بنام خداوند مهربان
NDhs

آدینه ی هفتگی 14

کالس ششم خانم قزوینی

مدرسه آرمان دانش

-1معنی واگان زیر را بنویسید.
داروندار=

حجره=

تاخیر=

غریب=

غفلت=

رحلت=

هجر=
مرحمت=

-2باتوجه به جدول پاسخ دهید.
مفرد

مفرد

جمع

کلمه

جمع

مفرد

مفرد

جمع

اطالع

ریاضی
فضال

فصول

متون

آثار

علم
اشعار

لغت

شعرا

شروط

فواصل

مراجعه
کنندگان

جمع

درس

-3پاسخ دهید.
کامل ----متضاد= (

) خنده -----هم خانواده =(

) دلیر----متضاد=(

) زهر هجر---آرایه ادبی(

)

-4قافیه و ردیف را مشخص کنید
درد عشقی کشیده ام که مپرس

زهر هجری چشیده ام که مپرس

-5در بیت باال فعل –فاعل –مفعول را مشخص کنید.

-6در هر ردیف واژه ی درست را انتخاب کنید.
حیات=زندگی

حیاط= زندگی

اثاث= بنیاد

اساس =بنیاد

خان=سفره

خوان= سفره

-7در بین گروه واژگان زیر غلط های امالیی را بیابید و صحیح هر کدام را بنویسید.
آیات قرآنی –هجره واتاق –شیخ هادی نجم آبادی _براثر تعلیم –مفسل ترین کتاب –تعلیف لغت نامه –ترز تلفظ –دایرة المعارف -
متون معتبر-غفلت وبی خبری -عالمه دهخدا -تاخیر و درنگ –رهلت مادرم -مضلومیت مشرق –به هرنحو-صالح و مسلح-معاثر و هم

-8سراینده ی نخستین سرود جمهوری اسالمی ایران...................بود.
-9محمدبن ظهیری سمرقندی کتاب ...............را نوشت.
-11برای هر کلمه دو هم خانواده بنویس.
نصر=............. ...........

متحد= ............. ..........توقف= ............. ............بحث=............... ...............

شباهت= ............ ..........اخالص=............. ...........

هجر= ........... .............معاصر=............ ..............

-11خدمت دهخدا به زبان فارسی را با خدمت کدام شاعر کهن ایران برابر می دانند.
-1فردوسی

-2سعدی

-4عطار

-3حافظ

-12جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
ای نام تو روییده به گلدان لبم

....................................................................

خوشا آنان که دایم در نمازند

..................................................................

-13هر بیت را بخوانید .سپس فعل,فاعل,قید,مفعول,قافیه ,ردیف وتعداد جمله رادر هر بیت مشخص کنید وبگویید چه آرایه ی ادبی در آن
بکار رفته است.
بهشت جاودان بازارشان بی

خوشا آنان که دایم در نمازند

کس بس کس تویی ,من مانده بی کس

خداوندا به فریاد دلم رس

-14معنی کنید
به مقامی رسیده ام که مپرس

همچو حافظ ,غریب در ره عشق

............................................................................................................................... ......................
که شهنامه زایشان به تابندگی است

نیاکانت راورزش آن مایه داد

....................................................................................................................... ...............................
-15نقش کدام یک از کلمه های مشخص شده در متن زیر با بقیه متفاوت است؟
یکی از بزرگان گفت پارسایی را:چه گویی در حق فالن عابد که دیگران در حق وی به طعنه سخن ها گفته اند؟گفت :برظاهرش عیب
نمی بینم و در باطنش غیب نمی دانم(.گلستان سعدی)
-1پارسا

-2فالن

-3حق

-4ظاهر

مطالعات
-1سهم انرژهای نو...........درصد و مقدار برق آبی تولیدی..............درصد می باشد.
)1درصد6-درصد

