
 

 

 بارم سواالت

 .بدهید صحیح پاسخ زیر ای گزینه چهار سواالت به

 کدامیک از گزینه های زیرجلوه هایی از تعاون نمی باشند؟ – 1

 هدیه دادن –د              عیادت از بیمار    –ج            روزه گرفتن    –ب             قرض دادن     –الف 

 سازمان ها وموسسات خیریه برای فعالیتهای خود باید از کدام وزارتخانه مجوز بگیرند؟ – 2

 آموزش وپرورش وزارت –ب                              وزارت تعاون ورفاه اجتماعی    –الف 

 وزارت جهاد کشاورزی –د                                                       وزارت کشور –ج 

 کدامیک از وزارتخانه های زیر ، خدمات پستی و رادیویی را به مردم ارائه می دهد؟ – 3

 وزارت امور اقتصادی ودارایی –ب                      وزارت علوم وتحقیقات وفناوری     –الف 

 وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات –د                        وزارت کار ، تعاون ورفاه اجتماعی    –ج 

 آگهی بازرگانی چه چیز را در جامعه تشویق می کند؟ – 4

 تفریح وسرگرمی    –ب                                                مصرف گرایی    –الف 

 بی بندو باری اخالقی –د                                               خشونت وترس     –ج   

 امام علی )ع( در کدامیک از جنگهای زیر بیعت شکنان را شکست داد ؟ – 5

 خندق –د                          نهروان    –ج                   صفین    –ب               جمل    –الف 

 امیک از سلسله های زیر با فرمان خلفای عباسی به قدرت رسیدند؟بنیانگذاران کد – 6

 آل بویه –د               علویان طبرستان  –ج                  طاهریان    –ب              صفاریان   –الف 
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 .کنید مشخص را آنها بودن نادرست یا درست زیر جمالت به باتوجه

 و افکار ورفتار انسانها اثر می گذارند=ی باور ها رسانه ها رو – 7

 در تاریخ اسالم ، به گروهی از ساکنان مکه که با پیامبر پیمان بستند واو را یاری کردند انصار می گویند= – 8

 هجری در مکه وفات یافت ودر همان شهر به خاک سپرده شد= 11صفر سال  28ححضرت محمد )ص( در  – 9

 سیا واقع شده و از آبرفت رود یانگ تسه کیانگ پدید آمده است=جلگه بزرگ چین در شرق آ – 11
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 رابطه بین گزینه ها را پیدا کرده وبا خطی به هم وصل کنید . - 11
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 وکیل – 1              عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار می سازد –الف 

 قوه قضاییه – 2                               فردی عادل وآشنا به قوانین است –ب 

 قاضی - 3                         دارای پروانه )اجازه نامه( وکالت است –ج 

 

 

 

 



 

 

 

 (نمره 5/0 جاخالی هر)پرکنید؟ مناسب کلمات با را خالی جاهای

 .است شده آفریده مسئول وهم........................  موجودی هم انسان – 12

 .گویند می......................  شود می وقف که هایی ودارایی اموال به – 13

 .گویند می........................  پیام، ودریافت ارسال جریان به – 14

 .شود می گفته.....................  عصر ، بعثت از پیش دوران به – 15

 .شدند والیات وحکومت وزارت دار عهده ، هارون خالفت زمان در........................  نام به ایرانی بزرگ خاندان – 16

 .سرود را خود اشعار سامانیان وحمایت تشویق با که داشت نام..........................  ایران فارسی شعر پدر – 15

 

 یکدیگر متصل کنید.رابطه بین گزینه ها را پیدا کرده وبا خطی به  - 11
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 به سواالت زیر در مورد قاره آسیا پاسخ دهید؟ – 11

 این قاره از قطب شمال تا کدام مدار امتداد دارد؟ –الف 

 مهمترین محصول کشاورزی در این قاره کدام است؟ –ب 
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 به سواالت زیر به طور کامل پاسخ دهید؟

 درباره سرزمین قدس توضیح دهید ؟ – 21
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 ی اقتصادی در منطقه جنوب غرب آسیا چگونه است .به طور کامل توضیح دهید؟فعالیتهانوع  – 21
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 به حرفهای طرف مقابل گوش کنیم وحرفهایش را قطع نکنیم –وقتی ما از دست کسی عصبانی هستیم                   الف  – 1

 به خدا پناه ببریم وبا گفتن ذکر ویاد خدا خود را آرام کنیم  –قاعده ای که در هنگام خشم باید به خاطر بسپارید       ب  – 2

 نباید به وسایل یا اموال خودم ودیگران صدمه بزنم  -وقتی دیگری از دست ما عصبانی است                 ج  – 3
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