
 ببسمه تعالی                                                   نسخه:                                                                 

 دقیقه60اداره کل سنجش آموزش وپرورش خراسان رضوی                 مدت امتحان:    نام:

 مشهد  7کارشناسی تکنولوژی وگروه های آموزشی آموزش وپرورش ناحیه                 نام خانوادگی: 

 13ساعت شروع:                           1401ماه خردادسواالت امتحان هماهنگ ششم دبستان                        نام آموزشگاه: 

 27تعدادسوال:   3تعداد صفحات:      عی              اجتماشماره داوطلب:                                             درس : مطالعات 

 "فرصت ها مانند ابر )به سرعت ( می گذرند ،از فرصت ها به خوبی استفاده کنید. "حضرت علی )ع( می فرمایند    

 سوال
خ 

 خ 
 خ

ق 

 ق 
 ن

 مشخص کنید. × عالمتبابودن عبارت های زیر را* درست یا نادرست 

     نادرست   درست                                              مرز ها فقط به شکل زمینی می باشند.   -1

     نادرست    درست                                                       .تصمیم گیری به معنی مشورت است -2

     نادرست     درست .            انرژی هسته ای از دسته ی انرژی های تجدید نا پذیر است -3

 صفویان مذهب شیعه را مذهب رسمی کشور اعالم کردند. -4

 نادرست   درست                                                                                                                                 
    

 مشخص کنید.×با عالمت پاسخ درست را * 

 ؟ اولین مرحله ی تصمیم گیری کدام است - -5

  درباره ی موضوع ب(خوب فکرکردن                                مشورت کردن الف(

 د(پیش بینی هر انتخاب                                             انتخاب بهترین راه ج(

    

 چه زمین هایی برای کشاورزی مناسب است ؟ -6

            (کوه های مرتفع بلندب                  (خاک های آهکی و نمکی الف

 دشت های هموار)د               ج(زمین های پر شیب و سنگالخ

    

 پیشروی آب دریاها در خشکی چه می گویند ؟ به-7

  د(بندر              ج (خلیج    ( خور ب         تنگه-الف
    

 کدام مورد موجب بد اخالقی و کندی یادگیری می شود؟        -8

 د(کم خوابی        ج (دروغگویی                ( شوخ طبعیب          (بد بینی  الف
    

 هجری به دنیا آمده است یعنی در چه زمانی زندگی می کرد؟ 251زکریای رازی در سال  -9

  د( نیمه اول قرن سوم       ج(نیمه دوم قرن سوم       ب( قرن دوم       الف( قرن چهارم 

 

    

 طوالنی ترین مرز ایران با کدام کشور است ؟-10

       د( افغانستان         ج ( ترکیه      ب( ارمنستان         الف (عراق 
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 ببسمه تعالی                                                   نسخه:                                                                 

 دقیقه60اداره کل سنجش آموزش وپرورش خراسان رضوی                 مدت امتحان:    نام:

 مشهد  7نام خانوادگی:              کارشناسی تکنولوژی وگروه های آموزشی آموزش وپرورش ناحیه 

 13 ساعت شروع:               1401ماه خرداد سواالت امتحان هماهنگ ششم دبستاننام آموزشگاه:                               

 27تعدادسوال:   3عی               تعداد صفحات: شماره داوطلب:                                             درس : مطالعات اجتما

 سوال
خ 

 خ 
 خ

ق 

 ق 
 ن

 .با عبارت مناسب کامل کنیدجاهای خالی را * 

     ................است.یکی از موضوعات مهم در روابط دوستی -11

     به تولید یک کاال به یک شکل و به تعداد زیاد ...................... می گویند. -12

     .میکن مشاهده را یمحل یها لباس انواع میتوان یم............. ی موزه در -13

     .آموختند....................... از را یساز کاغذ فن مسلمانان -14

     .دارد قرار...................... و کارون رود برخورد محل در خرمشهر -15

     *به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 پیشوایان بزرگ دینی دوستی با چه افرادی رامنع کرده اند؟-16

............................................................................................................................................................. 
    

 نام دیگر میدان امام و مسجد امام را بنوسید.-17

........................................................................................... 

 

    

 دو کشور پیشگام استعمار را  نام ببرید. -18

.......................................................................................................... 
    

 نام عملیات آزاد سازی خرمشهر چه بود؟ -19

............................................................................................................................................................. 
    

