
 

 

 بارم متن سئوال ردیف

.انتخاب کنیدگزینه صحیح را  الف  
 ؟(نمایندگان مجلس برای چند سال انتخاب میشوند1

 سال2د(                      سال  4ج(                   سال   8ب(                       سال6الف(

  ؟طبق قانون کدام یک از بیمه ها اجباری است (2

 د(بیمه آتش سوزی   ج(بیمه وسایل نقلیه                           الف(بیمه بیکاری             ب(بیمه عمر

 ؟رشته کوه شمالی ایران چه نام دارد(3

 د(آذربایجان          ج(خراسان                                      الف(زاگرس                   ب(البرز

 ؟نیست(کدام مورد از مناطق حفاظت شده 4

 د(اشترانکوه          ج(دشت ارژن                     ب(جنگل های حرا   الف(جنگل های آمازون  

2 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل نمایید. ب

 .یک کشور بودن موجب میشود افراد حقوقی بر مبنای آن کشور داشته باشند --------(1

 .به خود می گیرد --------    هرگاه مقررات بوسیله یک نهاد دارای صالحیت تصویب شود نام(2

 .کنند فعالیت می -------است که همه آنها زیر نظر  (در کشور ما موسسات مختلفی برای بیمه بوجود آمده3

به ما کمک میکند که ویژگیهای طبیعی و انسانی مکان های مختلف را بشناسیم و رابطه بین  ---------(4

 .این ویژگیها را بفهمیم

 است. ---------و  ---------پست و هموار ایران شامل  نواحی(5

 مسؤل اجرای قوانین و مقررات محیط زیست در یک منطقه هستند.  ------------(6

 3        

 صحیح و یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص نمایید. ج

           ادث طبیعی یا جنگ به کمک مردم جمعیت هالل احمر یکی از موسساتی است که در زمان وقوع حو(1

 .شتابد می

انسان برای آنکه از منابع طبیعی استفاده وآنها را به کاال تبدیل کند به ابزار و تجهیزاتی نیاز دارد این (2

 .تجهیزات خدمات نام دارند

 .نقشه تصویری افقی از سطح زمین است که به نسبت مورد نیاز کوچک شده است(3

 .دهند بارش را بصورت خطی و نمودار دما را بصورت ستونی نشان مینمودار (4
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید. د

نمره( 55/0)؟منظور از شکرگزار بودن چیست(1  

 
نمره(1)؟قانون و مقررات به چه دلیل بوجود آمده است(2  

 
نمره(55/0)؟عوامل تولید را نام ببرید(3  

 

نمره( 55/0؟)انواع عکسها را نام ببرید(4  

 

نمره( 5/0؟)زیستگاه یا زیست بوم را تعریف کنید(5  

 

نمره(55/0)مورد3؟چرا از زیستگاهها حفاظت می کنیم(6  
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)هر سوال یک نمره( به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید. ه  

نمره(1مورد)2؟مسؤلیت من نسبت به اعضای جامعه چیست(1  

 

 

نمره(1مورد)1؟وظیفه شورای نگهبان چیست(2  

 

 

نمره( 25/1)؟ی را توضیح دهیدلبا یک مثال همد(3  
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 نمره(1توضیح دهید)؟آیا بیمه اجباری است یا خیر(4

 

 

 

نمره( 25/1)؟مفهوم استاندارد را با مثال تعریف کنید(5  

 

 

 

نمره(1مورد)2؟برخی از خدمات شهرداری را بیان کنید(6  

 

 

 

نمره(1)بامثال؟ایران به چه دلیل استخشک بودن ناحیه گرم و خشک داخلی (5  

 

 

 

نمره(1)؟چرا زیستگاهها تخریب میشوند(8  

 

                          

 

 

موفق باشید         

 

 


