
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 است ونمی تواند تنها زندگی کند... اجتماعی...انسان موجودی.1

خداوند در سرشت ما انسان ها ؟ خداوند در سرشت ما انسان ها چه چیزهایی قرار داده است.2

 میل به محبت کردن ومحبت دیدن ونیاز به برقراری ارتباط با دیگران قرار داده است

تا هم به آن ها محبت کنیم وهم مورد ؟ه دوستانی داشته باشیمچرا ما انسان ها نیاز داریم ک.3

 توجه ومهربانی آن ها قرار بگیریم

.لذت بردن از همنشینی وهم صحبتی با او   1؟مزایا وفواید داشتن دوستان خوب را بیان کنید.4

. یاری رساندن به ما، در هنگام 3.بدست آوردن احساس سبکی وآرامش هنگام صحبت با او2

 .افزایش آگاهی ویادگیری چیزهای جدید از او4ت مشکال

باعث می شود تا احساس سبکی  ؟صحبت کردن با یک دوست عاقل وصبور چه فایده ای دارد.5

 وآرامش کنیم

زیرا رفتار واخالق دوستان در ما تأثیر می گذارد  ؟چرا انتخاب دوست یک موضوع مهم است.6

 وما نیز تأثیراتی بردوستان خود داریم

 است... انتخاب دوست....ی از موضاعات مهم در روابط دوستییک.7

خیر، با هر کسی نمی توان دوستی کرد وهمه ی  ؟چرا؟آیا با هر کسی می توان دوستی کرد.8

گاهی ممکن است یک دوست،مسیرآینده وزندگی دوستش را  افراد برای دوستی شایستگی ندارند

ت در شرایطی، یک دوست موجب ناراحتی دهد وگاه ممکن استغییر تیت وسعادقبه سوی موف

 باید در انتخاب دوست بسیار دقت کنیمپس  ت خود شودسوسرشکستگی دو

؟  مورد انتخاب دوست چه می فرمایندی خود به فرزندش امام حسن )ع( درنامه امام علی)ع( در.9

 با نیکان همدلی ورفاقت کن تا از آنان باشی واز بدان جدا شو تا از آنان نباشی
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.کسی که خیرخواه 1؟حضرت علی)ع( چه مالک هایی را برای انتخاب دوست مهم دانسته اند.10

. باادب 3.کسی که صادق ویکرنگ باشد 2دوستش باشد واو را از کارهای بد ونامناسب باز دارد

 وخوش اخالق باشد

ز کارهای کسی را برای دوستی انتخاب کنیم که ما را ا" چرا امام علی )ع( توصیه می کند .11

زیرا چنین دوستانی به ما یاری می رسانند وسبب پیشرفت ما         ؟ "نامناسب وبدی ها باز دارد

 می شوند

 ؟سخن زیر از کیست وچه نتیجه ای از آن می توان گرفت .12

 "هر کس ادب ندارد، عقل هم ندارد" 

 دحضرت علی )ع( ، نتیجه می گیریم دوست خوب باید خوش اخالق وباادب باش

چه افرادی با پیشوایان دینی به ما توصیه می کنند که با چه افرادی دوستی کنیم وازدوستی .13

با افراد عاقل، باایمان ونیکوکار دوستی کنیم واز دوستی با افراد دروغگو، بخیل  ؟خودداری کنیم

 وسخن چین خودداری کنیم

سخن  نی هستند که میان مردمبدترین افردکسا؟چه کسانی هستندازنظر پیامبربدترین افراد .14

 ن جدایی می اندازنداد وبین دوستنچینی می کن

 معنی ابیات زیر را بیان کنید.15

 تو اول بگو با کیان زیستی                من آن گه بگویم که تو کیستی

 تو در ابتدا بگو با چه کسانی زندگی کردی تا پس ازآن من بگویم چگونه انسانی هستی

 تو به باید                 تا تو را عقل ودین بیفزایدهمنشین تو از 

 دوست وهمنشین تو باید از خود تو بهتر باشد تا باعث افزایش عقل ودانایی ودین وایمان تو شود
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 حفظ ونگهداری دوست ؟پس از انتخاب دوست، چه موضوعی در آداب دوستی مهم است.1

ست که ما با دوستانمان رفتارهای مناسبی داشته به این معنا ؟حفظ دوستی به چه معناست.2

 باشیم تا دوستی ما ادامه پیدا کند واین ارتباط بهم نخورد ومحکم تر شود

 ؟برای استحکام دوستی چه نکاتی را باید رعایت کنیم.3

 غیاب دوستمان هم از او دفاع کنیم.به دوست وفادار باشیم ودر 1

 واسته های ما به دردسر وزحمت بیفتندکاری نکنیم که دوستان ما به خاطر خ.2

 .اگر خطایی ازدوستمان دیدیم،عیب جویی نکنیم وبا رفتار محبت آمیز ودرخلوت به او تذکردهیم3

 اگردوستمان کار اشتباهی انجام داده است وعذر می خواهد، او راببخشیم .4

 کنیم وبیش ازحد شوخی نکنیم  حترام برخوردا.بایکدیگر با 5

 مشکالت با هم احساس همدردی وخیرخواهی داشته باشیم وبه هم کمک کنیمدر مسائل و.6

عیب جویی نکنیم وبا رفتار محبت آمیز ؟ اگر خطایی از دوستمان دیدیم باید چگونه رفتار کنیم.4

 ودرخلوت به او تذکر دهیم

 مشخصیدارد.دوستی ها هم حد ومرز یهرچیزی حد ومرز ؟حدومرز دوستی را توضیح دهید.5

شوند، مشکالتی به وجود می آورند گاهی ممکن است بعضی از  اگر از حد خود خارجکه  دندار

اگر حتی یک روز همدیگر را نبینند، ناراحت شوند و دوستان طوری بهم وابسته شوند که 

 آرامش آن ها بهم بریزد

شکالتی زیراآرامش روانی افراد را برهم می زند وم ؟چراباید از دوستی های افراطی پرهیز کرد.6

 را به وجود می آورند
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زیرا ممکن است احساس کنیم که با "نه" گفتن آن ها از  ؟تسچرا"نه" گفتن برای ما مشکل ا.7

گاهی هم تصور کشیم، نظرواقعی مان را بگوییم خجالت ب دست ما ناراحت می شوند، یا ازاینکه

 ما بچه هستیم فکر می کنندمی کنیم که اگر به آن ها "نه" بگوییم ، ما را مسخره کنند  یا 

اگرانسان برخالف عقیده ی خودش، همه ی خواسته های دیگران را قبول کند چه اتفاقی   .8

 ممکن است برای خود وخانواده اش دردسر درست کند ؟می افتد

منظور ؟منظور از ضرب المثل" پیدا کردن دوست آسان است اما نگهداری آن مشکل" چیست.9

داشته باشیم که دوستی ا که پیدا کرده ایم، باید رفتارخوب ومناسبی با اواین است دوست خوبی ر

  برهم نخورد و دوام داشته باشدحفظ شود،ما 

 ؟مربط به کدام یک از توصیه های مربوط به دوستی است ؟معنی این شعر چیست.10

 در پریشان حالی ودرماندگی       دوست آن باشد که گیرد دست دوست     

 کسی است که در ناراحتی ومشکالت کنار دوست خود باشد وبه او کمک کند دوست واقعی

دوستان باید در مسائل ومشکالت با هم احساس همدردی وخیرخواهی داشته باشند  :مربوط به

 وبه هم کمک کنند
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 است... انتخاب کردن...تصمیم گیری به معنای .1

،مواردی را انتخاب چیز وقتی از بین دویاچند ؟ایمچه موقع می توان گفت تصمیم گیری کرده .2

 کنیم ومواردی را کنار بگذاریم در واقع تصمیم گیری کرده ایم

زیرا همه ی تصمیماتی که ما می گیریم نتایج وآثاری دارند ؟چرا تصمیم گیری کار مهمی است.3

ی بر زندگی ما وممکن است این آثارخوب یا بد باشند. هم چنین بعضی از تصمیمات تأثیر زیاد

 دارند

دراخالق، رفتار، سالمتی، وضع تحصیلی  ؟می گذارند تصمیم های مهم چه تأثیری بر زندگی ما.4

 وآینده ی ما اثر می گذارند

                                                           ؟برای هر یک از تصمیم های مثبت ومنفی مثالی بزنید.5

 ی گیرد هر روز یک ساعت، درسی را که درآن ضعیف است، بخواندمثبت: زهرا تصمیم م

منفی: الهام به جای خواندن درس تصمیم می گیرد همه ی برنامه های مورد عالقه اش رادر 

 تلویزیون تماشا کند
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 کنیم...نتایج هر انتخاب را پیش بینی ...برای اینکه خوب تصمیم گیری کنیم، باید.1

 نتیجه یعنی چیزی که بعد از هر تصمیم گیری اتفاق می افتد؟ یعنی چهنتیجه  .2

.انتخاب بهترین 3.پیش بینی هر انتخاب 2.خوب فکر کردن1؟مراحل تصمیم گیری را نام ببرید.3

 راه

درباره ی موضوع خوب فکر واطالعاتی  ؟اولین کاری که باید درتصمیم گیری انجام داد چیست.4

 یمدرباره ی آن جمع آوری کن

 ؟چرا گاهی اوقات تصمیماتی که ناگهانی وباعجله گرفته می شود زیان هایی به بار می آورد.5

 زیرا درباره ی آن تصمیم، خوب فکر نشده است

 است... انتخاب بهترین راه...رحله در تصمیم گیریمآخرین .6

که نتایج  یعنی آن انتخاب هایی را ؟در تصمیم گیری چیست "انتخاب بهترین راه "منظور از.7

 بدی دارند را کنار می گذاریم وآن انتخابی را که نتیجه ی مثبت دارد، برمی گزینیم

.برخالف 1 ؟باید به چه مواردی توجه کنیم انتخاب بهترین راه در تصمیم گیریدر هنگام .8

.باعث نگرانی 3.برخالف مقررات وقوانین خانه، مدرسه واجتماع نباشد2دستورات دینی نباشد

.برای دیگران یا خود مشکل 5.به سالمت خود یا دیگران لطمه نزند4تی خانواده نشودونارضای

 دردسر به وجود نیاوردو

.باافراد باتجربه وقابل 2.مشورت کنیم1 ؟موقع تصمیم گیری باید به چه نکاتی توجه کنیم.9

 بگیریم. به موقع تصمیم 4.تحت تأثیر فشار روانی دوستان قرار نگیریم 3اعتماد مشورت کنیم 

 یعنی از فکر وتجربه ی دیگران استفاده کنیم ؟مشورت کردن یعنی چه.10

 پدر، مادر، معلم، مشاور مدرسه ؟در زندگی باید با چه کسانی مشورت کنیم .11
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 یَنُهم َوأمَرُهم َشوري بَ ؟ خداوند در قرآن کریم درباره ی مشورت چه فرموده است.12

یعنی گاهی ممکن  ؟روانی دوستان قرار گرفتن" یعنی چه  در تصمیم گیری" تحت تأثیر فشار.13

است یک فرد نظرات وعقایدی داشته باشد و می داند درست است و می خواهد به آن ها پایبند 

ش قرار می گیرد در واقع آن ها اناما هنگام تصمیم گیری تحت تأثیر نظر وصحبت های دوست باشد

 ادرست خودشان را به او بقبوالنندمی خواهند با فشار واصرار، خواسته های ن

مان آینده موکول ززیرا تصمیم نگرفتن یا تصمیم گیری را به ؟ چرا باید به موقع تصمیم بگیریم.14

 کردن، کار صحیحی نیست وباعث از دست رفتن فرصت ها می شود

 

 

  

 کاشت، داشت، برداشت ؟مراحل کشاورزی را نام ببرید.1

 ؟تعریف کنیدهریک از مراحل کشاورزی را .2

 شخم زدن به منظورآماده سازی زمین برای کاشت:کاشت

یاری، سم پاشی، از بین بردن رای رشد گیاه مانند: کود دادن، آبمراقبت های مورد نیاز ب :داشت

 علف های هرز و......

