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 مشخص نمایید.× پاسخ صحیح را با عالمت  (1

 به وظایفی که هریک از ما بر عهده داریم و انتظار می رود آنها را انجام دهیم چه می گویند؟

 د( حق             ج( مسئولیت       ب( حقوق طبیعی       الف( حقوق متقابل 

  استان از چه طریقی اداره می شود؟

  د( استانداری                ج( فرماندار         ب( شورای شهر            الف( شهرداری 

 حقوق دان های شورای نگهبان از طرف چه کسی به مجلس معرفی می شوند؟

 د( مردم          ج( رئیس جمهور            ب( قوه قضائیه                الف( رهبر 

 عبادت خداوند و شکرگزاری نعمت هایش مربوط به کدام گزینه است؟

        ب( مسئولیت ما نسبت به خود و آفرینش                        الف( مسئولیت نسبت به خودم

   د( نماز و روزه گرفتن                        ج( مسئولیت ما در نزد خداوند

2 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. (2

 یکی از مواردی که زیستگاه ها را تهدید می کند ................................... هستند.

 ت.وجود آمده اس موسسه  بیمه برای جبران زیان های مالی و  ................................... به

 شناسیم.ف را بدانش جغرافیا به ما کمک می کند که ویژگی های طبیعی و ................................... مختل

 گیرد.می رتوص........... عالوه بر پول کاغذی شیوه ی جدیدی برای مبادله ی کاال وجود دارد که با  ........................

2 

 پاسخ کامل دهید.به سواالت زیر 

 سه مورد از وسایل مطالعه در جغرافیا را نام ببرید و یکی را توضیح دهید.

 جود آمده است؟ دو مورد بیان کنیدقانون و مقررات به چه دالیلی به و

دبیرستان حاج سیدحسین نوایی

navaeeschool.ir
@navaeeschool
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 دو دشت وسیع ایران را نام ببرید. (3

1- ...........................................................  ..........            2- .............................................................    ........            

1 
 دو مورد از مهم ترین خدمات شهرداری را بیان کنید. (4

1- ...........................................................  ..........            2- .............................................................    ........           

1 
 زیست بوم را تعریف کنید. (5

 

1 
 ناحیه معتدل خزری در کجا واقع شده است؟ (6

 

1 
 نمونه از کارهایی که ما )مردم( برای حفاظت از محیط زیست انجام می دهیم را نام ببرید.دو  (7

1- ...........................................................  ..........            2- .............................................................    ........           

1 
 مورد( 2نواحی پست ایران شامل کدام قسمت ها می باشد؟ ) (8

 

1 
 دو قله در نواحی مرکزی ایران را نام ببرید. (9

1- ...........................................................  ..........            2- .............................................................    ........           

1 
  کره جغرافیایی چیست؟ توضیح دهید. (10

 

2 

 موسسه استاندارد در ایران چه کاری انجام می دهد؟

2 

 مصرف گرایی چیست (11

 




