
صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید. -1

ی مثبـ  دارد،  گــااریم   آن انتــخابی را کـه نتیــ ه    هایی را که نتــایج بــدی دارند کنار میگیری، انتــخابآخــرین مرحله از تصمیمدر  الف(

 غلط   صحیح گزینیم.برمی

غلط      صحیحباران اس .  خشک قرار دارد   کشور ما جزء کشورهای کمی خشک   نیمهبخش  سیعی از کشور ما در منطقه ب(

غلط      صحیح     ر در اهواز، در زمان سامانیان تأسیس شد.دانشگاه جُندی شاپو ج(

غلط      صحیح        هایی از خاک کشورمان را جدا کند.عراق در جریان جنگ تحمیلی، موفق شد بخش د(

ی صحیح را انتخاب کنید.گزینه -2

داند؟پیامبر اکرم           بدترین فرد در بین د ستان را چه کسی می الف(

ادببی (4       چینسخن (3             در غگو (2        بخیل  (1     

 آید؟دس  میبیشتر انرژی الکتریکی )برق( مورد نیاز ما ایرانیان، از چه طریقی به (ب

های بادینیر گاه (4             های اتمینیر گاه (3           های آبینیر گاه (2           های حرارتی نیر گاه (1     

ترین منبع ماهیان خا یاری در جهان، کدام اس ؟بزرگ (ج

دریای خزر (4       اقیانوس هند (3 دریای عمان (2  خلیج فارس  (1     

دهد؟کدام گزینه، مشهورترین پادشاه صفوی را نشان می (د

ناصرالدین شاه (4شاه سلطان حسین             (3  شاه عباس ا ل (2شاه اسماعیل              (1     

.در جاهای خالی، کلمات مناسب بنویسید -3

.گویندمی ----------------- به ا قاتی که فرد از کار یا تحصیل یا  ظیفه   تکالیف آسوده اس  الف(

نیر گاه اتمی ساخته شده اس . ----------------- در کشور ما، در استان ب(

دانستند.گفتند، چون آنان علوم مختلف را میمی -----------------ی اسالمی به دانشمندان در د ره ج(

 زیسته اس .می ---------قرن  ---------ی تا نیمه ---------قرن  --------- ی.ق.( از نیمه هـ 75 – 111امام محمّدباقر         ) د(

مربوط به خود  صل کنید. استانهر عبارت را به  -4
خانگیران سرخس در این استان اس .منبع گاز  الف(
تان اس .ــرخون در این اســاز ســــع گـــــمنب ب(
لویه   کنگان در این استان اس .ــمنابع گاز عس ج(

 وم اس .ــــادن ا رانیـــتان دارای معـــن اســـای د(

)سه مورد بنویسید.( مزایا   فواید داشتن د ستان خوب را بنویسید. -5

oزدــی
oبوشهر
oخراسان رضوی
o شمالیخراسان
oهرمزگان
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هایی از زندگی ما تأثیر دارند؟تصمیمات مهم، در چه بخش -6

غاایی مردم کشور ما، کدام گر ه اس ؟ترین منبع را نام ببرید   بنویسید مهم گیاهان زراعیسه گر ه مهم  -7

شود.ی طبیعی بنویسید که از آنها برای تعیین مرز کشورها استفاده میسه پدیده -8

علمی مسلمانان چه بود؟ توضیح دهید.ترین علّ  پیشرف  مهم -9

مورد(آثار تاریخی   دیدنی اطراف میدان نقش جهان اصفهان را بنویسید. )چهار  -11

ی صفویه شد؟چه عواملی موجب گسترش هنر   معماری در د ره -11

به طور خالصه بنویسید چرا صدام حاکم عراق، به ایران حمله کرد؟ -12

تعریف کنید: -13

عمده فر ش: الف(

 خلیج: (ب

 ر ادید ) یزا(: (ج

 مستعمره: (د
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صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید. -1

ی مثب  دارد، نتیـ ه گـااریم   آن انتـخابی را کههایی را که نتــایج بــدی دارند کنار میگیری، انتــخابدر آخــرین مرحله از تصمیم الف(

غلط              صحیح                گزینیم.برمی

غلط    صحیح  باران اس .د   کشور ما جزء کشورهای کمخشک قرار داری خشک   نیمهبخش  سیعی از کشور ما در منطقه ب(

