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 98 ما ه اردیبهشت                «  12 تا  1ششم دروس   مطالعا ت اجتما عی ارزشیا بی »                                      نام خانوادگی:نام و  

 

   1ی  صفحه

 مشخص کنید . ( ×با عالمت ) و نادرست را(  √را با عالمت ) جمالت درست  الف

 (    )   . نداردرفتار و اخالق دوستان در ما تاثیری  (1

 ( )      . وقتی کسی کاری از ما بخواهد که نادرست است باید قاطعانه و محکم نه بگو ییم (2

 (     ) .  در گلخانه ها فقط گل و گیاهان زینتی را پرورش می دهند (3

 )      (. مهمترین منابع انرژی در دنیای امروز هستند   نوانرژی های   (4

 )      (.  در زمان ساختن مسجد شیخ لطف اهلل معادن سنگ مرمر در اطراف اصفهان کشف شد (5

 خورشیدی برای استفاده از نور خورشید ، جهت تامین انرژی است . )      ( شهر شیراز دارای نیروگاه  (6

 در کشور ایران به دلیل کم آبی ، تنها کشت گلخانه ای انجام می شود . )      ( (7

 % برق در کشور به صورت حرارتی تولید می شود . )      ( 5حدود  (8

 ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنید .درست را مشخص گزینه ی 

  ؟ نیستکدام مورد از مزایای کشت گلخانه ای  (1

                           کشت در تمام فصول سال ب(                                                  صرفه جو یی در مصرف آبالف( 

    کشت متنوع تمامی محصوالتد(                                           کشت در هر منطقه ی آب و هوایی ج( 

 ؟ کدام ناحیه ی تولید گاز در استان هرمزگان قرار دارد( 2

   خانگیران د(                               عسلویه  ج(                       کنگان   ب(                                 سرخون  الف(

 ؟ و هوایی سازگاری دارد برنج با کدام نوع شرایط آب (3

 استوایی و گرم د(        سرد و کوهستانیج(           نسبتا گرم و مرطوب)معتدل(ب(        گرم و خشک الف( 

 ؟ کدام شاهکار معماری اسالمی در اصفهان ، چهار ایوان در چهار جهت جغرافیایی دارد( 4

        سی و سه پل (د         مسجد جامع عباسی (ج            چهل ستونکاخ  (ب             مسجد شیخ لطف اهلل (الف

 انرژی هسته ای از شکستن هسته ی اتم های بعضی از عناصر مثل ................. پدید می آید ؟ (5

 د( آهن                                     ج( اورانیوم                             ب( آلومینیم                                  الف( طال  

 کدام استان کشورمان دارای معادن اورانیوم است ؟( 6

                خراسان جنوبی  د(                             ج( یزد                             ب( هرمزگان                        الف( خوزستان 

 ( اولین پایتخت صفویان کدام شهر بوده است ؟7

  د( مشهد                                   تبریز (ج                                قزوین( ب                                 الف( اصفهان 

 ایران نسبت به بسیاری از کشورهای جهان چیست ؟ ( دلیل خوش عطربودن میوه ها و سبزیجات8

                          وجود خاک های  غنی و حاصل خیز در ایران  ب (                                                  آفتابی بودن کشور ایرانالف ( 

 وجود تجهیزات کامل کشاورزی در ایران د (                                                  کشاورزی پیشرفته در ایران ج (

 ؟بیشترین منابع گازی ایران از ناحیه ی شمال شرقی مربوط به کدام شهر است  (9

        نیشابور در خراسان رضویب(                                        خانگیران سرخس در خراسان رضوی  الف( 

   عسلو یه در بوشهرد(                                                               خراسان جنوبیبجنورد در ج( 

 ( کدام یک برتری انرژی نو در مقایسه با سوخت فسیلی است ؟10

        انرژی های نو محیط زیست را آلوده نمی کنند .  (ب                                     انرژی های نو تمام نمی شوند .   (الف

        2و  1گزینه ی  (د     انرژی های نو چون از بقایای گیاهان و جانوران حاصل می شوند هیچ گاه تمام نمی شوند.(ج 

 ( یک کیلوگرم اورانیوم معادل سوختن چند بشکه ی نفت است ؟11

                                        120د(                                   12000ج(                              1200ب(                                   1000الف(  



 ادامه سواالت  

 موفق باشید 2ی  صفحه 
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 جاهای خالی را کامل کنید .

 بگوییم . "نه  "وقتی که شخصی از ما چیز نادرستی می خواهد باید .............. و .................. اما مودبانه به او ( 1

 دوستی های افراطی ............... افراد را سلب می کنند .( 2

.. می کنند و  بین دوستان از دید گاه پیامبر اسالم )ص( بد ترین مردم کسانی هستند که میان مردم ............. (3

 ................. می اندازند 

 . مشورت کردن یعنی استفاده از ................. و ................. دیگران( 4

 هستند . .مواد مورد نیاز برای کشاورزی شامل ................ و ................. و ................ (5

 .صادرات و واردات ............... و .............. بزرگ ترین تجارت در جهان امروزی است ( 6

 ............... نوشته هایی روی سنگ ، کاشی و مانند آن است . (7

 . پیامبر اسالم پس از هجرت به مدینه ............................. را تشکیل دادند( 8

 .جه به جهت .................. در آسمان ، مسیر خودشان را در دریا پیدا می کنند ( کشتیرانان مسلمان با تو9
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    . ددهیکامل پاسخ 

 ( فرق مهم انرژی هسته ای با سایر انرژی ها چیست ؟1

 ؟           ( سفرنامه چیست 2

 ؟ سلمانان برای چه کارهایی به عم ریاضیات و ستاره شناسی نیاز داشتند م( 3

 

  ؟به چه دلیل آثار باشکوه و زیبایی دراصفهان به وجود آمده اند ( 4

 

 

 ( داشتن حد ومرز در روابط دوستانه را توضیح دهید .5

 ( چهارعامل که موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسالمی شد را نام ببرید ؟6

 پرداخت ؟( شاه عباس در کاخ عالی قاپو به چه کارهایی می 7

 ( مدارس نظامیه را چه کسی بنا کرد و این مدارس چه ویژگی هایی داشتند ؟8

                     


