
 

 

 

 

 

 

 
 

 صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید. -1

 )         ( .حبوبات مهم ترین منبع غذایی مردم استالف:

 )        (. تصمیم گیری در حقیقت یک نوع انتخاب است ب:

 )            ( به کسی که برنج می کارد کشاورز گفته می شود.ج:

 )                (.دانشگاه جندی شاپور در بغداد بنا شده بودد:

 بهاره و پاییزه کشت می شود؟کدام یک از محصوالت زیر به صورت  -2

 الف: برنج                      ب: خیار                      ج: ذرت                         د:گندم

 است ؟ ینید انیشوایاز پ کیازکدام  "هر کس ادب ندارد، عقل هم ندارد"جمله ی -3

 امام صادق :د                امام حسن)ع(  :ج               )ع( یامام عل :ب              اکرم)ص( امبریپ:الف   

 ؟مهمترین علت پیشرفت های علمی مسلمانان چیست -4

 نیازهای جدید جوامع مسلماناند:     تعالیم دین اسالمج:               حمایت فرمانروایانب:                     ترجمه الف: 

 

 ، در کدام یک از شهرهای کشورمان کاربرد دارد؟به نظر شما ، ایجاد حمام خورشیدی  -5

 الف: ساری             ب: یز د                 ج: تبریز                        د:تهران

 کم آب، چگونه برای  کشاورزی آب تهیه می شود؟در نواحی  -6

 الف: از طریق جلگه             ب: از طریق رودها                  ج: از راه کندن قنات                  د:از طریق آبرفت          

 .دیمناسب قرار ده یکلمه ها یخال یجاهادر   -7

 مبدا  تاریخ مسلمانان هجرت پیامبر از ....................به ..................است.: الف

 اوج شکوفایی شهر اصفهان مربوط به دوره ی ................ است.:ب

 بیشتر منابع گاز ایران از ............... و ..................... کشور به دست می آید.ج:  

 استفاده از فکر و تجربه ی دیگران در تصمیم گیری ها ...................... نامیده می شود.د:  

 ر پاسخ دهید.به سؤاالت زی -8

 الف: مهم ترین منابع مصرف انرژی در دنیای امروز چیست؟

 باسمه تعالی

            دبستان غیر دولتی یاس                                                                                         

ششمپایه :                          1044-1041  توصیفی نیمسال اول سال تحصیلی یابیارزشمطالعات اجتماعی                      درس :   
 

 راهشیآموزگار: خانم پ                                                                              : ...........................................................  نام خانوادگی نام و
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 ب: یکی از روشهای نو در کشاورزی را بنویسید.

 مشهورترین پادشاه صفوی چه نام داشت؟ج: 

 د:مؤسس مدارس نظامیه چه نام داشت؟ 

 یزهایی قرار داده است؟چخداوند در سرشت ما انسان ها چه  -9

 

 از ایوان کاخ عالی قاپو ، چه مراسمی را تماشا می کردند؟شاه عباس و درباریان  -11

 

 تصمیم گیری چه مراحلی دارد؟ -11

 

 

 زراعت را با ذکر یک مثال تعریف کنید. -12

 

 

 عوامل طبیعی مؤثر بر کشاورزی را نام ببرید؟ -13

 

 

 باشید. سالمت و سربلند عزیزانم             

 

 تسلط خیلی کم  تسلط متوسط   تسلط خوب تسلط کامل مالک ها

ویژگی ها و نیازهای 

 دوستان

    

     کشاورزی و منابع

     شناخت انرژی

     و پیشرفت  علوم  

فنون دوره ی 

 اسالمی
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 صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید. -1

 (     غلط)     .حبوبات مهم ترین منبع غذایی مردم استالف:

 (      صحیح)  . تصمیم گیری در حقیقت یک نوع انتخاب است ب:

 (      غلط)       به کسی که برنج می کارد کشاورز گفته می شود.ج:

 (       غلط)         .دانشگاه جندی شاپور در بغداد بنا شده بودد:

