
 بسمه تعالی

 

 (96پاسخنامه سواالت مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان )خرداد 

 اداره آموزش و پرورش منطقه مهربان

 

 نادرست -درست  -الف 

 درست -4    نادرست  -3    درست  -2    نادرست -1

 انتخاب پاسخ از ستون چپ –ب 

 نفت -5      دریای خزر  -4    داشت    -3   خور  -2      خلیج    -1

 عالمت زدن پاسخ درست –ج 

دکتر محمد مصدق و  -3                   1361سوم خرداد  -2تعالیم دین اسالم           -1

 هر روز بعد از آمدن از مدرسه -5ویزا              –روادید  -4آیت اله کاشانی       

 جای خالی –د 

 ارمنستان -6اورانیوم        -5     خزر -4  تولید انبوه   -3پهلوی    -2  اجتماعی   -1

 پاسخ دادن به سواالت  -هـ 

 بهترین راه را انتخاب کنیم. –نتیجه هر انتخاب را پیش بینی کنیم  –خوب فکر کنیم  -1

زیرا لباس ها بخشی از آداب و رسوم هر منطقه هستند و می توان از طریق لباس  -2

 های محلی مردم آن منطقه را شناخت.

 هر واقعه در چه زمانی اتفاق افتاده است. نشان می دهد که -3

 آلودگی ندارند. –تجدید پذیر هستند            انرژی های نو    -4

 آلودگی دارند. –غیر قابل تجدید              سوخت های فسیلی  

 بایستندبرای تهیه بلیط در صف  –الف  -5

 از اموال عمومی حفاظت کنند -ب          

 و آرامش به سالن وارد یا خارج شوندبا نظم  -ج          

 از مسخره کردن و توهین به تیم حریف خودداری و فقط تیم خود را تشویق کنند. -د          



 –مسجد امام  –کاخ عالی قاپو  –میدان امام )نقش جهان(  –مسجد شیخ لطف ا...  -6

 بازار قیصریه

تابع حکومت استعمارگر به سرزمین هایی که استقالل سیاسی و اقتصادی نداشته و  -7

 باشند.

 لنج سازی –انبارداری  –کشتی سازی  –ماهیگیری  –بارگیری و باراندازی کاال  -8

پس از پیروزی انقالب اسالمی مردم ایران سرنوشت خود را به دست گرفتند و  –الف  -9

با  -کشورهای استعمارگر متوجه شدند که منافع آن ها در ایران قطع شده است   ب

ری اسالمی ایران یاور مظلومان در جهان شد و از مردم فلسطین تشکیل جمهو

در اوایل انقالب سپاه پاسداران و  -حمایت کرد که خوشایند دشمنان نبود.     ج

 ارتش هنوز آمادگی کافی برای دفاع نداشتند و صدام از این اوضاع سوء استفاده کرد.

 نمودار زیر را تکمیل کنید. -10

 

 

 

 

 عزیزنژاد -با آرزوی توفیق                                                                                 

 عوامل انسانی عوامل موثر در کشاورزی

 سرمایه

 ابزار و وسایل

 نیروی کار

 مواد

طبیعیعوامل   

 خاک

 آب 

 آب و هوا 


