نام:

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

تاریخ برگزاری آزمون96 /02/02 :

نام خانوادگی........................... :
امیرالمومنین (ع):
خوش اخالقی در بین مردم ،زینت اسالم است.

امتحان مداد کاغذی مطالعات اجتماعی
ششم

نوبت اول (دیماه )96

پایه ششم کرمانشاه (پاریاد)

1

تعداد صفحات0 :
( تا آخر فصل )6

سواالت تستی

* بیت ( تو اول بگو با کیان زیستی * من آنگه بگویم که تو کیستی ) به کدام یک از دالیل اهمیت دوست اشاره می کند ؟
 -1نیاز به دوست

 -3نه گفتن به دوست

 -2تاثیر دوست بر انسان

 -4گزینه ی  2و 3

*کشور ایران جزء کشورهای  ....................جهان است که متوسط بارندگی سالیانه ی آن  ..................میلی متر می باشد.
 -1کم باران – 161

 –3کم باران – 261

 -2پرباران 461 -

 -4پر باران – 361

* اولین چاه نفت ایران در شهر  ...................................و حدود  .............................سال پیش حفر شد.
 -1اهواز – 111

 – 3مسجد سلیمان – 111

 -2مسجد سلیمان151 -

 – 4اهواز 151 -

* زکریای رازی در سال  251هجری به دنیا آمده است ،یعنی چه قرنی ؟
 –1نیمه ی اول قرن دوم

 –3نیمه ی دوم قرن سوم

 –2نیمه ی اول قرن سوم

 –4نیمه ی دوم قرن دوم

* مهم ترین علّت پیشرفت علمی مسلمانان ،چه بوده است؟
 -1تجارت و بازرگانی

 –3تعالیم دین اسالم

 -2حمایت فرمانروایان از دانشمندان

 –4نیاز های جدید جوامع اسالمی

* مسلمانان از آثار علمی کدام کشورها ،بیشترین استفاده را می کردند؟
 –1ایران و مصر

 –3ایران و یونان

 –2مصر و یونان

 –4ایران و چین

* اوج شکوفایی شهر اصفهان مربوط به زمان کدام سلسله بود ؟
 –1هخامنشیان

 –3اشکانیان

 –2سامانیان

 –4صفویان

سواالت تکمیل کردنی

2

یکی از نکات مهم هنگام تصمیم گیری در کارها استفاده از فکر و تجربه ی دیگران است که به آن  ...........................می گویند.
امروزه یکی از روشهای کشاورزی ،ایجاد  ....................................یا یک محیط مصنوعی برای کشت گیاهان است.
بعد از غلّات ،مهمترین منبع غذایی حبوبات و  .................................هستند.
در دوره ی اسالمی به دانشمندان  ............................می گفتند.
معروفترین بیمارستان دوره ی اسالمی را شخصی به نام  ..................................در شهر  ...............................بنا کرده بود.
در دوره ی پیشرفت مسلمانان  ،اروپائیان در جهل و خرافات زندگی می کردند .این دوره به  ....................................اروپا معروف است.
موسس سلسله ی صفویه  ............................................است و مشهورترین پادشاه صفوی  .......................................است .
درآمد حکومت صفویه و مخارج شاه و درباریان از راه  ......................تامین می شد.
ص1
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سواالت صحیح و غلط

3

وابستگی زیاد از حد به دوست آرامش روانی افراد را برهم می زند که به آن دوستی افراطی می گویند.

ص

غ

به ساعت  6تا  11شب ،ساعت پیک یا اوج بار می گویند.

ص

غ

گنبد یکی از نشانه های معماری اسالمی است.

ص

غ

« سفرنامه ی تاورنیه » از « سفرنامه ی شاردن » قدیمی تر می باشد.

ص

غ

وصل کردنی

هرکدام ازموارد ستون(الف)به کدام یک ازموارد ستون(ب)مربوط است آنها را به هم وصل نمائید.یک مورد ازستون(ب)اضافی است.
ستون ( الف )

4

ستون ( ب)

نیروگاه اتمی

1

1

منجیل

نیروگاه خورشیدی

1

1

یزد

نیرو گاه بادی

1

1

بوشهر

1

شیراز

* اگر خطایی از دوستمان دیدیم باید چه رفتاری بکنیم ؟
* برنج به چه آب و هوایی برای رشد نیاز دارد؟
* از انرژی خورشیدی چه استفاده هایی می شود؟ دو مورد را نام ببرید ...................................................... .و .............................................................
* دانشگاه جندی شاپور در زمان کدام سلسله ی و در کدام شهر تاسیس شد؟ سلسله ی  ............................در شهر ................................
* خطّ زمان نشان دهنده ی چیست؟
سواالت تشریحی (کامل پاسخ دهید)

5

* تصمیم گیری چه مراحلی دارد؟
* جاهای خالی را کامل کنید.

عوامل موثر بر کشاورزی دو دسته هستند :
ب) عوامل انسانی

الف ) عوامل طبیعی

 ............................و  ..........................و  .........................و .........................

 ...........................و  ..........................و ...........................
* مدارس نظامیه چگونه مدارسی بودند؟

* مکان های تاریخی اطراف میدان نقش جهان اصفهان را نام ببرید (.چهار مورد)

* عواملی که باعث گسترش فرهنگ و هنر و معماری در دوره ی صفویه شد را بنویسید ( .چهار مورد )

عزیزانم موفق و موید باشید
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