
 :ینام خانوادگنام و 

 دقیقه 06 آزمون:  مدت

60/60/9018تاریخ آزمون: 

 داره کل آموزش و پرورش استان فارسا

ناحیه یک شیراز آموزش و پرورش

پایه ششم مطالعات اجتماعیدرس امتحان هماهنگ 

 صبحشیفت 
عملکردسؤاالتشرح ردیف

سؤاالت 4 از  1  صفحه

های زیر را مشخص کنید.درستی یا نادرستی عبارت الف

نادرست       درست  بینی نتیجه است. گیری، پیش( آخرین مرحله تصمیم1

نادرست       درست  ( نیروی کار از عوامل انسانی مؤثر در کشاورزی است. 2

نادرست       درست  شود.( به پیشروی آب دریا در خشکی، خور گفته می3

نادرست       درست  آی قابل تجدید است. ( انرژی هسته4

نادرست       درست دهد.( رود اترک قسمتی از مرز بین ایران و ترکمنستان را تشکیل می5

کامل کنید.جاهای خالی را با کلمات مناسب  ب

 ( دستگاه چاپ توسط ........................... اختراع شد.1

توانیم هر محصولی را کشت و تولید کنیم.های مصنوعی، مثل ................................ می( ما با ایجاد محیط2

 گویند............................ مینویسند، هایی که روی سنگ، کاشی و مانند آن می( به نوشته3

 ( خرمشهر در عملیات ........................... از چنگال دشمن آزاد شد.4

 ( نه گفتن باید محترمانه، محکم و ............................. باشد.5

پاسخ صحیح را انتخاب کنید. پ

 ( هدف اصلی استعمارگران چیست؟1

د( گرفتن امتیازج( برقرای روابط ب( غارت منابع  الف( آباد کردن کشورها 

( دین مردم همه کشورهای همسایه ایران به جز ............................ اسالم است.2

د( پاکستانج( ارمنستان ب( ترکمنستان الف( افغانستان 

یعنی نیمه ........................ و قرن ......................... صورت گرفت. هجری 709( تأسیس سلسله صفویه در سال 3

قرن دهم  -ب( نیمه دومقرن نهم  -الف( نیمه اول

 قرن دهم -د( نیمه اول قرن نهم  -ج( نیمه دوم

شود.می( به همکاری افراد مختلف برای تولید یک کاال، ........................... گفته 4

د( بودجهفروشی ج( عمدهب( تولید انبوه  الف( خط تولید 

( همزمان با ساخت این بنای تاریخی، معادن سنگ مرمر اصفهان کشف شد.5

ب( مسجد امام  اهلل الف( مسجد شیخ لطف

د( میدان نقش جهان قاپو ج( کاخ عالی

دارد؟ ( منابع گاز ایران بیشتر در چه نواحی قرار6

ب( شمال و جنوب شرقی الف( غرب و شمال غربی 

د( جنوب و جنوب غربیج( جنوب و شمال شرقی 
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 داره کل آموزش و پرورش استان فارسا

ناحیه یک شیراز آموزش و پرورش

پایه ششم مطالعات اجتماعیدرس امتحان هماهنگ 

 صبحشیفت 
عملکردسؤاالتشرح ردیف

سؤاالت 4 از  2  صفحه

( مهمترین علت پیشرفت علمی مسلمانان چه بود؟9

 ب( تعالیم دین اسالم  الف( ترجمه 

د( نیازهای جدید جوامع مسلمان ج( تجارت و بازرگانی 

 های سمت چپ وصل کنید.سمت گزینههای سمت را به جمله ت

های محلی( محل نگهداری لباس1

های عمومی گذراندن اوقات فراغت( از مکان2

 ( محل تحقیق در مورد ستارگان 3

رصدخانه

 فرهنگسرا

شناسیموزه مردم

نظامیه

به سؤاالت زیر پاسخ دهید. ث

باشد؟میهای نو های مصرفی جهان، از انرژیچند درصد انرژی 1

مند بودند؟اروپاییان پیشتر به چه علومی عالقه 2

فارس را بنویسید.های خلیجدو مورد از ویژگی 3

شوند؟مرزها چگونه تعیین می 4

مورد( 2چه بود؟ ) 1357ی صدام به کشور عزیزمان ایران، در سال علل حمله 5

 بنویسید.های فسیلی را دو مورد از مزایا و معایب سوخت 6

 ها برچسب مصرفاش برای خرید لباسشویی به فروشگاهی مراجعه کردند. روی دو دستگاه از لباسشوییسارا همراه خانواده 7

کنید کدام دستگاه را خریداری کنند؟ دلیل خود را بنویسید.انرژی به صورت زیر بود. شما پیشنهاد می

2شکل شماره 1شکل شماره 
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 صبحشیفت 
عملکردسؤاالتشرح ردیف

سؤاالت 4 از  3  صفحه

به نقشه به سؤاالت زیر پاسخ دهید.با توجه  ح

اند، را بنویسید. مشخص شده 2و  1ی کشورهایی که با شماره(1

: )...............................(2کشور : )................................( 1کشور 

بنویسید.اند؛ را عالمتگذاری شده 4و  3های ( بندرهای شمالی کشورمان که با شماره2

: )..................................( 4بندر : ) ...............................( 3بندر 

ریزند را بنویسید.که به دریای خزر می 6و  5( رودهای 3

: ).....................................( 6رود : )..................................( 5رود 
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 صبحشیفت 
عملکردسؤاالتشرح ردیف

سؤاالت 4 از  4  صفحه

پاسخنامه

( ص 5( غ 4( غ 3( ص 2( غ 1الف

( با دلیل5المقدس ( بیت4( کتیبه 3( گلخانه 2( گوتنبرگ 1ب

( ب9( ج 6( ب 5( الف 4( د 3( ج 2( ب1پ

( رصدخانه3( فرهنگسرا 2شناسی ( موزه مردم1 ت
 

%6( 1ث

( نجوم و جغرافیا2

صحیح( هر مورد 3

کنند. در مرحله بعد در روی زمین با ها نقشه مرزها را ترسیم میکشرسند. سپس نقشه( ابتدا کشورها با هم به توافق می4

 کنند.کنند، و در پایان بر روی خطوط تیرک، میله و ... نصب میگذاری میخطوطی عالمت

 استعمارگران از منافع کشور ما کوتاه شد. ( الف( مردم ایران سرنوشت کشور خود را به دست گرفتند و است5

 و مردم فلسطین بود.ب( چون یاور مظلومان جهان 

پ( چون سپاه و ارتش آمادگی کافی برای دفاع از کشور را نداشتند و صدام از این وضع سوءاستفاده کرد و به ایران حمله 

 نمود.

( هر مورد صحیح6

تر است.کمتر است و با صرفه ( چون میزان مصرف انرژی آن1( شکل شماره 9

( روسیه 2( ترکمنستان 1ج

( آستار4( بابلسر 3

( سفیدرود6( رود گرگان 5