 غلط             صحیح     سامانیان تأسیس شد.دانشگاه جُندی شاپور در اهواز، در زمان  ج(

غلط              صحیح        هایی از خاک کشورمان را جدا کند.عراق در جریان جنگ تحمیلی، موفق شد بخش د(
تالش(نیازمند ) یک و صفر سؤال درست)قابل قبول(،  دو سؤال درست)خوب(،  سه سؤال درست)خیلی خوب(،  چهار سؤال درست* 

ی صحیح را انتخاب کنید.گزینه -2

داند؟پیامبر اکرم           بدترین فرد در بین د ستان را چه کسی می الف(

ادببی (4       چینسخن (3             در غگو (2        بخیل  (1     

آید؟دس  میمورد نیاز ما ایرانیان، از چه طریقی بهبیشتر انرژی الکتریکی )برق(  (ب

های بادینیر گاه (4             های اتمینیر گاه (3          های آبینیر گاه (2           های حرارتی نیر گاه (1     

ترین منبع ماهیان خا یاری در جهان، کدام اس ؟بزرگ (ج

 دریای خزر (4       اقیانوس هند (3           دریای عمان (2  خلیج فارس  (1     

دهد؟کدام گزینه، مشهورترین پادشاه صفوی را نشان می (د

ناصرالدین شاه (4شاه سلطان حسین             (3             شاه عباس ا ل (2شاه اسماعیل              (1   
نیازمند تالش() یک و صفر سؤال درست)قابل قبول(،  دو سؤال درست)خوب(،  سه سؤال درست)خیلی خوب(،  چهار سؤال درست* 

.در جاهای خالی، کلمات مناسب بنویسید -3

گویند.می -----------------به ا قاتی که فرد از کار یا تحصیل یا  ظیفه   تکالیف آسوده اس   الف(

 نیر گاه اتمی ساخته شده اس . -----------------در کشور ما، در استان  ب(

دانستند.گفتند، چون آنان علوم مختلف را میمی -----------------ی اسالمی به دانشمندان در د ره ج(

 زیسته اس .می ---------قرن  ---------ی تا نیمه ---------قرن  --------- ی.ق.( از نیمه هـ 75 – 111امام محمّدباقر         ) د(
نیازمند تالش() درست موردیک و صفر )قابل قبول(،  درستسه و دو مورد )خوب(،  درستپنج و چهار مورد  )خیلی خوب(،  درست هفت و شش مورد * 

مربوط به خود  صل کنید. استانهر عبارت را به  -4
منبع گاز خانگیران سرخس در این استان اس . الف(
منبـــــع گــــاز ســرخون در این اســتان اس . ب(
عســلویه   کنگان در این استان اس .منابع گاز  ج(
 ایـــن اســـتان دارای معـــادن ا رانیــــوم اس . د(

نیازمند تالش() درست موردیک و صفر )قابل قبول(،  درست مورددو )خوب(،  درستمورد سه )خیلی خوب(،  درست موردچهار * 

)سه مورد بنویسید.( مزایا   فواید داشتن د ستان خوب را بنویسید. -5

نشینی با دوستانی آهنا با دیگران مهفکری کنیم و از صحبت و همخواهیم دربارهکنیم که می با موضوعاتی برخورد می ما گاهی -1
 -3هایمان را در میان بگذاریم تا احساس سبکی و آرامش کنیم. توانیم با دوست عاقل و صبور، غم و شادیمی -2بریم. خوب، لذّت می

شود.می، به آگاهی و اطالعات ما افزوده وگو با دوستاننشینی و گفتاز طریق هم -4رسانند. دوستان خوب، به ما در مشکالت یاری می
نیازمند تالش() درست موردصفر )قابل قبول(،  درست مورد یک)خوب(،  درستمورد  دو)خیلی خوب(،  درست مورد سه* 

oزدــی
oبوشهر 
oخراسان رضوی
o شمالیخراسان
oهرمزگان
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هایی از زندگی ما تأثیر دارند؟تصمیمات مهم، در چه بخش -6