 چیدن محصول با استفاده از دست یا ماشین آالت کشاورزی :برداشت

 .عوامل طبیعی مانند: آب،خاک، آب وهوا1 ؟ببریدعوامل مؤثر در کشاورزی را نام .3

 .عوامل انسانی مانند: نیروی کار، سرمایه، ابزار و وسایل، مواد2

 خیر؟آیا همه ی زمین های کشاورزی قابل کشت هستند.4

زمین های پرشیب وسنگالخ برای کشاورزی  ؟چه زمین هایی برای کشاورزی مناسب نیستند.5

 نمکی در نواحی خشک، استعداد کشاورزی ندارند های آهکی یامناسب نیستند هم چنین خاک 

دشت های هموار یا جلگه ها که خاک های  ؟چه زمین هایی برای کشاورزی مناسب هستند.6

 7                           آبرفتی وحاصلخیز دارند



 

 

 

آب باران آب مورد نیاز کشاورزی از  ؟چگونه تأمین می شود ایران  آب مورد نیاز کشاورزی.7

و  رودها تأمین می شود.دربعضی از نواحی هم آب های زیرزمینی را از راه کندن چاه یاقنات به 

 مزرعه ی کشاورزی هدایت می کنند

 قرار دارد... نیمه خشک... و... خشک... بخش وسیعی از کشور ما در منطقه ی.8

 بارندگی جهان حدودمیلی متر ومتوسط ...260...متوسط بارندگی ساالنه ی ایران حدود.9

 میلی متر است... 800...

 هریک از محصوالت زیر با چه نوع آب وهوایی سازگار هستند؟.10

 سردسیری :سیب زمینی               معتدل:برنج         گرمسیری  :درخت خرما

زیرا آب وهوا در کشور ما متنوع است  ؟چرا کشور ما دارای محصوالت مختلفی می باشد.11

ه به اینکه هر محصول با یک نوع شرایط آب وهوایی سازگار است محصوالت مختلفی وبا توج

 در کشور ما بدست می آید

می توانند ادی نیاز داریم که مهارت دارند وبه افر؟داریمر کشاورزی به چه نیروی کاری نیازد.12

س کشاورزی کارهای مربوط به کشاورزی را انجام دهند مانند: کشاورز، آبیار، علف چین، مهند

 و......

برای شخم زدن، آبیاری، درو کردن، کندن  ؟ابزار و وسایل در کشاورزی چه کاربردی دارند.13

 و.... علف های هرز

 بذر، کود، سم ؟در کشاورزی به چه موادی نیاز داریم.14

مورد نیازمان پول داشته باشیم تا مواد وابزار باید؟کشاورزی را توضیح دهیدنقش سرمایه در.15

 را بخریم البته اگر سرمایه ی ما کم بود می توانیم با دیگران شریک شویم یا وام بگیریم

 به دست می آوریم ...کشاورزی...ما بخش عمده ای از غذای خود را از راه .16

 ؟خوش عطرتر وخوشمزه تر استنسبت به بسیاری ازکشورهای دیگر،چرا محصوالت ایرانی .17

  8                 تزیرا ایران کشوری آفتابی اس
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 دو فعالیت مهم کشاورزی هستند... باغداری... وزراعت ....1

زراعت یعنی کشت وپرورش گیاهانی که بعد از کاشت  ؟ذکر مثال زراعت را تعریف کنید با.2

 دانه، حداکثر تا یکسال محصول می دهند مانند: گندم، گوجه فرنگی، هویج

باغداری، کشت وپرورش نهال درختان است که بعد از  ؟ذکر مثال باغداری را تعریف کنید با.3

 گذشت یک یا چند سال محصول می دهند مانند: درخت خرما، پرتقال وانار

 خوراک روزانه وغذای اصلی مردم کشور ما است.. برنج....و... گندم....4

 ساله استگندم گیاهی یک ؟استچند ساله گیاهی  گندم.5

به دو شکل پاییزه وبهاره کشت  ؟گندم به چه شکل هایی ودرکدام نواحی کشور کشت می شود.6

 می شود وکشت آن درهمه ی استان های کشور ما رایج است

  نواحی مرطوب ونسبتاً معتدل به دستدر ؟چه شرایط آب وهوایی به دست می آیدبرنج در .7

 می آید

برنج گیاهی یکساله  ؟ستان های کشور کشت می شودبرنج گیاهی چند ساله است ودر کدام ا .8

است. بیشتر از نیمی از برنج کشور ما دراستان های شمال کشور تولید می شود اگرچه در بعضی 

 استان های دیگر نیز در صورت وجود آب کافی، برنج کشت می شود

 وابسته است ...برنج...در شمال ایران، غذای مردم خیلی به .9

 است ...غالت...بع غذایی کشور ما مهم ترین من.10

 است... محصوالت جالیزی...و... حبوبات، ...بعد از غالت، مهم ترین منبع غذایی.11
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 برای هر یک از موارد زیر نمونه هایی را بیان کنید.12

 گندم، برنج، ذرت، جو، ارزن و.... :غالت

 .خربزه، هندوانه، بادمجان، گوجه، خیارو... :محصوالت جالیزی

 نخود، لوبیا، عدس، ماش، لپه و.... :حبوبات

برای کشت گیاهان است و روشی نو یک محیط مصنوعی  ؟کشت گلخانه ای را توضیح دهید.13

که با استفاده ازآن می توان هر محصول را در هر منطقه ی آب وهوایی ودرهمه ی فصول سال 

ان با دستگاه های مختلف، کشت کرد زیرا آب وهوای گلخانه وگرما ونور ورطوبت را می تو

 متناسب با نوع محصول تنظیم کرد

زیرا ؟چرا با کشت گلخانه ای می توان هر محصول را در هر منطقه ی آب وهوایی کشت کرد.14

آب وهوای گلخانه وگرما ونور ورطوب را می توان با دستگاه های مختلف، متناسب با نوع 

 محصول تنظیم کرد

فه جویی رصکشت گلخانه ای ازنظر ؟چیستمقایسه با سایرکشت هامزایای کشت گلخانه ای در.15

 در مصرف آب، بسیار بهتر است

در گلخانه ها انواع میوه ها ومحصوالت جالیزی،  ؟در گلخانه چه محصوالتی کشت می شود.16

 سبزیجات وقارچ های خوراکی را کشت می کنند ویا گل وگیاهان زینتی پرورش می دهند

میوه های سردسیری و هسته دار مانند  ؟صادراتی ایران را نام ببرید محصوالت کشاورزی.17

ومحصوالت گرمسیری مانند خرما وپسته به به صورت خشکبار هلو،زردآلو،آلو، گوجه، آلبالو

 صادر می شونددلیل مرغوب بودن به خرج از کشور

خرما  ؟ می شودصادرمرغوب بودن به خارج از کشوریری به دلیل کدام محصوالت گرمس.18

 وپسته

کشاورزی و درختکاری   ؟امام جعفرصادق)ع( در مورد کشاورزی ودرختکاری چه می فرماید .19

 کنید به خدا قسم هیچ کاری برای مردم، حالل تر وپاکیزه تر از آن نیست
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بعضی از محصوالت برای فروش به  ؟محصوالت کشاورزی چگونه به دست ما می رسند.20

د.بعضی دیگر را در انبارها یا سردخانه ها نکشاورزی برده می شو بازارهای نزدیک ومزارع

نگهداری وذخیره می کنند وسپس با کامیون و وانت به میدان های میوه وتره بار وشهرهای 

 دور ونزدیک می برند

   ؟دو نمونه از مواردی که سبب جلوگیری از اسراف مواد غذایی می شود را نام ببرید .21

درمهمانی ها ومجالس به اندازه ی مهمان ها .2ای که مصرف می کنیم،خرید کنیم .باید به اندازه1

 غذا تهیه کنیم
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.انرژی 2.سوخت های فسیلی)نفت،گاز،زغال سنگ و...( 1؟سه گروه عمده انرژی را نام ببرید.1

 .انرژی هسته ای3نو یاقابل تجدید)انرژی خورشیدی، باد، آب و...( 

 سوخت های فسیلی؟ نرژی مورد نیاز ما از کدام گروه انرژی به دست می آیدبیشترین ا.2

 می گویند... سوخت های فسیلی...به زغال سنگ،نفت وگاز ومشتقات نظیر گازوئیل وبنزین .3

 می گویند ...نویا قابل تجدید...به انرژی خورشیدی،باد، آب، انرژی های.4

شدن بقایای جانوران وگیاهان در کف دریاهای نفت ازانباشته ؟ نفت چگونه تشکیل می شود.5

قدیمی به وجود آمده است این مواد بین الیه های رسوبی قرار گرفته وبر اثر گرما وفشار زیاد 

 وتغییرات شیمیایی طی میلیون ها سال به نفت تبدیل شده اند

 در جهان است... گاز...و... نفت...کشور ما از بزرگترین دارندگان .6

 است... برق...نفت وگاز، بیشترین انرژی ای که ما از آن استفاده می کنیم  عالوه بر.7

 .برق آبی2.برق حرارتی1صورت، دو؟ برق به چند صورت تولید می شود .8

از طریق سوزاندن نفت کوره، گاز  ؟رین برق مورد نیاز ما از چه طریقی تولید می شودبیشت.9

 ق حرارتی(وگازوئیل در نیروگاه ها تولید می شود ) بر

 درصد 94حدود؟چند درصد برق مورد نیاز ما از طریق برق حرارتی تولید می شود.10

با سوزاندن سوخت های  در این نیروگاه ها؟ چگونگی تولید برق حرارتی را توضیح دهید.11

فسیلی، آب را به بخار تبدیل می کنند.فشار بخار آب، توربین ها رابه حرکت درمی آورد وبرق 

