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   شرح ردیف
 انتخاب کنید.×( گزینه صحیح را) با عالمت  1

 
 پیشوایان بزرگ دینی ما توصیه می کنند تا از دوستی با چه کسانی خود داری کنیم؟ 

 افرادصادق -افراد بخیل               د -افراد خیرخواه                 ج-افرادعاقل                 ب -الف
 کدام انرژی از شکافتن هسته ی اتم عنصر اورانیم پدید می آید؟ 

 بادی -د       خورشیدی         -ج                  هسته ای    -ب                 فسیلی     -الف
  حبوبات می باشد؟ گروهکدامیک از محصوالت از 

 گندم -د              لوبیا          -ج                     برنج       -ب               ذرت         -الف
 تفاوت زراعت وباغداری در چیست؟ 

 در مقدار محصولی است که گیاه می دهد. -الف
 در نوع دانه ی محصوالت است. -ب
 در نوع میوه ی محصوالت است. -ج
 در زمان محصول دهی گیاه است. -د
 ایران در کدام استانها ذخیره شده است؟ بیشتر منابع نفتی 

 بوشهر    –کرمانشاه  -ب                                      ایالم        –کرمانشاه  -الف
 خوزستان –بوشهر  -د                                      خوزستان     –کرمانشاه  -ج
  عضدالدوله دیلمی در کدام شهر بنا شد؟معروف ترین بیمارستان دوره اسالمی به فرمان 

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

  

 (  مشخص کنید . × )با توجه به جمالت ، صحیح یا غلط بودن آنها را با عالمت 2
 

 برچسب انرژی باید دقت شود.ل برقی به یدرهنگام خرید وسا   (      )                                 
 در کشور ما تولید برق آبی بیشتر ازتولید برق حرارتی است   ( .      )                           
  .اوج شکوفایی شهر اصفهان مربوط به دوره صفویه است   (      )                                                
  ها آموختند. ژاپنیمسلمانان فن کاغذ سازی را از   (                           ) 
    (. مهمترین علت پیشرفت علمی مسلمانان ، تعالیم دین اسالم است                                                            ) 

 
 

   

   کنید.جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل  3
 

 .انسان موجودی .......................است ونمی تواند به تنهایی زندگی کند 
 .............. تصمیم گیری یعنی. . 
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 نمودار زیر را کامل کنید. 14

 
   

   
 

 
 

   

   علیرضا سلحشور  موفق و موید باشید.
 

 ( نهادهمواد )


