
 

 

   

 آورد؟ یبدست م یخود را از چه راه یاز غذا یانسان بخش عمده ا -1

 د؟یرا نام ببر یکشاورز یمراحل عمده -2

 شود؟ یم ییزهایشامل چه چ یموثر در کشاورز یعیوامل طبع-3

 شود؟ یم ییز هایشامل چه چ یموثر در کشاورز یعوامل انسان-4

 د.یح دهین ها قابل کشت هستند؟توضیا همه زمیآ-5

 توان محصول فراوان بدست آورد؟ یم یین هایاز چه رم-6

 د؟یآ یبدست م یچرا در کشور ما محصوالت مختلف-7

 محصول...........است. کیخرما -8

 ک محصول...........است.ی ینیب زمیس-9

 از دارد.ی...........و...........نیبرنج به آب و هوا-11

 شود؟ ین میچگونه تام یاز کشاورزیآب مورد ن-11

 ست؟یقنات چ-12

 د.یران و جهان را رسم کنیدر ا یزان بارندگینمودار م-13

 قرار دارد. ...........و........... یاز کشور ما در منطقه  یعیبخش وس-14

 (  یاربندیش ، یبذرپاش، شخم زدن )است. و........... و........... کاشت شامل ...........-15

 ( هرس کردن،  ن کردنیوج،  کود دادن،  یاریآب ) است. و...........   و........... و........... داشت شامل...........-16

 ( خرمن کردن،  یدسته بند،  درو کردن) است. و ............  ............  و ............ برداشت شامل-17

 مطالعات 5 درس سواالت

یاجتماع  

 

 

 



 

 

تا مدار قرار  15 یران رویو ا ییایران در عرض جغرافیاست ؟ بخاطر گسترش ا ییتنوع آب و هوا یران دارایچرا ا -18

 دارد .

 ند.یگو ییاین با استوا را عرض جغرافیزمکره  یهر نقطه رو یه ایست ؟ فاصله زاویچ ییایعرض جغراف - 19

 ند .یگو ییاین با نصف النهار را طول جغرافیکره زم یهر نقطه رو یه ایست ؟ فاصله زاویچ ییایطول جغراف -21

 د یم ؟ مثال بزنیازمندین یکار یرو هایبه چه ن یدر کشاورز -21

 د ؟کن یبه انسان کمک م ییدر چه کارها یل کشاورزیابزار و وسا - 22

 د ؟یح دهیرا توض یه در کشاورزینقش سرما -23

 ست؟یچ یاز در کشاورزیمواد ) نهاده ها ( مورد ن - 24

 م ؟یت کنیتوان از کشاورزان کشورمان حما یچگونه م-25

 از کشور ها خوش عطر تر و خوشمزه تر است ؟ یاریران نسبت به بسیجات ایوه ها و سبزیچرا م - 26

 :  یجانب یت هایفعال

م در یق کنند در کدام استان ها است بعد جابجا کنیم . تحقیسیآن بنو یم ، اسم محصوالت را رویه کنیچند کارت ته - 1

 شود. ییکالس تا باعث دانش افزا

وخودم البته با دستور ه کنند یه آن بکار رفته است را تهیرا در ته یو نام محصوالت غذا ( 5)  یمحل یاز غذاها یستیل - 2

 .ارن یه گفتم بیالعمل ته

  

 

 



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | جزوه آموزشی | | گام به گام ششم | | نمونه سوال ششم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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