 شودتولید می 
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دهای پر آب وبا استفاده از فشارآب وربا بستن سد روی ؟برق آبی چگونه تولید می شود.12

 وربین ها به حرکت درمی آیند وبرق تولید می شودتذخیره شده، 

 به دست آمده است... برق حرارتی...طریقانرژی الکتریکی از درصدبرق یا94حدود .13

زیرا بخش وسیعی از ؟برق حرارتی بسیار کمتر است چرا در کشور ما تولید برق آبی از.14

کشور ما در منطقه ی خشک ونیمه خشک قرار دارد وجزء کشورهای کم باران جهان است و 

 منابع آبی محدودی دارد

برق آبی، زیرا ؟چرا؟برای حفظ محیط زیست، استفاده از برق حرارتی بهتر است یا برق آبی.15

 عث می شود در مصرف سوخت های فسیلی صرفه جوی شودمحیط زیست را آلوده نمی کند وبا

 کشور وجود دارد.. غرب.... و... جنوب غربی...بیشترین منابع نفتی ایران در.16

استان کرمانشاه     :.درغرب1؟ بیشترین منابع نفتی در کدام نواحی ذخیره می شوند..17

 استان خوزستان وخلیج فارس :.درجنوب غرب 2

         ؟واحی غرب وجنوب غربی، در کدام بخش های کشور ما کشف شدنفت به غیر از ن.18

 اطراف تهران وقم

 مسجد سلیمان استان خوزستان؟ حفر شدوحدود چند سال پیش  اولین چاه نفت ایران درکجا.19

 سال پیش 100حدود ،

 منتقل می شود... پاالیشگاه...نفت خام پس از استخراج از طریق لوله به .20

از زمان کشف واستخراج نفت در ؟ انی توجه بیگانگان به منابع کشور ما جلب شدازچه زم.21

 ایران

       اسالمی، همه ی کارهای استخراج وپاالیش نفت توسط بامروزه، پس از انقال.22

 انجام می شود... تخصصان ایرانم...

طریق لوله به  نفت خام پس از استخراج از ؟نفت خام پس از استخراج به کجا منتقل می شود.23

 16                          پاالیشگاه منتقل می شود



 

 

 

از طریق ؟بیشتر نفت تصفیه شده و فراورده های نفتی تولید شده در پاالیشگاه چه می شود.24

خط لوله به نقاط مختلف کشور منتقل می شود وبرای رفع نیازهای خانگی یا کارخانه ها و وسایل 

 قرار می گیرد حمل ونقل مورد استفاده

 کشور به دست می آید.... شمال شرق...و... جنوب...بیشترین منابع گاز ایران از25

جنوب وشمال شرق، ؟ نام ببرید ؟نابع گاز در ایران در کدام نواحی به دست می آیدمبیشترین 26

استان خوزستان ومنابع گاز عسلویه وکنگان در بوشهر وسرخون در استان هرمزگان  :جنوب

 منابع گازخانگیران سرخس دراستان خراسان رضوی :شرق شمال

گاز از طریق خط لوله ی سراسری یعنی  ؟یعنی چه است یک شبکه ی گازرسانیایران دارای 27

 به اغلب شهرهای ایران می رسد

 صادرات و واردات نفت وگاز؟ بزرگترین تجارت درجهان امروز چیست.28

نجام فعالیت های خودمانند حمل ونقل وکارخانه هایشان کشورهایی که نفت وگاز ندارند برای ا.29

 نفت وگاز مورد نیاز خود را از کشورهای نفت خیز مانند ایران خریداری می کنند؟چه می کنند

 به کشورهای خارجی صادر می شود؟ بخش عمده ای از نفت ایران چه می شود.30

در فعالیت ؟ گونه مصرف می کندایران پولی را که از راه صادرات نفت به دست می آورد چ.31

 های مختلف کشور استفاده می کند

 

 

 

 

 

17 



 

 

 

 

18 



 

 

 

 

 

 

 هستند... سوخت های فسیلی...مهم ترین منابع مصرف انرژی در دنیای امروز.1

 می گویند... غیرقابل تجدید... به سوخت های فسیلی منابع.2

زیرا با استخراج تمام می شوند  ؟چرا به سوخت های فسیلی منابع غیر قابل تجدید می گویند.3

 یون ها سال طول می کشد تا تشکیل شوندلومی

چرا امروزه همه ی کشورها تالش می کنند که انرژی های نو را جایگزین سوخت های فسیلی .4

زیرا سوخت های فسیلی منابع غیر قابل تجدید هستند یعنی با استخراج تمام می شوند ؟ کنند

ت های فسیلی خد تا دوباره تشکیل شوند وهمچنین استفاده از سوومیلیون ها سال طول می کش

 محیط زیست را آلوده می کند

انرژی های نو آن دسته از منابع انرژی هستند که تمام ؟ انرژی های نو" قابل تجدید" چیست.5

 نمی شوند وهمواره می توان ازآن ها استفاده کرد مانند: انرژی خورشید، انرژی آب وباد

 انرژی های نو برخالف سوخت های؟ نرژی های نو با سوخت های فسیلی چیستتفاوت ا.6

فسیلی محیط زیست را آلوده نمی کنند اما حمل ونقل نفت وگاز موجب آلودگی محیط می شود 

 ه می کنددوسوزاندن آن ها نیز هوا را آلو

نند با متخصصان کشور ما تالش می ک؟استفاده از انرژی های نو در کشور ما چگونه است.7

 مطالعه وتحقیق ساختن دستگاه ها وابزارها از انرژی های نو هر چه بیشتر استفاده کنند

گرم کردن هوا یا آب، تولید ؟ رای چه کارهایی می توان استفاده کردباز انرژی خورشیدی .8

 انرژی الکتریکی

 کند را به حرکت درمی آورد وانرژی الکتریکی تولید می... توربین ها...انرژی باد.9

19 

 

 



 

 

 

از انرژی باد می توان در جاهایی که  ؟از انرژی باد در چه جاهایی می توان استفاده کرد. 10

 دربیشتر اوقات سال باد می وزد به خوبی استفاده کرد

از شکافتن هسته ی بعضی از عناصر مانند اورانیوم  ؟چگونه پدید می آید انرژی هسته ای.11

 پدید می آید

دارد واز معادن استخراج  دسنگ اورانیوم در طبیعت وجو؟ به دست می آید اورانیوم چگونه. 12

 می شود برای مثال در کشورما استان یزد دارای معادن اورانیوم است

  دارای معادن اورانیوم است... یزد... استان.13

ا غیر قابل تجدید، زیر؟چرا ؟جزء منابع تجدید پذیر است یا غیرقابل تجدیدای انرژی هسته .14

 روزی معادن آن تمام می شود

انرژی هسته ای، انرژی بسیار زیادی ؟ تفاوت انرژی هسته ای با سایر انرژی ها چیست.15

بشکه نفت، انرژی تولید  12000ورانیوم معادل سوزاندن اتولید می کند برای مثال یک کیلوگرم 

 می کند

 خصصان ودانشمندان ایرانیساخته شده است ومت... بوشهر....در ایران نیروگاه اتمی در.16

 هستند... برق...درحال راه اندازی این نیروگاه برای تولید

مزیت وسایلی که با انرژی خورشیدی کار می کنند نسبت به وسایلی که با باتری کار می کنند،  .17

رایگان است وبه پایان نمی رسد ومحیط زیست را آلوده نمی کند اما  انرژی خورشید؟ چیست

 ری تمام می شود وباتری استفاده شده در طبیعت تجزیه نمی شود وآلودگی ایجاد می کندانرژی بات

 ؟به چه نکاتی توجه کنیمباید در هنگام استفاده از سوخت های فسیلی .18

 زمانی که بخاری روشن است،درها وپنجره ها را باز نگذاریم ..1

 جب آلودگی هوای خانه می شودزیراسوخت زیادی مصرف می کندوموشومینه استفاده نکنیم .از2

 زمانی که هوا سرد است لباس های گرم تر بپوشیم ودرجه ی بخاری را کم کنیم.3
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در  –المپ های اضافی را خاموش کنیم ؟ در مصرف برق باید به چه نکاتی توجه کنیم 19

ج بار از در ساعات او –ازالمپ های کم مصرف استفاده کنیم  –یخچال را زیاد باز وبسته نکنیم 

 وسایل برقی کمتری استفاده کنیم

 می گویند... اوج بار... یا... پیک...شب ساعت 11تا7به ساعت .15

 هفت رنگ؟ برچسب انرژی چند رنگ دارد.16

" نزدیک باشد به چه Aدر یک وسیله ی برقی هر چه فلش برچسب به سمت سبز پررنگ ".17

 ی آن بیشتر استیعنی انرژی کمتری مصرف می کند وکارای؟  معناست
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 طلوع کرد... عربستان....دین اسالم از سرزمین .1

پیامبر گرامی اسالم پس از ؟ ازچه زمانی دعوت به اسالم با استقبال بیشتری روبه رو شد.2

جرت ازمکه به مدینه، حکومت اسالمی تشکیل دادند وازآن زمان به بعد دعوت به اسالم هر ه

 استقبال بیشتری روبه رو شد وگسترش یافتروز با 

پس از رحلت پیامبر، مسلمانان اسالم ؟ پس از رحلت پیامبر)ص(، اسالم چگونه گسترش یافت.3

را درخارج از شبه جزیره ی عربستان گسترش دادند ودرهر دوره سرزمین های زیادی از جمله 

رتمند آن روز را به تصرف ایران را به قلمروی اسالمی افزودند وبسیاری از کشورهای قد

 درآوردند

در هر قاره، یک یا دو کشور را که اسالم در آن ؟ اره ها گسترش یافتقدین اسالم در کدام . 4

                                 ایران، ترکیه، افغانستان :قاره آسیا؟ ها راه یافته است، را نام ببرید

 اسپانیا :قاره اروپا  مصر، لیبی، الجزایر        : قاره آفریقا

 متفاوت گسترش یافت... آداب ورسوم... و...فرهنگ ها...دین اسالم بین ملت های مختلف با.5

مسلمانان تحت تأثیر قرآن ؟ چگونه سرزمین های اسالمی به کانون علمی جهان تبدیل شدند.6

نه های مختلف وآموزه های دینی اسالم که به تفکر وآموختن علم اهمیت زیادی می داد در زمی

پیشرفت کردند.آن ها از بخش هایی از دانش وفنونی که از گذشته درکشورشان برجای مانده بود 

استفاده کردند ودر پرتو دین اسالم آن ها را گسترش دادند وبه تدریج سرزمین های اسالمی به 

 کانون علمی جهان تبدیل شدند

 وپیشرفت های علمی داشتند سهم بسیار بزرگی در گسترش اسالم... ایرانیان....7

 می گفتند.... حکیم...در دوره ی اسالمی به دانشمندان .8

چون آن ها علوم مختلف را می دانستند  ؟گفتند چرا به دانشمندان حکیم می میدوره ی اسال در.9

