


 

 

 

 

 درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید. الف

 صحیح       غلط .است  انسان نیازهای مهمترین از یکی دوستی (1

   صحیح       غلط حضرت فاطمه ی زهرا)س( است.  از«  ندارد هم عقل ، ندارد ادب کس هر»  ی جمله( 2

 صحیح       غلط .شود تر محکم و نخورد هم به ارتباط این و کند پیدا ادامه دوستی ها تا باشیم داشته مناسبی رفتارهای دوستانمان با ما یعنی دوستی کردن ( حفظ3

 صحیح       غلط . شود می ها فرصت رفتن دست از باعث کردن موکول آینده به را گیری تصمیم یا نگرفتن تصمیم ( 4

 صحیح       غلط  دارد. سرد و مرطوب هوایی و آب کشورمان مساحت تر بیش ( 5

 صحیح       غلط  هستند . کود و سم ، بذر ها نهاده و مواد کشاورزی در ( 6

 صحیح       غلط  . دهند می محصول سال چند یا یک گذشت از بعد که است درختان نهال پرورش و کشت زراعت ( 7

  صحیح       غلط  ذغال سنگ است . سیاه طالی منظور از ( 8

 صحیح       غلط . صفویه است  دوره به مربوط شهر اصفهان شکوفایی اوج ( 9

 صحیح       غلط  .برگزید  پایتختی به  رااصفهان    شهر که بودشاه اسماعیل  صفوی پادشاه ترین مشهور ( 11

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ب
 و ....................... و .......................... هستند.  کشاورزی خاک در مؤثر طبیعی عوامل (1

 .است جهان در........................ و ........................   منابع دارندگان بزرگترین از ایران کشور ( 2

  .استنوع .............................  از کشورمان در شده تولید الکتریکی انرژی ترین بیش ( 3

 . دارد وجود اورانیوم معادن......................  استان در ( 4

 . کرد طلوع سرزمین ............................  از اسالم دین ( 5

 .بوداسالمی .........................................  ی دوره در علمی مراکز ترین مهم از یکی ( 6

 .بود کرده تأسیس را نظامیه مدارس که بودایرانی ......................................  معروف وزیران از یکی ( 7

 .است اسالمی .........................  معماری های ازنشانه یکی ( 8

 .کردند  اعالم کشور رسمی مذهب را  ...............................مذهب  صفویان ( 9

 .بودند شرق .............................  در و.........................  در غرب صفویان قدرتمند دشمنان ( 11

 

 نام :

 نام خانوادگی:

 ابتدایی کالس ششم

 عالیـــــمه تــسـب

 ...............سازمان آموزش و پرورش استان 

 ..........مدیریت آموزش و پرورش شهرستان 

 ........................دبستان 

 دی ماه  – مطالعات اجتماعی پایانی ونـآزم

 6931/      /     اریخ : ـت

 دقیقه          ون :ـدت آزمـم

  وزگار :ـآم
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.  ج

 ؟ ببرید نام را کشاورزی ی عمده مراحل (1

  ؟ دارد جهان در جایگاهی چه بارندگی نظر از ما کشور ( 2

 ؟ ببرید نام را کشاورزی مهم فعالیت دو ( 3

 چیست ؟ مسلمانان مبدا تاریخ ( 4

 داشت ؟ نام چه پزشکی ی مدرسه و بیمارستان نخستین ( 5

 ؟ ببرید دادند ، نام پرورش را زیادی شاگردان و داشتند درس کالسهای که امامان از تن دو ( 6

 ؟ کنید را تعریف سده ( 7

 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید ؟ د

 .................................................................................................... ............................................... ؟ کند زندگی تنها نمی تواند انسان (چرا1

 ..................................................................................... ........................................ مورد(4ببرید؟ ) نام را کشاورزی در مؤثر انسانی ( عوامل2

 ..................................................................... ......................................................................گویند؟  می تجدید غیر قابل انرژی کدام به ( 3

 ................................................................. ....................................آید ؟ ........................................ می بوجود چگونه ای هسته انرژی (  4

 ................................................................................................................. ................چیست ؟ ....................................... سفرنامه ( 5

 

 

 

 

 

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب

    

 

 بازخورد توصیفی معلم:

 ف فاضلی پورـطراح: یوس


