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   1ی  صفحه

 الف

 مشخص کنید . ( ×با عالمت ) و نادرست را(  √را با عالمت ) جمالت درست 
 (    )   . نداردرفتار و اخالق دوستان در ما تاثیری  (1
 )      ( . ییموقتی کسی کاری از ما بخواهد که نادرست است باید قاطعانه و محکم نه بگو  (2
 (     ) .  در گلخانه ها فقط گل و گیاهان زینتی را پرورش می دهند (3
 )      (. مهمترین منابع انرژی در دنیای امروز هستند   نوانرژی های   (4
 )      (.  در زمان ساختن مسجد شیخ لطف اهلل معادن سنگ مرمر در اطراف اصفهان کشف شد (5
 )      ( .ما می توانیم در پارک ها روی چمن ها راه برویم  (6
 )      ( خط زمان نشان دهنده ی وقوع حوادث است و بر اساس قرن رسم می شود . (7
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 درست را مشخص کنید .گزینه ی 
  ؟ نیستکدام مورد از مزایای کشت گلخانه ای  (1

                           کشت در تمام فصول سال ب(                                                  صرفه جو یی در مصرف آبالف( 
    کشت متنوع تمامی محصوالتد(                                           کشت در هر منطقه ی آب و هوایی ج( 

 ؟ داردکدام ناحیه ی تولید گاز در استان هرمزگان قرار ( 2
   خانگیران د(                               عسلویه  ج(                       کنگان   ب(                                 سرخون  الف(

 ؟توان انرژی الکتریکی تولید کرد  از کدامیک از موارد زیر می (3

  همه ی مواردد(                انرژی هسته ایج(                    بادانرژی ب(                        سوخت فسیلی( الف

 ؟ کدام شاهکار معماری اسالمی در اصفهان ، چهار ایوان در چهار جهت جغرافیایی دارد( 4
        سه پلسی و  (د         مسجد جامع عباسی (ج            کاخ چهل ستون (ب             مسجد شیخ لطف اهلل (الف

 ؟به اهمیت کدام موضوع اشاره دارد  "و امرهم شوری بینهم  "آیه ی ( 5
   امر تصمیم گیریمشورت کردن درد(    تصمیم گیری به موقع (ج      حفظ دوستی( ب       دوست یابیالف( 

 کم خوابی در انسان چه اثراتی را بر جای می گذارد ؟( 6
                                     د( هر سه مورد                     ج( کندی یادگیری                          ب( خستگی                     الف( بد اخال قی  

 ؟ عوامل طبیعی موثر بر کشاورزی استکدام یک جزو ( 7
  سرمایهد (                        آب و هوا ج (                          ابزار و وسایل  ب (                       نیروی کارالف ( 

 ؟ دلیل خوش عطربودن میوه ها و سبزیجات ایران نسبت به بسیاری از کشورهای جهان چیست( 8
                           غنی و حاصل خیز در ایرانوجود خاک های   ب (                                                  آفتابی بودن کشور ایرانالف ( 

  وجود تجهیزات کامل کشاورزی در ایراند (                                                  کشاورزی پیشرفته در ایران ج (
 «چین برید به دنبال کسب علم باشید ، حتی اگر مجبور شوید تا »   ؟ وار استاین سخن از کدام بزرگ (9

       امام محمد باقر )ع(د(             پیامبر )ص(ج(                امام علی )ع(ب(               امام جعفرصادق )ع(الف( 
 ؟به اهمیت کدام یک از موارد زیر اشاره می کند  "وقت طالست  "ضرب المثل ( 11

           سرمایه هایی مثل پول و طال  ب(                                                  لحظات زندگی و عمر انسان الف(

   هرسه مورد صحیح است . د (                                           تصمیم گیری درست و سروقت ج(

 کدام یک از بازی های زیر بیشترین آسیب را به انسان می رساند ؟( 11
     د( بازی های محلی       ج( بازی های فکری           بازی های گروهی   ب(           بازی های رایانه ای  الف(



 ادامه سواالت  

 همواره شاد باشید 2ی  صفحه

 ج

 

 جاهای خالی را کامل کنید .
 شاهکار معماری اسالمی ...................... است . ( 1

  مربوطه فارغ وآسوده است ...................می گویند .به اوقاتی که انسان از انجام کار و تحصیل و وظایف و تکالیف (2
 نیروگاه اتمی ........................ درحال راه اندازی برای تولید برق است .( 3
 به زغال سنگ ، نفت ، گاز و مشتقات آن مثل بنزین و گازوئیل ............................. می گویند . (5
 . مندانی که در چند علم استاد بودند ، ................. می گفتنددانش در دوره ی اسال می به (7
 . ...................... را تشکیل دادند....پیامبر اسالم پس از هجرت به مدینه .......( 8
 . می کنند........... در آسمان ، مسیر خودشان را در دریا پیدا .......کشتیرانان مسلمان با توجه به جهت ....... (9

 د

 

    . ددهیکامل پاسخ 
 ( فرق مهم انرژی هسته ای با سایر انرژی ها چیست ؟1

  در بوستان ها چه قوانینی را رعایت می کنید ؟ (2

 (نفت چگونه به وجود می آید ؟ شرح دهید .3
 
 
 
 چگونه نمودار زندگی روزانه را ترسیم کنیم ؟( 4

 
 
 ( سفرنامه را تعریف کنید .5
 

 ( چهارعامل که موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسالمی شد را نام ببرید ؟6

 ( برق به چه صورت تولید می شود نام ببرید و هر کدام را توضیح دهید .7

 

 ( مدارس نظامیه را چه کسی بنا کرد و این مدارس چه ویژگی هایی داشتند ؟8

  

 صفویه را بنویسید .( کاالهای صادراتی مهم ایران در دوره 9

 ( برچسب انرژی چند رنگ دارد و کاربرد آن چیست ؟11

 

                     


