
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی

 پایه ششم امتحان درس مطالعات اجتماعی،
 69-69تهران، سال تحصیلی 71دبستان شهید فیروزیان منطقه 

 دقیقه 91: زمان          71/69/:     تاریخ            9:   /کالس     : .....................................      نام و نام خانوادگی             

 (9/1هرمورد. )مشخص کنید( ×)پاسخ صحیح را با عالمت : الف 

 یکی از مهمترین نیازهای ما کدام است ؟ -7

 خ خ                    بازی( مسافرت                           د( دوستی                           ج( مطالعه                           ب( الف 

 ین مرحله ی تصمیم گیری چیست ؟ اوّل -2

 تصمیم سریع ( ب        خوب فکرکردن و جمع آوری اطالعات                         ( الف

 خ                             پیش بینی نتیجه ی انتخاب( د     انتخاب بهترین راه                                                            ( ج

 کشاورزی است؟کدام مورد از عوامل طبیعی در  -3

                   (مواد)نهاده ها ( د    سرمایه                   ( ج آب                           ( نیروی کار                      ب( الف

 کدام محصول از گروه گیاهان زراعی است؟ -4

                                                                ق ق                           پسته ( د  انار                              ( ج     خرما                          ( گندم                         ب( الف

 تفا وت مهم انرژی هسته ای با سایرانرژی ها درچیست؟ -9

 .          دردسترس است( ب                                                 .               آلودگی ندارد( الف

 ن ب                                       .تجدیدشدنی است( د                                                 .            تولید انرژی زیاد( ج  

 اوّلین چاه نفت درکدام شهر حفر شده است؟ -9

 کرمانشاه( د   بندرعباس                 (ج  جدسلیمان                     مس( اهواز                         ب( الف

 کدام یک ، می توان انرژی الکتریکی بدست آورد؟از  -1

 هرسه مورد( د  باد                  (انرژی هسته ای                         ج( سوخت فسیلی                   ب( الف

 پس از هجرت ازمکه به مدینه چه کاری کردند؟( ص)پیامبر -8

 تشکیل حکومت اسالمی            ( ب                                            ساخت مسجد          ( الف

 آموختن علم به مسلمانان( د                                              جنگ کردن           ( ج   
_____________________________________________________________________________________ 

 (9/1هرمورد. )لمات مناسب بنویسیددر جاهای خالی ک: ب 

 خ خ                                                                .می گویند............................................ استفاده از فکر و تجربه ی دیگران را  -7

 .، داشت وبرداشت می باشند....................................... سه مرحله ی عمده در کشاورزی  -2

 .و محصوالت جالیزی هستند........................................ بعد از غالت مهمترین منبع غذایی  -3

       خ    وخلیج فارس ..................... و جنوب غربی در استان ................................ بیشترین منابع نفتی کشور در غرب،در استان  -4

 .              شده است ذخیره

                                                               ق ق                                                                 .را نام برد........................................... ی توان از انرژی نو یا قابل تجدید ،م -9

 .مهمترین منابع مصرف انرژی در دنیای امروز هستند................................... سوخت های  -9

 ن ب                 وتعالیم دین اسالم که به تفکروآموختن علم اهمیّت زیادی می..................... ..............مسلمانان تحت تأثیر  -1

 .داد،قرارگرفتند

 .است که به آن یک سده نیز می گویند.......................... هر صد سال، یک  -8
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Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
WwW.MoallemYar.IR
________________
WwW.MoallemYar.IR



    

 

 

 خ خ                  ص        غ                           (     29/1هرمورد.)مشخص کنید( ×)صحیح یا غلط بودن جمالت را با عالمت : ج

                                                                                                                                                            خ                                                                                                 .                  گندم گیاهی یک ساله است  برنج و -7

                                                                                                                                       ق ق                                                                    .در استان بوشهر برای تولید برق، نیروگاه اتمی ساخته شده است -2

 .                                                        در اطراف تهران وقم هم نفت کشف شده و استخراج می شود -3

                                     ن ب                                                              .بخش وسیعی از کشورما، در منطقه ی خشک و نیمه خشک قرار دارد -4

__________________ __________________________________________________________________ 

 خ خ                                                                                                                       (  9/1هرمورد.)نمودار را کامل کنید: د 

    خ                                                                                                                                                                                   

                                                            ق ق                                                         عوامل انسانی         ر در کشاورزی                  عوامل مؤث                                     
 

 ن ب                                                                                                                                                                                  

_____________________________________________________________________________________________ 

 ( 9/1هرمورد.)به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید: و  

                        خ خ                                                                                                            تصمیم گیری به چه معنا ست؟             -7

 بعد از انتخاب دوست، چه موضوعی در آداب دوستی مهم است؟ -2

                                                                            خ                                                                              علّت محصوالت کشاورزی مختلف در کشور ایران چیست؟     -3

 یک محصول منطقه ی سردسیر را نام ببرید؟ -4

 ق ق                                                                       یک مزیّت کشت گلخانه ای نسبت به سایر کشت ها در چیست؟ -9

 ور ایران کدام استان دارای معادن اورانیوم است؟شدر ک -9

 ن ب                                                                                                                  خط زمان نشان دهنده ی چیست؟ -1

______________________________________________________________________________________  

 به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید؟: هـ  

      در مورد مالک های دوست خوب چه فرمودند؟  ( ع)در نامه ی خود به فرزندش امام حسن( ع)حضرت علی  -7

 

 

                    

 خ خ                              (                                             مورد3)گیری به چه نکاتی باید توجه کرد؟ در موقع تصمیم  -2

 

               
 

 خ             چه زمینهایی برای کشاورزی مناسب نیستند؟                                                                                        -3

                 

 

 ق ق                                               چگونگی تولید برق آبی را بنویسید؟                                                                  -4

  
               

 

 ن ب                                                                                                 می گویند؟« غیر قابل تجدید»به کدام منابع انرژی  -9

 

 

 : لم بازخورد مع

                                                                                                                                                           
  

 


