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 .دیرا با کلمات مناسب کامل کن یخال یجاها ریز یدر عبارت ها

 طلوع کرد.  عربستان نیاسالم از سرزم نید الف(

 است.   خوب فکر کردن یریگ میاول تصم یمرحله  (ب

 است.  نفت اهیس یمنظور از طال (پ

 قرار دارد.  زاگرس یها هیشهر اصفهان در کوهپا (ت

 کرد.  سیرا تأس هیصفو یسلسله  شاه اسماعیل صفوی یقرن دهم هجر لیاوا یدر اوضاع آشفته  (ث
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 درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید.

 (درست  )                          . است نهیاکرم )ص( از مکّه به مد امبریمسلمانان هجرت پ خیمبدأ تار الف(

 ) درست (      .                  غلّات، مهمترین منبع غذایی، حبوبات و محصوالت جالیزی هستند بعد از (ب

 (نادرست  )                 د.هوا را تحمّل کن یتواند گرم یکند و نم یرشد م یریخرما در مناطق سردس (پ

 ) نادرست (                                                        . ه باشیمداشت یحد و مرز دینبا ی هادر دوست (ت

 ) نادرست (              متر ارتفاع دارد. 40مسجد شیخ لطف اهلل در شهر اصفهان، مناره هایی با بیش از  (ث
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 در هر مورد، گزینه ی صحیح را انتخاب نمایید.

   است؟مسلمانان  یعلم شرفتیعلّت پ نیمهمترکدام یک از موارد زیر  الف(

       اسالم                 نید میتعال                 یساخت کشت     اسطرالب                                     یقطب یستاره         

 چه نامیده می شود؟ یریگ میدر تصم گرانید یاستفاده از فکر و تجربه  ب(

            جهینت ینیب شیپ               به موقع  یریگ میتصم  مشورت                          راه          نیبهترانتخاب      

 ؟نیستشهر اصفهان و اماکن دیدنی  یخیاز آثار تار ریاز موارد ز کیکدام  پ(

    مانیتخت سل          مسجد امام                                هیصریبازار قپو                      قا یکاخ عال         

 ؟نیست یثر در کشاورزؤم یعیجزء عوامل طب ریاز عوامل ز کیکدام  ت(

 آب                   خاک                                      هیسرما                          آب و هوا             

 ؟در بغداد بنا شده بودچه کسی داشت توسط  زیخانه نکه دارو یاسالم یدوره  مارستانیب نیمعروفترث( 

      بهزاد نیکمال الد                  ییبها خیش   نظام الملک                                     یلمیعضدالدوله د       
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 به موارد مناسب از ستون ) ب ( وصل کنید.موارد  ستون ) الف ( را 

 

 ) ب ( ) الف (                              

 کتیبه است.                                                       یاسالم یمعمار یاز نشانه ها یکی       

 تبریز .حلی برای تحقیق در مورد ستارگان استم       

 گنبد یکی از نیروگاه های اتمی ایران در این شهر است.        

 رصد خانه   نشان می دهد هر واقعه در چه زمانی اتّفاق افتاده است.       

 بوشهر    نوشته هایی روی سنگ و کاشی است.        

 خطّ زمان    یکی از پایتخت های سلسله ی صفویه بوده است.        
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 های داده شده پاسخ کوتاه دهید.به پرسش 

 پاسخ پرسش  

 نظامیه    چیست؟دانشگاه های امروز جهان تقلیدی از 
 کاالهای مهم صادراتی ایران در زمان صفویان چه چیزهایی بودند؟

 

 

 چرا انسان نمی تواند تنها زندگی کند؟

 

 

 فراوان به دست آورد؟ کشاورزی توان محصول یم ییها نیدر چه زم
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 به هر کدام از پرسش های داده شده  پاسخ دهید.

 بوجود می آید؟ نفت چگونه الف( 

بیشتر دانشمندان معتقدند نفت از انباشته شدن بقایای جانوران و گیاهان در کف دریاهای قدیمی بوجود آمده 

ون ها طیّ میلیاست. این مواد بین الیه های رسوبی قرار گرفته و بر اثر گرما و فشار زیاد و تغییرات شیمیایی 

 .سال به نفت تبدیل شده اند

 گلخانه ای چیست؟ منظور از کشتب( 

ی، ایجاد گلخانه یا محیط مصنوعی برای کشت گیاهان است. با ایجاد نو در کشاورز یاز روش ها یکیامروزه 

گلخانه می توانیم هر محصول را در هر منطقه ی آب و هوایی و در همه ی فصول سال کشت کنیم؛ زیرا آب و 

 دستگاه های مختلف، متناسب با نوع محصول تنظیم می کنیم.هوای گلخانه و گرما و نور و رطوبت را خودمان با 

 خشکبار وسنگ های قیمتی ، پارچه های زربفت، ابریشم

 ناخوشایندی به او می دهد.موجودی اجتماعی است و تنهایی حس انسان  چون 

 دشت های هموار یا جلگه ها که خاک های آبرفتی و حاصلخیز دارند.
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 ) سه مورد از موارد زیر نوشته شود.(سه مورد از فواید دوستی را بنویسید.   پ(

 لذّت بردن از صحبت کردن و همنشینی با دوست و همفکری با او( 1

 داشتن احساس سبکی و آرامش به هنگام صحبت کردن با دوست صبور و عاقل در مواقع شادی و ناراحتی ( 2

 همه ی ما در زندگی به کمک دیگران نیاز داریم. دوستان به ما در مشکالت یاری می کنند.( 3

های خود می انسان از طریق همنشینی و گفت وگو با دیگران چیزهای جدیدی یاد می گیرد و به آگاهی ( 4

 افزاید.

 ست؟یها در چ یانرژ ریبا سا آنفرق مهم  و د؟یآ یم دیچگونه پد یهسته ا یانرژ ت(

انرژی هسته ای از شکافتن هسته ی اتم های بعضی عناصر مثل اورانیوم پدید می آید. مهمترین فرق آن با 

 کند.سایر انرژی ها در این است که با سوخت کم، انرژی بسیار زیادی تولید می 

 عوامل گسترش هنر و معماری در  دوره ی صفویه را نام ببرید. ث(

 رونق تجارت( 2حکومت قدرتمند و یکپارچه                                  ( 1

 حمایت از هنرمندان (4برقراری امنیت در راه ها و شهر ها                         ( 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 موفق باشید 

 

 ردیف


