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 -1این جمله در کدام سثرنامه می باشد و در وصف کدام شهر آمده است؟
((این شهردارای هشت دروازه است .که هیچگاه بسته نمی شوند)).
)1سفرنامه ی مارکوپولو-شیراز

)2سفرنامه ی شاردین-اصفهان

)3سفرنامه ی شاردین-شیراز

)4سفرنامه ی تاورنیه-اصفهان

-2کدام گزینه در زمینه های مختلف از جمله علوم قرآنی ,نقاشی و فیلمسازی و ............فعال بوده و آموزش می
دهد؟
)1مجتمع فرهنگی و هنری

)2نگارخانه

)3فرهنگ سرا

)4بوستان

-3بین کشور های اطراف خلیج فارس طوالنی ترین مرزدریایی را کدام کشور دارد؟
 )1کویت

)2ایران

)3عراق

)4امارات

-4چه عواملی باعث تغییر تدریجی درشیوه ی گذراندن اوقات فراغت شده است؟
 )1آب و هوا

)2تغییرآداب ورسوم

)3برنامه ریزی

)4گذشت زمان

-5محمدبن زکریای رازی درسال 251هجری متولد شد .او در قرن .............متولد شده است.
 )1نیمه ی دوم قرن سوم

)2نیمه ی اول قرن سوم

)3نیمه ی اول قرن دوم

)4نیمه ی دوم قرن دوم

 -6تنوع لباس افراد در گروه های مختلف اجتماعی و شغلی به چه عواملی بستگی دارد؟
)1کار و نقش افراد

)2سلیقه و تمایل افراد

)3نوع آب و هوای منطقه

)4لباس محلی و فرهنگ آنها

-7کدام گزینه درست است؟
)1میگو از ماهی های مهم دریای خزر است.

درس اجتماعی
پایه ششم

فصل 10تا17
تست

)2دین اسالم وجه مشترک ایران و کشورهای همسایه است.
)3بزرگترین جزیره در خلیج فارس قشم است.
)4عمق دریای خزر در نواحی شمالی آن بیشتر است.
-8کدام گزینه جز دانشمندان دوره ی صفویه نیست؟
)1عالمه مجلسی

)2کمال الملک

)3کمال الدین بهزاد

)4شیخ بهایی

-9کدام گزینه باسایرین تفاوت دارد؟
)1زاینده رود-رودشور-هراز

)2سفید رود –گرگان-چالوس

)3ارس-اترک-اروندرود

)4رودسرباز-هندیجان-جراحی

-10کدام مورد از ویژگی حکومت صفویان نیست؟
)1برپایی مراسم مذهبی

)2حمایت از صنعت گران

)3عدم حمایت از عالمان دینی

)4عالقه مندی به ساختن مسجد
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