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  فصل اول تا پایان فصل سوم

اینکھ انسان نمیتواند تنھا زندگی کند و میل بھ محبت کردن و محبت دیدن و نیاز بھ برقراری ارتباط با دیگران مقدمھ کدام یک از  -1
  نیازھای مھم انسان است؟

  موجودی برتری جو است، خوش اخالقی انسان)ب    انسان موجودی اجتماعی است، دوستی )الف

  موجودی عاطفی است، خوش اخالقی )د    موجودی ناتوان و منزوی است، دوستی )ج

  در روابط دوستی کدام موضوع از بقیھ  مھم تر است؟-٢

  ظاھر دوست)د    وضع مالی ) ج    تعداد دوست )ب   انتخاب دوست )الف

  .یز موضوع مھم در آداب دوستی استن..............است و بعد از آن ...............یکی از موضوعات مھم در روابط دوستی -٣

  پرھیز از دوستی افراطی -رفتار و اخالق دوست)ب    حفظ و نگھداری دوستی -انتخاب دوست)الف

  پرھیز از دوستی ھای افراطی -رفتار و اخالق دوست)د    وابستگی زیاد از حد بھ دوست - انتخاب دوست)ج

  بھ کدام یک از موضوع ھی مھم زیر است؟ تاثیر متقابل رفتار و اخالق دوستان در یکدیگر مربوط-۴

  حد و مرز دوستی)د    اھمیت دوستی)ج    حفظ و نگھداری دوست)ب    انتخاب دوست)الف

داوود در مورد موضوعی بھ مشکل برخورد کرده است و او مشکلش را با دوستانش درمیان میگذارد و آنھا راه حل ھای -۵
  ود باید چھ کاری انجام دھد؟بھ نظر شما اکنون داو.متفاوتی پیشنھاد میکنند

  باید بھترین راه را انتخاب کند)ب    .راه حل را بررسی کرده و نتایج ھر انتخاب را پیش بینی کند) الف

  .تحت تاثیر دوستان خود قرار نگیرد)د        صبر کند و منتظر پیشنھاد ھای دیگر شود)ج

  ............اوتی وجود دارد و نتیجھ ھر انتخاب را پیش بینی کردیم در ھنگام  تصمیم گیری بعد از ان کھ فھمیدیم راه حل ھای متف-۶

  باید تصمیم خود را اجرا کنیم)ب          باید بھترین راه را انتخاب کنیم)الف

  اطالعاتی درباره ان جمع اوری کنیم)د          .از فکر و تجربھ دیگران استفاده کنیم)ج

  یگر تشخیص دھیم؟چگونھ میتوانیم تصمیم درست و نادرست را از یکد-٧

  از روی اطالعات موجود درباره آن)ب          از روی نتایج یک تصمیم)الف

  از روی راه حل ھای موجود برای انجام یک تصمیم)د        از روی میزان اھمیت یک تصمیم)ج

  را انتخاب کنیم؟ بھترین راهبا وجود راه حل ھای متفاوت در تصمیم گیری چگونھ میتوانیم -٨

  .انتخابی ه برای دیگران مشکل و درد سر ایجاد نکند برمیگزینیم)ب    گزنیمرا کھ نتیجھ مثبت دارد برمی آن انتخابی)الف

  .انتخابی کھ بھ سالمتی دیگران لطمھ نزند برمیگیزینیم)د  .انتخابی کھ موجب رضایت خانواده باشد برمیگزینیم) ج

  ایران چند میلی متر است؟اختالف میانگین بارندگی جھان و متوسط بارندگی سالیانھ -٩

  ١۵٠)د      ١٣٠)ج      ١١٠)ب        ٩٠)الف
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  خوزستان)د    سیستان)ج    فارس)ب    ھمدان) الفدر کدام استان برنج کشت نمی شود؟ - ١٠

