
 دبستان غیردولتی پسرانه فروغ دانش

                                                            پایه: ششم                  (ارزشیابی ترم دوم)                     مطالعات اجتماعینام درس: 

 صفحه 2دقیقه     تعداد صفحات :  06 زمان:           کالس:                               دگی: خانوانام و نام

 درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید.-الف 

        ⃝غ                   ⃝در افغانستان نوروز را عالم افروز می گویند.                      ص  -1

 

        ⃝غ              ⃝بخش عمده ای از صادرات و واردات کشور ما از طریق بندرها صورت می گیرد.   ص  -2

 

        ⃝غ              ⃝ص برای دیدن لباس های مختلف بومی و محلی به موزه ایران باستان می رویم.         -3

 

        ⃝غ                   ⃝ص به خلیج فارس، انبار نفت جهان می گویند.                          -4

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. -ب

 دریای خزر در نقشه های خارجی ............................. نامیده می شود. -1

 عملیات ..................... از چنگال دشمن ازاد شد. در 1311در سوم خرداد ماه سال خرمشهر -2

 به پیشروی اب دریا ها در خشکی ................. می گویند.-3

متر می  3333عمق دریای عمان به سمت اقیانوس بیشتر می شود و در اطراف ................... به حدود -4

 رسد.

 ..................... است.نزدیک ترین شهر به خرمشهر  -5

 

 مشخص کنید.      ⃝( در داخل ×پاسخ درست را با عالمت ) -ج

 زیر بخشی از مرز ایران و کشور ترکمنستان را تشکیل می دهد. کدام گزینه-1

 ⃝د : اروندرود              ⃝ج : رود ارس             ⃝ب : رود اترک           ⃝الف : ارتفاعات آرارات 

 

 ؟نمی شودکدام گزینه زیر جزء ماهیان دریای خزر محسوب  -2

 ⃝د : ماهی شیر                    ⃝ج : ماهی سفید                    ⃝ب : کیلکا                ⃝الف : کفال 

 

 ؟نمی ریزدکدام یک از رودهای زیر به خلیج فارس  -3

 ⃝د : رود شور                           ⃝ج : سرباز                     ⃝ب : مَند                ⃝الف : کارون 

 

 توسط کدام یک از شخصیت های زیر بیان شده است؟  "خرمشهر را خدا آزاد کرد "جمله ی  -4

 ⃝ بهشتیآیت اله د :                 ⃝ج : آیت اله خامنه ای               ⃝ب : مصدق             ⃝الف : امام خمینی )ره( 
 
 

 



 ( .)یک گزینه در سمت چپ اضافی استارتباط بین گزینه ها را پیدا کرده و با خطی به هم وصل کنید. –د 

 
 * بودجه                                                              کارگاه های تولید لباس -1

 * تولید انبوه                            کارخانه ی پارچه بافی                                      -2

 مقدار پول الزم برای خرید یک چیز                                            * نساجی -3

 * باورهای دینی                                                                                     
 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. –ه 

 به نیروهای مردمی که به یاری ارتش و سپاه در جنگ آمدند، چه می گفتند؟ (1

 

کدام عامل موجب شد تا ثروت اروپاییان بیشتر شود و شهرنشینی رشد کند و شکل زندگی مردم تغییر ( 2

 پیدا کند؟

 

 کاالیی بخریم به این نوع روابط چه می گویند؟( وقتی ما به کشوری کاالیی صادر کنیم و یا از آنها 3

 

 ( بزرگترین جزیره جنوبی ایران چه نام دارد؟4

 

( به سرزمین هایی که استقالل سیاسی و اقتصادی نداشته باشند و تابع حکومت استعمارگر باشند چه می 5

 گویند؟

 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.-و

 گذشته چه تفاوت هایی با هم دارند؟ مقایسه کنید.بازی های امروزه با بازی های ( 1

 

 ( خور چیست؟ خور ها برای چه کارهایی مناسب هستند؟2

 

( متاسفانه بسیاری از موجوداتی که در خلیج فارس و دریای عمان زندگی می کنند در معرض خطر نابودی 3

 عواملی در این زمینه میسر هستند؟قرار گرفته اند و هر سال تعداد آنها کاهش می باید به نظر شما چه 

 دلیل کافی است.( 2) 

 

 

 ( به نظر شما دو کشور افغانستان و ترکیه کدام یک دارای موقعیت مکانی بهتری هستند؟ چرا؟4

 

 ( به نظر شما چرا امیرکبیر چند کارخانه تاسیس کرد؟5

 

 



 ( جدول زیر را کامل کنید.1

 

 علت ها :                                                           معلول )نتیجه(                                  
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جنگ تحمیلی 
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 بر علیه

 

 ایران


