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نام:

نام خانوادگی:

کالس: ششم

98-99سال تحصیلی  نیمسال اول

به نام خدا

اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بیجار

بعثت پسرانه دبستان

نام درس: مطالعات اجتماعی

88/۰8/98تاریخ برگزاری: 

9:۰1ساعت شروع امتحان: 

دقیقه ۰8 :زمان

بازخورد آموزگار

بازخوردردیف

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.۱

گویند......... می.................به این کار ........ ٬توانیم در هنگام تصمیم گیری از فکر و تجربه دیگران استفاده کنیممیما   -الف

گیرد...... در دسته حبوبات قرار می.......................... هستند و ...................جزو محصوالت .... هندوانهو  گوجه فرنگی  -ب

.ذخیره شده است و خلیج فارس ...........................در جنوب غربی استان ..... و غرب استان ......................ایران از  نفتیبیشتر منابع   -ج

.. مدارس نظامیه را تاسیس کرد.یکی از وزیران ایران به نام .......................... -د

”پیامبر اکرم)ص(“دازد بدترین افراد کسی است که در میان مردم ........................................ کند و بین دوستان ......................... بیان -ه

درست یا غلط بودن جمله های زیر را مشخص کنید.۲

تواند تنها زندگی کند.است ولی میانسان موجودی اجتماعی   -الف

باران است. کمهای کشور ما جزو کشور -ب

.آیدبه دست میغربی و غرب کشور  شمال از گاز ایرانبیشتر منابع  -ج

دهند.ها را نشان میبا اسطرالب موقعیت ستاره -د

گزینه درست را انتخاب کنید.۳

دهند؟را تشکیل می جهان انرژیچند در صد از  ایهسته انرژی   -الف

               1) 1۱٪ □                 2) ۴ ٪  □                         3) ۶ ٪ □                        ۴ )۸ ٪□
ها وارد شده است؟اسالم در کدام منطقه دیرتر از بقیه قسمت  -ب

□ایران( ۴                        □مصر (3                          □اسپانیا (2                □ ترکیه  (1              
 علی سینا در زمان چه حکومتی زندگی میکرد؟ وبا -ج

□هیچکدام( ۴                 □سامانیان  (3                       □صفویه   (2              □ساسانیان   (1             
نیست؟کدام یک جزو عوامل طبیعی در کشاورزی  -د

 □ 3و  2گزینه ( ۴                      □کود  (3                             □سم (2                      □آب  (1             
۴

”هر کس ادب ندارد عقل هم ندارد“                 ؟گیریممی در رابطه با دوستیایاین جمله از کیست و از آن چه نتیجه

چیست؟ "داشتن آن مشکلپیدا کردن دوست آسان است اما نگه"مفهوم ضرب المثل ۵

مراحل تصمیم گیری را بنویسید و یکی را به دلخواه توضیح دهید.6
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ردیف

مورد بنویسید 2ای های کشت گلخانهاز مزیت های7

؟تفاوت و یک شباهت این دو محصول را بنویسید یکدام دسته از محصوالت زراعی هستند، برنج و گندم جزو ک8

دلیل مطرح کنید( 2چرا برق آبی از برق حرارتی مناسب تر است؟ )9

افتد؟این محل چه اتفاقی میدر تصویر روبرو کجاست و ۱1

در چه شهری برای اولین بار نفت در ایران استخراج شد؟ چند سال پیش و۱۱

های فسیلی باید رعایت کنیم را بنویسید .در جهت مصرف صحیح سوخت نکته از نکاتی که ۱۲2

؟شودکدام یک از انرژیهای نو در استان ما بیشتر استفاده میبگویید انرژی های نو را نام ببرید و ۱۳

گفتند؟ نام دو حکیم این دوره را بنویسیددر دوره اسالمی به چه کسانی حکیم می۱۴

ونه به گسترش علوم و فنون در دوره اسالمی کمک کرد؟گبازرگانی چتجارت و ۱۵
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