
 به نام خدا                                                                   
 یک ساعت   زمان پاسخگویی:                    برتران دانش دبستان غیر دولتی                   نام خانوادگی:                   نام و 

                                                   25/2/1400تاریخ:                                                                                            علوم   سدرنوبت دوم    آزمون  

 زیر را مشخص کنید.جمالت  درست یا نادرست بودن  -1

 دارند.شجره نامه به ما نشان می دهد که افراد یک خانواده باهم چه نسبتی  الف(

 بهتر است در جایی که تابلوی محل عبور عابرین و یا خط کشی وجود دارد عبور کنیم. ب(

 از گاز مسافرتی برای گرم کردن هوای خانه یا حمام استفاده کنیم. (پ

 رنگ مو، رنگ پوست و چشم و قیافه و هیکل افراد به یکدیگر شباهت دارند.(ت

 ذ سفید استفاده کنیم. لباس روشن بپوشیم یا از شبرنگ و کاغهنگام شب برای عبور از کوچه و خیابان،  (ج

 چ(بازیافت به حفظ منابع کمک نمی کند. 

 گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.-2

 کدام یک از مشاغل زیر، خدمتی است؟الف(

 خیاط (4                                    (نانوا 3                           پزشک(2                                     نجار(1

 هنگام آتش سوزی به کجا زنگ بزنیم؟ ب(

 تاکسی(4                                پلیس  (3                           اورژانس(2                         آتش نشانی(1

آفتابی، طوری بایستیم که دست  هر روز صبح، خورشید از جهت .................. طلوع می کند و اگر در یک صبح  (پ

 راست ما به طرف مشرق و دست چپ ما به طرف مغرب باشد.................. روبه روی ما و .................. پشت سرما است.

     جنوب-شمال-غرب(2                                        جنوب-شمال-شرق(1

 شمال-جنوب-مغرب(4                                      شمال-جنوب -مشرق(3

 عنوان کدام تابلو نادرست نوشته شده است؟(ت

 

 به پولی که افراد از راه کار کردن به دست می آورند، چه  می گویند؟(ج



 (مالیات4                             درآمد(3                                      ارز(2                                            دالر(1

 از شناسنامه برای انجام دادن چه کاری استفاده نمی شود؟ (چ

 (ازدواج و کار4(رفتن به بیمارستان             3(گرفتن دفترچه بهداشتی                  2(ثبت نام مدرسه                  1

 یک از موارد زیر از مواد نفتی درست شده است؟دام  (کح

 بلمه قا(4                             دوچرخه(3                                  الستیک ماشین(2                             نیمکت(1

 (با استفاده از کلمه ی مناسب جاهای خالی را کامل کنید. 3

 گیاهان ، جانوران ، نفت و فلزات ، .................. می گویند.به آب، خاک ،  الف(

 امروزه مردم به وسیله ................... می توانند نامه های خود را در زمان بسیار کوتاهی برای یکدیگر بفرستند.ب(

 .عشایر مردمی هستند که شغل آن ها ......................... است پ(

 . ............ و پشم گوسفندان بدست می آید.نخ از گیاه .....ت(  

 پاکت نامه ........................... را می چسبانند.  راستسمت  در گوشه ی  ج(  

 چ(هر خانه غیر از نشانی یک .................... نیاز دارد. 

  رانندگی را رعایت کنند.ح(.................... به همه ی مردم کمک می کند تا قوانین راهنمایی و  

 (پاسخ کامل دهید.4

 معادن در کجا قرار دارند؟الف(

 

 نامه ها توسط کدام اداره و چگونه به دست مردم می رسد؟ب(

 نام تابلو های زیر را بنویسید.پ(

 

 به چه دلیل ممکن است بعضی از اعضای خانواده به شهر دیگر بروند؟ ت(

 



 نشانی خانه شامل چه چیزهایی است؟ ج(

 چیست؟وظیفه ماموران آتش نشانی چ(

 رعایت مقررات چه فایده ای دارد؟ح(

 

 شماره ضروری مربوط به هر مورد را بنویسید.(خ

 پلیس)           (                 آتش نشانی )         (                                   اورژانس)              (                      

 چرا مسخره کردن دیگران کار نادرستی است؟(د

 (کدامیک ازافراد زیر کاال تولید و کدامیک خدمت می کنند؟ذ  

 معلم)................(                 خلبان هواپیما)................(               خیاط).................(               

 تش نشانی)..............(          نجار)................(                  مکانیک).....................(آ

 ز( در چراغ راهنمایی و رانندگی ، هریک از رنگ های زیر به چه معناست؟ 

 زرد:                    سبز:                                                 قرمز:                            

 ژ(برای پست کردن نامه چه چیزهایی را باید به خوبی بدانید؟ 

 (همیارپلیس کیست؟ش

 

 موفق و شاد باشید                                             
                                                                               

 
 


