
 

 

 بارم متن سئوال ردیف

.انتخاب کنیدگزینه صحیح را  الف  
ولیت های مهم  من چیست؟ئ(یکی از مس1  

د(خواب کافی و ورزش      ج(مراقبت از خودم          ب(مراقبت از اعمال و رفتار         الف(رشد استعداد و شکوفایی    

دیگر زندگی می کنیم؟----------------(ما انسانها از ابتدای تولد با2  

د(خانواده                  ج(انسانهای                          ب(طبیعت                               الف(حیوانات    

(بیمه بهداشت و درمان کدام هزینه های زیر را نمی پردازد؟3  

د(آزمایشگاه              ج(بیمارستان                        ب(خرید دارو                                 الف(جراحی   

(علت تنوع زیستگاهها در ایران چیست؟4  

کد(نواحی زیاد گرم و خش  ج(آب و هوای مختلف            ب(وجود کوههای مرتفع      الف(نزدیکی به دریا و اقیانوس  
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل نمایید. ب

رود آنها را انجام دهیم. بر عهده داریم و انتظار مییعنی وظایفی که هر یک از ما   ----------------(1  

یرد.خود می گه ب ----------(هرگاه مقررات بوسیله یک نهاد دارای صالحیت مثل مجلس تصویب شود نام2  

وجود آمده است.ه برای جبران زیانهای مالی و جانی ب  -----------------(3  

ت.ست که به نسبت مورد نیاز کوچک شده استصویرافقی از سطح زمین ا  -----------------(4  

است. -------------و ---------------ی پست ایران شامل(نواح5  
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 صحیح و یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص نمایید. ج

(شکرگزار بودن یعنی استفاده صحیح از نعمت ها ،قدر نعمت ها را دانستن و به هدر ندادن آنها.1  

تصویب قوانین عادی کشور را در چارچوب قانون اساسی بر عهده دارد.یه تهیه و (قوه قضائ2  

ین این های طبیعی و انسانی مکانهای مختلف را بشناسیم و رابطه ب ( تاریخ به ما کمک میکند که ویژگی3

ها را بفهمیم. ویژگی  

واقع شده است.(سیاره زمین قاره ها و اقیانوسهای پهناور دارد که ایران در جنوب غربی قاره آسیا 4  
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید. د

نمره(5/0)(مهمترین علل پدید آمدن مقررات و قوانین در جامعه چیست؟1  

نمره(5/0)(همدلی را تعریف کنید؟2  

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

نمره(5/0)شود؟ انجام می(چه کارهایی برای رعایت و احترام به حقوق مصرف کنندگان 4  

نمره(55/0()مورد3) (چرا از زیستگاهها محافظت می کنیم؟5  
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نمره( 1)هر سئوال  به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید. ه  

(مورد2) (حق و حقوق ما در مدرسه چگونه است؟1  

 

یست؟نگهبان چ(وظیفه شورای 2  

 

(کار موسسه هالل احمر را بیان کنید؟3  

 

وجود آمده است؟ه ب(چرا بیمه 4  

 

 

(تقسیم کار در جامعه چگونه پدید آمده است؟5  

 

(مفهوم استاندارد را با مثال تعریف کنید؟6  

 

ها را نام ببرید و یک مورد را توضیح دهید؟ (انواع عکس5  

 

مورد2(مهمترین خدمات شهرداری را بیان کنید؟8  

 

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

 

(مورد2) توانید انجام دهید؟ (شما برای حفاظت از محیط زیست چه اقداماتی می10  

 

 

 


