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الف( پاسخ صحیح را عالمت بزنید.

 کنند تا از دوستی با چه کسانی خودداری کنیم؟پیشوایان دینی ما، توصیه می -1

 د( صادق  ج( بخیل   ب( با ایمان الف( عاقل 

 ؟نیستهای فسیلی مناسب به نظر شما کدام نکته از نکات زیر در مصرف سوخت -2

  افزایش تعداد بخاریب(   استفاده نکردن از شومینهالف( 

 ها د( بستن درها و پنجره ج( پوشیدن لباس گرم 

 باشد؟در مورد گیاه برنج کدام مورد صحیح می -3

  شودصورت دیم کاشته می بهب(   گیاهی چند ساله استالف( 

 شود د( در نواحی کوهستانی کشت می ج( کشتی آبی است 

 ؟نیستکدام یک از موارد زیر جزء اهداف استعمارگران در یک کشور  -4

  گرفتن امتیاز از یک کشورب(   آباد کردن کشورالف( 

 د( دخالت در امور کشور ج( غارت منابع کشور 

بودن جمالت زیر را مشخص کنیددرست یا نادرست ( ب

 نادرست    درست  گویند.ها پیش بینی میبه استفاده از فکر و تجربه دیگران در تصمیم گیری -1

 نادرست    درست  های آهکی و نمکی برای کشاورزی مناسب نیست.خاک -2

 نادرست    درست  شهر خرمشهر در طی عملیات بیت المقدس از چنگال دشمن آزاد شد. -3

 نادرست    درست  مهم ترین علت پیشرفت علمی مسلمانان ارتباط با سایر کشورها بود. -4

در جای خالی کلمات مناسب بنویسید( ج

ی سپاه خرمشهر که در کنار مردم با دشمن متجاوز جنگید؛ ............. نام داشت.فرمانده -1

 ایران به جز کشور ................ مسلمان هستند.ی کشورهای همسایه مردم همه -2

 ی ............. است.اوج شکوفایی شهر اصفهان مربوط به دوره -3

 گویند.به کشت و پرورش نهال درختانی مانند پرتغال و انار ................ می -4

سواالت زیر را به دقت بخوانید و پاسخ دهی( د

 نمره( 5/0ها بوده است؟ )کشور ما در کدام دوره بیشتر نفوذ و دخالت بیگانگان در -1

 نمره( 5/0های گذراندن اوقات فراغت که به اخالق و معنویات مربوط است را بنویسید. )یکی از راه -2

 نمره( 5/0آیند؛ را نام ببرید. )دو نمونه از مواردی که جزء میراث طبیعی به حساب می -3
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ای نو اطالعاتی به دست بیاورد. اگر به شما مراجعه کند در این زمینه چه هخواهد در مورد انرژییکی از اقوامتان می -4

 نمره( 1توانید به او بدهید؟ )اطالعاتی می

 نمره( 1تفاوت دریا با دریاچه در چیست؟ ) -5

 نمره( 1جدول زیر را کامل کنید. ) -6

   دو شغل در رابطه با پوشاک

   دو شغل در رابطه با دریا

 نمره( 1کردید؟ )دو مورد را بنویسید()ی ساحلی بودید برای حفاظت از دریا، چه میمنطقهاگر شما مسئول یک  -7

خواهد به اصفهان برود و جاهای دیدنی و تاریخی اصفهان را از نزدیک ببیند. چهاار ماورد از   زهرا برای اولین بار می -8

 نمره( 1جاهای تاریخی اصفهان را به او معرفی کنید.)

 نمره( 5/1ا روی نمودار رو به رو به صورت یک برنامه متعادل روزانه نشان دهید. )موارد خواسته شده ر -9

 الف( زمان خواب

 ب( حضور در مدرسه

  ج( انجام تکالیف و مرور درس

 

 

 نمره(1شود؟ )برای تعیین خطوط مرزی بین دو کشور چه مراحلی طی می -10

 رسند.ابتدا کشورها بر سر خطوط مرزی با هم به توافق می -1

2- 

3- 

 

ای پیدا کرده است. برای این که علی با دوستانش روابط خوبی امسال علی وارد مدرسه جدیدی شده و دوستان تازه -11

 نمره(1هایشان محکم تر شود؛ چهار توصیه برای او بنویسید. )داشته باشد و دوستی

1- 

2- 

3- 

4- 



 نمره(1) نمودار علت و معلول روبرو را تکمیل نمایید. -12

 
دهید؟ دو مورد را خواهید در مصرف برق منزلتان صرفه جویی کنید به بزرگترهایتان چه پیشنهادهاتی میمیشما  -13

 نمره(1بنویسید. )

های جنگ بروند چگونه کمک توانستند به جبههدر طول هشت سال جنگ تحمیلی، آن گروه از مردمی که نمی -14

 نمره(1) کردند؟ دو مورد را بنویسید.می

نمره(1)ی خلیج فارس و دریای عمان است. موارد شماره گذاری شده را روی نقشه بنویسید.تصویر زیر نقشه -15

 تنگه معروف -1

 بندر مهم -2

 کشور همسایه دریایی -3

 اقیانوس -4

 

شکوفایی و رونق 
هنر و معماری در 

دوره صفویه و 
آبادانی اصفهان

حکومت قدرتمند  یکپارچه

.............

برقراری امنیت در راه ها و شهرها


