
 

    دقيقه  54   وقت امتحان :                                                                                 .................................:   نام و نام خانوادگي

 99-95تحصیلي  سال                  آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي  اداره كل                  مطالعات اجتماعیماده امتحاني :

  01/99./.7 .تاريخ امتحان                             موزش و پرورش سلماس آ اداره                                                 ششم    پايه:

 شماره دانش آموز   ......                        مدزادههیات امنائي حاج حسین احدبستان                                           صفحه   2

 
 
 
 چه عواملی در کشاورزی موثرند؟-1

 2و1( گزینه ی4( نیروی کار           3( عوامل انسانی               2عوامل طبیعی             (1
 
 صورت خشکبار صادر میشوند؟ سردسیری وهسته داربه کدام محصوالت -2

 (هر سه مورد 4( آلبالو                  3(زرد آلو                 2          هلو   (1
 
 برق حرارتی در کشور تولید می شود ؟،چند درصد  -3

 درصد  44(4درصد            44(3درصد          1( 2درصد            4 (1

 اولین چاه نفت ایران در حدود صد سال پیش در ...................حفر شد. -5
 ( خرمشهر 4ک              ( خار3            ایالم(2(مسجد سلیمان          1

 
 
 یکی از موضوعات مهم درروابط دوستی،........................است. -1
 
   روحی افراد را به هم می زند به موضوع............اشاره داردنوع وابستگی زیاد از حد به دوست آرامش این -
 
 وقتی کسی از شما چیزی می خواهدکه به نظر شما نادرست است باید قاطعانه و..................بگویید.-3
 
 باید نتایج هر انتخاب را ..............کنیم. مبرای اینکه خوب تصمیم بگیری-5
 
 ......و .......خوراک روزانه و غذای اصلی مردم کشور ماست.-4
 

 
 
 

  
 
 
 .....................              ...................  مهم کشاورزی را نام ببرید. دو فعالیت-1
  

 ...............      ............................       ..................سه گروه مهم گیاهان زراعــــی را نام ببرید -2

 سواالت چهار گزینه ای :}فقط یک پاسخ {

 وجاهای خالی را کامل کنید.جمالت زیر را با دقت بخوانید سواالت تکمیلی:
 

  سواالت کوتاه پاسخ و سواالت تشریحی

 
4- بیشترین برق مورد نیاز کشور مااز طریق سوزاندن...........و.............در نیرو گاه ها بوجود می آید. 

1(بنزین                2(نفت و گاز            3(نفت سیاه                 4( هرسه مورد 
 

 
4- کدام گزینه از عوامل انسانی موثر در کشاورزی بشمار نمی رود ؟  

1(مواد                 2( ابزار ووسایل             3(نیروی کار               4(آب و هوا 

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
WwW.MoallemYar.IR
________________
WwW.MoallemYar.IR



 

 .را بنویسید دوره ی اسالمی دان های معروف  ریاضی-3

 مورد(   ............      ..............       ...............3)استانهای تولید کننده ی بــرنج را نام ببرید. -4

 ..............................  ت گیاهان چه می گویند؟به محیط مصنوعی برای کش-5

 ................3........................     2.................         1  ؟سه گروه عمده ی انرژی را نام ببرید -4

 رت داشت.او.............دانشمند بزرگ ایرانی که فیلسوف وریاضی دان بود در تاریخ و جغرافیا نیز مها-7

 
 
 
 برچسب انرژی چیست؟-7

 
 ؟تعریف کنیدانرژی های نو )قابل تجدید ( را بامثال  -8

 
 

 فرق انرژی هسته ای با دیگر انرژی ها در چیست؟ )با یک مثال(-11
 
 
 

 ؟آمده است به نظر شماسوختها فسیلی )نفت ( چگونه بوجود -11
 
 

 این موارد را بطور تقریبی روی خط زمان نشان دهید.-13
 417در سال  تاسیس سلسه صفویه

 1114انتخاب اصفهان به پایتخت صفویه به سال 
 1135سقوط صفویه در سال 

 
 
 
 
 
 
 
 

 پیروز وسربلند باشید                                                                                                       
 ................................   بازخورد معلم:

 اسدزادهایـــــرج                                                                                                        
 ................................ 

 
 ................................. 

 حیسوااالت تشری

12-شما دانش آموزان چه نکاتی را در مصرف برق رعایت می کنید 
 

4-منابع گاز طبیعی از کدام استا نها استخراج میشوند؟)4مورد( 
 
 


