
 

 

 

1  .گزینه صحیح را انتخاب کن 

 ؟باشد می کردن گوش خوب اصول جزء زیر موارد از یک کدام .1

 نکنیم قطع را گوینده کالمب(                                                                       کنیم دقت گوینده هاي حرف به الف(

 موارد همه د(                                                      کنیم تشویق سر دادن تکان با را گوینده گاهی ج(

 

 دوستانش .دارد نیاز کمک به هنر درس تکالیف دادن انجام در آموزان، دانش از یکی ما کالس در .2

 ؟ گویند می چه او دوستان کار این به . دهند می توضیح او براي را کار روش

 کالمی ارتباط د( کردن                            کمک د( همدلی                    ب( دوستی                کردن الف( ثابت

 

 ؟ است دیگران شخصی حریم جزو زیر موارد از یک کدام .3

 موارد همهد(              پدر ماهیانه درآمد میزان ج(              فرد هر خصوصی مسائل ب(               همراه تلفنالف( 

 

 ؟ باشد می بجا نا هاي ترس جزو زیر موارد از یک کدام .4

               د( ترس از گرگ                مهیب صداي از ترس ج(                بلندي از ترس ب(                 آمپول از ترس الف(

 

 است؟ سازمان کدام وظایف جزو  ....و زلزله ،سیل مانند حوادثی در مردم به کردن کمک .5

 داروي و غذا سازمان د(           احمر هالل سازمان ج(              نشانی آتش ب(           ایران خون انتقال سازمانالف( 

 

 ؟ دهیم انجام باید کارهایی چه باشیم موثري عضو گروه در که این براي .6

 بشناسند را خود وظایف گروه اعضاي ب(                        باشند داشته خوبی روابط باهم باید گروه اعضايالف( 

 موارد ي همه د(                                  شود رعایت مقرّرات و نظم باید گروه هر درج( 

 

 ؟ است جمعیت ي کننده دور عوامل از یک کدام .7

 مجهز هاي بیمارستان وجود د(           جنگ( ج            بزرگ هاي دانشگاه وجود ب(               بیشتر هاي شغلالف( 

 تاریخ امتحان                                                                               مهربان                            ی بخشنده خداوند نام به

 دقیقه 04 مدت امتحان:          علیمات اجتماعی     ت 9آزمون درس یک تا آخر درس             ی:                     نام و نام خانوادگ

 

 



 

 

 ؟ ریزد می خونی گاو باتالق به و کند می عبور اصفهان شهر از رود کدام .8

 د( قزل اوزن                         رود سفیدج(            رود                 زاینده ب(                       کارون رودالف( 

 

 ؟ نیست منطقه یک در جمعیت افزایش دالیل از یک کدام .9

 باشد                                   بیشتر میرها و مرگ از ها تولّد ( تعدادب جا                                  آن به زندگی یا کار براي الف( مهاجرت

 جا آن در بیشتر درآمد وجود د(                                   باشد ها تولّد از بیشتر میرها و مرگ تعداد (ج

 

 هدایتگر کشتی چه نام دارد؟ .11

 د( کاپیتان      ج( لوکوموتیو ران                                  الف( خلبان                                 ب( راهبر       

 

 ؟ شودنمی آب آلودگی موجب زیر عوامل از یک کدام .11

 کشاورزي سموم وانات              د(حی خوردن آبج(                    ها کارخانه آلودگی ب(                   ها زبالهالف( 

 

 شود؟سنگ آهن مورد نیاز کارخانه ذوب آهن اصفهان از معادن آهن کدام استان تامین می .12

 د(  یزد                        ج( اراک                            ب( خراسان                                 الف( تهران      

 

 مواد اولیه براي تولید مواد شیمیایی در کارخانه هاي پتروشیمی چیست؟ .13

 د( کود شیمیایی و مواد شوینده              ج( نفت و گاز                 ب( زغال سنگ                              رنگ الف( نفت و 

 

 ؟نیستکدام استان داراي صنایع مادر  .14

 ب( کرمانشاه                           ج(  تهران                              د( تبریز                  الف( اصفهان         

 

 ؟باشدمیایران  صادراتکدام مورد از  .15

 د( مس                        الف( وسایل برقی                        ب( دارو                              ج( کاغذ         
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2  .جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کن 

 دیگران(ارتباط با  –ست داشتن دیگران )دو .نیازمندیم .............................. به شویم می متولد که زمانی از ها انسان ما همه (1

 گفت و گو( –زندگی کردن با دیگران ) .است .............................. دیگران با ها انسان ارتباط راه ترین مهم (2

 حمل و نقل( –........................ در رفع نیازهاي ما نقش مهمی دارند. )بازرگانی  (3

 طرفه(دو –غیر کالمی  ).کردیم برقرار ............... ارتباط دهیم می انتقال دیگران به را پیامی کردن صحبت بدون هنگامیکه (4

 جمعیت( -)ساکنان یک منطقه  .گویند می ..........................  کنند می زندگی جا یک در که افرادي ي مجموعه به (5

 برف و باران( –)آب دریاها  .آورد می دست به ..................................  منابع از را خود نیاز مورد شیرین آب انسان (6

 چاه و قنات( –)رودها  .کنند می استفاده .............................. از زمینی زیر هاي آب از استفاده براي مردم ایران در (7

 دائمی( -)فصلی  .هستند .......................... ها رود بیشتر ایران در (8

 ماشین آالت( –. )نفت نیستاز صادرات ایران  ...............................  (9

 بازرگانی( -گویند. )واردات می ........................به خرید و فروش کاال از داخل یک کشور با کشورهاي دیگر  (11

 تاکسی( - قطار شهريدر شهرهاي بزرگ ................... سرعت زیادي در جا به جایی مردم دارد. ) (11

 مصرفی( -باشد. )مادر .......... میکند جزء صنایع ...........کارخانه اي که کیف و کفش تولید می (12

 خیابان( -کمتر است. )آزاد راه  ...........در ..............دو خودرو خطر تصادف  (13

 اتوبوس( -قطار  . )نیست........................ از وسایل حمل و نقل جاده اي  (14

 میلی لیتر( 251کمتر از  –میلی لیتر  251می باشد. ) بیشتر از  .....................سط بارندگی ساالنه در ایران  میزان متو (15

 

                                                                   موفقیت شما آرزوی ماست!                                  
 

 

  بازخورد:
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