جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  5تهران

پایه :ششم

پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه

نمونه سواالت

تعداد صفحه سؤال :دو صفحه
ردیف

نام درس :مطالعات اجتماعی
نام دبیر :سپیده درخشان هوره

سال تحصیلی 1398 -99

سواالت
عزیزم گزینه ی صحیح را انتخاب کنید:
با توجه به مناطق نفتی ایران ،ما در کدام مناطق نفت نداریم ؟

1

الف) تهران – قم

ب) کرمانشاه – خوزستان

ج) خوزستان – خلیج فارس

د) بوشهر – هرمزگان

به ترتیب معدن اورانیوم و نیروگاه اتمی در کدام استان قرار دارد؟
2

ب) یزد – هرمزگان

الف) هرمزگان – بوشهر

د) خراسان – یزد

ج) یزد – بوشهر
منظور از ساعت پیک چه ساعتی می باشد؟

3

الف)  7تا  11صبح

ب)  19تا 23

ج)  7تا 23

د)  18تا 22

معروف ترین بیمارستان اسالمی را چه کسی بنا کرد ؟
4

الف) خواجه نظام الملک

ب) عضدالدوله دیلمی

ج) ابوریحان بیرونی

د) ابن سینا

عزیزم موارد مرتبط را به یکدیگر وصل کنید :
5

الف) شخم زدن و آبیاری در کشاورزی

زراعت

ب) گندم  ،گوجه فرنگی و هویج

ابزار و وسایل

ج) انرژی نو

صادرات و واردات نفت و گاز
عدم آلودگی محیط زیست

د) بزرگترین تجارت در جهان امروز
لطفا جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :
الف) استفاده از فکر و تجربه ی دیگران را  .........................می گویند.
6

ب) بعد از غالت  ،مهم ترین منبع غذایی  ......................... ،و  ........................است.
ج) با بستن سد بر رودهای پر آب و استفاده از فشار آب ذخیره شده توربین ها به حرکت در می آیند و ..............
تولید می شود.
د)  ........................نشان می دهد هر واقعه در چه زمانی اتفاق افتاده است.
دخترهای خوب  ،صحیح و غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید:
الف) سیب زمینی از محصوالت مناطق معتدل است.

7

ب) به هر صد سال یک قرن یا یک سده می گویند.
ج) دانشگاه های امروزی تقلیدی از مدارس نظامیه هستند.
د) استفاده از شومینه مصرف سوخت فسیلی را کاهش می دهد و مناسب است.
صفحه ی  1از2
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دو فایده ی داشتن دوستان خوب را بنویسید :
8
منظور از تصمیم گیری به موقع چیست ؟ با مثال توضیح دهید.
9

آب مورد نیاز کشاورزی از چه راه هایی تامین می شود ؟ ( 3مورد)
10
منظور از بر چسب انرژی بر روی لوازم خانگی چیست ؟
11

12

پیامبر گرامی اسالم در مورد کسب علم ودانش چه فرموده اند؟
منظور از مدارس نظامیه چیست ؟ نظامیه های مهم در کجا قرار داشتند ؟

13
اٌسطرالب چه کاربردی دارد؟
14
کشت گلخانه ای را تعریف کنید و  2فایده ی آن را بنویسید .
15

صفحه ی  2از2
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  5تهران

نام درس:مطالعات اجتماعی

پیش دبستان و دبستان غیر دولتی دخترانه

پاسخ نمونه سواالت

سال تحصیلی 98-99

نام دبیر :سپیده درخشان هوره

ردیف

1

د

2

ج

3

ب

4

ب

5

الف) ابزار و وسایل  /ب) زراعت  /ج) عدم آلودگی محیط زیست  /د) صادرات و واردات نفت و گاز

6

الف) مشورت  /ب) حبوبات و محصوالت جالیزی  /ج) برق آب  /د) خط زمان

7

الف) غ  /ب) ص  /ج) ص  /د) غ

8

صحبت و همفکری  /احساس سبکی و آرامش  /افزایش دانش

9
10
11
12
13
14

همان طور که تصمیم گیری عجوالنه بد است  ،تصمیم گیری را به زمان آینده موکول کردن یا تصمیم نگرفتن هم
نادرست است  .برای مثال اگر در یکی از درس ها ضعف داریم نباید تا شب امتحان به تاخیر بیاندازیم .
رودها  ،آب باران  ،آب زیرزمینی به شکل چاه یا قنات
میزان مصرف انرژی را به ما می گوید  7رنگ دارد که فلش آن به سمت سبز پر رنگ

A

نزدیک تر باشد بهتر است

یعنی انرژی کمتری مصرف می کند و کارایی بیشتری دارد.
به دنبال کسب علم باشید حتی اگر مجبور باشید تا چین بروید.
مدارسی بودند که عده ی زیادی از افراد در آن ها علم می آموختند و همان جا زندگی می کردند و حکومت خرج تحصیل
و زندگی آنان را می داد  ،نظامیه های معروف در نیشابور و بغداد بودند .
وسیله ای که موقعیت ستاره ها را با آن مطالعه می کردند.
در روش گلخانه ای یا محیط مصنوعی می توانیم هر محصول را در هر منطقه آب و هوایی و در همه ی فصول داشته

15

باشیم
مزایا :آب و هوای گلخانه  ،گرما  ،نور و  .....دست خودمان است  ،در مصرف آب صرفه جویی می شود نسبت به سایر روش
ها
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