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 هاي معماري اسالمی است.                                       ب(مسجد امام چهار ایوان در چهار جهت جغرافیایی دارد.   الف(گنبد یکی از نشانه
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 از مدینه به مکه است. الف(دین اسالم از سرزمین عربستان طلوع کرد.                                           ب(مبدأ تاریخ مسلمانان هجرت پیامبر 
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 آب و هوایی معتدل و مرطوب رشد میکند .  زمینی در  الف(خاك، آب و هوا و آب، عوامل طبیعی در کشاورزي هستند.                        ب(سیب

. گیري باید بهترین راه را انتخاب کنیم ج(گندم گیاهی یکساله است و به دو شکل پاییزه و بهاره کشت میشود.             د(در آخرین مرحله از تصمیم
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قرار دارد.    ......... ......................................... منابع گاز خانگیران سرخس در استان  -2
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پررنگ نزدیکتر باشد یعنی کارآیی آن وسیله کمتر است.  .................. ......................در برچسب انرژي هرچه فلش به سمت   -5

سواالت صحیح و غلط

حل است.  گیري انتخاب بهترین راه  ي تصمیم  اولین مرحله -1

ي تاثیر نمیگذارد.  تصمیمات مهم در اخالق، رفتار، سالمتی، وضع تحصیل و آینده -2

با یکدیگر با احترام برخورد کنیم و بیش از حد شوخی نکنیم. -3

ی از موضوعات مهم در روابط دوستی، انتخاب دوست است.یک -4

اولین چاه نفت ایران در مسجد سلیمان استان خوزستان حفر شد و به نفت رسید. -5

 سواالت کوتاه پاسخ 

مراحل تصمیمگیري را نام ببرید. -1

عوامل انسانی موجود در کشاورزي را نام ببرید. -2

رار دارد؟بیشتر منابع نفتی ایران در کدام شهرها ق -3

مسلمان فن کاغذسازي را از کدام کشور یاد گرفتند؟ -4

تر است؟  عطرتر و خوشمزه  ها و سبزیجات در ایران نسبت به بسیاري از کشورها خو ش  چرا میوه  -5

هاي مهم خودمان با چه کسانی باید مشورت کنیم؟  گیري   ي مسائل زندگی و تصمیم  درباره -6

مشهورترین پادشاه دورهی صفویه چه کسی بود؟ -7

سواالت تشریحی  

نفت چگونه تشکیل میشود؟ -1



سواالت زیر پاسخ دهید.با توجه به تصاویر زیر به   -2
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الف(هر تصویر مربوط به کدام مکان است؟ ب(کدام مسجد به فرمان شاه عباس ساخته شد؟  

ي امور کشور میپرداخت؟   ج(شاه عباس در کدام مورد به اداره

د(استاد علیرضا عباسی در کدام مسجد باال خطاطی کرده است؟  

زیر به ترتیب در کدام شرایط آب و هوایی رشد میکنند؟  هریک از محصوالت -3

(  ) برنج  خرما )  (  سیب زمینی  )  ( 

جدول زیر را کامل کنید. -4
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صفوي   تاسیس سلسله 

توسط شاه اسماعیل او ل
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گیري به چه نکاتی توجه کنیم؟  موقع تصمیم -6

اي چه نوع کشتی است؟ کشت گلخانه -7

محصوالت کشاورزي چگونه به دست ما میرسد؟ -8

نظامیه چگونه مدارسی هستند؟ و نخستین نظامیه را چه کسی تاسیس کرد؟ -9

کتیبه چیست؟ -10

چهار مورد از اقدامات مهم حکومت صفوي براي گسترش هنر و معماري نام ببرید. -11

هاي فسیلی دو مورد نام ببرید.  جویی در مصرف سوخت  براي صرفه -12

یل اصفهان به نصف جهان معروف شد؟به چه دل -13

گیري چیست؟ با مثال توضیح دهید.  تصمیم -14
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سواالت صحیح و غلط
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 سواالت کوتاه پاسخ 

کنیم  انتخاب  را   راه بهترین -کنیم   پیشبینی  را  انتخاب  هر  نتیجه ی  – کنیم فکر  خوب - 1

