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  :نمره به حروف:                 نمره به عدد:                          شماره صندلي:                                    نام و نام خانوادگي
  
  

  بارم  اجتماعي بخش سواالت  
  75/0  .پاسخ صحيح را عالمت بزنيد) الف  

  هدف از توليد چيست؟  1
   بضاعت كمك به مردم بي) د       ها  رفع نيازها و خواسته) ج             برداري از منابع بهره) ب  باال بردن رفاه مردم ) الف

 

  نامند؟  چه ميها را انجام دهيم،  رود آن تظار ميوظايفي كه هر يك از ما برعهده داريم و ان  2
  مسئوليت) د                             حق ) ج                   حقوق طبيعي ) بحقوق متقابل                 ) الف

  

  شود؟  دانان شواري نگهبان از طرف چه كسي يا چه مقامي انتخاب مي حقوق  3
   دولت) د   مجلس خبرگان             ) ج                       قوه قضائيه ) برهبر                           ) الف

  

  75/0  .در جاهاي خالي كلمات مناسب بنويسيد) ب  

    .گويند مي......... ..............................ها را  ها را دانستن و به هدر ندادن آن ها، قدر نعمت ي صحيح از نعمت استفاده  4

    .است ......................................درآمد حاصل از كم فروشي و گران فروشي   5

    .شوند انتخاب مي.......... ...............................نمايندگان مجلس شوراي اسالمي براي يك دوره   6

  75/0  غلطصحيح                                                                                                     .هاي صحيح و غلط را مشخص كنيد عبارت) پ  
    . باشد ترين علل پديد آمدن قوانين و مقررات در جامعه برقراري نظم و حفظ حقوق افراد مي از مهم  7
    . جويان اجباري است آموزان و دانش عضويت در بخش سازمان جوانان جمعيت هالل احمر براي دانش  8
    .خداوند انسان ها را آزاد آفريده است  9

  . نمودار زير را كامل كنيد) ت  

محصوالت 
  توليدي

  :مثال  :الف

  :مثال  :ب
  

1  

  1  .با توجه به توضيحات و حرف اول هر كلمه جدول زير را كامل كنيد) ث  
    . باشد يكي از عوامل مهم در توليد مي  10
    .ترين قانون هر كشور چه نام دارد ترين و كلي مهم  11
    . باشد يكي از دو ركن قوه مقننه در كشور ما مي  12
  . شود ي نقشه از اين نوع عكس استفاده مي براي تهيه  13

                      ن  10

                      ق  11

                      ش  12

                      هـ  13
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ادامه سواالت پشت صفحه  
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    .هاي زير پاسخ دهيد به پرسش) ج  
  . چرا بيمه بوجود آمده است  14

  
  
  

75/0  

  گرايي به چه معنايي است؟  مصرف  15
  
  
  

75/0  

  .توضيح دهيد ؟توزيع به چه معني است  16
  
  
  

75/0  

  . مورد بنويسيد 2سازمان هالل احمر در زمان وقوع حوادث چه وظايفي برعهده دارد   17
  
  
  
  

1  

  منظور از همدلي و همياري چيست؟   18
  
  
  
  

1  

  . دو مورد از مشخصاتي كه بايد برروي برچسب كاالها نوشته شود را بيان كنيد  19
  
  
  
  

1  

  .حق را تعريف كنيد  20
  
  
  

1  

  است؟استاندارد به چه معنا   21
  
  
  

1  

  . هاي خود را در مدرسه بنويسيد سه مورد از مسئوليت  22
  
  
  
  

5/1  

    ادامه سواالت در صفحه بعد  
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    جغرافيا بخشسواالت   
  75/0  .در جاي خالي كلمه مناسب را بنويسيد) چ  
    . نامند مي......................................... كنند را  اي از گياهان و جانوران خاص زندگي مي ي بزرگي كه در آن مجموعه منطقه  23

    . نامند مي.................................... هاي سطح زمين كه به نسبت مورد نياز كوچك شده است را  تصويري افقي از پديده  24

    .گويند مي............................................ اند كه به آن  هايي تقسيم كرده ي بهتر كشور آن را به بخش براي اداره  25

  75/0  .هاي مربوط به هم را به يكديگر وصل نمائيد عبارت) ح  
  ناحيه گرم و خشك داخلي  .هاي معتدل دارد ها و زمستان تابستان  26

  ناحيه معتدل خزري  .بارد و تابستان معتدل دارد برف زياد ميزمستان 
    ناحيه نيمه خشك كوهستاني  .تابستان بسيار گرم و اختالف دماي روز و شب زياد است

  

    .هاي زير پاسخ دهيد به پرسش) خ  
  . ها را بنويسيد دو مورد از وظايف شهرداري  27

  
  

1  

  . را بنويسيدبوم يست زها يا  گاه ترين داليل حفاظت از زيست دو مورد از مهم  28
  
  

1  

  .هاي شمالي و جنوبي البرز را از نظر بارندگي و پوشش گياهي مقايسه نمائيد دامنه  29
  
  
  

1  

  . نام برده و براي هر يك دو مثال بنويسيد ؟گيرد هاي يك مكان مورد بررسي قرار مي در جغرافيا كدام ويژگي  30
  
  
  

5/1  

  1  .هاي زير پاسخ دهيد هاي روي نقشه به سؤال با توجه به شماره) د  
  . . . دشت  - 1  31

  . . . رشته كوه  - 2
  . . . قله  - 3
  . . .  ناحيه آب و هوايي - 4
  
  
  
  
  
