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نمونه سؤاالت امتحانی استان اصفهان - ناحیه ی 4 )خرداد 96(

گزینه ی درست را انتخاب کنید.  

گزینه به ترتیب آمده است؟( 1 کدام  اولین و آخرین مرحله ی تصمیم گیری در 

کنیم. کنیم - بهترین راه را انتخاب  کنیم.  2( خوب فکر  کنیم - خوب فکر   1( نتیجه ی هر انتخاب را پیش بینی 

کنیم. کنیم - بهترین راه را انتخاب  کار را پیش بینی  کنیم.  4( نتیجه ی هر  کار را پیش بینی  کنیم - نتیجه ی هر   3( خوب فکر 

کشور وجود دارد؟( 2 بیشتر منابع نفتی ایران در چه قسمتی از 

 1( شمال و شمال غربی  2( جنوب و جنوب غربی  3( جنوب غربی و غرب  4( شرق و جنوب شرقی

کجا حفر شد؟( 3 اولین چاه نفت ایران در 

کنگان - خلیج فارس  1( مسجد سلیمان - استان بوشهر   2( 

 3( مسجد سلیمان - استان خوزستان  4( عسلویه - خلیج فارس

گزینه در ارتباط با »سوخت های فسیلی« نادرست است؟( 4 کدام 

 1( سوخت های فسیلی در اعماق زمین وجود دارد و میلیون ها سال طول می کشد تا تشکیل شود.

 2( این سوخت ها غیر قابل تجدید هستند؛ یعنی با استخراج تمام می شوند.

 3( سوخت های فسیلی مهم ترین منابع مصرف انرژی در دنیای امروز هستند.

کنند. کشور ها تالش می کنند این سوخت ها را جایگزین »انرژی های نو«   4( امروزه همه ی 

کدام یک از موارد زیر بستگی ندارد؟( 5 نوع لباس هر شخص به 

 1( نوع شغل و حرفه   2( حضور در مراسم مختلف اجتماعی 

 3( نوع آب و هوا   4( پیروی از ُمد

کشور است؟( 6 کدام یک از رود های شمالی 

 1( رود شور  2( رود سرباز  3( رود هراز  4( رود ُمِند

کشور طوالنی ترین مرز را دارد؟( 7 کدام  ایران با 

کستان  3( ترکیه  4( ارمنستان  1( عراق  2( پا

کنند؟( 8 کدام یک از موارد زیر موجب شد تا اروپاییان استعمارگری را آغاز 

کتشافات جغرافیایی  1( تجارت و بازرگانی  2( پیشرفت در علوم و فنون  3( پیشرفت در علم و هنر  4( ا

کشور است؟( 9 کدام یک جزء ماهی های دریای شمال 

 1( ماهیان خاویاری  2( ماهی شوریده  3( ماهی زبیده  4( ماهی شیر

کشف سرزمین های جدید پیشگام بودند؟( 10 کشور ها در  کدام 

 1( پرتغالی ها و اسپانیایی ها  2( هلندی ها و فرانسوی ها  3( انگلیسی ها و پرتغالی ها  4( فرانسوی ها و اسپانیایی ها

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.  

که به نظر شما نادرست است، چه می گویید؟( 11 کاری را می خواهد  کسی از شما چیزی یا  وقتی 

گیاهان چیست؟( 12 کاشت  کشاورزی و ایجاد یک محیط مصنوعی برای  یکی از روش های نو در 

کرد؟( 13 کدام یک از وزیران معروف ایرانی »مدارس نظامیه« را تأسیس 

کنید؟( 14 کدام موزه می توانید انواع لباس های محّلی را مشاهده  در 
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کتیبه(141انبوه(131

مردم شناسی(161عالم افروز(151

نادرست(181درست(171

کشور دیگر جدا می کند.(191 کشوری را از  که  مرز، خّط مشّخصی است 

گلخانه می توانیم هر محصول را در هر منطقه ی آب و هوایی  (201 1- با ایجاد 

با  گلخانه ای در مقایسه  کشت  کنیم. 2-  کشت  و در همه ی فصول سال 

کشت ها از نظر صرفه جویی در مصرف آب، بسیار بهتر است.  سایر 

به (211 زمان  این  دارد.  اختیار  در  که  است  زمانی  مّدت  انسان،  زندگی 

که در اصطالح به آن  ثانیه ها و روزها و هفته ها و سال ها تقسیم شده است 

وقت یا اوقات می گوییم.

گاهی شادی ها یا ناراحتی های خود را با (221 1- همه ی ما دوست داریم 

کردن با دوست عاقل و صبور باعث  دوستانمان در میان بگذاریم. صحبت 

کمک  کنیم. 2- همه ی ما در زندگی به  می شود احساس سبکی و آرامش 

دیگران نیاز داریم. دوستان به ما در مشکالت یاری می کنند.

