
 

 

 تاریخ :                        شماره دانش آموز :                                          نام و نام خانوادگی:                                               

 پایه : ششم                                    :   اول                     نوبت    امتحان درس :  مطالعات اجتماعی                                   

                درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید .                                      -1

            نادرست          درست                                                                               هر قرن معادل صد سال است .        الف(

 نادرست         درست                                       اوج شکوفایی شهر اصفهان مربوط به دوره قاجاریه است .         ب( 

  نادرست         درست                              مهم ترین علت پیشرفت علمی مسلمانان تعالیم دین اسالم بود .           ج(

                                                                             نادرست        درست       دربر چسب انرژی هر چه فلش از سبز پر رنگ دورتر باشد آن وسیله بهتر است .        د(

 

 جای خالی را پر کنید . -2

 پرهیز کنیم . ..................................باید از دوستی های  الف(

 است .  ..........................................................استاد مکتیبه های مسجد جامع عباسی به قل (ب

 داشته باشیم . ..............................................................برای استفاده از اوقات فراغت باید  (ج

 تا مین می شود . .....................................................بیشتر انرژی برق مورد نیاز کشور ما از طریق  (د

 

 گزینه درست را عالمت بزنید . -3

 اولین بخش از مراحل تصمیم گیری کدام مرحله است ؟  الف( 

 روی موضوع خوب فکر کنیم                                                         بهترین راه حل را انتخاب کنیم 

 نتیجه هر انتخاب را پیش بینی کنیم                          اطالعاتی را در مورد موضوع جمع آوری کنیم 

 کدام یک، از عوامل طبیعی در کشاورزی به حساب نمی آید ؟ (ب

 آب و هوا                                     هوا                                      مواد                                 خاک  

 پیامبر اکرم )ص( بد ترین فرد میان دوستان را چه کسی می داند ؟ (ج

  بخیل                                           دروغ گو                       بی ادب                   سخن چین 

 نرژی برای محیط زیست خطر ناک تر  است ؟زباله های کدام نوع منبع ا   (د

   انرزی آب و باد                   انرژی هسته ای                   انرژی خورشیدی              سوخت فسیلی         

 

 مفاهیم زیر را تعریف کنید . -4

 

 زراعت =

 
 

 کتیبه = 

 
 

 انرژی قابل تجدید = 

 
 

 نقشه گردشگری =



 

 

   

 توجه کرد ؟ نکاتیدر هنگام تصمیم گیری باید به چه  -5

 

 

 صفویا ن چگونه حکومتی قدرتمند و یکپارچه بوجود آوردند ؟ -6

 

 

 ؟یک برنامه متعادل چگونه است  -7

 

 

 بیت زیر به چه نکته ای اشاره می کند ؟ -8

 بیفزاید به باید                             تا تو را عقل و دین، همنشین تو از تو 

 

 

 در دوره اسالمی چرا به دانشمندان حکیم می گفتند ؟ -9

 

 سوخت فسیلی را با مثال شرح دهید  . -11

 

 موارد زیر را روی خط زمان مشخص کنید . -11
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