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 ریاضی:

 سانتی متر از عرض بیشتر باشد  11است اگر  طول  3به 6نسبت طول به عرض مستطیلی -1

 محیط مستطیل را بدست آورید؟

 

 

 است آن عدد را بدست آورید 134درصد عددی  54 -1

 

 جاهای خالی را کامل کنبد -3

 است. 31مانند نسبت .......... به  5به  4الف(نسبت 

 است. 9به  6مانند نسبت ........به  54ب(نسبت 

 درجه باشد زاویه ها را بدست آورید 99به است اگر مجموع آنها  4نسبت دو زاویه به یکدیگر -5

 

 

 تومان خرید .علی کتاب را با چند درصد تخفیف خریده است؟ 33699تومان به قیمت  54999لی کتابی را از ع-4

 

 

 

 سال سن داشته باشد سن مادرعلی چقدر است؟ 11است اگر علی  4بت سن مادر علی به علی نس-6

 

 

 ساب کنید؟حضلع مربع را  اندازه  سانتی متر است با استفاده از جدول تناسب149محیط یک مربع -7
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 درصد آنرا حساب کنید 59تومان است  469درصد پولی  4-79
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 ( اشاره به چه موضوعی دارد؟ ویل المطففین )آیه  -1

 

 غسل جمعه را تعریف کنید؟ -1

 

 به چه کسی امام جمعه گفته می شود؟-3     

 

 امام صادق )ع( در مورد بدترین مردم چه فرموده اند؟-5  

 

 روز جمعه مخصوص چه کارهایی است؟-4

 

 .ه هست س آیات قران برخی از ..........گنابراسا-6

 

 پاسخ کوتاه دهید  -7

 وب ترین عبادت در روز جمعه چیست؟الف( محب

 ب( آیه ی)الیسخر قوم من قوم......(به کدام صفت ناپسند اشاره دارد؟

 وشب چیست؟ج(از نطر حضرت علی )ع( بهترین روز و ماه 

 هدیه آسمانی
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 بین و کدام یک دوربین است؟های زیر، مشخص کنید کدام شکل نزدیکبا توجه به شکل .1
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 برای مراقبت از گوش، چه کارهای باید انجام دهیم؟های زیر با توجه به شکل .2
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 دهید؟ای را پیشنهاد میچه وسیلهتواند صداها را بشنوند به او این فرد نمیالف(  .3
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 کند؟شنوا میاین وسیله چه کمکی به افراد کمب( 
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های اطراف قرار گرفته که ماهیچه )تاریکی ـ روشنایی(.......................... ی دوم، چشم در با توجه به شکل؛ در مرحله .4
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 :مشخص کنید گزینه ی صحیح را با عالمت 

 ی پارچه چیست؟ی اولیه برای تهیهماده .1

 گاز  د(                                  مچر ج(            نخ                        ب(         نفت                        الف(

 کدام استان دارای ماشین سازی و ابزار است؟ .2

 خوزستان د(             قی   شرآذربایجان ج(                            اصفهان ب(                           سمنان  الف(

 در استان فارس، کدام صنایع وجود دارد؟ .3

 سازی و ابزار ماشین د(                            تولید      ج(   ذوب آهن                      ب(     مجتمع                       الف(

 شود؟ی ذوب آهن اصفهان از معادن آهن کدام استان تأمین مینگ آهن مورد نیاز کارخانهس .4

 یزد د(                             اراک      ج(                رضوی راسانخ ب(                            تهران الف(

 های پتروشیمی چیست؟مواد اولیه برای تولید مواد شیمیایی در کارخانه .5

  کود شیمیایی و مواد شوینده   د(        ز                      نفت و گا ج(   زغال سنگ                   ب(           نفت و رنگ         الف(

 صنایع ذوب آهن در کدام شهرها وجود دارد؟ .6

 تبریز-اهواز د(        اک                  ار-تبریز ج(      اصفهان         -اراک ب(      اهواز         -صفهانا الف(

