
 

 

 

 « (علیه السالم)بسم رب الهادی»

 درس اجتماعی نمونه سواالت آزمون جامع پایه ششم 
 جواب

 . لذّت می برد........................... انسان از هم نشینی و صحبت با  1
 گزینه الف و ب(دوستان خوب   د(جهمکالسی (دوستان زیاد   ب(الف

 

 .است......................................... یکی از موضوعات مهم در روابط دوستی ،  2
 هم کالسی با دوست   (نزدیکی محل زندگی دوست   د(تعداد دوستان    ج(انتخاب دوست    ب(الف

 

 خداوند در سرشت ما انسان چه چیزی قرار داده است؟ 3
 هر سه مورد( نیاز به برقراری ارتباط   د(میل به محبت دیدن    ج(میل به محبت کردن   ب(فال

 

 دوستی کدام نیاز ما را برطرف می کند؟ 4
 هر سه مورد( نیاز به برقراری ارتباط   د(میل به محبت دیدن    ج(میل به محبت کردن   ب(الف

 

 .می کنند و بین دوستان جدایی می اندازند....................... هستند که میان مردمبدترین افراد کسانی (: ص)طبق فرمایش پیامبر 5
 دزدی(سخن چینی   د(دروغگویی   ب(همنشینی    ب( الف

 

 کدام ویژگی باعث جدایی بین دوستان می شود؟ 6
 دزدی(سخن چینی   د(دروغگویی   ب(همنشینی    ب( الف

 

 مورد انتخاب دوست چه سفارشی فرموده اند؟پیشوایان بزرگ دین اسالم در  7
 دوستی با افرادی که تعداد زیادی همنشین و دوست دار ند ( ب.         با افراد عاقل، با ایمان و نیکوکار دوستی کنیم( الف

 گزینه الف و ج(د.         از افراد دروغگو، بخیل و سخن چین دوری کنیم(ج
 

 نتخاب کنیم که ما را از بدی ها و کارهای نامناسب باز دارد؟چرا باید کسی را برای دوستی ا 8
 .چنین دوستانی به ما یاری می رسانند و سبب پیشرفت ما می شوند(ب.         تا از دوستی و هم نشینی با او لذّت ببریم(الف

 . ش کنیمتا از دوستی با او احساس سبکی و آرام(د.               چون احساس خوشایندی داشته باشیم(ج
 

 از چه کسی است؟ و از این جمله چه نتیجه ای برای انتخاب دوست می گیریم؟« .هر کس ادب ندارد، عقل ندارد» جمله ی  9
 

 .دوست خوب خیرخواه شما است -( ص)حضرت محمد(ب.   دوست خوب با شما صادق و یکرنگ است  –( ع)امام علی( الف                       
دوست خوب خوش اخالق و با  – (ص)حضرت محمد(د.        دوست خوب خوش اخالق و با ادب است –( ع)امام علی( ج                      

 .ادب است
 

 

 یارهایی را برای انتخاب دوست مهم دانسته اند؟چه مالک ها و مع( ع)امیرالمومنان حضرت علی 11
 همه موارد(د.   خوش اخالق و با ادب باشد( صادق و یکرنگ باشد   ج( ب.   خیرخواه باشد( الف

 

 یکی از فایده های صحبت کردن با یک دوست عاقل و صبور در هنگام شادی و ناراحتی چیست؟ 11
 تغییر مسیر آینده فرد(پیشرفت   د(جلذّت بردن   (  احساس سبکی و آرامش  ب( الف

 

 چرا انتخاب دوست از موضوعات مهم زندگی انسان است؟ 12
 نیاز به ابراز شادی و ناراحتی (لذّت بردن  د(به دلیل احساس آرامش  ج(به دلیل تاثیر رفتار و اخالق دوستان بر ما  ب(الف

 

 کدام گزینه از فواید دوست خوب است؟ 13
 همه موارد(در میان گذاشتن شادی ها و ناراحتی ها  د( افزایش آگاهی ها و یادگیری چیزهای جدید  ج(در هنگام مشکالت   بیاری رساندن (الف

 