 بهاره و پاییزه کشت می شود؟کدام یک از محصوالت زیر به صورت  -2

 

 الف: برنج                      ب: خیار                      ج: ذرت                         د:گندم

 

 است ؟ ینید انیشوایاز پ کیازکدام  "هر کس ادب ندارد، عقل هم ندارد"جمله ی -3

 

 امام صادق :د                امام حسن)ع(  :ج               )ع( یامام عل :ب              اکرم)ص( امبریپ:الف   

 

 ؟مهمترین علت پیشرفت های علمی مسلمانان چیست -4

 

 نیازهای جدید جوامع مسلماناند:     تعالیم دین اسالمج:               حمایت فرمانروایانب:                     ترجمه الف: 

 

 ، در کدام یک از شهرهای کشورمان کاربرد دارد؟به نظر شما ، ایجاد حمام خورشیدی  -5

 

 الف: ساری             ب: یز د                 ج: تبریز                        د:تهران

 

 کم آب، چگونه برای  کشاورزی آب تهیه می شود؟در نواحی  -6

 

 الف: از طریق جلگه             ب: از طریق رودها                  ج: از راه کندن قنات                  د:از طریق آبرفت          

 

 

 باسمه تعالی

            دبستان غیر دولتی یاس                                                                                         

ششمپایه :                          1044-1041  نیمسال اول سال تحصیلیپاسخنامه مطالعات اجتماعی                     درس :   
 

 راهشیآموزگار: خانم پ

Hamyar.in همیار



 .دیمناسب قرار ده یکلمه ها یخال یجاهادر   -7

 

 مبدا  تاریخ مسلمانان هجرت پیامبر از ....................به ..................است.: الف

 

 اوج شکوفایی شهر اصفهان مربوط به دوره ی ................ است.:ب

 بیشتر منابع گاز ایران از ............... و ..................... کشور به دست می آید.ج:  

 استفاده از فکر و تجربه ی دیگران در تصمیم گیری ها ...................... نامیده می شود.د:  

 

 ر پاسخ دهید.به سؤاالت زی -8

 سوخت های فسیلی  الف: مهم ترین منابع مصرف انرژی در دنیای امروز چیست؟

 ایجاد گلخانه  ب: یکی از روشهای نو در کشاورزی را بنویسید.

 شاه عباس اول   مشهورترین پادشاه صفوی چه نام داشت؟ج: 

 خواجه نظام الملک د:مؤسس مدارس نظامیه چه نام داشت؟ 

 یزهایی قرار داده است؟چخداوند در سرشت ما انسان ها چه  -9

 محبت دیدن.   محبت کردن. برقراری ارتباط

 

 از ایوان کاخ عالی قاپو ، چه مراسمی را تماشا می کردند؟شاه عباس و درباریان  -11

 

 جشن ها . چوگان باری . رژهای سربازان

 

 تصمیم گیری چه مراحلی دارد؟ -11

 

 ترین راه ها را انتخاب کنیمخوب فکر کنیم. نتیجه هرکاری را پیش بینی کنیم. به

 

 

 مدینه                 مکه

 صفویه

 جنوب  مال شرقی     ش

 جنوب

 مشورت
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 زراعت را با ذکر یک مثال تعریف کنید. -12

 

 زراعت یعنی کشت و پرورش گیاهانی که بعد از کشت دانه ، حداکثر تا یک سال محصول می دهند

 مثل گندم و جو

 

 عوامل طبیعی مؤثر بر کشاورزی را نام ببرید؟ -13

 

 آب ، هوا ، خاک  

 

 

 باشید. سالمت و سربلند عزیزانم             

 

 تسلط خیلی کم  تسلط متوسط   تسلط خوب تسلط کامل مالک ها

ویژگی ها و نیازهای 

 دوستان

    

     کشاورزی و منابع

     شناخت انرژی

     و پیشرفت  علوم  

فنون دوره ی 

 اسالمی
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