 باشد؟کدام استان دارای مجتمع پتروشیمی و فوالد می .7

 رسفا د(         کردستان                      ج(      ضوی       راسان رخ ب(      ان                خوزست الف(

 کدام استان دارای صنایع مادر نیست؟ .8

 شرقیآذربایجان د(                      تهران             ج(   کرمانشاه                     ب(                       اصفهان   الف(

 اشد؟بکدام مورد از وسایل حمل و نقل در زمان گذشته می .9

 اتوبوس د(                        شکه        در ج(   ومبیل                       ات ب(             هری      قطارش الف(

 ی حمل و نقل در شهرهای بزرگ آلودگی و ترافیک کم تری دارد؟کدام وسیله .10

 قطارشهری)مترو( د(            ون                           ج(                        تاکسی    ب(            اتوبوس             الف(

 شود؟هوایی در استان گیالن کشت نمیوکدام محصول با توجه به شرایط آب .11

 زیتون  د(                        برنج            ج(                       ران   زعف ب(                           چای   الف(

 شود؟استفاده از کدام مورد موجب ترافیک زیادتری در شهرها می .12

 ون د(           هری        قطارش ج(               س   اتوبو ب(        ای شخصی           هتومبیلا الف(
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 باشد؟کدام مورد از صادرات استان گیالن نمی .13

 زیتون د(                               پسته     ج(           رنج                  ب ب(                        چای      الف(

 هوایی و خاک مناسب برای کشت کدام محصول را دارد؟ و استان گیالن شرایط آب .14

 زعفران د(          پسته                          ج(                         زیتون   ب(          خرما                   الف(

 دام مورد هنگام رانندگی، ممکن است سبب بروز حادثه شود؟ ک .15

 بستن کمربند ایمنی ب(                    سرعت مجاز                        لف(ا

 توجه به عالئم رانندگی د(                   خوردن و آشامیدن                   ج(

 گویند.ال در داخل یک کشور با کشورهای دیگر ....................... میفروش کا و به خرید .16

 ب و ی الفگزینه د(            انی                  بازرگ ج(    واردات                      ب(       صادرات                الف(

 رسد؟ی ذوب آهن میای به کارخانهادر ملو و بافق با چه وسیلههای چسنگ آهن معدن .17

 کشتی  د(          اتوبوس                      ج(           قطار                   ب(  هواپیما                       الف(

 المللی ندارد؟کدام شهر فرودگاه بین .18

 اصفهان  د(              زنجان                     ج(   بوشهر                       ب(         تهران                  لف(ا

 ی کتاب درسی کدام شهر فقط دارای فرودگاه داخلی است؟با توجه به نقشه .19

 شیراز د(             کرمان                      ج(هواز                           ا ب(     یاسوج                     الف(

 باشد؟ترین حمل و نقل مربوط به کدام مورد میارزان .20

 ایجاده راه د(                 هوایی             راه ج(       آبی                  راه ب(آهن                       راه الف(

 باشد؟کدام مورد از واردات ایران نمی .21

 مس د(                        کاغذ             ج(دارو                              ب(برقی                 وسایل الف(

 گر کشتی چه نام دارد؟هدایت .22

 کاپیتان د(              لوکوموتیوران          ج(راهبر                           ب( خلبان                          الف(

 کدام مورد از صادرات ایران نیست؟ .23

 خشکبار د(                  نفت                     ج(آالت                 ماشین ب(الی                            ق الف(

 ی حمل و نقل برای کاالهای سبک مناسب است؟کدام وسیله .24

 هواپیما د(                      اتوبوس            ج(قطار                             ب(کشتی                          الف(
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 گیرد؟در کدام شهر حمل و نقل از طریق راه هوایی صورت نمی .25

 مشهد د(                         سمنان           ج( یراز                         ش ب(  تهران                        الف(

