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 بارم  سواالت

 عبارت ها را بخوانید و فکر کنید، سپس صحیح یا غلط بودن آنها را مشخص کنید.  1

 غلط       صحیح در جوامع امروزی، مصرف گرایی به شدت به محیط زیست آسیب رسانده است. الف( 

عاملی است که موجب شده است برخی از گونه های گیاهی یا جانوری برای همیشه انسان ها مهم ترین  نادرست( فعالیت های ب

 غلط       صحیح از بین بروند.                                                             

 

5/0 

5/0 

 پاسخ صحیح را با عالمت، مشخص کنید.  2

 ؟ و فعالیت های خدماتی دانست الف( کدام یک از مشاغل زیر را می توان جزء شغل ها

  ( بیمه4         ( مبل سازی3          ( تولید قارچ2          ( نساجی1

  مهم ترین عناصر آب و هوا، کدام موارد است؟ ب( 

  جهت وزش باد( 4    سرعت وزش باد( 3      دما و بارش( 2     میزان رطوبت( 1

  برگزار می شود وظیفه کدام مورد است؟ نظارت بر انتخابی که در کشورج( 

  ( شورای نگهبان4  مجلس شورای اسالمی( 3  اختالفشورای حل( 2  شورای اسالمی روستا( 1
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  3

  مهم ترین حق هر انسان، حق ........................... است. الف( 

 مؤسسه ای که شما را بیمه کرده است، ........................................... نامیده می شود. ب( 

   به مسئول اجرای قوانین و مقررات محیط زیست در یک منطقه .................................. می گویند. ج( 

 

5/0 

5/0 

5/0 

4 

 

 هر یک از ویژگی های زیر مربوط به کدام نوع آب و هوا است؟ )با خط به هم وصل کنید(. 

 ( ناحیه معتدل و مرطوب خزری1( اختالف های شب و روز                                       1

 شک کوهستانی( ناحیه معتدل و نیمه خ2( جنگل های انبوه                                               2

  ( ناحیه گرم و خشک داخلی 3ماه از سال باران می بارد اما تابستانها خشک است     9( 3
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 به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  5

 را نام ببرید. کاال عوامل الزم برای تولید 

 

 

1 

 شما، به عنوان دانش آموز چه مسئولیت هایی در مقابل معلمان و همکالسی های خود را دارید؟  6

 

1 

تصور کنی موتور سواری را که به علت شلوغی خیابان وارد پیاده رو می شود و از بین مردم عبور می کند، حرکت او چه پیامدهایی  7

 دارد و حقوق چه کسانی نادیده گرفته می شود؟ 

 

1 

 جمعیت هالل احمر در هنگام وقوع حوادث چکارهایی انجام می دهند؟  8

 

 

1 
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 بارم  سواالت

 این شعر سعدی شاعر بزرگ ایرانی، چه معنایی دارد؟  9

 بنی آدم اعضای یک پیکرند                     که در آفرینش ز یک گوهرند

 چو عضوی به درد آورد روزگار                  دگر عضوها را نماند قرار 

 کز مِحنتِ دیگران بی غمی                  نشاید که نامت نهند آدمی تو

 

1 

 متن زیر را بخوانید و ویژگی های طبیعی و انسانی منطقه را دسته بندی و در جدول بنویسید.  10

لیال، در استان هرمزگان در کنار خلیج فارس زندگی می کند. آب و هوای این منطقه در اغلب ماهها گرم و شرجی است. شغل 

جمعیت دارد. پوشش گیاهی منطقه عمدتاً  6000000پدر لیال مانند برخی دیگر از مردم منطقه ماهیگیری است. بندر عباس 

 بوته های خاردار است.  گیاهان خشکی پسند مانند درختان تاغ و گز و

 ویژگی های انسانی ویژگی های طبیعی

 

 

 

 

 

1 

 زیستگاه چیست؟  11

 

1 

 دلیل بیاورید.  2چرا باید از زیستگاه ها محافظت کنیم؟  12

 

 

1 

 بیمه چیست؟ 13

 

1 

 مورد( 4شهرداری چه کارهایی انجام می دهد؟ ) 14

 

 

1 

 عالمت زیر نشانه چیست؟ 15

 یک سطر توضیح دهید که این عالمت چه پیامی دارد؟                    

                                                                                                                 

1 

 مصرف گرایی چیست؟ مثال بزنید.  16

 

 

2 

 ما عطا کرده است، وظیفه ما در برابر این نعمت های بی شمار چیست؟ خداوند متعال نعمت های فراوانی به 17
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 صبا منیفی       موفق و شادکام باشید                                               


