
 

 

 

 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.   -1

 سنجیدند. ها را نسبت کَشتی دیگر میشتیمسلمانان با اُسطرالب موقعیت کَالف( 

 ها در شرق و ازبکان در غرب بودند.ها، عثمانیاز دشمنان قدرتمند صفویهب( 

 های فسیلی کنند. های نو را جایگزین سوختکنند انرژیامروزه کشورها تالش می  ج(

 ی افراد ارتباط دوستی برقرار کرد. ی آرامش است پس بنابراین باید با همهدوست خوب مایه   د(

 بعد از غالت، مهمترین منابع غذایی، حبوبات و محصوالت جالیزی است.  هـ(

 کنید. جاهای خالی را پر  -2

 تواند تنها زندگی کند و نیاز به ......................... دارد. انسان موجودی ......................... است و نمی  الف(

 باشد. ی صفویه ......................... است و مشهورترین پادشاه این سلسله، ......................... میگذار سلسلهبنیانب( 

 های نو در کشاورزی ایجاد گلخانه یا ......................... برای کشت گیاهان است.یکی از روش امروزه ج( 

 آورد. ها را به حرکت در میدر فرآیند تولید برق حرارتی، .........................، و در برق آبی .........................، توربین  د(

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

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید. -3

 .................................................................................................................................................................. های نو را تعریف کنید.انرژیالف( 

 ......................................................................................................................  عوامل طبیعی و انسانیِ مؤثر در کشاورزی را بنویسید.ب( 

 .................................................................................................................................................................... ها چه مدارسی بودند؟نظامیهج( 

 .......................................................................................................................................................................................... سفرنامه چیست؟د( 

   زراعت و باغداری را با ذکر دو مثال تعریف کنید. -4

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

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

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

 خانوادگی: نام و نام

 نام آموزگار: 

 شماره کالس: 

 تاریخ:

 آموز عزیز! لطفا با آرامش به سواالت زیر پاسخ دهید دانش

 مطالعات اجتماعی ششم    نوبت اول مطالعات اجتماعیتشریحی آزمون 
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   ی صفویه شکوفا شد؟چرا فرهنگ و هنر در دوره -5

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

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

 توضیح دهید. ی کشاورزی را به ترتیب بنویسید و هر یک را سه مرحله -6

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

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

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

 عصر تاریکی در اروپا به چه معناست؟ -7

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

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

 کدام گزینه نادرست است؟  -8

 شود. دو شکل پاییزه و بهاره کشت می( گندم گیاهی یک ساله است و به 1

 شود. ( از گندم فقط آرد و نان تهیه می2

 گندم و برنج خوراک روزانه و غذای اصلی مردم کشور ایران است.( 3

 آید. ساله است و در نواحی مرطوب و معتدل به دست می( برنج گیاهی یک4

   گیرد؟ گیاهان قرار میها در کدام گروه از مهمترین منبع غذایی انسان -9

 ی موارد همه( 4                   غالت( 3                   محصوالت جالیزی ( 2                   حبوبات( 1

 حالی و درماندگی« به کدام مفهوم اشاره دارد؟ بیت » دوست آن باشد که گیرد دست دوست / در پریشان -10

 احترام متقابل ( 4                   تعامل اجتماعی( 3                   همدردی ( 2                   ( وفاداری 1

 ؟باشد مینهای تجدیدناپذیر کدام گزینه جزء انرژی  -11

 باد ( 4                   سنگزغال ( 3( نفت                   2( اورانیوم                   1

 بازخورد آموزگار:  

 

 

آموز:بازخورد دانش  

 

 بازخورد والد: 

 

 . تواند برایت موفقیت به ارمغان بیاوردهیچ چیز به جز خودت نمی
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