


97ارزشیابی پیشرفت تحصیلی،اجتماعی پایه ي ششم  دبستان،دي ماه 

و ��د  � �م �داو�د جان      

 استان:خراسان رضوي اجتماعیدرس:   نام :   
 شهرستان: سبزوار ارزشیابی نوبت اولنوع آزمون:  نام خانوادگی: 

 آموزشگاه: شاهدان قلم دقیقه50زمان آزمون:  ششمپایه: 
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 درست     نادرست .

.

الف( پاسخ مناسب را با عالمت )( مشخص کنید       

هرفردي براي دوستی و رفاقت شایسته نیست. 

میلیون نفراست. جمعیت شهراصفهان حدود6

پایتخت شاه عباس اول شهراصفهان بود.

همزمان باساخته شدن کاخ عالی قاپو، معدن سنگ مرمردر اطراف اصفهان کشف شد 

گزینه ي مناسب را انتخاب کنید .  ب)

 بیت مقابل از سروده هاي چه کسی است؟ (تو اول بگو با کیان زیستی/من آنگه بگویم که تو کیستی)

                           فردوسی                       سعدي                          مولوي حافظ 

 مهم ترین علت پیشرفت علمی مسلمانان کدام یک ازمواردزیرمی باشد؟

    ترجمه کتب علمی به زبان فارسی   تاسیس دانشگاه ها   تعالیم دین اسالم حمایت پادشاهان

 کدامیک از مناطق گازخیز زیر در استان هرمزگان قرار دارد؟

                            خانگیران                      کنگان                     عسلویه سرخون

 یک کیلوگرم اورانیوم معادل سوختن چند بشکه نفت انرژي دارد؟

 بشکه            120بشکه            120000بشکه             12000بشکه1200
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جاهاي خالی را با عبارت هاي مناسب پـرکنید .  پ) 

اولین چاه نفت ایران در شهر .................. حفر شد. 

 دوستی هاي افراطی باعث از بین رفتن .................... انسان می شود.

 یکی ازمهم ترین مهندسان مسلمان قرن ششم ........................... نام داشت.

 در روي نقشه ي .........................مکان هاي دیدنی و آثار تاریخی نشان داده شده است.

ادامه ي سواالت درپشت ورقه است
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ت( کوتاه پاسخ بدهید. 
معموالروى کتیبه هاى دوره ى اسالمى چه چیزهایى نوشته شده است؟ 

 ساعات پیک (اوج مصرف) چه زمانی است؟
 بعدازغالت مهم ترین منبع غذایی چه چیزهایی هستند؟

 عوامل انسانی موثر در کشاورزي را نام ببرید.

 .ت)  کامل پاسخ بدهید 

 چرخ آب یاچرخ آبکشی چه بوده وچه کاربردي داشت؟

 معروف ترین بیمارستان دردوره ي اسالمی چه نام داشت وچگونه بود؟

مابایددرمقابل خطاهاى احتمالى دوستانمان چه رفتارى داشته باشیم؟ 

 جدول زیردر مورد برخی ویژگی هاي انرژي خورشیدي و انرژي هسته اي است. آن را کامل کنید.

 ایراد مزیت نوع انرژي
 خورشیدي
 هسته اي

:            ارزیابی آموزگار

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

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

 )97پیروزوسربلندباشید(سیدجوادتزرقی،دیماه 

 نیازبه تالش بیشتر قابل قبول خوب بسیار خوب
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