  کدام گزینھ صحیح نمی باشد؟- ١١

  چون ایران یک کشور با تنوع اب و ھوایی می باشد میوه و سبزیجات ان خوش عطر تر و خوشمزه تر است)الف

  با خرید و مصرف محصوالت کشاورزی ایرانی میتوانیم از کشاورزان خوب کشورمان حمایت کنیم)ب

  .بھ کار میبریم...وسایل مخصوص کشاورزی را برای شخم زدن و ابیاری و درو کردن و کندن علف ھرز و)ج

  .بھ دلیل تنوع اب و ھوایی محصوالت مختلفی در کشور ما بھ دست می اید)د

بھ نظر شما چند درصد از تولید برنج در استان . ست یکسالھ کھ در نواحی مرطوب و نسبتا معتدل بدست می ایدبرنج گیاھی ا- ١٢
  درصد١٠٠)د  درصد٩٠)ج    درصد٢٨)ب  درصد۵۵ )الف  ھای شمالی بدست میاید؟

  انواع میوه)د  راکیقارچ خو)ج  محصوالت جالیزی)ب  برنج)؟ الفای کشت نمیشود کدامیک  بھ روش گلخانھ-١٣

  کدام یک از محصوالت  زیر بھ صورت  خشکبار بھ خارج صادر میشود؟- ١۴

  محصوالت جالیزی)ب        میوه ھای سردسیری و ھستھ دار)الف

  مرکبات و غالت) د        مرکبات و محصوالت گرمسیری) ج

  گوجھ)د    ھلو)ج    البالو)ب  خیار)الف  توان خشکبار تھیھ کرد؟ام یک نمیاز کد-١۵

  بیشترین میزان تولید گندم در کدام سال بود؟ ١٣٨٩تا١٣٧۵سالھای در فاصلھ زمانی  - ١۶

  ٨۵-٨۴)د    ٨٩- ٨٨)ج    ٨٧-٨۶)ب    ٨۶- ٨۵) الف

  کمترین میزان تولید گندم در کدام سال بود؟ ١٣٨٩تا١٣٧۵در فاصلھ زمانی سالھای  -- ١٧

  ٨۵-٨۴)د    ٨٩- ٨٨)ج    ٨۵-٨۶)ب    ٨٧-٨۶)-الف

  یزد)د              اصفھان)ج           یزد)بکرمان     ) ؟   الفخرما و پستھ در کدام استان تولید و بھ خارج صادر میشود١٨

  سمنان)د  ھرمزگان)ج     فارس) ب  کرمان)الفاید؟  بدست می)پستھ و خرما -مرکبات(در کدام استان ھر سھ محصول-١٩

کھ در نواحی مختلف ایران کاشت میشود کدام گروه با بقیھ متفاوت ) پستھ و مرکبات- خرما(باتوجھ بھ محصوالت کشاورزی مثل- ٢٠
  است؟

  کرمان-یزد )ج    سیستان-فارس)ب    سمنان -خراسان رضوی    گیالن- خراسان جنوبی )الف

  ؟کدام گزینھ با بقیھ فرق دارد- ٢١

  یزبس ھمروق)د      خورش قیمھ)ج  آبگوشت)ب    ناجمداب کشک)الف
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  ایان فصل ششمپفصل چهارم به تا  

کمترین انرژی مورد نیاز ما از کدام یک از منابع انرژی بدست میاید و این منبع چند درصد  از کل انرژی جھان را بھ خود  -١
  اختصاص داده است؟

  درصد٨ -قابل تجدید) د  درصد  ۶ھستھ ای )ج  درصد٨-ھستھ ای)ب  درصد ۶-انرژی قابل تجدید ) الف

قرار گرفتھ و بر اثر گرما ...........بوجود امده کھ این مواد در بین.............ی جانوران و گیاھان درنفت از انباشتھ شدن بقایا -٢
  در طی میلیون ھا سال بھ نفت تبدیل شده اند........و فشار زیاد و

