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 سؤاالت

 را مشخص کنید ردرستی و نادرستی عبارت های زی

 . )        (                               گویند می بار اوج یا پیک ساعت ، شب ۱۱ تا ۷ ساعت به -۱

 . )         (                          است حرارتی برق تولید از بیشتر آبی برق تولید ما کشور در -۲

 . )         (                                               آوردند می دسته ب والیات از مالیات گرفتن راه از ، را درباریان مخارج و حکومت درآمد صفوی، شاهان -۳

 (                      .)        آموختند ها ژاپنی از را سازی کاغذ فن مسلمانان -۴

 .)         (            است اسالم دین تعالیم ، مسلمانان علمی پیشرفت علت مهمترین -۵

 نیست.)      ( صحیحی کار نیز کردن موکول آینده زمان به را گیری تصمیم یا نگرفتن تصمیم -۶

 گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 ؟ آداب دوستی اهمیت داردبعد از انتخاب دوست کدام موضوع در -۱

 حفظ دوستی-د               وابستگی به دوست -ج                  کمک به دوستی-ب             مهارت نه گفتن -الف

 «اشی.ی و از بدان جدا شو تا از آنان نبنیکان همدلی و رفاقت کن تا از آنان باش با» این سخن از کیست: -۲

                                        ج( امام حسن)ع(               د( سعدی                  امام علی)ع(            ب(             الف( پیامبر اسالم )ص(    

 معروف ترین بیمارستان دوره اسالمی به فرمان عضدالدوله دیلمی در کدام شهر بنا شد؟ -۳

 نیشابور      -د            اصفهان         -ج                     اهواز          -ب            بغداد       -الف

 دارد؟ قرار کشورمان استان کذام در سرخس خانگیران گاز منابع -۴

 د(اصفهان       ج(خراسان رضوی             ب( خوزستان   الف( خراسان جنوبی  

 ؟نیست خوب دوست یک مزایای از زیر موارد از یک کدام  -۵

                               ها خواسته تمام قبول( د          بخشیدن آرامش( ج           نمودن فکری هم( ب          ها آگاهی افزودن( الف 

 آورد؟ دسته ب فراوانی محصول توان می زیر نواحی کدام از-۶

 خاک های آهکی        ب(              الف( دشت های هموار      

 د( زمین های سنگالخ                ج( زمین های پرشیب      

 جای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید.

 .شد ساخته........... .................دستور به جهان نقش میدان( ۱

 .کنند فسیلی سوخت جایگزین را.........................  های انرژی کنند می تالش کشورها همه امروزه( ۲

 .هستند کشاورزی در موثر .............................. عوامل از نهاده ها و وسایل و ابزار ، سرمایه ، کار نیروی( ۳

 . کند زندگی تنهایی به تواند نمی و است......................................  موجودی ( انسان۴

 . گویند می ..........................  قرن را هجری صدم تا یکم سال از (۵

 .کرد انتخاب پایتختی به را ......................... شهر که  است..........................  شاه صفوی پادشاه ترین مشهور( ۶

 .کرد طلوع.................................. سرزمین در اسالم دین( ۷
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