
 

هاي درس مطالعات اجتماعی ششم دبستانپاسخ فعالیت
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

:طراح سوال
:نوع آزمون

:زمان آزمون

چگونهتوکهمیبگومنآنازپستا) يکردبرخاستونشست( يکردیزندگیکسانچهبابگوابتدادرتو: اولتیب

.یهستیانسان

.شودتومانیاونیدوییداناوعقلشیافزاباعثتاباشدبهترتوخودازدیباتونیهمنشودوست: دومتیب

.)کندیماشارهانساناخالقورفتاريروبردوستاریبسریتأثبهتیبدوهر( 

.)رساندياریوکمکبه. ( ردیبگراخوددوستدستيگرفتارویناراحتهنگامدرکهاستیکسدوست

یرخواهیخويهمدرداحساسباهممشکالتومسائلدردیبادوستاندیگویمکهاستياهیتوصبهمربوطتیبنیا

.کنندکمکهمبهوباشندداشته

ذرت،جو،برنج،گندم؛مانندیمحصوالت: غالت

)یبلبلچشم،یتیچ،دیسف،قرمز( ایلوبانواع،ماش،عدس،لپه،نخود؛مانندیمحصوالت: حبوبات

.کدو،بادمجان،هندوانه،خربزه،یفرنگگوجه،اریخ؛ماننديزیجالمحصوالت

13ص درس اول4فعالیت 

16دوم ص درس 3فعالیت 

28ص ششمدرس 1فعالیت 



 

هاي درس مطالعات اجتماعی ششم دبستانپاسخ فعالیت
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

:طراح سوال
:نوع آزمون

:زمان آزمون

مـا . داردحـالل يدرآمـد کـه زحمتپريکار. دهدیمنشانرايکشاورزارزشوتیاهم) ع(صادقجعفرامامسخن
.میکنتوجهآنبودنحرامایحاللبهیستیباآنانجامينحوهوشغلانتخابدرمسلمانان

برگهکاريرورایرضوانيآقاباغمحصولنمودار؟مربعمترچندیعنیاستهکتار2یرضوانيآقاباغمساحت) الف
مربـع متـر هـر اسـت مربـع متـر 10000هکتارهردیخواندگذشتهسالدرکههمانطور. دیکنمیترسکتاب7شماره

توجـه ) یستوننمودار(7شمارهکاربرگهانجاميبرازیعزآموزدانش2×10000=20000یرضوانيآقاباغمساحت
يبرا. دیکنرنگرایستوننمودارازمربعمتر1دیباپرتقالهريبراواستپرتقالتن10نمادپرتقالهرباشداشته

.کنرنگرامربعکیازیمینرانصفهيهاپرتقال

تعـداد ونـوع وبـاغ مسـاحت : کنتوجهمواردنیابهباغدارکیازخوديهاپرسشیطراحدرزیعزآموزدانش) ب
اسـتفاده لیوسـا وابـزار درختـان ازمراقبـت نحوهياریآبدفعاتووهیش،آنهافواصل،درختانکاشتنحوه،درختان

بسـته یچگـونگ ،محصولبرداشتیچگونگوزمان،کودازاستفادهدفعاتمقدارونوعيباغدارمختلفاموردرشده
يباغداردیجديهاروشينهیزمدرآموزشواطالعیچگونگ،فروشبازاربهمحصوالتارسالويبند

وداشـته قـرار خشکمهینوخشکمنطقهدرآنازیعیوسبخشواستجهانبارانکميکشورهاجزءماکشوررایز
.دارديمحدودیآبمنابع

38ص هفتمدرس 2فعالیت 

32ششم ص درس 4فعالیت 

32ششم ص درس 3فعالیت 
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کندیمآلودهراستیزطیمحکهدیآیمبدستیلیفسيهاسوختسوزاندنازیحرارتبرقرایز. استبهتریآببرق
.کندینمجادیایآلودگیآببرقاما

طیمحـ درشـده اسـتفاده يبـاتر . شودینمتماميدیخورشيانرژاماشودیمتماميباتريانرژکهدیباشداشتهتوجه
نهیهزیمبلغدیبايباترهیتهيبرا. نداردیآلودگيدیخورشيانرژاماکندیمجادیایآلودگوشودینمهیتجزستیز

.استگانیراحسابنیماشدريدیخورشيانرژاماکرد

.افتیگسترشقایافراروپا،ا،یآسيهاقارهدراسالمنیدنقشهبهتوجهبا

.افتیراهياندونزوقزاقستانورانیاجملهازیمختلفيکشورهابهاسالمایآسدر

.افتیراهایاسپانمانندییکشورهابهاسالماروپادر

.افتیراهریالجزاویبیلومصرجملهازیمختلفيکشورهابهاسالمقایآفردر

47ص نهمدرس 1فعالیت 

42تم ص شهدرس 1فعالیت 

38هفتم ص درس 3فعالیت 
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يرازيایزکر،نایسیابوعل،یرونیبحانیابور)الف

