
 :ینام خانوادگنام و 

 دقیقه 06 آزمون:  مدت

11/3/1318تاریخ آزمون: 

داره کل آموزش و پرورش استان اصفهانا

3ناحیه  آموزش و پرورش

عملکردسؤاالتشرح ردیف

سؤاالت 3 از  1  صفحه

مشخص کنید. پاسخ مناسب را با عالمت  الف

نادرستدرست   کنیم.های تیره رنگ استفاده می( در زمستان بیشتر از لباس1

نادرستدرست  دادند.ها بیشتر بازی گروهی انجام می( در گذشته، بچه2

نادرستدرست هواز در زمان ساسانیان تأسیس شد.اشاپور در ( دانشگاه جندی3

نادرستدرست  ها در شرق و با ازبکان در غرب جنگیدند.( صفویان با عثمانی4

 دور عبارت صحیح داخل پرانتز، خط بکشید. ب

( 12666 -0666 – 0666کند. )( یک کیلو اورانیوم معادل سوختن .......................... بشکه نفت، انرژی تولید می1

ها(چینی -هاایکره -ها( مسلمانان فن کاغذسازی را از ........................... آموختند. )ژاپنی2

 جراحی( -هراز -. )چالوسریزدنمی( رود .......................... به دریای خزر 3

 گاهی دارد و گاهی ندارد( -ندارد -( دوستی حد و مرز ..................................... . )دارد4

مشخص کنید.ی صحیح را با عالمت گزینه ج

نامند.افروز می( در کشور ............................... نوروز را عالم1

د( ترکمنستانج( پاکستانب( افغانستانالف( ایران

 از کیست؟« از دست دادن فرصت موجب پشیمانی و اندوه است»ی ( جمله2

د( امام حسن )ع(ج( امام علی )ع( ب( امام صادق )ع(  الف( پیامبر اکرم )ص( 

........................ قرار دارد.ی .............................. قرن هجری در نیمه 046( سال 3

هفتم -د( دومششم -ج( دومهفتم -ب( اولششم -الف( اول

ی .............................. بوده است.( بیشتر نفوذ و دخالت بیگانگان در کشور ما در دوره4

 های صفویه و قاجاریه ب( حکومتهای پهلوی و صفویه الف( حکومت

های صفویه و پهلوی و قاجاریهد( حکومت های قاجاریه و پهلوی ج( حکومت

جدول زیر را کامل کنید. د

ماده غذایی
 نوع کشت

باغداری( -)زراعت

 آب و هوا

سرد( -معتدل -)گرم

 منبع غذایی

محصوالت جالیزی( -حبوبات -)غالت

زمینیسیب

برنج

خرما
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 :ینام خانوادگنام و 

 دقیقه 06 آزمون:  مدت

11/3/1318تاریخ آزمون: 

داره کل آموزش و پرورش استان اصفهانا

3ناحیه  آموزش و پرورش

عملکردسؤاالتشرح ردیف

سؤاالت 3 از  2  صفحه

گذاری شده است. نام مختلفی از آن با حروف الفبا عالمت هایی کشور عزیزمان ایران است که قسمتنقشهی زیر، نقشه هـ

های عالمت گذاری شده را در نمودار سمت چپ نقشه بنویسید.قسمت

یزرم دور
...............................

زاگ هاگشیالاپ
...............................

هیاسمه روشک
...............................

ردنب
...............................

یترایزرهش
...............................

فلا

ب

 

ت

 

رادومن

های ستون سمت راست اضافی از گزینههای ستون سمت چپ متصل نمایید. )یکی های ستون سمت راست را به عبارتعبارت و

 است(.

* مسجد امام

اهلل* مسجد شیخ لطف

 * کاخ عالی قاپو

 * میدان امام

* بازار قیصریه 

سال طول کشید 10* ساخت آن حدود 

متر ارتفاع 46هایی با بیش از * دارای مناره

 اتاق دارد 06* حدود 

 متر طول دارد. 066* حدود 

به صورت کوتاه پاسخ دهید.به سؤاالت زیر  ز

( مشورت یعنی: 1

 ( مستعمره یعنی:2

( اوقات فراغت یعنی:3

 به سؤاالت زیر به صورت کامل پاسخ دهید. ح

ی نظامی عراق به ایران را بنویسید.های حمله( علت1

 ( برق آبی و برق حرارتی را با یکدیگر مقایسه کنید.2

داری کنیم؟حفاظت و نگه( چرا باید از فضاهای عمومی 3
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 :ینام خانوادگنام و 

 دقیقه 06 آزمون:  مدت

11/3/1318تاریخ آزمون: 

داره کل آموزش و پرورش استان اصفهانا

3ناحیه  آموزش و پرورش

پایه ششم اجتماعیمطالعات درس امتحان هماهنگ 

عملکردسؤاالتشرح ردیف

سؤاالت 3 از  3  صفحه

پاسخنامه

( نادرست4( درست 3( درست 2( درست 1 الف

( دارد4( جراحی 3ها( چینی126662( 1 ب
 

( ج4( ب 3( ج2( ج1 ج
 

د
ماده غذایی

 نوع کشت

باغداری( -)زراعت

 آب و هوا

سرد( -معتدل -)گرم

 منبع غذایی

جالیزی(محصوالت  -حبوبات -)غالت

محصوالت جالیزی  معتدل و خُنک زراعت زمینیسیب

غلّات معتدل زراعت برنج

***گرمباغداری  خرما

( عراق  ب( خانگیران  الف( اَرَس  هـ

 ( شیرازت( بندرعباس 
 

 متر ارتفاع 46هایی با بیش از مسجد امام = دارای مناره و

سال طول کشید 10حدود اهلل= ساخت آن مسجد شیخ لطف

 اتاق دارد 06کاخ عالی قاپو= حدود 

متر طول دارد. 066میدان امام= حدود 

 ی دیگران استفاده کنیم.ها از فکر و تجربهگیریدر تصمیم( مشورت یعنی: 1 ز

استقالل سیاسی و اقتصادی نداشته باشد و تابع حکومت استعمارگر باشند. ( مستعمره یعنی:2

اوقاتی که پس از کار یا تحصیل یا ..... فراغت یعنی: ( اوقات3

کشورهای استعمارگر در ایران پس از تشکیل جمهوری اسالمی( الف( قطع منافع 1 ح

 ی مردم فلسطین توسط ایرانب( حمایت از مظلومان جهان و حمایت از مبارزه

انقالب و سوءاستفاده صدام، حاکم عراقج( عدم آمادگی ارتش و سپاه برای دفاع از کشور در اوایل پیروزی 

 های بخار را بهکنند. فشار بخار آب توربینهای فسیلی، آب را به بخار آب تبدیل می( برق حرارتی با سوزاندن سوخت2

ید اکنند. در این روش آلودگی زیادی به وجود میچرخند و برق تولید میها میآورد و موّلدها به وسیله توربینحرکت در می

 و تولید برق حرارتی در کشور ما بسیار زیادتر از تولید برق آبی است.

رساندن به ها استفاده کنند و آسیبی مردم حق دارند از آنی مردم است و همه(  زیرا فضاهای عمومی متعلق به همه3

 ا محروم شویم.هی آنشود که خودمان نیز از استفادهفضاهای عمومی عالوه بر تضییع حق دیگران سبب می
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