
  ششم: کالس                                         لیمهوالع                                         :نام خانوادگی

  96 نام :                                        دبستان غیردولتی بحرالعلوم       تکلیف مطالعات :    

  

  

   »12 تا 9 درس «                                                                    » عیمطالعات اجتما «

  .مشخص کنید× ـ گزینه ي صحیح را با عالمت 

  ؟ هجري کدام واقعه اتفاق افتاده است616در سال  - 1

  ظهور بنی عباس )2      حمله ي مغول به ایران )1

  سقوط بنی امیه )4        هجرت پیامبر )3

   ابن سینا در کتابخانه ي کدام شهر، سال ها به مطالعه و تحقیق پرداخت؟- 2

              بخارا )2           اهواز  )1

  جندي شاپور )4        قزوین )3

   حدود چند سال طول کشید؟...ساختن مسجد شیخ لطف ا - 3

1( 18      2( 20                                3 (21               4( 30  

  انسراي شاه عباسی در کدام شهر بنا شده است ؟ کارو- 4

               اهواز )2        اصفهان )1

  سمنان )4        تهران )3

   

  .ـ جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

  .داشتند. ...................................و ....... ............................ایرانیان سهم بزرگی در گسترش  - 5

  در.... ..............................................معروف ترین بیمارستان دوره ي اسالمی را شخصی به نام  - 6

  .بنا کرده بود ............................................................................شهر 

  معادن سنگ مرمر............. ...................................................... ........همزمان با ساخته شدن - 7

  . شهر اصفهان کشف شده استاطراف

  است که شهر ............ ...............................................................رین پادشاه صفوي مشهورت - 8

  .را به پایتختی انتخاب کرد..... ....................................................

  .ـ به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

  شود؟ مل چه سال هایی مینیمه ي اول و نیمه ي دوم یک قرن شا - 9

  

  

  دانشگاه جندي شاپور چه زمانی و در کجا تأسیس شد؟ -10

  

  

  چند اثر تاریخی اطراف میدان نقش جهان را نام ببرید؟ -11

  

  

  کاالهاي صادراتی مهم ایران در دوره ي صفویه را نام ببرید؟ -12

  

tg://join?invite=AAAAAEQv9S9PMTLoM588zw


  .ـ جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

  . داشتند پیشرفت هاي علمی  و  اسالم ایرانیان سهم بزرگی در گسترش  - 5

   بنا  بغداد شهر   در عضدالدوله دیلمی معروف ترین بیمارستان دوره ي اسالمی را شخصی به نام  - 6

  . کرده بود

    شهراطراف  معادن سنگ مرمر) ع عباسی مسجد جام(  مسجد امام  همزمان با ساخته شدن - 7

  .اصفهان کشف شده است

  . را به پایتختی انتخاب کرد اصفهان  است که شهر  شاه عباس اول مشهورترین پادشاه صفوي  - 8

  .ـ به سواالت زیر پاسخ کامل دهید

  شود؟ نیمه ي اول و نیمه ي دوم یک قرن شامل چه سال هایی می - 9

یمه ي اول قرن و از سال پنجاه و یکم تا صدم نیمه ي دوم قرن از سال یکم تا پنجاهم ن

  .است 

  دانشگاه جندي شاپور چه زمانی و در کجا تأسیس شد؟ -10

  .در زمان ساسانیان در اهواز تاسیس شد 

  چند اثر تاریخی اطراف میدان نقش جهان را نام ببرید؟ -11

  )مسجد جامع عباسی ( جد امام  مس- 2                         ...  مسجد شیخ لطف ا-1

   بازار قیصریه-4                          کاخ عالی قاپو        -3

  کاالهاي صادراتی مهم ایران در دوره ي صفویه را نام ببرید؟ -12

   سنگ هاي قیمتی-2                            پارچه هاي زربفت   -1

   ابریشم- 4                                       خشکبار   -3

  ششم: کالس                                         هوالعلیم                              پاسخنامه         

  

   »12 تا 9 درس «                                                                    » مطالعات اجتماعی «

  .مشخص کنید× ـ گزینه ي صحیح را با عالمت 

  ؟ هجري کدام واقعه اتفاق افتاده است616در سال  - 1

  ظهور بنی عباس )2    حمله ي مغول به ایران )1

  سقوط بنی امیه )4        هجرت پیامبر )3

  کدام شهر، سال ها به مطالعه و تحقیق پرداخت؟ ابن سینا در کتابخانه ي - 2

              بخارا )2           اهواز  )1

  جندي شاپور )4        قزوین )3

   حدود چند سال طول کشید؟...ساختن مسجد شیخ لطف ا - 3

1( 18      2( 20                                3 (21               4( 30  

   شهر بنا شده است ؟ کاروانسراي شاه عباسی در کدام- 4

               اهواز )2        اصفهان )1

   سمنان )4        تهران )3

  96                                               دبستان غیردولتی بحرالعلوم       تکلیف مطالعات : 

tg://join?invite=AAAAAEQv9S9PMTLoM588zw

