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 :زیر را مشخص کنید لهصحیح یا غلط بودن جم 0
         .نیستاز دالیل افرادی که به سمت مواد مخدّر کشیده می شوند 
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 نتیجه همکاری وهمدلی در خانواده چیست؟
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 0     همکاری نکردن در گناه، یعنی چه؟ 1

 از اهداف شرکتهای تعاونی دو مورد آن رابنویسید. 4
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 با کلمه مناسب جمله زیر را کامل کنید: 5
 ................... است. مهم اجرای قوانین ومصوبات مجلس ) پس از تصویب مجلس شورای اسالمی( از وظایف

5/1 

 های داده شده گزینه درست را انتخاب کنید:میان گزینه از 6
 هیأت دولت از چه کسانی تشکیل می شود؟                 

  وزیران-معاونان  –ب( رئیس جمهور                          رهبر رئیس مجلس -الف( رئیس جمهور

     ریس قوه قضاییه   –وزیران  –د( رئیس جمهور                    ریس قوه قضاییه –رهبر  –ج( رئیس جمهور 
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 تعریف کنید: 7
 بودجه:

0 

در آمد های دولت به سه بخش تقسیم می شود. به  8

 ترتیب هر بخش  را در شکل مقابل بنویسید.
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 شماراخواند، ازدست او خیلی عصبانی هستید.دوست شما بدون اجازه دفتر خاطرات  01
 دو راهکاربرای کنترل خشم خود بنویسید. 

1. ................ 

2. ............... 
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 :تعریف کنید 00
 :بلوغ
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 داد؟ روی اختالفی یا دعوی نوع چه زیر های موقعیت از هریک در 02

 دند؟ش بیمارستان وراهی مریض تولیدی واحد این  مواد، از استفاده اثر در وافرادی نکرد رعایت را بهداشت غذایی مواد شرکت یک 
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 دعوی نوع ؟همسایه ای در اثر ساخت وساز وگود برداری موجب تخریب قسمتی از ساختمان همسایه دیگر شد: 
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 )یک گزینه اضافی است(  رابطه بین گزینه ها را پیدا کنید، 04

 )حروف مربوطه را داخل پرا نتز جلوی گزینه هایی که با عدد مشخص شده است،بنویسید( 

 الف( تلفن همراه           استفاده از دانشنامه ها ویا کتابخانه های الکترونیکی   1

 ب( دستگاه خود پرداز     موجب تشویق خشونت گرایی میان کودکان می شود. 2

 ج( بازی های رایانه ای  کاهش دید و باز دید اقوام وآشنایان   3

  د( اینترنت                                                                                                                   
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 :با توجه به مثال زیر تصویر مقابل را در رابطه با عناصر ارتباطی کامل کنید
 

 .مریم برای دوستش لطیفه تعریف کرد ودوستش خندید
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 جمالت زیر رادر رابطه با جنگ های حضرت علی)ع(،  کامل کنید:

 در جمل ...................... راشکست داد ،امام 

 در جنگ صفین به مقابله با معاویه رفت وآنها را .................... نامید 

0 

 

را در مورد نشانه های  شکل مقابل  07

 :کامل کنید ،عصر جاهلیت
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 های داده شده گزینه درست را انتخاب کنید:میان گزینه از 08 
 5/0این اقدام پیامبر در واقع اعالم رسمی ،حکومت اسالمی به رهبری پیامبر در شهر مدینه بود. 

  پیمان  برادری  د(        ج( نبرد های رسول خدا          ب( پیمان نامه سیاسی       الف( ایجاد مسجد 
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 به سؤال زیر پاسخ کوتاه دهید: 09
 علت سکوت علی)ع( در مسئله جانشینی؟
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 (دودلیل ) به چه دالیلی مردم ایران به هنگام حمله مسلمانان به ایران ازدولت ساسانی ناراضی بودند؟ 21

1-                           ......................2-........................... 
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 درجدول زیر سلسله های طاهریان را با صفاریان در موارد خواسته شده، مقایسه کنید. 20
 

 نوع رابطه با خال فت عباسی نحوه به قدرت رسیدن نام مؤ سس نام سلسله

  به دستور مأمون در خراسان  طاهریان

 ه()خصمان .بودند صفاریان باخلیفه دشمن    صفاریان
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 :مقایسه کنید، بنی عباس  را از نظر نوع رابطه شان با ایرانیان و بنی امیه 22 
 

5/0 

   
9 

    10 «موفق و سربلند باشید »                                                                                



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/

