


 

 باسمه تعالی 

 تاریخ ....................   نام و نام خانوادگی...................................................            

 زمان ارزشیابی :                           

 . پاسخ صحیح را مشخص کنید 1

  یم ؟در برابر درخواست های نابجای دوستان از ما ، چگونه باید رفتار کن-1

  ج( خجالت بکشیم                          د(قبول کنیم                            نه بگویم  ب( ناراحت شویم                الف ( 

 کشت نمی شود؟   ،کدام محصول به روش زراعت -2

 گوجه فرنگید( گندم                    ج(            انارب(             جو   الف( 

 ؟  بیشترین منابع نفتی ایران در کدام مناطق کشور قرار دارد-3 

 جنوب غربی و غرب                    د( مرکز و جنوب غربیج(              جنوب و جنوب شرقیب(  شمال و غرب         الف (

 کدام رود از وسط شهر اصفهان می گذرد ؟ -4

 سپید رود                ب( سیاه رود                   ج( رود هراز                           د( زاینده رودالف ( 

 دانشگاه جندی شاپور در کدام دوره تاسیس شد ؟ -5

  الف ( ساسانیان             ب( هخامنشیان                 ج( صفویان                         د( آشوریان

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.   2

 الف ( انسان موجودی .................... است و نمی تواند تنهایی زندگی کند . 

 . ندیکی از نکات مهم در تصمیم گیری ها استفاده از فکر وتجربه دیگران است ، به این کار ....................................... می گویب( 

 .اولین چاه نفت ایران در .......................... در استان .......................... حفر شدج(

 در دوره ی اسالمی به دانشمندان ، ........................ می گفتند.د( 

 نظامیه را تاسیس کرد . مدارس ............................................و( یکی از وزیران معروف ایرانی به نام ...

 از مزایای داشتن دوستان خوب سه مورد را بنویسید .  3

  سه مورد از آداب دوستی را بنویسید . 4

 ؟  تصمیم گیری چه مراحلی دارد  5

 دو مورد از مزایای کشت گلخانه ای را بنویسید. 6

           



 

 نفت چگونه تشکیل می شود؟  7

  بنویسید .چگونگی تولید برق حرارتی  را  8

 ) دو مورد (تفاوت های بین انرژی های نو و سوخت های فسیلی را بنویسید .. 9

 چهار راهکار در مورد صرفه جویی در مصرف برق بنویسید . 10

 مکان های تاریخی و دیدنی شهر اصفهان را بنویسید . )چهار مکان ( 11

 ؟ و فنون در دوره ی اسالمی شد نیاز های جدید جوامع مسلمان چگونه باعث گسترش علوم 12

 ابوریحان بیرونی در چه قرنی زندگی می کرد ؟ 13

 هجری : نیمه ی ................. قرن ..................... 362تولد : 

 هجری : نیمه ی .................. قرن ................. 440وفات : 

خشک چه پیشنهادی ی شما برای مشکل کم آبی در مناطق خشک و نیمه  ) سه مورد( ؟آب مورد نیاز کشاورزی از کجا تامین می شود  14

 دارید ؟ 

 چرا امروزه بسیاری از کشور ها به دنبال ساخت و گسترش نیرگاه های هسته ای هستند ؟ و؟می آید دسته گونه بانرژی هسته ای چ 15

 

 

 


