
 :ینام خانوادگنام و 

 دقیقه 07 آزمون:  مدت

70/70/0018تاریخ آزمون: 

 ستان خوزستانا اداره کل آموزش و پرورش

هرستان بهبهانش آموزش و پرورش

پایه ششم مطالعات اجتماعیدرس امتحان هماهنگ 

 صبحشیفت 
عملکردسؤاالتشرح ردیف

سؤاالت 3 از  1  صفحه

( مشخص کنید.پاسخ صحیح را با عالمت ) 1

گیری یعنی ....................تصمیم( 1

د( آرزو کردنج( فعالیتب( انتخابالف( انجام دادن

 کند............................ انرژی تولید می( یک کیلوگرم اورانیوم معادل سوختن 2

بشکه نفت 1211د( بشکه نفت  12111ج(   بشکه نفت 2111ب( بشکه نفت 11111الف( 

( در مواقع خرید لباس باید به چه چیزهایی توجه کنیم؟3

رنگ -ب( مد بودنهای آن مطابقت با باور -الف( بودجه

تصاویر روی آن  -د( رنگ تصاویر روی آن  -ج( مارک

( خرمشهر در چه تاریخی آزاد شد؟4

11خرداد  3د( 95خرداد  3ج( 11شهریور  3ب( 95شهریور  31الف( 

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 2

................................ و .............................. تغییر دهد.یک دوست ممکن است مسیر آینده و زندگی دوستش را به ( 1

شود.( عواملی همچون ....................... و ......................... و .............................. باعث تشکیل نفت می2

........................... و ..................................... است.( اهمیت خلیج فارس به علت منابع سرشار 3

ی اسالمی ترکیه مرکز امپراطوری .................................. است.( در دوره4

( قانون ملی شدن نفت را .............................. تصویب کرد.9

...................................... ساخته شد.به دستور ..« امام»( میدان نقش جهان 1

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 3

عوامل مؤثر در کشاورزی را نام ببرید.( 1

ها در جنوب منابع گاز دارند؟( کدام استان2

های مساجد اصفهان مثل مسجد امام چه چیزهایی  نوشته شده است؟( بر روی کتیبه3

مردم به چه کارهایی مشغول هستند؟( در شهرهای بندری 4
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 صبحشیفت 
عملکردسؤاالتشرح ردیف

سؤاالت 3 از  2  صفحه

مورد( 2( علت گسترش هنر و معماری در دوره صفویه را نام ببرید. )9

( یک برنامه متعادل چگونه است؟1

ها را تأسیس کرد؟ها چگونه مدارسی بودند و چه کسی آن( نظامیه7

( بر چسب انرژی چیست؟ توضیح دهید.8

دهید. ( باغداری را با ذکر مثال توضیح5

( خط تولید را تعریف کنید.11

تواند به تنهایی زندگی کند؟( چرا انسان نمی11

آید؟ای چگونه پدید می( انرژی هسته12

( خط زمان چیست؟13

( مشخص کنید.پاسخ صحیح یا غلط را با عالمت ) ب

نادرستدرست  ( نیروگاه بادی در شهر منجیل قرار دارد.1

نادرستدرست اروپائیان از طریق دریای عمان با مسلمانان ارتباط برقرار کردند.( 2

نادرستدرست  ( برای اینکه یک فرد از کشور خارج شود به ویزا نیاز دارد.3

نادرستدرست  نامند.( در کشور پاکستان نوروز را عالم افروز می4
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 صبحشیفت 
عملکردسؤاالتشرح ردیف

سؤاالت 3 از  3  صفحه

پاسخنامه

( د4 ( الف 3 ( ج 2 ( ب 1 1  
تغییرات شیمیایی  -فشار -( گرما2 ( موفقیت و سعادت 21

 ( عثمانی 4 ( نفت و گاز 3

 ( شاه عباس1( مجلس شورای ملی 9

آب -آب و هوا -( خاک1 3

 ( استان خوزستان و منابع گاز عسلویه و کنگان در استان بوشهر و سرخون در استان هرمزگان2

 نام امامان بزرگوار -دعا -آیات قرآنی( 3

 ها و برخی از مردم هم به شُغل انبارداری مشغول هستند.اندازی کشتیای از مردم به بارگیری و با راه( عده4

 حمایت از هنرمندان -ها و شهرهابرقراری امنیت در راه -رونق تجارت -( حکومت قدرتمند و یکپارچه9

راحت، خواب، درس خواندن، عبادت کردن و تفریح و سرگرمی به اندازه کافی وجود دارد و است -ای متعادل( در برنامه1

 شود.هرکاری در موقع مناسب انجام می

ها را کردند و حکومت خرج تحصیل آنخواندند، همان جا زندگی میجا درس میی زیادی در آن( مدارسی بودند که عده7

 داد.می

تر باشد، کارایی آن بیشتر و انرژی ( نزدیکAو هرچه فلش آن به رنگ سبز پر رنگ )( برچسب انرژی هفت رنگ دارد 8

 کند.تری مصرف میکم

درخت خرما -انار -( کشت و پرورش نهال درختان که بعد از گذشت یک یا چند سال محصول بدهند مانند درخت پرتقال5

دهند تا کاال به صورت نهایی آماده شود. ولید را انجام میی کسانی که در کارگاه مشغول کار هستند بخشی از کار ت( همه11

 شود.به این همکاری خط تولید گفته می

 ها احساس ناخوشایندی است.( چون انسان موجودی اجتماعی است و تنهایی برای انسان11

 آید.های بعضی از عناصر مثل اورانیوم پدید میی اتمای از شکافتن هستههسته( انرژی12

 دهد که هر واقعه در چه زمانی اتفاق افتاده است.خط زمان نشان می( 13

( صحیح4 ( غلط 3 ( غلط 2 ( صحیح1 4  