 اثر دارند. ی ماآیندهو  وضع حتصیل، سالمتی، اخالق و رفتارتصمیمات مهم، در 
نیازمند تالش() درست موردیک و صفر )قابل قبول(،  درست مورددو )خوب(،  درستمورد سه )خیلی خوب(،  درست موردچهار * 

ترین منبع غاایی مردم کشور ما، کدام گر ه اس ؟را نام ببرید   بنویسید مهم گیاهان زراعیسه گر ه مهم  -7

است.غالت ترین منبع غذایی مردم کشور ما، مهم هستند.حمصوالت جالیزی و حبوبات ، غالتسه گروه مهم گیاهان زراعی، 
نیازمند تالش() درست موردیک و صفر )قابل قبول(،  درست مورددو )خوب(،  درستمورد سه )خیلی خوب(،  درست موردچهار * 

شود.ی طبیعی بنویسید که از آنها برای تعیین مرز کشورها استفاده میسه پدیده -8

 دریاچه، کوه، بیابان، رودخانه
نیازمند تالش() درست موردصفر )قابل قبول(،  درست مورد یک)خوب(،  درستمورد  دو)خیلی خوب(،  درست مورد سه* 

علمی مسلمانان چه بود؟ توضیح دهید.ترین علّ  پیشرف  مهم -9

 پیامرب اکرم )ص( و امامانکند. دعوت می ، انسان را به تفکّرآیات قرآنبود.  تعالیم دین اسالمترین علّت پیشرفت علمی مسلمانان، مهم
 کردند.بزرگوار )ع( مهیشه مردم را به کسب علم و دانش ترغیب می

نیازمند تالش() درست قسمتصفر )قابل قبول(،  درست قسمت یک)خوب(،  درستقسمت  دو)خیلی خوب(،  درست قسمت سه* 

را بنویسید. )چهار مورد(آثار تاریخی   دیدنی اطراف میدان نقش جهان اصفهان  -11

 .بازار قیصریه، کاخ عالی قاپو، لهامسجد شیخ لطف، مسجد امام )مسجد جامع عباسی(
نیازمند تالش() درست موردیک و صفر )قابل قبول(،  درست مورددو )خوب(،  درستمورد سه )خیلی خوب(،  درست موردچهار * 

ی صفویه شد؟د رهچه عواملی موجب گسترش هنر   معماری در  -11

.محایت از هنرمندان و صنعتگران و دانشمندان، ها و شهرهابرقراری امنیت در راه، رونق جتارت، حکومت قدرمتند و یکپارچه
نیازمند تالش() درست موردیک و صفر )قابل قبول(،  درست مورددو )خوب(،  درستمورد سه )خیلی خوب(،  درست موردچهار * 

بنویسید چرا صدام حاکم عراق، به ایران حمله کرد؟ به طور خالصه -12

 برای دمشنانمحایت ایران از مظلومان جهان، خبصوص فلسطین و  پس از انقالب اسالمی قطع منافع کشورهای استعمارگر در ایران
. آمادگی کافی برای دفاع نداشتنداوایل پیروزی انقالب، سپاه پاسداران تازه شکل گرفته بود و ارتش و سپاه خوشایند نبود. مهچنین در 

 ی نظامی به ایران را آغاز کرد.در مهین زمان، صدام از اوضاع سوء استفاده کرد و محله 
نیازمند تالش() درست قسمتصفر )قابل قبول(،  درست قسمت یک)خوب(،  درستقسمت  دو)خیلی خوب(،  درست قسمت سه* 

تعریف کنید: -13

 فروشند.داران دیگر میفروشندگانی که کاالها را به تعداد زیاد و یکجا به مغازه عمده فر ش: الف(

 گویند.ها خلیج میبه پیشروی آب دریاها در داخل خشکی خلیج: (ب

 د.گوینی آن کشور اجازه گرفت؛ به این اجازه، روادید یا ویزا میبرای مسافرت به کشور دیگر، باید از سفارختانه ر ادید ) یزا(: (ج

گویند.هایی که استقالل سیاسی و اقتصادی نداشته باشند و تابع حکومت استعمارگر باشند، مستعمره می به سرزمین مستعمره: (د

نیازمند تالش() درست موردیک و صفر )قابل قبول(،  درست مورددو )خوب(،  درستمورد سه )خیلی خوب(،  درست موردچهار * 
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