
 

 

 فصل سومارزشیابی مطالعات اجتماعی ششم /                                              ام و نام خانوادگی  :                                                     ن

 مشخص کنید .  درست یا نادرست بودن گزینه های زیر را با عالمت   -1

 نادرست                       د رست                          الف ( دشت های هموارو جلگه های ایران حاصل خیز هستند .

 نادرست                       درست                                          ب( شالی کاران به کشت برنج و گندم می پردازند .

 نادرست                        درست                                     ج( پسته در استان خراسان رضوی نیز بدست می آید .

 نادرست                        درست                     د( هر نوع محصول با یک نوع شرایط آب و هوایی سازگار است .

 نادرست                        درست                                قرار دارد .هـ( بخش وسیعی از کشور ما در منطقه معتدل  

 نادرست                        درست                                           و( گندم و برنج غذای اصلی مردم کشور ماهستند .

 مشخص کنید .  گزینه ی  درست را با عالمت   -2

 الف(کدام یک از عوامل طبیعی موثر در کشاورزی می باشد ؟

 کندن علف هرز و سم پاشی                               محصول کشاورزان را به موقع خریدن  

 تراکتور برای شخم زدن زمین کشاورزی استفاده  از          آسیب دیدن شکوفه های درختان میوه بر اثر تگرگ

 

 ب( کدام محصول در همه ی استان های کشور مان کشت می شود ؟

  گندم                               حبوبات                      محصوالت جالیزی                            برنج  

 

 ج( کدام مرحله با بقیه فرق دارد ؟

 علف هرزکندن                سم پاشی                     آبیاری                            شخم زدن   

 

 د( کدام محصول فقط در استان های جنوبی کشور بدست می آید ؟

 پسته                              مرکبات                              خرما                                    رنج  

 هـ ( با کشت گلخانه ای ... 

 در همه ی فصول می توان کشت نمود            هر محصول را در همه نوع آب و هوایی می توان کشت کرد    

 همه موارد صحیح است                                  می توانیم شرایطی چون دما ونور و رطوبت را تنظیم نماییم 

 

 و( زراعت کشت و پرورش گیاهانی است که ... 

 بعد از یک سال محصول می دهند                                حداکثر تا یک سال محصول می دهند     

 محصول چندانی نمی دهند                                     پس از یک یا چند سال محصول می دهند

 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید . -3

 الف( برنج در آب و هوای ........................... رشد می کند .

 ب( مهم ترین منبع غذایی مردم کشور ما .............. است . 

 ج( آبهای زیر زمینی از راه کندن .............و .............. به مزرعه ها هدایت می شوند 

 د(   به بذر ،کود و سم  ............. می گویند .

 ود .هـ( گندم به دو صورت ............. و ................ کشت می ش 

 و( برنج گیاهی ................ است .



 

 

 مراحل کشاورزی را با ذکر مثال نام ببرید ؟ -4

  

 

 مفاهیم زیر را تعریف کنید . -5

 زراعت =

 باغداری =

 

 جدول زیر را کامل کنید ؟ -6

 

 

 

 

 

 

 

 کم باران جهان است ؟ چرا کشور ما جزء کشور های -7

 

 

 دو میوه سرد سیری دو محصول صادراتی نام ببرید ؟  -8

 

 

 چرا در کشور ما محصوالت گوناگونی بدست می آید ؟ -9

 

 

 راه پیشنهاد کنید  2 چگونه می توان در مصرف موادغذایی صرفه جویی کرد ؟  -11

 

 

فرض کنید یکی از اقوامتان که کشاورز است تصمیم دارد موز کشت کند . اما با توجه  به آب و هوای منطقه ای که در آن   -11

 است ،کشت این محصول امکان ندارد  . چه پیشنهادی دارید ؟ ) مکان زندگی ثابت است (

 

 

 چگونه به دست ما می رسد ؟ پس از تولید محصوالت کشاورزی   -12

 

 

 عوامل موثر در     

 کشاورزی           