ایـ دنروزآنیعلمـ زبـان وبودنـد کـرده ياریبسيهاشرفتیپمختلفعلومدریاسالميدورهدرمسلمانانرایز) ب
.بودیعربیعنیاسالمجهانیرسمزبان

.داردارتفاعمتر40ازشیبباییهامنارهاماممسجداماندارد،گلدستهایمناره... الطفخیشمسجد

يکارسنگ،يمعمار،یسینوبهیکت،يبرگچ،اتورینیمینقّاش،یخطّاط،يکاریکاش

)نتیجه ( معلول علّت ها
>--------- حکومت قدرتمند و یکپارچه

رونق هنر و معماري در 
دوره صفویه

>--------- رونق تجارت

>--------- برقراري امنیت در راه و شهرها

>--------- حمایت از هنرمندان

66دوازده ص درس 2فعالیت 

63یازده ص درس 4فعالیت 

63یازده ص درس 3فعالیت 

50نهم ص درس 2فعالیت 



 

هاي درس مطالعات اجتماعی ششم دبستانپاسخ فعالیت
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

:طراح سوال
:نوع آزمون

:زمان آزمون

انجـام يبراهاآنازومیشوقائلارزشخودیزندگيهافرصتواوقاتيبرادیباکهاستنیاعبارتنیاازمنظور
ومانـد یمـ جابهغمویمانیپششخصيبرا،صورتنیاریغدرکهچرا،میکناستفادهمناسبودرستيهاتیفعال

.گرددینمبازعقببهگریدرفتهدستاززمان

:ياانهیرايهايبازازادیزياستفادهيضررهاجملهاز

یزندگيهاتیفعالگریدمتعادلانجاميبرافرصتنداشتن-

آنهاباگووگفتازبردنلذّتوخانوادهکناردربودنفرصترفتندستاز-

هايبازازیبرخدرخشونتآموزشعلّتبهيپرخاشگر-

یینایبضعفجملهازیجسمانمشکالت-

...ویدرسضعف-

،فرهنگواقعدریشناسمردميموزهدریمحلّيهالباسيدارنگهبا. ماستبتیهووفرهنگازیقسمتلباسرایز
.کنندیمحفظرایرانیامختلفاقوامخیتاروگذشته

81پانزده ص درس 3فعالیت 

74چهارده ص درس 4فعالیت 

70سیزده ص درس 4فعالیت 



 

هاي درس مطالعات اجتماعی ششم دبستانپاسخ فعالیت
:نام ونام خانوادگی
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:آموزشگاه

:طراح سوال
:نوع آزمون

:زمان آزمون

مرغ،مرغتخم،اتیلبنوریش،کفشوفیک

یزنـدگ يادارهوگازوبرقوآبقبوضپرداختکارکنان،حقوقمغازه،اجارهرینظییهانهیهزنیتأميبراسودنیا
.استدارمغازهفرد

یزنـدگ يادارهوگازوبرقوآبقبوضپرداختکارکنان،حقوقمغازه،اجارهرینظییهانهیهزنیتأميبراسودنیا
.استدارمغازهفرد

رانیابهفارسجیخلقیطرازراهایپرتغالتوانستندیرانیادالوريروهاینيصفوعباسشاهزماندر،يروزنیچندر
ـ روزراآنروز،نیـ اداشـت یگرامـ يبـرا . براننـد رونیبراهاآنودادهشکستبودندکردهحمله فـارس جیخلـ یملّ

.دندینام

91هفده ص درس 1فعالیت 

84شانزده ص درس 2فعالیت 

84شانزده ص درس 2فعالیت 

82شانزده ص درس 1فعالیت 



 

هاي درس مطالعات اجتماعی ششم دبستانپاسخ فعالیت
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

:طراح سوال
:نوع آزمون

:زمان آزمون

رانیابهفارسجیخلقیطرازراهایپرتغالتوانستندیرانیادالوريروهاینيصفوعباسشاهزماندر،يروزنیچندر
ـ روزراآنروز،نیـ اداشـت یگرامـ يبـرا . براننـد رونیبراهاآنودادهشکستبودندکردهحمله فـارس جیخلـ یملّ

