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 "هر کس ادب ندارد عقل هم ندارد.  ".این جمله از کدام یک از پیشوایان دینی است؟ 1

 (امام صادق)ع(4 (امام حسن)ع(3 (امام علی)ع(2 (پیامبراکرم)ص(1

 .کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های یک دوست خوب است؟2

 ( راستگویی ، بخل ، نیکوکاری2 (نیکوکاری ، صبوری ، سخن چینی1

 ( نیکوکاری ، صبوری ، راستگویی4 ( نیکوکاری ، راستگویی ، سخن چینی3

 .چرا دوستی برای انسان ها یک نیاز است؟3

 ( انسان موجودی اجتماعی است.1

 ( انسان نمی تواند به تنهایی نیازهای خود را برطرف کند.2

 ( برای بدست آوردن شادی و نشاط3

 ارتباط( برای بدست آوردن محبت و برقراری 4

 .چرا وابستگی بیش از حد در دوستی زاین آور است؟4

 (انسان را از کارهای روزانه باز می دارد.2 (حد و مرز دوستی را برهم می زند.1

 (استقالل انسان را از بین می برد.4 ( آرامش روحی افراد برهم می زند.3

  

 ؟. کدام یک از گزینه های زیر در روابط دوستی صحیح نمی باشد5

 ( با یکدیگر با احترام برخورد کنیم.2 (به دوست وفادار باشیم.1

 (دوست خود را به دردسر و زحمت نیندازیم.4 ( در مشکالت دوستمان بی تفاوت باشیم.3

 . بیت زیر بیانگر کدام یک از ویژگی های دوست خوب است؟6

 درمـــــــاندگی و پریشــــنحالی در                                دوست آن است که گیرد دست دوست

 ( وفادار بودن2 (.همدرد و خیرخواه بودن1

 (ابراز محبت کردن4 ( عیبجویی نکردن3

 است؟ کدام گیری تصمیم معنی به گزینه ترین نزدیک  .7

 ( همفکری4 ( تعامل3 ( مشورت2 (انتخاب1
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 . مراحل تصمیم گیری به ترتیب عبارتند از :8

 جه ، جمع آوری اطالعات ، انتخاب بهترین راه( پیش بینی نتی1

 ( انتخاب بهترین راه ، پیش بینی نتیجه ، جمع آوری اطالعات2

 ( جمع آوری اطالعات ، انتخاب بهترین راه ، پیش بینی نتیجه3

 ( جمع آوری اطالعات ، پیش بینی نتیجه ، انتخاب بهترین راه4

  

 حمله عراق به ایران است؟ . کدام یک از موارد زیر از دالیل مهم9ّ

 ( پیروزی انقالب اسالمی2 (تشکیل سپاه و ارتش ایران1

 (حمایت ایران از مردم مظلوم فلسطین4 ( شخصیت ضدّ استعماری امام خمینی3

 . کدام یک سوخت فسیلی محسوب می شود؟11

 ( انرژی هسته ای ، زغال سنگ ، بنزین2 (برق ، نفت ، گاز1

 (باد ، گاز ، نفت4 گاز ( زغال سنگ ، نفت ،3

 . کدام یک از منابع گاز ایران در شمال شرقی قرار دارد؟11

 ( عسلویه4 ( خانگیران3 ( کنگان2 (سرخون1

 . اولین چاه نفت ایران در کجا و چندسال پیش حفر شد؟12

 ( مسجد سلیمان ، حدود صد سال پیش2 (اهواز ، صد سال پیش1

 (کرمان ، صد سال پیش4 ( تهران ، صدو پنجاه سال پیش3

 . برق حرارتی با استفاده از کدام انرژی تولید می شود؟13

 ( انرژی سوخت های فسیلی4 ( انرژی هسته ای3 ( انرژی بادی2 (انرژی خورشیدی1

  

 . تفاوت مهمّ انرژی هسته ای با سایر انرژی ها در چیست؟14

 کند. ( انرژی بسیار زیاد تولید می2 (هوا را آلوده نمی کند.1

 (تولید آن گران است.4 ( تمام نمی شود.3

 . شروع جنگ ایران و عراق و هشت سال دفاع مقدس در کدام تاریخ بود؟15

 1358فروردین  12( 2 1359شهریور  31(1
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 1357بهمن  12(4 1358بهمن  23( 3

 . خرمشهر در کدام یک از عملیات های زیر آزاد شد؟16

 ( طریق القدس4 8( والفجر3 ( فتح المبین2 ( بیت المقدس1

 . به چه ساعاتی از شبانه روز ، ساعت پیک یا اوج بار می گویند؟17

 شب 11تا  5( ساعت 2 شب 12تا  7(ساعت 1

 شب 11تا  7(ساعت 4 شب 11تا  7( ساعت 3

 . از جمله عوامل انسانی موثّر در کشاورزی عبارتند از :18

 خاک ، سرمایه ، نهاده ها( 2  (نیروی کار ، سرمایه ، نهاده ها1

 (آب ، نیروی کار ، نهاده ها4  ( نهاده ها ، سرمایه ، آب و هوا3

  