        23                             ودر چند علم استاد بودند

 



 

 

               

زیرا در آن  ؟ی اسالمی، اغلب دانشمندان کتاب های خود را به عربی می نوشتندچرا در دوره .10

این کشورها زبان زمان مسلمانان در علوم مختلف پیشرفت کرده بودند وزبان رسمی آن روزگاردر

 عربی بوده است

 اصطالحات زیر را تعریف کنید.11

 افتاده است چه زمانی اتفاق رخطی که نشان می دهد که هر واقعه د: خط زمان

 به هر صد سال یک قرن یا یک سده می گویند: سده

 از سال یکم تا صدم را قرن اول هجری می گویند: قرن اول هجری 

 از سال یکم تا پنجاه را نیمه ی اول قرن می نامند:  نیمه ی اول قرن

 از سال پنجاه ویک تا سال صدم را نیمه ی دوم قرن می نامند: نیمه دوم قرن

ودر سال  ...نیمه ی دوم قرن چهارم... هجری به دنیا آمده است یعنی 370نا در ابن سی.12

 ....نیمه ی اول قرن پنجم... هجری از دنیا رفته است یعنی 428
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 ؟چه عواملی موجب گسترش علوم وفنون در دوره ی اسالمی شد.1

ترجمه، حمایت فرمانروایان ازدانشمندان،  آموزه های دین اسالم، نیازهای جدید جوامع مسلمان،

 تجارت وبازرگانی، کاغذ سازی

 بود... تعالیم دین اسالم...مهم ترین علت پیشرفت علمی مسلمانان .2

آفرینش جهان،  ؟آیات قرآن کریم انسان ها را به تفکر در مورد چه چیزهایی دعوت می کند.3

 نظایرآن هاحرکت ستارگان وسیارات، زندگی جانوران وگیاهان و

به دنبال کسب علم باشید حتی اگرمجبور  ؟پیامبر اکرم)ص( در مورد کسب علم چه می فرماید.4

 شوید تا چین بروید

  ؟کدام دو امام کالس های درس داشتند وشاگردان زیادی در آن ها حاضر می شدند.5

 امام محمد باقر)ع( وامام جعفرصادق)ع(

 ؟ه علم ریاضیات وستاره شناسی نیاز داشتندای انجام چه کارهایی برمسلمانان ب.6

تعیین جهت قبله)جهت رو به خانه ی کعبه(، پی بردن به ساعت طلوع وغروب خورشید، تقویم  

 برای انجام دادن عبادت ها، کشتیرانی در دریا و......

 موقعیت ستاره ها را مطالعه می کردند... اسطرالب...مسلمانان با.7

 ساختن وهدایت کشتی ها ؟مهارت داشتندمسلمانان در چه چیزی .8

 ؟مسلمانان چگونه، مسیر خودشان را در دریا پیدا می کردند.9

 با توجه به جهت ستاره ی قطبی درآسمان 

 ؟پس از فتح سرزمین های پهناور توسط مسلمانان، آن ها آثار کدام ملت ها را ترجمه کردند.10

 26                                     ایران ویونان



 

 

 

  ؟ن ویونان در اختیار مسلمانان قرار گرفتچگونه آثار علمی ملت هایی چون ایرا.11

علوم وفنون این سرزمین ها در اختیار های پهناورآن روز را فتح کردند، وقتی مسلمانان سرزمین

ها  آن ها قرار گرفت وآثار علمی ملت هایی چون ایران ویونان را به عربی ترجمه کردند تا از آن

 استفاده کنند

بعضی از  ؟دردوره ی اسالمی فرمانروایان به چه شکل از دانشمندان حمایت می کردند.12

 فرمانروایان خودشان برای ایجاد کتابخانه، مدارس ومراکز علمی پیشقدم می شدند

تجارت  ؟تجارت وبازرگانی چگونه سبب گسترش علوم وفنون دردوره ی اسالمی شد.13

طریق راه های خشکی وهم راه های دریایی رونق داشت در این سفرها ورفت وبازرگانی هم از 

 وآمدها علوم وفنون نیز از جایی به جای دیگر منتقل می شد

 آموختند وآن را گسترش دادند... چینی ها...مسلمانان فن کاغذ سازی را از.14

 ؟چگونه می توان دریافت که مسلمانان فن کاغذ سازی را گسترش دادند.15

ب فروشی در شهرهایی چون بغداد، نیشابور، بخارا از آن جا که در آن دوره، صدها مغازه ی کتا

 و..... وجود داشت

دانشگاه وکتابخانه،  ؟مهم ترین مراکز علمی جهان اسالم در دوره ی اسالمی را نام ببرید.16

 نظامیه، رصدخانه، بیمارستان

 ؟جا تأسیس شددانشگاه جندی شاپوردرزمان چه سلسله ای ودرک.17

 ودراهواز ساخته شد در زمان ساسانیان

سامانیان در کدام شهرکتابخانه ی عظیمی داشتند وکدام دانشمند سال ها در آن جا مشغول .18

 ابن سینا –بخارا  ؟تحقیق ومطالعه بود

مدارسی بودند که عده ی زیادی از افراد درآن ها علم     ؟نظامیه ها چگونه مدارسی بودند.19

 موختند وهمان جا زندگی می کردند وحکومت خرج تحصیل وزندگی آن ها را می دادمی آ

27 



 

 

 

 نظامیه را تأسیس کرد... خواجه نظام الملک...یکی از وزیران معروف ایرانی به نام.20

 نیشابور وبغداد ؟کدام نظامیه ها در دوره ی اسالمی معروف بودند.21

 است... دارس نظامیهم...دانشگاه های امروز جهان تقلیدی از.22

 رصد خانه ها محل تحقیق درباره ی ستارگان بودند ؟نه چگونه جایی بودندارصد خ. 23

 بغداد، اصفهان، ری ؟در کدام شهرها رصد خانه وجود داشت.24

 دانشگاه جندی شاپور ؟تان ومدرسه ی پزشکی چه نام داشتسنخستین بیمار.25

عضدالدوله دیلمی ؟ی توسط چه کسی درکجا بنا شدمعروف ترین بیمارستان در دوره ی اسالم.26

 دربغداد بنا کرده بود که داروخانه ای نیز داشت

دردوره ای که مسلمانان به پیشرفت های  ؟عصر تاریکی اروپا به چه دوره ای گفته می شود.27

علمی بزرگ دست یافته بودند وده ها کتابخانه و دانشگاه ومرکز علمی در سرزمین های اسالمی 

واز پیشرفت های علمی درآن جا  خرافات زندگی می کردندوجود داشت، مردم اروپا در جهل و

 این دوره به" عصر تاریکی " اروپا معروف است خبری نبود

بعدها به تدریج اروپاییان آثار علمی  ؟علوم وفنون مسلمانان چگونه به اروپا انتقال پیدا کرد.28

شنا شدند وعلوم وفنون از سرزمین های اسالمی به اروپا مسلمانان را ترجمه کردند وبا آن ها آ

 انتقال یافت
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.شهر اصفهان 2.شهر اصفهان، مرکز استان اصفهان است،1 ؟اصفهان چگونه شهری است.1

.جمعیت 3درکوهپایه های زاگرس قرار دارد ورود زاینده رود از وسط آن عبور می کند

.این شهر بعد از تهران ومشهد پرجمعیت ترین شهر 4ر استو میلیون نفدشهراصفهان حدود 

 ایران است

نقشه ای است که روی آن، مکان های دیدنی وآثار تاریخی نشان  ؟نقشه ی گردشگری چیست.2

 داده می شود

 است... صفویه...اوج شکوفایی شهر اصفهان در دوره ی .3

  ؟اهمیت داشته استچگونه متوجه می شویم که شهر اصفهان از گذشته های دور .4

 ازآثار تاریخی به جا مانده ی قدیمی

دردوره ی صفویه به دلیل حمایت شاهان  ؟چگونه اصفهان به نصف جهان معروف شد.5

وچنان آثار دان ودانشمندان به اصفهان آمدندصفوی، تعداد زیادی از صنعتگران،معماران، هنرمن

 جهان معروف شد باشکوه وزیبایی به وجود آوردند که این شهر به نصف

بازار قیصریه، کاخ عالی قاپو،  ؟چند نمونه آثار تاریخی ودیدنی شهر اصفهان را نام ببرید.6

 ن امام) نقش جهان(امسجد شیخ لطف هللا، مسجد امام، مید

بازار قیصریه، مسجد امام،            ؟بناهای تاریخی اطراف میدان نقش جهان را نام ببرید.7

 د شیخ لطف هللاکاخ عالی قاپو، مسج

به فرمان شاه عباس صفوی در  ؟میدان نقش جهان به فرمان چه کسی ودرکجا ساخته شد.8

   مرکز شهر اصفهان
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این مسجد به فرمان  ؟مسجد شیخ لطف هللا به فرمان چه کسی وبه چه منظوری ساخته شد.9

عت برگزار کند وبه تا شیخ لطف هللا که عالم بزرگی بود درآن نماز جما شاه عباس ساخته شد

 تربیت وتدریس شاگردان بپردازد

 سال طول کشید... 18...ساخت مسجد شیخ لطف هللا حدود .10

ی دارد که روی آن کاشی کاری های بی نظیری گنبد بسیار زیبای... شیخ لطف هللا...مسجد.11

 دیده می شود

 اسالمی است-یکی از نشانه های معماری... گنبد....12

مسجد امام چهار ایوان در  ؟مسجد امام ) مسجد جامع عباسی( را بیان کنید ویژگی های. 13

متر ارتفاع دارد، داخل این 40چهار جهت جغرافیایی دارد، هر یک از مناره های مسجد بیش از 

ها پلکان های مارپیچی وجود دارد که ازآن باال می رفتند تا اذان بگویند  گلدسته مناره ها یا

 یاخبررسانی کنند

معادن سنگ مرمر، اطراف این ... مسجد امام...مشهور است همزمان با ساخته شدن .14

 شهرکشف شده است

مشهور است همزمان با ساخته شدن  ؟چرا در ساخت مسجد امام از سنگ مرمر استفاده شد.15

مسجد امام،معان سنگ مرمر،اطراف این شهر کشف شده است که از این سنگ ها دربنای مسجد 

 رده انداستفاده ک

 کتیبه نوشته های روی سنگ، کاشی ومانند آن است ؟کتیبه چیست.16

 گنبد،محراب، مناره ها ؟ی اسالمی کتیبه ها در چه جاهایی دیده می شود درمساجد دوره.17

ونام  معموالً آیات قرآن، دعا ؟دره اسالمی چه چیزهایی نوشته می شمعموالً درکتیبه های دو.18