 منظور از ضرب المثل زیر چیست؟ 14
  «!پیدا کردن دوست آسان است امّا نگهداری آن مشکل »

 حفظ دوستی(خیرخواهی    د(وابستگی زیاد   ج(همدردی   ب(الف
 

 بعد از انتخاب دوست، چه موضوعی در آداب دوستی مهم است؟ 15
 وابستگی زیاد   ( لذّت بردن    د(تی     جحفظ دوس( همدردی   ب(الف

 

 حفظ دوستی به چه معناست؟ 16
 برآورده کردن تمام درخواستهای دوست  (ب            رفتار مناسب داشتن تا دوستی ادامه پیدا کند( الف

 وابستگی زیاد از حد به دوست داشتن   ( د                                        از دوستی لذّت بردن    (ج
 

 



 

 

 رعایت چه نکاتی باعث حفظ دوستی ها می شود؟ 17
  همه موارد(عیب جویی نکردن از دوست و تذکر در خلوت   د(پذیرش عذرخواهی دوست   ج(وفاداربودن و دفاع از دوست در غیاب دوست ب(الف

 

 چرا باید از دوستی های افراطی پرهیز نمود؟ 18
 همه موارد( د.    مشکالتی ایجاد می کند(ج.   آرامش روحی افراد را بر هم می زند(ب.    چون نوعی وابستگی زیاد از حد با دوست است(الف

 

 در روابط دوستان و بزرگ ترها، گاهی موقعیت هایی پیش می آید که افراد از ما درخواست های نابجایی دارند، در این مورد چه باید بکنیم؟ 19
 .                بگوییم« نه»قاطعانه و محترمانه و بدون خجالت (ب.        برای حفظ دوستی و احترام پاسخ مثبت به آنها بدهیم( الف

 گزینه ب و ج( د.    اگر خودمان الزم دانستیم دلیل نه گفتن خود را هم بگوییم( ج 
 

 است؟این قدر سخت « نه گفتن » چرا گاهی در روابط دوستانه  21
.   تصور می کنیم ما را مسخره می کنند(از بیان نظر واقعی مان خجالت می کشیم   ج(ب.    احساس میکنیم دوستمان از ما ناراحت می شوند(الف

 همه موارد( د
 

 اگر انسان برخالف عقیده ی خویش، همه ی خواسته های دیگران را قبول کند و بخواهد آن ها را راضی نگه دارد چه اتفاقی پیش می آید؟ 21
 .  دیگران او را مسخره می کنند( ب.            برای خود و خانواده اش دردسر ایجاد می کند( الف

 .باعث پیشرفت خود می شود(د.                 همدردی با دیگران می تواند لذت می برد از(ج
 

 

 تصمیم گیری به چه معناست؟ 22
 رفتار(روش        د( انتخاب          ج(احترام             ب(الف

 

 در هنگام تصمیم گیری چه کاری صورت می گیرد؟ 23
 گزینه ب و ج(توجه به علم و دانش   د( به کارگیری روش ها     ج( چند چیز     بانتخاب مواردی از بین دو یا ( الف

 

 چرا تصمیم گیری کار مهمی است؟ 24
 موارد الف و ج(دلیل سرعت عمل در کارها     دبه ( چون تصمیمات آثار ونتایجی به دنبال دارد     ج(به دلیل اهمیت دادن به دیگران    ب( الف

 
 

 تصمیمات مهمی که در زندگی مان می گیریم چه آثاری به دنبال خواهند داشت؟ 25
 همه موارد(د.        در آینده ما اثر می گذارد( ج.        در وضع تحصیلی ما اثر می گذارد(ب.       در اخالق و رفتار ما اثر می گذارد(الف

 

 شرط خوب تصمیم گرفتن چیست؟ 26
    ارائه راه حل های متفاوت(تحت تاثیر قرار گرفتن دیگران    د(سرعت عمل در انتخاب   ج(پیش بینی نتایج هر انتخاب     ب(الف

 

 چگونه می توان نتیجه ی تصمیم گیری را پیش بینی کرد؟ 27
 تنها با فکر کردن پیرامون تصمیم(مشورت با دوستان   د(ها   ج با از دست ندادن فرصت( خوب فکر کردن و پرس و جو کردن  ب(الف

