
نام ونام خانوادگی:                                        1دبستان امام حسین )ع(  

شود؟ در کدام یک از وسایل زیر انرژی الکتریکی به انرژی نورانی تبدیل می-1  

ج(یخچال             د(چرخ گوشت        تلوزیون ب میوه گیری   ب(آالف(  

انرژی  آبی است؟کدام یک از منابع زیر منبع تولید -2  

د(آب لوله کشی           دریاچه هاب(دریاها              ج(             رودخانه ها الف(   

برای تولید برق استفاده می شود؟ انرژی در کشور ما از کدام منابع -3  

ا          د( هر سه گزینه صحیح استسوخت ه الف (آب       ب( باد            ج(   

ستند؟ه از منابع انرژی زیر تمام شدنی( کدام یک 4  

لف وب صحیح است.د(ا          نفت وگازالف (آب وباد     ب(نور خورشید        ج(  

شود؟ ( کدام یک از منابع انرژی زیر باعث آلودگی محیط زیست می5  

( آبج( باد                       د                       نفت وگازالف( نور خورشید      ب(  

است؟  گزینه محلول مایع در مایع  کدام   -( 6  

  ب وقندآ د(        نمک در آبج(            آب وروغن    ب(      الکل وآب الف(   

     ؟کدامیک از اجسام زیر نارسانا است    -7 

          الستیکپد(     چوب خیس ج(    آهن    ب(      بدن انسان الف(      



  

   

 در کدامیک از وسایل زیر از انرژی الکتریسیته برای تولید گرما استفاده می شود؟  -8

     پلوپزد(     تلویزیونج(      ریش تراش  ب(       جارو برقیالف( 

 در کدامیک از وسایل زیر الکتریسیته به حرکت تبدیل می شود؟  -9

    سماور برقی د(     اتو ج(    چراغ مطالعه   ب(    همزن برقیالف( 

 به مخلوط یکنواخت چه می گویند ؟  -10

 ( مخلوطد             ( حالل ج       محلول ( ب         حل شونده  الف(

 کدام یک مخلوط جامد در گاز می باشد؟  -11

 ( نوشابه د      گردو غبار در هوا( ج        ( آب وقند ب         شن و آب الف(

  ؟درا با یک لیتر آب مخلوط کنیم کدام یک حالل می باشاگر دو لیتر الکل -12

   آب( 4      ( آب و الکل هر دو حالل اند3       الکل( 2   ب الف( آ

اولین مسجد مسلمانان چه نام دارد وکجاست؟-13  

مکه   -ه  ج( مسجدانبینزدیکی مدین -قبا نزدیکی مکه   ب(  -الف(قبا

مدینه -د(مسجدالحرام  

به ترتیب چند رکعت وچند رکوع دارد؟نماز آیات -14  



-رکعن4رکوع د( 10 -رکعت 4رکوع ج( 5-رکعت-2ب(  رکوع 10-رکعت2 الف(

رکوع10  

چیست؟ "خذو زینتکم عند کل مسجد"معنی آیه -15  

 الف( به مسجد بروید

 ب( در مسجد نماز بخوانید.

.(زیبا وپاکیزه به مسجد برویدج  

 د(زیبا نماز بخوانید.

نه حواندن نماز آیات واجب نیست؟در کدام گزی -16  

ب(زلزله  ج(خسوف  د(کسوف سیل الف(  

فرعون پادشاه کدام سرزمین بود؟-17  

عراقر  ج(ایرا ن  د(مصالف(روم  ب(   

کعبه در میان کدام مسجد قرار دارد؟ -18  

مسجد کوفهب( مسجدالنبی  ج(مسجداالقصی  د(  مسجدالحرامالف(  

قوم از جانب خداوند برگزیده شده بود؟ حضرت موسی)ع( برای هدایت کدام-19  

ج(عاد  د( ثمود بنی اسرائیلالف(مسلمانان  ب(   

برای پیدا کردن قطب شمل وجنوب از چه وسیله ای استفاده می شود؟-20  



ا  ب( آهن ربا  ج( نقشه  د( عکس هواییقطب نم الف(  

برای تهیه نقشه از کدام گزینه استفاده می شود؟-21  

ب( هواپیما  ج(هلی کوپتر  د( عکس زمینی ی عکس هوای الف (  

راهنمای نقشه چیست؟ -22  

 الف(معنی رنگ ها را نشان می دهد.

معنی رنگ ها وعالیم روی نقشه را نشان می دهد.ب(  

 ج(مسیرهارا به ما نشان میدهد.

 د(به ما میگوید کجا وچگونه برویم.

کدام گزینه جهت فرعی نیست؟-23  

ج( شمال شرقی  د(شمال شرقی ب( جنوب شرقی    مشرقالف(   

کدام گزینه در جدول بودجه نیست؟-24  

قیمتالف( درامد     ب( پس انداز    ج( هزینه    د(  

برای خرید عاقالنه ابتدا باید .....؟-25  

د( هزینه کنیم  برنامه ریزی کنیمالف(خرید کنیم   ب( وقت بگذاریم  ج(  

ارگان است؟ اداره روستا وشهر به ترتیب برعهده کدام -26  



 -شورای اسالمی روستا ودهیاریبهیاری  ج( -شهرداری  ب( شهرداری -الف( دهیار

دهیاری -د( شورای اسالمی  شهرداری  

کدام گزینه از مشکالت شهر های بزرگ نیست؟-27  

م      د(خانه های آپارتمانیجمعیت کالف( ترافیک ب(    آلودگی هوا        ب(   

کدام گزینه صحیح است؟-28  

.عشایر برای یافتن چراگاه کوچ می کنند الف(  

 ب( در مهمانی ها هنگام خداحافظی بلند حرف بزنیم.

 ج( در کوچه ترقه بازی کنیم.

 د(بیشتر روستاییان در کارخانه ها واداره ها کار می کنند.

تولیدات عشایر در کدام گزینه آمده است؟-29  

جاجیم-سوخت -قالی -الف( گلیم  

کره-ماست-جاجیم  -ب( گلیم  

گلیم-شیر -لبنیات -ج( گوشت  

مگلی -جاجیم -لبنیات -گوشتد(  

قسمتی از شهر یا روستا که گروهی از مردم در همسایگی هم زندگی می کنند -30

 چه نام دارد؟



محلهالف(بوستان  ب( استان   ج( مسجد   د(   
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وارد کن. )جدول پایانی(ر نازم پاسخ صحیح را در پاسخ نامهپس  

 در قلب کوچکت اگر خداراصدازدی یادی هم از من بکن.              زمانیان