8)2درصد 5-درصد

8 )4درصد 6-درصد

6 )3درصد5 -درصد

-2به اعتقاد دانشمندان ,نفت در کجا به وجود می آید؟
)1صحراهای وسیع

)2کف دریاهای قدیمی

)4بیابانهای خشک وبسیار قدیمی

)3جنگل های بزرگ وانبوه

-3کدام عبارت زیر درست است؟
)1سرانه ی مصرف بنزین در ایران بااستاندارد جهانی برابراست.
)3برق ایرانی ها پنج برابر میانگین مصرف جهانی است

)2مردم ایران ازسایر مردم جهان بنزین کمتری مصرف میکنند

)4زمانی که بخاری روشن است ,درها وپنجره ها را باز نگذاریم

-4قلمرو مسلمانان درچه سالی بیش ترین گسترش را داشت؟
)1سال  34هجری

)2سال  138هجری

)4سال 12هجری

)3سال 678هجری

-5چه چیز انسانها را به تفکر درباره ی آفرینش جهان وحرکت ستارگان دعوت می کند؟
)1فصل بهار

)2آیات قرآن

)3احادیث پیامبر

)4پدیده های طبیعی

-6کدام امامان کالس درس داشتند وشاگردان زیادی را تربیت کردند؟
)1امام باقر و امام هادی

)2امام باقر و امام جعفرصادق

)3امام سجاد وامام جعفر صادق

)4امام سجاد وامام باقر

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.
-1مسلمانان چرا به علم ریاضیات وستاره شناسی نیاز داشتند؟

-2مراکز علمی جهان اسالم را نام ببرید؟
-3دانشگاه جندی شاپور چه زمانی ودر کجا تاسیس شد؟
-4در زمان گسترش اسالم چه پیشرفت های علمی پدید آمده ؟

-5اسطرالب چیست و چه کاربردی دارد؟
-6مسلمانان در ساختن چه چیزهایی مهارت پیدا کردند؟

-7یکی از وزیران معروف ایرانی .....................بود که مدارس نظامیه را تاسیس کرد.
-8معروف ترین بیمارستان دوره ی اسالمی را شخصی بنام ........................در شهر .................بنا کرده بود.
-9یکی از مهم ترین مراکز علمی در دوره ی اسالمی ....................بود.
-11سامانیان در شهر .................کتابخانه عظیمی داشتند که..................سالها در آنجا مشغول تحقیق و مطالعه بود.

-11آیات قرآن انسان را به تفکر درباره ی چه چیزهایی دعوت می کند؟
-12ابن سینا در چه قرنی به دنیا آمد؟
-13در سال  616هجری کدام واقعه اتفاق افتاد؟
-14در اروپا اسالم به کشورهایی مانند..................راه یافت.
-15خط زمان براساس...................تنظیم می شود.
-16مسلمانان فن کاغذ سازی را از ................آموختند.
-17کدام مرکز علمی در زمان ساسانیان تاسیس شد.در کدام شهر؟
-18معروف ترین بیمارستان دوره ی اسالمی؟
-19آثار علمی ایران در زمان قدیم به چه زبانی بود؟
-21در دوره ی اسالمی در کدام شهرها رصدخانه وحود داشت؟
-21معروف ترین نیروگاه بادی ایران در کجا قرار دارد؟
-22میانگین مصرف برق ایران چنذ برابر مصرف جهانی است؟
-23انرژی هسته ای چگونه تولید می شود؟

-24مهم ترین میدان های نفتی ایران را نام ببرید و بگویید هر کدام در کدام استان واقع شده است؟

-25کدام منابع گاز در استان هرمزگان قرار دارد؟
-26انژهای غیر قابل تجدید را نام ببرید؟
-27مراحل عمده ی کشاورزی را نام ببرید؟
-28مراحل تصمیم گیری را به ترتیب بنویسید؟

__یک حدیث زیبا درباره ی اخالق نیکو و داشتن صفات نیک به دلخواه بنویسید.