 

 چیزی که بعد از تصمیم گیری برایمان اتفاق می اتد چیست؟ 28
 مشورت(تجربه    د(نتیجه ی تصمیم گیری    ج(علم     ب( الف

 

 مراحل تصمیم گیری کدام است؟ 29
خوب فکر کردن و  –بررسی راه حل ها  -انتخاب بهترین راه ( انتخاب بهترین راه ب –خوب فکر کردن و پرس و جو  –بررسی راه حل ها (الف

 پرس و جو  
بررسی  -خوب فکر کردن و پرس و جو  –انتخاب بهترین راه( انتخاب بهترین راه     د –بررسی راه حل ها -خوب فکر کردن و پرس و جو( ج 

 راه حل ها 
 

 

 ری باید انجام دهیم چیست؟اولین کاری که در هنگام تصمیم گی 31
 مشورت     (انتخاب بهترین راه   د( ج        بررسی راه حل ها(خوب فکر کردن و جمع آوری اطالعات        ب( الف

 

 چرا گاهی اوقات نتایج تصمیمات ناگهانی زیان بار است؟ 31
موارد ب و ( به دلیل مشورت با افراد بی تجربه      د(نگرفتن زمان     جبه دلیل در نظر ( به دلیل عجله کردن خوب فکر نشده             ب(الف

 ج
 

 با وجود راه حل های متعدد در تصمیم گیری چگونه می توانیم بهترین راه را انتخاب کنیم؟ 32
 همه موارد( د.      نتیجه بد داردکنار گذاشتن راهی که ( انتخاب راهی که نتیجه مثبت دارد     ج(با باال بردن سرعت عمل خود     ب( الف

 
 



 

 

 مالک های الزم برای انتخاب بهترین راه در هنگام تصمیم گیری چیست؟  33
 . باعث نگرانی و نارضایتی خانواده نباشد(ب.           برخالف دستورات دینی و قوانین خانه و مدرسه نباشد(الف

 همه موارد(د                    .         برای دیگران و خودم دردسر ایجاد نکند(ج 
 

 

 در موقع تصمیم گیری به چه نکاتی باید توجه کرد؟ 34
به موقع تصمیم ( ج.     تحت تاثیر فشارهای روانی دوستانمان قرار نگیریم(ب.    با بزرگترها و افراد با صالحیت و باتجربه مشورت کنیم(الف

 همه موارد( د.    بگیریم
 

 در مورد مسائل زندگی و تصمیم گیری های مهم خودمان با چه کسانی مشورت کنیم؟  35
 همه موارد( د مشاور مدرسه( معلم                ج(پدر و مادر                    ب( الف

 

کرد، معصومه در واقع معصومه در مورد موضوعی فکر کرد و راه حل هایی را برای موضوعش بررسی کرد و بهترین راه را انتخاب  36
 .نموده است.................................. 

 نتیجه گیری(تصمیم گیری         د(جمع آوری اطالعات        ج(مشورت               ب(الف
 

 .است........................... استفاده از فکر و تجربه ی دیگران به معنی  37
 نتیجه گیری(تصمیم گیری         د(جمع آوری اطالعات        ج(بمشورت               (الف

 

 .بپردازیم................................. در تصمیم گیری ، بعد از ارائه ی راه حل های متفاوت باید به  38
 مشورت( خوب فکر کردن         د(جمع آوری اطالعات        ج(پیش بینی نتیجه هر انتخاب           ب( الف

 

 تفاق افتاد؟نادر تصمیم گرفته بود روز قبل از امتحان خانه بماند و بازی نکند ولی دوستانش با اصرار او را برای بازی بردند به نظر شما چرا این ا 39
نادر ( د.    گرفته بود نادر با عجله تصمیم(ج.    نادر تحت فشار روانی دوستانش قرار گرفت(نادر نتوانسته بود تصمیم درستی بگیرد   ب(الف

