نام و نام خانوادگی:
مدت آزمون:

اداره کل آموزش و پرورش استان تهران
آموزش و پرورش منطقه  2تهران

 07دقیقه

امتحان هماهنگ درس مطالعات اجتماعی پایه ششم

تاریخ آزمون6030/70/70 :

شیفت صبح

ردیف

الف

عملکرد

شرح سؤاالت

گزینهی صحیح را انتخاب کنید.
 )1پیامبر اکرم (ص) بدترین فرد میان دوستان را چه کسی میداند؟
 )1بخیل 

 )3سخنچین 

 )2دروغگو 

 )4تنبل 

 )2کدام یک از موارد زیر به آخرین مرحلهی تصمیمگیری اشاره دارد؟
 )1خوب فکر کنیم 

 )2نتیجهی هر انتخاب را پیشبینی کنیم 

 )3بهترین راه را انتخاب کنیم 

 )4مشورت کنیم

 )3بیشتر منابع نفتی ایران در چه قسمتهایی از کشور وجود دارد؟
 )1جنوب و جنوب شرقی 

 )2جنوب و جنوب غربی

 )3شمال و شمال شرقی 

 )4غرب و جنوب غربی 

 )4پوشاک مردم در نواحی مختلف از چه نظر فرق نمیکند؟
 )1اندازه 
ب

 )3جنس 

 )2شکل 

 )4رنگ 

جواب درست را با عالمت  و جواب غلط را با  مشخص کنید.
 )1انرژیهای نو ،آن دسته از منابع انرژی هستند که تمام میشوند.

درست 

نادرست 

 )2کاخ عالیقاپو در شش طبقه ساخته شده و حدود پنجاه اتاق دارد.

درست 

نادرست 

 )3کاالهای وارداتی ایران در دورهی صفویه ابریشم ،پارچههای زربفت ،سنگهای قدیمی و درست 

نادرست 

خشکبار بود.
 )4خرمشهر در سوم خرداد  1331از چنگال دشمن آزاد شد.
ج

درست 

نادرست 

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 )1وابستگی زیاد از حد به دوست  .................................افراد را بر هم میزند.
 )2به پیشروی آب دریاها در خشکی  ..............................میگویند.
 )3منابع گاز خانگیران سرخش در استان  ..........................قرار دارد.
 )4به سرزمین هایی که استقالل سیاسی و اقتصادی نداشته باشند و تابع حکومت استعمارگر باشند ........................ ،میگویند.

د

پاسخ مناسب را انتخاب کنید.
 )1در کشاورزی به بذر ،کود و سم میگوییم( :سرمایه -مواد)
 )2بزرگترین منبع ماهیان خاویاری در این دریا قرار دارد( .دریای خزر -دریای عمان)
 )3به هر صد سال میگویند( :قرن -دهه)
 )4معروفترین بیمارستان دوره اسالمی را عضدالدوله بلعمی در این شهر بنا کرد( .اهواز -بغداد)
صفحه  1از  3سؤاالت
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نام و نام خانوادگی:
مدت آزمون:

اداره کل آموزش و پرورش استان تهران
آموزش و پرورش منطقه  2تهران

 07دقیقه

امتحان هماهنگ درس مطالعات اجتماعی پایه ششم

تاریخ آزمون6030/70/70 :

شیفت صبح
شرح سؤاالت

ردیف

هـ

به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

1

آقای محمدی به پرورش گل و گیاهان زینتی عالقه ی فراوانی دارد اما در منطقه زندگی او اختالف دما در فصلهای سال
زیاد است ،به نظر شما او چه روشی را باید برای کشت این گیاه انتخاب کند؟ دو دلیل انتخاب او را بنویسید.

2

چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دورهی اسالمی شد؟ (دو مورد)

3

نقشهی گردشگری چه نقشهای است؟

4

شما وقتی می خواهید یک برنامه متعادل برای زندگی روزانه خود تنظیم کنید ،چه مواردی را به اندازه کافی در آن
میگنجانید؟ ( 4مورد)

5

اروپاییان از طریق دریای مدیترانه و شمال آفریقا چه محصوالتی را از مسلمانان خریداری میکردند؟ ( 4مورد)

6

تولید انبوه چیست؟

7

شما به عنوان یک دوست خوب چه کارهایی برای دوستانتان انجام میدهید؟ ( 2مورد)

8

چه عواملی موجب قدرتمندی اروپائیان شد؟ ( 2مورد)

9

انواع روابط ایران با کشورهای همسایه را نام ببرید.

11

چهار اثر تاریخی در اصفهان را نام ببرید.

11

با توجه به نقشه به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
 )1نام کشورهای اطراف خلیجفارس را که با عالمت ؟ مشخص شده است ،روی نقشه بنویسید.
 )2نام اقیانوسی که با عالمت * مشخص شده است را بنویسید.

صفحه  2از  3سؤاالت
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عملکرد

نام و نام خانوادگی:
مدت آزمون:

اداره کل آموزش و پرورش استان تهران
آموزش و پرورش منطقه  2تهران

 07دقیقه

امتحان هماهنگ درس مطالعات اجتماعی پایه ششم

تاریخ آزمون6030/70/70 :

شیفت صبح

ردیف

عملکرد

شرح سؤاالت

پاسخنامه
الف

 )1گزینه ( 3سخنچین)

 )2گزینه ( 3بهترین راه را انتخاب کنیم)

 )3گزینه ( 2جنوب و جنوب غربی)

 )4گزینه ( 1اندازه)

ب

 )1نادرست

 )2درست

 )3نادرست

 )4درست

ج

 )1آرامش روانی

 )2خلیج

 )3خراسان رضوی

 )4مستعمره

د

 )1مواد

 )2دریای خزر

 )3قرن

 )4بغداد

هـ
1

روش گلخانهای
دالیل )1 :تنظیم گرما ،نور و رطوبت متناسب با نوع محصول )2 ،صرفهجویی در مصرف آب  )3کشت انواع میوهها و محصوالت
جالیزی

2

3

 )1آموزههای دین اسالم

 )2نیازهای جدید مسلمانان

 )3ترجمه

 )4حمایت

 )5تجارت و بازرگانی

 )3کاغذسازی

نقشهای است که روی آن ،مکانی دیدنی و آثار تاریخی نشان داده میشود.

4

 )1استراحت و خواب

5
6
7
8
9
11
11

 )2درس خواندن

 )4تفریحی و سرگرمی

 )3عبادت کردن

 )1شکر

 )2قهوه

 )3کاغذ

 )4قطب نما

 )5داروی گیاهی

 )3ادویه

به تولید یک کاال به یک شکل و به تعداد زیاد تولید انبوه میگویند.
 )1کمک کردن به دوست در درسها

 )2احترام به دوست

 )3بخشش خطاهای او

 )4وفاداری به دوست و...

 )1انتقال علوم و فنون از جهان اسالم به اروپا

 )2تجارت و بازرگانی

 )3پیشرفت در علم و هنر

 )4اکتشافات جغرافیایی و استعمارگری

بازرگانی ،فرهنگی
 )1میدان امام (نقشجهان)

 )2مسجد شیخ لطفاهلل

 )3مسجد امام (مسجد جامع عباسی)

کشورها )1 :عراق )2 ،عربستان  )3امارات متحده عربی
اقیانوس :هند

صفحه  3از  3سؤاالت
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