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آموزگار :ملکی فر    ماه   آذرآزمون    دبستان : شهید محمد حسینی رحیم آباد                          مطالعات اجتماعی آزمون  

 تاریخ:دقیقه                 ۴۵مدت امتحان:        پایه :ششم                                           نام و نام خانوادگی: 

 

 .دیکن مشخص جمالت زیر را بودن اغلطی حیصح***

 ص          غ    ص(پس از فتح مکه حکومت اسالمی تشکیل دادند.حضرت محمد )-۱

 غ         تعالیم دین اسالم بود         ص ،مهمترین علت پیشرفت علمی مسلمانان -۲

 دانشگاه جندی شاپور در اهواز در زمان سامانیان تاسیس شده بود.       ص          غ-۳

 اطراف اصفهان کشف شد.       ص       غ معادن سنگ مرمر،همزمان با ساخته شدن مسجد امام-۴

  

 ***گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 داشتند؟ کدام شهرها در دوره اسالمی نظامیه های معروف-۱

 ری-اصفهان      د(نیشابور-ریبغداد          ب(اصفهان بغداد            ج(-نیشابورالف(

 ساختن مسجد شیخ لطف اله چند سال طول کشید؟-۲

 سال ۲د(حدود      سال        ۲۰ج(حدود       سال        ۱۸حدود ب(    سال        ۱۰الف(حدود 

 چه کسانی آموختند؟مسلمانان فن کاغذ سازی را از -۳

 یونانیان                 د(چینی هاب(اروپائیان                     ج(        ایرانیان         الف(

 .دارند ارتفاع متر...............یعباس جامع مسجد یها مناره از کی هر -۴

 متر ۴۶د(                   متر ۵۶(ج           متر 26 (ب              متر 36 (الف

 است؟ شده ساخته طبقه چند در قاپو یعال کاخ -۵

 طبقه 7 (د          طبقه ۶(ج                طبقه 5 (ب                طبقه 4 (الف

 استادند؟ یم یزیچ چه یتماشا به قاپو یعال کاخ وانیا از هیصفو دوره انیدربار و شاه-۶

 موارد همه(د               سربازان رژه(ج                ها جشن(ب           چوگان یباز(الف

 است؟ شده دهیکش هنرمند کدام توسط قاپو یعال کاخ یها اتاق و تاالر داخل یاتورینیم یها ینقاش-۷

 یعباس محمدرضا استاد(د    فرشچیان  استاد(ج        یعباس رضایعل استاد(ب       یعباس رضا استاد (الف

 

 ***جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 چون انان علوم مختلف را میدانستند.،در دوره ی اسالمی به دانشمندان..............میگفتند-۱

 مطالعه می کردند.مسلمانان دوره اسالمی موقعیت ستارگان را با ..................-۲

 روی سنگ و کاشی را...............   میگویند. نقاشی های حک شدهو نام امامان بزرگوار و آیات قران ،دعا -۳

 .یعنی در نیمه...................قرن...................هجری به دنیا آمد۳۶۲ ابوریحان بیرونی در سال -۴

 .اوج شکوفایی اصفهان مربوط به دوره ی ...................است-۵



 .به سواالت زیر پاسخ کامل دهید ***

 را بنویسید؟ یک کشور اروپایی و یک کشور افریقایی که اسالم در آنها راه یافت-۱

 

 

 درباره کسب علم و دانش چه فرمودند؟پیامبر اسالم )ص(-۲

 

 

 مسلمانان برای چه کارهایی به علم ریاضیات و ستاره شناسی نیاز داشتند؟-۳

 

 

 تاریخی و دیدنی شهر اصفهان را بنویسید؟ چهار آثار-۴

 

 

 ،آن را توضیح دهید؟بود  "ترجمه"اسالمی شد  موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی یکی از عواملی که-۵

 

 

 گونه مدارسی بودند؟چه کسی نظامیه ها را به وجود آورد؟نظامیه ها چ-۶
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                                                            موفق باشید                                                                                                                        