  

 . عوامل طبیعی موثر در کشاورزی کدامند؟19

 نیستند؟ کشاورزی برای مساعد زیر های خاک از یک کدام  .21

 آهکی -( جلگه ای 4 ای جلگه –( آبرفتی 3 شنزار -( آبرفتی 2 آهکی -( آبرفتی 1

 . محصوالت زیر به ترتیب در کدام مناطق کشت می شوند؟21

 ام یک از محصوالت زیر جالیزی است؟. کد22

 . کدام یک از مشاغل زیر با کشاورزی ارتباط دارد؟23

 ( خاک ، آب و هوا ، آب2  (سرمایه ، نیروی کار ، خاک1

 (نیروی کار ، سرمایه ، آب4  ( آب ، خاک ، نهاده ها3

  

 غرب - جنوب –( مرکز 2  غرب - مرکز –(جنوب 1

 شمال - شرق –(جنوب 4  شمال - مرکز –( جنوب 3

  

 فلفل - فرنگی گوجه –( بادمجان 2  لوبیا - بادمجان –(گوجه فرنگی 1

 بادمجان – انار –(برنج 4  گندم - سیب –( لوبیا 3
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 . کدام یک از سازمان های نامبرده در امور دریایی فعالیت نمی کنند؟24

 ( کارخانه های کشتی سازی4 ( آب خیزداری3 ( بنادر و کشتیرانی2 ( سازمان شیالت1

 زمستان مناسب است؟ . کدام یک از گزینه های زیر برای گردشگری در فصل25

 .چه زمانی صید ماهی در دریای خزر ممنوع است؟26

 . کدام صید دریایی ارزش اقتصادی زیادی برای کشور ما دارد؟27

  ( ماهیهای تن4 ( ماهیهای زینتی3 ( میگو2 ( ماهیان خاویاری1

  

 . کدام جمله درست است؟28

 یک شکل و به تعداد زیاد) تولید انبوه (می گویند.( به تولید یک کاال به 1

 ( به تولید چند کاال به یک شکل و به تعداد زیاد) تولید انبوه (می گویند.2

 ( به تولید یک کاال به چند شکل و به تعداد کم) تولید انبوه (می گویند.3

 تولید انبوه (می گویند. ( به تولید و فروش یک کاال با اندازه و شکل های متنوع و تعداد زیاد)4

 . کدام یک از گزینه های زیر بیشتر باعث تنوع پوشاک می شود؟29

 دار سردخانه – شالیکار –( کشاورز 2  شالیکار -فروشنده  -(باغدار 1

 آبیار - شالیکار –( کشاورز 4  راننده - باغدار –( شالیکار 3

  

 انزلی - چابهار – بندرعباس –( جزیره کیش 2 خارک - انزلی – کیش –( جزیره قشم 1

 بندرعباس - چابهار – قشم –( جزیره کیش 4 بندرعباس - انزلی – قشم –( جزیره کیش 3

  

 یان زمستان تا پایان بهار( پا2    (پایان بهار تا اوایل پاییز1

 ( اوایل بهار تا اوایل تابستان4  ( اوایل بهار تا اوایل پاییز3

  

 اجتماعی مراسم –( فرهنگ دینی 2    شغل -(آب و هوا 1

 اجتماعی مسایل –( وضعیت اقتصادی 4  دینی و فرهنگی مسایل –( آب و هوا 3
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 است؟ . کدام گزینه در مورد خلیج فارس و دریای عمان صحیح31

 ( وری آب خلیج فارس بیشتر و عمق آن کمتر از آب دریای عمان است.1

 ( شوری آب دریای عمان بیشتر و عمق آن کمتر از آب خلیج فارس است.2

 ( شوری آب خلیج فارس کمتر و جزایر آن بیشتر از دریای عمان است.3

 .( شوری آب دریای عمان کمتر و جزایر آن بیشتر از خلیج فارس است4

 .کدام رودها به خلیج فارس می ریزند؟31

 . همسایگان جنوبی کشور ما کدام کشورهایند؟32

 . مراحل تصمیم گیری به ترتیب عبارتند از :33

  ها حل راه بررسی – راه بهترین انتخاب –( خوب فکر کردن 1

 تصمیم اجرای – راه بهترین انتخاب –( خوب فکر کردن 2

 راه بهترین انتخاب – ها حل راه بررسی –( خوب فکر کردن 3

 تصمیم گیری نتیجه – تصمیم اجرای –( انتخاب بهترین راه 4

 . به هنگام تصمیم گیری بهتر است با چه کسانی مشورن نماییم؟34

 