  یمیاییتغییرات ش -الیھ ھای آذرین-مناطقی جنگلی)ب    تغییرات شیمیایی -الیھ ھای رسوبی -کف دریاھای قدیمی)الف

  تغییرات فیزیکی - الیھ ھای آذرین- کف دریاھای قدیمی)د    تغییرات فیزیکی -الیھ ھای رسوبی -مناطق  جنگلی)ج

  ١بھ ۶)د  ٧بھ ١)ج      ١۵بھ ٨۵)ب  ١٧بھ٣)؟  الفدر کشور ما نسبت تولید برق آبی بھ برق حرارتی کدام است-٣

گاز در نیروگاه ھا  تقریبا چند برابر تولید برق آبی از طریق بستن سد در کشور ما تولید برق حرارتی از طریق سوزاندن نفت و -۴
  برابر٨)د    برابر٢)ج    برابر۴)ب  برابر۶)الف بر روی رودھای پر آب میباشد؟

  در کشور ما چند درصد برق یا انرژی الکتریکی با استفاده از فشار آب ذخیره شده در پشت سدھا تامین میشود؟-۵

  درصد٣٠)د    درصد۶)ج    درصد٨)ب    درصد١۵)الف

  در مصرف کدام  انرزی نیاز بھ صرفھ جویی نیست؟-۶

  الکتریکی)د      فسیلی)ج    ھستھ ای)ب    انرژی ھای نو)الف

  با توجھ بھ شرایط آب و ھوایی کشورمان استفاده از کدامیک از انرژی ھای  قابل تجدید قابل دسترس است؟-٧

  باد)د    انرژی زمین گرمایی )ج    ھستھ ای)ب  خورشید)الف

  با توجھ بھ اخبار روزنامھ ھا سرانھ مصرف بنزین و مصرف برق ایرانی ھا بھ ترتیب چند برابر میانگین مصرف جھانی است؟-٨

  برابر٢- برابر۴)د    برابر۴-برابر٢)ج    برابر٢-برابر٣)ب    برابر ٣-برابر ٢)الف

  است؟زبالھ ھای باقی مانده کدام یک از منابع انرژی برای محیط زیست خطرناک -٩

  انرژی خورشیدی)د    انرژی آب جاری)ج    سوخت ھای فسیلی)ب    سوخت ھای ھستھ ای)الف

  گسترش یافت کدام اند؟) ص(دو کشور از قاره آفریقا کھ دین اسالم در آن ھا بعد از وفات پیامبر - ١٠

  عربستان - عراق)د    فرانسھ - اسپانیا)ج    فلیپین-اندونزی)ب    سودان-مصر)الف

  ھای زیر سھم بسیار بزرگی در گسترش اسالم و پیشرفت ھای علمی داشتند؟کدام یک از ملت - ١١

  مصر)د      اسپانیا)ج    عربستان)ب      ایران)الف

  معروفترین مھندس مسلمان قرن ششم ھجری کھ در کتاب خود پنجاه دستگاھی کھ خوش ساختھ را معرفی کرده است؟- ١٢

  ریحان بیرونیابو)د    جابربن حیان)ج    ابن سینا)ب    اسماعیل جزری)الف
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  کدام یک از اختراعات معروف ترین مھندس مسلمان قرن ششم ھجری اسماعیل جزری نیست؟- ١٣

  ساعت آبی)د    وسایل اندازه گیری خون)ج      تلمبھ)ب    چرخاب)الف

بندا روی شرح حال کیست؟  او کتاب معروفی درباره نقش غذا در سالمتی و درمان بیماری ھا  دارد و بسیاری از دارو ھا ا ا - ١۴
  ابن سینا)د    خوارزمی)ج    خیام)ب    رازی)الف....              حیوانات ازمایش میکرده است

