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 دانش آموز عزیز در این قسمت چیزی ننویسید.               عملکرد دانش آموز در این آزمون:                                                                                         

 . دیکن مشخص×  عالمت با را حیصح پاسخ( الف

 ؟ داند یم یکس چه را دوستان انیم فرد نیبدتر( ص)  اکرم امبریپ -1

 نادان( د       لیبخ( ج     گو دروغ( ب        نیچ سخن( الف

 ؟ هستند یکشاورز در موثر یانسان عوامل یهمگ ریز موارد از گروه کدام -2

 مواد ، خاک ، هوا و آب( ب                  هیسرما ، آب ، خاک( الف     

  مواد ، هیسرما ، کار یروین( د                         خاک ، لیوسا و ابزار ، مواد( ج     

  ؟ دارد قرار استان کدام در رانیخانگ گاز منابع -3

 خوزستان( د         یرضو خراسان( ج           بوشهر( ب          هرمزگان( الف

 ؟ است گرفته قرار یخیتار یبنا کدام جهان نقش دانیم شمال در -4

 یعباس جامع مسجد( د        قاپو یعال کاخ( ج        هیصریق بازار( ب          ...ا لطف خیش مسجد( الف

 ؟ زدیر یم خزر و عمان یایدر به رودها کدام بیترت به -5

 رود دیسف ، رودمند( د     رود دیسف ، یجراح( ج         سرباز شور،( ب         هراز ، سرباز( الف

 ؟ شد آزاد یخیتار چه در خرمشهر -6

 59 وریشهر 31( د         60 وریشهر 31( ج  61 دادرخ سوم( ب 60 خرداد سوم( الف

 رتبه

 .دیکن لیتکم مناسب کلمات با را ریز جمالتب( 

 .  است .......................... یدوست روابط در مهم موضوعات از یکی -1

 .  است ومیاورانن معاد یدارا .......................... استان ما کشور در -2

 .  گفتند یم .......................... دانشمندان به یاسالم دوره در -3

 .  ندیگو یم .......................... یخشک در اهایدر آب یشرویپ به -4

 .  ندیگو یم ................ ای .................. اجازه نیا به گرفت اجازه کشور آن سفارتخانه از دیبا گرید کشور به مسافرت یبرا -5

 .   داشتند .......................... ای .......................... جنبه اغلب ها بچه یباز گذشته در -6

 . دارد قرار .......................... و .......................... رود برخورد محل در خرمشهر بندر -7

 

 . دیکن مشخص را ریز جمالت ینادرست ای یدرستج ( 

 صحیح                غلط                                                     .  باشد یم هیهمسا ما کشور با ایدر قیطر از عربستان کشور -1

 صحیح                غلط            . باشد یم جنوب در بندرعباس و نکا اطراف در یساز لنج و یساز یکشت یها کارخانه -2

 صحیح                غلط                               . هستند مسلمان ارمنستان جز به رانیا هیهمسا یها کشور ی همه مردم -3

 صحیح                غلط                                     . است ممنوع زییپا لیاوا تا تابستان لیاوا از خزر یایدر در یماه دیص -4

 

 
 

 96/ 3 / 4 تاریخ آزمون :            و نام خانوادگی : نام

  ساعت آزمون :          نام دبستان :

 دقیقه 60   مدت آزمون :          اجتماعی آزمون درس:

 صبح        نوبت :             ششمپایه : 

 
 نیاز به آموزش و تالش مجدد -4قابل قبول    -3خوب     -2خیلی خوب    -1 رتبه :  

 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت آمـوزش و پـرورش

 آموزش و پرورش استان قماداره کل 

 ناحیه چهار اداره آموزش و پرورش

 



 . دیده کوتاه پاسخ سواالت بهد ( 

 ؟ نامند یم افروز عالم را نوروز کشور کدام در -1
 

 ؟ شد سیتأس یکس په فرمان به هینظام مدارس -2
 

 ؟ ندیگو یک چه ادیز تعداد به و شکل کی به کاال کی دیتول به -3
 

 ؟ شد ساخته یکس چه فرمان به اصفهان امام دانیم -4
 

 ؟ شد اروپا در مردم یزندگ شکل رییتغ و ینیشهرنش رشد سبب عامل کدام -5

 

 

 هـ ( به سواالت پاسخ کامل دهید .

