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   :نوبت                                                                                                    
 نام و نام خانوادگی معلم ارزشیابی توصیفی نهایی نمره نهایی نمره برگه نمره مستمر

 امضا    

بارم  
 کتبی

 ارزشیابی توصیفی

 ن ق خ خ خ .مشخص کنید  ×درست یا نادرست بودن جمالت زیر را با عالمت  1

 الف
 ب
 ج
 د

 □نادرست    □درست        .    محیط زیست را آلوده می کنند) مثل آب و باد( انرژي هاي نو 
 □نادرست     □درست.                                  آموختندچینی ها مسلمانان فن کاغذسازي را از 

 □نادرست     □درست         .می گویند تولید انبوهبه تولید کاال به یک شکل و به تعداد زیاد، 
 □نادرست    □درست                                     .اختراع دستگاه چاپ به وسیله گالیله انجام شد

 
2 
 

    

     )در گروه ب یک مورد اضافه است( .عبارات قسمت الف را به عبارات قسمت ب وصل کنید 2

          ب   الف                                                                                        
 از میوه هاي سردسیري و هسته دار 
 گیاهی یک ساله که به شکل بهاره و پائیزه کشت می شود 
 مرطوب و معتدل کشت می شود گیاهی یک ساله که درجاي  
 محصوالت گرمسیري و صادراتی ایران 

 

 
2 
 

    

      .مشخص کنید ×گزینه درست را با عالمت  3

 الف
 
 ب
 
 ج
 
 د

 کدام زمین ها براي کشاورزي مناسب تر هستند؟
             □جلگه ها            □تپه هاي بلند              □سنگالخ و کوهستانی       □بیابانی و صاف 

 .کشور وجود دارد............................. بیشتر منابع نفتی ایران در 
 □غرب و شمال کشور       □ غرب و جنوب غربی       □شرق کشور     □شمال کشور 

 .بود......................... مهم ترین علّت پیشرفت علمی مسلمانان 
 □يکاغذساز    □دانشگاه هاي اسالمی    □تعالیم دین اسالم   □حاکمان ومسئوالن 

 کاسپین نام دیگر کدام یک از دریاها یا منابع آبی زیر است؟
         □دریاي خزر               □اقیانوس هند               □خلیج فارس               □دریاي عمان 

 
 
2 
 

    

      .جاهاي خالی را با عبارت مناسب کامل کنید 4

 الف
 ب
 ج
 د

.                                                                  است....................... تصمیم گیري به معناي 
 .پدید می آید................. انرژي هسته اي از شکافتن هسته ي اتم هاي بعضی از عناصر مثل 

 .ته باشندداش.......................... در تابستان بهتر است لباس هایی بپوشیم که رنگ 
 .است....................... دین مردم کشور ارمنستان 

 
2 
 

    

 خرما 

 برنج 

 هلو و آلبالو 

 خرما و پسته 

 گندم 



 ن ق خ خ خ  به پرسش هاي زیر به طور کامل پاسخ مناسب دهید 

 ، آیا باید با هر کسی مشورت کنیم؟ چرا؟هنگام تصمیم گیري درباره ي موضوع مهمی 5
 

1      

    ؟موثر درکشاورزي اند یا از عوامل انسانی تعیین کنیدکه گزینه هاي زیر از عوامل طبیعی 6
(                   )        بذر وکود     )        (    سرمایه        (            )ابزار و وسایل)            (        آب

1     

 چگونه می توان برق تولید کرد؟ آباز انرژي  7
 

1     

 کدام از این افراد در چه قرنی به دنیا آمدند؟ به کمک خط زمان بگویید هر 8

 

 تولد زکریاي رازي                         تولد سعدي                                                         

 (                     )سعدي                          (                           ) زکریاي رازي                       

1     

     1 چرا؟. اوج شکوفایی اصفهان مربوط به دوره صفویه است 9

     1 .برنامه متعادل و نامتعادل را یکدیگر مقایسه کنید 10

     1 )مورد4.(چند نمونه از شغل هایی را که به خاطر وجود دریا به وجود آمده نام ببرید 11

     1 چرا؟. دریاي خزر در واقع یک دریاچه است اما به آن دریا می گویند 12

 .هرکدام از اصطالحات زیر را تعریف کنید 13
 .................................................................................................................................روادید

 ......................................................................................................................................مرز

1     

 هدف اصلی کشورهاي استعمارگر از حمله ي نظامی و ورود به کشورهاي دیگر چه بود؟ 14
 

1     

 )دومورد( عراق به کشور ما چه بود؟علل حمله نظامی رژیم بعثی  15
 

1     

 .جدول زیر را کامل کنید 16
نام عملیاتی که 
 خرمشهر آزاد شد

تاریخ شروع جنگ 
 ایران و عراق

فرمانده سپاه خرمشهر 
 در زمان جنگ

نیروي مردمی که در جنگ 
 به کمک ارتش و سپاه آمد

     

1     
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