
 1399-1400 یلیتحص سال دوم  نوبت ییابتدا  ششم هیپا یاجتماع مطالعات درس آزمون

 

 : آموزشگاه نام                                       :یخانوادگ نام                             :  نام

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 دهند؟  شکست را صدام ارتش توانستند یرمز چه با و اتیعمل کدام در اسالم رزمندگان -1

 زهرا  ای-کربال(د  عبدهللا بن محمد ای-کربال(ج  عبدهللا بن محمد ای-المقدس تیب(ب  زهرا ای-المقدس تیب(الف

 ند؟ یگو یم چه باشد استعمارگر حکومت تابع و باشد نداشته یواقتصاد یاسیس استقالل که ینیسرزم به -2

 مستعمره(د                                 زمیل ایسوس(ج                       زمیل ای امپر(ب               استعمار(الف

 است؟  ریز یها نهیگز از  کی کدام فارس جی خل تیاهم  لیدال نیتر مهم از یکی -3

     گاز و نفت سرشار منابع وجود(ج      دیمروار دیص و منابع  وجود(ب      فراوان یها یماه دیص و منابع وجود(الف

 فارس  جیخل از میعظ  یها کش نفت عبور(د

 کردند؟  یم استفاده یا لهیوس  چه از ها ستاره تیموقع ی مطالعه یبرا مسلمانان -4 

 ن یدورب(د                            اسطرالب(ج                              نما قطب(ب                         نما قبله(الف

 داند؟  یم افراد نیبدتر را.............مردم(ص)محمد حضرت ما زیعز امبریپ  -5

 نادان(د                                مانیا کم(ج                                 لینج(ب                   نیچ سخن(الف

 ست؟ یچ ما کشور ییغذا  منبع نیتر مهم -6

 ی زیجال محصوالت(د                            جاتیسبز(ج                          غالت(ب                          حبوبات(الف

 :که است  نیا در ها یانرژ ریسا با یا هسته یانرژ تفاوت -7

 .کند یم دی تول یادیز اریبس ی،انرژ یا هسته یانرژ(ب                         . است دیتجد قابل یا هسته یانرژ(الف

 .است ارزان یا هسته یانرژ(د                               . ندارد یآلودگ یا هسته یانرژ(ج

 استاداست؟  کدام اثر قاپو یعال کاخ یبایز یها یمعمار و ها ینقاش -8

 ی عباس رضا یعل(د                بهزاد نیالد کمال(ج                     یعباس رضا(ب               الملک کمال(الف

 .هستند دیتجد قابل ریغ ر،منابعیز یها سوخت از کی کدام -9

   برق(د                                          یلیفس(ج                        یا هسته(ب                   یدی خورش(الف

 ................. .....................................................برق مصرف بار اوج ساعات -10

 اری بس را برق مصرف که است صبح ۱۱ تا۷،(ب  رسد یم خود اوج به را برق مصرف که است شب ۱۱ تا ۷(الف

 باشد یم کم

 : باخورد

              shojaei mehr□ شتریب  تالش  به ازین      □   قبول  قابل   □  خوب    □ خوب یلیخ


