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بااداره آموزشو پرورش منطقه مهر

در خرد آزمون مطالعات اجتماعي پايه ششم

7/3/98:تاريخ آزمونه

: نادرست را مشخص كنيد

و شمال شرقي كشور به دست مي آيد در. ايران از جنوب

و اقيانوس ها بيش تر است د. درياي خزر از ديگر درياها

و آذربايجان قرار گرفته است نادرس درست. ايران

درست.ت بيت المقدس از چنگال دشمن آزاد شد

:ب كنيد

ل انساني در كشاورزي محسوب مي شود؟

و هوا خاك آب

 شاپور در زمان كدام سلسله تاسيس شده بود؟

 صفويانساسانيان

 ايران با كدام كشور است؟

 افغانستانتركمنستان

و مقاومت انتخ ي پايداري  جنگ تحميلي به عنوان نمونه

 يالماااهواز

و نام خانوادگي :نام

دقيقه90: مدت آزمون

و نادرست) الف جمالت درست

تر منابع گاز ايربيش)1

د)2 ميزان شوري آب

ا)3 رود اترك در مرز

خرمشهر طي عمليات)4

مناسب را انتخايگزينه)ب

كدام مورد از عوامل)1

 مواد

دانشگاه جندي شاپو)2

س سامانيان

كوتاه ترين مرز ايرا)3

تر پاكستان

كدام شهر در طول)4

 خرمشهر



:جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد)ج

1(، و رفتار .اثر مي گذارند...................و .................، .................. تصميمات مهم در اخالق

.است.................................................. يكي از مهم ترين داليل اهميت خليج فارس وجود)2

و به تعداد زياد)3 .مي گويند......................... به توليد كاال به يك شكل

.شود.....................و ....................، ................. كم خوابي مي تواند موجب)4

و عفاف موجب)5 .شخص مي شود...................و ................. رعايت حجاب

.بود .................................مسلمانان علمي مهم ترين علت پيشرفت)6

:سواالت زير به صورت كوتاه جواب دهيدبه)د

 كدام تنگه خليج فارس را به درياي عمان مربوط مي كند؟)1

.از كاالهاي مهم صادراتي در زمان صفويان سه نمونه را بنويسيد)2

و عراق در چه سالي پايان يافت؟)3  جنگ ايران

و اشغال سرزمين هاي ديگر چيست؟)4 ي نظامي  هدف اصلي استعمارگران از حمله

:به پرسش هاي زير به صورت كامل پاسخ دهيد) هـ

و فوايدي دارد؟)1 )سه مورد بنويسيد( داشتن دوستان خوب چه مزايا

.مراحل تصميم گيري را بنويسيد)2

.دو مورد از فوايد كشت گلخانه اي را بنويسيد)3



 برق حرارتي چگونه توليد مي شود؟)4

.برچسب انرژي را توضيح دهيد)5

)سه مورد بنويسيد( ورزشگاه ها چه نكاتي را بايد رعايت كنيم؟در)6

و تحول در اروپا شد؟)7 )سه مورد بنويسيد( چه عواملي موجب تغيير

ي نظامي عراق به ايران را بنويسيد)8 .دو مورد از علل حمله

 جدول توصيف عملكرد

و شواهد خمالك قخخ آق ن

و نادرست را تشخيص داده استجمالت درست

در سواالت چهار گزينه اي جواب هاي مناسب را انتخاب كرده است

در جاهاي خالي كلمات مناسب نوشته است

درست داده استبه سواالت كوتاه پاسخ جواب

و فوايد دوستان خوب را نوشته استبه درستيمزايا

نوشته استبه درستيمراحل تصميم گيري را

فوايد كشت گلخانه اي را به درستي نوشته است

شرح داده است چگونگي توليد برق حرارتي را

شرح داده است برچسب انرژي را به درستي

قواعد اخالقي كه در ورزشگاه ها بايد رعايت شود را به درستي نوشته است

و به وجود آمدن تحوالت در اروپا را نام برده استعوامل موثر در قدرتمندي

ي نظامي عراق به ايران را تشريح كرده است علل حمله

و سربلند باشيد /موفق

:عملكرد كلي


