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 نتیجه عزیزم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد )ص( شروع کن ردیف

 ( مشخص کنید.درست یا نادرست را با عالمت )های الف( جمله

 نادرست  درست شود.                  ای انجام میآبی، تنها کشت گلخانهدر کشور ایران به دلیل کم 1

 نادرست   درست                             کنیم. ی نیازمان خریدبرای پرهیز از اسراف باید به اندازه ۲

 نادرست   درست های پرشیب و سنگالخ برای کشاورزی مناسب هستند.                             زمین ۳

 نادرست     درست                                                      .گیری در زمان عصبانیت اشتباه استتصمیم ۴

 در ستون چپ وصل کنید. های مناسبهای ستون راست را به گزینهجملهب( 

 پسته    محصول جالیزی 1

 قارچ خوراکی    محصول شالیزار ۲

 هندوانه    ایمحصول گلخانه ۳

 برنج    محصول باغی ۴

    نخود 

 ( مشخص کنید.صحیح را با عالمت ) هایج( پاسخ

 ؟یک جزء عوامل طبیعی مؤثر بر کشاورزی استکدام 1

  ابزار و وسایلب(    نیروی کارالف( 

  سرمایهد(    آب و هواج( 

 ؟ی شمال شرقی مربوط به کدام منطقه استبیشترین منابع گازی ایران در ناحیه  ۲

   عسلویه و کنگان در استان بوشهرب(    استان خوزستانالف( 

  خانگیران سرخس در خراسان رضوید(   سرخون در استان هرمزگانج( 

 ؟آیدی چه عنصری به وجود میای از شکستن هستهانرژی هسته ۳

  آهن (د  اورانیوم ج(  آلومینیوم (ب  طال ( الف

 ؟گیری کدام گزینه استاولین مرحله هنگام تصمیم ۴

   آوری اطالعاتجمعب(    خوب فکر کردن الف(

  بینی نتیجهپیشد(     انتخاب بهترین راه  ج(

 ماه آبانماهانه  ارزشیابی  
 (8 تا 1درس )میان ترم اول 

 96-97 لییصحل تاس
 

 مطالعات اجتماعی :درسنام 

 ششم پایه:

 دقیقه ۴۵مدت: 

 ی اجرا: کالسی، انفرادیشیوه

 

 خانوادگی:نام و نام 

 کالس:

 نوع آزمون: مداد کاغذی
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 د( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

 حفر شد. ......................در استان  ......................اولین چاه نفت در شهر  1

 کشور قرار دارد. ......................و  ......................بیشترین منابع نفت ایران در قسمت  ۲

 توجه کنیم. ......................موقع خریدن لوازم خانگی مثل یخچال و ماشین لباسشویی باید به  ۳

سته ۴ صوالت د سته ......................ی گندم از مح صوالت د ستن ......................ی و نخود از مح د که تقریباً در ه
 شوند.های کشور کشت میاستانی همه

 های زیر پاسخ کوتاه بدهید.پرسشهـ( به 

 د؟آیما از کدام گروه به دست میی انرژی را نام ببرید و بگویید بیشترین انرژی مورد نیاز سه گروه عمده 1

 فعالیت مهم کشاورزی را نام ببرید؟دو  ۲

  سه مرحله عمده در کار کشاورزی را بنویسید؟ ۳

 های نو را نام ببرید؟سه نمونه از انواع انرژی ۴

   های زیر پاسخ کامل بدهید.به پرسشو( 

 خیلی خوب ای را توضیح دهید؟مزایای کشت گلخانه 1
 خوب

 قابل قبول
 نیاز به تالش

 در دوستی را توضیح دهید؟حد و مرز  ۲
 

 خوب خیلی
 خوب

 قابل قبول
 نیاز به تالش

 گیری را با ذکر یک مثال توضیح دهید؟تصمیم ۳

 

 خوب خیلی
 خوب

 قابل قبول
 نیاز به تالش

 نیاز به تالش بیشتر  قابل قبول  خوب  خیلی خوب  نظر کیفی معلم: 

 نظر توصیفی معلم:
 ماه قبلگزارش پیشرفت تحصیلی نسبت به 

  بدون تغییر افت پیشرفت
 نظر ولی: )والدسنجی(
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 ششمی پایهمطالعات اجتماعی  8تا  1ترم اول درس میانماه بانآماهانه ارزشیابی نامه پاسخ

 رستد -4 درستنا -3 درست -2 درستنا -1 الف

 پسته -4  قارچ خوراکی -3  برنج -2  هندوانه -1 ب

 الف -4 ج -3 د -2 ج -1 ج

 غالت، حبوبات -4 برچسب انرژی -3 غرب و جنوب غربی -2 مسجد سلیمان، خوزستان -1 د

 ایهای نو، انرژی هستههای فسیلی، انرژیسوخت -1 ه

 زراعت و باغداری -2

 کاشت، داشت، برداشت -3

 انرژی نور خورشید، انرژی آب، انرژی باد -4

ی فصووول سووال کشووت کنیم زیرا آب و ی آب و هوایی و در همههر منطقه توانیم هر محصووول را دربا ایجاد گلخانه می -1 و
کنیم، کشت گلخانه های مختلف متناسب با نوع محصول تنظیم میهوای گلخانه و گرما و نور و رطوبت را خودمان با دستگاه

 جویی در مصرف آب بسیار بهتر است.ها از نظر صرفهدر مقایسه با سایر کشت

بعضی از دوستان خیلی به هم وابسته بشوند به طوری که اگر حتی یک روز همدیگر را نبینند ناراحت  گاهی ممکن است -2
 زند.شوند. این نوع وابستگی زیاد از حد به دوست، آرامش روانی افراد را برهم می

گیری اریم یعنی تصوومیمگیریم از بین دو یا چند چیز، مواردی را انتخاب کنیم و مواردی را کنار بگذوقتی ما تصوومیم می -3
خریم در کنیم و میرویم و بین خرید کتاب و بازی فکری یکی را انتخاب میایم برای مثال وقتی به یک فروشووگاه میکرده

 ایم.گیری کردهواقع تصمیم

 

 


