
 

 

. 

 59 / 8/       : تاریخ برگزاری آزمون

 2: تعداد صفحات

 بسمه تعالی

   پایه ششم آبان ماهمداد کاغذی  آزمون

  59  -  59سال تحصیلی  

 مطالعات اجتماعی: نام درس

 پایه ششم کرمانشاه

 ...............................   :نام

 

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

 

 سواالت تستی
یم » واژه یکدام مورد تعریف کوتاهی از . 1

 اَمرَهُم شوری بَینَهُم »آیه ی شریفه ی . 2

  خوب فکر کردن ( د              دوستی هاِی ِافراطی ( ج             مشورت کردن( ب           انتخاب کردن( الف

 چه کاری انجام می شود؟ پی بردن به راه حل های گوناگون پس ازدر تصمیم گیری . 3

عات ( د         پیش بینی نتایج هر انتخاب ( ج        انتخاب بهترین راه ( ب        خوب فکر کردن ( الف   کسب اطّلا

 از فعالیت های مهم کدام یک از گزینه های زیر است؟« باغداری و زراعت» .4

  همه ی موارد صحیح است ( د              دامپروری ( ج                 لبنیاتی ( ب                  کشاورزی ( الف

 غذای معروف کدام شهر است؟  « میرزا قاسمی» . 5

 الهیجان ( د                      کرمانشاه ( ج                    تبریز ( ب                    اهواز  (الف

 سواالت تکمیل کردنی
 .و با عجله گرفته می شود، زیان هایی به بار می آورد...................    گاهی اوقات تصمیماتی که . 1

 .است ..........و    ..........متوسط بارندگی سالیانه ی ایران و جهان به ترتیب  . 5

 صحیح و غلط  سواالت

  غ               ص                         .گفتن بیاموزیم « بله »در مقابل خواسته های نابه جا، باید مهارت . 1

  غ               ص                                      .سردسیر سازگاری دارد در آب وهوایِ  « سیب زمینی ». 2

 وصل کردنی یا جدول
 . ، گزینه های صحیح را به هم وصل نمائیدذکر شده است کشاورزیمراحل  در زیر  -

  بذر پاشیدن    .                              .    برداشت  

 میوه چینی    .                              .    کاشت     

 سم پاشی    .                              .     داشت  

بیش تر نیاز به تالش                قابل قبول                   خوب                  خیلی خوب  

1ص    

2.  از روی ...............  یک تصمیم می فهمیم که این تصمیم خوب بوده است با نه. 

3. همه ی زمین ها در ایران قابل کشت نیستند.بخشی از کشور ما را .................... و .......... پوشنده است.   

4. بخشی از میوه های سردسیری و هسته دار به صورت ...............  به خارج صادر می شود. 

تصم « است؟  

الف( مشورت کردن                ب( ریاست کردن                  ج( انتخاب کردن                      د( هیچ کدام   

و « به کدام گزینه اشاره دارد؟ 
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 عزیزانم موفق و موید باشید

 سواالت کوتاه پاسخ
  ؟، چه پیامدی داردوابستگی بیش از حد به دوست. 1

 از چه نظر بسیار بهتر است؟   سایر کشت هادر مقایسه با  کشت گلخانه ای. 2

 

 ؟ما انسان ها چیست غذایی منابع  مهم ترین. 3

 (مورد 2)؟نیستند کدام زمین ها برای کشاورزی مناسب. 4

 سواالت تشریحی
 ؟چه فرمودند( ع)در رابطه با مّلک انتخاب دوست، به فرزندش امام حسن( ع)امیرالمومنین حضرت علی . 1

  

 

 ؟کاری که باید انجام دهیم، چیست اولینتصمیم گیری هنگام در . 2

 

 

 

 

 

  عوامل موثر در کشاورزی. 3

 

 

 

 

 

 

 پاسخ دهید؟ به دلخواهسوال ارائه شده ی زیر، یکی را  2از . 4

 ...................................................................................................................................: زراعت  (الف     

 ...................................................................................................................................: باغداری  (ب      
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