که روی آن، مکان های دیدنی و (231 گردشگری، نقشه ای است  نقشه ی 

آثار تاریخی نشان داده می شود.

گاز، زغال سنگ و...(، 2- انرژی های (241 1- سوخت های فسیلی )نفت، 

نو یا قابل تجدید )انرژی خورشیدی، باد، آب و...(، 3- انرژی هسته ای

علم (251 آن ها  در  افراد  از  زیادی  عّده ی  که  بودند  مدارسی  نظامیه ها 

و  تحصیل  هزینه ی  حکومت،  و  می کردند  زندگی  جا  همان  و  می آموختند 

زندگی آن ها را پرداخت می کرد.

حکومت های قاجاریه و پهلوی(261

گل ها (271 کنیم. 2-  1- روی چمن ها راه نرویم و فقط از پیاده روها استفاده 

را نچینیم. 3- زباله ها را در سطل های مخصوص بریزیم.

7 آزمون شمارة
گزینه ی »1«(21گزینه ی »3«(11

گزینه ی »1«(41گزینه ی »1«(31

کاشت - داشت - برداشت(61سخن چینی(51

شکل - رنگ(81تصمیم گیری(71

نادرست(101درست(91

نادرست(121درست(111

کارهای بد و نامناسب (131 1- دوست خوب، خیرخواه شما است و شما را از 

با شما صادق و یکرنگ است. 3- دوست  باز می دارد. 2- دوست خوب 

خوب خوش اخالق و با ادب است.

تا (141 کثر  کاشت دانه، حدا از  بعد  که  گیاهانی  کشت و پرورش   زراعت: 

گندم و جو. یک سال محصول می دهند؛ مانند 

یا  یک  گذشت  از  بعد  که  است  درختان  نهال  پرورش  و  کشت  باغداری: 

چندسال محصول می دهند؛ مانند درخت خرما.

1- آموزه های دین اسالم، 2- نیازهای جدید جوامع مسلمان، 3- ترجمه، (151

4- حمایت فرمانروایان از دانشمندان، 5- تجارت و بازرگانی، 6- کاغذسازی

تأثیر (161 تحت   -3 کنیم؟  مشورت  کسانی  چه  با   -2 کنیم.  مشورت   -1

فشارهای روانی دوستان قرار نگیریم. 4- به موقع تصمیم بگیریم.

کسید تولید می کند و باعث آلودگی (171 کربن دی ا برق آبی؛ چون برق حرارتی 

هوا می شود ولی برق آبی آلودگی ندارد.

که عالم (181 این مسجد به فرمان شاه عّباس ساخته شد تا شیخ لطف اهلل 

گردان بپردازد. کند و به تربیت و تدریس شا بزرگی بود در آن نماز جماعت برگزار 

کردن (191 کار  کم  1- باعث ضعیف شدن چشم هایمان می شود. 2- باعث 

مغزمان می شود. 3- وقتمان را می گیرد. 4- از درس های خود عقب می افتیم.

کنان (201 که سا کناره های خلیج فارس بریدگی های عمیقی وجود دارد  در 

کشتی ها  گرفتن  اطراف به آن ها خور می گویند. خورها برای ایجاد بندر و پهلو 

بسیار مناسب هستند.

برای مثال صید ماهی در (211 صید ماهی در دریا قوانین و مقرراتی دارد، 

و  تخم ریزی  زمان  زیرا  پاییز ممنوع است.  اوایل  تا  بهار  اوایل  از  دریای خزر 

نسل  نشود،  جلوگیری  آن ها  صید  از  گر  ا و  ماهی هاست  مثل  تولید  هنگام 

ماهی ها از بین خواهد رفت.

گاهی نیز سعی (221 کشورهاست.  هدف اصلی استعمارگران غارت منابع 

که به  کنند  کشورهای دیگر امتیازاتی بگیرند یا روابطی با آن ها برقرار  کرده اند از 

کنند.  کشورها نفوذ  نفع خودشان باشد؛ به عبارت دیگر در آن 

بودجه؛ یعنی درآمد و هزینه.(231

گذرنامه یا پاسپورت نیاز (241 کشور خارج بشود به  برای این که یک فرد از 

کشور دیگر برود، باید از  دارد. برای مثال وقتی یک فرد ایرانی می خواهد به 

گذرنامه مانند شناسنامه ی خارجی فرد است و  گذرنامه بگیرد.  دولت ایران 

در آن مشخصات فرد و ایرانی بودن آن ذکر شده است.
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