  
  

  

    20  
  .نمونه سواالت آزمون هاي بعدي به كانال بانك سواالت مراجعه نماييددانش آموزان گرامي لطفا جهت مشاهده پاسخ آزمون و 

https://telegram.me/banksoalnokhbegan  
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  شماره
  متن پاسخ  سوال

  .پاسخ صحيح را عالمت بزنيد) الف  
  )25/0(ها  رفع نيازها و خواسته) گزينه ج  1
  )25/0(مسئوليت ) گزينه د  2
  )25/0(قوه قضائيه ) گزينه ب  3

  .در جاهاي خالي كلمات مناسب بنويسيد) ب  
  )25/0(شكرگزاري   4
  )25/0(حرام است  5
  )25/0(چهار ساله  6

  .هاي صحيح و غلط را مشخص كنيد عبارت) پ  
  )25/0(صحيح   7
  )25/0(غلط   8
  )25/0(صحيح   9

   )ت  

  محصوالت توليدي
  )25/0(ش و كمدفكيف و ك: مثال  )25/0(كاال : الف
    )25/0(پزشكي، بيمه، آموزش: مثال  )25/0(خدمات: ب

  با توجه به توضيحات و حرف اول هر كلمه جدول زير را كامل كنيد) ث  
  )25/0(نيروي انساني   10
  )25/0(قانون اساسي   11
  )25/0( گهباننشوراي   12
  )25/0(هوايي   13
  .هاي زير پاسخ دهيد به پرسش) ج  
  )75/0. (هاي مالي و جاني به وجود آمده است زيانمؤسسه بيمه، براي جبران   14
  )75/0. (چشمي با ديگران كاالهايي را بخريم براي تفريح يا خودنمائي و يا چشم و هم. گرائي يعني اينكه بدون داشتن نياز واقعي بخواهيم مصرف  15
  )75/0. (كند و مصرف كننده رابطه برقرار مي توزيع فعاليتي است كه بين توليد كننده. توزيع در لغت به معني پخش كردن است  16
  . رسانند هاي اوليه مي به مجروحين كمك - 1  17

   انتقال مجروحان به بيمارستان  - 2
  )5/0هر مورد . ذكر دو مورد كافيست(برپايي چادرهاي اسكان موقت - 3

  )5/0. (او را درك كنيمهمدلي يعني اينكه خود را به جاي فرد حادثه ديده بگذاريم و احساس و شرايط   18
  )5/0. (همياري يعني پس از درك احساس فرد حادثه ديده به كمك او بشتابيم

  )ذكر دو مورد كافيست()5/0هر مورد .... (تاريخ مصرف و  - شماره جواز توليد، آدرس محل كارخانه يا محل توليد، قيمت كاال مواد به كار رفته  19
  )نمره 1. (ها را دارد اش، شايستگي داشتن آن انسان به دليل مقام انساني منظور از حق چيزهايي است كه يك  20
  )نمره 1(اي است انگليسي به معني نمونه قابل قبول  استاندارد كلمه  21
  . با معلمان و ديگر مسئوالن مدرسه با ادب و احترام برخورد كنيم - 1  22

  . اد بگيريم و تكاليف خود را به خوبي انجام دهيمها را خوب ي به سخنان معلم گوش كنيم و سعي كنيم درس - 2
  ) 5/0هر مورد (از اموال عمومي مدرسه كه متعلق به همه است محافظت كنيم  - 3
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  متن پاسخ  
  .پاسخ صحيح را عالمت بزنيد) چ  
  )25/0) (زيستگاه (زيست بوم   22
  )25/0(نقشه   24
  )25/0(استان   25
  .به يكديگر وصل نمائيد هاي مربوط به هم را عبارت) ح  
  ناحيه گرم و خشك داخلي  هاي معتدل دارد ها و زمستان تابستان  26

  ناحيه معتدل خزري  بارد و تابستان معتدل دارد زمستان برف زياد مي
  ناحيه نيمه خشك كوهستاني  تابستان بسيار گرم و اختالف دماي روز و شب زياد است

  
  .دهيدهاي زير پاسخ  به پرسش) خ  
  ....ها و  ها، پل احداث، تعمير يا آسفالت خيابان - 1  27

  )5/0هر مورد  .كافيست دو مورد(ايجاد فضاي سبز و كاشتن درخت و نهال، احداث بوستان  - 2
  هاي خداوند  سپاسگزاري از نعمت - 1  28

  )5/0دو مورد هر مورد (ها و تفكر در آفرينش  لذت بردن از زيبايي - 2
  . هاي انبوه است بارد و پوشيده از جنگل رو به دريا است برف و باران فراوان مي يشمالدامنه   29

  )5/0هر مورد . (تري دارد كند و پوشش گياهي كم دامنه جنوبي البرز بدون رطوبت و فقط در زمستان برف و باران دريافت مي
  )25/0هر مورد ..... (، ناهمواري رودها و موقعيت جغرافيايي، نوع آب و هوا: مانند) 25/0(هاي طبيعي  ويژگي  30

  )25/0هر مورد ...... (زيان و  و وادسهاي اقتصادي،  تعداد جمعيت، فعاليت: مانند) 25/0(هاي انساني  ويژگي
  .هاي زير پاسخ دهيد هاي روي نقشه به سؤال با توجه به شماره) د  
  دشت كوير - 1  31

  رشته كوه زاگرس  - 2
  قله دماوند  - 3
  ) 25/0هر مورد (ناحيه آب و هوايي گرم و شرجي  - 4

  
  