 .شهر اصفهان در کدام قسمت ایران قرار گرفته است؟35

  ( مرکز4 ( جنوب3 ( جنوب شرقی2 ( جنوب غربی1

 

 هراز رود – شور رود –( رود کارون 2    هندیجان رود – جراحی رود –(رود مُند 1

 شور رود – سرباز رود –( رود گرگان 4  کارون رود – چالوس رود –( رود سرباز 3

  

 قطر - عربستان –( عراق 2 عراق - قطر –(عمان 1

 کویت - عمان –( قطر 4  عربستان - عراق –( پاکستان 3

  

 دوستان - ها همکالسی –( بزرگ ترها 2 مدرسه مشاور –معلم  -(پدر و مادر1

 صمیمی دوست – معلم –ادر ( پدر و م4  مدرسه مشاور – معلم –( همکالسی ها 3
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 . در دوره ی صفویه اصفهان به نصف جهان معروف شد زیرا :36

 .کدام یک از آثار تاریخی زیر مربوط به شهر اصفهان نمی باشد؟37

 ( مسجد امام4 ( کاخ بیستون3 ( پل خواجو2 ( میدان امام1

 . بنای تاریخی شیخ لطف اهلل در کدام قسمت میدان نقش جهان قرار دارد؟38

 (جنوب غربی4 ( جنوب شرقی3 ( شرق2  ( غرب1

 .گزینه درست را انتخاب کنید.39

  سال طول کشید. 18( ساخت مسجد امام 1

 ( مسجد شیخ لطف اهلل چهار ایوان در چهارجهت جغرافیایی دارد.2

 ( برخی کتیبه های مسجد شیخ لطف اهلل به قلم استاد علیرضا عباسی است.3

 ی بیش از چهل متر ارتفاع دارند.( مناره های مسجد جامع عباس4

 . پایتخت های عصر صفویه کدام اند؟41

 است؟ صفویه ی دوره هنرمندان و  . کدام گزینه شامل دانشمندا ، نویسندگان41

  مجلسی عالمه – عباسی علیرضا –شیخ بهایی  -( کمال الدین بهزاد1

 بهزاد الدین کمال – عباسی علیرضا – بیرونی ابوریحان –( شیخ بهایی 2

 بهایی شیخ – مجلسی عالمه – سینا ابوعلی –( علیرضا عباسی 3

 عباسی علیرضا – بهزاد الدین کمال – الملک نظام خواجه –( شیخ بهایی 4

 

 

 

 ( اوج شکوفایی اصفهان مربوط به این دوره است.2 (صنعتگران زیادی در این شهر بودند.1

 ( شاهان صفوی از مردم مالیات می گرفتند.4  ( جمعیت زیادی داشت.3

  

 اصفهان - قزوین –( تبریز 2 ری – اصفهان –(تبریز 1

 قزوین - ری –( تبریز 4 تبریز - ری –( اصفهان 3
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 ایران در دوره ی صفویه کدام اند؟ . کاالهای صادراتی مهم42ّ

  زعفران - زربفت های پارچه – قیمتی های سنگ –( ابریشم 1

 قیمتی های سنگ – نفت – خشکبار –( پارچه های زربفت 2

 خشکبار - زربفت های پارچه – قیمتی های فرش –( ابریشم 3

  خشکبار - قیمتی های سنگ – زربفت های پارچه –( ابریشم 4

 ان سرای شاه عباسی در کدام شهر واقع شده است؟. کارو43

 (تبریز4 ( قزوین3 ( سمنان2 ( اصفهان1

 . در تغییر و تحوالتی که در اروپا رخ داد به کدام علوم عالقه ی بسیاری نشان داده شد؟44

 انسانی ومعل –(ستاره شناسی 4 اسالمی علوم –( جغرافیا 3 شناسی ستاره –( جغرافیا 2 شناسی ستاره –( پزشکی 1

 . کاشفان سرزمین ها کدام قاره ها را دور زدند تا به شرق آسیا رسیدند؟45

 (قاره اروپا4 ( قاره آسیا3 ( قاره آفریقا2 ( قاره آمریکا1

 . طبق عهدنامه های ......................................... سرزمین باکو به کشور روسیه واگذار شد.46

