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 باسمه تعالي
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 2:  تعداد صفحه        1: شماره صفحه
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 ساعت
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  سواالت چهار گزينه اي 

1 
 ؟درخت خرما در چه آب و هوايي رشد مي كند

 �هر سه مورد)د                    � گرمسيري)ج                    �    معتدل و مرطوب)ب                 � سرد سيري ) الف

 

2 
 هاي ديگر چيست؟صلي استعمارگران از نفوذ در كشورهدف ا

 � تجارت)د                   � انتقال علوم)ج                                  �آبادكردن )ب                      �غارت منابع)الف

 

3 
 كدام احساس براي انسان ناخوشايند است؟

 �صادق بودن)د                           �دوستي )ج                                     �تنهايي )ب                           �مهرباني )الف

 

4 
 كدام رود به خليج فارس مي ريزد؟

 �سفيدرود)د                             �نگرگا)ج                                          �هراز)ب                         �هنديجان )الف

 

5 
 ؟انقالب اسالمي ايران در چه تاريخي به پيروزي رسيد

 �1359شهريور سال31)د             �1357بهمن سال22)ج           �1361خرداد سال3 )ب       �1357بهمن سال12 )الف

 

6 
 مسجد شيخ لطف اهللا به فرمان چه كسي ساخته شد؟

 �شاه عباس)د                              � يشيخ بهائ)ج                         �شيخ لطف اهللا ) ب                     �لشاه اسماعي)الف

 

7 
 مسلمانان فن كاغذ سازي را از چه كساني آموختند؟

 �اروپاييان)د                                �يوناني ها )ج                                      �ايرانيان)ب                           �چيني ها )الف

 

  .جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد 8

 

 .آزاد كرد........................................رمشهر را  خ)ره(بنا به فرموده امام خميني )الف

 .محيط زيست را آلوده نمي كند.. .....................................انرژي هاي نو برخالف )ب

 .است .... .....................................دانشگاه هاي امروزي جهان تقليدي از مدارس )ج

 .مي گويند. ..................................به آبراهه اي كه دو دريا را به هم وصل مي كند )د

 .است........ .................................و .. ...............................دو فعاليت مهم كشاورزي )م

 .مي گويند........ ..................به توليد يك كاال به يك شكل وبه تعدادزياد،توليد )ص

 .مي گويند. ...............................نوشته هايي برروي سنگ،كاشي و مانند آنها را )ض

 .مي نامند. ...........................................................................ورز را در پاكستان نور)ع

 مي توانيم انواع لباس هاي محلي را مشاهده كنيم.... ............................در موزه )غ

 

  .مشخص كنيد) غ(و جمله غلط را با ) ص(جمله صحيح را با  9

 
 ..........)...(..رين داليل اهميت خليج فارس ،سرشار بودن از منابع نفت و گاز مي باشد يكي از مهمت)الف

 .) ............ (....صيد ماهي در خليج فارس از اوايل پاييز تا اوايل زمستان ممنوع مي باشد)ب

 

  به سواالت زير پاسخ دهيد 

10 
 مرز چيست؟ 

 

 

11 
 .دو فايده كشت گلخانه اي را بنويسيد
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12 

 

 .كنيد تعريفاوقات را  ياوقت  

 

 

 .بنويسيدداشتن دوست خوب را  فوايددو مورد از  13

 

 

 ؟چيست ينقشه گردشگر  14

 

 

 

 

 .يدرا نام ببر يسه گروه عمده انرژ 15

 

 

 

 .بودند سيها چگونه مدار ميهنظا 16

 

 

 

 ؟ركشورمامربوط به كدام دوره هااستد نگانبيگا نفوذودخالت  بيشترين  17

 

 

 

 )مورد3.(بايد رعايت كنيم  را تيچه آداب ومقررا)پارك ها(وستان هادرب 18

 

 

 

 

 

 نياز به تالش بيشتر قابل قبول خوب خيلي خوب  

 :نظر معلم 

 

 .موفق باشيد              
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