 مورد کافی است(3موقع تصمیم گیری باید به چه نکاتی توجه کنیم ؟ )  -1

 
 انرژی الکتریکی تولید می کنند ؟نیروگاه های برق حرارتی چگونه  -2

 
 مورد کافی است(4) لی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسالمی می شد ؟چه عوام -3

 
 مورد کافی است(2استعمارگران از چه راه هایی به کشور های دیگیر نفوذ پیدا می کردند ؟ )  -4

 
 زراعت را تعریف کنید ) دو نمونه مثال بزنید ( -5

 
 کوتاه در مورد مسجد شیخ لطف ا... بنویسید . دو جمله  -6

 الف( 

 

 ب( 

 

 ل زیر را کامل کنید . جدو -7

 معلول ) نتیجه( علت

تشکیل حکومت اسالمی و قطع منافع کشورهای  -1

 استعمارگر در ایران

 مله نظامی کشور عراق به ایرانح

2-   

3-   
 

 

 

 

 «پایان سواالت » 

 « موفق و پیروز باشید» 



 : راهنمای تصحیح 

 :  الف قسمت پاسخ
 الف -1

 د -2
 ج -3
 ب -4

 الف -5
 ب -6

_________________________________________________________________________________________________________ 
 :  ب قسمت پاسخ

 دوست انتخاب -1 
 زدی -2
  میحک -3

 جیخل -4
 دیرواد – زایو -5
   یقدرت – یحرکت -6

  کارون ، اروند رود  -7

_________________________________________________________________________________________________________ 
 : ج قسمت پاسخ

 ص -1 
 غ -2

 ص -3
 غ -4

_________________________________________________________________________________________________________ 
 :  دقسمت  پاسخ

 پاکستان -1
  الملک نظام خواجه -2
 انبوه دیتول -3

 عباس شاه -4
 تجارترونق  -5

_________________________________________________________________________________________________________ 
 :  هـ قسمت پاسخ

  میرینگ قرار یروان یفشارها ریتأث تحت -3           میکن مشورت یکسان چه با -2        میکن مشورت( 1 -1

  میریبگ میتصم موقع به )4         

 

 .  کنند یم لیتبد بخار به را آب یلیفس یها سوخت سوزاندن با ها روگاهین نیا در    -2

 .  شود یم دیتول برق و آورد یم در حرکت به را ها نیتورب آب بخار فشار       

 

                                                                                                                              ترجمه( 3                       مسلمان جوامع دیجد یازهاین( 2                              اسالم نید میتعال( 1 -3

 (است یکاف مورد3)         یساز کاغذ( 6             یبازرگان و تجارت( 5                    دانشمندان از انیفرمانروا تیحما( 4

 

 .  اند کرده اشغال را آنها و کرده ینظام حمله گرید یها نیسرزم به یگاه( 1    -4

 .  باشد خودشان نفع به که کنند برقرار آنها با یروابط ای رندیبگ یازاتیامت گرید یها کشور از اند کرده یسع زین یگاه( 2            

 

  جیهو و یفرنگ گوجه ، جو ، گندم مانند دهند یم محصول سال کی تا حداکثر کاشت از بعد که یاهانیگ پرورش و کشت یعنی زراعت-5

 

 (است یکاف مورد2) شده نوشته کتاب در که یمطالب-6

7-  

 

 

 

 

 « همکار گرامی از زحمات شما سپاس گزاریم . » 

 معلول ) نتیجه( علت

 حمله نظامی کشور عراق به ایران تشکیل حکومت اسالمی و قطع منافع کشورهای استعمارگر در ایران 

  اسالمی از مبارزه ی مردم فلسطین حمایت جمهوری -2

ارتش و سپاه تازه شکل گرفته بود و آمادگی کافی برای دفاع  -3

 نداشتند 

 