 وش نوشته می شدامامان بزرگواربا خط خ

 خطاط مشهورنوشته شده است..علیرضاعباسی...برخی ازکتیبه های مسجد امام به قلم استاد.19
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 اتاق دارد... پنجاه...طبقه ساخته شده است وحدود .. شش...کاخ عالی قاپو در.20

 شاه عباس در این مکان به امور ؟شاه عباس از کاخ عالی قاپو چه استفاده هایی می کرد.21

شاه  کشور می پرداخت ودستورهای الزم را صادر، در تاالرهای آن از مهمانان پذیرایی می کرد

رژه های سربازان را در میدان امام تماشا  ودرباریان از ایوان این کاخ، چوگان بازی، جشن ها یا

 می کردند

 دیده می شود...(نقاشی های مینیاتور)خرده نگار...تاالرها واتاق های کاخ عالی قاپودر داخل .22

 است... رضاعباسی...نقاشی های مینیاتوری موجود در کاخ عالی قاپو کار استاد.23

جد امام مناره دارد ولی مس؟ مهم ترین تفاوت مسجد امام ومسجد شیخ لطف هللا در چیست.24

 مناره نداردمسجدشیخ لطف هللا 

 

 

  

 

دراوایل قرن دهم هجری، اوضاع سیاسی اجتماعی  ؟سلسله ی صفویه چگونه تأسیس شد .1

ایران نابسامان بود.حکومت های قدرتمندی درکشوروجود نداشت وهربخش آن در اختیا ر 

 حکومتی بود درچنین اوضاع آشفته ای شاه اسماعیل صفوی سلسله ی صفویه را تأسیس کرد

 نام داشت ...شاه اسماعیل صفوی...مؤسس سلسله ی صفویه  .2

 ؟ورترین پادشاه صفوی چه نام داشت وکدام شهر را به عنوان پایتخت انتخاب کردمشه .3

 شاه عباس اول است که اصفهان را به پایتختی انتخاب کرد

 را مذهب رسمی کشور اعالم کردند ...شیعه...صفویان، مذهب .4

 اعالمصفویان مذهب شیعه رامذهب رسمی ؟لحاظ دین ومذهب چگونه بودحکومت صفویه از .5

 نددعالقه مند بو کردند آن ها از عالمان دینی ومراسم مذهبی حمایت می کردند وبه ساختن مساجد
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وجود حکومت قدرتمند  ؟عوامل گسترش هنر ومعماری را در دوره ی صفویه نام ببرید .6

 ویکپارچه، رونق تجارت،برقراری امنیت در راه ها وشهرها، حمایت از هنرمندان

صفویان توانستند  ؟وانستند حکومتی قدرتمند ویکپارچه به وجود آورندصفویان چگونه ت .7

 داخل کشور سرکوب کنند.آن ها با دشمنان قدرتمند خود مانند عثمانی ها رمخالفان خود را د

 ند وبدین ترتیب آن ها دوپیروزی هایی به دست آور درغرب وازبکان درشرق نیز جنگیدند

 آوردندحکومتی قدرتمند ویکپارچه به وجود 

 بودند ...ازبکان...ودر شرق ... عثمانی ها...دشمنان قدرتمند صفویان در غرب .8

ابریشم وپارچه های زربفت  ؟کاالهای صادراتی مهم ایران دردوره ی صفویه را نام ببرید.9

 وسنگ های قیمتی وخشکبار

  را در راه ها زیرا صفویان امنیت ؟می کردندی صفویه کاروان ها باآسودگی سفر دورهچرا در.10

 وشهرها برقرار کرده بودند

 اهمیت زیادی می دادند ...کاروانسراها...و... راه ها...حکومت صفویه، به ساختن .11

کاروانسراها محل استراحت وتأمین آذوقه ی مسافران ؟کاروانسراها چگونه مکان هایی بودند .12

 دیگر طی می کردندود که راه های طوالنی را از شهری به شهر بوچهار پایانی 

از هنرمندان وصنعتگران ودانشمندان حمایت ... شاه عباس...حاکمان صفوی به ویژه .13

 می کردند

از راه مالیات هایی که از  ؟دردوره ی صفویه مخارج حکومت از چه راه های تأمین می شد .14

م مجبور بودند والیات می گرفتند،تأمین می شد. کشاورزان، بازرگانان وصنعتگران وهمه ی مرد

 دآمد خود را به مأموران حکومت بدهنبخشی ازدر

  دیده ها وشنیده ها وخاطرات خود را از سفرهایشان بسیاری از جهانگردان، ؟سفرنامه چیست.15

 می گویند می نوشتند وگاهی با نقاشی نیز تصویر می کردند به این نوشته ها "سفرنامه"
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فرصت وزمان زندگی ما بسیار باارزش  یعنی ؟ منظور از ضرب المثل "وقت طالست" چیست .1

 وزمان خود را بیهوده تلف نکنیم مناسب کنیم ی وگرانبهاست وباید از آن استفاده

زندگی انسان، مدت زمانی است که در اختیار دارد این  ؟الح"وقت" یا"اوقات" یعنی چهاصط.2

وهفته ها وسال تقسیم شده است که در اصطالح به آن "وقت"  زمان به ثانیه ها وروزها

 یا"اوقات" می گوییم

قسمت تقسیم  24یک دایره رسم، وآن را به  ؟ نمودار زندگی روزانه را ترسیم کنیم چگونه .3

می کنیم که هر قسمت نشان دهنده ی یک ساعت است وفعالیت های یک شبانه روز خود را به 

 ر جدا می کنیم ورنگ می زنیمتعداد ساعات روی نمودا

 

عادل،استراحت وخواب، تبرنامه ی مدر ؟برنامه ی متعادل را با برنامه ی نا متعادل مقایسه کنید .4

کاری در موقع درس خواندن، عبادت کرن وتفریح وسرگرمی به اندازه ی کافی وجود دارد وهر 

از بخش های زندگی، کمتر یا در برنامه ی نامتعادل به بعضی  مناسب انجام می شود؛ به عکس

 بیشتر از حد الزم توجه می شود
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زیرا همه ی ما نیاز داریم که  ؟ چرا باید بخشی از زندگی روزانه را به عبادت اختصاص دهیم .5

 وآرامش پیدا کنیم از طریق نماز، دعا وخواندن قرآن با خداوند ارتباط برقرار کنیم

زیرا دیر خوابیدن وکمبود خواب  ؟اب کافی وجود داردوحت وخچرا در برنامه ی متعادل، استرا .6

و کم خوابی می تواند موجب خستگی،  بر سالمت جسم وروان ما تأثیرات بدی به جای می گذارد

 بداخالقی، وکندی یادگیری شود

کم خوابی می تواند موجب خستگی، بداخالقی  ؟کم خوابی ممکن است سبب چه چیزهایی شود. 7

 ی شودوکندی یادگیر

 در برنامه ی متعادل ساعات درس خواندن وساعات کار کردن باید به اندازه ی کافی باشد . 8

یعنی فرد نه آن قدر تنبلی کند که درس یا کار را فرموش یا به آن ها کم توجهی کند   ؟یعنی چه

ن یح یا ارتباط با خانواده ودوستارد که هیچ وقتی برای تفورق شغونه آنقدر در درس وکار 

 وخویشان نداشته باشد

لیت اچون باعث می شود دوباره برای فع ؟است چراتفریح وسرگرمی الزمه ی زندگی انسان  .9

 های دیگر انرژی ونشاط پیدا کنیم

فرصت  از دست دادن؟امام علی)ع( در مورد استفاده ی نادرست از فرصت ها چه می فرماید. 10

 موجب پشیمانی واندوه است
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انسان ها، اغلب اوقات خود را برای کار یا تحصیل یا وظایف  ؟ " اوقات فراغت " چیست. 1

تی که فرد از این کارها فارغ یاآسوده است الیفی که بر عهده دارند، صرف می کنند به اوقاوتک

 اوقات فراغت می گویند

صت پیدا فراغت زمانی است که پس از کار یا تکالیف درسی، فر ؟ فراغت چه زمانی است. 2

می کنیم تا به فعالیت های دلخواه خودمان مانند کارهای هنری، ورزش وبازی وسرگرمی های 

 مفید یا آموختن مهارت های مختلف بپردازیم

مردم با شرکت  ؟ا پر می کردندرت فراغت خود ادر گذشته های نه چندان دور مردم چگونه اوق. 3

مجلس نقالی وبازی های گروهی وتیراندازی،در مراسم وجشن ها،شرکت درمسابقات زورآزمایی 

 خود را سرگرم واوقات فراغت خود را پر می کردند

تربازی های در گذشته بچه ها بیش ؟هم مقایسه کنیدهای بچه های امروزی وقدیمی را با بازی . 4

قدرتی داشتند امروزه بازی های     این بازیها اغلب جنبه ی حرکتی یاگروهی انجام می دادند 

 انه ای بین بچه ها رواج پیداکرده استیار

   بخانه های عمومی،اکت؟چند نمونه از مکان های عمومی گذران اوقات فراغت را نام ببرید .5

 سالن های تئاتر وسینما، نمایشگاه ها، بوستان ها، پارک ها، اردوگاه ها، فرهنگسراها و.....

    ؟ت فعالیت می کنند را نام ببریدبرخی ازمؤسسات وسازمان هایی که دراموراوقات فراغ .6

 هنری شهرداریی سازمان فرهنگن ونوجوانان،سازمان دانش آموزی،کانون پرورش فکری کودکا

 ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ و وزارت آموزش فنی وحرفه ای، ،وزارت ورزش جوانان،

راه نرویم وفقط .روی چمن 1؟  هنگام استفاده از بوستان ها چه مواردی را باید رعایت کنیم.7

 .زباله ها را در سطل مخصوص بریزیم3.گل ها را نچینیم 2از پیاده روها استفاده کنیم
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.برای تهیه ی بلیت، نوبت درصف را 1 ؟در ورزشگاه ها چه مواردی را باید رعایت کنیم .8

مان را .از مسخره کردن یک تیم یا هواداران آن خودداری، وفقط تیم مورد عالقه 2رعایت کنیم 

.با نظم وآرامش به سالن ها وارد یا ازآن جا 4.از اموال عمومی حفاظت کنیم 3تشویق کنیم 

 انتظامات یا کارکنان ورزشگاه همکاری کنیم و..... .با5خارج شویم 

 پایگاه های مقاومت بسیج ؟رای گذران اوقات فراغت وجود دارددر مساجد چه فعالیت هایی ب .9

 هنری -الس های آموزشی، کانون فرهنگی ، کتابخانه ی مساجد، ک

قایم  ؟تعدادی از بازی هایی که از گذشته تا به امروز در ایران رایج بودند را نام ببرید .10

 موشک، نون بیار کباب ببر، عمو زنجیرباف، الک ودولک، بادباک بازی، طناب بازی
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موقعیت های مختلف، گروه های مختلف شغلی  ؟ی شودچه عواملی سبب تفاوت درنوع لباس م .1