 .مشورت نکرده بود
 

 انسان ها بخش عمده ی غذای خود را از چه راهی بدست می آورند؟ 41
 الف و ج (شیالت    د(کشاورزی    ج(دامداری      ب(الف

 

 .مراحل عمده کشاورزی را به ترتیب نام ببرید 41
 داشت-کاشت-برداشت(د    کاشت-داشت-برداشت(ج    برداشت-داشت-اشتک(ب      برداشت-کاشت-شتدا(الف

 

 .عوامل موثر در کشاورزی را نام ببرید 42
 گزینه های الف و ب( عوامل صنعتی     د(عوامل انسانی    ج(عوامل طبیعی     ب(الف

 

 .عوامل طبیعی موثر در کشاورزی را نام ببرید  43
 همه موارد(آب و هوا    د(آب      ج(خاک     ب(الف

 
 

 در چه زمین هایی کشاورزی امکان پذیر نیست؟ 44
 همه موارد(خاک های آهکی و نمکی در نواحی خشک    د( زمین های پرشیب و سنگالخ      ج(کوه های مرتفع و بلند       ب(الف

 

 در چه زمین هایی می توان محصول فراوان به دست آورد؟ 45
 گزینه ب و ج( جلگه ها که خاک آبرفتی و حاصلخیز دارند    د(ج     دشت های هموار(کوه های مرتفع و بلند     ب(الف

 

 درخت خرما در چه مناطق آب و هوایی رشد می کند؟ 46
 همه موارد(مناطق معتدل و مرطوب   د( مناطق گرمسیری     ج( مناطق سردسیری      ب(الف

 

 .معتدل و مرطوب می باشدبه ترتیب کدام محصول منطقه سردسیر و کدام محصول ناحیه  47
 خرما-سیب زمینی(سیب زمینی         د-خرما(برنج      ج-سیب زمینی(سیب زمینی           ب-برنج(الف

 

 آب مورد نیاز کشاورزی چگونه تامین می شود؟ 48
 همه موارد( شود       د آب های زیرزمینی که از راه کندن چاه و قنات به مزارع هدایت می(آب رودها      ج(آب باران     ب(الف

 

 قسمت وسیع کشور ایران از نظر میزان بارندگی در چه منطقه ای قرار گرفته است؟ 49
 مدیترانه ای(کوهستانی      د(ج     خشک و نیمه خشک(مرطوب و معتدل     ب(الف

 

 چیست؟عوامل انسانی موثر در کشاورزی  51
 همه موارد(ابزار و وسایل   د( سرمایه    ج( نیروی کار  و مواد و نهاده ها     ب(الف

 

 در کشاورزی به چه نیروهای کاری نیازمندیم؟ 51
 همه موارد( مهندس کشاورزی       د(علف چین        ج(کشاورز         ب(الف

 



 

 

 از ابزار کشاورزی در چه کارهایی استفاده می شود؟ 52
 همه موارد(د   کندن علف های هرزدرو کردن و ( ج    آبیاری( ب     شخم زدن (الف

 
 

 مورد نیاز کشاورزی چیست؟( نهاده ها)مواد 53
 همه موارد( سَمّ      د(کود      ج( بذر        ب(الف

 

 چگونه می توانیم از کشاورزان خوب کشورمان حمایت کنیم؟ 54
 با کمک در درو کردن محصول    ( ب     با کمک در شخم زدن   ( الف
 با خرید و مصرف محصوالت کشاورزی ایرانی  (د            با کمک در آبیاری ( ج 

 

 .جهان است.......................... کشور ایران از نظر بارندگی جز کشورهای  55
 همه موارد(متوسط   د(کم باران    ج( پر باران    ب(الف

 

 .است میوه ها و سبزیجات آن خوش عطرتر و خوشمزه تر از بسیاری کشورهای دیگر است................... بدلیل اینکه ایران کشوری 56
 گزینه های الف و ج(معتدل و مرطوب    د(آفتابی     ج(بارانی        ب(الف

 

 .است...................................... وجود محصوالت کشاورزی مختلف در کشور ایران به دلیل  57
 هیچکدام(کافی     د( نهاده ها)وجود مواد(حاصلخیزی خاک     ج(و هوایی       بتنوع آب ( الف

