
 . کنید مشخص  را زیر جمالت بودن غلط یا صحیح الف(

                    غ       ص                  مهم ترین حقّ همه انسان ها حقّ حیات یا زندگی است .                     ( 1

 غ      ص                                                            .همه ی افراد در برابر قانون مساوی اند  (2

         غ       ص                موسسه هالل احمر برای جبران زیان های مالی و جانی به وجود آمده است. (3

 غ       ص                     درآمد حاصل از کم فروشی و گران فروشی حالل است .                    (4
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 گزینه های مرتبط را به هم وصل کنید. )در ستون ب یک مورد اضافه است(

 )ستون ب(                                                                  )ستون الف(

 معتدل و مرطوب خزری -الف( زمستان های سرد ، تابستان های معتدل                        1

 سواحل جنوب یگرم و شرج -(تابستان گرم و اختالف دمای شب و روز زیاد                    ب2

 اخلیگرم و خشک د-(مرطوب ترین ناحیه آب و هوایی ایران                            پ3

   یخشک کوهستان مهیمعتدل و ن  -ت                                                                             

 

 را با دقت انتخاب نمایید . درستدر سواالت زیر گزینه ی  پ(

  نیست ؟کدام یک از موارد زیر جزء عوامل تولید ( 1 

 د(سرمایه             ج( تبلیغات         انسانیب(نیروی       الف( منابع طبیعی

 در جوامع امروزی مصرف گرایی به شدت به ................................... آسیب رسانده است .  (2

   مراکز بهداشت د(            صنعت( ج           محیط زیست ب(           خانواده( الف

  نمی شود؟کدام یک از موارد زیر از حقوق مصرف کننده محسوب ( 3

 

 استفاده از کارت خرید اعتباری( د        قوانین و مقررات( ج        استاندارد(ب        ضمانت(الف

 ؟ برای تهیه نقشه های جغرافیایی از چه عکس هایی استفاده می شود (4

 د( عکس دیجیتالی    ج(عکس هوایی     ب(عکس ماهواره ای      الف( عکس معمولی

دانش آموز گلم با دقت کافی به سواالت زیر پاسخ بده .   ردیف 



 نمی آید ؟( کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی های طبیعی یک مکان جغرافیایی به حساب 5

  د( رودها         ج( پوشش گیاهی          ب( فعالیت های اقتصادی         الف( ناهمواری ها

 نمایندگان شورای اسالمی توسط چه کسی و به مدت چند سال انتخاب می شوند ؟ (6

  5-شورای نگهبان ( 4           4-ج( شورای نگهبان         5 -مردم  (ب       4-مردم (الف

 . دهید کوتاه پاسخ زیر سواالت به ت(

 ؟ توزیع در لغت به چه معناست ( 1

 . را نام ببرید ن عناصر آب و هوامهم تری( 2

 ؟ دو دشت وسیع ایران کدامند (3

 یکی از مهم ترین علل پدید آمدن قوانین و مقررات بنویسید.( 4

 ( دو مورد از انواع نقشه را نام ببرید.5

 به مقرراتی که توسط نهاد مجلس به تصویب می رسند چه می گویند ؟ (6

 . جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید ث(

 ..... آن کشور است ...مهم ترین قانون هر کشور ................................( 1

 ............................. نام دارد.عی یا جنگ ها به مردم کمک می کنداست که در زمان وقوع حوادث طبی موسسه ای(2

 جمهوری اسالمی ایران فعالیت می کنند .کلیه موسسات بیمه زیر نظر ....................................... ( 3

 هایی که از یکسو به کوه ها و از سوی دیگر به دشت ها مربوط می شود ............................. می گویند. به زمین (4

 ج(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

 (./5)نام دو موسسه ای که در هنگام حوادث به ما کمک می کنند را بنویسید .  (1

                                                                                                                       

 (1)دو مورد از حقوق فرد در خانه و خانواده را بنویسید ؟  (2

 

 ( 1)؟ از وظایف شورای نگهبان را شرح دهیدیکی ( 3



ادامه 

 (ج

 (5/1) مورد از مهم ترین دالیل حفاظت از زیستگاه ها را بنویسید . 3 (4

 

 (5/1)سه مورد از مسئولیت های خود را در مدرسه بنویسید .   (5

 

 بودن آن است .(منظور از نوع بیمه اجباری یا اختیاری ! باتوجه به متن زیر جاهای خالی را بنویسید . )    (6

خانم رضایی امروز به موسسه بیمه ایران مراجعه کرده است و با پرداخت مبلغی اتومبیل خود را به مدت یکسال 

               (5/1) بیمه کرد او می داند که طبق قانون باید هر سال این کار را انجام دهد .

 ................................... نوع بیمه       .......    .......................... موسسه بیمه گر........        .......................... بیمه شونده

 عالمت های زیر که بر روی بسته بندی برخی کاالها وجود دارد نشانه چیست ؟  (7

   ........................................                       .........................................  

 (1)  ./25هر مورد نقشه را کامل کنید . با توجه به موارد زیر  (8

 )کوه های خراسان ، جلگه خوزستان ، رشته کوه های البرز ، دشت کویر(


