
 بسمه تعالي                                                                                 خرداد                                                                                    نام:

 ي  پايه ششم /ن/آزمون مطالعات اجتماع                                    نام خانوادگي:

 دقيقه 39نمونه الف                                                           زمان پاسخ گويي :                                                                                           

 

 سوال رديف

 مشخص كنيد. )×( ت درستي يا نادرستي جمالت زير را با عالم-الف 

 نادرست   درست              در كارگاه توليد پوشاك، برش كار از روي الگوهايي كه دارد پارچه اي را مي دوزد-1

 نادرست   درست                                                             تجارت موجب رشد شهرها و شهرنشيني در اروپا شد.-2

 نادرست   درست                                                                                             تنها روي زمين است. خط مرزي-9

 نادرست   درست                                                       شهيد محمد جهان آرا فرمانده سپاه پاسداران خرمشهر بود. -4

 نادرست   درست                              زائران ايراني به قصد زيارت حرم حضرت علي )ع( به سوريه سفر مي كنند. -5

 مشخص كنيد. )×( گزينه صحيح را با عالمت  -ب

 كدام مهارت تصميم گيري، مي تواند ما را در برابر فشار رواني ديگران ايمن نگه دارد؟ يادگيري -1

  ورزش د(                 نه گفتن ج(                 دوست يابي ب(            اني كتابخوالف( 

 بيشترين سوخت مصرفي نيروگاه هاي حرارتي برق كشور.........................است. -2

 نفت و گاز د(          بنزين  ج(            گاز  ب(            نفت الف( 

 ير زير به كشور ايران تعلق دارد؟ كدام يك از جزا-9

  همه موارد د(               ابوموسي   ج(                   كيشب(                قشم الف( 

 اولين كار در هنگام تصميم گيري كدام است؟ -4

  انتخاب يك راه حل خوبب(                              مشورت كردن با ديگران الف( 

  پيش بيني نتايجد(          وب فكر كردن و جمع آوري اطالعات خج( 

 در چه مكاني مي توانيم انواع لباس هاي محلي را مشاهده كنيم؟ -5

 موزه مردم شناسي                     دانشگاه                   مسجد               پارك 

 جمالت زير را با كلمات مناسب كامل كنيد. -ج

مدارسي كه عده زيادي از افراد در آن علم مي آموختند و حكومت خرج تحصيل آنها را مي داد......................... مي گفتند -1

 نظاميه(-)رصدخانه

 محراب( –نوشته هايي بر روي سنگ، كاشي و مانند آن را ................ مي نامند )كتيبه -2

 فلسطين(-ور مظلومان در جهان شد و از مبارزه مردم.............  حمايت كرد. )يمنبا تشكيل جمهوري اسالمي، ايران يا-9

انبار نفت -مقدار منابع نفت و گاز در خليج فارس، آنقدر زياد است كه به اين منطقه............................ مي گويند. )بازار جهان-4

 جهان(

 

 

 



 به سواالت زير پاسخ دهيد:-د

 طبيعي مي تواند مرز دو كشور باشد؟ توضيح دهيد.  آيا يك پديده-1

 

 

 دو شباهت بين ايران   و كشورهاي همسايه را بنويسيد. -2

 

 بودجه يعني چه؟ در يك جمله توضيح دهيد. -9

 

 از روي لباس گروه هاي مختلف اجتماعي به چه چيزي پي مي بريم؟ -4

 

 انرژي هاي نو را د ريك سطر توضيح دهيد. -5

 

 شيخ لطف اله به فرمان چه كسي ساخته شد و مخصوص چه كاري بود؟ مسجد -6

 

علي ديشب بر سر خاموش كردن المپ هاي اضافي كه اعضاي خانواده نسبت به آن بي تفاوت هستند، اصرار مي ورزيد، علت  -7

 دليل بياوريد(. 2چيست؟ )

 

 

 از دو سوال زير فقط يكي را انتخاب و به آن پاسخ دهيد: -هـ

يد سعي دارد با پوشيدن شلوار  جين نامناسب و كوتاه و آرايش موي عجيب خود را شهرنشين پيشرفته نشان دهد. ولي سع-الف

 دوستش رضا با او موافق نيست. چرا؟ 

 

مريم هرچند وقت يك بار دچار خواب آلودگي مي شود، دعوا مي كند و نمراتش افت كرده، و توجهش به مطالب درسي -ب

 شكل او را حل كنيد. مكنيد با توصيه هاي مناسب اوفكري به حال  كالس كم شده است،

 

 

 وقايع زير را در خط زمان نشان دهيد. )سال ها را مي توانيد به ماه تقسيم كنيد.(-و

 )آغاز جنگ تحميلي( 1953شهريور  91 -الف

 1957بهمن  12ورود امام خميني )ره( به ايران  -ب

 

 

 

 

6531 

6531 6531 6531 6511 



 نمودار زير را كامل كنيد. -ز

 

 

 

 

 

 

 نام دو بندر درياي خزر و دو بندر در درياي عمان و خليج فارس را بنويسيد. -ح 

 

 
 

 سطر بنويسيد.  3درباره يكي از آثار تاريخي شهري كه در آن زندگي مي كنيد -ط 

 

 

 اگر مي توانيد موقعيت آن را در يك خيابان يا قسمتي از نقشه شهر نشان بدهيد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيشرفت هاي علمي

 و شكوفايي مسلمانان

 علوم و فنون در دوره اسالمي

 

 

 