 واجتماعی، فصول مختلف سال،نواحی مختلف آب وهوایی، اقوام مختلف

برای مثال لباس  ؟با ذکرمثال توضیح دهید درچه موقعیت هایی لباس های مختلفی می پوشیم .2

می خواهیم ورزش منازل ما با لباس مدرسه وبا لباسی که درمهمانی می پوشیم،فرق دارد وقتی 

، در مراسم عزاداری لباس سیاه استفاده می کنیمکنیم از لباس های ورزشی یا لباس های راحتی 

 بر تن می کنیم

 ؟نوع پوشش گروه های مختلف اجتماعی وشغلی به چه چیزهایی بستگی دارد. 3

 لباس های این گروه ها بسته به کار ونقش آن ها در اجتماع متفاوت است

                 ؟ه های مختلف اجتماعی وشغلی لباس های مخصوصی به تن می کنندچرا گرو .4

 تا ما بتوانیم ازروی لباس این گروه ها به شغل وحرفه ی این افراد پی ببریم

 برای لباس ها بیشترازرنگ های تیره ودر تابستان از رنگ های روشن چرا در زمستان .5

بیشتر نور خورشید را جذب می کنند و رنگ های روشن زیرا رنگ های تیره  ؟استفاده می شود

 نور خورشید را کمتر جذب می کنند

 شکل،جنس، رنگ ؟پوشاک مردم در نواحی مختلف آب وهوایی از چه نظر با هم فرق می کند.6

زیرا نوع آب وهوا در همه  ؟چرا نوع پوشاک در نواحی مختلف کشورمان با هم تفاوت دارد .7

نیست در بعضی جاها آب وهوا گرم وخشک در بعضی جاها سرد ودر  جای کشورمان یکسان

بعضی مکان ها گرم ومرطوب ودر بعضی نواحی معتدل است به همین دلیل افراد با توجه به نوع 

 آب وهوا، لباس مناسب آن ناحیه ی آب وهوایی را می پوشند
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 تدلگرم ومرطوب، معگرم وخشک، سرد،  ؟کشور ما دارای چه نوع آب وهوایی می باشد.8

 ....وفارس، ترک، لر، گیلک، کرد، بلوچ، عرب  ؟در کشور ما چه اقوامی زندگی می کنند.9

 درمراسم یاجشن های مختلف؟چه جاهایی پوشیده می شوندامروزه لباس های محلی اغلب در .10

 حفظ ونگهداری می شوند ...موزه ی مردم شناسی...امروزه لباس های محلی در.11

زیرا این لباس ها  ؟ا لباس های محلی در موزه ی مردم شناسی حفظ ونگهداری می شوندچر .12

از فرهنگ وهویت ماست وبا نگهداری این لباس ها در موزه در واقع فرهنگ گذشته  بخشی

 اریخ اقوام ایرانی را حفظ می کنیموت

 ؟ز سرپوش ها را در دوره های مختلف نام ببریداچند نمونه  .13

  کاله، عمامه، دستار ومانند آن تاج، انواع

 ؟در زمان های گذشته کدام گروه های اجتماعی لباس های مخصوص به خود می پوشیدند .14

 شاهزادگان، روحانیون، نظامیان و.....
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در گذشته های نه چندان دور، بیشتر  ؟تفاوت نوع تولید لباس در گذشته وحال را بیان کنید .1

تهیه ی لباس به خیاط مراجعه می کردند وخیاط نیز اندازه ی آن ها را می گرفت وبه مردم برای 

سلیقه ی آن ها، لباسی برایشان می دوخت اما امروزه بیشترمردم پوشاک مورد نیاز خود را به 

 صورت آماده از فروشگاه های مختلف می خرند

زمان وافزایش جمعیت چون دیگر  با گذشت ؟به چه دلیل کارگاه های تولید لباس به وجود آمد. 2

یک یا چند خیاط نمی توانستند نیازهای تعداد زیادی از مردم را برآورده کنند، کم کم کارگاه های 

 تولید لباس به وجود آمد

به تولید یک کاال به یک شکل وبه تعداد زیاد" تولید انبوه"   ؟" تولیدانبوه" را تعریف کنید. 3

 می گویند

 باشد... مصنوعی...یا ...طبیعی...رست می شود ونخ ممکن استپارچه از نخ د. 4

... پارچه بافی)نساجی(...نخ ها به کارخانه ی  ....نخ ریسی...پس از تولید نخ در کارخانه ی . 5

 فرستاده می شود

برش کاراز روی الگوها، پارچه ها را می برد وهر  ؟لباس در کارگاه چگونه تولید می شود  .6

ی کارگاه یک بخش از لباس را می دوزند برای مثال یک نفرآستین می دوزد یک از خیاط ها

فرد دیگر دکمه وزیپ به لباس می دوزد و درپایان یک نفر  ونفربعدی یقه ها را متصل می کند

 درزهای لباس وجای دوخت ها را اتو می کند

 ی می کنندخریدار... عمده فروشان....صاحبان کارگاه های تولید لباس پارچه را از .7
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 اصطالحات زیر را تعریف کنید .8

می دهند در کارگاه مشغول به کارهستند،بخشی از کار تولید را انجام همه ی کسانی که  :خط تولید

 تا کاال به صورت نهایی آماده شود به این همکاری " خط تولید" گفته می شود

 )درآمد وهزینه( .خرید یک چیزبپردازیممقدار پولی که می توانیم برای انجام یک کار یا  :بودجه

.باید با باورهای دینی ما تناسب 1 ؟لباسی که انتخاب می کنیم باید چه ویژگی هایی داشته باشد .9

 .کیفیت خوب وقیمت مناسب داشته باشد2داشته باشد

یعنی پوشش مناسب را  ؟لباس باید با باورهای دینی ما تناسب داشته باشد " یعنی چه"  .10

 فراهم کند ی زن یا مرد مسلمانبرا

 موجب وقار ومتانت شخص می شود ؟رعایت حجاب وعفاف موجب چه چیزی می شود .11

 ؟لباسی را که انتخاب می کنیم باید کیفیت خوب وقیمت مناسب داشته باشد" یعنی چه  " .12

 یعنی هم جنس آن خوب باشد وهم با بودجه )درآمد وهزینه( ما تناسب داشته باشد
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 به دریاها دسترسی دارد ...جنوب...و ...شمال...ایران از. 1

 گودال های پرآبی هستند که به اقیانوس ها راه دارند...دریاها.... 2

 است ...دریاچه...دریای خزر در واقع یک . 3

دران، دریای دریای گیالن، دریای مازن؟ در طول تاریخ، دریای خزر چه نام هایی داشته است. 4

 قزوین، دریای گرگان و....

 نامیده می شود... کاسپین...در نقشه های خارجی، دریای خزر .5

در نواحی شمالی بسیارکم است  ؟ عمق دریای خزر در نواحی شمالی وجنوبی چگونه است .6

متر می رسد اما در نواحی جنوبی نزدیک به  10به طوری که در بعضی از نواحی به کمتر از 

 متر است 1000از  شران، عمق آن بیای

 است ...کمتر...انوس ها یمیزان شوری آب دریای خزر از دیگر دریاها واق .7

 گرگان، هراز، سفید رود،چالوس؟ چند رود که به دریای خزر می ریزند، را نام ببرید .8

یه، ترکمنستان، قزاقستان، روس ؟ دریای خزر، ایران را به کدام کشورها مربوط می کند .9

 جمهوری آذربایجان

 به پیشروی آب دریاها درخشکی خلیج می گویند ؟ چیست "خلیج "  .10

خلیج فارس،ازپیشروی آب دریای عمان واقیانوس ؟خلیج فارس چگونه به وجود آمده است .11

 هند در خشکی های ایران وعربستان به وجود آمده است

 امتداد یافته است... عباسبندر...تا  ...اروند رود...ساحل خلیج فارس از .12

ن اطراف اخلیج فارس بریدگی های عمیقی وجود دارد که ساکن یدر کناره ها ؟ خور چیست .13

                         به آن ها خور می گویند
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 برای ایجاد بندر وپهلو گرفتن کشتی ها ؟خورها برای انجام چه کاری مناسب هستند .14

شوری آب خلیج فارس از دریای عمان  ؟مان را با هم مقایسه کنیدخلیج فارس ودریای ع .15

بیشتر است اما عمق خلیج فارس از دریای عمان بسیار کمتر است در خلیج فارس جزیره های 

 کوچک وبزرگ وجود دارد

 امتداد دارد ...بندرگواتر...تا  ...بندرعباس...ساحل دریای عمان از  .16

 اقیانوس هند ؟وس راه دارداقیانکدام دریای عمان به  .17

د ور اطراف چابهار به حددمی شود و ...بیشتر...عمق دریای عمان به سمت اقیانوس  .18

 می رسد... متر3000...

 به آبراهه ای که دو دریا را به هم وصل می کند، تنگه می گویند ؟ تنگه چیست .19

 تنگه ی هرمز ؟ ستتنگه ای که خلیج فارس را به دریای عمان مربوط می کند چی .20

کارون، جراحی، هندیجان، رود مند،  ؟ چند رود که به دریاهای جنوب می ریزند را نام ببرید .21

 رود شور، سرباز

قشم، کیش، خارک، تنب کوچک، تنب  ؟کشور ما در خلیج فارس را نام ببرید جزیره های .22

 بزرگ، ابوموسی و....

