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 .کنید مشخص را نادرست و درست جمالت – الف

  نادرست   از چنگال دشمن آزاد شد.        درست  1631خرمشهر در سوم خرداد ماه  (1

 نادرست   درست  شوری آب خلیج فارس بیشتر از دریای عمان است.                   (1

 نادرست   صفویان مذهب شیعه را مذهب رسمی کشور اعالم کردند.           درست  (6

 نادرست   استان یزد دارای معادن اورانیوم است.                                    درست  (4

  ( مشخص کنید. پاسخ صحیح را با عالمت )  –ب 

 جنگ تحمیلی ایران و عراق در چه تاریخی شروع شد؟ (1

 1631خرداد 1631      6شهریور  1631      61خرداد  1631      6شهریور  63

 معروف است ؟ "عالم افروز  "مراسم نوروز در کدام کشور به  (1

 ترکمنستان          جمهوری آذربایجان            افغانستان               پاکستان

 اوج شکوفایی شهر اصفهان مربوط به دوره ی  ............... است. (6

 اسالم                    سامانیان                 صفویه                 ساسانیان

 ....... می گویند.به پیشروی آب دریاها در خشکی ....... (4

 خلیج                   آبراهه                    خور                         تنگه

 

 

 شرقی آذربایجان استان پرورش و آموزش ی اداره

 مهربان منطقه پرورش و آموزش اداره

  ششم پایه اجتماعی مطالعات آزمون

نام مدرسه :                                    نام خانوادگی :                                             نام :      

90/90/79تاریخ آزمون :                        دقیقه 79 آزمونمدت                                79خرداد   

 خ خ

 خ 

 ق ق

آن   

 خ خ

 خ 

 ق ق

آن   



 کلمه های مناسب بنویسید.درجاهای خالی  –ج 

رزمندگان اسالم با همکاری خلبانان نیروی هوایی ارتش در عملیات .........................  (1

 توانستند نیروی دشمن را در هم شکنند.

انقالب اسالمی ایران در تاریخ .......................... به رهبری امام خمینی )ره( به پیروزی  (1

 رسید.

به سرزمین هایی که استقالل سیاسی و اقتصادی نداشته باشند و تابع حکومت استعمارگر  (6

 باشند ..........................  می گویند.

 به تولید یک کاال به یک شکل و به تعداد زیاد ....................... می گویند (4

 ... تاسیس شده بود........دانشگاه جندی شاپور در اهواز در زمان ................ (3

 ..... می گویند.ر گازوئیل و بنزین ......................به زغال سنگ ، گاز و مشتقات آنها نظی (3

 ... است..............دوستی ..........وعات مهم در روابط یکی از موض (7

 به سواالت زیر پاسخ دهید. –د 

 در موقع تصمیم گیری به چه نکاتی باید توجه کنیم؟ (1

 

 عوامل انسانی موثر در کشاورزی را نام ببرید. (1

 

 انرژی های نو یا قابل تجدید را توضیح دهید. (6

 

 مراکز علمی جهان اسالم را نام ببرید. (4

 

 به چه دلیلی اصفهان به نصف جهان معروف شد؟ (3

 

 چرا باید در یک برنامه متعادل استراحت و خواب کافی وجود داشته باشد؟ (3

 خ خ

 خ 

 ق ق

آن   



 

 در کارگاه های تولید لباس وظیفه ی برش کار چیست؟ (7

 

 

 چه عواملی موجب قدرتمندی و تغییر و تحول در اروپا شد؟ نام ببرید (8

 

 

 مورد 1بود؟  علت حمله ی نظامی عراق به ایران چه (1

 

 

 جدول توصیف عملکردی

 مالک و شواهد
 تسلط

 خیلی خوب

تسلط 

 خوب

تسلط 

 متوسط

تسلط 

 کم

تسلط 

 خیلی کم

      توانایی تشخیص جمالت درست و نادرست را دارد.

      .گزینه ی صحیح را می تواند از بین بقیه گزینه ها تشخیص دهد

      بنویسد.در جاهای خالی می تواند کلمه مناسب 

      قع تصمیم گیری را می داند.نکات مو

      عوامل انسانی موثر در کشاورزی را می تواند نام ببرد.

      انرژی های نو یا قابل تجدید را می تواند توضیح دهید.

      مراکز علمی جهان را می تواند نام ببرد

      دلیل نامیدن اصفهان به نصف جهان را می داند.

      می تواند توضیح دهد.دربرنامه متعادل را  خواب کافیاستراحت وعلت وجود 

      را در کارگاه های تولید لباس می داند. وظیفه ی برش کار

      را می تواند نام ببرد. قدرتمندی و تغییر و تحول در اروپا عوامل

      علت های حمله نظامی عراق به ایران را می داند.

 

 *با آرزوی سربلندی و موفقیت شما عزیزان*



 بسمه تعالی

 

 

 

 

- درست    –  درست    –  درست    –  نادرست  –الف   

–خلیج   -   صفویه   -   پاکستان   -   3131شهریور  13 –ب   

سوخت های فسیلی    -ساسانیان     - تولید انبوه    -مستعمره      -   3131بهمن ماه    -المقدس   بیت  –ج 

-انتخاب دوست    -  

–د   

به  -تحت تاثیر فشارهای روانی دوستان قرار نگیریم -چه کسانی مشورت کنیمبا  –مشورت کنیم  (3

 موقع تصمیم بگیریم

 مواد –و وسایل ابزار  –سرمایه  -نیروی کار (2

بع انرژی هستند که تمام نمی شوند و همواره می توان از آنها استفاده انرژی های نو آن دسته از منا (1

 کرد .مانند خورشید ، انرژی آب و باد

 بیمارستان - رصدخانه - نظامیه - دانشگاه و کتابخانه (4

در دوره صفویه به دلیل حمایت شاهان صفوی تعداد زیادی از صنعتگران معماران هنرمندان و  (3

دانشمندان به اصفهان آمدندو چنان آثار باشکوه و زیبایی به وجود آوردند که این شهر به نصف 

 جهان معروف شد.

استراحت و خواب کافی وجود دارد. دیر خوابیدن و کمبود خواب روی سالمتی  متعادل رنامهدر یک ب (6

 جسم و روان ما تاثیرات بدی به جا می گذارد.

برش کار از روی الگوهایی که دارد پاچه ها را می برد.الگو در اندازه های مختلف تهیه می شود.اندازه  (1

ک بزرگ و متوسط برای افراد با قد و اندازه ها معموال با شماره مشخص شده است. اندازه های کوچ

 های مختلف به کار می رود.

 79خرداد  ششم پایه اجتماعی مطالعات آزمونپاسخنامه  

 مهربان منطقه پرورش و آموزش اداره



علم  اروپاییان درپیشرفت  –تجارت و بازرگانی رونق  –انتقال علوم و فنون از جهان اسالم به اروپا  (8

 استعمارگری اروپاییان با اکتضافات جغرافیاییآغاز  –و هنر 

ایران از مظلومان حمایت  –رگر پس از انقالب اسالمی در ایران قطع منافع کشور های استعما (1

 آکادگی کافی نیروهای نظامی ایران در دفاع عدم  –مخصوصا مردم فلسطین 

 

 

 

 می باشدهمکاران گرامی در تصحیح اوراق محترم نظر 

 با تشکر نادری