 

 زراعت چیست؟ 58
 .کشت و پرورش گیاهانی که بعد از کاشت دانه، حداکثر تا یک سال محصول می دهند (الف
 .کشت و پرورش گیاهانی که بعد از کاشت دانه، یک یا چند سال محصول می دهند( ب
 نهالکشت و پرورش (ج
 کشت و پرورش درختان میوه(د

 

 باغداری چیست؟ 59
 .کشت و پرورش نهال درختان که بعد از گذشت، حداکثر تا یک سال محصول می دهند (الف
 .کشت و پرورش گیاهانی که بعد از کاشت دانه، حدکثر یک یا چند سال محصول می دهند( ب
 کشت و پرورش نهال(ج
 کشت و پرورش درختان میوه(د

 

 گیاه گندم به چند شکل و در کجا کاشت می شود؟ 61
 در تمام استان ها-دو شکل بهاره و تابستانه

 در تمام استان ها-دوشکل پاییزه و بهاره
 در شمال کشور–دو شکل بهاره و تابستانه 

 در شمال کشور –دو شکل پاییزه و بهاره 

 

 بعد از غالت مهمترین منابع غذایی کدام ها هستند؟ 61
 گزینه های الف و ب(محصوالت گلخانه ای     د(محصوالت جالیزی    ج(حبوبات    ب( الف

 

 یک مزیت کشت گلخانه ای نسبت به سایر کشت ها چیست؟ 62
 هیچکدام(افزایش در عمر گیاه     د(سهولت پرورش    ج(صرفه جویی در مصرف آب   ب( الف

 

 در گلخانه ها چه محصوالتی کشت می شود؟ 63
 همه موارد(گل ها و گیاهان زینتی     د(قارچ های خوراکی    ج(سبزیجات   ب( الف

 

 کدامیک از موارد زیر باعث پرهیز از اسراف و مصرف نادرست می شود؟ 64
 .در مهمانی ها و مجالس به اندازه ی مهمان ها، غذا تهیه کنیم(ب.       مواد غذایی را به اندازه ی نیاز و مصرفمان بخریم(الف

 گزینه های الف و ب( انبار کردن مواد غذایی در یخچال                              د(د
 

 بیشترین انرژی مورد نیاز ما از کدام گروه به دست می آید؟  65
 همه موارد( انرژی هسته ای   د( انرژی نو  و قابل تجدید     ج( سوخت فسیلی   ب(الف

 الف

 فسیلی است؟کدام گزینه جزو سوخت های  66
 آب(باد      د(زغال سنگ     ج(انرژی خورشیدی     ب(الف

 
 ب



 

 

 بعد از سوخت های فسیلی بیشترین انرژی که ما استفاده می کنیم چه نوع انرژی است؟ 67
 برق(باد      د(زغال سنگ     ج(انرژی خورشیدی     ب(الف

 د

 شود؟بیشترین برق مورد نیاز ما از چه طر یقی تولید می  68
 هیچکدام(پاالیشگاه ها   د(از طریق سوزاندن نفت و گاز در نیروگاه ها      ج(با بستن سد بر روری رودها     ب(الف

 ب

 بیشترین منابع نفتی غرب ایران در کدام استان ذخیره شده است؟ 69
 خوزستان(کرمانشاه     د(کردستان     ج(ایالم    ب(الف

 ج

 ربی ایران در کدام قسمت های دیگر نفت استخراج شده است؟به غیر از غرب و جنوب غ 71
 خراسان جنوبی(خراسان رضوی      د(تهران و اطراف قم    ج(تهران و اطراف قزوین     ب(الف

 ب

 اولین چاه نفت ایران در چه زمانی و در کجا حفر شد و به نفت رسید؟ 71
 سال پیش و در مسجد سلیمان و در استان خوزستان        111حدود (الف

 سال پیش و در مسجد سلیمان و در استان خوزستان         51حدود (ب 
 سال پیش و در مسجد سلیمان و در استان هرمزگان          111حدود (ج
 سال پیش و در مسجد سلیمان و در استان هرمزگان           51حدود ( د 