.دندینام

فـارس جیخلقیطرازیمیعظيهاکشنفتروزههمهنیهمچن،استگازونفتسرشارمنابعيدارافارسجیخلرایز
.دهندیمانتقالجهانيکشورهاریسابهرازیخنفتيکشورهانفتفهرمزتنگهو

درهمـواره قدرتمنـد يکشورهاونریااز،کنندیماستفادهشانیکاالهاانتقاليبراریمسنیااززینيتجاريهایکشت
.هستندارزشپرمنطقهنیابهنفوذیچ

دقـت زینکنسرويانقضاخیتاربهکهنیاضمن. استآنفسادينشانهکنسروتهوسریبرآمدگ:قسمت دوم فعالیت
.میکنیم

،التیشسازماندرکار،ینفتيسکوهاکاردر،یغواص،يسازکنسرو،یملوان،يسازیکشت،یرانقیقا،يریگیماه
...وبنادردريانباردار،هایکشتيکاالهاياندازبارويریبارگ،یرانیکشتوبنادرسازماندرکار،شناآموزش

95هجده ص درس 4فعالیت 

94هجده ص درس 3فعالیت 

92هجده ص درس 2فعالیت 

91هفده ص درس 1فعالیت 



 

هاي درس مطالعات اجتماعی ششم دبستانپاسخ فعالیت
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:کالس
:آموزشگاه
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:نوع آزمون

:زمان آزمون

...) دیمروار،مرجاندیص( ایدردريادیصويریگیماهبهمربوطاموردررانیایاسالميجمهورالتیشسازمان) ب
تیفعال... وکنسرودیتول،يریگیماهيهاقیقابهمربوطامورورانیگیماهآموزش،يریگیماهيهایکشتدیخر

.کندیم

نقـل وحمـل اسکلهاحداث،بنادریروبیالويپاکسازچونياموردررانیایاسالميجمهوریرانیکشتوبنادرسازمان
.کندیمتیفعال... وهایکشت

عربستانکشوردرنهیمدشهردر) ص(اسالمیگرامامبریپمطّهرحرموعربستانکشوردرمکّهشهردرکعبهيخانه
کربالشهردر) ع(ابوالفضلحضرتو) ع(نیحسامامحرم،نجفشهردر) ع(طالبیاببنیعلحضرتحرم. داردقرار

.دارندقرارعراقکشوردر

ترکیه به کدام کشورها و دریاها دسترسی دارد ؟ افغانستان چطور ؟-
.در اطراف ترکیه دریاي سیاه ، مرمره ، اژه و مدیترانه قرار دارد

ــایه        ــا همس ــا آن ه ــی دارد و ب ــتان دسترس ــوریه و بلغارس ــراق ، س ــتان ، ع ــتان ، ارمنس ــورهاي گرجس ــه کش ــه ب ترکی
.تاس

.افعانستان به دریا راه ندارد
ــا آنهــا همســایه     ایــن کشــور بــه کشــورهاي ایــران ، ترکمنســتان ، تاجیکســتان ، چــین و پاکســتان دسترســی دارد و ب

.است
. به نظر شما کدام کشور موقعیت مکانی بهتري دارد ؟ چرا ؟ دلیل بیاورید

106ص بیستمدرس 1فعالیت 

101نوزده ص درس 2فعالیت 

95هجده ص درس 5فعالیت 



 

هاي درس مطالعات اجتماعی ششم دبستانپاسخ فعالیت
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

:طراح سوال
:نوع آزمون

:زمان آزمون

.ترکیه زیرا از جهات مختلف به چهار دریا دسترسی دارد
.و هواي ترکیه و افغانستان را با هم مقایسه کنیدآب-

ــا . در ترکیـــه بـــیش تـــر نـــواحی آب و هـــواي ســـرد کوهســـتانی دارد و در ســـواحل مالیـــم و مرطـــوب اســـت   امـ
.دارد) قاره اي(افغانستان زمستان هاي سرد و تابستان هاي گرم 

.جمعیت ترکیه و افغانستان را با هم مقایسه کنید-
ــه  ــو72ترکی ــه  میلی ــت دارد ک ــر جمعی ــتان    65ن نف ــا افغانس ــتند ام ــین هس ــا شهرنش ــد آن ه ــر  30درص ــون نف میلی

.درصد آن ها شهرنشین هستند21جمعیت دارد که 
.ترکیه و افغانستان را با هم مقایسه کنید) دین ، زبان ، بناهاي تاریخی ( از نظر فرهنگی -

.دین مردم ترکیه و مردم افغانستان اسالم است
.و زبان مردم افغانستان فارسی دري و پشتو است) استانبولی( ردم ترکیه ترکی زبان م

