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   (0/1  هرسؤال)           الف( گزینه صحیح را انتخاب و با ضربدر مشخّص كنید . 

 د داراي چه حقوقي هستند ؟تولّ و خلقت ازابتداي ها انسان  -2

 خانوادگي حقوق( د      فردي حقوق( ج      طبیعي حقوق( ب        الف( حقوق اجتماعي

 وظایفي كه هریك ازما به عهده داریم و انتظار مي رود ، آن را انجام دهیم . -1

 مسئولیت( د              نظم( ج       شناسي وظیفه( ب             الف( همكاري

 مهمترین قانون هركشور را چه مي گویند ؟ -9

 اساسي قانون( د     قضائي قانون( ج       اقتصادي قانون( ب        الف( قانون اجتماعي

 تأیید صالحیت وعدم تأیید صالحیت نامزدهاي انتخابات توسّط چه مرجعي انجام مي شود ؟ -4

 كشور انتخابات ستاد( د           رهبري( ج       گهبانن شوراي( ب        الف( قوه قضائیه

   (0/1  هرسؤال. )   جمالت را باكلمات مناسب كامل كنید ب(

 . رسانند مي.............  مجروحین به حوادث  امدادگران جمعیت هالل احمر هنگام -0

 امیده مي شود. شما بیمه شونده هستید ومؤسّسه اي كه شما را بیمه كرده است ....... ن -6

 تولیدمحصول به منظور رفع نیازها و خواسته هاي ..................... صورت مي گیرد . -7

 . خریدوفروش به وسیله ي .............................. صورت مي گیرد  -8



   (0/1  هرسؤال)   .   ج( جمالت صحیح را با )ص( و غلط را با )غ( مشخّص كنید

 (                ) ویري افقي ازسطح زمین است كه به نسبت مورد نیاز كوچك شده استنقشه ، تص -3

 (          )               كوه هاي خراسان درشمال غربي ایران قرار دارد .  -21

 (             )    درناحیه ي خشك داخلي ایران اختالف دماي شب و روز كم است .  -22

    (            )                    یط زیست یك وظیفه ي همگاني است . حفاظت ازمح -21

   (0/1  هرسؤال)                 .   د( با استفاده ازكلمات داخل جدول به سؤاالت جواب دهید

جلگه  شهردار استاندار

 ها
فالت 

 ها
زیست 

 بوم
پلیس  جنگل

 راهنمایي
محیط 

 بانان

 (              )  مقرّرات محیط زیست دریك منطقه هستند .مسئول اجراي قوانین و  -29

به منطقه ي بزرگي كه در آن مجموعه اي ازگیاهان و جانوران خاصّي زندگي مي كنند ، چه مي -24

 (               ) گویند ؟ 

 (       )  به زمین هایي كه حاصلخیز و مناسب براي كشاورزي هستند چه مي گویند ؟ -20

 (               )            ن به وسیله ي چه كسي اداره مي شود ؟ استا -26

                ( 2  هرسؤال)   هـ( به سؤاالت تشریحي زیر پاسخ كامل دهید .

 منظور ازحقّ انسان چیست ؟ -2

 ئول به چه كسي مي گویند ؟سفردم -1 

 نام ببرید . قوه ي مقنّنه از دوبخش تشكیل شده است ، آن دو را -9 



  ( مورد  4  سازمان هالل احمر به آسیب دیدگان حوادث چه كمك هایي مي نماید ؟ ) -4

 

  مؤسّسه ي بیمه به چه منظور به وجود آمده است ؟ -0

 فروشنده اي كه مي خواهد كسب حالل داشته باشد ، باید چه چیزهایي را رعایت كند ؟ -6

  مي گویند و وظیفه ي او چیست ؟ مصرف كننده به چه كسي -7

  ( مورد  4  )  ؟ دهند مي نشان ما به را هایي پدیده چه ها نقشه  -8

 چهارمورد ازوظایف شهرداري را بنویسید . -3

 ( مورد  1  . ) ببرید نام ا البرز كوه رشته هاي قله  -21 

 مهمترین عناصر آب و هوا را نام ببرید . -22

چهارمورد ازفعّالیت هاي غیرقانوني كه محیط بانان به سازمان محیط زیست گزارش مي  -21 

 . دهند نام ببرید

 

 

 

 

 

 

 

 



 نامه پاسخ 

   مسئولیت)  د -1    ( طبیعي حقوق)  ب 2  قسمت الف( 

  ( نگهبان شوراي)  ب -4  (هركشور اساسي قانون)  د -9  

 پول -8           انسان -7       گر بیمه -6       اولیه هاي كمك -0     قسمت ب(

 ص -21           غ -22          غ -21           ص -3     قسمت ج(

 استاندار -26   ها جلگه -20   ( زیستگاه)  بوم زیست -24  بانان محیط -29  قسمت د(

 قسمت هـ( سؤاالت تشریحي

مقام انساني اش شایستگي آن ها را  منظور ازحقّ انسان چیزهایي است كه یك انسان به دلیل    -1

 . دارد

 وقتي فردي وظایف و تكالیف خود را خوب انجام مي دهد ، مي گویند او فرد مسئولي است .    -1

 نگهبان شوراي - اسالمي شوراي مجلس               -9

 دارو -        پوشاك - غذا – اسكان چادرهاي      -4

 زیان هاي مالي و جاني به وجود آمده است . مؤسّسه ي بیمه براي جبران    -0

 و كاالها كه است كسي كننده مصرف -7      باید ازكم فروشي و گران فروشي پرهیز كند .     -6

 - ها پل – ها راه – جنگل – رود – كوه -8  . خرد مي خود نیازهاي منظوررفع به را خدمات

 سدها

 -كاشت درخت -ایجادفضاي سبز -تونل ها احداث -ها پل احداث -ها خیابان آسفالت   -3

حمل و  -دفع زباله ها -نظافت كوچه ها وخیابان ها -احداث زمین بازي كودكان -احداث بوستان

 نقل عمومي و ...



 -كني بوته -درختان قطع -21    بارش – دما -22    توچال –علم كوه  -دماوند -21

 ... و رودخانه طغیان -سیل –ست زی محیط آلودگي – آتش كردن روشن -شكارغیرقانوني

              دما ، بارش -22

 – زیست محیط آلودگي – آتش كردن روشن – شكارغیرقانوني – كني بوته – درختان قطع -21  

 رودخانه - طغیان – سیل

 


