نام درس :مطالعات اجتماعی

جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی:

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

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

نام دبیر :خانم موسی نژاد

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

پایه :ششم

پیش دبستان و دبستان پسرانه سرای دانش مرزداران

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

ردیف

نمونه سواالت سال تحصيلی 1398 -99

سؤاالت
پاسخ های صحیح را با پر کردن مربع ها در جلوی هر یک از موارد مشخص کنید.
 -اگر خطایی از دوستمان دیدیم  ،عیب جویی نکنیم.

1

ص

غ

 -همه ی تصمیمات ما مثبت و خوب است.

ص

غ

-اصالح خاک از مراحل داشت است.

ص

غ

ص

 -در آفریقا  ،اسالم به الجزایر نیز راه یافت.

غ

پاسخ صحیح هر یک از موارد زیر را با پر کردن فقط یکی از مربع ها مشخص کنید.
اوج شکوفایی شهر اصفهان مربوط به کدام دوره است؟ب)سامانیان

الف)ساسانیان

د) صفویه

ج) زندیه

-به ترتیب « نظامیه » و « معروف ترین بیمارستان در بغداد» توسط چه کسی تاسیس شد؟

2

الف) خواجه نظام الملک  -عضدالدوله

ج) ابوعلی سینا-عضدالدوله

ب)عضدالدوله-خواجه نظام الملک

د) اسماعیل جزری-عضدالدوله
سرزمین های اسالمی تحت تاثیر قرآن و تعالیم اسالمی و استفاده از دانش و فنون گذشته به تدریج به ................تبدیل شدند.ب) کانون علمی جهان

الف) الگوی مذهبی جهان

ج) الگوی علمی جهان

د)کانون مذهبی جهان

کدام نیروگاه اتمی ایران در آستانه ی تولید برق قرار دارد؟الف) یزد

ب) اراک

ج) بوشهر

د ) اهواز

صفحه ی  1از 3
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جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف)در مقابل خواسته های نا به جا باید مهارت ..............................را بیاموزیم.
3

ب)انتخاب از بین دو یا چند مورد  ........................نام دارد.
ج)سیب زمینی از نظر شرایط آب و هوایی با مناطق  ..............................سازگاری دارد.
د) گیاهی یک ساله که به دو شکل پاییزه و بهاره کشت می شود......................... ،است.
ت) به زغال سنگ  ،نفت و گاز و مشتقات آن ها نظیر گازوئیل و بنزین ..............................،می گویند.
س) دین اسالم از سرزمین  ......................طلوع کرد.

4

5

6

در زمان گسترش اسالم چه پیشرفت هایی پدید آمد؟

عوامل گسترش علوم و فنون در دوره ی اسالمی را نام ببرید 4 (.مورد)

دالیل نیاز مسلمانان به علم ریاضیات و ستاره شناسی را نام ببرید 4 (.مورد)

7

شاه عباس برای چه اموری از کاخ عالی قاپو استفاده می کرد؟

8

کاربرد خط زمان چیست؟

9

انرژی هسته ای را تعریف کنید.

صفحه ی  2از 3
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10

نفت چگونه تهیه می شود؟

11

سه گروه عمده ی انرژی را نام ببرید.

12

مزایای کشت گلخانه ای را شرح دهید.

13

سه گروه عمده ی گیاهان زراعی را نام ببرید.

14

چند نمونه از خاک هایی که استعداد کشاورزی دارند را نام ببرید؟

15

عوامل موثر برکشاورزی را نام ببرید و مثال بزنید.

16

هنگام تصمیم گیری باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

17

حفظ دوستی یعنی چه؟

صفحه ی  3از 3
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :مطالعات اجتماعی ششم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

پیش دبستان و دبستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران

نام دبير :زهرا موسی نژاد

پاسخ نمونه سواالت سال تحصيلی 98-99

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

پاسخ های صحیح را با پر کردن مربع ها در جلوی هر یک از موارد مشخص کنید.

1

 -اگر خطایی از دوستمان دیدیم  ،عیب جویی نکنیم.

ص

غ

 -همه ی تصمیمات ما مثبت و خوب است.

ص

غ

-اصالح خاک از مراحل داشت است.

ص

غ

ص

 -در آفریقا  ،اسالم به الجزایر نیز راه یافت.