 *به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

 زراعی را نام ببرید و برای هر کدام مثال بزنید.سه گروه مهم گیاهان  -20

.................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 

    

 حفظ دوستی یعنی چه ؟ -21

................................................................................................................................................................ 
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 بنسخه:                                     بسمه تعالی                                                                               

 دقیقه60اداره کل سنجش آموزش وپرورش خراسان رضوی                 مدت امتحان:    نام:

 مشهد  7نام خانوادگی:              کارشناسی تکنولوژی وگروه های آموزشی آموزش وپرورش ناحیه 

 13 ساعت شروع:          1401ن هماهنگ ششم دبستان خردادماه سواالت امتحا     نام آموزشگاه:                          

 27تعدادسوال:   3شماره داوطلب:                                             درس : مطالعات اجتماعی               تعداد صفحات: 

 سوال
خ 

 خ 
 خ

ق 

 ق 
 ن

 مورد( 4چند کشور همسایه ی ایران نام ببرید )  -22

................................................................................................................................................................... 

 

    

 مراکز علمی جهان اسالم را نام ببرید.  -23

.................................................................................................................................................................... 

 

    

 مورد( 2)در هنگام خرید لباس به چه نکاتی باید توجه کرد؟ -24

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

    

 ند؟یگو یم جهان نفت انبار فارس جیخل به چرا -25

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................. 

 

    

 د؟یکن فیتعر مثال کی ذکر با را ریپذ دیتجد ای نو یانرز -26

................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

 

    

 مورد  2علت حمله نظامی عراق به ایران چه بود؟ -27

.................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

    

 نهایینتیجه 

 یارزیاب

 

 

 خیلی خوب 

 

 خوب 

 

 قابل قبول 

 

 نیاز به تالش بیشتر

 معلم مربوطه: 

 تاریخ و امضا:
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 ببسمه تعالی                                                   نسخه:                                                                 

 اداره کل سنجش آموزش وپرورش خراسان رضوی                    

 مشهد 7کارشناسی تکنولوژی وگروه های آموزشی آموزش وپرورش ناحیه 

 1401ماه خردادسواالت هماهنگ ششم دبستان  نسخه ب  پاسخنامه

 2تعداد صفحات:                                      عی              درس : مطالعات اجتما

 "فرصت ها مانند ابر )به سرعت ( می گذرند ،از فرصت ها به خوبی استفاده کنید. "حضرت علی )ع( می فرمایند    

 

 

نادرست -1  

 

نادرست -2  

 

درست -3  

 

درست -4  

 

گزینه ب ) خوب فکر کردن درباره موضوع-5  

 

  (گزینه د ) دشت های هموار -6

 

(گزینه ج ) خلیج -7  

  

(گزینه د ) کم خوابی -8  

  

  (گزینه ج ) نیمه دوم قرن سوم -9

 

(گزینه الف ) عراق -10  

 

انتخاب دوست-11  

 

تولید انبوه-12  

 

مردم شناسی -13  

 

چینی ها -41  
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اروندرود -51  

 

سخن چین –بخیل  –دروغگو -16  

 

مسجد جامع عباسی –نقش جهان  -17  

 

پرتغالی ها و اسپانیایی ها -18  

  

بیت المقدس-19  

 

(جالیزی ) خیار                غالت ) گندم (               حبوبات )نخود (-20  

  

داشته باشیم تا دوستی ادامه پیدا کند ، چه کارهایی انجام دهیم  یعنی این که ما با دوستانمان چه رفتارهایی-21

.تا دوستی ها بهم نخورد و محکم تر شود  

 

ارمنستان –جمهوری آذربایجان  –ترکمنستان  –پاکستان  –افغانستان  –عراق -22  

 

بیمارستان –رصدخانه  –نظامیه  –کنابخانه  –دانشگاه -23  

 

لباس باید پوشش مناسب -کیفیت خوب و قیمت مناسب داشته باشند –با باورهای دینی تناسب داشته باشند -24

.را برای زن و مرد مسلمان فراهم کند  

 

به خاطر وجود منابع سرشار نفت و گاز -25  

 

انند : انرژی آن دسته از منابع انرژی هستند که تمام نمی شوند و همواره می توان از آنها استفاده کرد م-26

 خورشید، انرژی باد و آب

 

پیروزی  –حمایت از مظلومان جهان و فلسطین  –شکل گیری تازه سپاه و عدم آمادگی کامل برای دفاع  -27

 انقالب و قطع منافع استعمارگران
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