
 96-97باسمه تعالی                                            سال تحصیلی :                    افضلی                          خواجه :  معلم مربوطه 

 ( 8) منطقه  والیتدبستان پسرانه     «                        3ارمغان »       نام ونام خانوادگی :                                                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مطالعات اجتماعی

 مشخص کنید.(  ×الف ( پاسخ درست را با عالمت ) 

 از دوستی باچه كسانی خود داري كنیم؟ : ا توصیه می كنندپیشوایان دینی م -1

 افراد نامهربان                  ب( افراد سخن چین                 ج( افراد متكبر                 د( افراد ثروتمندالف( 

  كدامیك از شخصیت هاي زیر، مدرسه نظامیه را در ایران تأسیس كرد؟ -2

 د( خواجه نظام الملك          ج( زكریاي رازي               وله دیلمی           الدب( عضد        ا                 ابن سینالف( 

                                                                          از كیست ؟« هركس ادب ندارد ، عقل هم ندارد» این سخن   -3

 د( امام سجاد)ع(      ب( امام علی)ع(                ج( امام حسین )ع(               كرم )ص(           الف( پیامبر ا

                                                                              كدامیك از موارد زیر به رابطه ي دوستی صدمه می زند ؟ -4

 د( مهربانی وخوش اخالقی       ج( دفاع نكردن درغیاب او             ب( عذرخواهی درهنگام اشتباه          الف(راستگویی   

  اولین مرحله در تصمیم گیري ، كدام گزینه ي زیر می باشد؟   -5

 د( بی تفاوت شدن           ب( خوب فكر كردن          ج( به روز بعد موكول كردن           الف( انتخاب بهترین راه      

  كدامیك از موارد زیر جز عوامل طبیعی است؟ -6

 ب( آب                          ج( نهاده ها                             د( سرمایه     الف( نیروي كار               

  در كدام استان معادن اورانیوم وجود دارد؟ -7

 ب( استان كرمان                ج( استان خوزستان                   د( استان یزد    الف( استان اصفهان         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  سب بنویسید.ب( در جاهاي خالی كلمه هاي منا

 آن دسته از منابع انرژي كه تمام نمی شود و همواره می توان از آن استفاده كرد انرژي...................... می گویند -1

 در تصمیم گیري استفاده از فكر و تجربه ي دیگران را .................... می گویند.-2

 یكی از مهم ترین مراكز علمی جهان اسالم ...............................بود.     -3

 زراعت و باغداري دو فعالیت مهم ............................ هستند.      -4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                            

 ج( به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهید.

 برق حرارتی با استفاده از كدام انرژي تولید می شود ؟ -1

 منابع گاز خانگیران سرخس در كدام استان قرار دارد؟ -2

 چسب انرژي فلش به كدام رنگ نزدیك تر باشد ، آن وسیله بهتر است ؟بر -3

 اولین چاه نفت ایران در كدام شهر حفر شد؟ -4



 كدام محصوالت گرمسیري به دلیل مرغوب بودن به خارج از كشور صادر می شود ؟ -5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 د( به سواالت پاسخ كامل دهید.

 چرا هر كسی شایستگی دوستی با ما را ندارد ؟ -1

 

 ؟ اند فرموده چه دوست انتخاب در ما دینی پیشوایان -2

 

 دارد؟ هایی زیان  چه افراطی هاي دوستی -3

 

 ؟ دارد ما گیري تصمیم در تاثیري چه دوستان روانی فشارهاي -4

 

 

 ندارند؟ كشاورزي استعداد خاكهایی چه -5

 

 ؟ كرد تبدیل الكتریكی انرژي به را خورشیدي انرژي توان می چگونه -6

 

 

 .ببرید نام شد اسالمی دوره در فنون و علوم گسترش باعث كه عواملی -7

 

 

 .دهید توضیح روپاییان ا تاریكی عصر مورد در -8


