
 اجتماعی دوم  رتم    آزمون                                          ژپواهن پیش دبستان و دبستان  

 1400  -   1399  اتریخ:                                                                                                                        ششم  پاهی:                                                لیال ربجی خانی  آموزگار:                                                  --------- انم و انم خانوادگی دانش آموز:

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  (1

 

 ندارد، عقل هم ندارد.  --------------طبق فرمایش امام علی )ع( هر کس  (  1

 می کنند و بین مردم جدایی می اندازند.  --------- بدترین افراد کسانی هستند که  می فرمایند:  حضرت محمد ) ص (     (  2

 است. ------------ معنای ( تصمیم گیری در به 3

 است .   -------------( از نظر میزان بارندگی ، کشور ما جزو کشورهای 4

 می گویند. ----------- ( به ذغال سنگ ، نفت و گاز و مشتقات آنها نظیر گازوئیل و بنزین ،  5

 آید.انرژی هسته ای به دست می  ------------ ( از شکافتن هسته ی عنصرهایی مانند  6

 بود.  ---------( مهمترین دلیل پیشرفت علمی مسلمانان    7

 در مرکز اصفهان ساخته شد.  --------- ( میدان نقش جهان توسط 8

 

 درست یا غلط بودن عبارات را با )ص ( یا ) غ ( نشان دهید. (2

 انسان موجودی اجتماعی است ، ولی می تواند به تنهایی زندگی کند. (   1

 دوست خودمان وفادار باشیم ، اما الزم نیست در غیاب او ز وی دفاع کنیم.( باید نسبت به  2

 (همه ی تصمیمات آثار و نتایجی دارند.3  

 در زمان جنگ به نیروهای مردمی بسیج می گفتند.(  4

 ( حبوبات و محصوالت جالیزی مهمترین منبع غذایی بعد از غالت هستند.5

 نو یا قابل تجدید هستند.  ( انرژی خورشید، باد و آب ،  انرژی های6

 ( مدرسه ی نظامیه توسط عضد الوله دیلمی تاسیس شد.7
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 گزینه ی درست را مشخص کنید. (3

 

 

 مشورت با کدام گروه در مورد تصمیم گیری های مهم زندگی توصیه می شود ؟ (1
 

 دوستان  –افراد موفق  - الف(همساالن

 هم کالسی ها   –پدر . مادر   –ب( مشاور مدرسه  

 پدر و مادر  – مشاور   –ج( دوستان  

 معلم   –مشاور مدرسه    – د( پدر و مادر  

 

 ( کدام گزینه ، خاک مناسب کشاورزی نیست ؟ 2

 دشت های ناهموار  –آبرفتی  نمکی    د(    –سنگالخ           ج ( آهکی    - آهکی     ب( جلگه ها   –الف ( آبرفتی  

 

 شدن میوه ها و سبزیجات در ایران چیست؟(دلیل اصلی خوش عطر و خوش مزه  3

 الف( باران فراوان       ب( آفتاب فراوان          ج(خاک خوب               د( هوای معتدل 

 

 (کدام گزینه محصول زراعی نیست؟4

 کاهو  – سیب              د( سبزی    –برنج             ج( انار    – گوجه    ب( عدس  - الف(خیار

 

 نیروی کار نیستند؟(کدام یک جزو  5

 الف(کشاورز        ب(مهندس کشاورزی          ج(مصرف کننده            د(آبیار 

 

 ( معروفترین نیروگاه اتمی ایران که در حال بهره برداری است، در کجا قرار دارد؟ 6

 الف( یزد         ب( بوشهر      ج( اراک              د( اهواز

 

 )ع( از دست دادن فرصت ها موجب چیست؟به فرمایش امام علی  (7

 ب( جبران              ج( خشم                  د( تجربه          پشیمانیالف(

 

 فرمانده ی سپاه  خرمشهر در زمان جنگ که بود ؟ (  8

 الف(مصدق         ب( جهان آرا             ج( چمران                د(حسین فهمیده
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 می توانیم انواع لباس های محلی را مشاهده کنیم.   ------------ (در موزه ی  9

 الف(تاریخی      ب( جامعه شناسی         ج( فرهنگی و بومی                 د( مردم شناسی

 

 می گویند.  ----------- (به همکاری که در کارگاه برای تولید کاال  انجام می شود  10

 ج(خط نظارت                  د(تولید انبوه                الف(خط فروش          ب(خط تولید  

 

 ( کدام محصول به مروارید سیاه مشهور است ؟ 11

 الف(نفت خلیج فارس          ب(خاویار             ج( میگو                  د(طالی سیاه 

 

 توضیحات داده شده مربوط به کدام تعریف است. (4

 
 

 (------------- ( برقی که از طریق سوزاندن سوختهای فسیلی و تولید بخارآب به وجود می آید . )   1

 

 (  -------------( در دوره ی اسالمی به دانشمندان می گفتند . ) 2

 

 (   --------- زمان گذشته موقعیت ستاره ها را توسط آن پیدا می کردند. )    (نام وسیله ای که در3

 

 سال طول کشید و هدف ساخت آن تدریس و اقامه ی نماز  جماعت    18سجد  ( ساخت این م4

 (   -----توسط شیخ لطف اهلل بود. ) 

 

 ( ---------- (کشوری در غرب ایران است که بلندترین مرز را با این کشور همسایه داریم.)5

 

 (---------- دارد.)(در این کشور نوروز را عالم افروز می نامند و چیدن سفره ی هفت میوه رواج  6

 

 ( ---------- (در زمان پهلوی نماینده ی مجلس بود و با حمایت آیت اهلل کاشانی صنعت نفت را ملی کرد. )7
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 به سواالت پاسخ کامل بدهید. (5

 

 ( مرز چیست ؟ چند نوع مرزداریم؟ 1

 

 

 ( استعمار به چه معناست ؟ 2

 

 دیگر را نام ببرید . ( دو راه نفوذ  استعمار گران در کشورهای  3

 

 

 ( سه علت حمله ی نظامی عراق به ایران را بنویسید. 4

 

 

 (در زمان جنگ تحمیلی لقب خرمشهر چه بود و چرا ؟ 5

 

 

 (دو تفاوت بازی های بچه ها در گذشته و حال را بنویسید.6

 

 

 (دو راه صرفه جویی در مصرف انرژی را بنویسید. 7

 

 

 

 

 تالش موفق باشی مرد پر 