 الف

 .در جهان است............................... و ...........................کشور ایران از بزرگترین دارندگان منابع  72
 انرژی هسته ای و انرژی خورشیدی(گاز و نفت       د( برق و نفت      ج(برق و گاز        ب(الف

 ج

 .است..................... کشورمان از نوع بیشترین انرژی الکتریکی تولید شده در  73
 برق حرارتی(توربین سد     د(انرژی هسته ای     ج(انرژی خورشیدی     ب(الف

 د

 .کشور ما قرار دارد..........................و ............... بیشترین منابع نفتی ایران در قسمت  74
 و شمال غربیغرب (و جنوب غربی     دغرب (جنوب و جنوب شرقی     ج(و شمال شرقی     ب شرق(الف

 ج

 .کشور به دست می آید.................... و ......................... بیشترین منابع گاز ایران از قسمت  74
 غرب و شمال غربی(دغرب و جنوب غربی     (جنوب و شمال شرقی     ج(شرق و شمال شرقی     ب(الف

 ب

 .بزرگترین تجارت در جهان امروزی است............................ و ............................. صادارات و واردات  75
 انرژی هسته ای و انرژی خورشیدی(گاز و نفت       د( برق و نفت      ج(برق و گاز        ب(الف

 ج

 .دارای معادن اورانیوم است.......................... در کشور ایران استان  76
 اصفهان(کرمان       د( بوشهر      ج(یزد        ب(الف

 الف

 .در حال راه اندازی برای تولید برق است............................ نیروگاه اتمی  77
 اصفهان(کرمان       د( بوشهر      ج(یزد        ب(الف

 ب

 .می گویند............................ شب  11تا  7زمان مصرف برق به ساعت در  78
 

 اوج بار   (ساعت پیک     ب(الف
  گزینه های الف و ب( ساعت مصرف     د(ج  
 

 د

 از شکافتن هسته ی اتم های بعضی عناصر مثل اورانیوم چه انرژی پدید می آید؟ 79
 همه موارد(انرژی قابل تجدید       د(هسته ای     جانرژی (انرژی خورشیدی       ب(الف

 ب

 تفاوت مهم انرژی هسته ای با سایر انرژی ها در چیست؟ 81
 همه موارد(انرژی بسیار زیادی تولید می کند      د(معادن آن تمام شدنی نیست     ج(قابل تجدید است    ب(الف

 ج

 نیست؟کدامیک از گزینه های زیر انرزی قابل تجدید  81
 انرزی آب(انرژی باد       د(انرژی هسته ای     ج(انرژی خورشیدی       ب(الف

 ب

 .طلوع کرد..................... دین اسالم از سرزمین  82
 مصر(ایران       د(عمارات     ج(عربستان       ب(الف

 الف

 .پیشرفت های علمی داشتندسهم بزرگی در گسترش اسالم و ................... مردم کشور   83
 مصر(ایران       د(عمارات     ج(عربستان       ب(الف

 
 ج



 

 

 .می گفتند........................ در دوره ی اسالمی به دانشمندان  84
 عابد(اعارف       د(حکیم    ج(عالم      ب(الف

 ب

 .اول هجری می گویندرا قرن .................. تا ..................... از سال  85
 هیچکدام(یکم تا صدم       د(یکم تا دهم    ج(دهم تا صدم      ب(الف

 ج

 سده یعنی چه؟ 86
 گزینه های الف و ج(هر صد سال       د(هر ده سال    ج(یک قرن      ب(الف

 د

 مبدا تاریخ اسالم چیست؟ 87
 

 (   ص)مبعث  پیغمبر اکرم(از مکه به مدینه      ب( ص)هجرت پیامبر(الف
  هیچکدام(د                  (     ص)تولد پیغمبر اکرم(ج 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 الف

 خط زمان نشان دهنده ی چیست؟ 88
 هیچکدام(د   زمان اتمام هر واقعه     (ج زمان شروع هر واقعه (هر واقعه در چه زمانی اتفاق افتاده     ب(الف

 الف

 
 


