
    

 

 

 نام و نام خانوادگی:
........................... 

 به نام خدا

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رامسر

 مهرگانپیش دبستان غیردولتی دبستان و 

1044-1041سال تحصیلی  

 ( مشخص کنید.× پاسخ صحیح را با گذاشتن عالمت )  -الف

 کدام مورد از عوامل انسانی موثر در کشاورزی نیست؟ -1

 سرمایهالف( نیروی کار                          ب( خاک                      ج( ابزار و وسایل                                    د(      

 های نیشابور و بغداد معروف بودند. ......................   –2

 بیمارستان الف( کتابخانه                   ب( رصدخانه                                 ج( نظامیه                                  د(        

 در شمال میدان نقش جهان کدام بنای تاریخی قرار دارد؟ -3

 الف( بازار قیصریه                 ب( مسجد امام                       ج( کاخ عالی قاپو                د( مسجد شیخ لطف اهلل 

 کدام انرژی قابل تجدید نیست؟ -4

 د( خورشید      الف( آب                              ب( باد                                   ج( نفت                                            

 ب( درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

 حفظ و نگهداری دوستی یک موضوع معمولی است.                        درست                    نادرست -1

 به کشت گندم و جو، زراعت گفته می شود.                                    درست                    نادرست -2

 سال طول می کشد.                                                   درست                    نادرست 111هر قرن  -3

 متر ارتفاع دارد.         درست                    نادرست 41مناره های مسجد شیخ لطف اهلل بیشتر از  -4

 

 ج( جاهای خالی را پر کنید.

 در استان ....................  معادن اورانیوم وجود دارد. -1

 یکی از مهمترین مراکز علمی در دوره ی اسالمی، دانشگاه  ..................... بود. -2

 بعد از  ...................... مهم ترین منبع غذایی، حبوبات و محصوالت جالیزی است. -3

 بیشترین منابع نفتی ایران در .................  و  ................. کشور وجود دارد. -4

 

  مداد کاغذی
1411دی ماه    

 ششم      پایه 

 تعلیمات اجتماعی



 

 د( به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 در دوره اسالمی به دانشمندان چه می گفتند؟ (1

 شب چه می گویند؟ 11تا  7به ساعت  (2

 سال طول کشید؟ 11ساختن کدام مسجد  (3

 وسیله ای که با آن موقعیت ستاره ها را مطالعه می کردند، چه نام داشت؟ (4
 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. -هـ

 مراحل تصمیم گیری را به ترتیب بنویسید. -1

 
 

 مشورت را تعریف کنید. -2
 

 

 نظامیه را تعریف کنید. -3

 
 

 

 سخن امام علی )ع( در مورد دوستی که به فرزندش امام حسن )ع( گفت را بنویسید. -4

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 موفق باشی نابغه


