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 گزینه درست را انتخاب کنید 
خ
 خ

 خ
ق
 ق

ن
 ت

 به چه دلیل با هر کسی نمی توان دوستی کرد؟ -1

 (دوست بد می تواند موجب سرشکستگی دوست خود شود.1

 (هیچ دوستی شایستگی دوستی و رفاقت را ندارد 2

 (دوست بد نمی تواند موجب تغییر مسیر موفقیت و سعادت دوست خود شود. 3

 (دوست خوب مایه ی آرامش انسان نیست4

    

 سیب زمینی،خرما و برنج به ترتیب در چه آب و هوایی رشد میکنند؟  -2

 سردسیر -گرم-(سردسیر1
 سردسیر -گرمسیر - (گرمسیر۲

 معتدل و مرطوب    - گرمسیر-(سردسیر3
   گرمسیر سردسیر-(معادل۴

    

 کدام گزینه نادرست است؟ -3

 مشغول به مطالعه بود. (سامانیان در بخارا کتابخانه عظیمی داشتند که ابن سینا در آن 1

 اطق گرمسیری رشد می کند. (درخت خرما درمن 2

 (در هنگام تصمیم گیری نباید تحت تاثیر فشار های روا نی دوستان خود قرار بگیریم. 3

 (بیشترین منابع و سوخت های فسیلی در شمال و شرق ایران می باشد.  4

    

 در مرحله داشت چه کارهایی برای گیاه انجام می شود؟ -3
(موارد  ۴خوشه چینی             -(آبیاری۳بیاری              آ(سمپاشی و  ۲کاشت دانه             -(آبیاری۱
 ۳و۱

    

     جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید 

       دست.................... نوشته شده است.برخی کتیبه های مسجد جامع عباسی به -1

     خطی که زمان رخ دادن وقایع را بیان می کند خط ....................نامیده می شود -2

     استفاده از تجربه و فکر دیگران یعنی..........  -3

     .............منبع غذایی مردم ایران است......بعد از غالت....-4

     پاسخ پرسش های زیر را بنویسید 

 منابع انرژی زیر در کدام استان ها قرار دارند؟-1

 سرخون:                                         آقاجاری:                                           خانگیران:    
    

 در ایران چه نوع انرژی استفاده بیشتری دارد و چرا؟ -2

 
 

    

یست برق آبی بهتر است یا حرارتی ؟چرا؟برای حفظ محیط ز -3      
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خ تربیت مهندسین آزموده و آموزش کشاورزان مربوط به کدام عامل موثر در کشاورزی است؟ -3
 خ

 خ
ق
 ق

ن
 ت

  )دو مورد( کشت گلخانه ای نسبت به دیگر کشت ها چه برتری هایی دارد؟-4
 
 

    

     دین اسالم به ترتیب در کدام قاره ها گسترش پیدا کرد؟-5

 با توجه به چه نکاتی  می توان به  مهارت مسلمانان در علم پزشکی پی برد؟)دو مورد(  -6
 

    

 دوره صفویه است؟)دو مورود( در اصفهان چه بناهایی مربوط به -7
 

    

     یکی از عوامل موثر در کشاورزی آب است.میانگین متوسط بارندگی ایران و جهان چقدر است؟-8

 برتری های انرژی نو را بنوسید -9
 
 

    

 موارد زیر را بروی خط زمان نشان دهید  -10

 457ج( نیم قرن پس از سال               هجری قمری  ۱۳سال   ب(            10الف(نیمه دوم قرن 
 
 
 
 
 

خ.  انتظارات 
 خ

ق.  خ. 
 ق

 ن.ت

     دوستی و اهمیت آن در زندگی را می شناسد 

     عوامل موثر در کشاورزی را تشخیص می دهد 

     منابع انرژی کشور و مکان قراری گیری آن را بیان کرده  

     انواع انرژی و ویژگی های آن ها را می شناسد 

     ترتیب گسترش اسالم در بخش های مختلف را بیان کرده  

     پیشرفت های مسلمانان و تاریخ آن را می داند 

     اصفهان صفوی و ویژگی آن را می شناسد 

     قرن و سده را می شناسد  

 ازخورد آموزگار......................................................................................... ب
 