  حملھ مغول بھ ایران در چھ زمانی اتفاق افتاده است؟- ١۵

  ۶نیمھ اول قرن)د    ٧نیمھ دوم قرن)ج    ۶نیمھ دوم قرن )ب    ٧نیمھ اول قرن )الف

  بیرونی)د    رازی)ج  ابن سینا)ب    خیام)؟ الفنزدیکتر استکدام یک از دانشمندان زیر بھ زمان ما - ١۶

  کدام یک از دانشمندان زیر قبل از بقیھ زندگی میکرده است؟- ١٧

  ابوریحان بیرونی )د    این سینا)ج    خیام)ب    رازی)الف

  در جنوب میدان نقش جھان کدام یک از مکان ھای تاریخی زیر قرار دارد؟- ١٨

  مسجد شیخ لطف هللا)د    بازار قیصریھ)ج    عالی قاپو)ب      مسجد امام)الف

  در میدان نقش جھان اصفھان قرار دارند؟...........ھمھ بناھای تاریخی زیر بھ جز گزینھ - ١٩

  عالی قاپو)د    مسجد جامع عباسی)ج    بازار قیصریھ)ب    کاخ چھل ستون)الف

  کدام یک از گزینھ ھای زیر نسان دھنده معماری اسالمی است؟- ٢٠

  ایوان)د      میدان)ج      تاالر)ب    گنبد)الف

  در ساخت کدام یک از بناھای زیر از سنگ مرمر استفاده کرده اند و این بنا در کدام جھت میدان نقش جھان قرار دارد؟- ٢١

  غرب-مسجدامام)غرب   د-مسجد شیخ لطفا هللا)ج    شرق - مسجد شیخ لطف هللا)ب    جنوب -مسجد امام)الف

  سنساتورھای داخل کاخ ھا بیشتر چھ نقش ھایی کشیده اند؟نقاشان بر روی گنبد مساجد و م- ٢٢

  نقش ھنرمندان)نقش عالمان دینی   د)ج    صورت شاھان)ب    نقش ھایی طبیعی مانند گل، برگ و پرنده)الف

      گسترش و رونق ھنر و معماری)؟      الفدوره صفویھ ا چھ نظر در تاریخ ایران اھمیت دارد-٢٣

  تغییر پایتخت سھ بار از تبریز بھ قزوین و بعد اصفھان)د  حمایت از عالمان دین)ج    رسمیت یافتن مذھب شیعھ)ب

  زمان کدام یک از رخداد ھای تاریخی زیر بھ درستی بیان شده است؟- ٢۴

  )١٣٢(، سقوط بنی امیھ و ظھور بنی عباس)٩٠٧(آغاز حکومت شاه اسماعیل اول)الف

    )۶١۶(حملھ مغول بھ ایران- )١٠١٠(آغاز بنای مسجد امام)ب

  تاسیس سلسلھ صفوی - )١٠٢٠(طراحی مجموعھ میدان نقش جھان)ج

  )٩٠٧(آغاز حکومت شاه عباس -)١٠٠۶(انتخاب اصفھان بھ پایتختی)د
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  فصل هفتم تا پایان کتاب

  .داشتھ باشیم.............برای اینکھ بتوانیم مناسب ترین و مفید ترین استفاده را از اوقات فراغت ببریم باید -ا

  استراحت کافی)د    انرژی و نشاط)ج    و سرگرمیتفریح )ب    برنامھ ریزی مناسب)الف

  بازدید از موزه ھا و حضور در انجمن ھای مختلف بھ ترتیب جزو کدام یک از راه ھای گذران اوقات فراغت است؟-٢