غ

پاسخ صحیح هر یک از موارد زیر را با پر کردن فقط یکی از مربع ها مشخص کنید.
اوج شکوفایی شهر اصفهان مربوط به کدام دوره است؟الف)ساسانیان

ج) زندیه

ب)سامانیان

د) صفویه

-به ترتیب « نظامیه » و « معروف ترین بیمارستان در بغداد» توسط چه کسی تاسیس شد؟

2

الف) خواجه نظام الملک  -عضدالدوله

ج) ابوعلی سینا-عضدالدوله

ب)عضدالدوله-خواجه نظام الملک

د) اسماعیل جزری-عضدالدوله
سرزمین های اسالمی تحت تاثیر قرآن و تعالیم اسالمی و استفاده از دانش و فنون گذشته به تدریج به ................تبدیل شدند.الف) الگوی مذهبی جهان

ب) کانون علمی جهان

ج) الگوی علمی جهان

د)کانون مذهبی جهان

کدام نیروگاه اتمی ایران در آستانه ی تولید برق قرار دارد؟الف) یزد

ب) اراک

ج) بوشهر

د ) اهواز

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف)در مقابل خواسته های نا به جا باید مهارت.....نه گفتن ...........را بیاموزیم.
ب)انتخاب از بین دو یا چند مورد ...تصمیم گیری ...........نام دارد.
3

ج)سیب زمینی از نظر شرایط آب و هوایی با مناطق ......سردسیری ..............سازگاری دارد.
د) گیاهی یک ساله که به دو شکل پاییزه و بهاره کشت می شود.... ،گندم .........است.
ت) به زغال سنگ  ،نفت و گاز و مشتقات آن ها نظیر گازوئیل و بنزین....،سوخت های فسیلی ............می گویند.
س) دین اسالم از سرزمین .....عربستان ........طلوع کرد.
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4

در زمان گسترش اسالم چه پیشرفت هایی پدید آمد؟ در این دوره هنرمندان ،صنعتگران ،دانشمندان ،فیلسوفان و
مهندسان زیادی ظهور کردند و ابداعات و اختراعات مهمی پدید آوردند.
عوامل گسترش علوم و فنون در دوره ی اسالمی را نام ببرید 4 (.مورد) آموزه های دین اسالم ،ترجمه ،تجارت و بازرگانی،

5

6

کاغذسازی  ،حمایت فرمانروایان از دانشمندان
دالیل نیاز مسلمانان به علم ریاضیات و ستاره شناسی را نام ببرید 4 (.مورد)
تعیین جهت قبله ،انجام عبادات ،پی بردن به ساعات طلوع و غروب خورشید ،کشتی رانی در دریاها
شاه عباس برای چه اموری از کاخ عالی قاپو استفاده می کرد؟

7

پرداختن به امور کشور ،صدور دستورهای الزم  ،پذیرایی از مهمانان
کاربرد خط زمان چیست؟

8

نشان می دهد هر واقعه در چه زمانی اتفاق افتاده است.
انرژی هسته ای را تعریف کنید.

9

انرژی که از شکافتن هسته ی اتم های بعضی از عناصر  ،مثل اورانیوم پدید می آید  .انرژی هسته ای قابل تجدید نیست
و نسبت به سایر انرژی ها انرژی بسیار زیادی را تولید می کند.
نفت چگونه تهیه می شود؟

10

نفت از انباشته شدن بقایای جانوران و گیاهان در کف دریاهای قدیمی و قرار گرفتن آن در بین الیه های رسوبی و بر اثر
گرما و فشار زیاد و تغییرات شیمیایی به وجود می آید.

11

سه گروه عمده ی انرژی را نام ببرید .سوخت های فسیلی( نفت و گاز و زغال سنگ و مشتقات آن مثل بنزین)  ،انرژی
های نو ( انرژی خورشیدی ،باد و آب)  ،انرژی هسته ای
مزایای کشت گلخانه ای را شرح دهید .در کشت گلخانه ای به دلیل نحوه ی آبیاری  ،صرفه جویی در مصرف آب در

12

مقایسه با سایر کشت ها بسیار بهتر است .می توان هر محصول را در هر منطقه ی آب و هوایی و در همه ی فصول سال
کاشت
سه گروه عمده ی گیاهان زراعی را نام ببرید.

13

غالت  ،حبوبات ،محصوالت جالیزی
چند نمونه از خاک هایی که استعداد کشاورزی دارند را نام ببرید؟

14

15

دشت های هموار ،جلگه ها که خاک های آبرفتی و حاصلخیز دارند.
عوامل موثر برکشاورزی را نام ببرید .و مثال بزنید؟
طبیعی و انسانی ،طبیعی مثل آب و خاک و هوا

انسانی مثل سرمایه  ،ابزار ،مواد  ،نیروی کار

هنگام تصمیم گیری باید به چه نکاتی توجه کنیم؟
16

با افراد باصالحیت و باتجربه مشورت کنیم  .تحت تاثیر فشارهای روانی دوستانمان قرار نگیریم .تصمیم گیری را به
آینده موکول نکنیم
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حفظ دوستی یعنی چه؟
17

یعنی این که ما با دوستانمان چه رفتارهایی داشته باشیم تا دوستی ادامه پیدا کند و چه کارهایی انجام دهیم تا دوستی
ها به هم نخورد و محکم تر شود.

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:
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