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  بارم  غ  ص  .مشخّص کنید  درستی یا نادرستی عبارت هاي زیر را با عالمت ) الف  

  5/0      .تصمیم گیري یعنی مشورت با دیگران  1
  5/0      .آبی کره ي زمین، دریا نام دارند پهنه هاي بسیار بزرگ  2
  5/0      .استعمار به معنی آباد کردن است  3
  5/0      .ما از طریق راه آهن صورت می گیرد بخش عمده اي از صادرات و واردات کشور  4
  5/0      .کم خوابی می تواند سبب کندي یادگیري بشود  5

    عربستان     .هر سؤال را به پاسخ مربوط به خود وصل کنید )ب  
  5/0 بحرین     .نام کشوري در حاشیه ي دریاي خزر است که طوالنی ترین ساحل را دارد  6
  5/0  افغانستان     .خلیج فارس استاین کشور یکی از جزایر   7
  5/0  ترکیه     .نام کشوري است که در جنوب تنگه ي هرمز واقع شده است  8
  5/0  قزاقستان     .سال رسمی در این کشور با نوروز شروع می شود  9
  5/0  امارات     .قسمت کوچکی از این کشور در قاره ي اروپا واقع شده است  10

     انجمهوري آذربایج    
    .مشخّص کنید  پاسخ صحیح را با عالمت ) پ  
  کدام یک به رابطه ي دوستی صدمه می زند؟  11

  عذر خواهی به هنگام خطا) د   مهربانی) ج  اودفاع نکردن در غیاب ) ب  راستگویی) الف    5/0
  ؟نیستکدام یک جزو نهاده ها   12

   سم) د   خاك) ج   کود) ب   بذر) الف    5/0
  کدام گزینه، از مهم ترین منابع گاز ایران در استان هرمزگان می باشد؟  13

   آغاجاري) د    کنگان) ج   عسلویه) ب  سرخون) الف    5/0
  مهم ترین عّلت گسترش علوم و فنون در دوره ي اسالمی چه بود؟  14

  تعالیم دین اسالم) ب  نیازهاي جدید جوامع مسلمانان) الف    5/0
  تجارت و بازرگانی) د ت فرمانروایان از دانشمندانحمای) ج  
  .است............................  و .......................... اهمیت خلیج فارس به عّلت منابع سرشار   15

  بنزین و گازوئیل) د  نفت و گاز) ج  مروارید سیاه و خاویار) ب  میگو و خاویار) الف    5/0
  ؟نیستموارد زیر جزو سرپوش مردان  کدام یک از  16

   عبا) د    دستار) ج    عمامه) ب    کاله) الف    5/0
  کدام یک موجب رشد شهرها و شهر نشینی در اروپا شد و شکل زندگی آن ها را تغییر داد؟  17

  اکتشافات جغرافیایی) د  علوم و فنون) ج  فرهنگ) ب  تجارت) الف    5/0

    .با کلمات مناسب کامل نماییدجاهاي خالی را ) ت  
  5/0  .دوستان در ما تأثیر می گذارد......................................  زیرا  .یکی از موضوعات مهم در روابط دوستی،انتخاب دوست است  18
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  5/0  .را پیش بینی کنیم.. ...................................................براي این که خوب تصمیم گیري کنیم، باید    19
  5/0  .اسالمی است................................ گنبد یکی از نشانه هاي   20
  5/0  .گفته می شود............................... به همکاري همه ي کسانی که در یک کارگاه هر کدام بخشی از کار تولید را انجام می دهند،   21
    .اسخ کوتاه دهیدبه سؤاالت زیر پ )ث  
  5/0  تولید انبوه یعنی چه؟  22
  1  .نام دو مؤسسه را که در امور اوقات فراغت فعالیت می کنند،بنویسید  23
  1  .دوفعالیت مهم کشاورزي را نام ببرید  24
  1  .نام دو تن از قهرمانان مبارزه با استعمار را بنویسید  25
    .به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید) ج  
26  
  

این .با پذیرش قطعنامه ي صلح به پایان رسید 1367آغاز شد و در مرداد  1359جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در شهریور 
  . تاریخ را روي خط زمان نشان دهید

 1400               1390                1380                1370                 1360                1350                 1340                1330                1320                 1310                1300  
                    

5/0  

27  
  
  
  

  

  .در جدول زیرسوخت هاي فسیلی را با انرژي خورشیدي مقایسه کنید
  از نظر آلودگی  از نظر تمام شدن  از نظرهزینه  

        سوخت هاي فسیلی
        انرژي خورشیدي

  

5/1  

  چرا سرزمین هاي اسالمی به کانون علمی جهان تبدیل شدند؟  28
 
  
  

1  

  .نمودار عّلت و معلول زیر را کامل نمایید  29
  
  
  
  
  

1  

  ؟آب و هوا چه تأثیري در نوع پوشاك ما دارد  30
  
  

1  

  گذرنامه چیست و چه کاربردي دارد؟  31

                               
  موفق و پیروز باشید                                                                                                                            

1  

  

رونق هنر و معماري 
 برقراري امنیت در راه ها و شهرها در دوره ي صفویه

 معلول                                               علّت ها                                                 
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