
 18/10/1400تاریخ :        عالی                  نام و نام خانوادگی:                                                   بسمه ت

                         مدت :    شهرستان گلوگاه        معلم : خانم کاویان                                    آموزش و پرورش 

 ارزشیابی دی ماه          پایه : ششم   خترانه گل یاس           دبستان غیردولتی د                         العات اجتماعیمطدرس : 

 شرح سوال                                                                         

 1 . لی را با کلمات مناسب کامل کنیدجاهای خا 

  ان عثمانی ها را در ............   و   ازبکان را در ..................  سرکوب کردند.صفویالف( 

  ب( دوفعالیت مهم کشاورزی ....................  و   ...........................  هستند. 

 2  . .صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را مشخص کنید 

 غ          ص           کشور ما گندم و برنج است.                                               خوراک و غذای اصلی مردم.  الف

  ص              غ                              بیش ترین منابع گاز ایران از جنوب و شمال غربی کشور به دست می آید.  0ب

 3  .گزینه ی صحیح را انتخاب کنید . 

 دام یک از شهرها دارای نیروگاه بادی هستند؟ کالف. 

  شیراز -4                           یزد -3                            منجیل -2                       رودبار -1

 محل تحقیق درباره ی ستارگان .....................  نام داشت. ب. 

  کتابخانه  -4               رصد خانه  -3                 دانشگاه  -2              نظامیه        -1

 4  .)جمله ی مربوط به هر مفهوم را مشخص کنید.) وصل کنید .                             شاه اسماعیل 

 علیرضا عباسی                                            شهراصفهان در کوهپایه های آن قرار دارد              

 زاگرس                                             این میدان به فرمان او ساخته شد.                       

 شاه عباس                                         به نوشته های روی سنگ و کاشی می گویند             

 کتیبه                                                    ره صفویه            خطاط معروف دو            

 5 0  .به سواالت زیر پاسخ کامل دهید 

  قدرت نه گفتن را توضیح دهید.  0الف 

 

  مراحل تصمیم گیری را نام ببرید و یک مورد را به دلخواه توضیح دهید.ب. 

 

 



 تاریخ :                          بسمه تعالی                                   نام و نام خانوادگی:          

 مدت :                         ورش شهرستان گلوگاه           آموزش و پر                              معلم : خانم کاویان 

 پایه : ششم                    ارزشیابی دی ماه        دخترانه گل یاس     لتی دبستان غیردو                     مطالعات اجتماعیدرس : 

 شرح سوال                                                       

  برای کشاورزی مناسب نیست ؟ چه نوع خاک یا زمینی  0پ 

 

  کشت گلخانه ای در مقایسه با سایر کشت ها چه مزایایی دارد؟  0ت 

 

 انرژی های غیر قابل تجدید و قابل تجدید را توضیح دهید.ث . 

 

 

 نظامیه ها چگونه مدارسی بودند؟ ج. 

 

 شاه عباس اول در کاخ عالی قاپو به چه اموری رسیدگی می کرد؟ چ( 

 

  سفرنامه چیست؟  ح(

 

 

 به جز کشته ی خویشتن ندروی                                                                                                  

 

 

 بازخورد معلم                                                                  

 

 

 

 



پایه ی ششم                       مطالعات اجتماعیدرس                                      1400پاسخ نامه سواالت ارزشیابی دی ماه 

 دبستان غیردولتی دخترانه گل یاس 

 زراعت و باغداری ب (              شرق  –غرب الف (   -1

 غ ب(                  ص الف(  -2

 3ب( گزینه                2الف( گزینه  -3

 علیرضا عباسی  -کتیبه           -شاه عباس        -زاگرس       -4

یکی از مهارت های الزم زندگی هر فردی این است که در مقابل خواسته های نا به جای دوستان بتواند نه بگوید. متاسفانه الف(  -5

ان یا خانواده مان را به دردسر گاهی پیش می آید که به خاطر ترس یا خجالت نتوانیم نظر واقعی خود را بیان کنیم و در نتیجه خودم

 بیندازیم. 

 بهترین راه را انتخاب کند.  –نتیجه ی هر انتخاب را پیش بینی کند  –خوب فکر کند ب ( 

 یه مورد توضیح داده می شود. به دلخواه 

ای شور و هر خاکی برای کشاورزی مناسب نیست. زمین های پر شیب و سنگالخی مناسب کشاورزی نیست و همچنین زمین ه( پ

 نمکی و یا آهکی نیز برای کشاورزی مناسب نیست. 

 هر محصول را در هر منطقه آب وهوایی و در همه ی فصول سال می توان کشت کرد . در مصرف آب صرفه جویی می شود. ت( 

 چون ایران کشور کم باران است کشت گلخانه ای بهتر است.

یعنی روزی با استخراج تمام می شود و میلیون ها سال زمان می برد تا دوباره به سوخت های فسیلی غیر قابل تجدید می گویند ث( 

 تولید شود. 

یا قابل تجدید به انرژی هایی مانند نور خورشید ، باد و آب که تمام نمی شود و همواره از آن ها می توان استفاده کرد انرژی های نو 

  می گویند. 

شغول تحصیل علم بودند و هم زندگی می کردند و حکومت هزینه تحصیل و زندگی آن ها مدارسی بودند که افرادی در آنجا هم مج( 

 را می داد. 

ح( شاه عباس و درباریان از ایوان این کاخ مراسم هایی چون چوگان بازی ، رژه سربازان و ... را تماشا می کردند و به امور کشوری و  

 پذیرایی از مهمانان نیز می پرداختند. 

دیده ها و شنیده های خود را از سفرهایشان می نوشتند و گاهی نقاشی می کردند. به این نوشته ها سفرنامه  جهانگرداناز  خ( بسیاری

   می گفتند. 

                                                                      


