


  2صفحه                    95دی ماه            مطالعات اجتماعی    پایه ششم درس ادامه سواالت 

 

 خ-خ

 

 خ

 

 ق-ق

 

 ن

 

 

 

 

 

 خ-خ

 خ

 ق-ق

 ن

 خ-خ

 خ

 ق-ق

 ن

 خ-خ

 خ

 ق-ق

 ن

 خ-خ

 خ

 ق-ق

 ن

 خ-خ

 خ

 ق-ق

 ن
 

 خ-خ

 خ

 ق-ق

 ن

 

 خ-خ

 خ

 ق-ق

 ن

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید . -

 ...................  می باشند....................  و  ....................دو فعالیت مهم کشاورزی  ............. -14        71-17 -1

 ........... کشور به دست می آید.................  و.................بیشتر منابع گاز ایران از  .........  - 15 -2

 ....................   است..............یکی از روش های نو در کشاورزی ایجاد  ........ -16   8 -3

 ..........  می باشند.............................  و  .......................... و ..................سه گروه عمده ی انرژی  ..... -17   9 -4

 ....... کشور وجود دارد....................   و  ..................بیش تر منابع نفتی ایران در  ..... -18 -5

 در شهر  ........................   حفر شد. اولین چاه نفت ایران حدود صد سال پیش  -19 -6

 در دوره ی اسالمی به دانشمندان ، .....................  می گفتند. چون آن ها علوم مختلف را می دانستند.  -26 -7

 .کند یم دیتول یانرژ نفت بشکه......................  سوختن معادلیک کیلوگرم اورانیوم   -21 -8

 ............................ بود.........مهمترین علت پیشرفت علمی مسلمانان   .........  -22 -9

 .................... بود..........یکی ازمهمترین مراکزعلمی دوره ی اسالمی  ......  -23

 یکی از نشانه های معماری اسالمی  ..................................  است.  -24     --         -2 -

 ...........  بودند........... ایران..........  و درشرق ......... ایراندشمنان قدرتمند سلسله ی صفویان درغرب   -25        -3 -

  ................. می گویند.یا      .............شب ساعات  ...... 11تا  7در زمان مصرف برق به ساعات   -26        -  4 -

 ................. می کنند و بین دوستان جدایی می اندازند.................. بدترین افراد کسانی هستند که میان مردم   -27         -5 -

    به سؤاالت زیر پاسخ دهید . - 

 مراحل تصمیم گیری به ترتیب عبارتند از :      -28

  ..................................................  -ج      ..........     .......................................  -ب          ............................................. -الف      

 مورد( 2مزیت کشت گلخانه ای نسبت به سایرکشت ها درچیست؟ ) -29  -1

 ...................................................................................................   -الف    

 .................................................................................................... -ب
1-  

 مدارس نظامیه چگونه مدارسی بود؟ -36

 مورد بنویسید(4در دوره ی اسالمی شد؟ )چه عواملی موجب گسترش علوم وفنون  -31

 ....................................................... - ب                        ..........................................................  - الف   

 ....................................................... -د                              ............................................................  - ج                  

 تفاوت انرژی هسته ای باسایر انرژی ها درچیست؟ -32

 اسطرالب چیست؟ -33
 

 نان از اسطرالب چه استفاده ای می کردند؟امسلم - 

    تعریف کنید: مفاهیم زیر را  -34

 نقشه ی گردشگری :   

                                                        : نیروی کار

 کاروانسرا :



مطالعاتپاسخنامه   

 غ -1

 ص -2

 غ -3

 غ-4

 غ-5

 ج( اورانیوم -6

 الف( سخن چینی -7

 تنها –ج( اجتماعی  -8

 هسته ای-گاز -ج( نفت-9

 د( هر سه مورد -10

 الف( حفظ دوستی -11

 د( پوست -12

  ج( خاک -13

 زراعت و باغداری -14

 جنوب و شمال شرقی -15

 گلخانه -16

 انرژی هسته ای-های نوانرژی -سوخت های فسیلی -17

 غرب و جنوب غربی -18

 مسجد سلیمان در استان خوزستان -19

 حکیم -20

21- 12000 



 

 تعالیم دین اسالم -22

 دانشگاه جندی شاپور -23

 گنبد -24

 ازبکان-عثمانی ها -25

 پیک یا اوج بار -26

 سخن چینی -27

 انتخاب بهترین راه -3بینی نتایج هر انتخاب بررسی راه حل ها و پیش  -2خوب فکر کردن و پرس و جو  -1 -28

 الف:از نظر صرفه جویی در مصرف آب بهتر است. -29

ب: در گلخانه ها انواع میوه ها و محصوالت جالیزی،سبزیجات و قارچ های خوراکی را کشت می کنند و یا گل و گیاهان 

 زینتی پرورش می دهند.

زیادی از افراد در آنها علم می آموختند و همان جا زندگی می کردند و حکومت خرج نظامیه ها مدارسی بودند که عده ی  -30

 تحصیل و زندگی آنها را می داد.

تجارت  -5حمایت فرمانروایان از دانشمندان  -4ترجمه  -3نیازهای جدید جوامع مسلمان  -2آموزه های دین اسالم  -1 -31

 کاغذ سازی -5و بازرگانی 

بشکه  12000رژی هسته ای انرژی بسیار زیادی تولید می کند،مثالً یک کیلوگرم اورانیوم معادل سوختن این است که ان -32

 نفت انرژی تولید می کند.

 مسلمانان با اسطرالب ، موقعیت ستاره ها را مطالعه می کردند. -33

قطبی در آسمان، مسیر خودشان را در مسلمانان در ساختن و هدایت کشتی ها مهارت داشتند و با توجه به جهت ستاره ی  -

 دریا پیدا می کردند.

 نقشه ی گردشگری : نقشه ای است که بر روی آن مکان های دیدنی و آثار تاریخی نشان داده می شود. -34

 نیروی کار: افرادی که مهارت دارند و می توانند کارهای مربوط به کشاورزی را انجام بدهند.مانند کشاورز،آبیار

کاروانسرا:محل استراحت و تأمین آذوقه ی مسافران و چهارپایانی بود که راه های طوالنی را از شهری به شهری دیگر طی   می 

 کردند.




