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 نمونه سوال علوم اجتماعی پایه سوم ابتدایی

 

 :ازدهمی درس

 ست؟یچ یعیطب منابع 1-

 .ندیگو یم یعیطب منابع فلزات و نفت ،جانوران، اهانیآب،خاک،گ به
 

 .ماست یزندگ لیوسا از یبعض ی هیاول ی ماده نفت 2-

 

 ؟ شود یم ساخته ییزهایچ چه نفت از 3-

 لیوسا و کن ،پاکیمصنوع کش،نخ ،حشرهیرو،اسپر خود کیمصرف،الست کباری ظروف

 .یکیپالست
 

 د؟یده حیتوض را پارچه دیتول مراحل 4-

 یم دیتول یا پنبه ای یپشم نخ یسندگیر ی خانه کار در گوسفند پشم ای پنبه اهیگ از ابتدا

 .کنند یم دیتول پارچه یا پنبه و یپشم خن از یبافندگ ی خانه کار در سپس کنند
 

 است؟ ازین یزیچ چه به یکشاورز یبرا 5-

 .خاک و آب
 

 کرد؟ دیتول نخ توان یم یگرید یها زیچ چه از گوسفند وپشم پنبه اهیگ جز به 6-

 .ینفت مواد و شمیابر کرم
 

 است؟ شده درست زیچ چه از ما لباس 7-

 .نخ از
 

 د؟یآ یم دست به ییراهها چه از ما یغذا 8-

 .یدامپرور و یکشاورز راه از
 

 است؟ ازین ییزهایچ چه به یدامپرور یبرا 9-

 .اهانیگ و خاک و آب
 

 م؟یکن استفاده خوب یعیطب منابع از دیبا چرا 11-

 .است نهیهز پر منابع نیا استخراج ضمن در هستند، یشدن تمام چون



 

 

 د؟یده حیتوض را گوشت دیتول مراحل 11-
 

 د؟یده حیتوض را یلبن مواد دیتول مراحل 12-
 

 ند؟یآ یم بدست کجا از آهن و مس مانند یفلزات 13-

 .شود یم استخراج آن سنگ معادن و نیزم از
 

 م؟یکن استفاده خوب منابع از میتوان یم چگونه 14-

 میکن مصرف ،خالقانه نروند نیب از زود تا میکن دیتول تیفیک م،بایکن دیتول ازمانین ی اندازه به

 .میزیبپره یور ادهیوز اسراف از و
 

 د؟یده حیتوض را برنج دیتول مراحل 15-
 

 شود؟ یم دیتول ییها زیچ چه درخت چوب از 16-

 .یکشت و یچوب لیمکت،کمد،وسایز،نی،م یکاغذ کاغذ،دستمال
 

 م؟یآور یم دست به یعیطب منابع از را ییزهایچ چه ما 17-

 .یزندگ لیوسا ،لباس، غذا
 

 م؟یباش داشته میخواه یم هک ییها زیچ ی همه میتوان ینم ما چرا 18-

 .میکن خرج میتوان یم میدار که یپول ی اندازه به رایز

 
 

 
 
 

 
 


