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 گزینه صحیح را عالمت بزنید. 1
 (پیشوایان دینی ما دوستی با چه افرادی راتوصیه می کنند؟1

 ب(بخیل                 ج(عاقل               د(سخن چین             الف(دروغگو  
 (اگرانسان برخالف عقیده یخودش همه ی خواسته های  دیگران را قبول کند دراین صورت:2

الف(دیگران اورا دوست دارند              ب(دیگران به او احترام می گذارند             ج(کارشایسته 
 د                د(ممکن است برای خود وخانواده اش دردسر درست کندای انجام می ده

 (صحت کردن با یک دوست عاقل و صورباعث می شود تااحساس...................کنیم3
 الف(خوشحالی                 ب(سبکی و ارامش               ج(لذت            د(غرور

 تجدیداست؟(کدام منبع انرژی زیر غیر قابل 4
 (اب                             ج(هسته ای               د(خورشید بالف(باد                 

 (کدام مسجد زیر چهار ایوان در چهار جهت جغرافیایی دارد؟5
 الف(مسجدامام           ب(مسجد شیخ لطف هللا              ج(مسجد النبی              د(مسجد االقصی

 ام اسم زیر در طول تاریخ برای دریای خزر نام گذاری نشده است؟(کد6
 الف(دریای گرگان            ب(دریای قزوین                   ج(دریای گیالن          د(دریای سیاه

 

  صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید. 2
 غص              الف(مشهورترین پادشاه صفوی شاه اسماعیل است

 ص              غ     ب(انواع لباس های  محلی را می تواندر موزه مردم شناسی مشاهده کرد
 ص              غ  ساحل دریای عمان از بندرعباس تا بندر گواتر امتداد داردج(

 ص              غ    د(صید ماهی در دریای خزر از اوایل پاییز تا اوایل زمستان ممنوع است 
 غ ص یک کاال به یک شکل و به تعدادزیاد تولید انبوه می گوینده(ه تولید 

 

 جاهای خالی را کامل کنید 3
 الف(نقشه ای که مکان های دیدنی و اثار تاریخی برروی ان مشخص شده است..................نام دارد

 نوروزرا ..................می نامندب(در پاکستان 
 مسلمانان دردوره یاسالمی...........................بودج(مهم ترین علت پیشرفت علمی 

 د(در نقشه های خارجی دریای خزر .......................نامیده میشود 
 ه(خاویار دریای خزربه...........................مشهور است

 

  به سواالت زیر پاسخ کامل دهید 

  مراحل تصمیم گیری را نام ببرید. 1

  چیست؟ مثال بزنیدزراعت  2

  چه تفاوتی بین انرژی های نو و سوخت های فسیلی است؟ 3

  سفرنامه چیست؟ 4

  نظامیه های معروف را نام ببرید 5

  مهم ترین تفاوت مسجد شیخ لطف هللا و مسجد امام را بنویسید 6

  مرز چیست؟ 7

 برای هرکلمه توضیح مختصر دهید. 8
 تنگه:
 کتیبه:
 گنبد:
 زمان:خط 

 ساعت پیک یا اوج بار:

 

 

 