 حکومت ایران در چه تاریخی به جمهوری اسالمی تبدیل شد؟ .26

 1358 فروردین 12 ب(                                  1358فروردین 11 الف(

 1357 همنب 12د(                                           1357بهمن 22 ج(

 ی مقننه است؟ی قوهکدام مورد، وظیفه .27

  اجرای قوانین ب(                رسیدگی به اختالفات مردم        الف(

 قانون گذاری تأمین آسایش و رفاه برای مردم                  د( ج(

 ولت نیست؟کدام مورد از کارهای د .28

 صادرات و واردات  ب(ی و صنایع                      کمک به کشاورز الف(

 خارجی و حفظ امنیت مردم روابط با کشورهای د(نظارت بر اجرای درست قوانین                    ج(

 در قانون اساسی هر کشور، چه چیزی مشخص شده است؟ .29

 ی کشورادارهروش  ب(                              مشاغل                        الف(

  وظایف دولت د(                                      نوع حکومت           ج(

 ؟کدام مورد از وظایف دولت نیست .30

 رسیدگی به اختالفات ب(            اجرای قوانین                                الف(

 پیشرفت کشور  د( تأمین وسایل آسایش و رفاه مردم               ج(

 شوند؟نمایندگان مجلس شورای اسالمی توسط چه کسانی انتخاب می .31

 رئیس جمهور د(  ی قضاییه             رئیس قوه ج(      رهبری                   ب( مردم                          الف(

 باشند؟ ی مقننه میکدام مورد از اعضای قوه .32

 شورای نگهبان ب(                            هیئت وزیران               الف(

 رئیس جمهور د(                              رئیس دادگاه                 ج(

 نظارت بر اجرای درست قوانین از کارهای کدام مورد است؟ .33

 ی مقننه قوه د(              ی قضاییه           قوه ج(دولت                           ب(ی مجریه              قوه الف(
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 در عبارت زیر، چند کلمه ی غیرساده وجود دارد؟.1

فس را به تندی بیرون مداد. سر را باال می آورد و آشفتگی و بی تابی خود را آشکار می ساخت. گویی او نیز از سرانجام ناگوار اما ن

 پرشکوهِ سوار خود، آگاه بود.

 شده را بنویسید..معنی واژه های مشخص 2

دید و خواری و خفت را به جان خرید یا جنگید و خاک وطن را از خون خود خانمان دشمن را بر  چیرگیو آیا باید تسلیم شد 

 کرد؟ گلگون

 عبارت زیر بر چه چیزی اشاره دارد؟.3

 اگاه تاخت و تازی سهمگین از سوی باختر آغاز گشت.ن

 برای هر کلمه دو هم خانواده بنویسید..4

 اوضاع: هجوم: تحمیلی: حاصره:م

 

 صحیح آن ها را بنویسید. وه کلمه های زیر، چند غلط امالیی وجود دارد؟ر.در گ.5

فناوری هسته  -تاریخ مآثر -متوجه -غرق شدن -و تماشامه -مزاحمتان -خیره می شدیم -منظم و خوش نما -وضوع درسم

 سپاسگزاری -برخواستم -تهویل دادم -تصویر سیما -مصطفی -ای

 

 جمله ی عاطفی به کار رفته است؟.در جمله های زیر، چند 6

بنگر کزین ره پر  -جاویدان، شکوه تو باد -اتحاد، اتحاد رمز پیروزی -گر چه دل ها پرخون است. ای ایران، غمت مَرِسادا

 خون
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 .شعر سرای امید از کیست؟7

 

 . متضاد کلمه های زیر را بنویسید.8

 استقالل: آزادی: دشمن: باختر:

 داخل: کینه: دائمی: حرص:

 

 .آثار علی اکبر دهخدا را بنویسید.9

 

 قالب مثنوی چه ویژگی هایی دارد؟.10

 

 

 .جمله های کوتاه زیر را گسترش دهید.11

 الف( بهمن به کتاب فروشی رفت.

 معلم را دیدم.ب( 

 بیت دارد که مصرع اول آن با مصرع های دوم هم قافیه است. قالب شعری آن چیست؟ 19. شعری 12


