
 

 

 مطالعات اجتماعی ششم / فصل دهارزشیابی                                               ام و نام خانوادگی  :                                                            ن

 مشخص کنید .  درست یا نادرست بودن گزینه های زیر را با عالمت   -1

 نادرست              درست          الف ( در کشور های مسلمان اعیاد مذهبی تعطیل عمومی است .                        

 نادرست              درست           ب( بخشی از مرز مشترک ایران و ترکمنستا ن را اروند رود تشکیل می دهد.   

 نادرست              درست                         ج( ایران از طریق دریای خزر با کشور قزاقستان همسایه است .         

 نادرست              درست                                            د( شهر ها خطوط مرزی  هر کشور هستند .                     

 

 مشخص کنید .  گزینه ی  درست را با عالمت   -2

 الف ( همسایگان شرقی ما کدامند ؟

 عراق و عربستان           ترکمنستان و آذربایجان         افغانستان و پاکستان                     ق و ترکیهاعر             

 ب( رود ارس مرز ایران با کدام کشور است ؟

 ترکمنستان                              آذربایجان                              عراق                    افغانستان             

 ؟ نداردج( کدام کشور همسایه با ایران دین مشترک 

  پاکستان                        ارمنستان                           امارات                                ترکمنستان            

 د( زبان فارسی در کدام کشور رایج است ؟ 

  آذربایجان                              بحرین                             عراق                              پاکستان              

 

 در جای خالی عبارت مناسب بگذارید .  -3

 الف( کوتاه ترین مرز ایران با کشور ................... است .

 ...................... بخشی از مرز ایران با ترکیه است .ب( ارتفاعات 

 ج( در کشور ............... نوروز را عالم افروز می نامند .

 هـ( طوالنی ترین مرز  ایران با کشور ................. است .

 و( در بین هر دو کشور .................. قرار دارد .

 

 مفاهیم زیر را تعریف کنید .  -4

 

 الف( روادید =

 

 = گذرنامه ب( 

 

 ج( مرز=  

 

 همسایگان غربی ایران عبارتند از : -5

 الف(                                              ب(     

 



 

 

 همسایگان شمالی ایران عبارتند از :   -6

 الف (                                                ب(                                                  ج(     

 

 

 شباهت ایران با همسایگانش عبارتند از :   -7

 الف (                                                 ب( 

 

 پدیده هایی که ممکن است مرز دو کشور قرار گیرند عبارتند از:   -8

                                                       الف(                                              ب(                                                         ج(              

 

 ز طریق دریا با ما همسایه هستند ؟کدام کشورها ا  -9

 الف(                                            ب(                                                               ج( 

 

 وظیفه پاسگاه مرزی چیست ؟  -11

 

 

 

 

 خط مرز هوایی یعنی چه ؟   -11

 

 

 

 

 .ما چه روابطی با همسایگان داریم ؟ شرح دهید  -12

 

 

 

 

 چرا نوروز که یک جشن ایرانی است در کشورهای همسایه ی ما نیز وجود دارد؟ -13

 

 

 

 

 

 


