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 نمونه سوال علوم اجتماعی پایه سوم ابتدایی

 

 :هفدهم درس

 شود؟ یم یسوز آتش باعث یزیچ چه 1-

 یمنیا کاتن نکردن تیرعا
 

 م؟یکن توجه دیبا ینکات چه به یبخار نصب هنگام 2-

 .نباشد گاز شلنگ در یباشد،نشت یآب یبخار ی شعله م،رنگیکن استفاده مناسب کش دود از
 

 شود؟ یم یزیچ چه باعث ابانیخ در یباز ترقه 3-

 ،انفجار یسوز آتش ، یمال و یجان ی ،صدمه شدن یزخم
 

 اشد؟ب یرنگ چه دیبا یبخار ی شعله 4-

 یآب
 

 ست؟یچ ها نشان آتش ی فهیوظ 5-

 . آتش کردن ،خاموش دگانید صدمه به مردم،کمک جان ،،نجات حادثه نیح در مردم به کمک
 

  د؟یده حیتوض را ها آتشنشان کار مراحل 6-

 در حضور یبرا یساز آماده و لباس دنیپوش .نیدورب تلفن، انه،یرا قیطر از اطالعات افتیدر

و   مصدومان به کمک مخصوص، لیاتومب با نظر مورد محل متس به حرکت حادثه، صحنه

 آتش کردن خاموش
 

 د؟یببر نام را یمنیا نکات از نمونه چند 7-

 به مربوط یمنیا نکات ،ینفت مواد از استفاده و ینگهدار برق، گاز، به مربوط یمنیا نکات 

 .ها ابانیخ از عبور و یرانندگ

 

 م؟یکن محافظت خود ی خانه از چگونه 8-

 .آن از بعد چه ساخت، موقع در چه یمنیا نکات و اصول تمام تیرعا با 

 

  چه؟ یعنی یمنیا نکات 9-

 .میبمان دور خطر از تا مینده انجام را ییکارها چه میده انجام را ییها کار چه

 د؟یکن یم چه دیکرد حس را گاز یبو اگر 11-



 

 

 به را گاز سیخ حوله با م،یکن یم باز را ها پنجره م،یبند یم را گاز ریش 

 قطع را برق. میزن ینم را برق دیکل.میکن ینم روشن را یآتش چیه م،یکن یم تیهدا رونیب

 . میکن یم

 

 ست؟یچ نشانه یبخار زرد شعله 11-

 یسم یگازها دیتول 

 

  شود؟ یم یسوز آتش و یگرفتگ برق باعث یزیچ چه 12-

 تیرعا و یبرق لیوسا یدستکار ها، دیکل و زیپر یدستکار ، قبر میس یخراب و یدگیپوس

 یمنیا نکات نکردن
 

 است؟ یآتشنشان به مربوط یا شماره چه 13-

125 
 

 
 
 

 
 