 نام دارد ...قشم...در خلیج فارس  بزرگترین جزیره ی ما .23

 ؟ا ردیبهشت در تقویم، روز ملی خلیج فارس نامیده می شود علت چیست  0روز  .24

لیج فارس است. سال ها پس اردیبهشت سالروز اخراج پرتغالی ها از تنگه ی هرمز وخ 10

دولت  1380ازاخراج پرتغالی ها ازتنگه وپیروز شدن دربرابرتحریف نام خلیج فارس در سال 

یم گرفت برای پاسداری ومحافظت از این گنجینه ی گرانبها یک روز را در تقویم به نام وقت تصم

 روز ملی خلیج فارس نام گذاری کند
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 وجود منابع سرشار نفت وگاز ؟یکی از مهم ترین دالیل اهمیت خلیج فارس،چیست .1

زیرا منابع نفت وگاز در خلیج فارس  ؟ی گویندچرا به خلیج فارس " انبار نفت جهان " م .2

 آنقدر زیاد است که به این منطقه " انبار نفت جهان" می گویند

نفت وگاز از کف خلیج فارس در  ؟نفت وگاز از کدام ناحیه ی خلیج فارس استخراج می شود .3

 ناحیه ی کم عمق نزدیک به ساحل استخراج می شود

همه روزه نفتکش های  ؟ه سایر کشورها انتقال می یابدنفت کشورهای نفت خیز چگونه ب .4

عظیمی از خلیج فارس وتنگه ی هرمز عبور می کند ونفت کشورهای نفت خیز را به سایر 

 کشورهای جهان انتقال می دهند

 یکی از آبزیان مهم دریاهای جنوب است ...میگو....5

 ا برای صید میگو آماده می کنندماهیگیران جنوب، خود ر ...،مهر...با نزدیک شدن به ماه  .6

 دریای خزر ؟بزرگترین منبع ماهیان خاویاری در جهان کجاست .7

 در جهان است... ماهیان خاویاری...دریای خزر بزرگترین منبع .8

خاویار یا تخم  ؟گرانترین غذای جهان که به مروارید سیاه هم مشهور است چه نام دارد. 9

 ماهیان خاویاری

 مشهور است ... مروارید سیاه...خم ماهیان خاویاری دریای خزر به خاویار یات .10

میگو  ؟ایران همه ساله کدام دو محصول دریایی را به کشورهای دیگر صادر می کنند .11

                                        وخاویار

 پاییز اوایل بهار تا اوایلاز ؟صید ماهی در دریای خزر در چه زمانی ممنوع است .12
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برای ماهیگیری در  ؟چه نوع کشتی هایی استفاده می شود در دریاها ازی ماهیگیری برا  .13

اما صیادان برای  ی شودده مآب های اطراف سواحل از کشتی ها ولنج های کوچک استفا

ماهیگیری در آب های عمیق به کشتی های مجهز نیاز دارند در این کشتی ها لوازم پیشرفته ی 

 یگیری وسردخانه وجود داردماه

ماهی کولی، ماهی سفید،سوف، کپور، کفال، کیلکا،  ؟چند ماهی دریای خزر را نام ببرید .14

 ماهیان خاویاری

سرخو، سنگسر، زبیده، قباد، شوریده،  ؟چند ماهی دریای عمان وخلیج فارس را نام ببرید .15

 حلوا، میگو، ماهی شیر

 تاس ماهی، اوزون برون، دراکول، فیل ماهی ؟نام ببریدچند نوع ماهیان خاویاری را  .16

 منتقل می شوند... کنسرو سازی...بخشی از ماهی های صید شده به کارخانه های .17

ماهی ها پس از  ؟را توضیح دهیددر کارخانه ی کنسروسازی چگونگی تولید کنسرو ماهی  .18

هی را به مل می شوند در آن جا ماصید با کامیونهای یخچال دار به کارخانه ی کنسرو سازی ح

مدت معینی بپزد بعد دستگاه در دیگ های مخصوص می ریزند تا درو قطعات بزرگ برش می دهند

 خودکار، تکه های پخته شده را در درون قوطی می ریزد ونمک وروغن به آن اضافه می کنند

 ندرهاب ؟بخش عمده صادرات و واردات کشور ما از چه طریقی صورت می گیرد .19

در شهرهای بندری، عده ای  ؟چه شغل هایی رابرای مردم ساحل نشین فراهم کرده استبندر .20

از مردم به بارگیری وباراندازی کاالهای کشتی ها مشغول اند در این مناطق انبارهایی نیز برای 

 نگهداری کاالها به وجود آمده است وبرخی از مردم به شغل انبارداری مشغول اند وهمچنین

 ندا ه کشتی سازی وتعمیر کشتی ها مشغولببرخی از مردم 

کشتی های  ؟با توجه به تنوع فعالیت ها در دریا، چه نوع کشتی هایی ساخته می شود .21

 ماهیگیری، تفریحی، تجاری، ونفتکش در کارخانه های کشتی سازی تولید می شود
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رخانه های کشتی سازی ولنج سازی در کا ؟ریدبمونه هایی از مراکز کشتی سازی را نام بن .22

نکا  در سواحل دریای خزر نمونه ای از این  اطراف بندرعباس، بوشهروچابهار در جنوب و

 مراکز هستند

همه ساله عده ی زیادی از مردم کشورما برای تفریح وگذران تعطیالت تابستان به  .23

 ایران سفر می کنند ...شمالی....سواحل

یران اسواحل زیبای جنوبی  ؟گردشگری در فصل زمستان مناسب است کدام سواحل برای .24

 وجزایر کیش، قشم، بندرعباس وچابهار

 

 

 

 مرز خط مشخصی است که کشوری را از کشور دیگر جدا می کند؟مرز چیست. 1

ابتدا کشورها بر سر خط مرزی برای تعیین مرز، ؟مرز بین کشورها چگونه مشخص می شود. 2

  ومیان خود خطوطی را معین می کنند، سپس نقشه کش ها با دقت نقشه هایی به توافق می رسند

از مرزها ترسیم می کنند در مرحله ی بعد طبق آن نقشه، روی زمین در محل خطوط مرزی 

    عالمت گذاری می کنند این عالمت ها معموالً میله ها یا تیرک هایی هستند که در زمین فرو 

 می کنند

 است که در زمین فرو می کنند ...تیرک هایی...یا ... میله...معموالً  عالمت های تعیین مرز. 3

ی وحفاظت از در این پاسگاه ها، افرادی مشغول دیده بان ؟وظیفه ی پاسگاه مرزی چیست. 4

غیرقانونی از مرز صورت نگیرد.مرزبانان پرتالش از این راه به کشور مرزها هستند تا عبور

 خدمت می کنند

خلبانان هنگام عبور از مرز هوایی یا آسمان  ؟ وایی چگونه صورت می گیردعبور از مرز ه.5

 هر کشور باید به آن کشور اطالع بدهند وبرای ورود از آن ها اجازه بگیرند
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 عراق ؟ایران با کدام کشور، طوالنی ترین مرز رادارد. 6

 ارمنستان ؟ کوتاه ترین مرز ایران با کدام کشور است. 7

خیر، گاهی یک  ؟مثال بزنید ؟با میله یاتیرک مشخص می شود ن دو کشور همیشهآیا مرز بی. 8

پدیده ی طبیعی مانند رودخانه، کوه، بیابان ودریاچه بین دو کشور قرار دارد واز همان پدیده ها 

برای تعیین مرز استفاده می کنند مثالً کوه های آرارات بخشی از مرز ایران وترکیه را تشکیل 

 می دهد

 دهای زیر، ایران را از کدام کشورها جدا می کندرو .9

 ایران از ترکمنستان : اَترک

 ایران از عراق : اروند رود

 ایران از جمهوری آذربایجان، ایران از ارمنستان : اَرس

  ؟ روابط ما با همسایگان چگونه است .10

 .روابط بازرگانی: کاالهایی را وارد وصادر می کنیم1

 رت به کشورهای همدیگر سفر می کنیمقصد زیابه .روابط فرهنگی: 2

 زیبای کشورها سفر می کنیم.روابط گردشگری: به منظور دیدن آثار وبناهای تاریخی ومناطق 3

 گذرنامه یاپاسپورت ؟ افراد برای خارج از کشور به چه چیزی نیاز دارند .11

است ودرآن مشخصات گذرنامه مانند شناسنامه ی خارجی فرد  ؟ گذرنامه یاپاسپورت چست .12

 فرد واهل کدام کشور بودن او ذکر شده است

                  ؟اگر یک فرد ایرانی بخواهد به کشور دیگر برود باید چه کاری انجام دهد .13

               باید از دولت ایران گذرنامه بگیرد

نه ی آن کشور اجازه برای مسافرت به کشور دیگر باید از سفارتخا ؟دید یا ویزا چیستارو .14

 گرفت. به این اجازه روادید یا ویزا می گویند
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  ؟وقتی یک کشور به یک فرد ویزا می دهد به چه معناست .15

 پذیرش داده است تا به آن جا سفر کندا به این معناست که به اواجازه ی

                                 ؟برخی از شباهت های کشور ما با همسایگان را بیان کنید .16

             ایران به جز ارمنستان مسلمان هستند                      همسایه ی دین: مردم همه ی کشورهای

است                                          ، زبان فارسی  ، تاجیکستانافغانستانکشور زبان: زبان رسمی

نوروز نیز یجان،پاکستان،ترکمنستان، شمال ترکیه جشن ها واعیاد:درافغانستان، جمهوری آذربا

را جشن می گیرند وهم چنین مراسم واعیاد دینی مانند عید فطر،عیدقربان در این کشورها 

 باشکوه برگزار می شود

 ... استمسیحیردم کشور ارمنستان ...مدین  .17

ستان، ترکمنستان، افغانستان،پاک ؟مراسم نوروز در کدام کشورهای همسایه برگزار می شود .18

 ترکیه

 افغانستان ؟در کدام کشور همسایه سال رسمی با نوروز آغاز می شود .19

  ؟در کدام کشورهای همسایه در نوروز چیدن سفره هفت میوه رواج دارد .20

 در کابل ومرزهای شمال افغانستان وبرخی شهرهای پاکستان

 عالم افروز ؟درپاکستان نوروز را چه می نامند .21

 ؟رایج است اجرای چه مراسمیدر ترکمنستان هنگام نوروز  .22

 اجرای مراسم ورزشی وبازی های مختلف

 شمال کشور ترکیه ؟کدام بخش ترکیه نوروز را جشن می گیرند .23

در همه ی کشورهای همسایه ی مسلمان ما برگزاری  ...عیدقربان...و ... عیدفطر...مراسم  .24

 می شود واین روزها تعطیل هستند
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 :1پاسخ فعالیت 

 ؟چطور افغانستان؟ داردیاها دسترسی ترکیه به کدام کشورها ودر.1

 

 : سوریه، عراق، ارمنستان، گرجستان، بلغارستان، ایران کشورها                  

 ترکیه

 : اژه، مرمره، دریای سیاه، مدیترانهدریاها                   

 

 : ایران، ترکمنستان، تاجیکستان، پاکستان، ازبکستان، چینکشورها                 

 افغانستان

 : به دریا راه ندارددریاها                 

ترکیه، زیرا به دریاهاراه دارد ودارای  ؟چرا؟به نظر شما کدام کشور، موقعیت مکانی بهتری دارد 

جذب گردشگران زیادی شده مکان های دیدنی وتاریخی فراوانی است که سبب  ،سواحل بسیارزیبا

 است وازراه گردشگری درآمد زیادی به دست می آورد

  ؟آب وهوای ترکیه وافغانستان را با هم مقایسه کنید. 2

 افغانستان: زمستان های سرد وتابستان های گرم )قاره ای( دارد

 ترکیه: در سواحل مالیم ومرطوب ودر رشته کوه آرارات کوهستانی است 

 ؟وافغانستان را مقایسه کنیدجمعیت ترکیه .3

 میلیون نفر می باشد 30میلیون نفر وجمعیت افغانستان:  73جمعیت ترکیه:  
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دین رسمی هر دو اسالم است وبیشتر نواحی هر ؟ترکیه وافغانستان چه اشتراکاتی با هم دارند.4

 دو کشور کوهستانی است

 ؟وافغانستان را با هم مقایسه کنیدازنظر فرهنگی ) دین، زبان، بناهای تاریخی( ترکیه . 5

