
                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                

 دبستان دخترانه غیر دولتی ترنج دانش

  مطالعات اجتماعینام  درس :                                        کالس :       ششم           نام و نام خانوادگی :                                       

 :  تاریخ                                                                                                                        خانم اورنگ  نام آموزگار:   

 غلط صحیح 

 الف ( درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید .

 دانشگاه جندی شاپور در زمان ساسانیان در اهواز تاسیس شد.-1

 دین اسالم از کشور ایران و در زمان صفویه طلوع کرد.-2

 امام علی )ع( فرمودند: هرکس ادب ندارد ، عقل هم ندارد. -3

 هر صدسال در خط زمان ،یک قرن است . -4

 ب( گزینه درست را با عالمت     مشخص کنید.

 توجه کنیم؟موقع تصمیم گیری به نکاتی نباید  -5

                         تحت تاثیر فشار های روانی دوستان قرار بگیریم (ج                به موقع تصمیم گرفتن( ب                    مشورت کردند( الف    

 گزینه یک  ودو (د

 موسس سلسله صفویه چه کسی بود؟ -6

 نادر شاه د(                     آقا محمد خان ج(                          شاه عباس اول ب(         شاه اسماعیل الف(

 بزرگ ترین تجارت امروزی جهان است ؟ -7

 ازار بورسخرید و فروش در ب( د            صادرات و واردت نفت( ج          صنعت توریسم( بخرید و فروش طال        ( الف

 بیشترین منابع نفتی در کدام قسمت ایران یافت می شود؟- -8

 جنوب  غربی و غربد(                        جنوب غربیج(                           مرکزیب(                        شمال غربیالف(

 

 ج( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 است.........................................یکی از موضوعات مهم در روابط دوستی،  -9

 شود کشت می ...............و ..................ساله است و به دو شکل  ...............گندم گیاهی  -10

....................که به تفکر و آموختن علم اهمیت زیادی میداد ،پیشرفت ........مسلمانان تحت تاثیر ............................و ....-11

 کردند.

 .در جهان است..........................و  ......................کشور ما از بزرگترین دارندگان منابع -12

 

 

 

 



               

 

 د( پاسخ کوتاه بدهید .

 ویژگی مشترک انرژی هسته ای  ونفت و گاز چیست ؟-13

 مورد2مسلمانان تحت تاثیر چه عواملی پیشرفت کردند؟-14

 نخستین بیمارستان و مدرسه پزشکی چه نام داشت؟-15

 مورد2کاربرد های کاخ عالی قاپو را نام ببرید ؟-16

 شاه اسماعیل در چه وضعیتی سلسلهد صفویه را تاسیس کرد؟-17

 

 پاسخ کامل بدهید  

 در دوران صفویه چگونه امنیت راه ها و شهر ها برقرار شد؟ -18

 

 

 

 رصد خانه چیست و در کدام شهر ها بود ؟ -19

 

 

 

  

 ویژگی هایی دارند ، شرح دهید و سه نمونه نام ببرید ؟  انرژی های نو چه-21

 

 

 

 

 رعایت نکردن حد ومرز دوستی باعث چه مشکالتی می شود؟ -22

 

 

 

 

 

 

 

 

 


