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 بارم متن سئوال ردیف

.گزینه صحیح را انتخاب کنید الف  

 ؟بخشش مال،توانایی و زمان به کسانی که نیازمند هستند را چه می نامند(1)

 همیارید(                               وقفج(                        انفاقب(                           تعاونالف(

 ؟بیمه های زیر اجباری استکدام یک از  (2

 بیمه آتش سوزید(            بیمه منازل مسکونیج(بیمه وسایل نقلیه          ب(          بیمه عمر            الف(

 ؟کدام مورد از حقوق مصرف کننده نیست 3)

                                                                               برچسب مشخصات کاالب(             عالمت استاندارد الف(

 تصویب قوانین و مقرراتد(                      نماد بازیافتج(

 ؟(کدام دانش رابطه ویژگیهای طبیعی و انسانی را بررسی می کند4

 زمین شناسید(                             جغرافیج(                       ب(فیزیک                        تاریخالف(

2 

       جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل نمایید. ب

.رود آنها را درست انجام دهیم می یعنی وظایفی که هر یک از ما برعهده داریم و انتظار  --------(1   

.آن کشور است ------------مهمترین قانون هر کشور (2  

.یکی از موسساتی است که در زمان وقوع حوادث طبیعی یا جنگ به کمک مردم می شتابد ------------ (3  

.است -------------توزیع در لغت به معنی (4  

.تصویر افقی از سطح زمین است که به مقدار مورد نیاز کوچک شده است ------------ (5  

است. -------و  --------مهمترین عناصر آب و هوا  (6  

مسئول اجرای قوانین و مقررات محیط زیست در یک منطقه است. -----------( 7  

 5/3        

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

.داردقوه مقننه تهیه و تصویب قوانین عادی کشور را در چهارچوب قانون اساسی به عهده (1  

.نواحی پست و هموار ایران شامل کوهپایه ها می شود(2  

5/0 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید. د

نمره( 5/0)؟منظور از حق چیست(1  

نمره( 5/0)چیست؟ شکرگزاریمنظور از (2  

نمره(5/0)؟قوانین و مقررات به چه دلیل بوجود آمده است(3  
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نمره( 5/0؟)منظور از همیاری چیست(4  

نمره( 5/0) مورد2؟تولید را نام ببرید عوامل(5  

نمره( 5/0) ؟مصرف گرایی چیست(6  

نمره( 5/0)؟یک مورد از خدمات شهرداری را بیان کنید( 7  

نمره( 5/0)زیست بوم را تعریف کنید؟( 8  

نمره( 75/0)مورد 3؟چرا از زیستگاه ها محافظت می کنیم( 9  

 به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید. ه

نمره(1)؟حقوق من در مدرسه چیستحق و (1  

 

 

نمره(1)مورد1؟مقررات به جه صورتهایی ممکن است وجود داشته باشد(2  

 

 

نمره(1)مورد1؟وظیفه شورای نگهبان چیست(3  

 

 

نمره(1)؟ چرا بیمه بوجود آمده است(4  

 

 

 

 

نمره(1؟)تقسیم کار و پدید آمدن مشاغل چگونه بوجود آمده است(5  
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نمره(1) را با مثال تعریف کنید؟مفهوم استاندارد (6  

 

 

نمره(25/1؟)انواع عکس ها را با مثال تعریف کنید(7  

 

 

نمره(1)؟دامنه های شمالی رشته کوه البرز را دامنه های جنوبی آن مقایسه کنید(8  

 

 

نمره(1)؟نوع آب و هوا در ناحیه معتدل و مرطوب خزری چگونه است(9  

    

 

 

 

 

 

 

 

باشید موفق  

 

 