 : هردواسالم                 دین

 استانبولی          -ترکی :ترکیه              :زبان

 پشتو -فارسی دری: افغانستان                   

 

 مسجدایاصوفیه ، مسجد سلطان احمد دراستانبول ::              ترکیهبناهای تاریخی

 مسجدآبی در مزار شریف،دره ی بامیان، مناره ی جم     :افغانستان                                

                                                                                 

این کشور گردشگری دیدنی وجود دارد در افغانستان بناهای تاریخی ومکان هایکه در با آنچرا.6

زیرا افغانستان سال هاست درگیرجنگ ومشکالت زیادی است وامنیت وآرامش در   ؟درونق ندار

 این کشور وجود ندارد

 ؟چرا عده ای از مردم کشور افغانستان به کشورهای دیگر از جمله یرا مهاجرت کرده اند .7

 وجود جنگ هایفقر، ، نبودن درآمد کافی، به دلیل نبودن امنیت وآسایش، نبودن شغل مناسب

 ، اشغال کشور توسط نظامیان آمریکاییو طوالنی ختلفم
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 ؟چه عواملی سبب تغییر وتحول در اروپا وقدرتمندی آن ها شد.1

 رونق تجارت وبازرگانی در اروپا،پیشرفت اروپاییان انتقال علوم وفنون از جهان اسالم به اروپا،

 ، اکتشافات جغرافیاییدرعلم وهنر

حدود چهار قرن پیش، تجارت وداد  ؟ ون از جهان اسالم به اروپا انتقال یافتچگونه علوم وفن. 2

مسلمانان این رفت وآمدها، علوم وفنون ن ومسلمانان گسترش یافته بود ودروستد میان اروپاییا

   بسیاری کتاب های پزشکی جهان اسالم واز طرفی اروپاییان  .گرفت مورد توجه آن ها قرار

وانستند از این علوم استفاده تو کردندن خودشان ترجمه علوم اسالمی را به زبادیگر  یکتاب ها

 وبه تدریج علوم وفنون مسلمانان به شیوه های مختلف به اروپا انتقال یافت کنند

از طریق دریای  ؟داری می کردندیاروپاییان از چه طریقی وچه محصوالتی را از مسلمانان خر. 3

مدیترانه وشمال آفریقا، محصوالتی نظیر شکر، قهوه، کاغذ، قطب نما، داروی گیاهی وادویه را 

 ن خریداری می کردنداز مسلمانا

تجارت موجب شد ثروت  ؟رونق تجارت وبازرگانی در اروپا موجب چه تغییر وتحولی شد. 4

ریج به تدو دادوشکل زندگی مردم را تغییر ردبیشتر شود.شهر وشهرنشینی رشد ک اروپاییان

 افتکارگاه های صنعتی افزایش ی

 اختراع شد ...گالیله...سیله ی وتلسکوپ به و ...نبرگتگو...دستگاه چاپ به وسیله ی . 5

توجه اروپاییان قرار گرفت وبه آن ها چه  دام دو علم در دوره ی تغییر وتحول اروپا، موردک .6

جغرافیا وستاره شناسی)نجوم(، این دو علم به شناخت سرزمین ها و راه های  ؟کردمی کمکی 

 دریایی وتجارت کمک می کرد
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 ؟چگونه توانستند در دریانوردی مهارت پیدا کنند اروپاییان .7

     درآن زمان اروپاییان از نقشه هایی که جغرافی دانان مسلمان از جهان ترسیم کرده بودند،

 قطب نما وشیوه های کشتی سازی آن ها استفاده کردند وتوانستد کشتی های محکم تر و

 پرسرعت تری بسازند و در دریانوردی مهارت پیدا کنند

 ؟دام یک از کشورهای اروپایی در اکتشافات جغرافیایی پیشگام بودندک.8

 پرتغالی ها، اسپانیایی ها 

 کردند راه  ، سرزمین های جدید را کشفوقتی دریانوردان ؟استعمارگری چگونه آغاز شد .9

ی به آن سرزمین ها باز می شد آن ها این سرزمین ها را یبرای هجوم دولت های قدرتمند اروپا

میان خود تقسیم می کردند ساکنان بومی آن ها را می کشتند یا به صورت برده درمی آوردند 

 ومنابع وثروت های آن ها را غارت می کردند؛ بدین ترتیب استعمارگری آغاز گردید

 است... آباد کردن...به معنای  مارعکلمه ی است .10

  انه ی آباد کردن در کشورهای اگر کشوری به به ؟به چه کشوری استعمارگر می گویند .11

 دیگر دخالت ونفوذ کند تا منابع وثروت آن کشور را غارت کند به آن کشور استعمارگر می گویند

الل سیاسی واقتصادی قبه سرزمین هایی که است ؟به چه سرزمینی مستعمره می گویند .12

 نداشته باشند وتابع حکومت استعمارگر باشند، مستعمره می گویند

 ؟نفوذ استعمارگران در کشورهای دیگر چگونه بوده است .13

 وآنجا را اشغال می کردند .به سرزمین های دیگر حمله ی نظامی می کردند1

 روابطی به نفع خود با آن ها  .گاهی نیز سعی می کردند از کشورهای دیگر امتیازاتی بگیرند یا2

 برقرار کنند
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آن ها به بهانه ی آبادکردن کشورها  ؟دیگر چیستهدف استعمارگران از نفوذ در کشورهای  .14

آنجا می شدند به گفته ی آنان هدفشان آباد کردن کشورهاست در حالی که هدف اصلی آن ها  وارد

 غارت منابع این کشورهاست
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 1359شهریور  31روز  ؟جنگ ایران وعراق در چه تاریخی آغاز شد .1

 ؟اسالمی ایران در چه تاریخی وبه رهبری چه کسی به پیروزی رسید انقالب .2

 به رهبری امام خمینی)ره( به پیروزی رسید 1357در بهمن 

شخصیتی ضد استعماری بودند.ایشان همواره به  ؟امام خمینی )ره( چگونه شخصیتی بودند. 3

ند و می گفتند مردم باید ل ایران تأکید می کردجلوگیری از نفوذ بیگانگان در این کشور واستقال

 خودشان سرنوشت کشور را به دست بگیرند

ایران یاور اینکه  ؟،چه موضوعی برای دشمنان ناخوشایند بودیل جمهوری اسالمیبا تشک. 4

 مظلومان در جهان شد واز مبارزه ی مردم فلسطین حمایت می کرد

انقالب اسالمی وبا به جود پس از  ؟مردم ایران چه زمانی سرنوشت خود را به دست گرفتند. 5

 آمدن جمهوری اسالمی

قطع  منافع کشورهای استعمارگر در ایران .1؟بیان کنیدل حمله ی نظامی عراق به ایران راعل. 6

.سپاه تازه شکل 3.ایران یاور مظلومان در جهان بود که برای دشمنان ناخوشایند بود2شده بود

 تن نیرو بودند وآمادگی کافی برای دفاع نداشتندرفته بود وارتش وسپاه در حال مجهز شدن وگرفگ

یکی از شهرهای زیبای جنوب غربی ایران وجزء  ؟ویژگی های شهر خرمشهر را بیان کنید. 7

   بندرهای مهم بازرگانی در منطقه ی خلیج فارس به شمار می آید این بندر در محل برخورد 

 اروند رود قرار دارد کارون و رود

 قرار دارد ...اروند رود...و  ...رودکارون...برخورد بندر خرمشهر در محل . 8

 خوزستان را به تصرف خود دربیاورند ؟یکی از رؤیاهای صدام وفرماندهان عراقی چه بود. 9

 اروند رود شوند ومالک خرمشهر و
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روز در حالی که سالح ومهمات  34آن ها  ؟مردم خرمشهر در مقابل هجوم عراق چه کردند. 10

 اع داشتند در مقابل ارتش مجهز به توپ وتانک عراقی ها جنگیدندکمی برای دف

 دبو ...محمد جهان آرا...فرمانده ی سپاه پاسداران خرمشهردر زمان جنگ،. 11

مقاومت، دشمن با سربازان روز  34زیرا پس از  ؟چرا خرمشهر، خونین شهر نامیده شد .12

. وط کرد وبه دست ارتش صدام افتادوسالح فراوان به پیشروی ادامه داد وخرمشهر سقبیشتر

خونین شهر  راغارت کرد ومردم زیادی را به شهادت رساند به همین دلیل این شهردشمن شهر را

 نامیدند

 این شهر را محاصره کرد ...بادانآ...ارتش صدام به قصد تصرف پس از سقوط خرمشهر، .13

 بود ...دزفول...، شهر یکی از مقاوم ترین شهرهای ایران در هشت سال دفاع مقدس .14

زیرا در هشت سال  ؟چرا شهر دزفول به عنوان نمونه ی مقاومت وپایداری ایران انتخاب شد .15

دفاع مقدس، شهر دزفول بیشترین حمالت هوایی را تحمل کرد ومردم دزفول آن چنان مقاومت 

 یران انتخاب شدودلیری از خود نشان دادند که این شهر به عنوان نمونه ی مقاومت وپایداری ا
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  ؟درجنگ هشت ساله، رزمندگان اسالم شامل چه کسانی می شدند .1

 رتش، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، بسیجا

صدام پس از اشغال خرمشهر ده ها تانک وابزار  ؟صدام پس از اشغال خرمشهر چه کرد. 2

بود ومی خواست شهرهای دیگر جنگی وچندین لشکر را در مناطق اطراف شهر مستقر کرده 

 خوزستان را تصرف کند وبه حمالت خود به کشورهای دیگر ادامه دهد

 می گفتند ...بسیج...به نیروهای مردمی که به یاری ارتش وسپاه آمدند . 3
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درآن زمان نیروهای مردمی )بسیج( به یاری ارتش وسپاه  ؟خرمشهر چگونه آزاد شد . 4

ای آزاد سازی خرمشهر طراحی کردند.سرانجام رزمندگان اسالم رای را ب آمدند.فرماندهان، نقشه

با همکاری خلبانان شجاع نیروی هوایی ارتش در عملیات بیت المقدس توانستند نیروهای دشمن 

 را در هم بشکند

 درعملیات بیت المقدس 1361سوم خرداد  ؟خرمشهردر چه تاریخی آزاد شد . 5

 خرمشهر را خدا آزاد کرد ؟اد سازی خرمشهر چه فرمودندامام خمینی )ره( پس از آز. 6

ایران آمادگی خود را برای  1367در سال  ؟جنگ در چه سالی وچگونه به پایان رسید. 7

 پذیرش قطعنامه ی صلح اعالم کرد وجنگ هشت ساله به پایان رسید

بر به مردم سراسر ایران با شنیدن این خ ؟مردم پس ازآزاد سازی خرمشهر چه کردند. 8

خیابان ها آمدند وبه شادمانی پرداختند.خیابان ها پر از جمعیتی بود که اشک شوق بر چشم 

 داشتند
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