مواد  -سرمایه   –ابزار و وسایل    -کار  نیروی -2

و خوزستان استان  در غربی جنوب در و کرمانشاه  استان در غرب در کشور  نفتی منابع بیشتر -3

 .است شده  ذخیره فارس خلیج

مادر، و پدر مانند گترها بزر با-6            است آفتابی کشوری ایران  چون -5               چینی ها -4

اوّل  عباّس شاه  -7         کنیم مشورت  مدرسه مشاور و  معلمّ  

 سواالت تشریحی  

الیه های بین مواد  این.  است  آمده وجود به قدیمی دریاهای کف  در گیاهان  وجانوران  بقایای شدن   انباشته از نفت - 1

 .ه اند  شد تبدیل نفت به  سال  میلیونها  طیّ    شیمیایی  تغییرات و زیاد فشار  و گرما   اثر  بر و گرفته  قرار  رسوبی

کاخ عالی قاپو  -ج            مسجد شیخ لطف اهلل   -)عالی قاپو ، مسجد امام ، مسجد شیخ لطف اهلل (     ب   – الف  -2

مسجد امام  –د 

خرما گرمسیری ، سیب زمینی سردسیری ، برنج معتدل و مرطوب -3

جهان  نقش  میدان  ی مجموعه طراحی  1028 -   پایتختی به اصفهان  انتخاب  1006 – اول  عباس شاه حکومت  آغاز 996  -4 

نابجایی های  درخواست ما  از افراد که آید می پیش هایی  موقعیت گترها،   بزر حتّی  یا  دوستان با  روابط در گاهی  -5

.بگوییم  نه  که  است سخت  خیلی ما   برای را بپذیریم آنها   ی خواسته نداریم میل اینکه با ما  موارد   این در. دارند



بگیریم تصمیم موقع  قرارنگیریم ، به دوستان روانی فشارهای  کنیم؟  ، تحت تأثیر مشورت کسانی  چه کنیم  ، با  مشورت -6

گلخانه ایجاد با . است گیاهان  کشت برای مصنوعی یا محیط گلخانه  ایجاد کشاورزی،  در نو شهای رو از  یکی امروزه -7

هر یهردررامحصولمی توانیم کنیمسالکشتفصولهمه یدروهواییوآبمنطقه

در  را  دیگر بعضی . شوند می برده کشاورزی  مزارع نزدیک بازارهای به فروش برای محصوالت   از بعضی -8

شهرهای  و بار تره و میوه  های  میدان  به وانت  و کامیون با  سپس   و میکنند  ذخیره و نگهداری ها   سردخانه  یا  انبارها 

 .برند می نزدیک و دور

و کردند می زندگی  جا   همان و آموختند می علم  آنها  در  افراد از زیادی ی عدّه  که بودند مدارسی ها   نظامیه -9

الملک،  نظام خواجه /.داد می  را آنها  زندگی و تحصیل خرج  حکومت،

.است  آن  مانند  و کاشی سنگ،  روی هایی  نوشته کتیبه  - 10

هنرمندان  از حمایت-  شهرها   و راه ها   در امنیت  برقراری -تجارت   رونق - یکپارچه  و قدرتمند حکومت  -11

را  آن است بهتر داریم، (سوز هیمه) شومینه  اگر -  .نگذاریم باز را ها  پنجره  و ها  در است، روشن  بخاری که  زمانی - 12

.  نکنیم روشن

به دانشمندان و هنرمندان   معماران،  صنعتگران، از  زیادی تعداد صفوی، شاهان   حمایت دلیل  به دوره این در -13

 .شد  معروف جهان  نصف به شهر  این که آوردند وجود  به زیبایی و باشکوه  آثار چنان و آمدند  اصفهان

.گذاریم می  کنار را  مواردی و کنیم می  انتخاب  را مواردی چیز،  چند یا  دو  بین از گیریم، می  تصمیم ما  وقتی -  14

     را آنها از  یکی و روید می  دارد، کننده سرگرم  فکری  های  بازی که  فروشگاهی  یا  کتابفروشی به وقتی مثال  برای

 .اید  کرده گیری  تصمیم بگوییم بهتر  یا  اید ه  کرد انتخاب  را  چیزی خرید، می




