
 

       ممطالعات شش
  

 کدامیک از انرژی های زیر قابل تجدید است؟-1
 انرژی گاز                               -4انرژی نفت            -3انرژی برق      -2انرژی باد    -1

 بیشتر منابع گاز ایران از کدام قسمت کشور به دست می آید؟-2
 همه ی موارد-4جنوب و جنوب غربی          -3جنوب و شمال شرقی        -2غرب و جنوب غربی        -1

 اّولین چاه نفت ایران در کجا حفر شد؟-3
 کرمان-4گچساران              -3مسجد سلیمان        -2کرمانشاه         -1

 بزرگ ترین منابع نفت وگاز در جهان کدام کشور است؟-4
 هیچ کدام -4عربستان             -3ایران            -2عراق        -1

 چرا در ایران تولید برق آبی کم تر از برق حرارتی است؟ -5
 .نیروی متخص ندارد-3.       کشور ما کشور کم آبی است-2.           چون هزینه بر است-1

 کدام منابع گاز در استان خراسان رضوی قرار دارد؟-6
 خانگیران  سرخس-4عسلویه               -3سرخون             -2کنگان          -1

 مسلمانان با چه وسیله ای موقعّیت ستارگان را مطا لعه می کردند؟-7
 ستاره قطبی-4علم ریاضی                -3اسطرالب               -2قطب نما              -1

کدامیک از مزایای انرزی خورشیدی -8
 
نمی باشد؟

 هزینه ی تحقیقات و وسایل نصب آن گران است-3آلودگی ندارد             -2ارزان است            -1

 بزرگ ترین تجارت امروز در جهان چیست؟-9
 وادرات نفت-4پرورش گیاهان             -3تولید ماشین آالت صنعتی            - 2تولید برق            -1

 مهم ترین عامل پیشرفت مسلمانان کدام است؟-10
 ارتباط با دیگر سرزمین ها-3مطالعه ی بسیار         -2تعالیم دین اسالم               -1

 وزیر معروف ایرانی که مدارس نظامیه را تأ سیس کرد که بود؟-11
 خواجه نظام الملک -3ابن سینا         -2عضدالّدوله دیلمی            -1

 بیشترین برق تولیدی ما از چه طریقی تولید می شود؟-12
 هسته ای-4بادی              -3حرارتی           -2آبی          -1

 معروف ترین بیمارستان چه کسی ودرکجا بنا شد؟-13
 زکریای رازی-اهواز-3خواجه نظام الملک      -نیشابور-2عضدالّدوله دیلمی        -بغداد-1

 اصفهان-4نیشابور       -3ری       -2بخارا       -1مدرسه نظامیه ی کدام شهر معروف است؟-14

 شهر اصفهان در دوره یصفود به کدام مورد لقب گرفت؟-15
 همه ی موارد-4نگین جهان                  -3نصف جهان            -2نهایت جهان          -1

 .اتاق بنا شده است............طبقه وبا حدود.........کاخ عالی قاپو در-16
 56و8-4                    25و30-3            50و6-2             50و1-5

 چرخ آب ساخت دست کدام دانشمند است؟-17
 جاوید جزری-4اسماعیل جزری     -3مجید پیری فرد       -2مرتضی جمال بارزی            -1

 ایوان-4ستون            -3میدان          -2گنبد         -1کدامیک نشانه ی معماری اسالم است؟-18

 .می گویند................شب11تا 7در زمان مصرف برق به ساعت -19
 2و1گزینه های -4ساعت مصرف                -3اوج بار            -2ساعت پیک           -1

 دانشگاه جندی شاپور در زمان ساسانیاندر کدام شهر های ایران تأسیس شد؟-20
 اصفهان-4اهواز              -3آبادان                     -2تهران              -1



 ؟نیستکدامیک ازاختراعات زیر مربوط به اسماعیل جزری -21
 چرخ آب-4تلمبه              -3وسایل اندازه گیری خون           -2ساعت شمعی            -

 هند-4عربستان       -3شام              -2ایران         -1.طلوع کرد..............دین اسالم ازسرزمین -22

 استاد-3حکیم                   -2عالم                 -1در دوره ی اسالم به دانشمندان چه می گفتند؟-23

 .یاد گرفتند...........ایرانی ها فنون کاغذ سازی را از -24
 همه موارد -4ایرانی                     -3هندی                -2چینی             -1

 چرا قدیم به دانشمندان حکیم می گفتند؟-25
 .اغلب آنان فیلسوف بودند- 3.      اغلب آنان طبیب بودند-2.      علوم مختلف را می دانستند-1

 نیستند؟کدام یک از بنا های زیر در اصفهان -26
 مسجد جامع عّباس-3بازار قیصریه                  -2کاروان سرای شاه عّباس         -1

 پادشاهان صفوی از چه کسانی حمایت می کردندوبه ساخت چه چیزی عالقه داشتند؟-27
 ساختن راه وکاروان سرا–بازرگانان -3ساختن مسجد        -عالمان دینی-2ساختن بناهای باشکوه    -هنرمندان-1

 حکومت صفویه به ساختن چه چیزی اهّمّیت می داد؟-28
 مراکز علمی-4بناهای باشکوه              -3راه وکان سرا                   -2مسجد                  -1

 صنعت گری-4مالیات  -3کشاورزی   -2تجارت     -1درآمدحکومت صفویه از چه راهی تأمینمی شد؟-29

 کدامیک ازکاالهای مهم صادراتی در دوره ی صفویه نمی با شد؟-30
 کاغذ-4خشکبار                  -3سنگ های قیمتی                 -2ابریشم                -1
 
 
 
 
 

1- 13- 25- 

2- 14- 26- 

3- 15- 27- 

4- 16- 28- 

5- 17- 29- 

6- 18- 30- 

7- 19-  

8- 20-  

9- 21-  

10- 22-  

11- 23-  

12- 24-  



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/