  لخالق و معنویت-  ھنر و سرگرمی )ب    مشارکت ھای  اجتماعی- سیر و سفر)الف

  ھنر و سرگرمی -اخالق و معنویت)د    سیر و سفر -ماعیمشارکت ھای اجت)ج

  بازی ھا در گذشتھ چھ جنبھ ای داشت و بیشتر بھ چھ شکلی انجام میشد؟-٣

  فردی -قدرتی)د  فردی-حرکتی)ج  فردی- یا قدرتی حرکتی)ب    گروھی -حرکتی یا قدرتی)الف

  گروه ھای مختلف اجتماعی و شغلی از چھ نظر با ھم تفاوت دارند؟ لباس-۴

    .لباس این گروه بستھ بھ کار و نقش آن ھا در اجتماع متفاوت است)الف

  لباس این گروه بستھ بھ مقام و طبقھ آن ھا در اجتماع متفاوت است)ب

  متفاوت است) زن-مرد(لباس این گروه بستھ بھ جنسیت آنھا)ج

  .لباس بستھ بھ حقوق و درامد انھا متفاوت است)د

  وانستند با دیدن یک فرد حدس بزنند کھ آن فرد اھل کدام منطقھ ی ایران است؟میتبا کدام گزینھ  در گذشتھ -۵

  رنگ لباس)د    ضخامت لباس)ج    جنس لباس)ب    شکل لباس)الف

  میزان شوری آب کدام یک از گزینھ ھای زیر از بقیھ کم تر است؟-۶

  دریای مدیترانھ)د    دریای عمان)ج    خلیج فارس)ب    دریای خزر)الف

  ای مقایسھ میزان شوری آب و عمق خلیج فارس و دریای عمان صحیح میباشد؟کدام گزینھ بر-٧

  شوری آب خلیج فارس بیشتر و عمق آن کمتر از دریای عمان است)الف

  .شوری اب دریای عمان بیشتر و عمق ان ھم بیشتر از خلیج فارس است)ب

  شوری اب خلیج فارس کمتر و عمق ان بیشتر از دریای عمان است)ج

  .دریای عمان کمتر و عمق ان کمتر از خلیج فارس است شوری اب)د

  در مقایسھ عمق آب ھای خلیج فارس و دریای خزر و دریای عمان کدام گزینھ صحیح است؟-٨

  دریای عمان<نواحی جنوبی خزر< خلیج فارس)ب      خلیج فارس> دریای عمان> نواحی شمالی خزر)الف

  نواحی جنوبی خزر> دریای عمان< خلیج فارس)خزر           د نواحی جنوبی دریای< خلیج فارس> دریای عمان )ج

  چابھار)د    گواتر)ج  بندرعباس)ب    بوشھر)الف کدام یک از بنادر زیر بھ جزیره قشم نزدیک تر است؟-٩



 تهیه کننده نیرآبادي                                           :یگداوناخ مان و مان            مهندس فتحی     -منتخب سواالت مطالعات  اجتماعی ششم

٦ 
 

  سازمان شیالت جمھوری اسالمی ایران در کدام زمینھ فعالیت میکند؟- ١٠

  دریا و گردشگری)د    دریا و بازرگانی)ج  دریا و منابع انرژی)ب  دریا و منابع غذایی)الف

  کارت ملی)پاسپورت    د)ب  گذرنامھ)ب     روادید)الف. گرفت......برای زیارت خانھ خدا باید از سفارت خانھ عربستان -١١

یاید از کدام قسمت اجازه گرفت و بھ اجازه و پذیرش یک کشور خارجی جھت مسافرت شما بھ آن  Bبرای مسافرت بھ کشور -١٢
  ر چھ میگویند؟  کشو

    روادید-سفارتخانھ کشور خودمان)ب  روادید -Bسفارت خانھ کشور)الف 

  ویزا- سفارتخانھ خودمان)د  گذرنامھ -Bسفارتخانھ کشور )ج

  ؟تسا هدروخرب لکشم ھب دروم مادک ینعی دروخب لکشم ھب ام دورو A روشک هاگدورف رد یتقو- ١٣

  ھمانرذگ)د    ھمانسانش)ج    تروپساپ)ب    دیداور)فلا

  

  

  

  

  

  

  

  


