
 دبستان و پیش دبستانی غیر دولتی دخترانه خرد

 نام آموزگار:.صادق زاده           نام و نام خانوادگی:                                                                                      

 ( )نوبت اول 1-1۲مبحث:درس                       نام درس:مطالعات اجتماعی                                                           

 یابیارزش                                                                                                                 پایه: ششم

 1400 /10  /1۹:   تاریخ        دقیقه                                                                                                    40زمان:

 

 عملکرد

 گزینه درست را انتخاب کنید
خ

 خ
 خ

ق

 ق

ن

 ت

 به چه دلیل با هر کسی نمی توان دوستی کرد؟ -1

 تواند موجب سرشکستگی دوست خود شود.(دوست بد می 1

 (هیچ دوستی شایستگی دوستی و رفاقت را ندارد2

 (دوست بد نمی تواند موجب تغییر مسیر موفقیت و سعادت دوست خود شود.3

 (دوست خوب مایه ی آرامش انسان نیست4

    

 سیب زمینی،خرما و برنج به ترتیب در چه آب و هوایی رشد میکنند؟ -۲

 سردسیر -گرم-(سردسیر1

 سردسیر -گرمسیر-(گرمسیر2

 معتدل و مرطوب   -گرمسیر-(سردسیر3

   گرمسیر سردسیر-(معادل4

    

 کدام گزینه نادرست است؟ -3

 (سامانیان در بخارا کتابخانه عظیمی داشتند که ابن سینا در آن مشغول به مطالعه بود.1

 اطق گرمسیری رشد می کند.(درخت خرما درمن2

 (در هنگام تصمیم گیری نباید تحت تاثیر فشار های روا نی دوستان خود قرار بگیریم.3

 (بیشترین منابع و سوخت های فسیلی در شمال و شرق ایران می باشد. 4

    

 در مرحله داشت چه کارهایی برای گیاه انجام می شود؟ -4

 3و1(موارد 4خوشه چینی             -(آبیاری3    بیاری          آ(سمپاشی و 2کاشت دانه             -(آبیاری1

    

     جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

      برخی کتیبه های مسجد جامع عباسی به دست.................... نوشته شده است.-1

     خطی که زمان رخ دادن وقایع را بیان می کند خط ....................نامیده می شود -۲

     وضعیت ایران در قبل از تشکیل صفویه ........................و..................بود -3

     .............منبع غذایی مردم ایران است......بعد از غالت....-4

     پاسخ پرسش های زیر را بنویسید

 منابع انرژی زیر در کدام استان ها قرار دارند؟-1

 سرخون:                                         آقاجاری:                                           خانگیران:   

    

 در ایران چه نوع انرژی استفاده بیشتری دارد و چرا؟-۲

 

 

    

یست برق آبی بهتر است یا حرارتی ؟چرا؟برای حفظ محیط ز -3      
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 غیر دولتی دخترانه خرددبستان و پیش دبستانی 

 نام آموزگار:.صادق زاده                               نام و نام خانوادگی:                                                                                

 ( )نوبت اول 1-1۲مبحث:درس                            نام درس:مطالعات اجتماعی                                                           

 ارزشیابی                                                                                                                             پایه: ششم

 1400 /10  /۷:   تاریخ                                                 دقیقه                                                                        40زمان:

 

 عملکرد

خ

 خ
 خ

ق

 ق

ن

 ت

 کشاورزی است؟تربیت مهندسین آزموده و آموزش کشاورزان مربوط به کدام عامل موثر در  -4

 
    

  )دو مورد(کشت گلخانه ای نسبت به دیگر کشت ها چه برتری هایی دارد؟-۵

 

 

    

     دین اسالم به ترتیب در کدام قاره ها گسترش پیدا کرد؟-۶

 با توجه به چه نکاتی  می توان به  مهارت مسلمانان در علم پزشکی پی برد؟)دو مورد( -۷

 

    

 چه بناهایی مربوط به دوره صفویه است؟)دو مورود(در اصفهان -۸

 

    

     یکی از عوامل موثر در کشاورزی آب است.میانگین متوسط بارندگی ایران و جهان چقدر است؟-۹

 دو مورد از علل پیشرفت تجارت دوران صفویه را ذکر کنید.-10

 

 

    

 موارد زیر را بروی خط زمان نشان دهید -11

 457ج( نیم قرن پس از سال               هجری قمری  13سال  ب(            10الف(نیمه دوم قرن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ازخورد آموزگار.........................................................................................ب
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 دخترانه خرد اصفهاندبستان  –۱۴۰۰ماه دی  –کلید سواالت اجتماعی ششم 

 

 

 سواالت چهار گزینه ای

 ۲گزینه -۴                            ۴گزینه-۳                           ۳گزینه  -۲                  ۱گزینه -۱

 

 سواالت جای خالی

 ضا عباسیرعلی-۱

 خط زمان-۲

 آشتفته و نابسامان-۳

 حبوبات-۴

 تشریحیپرسش های 

 

 خوزستان                        خراسان رضوی -    هرمزگان             -۱

 پاسخ واگرا   –فسیلی -۲

 زیرا قابل تجدید است و آلودگی ندارد  -آبی-۳

 کارنیروی  –عوامل انسانی -۴

 هر میوه ای در هر فصل و مکان ت کاش -جویی درآبصرفه  –و رطوبت دما  –تنطیم و گنترل نو  -۵

 اروپا -افریقا -آسیا-۶

 ساخت بیمارستان در بغداد و داروخانه  -۷

 شیخ لطف اهلل مسجد  –مسجد جامع عباسی  -عالی قاپو -۸

 میلیمتر جهان  ۸۰۰ایران و  ۹-۲۶۰

  -تجارت رونق  –حمایت شاهان  -۱۰
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