به نام خدا

.1سخن زیر فرموده چه کسی است؟
بدترین افراد کسانی هستند که میان مردم سخن چینی می کنند و بین دوستان جدایی می اندازند
.1امام علی(ص) .2امام حسن(ع) .3امام صادق (ع) .4پیامبر اکرم(ص)
.2کدام مورد تعریف کوتاه اما درستی از واژه تصمیم است؟
.1اختیار کردن چیزی .2ریاست کردن .3مشورت کردن .4انتخاب کردن
.3ایه شریفه ( و امرهم شوری بینهم) به کدام گزینه اشاره دارد؟
.1شورای شهر .2انتخاب کردن .3مشورت کردن .4خوب فکر کردن
.4کدام گزینه شامل مجموع فعالیت های مرحله کاشت نیست؟
.1بذر کاری .2اصالح خاک .3آبیاری .4اماده سازی زمین
. 5با چه اقدامی می توان هر محصول را در هر منطقه اب و هوایی و در همه ی فصول کشت کرد؟
.1کشت به موقع .2آبیاری منظم .3کشت گلخانه ای .4نظارت دقیق
.6برق مورد نباز از طریق سوزاندن کدام گزینه بدست نمی آید؟
.1نفت .2زغال سنگ .3گاز .4گازوئیل
.7از شکافتن هسته ی اتم بعضی عناصر مثل اورانیوم کدام انرژی پدید می آید؟
.1انرزی تجدید پذیر .2انرژی هسته ای .3انرژی سوخت های فسیلی .4انرژی های نو
.8یک سده یا یک قرن شامل چند سال است؟
 50 .1سال  100 .2سال  1000 .3سال  150 .4سال
 .9مسلمانان فن کاغذ سازی را از کدام کشور آموختند؟
.1یونان .2ایران .3چین .4مصر
.10اوج شکوفایی شهر اصفهان مربوط به کدام دوره است؟
.1سامانیان .2ساسانیان .3زندیه .4صفویه
.11کدام حکومت مذهب شیعه را مذهب رسمی کشور اعالم کرد؟
.1زندیه .2قاجاریه .3صفویه .4افشاریه
 .12بنا به فرمایش امام علی (ع) از دست دادن فرصت موجب چیست؟
.1تجربه .2جبران .3ندامت .4خشم
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.13پوشاک مردم در نواحی مختلف از چه نظر فرق نمی کند؟
.1رنگ .2شکل .3جنس .4اندازه
.14به همکاری که در کارگاه برای تولید کاال انجام می شود ....می گویند؟
.1خط فروش .2خط تولید .3خط نظارت .4همه موارد درست است
.15آبی که به اقیانوس راه ندارد چه نامیده می شود؟
.1خلیج .2خور .3دریاچه .4تنگه
.16بهترین ماه برای شروع صید ماهی و میگو کدام است؟
.1دی .2مرداد .3اذر .4مهر
.17به کشورهایی که استقالل سیاسی و اقتصادی نداشته باشند و تابع حکومت استعمارگر باشند ،چه می گویند؟
.1اشغالگر .2مستعمره .3استعمارگر .4استعمار
.18کدام شخصیت به انتشار روزنامه و تاسیس چندین کارخانه پرداخت؟
.1امیر کبیر .2میرزا کوچک خان .3رییس علی دلواری .4دکتر مصدق
.19پس از سقوط خرمشهر،ارتش صدام به قصد تصرف  ....این شهر را محاصره کرد؟
.1خوزستان .2ابادان .3دزفول .4تهران
.20آزاد سازی خرمشهر در چه عملیاتی صورت گرفت؟
محمد(ص)

.2بیت المقدس .3خیبر .4والفجر