 . مستعمره یعنی .................................. .47

  ( سرزمین هایی که تابع حکومت استعمارگر نباشند.1

 ( سرزمین هایی که استقالل سیاسی و اقتصادی داشته باشند.2

 اقتصادی نداشته باشند. ( سرزمین هایی که استقالل سیاسی و3

  ( سرزمین هایی که استقالل فرهنگی و اجتماعی نداشته باشند.4

 .در چه سالی شورای ملی قانون ملی شدن نفت را تصویب کرد؟48

1 )1329 2 )1339 3 )1359 4)1327 

 . امیر کبیر صدراعظم کدام شاه ایران بود؟49

 لدین شاه(ناصرا4 ( رضاخان3 ( محمدعلی شاه2 ( احمدشاه1

 رویترز و  گلستان (2 (رویترز و تنباکو1

 ( تنباکو و ترکمنچای4 ( گلستان و ترکمنچای3
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 . در اواخر کدام دوره بخش هایی از کشور ما توسط نظامیان روسیه و انگلیس اشغال شد؟51

 (صفویه4 ( پهلوی3 ( قاجار2 ( ساسانیان1

 . بی خوابی موجب چه اختالالتی در زندگی روزمره می شود؟51

 "از دست دادن فرصت موجب ندامت و اندوه است. ". این سخن گهربار از کیست؟ 52

 (امام رضا)ع(4 ( امام علی)ع(3 ( امام جعفر صادق)ع(2 ( پیامبر اکرم)ص(1

 . چه زمانی اوقات فراغت به دست می آید؟53

 (پس از گردش4 ( پس از خواب3 پس از انجام کار یا تکالیف (2 ( پس از ورزش1

 .کدام مورد از راه های استفاده از اوقات فراغت نیست؟54

 (انجام تکالیف4 آموزی مهارت و  ( مطالعه3 ( سیر و سفر2 ( هنر و سرگرمی1

  

 . مردم در گذشته چگونه اوقات فراغت خود را سپری می کردند؟55

 . کدام یک از رفتارها مناسب مکان های عمومی نیست؟56

 زیست (رعابت بهداشت محیط4 (عدم نظم و آرامش3 ( حفظ اموال عمومی2 ( رعایت نوبت1

 .در دوره ی اسالمی کدام کشورمرکز امپراطوری عثمانی شد؟57

 (افغانستان4 ( ایران3 ( عراق2 ( ترکیه1

 . بنای تاریخی مسجد آبی در کدام کشور و شهر واقع شده است؟58

 شیراز -(ایران 4 کابل -( افغانستان 3 اصفهان -( ایران 2 مزارشریف -( افغنستان 1

 سی اختراع شد؟. چرخاب توسط چه ک59

 (مصری ها4 (اعراب3 ( ایرانیان2 (یونانیان1

 بداخالقی - توجه –( کندی یادگیری 2 یادگیری کندی – اخالقی بد –(خستگی 1

 سحرخیزی - فراموشی –( بد اخالقی 4 نشاط -تنبلی  –( خستگی 3

  

 ( مسابقه زورآزمایی و استفاده از رایانه2 زی و بازدید از موزه ها(شرکت در چوگان با1

 ( مسابقه تیراندازی و زورآزمایی4  ( شرکت در مجالس نقالی و بوستان ها 3
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 . کدام دانشمند کتابی درباره ی نقش غذا در سالمتی نوشته است؟61

 (جابربن حیان4 (خیام3 ( ابوعلی سینا2 ( رازی1

 هجری وفات یافت. بنابراین: 517هجری والدت یافت و در سال  429. خیام در سال 61

  وفات نیمه ی اول قرن ششم. -قرن پنجم ( والدت نیمه ی اول1

 .ششم قرن دوم ی نیمه وفات –( والدت نیمه ی اول قرن پنجم 2

 .ششم قرن اول ی نیمه وفات –( والدت نیمه ی دوم قرن پجم 3

 .پنجم قرن اول ی نیمه وفات –( والدت نیمه ی دوم قرن پنجم 4

 می کردند به چه دوره ای شهرت داشت؟ . دوره ای که مردم اروپا در جهل و خرافات زندگی62

 (انقالب صنعتی4 (جاهلیت3 ( عصر تاریکی2 ( رنسانس1

 .نظامیه های معروف دوره ی اسالمی در کدام شهرها قرار داشت؟63

 بغداد -(نیشابور 4 اصفهان -(بغداد 3 ری -( نیشابور 2 ری -(اصفهان 1

 . دانشگاه جندی شاپور در کدام دوره تاسیس شد؟64

 (غزنویان4 (صفویان3 ( سامانیان2 ( ساسانیان1

 .مریم برای مسافرت از کشور ایران به کشور آلمان احتیاج به اجازه ی کدام دستگاه دارد؟65

 (هر دو سفارت خانه4 سفارت خانه ایران3 ( سفارت خانه ی آلمان2 ( وزارت خانه امورخارجه1

 

 

 

 

 

 

 

 

 


