
 

 

 نمره متن سئوال ردیف
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 (کدام مورد از حقوق پدر و مادر در خانواده است؟1

 ب(احترام گذاشتن     الف(داشتن تعلیم و تربیت مناسب         

 د(فراهم کردن امکانات زندگی   ج(نگهداری از فرزندان                             
 

 (کدامیک از موقعیت های زیر مغایر با قانون است؟2

 الف(رعایت نوبت در صف پمپ بنزین            ب(توقف وسایل نقلیه پشت چراغ قرمز

 فاده از مصالح مناسب در ساختمان سازیج(ورود موتورسوار به عابر پیاده                   د(است
 

 تواند وسعت بیشتری از پدیده های سطح زمین را نشان می دهد؟ (کدامیک از انواع عکس های جغرافیایی می3

 الف(عکس های معمولی                                 ب(عکس های هوایی

 های ماهواره ایج(عکس های دیجیتال                                  د(عکس 
 

 (رشته کوه های شمالی ایران چه نام دارد؟4

 الف(زاگرس                           ب(البرز

 ج(خراسان                             د(آذربایجان
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 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید.

 (شکرگزار بودن یعنی فقط استفاده صحیح از نعمت ها.1

 قانون اساسی ایران همه افراد باهم برابر هستند.(در 2

 (شهرداری موسسه ای است که در زمان وقوع حوادث طبیعی یا جنگ به کمک مردم می شتابد.3

 (اعضای شورای شهر را مردم انتخاب می کنند.4
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 جمالت زیر را تکمیل کنید.

 ----------------------------------(مسؤلیت یعنی1

 ----------------جامعه بصورت مذهبی و اخالقی هستند مانندمقررات در(برخی 2

 --------------------(همدلی یعنی 3

 ----------------------------(مصرف گرایی یعنی 4

 --------------------------(نقشه تصویری افقی است که 5

 -----------------(زیستگاه به منطقه جغرافیایی گفته می شودکه 6

 .---------در--------و  -----------در-------(مناطق حفاظت شده ایران عبارتند از 7
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 نمره( 5/0)(منظور از تبعه یک کشور بودن چیست؟1

 نمره( 5/0)(قانون و مقررات به چه دلیل بوجود آمده است؟2

 نمره( 5/0)بیمه اختیاری را نام ببرید؟ (یک نمونه از بیمه اجباری و یک نمونه از3

 نمره( 75/0)(عوامل تولید را نام ببرید؟4

 نمره( 5/0)های طبیعی هر مکان جغرافیایی را نام ببرید؟ (یک نمونه از ویژگیهای انسانی و یک نمونه از ویژگی5

 نمره( 5/0)(مهمترین عناصر آب و هوایی را نام ببرید؟6
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 نمره( 5/0)مورد2می کنیم؟ (چرا از زیستگاه ها محافظت7
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 به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید.

 نمره(1)مورد2(مسؤلیت من نسبت به خودم چیست؟1
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 نمره(1)مورد1(وظیفه شورای نگهبان چیست؟2

 

 

 نمره(1)(کار موسسه هالل احمر چیست؟3

 

 

 نمره(1)(چرا بیمه بوجود آمده است؟4

 

 
 

 نمره(1)هالل چیست و قرآن چه اشاره ای به آن کرده است؟(منظور از کسب 5

 

 

 نمره(25/1)(مفهوم استاندارد را با مثال توضیح دهید؟6

 

 
 

 نمره(1)(دو مورد از مهمترین خدمات شهرداری را بیان کنید؟7

 

 

 

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

 

 
 

 نمره(1)(نوع آب و هوا را در ناحیه معتدل و مرطوب خزری شرح دهید؟9

 

 
 

 20 موفق و سربلند باشید جمع

 نمره به حروف:                                             نمره به عدد:

 