.مسجد ایاصوفیه و مسجد سلطان احمد از بناهاي باشکوه ترکیه هستند
مســـجد آبـــی در مـــزار شـــریف ، دره ي بامیـــان و منـــاره ي جـــم از مکـــان هـــاي تـــاریخی و دیـــدنی معـــروف در  

.افغانستان است
در ایــن کشــور گردشــگري رونقــی .نســتان بناهــاي تــاریخی و مکــان هــاي دیــدنی وجــود داردچــرا بــا آن کــه درافغا-

ندارد ؟
ابتــدا اشــغال افغانســتان توســط . از ســی ســال پــیش مــردم افغانســتان جنــگ و مشــکالت زیــادي را تحمــل کــرده انــد 

ــا      ــغال نظ ــر اش ــار آورد و در آخ ــه ب ــه ب ــادي ک ــاي زی ــی ه ــان و خراب ــت طالب ــپس حکوم ــوروي ، س ــن ارتــش ش می ای
کشــور بــه وســیله ي آمریکــا باعــث شــده آرامــش و امنیــت و امکانــات الزم بــراي رونــق گردشــگري در ایــن کشــور  

.وجود نداشته باشد
چرا عده اي مردم کشـور افغانسـتان بـه کشـورهاي دیگـر از جملـه ایـران مهـاجرت کـرده انـد ؟ شـما بـراي مـردم              -

افغانستان چه آرزویی دارید ؟
نــگ ، عــدم وجــود امنیــت و نبــود شــغل و درآمــد کــافی و فقــر باعــث مهــاجرت افغــانی هــا بــه   ســال هــاي طــوالنی ج

.کشورهاي دیگر شده است

.کنندکشفراکایآمريقارهبعدوبروندایآسشرقبه،بزننددورراقایآفريقارهتوانستندسالهایطدرانوردانیدر

110ص 21درس 1فعالیت 



 

هاي درس مطالعات اجتماعی ششم دبستانپاسخ فعالیت
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:نوع آزمون

:زمان آزمون

.دادندیمقرارتوجهموردراآن،رانیامعادنومنابعغارتيبرااستعمارگريکشورها-

.کردندیمدخالترانیااموردرکایآمروهیروس،سیانگليکشورها-

.شدکشورشرفتیپازيریجلوگورانیامعادنومنابعغارتباعثهادخالتوازاتیامتنیا-

.دادندیمدخالتياجازهاستعمارگرانبهخودقدرتحفظيبراونداشتنداتّکامردمبهيپهلووقاجارشاهان-

شـرفت یپيبرارونیااز. نباشدمحتاجگانگانیببهوشودلیتبدمستقلوآباديکشوربهرانیاداشتآرزوریرکبیام
.کردسیتأسکارخانهچندصنعت

ذهابپلسر،سوسنگرد،غربالنیگ،نیریشقصر،اهواز،آبادان،دزفول،خرمشهر

خوزستان،المیا،کرمانشاه،کردستان،یغربجانیآذربا

116ص 23درس 2فعالیت 

116ص 23درس 1فعالیت 

114ص 22درس 1فعالیت 

111ص 21درس 3فعالیت 



 

هاي درس مطالعات اجتماعی ششم دبستانپاسخ فعالیت
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

:طراح سوال
:نوع آزمون

:زمان آزمون

خوزستاناستان

اوازبـزرگ يهـا قـدرت کـه رايپهلـو حکومـت خداوندبهمانیابارانیاملّتکهبودنیا) ره(ینیخمامامامیپمفهوم
دیـ بابترسد،دینبانداردیچندانقدرتکهصدامازپس،ستادیااستعمارگرانمقابلدروبردنیبازکردندیمتیحما

.کنداتکاخدابهوباشدقدرتمند

)نتیجه ( معلول علّت ها
جنگ تحمیلی ایران و >----- قطع منافع کشورهاي استعمارگر پس از انقالب اسالمی در ایران

عراق
>----- حمایت ایران از مظلومان خصوصاً مردم فلسطین

>----- عدم آمادگی کافی نیروهاي نیروهاي نظامی ایران براي دفاع

یمـ سـخت خرمشـهر يآزاديبـرا وپرداختنـد یمـ خـدا بـا ازینورازودعابهبودندخدامرداناسالمرزمندگانرایز
ایدنروزيهاسالحانواعبهبزرگيهاقدرتلهیوسبهکهراعراقارتشتوانستندخداوندياریبهرونیاازدندیجنگ

.کنندازاددشمنچنگالازرارمشهرخودهندشکست،بودشدهمجهز

124ص 24درس 3فعالیت 

120ص 23درس 6فعالیت 

120ص 23درس 4فعالیت 

120ص 23درس 3فعالیت 


