
پایه ششم مطالعات

دخترم گزینه ی صحیح را گذاشتن علامت × مشخص کنید.

……..

-1بیشترین انرژی مورد نیاز ما از کدام نوع تأمین می شود؟
الف-انژی باد

ب-سوخت فسیلی

د-انرژی هسته ای

ج-انرژی خورشیدی

-2آخرین مرحله ی تصمیم گیری چیست؟
الف-انتخاب بهترین راه

ب -بررسی راه حل ها

ج-پیش بینی نتایج هر انتخاب

د-خوب فکر کردن و پرس و جو

-3بزرگترین جزیره خلیج فارس
الف -کیش

𝑛𝑥 𝑛(𝑛 − 1)𝑥 2
چه⋯نام +دارد؟
+
!1
!2

ب -هنگام

(1 + 𝑥)𝑛 = 1 +

د -قشم

ج-تنب بزرگ

-4کدامیک از محصولات زیر توسط زراعت به دست نمی آید؟
الف-خیار

ب -عدس

د -خرما

ج -جو

-5مهمترین تفاوت انرژی هسته ای در مقایسه با سایر انرژی ها این است که انرژی هسته ای .........
الف-قابل تجدید است

ب -انرژی بسیار زیادی دارد

ج-آلودگی ندارد

د-ارزان قیمت است

-8حضرت محمد (ص)بدترین افراد میان دوستان را چه کسی می داند؟
الف-سخن چین

ب -بی ادب

ج -دروغگو

د-بخیل

استعمارگران از نفوذ در کشورهای دیگر کدام است؟
-7هدف اصلی
6-8866666
الف-آباد کردن

ب-انتقال علوم وفنون

ج-رونق تجارت و بازرگانی

د-غارت منابع

ب)جاهای خالی را با عبارت های مناسب کامل کنید.
-1خرمشهر در سال  ........................از چنگال دشمن آزاد شد.
-2دریای عمان به اقیانوس  .........................راه دارد.
-3اوج شکوفایی اصفهان مربوط به دوره ی  ....................................است.
 ................. -4موجب رشد شهرها و شهرنشینی در اروپا شد و شکل زندگی آن ها تغییر کرد.
................ -5کشت و پرورش گیاهانی است که بعد ازکاشت دانه،حداکثر تا یک سال محصول می دهند.
 ................-8یک خط مشخص است که کشوری را از کشور دیگر جدا می کند.
-7به سرزمین هایی که استقلال سیاسی و اقتصادی نداشته باشند و تابع حکومت استعمارگر باشند
 ................می گویند.
-6یکی از نشانه های معماری اسلامی  ........................است.
ج)مفاهیم زیر را تعریف کنید.
ا-نقشه گردشگری:
-2تولید انبوه:
-3گذرنامه یا پاسپورت:
-4برنامه متعادل چیست و چه ویژگی هایی دارد؟
-5در موقع تصمیم گیری به چه نکاتی باید توجه کرد؟(3مورد را بیان کنید).
-8شما دانش آموزان چه کارهایی می توانید برای مصرف صحیح برق انجام دهید تا انرژی هدر نرود؟
-7چرا اصفهان به نصف جهان معروف گردید؟
-6سه مورد از فواید کشت گلخانه ای را بنویسید.
-9مسلمانان از اسطرلاب چه استفاده هایی می کردند؟(کامل توضیح دهید).
-18کشور ما چه نوع روابطی با کشور های همسایه دارد؟آن ها را نام ببرید و مثال بزنید.
-11منابع تجدید پذیر را تعریف و دو مورد از منابع قابل تجدید را نام ببرید.

-12از مهمترین دلایل اهمیت خلیج فارس چیست؟
 -13دو مورد از اقدامات مهم امیر کبیر را بنویسید.

